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 إلى منارة العمـ رسولنا الكريـ سيدنا محمد صمى اهلل عميو و سمـ.

إلى الينبوع الذي ال يمّؿ العطاء إلى مف حاكت سعادتي بخيوط منسوجة مف قمبيا 
 إلى والدتي العزيزة .

إلى مف سعى و شقى ألنعـ بالّراحة و اليناء الذي لـ يبخؿ عمّي بشيٍء مف أجؿ 
في طريؽ النجاح ، الذي عّممني أف ارتقي سّمـ الحياة بحكمة و صبٍر إلى  دفعي

 والدي العزيز رحمو اهلل و اسكنو فسيح جنانو 

إلى كؿ عائمتي و أقاربي إلى مف سرنا سوّيا و نحف نشؽ الطريؽ نحو النجاح 
   وإلبداع إلى مف تكاتفنا يدا بيد ونحف نقطؼ زىرة تعّممنا إلى زمالئي            

 خير الديف ، أحمد ، الشارؼ ، صالح ، ياسيف .

إلى مف عّممونا حروفا مف ذىب و كممات مف درر و عبارات مف أسمى و أحمى 
عبارات العمـ إلى مف صاغوا لنا عمميـ حروفا ومف فكرىـ منارة تنير لنا سيرة العمـ 

 .         و النجاح إلى أساتذتنا الكراـ حفظيـ اهلل



 

 

     
  

ـ كالـ اهلل عز و جؿ وخير اليدى ىدى نبينا محمد صمى اهلل عميو     أحسف الكال 
 و سمـ.

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أىدي ثمرة جيدي إلى مف قاؿ فييما الرحماف " 
 .24سورة اإلسراء اآلية  و قل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا "

اني فكانا نعـ مف يعمـ    و إلى الّذيف ربياني صغيرا و عمماني كثيرا و رعياني ووّجي
 يربي.

إلى سندي في الحياة عائمتي و أقاربي و كؿ أصدقائي الذيف عرفتيـ في ىذه الحياة 
 دوف أف أنسى زمالئي احمد، خير الديف، صالح، احمد.

والى كؿ مف احمؿ لو ذرة مودة ، أعجز عف ذكر الكؿ لكف الكؿ في قمبي آلخر أياـ 
 حياتي .

قؼ وقفة إجالؿ و احتراـ لكؿ مف عممني ولو حرفا واحدا ولكؿ كما ال يفوتني أف أ
 مف أثرى رصيد معرفتي المتواضعة بمعمومة. 

 
 



 

                                            
  شكـــر وعـــرفانشكـــر وعـــرفان

  
بادئا ببدء نشكر الّمو عز و جّؿ الذي وفقنا ليذا المسعى مف منطمؽ مف اليشكر 

ذ المؤّطر "الدكتور بالحضري بموفة " ال يشكر اهلل ، نخّص بالشكر األستا الناس 

األساتذة المشرفيف  ننسى أفو تواضعو معنا طيمة فترة بحثنا دوف     عمى صبره

ومحافظ مكتبة كمية العمـو االقتصادية و التجارية و عموـ التسيير عمى تعاونيـ معنا 

وه مف المحترميف في كؿ مراحؿ التعميـ لما قّدم أساتذتناكما نتوجو بالشكر لجميع 

مجيودات لالرتقاء ليذا المستوى وفي األخير نتقدـ بجزيؿ الشكر لكؿ مف ساىـ مف 

 قريب أو مف بعيد في انجاز ىذا العمؿ .
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 : مقدمة

ومات واالتصاؿ التي نتج يعيش عالمنا المعاصر ثورة ىائمة في مجاؿ تكنولوجيا المعم

عنيا انفجار معموماتي وتطور معرفي كبير، إذا أصبح الباحث يقؼ عاجزا أماـ ىذا 

 الكـ اليائؿ مف المعمومات وكيفية الوصوؿ إليو، مع تنوع وتعدد احتياجاتو.

االلكترونية التي دخمت  بمصادر المعموماتير ما يسمى ظ ،األشكاؿو كحؿ ليذا 

االقتصادية و العممية بأشكاليا المتعددة، وباختالؼ لغاتيا  جميع مياديف الحياة

ومواضيعيا، ففرضت نفسيا عمى المكتبات و مراكز المعمومات بكؿ ثقة وبال تردد، 

وأخذت مزاياىا مف مزايا التقنيات الحديثة، مف سرعة، ودقة، و مرونة، وشمولية، 

ي جعمت منيا وسيمة ال وجودة عالية في المعمومات، وسيولة في االستخداـ، و الت

يمكف االستغناء عنيا في المكتبات و مراكز المعمومات، إذا أصبح مف الضروري 

التماشي مع ىذا العصر الذي يتطمب السرعة  واختصار الزمف و الجيد في الوصوؿ 

إلى ما يريده الباحث مف معمومات، وذلؾ مف خالؿ وصولو الحر وغير المشروط 

يجاده في  مواقع تحتوي عمى شتى صنوؼ المعرفة البشرية و بكؿ في الغالب ، وا 

 المغات.

وعميو فإف تحكـ الطالب في التكنولوجيا الحديثة يسيؿ عميو التعامؿ معيا، مما يؤدي 

 إلى بروز ألثرىا في سرعة ودقة الحصوؿ عمى المعمومات.



 ولـ يكف اختيارنا ليذا الموضوع مف باب الصدفة، بؿ كانت وراءه رغبة كبيرة في

معرفة مصادر المعمومات اإللكترونية وكذا أنواعيا و الخدمات التي تقدميا 

 المكتبات الجامعية. لمستفيديف

وعمى ىذا األساس فقد قمنا بتقسيـ ىذا البحث إلى ثالث فصوؿ يبدأ كؿ فصؿ 

بتمييد وينتيي بخاتمة لمفصؿ. كما أننا بدأنا بفصؿ تمييدي حيث تناولنا فيو 

الدراسة، ففرضياتيا ثـ أسباب اختيار الموضوع وأىمية  إشكالية الدراسة مف أساسيات

الدراسة وأىدافيا، وحدود ومنيج الدراسة وأدوات جمع البيانات وأخيرا تحديد مفاىيـ 

 الدراسة.

أما الفصؿ األوؿ فقد تناولنا فيو مصادر المعمومات اإللكترونية مف خالؿ تعريفيا،و 

و الحفظ، و أخيرا  اإلتاحةتقسيماتيا و أىميتيا، ثـ  أسباب اقتنائيا، ثـ أنواعيا، وكذا

 تطرقنا لمشاكؿ و معوقات استخداميا.

أما الفصؿ الثاني والمنطوي تحت عنواف خدمات مصادر المعمومات اإللكترونية في 

المكتبات الجامعية فقد تطرقنا إلى ماىية الخدمات المكتبية، مفيوميا ثـ دوافع تقديـ 

 بالمكتبات الجامعية وأنواعيا، وصوال إلى العراقيؿ التي تواجييا.   الخدمات اإللكترونية

أما الفصؿ الثالث و المتمثؿ في الدراسة الميدانية التي أجريت بمكتبة كمية العمـو 

و عمـو التسيير جامعة مستغانـ، فتناولنا فييا التعريؼ   التجارية و االقتصادية 



و تحميميا وصوال إلى النتائج العامة  ابمةبمكاف الدراسة ثـ قمنا بعرض أسئمة المق

 لمدراسة.

 الدراسة: إشكالية   

يشيد العالـ اليـو تطورات سابقة في عالـ التكنولوجيا، كما أضحى التسابؽ اليـو 

أكثر مف أي وقت سابؽ عمى المعمومة ىدفا يستدعي تسخير كافة الجيود لمظفر 

لحياة االقتصادية و السياسية و بالسبؽ ولعب أدوار متقدمة في خضـ معترؾ ا

 التعميمية.

 إلى، ومعرفي كبيرفعال لقد صاحب التطورات التكنولوجية الحديثة انفجار معموماتي 

مرىوف و متوقؼ عمى مدى مسايرة  المجتمعات والدوؿمقياس سبؽ  أضحى أف

 المؤسسات بما في ذلؾ المؤسسة الجامعية ليذا الزخـ التكنولوجي و تطوراتو.

أخذنا بالحسباف متطمبات مجاؿ المكتبات و المعمومات في خضـ العصر  و إذا

الراىف و تنوع تكنولوجياتو الحديثة، فإف الدعوة إلى إبالغ المكتبات الجامعية 

الجزائرية أىمية ليذا المطمب، أضحى ضرورة ال مناص منيا، لذلؾ برزت الحاجة 

صادر المعمومات االلكترونية مف إلى تكيؼ المكتبة الجامعية الجزائرية لمتنويع في م

خالؿ تطوير خدمات مكتباتيا الجامعية، ومف ىنا سنحاوؿ دراسة أىمية مصادر 

المعمومات االلكترونية بالمكتبة الجامعية إلعطاء وجو مشرؼ في تقديـ الخدمات ، 



كؿ ذلؾ انطالقا مف اإلشكالية التالية: ما مدى مساىمة مصادر المعمومات 

 تطوير الخدمات بالمكتبات الجامعية؟االلكترونية في 

 فرضيات الدراسة: -1

في تنمية و تطوير المكتبة  دور ايجابيإف لمصادر المعمومات االلكترونية  - أ

 الجامعية.

قد يكوف لمصادر المعمومات االلكترونية دور سمبي في عرقمة تنمية المكتبة  - ب

 الجامعية.

ار االيجابية والسمبية لمصادر المعمومات اإللكترونية أدوار أخرى غير األدو  - ت

 في خدمة المكتبة الجامعية.

 أسباب اختيار الدراسة: -2

يعود اختيارنا لموضوع مصادر المعمومات االلكترونية و دورىا في خدمة المكتبات 

 الجامعية لمجموعة مف األسباب ىي كالتالي:

 األسباب الموضوعية: - أ

 المكتبات.أىمية موضوع مصادر المعمومات االلكترونية في تخصص عمـ *

معرفة مدى توظيؼ مصادر المعمومات اإللكترونية بكمية العمـو التجارية و  -

 االقتصادية وعمـو التسيير بجامعة مستغانـ.

 



 األسباب الذاتية: - ب

الرغبة الشخصية في دراسة مثؿ ىاتو المواضيع كونيا حديثة في مجاؿ عمـ 

 المكتبات و المعمومات.

 أهمية الدراسة: -3

ت التكنولوجية الحديثة حدثا ميما في حياتنا اليومية، كما أف التطورا أصبحتلقد 

المكتبة الجامعية واحدة مف بيف المؤسسات التي تأثرت بزخـ التكنولوجيا. و عمى 

 ضوء ىذا يمكف تحديد أىمية الدراسة في النقاط التالية:

التعرؼ عمى دور مصادر المعمومات االلكترونية بصفة خاصة في خدمة  -

 جامعية.المكتبات ال

التعريؼ بتجربة مكتبة كمية العمـو التجارية و االقتصادية و عموـ التسيير، جامعة  -

 مستغانـ، في مجاؿ مصادر المعمومات االلكترونية.

 أهداف الدراسة: -4

تعتبر المكتبة العمود الفقري لمجامعة في سبيؿ تمكيف الطمبة مف المعارؼ و تطوير 

يالء االىتماـ بالمكتبة وتسخير التكنولوجيا و البحث العممي، ليذا كاف مف الواجب إ

مختمؼ الوسائؿ بغية إرساء قاعدة متينة لتنمية وتطوير البحث العممي. إف دراستنا 

 ىذه تحمؿ مجموعة مف األىداؼ تصبو في غرض:

 معرفة إلى أي مدى تعتمد المكتبة الجامعية عمى مصادر المعمومات االلكترونية. -



در المعمومات االلكترونية في خدمة المكتبات تسميط الضوء عمى دور مصا -

 الجامعية.

 التعرؼ عمى أنواع المصادر التي توفرىا المكتبة الجامعية. -

التعرؼ عمى الصعوبات التي تواجو العامميف والمستفيديف عند توظيفيـ لمصادر  -

 المعمومات االلكترونية.

 الدراسات السابقة: -5

 (:01الدراسة رقم ) -

بف طيب: "دور مصادر المعمومات االلكترونية في تعزيز دراسة الطالبة زينب 

خدمات المعمومات بالمكتبات الجامعية: دراسة ميدانية بالمكتبة المركزية لجامعة 

 باتنة.

 (:02الدراسة رقم) -

الدراسة جاءت تحت عنواف  "عوشاش اسماء "و "صدقى وسيمة" الطالبتيفمف إعداد 

مف طرؼ األستاذة و الباحثيف: دراسة ميدانية  استخداـ الخدمات المكتبية االلكترونية

 و العمـو االجتماعية جامعة منتوري قسنطينة. اإلنسانيةبمكتبة كمية العمـو 

 حدود الدراسة: -6

شممت ىذه الدراسة مكتبة كمية العمـو التجارية و االقتصادية الحدود المكانية:* 

 و عمـو التسيير بجامعة مستغانـ.



في الدراسة مف  ىا ااستغرقنالمدة الزمنية التي  تشمؿ :الزمنيةالحدود * 

 .20/04/2017إلى  01/04/2017

: لقد اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي فيو أسموب منهج الدراسة  -7

مف أساليب التحميؿ المرتكز عمى معمومات كافية ودقيقة عف دراسة أو موضوع 

أجؿ الحصوؿ عمى نتائج  محدد خالؿ فترة أو فترات زمنية معمومة وذلؾ مف

عممية ثـ تفسيرىا بطريقة موضوعية وذلؾ بغرض الوصوؿ إلى نتائج سميمة و 

 اقتراح حموؿ لإلشكالية موضوع الدراسة.

 أدوات جمع البيانات:  -8

 ىناؾ عدة أدوات لجمع البيانات وفي دراستنا ىذه اعتمدنا عمى تقنية المقابمة.

آخريف  أشخاصيف الباحث وشخص أو ىي عبارة عف محادثة موجية ب المقابمة: -1

بيدؼ الوصوؿ إلى حقيقة أو موقؼ معيف يسعى الباحث لمعرفتو مف أجؿ 

 تحقيؽ أىداؼ الدراسة. 

تـ إجراء المقابمة مع مدير مكتبة كمية العمـو التجارية و االقتصادية و عمـو التسيير 

ـو بجامعة مستغانـ، عالوة عمى طرح أسئمة موجية إلى موظفي المكتبة ي

11/04/2017. 

 المفاهيم: تحديد -10



يقصد بالمكتبات الجامعية تمؾ المصالح التابعة لمؤسسات  المكتبات الجامعية:  -1

التعميـ العالي التي تيدؼ إلى تحقيؽ األىداؼ البحثية و التعميمية لممؤسسة األـ 

مف خالؿ تقديـ الخدمات المكتبية التي تمبي احتياجات المجتمع األكاديمي 

ومات و الوثائؽ وقد تناولنا في دراستنا ىذه مكتبة كمية العمـو التجارية لممعم

 واالقتصادية و عمـو التسيير بجامعة مستغانـ.

 مصادر المعمومات االلكترونية: -2

لالستخداـ مف خالؿ الحاسب اآللي، سواء كاف متضمنا  إتاحتوأي عمؿ يعالج وتتـ 

 إحدىبيانات الكترونية محممة عمى بيانات متاحة عمى الخط المباشر أو متضمننا 

 : األقراص المضغوطة.مثلالوسائؿ المادية 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تمهيد:

لقد كاف لتطور التكنولوجيا ووسائؿ االتصاؿ تأثير كبير في االنعكاس عمى وسائؿ 

نقؿ المعمومات، وتعد عممية نقؿ نوعية في استخداـ الحواسيب و االتصاؿ بعيد 

و النشر االلكتروني و قواعد البيانات عمى المدى، و ظيور الشبكة العنكبوتية 

، و النصوص المترابطة، onlineأقراص مميزرة، أو عف طريؽ االتصاؿ المباشر 

و استراتيجيات البحث في النصوص، و استخداـ الروابط الذكية  كما تطورت أساليب

و تعدد لغات البحث، وضرورة توفير األجيزة الالزمة لمحصوؿ عمى المعمومات 

وبة فيما يمي ذكره ليذه المصادر اإللكترونية مع إبراز مزاياىا و عيوبيا، كذلؾ المطم

 منافذ الحصوؿ عمييا، وفوائد استخداميا المختمفة.

 نشأة و تطور مصادر المعمومات اإللكترونية: 1.1

تعد مصادر المعمومات االلكترونية مف إفراز النشر االلكتروني وقد ارتبط ظيورىا و تطورىا 

شر اإللكتروني، فقد نتج عف النشر االلكتروني مختمؼ أوعية مصادر المعمومات، بتطور الن

كالكتب، والدوريات و المجالت و الصحؼ اإللكترونية، وبالمقابؿ فقد أدى ذلؾ إلى ظيور 

ما يسمى بالمكتبات اإللكترونية، والرقمية، واالفتراضية، ومكتبات المستقبؿ، وسوؼ يتـ تناوؿ 

موجزة باعتبارىا محطات في تاريخ تطور مصادر المعمومات  ىذه األوعية بصورة

 1اإللكترونية.

                                                           
1

توفٌق أحمد ملحم، عصام، مصادر المعلومات االلكترونٌة فً المكتبات الجامعٌة، الرٌاض: األكادٌمٌون، دار  -
 .022، ص 4102الحامد للنشر والتوزٌع، 



 تعريف مصادر المعمومات اإللكترونية: 2.1

عرؼ الصوفي المصدر االلكتروني بأنو كؿ عمؿ عممي نشر الكترونيا بيدؼ النزوؿ إلى السوؽ 

وبذلؾ ال يشمؿ ىذا فمو حضور بيف المجموعات االلكترونية، وتطويرىا قصد البيع أو االشتراؾ، 

التعريؼ التطبيقات أو البرامج ألف المصادر االلكترونية ىي معمومات الكترونية في شكؿ 

نصوص كاممة أو دوريات الكترونية أخرى مسجمة كمعمومات رقمية، وىكذا تكوف األوعية 

المعموماتية عبارة عف مجموعة معمومات عمى شكؿ نصوص الكترونية لكؿ واحد منيا عنواف 

 2جاري خاص بو يمكف تحصيمو عف طريؽ الشبكة أو بوسيمة أخرى.ت

تعرؼ مصادر المعمومات االلكترونية بأنيا " تمؾ الوثائؽ التي : ISOتعريف منظمة  -

 3تتخذ شكال الكترونيا ليتـ الوصوؿ إلييا عف طريؽ الحاسب اآللي".

" تقنية فإف مصادر المعمومات االلكترونية ىي AFNORو حسب الجمعية الفرنسية  -

اتصالية تتيح عممية التجميع عمى الوسيط الواحد، مجموعات، ووسائط وأوعية، سمعية 

بصرية )معطيات و برامج( لتوزيعيا بالتوازي و بطريقة تفاعمية، ىذه الوسيمة تجمع 

معطيات بأسموب مختمؼ بفضؿ الرقمية لتمؾ البيانات و المعطيات و كؿ المعمومات 

 4ولة بمغة واحدة رقمية و ىي لغة الحاسب.)نصية، صوتية، صورية( مح

 أسباب اقتناء مصادر المعمومات االلكترونية: 3.1

                                                           
رجعٌة فً المكتبات الجامعٌة، عٌن أملٌلة، دار الهدى، صوفً، عبد اللطٌف، المراجع الرقمٌة والخدمات الم -2

 .24-22ص  ،4112
حمدي، أمل وجٌه، المصادر االلكترونٌة للمعلومات: االختٌار، التنظٌم واالتاحة فً المكتبة، القاهرة، الدار  -3

 .42، ص 4112المصرٌة اللبنانٌة، 
االلكترونٌة افتراضٌة: دراسة مٌدانٌة بالمكتبة  ر، المكتبات الجامعٌة داخل البٌئةبوشارب، بولودانً لزه -4

 .001، ص 4112المركزٌة لجامعة سطٌف، ماجستٌر، قسنطٌنة: علم المكتبات، 



  التزايد اليائؿ في كمية المعمومات المنشورة أو المنتجة أو ما يسمى باالنفجار

المعموماتي، حيث لـ يعد يوسع المكتبات بوسائميا التقميدية اقتناء ىذا الكـ اليائؿ مف 

 المعمومات.

 ر طبيعة الحاجة إلى المعمومات، فنظرا لتطور المعرفة وتداخؿ موضوعاتيا وظيور تغيي

موضوعات متخصصة جديدة دقيقةػ تغيرت طبيعة الحاجة إلى المعمومات غاية في 

 التخصص.

  تغير أىمية مصادر المعمومات، فبدال مف الكتاب الذي كانت لو أىمية كبيرة لدى

در أخرى مف مواد معمومات تستحوذ عمى الباحثيف في الماضي اصبحت ىناؾ مصا

اىتمامات ىؤالء الباحثيف كبنوؾ وقواعد المعمومات.التفكير والرغبة في تطوير األعماؿ 

الروتينية لممكتبات ومراكز المعمومات وتقديميا بشكؿ أسرع وأفضؿ مما كانت عميو في 

ؿ جيد وبأقؿ السابؽ، فبواسطة الحاسوب االلكتروني بمكف القياـ بيذه األعماؿ بأق

 5التكاليؼ و بشكؿ أسرع.

وعمى الرغـ مف أف ىناؾ الكثير مف أسباب اقتناء المصادر االلكترونية مف قبؿ المكتبات إال أنو 

 قد يكوف مف المفيد ذكر أىـ المزايا العامة الستخداـ المصادر االلكترونية بشكؿ مختصر:

مف الناحية النظرية توفير نقاط المنتج المتاح عمى الشبكات يمكنو اإلتاحة المتعددة:  -

دخوؿ متعددة لممعمومات )مف المكاتب، المنازؿ، الفصوؿ الدراسية...( وفي أي وقت مف 

 .24/7األوقات التي يكوف ىناؾ حاجة لموصوؿ إليو، باإلشارة إلى ما يطمؽ عميو 
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المصدر االلكتروني يعد أكثر سرعة مف غيره ألغراض البحث عف المعمومات السرعة:  -

استعراضيا وانتقائيا ودمجيا في مواد أخرى وفي عمميةالبحث واالستشياد بيف و 

 المطبوعات المختمفة.

المصدر االلكتروني يمكف أف يعتمد عمى كمية ىائمة مف المعمومات،    و  المحتوى: -

األىـ مف ذلؾ ىو أف محتوى المصدر االلكتروني يمكف أف يتألؼ مف أشكاؿ مختمفة 

و المواد الصوتية ، الفيديو و الرسومات و التي يمكف اعادة مف الوسائط كالصور 

 انتاجيا بشكؿ مطبوع.

يمكف اعادة تشكيميا واعادة استخداميا بعدد مف إعادة استخدام المصادر االلكترونية:  -

 األغراض مثال في بيئات التعميـ االفتراضية أو في أدوات وقوائـ القراءة.

ف إدارتيا بشكؿ فعاؿ مف خالؿ استخداـ بعض البرامج المصادر االلكترونية يمكاإلدارة:  -

 المالئمة ومراقبة أو متابعة استخداماتيا بشكؿ آلي.

مع االنخفاضات اليائمة في أسعار الحسابات وعتادىا المختمفة أصبح تخزيف التخزين:  -

البيانات عممية غير مكمفة، غير مكمفة مقارنة مع تكاليؼ تخزيف المواد المطبوعة التي 

يد تصاعدا مستمرا، يضاؼ إلى ذلؾ أف المساحات المطموبة لتخزيف المواد المطبوعة تش

ىي دائما محدودة وامكانية التوسع في ىذه المساحات نادرة جدا مع المساحات التي 

 6يمكف أو توفرىا المصادر االلكترونية.

                                                           
 .42، ص 4112.م(، ة: دلٌل علمً، )دمصادر االلكترونٌمحمد الشائع، عبد هللا، تنمٌة مجموعة ال -6



تعاني في الحصوؿ عمى المعمومات المحوسبة، حيث أف الحواسب ال الدقة المتناهية:  -

مف االرىاؽ والتعب عند استخداميا لفترات طويمة ومتكررة، مقارنة باإلرىاؽ الذي يعانيو 

 7االنساف، الذي يفتش ويبحث عف المعمومات.

 أنواع مصادر المعمومات اإللكترونية: 4.1

 ىناؾ عدة أنواع لمصادر المعمومات االلكترونية نذكر منيا:

 .FLOPPY DISkأوHARD DISKمبة األقراص الممغنطة سواء كانت أقراص ص .1

 وتستخدـ لتخزيف المعمومات لفترة طويمة. Mégantic tapesاألشرطة الممغنطة  .2

، بعضيـ يسمييا باألقراص المدمجة، أو المضغوطة، CD-ROMاألقراص المتراصة  .3

 او المكتنزة.

 .DVDأقراص الفيديو الرقمية  .4

 حتى اآلف. وىي احدث وسيمة تخزيف ظيرت flash pensأقالـ الفالش  .5

 .multi mediasوسائط متعددة األغراض  .6

باإلضافة إلى ىذه المصادر االلكترونية فقد تـ استخداـ شبكات المعمومات بشكؿ عاـ و شبكة 

األنترنت بشكؿ خاص لنشر الكثير مف المصادر التقميدية الكترونية ونتيجة الستخداـ تقنيات 

مصادر المعمومات التقميدية فقد ظيرت و الشبكات في تخزيف CD-ROMاألقراص المتراصة 

 مصادر الكترونية جديدة مف أىميا:

 .e-booksالكتب االلكترونية  -1
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، ص 4112قند لٌجً، عامر ابراهٌم، البحث العلمً فً استخدام مصادر المعلومات التقلٌدٌة وااللكترونٌة، عمان، دار المٌسرة،  -

424. 



 .e- journalsالمجاالت االلكترونية  -2

 .e- referencesالمراجع االلكترونية  -3

 .e- newspoersالصحؼ االلكترونية  -4

 الرسائؿ الجامعية االلكترونية. -5

لتي كانت النتيجة المباشرة لتطور النشر االلكتروني             وغيرىا مف المصادر االلكترونية ا

e-publishing.8 

 الكتاب االلكتروني: 1.4.1

تعرؼ الموسوعة العربية مصطمحات المكتبات والمعمومات والحسابات الكتاب االلكتروني بأنو " 

 9آللي".نص مشابو لمكتاب المطبوع غير أنو في شكؿ رقمي يتـ عرضو عمى شاشة الحاسب ا

 الدوريات االلكترونية: 2.4.1

وىي نموذج مصور متاح عمى أحد مواقع شبكة األنترنت اعتمادا عمى نظيره المطبوع أو تمؾ 

الدوريات األكاديمية التي تتاح عمى الخط المباشر دوف وجود نظير مطبوع ليا. ويالحظ عمى 

حدى الدراسات العربية التي ىذا التعريؼ أنو بسيط ومباشر مقارنة بالتعريؼ الذي وضعتو ا

تناولت بالبحث اقتناء ىذه الفئة مف الدوريات، حيث عرفتيا عمى أنيا" مصدر معمومات يصدر 

بصفة دورية ويتاح بشكؿ رقمي الكتروني عمى اختالؼ المصادر االلكترونية، فمنيا ما ىو عمى 

                                                           
ص .1999، ربحً مصطفى، النجداوي، أمٌن، مقدمة فً علم المكتبات والمعلومات، عمان، دار الفكر،علٌان -8

42-41. 
، 4حسب هللا، السٌد، الموسوعة العربٌة لمصطلحات المكتبات والمعلومات والحسابات: انجلٌزي، عربً، ج -9

 .4440، ص 4110القاهرة: المكتبة األكادٌمٌة، 



الربيد االلكتروني سواء أقراص مميزرةومنيا ما ىو متاح عمى االنترنت مف خالؿ الويب أو عبر 

 10كاف لو اصدارات ورقية أـ صدر في شكمو االلكتروني فقط.

 :micro formasالمصغرات الفيممية 3.4.1

ىي مف أقدـ أنواع مصادر المعمومات االلكترونية التي استخدمت في المكتبات ومراكز 

عف شريط بالستيكي  المعمومات كوسيمة إلدخاؿ المعمومات، وكذلؾ كوسيمة لمتخزيف، وىي عبارة

 طويؿ تغطي أحد وجييو مادة مغناطسية. يتراوح عرضو بيف 

 
بوصة إلى بوصة واحدة أما طولو  

قدـ وقد ظير التصوير المصغر ألوؿ مرة عمى يد شخص  3600إلى  2400فيتراوح ما بيف 

بعد إال واحد،  160ـ في تسجيؿ صورة مصغرة بنسبة  1839انجميزي "دائسر" الذي نجح عاـ 

 11تمؾ التجارب و االختراعات في ىذا المجاؿ.

 : أنواع المصغرات الفيممية3.4.1.1

ىو عبارة عف فيمـ شفاؼ مف سمسمة متتابعة مف الصور : microfilmالميكروفيمم-أ

الفوتوغرافية المصغرة جدا ممفوؼ عمى شكؿ بكرات أو كاسيت، ويمكف أف يستوعب مئات 

 الصفحات مف المخطوطات والوثائؽ.

ىو عبارة عف اشرطة فممية مستطيمة الشكؿ مسطحة تحتوي : microfisheالميكروفيش-ب

صفوؼ مف الصور المصغرة مرتبة عموديا أو افقيا، يوجد عمى حافتو العميا مكاف لكتابة 

 148×150المعمومات عف ىذا المؤلؼ، العنواف، تاريخ النشر، ولو قياسات عديدة أكثر شيوعا 

 ممـ.
                                                           

 .42حمدي، أمل وجٌه، المرجع السابق، ص  -10
ة خاصة إلى الكتب النواسٌة، غالب عوض، مصادر المعلومات فً المكتبات ومراكز المعلومات مع اشار -11

 .041، ص 4111المرجعٌة، عمان، دار الصفاء، 



 المصغرات الفيممية: مميزات 2.3.4.1

 سنة. 500* القدرة عمى الحفاظ عمى الوثائؽ لمدة تصؿ إلى 

 * سيولة االحتفاظ بيا ونسخيا وتبادليا.

 * استحالة عممية التزوير )الميكروفيمـ(.

 * القدرة عمى حؿ مشكؿ ضيؽ المكاف.

 12* الحد مف السرقة لموثائؽ والمخطوطات والمستندات األصميةوالنادرة.

 :(CDS)ألقراص المتراصة ا 4.4.1

انج وليا  12انج أو  4.7ىي عبارة عف أقراص مف األلومينيـو مطمية بمادة بالستيكية بحجـ 

ميغابايت، وتعتمد عمى أشعة الميزر في تخزيف المعمومات عمييا  500-600طاقة خزف تبمغ 

 واسترجاعيا منيا بأحد النظميف.

 لخرائط واألشكاؿ.: يستعمؿ في اختزاؿ الصور واanologالمحاكى

 13: يستخدـ في اختزاؿ الكتب والمطبوعات.digitalالرقمي 

 وىناؾ عدة تسميات لألقراص المتراصة منيا:

 .laser discsاألقراص المميزرة -

 .compact discsاألقراص المدمجة  -

                                                           
 .014علٌان، ربحً مصطفى، المومً، حسن أحمد، المرجع السابق، ص  -12
، ص 4112الوردي، زكً حسٌن، المالك، جمٌل الزم، المعلومات والمجتمع، عمان، مؤسسة الوراق،  -13

024. 



 .compact discsاألقراص المكتنزة  -

 .Sīlvers discsاألقراص الفضية  -

-compct discs readonly memory CDفي الذاكرة األقراص المكتنزة أقرأ ما  -

Rom. 

 14شكؿ يوضح أنواع األقراص المراصة وفؽ التسميات المختمفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شبكة األنترنت: 5.4.1
                                                           

14
 .021-021النواٌسة، غالب عوض، مرجع سابق، ص  -

 انواع األقراص المتراصة

األقراص المتراصة غٌر 

 قابلة للمحو

األقراص المتراصة قابلة 

 للمحو

األقراص  -

 للقراءة فقط

اقرأ  ما  -

 فً الذاكرة

األقراص  -

vd  المرئٌة 

ألقراص ا-

للكتابة 

 الواحدة فقط

أقراص  -

الكتب مرة 

 cdواحدة و 

األقراص القابلة 

 للمحو

األقراص حسب 

 طبٌعة التخزٌن
األقراص حسب 

 طبٌعة الحجم

 األقراص بصرٌة تناظرٌة

 أقراص بصرٌة رقمٌة

 

بوصة 3حجم   

بوصة 07.4حجم   

بوصة 57.5حجم   

بوصة 8حجم   

بوصة 01حجم   

 

المختلفة تسمٌاتلل وفقا راصةتالم األقراص اعأنو ٌوضح(40رقم )شكل  



 تعريف شبكة األنترنت: 1.5.4.1

مباشر بأنيا: تعرفيا الموسوعة العربية لمصطمحات المكتبات والمعمومات المتاحة عمى الخط ال

لوصؿ شبكات الكمبيوتر الصغيرة  TCP/IP"شبكة دولية لالتصاالت عف بعد، تستخدـ برتوكوؿ 

ببعضيا، وىي شبكة مكونة مف مالييف الشبكات الخاصة   والعامة واألكاديمية واألعماؿ 

ياؼ التجارية، وشبكات الحكومات المحمية والدولية المربوطة معا بكابالت سمكية، وكابالت األل

 15الضوئية، واالتصاالت الالسمكية، وغيرىا مف التقنيات المستخدمة في ربط الشبكات".

كما تعرؼ األنترنت عمى أنيا: " مجموعة مف الحاسبات المنتشرة جغرافيا عبر العالـ، و  -

المرتبط مف خالؿ شبكات محمية، وشبكات واسعة موزعة في العالـ بيدؼ نقؿ البيانات 

أطمؽ عمى األنترنت مصطمح شبكة الشبكات، و الشبكات التي  عمى الشبكة، و لذلؾ

تربط ىذه الحاسبات تستخدـ عدة وسائط لالتصاؿ فيما بينيا، ويحكـ عممية االتصاؿ 

، و التي تسمح لمحاسبات TCP/IPبيف الشبكات و الحاسبات عمى األنترنت بروتوكوال 

ترنت وعاء ضخما جدا مف المختمفة بأف تتحادث و تفيـ بعضيا البعض، و تعتبر األن

 المعمومات، و التي يتـ تحديثيا بصفة مستمرة في حاسبات منتشرة حوؿ العالـ.

ىذا وتعرؼ مف ناحية أخرى عمى أنيا: شبكة مف الحاسبات اآللية مرتبطة ببعضيا  -

العض وذلؾ عف طريؽ خطوط الياتؼ، أو عف طريؽ األقمار الصناعية، تتيح 

طالع عمى المعمومات التي تتوفر في الشبكة، كما تمكنيـ مف لممشاركيف فييا إمكانية اال

 تبادؿ المعمومات والرسائؿ والوثائؽ.

 
                                                           

 ]متاح على الرابط[:الشامً، أحمد أحمد، الموسوعة العربٌة بمصطلحات المكتبات والمعلومات،  -15

HTM-arabic-http://www.elshami.com/menu (.01/12/4102سا/10:11الزٌارة(: ))تارٌخ 

http://www.elshami.com/menu-arabic-HTM%20(تاريخ


 فوائد شبكة األنترنت:2.5.4.1

إف مجاالت اإلفادة مف األنترنت والتسييالت التي تقدميا لممجتمع بصفة عامة كثيرة جدا وفيما 

 يمي ذكر ألىـ ىذه الفوائد وااليجابيات.

 وني لمصحؼ والمجالت، واتاحة االطالع عمييا عمى مستوى العالـ.النشر اإللكتر  -

 عقد االجتماعات والندوات والمؤتمرات وحمقات النقاش عف بعد. -

الحصوؿ عمى أحدث المعمومات والجامعات، والتنسيؽ معيا في تبادؿ المعمومات وتمبية  -

 االحتياجات.

 بات في مختمؼ أرجاء العالـ.الدخوؿ إلى قواعد البيانات البيوغرافية، وفيارس المكت -

المناقشة والتحاور مع العمماء والباحثيف وزمالء المينة في مختمؼ المجاالت عف طريؽ  -

 ما يسمى بمجاميع النقاش.

 الخدمات الصحية والطبية عف بعد. -

 التعميـ والتدريب عف بعد. -

 شراء الكتب مف الناشريف أو الموزعيف، وتسديد قوائـ الشراء عمى الشبكة. -

 ؿ المعمومات والبيانات والبرمجيات مف حاسوب إلى آخر.نق -

توفير مختمؼ أنواع البرامج والبرتوكوالت ونظـ االتصاالت، وكيفية استخداميا عف طريؽ  -

 أدلة إرشادية وتعميمات مساعدةومتنوعة.

التجواؿ في المعارض الفنية والمتاحؼ العالمية ألغراض التسمية والترفيو والتعرؼ عمى  -

 ت وتاريخيا وأسعارىا.المعروضا



تسويؽ الخدمات، والمنتجات، واإلعالف عف السمع والبضائع، والترويج ليا، والحصوؿ  -

 16عمى اسعار البورصة، والمواد الخاموغيرىا.

 قواعد البيانات: 6.4.1

 تعريف قاعدة البيانات: 1.6.4.1

كتبات                       مف التعريفات المختمفة لقاعدة البيانات التي وردت في أدبيات عمـو الم

 والمعمومات ىي أنيا:

مجموعة مف التسجيالت بشكؿ إلكتروني تمثؿ مصادر معمومات مطبوعة أو مرئية أو  -

 مسموعة أو مكتوبة.

ركيزة ومستودع لمبيانات المخزنة في الحاسوب، ترتب فييا البيانات وفؽ أسموب عممي  -

مة تحديثيا واسترجاعيا وتصديرىا منطقي يضمف حفظ واسترجاع البيانات ويسيؿ مي

 واستيرادىا إلكترونيا.

مجموعة مف الحقوؿ تضـ البيانات المطموبة، وترتب في تسجيالت تكوف ممفات كثيرة  -

 ومتعددة.

رغـ تعدد التعريفات لقاعدة البيانات، إال أنيا جميعا تتفؽ عمى أنيا قاعدة البيانات ىي  -

المتصمة فيما  «records»ف التسجيالت " مكوف مف مجموعة مfileعبارة عمف ممؼ "

، يتضمف كؿ حقؿ بيانات Fieldsبينيا، ىذه التسجيالت تضـ مجموعة مف الحقوؿ 

                                                           
 .441-422لكً، جمٌل الزم، المرجع السابق، ص الوردي، زكً حسٌن، الما -16



Data ،ونظاـ قاعدة البيانات يتكوف مف عدد مف الممفات المرتبطة فيما بينيا منطقيا ،

 17وكميا مجتمعة تكوف قاعدة البيانات.

 مكونات قاعدة البيانات: 2.6.4.1

يمكف أف تكوف حروؼ أو أرقاـ أو رموزا أو اشارات أو كممات أو خميط ": dataانات "البي-1

منيا جميعا أو بعضا منيا، أو بعض الجمؿ الناقصة غير المنظمة التي ليس ليا دالالت أو 

 معنى محدد، وال يمكف اعتمادىا لفيـ شيء ما إال بعد استكماؿ المعنى.

ومعروفة ذات داللة ومعنى، تستخدـ إلدخاؿ واستيعاب  ىي مواقع محددة،": fieldsالحقول "-2

وترتيب البيانات فييا، لتكوف في نياية معمومات ذات معنى، والحقوؿ يمكف اعتبارىا أماكف خزف 

وحفظ البيانات المدخمة وفؽ آلية ونظاـ عممي ومنطقي معيف ومعروؼ لمحاسوب والبرمجيات 

 ت متعددة عند الحاجة والطمب، والحقوؿ أنواع.المعتمدة لمسيطرة عمى البياناتوانشاء ممفا

 :مف حيث الحجـ: يوجد نوعاف ىما 

والتي عادة تستخدـ لمبيانات ذات األطواؿ المحددة مسبقا مثؿ رموز الحقول الثابتة:  - أ

 البمداف والمغات، العمالت، أدوار المؤلفيف...الخ.

بيانات العنواف  وىي مالئمة لمختمؼ أشكاؿ البيانات مثؿالحقول متغيرة الطول:  - ب

 المستخمص، التحميؿ الموضوعي...الخ.

 :مف حيث التفريغ: يوجد نوعاف ىما 

                                                           
السامرائً، اٌمان الفاضل، أبو عجمٌة، ٌسري أحمد، قواعد البٌانات ونظم المعلومات فً المكتبات ومراكز  -17

 المعلومات:

Dara bases and information systems in libraries and information centens عمان دار ،

 .01-02، ص 4114المٌسرة، 
 



 وىي التي ال تحتاج بيناتيا إلى تفريغ مثؿ حقؿ العنواف، اسـ الناشر.الحقول األساسية:  - أ

وىي الحقوؿ التي تحتاج بياناتيا إلى تفريع مثؿ بيانات التأليؼ، الحقول المتفرعة:  - ب

 مف الحقوؿ.المشر، وغيرىا 

ومفردىا تسجيموتمثؿ وحدة واحدة، أو مصدر معمومات محدد، ": Recordsالتسجيالت "-3

فربما تكوف عبارة عف سجالت مثؿ سجؿ عف شخصية معينة، معمومات عف طالب في جامعة، 

 أو احصائية عف أشخاص، أو سكاف في منطقة معينة.

ت الخاصة بالوثيقة، سواء كانت كتاب أو أما في الفيرسة، فتحتوي التسجيؿ عمى جميع المعموما

 مقاؿ في مجمة أو بحث في مؤتمر.

فالتسجيمة عبارة عف مجموعة مف الحقوؿ،والتسجيالت أنواعوأحجاـ مختمفة، إذ يعتمد نوع وحجـ 

التسجيمة عمى أنواع الحقوؿ المستخدمة فييا وعمى أطوالياوأعدادىا،والتي يعود اختيارىا إلى نوع 

لى نوع وطبيعة البيانات التي تدخؿ في ىذه البرنامج المست خدـ في المكتبة أو مركز المعمومات،وا 

 الحقوؿ.

 

ىي مجموعة مف التسجيالت المختمفة التي تمثؿ كؿ االجراءات المعتمدة ": filesالممفات "-4

عف الشخصيات والنشاطات، وتعكس مجموعة مف المعمومات أو نوع محدد مف اإلجراءات أو 

 18مات.مصادر المعمو 
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 dataبيانات                                   

 fieldsحقوؿ                                    

 recordsتسجيالت                                

                               

 filesممفات                                     

 data basesقاعدة بيانات                            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

( ٌوضح مكونات قاعدة البٌانات..الشكل رقم )  



 أنواع قواعد البيانات: 3.6.4.1

تتنوع قواعد البيانات، وتختمؼ استخداماتيا، وأشكاليا، وطبيعة البيانات المخزنة فييا، حيث يمكف 

ويمكف استخداميا CD-Romأوأقراص مكتنزة  تخزيف قواعد البيانات عمى أقراص ممغنطة،

، تتيح الكثير مف ىذه القواعد استخداـ معموماتيا لمجميور online، أو عف بعدIN houseمحميا 

مجانا، مثؿ قواعد بيانات المستخمصات، الكشافات...والبعض اآلخر مف القواعد ال تسمح 

ذا مف حيث االستخداـ، أما مف بالبحث فييا والحصوؿ عمى المعمومات، إال بموجب اشتراؾ ى

حيث النوع، تكوف قاعدة بيانات مشتركة بيف أقساـ المؤسسة الواحدة أو بيف مجموعة مف 

 المؤسسات، وفيما يمي عرض ليذه األنواع:

 :حسب طبيعة البيانات 

 تقسـ قواعد البيانات حسب طبيعة البيانات التي تحتوييا إلى األنواع التالية:

وىي أقدـ أنواع قواعد البيانات التي أوجدتيا النظـ المحوسبة في ة: القواعد البيوغرافي -1

بيئة المكتبات، وىي اشبو بالكشافات التي تعمؿ عمى تحديد مواقع البحوث المنشورة في 

الدوريات، مع إعطاء معمومات بيبموغرافيةمتكاممة مثؿ المؤلفيف عناويف المقاالت 

ومتوفر منمصادرفيالمجاؿ الذي يبحث والصفحات. كما تعرؼ الباحث بماىو منشور 

مركز معمومات المصادر  eric)عنو وكنماذج عف ىذه القواعد نجد:قاعدة ايريؾ )

 .Educational ressources information centerالتربوية 

 Médical literatures analyse and retieyal( الطبية medlineقاعدة ) 

system online. 



و االتجاه الجديد في قواعد البيانات العالمية المسوقة المتاحة عبر إنالقواعد المرجعية:  -2

شبكة األنترنت، وتتضمف ىذه القواعد المراجع اإللكترونية مثؿ: الموسوعات واألدلة، 

المعاجـ، تضـ النصوص كاممة الربط ما بيف النصوص، واالشكاؿ، الرسوـ، والمجمدات 

 عمى مستوى عالمي.

تحتوي ىذه القواعد عمى كامؿ النصوص لمصادر مل: قواعد بيانات النص الكا -3

المعمومات المحوسبة، مثؿ المقاالت الدوريات، الصحؼ، ىذا باإلضافة إلى البيانات 

 البيبموغرافية، ويعد ىذا النوع مف أشير قواعد البيانات في العالـ.

و  تتخصص في إعطاء المعمومات عف العصور،             قواعد البيانات الصورية: -4

الرسـو المخططات، األشكاؿ، اضافة إلى الصور ذاتيا، وىي مزيج مف القواعد 

 19البيبموغرافية و الصورية معا.

وىي عبارة عف قواعد تشتمؿ عمى بيانات احصائية فقط، قواعد البيانات االحصائية: -5

وأحيانا بعض البيانات البيميوغرافية المدعمة باإلحصاءات ومف أمثميا:قاعدة الكتاب 

حصائي لألمـ المتحدة، وتشمؿ عمى إحصاءات السكاف، والحسابات القومية، والقوى اال

 20العاممة، واألجور، واألسعار، والزراعة، والصناعة، والتجارة الخارجية.

تحتوي ىذه القواعد عمى خميط مف البيانات الرقمية قواعد البيانات النصية الرقمية: -6

 السنوية لممؤسسات وغيرىا.والنصوص مثؿ األدلة العممية،والتقارير 

تحتوي عمى معمومات مخزنة في أنواع متعددة مف قواعد بيانات الوسائط المتعددة: -7

 الوسائط مثؿ الصوت، الصورة، الفيديو، والنص، والحركة.
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يشتمؿ ىذا النوع مف القواعد عمى مقتنيات مكتبة ما             قواعد بيانات الفهارس: -8

د ىذه القواعد في بياف ما لدى ىذه المكتبات مف عناويف ومجموعة مف المكتبات: ويفي

 21لمكتب والدوريات وغيرىا، دوف أف تعطي معمومات أخرى لمحتويات الوثائؽ.

 قواعد البيانات حسب الشكل: -9

 ويقصد بيا أنواع قواعد البيانات حسب األوعية المسجمة عمييا، والتي تمثؿ ما يمي: 

 hard disc dataالحاسوب عمى األقراص الصمبةقواعد البيانات المخزنة في ذاكرة  -1

bases. 

 .CD-Romقواعد البيانات عمى األقراص المكتنزة  -2

 .texteCd-romقواعد البيانات النصية عمى األقراص  -3

 قواعد بيانات الوسائط المتعددة. -4

 (.DVDقواعد بيانات كاممة الحركة عمى أقراص ) -5

 قواعد البيانات حسب االتاحة:  -10

المصممة محميا، وتكوف متاحة لمعامميف والمستفيديف النيائييف في  قواعد البيانات -1

 المؤسسة ذاتيا.

قواعد البيانات المتعمدة عمى البرمجيات الجاىزة ولكنيا متاحة لمعامميف في المؤسسة  -2

 ذاتيا فقط.

قواعد البيانات المتاحة عمى الخط المباشر، وىي متاحة لمجميور ضمف االشتراؾ في  -3

 عدة بغض النظر عف المسافات الجغرافية.خدمات ىذه القا
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 قواعد البيانات المتاحة مباشرة عبر شبكات األنترنت. -4

يمكف أف تشتمؿ ىذه القواعد عمى كافة األنواع السابقة الذكر، و التي شممتيا تكنولوجيا شبكة 

ط األنترنت التي ألغت المسافات و الحدود و الجدراف، غير أف أغمب ىذه القواعد أصبحت تشتر 

 22االشتراؾ لمسماح بالدخوؿ و الحصوؿ عمى المعمومات.

 مميزات قواعد البيانات: 4.6.4.1

 تشتمؿ قواعد البيانات عمى العديد مف المميزات نذكر منيا:

 السرعة في الوصوؿ إلى المعمومات. -

 الدقة. -

 الشمولية. -

 التخمص مف الورؽ، ومنو اختصار المكاف. -

 الحداثة. -

ؿ المعمومات أو البيانات لممكتبة أو مركز المعمومات كميا توحيد الممفات حيث تصبح ك -

في موقع واحد ويمكف لمجميع االستفادة منيا، بدال مف بعثرتيا في أماكف                

 23ومواقع متعددة.
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 تقسيمات مصادر المعمومات اإللكترونية: 5.1

اـ الحاسب اآللي، أو تمؾ ىي الكتب التي تـ إعدادىا أو كتابتيا باستخدالكتب االلكترونية:-1

التي تـ تحويميا مف الشكؿ الرقمي أي المقروء آليا عف طريؽ عممية المسح الضوئي أو غير 

 ذلؾ مف أنماط المعالجة ليدؼ االطالع عمييا عبر شاشة الحاسب اآللي.

" وىي نموذج مصور متاح عمى أحد مواقع شبكة األنترنت اعتمادا الدوريات االلكترونية:-2

(، أو ىي تمؾ الدوريات األكادمية التي alibrary journalظيره المطبوع ومف أمثمتيا:)عمى ن

 تتاح عمى الخط المباشر دوف وجود نظير مطبوع ليا ".

( ضمف سياستيا universty case western reomveوفي ىذا اإلطار تحدد مكتبة جامعة )

 شبكة األنترنت كما يمي: لتنمية مقتنيات فئات الدوريات االلكترونية المتاحة عمى

 .الدوريات االلكترونية التي تأتي مجانا مع االشتراؾ في النسخة المطبوعة 

 .الدوريات االلكترونية التي تأتي مخفضة التكمفة، نتيجة االشتراؾ ىي نسخة المطبوعة 

 الدوريات االلكترونية التي تأتي  كجزء مف االتفاقيات االتحادية أو االتفاقيات التعاونية 

 بيف مجموعة مف المكتبات.

 .الدوريات االلكترونية المتاحة مجانا عمى االنترنت دوف الحاجة إلى التسجيؿ 

 .الدوريات االلكترونية المتاحة بشكؿ مؤقت 



يمكف تعريؼ المجمة االلكترونية بأنيا مطبوع )مجمة( متاح، في شكؿ المجالت االلكترونية:-3

ا " تمؾ المجمة المتاحة عمى مجمة مطبوعة مثؿ مجمة (، بأنيodlisرقمي كما ورد في قاموس )

(libraryjoined.أو تمؾ التي تتاح عمى الخط المباشر دوف أف يكوف ليا نظير مطبوع ،)24 

 المراجع االلكترونية: -4

وىي الخدمات المرجعية المتوافرة عمى شبكة األنترنت وعادة ما تتقدـ بواسطة البريد اإللكتروني 

(، أو ىي مجموعة مف نماذج األسئمة chat programsة فيما يسمى بالدردشة )والرسائؿ الفوري

المعتمدة المتاحة عمى أحد مواقع شبكة األنترنت ويجيب عنيا قسـ المراجع في المكتبةبمفرده او 

( حيث cutstim point(، مثؿ نقطة تساءؿ )(cllective systemمف خالؿ نظاـ تجميعي 

 لمشاركوف في شبكة المراجع.يتولى مسؤوليتيا األعضاء ا

 الرسائل األكاديمية االلكترونية:-5

وىي رسائاللماجستيروالدكتوراه المتاحة في شكؿ الكتروني أكثر مف اتاحتيا في شكؿ رقمي 

وتقابميا تمؾ المتاحة عمى نسخة ورقية إلى أف يتـ تحويميا إلى شكؿ مقروء آليا بواسطة عممية 

ات التي تقوـ بتجميع عذا النوع مف الرسائؿ، شبكة المكتبات المسح الضوئي، ومف أشير الشبك

 الرقمية لمرسائؿ واألطروحات الرقمية.

إف التوجو نحو استخداـ مصادر المعمومات االلكترونية مف قبؿ المكتبات إلى جانب مالدييا مف 

 ذكر منيا:مصادر تقميدية أو التحوؿ التدريجي عنيا نحو البديؿ الجديد لو فوائد جمة لممكتبة ن
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اف التعامؿ مع مصادر المعمومات االلكترونية سيؤمف االستفادة مف جية عريضة جدا  -

مف المعمومات في موضوع متخصص أو أكثر، وىذا يتحقؽ بشكؿ اساس عف طريؽ 

 (، لالستفادة مف قواعد وبنوؾ المعمومات.onlineالبحث اآللي المباشر)

صاد في نفقات االشتراؾ بالدوريات بشكميا االقتصاد في النفقات والتكاليؼ بحيث االقت -

الورقي وشراء الكتب بكميات ال تتناسب مع احتياجات المستفيديف ولكنيا تشكؿ عبئا 

ماليا ال تتناسبوالطمب عمييا أما في حالة المصادر االلكترونية فيكوف الدفع والنفقات 

 .لمخدمةوالمعمومات المطموبة فقط والتي تمبي حاجة المستفيد تماما

الرضا الذي يحصؿ عميو الباحث نتيجة ىذا التنوع والقدرات والسرعة والدقة  و الذي  -

 ينعكس ايجابا عمى المكتبة وخدماتيا.

اف ىذه المصادر االلكترونية قد غيرت مف طبيعة عمؿ أو وظيفة أميف المراجع التقميدية  -

المعمومات و  وحولتو  إلى أخصائي معمومات يشارؾ المستفيد ويرشده في الحصوؿ عمى

االتصاؿ مع قواعد البيانات أو البحث في القواعد المتاحة                و أحيانا قيادتو 

في استراتيجية البحث و ىذا أيضا أعطى بعدا جديدا و غير مف نظرة المستفيديف إلى 

 دور قيمة الخدمة المكتبية و القائميف عمييا.

كتبات ومراكز المعمومات لمصادر المعمومات، البدائؿ المطروحة في ىذا المجاؿ أماـ الم -

فقواعد البيانات المتاحة عبر الخط المباشر ومزاياىا المعروفة و سمبياتيا المعروفة أيضا 

فإذا شعرت المكتبة بسمبيات ىذه الطريقة ىنالؾ بديؿ آخر وىي األقراص المكتنزة ) 

CD-romو عمى رأسيا  ( التي جاءت بعدالخط المباشرولحؿ بعض سمبيات األولى

مشاكؿ االتصاالت الياتفية و االلتزاـ و الوقت المخصص لمبحث تحسبا لمكمفة 

التي حاولت حؿ اىـ مشكمة  (،worm/ writeonce readmanyوغيرىا.منيا أقراص )



(cd-rom) وىي عدـ إمكانية التحديث و االضافة حيث بدأت األنظار تتجو نحو ىذه

 (.disck s edodاألقراص القابمة لممسح المعروفة ب ) 

اف مصادر المعمومات االلكترونية لـ تعد تقتصر عمى المطبوعات بؿ تعدتيا إلى  -

البصرية، وىكذا أصبح بإمكاف المكتبات مصادر غير مطبوعة و ىي المواد السمعية 

االستفادة مف مصادر معمومات كانت متروكة جانبا أو اعتبرت قديمة بسبب تفوؽ 

 تكنولوجيا المعمومات عمييا.

باستطاعة المكتبة أف توفر لممستفيد سبؿ الوصوؿ إلى مصادر معمومات غير متوافرة أو  -

 متاحة عمى الورؽ أساسا مف المؤتمرات عف بعد.

استطاعة المكتبات المستفيدة مف مصادر المعمومات اإللكترونية أف توفر لممستفيديف ب -

كميات كبيرة و متنوعة مف مصادر معمومات خارجية عبر البحث اآللي المباشر 

(online( أو مف خالؿ شبكات المعمومات و تقاسـ الموارد ،)ressource sharing ،)

، و تناقؿ téléfaxصبحت تعرؼ األناب و خدمة تبادؿ الوثائؽ عف بعد و التي أ

 25(.deliveryelectronic documentالمطبوعات الكترونيا )
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 (01المرحمة األولى )                                                                         

 

 (02المرحمة الثانية )                                                                        

 

 

 

 (03المرحمة الثالثة )                                                                        
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األشرطة و األقراص انممغنطة )ػقذ انستينات 

 مغ دخىل انحىاسة(.

كشافات، مستخهصات، تيىغرافيات-  

 

 مرحهة ما قثم اختراع انىرق:

 أنىاح طينية ، أوراق انثردي. -

 .جهىد انحيىانات، انرقىق... انخ -

:اختراع انىرق انطثيؼيمرحهة   

ت، انمىاد انمطثىػة، كتة ودوريا -

 مخطىطات...

انمصغرات انفهمية )انثالثينات في انقرن مرحهة 

02):  

 أشكال مهفىفة. -

 أشكال مسطحة. -

انمىاد انسمؼية و انثصرية )إتان انحرب مرحهة 

 انؼانمية انثانية(

 

اننظم تاالتصال انمثاشر)ػقذ انستينات و مرحهة 

 انثمانينات(.

 قىاػذ تيانات تيىغرافية.

 

نهاية انسثؼينات CD-romاألقراص انمتراصة 

 و تذاية انثمانينات.

 

 مصادر مراحل

المعلومات 

 التقلٌدٌة

مراحل مصادر المعلومات 

 الغٌر التقلٌدٌة

0م  

 المعلوماتمصادرمراحل 

 الغٌر التقلٌدٌة

  مستوى .

مصادر المعلومات 

 االلكترونٌة

 

( ٌوضح مراحل تطور مصادر المعلومات من شكلها التقلٌدي إلى الشكل االلكترون43ًرقم )شكل   



 أهمية مصادر المعمومات االلكترونية: 6.1

تمكف أىمية األساسية الستخداـ مصادر المعمومات االلكترونية في المكتبات و مراكز المعمومات 

 فيما يمي:

اتاحة الفرصة أماـ المستفيد أو الباحث لموصوؿ إلى مصادر معمومات غير متوفرة عمى  -

 الورؽ اساسا.

 ية البحث التفاعمي باالتصاؿ المباشر مف خالؿ قواعد وبنوؾ المعمومات.امكان -

الرضا الذي يحصؿ عميو الباحث أو المستفيد نتيجة اشباع رغباتو البحثية وذلؾ لتنوع  -

 مصادر المعمومات، والسرعة و الدقة في الخدمة.

تفيد ويرشده االرتقاء بوظيفة أميف المراجع التقميدية الى اخصائي معمومات يشارؾ المس -

 في الحصوؿ عمى المعمومات و االتصاؿ مع قواعد البيانات وبنوؾ المعمومات.

 تطوير نظرة المستفيديف نحو أىمية الخدمات و المعمومات الحديثة ودور القائميف عمييا. -

االقتصاد في النفقات و التكاليؼ سواء كاف ذلؾ في االقتصاد في  نفقات االشتراؾ  -

ت و المستخمصات و مواد المعمومات المطبوعة األخرى، كذلؾ في بالدوريات و الكشافا

توفير كثير مف المبالغ المالية التي كانت تصرؼ في إجراءات التزويد       و أجور 

الشحف ونفقات االجراءات الفنية وكمفة تجميد المطبوعات و في االقتصاد في المكاف أو 

 26التقميدية. مساحة التي تتطمبيا مصادر المعمومات المطبوعة

 تقديـ معمومات مفيدة عف أسئمة محددة. -

 27الترفيو والتثقيؼ واإلعالـ. -
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 اتاحة مصادر المعمومات االلكترونية: 6.1 -

عمى الرغـ مف أف ىناؾ مصطمحيف يستخدماف بشكؿ تبادلي لمتعبير عف االتاحة في ىذا السياؽ 

وكالىما وثيؽ الصمة  accessibilityو اتاحة الوصوؿ  availabilityو ىما: اتاحة الحصوؿ 

بالمصادر االلكترونية لممعمومات، حيث يمثالف السبؿ الذي يتـ مف خاللو تحقيؽ التالقي بيف 

كؿ مف المستفيد و مصدر المعمومات االلكتروني إال أف الفرؽ بينيما يكمف في وجية النظر التي 

ـ اتاحة الحصوؿ بما تقـو بو ينظر مف خالليا إلى السبيؿ لتحقيؽ ىذا التالقي، حيث يرتبط مفيو 

الجية المنتجة لمصدر المعمومات االلكتروني في سبيؿ توافرت و تيسير االفادة منو، بينما 

يفرض مفيوـ تيسير سبؿ الوصوؿ بذؿ المستفيد مف مصدر المعمومات االلكتروني قدرا مف 

 الجيد إلى جانب الجيد الذي تبذلو الجية لممصدر مف أجؿ االفادة منو.

ف ناحية أخرى، نجد أف ىناؾ مستوييف أو درجتيف مف االتاحة ال لمصادر االلكترونية و م

 لممعمومات ىما:

 :Direct or local Accessاالتاحة المباشرة أو المحمية  1.6.1

و تعني امكانية الوصوؿ إلى المصادر االلكترونية لممعمومات بشكؿ مباشر، حيث يكوف محمال 

 28محمال عمى قرص مميزر أو قرص ممغنط(.عمى وسيط ) مثؿ أف يكوف 

 و يمكف لممستفيد تشغيمو مف خالؿ جياز الحاسب اآللي و تتـ ىذه االتاحة عف طريؽ:

 :Access via networkشبكات المعمومات 
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فيمكف إجراء  mainframeحيث تتاح المصادر االلكترونية لممعمومات عمى حاسب آلي مركزي 

خداـ واجية تعامؿ رسومية مثؿ تمؾ التي تستخدميا مكتبة كمية عمميات البحث لممستفيديف باست

، وتعد ىذه الطريقة مف افضؿ طرؽ االتاحة، إال أف DCIS/DLOSدار تماوث و المسماة بػ 

رسـو الترخيص وتكمفة المساحة المخزنة في الحاسب المركزي تحتـ ضرورة انتقاء المصادر، 

تضع األولوية لمصادر المعمومات متعددة االرتباطات  وبالنسبة الى مكتبة كمية دار تماوث فإنيا

و التي تحتاجيا فئات متنوعة مف المستفيديف، وكذلؾ قواعد البيانات التي توفر بيانات ببميوغرافية 

 Earlyamericanimprintxilson indexes. قيمة لمجموعات المكتبة مثؿ خدمات:

marcive 

 :Access via the files serverاإلتاحة عبر خادم الممف  2.6.1

و ىي تتـ بالنسبة إلى المصادر اإللكترونية لممعمومات التي تحتاج إلييا المكتبة إلتاحتيا  و 

مخزنة كوثائؽ غير مكشفة، و مف ثـ فيي ليست قابمة لمبحث، لذا تخزف في ممؼ الكتروني عاـ 

ويتـ تمثيؿ ، fileserrver/ libraryfolderيطمؽ عميو " دليؿ خادـ المممؽ بالمكتبة

المصادرالمتاحة بيذه الطريقةفي الفيرس العاـ المتاح عمى الخط  المباشر لربط المستفيديف 

 بمصدر المعمومات المتاحة عبر:

 :Access via standaloneworkstationاإلتاحة عبر محطة عمل مستقمة  3.6.1

 ويستخدـ ىذا النمط في الحاالت التالية:

لممعمومات التي تقع في نطاؽ اىتماـ عدد محدود مف إتاحة المصادر االلكترونية  .1

 المستفيديف.



إتاحة المصادر التي يصعب الوصوؿ إلييا عف طريؽ الشبكة، نظرا إلى كبر حجـ  .2

 المسافات بيا.

 االلتزاـ بقيود الترخيص لبعض المصادر التي تشترط عدـ إتاحة المصدر عمى الشبكة. .3

 خصصة لتشغيميا.إتاحة المصادر التي تحتاج إلى برامج مت .4

 access viaاإلتاحة عبر األقراص المميزرة، متصمة بشبكة معمومات: 4.6.1

netwerkedcd rom 

وتمجأ المكتبة إلى ىذا النوع مف اإلتاحة في حالة عدـ كفاية إتاحة مصدر المعمومات االلكتروني 

معدؿ الطمب واحدة الحتياجات المستفيديف، أو عندما يرتفع  work stationعبر محطة عمؿ 

عمييا، فعندئذ ينبغي ألخصائي المعمومات بالمكتبة أف يبادروا بالحصوؿ عمى ترخيص، مف أجؿ 

 إتاحة مصدر المعمومات عمى قرص مميزر متاح عبر شبكتيا المحمية.

 :Remote Accessاإلتاحة عن بعد  5.6.1

رونية لممعمومات، بشكؿ و يستخدـ ىذا المصطمح لمتعبير عف امكانية التعامؿ مع المصادر االلكت

غير مادي و غير ممموس وذلؾ عبر أجيزة المدخالت )إرساال( و المخرجات المتصمة إلكترونيا 

بجياز الحاسوب )استقباال( مثؿ أف يتاح مصدر المعمومات مف خالؿ شبكات الحاسب اآللي 

احة إلحاطة وعادة ما يستخدـ أمناء المكتبات ىذا النمط مف اإلت onlineعمى الخط المباشر 

المستفيديف عمما بالمصادر االلكترونية  لممعمومات الموجودة خارج نطاؽ المكتبة، مف خالؿ عدد 

مف مصادر المعمومات البيميوغرافية مثؿ: الفيارس، الممفات، البيميوغرافية و النصية و الرقمية و 

لنسبة إلى مصادر الصوتية و الرسومية وممفات البيانات،              و البرامج. أما با

فيناؾ عدة  Gopherو الغوفر               telntالمعمومات المتاحة عبر خدمات التمنت



عوامؿ تؤثر في اختيارىا لتتاح عف بعد مثؿ: التجييزات المادية و البرمجية الالزمة لإلفادة منيا، 

حيث: حجـ  سيولة الوصوؿ، مدى ثبات المصدر و معموماتو عمى الموقع، مواصفات الممؼ مف

 29ونوع البيانات، امكانات البحث، معدؿ االستخداـ مف جانب المستفيديف.

 حفظ وصيانة مصادر المعمومات اإللكترونية: 7.1

ويمكف االسترشاد بالخطوط العريضة لمسياسة المتبعة في جامعة كولومبيا لحفظ وصيانة 

 المصادر اإللكترونية و التي تتكوف مف العناصر التالية:

 السياسة و يتضمف: محتوى -1

استراتيجيات الحفظ المتبعة، مثؿ إعداد النسخ االحتياطية، و النسخ األرشيفيةو الرقابة  - أ

عمى االستخداـ، و التكرار المرغوب عف طريؽ االستخداـ المرئي لموقع مصدر 

 المعمومات، أو تخزيف ىذا المصدر في مخزف الذاكرة المخفية.

مدة طويمة في ضوء معايير معينة مثؿ األوعية ذات تحديد األوعية التي سيتـ حفظيا ل - ب

 األولية.

 و إجراءات ىذا التحويؿ. conversionاإلرشادات الخاصة بعممية التحويؿ  - ت

 metadataبناء وادارة الميتاداتا  - ث

خطة التخزيف و التي تتضمف بعض االستراتيجيات الخاصة بالمصادر اإللكترونية  - ج

 ية.الجاري استخداميا و النسخ األرشيف

تاحة الوصوؿ. - ح  تنظيـ وا 

 العوامؿ المؤثرة في عممية حفظ المصادر اإللكترونية المحممة عمى وسيط مادي. -2
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 درجة مئوية(. 20-5درجة الحرارة ) يجب أف تكوف ما بيف  (1

 %(.50-20درجة الرطوبة ما بيف ) (2

 الضوء، )ضوء الشمس و االشعة تحت الحمراء(. (3

و المجاؿ المغناطيسي أو اشعة  أ×األنواع األخرى مف األشعة) مثؿ أشعة (4

 الميكروويؼ(.

 السوائؿ التي تتضمف مواد كيماوية أو ذات درجة حرارة عالية. (5

 30التنظيؼ الغير آمف )باستخداـ المواد العضوية( ويفضؿ استخداـ القطف. (6

 مشاكل ومعوقات استخدام مصادر المعمومات اإللكترونية: 8.1

 المعوقات المغوية:-أ

صية لمبحث في المجاؿ العممي أىمية أساسية سواء تعمؽ األمر بمخزونيـ إف المؤىالت الشخ

المعرفي، الثقافي العممي، أو تحكمو في المغات الحية األجنبية، أو خبرتو في مجاؿ تعاممو مع 

تقنيات الحاسوب و برامج تشغيمو فمصادر المعمومات االلكترونية ما ىي إال وسيمة لتوفير 

مبية احتياجاتيـ، و استخداميا و ارتيادىا يساعد كثيرا في تنمية القدرات المعمومات لمباحثيف و ت

 31العقمية و الفكرية لدى الباحثيف و كذلؾ تطوير و تنمية البحث العممي و االرتقاء بو.

و تعد المعوقات المغوية مف العقبات الميمة في تطوير عممية البحث بإتقاف المغة االنجميزية أو 

ري في عصر المعمومات، نجد مثال مف أراد النشر عمى شبكة األنترنت الفرنسية أصبح ضرو 

التي تتيح لكؿ مف أراد النشر عمييا فرصا عظيمة جدا وعميو فإف الباحث قد يواجو عوائؽ ال 
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يستياف بيا إذا كاف غير متمكف مف لغة أجنبية واحدة عمى األقؿ و مف بيف ما قد يواجيو عمى 

 األقؿ:

 الغموض و اإلبهام: -1

ىذه الحالة كانت تنحصر عمى مدى قدرة الباحث عمى إيجاد الكممات المعبرة عف فكرة ما خاصة 

إذا ما تعمؽ األمر بمياديف البحث غير التقنية، كبحوث العمـو االنسانية و االجتماعية التي 

 تستخدـ فييا المغات ذات الطابع األدبي و الفمسفي.

 كثرة المترادفات:-2

ة صعوبة السيطرة عمى عممية اختيار الكممات المفتاحية المناسبة أثناء لموقوؼ عمى مدى أىمي

 SEVENTY DICITIONNARYعممية البحث نأخذ عمى سبيؿ المثاؿ قاموس المغة األجنبية 

مدخؿ لو معنييف،         و في ىذه الحالة يجد  21.4881ألؼ مدخؿ منو  50يحتوي عمى 

 32الصحيحة أو فيـ ما يقصد بالضبط.الباحث نفسو حائرا في اختيار المفردات 

 الجناس:-3

نالحظ أف حركة تطور العموـ و المعارؼ تنتج باستمرار مصمحات حديثة فعمى الباحث أف يمجأ 

 33إلى عممية الترجمة قصد االطالع عمى المصطمحات الموحدة و الخاصة بموضوع البحث.
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 المعوقات التقنية: ونذكر منها: -ب

مصادر المعمومات االلكترونية تدريب مكثؼ لكؿ مف العامميف  ويتطمب استخداـالتدريب: -1

و المستفيديف سواء الكتساب الميارة و القدرة عمى التعامؿ مع البرامج              و 

 األجيزة و اكتساب ميارة استرجاع المعمومات المطموبة بسيولة و سرعة.

ؿ خطوط و شبكات وجود أجيزة تكنولوجية و أجيزة االتصاؿ عف بعد مثالصيانة: -2

التميفونات و األقمار الصناعية و كميا أجيزة معرضة لمعطؿ في أي وقت و ىو ما 

 يتطمب وجود صيانة غمى أعمى درجة مف الجودة بصفة مستمرة.

التعامؿ مع مصادر المعمومات االلكترونية يتطمب جيد إداريا كبير حيث أف اإلدارة: -3

نيات، وفرض رسوـ عمى استخداـ إذا رغبت االدارة تقـو بأجور الشراء و ضبط الميزا

 34المكتبة في ذلؾ.

كثيرا ما يكشؼ الباحث أف أحد المواقع انعدام مبدأ استقرارية المعمومات عمى الشبكة: -4

الذي سبؽ لو التعامؿ معيا قد تغير و الصفحة التي يريدىا لـ تعد موجودة، تواجو ىذه 

ف عمى الباحث اعتماد طرؽ الحفظ المشكمة غالبية مستخدمي األنترنت و مف ثـ يتعي

 عمى األوعية المختمفة أو الطباعة.

ضعؼ قنوات االرتباط بالشبكة و ىذا في الدوؿ النامية حيث فرض عمييا السير في 

طريؽ العولمة و ىي ال تتوفر عمى بنى تحتية في مجاؿ االتصاالت                 و 

 الشبكات.
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 المعوقات المادية:-ج

تكمفة مصادر المعمومات االلكترونية أكبر بكثير مف تكمفة مصادر  : افالتكاليف -1

المعمومات الورقية و تكمفة استخداـ وصمت إلى خمسة أضعاؼ تكمفة استخداـ الشكؿ 

المطبوع و ذلؾ حسب قيمة االشتراؾ السنوي و تكاليؼ األجيزة                  و 

 صيانتيا.

مكتبات ال تقبؿ عمى استخداـ مصادر إف نسبة ال يستياف بيا في الاالستخدام: -2

المعمومات اإللكترونية بسبب صعوبة االستخداـ بالنسبة ليـ، وعدـ توفر الوقت            

 و الماؿ، وكذلؾ وجود رسـو مالية تدفع في مقابؿ الخدمة.

إف التغيير المستمرفي تكنولوجيا األجيزة و البرامج المستخدمة أدى إلى التغيير المستمر: -3

ة تكاليؼ و ظيور مشاكؿ تتعمؽ بالجوانب الفتية و التدريبية لالستخداـ المصادر زياد

اإللكترونية مما يتطمب تغييرات في األجيزة و ضرورة وجود برامج حديدة تتالءـ مع 

 35التغيرات الحديثة.

 النشر االلكتروني وقضايا حماية الممكية الفردية:-د

عممية النسخ الغير قانوني لمعمومات  تعرؼ القرصنة عمى أنيا قرصنة المعمومات: -1

يحمييا قانوف حماية الممكية الفكرية، فقد أصبح بإمكاف قراصنة المعمومات الولوج 

( حيث يكفي وجود nazaلحواسب البيت األبيض و مراكز بحوث الفضاء في أمريكا )

ت حاسوب وموداـ لتنفيذ عممية القرصنة و كؿ مشكمة قرصنة جاءت بالعديد مف المحاوال

                                                           
 .22مصادر المعلومات و معاٌٌر تقٌٌمها، المرجع السابق، ص بشٌر، عماد، أنواع  -35



التكنولوجية وىذا باستعماؿ تقنية الترميز وجدار النار و التشفير و التي تعتبر كمحاوالت 

 لتأميف المعمومات في الشبكة.

مف المخاوؼ التي تنتاب رجاؿ الفكر و الثقافة مسألة الممكية انعدام حقوق المؤلف: -2

بإمكاف أي الفكرية، فبظيور األساليب الحديثة ومنيا سرعة تبادؿ المعمومات أصبح 

شخص الحصوؿ عمى نسخة مف العمؿ نفسو عف بعد في آلية الطباعة المتصمة 

 بالكمبيوتر الذي يممكو و بالجودة ذاتيا التي عمييا األصؿ.

مع التطور التكنولوجي السريع أصبح مف الصعب عمى غياب التشريعات القانونية: -3

اتجة عف القرصنة و االحتياؿ الجيات التنظيمية و التشريعية متابعة أو منع المخاطر الن

و اعادة طبع المعمومات و قد أعطى حرية التعبير عبر الشبكات فرصة لوجود صور 

تنافي مع مبادئ الديف اإلسالمي و كذا ثقافتنا العربية، وىذا بسبب انعداـ التشريعات و 

 احتراـ مبدأ حرية التعبير عبر الشبكات.

يا أو اتاحتيا عبر الشبكات إلى مخاطر كما تتعرض المعمومات أثناء عممية ارسال -

القرصنة و االحتياؿ، وكذا واجب توفير التشريعات التي تحمي حقوؽ المؤلفيف                  

 و الناشريف و تضمف التدفؽ الحر لممعمومات لكي تصؿ إلى مف يحتاج إلييا:

ات حيث كما يواجو مستخدمي المعمومات اإللكترونية عراقيؿ لموصوؿ إلى المعموم -

يصعب عمييـ إيجاد ىذه الوثائؽ المرقمنة، مما يواجيوف مشاكؿ قانونية متعمقة باستعماؿ 

 36المصادر اإللكترونية.
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 خاتمة الفصل األول:

تعتبر مصادر المعمومات اإللكترونية بأشكاليا المتعددة، وطرؽ نشرىا المختمفة مف 

تفيد التي ال يمكف لو االستغناء أىـ الوسائؿ في نشر المعرفة، وتقديـ المعمومة لممس

 عنيا في شتى مجاالت الحياة العممية و التعميمية و حتى الترفييية.

فمقد أدرؾ الطالب الجامعي قيمة استخداـ مصادر المعمومات اإللكترونية و أىميتيا 

في تمبية احتياجاتو مف المعمومات، الرتباطيا بالحياة و تطوير الفكر اإلنساني، 

 طرؽ التقميدية في الحصوؿ عمى المعمومات.وتغييرىا لم

 تمهيد:

لقد ارتبطت نشأة الجامعات تاريخيا بالمكتبة، فأينما وجدت جامعة لـ يكف ىناؾ  

ثمةمفر مف أف تمحؽ مكتبة بيا فالمكتبة تعد احد لواـز الجامعة وجزء فاعال ليا.و إذا 

تكوف ىناؾ جامعة  كاف مف المتصور وجود مكتبة بدوف جامعة، فال يتصور البتة أف

و تساىـ في العمميات التعميمية التي تقوـ بيا، فالذي يربط   ليس بيا مكتبة، تساند 

الجامعة بالمكتبة ىو اليدؼ المشترؾ الذي يسعى كؿ منيما إلى تحقيقو، والذي يمثؿ 

 أساسا في التعميـ و إشاعة المعرفة.



 تعريف المكتبة الجامعية: 1.2

ة لمصطمحات عمـو المكتبات و المعمومات و الحاسبات عرفتيا الموسوعة العربي

بأنيا مكتبة أو نظاـ مف المكتبات تنشئو و تدعمو و تديره جامعة لمقابمة االحتياجات 

المعموماتية لمطمبة وىيئة التدريس كما تساند برامج التدريس و األبحاث و 

 37الخدمات.

لمكتبات التي تقوـ الجامعات و تعرؼ المكتبة الجامعية بأنيا المكتبة، أو مجموعة ا

بإنشائيا و تمويميا و إدارتيا بغرض تقديـ الخدمات المكتبة و المعموماتية الحديثة 

 38لممجتمع الجامعي بما يتالئـ مع أىداؼ الجامعة ذاتيا.

و في تعريؼ آخر مف كتاب مصادر المعمومات اإللكترونية في المكتبات الجامعية 

المكتبة الجامعية بأنيا إحدى االدارات التابعة لعصاـ توفيؽ أحمد ممحـ يعرؽ 

لمجامعة، تعتمد عمييا الجامعة في أداء رسالتيا و تحقيؽ أىدافيا المختمفة في مجاؿ 

التعميـ و البحث العممي، وخدمة المجتمع، وتستمد المكتبة الجامعية وجودىا وأىدافيا 

جامعة، فالجامعة و مف الجامعة ذاتيا، ورسالتيا ىي جزء ال يتجزأ مف رسالة ال

 39مكتبتيا تشكالف معا وجييف لعممة واحدة.

وىناؾ مف يرى بأنيا: مؤسسة ثقافية عممية تعمؿ عمى خدمة مجتمع مف الطمبة و 

األساتذة و الباحثيف، و ذلؾ بتزويدىـ بالمعمومات التي يحتاجونيا في دراستيـ و 
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إلى المواد السمعية  أعماليـ مف المكتب و الدوريات و المطبوعات األخرى أضافة

 40البصرية و تسييؿ استخداميـ ليا.

 مراحل تطور المكتبة الجامعية: 2.2

 نوردىا كما يمي:  41حدد "جيؿ فالت" ثالث مراحؿ أساسية مرت بيا المكتبة الجامعية

مرحمة التخزيف: وفييا كانت المكتبات مجرد مخازف تتراكـ فييا الكتب لمدة  -1.2.2

زمنية غير محدودة، حيث انحصرت وظيفة أميف المكتبة في ىذه المرحمة وكانت 

 ميمتو المحافظة عمى المجموعات الستخداميا.

مرحمة التنظيـ و الخدمات: المعايير التي تحكـ ىذه المرحمة ىي أكبر  -2.2.2

اـ ممكف لمواد المكتبة بواسطة أكبر عدد ممكف مف الناس و لتشجيع ىذا استخد

 االستخداـ تعد الفيارس و البيوغرافيا فضال عف تصميـ نظـ جيدة لإلعارة.

 مرحمة االىتماـ بالوظائؼ التعممية: -  3.2.2

المقصود ىنا  حمؽ نوع مف التعميـ اإليجابي الذي تقوـ بو المكتبة لروادىا بحيث 

أكبر فائدة ممكنة مف تقنياتيا و خدماتيا، و ليذا أصبحت عممية حفظ و تحقؽ 

صيانة المقتنيات مجرد أداة لخدمة ىدؼ تعميمي و ليس ىدفا في حد ذاتيا، و 

 اتجيت معظـ التنظيمات و خدمات المكتبات نحو االستجابة المباشرة لخدمة القراء.
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 أنواع المكتبات الجامعية: 3.2

 كزية:المكتبة المر  1.3.2

يشتؽ مف اسميا أنيا المكتبة الرئيسة التي ترتكز عمييا الجامعة ككؿ، سواء كاف ذلؾ 

مف خالؿ موقعيا و الذي يتوسط الجامعة في الغالب، أو مف خالؿ المياـ الريادية 

التي توكؿ إلييا، كميمة خدمة فئات مستفيد ييا عمى اختالؼ تخصصاتيـ، وميمة 

ية و الفنية و التنظيمية لباقي أنواع المكتبات الجامعية اإلشراؼ عمى العمميات اإلدار 

األخرى، بما في ذلؾ مياـ تأطير الكادر البشري، و مياـ اقتراح نظـ العمؿ 

 المختمفة، إضافة إلى مياـ تنظيـ التظاىرات العممية و النشاطات المختمفة لمجامعة.

 مكتبة الكمية: 2.3.2

غية خدمة تخصصيا وفئات المستفيديف الذي داخؿ الكمية، ب إنشاءىاىي مكتبة يتـ 

ينزووف تحت مسماة، وتكمف أىميتيا في تغطية العجز الذي قد تعاني منو المكتبة 

حاجات كافة مستفيد بيا، فيي ال تتيح إال الخدمات التي  إشباعالمركزية أحيانا في 

كؿ تتوافؽ و تخصصات الكمية األمر الذي يجعؿ أرصدتيا تتميز بالتخصص، كما تو 

 42إلييا مياـ اإلشراؼ عمى ممتقيات األقساـ و المعاىد التابعة ليا.

ىي مكتبات يتـ إنشاؤىا داخؿ المؤسسة األـ مكتبات المعاهد و األقسام: 3.3.2

التي تكوف تابعة ليا، المعيد أو القسـ، بغية خدمة تخصصيا و اشباع حاجات فئة 
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مف المكتبات الجامعية بأنيا األقؿ المستفيديف ممف ينتموف إلييا، و تمتاز عف غيرىا 

 حجـ و األكثر تخصص.

 مكتبات مراكز البحث العممي: 4.3.2

ىي مكتبات يتـ انشاؤىا عمى مستوى األقساـ المجيزة بمخابر أو وحدات بحث داخؿ 

الجامعة بغية خدمة أىداؼ البحث العممي، و تتميز عف باقي المكتبات الجامعية 

صص، إذ ال تيتـ إال بموضوع محدد و تتعمؽ في بأنيا عمى قدر كبير مف التخ

معالجتو مف مختمؼ جوانبو، وال تتاح خدمتيا إال ألعضاء المخبر أو وحدة البحث، 

وترتكز خدمات المعمومات لدييا عمى المعمومة العممية الدقيقة و المعينة، األمر الذي  

ج البحوث يجعؿ أرصدتيا تكاد تقتصر عمى مقاالت الدوريات المتخصصة و نتائ

 العممية .

مف المسمـ بو أف المكتبات الجامعية قمة حازت عند القدـ عمى قدر كبير مف األىمية  

و االىتماـ، وىو ما أىميا في وقتنا الحاضر ألف تصبح مف أىـ مؤشرات المفاضمة 

بيف الجامعات فقد عرض ) كريس ايكؿ( في مؤتمر التعميـ األىمي باليمف معايير 

(، تناوؿ (accreditation : anoverviewamericonuniversity اعتماد بعنواف:

المعيار السابع منيا المكتبة و مصادر المعمومات، كما صنفت أيضا مف معايير 

االعتماد الخاصة بالعديد مف الييئات الدولية المختصة في التقييـ و االعتراؼ 

معية التي نظمتيا بالشيادات، ففي إحدى الحمقات اإلقميمية لتطوير المكتبة الجا



اليونسكو بأمريكا الالتينية، أكد المشاركوف عمى الدور و األىمية الكبيرة لممكتبة 

 الجامعية، ذلؾ أف:

 مستوى تقدـ أي دولة يعتمد بدرجة كبيرة عمى مستوى التعميـ العالي فييا. -

 43مستوى التعميـ يعتمد بدرجة كبيرة عمى ما تطمع بو الجامعات. -

 بط بصالحية و كفاءة مكتباتيا.نجاح الجامعات مرت -

يعزز ىذه األىمية الدور الممقى عمى عاتؽ المكتبة الجامعية.في تحقيؽ أىداؼ 

الجامعة فيي تعد بمثابة مركز معمومات يعد المنتميف لموسط األكاديمي مف طمبة و 

أستاذة و باحثيف بما يمبي احتياجاتيـ لممعمومات سواء نشرت عمى شكؿ كتب أو 

تقارير أو رسائؿ عممية أو أشرطة سمعية بصرية أو غير ذلؾ مف أشكاؿ دوريات أو 

 تداوؿ المعرفة البشرية.

 أهمية المكتبات الجامعية: 4.2

ترجع أىمية المكتبات الجامعية إلى عظـ المسؤولية الممقاة عمى عاتقيا باعتبارىا 

إلنجاح الجياز المسؤوؿ في الجامعة عف توفير مختمؼ أوعية المعمومات الالزمة 

ذا كانت الجامعة تضـ أجيزة كثيرة تعمؿ عمى خدمة أغراضيا  رسالة الجامعة، وا 

فميس ىناؾ جياز أكثر ارتباطا بالبرامج األكاديمية و البحثية لمجامعة مثؿ المكتبة، 

وليس ىناؾ جياز يخدميا بصورة مباشرة كما ىو الحاؿ بالنسبة لممكتبة، وانطالقا 
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امعة، يرى البعض أنيا بمثابة القمب مف الجسد، وذلؾ لما مف ىذه األىمية لمكتبة الج

تقـو بو المكتبة مف دور ريادي و ميـ في نجاح العممية التعميمية، و بقدر ما يعمؿ  

القمب بصورة متناسقة و منتظمة، يعمؿ تبعا لذلؾ الجسـ و أي اختالؿ في وظائؼ 

ي المرآة العاكسة التي القمب ينعكس بالضرورة عمى سائر أعضاء الجسـ، فالمكتبة ى

تعكس أىداؼ الجامعة، وعمييا يتوقؼ نجاح أو فشؿ مجمؿ العممية التعميمية و مف 

ىنا كاف ىذا االرتباط الوثيؽ بيف الجامعة و مكتبتيا، حيث تعد المكتبة حجر الزاوية 

التي تتمحور حوليا األىداؼ الرئيسية لمجامعة كما أنيا تعد أحد المعايير الرئيسية 

تقاـ عمييا الخطوط و برامج الدراسات الجامعية العميا، فضال عف كونيا القاعدة  التي

األساسية لمبحث العممي، و المعيار الحقيؽ الذي تقـو عمى أساسو مكانة الجامعة و 

سمعتيا، و االعتراؼ بيا عمى المستويات األكاديمية الوطنية و الدولية و يذكر في 

األمريكية لـ تتوفؽ بكثرة عدد طالبيا ، وال بكثرة ىذا الصدد أف جامعة " ىارفرد" 

عدد أساتذتيا، و ال بفخامة مبانييا و إنما بنت سمعتيا و تفوقيا عمى عدة مقومات 

يأتي في مقدمتيا تشكيؿ مكتبتيا الشييرة، التي تعد أىـ و أكبر تشكيؿ مكتبي بحتي 

 و أكاديمي في الواليات األمريكية و في خارجيا.

ة ىذا الدور العممي واالكاديمي، لمكتبة الجامعة، فقد حظيت ىذه ونظرا ألىمي

المكتبات و السيما في الدوؿ المتقدمة باىتماـ كبير ودعـ مادي ومعنوي يكافئ 

الدور الكبير الذي تقـو بو في خدمة التعميـ و البحث العممي، وخدمة المجتمع، 



امعي، إال أف ليا انعكاسات وىناؾ ثمة مشكالت تتعمؽ في أساسيا بقضايا التعميـ الج

عمى المكتبات الجامعية وزادت مف أىميتيا، و مف أىـ ىذه المشكالت الزيادة الكبيرة 

في أعداد الطالب الممتحقيف بالجامعات وظيور جامعات عديدة وزيادة البرامج و 

االختصاصات األكاديمية وتطبيؽ التكنولوجيا الحديثة فييا، وتعدد أساليب التعميـ 

عيا، وزيادة االىتماـ بالبحث العممي و الدراسات العميا، كؿ ذلؾ حتـ ضرورة وتنو 

الحصوؿ عمى المعمومات مف مصادرىا المختمفة، والعمؿ عمى تنظيميا واتاحتيا 

لالستعماؿ مف قبؿ المستفيديف منيا، مما زاد في أعباء المكتبات الجامعية، باعتبارىا 

ىذه المشكالت تتعمؽ لما يعرؼ باالنفجار  المصدر الرئيس ليذه المعمومات، وثاني

المعرفي، فقد تميز ىذا العصر بالزيادة الكبيرة في حجـ المعمومات، إذا أشارت دراسة 

قامت بيا منظمة اليونسكو أف عدد النشرات التي تصدر سنويا في مختمؼ أنحاء 

ذا الكـ ى أماـالعالـ تصؿ إلى حوالي مميونيف مف المقاالت والمخطوطات العممية و 

عمى المكتبة الجامعية أف تقـو بوظيفة المعمومات  أصبحاليائؿ مف المعمومات فقد 

المتطورة الذي يحاوؿ إذ ينتقي مف بيف ىذا الفيض اليائؿ ما يستجيب الحتياجات 

مجتمع الجامعة بأقؿ جيد و في أقصر وقت ممكف فضال عف قياميا بتقديـ خدمات 

تحميؿ و استرجاع المعمومات أما المشكمة األخيرة التوثيؽ و التصوير و الترجمة و 

فتتعمؽ بتغيير أساليب التعميـ في الجامعات الحديثة التي ىجرت األساليب التقميدية 

القديمة القائمة عمى التمقيف و الحفظ و االعتماد عمى المشاركة الفاعمة لمطالب و 



لكتاب المقرر مصدر نشاطو اإليحائي وجيده الذاتي في عممية التعمـ، و لـ يعد ا

المعرفة الوحيد، فالمكتبة لما فييا مف مختمؼ مصادر المعمومات تشكؿ مصدرا يعتمد 

 44عميو الطالب في إثراء دراستو.

 وظائف المكتبة الجامعية: 5.2

 إف الوظائؼ التي تقـو بيا الجامعة ذات شقيف:

 وظيفة إدارية تتمثؿ في:الشق األول:

 تيا و المشاركة في وضع الموائح و القوانيف.تخطيط نمو المكتبة ورسـ سياس -

 العمؿ مع إدارة الجامعة إلعداد ميزانية المكتبة و المشاركة في توزيع بنودىا. -

اختيار العامميف بالمكتبة و تدريبيـ و اإلشراؼ عمييـ و متابعة أعماليـ و  -

 تقييميا.

 الشق الثاني:

المقتنيات األساسية  بناء المجموعات و المصادر وتنميتيا بما يضمف توفير -

 الالزمة لقياـ الجامعة بتنفيذ برامجيا الدراسية و البحثية.

تنظيـ الخدمة المكتبة لمدراسيف و الباحثيف وتوفير سبؿ اإلفادة مف مصادر   -

 المعمومات.

استرجاع المعمومات و الخدمات المكتبية وما يتضمنو ذلؾ مف اإلرشاد  -

عمى اإلفادة مف تمؾ المجموعات  المكتبي الميني ومعاونة رواد المكتبة
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الموجودة، ويشمؿ ذلؾ عمميات اإلعارة و التصوير وخدمات المراجع، فضال 

 عف خدمات استرجاع المعمومات المخصصة.

إقامة عالقات تعاوف ما بيف المكتبات األخرى لتبادؿ المؤلفات و الرسائؿ  -

 الجامعية.

حدث مفردات تنظيـ معارض الكتب حيث تكفؿ لمطالب التعرؼ عمى أ -

 45اإلنتاج الفكري في مجاؿ تخصصيـ.

 ماهية الخدمات المكتبية: 6.2

 مفهوم الخدمة المكتبية: 1.6.2

ىي كافة التسييالت التي تقدميا المكتبات لممستفيديف مف أجؿ استخداـ الكتب و 

كما  46المواد المكتبية األخرى و األنترنت أفضؿ استخداـ فضال عف بث المعمومات

(، قد عرؼ الخدمة بأنيا: أي عمؿ او أداء يمكف لطرؼ معيف أف يقدمو kolerنجد )

آلخريف، ويكوف في األساس غير ممموس و ال ينتج عنو تممؾ ألي شيء، وقد ال 

فإف مفيـو الخدمة المكتبية ال يختمؼ كثيرا عف ىذا  47يرتبط تقديمو بمنتج مادي،

التوثيؽ و المعمومات بأنيا:  السياؽ، إذ يعرفيا المعجـ الموسوعي لعمـو المكتبات و
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، وىذه 48"التسييالت التي تقدميا المكتبة الستخداـ الكتب وبث المعمومات"

التسييالت في الغالب تكوف غير ممموسة و ال ينجـ عنيا تممؾ ألوعية المعمومات و 

إنما ترتبط بما في ىذه األوعية مف معمومات، وتعرفيا جمعية المكتبات األمريكية ) 

A.L.A. ) بأنيا: "جميع أنواع النشاطات التي تيدؼ إلى تعزيز التبادؿ بيف موردي

خدمات المعمومات و المستفيديف الفعمييف و المحتمميف، بما في ذلؾ انتاج تمؾ 

و   الخدمات و تحديد تكمفتيا و أسميب توصيميا لمفئات المستيدفة وقنوات تحسينيا

ات المعموماتية التي تحرص المكتبة ارفع مف مستواىا، كما عرفت عمى أنيا: " الخدم

عمى تقديميا لممستفيد بيدؼ تحقيؽ االستفادة القصوى مف مصادر المعمومات بأيسر 

الطرؽ، عمى غرار خدمات االعارة، الخدمة المرجعية، اإلحاطة الجارية، البث 

االنتقائي لممعمومات، وغيرىا مف خدمات المعمومات التي يمكف أف تقدميا المكتبة 

 49تفيديف".لممس

 دوافع تقديم الخدمات اإللكترونية بالمكتبات الجامعية: 2.6.2

أصبحت المكتبة التقميدية عاجزة عف تمبية احتياجات الباحثيف و المستفديف، و مف 

أجؿ بقائيا في تمبية و تقديـ الخدمات بشكؿ أفضؿ، ال بد عمييا أف تبنى تقنيات 

تأثيرات جوىرية عمى مستوى العمميات  العصر الحديثة فالعامؿ التكنموجي قد أحدث

و الخدمات المرتبة بالمكتبات، و عميو، وجب إعادة النظر في النظـ التقميدية و 
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تغبير أنماط االتصاؿ العممي، و مما سبؽ ذكره نجد أف مف بيف دوافع و اسباب 

 تقديـ الخدمات اإللكترونية ىي كاآلتي:

  تعد واحدة مف أىـ التطورات التي ظيور الحاجة إلى خدمات اإللكترونية التي

تؤثر في المكتبات و مراكز المعمومات في الوقت الحاضر خصوصا ما بعد 

انتشار استخدامات األنترنت بيف جميع طبقات المجتمع، فتوافر المصادر 

اإللكترونية عبر األقراص المميزرة و الشبكات غيرت مف أساليب استخداـ 

 معمومات.المكتبات و سموكيات البحث عف ال

  ضرورة وجود بوابات مكتبات لتسييؿ اإلفادة مف مختمؼ مصادر المعمومات

انطالقا مف نقطة إتاحة واحدة لمعمؿ عمى تجاوز الصعوبات الناتجة عف 

 50تنوعو تشتت المصادر المعرفية وعدـ تجانسيا مف حيث الجودة و النوعية.

 :أنواع الخدمات االلكترونية بالمكتبات الجامعية 3.6.2

ال تنحصر خدمات المعمومات اإللكترونية عمى تقديـ و توفير سبؿ النفاذ و الولوج 

إلى المجموعات اإللكترونية سواء محميا أو عف بعد، مثمما ىو األمر بالنسبة 

لمخدمات المكتبية التقميدية التي ال تقتصر ىي كذلؾ عمى تقديـ مجموعات الكتب و 

ي شكميا الورقي المطبوع و خير دليؿ عمى ذلؾ، الدوريات والمواد المكتبية األخرى ف

ما تطمبو الخدمة المرجعية التقميدية باالضافة إلى ضرورة توفير الوثائؽ المرجعية 
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بمختمؼ أنواعيا، مف ضرورة خمؽ وساطة و تحاور بيف المكتبي كوسيط ومقدـ 

ا لمخدمة و المستفيد، وىو األمر نفسو بالنسبة لتقديـ الخدمة ذاتيا في شكمي

اإللكتروني التي أصبحت تسمى بالخدمة المرجعية االفتراضية، وتدخؿ ضمف 

الخدمات المكتبية اإللكترونية مجموعة واسعة مف التسييالت التي مكنت مف خمؽ 

 قيمة مضافة لمعرض الخدماتي لممكتبة مف بينيا:

  توفير الفيرس االلكتروني لممكتبة باإلضافة إلى قواعد المعمومات سواء محمية

 أو عف بعد.

 .طمب وتوفير الوثائؽ عمى الخط سواء بشكؿ محمي أو عف بعد 

  توفير بوابات مكتبات، سواء كانت تابعة لمكتبة واحدة أو لتكتؿ مف المكتبات

الجامعية، والتي غالبا تنظـ النفاذ إلى المعمومات االلكترونية بشكؿ 

 موضوعي.

 .توفير خدمات مرجعية افتراضية عمى الخط 

 ئؽ مرقمنة مف طرؼ المكتبة.توفير وثا 

  51عبر محطات داخؿ جدراف المكتبة. االنترنتتوفير إمكانية الربط بشبكة 

 الخدمات الفنية )الغير المباشرة(: 1.3.6.2
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الخدمات الغير المباشرة: ونطمؽ عمييا ايضا اسـ الخدمات الفنية وىي كؿ ما يتعمؽ 

مموف دوف أف يراىـ المستفيد مباشرة          باإلجراءات و العمميات الفنية التي ييتـ بيا العا

 النيائية ليذه الخدمات. النتائجو لكنو يستفيد مف 

 ومن أهم الخدمات الغير مباشرة نذكر:

 التزويد اآللي: ويقوم التزويد اآللي بـ: 2.3.6.2

 حصر احتياجات المستفيديف مف المصادر في قوائـ مرتبة. -

 لبيانات لدى المورد لضبط عممية االختيار.االتصاؿ المباشر بقواعد ا إمكانية -

 .اإلىداءتقـو بالمياـ الروتينية مف تسجيؿ المصادر الواردة بالشراء أو التبادؿ أو  -

 ضبط ميزانية التزويد. -

 تحتوي عمى بيانات المورديف والمالحظات الخاصة بالتعامؿ معيـ. -

 من أهداف التزويد اآللي:

 تزويد.تحقيؽ السرعة والدقة في إجراءات ال -

 خفض التكاليؼ واستغالؿ الوقت. -

 زيادة سرعة أوامر التوريد وتمقي األوعية المطموبة. -

تشجيع المكتبة أو مركز المعمومات عمى تطبيؽ التكنولوجيات الحديثة وتعميميا  -

 عمى باقي الخدمات.

 الفهرسة اآللية: 3.3.6.2



رافي ألوعية المعمومات حسب السيد الناشر فإف الفيرسة ىي اإلعداد الفني أو البيبيوغ

بيدؼ التعرؼ عمييا و الوصوؿ إلى أي منيا في سرعة وسيولة. أما الفيرسة اآللية 

فيي عممية تنظيـ الوثائؽ تنظيما فنيا وتحديد ىوية أوعية المعمومات و ىذا لموصوؿ 

 52إلييا بأقؿ وقت وجيد ممكنيف باستخداـ الحاسوب.

 و تتيح الفيرسة اآللية عدة فوائد منيا:

الرجوع إلى المعمومات بشكؿ سريع وواضح حيث توفر الفيارس تسييالت لـ تكف  -

 متوفرة مف قبؿ إضافة إلى توسيع خدمات المكتبة.

 الحصوؿ عمى المرجع في أقصر وقت. -

تساعد الباحث عمى رسـ معالـ بحتة بصورة سريعة وىذا عف طريؽ الفيرس  -

 اآللي.

 التصنيف اآللي: 4.3.6.2

ؼ ىو عممية تنظيـ اإلنتاج الفكري و العمـو بصفة عامة بطريقة بصفة عامة التصني

 موضوعية مف العاـ إلى الخاص ولو عدة فوائد نوردىا كما يمي:

 يساعد المستفيديف لموصوؿ إلى ما يحتاجونو بسيولة ويسر. -

 يساعد في التعرؼ عمى مواطف الضعؼ و القوة في المجموعات. -

ظيمو لمتعاوف بيف المكتبات في الترتيب بمعب دور المغة العالمية مف خالؿ تن -

 الموضوعي المتخصص في ميداف التعاوف الدولي وعمميات التزويد التعاوني.
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 ويتم التصنيف اآللي عن طريق:

 تحديد مادة الكتاب وموضوعو عف طريؽ العنواف، كممة مفتاحية. -

 طرؽ أساسية ىي: ثالثةويتـ عبر  اآلليالدخوؿ إلى البرنامج  -

 خقؿ الكتاب. -

 حقؿ الجزء. -

وىو خطة التصنيؼ المعتمدة حيث يمكف معرفة المواضيع التي حقل المجال: -

 تيتـ بمجاؿ ما بكممة مفتاحية، ثـ يتـ وضع رقـ تصنيؼ الكتاب.

امكانية معرفة المعمومات المتوفرة مف خالؿ اسـ المؤلؼ و من مزايا التصنيف اآللي:

ت المفتاحية التي تحدد تفريعات أو العنواف أو اي حقؿ مف حقوؿ الوصؼ او الكمما

 الموضوع.

 :التكشيف و االستخالص 5.3.6.2

التكشيؼ اآللي ىو اعتماد الحاسوب لممداخؿ المعدة مف طرؼ المستفيديف يدويا ويتـ 

ذلؾ بوجود المادة المكشفة مخزنة عمى وسائط مقروءة آليا، ويقـو الحاسب اآللي 

يع وطباعة الكشافات لمدوريات و الكتب بعممية الترتيب و التبويب و التحديث وتجم

 مف فوائد التكشيؼ اآللي نجد:

االختيار الدقيؽ لممصطمحات و التحكـ ففي تشتت الموضوعات المتعمقة  -

 ببعضيا.



التحكـ في المغة المستعممة في التعبير عف احتياجات المستفيديف مف خالؿ  -

بحث مف ترجمة المصطمحات إلى لغات التكشيؼ الخاصة ومف ثـ حصر ال

 خالؿ توحيد لغة المسائمة.

 توفير الوقت و الجيد في استرجاع المعمومات. -

 سرعة في الوصوؿ لممعمومات. -

 زيادة التحكـ في استرجاع الوثائؽ المختزنة وفقا الحتياجات البحث الموضوعية. -

عمييا و ىذا بواسطة الكشافات  اإلطالعالتعرؼ عمى محتوى الوثائؽ قبؿ  إمكانية -

 التحميمية.

أما االستخالص اآللي فقد بدأ االىتماـ بو في مطمع الخمسينات مف القرف الماضي  

متأثرا ببدايات التكنولوجيات، حيث تبيف أنو  بإمكاف الحاسبات اإللكترونية معالجة 

 فوائده في النقاط التالية: إبرازالرموز اليجائية و الرقمية ومنو ترتيبيا آليا ويمكف 

ستخالص بالحصوؿ عمى نصوصو الوثائؽ جاىزة االقتصاد في عممية اال -

 لمطباعة اإللكترونية.

 تحديد الكممات اليامة التي تعكس موضوع الوثيقة بدقة. -

 

 

 



 الخدمات المكتبية المباشرة: 6.3.6.2

وىي مف الخدمات التي تمت حوسبتيا باعتبارىا خدمة اإلعارة اآللية: 7.3.6.2

فيرى " ألف فيتر" أنيا تتمخص في ثالثة  أساسية ولقد جاءت عممية تاليتيا ألسباب، 

 أسباب ىي:

 إدارة العمميات بأقؿ تكمفة وأكثر سرعة و أكبر دقة. -

 القياـ بعمميات ال يمكف القياـ بيا يدويا.-

انجاز خدمات جديدة لممستفيديف ال يمكف انجازىا دوف اآللة، ومف أىداؼ اإلعارة -

 اآللية نذكر:

 ادر المعمومات بدقة.التحكـ في دوراف الوثائؽ ومص -

إعداد اإلحصائيات الدورية التي تساعد في عممية التقييـ و مف ثـ تحديد قدرة  -

 المكتبة أو مركز المعمومات ومدى نشاطو في توصيؿ حاجيات المستفيديف.

تحديد حالة المستعمؿ ومتابعة التأخير و القياـ باإلجراءات الالزمة لذلؾ و مف  -

 ذلؾ التحكـ في الوقت و التقميؿ مف الجيد.ىنا فاإلعارة قد ساىمت في 

 خدمة التصوير و االستنساخ: 8.3.6.2

و ىي خدمة اساسية مكممة لخدمة اإلعارة مف حيث تساعد عمى تمبية احتياجات 

كثيرة لممستفيديف مف الوثائؽ و اإلفادة منيا ببقائيا الدائـ وعدـ إعاراتيا خاصة 



مستفيديف لقمة نسخيا أو لضخامة حجميا الوثائؽ التي يصعب تركيا في متناوؿ ال

 وبو نوعاف:

 التصوير الفوتوستاتي. -

التصوير المصغر )الميكروفيمـ(: ىو عممية نقؿ الوثائؽ مف حالتيا الطبيعية عمى  -

الورؽ إلى أشرطة التصوير المصغر بنسب مختمفة وصغيرة، حيث تتـ عممية 

 53قراءتيا عند الحاجة بواسطة جياز خاص.

 اإلحاطة الجارية: خدمة 9.3.6.2

و تعمؿ ىذه الخدمة عمى اإللماـ بالتطورات الحديثة في أي فرع مف فروع المعرفة 

 خاصة ما ييـ المستفيديف كؿ حسب مجاؿ اىتمامو ومف فوائدىا نجد:

 الدقة في تحديد المواد التي ستختار وفؽ اىتمامات المستفيديف. -

فيديف أف يكتشفيا وذلؾ مف توفير تغطية كاممة لموثائؽ التي يصعب عمى المست -

 خالؿ االرتباط بمراكز معمومات أخرى، اي تحقيؽ الشمولية في التغطية.

السرعة في الحصوؿ عمى منشورات حديثة مف خالؿ وسائؿ االتصاؿ المتطورة  -

عالـ المستفيديف بالمنشورات قيد الطبع )  مثؿ البريد اإللكتروني وا 

booksintheprint.) 

 مومات:البث االنتقائي لممع
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يعتبر الوجو المتطور لإلحاطة الجارية، ولقد استخدـ أوؿ نظاـ آلي لمبثاالنتقائي في 

بالو.ـ.أ بداية مف الستينات مف القرف الماضي ومبدأ ىاتو الخدمة  NASAوكالة 

يتوقؼ عمى المعرفة المسبقة و األولية بمجالت اىتماـ المستفيديف و الدقة في 

ذلؾ، ثـ توجو ليـ إشعارات تمقائية النسخ عف  وصفيا بمصطمحات وكممات تعكس

 الوثائؽ ذات االىتماـ المباشر وآليا ويعتمد عمى حقميف أساسيف ىما:

 حقؿ موضوعات اىتماـ المستفيديف. -

 54حقؿ فئة المستفيديف. -

 خدمة الترجمة اآللية: 3.6.2

تتـ وفقا لبرمجية إلكترونية، وتخضع برامج ىاتو الخدمة إلى التطوير المستمر،  و

وأصبحت اليـو برامج الترجمة اآللية مستخدمة بكثافة في عدة مجاالت خاصة 

المؤسسات التوثيقية، وتزيد فعالية ىذه األنظمة في المجموعات النصية المتجانسة 

تشكيمية المتقاربة مثؿ الممخصات التي تنتمي إلى تخصص واحد ذات العالقة ال

 التقنية، ومف أىـ برامج الترجمة نذكر:

  نظام التشغيلSYSTRAM: و ىو أكثر البرامج انتشارا و شيرة وجودة عف

باقي األنظمة، حيث يمتاز بخاصية العمؿ عف بعد بواسطة حاسوب مركزي 

ة مثبت فيو لترجمة النصوص التي يتـ تحويميا عف طريؽ الحواسب المتصم

 بو.
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  نظام التشغيلALPS:  وىو مصمـ في الواليات المتحدة األمريكية ويمكف

مف ترجمة جممة بعد جممة، ثـ تظير الترجمات الممكنة لكؿ جممة ومف ثـ 

 يختار المستفيد الترجمة المناسبة مف خالؿ الخيارات المتاحة.

و اليدؼ األساسي لمترجمة اآللية ىو القضاء عمى العائؽ المغوي 

 55تفيديف.لممس

و ىي عبارة عف مجموعة مف خدمة قواعد المعمومات اإللكترونية: 11.3.6.2

البرامج المترابطة التي تضـ مجموعة كبيرة جدا مف الدوريات، بحيث يمكف استعراض 

محتوياتيا بنظاـ النص الكامؿ أو المعمومات الببميوغرافية فقط، حسب رغبة المستفيد 

مواضيع معا في آف واحد، باستخداـ أدوات الربط ويمكف البحث عف موضوع أو عدة 

ويمكف استعراض النتائج عمى الشاشة أو طباعتيا، أو تخزينييا عمى أقراص 

 ممغنطة، أو مميزرة، أو إرساليا بواسطة البريد االلكتروني.

وتتعدد خدمات قواعد البيانات عمى اختالؼ أنواعيا، فيي تفدـ معمومات فورية 

معمومات الببميوغرافي أو النصية، بمختمؼ أشكاليا مع تقديـ لممستفيديف سواء ال

 56معمومات عف الكثير مف المواضيع و إيجاد العالقة بينيما.
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 urlالموقع االلكتروني  اسـ القاعدة الرقـ

 http://www.lib.umi.com/disserati (umiقاعدة بيانات الرسائؿ الجامعية ) 1

قاعدة مستخمصات عمـ المكتبات و  2
 (lisaالمعمومات )

http://www.ib.hu.benlin.de/,is/lisa.
dialog.html 

 http://www.ephete bsco.com (ebscoقاعدة بيانات ايبيسكو ) 3

 http://www.science.dinect.com (science directقاعدة بيانات ) 4

 http://www.jstop.org (jstorقاعدة بيانات ) 5

قاعدة بيانات مركز المكتبات المحوسبة  6
 (oclcعمى الخط المباشر )

http://www.octc.com 

 

 

 خدمة الترجمة اإللكترونية: 12.3.6.2

االلكتروني، وغالبا ما تقدـ  البريدو ىي إرساؿ المادة الموضوعية المراد ترجمتيا عبر 

مقابؿ مادي ويمكف ترجمة مواقع إلكترونية العديد مف المكتبات ىذه الخدمة ب

 57بكامميا.
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 خدمة النشر اإللكتروني: 13.3.6.2

و  اإلنتاجىو استخداـ األجيزة االلكترونية وبخاصة الحاسوب، في مختمؼ مجاالت 

و التوزيع لمبيانات و المعمومات وتداوليا، واف ما ينشر مف مواد معموماتية ال  اإلدارة

غراض التوزيع، بؿ يتـ توزيعيا عمى وسائط الكترونية كاألقراص ورقيا أل إخراجيايتـ 

... وألف طبيعة النشر كاالنترنتالمرنة أو المدمجة أو مف خالؿ الشبكات اإللكترونية 

عمى ما  لإلطالعىذه تستخدـ أجيزة الحاسوب في أغمب مراحؿ اإلعداد لمنشر أو 

 58ر االلكتروني.ينشر مف مواد أو معمومات فقد جازت عميو تسمية النش

 خدمة البحث في شبكات المعمومات: 14.3.6.5

ىناؾ تعريفات  متعددة لشبكة المعمومات منيا: "أنيا عبارة عف وجود مؤسستيف أو 

أكثر تشترؾ في نموذج موحد لتبادؿ المعمومات عف طريؽ روابط االتصاالت عف 

يا: عبارة عف بعد وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ بعض األىداؼ المشتركة، وتعرؼ أيضا بأن

( data basec( وقواعد البيانات ) computensتركيب مجموعة مف الحواسيب )

 59(، بغرض استخداميا مف طرؼ المستفيديف.terminalsو طرفيات )
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 (:DRSالخدمة المرجعية الرقمية ) 15.3.6.2

في مجاؿ  التكنولوجيةتمثؿ الخدمة المرجعية الرقمية أحد مظاىر مواكبة التطورات 

جاع المعمومات، وقد اىتمت المكتبات األجنبية بيذه الخدمة اىتماما واسعا، استر 

 لماليا مف دور في دعـ العممية التعميمية و البحثية في المجتمع.

ظيرت الخدمة المرجعية الرقمية في نياية الثمانينات، عندما بدأت المكتبات 

اية التسعينات ظيرت اإللكتروني، وفي بد البريداألكاديمية في تقديميا  في شكؿ 

(، وظؿ ىذا aska librarianخدمات تعمؿ مصطمح اسأؿ أميف المكتبة، )

 المصطمح ىو الشائع حتى اآلف.

( بأنيا الخدمة المرجعية في شكميا alaو تعرفيا جمعية المكتبات األمريكية )

اإللكتروني، التي تمكف مف تحقيؽ التواصؿ بيف المستفيد و أخصائي المراجع عف 

الحاسبات اآللية، و تكنولوجيا االتصاؿ باستخداـ األنترنت دوف الحاجة إلى  طريؽ

أو  chatلقاء الشخصي المباشر، و ذلؾ مف خالؿ استخداـ تقنيات و برامج الدردشة 

 60(.E-MAIL( أو البريد اإللكتروني ) vidéoConferencingالمؤتمرات المرئية )

 خدمة تكوين المستفيدين: 16.3.6.2

ريب المستفيديف عمى استخداـ مصادر المعمومات بمختمؼ اشكاليا، و ما يعتبر تد

تقدمو المكتبة مف خدمات ،مف المياـ األساسية التي تعتمد عمييا المكتبة الجامعية و 

التي تدخؿ ضمف رسالتيا في دعـ العممية البحثية و التعميمية لمجامعة، بيدؼ تمكيف 
                                                           

 .143عمياف، ربحي مصطفى، المرجع السابؽ، ص-60



تمؾ المصادر و الخدمات بشكؿ أمثؿ مف المستفيديف بمختمؼ فئاتيـ مف استغالؿ 

جية و إلكسابيـ الميارات التي تمكنيـ مف ممارسة عمميـ العممي و البحثي بشكؿ 

 أنجح مف جية أخرى.

و قد ازدادت أىمية ىذه الوظيفة مع ادماج المصادر و الخدمات المكتبية اإللكترونية 

شؾ فيو أف ىذه ضمف العرض الخدماتي الشامؿ لممكتبة الجامعية، ومما ال 

المصادر            و الخدمات تتطمب ميارات معينة البد مف توفرىا لدى المستفيد 

 ليتسنى لو االستفادة منيا عمى أحسف وجو.

و قد أدركت المكتبات الجامعية بأف نجاح الخدمات المكتبية بشكؿ عاـ و الخدمات 

المكتبة عمى تكويف  المكتبية اإللكترونية عمى وجو التحديد، مرىوف بمدى قدرة

 61المستفيديف عمى استعماؿ ىذه الخدمات.

 بعض العراقيل التي تواجه الخدمات المكتبية الجامعية الحديثة: 7.2

إف مفيوـ عصر المعمومات الذي تمعب فيو المكتباتو مراكز المعمومات دورا رياديا، 

ىو أىـ سمة  ىو العصر الذي يكوف فيو تأميف و توزيع المعمومات و التعامؿ معيا

ونشاط اقتصادي وثقافي في المجتمع، ولقد تأثرت الدوؿ النامية بيذا المجتمع الجديد 

بصفة مباشرة أو غير مباشرة و مف ضمنيا الوطف العربي بصفة خاصة، الذي يجب 

عميو أف ال يستمر في لعب دور المنفعؿ و أف يكوف فاعال، و أف يكوف مشاركا ال 
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يجب التغمب عمى عدة مشاكؿ و عراقيؿ تحوؿ دوف ذلؾ متمقيا فقط و لبموغ ذلؾ 

 62ونحاوؿ إبراز بعض منيا فيما يمي:

 معوقات مالية مف حيث تكاليؼ التكنولوجيا ونقص االعتمادات. -

 السيطرة عمى المعمومات ومشاكؿ أمنيا و القرصنة المعموماتية. -

 الحواجز المغوية خاصة و أف معظـ المعمومات ىي بمغات غربية. -

لمعمومات تحت ذرائع دينية أو سياسية أو اجتماعية مما يؤثر سمبا حجب ا -

 .إلييافي وصوؿ الباحثيف 

 ضعؼ البنية التحتية لالتصاالت في كثير مف الدوؿ العربية. -

استخداـ تكنولوجيا المعمومات كمظير حضاري فحسب بدافع المباىاة  -

مومات لموصوؿ اإلعالمية أو االجتماعية أكثر مف محاولة االستفادة مف المع

 لممعرفة.

الضعيفة مف خالؿ غياب التنسيؽ في إطار السياسات  التكنولوجيةالبيئة  -

 الوطنية لممعمومات.

 63قمة وضعؼ القوى العاممة الماىرة وضعؼ برامج التدريب و التأىيؿ. -
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 خاتمة الفصل الثاني:

إف اإلدراؾ الواعي بأىمية التقنيات الحديثة في تسيير سبؿ نقؿ و تبادؿ المعمومات و 

الوصوؿ إلييا ومساىمتيا في االرتقاء بمستوى األداء في مرافؽ المعمومات جعؿ 

بيرة في الوسط الجامعي، تعمؿ عمى المكتبات الجامعية باعتبارىا تتمتع بمكانة ك

تمبية أىداؼ و متطمبات البحث العممي لمجامعة مف جية و خدمة فئات مستفيدييا 

مف خالؿ اختيار و تقديـ خدمات  تناسب المناىج الدراسية لمجتمع الجامعة، إضافة 

 ألىدافيا العامة، و عمى ىذا تواجو المكتبات الجامعية العديد مف التحديات لمواكبة

التطورات الحاصمة في مجاؿ المكتبات و المعمومات، وذلؾ نظرا لكثرة األوعية 

لمعموماتية وتنوعيا و بالتالي صعوبة التحكـ في بيئة التقميدية،وكما تتميز بو 

و براعة في      المكتبات الجامعية في ظؿ عصر المعرفة مف سرعة في األداء 

 يف الخدمات لفئات مستفيدييا.العمميات و كفاءة في تحقيؽ الفاعمية و تحس

 : التعريف بمكان الدراسة1.3
 :التعريف بالمكتبة 1.1.3

- مستغانـ –بجامعة عبد الحميد ابف بأديس  2004ىي مكتبة جامعية تأسست سنة 
، حيث أضيفت حديثا إلى كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير سنة 

، مكتبة كمية العمـو 2017التي فتحت سنة . ثـ نقمت إلى المكتبة الجديدة 2012
االجتماعية. حيث تقع ىذه األخيرة شماؿ شرؽ مدينة مستغانـ يحدىا شماال البحر 



األبيض المتوسط وطريؽ وطني وجنوبا سمسمة جبمية كما يوجد بمحاذاتيا مف الجية 
 تذة.الغربية معيد التربية البدنية والرياضية ومف الجية الشرقية مجمع سكني لألسا

وخصص ليذه المكتبة الطابؽ الثاني، حيث يوجد بو مكتب االستقباؿ والتوجيو، وبنؾ 
اإلعارة ألخارجية كما يوجد مخزف بو رفوؼ يحتوي عمى رصيد ووثائقي كبير ويوجد 

مصمحة المعالجة الوثائقية ومكتب  إضافة إلىقاعة لممطاعة ومصمحة المذكرات 
 المحافظ وقاعة الدوريات.

الفترة الصباحية أما في الفترة  في 12:00 إلى 30: 8المكتبة مف الساعة تفتح ىذه 
 مساءا. 00: 16إلى  30: 13المسائية تفتح مف الساعة 

 : أهداف المكتبة2.3
 :لممكتبة الجامعية أىداؼ كثيرة منيا

  تشجيع الطالب والباحثيف عمى المطالعة 
 سيـ في كسب المعرفة تنمية قدرات الطالب العممية وذلؾ باالعتماد عمى أنف

 والتعمـ والتدرج في البحث.
 .ىدـ الحواجز التي تفصؿ بيف المعارؼ البشرية 
 .تساىـ المكتبة مساىمة فعالة في بناء المواطف الصالح 
  تساعد في تطبيؽ جميع موضوعات المناىج النظرية والعممية المقررة بما توفره

 لمباحث.                                      
 .الكشؼ عف الميوؿ الفردية والميارات الشخصية 

وعميو فاف ىذه المكتبة حريصة عمى تطبيؽ األىداؼ بحذافيرىا وذلؾ بتضافر 
 الجيود واألخذ بعيف االعتبار التطورات الحاصمة في مجاؿ التكنولوجيا.    

 : الرصيد الوثائقي لممكتبة3.3
ية واالقتصادية وعمـو التسيير بحوالي يقدر الرصيد الوثائقي لمكتبة كمية العمـو التجار 

 وثيقة. 25415



 : القوى العاممة بالمكتبة 4.3
تعتبر اليد العاممة داخؿ المكتبة العنصر األساسي والفعاؿ في تسييرىا عمى أكمؿ 
وجو إذ تحتوي عمى ثمانية عماؿ ثالثة متخصصيف في المعالجة الوثائقية وخمسة 

 يعمموف في بنؾ اإلعارة.
 : ت التي تقدمها المكتبةالخدما5.3

إف معيار نجاح أو فشؿ أي مكتبة يقاس بنوعية الخدمات التي تقدميا بنوعييا 
 المباشرة والغير مباشرة.

 : الخدمات المباشرة .1
 : خدمة اإلعارة -

و تتمثؿ فاإلعارة الداخمية و الخارجية حيث تتـ اإلعارة الداخمية بطريقة تقميدية 
 آلية.أما اإلعارة الخارجية فتتـ بطريقة متعارؼ عمييا في الجامعة، 

 :الخدمات الغير مباشرة .2
يعتبر ىذا النوع مف الخدمات ضروري وأساسي في أي مكتبة إذ يسيؿ عممية وصوؿ 

 :المستفيد إلى أوعية المعمومات، وتتمثؿ ىذه الخدمات في
 : التزويد-

اختيار األوعية تعد عممية التزويد مف أىـ الخدمات داخؿ المكتبة، حيث أف عممية 
الفكرية يتوالىا محافظ المكتبة، مع األخذ بعيف االعتبار مقترحات الطمبة واألساتذة، 

عند االنتياء مف ىذه  اإلىداء أو التبادؿ. و وتتـ عممية التزويد مف خالؿ الشراء أو
العممية تدخؿ الكتب إلى المخزف ثـ تقـو المكتبة بمقارنة الفاتورة بالكتب الجديدة إذا 

 كانت مشابية كما ىو موجود في الفاتورة وتقسـ عمى حساب االختصاص.
 
 



 التصنيف:
ىو عبارة عف عممية وضع أرقاـ ورموز عمى الوعاء المرجعي في الرؼ بغرض 

 الوصوؿ السريع إليو مف طرؼ المكتبي.
وقبؿ إعطاء رقـ التصنيؼ تقوـ بالبحث عمى الحاسوب و تقارف الكتب القديمة مع 

كانت الكتب الجديدة ليا نسخة قديمة تعطييا نفس رقـ تصنيؼ ىذه  الجديدة،فإذا
النسخة أما إذا كانت جديدة تعطييا رقـ تصنيؼ جديد يبدأ مف الرقـ الذي انتيت بو 

 المقتنيات القديمة.
 : الجرد-

العممية ىي عبارة عف  ، وىذهبعد االنتياء مف عممية التصنيؼ تبدأ مرحمة الجرد
إذ تعطي لكؿ نسخة رقـ جرد خاص بيا  لمكتاب،ة األولى وضع أرقاـ عمى الصفح

 المكتبة.وذلؾ لمعرفة عدد المراجع داخؿ 
 : التسجيل و الختم-

بعد االنتياء مف ىذه العمميات تقـو المختصة بتسجيؿ الكتب و كؿ ما يرد إلى 
،تسجيؿ البيانات البيبميوغرافية  المكتبة مف مقتنيات جديدة وذلؾ عمى مرحمتيف

ة بالكتاب عمى سجؿ الجرد )رقـ الكتاب ،تاريخ الورود،اسـ المؤلؼ ،عنواف الخاص
الناشر ، سنة النشر ،عدد األجزاء ،عدد النسخ،المالحظات( ثـ تسجؿ ىذه البيانات 

عمى الحاسوب حتى تسيؿ المراقبة والحفاظ عمى رصيد المكتبة مف الضياع أما 
 بختـ خاص بمكتبة الكمية .     بالنسبة لمختـ فيتـ ختـ المواد أثناء تسجيميا 

 : مصالح المكتبة ومهامها 6.3  
 : مصمحة المعالجة الوثائقية1.

يوجد بيا مكتب المحافظ حيث يقـو باإلشراؼ عمى جميع العمميات التي تخص 
المكتبة سواء كانت إدارية أو فنية وذلؾ بالتنسيؽ مع العماؿ في معالجة األوعية 



بالعمؿ عمى تسجيميا و تصنيفيا آليا و كذا اإلشراؼ عمى  الفكرية و المقتنيات و ذلؾ
 مختمؼ عمميات الشراء و التبادؿ و اإلىداء 

 : .مصمحة التحميل و الوثائقي2
حيث يقع عمى عاتقيا مسؤولية تسجيؿ مختمؼ األوعية الفكرية و تصنيفيا آليا و 

 -syngeb)سنجاب( يدويا فيستخدـ في ذلؾ النظاـ المقنف لتسيير المكتبات 
système normalisé gestion de bibliothèque  وىو نظاـ يمكف

المكتبي مف القياـ بمختمؼ العمميات الفنية آليا بواسطة الحاسوب حيث يتـ إدخاؿ 
البيانات ألجؿ بناء التسجيالت المتعمقة برصيد المكتبة و تشكؿ ىذه التسجيالت 

 بحسب نوعية الوثيقة .
 : .مهام مصمحة المذكرات3
 سجيؿ الطمبة واألساتذة الجددت 
  متابعة عممية إعارة المذكرات 
  منح شيادة تبرئة الذمة لمطمبة المتخرجيف 
  استقباؿ الطمبة وتزويدىـ بالمعمومات الكافية 

 استقباؿ طمبة مف جامعات أخرى
 : .مهام مصمحة اإلعارة4
  متابعة عممية التسجيؿ بالمكتبة لألساتذة والطمبة 
 عارة الخارجية متابعة عممية اإل 
  تجديد بطاقات المكتبة الضائعة 
  منح شيادة تبرئة الذمة لمطمبة المتخرجيف 
  رشاد الطمبة  استقباؿ وتوجيو وا 
  اإلعالـ حوؿ نظاـ اإلعارة والقانوف الداخمي لممكتبة 



  تأطير المتربصيف. 
 

 : النظام الداخمي لممكتبة7.3
 األساتذة وطمبة  إف الدخوؿ إلى قاعات العمؿ مخصص لمموظفيف أما

 الدكتوراه مرخص ليـ مف طرؼ المحافظ 
  قاعة المطالعة عبارة عف قاعة عمؿ وتفكير فاليدوء أمر ضروري 

 : ويمنع منعا باتا -
  الدخوؿ إلى مخازف المكتبة واخذ المؤلفات مف عمى الرفوؼ 
 )التدخيف واألكؿ داخؿ بناية المكتبة )القاعات والمخازف 
 ة التجمير بقاعات المطالع 
  القياـ بتصرفات وارتكاب أعماؿ مخمة باآلداب والنظاـ العاـ 
  يسمح بإعارة المؤلفات لألساتذة والباحثيف والطمبة المسجميف فقط 
  تقدر مدة اإلعارة بأسبوعيف قابمة لمتجديد 
  اليمكف أف يتعدى عدد المؤلفات المستعارة كتابيف 
 يا واحدة تمنع مف اإلعارة الخارجية المؤلفات التي يوجد من 
  يمنع استخداـ بطاقات المكتبة مف غير صاحبيا يجب إحضار المؤلؼ عند

 طمب التجديد 
  يتعيف عمى كؿ مستخدـ مف رواد المكتبة احتراـ ىذا النظاـ الداخمي 

 المقابمة:8.3
 :أسئمة المقابمةوتحميل  عرض1.8.3

 .معمومات شخصية :المحور األولأ.
 لوظيفة التي تشغميا؟ا ما.1س



 لوظيفة التي اشغميا ىي محافظ مكتبة.ا.1ج
 ما ىي مؤىالتؾ العممية؟.2س
 مؤىالتي العممية حامؿ لشيادة ليسانس في عمـ المكتبات والمعمومات .2ج

 ماىي المصمحة التي تشرؼ عمييا؟.3س
بصفتي محافظ مكتبة كمية العمـو التجارية واالقتصادية وعمـو التسيير بجامعة .3ج

 مصالحيا. مستغانـ أشرؼ عمى جميع
 ماىي سنوات خبرتؾ المينية؟.4س
 لدي اثناف وثالثوف سنة خبرة مينية في ىذا المجاؿ.4ج
 تحميل المحور األول: -

مف خالؿ إجابات محافظ المكتبة نجد انو يحمؿ شيادة ليسانس في عمـ المكتبات 
والمعمومات، كما انو يمتمؾ خبرة مينية كبيرة حوالي اثناف وثالثوف سنة. ومف ىنا 

يمكننا القوؿ أف ىذا المحافظ يمعب دورا ىاما في تطوير و تسيير ىذه المكتبة بشكؿ 
 ايجابي و ىذا نظرا إلى المستوى الذي يمتمكو.

 االلكترونية بالمكتبة. مصادر المعمومات :المحور الثانيب.
 ىؿ تتوفر المكتبة عمى مصادر المعمومات االلكترونية؟ 1س.
 ادر المعمومات االلكترونية نعـ تتوفر المكتبة عمى مص1ج.

 ماىي أنواع مصادر المعمومات االلكترونية المتوفرة بمكتبتكـ؟ 2س.
تتوفر المكتبة عمى مصادر معمومات الكترونية قميمة جدا تتمثؿ في كتب  2ج.

 الكترونية ومذكرات تستعار أليا وأقراص مضغوطة 
 بتكـ؟ما مدى استخداـ مصادر المعمومات االلكترونية في مكت 3س.
إف استخداـ مصادر المعمومات االلكترونية بمكتبتنا الجامعية ضعيؼ جدا  3ج.

 وذلؾ لقمتيا



ىؿ ىناؾ ضرورة إلدخاؿ مصادر المعمومات االلكترونية في الخدمات  4س.
 المكتبية؟ ولماذا؟

نعـ ىناؾ ضرورة ممحة إلدخاؿ التكنولوجيا الحديثة في خدمة المكتبة الجامعية  4ج.
العمؿ عمى المكتبييف كما أنيا تضمف لممستفيديف والباحثيف خدمات  ألنيا تسيؿ

 أفضؿ وأسرع مف الخدمة التقميدية.
 ما ىي مؤىالتكـ البشرية لتطبيؽ ىذه التكنولوجيا؟ 5س.
نعـ نمتمؾ مؤىالت بشرية كفئ فمعظـ عماؿ المكتبة أخصائييف معمومات  5ج.

 ومتكونيف اكتسبوا الخبرة في ىذا المجاؿ 
ؿ تروف باف اعتماد تطوير مصادر المعمومات االلكترونية بمكتبتكـ سيكوف ى 6س.

 لو انعكاس عمى تطوير الخدمات المكتبية؟
نعـ ال شؾ في ذلؾ والدليؿ يتجمى في اتجاه الطمبة نحو استعماؿ الفيارس  6ج.

 االلية أكثر مف الورقية 
 ىؿ تستخدموف اإلعارة اآللية أـ التقميدية؟ 7س.
 بمكتبتنا إعارة آليةنستخدـ  7ج.

 تحميل المحور الثاني:
اعتمادا عمى إجابات محافظ المكتبة فإننا نرى أف مصادر المعمومات االلكترونية 

بيا، قميمة جدا كما الحظنا أف ىناؾ رغبة إلدخاؿ مصادر معمومات الكترونية جديدة 
لتقديـ ذلؾ باالعتماد عمى خبرة العماؿ األخصائييف في ىذا المجاؿ  .وتطويرىا

خدمات جيدة لممستفيديف، وذلؾ نظرا التجاىيـ الكبير نحو اإلعارة اآللية والبحث 
 المستمر عمى شبكة االنترنت التي ال توجد في ىذه المكتبة

 القتناء الرصيد المكتبي. السياسة المنتيجة :المحور الثالثج.
 ؟ىؿ تخصصوف ميزانية محددة القتناء مصادر المعمومات االلكترونية1س.



 يتـ اقتناء مصادر المعمومات االلكترونية والتقميدية في ميزانية واحدة.1ج.
 ماذا عف اإلحاطة الجارية؟2س.
إف أخصائي المعمومات عمى دراية باإلنتاج الفكري في إطار تخصصات  2ج.

 المكتبة وذلؾ باالتصاؿ مع دور النشر فيي تمس المقتنيات الجديدة 
 لكـ في ىذا المجاؿ؟ ما ىي المشاريع المستقبمية3س.
مف مشاريعنا المستقبمية نحاوؿ إنشاء مكتبة الكترونية خاصة بالكمية وكذلؾ 3ج.

نشاء قاعدة بيانات لممكتبة   تصميـ موقع الكتروني خاص بالمكتبة وا 
 ىؿ تكمفكـ مصادر المعمومات االلكترونية ميزانية كبيرة في اقتنائيا؟4س.
 لغالئيا. نعـ تكمفنا ميزانية كبيرة وذلؾ 4ج.

 تحميل المحور الثالث:
يتـ اقتناء مصادر المعمومات االلكترونية بمكتبة كمية العمـو التجارية و االقتصادية و 
عمـو التسيير اعتمادا عمى ميزانية واحدة مع التقميدية لبناء رصيدىا المكتبي إضافة 

ثيف و إلى ما يتصؼ بو عماؿ المكتبة مف مؤىالت يمكنيا أف تمبي رغبات الباح
المستفيديف إال اف خدمات المكتبة لـ ترؽ إلى مسيرييا و ذلؾ لما يعترضيـ مف 

مشاكؿ، خاصة في الميزانية القميمة التي تشكؿ عائؽ كبير أماـ تطمعاتيـ المستقبمية 
 نحو تطوير ىذه المكتبة بإنشائيـ لمكتبة الكترونية و قاعدة بيانات خاصة بيا

 داـ مصادر المعمومات االلكترونية بالمكتبة.معوقات استخ المحور الرابع:-د
 ىؿ تحتوي المكتبة عمى شبكة االنترنت؟1س.
 ال تحتوي المكتبة عمى شبكة االنترنت 2ج.

 ىؿ تجيد البحث في المصادر االلكترونية؟2س.
 نعـ أجيد البحث في المصادر االلكترونية المتوفرة لدينا في المكتبة 2ج.

 اؿ المصادر االلكترونية؟ىؿ تواجيؾ صعوبة في استعم3س.



اذا واجينا صعوبات في استعماؿ نوع مف أنواع ىذه المصادر نخضع إلى 3ج.
 تكويف عمى حساب الكمية 

 تحميل المحور الرابع:-
رغـ عدـ احتواء المكتبة عمى شبكة االنترنت التي تعتبر مصدر أساسي مف مصادر 

تي يتـ العمؿ بيا بشكؿ جيد مف المعمومات االلكترونية، إال انو يوجد البعض منيا ال
 طرؼ الموظفيف الذيف يخضعوف باستمرار لتكوينات عمى حساب الكمية.

 النتائج العامة لمدراسة:1.1.8.3
  ىناؾ رغبة كبيرة مف طرؼ محافظ المكتبة والموظفيف إلدخاؿ مصادر

 المعمومات االلكترونية الحديثة إلرضاء المستفيديف
 الموظفيف عمى حسابيا  تخصص المكتبة ميزانية لتدريب 
  تعاني ىذه المكتبة مف مشاكؿ كبيرة تتمثؿ في عدـ توفر االنترنت ونقص

 الميزانية المخصصة لممصادر االلكترونية 
 تتوفر المكتبة عمى مصادر الكترونية قميمة تتمثؿ في مذكرات وكتب الكترونية 
  تستخدـ ىذه المكتبة اإلعارة اآللية 
 مومات االلكترونية وسرعة الوصوؿ إلييا جعؿ سيولة استعماؿ مصادر المع

 محافظ المكتبة يحبذ توظيفيا 
  عمى الرغـ مف أف عماؿ المكتبة يحسنوف التعامؿ مع مصادر المعمومات

 االلكترونية إال أف ىذا ال يمنع مف معاناتيـ مف بعض الصعوبات.
مكتبات الجامعية رغـ قمة مصادر المعمومات االلكترونية إال أف ليا مكانة كبيرة في ال

ويتجمى ذلؾ في المشاريع المستقبمية المطروحة مف طرؼ محافظ المكتبة والموظفيف 
كإنشاء مكتبة الكترونية خاصة بالكمية وذلؾ تصميـ موقع الكتروني وقاعدة بيانات 

 خاصة بيا.



 تحميل نتائج الدراسة عمى ضوء الفرضيات:9.3
لدراسة الميدانية فقد تمكنا مف مف خالؿ المعمومات التي تحصمنا عمييا مف ا

الحصوؿ عمى مجموعة مف النتائج فسنحاوؿ مف خالليا تحقيؽ فرضيات الدراسة او 
 نفيييا 

 الفرضية األولى: -
 "لمصادر المعمومات االلكترونية دور ايجابي لتنمية وتطوير المكتبة الجامعية "

لرغبة محافظ فقد تحققت ىذه الفرضية مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا وذلؾ 
المكتبة والموظفيف إلدخاؿ مصادر المعمومات االلكترونية الحديثة كما أنيا تقدـ 
 خدمة أفضؿ لممستخدميف مف خالؿ اإلعارة اآللية لمكتب والمذكرات االلكترونية

 :الفرضية الثانية-
والتي مفادىا "قد يكوف لمصادر المعمومات االلكترونية دور سمبي في عرقمة تنمية 

 تبة الجامعية "المك
لقد تحققت ىذه الفرضية وذلؾ لمدور السمبي لممصادر االلكترونية في عرقمة تنمية 
المكتبة الجامعية وذلؾ لتكاليؼ اقتناء ىذه المصادر، مقارنة مع المصادر التقميدية 

حيث اف اقتناء المصادر االلكترونية يكمؼ ميزانية المكتبة أضعاؼ الميزانية 
 صادر المعمومات التقميدية المخصصة القتناء م

 الفرضية الثالثة: -
"لمصادر المعمومات االلكترونية أدوار اخرى غير االيجابية والسمبية في خدمة 
المكتبة الجامعية "فمف خالؿ النتائج التي تحصمنا عمييا مف المقابمة الحظنا اف 

دمات لمصادر المعمومات االلكترونية ادوار ايجابية تمثمت في سرعة تقديـ الخ
لممستفيديف مف خالؿ اإلعارة اآللية وكذلؾ رغبة الموظفيف في اقتنائيا وكذلؾ ليا 

ادوار سمبية تمثمت في التكمفة الكبيرة القتناء ىذه المصادر ومف ىذا لـ نالحظ ادوار 



اخرى لمصادر المعمومات االلكترونية غير االيجابية والسمبية وليذا فاف الفرضية لـ 
 تتحقؽ
 ات الدراسة:اقتراح 10.3

 والتي تمثمت فيما يمي: لقد قمنا مف خالؿ دراستنا ىذه بتقديـ جممة مف االقتراحات
 .ضرورة تزويد المكتبة بمصادر الكترونية جديدة 
  توفير التجييزات والمواـز التي تساعد عمى توظيؼ واستغالؿ مصادر المعمومات

 االلكترونية.
  دوف استثناء مع إعطاء الفرصة التدريب والتكويف المستمر لعماؿ المكتبة

لمجميع، وىذا مف اجؿ االستعماؿ الجيد لمصادر المعمومات االلكترونية والتحكـ 
 في التقنيات الحديثة.

  ضرورة إنشاء مكتبة الكترونية تمكف مستفيدييا مف استغالليا عف بعد وبالتالي
 تقدـ خدمات إضافية.

 ي المصادر االلكترونية.ضرورة التحكـ في طرؽ وأساليب وتقنيات البحث ف 
  توفير اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة بغرض تحسيف الخدمات المكتبية

 وتطوير نتائج البحث العممي.
 .ضرورة إنشاء قاعدة بيانات الكترونية 
  توظيؼ مختصيف في اإلعالـ اآللي لتسيير قواعد البيانات الموجودة وتحسيف

 .أداء العماؿ
 انية:خالصة الدراسة الميد -

لقد توصمنا مف خالؿ دراستنا ىذه إلى أف مصادر المعمومات االلكترونية تمعب دورا 
أساسيا، فال يجوز الحديث عنيا فقط. بؿ البد أف يرافؽ ذلؾ الحديث أمور أخرى 

أي مكتبة  ، وعمىىامة تتصؿ بيا، أال وىي التكثيؼ مف الدورات التدريبية لمموظفيف
البشرية قبؿ أف تفكر في إدخاؿ التقنيات الحديثة في توفير اإلمكانيات المادية و 



أعماليا وخدماتيا. فيبقى اليدؼ الرئيسي لممكتبة تزويد المستفيديف بنوعية مالئمة مف 
المعمومات لتخصصاتيـ، وذلؾ باالعتماد عمى األساليب الجديدة في تطوير وتحديث 

رات البحث عف المعمومات الموارد المكتبية وكذلؾ العمؿ عمى تزويد المستفيديف بميا
 وذلؾ باستعماؿ مصادر المعمومات االلكترونية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خاتمة عامة: -
شيد ىذا العصر تطورات تكنولوجية فائقة مست مختمؼ المجاالت،ومصادر 
المعمومات االلكترونية ىي واحدة مف ىذه المجاالت إذ أصبح مف الضروري 

ت بيدؼ مواكبة ما فرضو ىذا اعتمادىا في المكتبات ومختمؼ مراكز المعموما
النوع مف تكنولوجيا المعمومات الذي أصبحت لو أىمية كبيرة تزداد يوما بعد يوـ. 

فعمى ىذا األساس تـ التوصؿ إلى الدور الذي تمعبو مصادر المعمومات 
االلكترونية في تطوير خدمات المكتبات الجامعية مف خالؿ االرتقاء بيا وتمبية 

الوقت ف المعمومات بأسرع الطرؽ وأيسرىا واختصار حاجيات المستفيديف م
معظـ المكتبات الجامعية لـ تطبؽ بعد التكنولوجيات  أفوذلؾ بالرغـ مف  والتكمفة

الحديثة. وكاف اليدؼ مف ىذه الدراسة إعطاء صورة عف واقع اعتماد مصادر 
 المعمومات االلكترونية في مكتباتنا الجامعية حيث لـ تصؿ بعد إلى تطمعات

روادىا واألىداؼ المرجوة مف تطبيؽ ىذه التكنولوجيا. لذلؾ فاف اعتماد المكتبات 
الجامعية في بناء أرصدتيا عمى المصادر االلكترونية لممعمومات أصبح يكتسي 

أىمية بالغة في الوقت الحالي،وخاصة مع التطورات التكنولوجية الحديثة 
آثار ايجابية في تحسيف نوعية وتطبيقاتيا في المكتبات الجامعية وما لذلؾ مف 

 الخدمات المكتبية المقدمة عمى مستوى ىذه المؤسسات التوثيقية. 
وفي األخير يمكننا القوؿ باف ما توفره مصادر المعمومات االلكترونية مف خدمات 

 لممكتبة الجامعية أصبح أكثر مف ضرورة في وقتنا الحالي.
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 : 01ممحق رقم 
 جامعة مستغانـ

 كمية العمـو االجتماعية
 قسـ العمـو االنسانية

 عمـ المكتبات: شعبة
 نظـ المعمومات التكنولوجية الحديثة و التوثيؽ: تخصص

 بعنوان: مصادر المعمومات االلكترونية ودروها في خدمة المكتبات الجامعية 
 

دليل المقابمة موجه لمحافظ مكتبة كمية العموم االقتصادية و التجارية جامعة عبد 
 مستغانم -خروبة  -الحميد بن باديس 

 
حوؿ موضوع مصادر المعمومات االلكترونية  لماسترفي اطار التحضير لنيؿ شيادة ا

 و دورىا في خدمة المكتبات الجامعية .
 

مقابمة شخصية  معكـ إلمدادنا ببعض المعمومات الخاصة  إقامةنرجوا منكـ قبوؿ 
 بأنواع مصادر المعمومات االلكترونية المستخدمة بمكتبتكـ .

 
 األستاذ  إشرافتحت                                     :الطالبين إعدادمن 
 لحضري  بموفة اب  *                           بف زحاؼ احمد           * 
                                             بف زكري بف عموا الشارؼ  * 
 
 



 : دليل المقابمة
 معمومات شخصية. المحور األول: أ.

 شغميا؟مالوظيفة التي ت1س.

 ما ىي مؤىالتؾ العممية؟2س.

 ماىي المصمحة التي تشرؼ عمييا؟3س.

 ماىي سنوات خبرتؾ المينية؟4س.
 المعمومات االلكترونية بالمكتبة. مصادر ب.المحور الثاني:

 ىؿ تتوفر المكتبة عمى مصادر المعمومات االلكترونية؟ 1س.

 بمكتبتكـ؟ماىي أنواع مصادر المعمومات االلكترونية المتوفرة  2س.

 ما مدى استخداـ مصادر المعمومات االلكترونية في مكتبتكـ؟ 3س.

ىؿ ىناؾ ضرورة إلدخاؿ مصادر المعمومات االلكترونية في الخدمات  4س.
 المكتبية؟ ولماذا؟

 ما ىي مؤىالتكـ البشرية لتطبيؽ ىذه التكنولوجيا؟ 5س.

ية بمكتبتكـ سيكوف ىؿ تروف باف اعتماد تطوير مصادر المعمومات االلكترون 6س.
 لو انعكاس عمى تطوير الخدمات المكتبية؟

 ىؿ تستخدموف اإلعارة اآللية أـ التقميدية؟ 7س.
 السياسة المنتيجة القتناء الرصيد المكتبي. ج.المحور الثالث:

 ىؿ تخصصوف ميزانية محددة القتناء مصادر المعمومات االلكترونية؟1س.

 ماذا عف اإلحاطة الجارية؟2س.

 ىي المشاريع المستقبمية لكـ في ىذا المجاؿ؟ ما3س.

 ىؿ تكمفكـ مصادر المعمومات االلكترونية ميزانية كبيرة في اقتنائيا؟4س.
 معوقات استخداـ مصادر المعمومات االلكترونية بالمكتبة. المحور الرابع:-د   

 ىؿ تحتوي المكتبة عمى شبكة االنترنت؟1س.



 ترونية؟ىؿ تجيد البحث في المصادر االلك2س.

 ىؿ تواجيؾ صعوبة في استعماؿ المصادر االلكترونية؟ 3س.

 

 



 



 



 

 




