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 مقدمة

أحدثت التطورات التكنولوجية الحديثة في منتصف السبعينات من القرن الماضي نقمة  

نوعية وثورة حقيقة في عالم المعمومات حيث انتشرت شبكة االنترنيت في كافة أرجاء 

والتعارف  وربطت أجزاء العالم وميدت الطريق لكافة المجتمعات لمتقارب   المعمورة

ويعتبر دخول التكنولوجيا  واستفادة كل متصفح ليذه الشبكة من الوسائط المتعددة المتاحة 

ي ىذا المجال أىم وأقوى األحداث التي طرأت ف والمعمومات من  في مجاالت المكتبات

نطاق المنطقة أو   رين حيث ساعدت عمى خروج المكتبةالواحد العشو   في القرن العشرين

المجتمع المحيط إلى إمكانية إتاحة الخدمات المكتبة إلى العالم من خالل االرتباط شبكة 

ل الميني األكاديمي بين وتسييل التصا  االنترنيت في زيادة حجم المعمومات المتبادلة 

ختمفة وتطور المكتبة الستخداميا لتكنولوجيا والمستفيدين بالمكتبات في البمدان الم  العالمين

وسائل اإلعالم القديمة مع الوسائط المتعددة التي جاءت بيا   ويتوافق التطور في الحديثة 

التكنولوجيا اإلعالم الجديد البديل أو اإلعالم الرقمي أو ما يسمى بالنيوميديا والمتمثل في 

 والمدونات الشخصية وشبكات المحادثة شبكات التواصل االجتماعي والمواقع االلكترونية 

اليفابون، ىاي فاي اليكندان، يوتيوب  اي بيس، م والتوتير،  وموقع الفيس بوك،   

وغيرىا....ولقد ساىم اإلعالم الجديد في تسييل لخدمات المكتبة بشكل كبير ولو دور ميم 

حيث أدت ىذه التقنيات  إلى  الباحثين في المكتبات و  في تفعيل التواصل بين األكاديميين 

ونتيجة لذلك فقد اتجيت المكتبات   وانتشارىا في جميع المجاالت تعدد مواقع االنترنيت 
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وتسييل تقديم   إلنشاء مواقع ليا عمى االنترنيت لتضع نفسيا عمى الخريطة العالمية

تاحة فيارسيا ومختمف المعمومات لمجميع وفي وقت قصير األمر الذي يدعنا   خدماتيا وا 

د مواقع والمعمومات عمى الساحة العالمية فنج  نتفاءل بتواجد قوى لمجال المكتبات

 ودوريات الكترونية  وجمعيات المكتبات   ومواقع لمنظمات لممكتبات بأنواعيا المختمفة 

وذلك لمواكبة التقدم التقني في  وبوابات متخصصة  وأدلة  ونظم ألية عربية   وشركات

وتوفير تسييالت أكبر لموصول إلى شبكات المعمومات بالمكتبات الجامعية لتحتل  العالم 

والبحث العممي   وقة يبن باقي المؤسسات المعموماتية لمنيوض بالتعميم العاليمكانة مرم

ويندرج ىذا البحث في إطار محاولة الوقوف  تياجات المتجددة لفئات المستفيد،لتمبية االح

لدراسة موضوع التحول نحو اإلعالم الجديد في المكتبات الجامعية: المكتبة المركزية 

 .لجامعة تممسان نموذجا 

 _أساسيات موضوع الدراسة:1

الم الجديد بالمكتبات اإلع باستخدامالجديدة التي تتعمق  االتجاىاتتعالج ىذه الدراسة 

لتحوالت مساىمة ىذه التقنيات في تسييل الخدمات المكتبية مع إبراز أىم االجامعية و 

التطبيقات و توظيف ىذه الصعوبات التي تواجالتكنولوجية بالمكتبات وأىم المشاكل و 

 الحديثة.

 مشكمة الدراسة: 1_1
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زاد من  لي في مجال تكنولوجيا المعمومات، إن التطور اليائل الذي يشيده مجتمعنا الحا

 حيث أصبحت تسعى المكتبات الجامعية بصفة خاصة،و  أىمية المكتبات بصفة عامة

 االرتقاءي و موقعيا الريادبصفة مستمرة لمواكبة ىذا التطور والحفاظ عمى مكانتيا و 

تسخر كافة أصبح مفروضا عمى المكتبات الجامعية أن و  ممي لممجتمع،بالمستوى الع

التطبيقـات المتوفـرة عمى شـبكة و  وأن تشغل التقنيـات   والمادية إمكانياتيا البشرية 

 باحـثينـو خدمـة المـستـفيدين من طمبة و ىفيا لتحقيـق ىـدفـيا الـرئيسـي و تـوظي االنترنت

المعمومات من أىم وأقوى األحداث وجيا الحديثة في مجال المكتبات و دخول التكنوليعتبر و 

من أبرز ىذه التحوالت و   ،وظائفيا عمى طبيعة عمموي تواجييا المكتبات في أىدافيا و الت

م خالز وتطورىا المستمر ونظرا لمتطور العممي و  االنترنيتفي المجال التقني ظيور شبكة 

إلى تقديم الخدمات المكتبية من خالل تطبيقات  اتجيتكتبات اليوم التكنولوجي نجد أن الم

 0.2من الجيل األول إلى الجيل الثاني لمويب  لالنتقالاإلعالم الجديد الذي يعتبر مدخل 

التشارك في المعمومات وتبادل األفكار ح لممستخدمين بالتواصل والتعاون  و يسمالذي 

مختمف أنواع شبكات يا في المواقع اإللكترونية و وميديتمثل في اإلعالم الجديد أو النيو 

تعتبر منصات اإلعالم الجديد من أبرز األدوات التي تساىم في و االجتماعي، التواصل 

من ىذا المكتبات األكاديمية العالمية. و اإلرتقاء إلى مصاف عمومات و تقديم خدمات الم

 ق جاءت الدراسة عمى النحو التالي:المنطم
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 تسييل ما مدى مساىمتو فيالجامعية نحو اإلعالم الجديد؟ و  المكتباتما ىو واقع تحول 

 الخدمات المكتبية؟

 تساؤالت الدراسة: 2_1

 و من ىذه اإلشكالية تنبثق التساؤالت الفرعية التالية:

 لجديد بالمكتبة أىم التحوالت التكنولوجية لممكتبات الجامعية نحو اإلعالم اىي  ما

 المركزية بتممسان؟

  تسييل الخدمات المكتبية خدمات اإلعالم الجديد في البحث و ما مدى مساىمة

 بالمكتبة المركزية بتممسان؟

  المواقع اإللكترونية في تفعيل خدمات المعمومات ماىو دور الشبكات اإلجتماعية و

  بالمكتبة المركزية تممسان؟

  اإلعالمات المشاكل التي تواجو المكتبة المركزية في توظيف تطبيقما ىي أىم 

 الجديد بالمكتبة المركزية؟

ذكي يتوصل  استنتاجتعرف الفرضية بأنيا:"عبارة عن تخمين أو فرضيات الدراسة: 3_1

 1،ي الباحث المبدئي في حل المشكمة"فيي أشبو برأ يتمسك بو بشكل مؤقت،و يو الباحث إل

                                                           
قندليجي،عامر.البحث العممي و إستخدام مصادر المعمومات التقميدية و اإللكترونية:أسسو،مفاىيمو،أدواتو.عمان:دار ال1

  .82.ص.0228المسيرة لمنشر،
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عميو قمنا ، و ل إلى نتائج موضوعية وىادففوضع الفرضيات بشكل دقيق يمكن الوصو 

 بوضع جممة من الفرضيات تمثمت في:

 .العصر الحديث يتطمب التحول نحوى اإلعالم الجديد بالمكتبات الجامعية 

  السرعة في الوصول إلى المعمومات من بين مقومات أو سمات اإلعالم الجديد

 لتقديم خدمات لكافة المستفيدين. 

    اإلتاحة وتفعيل و  في تسييل عممية البحث ساىمت خدمات اإلعالم الجديد

 التواصل األكاديمي لكسب رضا المستفيد لتمبية احتياجاتو.

  اإلعالم الجديد المكتبة المركزية  ىناك بعض المشاكل التي تحول دون تطبيقات

 .تممسانب

 أهمية الدراسة:: 4_1

ىذه الدراسة التي جاءت تحت عنوان التحول نحو اإلعالم الجديد في المكتبات  تحظى

 إذ يمكن حصر أىمية ىذه الدراسة في النقاط التالية: الجامعية،

  يعتبر موضوع اإلعالم الجديد بالمكتبات الجامعية في الوقت الراىن من المواضيع

 المعمومات.و من المختصين في مجال المكتبات  بالغ باىتمامالتي تحظى 

 في ميدان البحث العممي لتطوير الخدمة  امعيةلدور الجديد بالمكتبات الجا

 المكتبية.
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  يعتبر موضوع اإلعالم الجديد من المواضيع الحديثة في مجال المكتبات

 المعمومات لما ليا من أىمية في تسييل الخدمات المكتبية.و 

 أهداف الدراسة:: 5_1

 الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األىداف نذكرىا كالتالي: تيدف

  التعرف عمى مختمف تطبيقات اإلعالم الجديد لمستخدمو بالمكتبة المركزية

 .تممسانب

 .دراسة دور اإلعالم الجديد في تسييل الخدمات المكتبية بالمكتبة الجامعية 

  المعمومات من تطوير خدمات تحسين و محاولة الوصول إلى مقترحات تساىم في

 خالل توظيف تطبيقات اإلعالم الجديد.

 : الدراسات السابقة:1-6

لحداثة موضوع ىذه الدراسة فإن الباحث يرى أنو لم يتسنى لمباحثين األكاديمي إلى  انظر 

 جوانب ىذا الموضوع باإلضافة إلى التطور المستمر لمموضوع. بعض إلى قالتطر 

ل االجتماعي والمواقع االلكترونية، عموما لم وىناك بعض الدراسة حول شبكات التواص

أو تحظى بدراسات وافية ومن ىنا تناولنا بعض الدراسات التي تتعمق بيذا الموضوع 

 تقترب منيا وىي كالتالي:

 ـمستقبل شبكات التواصل االجتماعي" ." -فيال سيبا -أشارت  -1
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Ville Sappan. The future of Social Networking. 2008)صعوبة ( إلى 

االحتياجات المستقبمية لمستخدمي الشبكات الجديدة التي ال يعمم عنيا أحد شيئا حتى 

أالن، عالوة عمى ذلك تحديات ينبغي النظر فييا من األجل حماية شبكات التواصل 

االجتماعي من التقييد وبعض ىذه التحديات بسبب مشكالت بالفعل لمشبكات، مثل 

قد تزداد ىذه المشكالت سواء، ومع ذلك فإن االبتكارات مشكالت األمن، وفي المستقبل 

الحالية توضح أن شبكات التواصل االجتماعي في تطور مستمر وأن مستقبميا مازال 

مكاناتيا ال محدود ليا.  مفتوحا وا 

 وقالت دراسة " دور مواقع التواصل االجتماعي في التغيير" التي قدمتيا الدكتورة  -0

مواقع التواصل االجتماعي وسائل يستخدميا من يشاء لنشر بشرى جميل الراوي: إن 

األخبار، وال تمثل ىذه المواقع العامل األساسي لمتغيير في المجتمع، ولكنيا أصبحت 

 باعتبارىا عامال ميما في تييئة متطمبات التغيير عن طريق تكوين الوعي.

 كنولوجية دراسة عباس مصطفى صادق: "اإلعالم الجديد دراسة في تحوالتو الت -3

اإلعالم الجديد باعتباره  "عباس مصطفى صادق "وخصائصو اليامة " توقف الدكتور

د المعالم ومازالت التعريفات التي قدميا العديد من المتخصصين و تطورا كبيرا غير محد

في اإلعالم وتقنياتو الحديثة وتطبيقاتو، تعريفات بسبب التطور المستمر ليذا النوع من 

اإلعالم الجديد وال يعرف عند أي حد سيتوقف ىذا التطور أنو ستتضح معالم ىذا اإلعالم 

م اإلعالم الجديد وتطوراتو اليائمة التي أحدثت أكثر مما ىو عميو أالن، تطرق إلى مفيو 
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ثورة في وسائل االتصال والتكنولوجية الحديثة وتوصل الباحث إلى جممة من الخالصات 

 من خالل ما قدمتو الدراسات.

 (: " الوظيفة اإلخبارية لمبوابات االلكترونية دراسة0229دراسة جميمة عبد اهلل ) -4

عربية ) نسيج ـ محيط ـ بوابة ( " ىي دراسة لمحصول عمى تحميمية لمبوابات االلكترونية ال

ىادة ماجستير من جامعة بغداد، عن واقع البوابات اإلخبارية العربية عمى شبكة االنترنيت 

) نسيج ـ محيط ـ بوابة أـ نموذجا ( تطرقت الباحثة في دراستيا إلى وظيفة البوابات العربية 

ياتيا وموضوعاتيا وأداءىا وخصائص مقارنة باإلعالم االلكترونية وتناوليا بالتحميل لمحتو 

التقميدي من حيث التوافق واالختالف معتمدة عمى أخر ما توصمت إليو تكنولوجيا  

 الحديثة.

وقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا البوابات تعتمد أسموب التحديث والتحديد 

مكانية المشاركة واإلضافات   التي تعزز مكانة ومصداقية البوابات.وتطورات األحداث وا 

 وجاءت تحت عنوان: 0212دراسة مجاىد أماني جمال "التي صدرت في عام  -5

لتقديم خدمات متطورة في  web 2.0توظف بعض إمكانيات الشبكة العنكبوتية ويب 

وأىم صفات  2.0المكتبات "استعرضت الباحثة في دراستيا ىذه مفيوم مصطمح الويب 

، كما تناولت الخدمة المرجعية الرقمية وبعض تطبيقات الويب   2.0ات أخصائي المعموم

التي يمكن االستفادة منيا في تقديم خدمات معمومات متطورة ومن أبرز التوصيات  2.0

التي توصمت إلييا الدراسة ضرورة السعي إلى تطوير الخدمات التي تقدميا المكتبات 
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لجديدة وضرورة التكوين المستمر ألخصائي باستخدام التقنيات وتطبيقات شبكة الويب ا

المعمومات عبر دورات تدريبية بغية تطوير خبراتو المينية التي يتمكن من مواكبة 

 مستجدات التكنولوجية الحديثة.

 وجاءت تحت عنوان: تأثير  0212دراسة محمد المنصور " التي أصدرت في عام  -6

اسة مقارنة لممواقع  االجتماعية شبكات التواصل االجتماعي عمى جميور المتمقين. در 

والموقع االلكترونية العربية نموذجا " وىي دراسة لمحصول عمى رسالة ماجستير من 

جامعة الدنمارك تطرق الباحث )محمد منصور( في دراسة شبكات التواصل االجتماعي 

 .وتأثيراتيا وأىم استخداماتيا معتمدة عمى أخر ما توصمت إليو التكنولوجيات الحديثة

 أسباب إختيار الموضوع: 6_1

 ، إن معالجة و دراسة أي موضوع يستدعي وجود أسباب تجعل الباحث يختاره دون غيره

ىذا ما جاء في دراستنا لموضوع التحول نحوى اإلعالم الجديد بالمكتبات الجامعية حيث 

ما ىو ذاتي نذكر منيا ألسباب تنوعت بين ما ىو موضوعي و يعود إلى جممة من ا

 كالتالي:

 تتمثل فيمايمي:أسباب ذاتية:  .1

 يوالت شخصية في دراسة مواضيع حول تكنولوجيا الحديثة في المكتبات .م 

 مؤسسات المعمومات .عالم الجديد بالنسبة لممكتبات و محاولة إبراز أىمية اإل 
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 تتمثل فيمايمي: أسباب موضوعية: .0

  ور الجامعية وذلك بظيعزوف المستخدمين غمى إستخدام الطرق التقميدية لممكتبة

 بدائل حديثة تدعى بالنيوميديا

 إجراءات الدراسة الميدانية: :2

 منهج الدراسة: 1_2

ىو مجموعة من القواعد العامة المصاغة من أجل الوصول إلى حقيقة العمم ، المنيج: "

كما أنو طريقة تستخدم إليجاد حمول التساؤالت المطروحة و ال شك أي بحث عممي ال 

إعتماد منيج محدد يختاره الباحث لموضوع دراستو يساعده في الوصول إلى  يخمو من

 1منطقية لإلجابة عمى تساؤالت الدراسة و تحقيق اليدف الذي تصبوا إليو"نتائج 

يعتبر المنيج الوصفي التحميمي من أكثر المناىج المعتمدة في دراستنا و ذلك نظرا لطبيعة 

حالة المكتبات الجامعية مع الوقوف عمى حجم ىذه الدراسة التي تيدف إلى وصف 

التحوالت التي أحدثت لتسييل الخدمات المكتبية و تفعيل التواصل األكاديمي بين الباحثين 

كما قمنا بدعمو بجانب تحميمي لمبيانات الكمية التي تحصمنا عمييا من خالل الدراسة 

 .الميدانية المعتمدة عمى توظيف أدوات جمع البيانات الكمية

 أساليب جمع البيانات: 2_2

                                                           
  .96.ص.0229.عمان:دار المسيرة لمنشر،0البحث العممي.ط متذر.أساسياتالضامن،1
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 المقابمة: : 1_2_2

ئل الميمة لمحصول عمى ىي من الوساعتبر من أساليب تجميع البيانات و المقابمة: "ت

موجية يقوم بيا الفرد مع الفرد ، أو جماعة من األفراد  ىي عبارة عن محادثةالبيانات و 

ن القائم بالمقابمة )الباحث( بيأنيا عبارة عن تبادل لفظي يتم إلستغالليا في بحث عممي و 

بحيث طبقت المقابمة مع مسؤول المكتبة المركزية لوالية تممسان  1المستجوب )المبحوث(.و 

و مع المكتبيين و ذلك بيدف جمع المعطيات التي تخدم ىذه الدراسة بحيث تمحورت 

أسئمة المقابمة حول توظيف اإلعالم الجديد بالمكتبات الجامعية و قد قسمنا ىذه المحاور 

 .0217أفريل  28مقابمة بتاريخ أجريت السؤاال و  10ى أسئمة فرعية بمجموع إل

 المالحظة: 2_2_2

مومات موثوقة ىذا لقد إعتمدنا عمى أداة المالحظة إلى جانب أداة المقابمة بحيث تقدم معو 

، حيث تعرف ضافة إلى طبيعة الموضوع المدروسمصداقية البحث باإلما يزيد قيمة و 

ظواىر رغبة عن الكشف عن اإلنتباه إلى ظاىرة أو مجموعة من ال"توجيو الحواس و بأنيا 

حيث  2صفاتيا أو خصائصيا بيدف الوصول إلى كسب معرفة جديدة عن تمك الظاىرة"

إعتمدنا في دراستنا عن المالحظة بدون مشاركة حيث يكون الباحث عبارة عن مراقب 

 الذي لو عالقة بالموضوع.ي نشاط يمارس في ميدان الدراسة و دون اإلشتراك في أ
                                                           

  .170.ص.0223عبد اليادي،محمد فتحي.البحث و مناىجو في عمم المكتبات.القاىرة:الدار المصرية المبنانية،1

.الجزائر:ديوان المطبوعات 4البحوث.ط.بوحوش،عمار،الذنيبات،محمد محمود.مناىج البحث العممي و طرق إعداد 2
  .102.ص.0227،الجامعية
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 حدود الدراسة: :3_2_2

يا عند إجراء أي دراسة ميدانية البد من تحديد مجاالت الدراسة أي الحدود التي شممت

عند كذا الحدود الزمنية المستغرقة ىي الحدود المكانية، والحدود البشرية و الدراسة و 

 اإلنجاز.

 المكانية(:األكاديمية )الحدود  :1_3_2_2

أجـريت الدراسـة الـميدانية لبحثنا ىذا بالـمكتبية الـمركزية لجامعة أبو بكـر بمقـايد بتممسـان    

 و كانت كميدان مناسب لتطبيق دراستنا.

 :الحدود الموضوعية: 2-2-3-2

مجال الدراسة الموضوعي يتمثل في التحول نحوى اإلعالم الجديد بالمكتبات  ان

الجامعية، وأىم الخدمات المقدمة بيا من خالل ىذه التطبيقات بإضافة إلى التطرق ألى 

الدور الميم ليا في تسييل الوصول إلى المعمومات، وأىم المشاكل والصعوبات التي 

 لجديد.  ا اإلعالمتوجييا في توظيف تطبيقات 

 الحدود البشرية: :3_3_2_2

و تشمل األفراد الذين طبقت عمييم أدوات جمع البيانات حيث كانت مع مسؤول المكتبة 

 المركزية أبو بكر بمقايد بتممسان األستاذ: بمقاسم سي عمر.
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 الحدود الزمانية: 4_3_2_2

 ـي انـالموضوع و المجال المكد ــداية من تحديـدراسة بــذه الـى استغرقتوذي ـوقت الـو الـى

ثم مالحظة و ـالمقابمة و ـىي الألدوات المناسبة لجمع البيانات و ا اختيارينة و ـالع اختيار

يغ البيانات المقابمة ثم تفر  استرجاعالشروع في تطبيقيا ميدانيا عمى المبحوثين إلى غاية 

أفريل  12إلى فيفري  05دراستنا أكثر من شير من  استغرقتقد القيام بتحميميا و و 

0217.  

 عينة الدراسة:-2-3

 أفرادباختيار  حيث تسمح لمباحث وىي عبارة عن مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة

 الدراسة ويتناسب مع موضوع البحث ويتماشى معو. أىدافالعينة بما يخدم 

 ونظرا الن مجتمع الدراسة صغير فان العينة سوف تضم مسؤول المكتبة المركزية بتممسان

 التي أجريت معو القابمة.

 ضبط مصطمحات و مفاهيم الدراسة: :4_2

 اإلعالم الجديد:

أصبح متاح لجميع ىو مصطمح حديث لم تعد فيو نخبة متحكمة أو قادة اإلعالميين بل 

ظير باإلنتقال من الجيل األول شرائح المجتمع وأفراد ويطمق عميو أيضا اإلعالم الرقمي و 
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، والتشارك التعاونالذي يسمح لممستخدمين بالتواصل و و   0.2الويب إلى الجيل الثاني من 

 1اإلنتقاد لتبادل األفكار داخل المجتمعات اإلفتراضية.في المعمومات  و 

 SOCIAL NETWORKشبكات التواصل اإلجتماعي:

ظيرت مع الجيل  ىي مصطمح يطمق عمى مجموعة من المواقع عمى شبكة األنترنت

تتيح التواصل بين األفراد في بيئة مجتمع  0.2الثاني لمويب أو ما يعرف بإسم الويب 

إفتراضي يجمعيم حسب مجموعات إىتمام كل ا يتم عن طريق خدمات التواصل المباشر 

 2مثل إرسال الرسائل أو اإلطالع عمى الممفات.

 :المواقع اإللكترونية

تعتبر المواقع اإللكترونية لممكتبات األكاديمية القناة الحديثة الذي تعتمد عمييا ىذه 

 3مصادرىا الرقمية لمجتمع المستفيدين.مكتبات في عرض وتقديم خدماتيا و ال

 المكتبات الجامعية:

دارتيا من قبل الجامعة و يميا و تمو تمك المكتبات التي يتم إنشاءىا و ىي  ذلك لتقديم ا 

الخدمات المكتبية المختمفة لممجتمع الجامعي نقصد بيا في ىذه الدراسة و  المعمومات

                                                           
1
 .025.ص.0211محمد،عبد الرزاق.اإلعالم الجديد و الصحافة اإللكترونية.بيروت:دار وائل لمنشر و التوزيع، 
شاكر،عمي كمال.تطبيقات اإللكترونية ألخصائي المكتبات و المعمومات:أسس نظرية و تطبيقات عممية.القاىرة:الدار 2

  .123.ص.0220البيضاء المبنانية،

.ص. 0210.القاىرة:الدار البيضاء المصرية،0مفمح،فاتن سعيد.خدمات المعمومات في ظل البيئة اإللكترونية.ط با3
123،124.  
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لتكممة وظائف المكتبات لتي تسعى لتحقيق أىداف الجامعة و المكتبية الجامعية المركزية ا

  1األقسام بذات الجامعة.مكميات والمعاىد و التابعة ل

 :العمل تقسيم

الجديد  التحول نحوى اإلعالم: موضوعويندرج ىذا البحث في أيطار محاولة الوقوف عمى 
المكتبة المركزية لجامعة تممسان نموذجا"، وقد واجيتنا خالل في المكتبات الجامعية ": 

دراستنا ليذا الموضوع عدة صعوبات أىميا انو موضوع جديد يتطمب التحديث المستمر و 
أما  ،المواقع االلكترونية القواميس،  المجالت،   ،اعتمدنا عمى مراجع تنوعت بين الكتب

 فيما يخص طريقة عرض الموضوع  فقد كانت مقسمة إلى أربعة فصول:

أوال الفصل التمييدي والذي يتضمن أساسيات موضوع البحث والذي يضم إشكالية الدراسة 

وما مدى  جديد؟ىو واقع تحول المكتبات الجامعية نحوى اإلعالم ال المتمثمة في "ما

تساؤالت الدراسة وفرضيات الدراسة أىمية   ؟الخدمات المكتبيةمساىمتو في تسييل 

جراءات الدراسة الميدانية و و الدراسات الس، الدراسة وأىداف الدراسة منيج الدراسة ابقة وا 

المتمثل في المنيج الوصفي التحميمي وأساليب تجميع البيانات والمتمثمة في دليل المقابمة 

حدود الدراسة الميدانية وأخيرا ضبط كة و افة إلى المالحظة بدون مشار باإلض

 المصطمحات.

                                                           
.ص. 0210الصرايره،خالد عبده.الكافي:في مفاىيم عمم المكتبات و المعمومات.عربي_إنجميزي.عمان:كنوز المعرفة،1

037.  
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ثانيا الفصل النظري األول بعنوان خدمات شبكات التواصل االجتماعي لإلعالم الجديد 

خمسة مباحث، المبحث األول خدمة المدونات الجامعية،  تناولنا فيو تمييد  و  بالمكتبات

ر ،المبحث الرابع خدمة التأليف المبحث الثالث خدمة الفمك  ،RSS،المبحث الثاني خدمة 

 وأخيرا الخالصة .  ،المبحث الخامس خدمة البريد االلكتروني، WIKI المشترك

الفصل الثاني بعنوان المواقع االلكترونية لإلعالم الجديد ودورىا في تفعيل الوصول إلى 
ع المعمومات، وقد قسم إلى خمس مباحث وتطرقنا فيو إلى التمييد والمبحث األول موق

المبحث الرابع  الفيس بوك،المبحث الثاني موقع التوتر المبحث الثالث موقع لينكد إن،
 موقع ماي سبيس،المبحث الخامس موقع اليوتيوب وخيرا الخالصة .

والفصل الثالث ويمثل الجانب الميداني لمدراسة ويعكس واقع تجسيد التحول نحوى اإلعالم 
حيث تطرقنا فيو  بالمكتبة المركزية لجامعة تممسان،واستخداماتو  الجديد واىم تطبيقاتو 

ومناقشتيا عمى   جمع البيانات من خالل استخدام أداة المقابمة  والخروج بنتائج لمدراسة 
وأخيرا خاتمة باإلضافة إلى مستخمص   ،ضوء الفرضيات، ومن ثم الحمول واالقتراحات

 بميوغرافية.وب مالحق واالنجميزية  و   والفرنسية  بالمغة العربية
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 تمهيد:

تعتبر من ، و االنترنتىي التطور الطبيعي لشبكة  االجتماعيتعتبر شبكات التواصل 

ليا عدة عدة تطبيقات و  حيث تتيح التواصل بين األفراد من خالل 2.0تطبيقات الويب 

الوصول إلى المعمومة نذكر الجامعية كتسييل عممية اإلتاحة و في المكتبات  استخدامات

 العالمية في المباحث التالية. االجتماعيأبرز مواقع شبكات التواصل 

 خدمة المدونات المبحث األول:

 :تعريف المدونات: 1_1

، فيي موقع عمى الشبكة العنكبوتية يعمل في ظل 2.0ل المدونة أحد تطبيقات الويب تمث

، يتعامل Management System(CMS) Contentإستخدام نظام إلدارة المحتوى 

يتم حفظ لكترونية لمواقع أخرى عمى الشبكة، و الروابط اإلمع النصوص والصور، و 

في ترتيب زمني تصاعدي مع وجود عنوان دائم لكل مدخل ال يتغير منذ  postالتدوينات 

 1لحظة نشره.

، مرتبة ير عمييا تدوينات )مدخالت( مؤرخةبأنيا "عبارة عن صفحة ويب تظ تعرف أيضا:و 

وان يكون لكل مدخل منيا عنآليا ألرشفة المدخالت القديمة و  ترتيبا تصاعديا تصاحبيا

 معينة في وقت تدوينو، يمكن القارئ من الرجوع إلى رهدائم ال يتغير منذ لحظة نش

                                                           
 . 12،11.ص .ص14،ع.2006 س .أفريل:مدونة المكتبات و المكتبيينblogالمدونات اإللكترونية فراج،عبد الرحمان.1
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 1متاحة في الصفحة األولى لممدونة. ال تكوناالحق م 

   يـمثل دمج مـصطـمحي  —blogجاءت كـممة مـدونة كـترجمة لممـصطـمح اإلنجميزيو 

-weblog  مصطمح لمداللة عمى محتوى ىذا ال استخدمقد أو سجل الشبكة العنكبوتية و

األشخاص أحداث حياتيم  فيي تعكس مفيوم المذكرات الشخصية التي يدون فييا، المدونة

 2خواطرىم.و  اليومية 

 أنواع المدونات: 2_1

خاصة ىذا و   أفراد،ىي يوميات مستمرة أو ىي تعميقات من قبل  المدونات الشخصية: أ.

 النوع من المدونات ىو األكثر شيوعا.

ات الخاصة أو ىذا النوع من المدونات لمقطاعيستخدم الشركات: مدونات المؤسسات و  ب.

الثقافة في الشركة أو خارجيا و  االتصالتستخدم إما داخميا لتحسين لألغراض التجارية و 

 لمتسويق أو العالمات التجارية أو ألغراض العالقات العامة.

مثل المدونات  معين،بعض المدونات تركز عمى موضوع  موضوعيا: ج.مدونات متخصصة

خصوصا األكاديمية وقد تستخدم المكتبات ىذا النوع  و   الخ،مدونات السفر...  السياسية،

 منيا ألجل مناقشة موضوعات متخصصة بعينيا.

                                                           
  .29.ص.2012، .القاىرة:دار أسامة لمنشر2مفمح،فاتن سعيد.خدمات المعمومات في ظل البيئة اإللكترونية.ط. با1

  .60ص.لبنان:دار النيضة العربية،]د.ت.[. .االتصالم في المفاىيم الحديثة لإلعالم و مي،عبد اهلل.المعج2
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تسمى ، ومدونات الروابط  و vlogتسمى بـ مثل مدونات الفيديو و   حسب نوع الوسائط: د.

lin log تسمى بـ ، ومدونات الرسومات وsketch blog تسمى بـ الصور و ، ومدونات

photo blog  فييا أنواع مختمطة من الوسائط تسمى و  المدونات ذات الوظائف القصيرة و

ثم يتم مسحيا ضوئيا  الكاتبةالمدونات التي تكتب عمى اآلالت و   tumbleilogبمدونات 

ل بروتوكو  استضافتياىناك نوع نادر من المدونات التي و  typescastتسمى بمدونات 

 ".2011فيفري  11"مدونة  phlogتسمى غوغل و 

حسب الجياز الذي و يمكن أيضا أن تحدد نوع المدونات ب من جانب الجهاز المستخدم: .ه

، مثل الياتف المحمول ي يتم كتابتيا بواسطة جياز محمولالمدونات التيستخدم لشكميا،  

فيفري  Blog "moblog goes mobile ،22أو المساعد الشخصي الرقمي تسمى 

2003." 

و ال يزيد  Microbloggingوىو نوع مصغر من التدوين يطمق عميو  و.التدوين المصغر:

، و من أشيرىا موقع التويتر المعروف (2009حرفا )العمران ،  140ف فيو عدد الحرو 

 1عالميا.

 

 

                                                           
وك اإلنساني.عمان:دار صفاء لمنشر والتوزيع، و السم االجتماعيعبد الرحمان،بن إبراىيم الشاعر.مواقع التواصل 1

  .316ص..2014
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 خصائص المدونات: 3_1

ألغراض عديدة قد تتيح المدونة لممكتبة )مدخالت( الخاصة بيا عمى موقعيا اإللكتروني 

 منيا:

 _ برمجة مدونة خاصة بالمكتبة أو إستخدام واحدة من منصات التدوين الشييرة.

_ برمجة مدونة عمى موقع المكتبة، رابط الخدمة عمى الصفحة الرئيسية لمموقع لتسييل 

خضع قد ترح مبسط لطرق إستخدام المدونة، و الوصول إلييا باإلضافة إلى مراعاة ش

مراجعة المحتوى خصوصا المقدمة من مجتمع المكتبة قد لعممية تنقيع و بعض المدونات 

 1عمى سياسة موقع المكتبة. األمرال تخضع لذلك، قد يتوقف 

 عدم غمقيا أمام الزائرين.خاصية التعميق عمى التدوينات، و  _ تفعيل

_ إمكانية تصنيف التدوينات وفقا لتقسيمات موضوعية عريضة، تظير عمى واجية 

 ة.المدون

بل من األفضل كتابة فقرات ، تدوينو_ عدم كتابة موضوعات طويمة أو مفصمة في كل 

 قصيرة و مختصرة عن الموضوع.

                                                           
  .188.ص.2013.الجزائر:ديوان المطبوعات الجامعية،2،وىيبة.تكنولوجيا المعمومات في المكتبات.ط.غرا رمي1
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ىناك تدوينة جديدة عمى ة، بحيث ال يمر أسبوع واحد إال و _ التحديث المستمر لممدون

 1األقل.

 :منصات و تطبيقات تقنية المدونات:4_1

 اثنينمنصة أو تطبيق لتقنية التدوين و لكن يعد أشيرىم عمى اإلطالق  30وجد أكثر من 

المعروفة  wordpressبين العمالقة و  Googleالتابعة لشركة blogger فقط ىما منصة 

، و تطبيق  bloggerفي مجال التدوين،و يمكن اإلطالع عمى مقارنة عقدت بين منصة 

،و يوجد ثالث منصات تدوين تعتمد المغة العربية من ضمن لغاتيا wordpressمنصة 

 :(2009خميفة، مارس )و ىي 

1_ blogger 

 مدونات مكتوبة _2

 2مدونات جيران _3

 

 

 
                                                           

. 2013في مؤسسات المعمومات.اإلسكندرية:دار المعرفة الجامعية، 2.0الطيب،آالء الصادق محمد.تطبيقات الويب1
  .291ص.

2
 .317.ص.السابق بد الرحمان،بن إبراىيم.المرجعع 
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 المدونات بالمكتبات الجامعية: استخدامات 5_1

 _ تمكين المستعمل من ترك أثره لزيارتو.

ستفاداتو اقتراحاتو  _ إيداع مالحظاتو، نشاطات من أجل تطوير وتحسين خدمات و  وا 

 المكتبة.

مواقع ميمة يمكن لممكتبة أن تدرجيا في موقعيا أو عناوين جديدة من كتب و  اقتراح_ 

 بوابتيا.

 نشاطات المكتبة.المدونات أداة لتسويق الخدمات و  _ تعتبر

 . -phare–_ جمب مستعممين جدد من خالل خاصية 

 المعمومات لتبادل الخبرات المينية. اختصاصيالتعاون بين _ التواصل الميني و 

 نشر أخبارىا.تقديم معمومات عامة عن المكتبة و _ 

   1مجموعات المكتبة.تسويق خدمات و _ 

 

 

                                                           
، 2.ع.2004 ، س ،مايمجمة المركز العربي لمبحوث و الدراسات في عموم المكتبات و المعموماتزينب،بن الطيب.1

  .102ص.



 ل:     خدمات شبكات انتواصم اإلجتماعي نإلعالم انجديد بانمكتبات  انجامعيةانفصم األو
 

 
33 

 .RSSالمبحث الثاني: خدمة 

 .RSSتعريف  1_2

إال أن ىناك من يرمز  RSSال يوجد إجماع عمى المصطمح الذي يرمز إلى  RSSتقنية 

أي ممخص وافي لمموقع في حين يرى البعض اآلخر  Rich Site Summaryلمصطمح 

لمصطمح  اختصار RDF_Site Summaryأنيا تشير إلى عرض وصف المصادر 

Resource Description Framwork  1التي تعني النشر المتزامن البسيط.و 

فيد من المستىي فئة جديدة تمكن و CAMEL_FEED_ RSS ليا مسميات عديدة منيا و 

لمواقع، فبدال من تصفح أحدثيا فور ورودىا عمى مختمف االحصول عمى آخر األخبار و 

المستفيد عن ما يستجد من البحث عن المعمومات الجديدة فإن ىذه الخدمة تخبر المواقع و 

 2موضوعات عمى تمك المواقع فور نشرىا دون الحاجة إلى زيارتيا.أخبار و 

 :RSSخصائص  2_2

لتسويق مدونة أو محتوى موقع كقواعد المعمومات  االستعمالسيمة مجانية الخدمة و _ 1

 إذ أنو ال يستعمل وسائل إشيارية معقدة.أو المكتبة 

 الرسائل اإللكترونية الغير مرغوب فييا. استالم_ تجنب 2

                                                           
،ع. 2008الخط[:ديسمبر]عمى  cybrarians journalحافظي،زىير.الفجوة المعموماتية:أسبابيا و سبل تجاوزىا.مجمة 1

 93:11ساعة  7193فيفري93تم االطالع في  <http://alaryadh.com.sa/kpage.html>.عمى: متاح ،17

  .334.ص.جعفر.المرجع السابق  ، آالءالطيب2
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 1_ تعتبر جد ميمة لتحسين ترتيب الموقع في محركات البحث خاصة إذا كان الموقع.3

يقدم خدمة تسمى  حيثGOOGLEالخدمة من أشير محركات البحث التي تقدم ىذه و 

.Google Reader 

 :RSSكيفية إستخدام خدمة  3_2

نقدم في مايمي شروحات مفصمة بإمكانيا مساعدة المكتبيين في إدارة المحتوى الرقمي 

 الذي يرغبون متابعتو في وقتو الحقيقي:

_ القراءة ما ىو جديد من منشورات في المواقع اإللكترونية المفضمة، يمكن البحث عن 

ىذه المواقع سواء عن طريق العناوين اإللكترونية أو عن طريق المواقع المفضمة المسجمة 

في حالة ما إذا كان ىناك أكثر من موقع إلكتروني ، يود برامج تصفح األنترت، و في 

 عني أن عميو زيارة أكثر من موقع.المكتبي زيارتو فيذا ي

معمومة  استبدال_ يتوقف األمر عمى نمط تنظيم المعمومات في الموقع، فيمكن أن يتم 

 حديثة بمعمومة أحدث منيا.

لكن يكفي أن يتم زيارة مختمف الموقع في كل مرة و  يتطمب األمر Rssخدمة  باستخدام_ 

 التي يقدميا الموقع.  Rssفي خدمة  االشتراك

                                                           
  .192.ص.السابق المرجع وىيبة. ،غرا رمي1
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 Rss_ من أجل قراءة مستجدات موقع معين، يكفي اإلطالع عمى قارئ مستخمصات 

خدمة في  االشتراكو   اختيارهمباشرة و بصفة آلية من المواقع التي تم  استقبالوالذي يتم 

Rss  استقبالياالتي تقدميا. فكل المعمومات الجديدة التي يتم نشرىا في ىذه المواقع يتم 

الفيديو، أو فقط رسالة عمى النص الكامل بالصورة  و تحتوي اليمكن أن  Rssعبر قارئ 

 عمى العناوين.

ىذا بمجرد نشرىا، مما يعني أنو مستجدات المواقع والمدونات بصفة آلية  و  استقبال_ يتم 

كل ما يتم نشره، في حيث يمكن أن تفوتك معمومات، إن قمت باإلطالع عمى  استقباليتم 

 في أي وقت.الموقع أو المدونة الشخصية 

عن طريق  استقبالياالمعمومات الممكن الوقت المناسب لقراءة األخبار و  اختيار_ يجب 

أية معمومة أو أي خبر، إن لم يسبق ذلك عممية  استقبالأنو ال يمكن  باعتبار Rss خدمة

 Rss.1التسجيل في خدمة 

 :Rssالخطوات العامة لإلشتراك في خدمة  4_2

 .Rss_ تثبيت برنامج قارئ 

في خدمة  االشتراكمنصات البودكاست، التي تتبع _ البحث عن المدونات والمواقع و 

Rss. 

                                                           
  .47ص..6ع ،2006س .جويميةالمعموماتيةمجمة .web2.0الشبكة العنكبوتية في إصدارىا الجديد رجاء،عبد اهلل.1
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عادة بنسخ الرابط  االشتراك، يتم Rssبرنامج قارئ  باستخدام Rssفي خدمة  االشتراك_ 

 .URL، أو نسخ العنوان اإللكتروني Rssلصقيا في برنامج قارئ و  Rssالتشعبي لخدمة 

التي  Rssفي خدمة  االشتراكمعمومات المواقع التي تم ر و _ لقراءة مستجدات أخبا

   Rss.1تتيحيا يكفي فقط تشغيل برنامج قارئ 

 في المكتبات الجامعية: Rss استخدامات 5_2

إتاحة العديد  2.0_ يمكن لممكتبات الجامعية عبر مواقعيا اإللكترونية في بيئة الويب 1

ق منيا بخدمات لمموقع خاصة ما يتعممن الخدمات من خالل تطبيق الممخص الوافي 

 لممعمومات. االنتقائيالبث اإلحاطة الجارية و 

 األنشطة التي تجري بالمكتبة الجامعية.لتسويق لمختمف خدمات المعمومات و _ ا2

قوائم أخرى  الستقبالفي الخدمة عمى مواقع الناشرين  االشتراك_ التزويد من خالل 3

 لممنشورات.

 ما يتعمق بيا من سياستيا المختمفة.وأخبار المكتبة و  _ إعالنات4

_ إستخدام ىذا التطبيق لمواكبة جديدة لممواقع الميمة بالنسبة لممكتبة الجامعية لمواقع 5

غيرىا لإلحاطة بآخر ما يصدر من مصادر لدوريات اإللكترونية  ودور النشر و مختمف ا

 المعمومات.
                                                           

  .48رجاء،عبد اهلل.نفس المرجع.ص.1
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 المثال دون إرسال النص الكامل. _ تكتفي بإرسال فيرس مجمة عمى سبيل6

كأداة إلشعار المستفيدين بمواعيد ميمة كالتظاىرات العممية أو آجال  استخداميا_ 7

أجل  بانتياءالتسجيل في خدمة معينة من خدمات المكتبة أو حتى في اإلشعارات 

  1اإلعارة.

 المبحث الثالث: خدمة الفمكر.

 تعريف الفمكر: 1_3

لكن السماح لمناس بالتعميق عمييا، و التي تسمح بتحميل الصور و نتديات كثيرة ىي الم

رغم عمره القصير  المواقعىذه  أفضليعتبر من  yahooموقع فمكر الذي تدعمو شركة 

يين، يحوي من الذي ال يزيد عن ثالث سنوات إال أن عدد الصور فيو تعد بالمال

 ياضيين.الر محترفين الصحفيين واإلعالميين و الالمصورين الياوين و 

تقاسم وىو خدمة مجانية متطورة ومبتكرة بث و  2.0تابع لمويب  أداةىو عبارة عن " و 

يعتمد كذلك عمى الفيديو، لكن الصور تغمب و  االنترنتالصور المينية أو الخاصة في 

 عمى الفيديو أي تصدير الصور.

 خصائص الفمكر: 2_3

                                                           
في مواقع المكتبات و مرافق المعمومات]عمى الخط[.متاح  Rssمتولي.أحمد سعيد.إستخدام تقنية الممخص الوافي 1

 http//www.mak tooblog.com/redirectlink.php?link=http%2f%fعمى
www.cybrarians.info%2fjournal1%findex.htm.:http  18:45.سا30/03/2017تم االطالع:تاريخ. 
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 عمييا. االعتمادر بصورة دائمة يمكن الرجوع ليا و تخزين الصو  (1

 Share Your Photos.ىي الفكرة الرئيسية ليذا الموقع ، و رإمكانية مشاركة الصو  (2

 السماح لفئة معينة ) أبعاد كاممة (. أومنع تحميل الصور  (3

 1مشاركة األعضاء الرأي، بحيث يستطيع األعضاء إضافة مالحظات مثل المدونات. (4

التصميم ذلك تضم كبار الفنانين في التصوير و  إمكانية نشر الصور في مجموعات (5

 .لتبادل الخبرات

 خاصة. اتصالإلى قائمة  األعضاءإمكانية إضافة  (6

 2رسائل عبر البريد الخاص. استقبالإمكانية  (7

 طريقة عمل خدمة الفمكر: 3_3

لذلك يجب عمى Yahoo التسجيل: كما أسمفنا أن موقع فمكر ىو جزء من شركة 

 قبل البدء في إستخدام موقع فمكر: Yhooالمشتركين الجدد التسجيل في بريد 

http//www.flkr.com عمى  اضغطsign in  ،الموجودة في أقصى اليمين في الزاوية

في المكان  استخداموما عميك إال Yahoo في الصفحة الرئيسية.إذا كنت تممك بريد 

 Sign Upالضغط عمى  فعميك Yahoo حسابالمخصص، أما إذا كنت ال تممك 

 .Yahooلتسجيل عضوية جديدة في 

                                                           
  .28،29سابق.ص.المرجع الرجاء،عبد اهلل.1

  .30.ص.سابقالمرجع ال.غرارمى،وىيبة2
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تسجيل الدخول سوف تظير الصفحة التي من خالليا تستطيع من التسجيل و  االنتياءبعد 

 اختياربنفسك( بعد  اكتشفقابل لمتغيير حتى بعد الحفظ:  االسمالمستعار  االسم) اختيار

 .Sign Inعمى  اضغط االسم

 Yahooفي نفس الصفحة السابقة إمكانية دمج حساب قديم في فمكر مع حساب  الحظ

التي من خالليا يمكن رفع أول صورة لك سوف تظير صفحة و  االسماألعضاء من كتابة 

 عمى موقع فمكر.

ىي شعار لصورة الموجودة في أقصى اليمين و بعد رفع أول صورة لك قم بالضغط عمى ا

 فمكر.

 الفمكر في المكتبات الجامعية: استخدامات 4_3

  : مجاني و مدفوع االشتراكاتفي الموقع ىناك نوعين من  باالشتراكبعد أن نقوم _ 

لكل مميزاتو تستطيع أن تقوم برفع صورك عمى الموقع و سيتم إنشاء معرض لك ضمن و 

عرضيا ضمن أقسام، كما يمكن لبقية األعضاء الموقع بحيث تستطيع ترتيب صورك و 

 التعميق عمى صورك.

_ نظام المجموعات: تستطيع إنشاء مجموعة ضمن الموقع بحيث تكون ىذه المجموعة 

 1معين مثال:مجموعة خاصة بالمعارض حيث يستطيع بقية األعضاء بشيءميمتو 

                                                           
1
 .31غرارمى،وىيبة.المرجع السابق.ص. 
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معك في المجموعة من خالل إضافة صورىم ضمن ىذه المجموعة ) يمكنك أن المشاركة 

 يستطيع أي عضو المشاركة (.تنشئ مجموعة عامة بحيث 

وظيفة الكممات المفتاحية ىي الربط بين الصور   Togs )_ نظام الكممات المفتاحية )

ذات الصفات المشتركة، فمثال عندما تضيف صورة المكتبة يمكن أن تضع كممات 

 كالتالي: مكتبة، المكتبات، دار المعرفة.... مفتاحيو

 تاحية عن المكتبة فإنو سيصل بكل سيولة.عندما يقوم بالبحث ضمن الكممات المف

ذلك من خالل رمز و رك وعرضيا ضمن موقعك بعدة أشكال صول عمى صو _ يمكنك الح

 بسيط تضعو في موقفك.

 لمعرفة الجديد لديك. Rss باستخدام_ يمكن ألي عضو ميتم بأعمال أن يقوم 

ا أنيا تعتمد في كم Ajax_ طريقة إدارة صورك سيمة و بسيطة و تعتمد بشكل كبير عمى 

 أجزاء أخرى عمى الفالش بشكل سيل و مفيد.

 20_ بالنسبة لإلشتراك المجاني في الموقع يسمح لك بمساحة لتخزين صورك تقدر بـ 

 1 في كل شير تتجدد الكمية.ميغابايت و  

 

                                                           
            مجمة دراسات المعمومات،مايمتطورة.إستخدام الشبكات االجتماعية في تقديم خدمات مكتبية خميفة،محمد.1

  .62. ص.8.ع.2010س 
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 wikiالمبحث الرابع: خدمة التأليف المشترك 

 تعريف خدمة الويكي: 1_4

 و تعني "سريع". wiki wikiلـ  اختصارفي المغة اإلنجميزية ىي  wikiمصطمح 

بأنيا " نوع من المواقع اإللكترونية تسمح  wikiتعرف الموسوعة العربية الحرة تقنيات 

 بإضافة المحتويات و تعديميا دون أي قيود.

" بأنيا موقع يتيح لممستخدم أن يضيف أو يعدل أو c.lyde.wikiأما تعريف الباحث 

ف أي محتوى داخل صفحات الموقع مع إمكانية أن تخضع تمك التغيرات إلى رقابة يحذ

   1إدارة الموقع فبل إتاحتيا لباقي المستفيدين.

بأنيا"  wikiتعريف محمد بن صالح الطيار في الموسوعة اإلنجميزية الحرة لمصطمح 

نشره،  عبارة عن صفحة أو مجموعة من صفحات الويب قائمة عمى إنتاج المحتوى و 

 2تعديمو و المساىمة فيو.

 :wikiنبذة تاريخية عن خدمة التأليف المشترك  2_4

ىو موقع "بورتالند باتران و  1995مارس  25سم "ويكي" ظير في أول موقع أطمق عميو إ

ىو الذي و قد أنشأه "وورد كانينغيام" و  Portland Pattern Repositioryريتوري 

                                                           
  .195سابق.ص.المرجع الالطيب،آالء الصادق محمد.1

 عمى: أحمد.الفجوة الرقمية.موقع شبكة األلوكة]عمى الخط[.متاحروؤف  ىالة،2
</www.alukal.net/culture/0/62352>  93:31سا  73/13/7193تاريخ اإلطالع: يوم. 
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شكل ىذا مجتمعا و  Bo Leufشاركو فيو من المواقع، و  لويكي" ليذا النوعإختار لفظ "ا

محتويات زيادة مكن ألي شخص أن يشارك في تطوير و متعاونا مفتوحا لمجميع حيث ي

ير من الكث اعتمدتو   ى اليوم ظيرت برامج ويكي كثيرةحتالموقع، منذ ذلك الوقت و 

ن في تطوير التعاو المواقع عمى ىذه البرامج واليدف ىو تبسيط عممية المشاركة و 

المحتويات إلى أقصى حد ممكن. وفي أواخر التسعينات من القرن الماضي أزداد إستخدام 

اليوم يعتبر القسم اإلنجميزي من ء قواعد معمومات خاصة أو عامة، و برامج ويكي إلنشا

 ، ويكي(.2011فيفري  28) االنترنتموسوعة ويكيبيديا أكبر مواقع ويكي عمى شبكة 

بتأسيس الويكيبيديا  2001يناير  15الويكي في  انتشاركبر في تاريخ كانت التغطية األ

 1كموسوعة حرة متاحة عمى الخط المباشر.

 ن من خالل تقنية التأليف المشترك:الخيارات المتاحة لممستفيدي 3_4

اإلمكانات المتعددة تتيح مجموعة واسعة من الخيارات و تتميز تقنية التأليف المشترك بأنيا 

لمستخدمييا مما يوفر لممكتبة أدوات عديدة مدمجة داخل نظام إدارة المحتوى المشترك 

 نذكر منيا مايمي: WIKIعن طريقة 

 .Search engineمحرك البحث  -1

 .categoriesفيرس  -2

                                                           
  .126.ص.2004عميق،أحمد محمد.وسائل اإلتصال و الخدمة اإلجتماعية.اإلسكندرية:المكتب الجامعي الحديث،1
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 .Piscussionساحة المناقشات  -3

 .Curvent Eventاألحداث الجارية  -4

 .Historyقائمة بالتغييرات التي تمت في كل صفحة  -5

 .Recent changeقائمة بالتغيرات التي تمت في كل الصفحات  -6

 .HTMLدعم لغة  -7

 إضافة المواد. -8

 التصويبات. -9

 محرر معادالت. -10

 وجود مصحح لغوي. -11

 فاحص لمروابط. -12

 أدوات الرسم. -13

 1( أو ما يناظره.RSSالممخص الوافي لمموقع ) -14

 .Calendar Eventتقويم باألحداث  -15

                                                           
  .127.ص.نفسو مرجعال أحمد محمد.،عميق1
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 .Add Commentsإضافة التعميقات  -16

 .Ratingالتقدير  -17

 Links.1الروابط  -18

 خصائص خدمة التأليف المشترك:: 4_4

وتحرير الصفحات  بإنشاء، حيث تسمح لممستخدم العادي االستخدام_ تتميز بأنيا سيمة 

 استكمالألي قارئ أن يعمل عمى تحريرىا و  مفتوحة بحيث يمكنبأنيا عمى الموقع و 

 الصفحات الغير مكتممة.

اإلضافات لممعمومات فالصفحات تشير إلى صفحات أخرى منيا صفحات لم _ التزايد و 

 تكتب بعد.

ىذا يعني تنظيم المحتوى واحدة لمكتابة والتحرير والتنظيم و  _ أنيا عالمية تستخدم آلية

 2جات تطرح أمام القارئ المدخالت المقترحة إلعادة إنتاج المواقع.العمنية فالمخر 

 

 

                                                           
  .128.ص.السابق عميق،أحمد محمد. المرجع1

2
،متاح عمى: 14،ع.2010محمد،نور.ماىو الويكي.مجمة الحاسبات]عمى الخط[،جوان  

//www.2lhasebt.net./vp/shouhriead.php?=3705.:http  :16/04/2017تاريخ اإلطالع. 
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 خدمة التأليف المشترك بالمكتبات الجامعية: استخدامات 5_4

يمكن إستخدام تقنيات التأليف المشترك في العديد من الجوانب داخل المكتبات، إبتداءا 

دارة مجتمع محمي لممكتبة و ورا بتكوين أىم المواقع داخميا مر المكتبة و من تحديد مواقع  ا 

 ذلك:محتوى و العاممين داخل المؤسسة و ال

 إنشاء شبكة داخمية لمعاممين. -1

 .wikiتبادل الخبرات داخل المكتبة من موقع  -2

 إتاحة مواد متعمقة بالمكتبة عمى موقع ويكي. -3

لمستخدمييا، مما اإلمكانات المتعددة مجموعة واسعة من الخيارات  و  wikiتتبع تقنية  -4

 يوفر لممكتبة أدوات عديدة مدمجة داخل نظام إدارة المحتوى المشترك.

 .HTMLو من أىم ىذه الخيارات:محرك البحث، الفيرس، ساحة المناقشات، دعم لغة 

 1مجيوداتيا.بة  وتثمين خدماتيا  و في المكت االنتعاشأداة لتحقيق  -5

 

 

 

                                                           
1
 .30.ص.18.ع.2009س،.مجمة عمم المكتبات و المعموماتتطبيقات الويب في المكتبات:الويكيأسامة،قشاشة. 
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 : خدمة البريد االلكتروني. :المبحث الخامس

 Emailتعريف البريد اإللكتروني: : -3-1

وىو  E- mail وتختصر إلى – Electranic. Mailالبريد اإللكتروني باإلنجميزية 
مصطمح يطمق عمى إرسال رسائل نصية إلكترونية  بين مجموعات في طريقة مناظرة 

 .1إلرسال الرسائل

 استخداما في خدمات االنترنيت وىو األداة األكثر 

 بشكل عام، يعتمد عمى اإلعدادات التي يوفرىا، مزود الخدمة والبرنامج المستخدم لمبريد.  

 ىي:ريد االلكتروني من ثالثة أجزاء و ويتألف الب

 االسم الخاص:  ىو االسم الحساب الذي بو أو أي اسم أخر. -9

 تعني اختصار كممة حرف الجر )عمى (. عالمة: -7

 2وىو اسم الشركة. yahoo. Comالمجال: الذي تعمل بو اسم  -3

 ة.مينية، بحثي ألغراضويعتبر من أىم وأوسع الخدمات انتشارا عبر االنترنيت ويستخدم 

 إيجابيات و سمبيات البريد اإللكتروني: :2_

 أ.اإليجابيات:

 سرعة اإلرسال. -

 سيولة فتح البريد اإللكتروني. -
                                                           

 .31،ص.7113: دار المعرفة الجامعية، .]د.م.[الخميفي، طارق أحمد. معجم المصطمحات اإلعالم 9
، خالد عبده. النشر االلكتروني واثره عمى المكتبات ومراكز المعمومات.عمان: دار الميسرة لمنشر والتوزيع، يرهالصرا 2

 .31.33ص.  7113
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 سيولة تغيير كممة السر. -

 توفير إمكانية إرسال رسائل إلى عدة عناوين. -

 عدم وجود تكمفة. -

 المرسل إليو.عدم وجود وسيط بين المرسل و  -

 التزامن. اشتراطعدم  -

 تيا.فأرشوجود إمكانية تخزين وضغط الرسائل و  -

 ب.السمبيات:

 الخصوصية في البريد اإللكتروني، ساىمت في زيادة العزلة بين األفراد. -

 التعرض لمفيروسات. خطورة -

 1تعرض مالك البريد اإللكتروني لعممية إحتيال إلكترونية. احتمال -

 الكتروني  وكيفية االشتراك فيه: البريد:5-3

إذ يقوم المستفيد بتعبئة االستمارة عمى موقع المكتبة بمجموعة من المعمومات الشخصية 

وقد اعتبرت ىذه الخدمة ومن ثم يعمل عمى صياغة تساؤلو بالمنيجية التي يرغبيا، 

  2محاولة لتالقي مشكمة غياب دور المقابمة المرجعية في النمط السابق

                                                           
. 2011شريف،درويش المبان.مداخالت في اإلعالم البديل و النشر اإللكتروني عمى األنترنت.عمان:دار العمم العربي،1

  .100ص.

ن.الدليل العممي لمتطمبات تطبيق تكنولوجيا المعمومات في المكتبات مراكز المعمومات.القاىرة:الدار أبو سعد،أحمد أمي2
  .285.ص.2006المصرية المبنانية،



 ل:     خدمات شبكات انتواصم اإلجتماعي نإلعالم انجديد بانمكتبات  انجامعيةانفصم األو
 

 
33 

األسئمة ويرسميا لمواقع المكتبة، وعمى ويصيغ يكتب المستفيد ما يرغب فيو  إنيمكن  إذ

 إن إالالمقابمة التتم وجيا لوجو أي ال يوجد تفاعل في ىذه الوسيمة أيضا  إنالرغم من 

االستمارة تمكن المستفيد من التفكير العميق، وتمنحو فرصة لتوضيح  إناآلراء تؤكد عمى 

 أوبحثو، ويتطمب ىذا النمط  لتشغيمو جياز حاسب شخصي مزود باتصال  إستراتيجية

 االستخدام.إمكانية 

وقد ازداد عدد المواقع التي تتيح خدمات مرجعية رقمية باستخدام ىذا النمط  وتعددت 

 اتيا مثل:مسمي

-ASK a LIBRARIAN –ASK An EMAIL –ASK a QUESTION- ASK us Virtual 

Référence services  

 البريد اإللكتروني بالمكتبات الجامعية: استخدامات 4_5

يعتبر إستخدام البريد اإللكتروني بالمكتبات الجامعية، من أىم الخدمات التي تقدميا شبكة 

متابعة الخدمات الجديدة تابعة األعمال اليومية لممكتبة  و موذلك باإلطالع  و   االنترنت

 1عمى موقع المكتبة.

تستخدم ألغراض مينية، و عبر الشبكة العالمية  انتشاراأوسع الخدمات كما يعتبر من أىم و 
 2وظيفية، شخصية، مختمفة.

                                                           
  .285.ص.سعد،أحمد أمين.المرجع نفسو أبو1

. االنترنتالتعميمية:رؤية و نماذج تعميمية معاصرة في التعميم عبر مواقع  االنترنت.إنتاج مواقع فتحي أحمدمصطفى،2
 .30.ص.2006القاىرة:عالم الكتب،
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 مراكز المعمومات منيا:ى لمبريد اإللكتروني بالمكتبات  و أخر  استخداماتىناك و 

 أداة مرجعية. باعتبارىا االنترنتتوفر  -

غيرىا من أشكال مصادر الببميوغرافية، لماليين الكتب و  الوصول إلى البيانات -
 و البحثية في جميع أنحاء العالم. ومات و مقتنيات المكتبات الجامعية المعم

 م.مراكز المعمومات في جميع أنحاء العالحث في الفيارس اآللية  لممكتبات  و الب -

تخصصات من خالل قوائم العمماء في جميع الالمباشر بين الباحثين و  االتصال -
 المؤتمرات اإللكترونية.المناقشة  و 

 1تنمية موارد المكتبة.تعزيز عمميات بناء  و  -

 خالصة الفصل:

من تقنية بيا  2.0من ضمن تطبيقات الويب  االجتماعيلقد صنفت شبكات التواصل 

جميع  لمشاركة يسعىصة يعمل بيا المستفيد  ويطورىا  و ىي منو  تتفاعل مع المستفيدين

في  استخداماتياىي تتميز بالتطبيقات العديدة من خالل األصدقاء في ىذا التطوير و 

تواصل األكاديمي تدعم اللى تسييل الوصول إلى المعمومات و تيدف إالمكتبات الجامعية و 

 أخصائي المكتبات.بين المكتبيين و 

 

                                                           
طارق،محمد عباس.مستقبل المكتبات المدرسية و العامة في ظل العولمة اإللكترونية.القاىرة:المركز األصيل لمنشر 1
  .101.ص.2006التوزيع،و 
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 تمهيد:

ي تعتمد عمييا المكتبات في المواقع االلكترونية لممكتبات األكاديمية ىي القناة الحديثة الت

لكل موقع عنوانو مستقل عن رىا الرقمية لمجتمع المستفيدين و تقديم خدماتيا ومصادعرض و 

الطريقة التي يمكننا بواسطتيا نشر المعمومات بصفة مباشرة عن طريق االنترنت الشبكة وىو 

وسنحاول التطرق إلى أىم التطبيقات المواقع االلكترونية واستخداماتيا في المكتبات ودورىا 

 في تسييل الخدمات المكتبية .

 بوك. المبحث األول:موقع الفيس

 بوك: تعريف الفيس-1-1

م وىو يتبع شركة تحمل 2004اعي تم إطالقو في شير فيفري عام ىو عبارة عن موقع اجتم

نفس االسم ويسمح ىذا الموقع لمستخدميو بتكوين عدة شبكات فرعية واالنضمام إلييا من 

نفس الموقع وتتمحور الشخصيات التي تنمي إلييا عادة في دائرة فئة معينة مثل كونيم من 

ية أو مدرسة معينة وغيرىا من التجمعات مينة واحدة أو منطقة جغرافية معينة، أو كم

واألماكن التي تساعد المستخدم عمى التعرف عمى المزيد من األصدقاء واألشخاص الذين 

 1ينتمون أو يتواجدون في نفس فئة الشبكة.

  

                                       
 .104ص. .2012: الطبعة العربية لمنشر والتوزيع، قندليجي، عامر ابر ىيم. اإلعالم والمعمومات واالنترنيت. األردن 1
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، تفاعمي عمى شبكة االنترنيت، نشأ في البداية كموقع  اجتماعيوتعد شبكة الفيس بوك موقع 

بواسطة " مارك زوكر بيرج " ثم تحول  – ىارفارد–خاص لطمبة قسم عموم الحاسب بجامعة 

 1يتاح لكل من يممك حسابا لمبريد االلكتروني. مجانيبعد ذلك إلى موقع 

 س بوك:: نشأة الفي1-2

" حيث قام بتصميم موقع جديد  ببرجرك زوكر صاحبو " ما إلىترجع  فكرة نشأة الفيس بوك 

 األخبارلتبادل  األمريكية"  ىارفاردعمى شبكة االنترنيت لجميع زمالؤه في الجامعة " 

وكان  اإلعالنات، ولم يعتمد في تصميمو إلى أن يكون موقع تجاري يجتذب واآلراءوالصور 

 األمرم، ولقي رواجا كبيرا 2004أن أطمق عام  إلى األصدقاءالتواصل مع  األساسيىدفو 

مميون مستخدم عامر  12الذي شجعو عمى توسيع قاعدتو وارتفع عدد مستخدميو من 

 م.2007مميون مستخدم عام  40م إلى 2006

وسوفت : أنيا قامت بشراء حصة في  مايكروأعمنت شركة "  2007 أكتوبر 20وفي عام 

 اإلعالناتميون دوالر، مما خول ليا الحق في شراء م 240بقيمة   1.6الفيس بوك بمغت 

 الدولية عمى الفيس بوك.

 وقام بتحديد خطوات االشتراك في ىذا الموقع عدة طرق منيا:

 2في المواقع.  بتسجيلتقوم  -1

                                       
1 Face book. Neus room. Key acts 
 .104ص..السابقمرجع الليجي، عامر ابر ىيم.قند 2
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رسالالبريد االلكتروني   إدخال -2  دعوات ليم. وا 

 قم السري واسم المستخدم الخاص ببريدك االلكتروني.إدخال الر  -3

 1البحث في محرك البحث الخاص بموقع إلضافة صديق جديد. -4

 :طرق االشتراك في الفيس بوك:1-3

 .تقوم التسجيل في الموقع 

 .تقوم بدعوة زمالئك بأكثر من طريقة 

 .رسال دعوات ليم بشكل يدوي  كإدخال بريدىم االلكتروني وا 

 الموقع بالتعرف عمى و إدخال رقمك السري واسم المستخدم ببريدك االلكتروني ليقوم أ

قائمة االتصال لديك ومعرفة األشخاص المسجمين في الموقع من َمن ىم في قائمة االتصال 

 لديك فيرشدك لممفاتيم الشخصية، ومن منيم لم يسجل فيتيح لك إرسال دعوى ليم.

  تبحث في محرك البحث الخاص بالموقع عن زمالئك عن طريق إدخال أسمائيم في

 محرك البحث.

  2جديد يضاف لقائمة األصدقاء لديك. صديق     

 : اإلمكانيات والتطبيقات التي يوفرها موقع الفيس بوك لمتخصصي المكتبات.1-4

 Pholosخاصية الصور:  -1

                                       
 .212ص. .]د.ت.[أالء، الطيب جعفر. المكتبة في جيميا الثاني: الفمسفة، النشأة، المفيوم. اإلسكندرية: دار المعرفة.  1
 .http. // bit، متاح عمى: [عمى الخط ].اآلن إخبارالتعارف االجتماعية. موقع  وايجابياتالحيدري، حنان. سمبيات  2

Ly/ c7myky  10.00عمى الساعة  2017أفريل  15تم االطالع يوم. 



  انمعهومات إنى انمواقع االنكترونية نإلعالو انجديد ودورها في تفعيم انوصول            انفصم انثاني:   

 

 60 

 .vidéoخاصية  -2

 .Groupsخاصية الحمقات  -3

 Eventsخاصية اإلحداث اليامة:  -4

 Maket place1خاصية اإلعالن:  -5

 الجامعية:تطبيق الفيس بوك بالمكتبات :5 -1

جية،  من المستفيدينيمكن تطبيق الفيس بوك من تكوين اتصال وتواصل  -1

 صاص المعمومات من جية أخرى وىو يعطي وجيا أخر.واخت

صفحتيا  بإنشاءالتعريف بالمكتبات والجمعيات المينية الناشطة في حقل المكتبات   -2

سبيل المثال: مكتبة التواصل مع مشتركييا نذكر عمى و  اإلعالمعمى الفيس بوك من أجل 

 إتحاد االفمي. -إتحاد االفال -الكونجرس

حصائي المينيينالتعريف بالمكتبة الجامعية وتوطيد تواصميا مع  -3 المعمومات وطنيا  وا 

 2وعربيا أثار عمى االتصال والمينة المكتبية.

  

                                       
 .212، .صالسابق الطيب جعفر.المرجع، أالء 1
 .176. ص. 2014لمنشر والتوزيع،  العربي. القاىرة: وتطبيقاتلممكتبات حمول  الصحابيةنجالء، احمد يس. حوسبة  2
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 المبحث الثاني: موقع التوتير.

 : تعريف التوتير:2-1

شبكات التواصل اإلعالم الموصول باالنترنت ىو من  يعتبر موقع التوتير احد مواقع

الشبكات االجتماعية التي يمكن لمستخدمييا من إرسال وقراءة النص القائم عمى المشاركات 

 1حرف.140التي تصل إلى أكثر من 

وىو موقع من مواقع التواصل االجتماعية يقدم خدمة التدوين المصغر يسمح بعدد محدود 

حرف فقط لمرسالة،  ويمكن إرسال ىده التحديثات مباشرة  140صى من المداخالت بحد أق

 2من التوتير أو عمى شكل رسالة قصيرة عن طريق الياتف النقال.

إضافة إلى انو شبكة اجتماعية تقدم خدمة التدوين المصغر بحيث يمكن لمستخدمييا إرسال 

 3جية.حرف عن طريق التويتر أو التطبيقات الخار 140التحديثات ال تتعدى 

 : نشأة التوتير:2-2

 بحثي قامت بو شركة اوبريوسكمشروع  2006يعود تاريخ إنشاء التوتير في شير مارس  

األمريكية من قبل شخص يدعى جاك دروسي .ثم أطمق رسميا لممستخدمين في نفس العالم 

 العالم حيث بمغ عدد مستخدميو انتشر واكتسب شعبية في أنحاء إنوما لبث التويت 

                                       
 .20ص،.سابقالمرجع ال.ابر ىيم القندليجي، عامر 1
. القاىرة: العربي لمنشر 2الفيس بوك . ط. إلىفتحي، حسين عامر. وسائل االتصال الحديثة من الجريدة  2

 .130ص. .2012،والتوزيع
 .13ص. .2014 .: دار العالمية للنشر والتوزيع[د.م]الجديد والجريمة االلكترونية.  اإلعالم. يعقوب، عبد الحميم موسى 3
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من شبكة االنترنت وقد شيد التوتير نموا سريعا فقد  2011مميون مستخدم في عام  200

مميون زائر من مختمف أنحاء العالم  1.3، نما ىذا إلى 2007تويت في عام  400سجمت 

تم نشر حوالي 2010واعتبار من جوان  2009زائر سنة  100، ثم إلى 2008في أوت 

التويتر خالل أىم اإلحداث البارزة فمقد سجل رقما تويت كل يوم. وكان ارتفاع استخدام  65

 75عمى سبيل المثال عندما كتب المشجعون  2010قيسا خالل نيائيات كأس العالم 

 .1تويت

 كيفية عمل موقع التويتر.-2-3

خالل  يمكن لممستخدمين االشتراك في موقع التويتر بشكل مباشر عن طريق التسجيل من

 أخرذالك يتكون لدييم ممف شخصي باسم الحساب ،حيث ظير بالصفحة الرئيسية لمموقع، و 

 140التحديثات بترتيب زمني تدور التحديثات حول السؤال "ماذا تفعل اآلن" والتي التتجاوز

 يقوم المستخدم بتحديث حالتو  ترسل تمك التحديثات إلى األصدقاء. إنحرفا وبعد 

التي كانت الوحيدة المستخدمة في خدمة ومن األمور الالفتة لمنظر إن المغة اإلنجميزية 

م ظير الموقع بالمغة اليابانية، وتزايد بشكل 2008التوتير قد تطورت حيث انو في عام 

 2بحيث تفوق التويتر الياباني عمى التويترتخدمين من المواطنين اليابانيين، ممفت إعداد المس

ل إضافة اإلعالنات إلييا وىذا اإلنجميزي،  واستطاع اليابانيون تطوير نسخيم وذالك من خال

                                       
 .120ص.  .1013الجديد.: شبكة التواصل االجتماعي. عمان: دار أسامة لمنشر والتوزيع،  إلعالمشقرة، عمي خميل. 1
، ماي 2.ع. األول. المجمد مجمة المركز العربي لمبحوث والدراسات في عموم البحث والمعمومات زينب، بن الطيب.  2

 .106، 105. ص ، ص2004س
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لم يكن متوفرا بالمغة اإلنجميزية ومن ثم تعددت لغات التوتير البياني حتى وصمت في  ما

األلمانية  ،الفرنسية ،اإلنجميزيةم إلى سبع لغات ىي :2010نياية عام 

 االسبانية ،الكورية.و  اإليطالية،اليابانيةو 

 200الذين يستخدمون توتير إلى أكثر من إلىم وصل عدد المغردون 2010حتى نياية عام 

وذالك لسيولة االشتراك في ىذه المدونة المصغرة ، حيث ال يتطمب األمر سوى ، مميون مغرد

خدم بعد ذالك ممف بحسابو فتح حساب عمى الموقع الرئيسي في التويتر،  ويصبح لممست

مني تتمحور حول وتبدأ التحديثات بالظيور عمى صفحتو الخاصة، بترتيب ز الشخصي، 

حرفا،وكمما حدث المستخدم صفحتو كمما تمقي تحديثات  140سؤال "ماذا تفعل اآلن"، ضمن

جديدة من األصدقاء.  وفي التويتر يستطيع المرء إن يقوم بعممية البحث عن أشخاص أو 

عنوانات وفي التوتير ومواضيع مختمفة باعتبار تجمعا من مجموعة أصدقاء بيدف التعرف 

عن إن المدونين يرون في التوتر أداة ، ة من خالل تبادل الرسائل النصية القصيرةوالصداق

يقدم خدماتو  ،لمتدوين المصغر لتساعدىم في رفع مدوناتيم باإلخبار واإلحداث الموجزة

  1التدوينية المصغرة مجانا لكافة المستخدمين شانو شان شبكات التواصل االجتماعي األخرى.
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 يدون من ىذه المدونة في البرمجة حدود ليا،  ويستف إمكانيات الكما يمتمك التوتر 

التطبيقات خصوصا وان التوتير يقدم خدماتو التدوينية المصغرة مجانا لكافة المستخدمين و 

  1شانو شان شبكات التواصل االجتماعي األخرى.

 فوائد التويتر :-2-4

كما انو أسرع وسيمة لطرح التساؤالت عمى  ،وم بو أصدقائيم دائما وفي أي وقتمعرفة ما يق

مكانية إرسال اإلخبار باإلضافة إلى انو يتيح لممستخدم إ، تمقي اإلجابات الفوريةو األصدقاء 

المحيطة بو كاالستغاثة أو اإلخبار عن حادث ميم، وفي الوقت ذاتو يندرج و  اليامة جدا

ور وقوعيا، ويستطيع المستخدم التويتر لممستخدمين ومتابعة كل اإلحداث العالم اليامة ف

إنشاء معرفة ما يفعمو أصدقاءه ومعرفة الذي ييميم أمرىم ومتابعة إخبارىم ،ويقدم موقع 

التويتر خدمة تساعد األصدقاء عمى التواصل عبر تبادل أجوبة سريعة ومعتادة لسؤال واحد 

 وبسيط .

تر في تغطية اإلحداث وقد أصبحت كبرى المؤسسات اإلعالمية العالمية تعتمد عمى التوي

م اإلعالمية يستعان بالتوتير العديد من الصحفيين في الحصول عمى مادتيو تطور األخبار و 

ويشكل التويتر  اىتماماتيم حيث تساعدىم في انجاز تقاريرىم اإلخباريةوما ييم من القراء و 

 2وسيمة لتزويد مستخدميو بتحديثات في الزمن الحقيقي تقريبا.
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 :موقع التويتر في المكتبات الجامعية: تطبيقات 2-5

 وسيمة اتصال. -1

 وسيمة يقظة. -2

يسمح لممكتبة أن تبقى عمى عمم وتزويد بأخر المعمومات عن طريق خاصية يتميز  -3

 في المكتبة.وىي متابعة حساب األعضاء المشاركين ، بيا التويتر

 االىتداء إلى المتخصصين في مجال التخصص وذالك ألنيم يتقاسمون خبراتيم -4

 وذالك لتطوير المكتبات. ويقدمون األفكار، ومعارفيم 

 تقاسم الروابط الفائقة . -5

 أفعال المستعممون ليذه المكتبة. الحصول عمى ردود -6

 الطالع عمى محتويات مكتبات أخرى.يسمح لممكتبة با -7

 التسويق من خالل التويتر.و   اإلتاحة -8

 1لممكتبيين.نشر المجموعات المكتبية بصفة قانونية و   يسمح باستخدام -9
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 المبحث الثالث: موقع لينكد إن.

ىو احد المواقع  (WWW .LIKINDIN .COM) إننكد يموقع ل:إننكد ي: تعريف ل3-1

ضمن شبكات التواصل االجتماعية اإلعالمية عمى شبكة االنترنيت أسسو "جيف  المصنفة

 2002.1وينر" إداري سابق بشركة ياىو عام 

يعتبر الموقع عمى شبكة االنترنيت و يصنف ضم الشبكات االجتماعية، شبكة مينية  كما

عبر العالم يوفر الموقع ألعضائو سجال خاصا بيم ثم االتصال والتواصل مع أصدقائيم 

  2وزمالئيم وعمالئيم.

لكن عمى مستوى احترافي ميني، وييدف إلى ربط المشاركين وىو موقع لمتواصل اجتماعي و 

  3االىتمام لفئات متنوعة من الوظائف واألعمال.في 

 إن: لينكد نشأة: 3-2

  2003اي وبدا نشاطو في شير م ،المينية 2002شير ديسمبر من عام  أسس الموقع في 

انو في الثاني  إلىوتشير اإلحصاءات  ،قع أساسا إلقامة الشبكات المينيةا المو ويستخدم ىذ

مميون مستخدم  80ا الموقع قرابة مسجمين في ىذبمغ عدد ال 2010 من شير نوفمبر عام

وتشير تقارير الموقع إلى انو تتم زيارة  ،دولة من دول العالم 200أكثر من  موزعين في

                                       
 .23، ص.1ع. . مجمة دراسات المعمومات،استخدام الشبكات االجتماعية في تقديم خدمات مكتبية متطورةخميفة، محمد.  1
 .13، ص. سابقالمرجع ال، عبد الحميم موسى. يعقوب 2
خاصة إلى الكتب المرجعية.  إشارةالب عوض. مصادر المعمومات في المكتبات ومراكز المعمومات: مع غالنواصية،  3

 .424، ص. 2009عمان: دار صفاء لمنشر. 
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مميون زائر من داخل الواليات المتحدة األمريكية وأكثر  21الموقع شيريا من قبل أكثر من 

 مميون زائر من باقي دول العالم. 47من 

مستقبل الميني حيث يمكن "لنكيد إن"ىذه عمى فكرة التواصل بغرض بناء الوترتكز شبكة 

ين يعممون في شركات مختمفة إن يمتقوا مع غيرىم لألشخاص ذوي االىتمامات المشتركة والذ

أكثر من مئة مميون مشترك.وتعد  وتضم الشبكة حاليامن المتخصصين ويتبادلون الخبرات، 

دى لممعمومات بشان فرص العمل المتاحة الن مسؤلي ه الشبكة في بعض األحيان كمنتىذ

، يمكنيم تبادل المعمومات ويقول"ريتشارد جورج" المتحدث موارد البشرية بالشركات المختمفةال

باسم شبكة "لينكدان" في ارويا إن"تكوين ىوية مينية عمى شبكة االنترنيت أصبحت اآلن 

ائع اآلن بالنسبة لمعمالء في مختمف أكثر أىمية عن أي وقت مضى"، بعد إن أصبح من الش

   1المجاالت إن يبحثوا عن شركاء وموظفين محتممين من خالل محرك البحث "غوغل"

 في المكتبات الجامعية:لينكد إن : تطبيقات 3-3  

 يقدم ىذا عدة خدمات من بينيا:

 .أنو موقع مشترك يمتقي فيو أصحاب الكفاءات العالية حول العالم 

 المجال. ي نفس التخصص أويمكن التعاون ف 
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  يساىم بالتعريف بخدمات المكتبات الجامعية وتوظيف تواصميا مع المينيين

 وأخصائي وطنيا وعربيا.

 .1يتيح موقع لنكيد إن لألشخاص عرض سيرتيم الذاتية المفضمة 

 .my space-المبحث الرابع :موقع ماي سبيس

 :تعريف موقع ماي سبيس:4-1

عمى االنترنت والواب يقدم  االجتماعيةىو عبارة عن موقع يقدم خدمات شبكات التواصل 

 خدمات أخرى.إلى تقديم شبكة تفاعمية بين األصدقاء المسجمين في الخدمة باإلضافة 

تقديم   إلىوىو موقع يقدم خدمات الشبكات االجتماعية ويتيح التفاعل بين األصدقاء إضافة 

 2نشر الصور ... ،لمدوناتكا خدمات  تفاعمية أخرى

واليات ويعتبر سادس اكبر موقع عمى الواب اإلنجميزية شعبية في العالم وثالث موقع بال

وكما يعتبر موقع من المواقع التواصل االجتماعي المجانية التي تستيدف المتحدة األمريكية، 

 3صفحات عمى ىذا الموقع. نشأتفئتي المراىقين والشباب وكثيرة ىي المكتبات التي 

                                       
 .[..ت د]القاىرة: دار العالم العربي، .البديل والنشر االلكتروني عمى االنترنت  اإلعالم. مداخالت  في درويششريف،  1

 .40ص.
 
 .256، ص. 2007 ،عالم الكتب:القاىرة عمى شبكة االنترنيت.  واإلعالممحمد، عبد الحميد. االتصال  2
، 2013أدوات تعبير وتغير: بحوث عممية محكمة.دمشق: دار أسامة لمنشر والتوزيع،  اإلعالم، تسير. وسائل ةعرجأبو  3
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 : نشأة ماي سبيس.4-2

ىو موقع يقدم مونيكا " في كاليفورنيا. و   يعود تاريخ إنشاء تاريخ ماي سبيس في"  سانتا

خدمات الشبكات االجتماعية وىي شبكة تفاعمية بين األصدقاء المسجمين في خدمة أخرى  

لمجموعات البريدية وممفات كالمدونات ونشر الصور، الموسيقى، مقاطع الفيديو عمى ا

بكاليفورنيا  -سانتا مونيكا-ويقع مقر الشبكة في  ،الموصفات الشخصية لألعضاء المسجمين

ماي -بالواليات المتحدة األمريكية ويقع مقر الشركة األم" نيوز كوريوريشن" في نيويورك ويعد 

ثر المواقع شعبية سادس أكثر مواقع الواب االنجميزية شعبية في العالم وسادس أك -سبيس

وارتفعت شعبيتو تدريجيا بنسبة أكبر من المواقع  ،عمى اإلطالق في الواليات المتحدة

لمواقع الشبكات  المحو سبةتقريبا من عدد الزيارات   %80المشابية األخرى وحاز عمى 

االجتماعية عمى االنترنيت حيث صار يمثل جزءا ميما من الثقافة الشعبية المعاصرة خاصة  

   1في البالد الناطقة باالنجميزية. 

 : خصائص ماي سبيس:4-3

 .تتيح التحدث مباشرة مع برامج أخرى 

 .2 تتيح لممبرمجين وظائف جاىزة ومكتوبة مسبقا بدال من كتباتيا من البداية 
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 موسيقى إضافة  ،لموقع عمل صفحة خاصة بك تحمل صوركيمكن من خالل ىذا ا

 1إلى استقبال خدمات الموقع وغيرىا من الخدمات االجتماعية.

 : استخدامات موقع ماي سبيس في المكتبات الجامعية: 4-4

  يمكن لمستخدمي موقع فضائي تشاطر صفحة معموماتية الشخصية وتمكين

 من إيجادىا. اآلخرينالمستخدمين 

 رسائل بين مستخدمي فضائي مباشرة من الموقع. إرسال إمكانية 

  يمكن لمستخدمي موقع فضائي، إضافة أصدقاء جدد عمى الموقع واالنضمام إلى

مجموعات بإضافة إلى إمكانية اختيار استقبال رسائل في ما يخص ما يقوم بو األصدقاء 

 من نشاطات.

  فيديوىات من خالل الصفحة الشخصية كما إمكانية نشر صور ومقاطع صوتية و

 يمكن التحكم في إعدادات الوصول إلى الصفحة الشخصية.

 .2بإمكانية مستخدمي موقع فضائي إنشاء مدونة مباشرة من خالل الموقع   
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 المبحث الخامس: موقع اليوتيوب.

 .اليوتيوب: تعريف موقع 5-1

المواقع االجتماعية الشييرة والذي استطاع بفترة زمنية قصيرة الحصول عمى مكانة  ىو احد

 متقدمة ضمن مواقع التواصل االجتماعي.

يستطيع المستخدمون من خاللو تحميل  وىو عبارة عن موقع ويب لمشاركة ممفات الفيديو،

ممن كانوا يعممون حيث تولى إنشاء موقع يوتيوب ثالثة موظفين  مشاركة الفيديو، ومشاىدة ،

 2005.1في فيفري -بأي بال –سابقا في شركة 

 : مؤسسي اليوتيوب:5-2

 payaمؤسسي موقع اليوتيوب )كميم خريجي الجامعات(ىم ثالثة موظفين سابقا في موقع 

Pol  ،ودار حديث بينيم عن احتمال انجاز مشاريع مستقبمية . وتعرفوا عمى البعض ىناك 

 1،35بمبمغ  paya Polبشراء موقع  eBayمي عندما قام موقع وىذا الحديث تحول إلى عم

 عمى اثر ذالك تمقى الزمالء الثالثة مكافأة مالية لمساعدتيم عمى االنطالق.و بميون دوالر 

ىناك التقطوا مقاطع الفيديو و فكرة موقع اليوتيوب نشأت عندما كانوا في حفمة ألحد األصدقاء 

وأرادوا إن ينشروىا بين زمالئيم وفكروا بطريقة مناسبة لكنيم لم يجدوا شيء مالئم خصوصا 

 2إن االميل ال يقبل الممفات الكبيرة من ىنا بدأت تتبمور فكرة الموقع لرفع فكرة الفيديو.

                                       
 .14. ص. السابق المرجع جمال، سند السويدي. 1
فيد  .مجمة الممكوالمكتبات الرئاسية عمى االنترنيت األرشيفاتعمى مواقع 2.0سمات الويب السيد، صالح الصاوي.  2
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 : طريقة عمل اليوتيوب 5-3

يتطمب مشاىدة تمك األفالم تحميل فالش األفالم، و  نية ماكرو ميديايستخدم موقع يوتيوب تق

من  %90برنامج الفالش بمير، رغم أن الشركة تذكر بان البرنامج موجود حاليا في حوالي 

 أجيزة الحاسب حول العالم والتي تستخدم لتصفح شبكة االنترنيت.

 يزيد طوليا وفي بداية عمل موقع اليوتيوب كانت الممفات المرسمة إلى اليوتيوب يجب أن ال

ميغابايت(، وبشكل  1024جيغابايت )1دقائف، وأن ال يزيد حجميا عمى 10عن  عمى 

. مع معدل كيموبت لمثانية ومع تخفيض MON0) افتراضي يكون نظام الصوت فردي)

 1ىرتز.22050الى,(SAMPLINGاإلشارة الصوتية)

 : نشأة اليوتيوب:5-4

بشراء شركة "يوتيوب" وىي شركة ذات قامت شركة"غوفل"المحدودة   2006في نوفمبر 

وىي تعمل اآلن كشركة تابعة ،  بميون دوالر أمريكي 1،65مسؤولية محدودة بمبمغ قدره 

تأسست الشركة في سان برونو بوالية كاليفورنيا وىي تستخدم تقنية أو  لشركة "غوغل"،

ستخدمون اىا المبرنامج "ادوبي فالش فيديو" لعرض عدد كبير من محتويات الفيديو التي أنش

مقطوعات موسيقية باإلضافة إلى أي و  ولقطات تميفزيونية  وتشمل لقطات من األفالم 

 2محتوى من إنشاء مستخدمين مبتدئين مثل مدونات الفيديو وكذالك مقطوعات الفيديو

                                       
 .40ص. .18ع.،2009المكتبات والمعمومات.: مجمة عمم ب في المكتباتواتطبيقات الأسامة، قشاشة.  1
 متاح عمى: [.عمى الخط] اليوتيوبالبدوي، محمد عاطف. تاريخ  2

http// yomgedid. Kenamaolime.com/ tip ice/ science.13mars2017.14:45   
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واغمب المحتويات المعروضة عمى موقع يوتيوب قد قام بتحميميا   ،األصمية القصيرة

ن إن ىناك شركات إعالمية مثل"سي بي ا سي"و"بي بي سي" غيرىا من ألشخاص بالرغم م

 الشركات التي تعرض ىي أخرى بعضا من موادىا اإلعالمية عمى ىذا الموقع

BBC.TIM.WEBEN.YOUTUBE.GOOGLE.  ىذا ويمكن لممستخدمين غير

 1المسجمين مشاىدة لقطات الفيديو أما المستخدمون المسجمين.

 تيوب في المكتبات الجامعية.: استخدامات اليو 5-5

 .عرض مقاطع فيديو لدورات تكوينية 

 عرض مقاطع فيديو لمتعريف بالمكتبة وأقساميا. 

 .)2يوفر لك مساحة غير محدودة عمى الشبكة ألغراض النشر و إنشاء مواقع)بموغ 

 : خالصة

الوسيمة التي و  لمعرفة او  ممكتبات األكاديمية منبعا لمعمم لقد أصبحت المواقع االلكترونية ل

الخدمات  سرعة إتاحةو  وتقديم فرصة النشر االلكتروني   تسيل لمباحث الوصول لممعمومات

والرفع من المستوى  سير عمى تطوير وتحديث المعمومات المكتبية لترقى لمستوى الجودة وت

 WEBترتيب الجامعة في تصنيف  يساىم في الرفع منو  والباحثين  العممي لمطمبة 

METRICS   ىو تصنيف ألفضل الجامعات في العالم عمى الويب.و 

                                       
 .68المرجع نفسو.ص.البدوي، محمد عاطف.  1
 .43جمال، سند السويدي. المرجع السابق.ص. 2
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 :.تممسان  يدبمقاجامعة أبو بكر  .1
عد والية وىران في والية تممسان ثاني مدينة من حيث أىمية ب :تقديم والية تممسان-1

وصاحية  اإلسالمي،ذات المعالم األندلسية متأصمة في المغرب ، الجية الغربية

 المواقع الطبيعية الخالبة ىي مدينة "الفن و التاريخ ".

ية تقع والية تممسان شمال غرب الجزائر يحدىا شماال البحر المتوسط وجنوبا وال   

وىي ، يدي بمعباس وغربا المغرب األقصىشنت وسو النعامة وشرقا واليتي عين تم

 واتخذىاالعيد الروماني منطقة تاريخية وسياحية كانت تعرف بـــ بيوماريا في 

 1.الزيانيون عاصمة ليم

بحيث سوف نتطرق في ىذا العنصر إلى  ": "تممسان بمقا يدجامعة أبو بكر تقديم -2

 أىدافيا .و مفيوم الجامعة تحديد مياميا 

سنة من 45الذي سخر  بمقا يدسميت جامعة تممسان نسبة لمرجل العظيم أبو بكر 

ترقية العموم تطور االقتصادي واالجتماعي و الحياتو لتحرير الوطن والعمل عمى 

مارس   19الحداثة في الجزائر ولد في و  الثقافة وكذا ترسيخ الديمقراطيةلفنون و او 

 .آب لثالثة أطفالو متزوج  يتممسان 1934

طاقتو و سخر جل وقتو  1994إلى  1964سنة الممتدة من  30في الفترة التي دامت 

 :سمح لو بشغل عدة مناصب من بينيالخدمة الوطن األمر الذي 

  1967مديرية لممعيد الوطني لمتكوين الميني سنة. 
                                                           

1
)تم االطالع بتاريخ   /http //goo.gl/ueli6r]متاح على الرابط[ :الموقع االلكترونى الرسمى لمديرية التجارة لوالية تلمسان. 

 (02:72.سا .02/20/0202
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  1986وزير العمل والتكوين الميني سنة. 

  1987.2وزير التعميم العالي والبحث العممي. 

أوت  01 فيالمؤرخ  138-89جب المرسوم رقم بمو  نبذة تاريخية عن الجامعة: -1

أوت  05المؤرخ في  205-95المعدل عن طريق المرسوم التنفيذي رقم  1989

ديسمبر  02المؤرخ  391-98ثم المعدل عن طريق المرسوم التنفيذي  رقم  1995

 تممسان نتيجة تطور األمد. بمقا يدتأسست الجامعة أبو بكر  1998

كان المركز الجامعي يقدم إمكانية  1980-1974خالل الفترة الممتدة ما بين  

 فقط. البيولوجيو  ةالجذور المشتركة العموم الدقيقمواصمة التعميم العالي في 

وليغطي مع مرور السنوات مختمف  ،تطور التعميم بعد ذلك ليصبح تشعبايلم  

 .يتممساندراساتو الجامعية عة كل االختصاصات معطيا بذلك الفرصة لمكاتب لمتاب

قد توسع ىذا التعمم تدريجيا ليشمل قطاعات جديدة مغطيا بذلك سنة بعد و   

أطوار  جميعمعطيا الطالب الفرصة لمتابعة و سمسمة من األدوار التكوينية ،سنة

يمكن حساب  ،األمر الذي لم يكن نظرا لمظروف الصعبة يتممسانلتخرج و  مدراستي

بالغة  واإلنسانيةلصالح المركز الجامعي سابقا تخرج أول دفعات في عموم االجتماعية 

 .1984من جوان  ءاابتدالوطنية 

                                                           

:[متاح عمى رابط ] .لمحة عامة –تممسان  يدبمقاو بكر الموقع الرسمي لجامعة أب  2 
(17:00 اس ،05/01/2017)تاريخ االطالع : .https://www.univ.tilemcen.dz 

https://www.univ.tilemcen.dz/
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ثم وضع الخارطة الجامعية الجديدة والتاج تأسيس المعاىد الوطنية  1984في أوت 

 من جية أخرى ظيور سبب جديدة.و لمتعميم العالي تأخذ شكل المعاىد 

الشيادة الدراسات  ،تتميز ىذه المرحمة أيضا بإضافة التعميم من المستوى الخامس

( وكذا يحمل ما بعد التدرج في كل الشعب لممرة األولى عمى D.E.U.Aالتطبيقية )

-1991من سنة   ءاابتدلممرة الثانية  ما بعد التدرج بافتتاحأخيرا و مستوى تممسان 

لخمسة عشر من التكوين ولدت جامعة أبو من خالل ىذه السنوات او إنو  - 1992

منفتحة عمى التحديات الجديدة و كيان جديد ،غنية بفترة النضج ىذه  بمقا يدبكر 

 كميات موزعة عمى خمسة أقطاب كاألتي : 07تمتمك الجامعة اآلن و 

 قطب إمامة  -1

 قطب شتوان . -2

 قطب الكيفان . -3

  .1قطب الطريق الجانبي الذي يعرف أيضا بالقطب الجديد -4

                                                           

ا                                          .00/01/2012اجلامعة.]متاح على اخلط[:مت اإلطالع يوم: مياملوقع االلكرتوين للجامعة .تقد 1 
.11:30على الساعة   .

Https://goo.gl/okc8sn 

https://goo.gl/okc8sn
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موقع جامعة أبو يمثل: (01الشكل رقم).عبارة عن خريطة :تهااكميموقع الجامعة و  -2

 .تممسانب  بمقا يدبكر 

 كيات 08توفر  الجامعة عمى ت :الكميات: 

 الكمية /معيد رقم

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 التجارية وعموم التسيير و  االقتصاديةكمية 

 كمية التكنولوجيا

 المغاتكمية اآلداب و 

 عمم األرضكمية العموم الطبيعية والحياة و  

 العموم السياسية كمية الحقوق و 

 كمية العموم

 االجتماعيةو  اإلنسانيةكمية العموم 

 كمية الطب

 المدرسة التحضيرية "عموم وتقنيات"

 
 

 تممسان. يدبمقايوضح توزيع كميات جامعة أبو بكر  :جدول( 02الشكل رقم )
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 :"تممسان " بمقا يدأبو بكر جامعة  مهام و أهداف _0
 

برامج قرار  رىا من الجامعات الوطنية في إطاركغي بمقا يدتعمل جامعة أبو بكر 

ألىداف كتنمية التعميم العالي والبحث العممي فيذه األخيرة تقوم بتحديد مجموعة من ا

الكفاءات المعارف الفردية والجماعية وترقية الثقافية الوطنية وتكوين اإلطارات و 

لجامعة بكل التطورات الحديثة لذلك تسعى الموصول إلى مسايرة عصر المعرفة و 

بين المختمف كمياتيا  من التنسيقرية لتحقيق تمك األىداف و البشإمكانياتيا المادية و 

 التقنية تقوم بالميام التالية :ومصالحيا و 

  عداد كفاءات بشرية متخصصة قادرة عمىتعميم و تحمل مسؤوليات الحياة المينية  ا 

في  اإلسيامالقادرة عمى العاممة المؤىمة تأىيال عاليا و  وتزويد المجتمع بالقوى

 عممية التنمية .

  تطوير البحث العممي بإنشاد مخابر بحث في كل الميادين الخاصة بالجامعة 

  خدمة المجتمع.القيادة الفكرية و 

  ائج الفكر البشري الحفاظ عمى نتو  اإلنسانيحماية التراث 

 يدبمقالجامعة أبو بكر  توضح الموقع االلكتروني الرسمي:( صورة 03الشكل رقم)

 .تممسان "
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 المكتبة المركزية الجامعية : .2

الذي صادف تأسيس المركز و  1975سيس المكتبة الجامعية سنة ثم تأنبذة تاريخية : 

 الجامعية لتممسان .

يتضمن مكتبة  مركز جديد عمى مستوى األفق الجميل نشاءإفي بداية الثمانينات تم 

تم توزيع المحتوى و  1984عام ذلك بعد إعادة الييكمة التي تمت مقعد و  200تتسع لـ 

( وبعد إنشاء جامعة تممسان سنة i.n.e.sالوثائقي لمجامعة بين مختمف المعاىد )

إلى غاية  ( مكتبات فرعية08تم تعين أمناء لضمان التنسيق بين ثمانية ) 1989

اليوم عمى تسيير حيث تم تعين أمين متخصص في عمم المكتبات يسير  1996

بين مكتبات الكميات ومشروع المكتبة المركزية الذي  التقنيالتنسيق الييكل الجديد و 

سعة كتاب و 525.000  إلىقسم إلى ثالث مستويات )طوابق (مع قدرة تخزين تصل 

 . مقعد 1034استقبال تصل إلى 

ىاما عمى مستوى تطورا  األخيرة(10اء المكتبة المركزية خالل العشر سنوات )تم إنش

كذا المعدات حيث تم بناءىا عمى مستوى قطب إمامة والتي فتحت البنية التحتية و 

م كقاعة مطالعة في خدمة األساتذة وطمبة  2000أبوابيا في الفاتح من أكتوبر سنة 

 منخرط ،كما تم تسجيل 6959التسجيالت ما بعد التدرج فييا وصمت إحصائيات 

 .1أساتذة... 452باحث  و175طالب و  16779حوالي  2010سنة 

                                                           

 1                     :[رابطالمتاح عمى ]المركزية ،نبذة تاريخية  لممكتبة الموقع الرسمي
18:35سا.05/01/2017 )تاريخ االطالع  .http://google/dc83mw 

http://google/dc83mw
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 http://bu.univtlencen.dz:  الموقع االلكتروني لممكتبة المركزية: 2-2

المركزية لجامعة أبو صورة توضح الموقع االلكتروني الرسمي لممكتبة  :(04 )شكلال

 بكر بمقايد "تممسان".

 :الهيكل التنظيمي لممكتبة : 2-3

 المخطط التنظيمي لممكتبة المركزية  -

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 بمقا يديوضح :الييكل التنظيمي لممكتبة المركزية الجامعة أبو بكر  (05)شكلال

 .تممسان

 المركزية:  ةمواصفات وموقع المكتب: 2-4

 مدير املكتبة اجلامعية املركزية

 مصلحة االقتناء

 مصلحة المعالجة الوثائقية 

 مصلحة التوجيه 

البيليوغرافيمصلحة البحث   

البيليوغرافيقائمة البحث   قاعة الرسائل الجامعية  

http://bu.univtlencen.dz/
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ىي وحدة تحتل موقع  بتممسان بمقا يدإن المكتبات المركزية لجامعة أبو بكر 

بالتحديد قطب إمامة نيابتيا المعمارية المستوحاة من الطابع العربي إستراتيجيا و 

 .منطقة تممسان بتراثالخاص  اإلسالمي

 بق كما ىي موضحة في صورة اآلتيةتتكون المكتبة المركزية من ثالث طوا: 

معالجة يشكل من فسم التزويد قاعة الو 2م3560تقدر مساحتو : الطابق السفمي

 التصوير المخزن الرئيس .و  الترميم،قسم االستنساخ و قسم العناية  ،الوثائقية

 :الطابق األرضي

بيو  ،مصمحة االستقبال ،اآلليةىو يضم قاعة الفيارس و  2م 2580تقدر مساحتو بـ

الباحثين قاعة االستقبال الشخصيات و  األساتذةقاعة المحاضرات قاعة  ،المعارض

مصمحة ة ما بعد التدرج قاعة المطالع ،قاعة الطموحات ،لوفود الزائرة ،مكتب المديروا

 .عارةاإل

 .يوضح لوحة عرض الطابق األرضي(: 06الشكل)مع 

 توضح بيو المعارض الموجودة في الطابق األرضي )المدخل الرئيس(. :(07)شكلال
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 :الطابق األول

قاعة المراجع  و بو لقاعة المطالعة الجامعية أ.ب،2م2360يتربع عمى مساحة 

قاعة قاعة المطالعة الداخمية  ،االستقبالو  واإلعالممكتبة التوجيو  ،ورياتالدالمتداولة و 

 البحث قاعة المواد السمعية البصرية (.

  يوضح مخطط لممكتبة المركزية الطابق األول: :(08)مع شكل 

  :أقسام المكتبة المركزيةمصالح و   :2-5

تحدد ميام م التي 2003أوت 23المؤرخ في 279. 3المرسوم رقم من25المادة 

 ضع المكتبة المركزية لمجامعة تحت،توالقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا الجامعة 

ة الرسمية الجميورية الجزائرية لمجريد 62من العدد21المادة  ،لرئيس الجامعة المباشرة

 1تحدد مصالح المكتبة المركزية في : يوالت2004سبتمبر26الصادرة بتاريخ و 

 مصمحة االقتناء: 
 .المعالجة مصمحة .أ 

 .مصمحة البحث البيميوغرافي .ب 

 .مصمحة التوجيو .ج 

 .المستخدمينو  يةاإلدار الممف بتيسير الشؤون و  تبةمدير المك يترأسواإلداري:القسم  (1

                                                           
1
 .21،2004،المادة 62الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،ع. زائر.جال 
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 القسم الفني يتكون من المصالح التالية : (2

  التوجيه:مصمحة 

 .المكتبة فضاءلتتيتم بتقديم المعمومات المستفيدين وطريقة االستفادة من مختمف 

 مصمحة االقتناء: 

ثراء رصيد المكتبةالوثائق المتوفرة لدى الموردين حسب رغ باقتناءتيتم   .بات القراء وا 

 مصمحة المعالجة: 

 .التصنيف  تكيف،  ،من فيرسة اقتناءىافتقوم باإلجراءات الفنية لموثائق التي يتم 

 مصمحة البحث البيميوغرافي: 

عارةو تقوم بإيصال المعمومات والوثائق لمقراء   الكتب لمطمبة. ا 

 اإلداريةيقوم بإنجاز مجموعة من األعمال سحب الوثائق  :قسم السحب  

 .الترميمواالستنساخ و  الببميوغرافيةالقوائم و 

 يمكن االطالع عمييا داخميائد و في مجالت الجراريات: و دو قسم ال. 

 يمكن والرسائل الجامعية و  األطروحاتحيث يتم فييا إيداع  :قسم األطروحات

 :توفر مبنى المكتبة المركزية عمى إلىاالطالع عمييا داخميا إضافة 

 .مقعد 500قائمة المحاضرات سبعة  .1

 .مقعد 100بة ما بعد التدرج سبعة قائمة األساتذة وطم .2

 مقعد. 334قاعتان المطالعة سبعة  .3
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 مقعد . 20مجيز بــــ اآلليفضاء المبحث البيميوغرافي  .4

 قاعة شرقية  -5

 كتاب. 525000(سبعة لمرصيد الوثائقي )الكتب  مخزن -6

  :خدمات المكتبة المركزية: 2-6

 فيرس المباشر لممكتبة الlibrary web cataloy 

 تقنيةاسبة لمتعريف بما تحوييا و تعد فيارس بكافة أشكاليا وأنواعيا الوسيمة المن 

معظم المكتبات الكبيرة بما فييا المكتبات  اتجيتالمكتبة من مصادر المعمومات وقد 

الذي سيل  األمر اآللية إلى تحويل فيارسيا من الشكل التقميدي البدوي إلى الفيارس

كانت شبكات محمية أو  )سواء ،من إتاحتيا لفئات مستفيدىا من خالل الشبكات

 االنترنيتأو ما يعرف بالفيرس المباشر عمى  ،نترنيتاإلمنيا شبكة و  الخارجية(

opac :anline public accesscatalsg  

بكر بمقايد الفيرس المباشر عمى خط المكتبة المركزية أبو :يوضح  (09)مع الشكل

  بتممسان

 خدمة البحث في القواعد المعمومات :

المعمومات من أىم مصادر المعمومات التي تحرص المكتبات الكبيرة عمى  قواعد

مكانيات، ويتمتوفيرىا لممستفيدين نظرا لما تتميز بو ىذه القواعد من خصائص   وا 

 طريقتين:تأمين قواعد المعمومات في المكتبة من خالل 



دراسة ميدانية بالمكتبة المركزية بجامعة ابو بكربلقايد بتلمسان.  االطار التطبيقي:  

 
86 

معمومات قامت ىي عبارة عن قواعد بالمكتبة:إنشاء قواعد معمومات خاصة  -

 تصميميا.مكتبة بإنشائيا و ال

 .الدوليةد المعمومات المحمية و االشتراك في القواع -

عادة ما تتاح ىذه القواعد لمستنفدي من خالل شبكة محمية داخمية قامت المكتبة و 

بإنشائيا ليذا الفرض،لكي تكون في متناول المستفيدين من احتاجوا إلييا ،وقد تطورت 

أصبحت تتاح لمستفيدين خالل شبكات المعمومات في السنوات األخيرة و  قواعد

الخارجية ،وأىميا شبكة االنترنيت يمكن أن تقوم المكتبة بإتاحة ما تممكو من قواعد 

معمومات سواء كانت قواعد محمية أو خارجية من خالل موقعيا عمى االنترنيت بحيث 

في أي وقت حيث يمتزم بحضوره كان و لبحث فييا متى أراد في أي ميسمح لممستفيد ا

 اسمعادة ما يتم تخصيص بة من أجل استخدام ىذه القواعد واالستفادة و إلى المكت

  .كممة مرور لكل مستفيد يريد االستفادة من ىذه الخدمةمستخدم و 

  في مجموعة ىامة من  يتممسان بمقا يدتشترك المكتبة المركزية لجامعة أبو بكر

 :واعد البيانات نذكر منيا ما يميالدوريات االلكترونية و ق

  قاعة بياناتspringhhint: 

في  متخصصةة عنوان دورية عممي 2000تغطي النصوص الكاممة األكثر من 

 عمم،القانون األرض عموم ،الميكانيكي االقتصاد االلى،ل كالكيمياء، اإلعالم (مجا11)
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كتاب  3500عمى أكثر من كما تحتوي  الفيزياء الطمب، الرياضيات، األحياء،

 تعتبر من المستودعات الميمة خاصة في العموم التكنولوجيا و إلكتروني 

  قاعدة البياناتcairn: 

مع  ،االجتماعيةو  اإلنسانيةمقال في العموم  69556مجمة أي ما يعادل  203بحجم 

  (.carinبيانات )الموقع الرسمي لقاعدة  يوضح (10)شكل

  اإلشعارقاعدة البيانات ( عن األطروحاتpnst:) 

( يضم ceristالتقني )ألطروحات في مركز البحث العممي و ىو يعد بمثابة القانوني او  

  .أطروحة ما بعد التدرج 5000أكثر 

  األطروحات عن إلشعارلالبوابة الوطنية  يوضح :(11)مع الشكل

  بوابة المعمومات العممية و( تقنيةistmag :) 

كما وصفت وزارة  istmag المغربيةيوضح البوابة الرسمية لقواعد البيانات  :مع شكل

لخدمة مجتمع ممي نظاما وطنيا لمتوثيق عن بعد الع ثالبحالعالي و التعميم 

نات عمى وثائق إلكترونية وطنية يسمح بالحصول عبر االشتراك في قواعد بيا،الجامعة

 البحث العممي ين القيم العالي و ليا صمة بجميع مياد متنوعةدولية ثرية و و 

توجيو فئات و عمى النظام  مسئولةباعتبارىا  بمقا يدالمكتبة المركزية بجامعة أبو بكر و 

 .منو عبر الموقع الرسمي لممكتبة أساتذة وباحثين في االستفادة مستفيدييا من طمبة،
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 ىي كاألتي:و  حددت الفئات المعينة بيذا النظاموقد 

 الباحثين الدائمينو  الباحثين، األساتذة. 

 ) الطمبة بقسم ما بعد التدرج )المحضرين لشيادة الدكتوراه لماجستير 

 دورة تكوينيم  أنوهيندسين الذين الطمبة الم. 

 طمبة سنة الثانية ماستر. 
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 تحميل بيانات الدراسة:: 3-2

المقابمة المباشرة مع مسئول المكتبة، محافظ رئيسي لممكتبة المركزية بجامعة  أجريت

 .2017-04-12وذلك بيوم  -تممسان-بمقا يدأبو بكر 

 المحور األول:

من خالل اإلجابة عمى أسئمة المحور األول  بعنوان، استخدام تطبيقات اإلعالم 

مسئول المكتبة عمى السؤال نالحظ أن إجابة  -تممسان –الجديد بالمكتبة المركزية 

 0،2األول كانت من أىم الوسائل التكنولوجية المسخرة بالمكتبة ىي تكنولوجية الواب 

 التي تيدف إلى تسييل خدمات المعمومات بيا.

ومن خالل مالحظتنا نجد أن المكتبة المركزية، قد قامت بالتفكير في تطوير وتسييل 

 0،2لتكنولوجية باستخدام تطبيقات الواب خدماتيا وذلك من خالل توظيف الوسائل ا

، وبيذه الطريقة البد من وضع خطة لتطوير رسين أدائيا واكتساب مستفيدين أكثلتح

خدماتيا، حيث تساىم بصفة كبيرة في مجال نقل المعمومة وتحديثيا وتسير عممية 

وى اإلتاحة لموصول إلى المعمومة والحفاظ عمييا والمساعدة عمى نشرىا لتميق بمست

تطمعات المجتمع األكاديمي لتدعيم البحث العممي وتوفير كل التسييالت أمام مجتمع 

 الجامعة من طمبة، أساتذة، باحثين.
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أما فيما يخص اإلجابة عمى السؤال الثاني حول توظيف تطبيقات اإلعالم الجديد 

وظيفا فكانت تطبيقات الجيل الثاني ىي األكثر ت -تممسان–بالمكتبة المركزية لجامعة 

 ، موقع الفيس بوك.مثمة في شبكات التواصل االجتماعيبالمكتبة المركزية والمت

ففي ظل التكنولوجيات الحديثة والكم اليائل من المعمومات المتوفرة ظير نشاط جديد 

يخدم مؤسسات البحث العممية عامة والمكتبات الجامعية خاصة يظير ىذا نشاط جميا 

لويب باعتبارىا واجية لعرض المعمومات والخدمات في استثمار خدمات وتطبيقات ا

االلكترونية بأسموب أكثر واجية لعرض المعمومات والخدمات  االلكترونية بأسموب 

تاحتيا لفئات المستفيدين ومن خالل مالحظتيا نرى أن المكتبة  فعالية وسرعة وا 

ي والتي سمحت ليا بتبن 0،2المركزية الجامعية استفادت من تقنيات الويب 

استراتيجيات جديدة لتطوير وتحديث خدمات المعمومات المقدمة في ظل االعتماد 

عمى الجيل الثاني لتسويق المعمومات وكذلك تعزيز  دور مشاركة المستفيد وتفاعمو 

مع موظفي المكتبة وإللقاء نظرة عمى أنواع التطبيقات المستخدمة في المكتبة المركزية 

اعي ىي األكثر استخدامات من تبني المكتبة يتضح أن شبكات التواصل االجتم

والمتمثمة في الفيس بوك باإلضافة إلى أىم التوضيحات التي قدميا لنا مسئول المكتبة 

المركزية في اإلجابة عمى السؤال الثالث أن أىم الخدمات التي تقدميا المكتبة من 

 في فيما يمي: خالل الشبكات التواصل االجتماعي والمواقع االلكترونية والمتمثمة
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حيث تعد ىذه  opacخدمة البحث في الفيرس المتاح عمى الخط المباشر عبر موقع 

الفيارس بحالقة أشكاليا وأنواعيا الوسيمة المناسبة لمتعريف بما تحويو وتقتنيو المكتبة 

من مصادر المعمومات وقد اتجيت معظم المكتبات الكبيرة بما فييا المكتبات الجامعية 

 فيارسيا من الشكل التقميدي إلى الفيارس اإللية ومن أبرز مميزاتيا:إلى تحويل 

 .السيولة والمرونة وتوفر الوقت والجيد 

  إمكانية إتاحة الفيرس االلكتروني عمى مواقع التواصل االجتماعي وذلك من خالل

إمكانية البحث في أكثر من مكتبة وتقديم الخدمات اإلرشادية والمرجعية فتمكن من 

 عمومات عن المكتبة مثل قائمة الكتب الحديثة " اإلحاطة الجارية "نشر الم

  الخدمة المرجعية االفتراضية وتقدم ىذه  الخدمة من خالل مراجع الكترونية متاحة

عمى الخط المباشر حيث تقدم ىذه الخدمة من خالل مراجع وأبحاث وتقارير حول 

 موضوع الخدمة المرجعية.

 خدمة األكثر رواجا و استخداما في شبكة االنترنت  خدمة البريد االلكتروني وىي

حيث تمكن من   -يتممسان –فيذه الخدمة ليا عدة استراتيجيات بالمكتبة المركزية 

جابة عمى االستفسارات.  إتاحة االتصال وتبادل الرسائل  وا 

  توفير منصات لطرح األسئمة وتظير اإلجابة مباشرة من خالل اإلحاطة إلى

حدث حول موضوع  االستفسارات وىي متوفرة بشكل نسبي أو المواقع التي تت

 –بتممسان –باألحرى منعدم بالمكتبة المركزية 
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 توفير الوصول إلى الدوريات االلكترونية حيث تشير إلى المرجع االلكتروني  خدمة

الذي يعد في األصل مخزن متاح إلكترونيا من خالل قواعد البيانات أو من خالل 

 برامج جاىزة خاصة وغيرىا....

  خدمة البحث في البوابات التوثيقية االلكترونيةSNDL  الذي يوفر مجموعة من

 في مختمف التخصصات العممية.قواعد  البيانات 

  باإلضافة إلى خدمة االطالع عمى األطروحات والرسائل  الجامعية المتاحة عمى

 .DSPACEالمستودعات الرقمية 

 .خدمة حجز مصادر المعمومات عبر الويب 

  توفير الوصول إلى األرشيفات الحرة، إضافة إلى مستودع الرقمي المتاح محميا في

 . PDFادر المعمومات في شكل المكتبة والذي يوفر مص

 المحور الثاني:

بعنوان الوعي المعموماتي بأىمية المواقع االلكترونية  وشبكات التواصل االجتماعي 

 في تفعيل خدمات والتواصل األكاديمي.

 –لتممسان –من خالل اإلجابة عمى السؤال األول حول امتالك المكتبة المركزية 

 عمى شبكة الويب. مساحة أو موقع إلكتروني خاص بيا

نشاء موقع ويب خاص بمؤسسات لتحقيقيا نظرا لما تكتسبو من أىمية  يعتبر تصميم وا 

كبيرة في مزاولة نشاطات الترويج لخدمات المعمومات من جية ومسايرة التطورات 
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الحديثة ومن خالل مالحظتنا يتبين لنا أن امتالك المكتبة لموقع إلكتروني يسمح ليا 

معمومات لجميع فئات  المستنفدين مما يمكنيا من إثبات تواجدىا بتقديم خدمات ال

ومرتبتيا في ظل ىذه البيئة االلكترونية فما تقدمو صفحة الويب من خدمات ىو فقط 

جزء صغير مما تقدمو موقع الويب. فقد أكد لنا مسئول المكتبة بوجود موقع إلكتروني 

أفريل 5موقع الرسمي لمجامعة في يوم مستقل عن الجامعة ولتأكيد الطرح قمنا بزيارة ال

ثم المكتبة المركزية عمى االنترنت مما تتبين لنا وجود موقع ويب  مستقل عن  2017

تسعى من خالل موقع  –بتممسان  –الجامعة وبيذا يمكن القول أن المكتبة المركزية 

 الويب إلى إتاحة خدمات إلكترونية تتوافق مع اىتمامات المستنفدين.

طبيعة ىذه المساحة االلكترونية تحصمنا عمى عدة إجابات باعتبارىا ىذه  والمعرفة

األخيرة تكون إما عبارة موقع ويب مستقل بذاتو، وصفحة ويب إلكترونية وبوابة 

 إلكترونية مستقمة عن الجامعة وخاصة بالمكتبة.

خالل وبيذا يمكن القول أن المكتبة المركزية تسعى إلى تقديم خدماتيا إلكترونيا من 

مساحة  وايب لجميع فئات المستفيدين.أما فيما يخص اإلجابة عمى  السؤال الثاني 

المتمثمة في أىم الخدمات المقدمة بالمكتبة من خالل توظيف تطبيقات اإلعالم 

 الجديد.

وذلك بحيث أن أي مكتبة جامعية تسعى لتقديم أفضل األداء بغرض جمب عدة ممكن 

نيوض والرقي بخدماتيا المعموماتية وأسموب تقديميا من مستنفدين وذلك من خالل ال
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ومع التطور التكنولوجي ظيرت بيئة جديدة لمويب فأصبحت الحاجة إلى تقديم خدمات 

فادة ومن ىذا المنطمق يمكن ذكر أىم الخدمات المقدمة بالمكتبة  أكثر تطورا وا 

 والمتمثمة في: –بتممسان  -المركزية

 رونية من المستودعات الرقمية.إتاحة مصادر المعمومات االلكت 

 .مجال لتسويق خدمات المعمومات 

 .مجال لمشاركة المستفيدين في إثراء مصادر المعمومات لممكتبة 

  مجال لمبحث واسترجاع المعمومات عن طريق إتاحة فيرس الجميور المتاح عمى

 ( موقع التواصل االجتماعي.OPACالخط المباشر )

 لمستنفدين عن طريق استخدامات مواقع التواصل تفعيل التواصل بين المكتبة وا

 االجتماعي.

واإلجابة عمى أسئمة واستفسارات المستنفدين باستعمال برمجيات المحادثة الفورية عمى 

قاعة االنترنت مخصصة لفئات المستنفدين وتعمل عمى إتاحة خدمات الكترونية داخل 

 المكتبة من خالل توفير الوسائل التكنولوجية.

 البريد االلكتروني. خدمة 

 .خدمة الحجز 
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  خدمة توفير نصوص الوثائق ويقصد بيا إتاحة المكتبة المركزية أبو بكر بمقايد

لمرسائل الجامعية أو ما يعرف باإلنتاج الفكري الرمادي وىي متاحة عمى الرابط 

 /http://dspace .univ-tlemcen.dzااللكتروني 

 ت وزارة التعميم العالي والبحث العممي خدمة البحث في قواعد البيانات حيث وضع

نظاما وطنيا سمح لمتوثيق عن بعد لخدمة مجتمع الجامعة بالحصول عبر 

االشتراك في قواعد البيانات عمى وثائق إلكترونية وطنية ودولية ثرية ومتنوعة ليا 

والمكتبة  صمة بجميع ميادين التعميم العالي والبحث العالي والبحث العممي.

عمى ىذا النظام وتوجيو فئات  مسئولةلجامعة أبو بكر بمقايد باعتبارىا المركزية 

مستفيدييا من الطمبة وأساتذة وباحثين في االستفادة منو عبر الموقع الرسمي 

 لممكتبة وقد حددت الفئات المعينة بيذا النظام وىي كاألتي:

 .األساتذة والباحثين الدائمين 

  لشيادة الدكتوراه والماجستير.الطمبة ما بعد التدرج وىم المحضرين 

 .الطمبة المينيين الذين أنيو دورة تكوينيم 

 .طمبة سنة ثانية ماستر 

  وىي متاحة عمى قواعد البيانات عمى الخط أو ما يعرف بالنظام الوطني لمتوثيق

 .SNDLعمى الخط 
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أما اإلجابة عمى السؤال الثالث والتي تمحورت حول مساىمة تطبيقات اإلعالم الجديد 

في عممية البحث والوصول إلى مصادر المعمومات الخاصة بالمكتبة المركزية نالحظ 

أن تطبيقات اإلعالم الجديد تعتبر وسائل جديدة لتوصيل المحتوى المعموماتي 

لممكتبات الجامعية وتقديم أبواب البحث فيذه التطبيقات الحديثة لمويب لم تساىم في 

الخاصة بالمكتبة إال أنيا ساىمت بشكل جيد تفعيل البحث والوصول إلى المعمومات 

في إتاحة المعمومات واسترجاعيا والمتمثمة في المعمومات اإلدارية خاصة باإلعالنات 

وعقد مؤتمرات والمعارض لتبادل الخبرات المينية والعممية وتقديم خدمة بيبميوغرافية 

موقع التواصل وذلك بإتاحة فيرس المكتبة ومن بين التقنيات المستخدمة في دلك 

االجتماعي الفيس بوك حيث تتوفر لممكتبة قناة جديدة لالتصال لنقل طمبات 

المستفيدين واستفساراتيم عن بعد كما تستغل المكتبة صفحتيا عمى الفيس بوك 

إلعالن عن كل ما ىو جديد في المكتبة من دوارات تدريبية ومقتنيات حديثة وخدمات 

لرقمية وىذا ما يفسر مساىمتيا في عممية البحث عديدة لتحقيق الخدمة المرجعية ا

لخدمة مستفيدييا وحرصيا عمى تحقيق أىداف المكتبة لالستفادة من خدماتيا 

مساىمة تطبيقات اإلعالم الجديد في عممية البحث من خالل استخدام  ىإل باإلضافة

ة وكل المصادر االلكترونية واالطالع عمى الفيارس واالطالع عمى المقتنيات الجديد

ىذا بيدف تسييل الوصول إلى مصادر المعمومات بالمكتبة المركزية لجامعة أبو بكر 

 .     -تممسان –بمقايد 
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 المحور الثالث: 

من خالل تحميل المحور الثالث المعنون بالنيوض بالخدمات المكتبة في ظل 

تطبيقات اإلعالم الجديد يتضح لنا أن اإلجابة عمى السؤال حول مدى رضي 

وباعتبارىا خدمات ، المستفيدين عن خدمات تطبيقات اإلعالم الجديد بالمكتبة المركزية

المعمومات عنصر ميما لمؤسسات المعمومات عامة والمكتبات الجامعية خاصة 

لكونيا تساىم في تعزيز مكانتيا من جية وتمبية مختمف حاجيات فئات مستفيدييا من 

 .جية أخرى لنجاح وفعالية ىذه المؤسسات

إرتئينا أن البيئة الجديدة   -بتممسان–ومن خالل مالحظتنا بالمكتبة المركزية 

لتطبيقات اإلعالم الجديد لم تعكس الجانب الخدماتي الذي ينتظره المستفيد وقد تبين 

فئات المستفيدين وكل ما أعدتو المكتبة المركزية من خدمات ومزايا بحثية من خالل 

أن المكتبة المركزية توظف بنسبة محدودة جدا من ىذه النتائج المتحصل عمييا تثبت 

التطبيقات في تقديم خدمات المعمومات وتعتمد أكثر عمى الوظائف واإلعمال التقميدية 

الروتينية وىذا ما يشمل تحديا لممكتبة المركزية إلثبات ىويتيا الرقمية والصمود أمام 

دم تمبية حاجياتو وذلك راجع المنافسة العالمية ما يدل عمى عدم رضى المستفيد وع

لعدة أسباب وقمة اإلمكانيات المالية والمادية  وغياب أىل االختصاص في ميدان 

 تكنولوجيا المعمومات بالمكتبات وعدة أسباب نذكرىا في المعوقات. 
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أما فيما يخص ذكر المعوقات التي تحول دون توظيف تطبيقات اإلعالم الجديد 

وعمى ىذا من خالل إجابات مسئول المكتبة حاولنا  –ان بتممس-بالمكتبة المركزية  

التعرف عمى أىم التحديات والصعوبات التي تعيق اعتمادىا لتوظيف تطبيقات 

اإلعالم الجديد والتي تقف وراء غياب إتاحة الخدمات لإلعالم الجديد بالمكتبة 

 المركزية .

 ومن خالل مالحظتنا توضح لنا أن أىم المعوقات تتمثل في:

 مة اإلمكانيات المالية والمادية وىو ما يشير إلى نقص الميزانية المخصصة ق

لممكتبة يمييا غياب المنظومة التشريعية والنصوص القانونية التي تحث المكتبات 

الجامعية عمى مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وتنظم سير ىذه الخدمات فييا 

قمة اإلمكانيات البشرية وغياب برامج  يتعمق بحقوق الممكية الفطرية إضافة إلى

التكوين لموظفي بالمكتبة وظاىرة األمية المعموماتية والرقمية وقمة ذوي الكفاءات 

 المتخصصة في الميدان تكنولوجيا المعمومات بالمكتبات في تطبيق ىذه 

الخدمات وىذا ما يدل عمى تجاىل تجارب المكتبات الجامعية الرائدة غي ىذا 

ود كل ذلك إلى غياب سياسات التحفيز والتشجيع من طرف مسئول المجال ويع

 المكتبة والتي الزمت ضعف الدعم الحكومي لممكتبات ومراكز المعمومات.

وىذا يستدعي وضع أىم االقتراحات والحمول توظيف المكتبة المركزية لتطبيقات 

 اإلعالم الجديد بالخدمة المكتبة.
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ثراء خد مات المعمومات المتاحة ودعم إمكانيات البحث وأخيرا وسعيا إلى تطوير وا 

االنتقائي لممحتوى الرقمي وتعزيز الوصول الحر إلى مصادر المعومات واعتماد عمى 

مبدأ المشاركة بين المستخدمين ولمعرفة الحمول الستثمار تطبيقات اإلعالم الجديد 

 لمنيوض بالخدمة المكتبة توصمنا إلى االقتراحات نذكرىا فيما يمي: 

  دعم برامج لموظفي المكتبة وذلك ألجل مواكبة المستجدات التكنولوجية واإلفادة

 منيا.

 .عادة النظر في المنظومة التشريعية  الدعم الحكومي وا 

 تطبيق المعايير الدولية لتقديم خدمات مميزة ومتنوعة.

 .تطوير موقع المكتبة المركزية وجعمو أكثر فعالية 

 حسين مستوى الخدمات بالمكتبة المركزية.تبني اإلدارة االلكترونية في ت 

  تصميم وبناء موقع الكتروني بالمكتبة باالعتماد عمى منصات إدارة المحتوى وذلك

دارة الموقع باستخدام منصات الويب  التي تتيح لممستفيدين المشاركة  0.2إلنشاء وا 

 والتفاعل المباشر مع الخدمات المقدمة.

 التشريعية وتحديد االحتياجات القانونية في منظومة  ضرورة إعادة النظر

والتنظيمية في ظل القوانين حقوق الطبع والممكية الفكرية خاصة إذا تعمق األمر 

 بالوصول الحر لمصادر المعمومات.
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  توفير اإلمكانيات المادية وتسخير الموارد البشرية لمتعامل مع البيئية الجديدة

 لمويب.

  المميزة مع المكتبات العالمية الرائدة في توظيف تبادل الخبرات المينية والتجارب

 عن طريق عقد مؤتمرات ودوارات تكوينية في ىذا المجال. 0.2منصات الويب 

  نتائج الدراسة:-3

 :النتائج العامة-3-1

نستنج من خالل الدراسة التي كانت تعالج موضوع، التحول نحو اإلعالم الجديد  

–بالمكتبة المركزية لجامعة أبو بكر بمقايد بالمكتبات الجامعية دراسة ميدانية 

نموذجا ومن خالل كل ىذا حولنا تسميط الضوء عمى جوانب المتعمقة  –تممسان 

 بيا والمتمثمة ما يمي:

  المكتبة المركزية لجامعة تممسان تتوفر عمى الوسائل التكنولوجية المتمثمة في

جتماعية بنسبة امن مواقع الكترونية وشبكات تواصل  0.2تطبيقات الويب 

 .محدودة غير كافية

  تتم عممية توظيف تطبيقات اإلعالم الجديد بالمكتبة المركزية لجامعة تممسان من

خالل تبني عدة استراتيجيات وتقنيات حديثة باالعتماد عمى تطبيقات الجيل الثاني 

لمويب، ومن أكثرىا استخداما شبكات التواصل االجتماعي المتمثمة في الفيس 

 البوك.
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  تتوفر المكتبة المركزية لجامعة تممسان عدة خدمات من خالل شبكات تواصل

االجتماعي والمواقع االلكترونية المتمثمة في إمكانية البحث في الفيرس المتاح 

والخدمة المرجعية، وخدمة البريد االلكتروني وخدمة  .opacعمى الخط المباشر

ر الوصول إلى الدوريات . وخدمة توفيSNDLالبحث في البوابات التوثيقية 

 االلكترونية تبقى تعتمد عمى الخدمات التقميدية بشكل كبير

  تتوفر المكتبة المركزية بتممسان عمى مساحة الكترونية تتمثل في الموقع

وىو موقع مستقل عن   http:// dspace. Univ. Tlemcen.dzااللكتروني 

 الجامعة.

 مركزية عمى تسييل عممية البحث تساىم تطبيقات اإلعالم الجديد بالمكتبة ال

والوصول إلى مصادر المعمومات بشكل محدود جدا وذلك لقمة اإلمكانيات 

 والوسائل التكنولوجية.

 من شأنيا أن تحول دون توظيف ىذه ىناك عدة مشاكل ومعوقات تواجو المكتبة 

 التطبيقات كغياب العنصر البشري المتخصص في مجال التكنولوجيات الحديثة.

باإلضافة إلى غياب النصوص التشريعية والقانونية وغياب برامج التكوين لمموظفين 

 المكتبين وأكبر عائق ىو نقص الميزانية وظاىرة األمية المعموماتية الرقمية.

وفي األخير نستنتج أن التحول نحو اإلعالم الجديد من خالل توظيف تطبيقات الجيل 

بكر بمقايد لجامعة تممسان محدودة نسبيا وذلك  الثاني لمويب بالمكتبة المركزية أبو
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لعدم رضى المستفيد عنى الخدمات التي تقدميا المكتبة من خالل ىذه التطبيقات 

وعدم تمبية احتياجاتو وذلك راجع لغياب تتبنى االستراتجيات الحديثة لمواكبة التطورات 

الدعم الحكومي التكنولوجية وقمة العنصر البشري ذوي الكفاءات المتخصصة وغياب 

كمثل ىذه المؤسسات لذلك طرحنا مجموعة من االقتراحات لتطوير خدماتيا وتحسين 

أداءىا ليتمق بتطمعات المجتمع األكاديمي لتدعيم البحث العممي وتوفير كل 

 التسييالت أمام مجتمع الجامعة من طمبة وأساتذة وباحثين.

 عمى ضوء الفرضيات:   الدراسة نتائج  -3-2

 الخروج بنتائج الدراسة نحاول اإلجابة عمى التساؤل العام والمتمثل في:بعد 

ما ىو واقع تحول المكتبات الجامعية نحوى اإلعالم الجديد؟ ومدى مساىمة في 

 تسييل الخدمات المكتبة؟

وكإجابة عل التساؤل العام يمكن القول أن المكتبة المركزية لجامعة تممسان توفر 

كما توظف تطبيقات اإلعالم الجديد بنسبة محدودة وذلك راجع  المتطمبات التكنولوجية

إلى اعتمادىا عمى استخدام الوسائل التقميدية وبالتالي عدم توفر لخدمات االلكترونية 

 الحديثة بشكل جديد ممل يؤكد عدم رضى المستفيد وعدم تمبية احتياجاتو.

 اإلجابة عمى تساؤالت الفرعية:

  لوجية لممكتبات الجامعية نحو اإلعالم الجديد؟ما ىي أىم التحوالت التكنو 



دراسة ميدانية بالمكتبة المركزية بجامعة ابو بكربلقايد بتلمسان.  االطار التطبيقي:  

 
103 

حسب ما توصمت إليو الدراسة نرى أن المكتبة المركزية تسعى لتوظيف تطبيقات 

من شبكات تواصل االجتماعي  0.2اإلعالم الجديد المتمثمة في تطبيقات الويب 

 لمستفيد.ومواقع الكترونية لالستفادة منيا لتسييل الخدمات المكتبة وتمبية احتياجات ا

 تاحة المعمومات؟  ما مدى مساىمة اإلعالم الجديد في عممية البحث وا 

إن توظيف تطبيقات بالمكتبة يساىم في عممية البحث والوصول إلى مصادر 

تاحة مختمف الخدمات كالخدمة المرجعية واإلجابة عمى االستفسارات  المعمومات وا 

رس والمواقع االلكتروني الخاص والخدمة البيبميوغرافية من خالل الطالع عمى الفيا

 بالجامعة.

 ما ىو دور تطبيقات اإلعالم الجديد في تفعيل خدمات المعمومات بالمكتبة؟ 

تؤكد نتائج الدراسة أن تطبيقات اإلعالم الجديد المتمثمة في تطبيقات الويب ليا دور 

 في تفعيل الخدمات وتسييميا.

 ي توظيف تطبيقات اإلعالم الجديد؟ما ىي المشاكل التي تواجو المكتبة المركزية ف 

خمصت الدراسة إلى أن المكتبة توظف تطبيقات اإلعالم الجديد بنسبة محدودة وذلك 

ألنيا تواجو بعض الصعوبات والمشاكل التي تعرقل تطبيقيا بالمكتبة كقمة اإلمكانيات 

 البشرية والمادية ونقص الميزانية وغياب النصوص التشريعية وغيرىا من األسباب

 الفرضيات: ضوءتيا عمى ناقشقوم بمنتائج  المقترحة لمعرفة مدى مطابقة الن

  جامعية.التطمب التحول نحو اإلعالم الجديد بالمكتبات يالعنصر الحديث 
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تحول نحو اإلعالم الجديد ألن تؤكد نتائج الدراسة أن المكتبات الجامعية تتطمب ال

لممكتبة  المركزية أبو بكر بمقايد  صر الحالي يفرض عمييا ىذا التوجو فالبنسبةالع

بتممسان فإنيا توظف بعض تطبيقات اإلعالم الجديد بشكل نسبي ال يتماشى مع 

  نسبيا. المستفيدين وعميو الفرضية محققة متطمبات ىذا العصر وليس احتياجات

 السرعة والوصول إلى المعمومات من مقومات أو سمات اإلعالم الجديد لتقديم 

 المستفيدين. الخدمات لكافة

ف تطبيقات اإلعالم الجديد بالمكتبة المركزية لتممسان يأثبتت نتائج الدراسة أن توظ

سرعة الوصول إلى المعمومات وتمبية تسييل خدماتيا المكتبة من خالل تساىم في 

كافة احتياجات المستفيدين مثل خدمة البريد االلكتروني وموقع التواصل االجتماعي 

 لفرضية محققة.وعمية ا الفيس بوك

  الجديد بالمكتبة المركزية  عالماإلأثبتت نتائج الدراسة أن توظيف تطبيقات 

ة من خالل السرعة في تسير الوصول إلى يتساىم في تسييل خدماتيا المكتب

 لتواصل االجتماعي الفيساحتياجات المستفيدين من خالل موقع اتمبية و المعمومات 

 لفرضية محققة.ابوك وعمييا 

  ساىمت خدمات اإلعالم الجديد في تسييل عممية اإلتاحة والبحث العممي وتفعيل

 التواصل األكاديمي رضى المستفيد.
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من خالل نتائج الدراسة اتضح لنا أن المكتبة المركزية توفر خدمات اإلعالم الجديد 

 المتمثمة في شبكات التواصل االجتماعي والمواقع االلكترونية بشكل محدود إال أنيا

 تسعى إلى تطوير وبالتالي الفرضية محققة.

 ىناك بعض المشاكل التي تحول دون توظيف اإلعالم الجديد بالمكتبة المركزية؟ 

خمصت الدراسة إلى أن المكتبة توظف تطبيقات اإلعالم الجديد قميمة وذلك ألنيا 

م تواجو الكثير من الصعوبات والمشاكل التي تعرقل اتجاىيا في التحول نحو اإلعال

الجديد كالمشاكل المالية واإلدارية وحتى البشرية إال أنيا تسعى لمقيام ببعض التحديات 

 لتطوير أداء المكتبة وتسييل خدماتيا وبالتالي الفرضية محققة.

 اقتراحات الدراسة:-3-3

عمى ضوء النتائج التي يتم التوصل إلييا ومن خالل الدراسة الميزانية التي قمنا بيا 

تقد يم اقتراحات تساىم في تفعيل التحول نحوى اإلعالم جيات و تراتيوحسب وضع اس

 أىمية ىذه االقتراحات فيما يمي: الجديد بالمكتبة المركزية تممسان أبو بكر بمقايد نذكر

  تتبادل الخيرات المينية والتجارب المميزة مع باقي المكتبات الجامعية والعالمية

طريق عقد المؤتمرات والدورات  عن 0.2الرائدة في توظيف منصات الويب 

 التكوينية في ىنا المجال.

 .تبين اإلدارة االلكترونية في تحسين مستوى الخدمات بالمكتبات الجامعية 

  عادة النظر في المنظومات التشريعية بالمكتبات الجامعية  الدعم الحكومي وا 
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  اإلعالم تطبيق المعايير الدولية لتقديم خدمات مميزة من خالل توظيف تطبيقات

 الجديد بالمكتبات الجامعية.

  العمل عمى تطوير وتشجيع المبادرات والجيود الرامية عمى تحفيز وتدريسي

المجتمع العممي واألكاديمي عمى استعمال تطبيقات اإلعالم الجديد لممكتبات 

 األكاديمية لما ليا من دور في دفع العمل البحثين والتعميمي وتطويره.

 حة في موقع المكتبة الجامعية أو موقع الجامعة عمى تخصصيا صفحة أو مسا

الخط العرض األعمال المنجزة من قبل الباحثين المنتسبين إلى الجامعة بتوفير 

البيانات البيبميوغرافية ليذه األعمال وذلك ألنو يساىم في الدفع من التصنيف 

 العالمي لمجامعات.

  طالعيم بأخر المستجدات تأسيس جمعيات مكتبة من شأنيا تدعيم وتكوينييم و ا 

 التي تحدث في مجال المكتبات والمعمومات.

  ضرورة االشتراك في شبكة االنترنت وذلك بتخصيص جزء من الميزانية

 المخصصة لممكتبة الجامعية.

  محاربة إتاحة مواقع الويب المصمم من طرف المكتبة الذي ىو عبارة عن

بتممسان توفر موقع الكتروني مستقل عن بوابة وثائقية وذلك أن المكتبة المركزية 

 الجامعة.
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  طالعيم بأخر تأسيس جمعيات مكتبة من شأنيا تدعيم المختصين وتكوينيم وا 

 في مجال المكتبات والمعمومات. المستجدات التي تحدث 

 



 خاتمــــــــــــــــــــــــــــة
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 : ةـــــاتمـــــــــــخ

 اإلعالمعمى امتداد ىذه الدراسة حاولنا أن نسمط الضوء عمى موضوع التحول نحوى 

لفتح مجال  الدراسة جاءت كمحاولة متواضعة منىذه االجديد في المكتبات الجامعية و 

 اإلضافاتتبقى محاولة  تحتاج لمكثير من لطمبة عمى المكتبات و  راسة جديدةد

 اإلعالممن خالل دراستنا لموضوع مموضوع و ل المستمرة محداثةلوالمتابعات وذلك 

رز تحميل المقابمة توصمنا إلى أن ليا دور بامن خالل الوسط الجامعي و  فيالجديد 

ات عدة في المكتبات وتطبيق ستخداماتا والبحث العممي ول وتدعيم في تطوير

المعمومات كما ليا  إلى  موصولل عممية اإلتاحة تسييليل التواصل األكاديمي و عكتف

لمتقنيات الحديثة كبيرة في تحقيق أىداف المكتبة ومواكبة  التطور التكنولوجي أىمية  

 أجل استقطاب أكبر عدد من الروادتسويقيا من و  من خالليا تتم ترقية خدماتياو 

بمستوى تطمعات المجتمع األكاديمي لتدعيم البحث العممي والنيوض بالتعميم  لتميق

عية مكانة ولتحتل المكتبات الجامالعالي لتوفير كل التسييالت أمام مجتمع الجامعة، 

 .مرموقة مابين المكتبات
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 :باللغة العربية صملخ

الجديد بالمكتبات الجامعية أي ما يتعمق  اإلعالمتتناول الدراسة موضوع التحول نحو 
تطبيقات الويب وشبكات تواصل االجتماعية  يالتكنولوجيات الحديثة المتمثمة فبتوظيف 

ومواقع االلكترونية بالمكتبة حيث أحدثت ىذه التقنيات الجديدة عدة تحوالت جذرية في 
جيات المكتبات التي تعتمدىا أنظمة المعمومات عمى الصعيد الدولي وعمى رأسيا اتياستر 

الذي جعل سياسة  األمردييا المكتبات الجامعية بتغيير لنظرتيا التقميدية اتجاه فئات مستفي
بيدف  وذلك  البيئة االلكترونيةاالنفتاح عمى المستفيد تكاد تكون السمة الغالبة والمميزة ليذه 

لموصول إلى المعمومات والحفاظ عمييا  اإلتاحةنقل المعمومة ونشرىا وتحديثيا وتسير عممية 
ي والنيوض بالتعميم العالي لتدعيم البحث العمم األكاديميلتميق بمستوى تطمعات المجتمع 

 لتوفير كل التسييالت أم  مجتمع الجامعة.

الجديد  اإلعالمحاولنا من خالل ىذه الدراسة تسميط الضوء عمى تجربة توظيف تطبيقات  قدو 
بالمكتبة المركزية أبو بكر بمقايد جامعة تممسان معتمدين في جمع المعمومات عمى الوسائل 
التالية وىي المقابمة إضافة المالحظة الختبار الفرضيات التي تتم صياغتيا فتوصمنا إلى أن 

الجديد بشكل محدود ال يتماشى مع متطمبات  اإلعالمالمكتبة المركزية توظف تطبيقات 
وال يساىم بشكل جيد في   المستفيدين احتياجاتي بااللكترونية وال يم ةوالبيئصر الحديث الع

لتطوير  تقديم الخدمات المكتبة وذلك لعدة مشاكل وصعوبات تواجو المكتبات في التحدي
 تطبيقاتأنيا تسعى من خالل استخدام  الإخدماتيا ومواكبة التطور التكنولوجي لمتقنيات 

 بالمكتبة المركزية .الجديد  اإلعالم

الجديد بالمكتبة  عالماإلوأخيرا فإن ىذا البحث يعتبر مساىمة بسيطة في توظيف تطبيقات 
 مقايد ـتممسان المركزية أبو بكر ب
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ـ الخدمات االلكترونية ـ المواقع  معيةالمكتبات الجاــــ الجديد  اإلعالم ـكممات المفتاحية:الو 

 االلكترونية ـ شبكات التواصل االجتماعي.
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 الملخص باللغة الفرنسية:

Résumé: 

La chose la plus importante que nous atteint à travers cette étude, le 
rôle des systèmes de bibliothèques universitaires automatisé 
intégrées et nous avons pris l'écureuil comme un modèle que les 
bibliothèques universitaires utilisent ce système automatisé où l'étude 
sur le terrain a dirigé à la fois College Abu Baker Library Belcaid 
Tlemcen, ainsi que la bibliothèque de collèges Université Abdul 
Hamid Ibn Gel en plus de la Badis de Mostaganem Faculté des 
Sciences humaines et de la civilisation islamique à Oran Bibliothèque 
et nous a été démontré par cette étude que le mécanisme des 
systèmes récemment d'intérêt par les professionnels en raison de 
ses services dans le domaine des bibliothèques et activé, comme l'a 
conclu la Entretien que la plupart des bibliothécaires ont la volonté 
de développer le système et activer ses services, car il ne suffit pas 
un peu par rapport au nombre de bénéficiaires, ce qui appelle à 
davantage d'efforts pour améliorer et développer ces services, ainsi 
que suivre l'évolution de l'âge et de l'introduction de la technologie 
moderne dans les bibliothèques universitaires et le point le plus 
important est d'activer les sessions de formation pour les 
bibliothécaires à plus de l'utilisation du système automatisé et en leur 
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donnant l'expérience et l'efficacité que le bureau est la base de la 
bibliothèque. 

Mots-clés: 

Systèmes de mécanisme intégré, les bibliothèques universitaires, écureuil. 
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 الملخص باللغة اإلنجليزية:

 

We have takin the squirrel as a model sincemostuniversitylibraries 
use thisautomated system. The fieldstudywasdirected to both the 
library of Abu BakrBelqaydCollege in Tlemcen and to the library of 
faculties of Abdel Hamid Ibn UniversityBadisMostaghanem in addition 
to the library of the Faculty of Humanities and IslamicCivilization in 
Oran. It has becomeclear to us throughthisresearchthat the 
automatedsystems in recent times have received the attention of 
specialistsbecause of the services provided in the field of libraries 
and activation, as weconcludedthrough the An interview thatmost of 
the libraries have a desire to developthis system and activateits 
services becauseitissomewhatinadequatecompared to the number of 
beneficiaries and thisrequires a greater effort in the improvement and 
development of these services as well as keeping pace with the 
latestdevelopments and the introduction of modern technology in 
universitylibraries and the most important point is to activate the 
training courses for the library To enable more than the use of the 
automated system and experience and efficiency, consideringthat the 
desk is the cornerstone of the library. 



 

 :عبارة عن خريطة توضح موقع جا معة أبو بكر بلقا يد تلمسان20الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 صورة توضح:الموقع اإللكترونى الرسمى لجا معة أبو بكر بلقايد

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 للمكتبة المركزية لجامعة أبو بكر بلقايد الرسمي اإللكترونيصورة توضح:الموقع 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 عرض الطابق االرضىصورة توضح:لوحة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الرئيسيالمدخل  الطابق االرضى فيصورة توضح:بهو المعارض الموجودة 

 

 

 

 



 

 

 

 

صورة توضح:الفهرس المباشر على الخط للمكتبة المركزية لجامعة أبو بكر بلقايد 
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 cainmلقاعدة بيانات  الرسميصورة توضح:الموقع 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 األطروحاتعن  لإلشعارصورة توضح:البوابة الوطنية 

 

 



  دليل المقابلة

 استخدامات تطبيقات اإلعالم الجديد في المكتبة المركزية بتممسان. المحور األول:

 ؟ ما هي الوسائل التكنولوجية الحديثة المسخرة لتسهيل الخدمات المكتبة بتممسان -1

 تطبيقات اإلعالم الجديد بالمكتبة المركزية لجامعة تممسان ؟ .هل يتم توظيف  -2

هي أهم الخدمات التي تقدمها المكتبة من خالل شبكات التواصل االجتماعي  ما -3

 والمواقع االلكترونية ؟

الوعي لمعموماتي بأهمية المواقع االلكترونية وشبكات التواصل  الثاني:ر المحو 

 االجتماعي في تفعيل خدمات المعمومات والتواصل األكاديمي.

عمى مساحة إلكترونية خاصة بها عمى هل تتوفر المكتبة المركزية بتممسان -4

 شبكة الويب وفيما تتمثل طبيعة هذه المساحة ؟

ما هي الخدمات التي يمكن أن تقدمها المكتبة من خالل توظيف تطبيقات   -5

 اإلعالم الجديد ؟

هل ساهمت تطبيقات اإلعالم الجديد في عممية البحث والوصول إلى  -6

 مسان ؟المصادر المعمومات بالمكنية المركزية بتم

النهوض بالخدمة المكتبة في ظل استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد  المحور الثالث:

 بالمكتبة المركزية بتممسان.



المستفيدين عن خدمات تطبيقات اإلعالم الجديد بالمكتبة  اما مدى رض  -7

  ؟ المركزية

هي المعوقات التي تحول دون توظيف تطبيقات اإلعالم الجديد في  ما  -8

 المكتبة المركزية ؟

ما هي أهم االستراتيجيات والحمول حول توظيف المكتبة المركزية لتطبيقات   -9

 ة ؟ياإلعالم الجديد لمنهوض بالخدمة المكتب
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