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 :مقدمة

ات تكنولوجيا المعلوم تقنياتشهد العالم تطور  بداية القرن الحالي مع نهاية القرن الماضي و   

يسمى بمجتمع المعلومات الرقمية، نجبا ما وبتزاوج هاتين التقنيتان أ ،االتصال بصفة كبيرةو 

هذا من تعامل فيه مع المعلومات الرقمية بشكل كبير وفي جميع مناحي الحياة، المجتمعًا يتم 

 ،الحصول على المعلومات التي يريدونها بكم هائل وبسرعة  كبيرة يسهل على الباحثين أنشأنه 

م هذا الكم الهائل والغزير من المختلفة، وفي خض ربهمينما كانوا ليستغلوها في تحقيق مآوأ

مجتمع هم مظاهر لمكتبة الرقمية كأحد أوتطور تكنولوجيا االتصال تبرز ا المعلومات الرقمية

المكتبة  نأ صولها يدركونتاريخها وأ كتبة الرقمية وسون ألدبيات المار ، فالدالمعلومات الرقمية

 -القرن العشرين من األولفي النصف  -في عصر الوسائل التقليدية الرقمية كانت مجرد فكرة

 وكان مراد الفكرة هو ،الوقت ك، لغياب التقنيات الرقمية في ذللقائمة على الطباعة والتدوينا

ة في شكل قواميس المثل للمعارف الموسوعية المدونجاد وسيلة تقنية تسهل االستغالل اإي

. ما ذكرناه سابقاً  القرن العشرين بفعل ،  تجسدت هذه الفكرة في أواخروموسوعات وكتب...

فالمكتبة الرقمية نتجت عن التفكير في إيجاد إمكانيات تقنية لتسهيل مهمة الباحثين في جمع 

ين ر ثماره في وقتنا المعاصر أ، وهو ما أثمسترجاعهاإالتعرف عليها و  تخزينها و المعلومات و

  .قمية التي تخدم البحث العلميئط التقنية الر والوسائل و الوسا البرمجياتبتداع الكثير من إ تم

الهمية القصوى التي تكتسيها البحوث ألى ن نشير إالبد أعند الحديث عن البحث العلمي و 

، لذا وجب على الباحث أو الطالب العلمية االكاديمية في تطوير مهام الجامعة وخدمة المجتمع
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لمادة يعتمد على ا و ،االساسية للبحث العلميكاديمي يلتزم فيه بجميع الخطوات أن يكون بحثه أ

لباحث للمكتبة يلجأ ا و ،يكون بحثه ذو قيمة علمية مناسبة لعلمية الضرورية و المناسبة حتى

تبة الباحث للمك لجوء و ،العلمية من معلومات رقمية تخدم بحوثه هالرقمية بحثًا عما يحتاج

من خالل ما تقدمه  ؛الرقمية في خدمة البحث العلميهمية المكتبة ال دليل على أالرقمية ما هو إ

يمكن  المعلومات مصادرمن  مختلفة أشكالنتاج الفكري في إلاكم هائل من  المكتبة الرقمية من

ية من سهولة البحث لى ما تقدمه المكتبة الرقمضافة إإ، يوظفها الباحث في بحوثه العلمية أن

مصادر المكتبة  توظيف أنإال به، ما تتميزو  لرقمية وسرعة الحصول عليهاا هامصادر عن 

في  عدد من الباحثين تعرقل والتيكثيرة  ية ال يخلو من المعوقاتالرقمية في البحوث العلم

  توظيفها في بحوثهم العلمية.وكذا  مصادر المكتبة الرقميةمن االستفادة 

طلبة سنة ثانية ماستر توظيف  معرفة مدىلمحاولة كلدراسة اجاءت هذه هذا كله  على بناءا و

سترجاع اإل لبحث ووكذا طرق ا ثهم العلمية،تصال لمصادر المكتبة الرقمية في بحوإ إعالم و

، وكذلك تعرف على نوعية البحوث المعلومات المكتبة الرقمية  مصادرإليجاد التي يتبعونها في 

مصادر المكتبة الرقمية هم  لتوظيف سباب لجوئوأ،  في الجامعة العلمية التي يكلُفون بإجرائها

مصادر واجه الطلبة أثناء توظيفهم لالتي قد تمعرفة الصعوبات  ، كذلكفي بحوثهم العلمية

  .المكتبة الرقمية في بحوثهم العلمية

قسمنا هده الدراسة إلى فصلين إضافة للفصل المنهجي الذي كان بمثابة التعريف بإجراءات   

  .الدراسة في جانبها المنهجي
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سمنا هذا قلعلمي وقد البحث امكتبة الرقمية ومصادرها في خدمة ال  الفصل األول كان بعنوانف 

عن تعريف لى ثالثة مباحث فالمبحث االول بعنوان المكتبة الرقمية، وتكلمت فيه إالفصل 

 ،اإلفتراضية اإللكترونية و رق بين المكتبة الرقمية والمكتبةالمكتبة الرقمية ثم تكلمت عن الف

عى لتحقيقها ثم لتي تساهداف المكتبة الرقمية ألى مميزات المكتبة الرقمية ثم إبعدها تطرقت 

خر عنصر من المبحث أمصادر المكتبة الرقمية وفي  وتنظيم بناءلموضوع وتطرقت بعدها 

المبحث الثاني كان ما ، أفي المكتبة الرقمية سترجاع اإل طرق البحث وعن االول تكلمت فيه 

نواع البحث أل تطرقتن تعريف البحث العلمي ثم بداية تكلمت فيه ع ،البحث العلميبعنوان: 

تطرقت لكل من  ، وبعدهاالباحث اصفات البحث العلمي وعدها تكلمت عن مو ب، و العلمي

وكذا خطوات البحث العلمي وفي العنصر  ،التي يرتكز عليها واألسسهداف البحث العلمي أ

 ما المبحث الثالث فكان بعنوانأ ،الجزائرية موضوع البحث العلمي بالجامعة إلى تطرقت  األخير

 شكالأ هذا المبحث عنفي  تكلمت إذ البحوث العلمية،وعالقتها بمصادر المكتبة الرقمية 

عن ثم تكلمت  ،، وبعض ما يتعلق بهامية تعريفها ومميزاتها وعيوبهاالمكتبة الرق مصادر 

، بعد ذلك تطرقت العلمية لرقمية و الورقية عند توظيفها في البحوثالمراجع ا  توثيق ضرورة 

و كذلك تكلمت  كتبة الرقمية في البحوث العلمية الباحثين لتوظيف مصادر الم وءلج أسباب إلى

  معوقات توظيف المصادر المكتبة الرقمية في البحوث العلمية.عن 

 تخذتأين إ بكلية العلوم االجتماعية بمستغانمالفصل األخير فكان عبارة عن دراسة ميدانية  أما

 .بهذه الكلية نموذجا لهذه الدراسةسنة ثانية ماستر طلبة 



 الفصل التمهيدي : إجراءات الدراسة
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 .أساسيات الموضوع الدراسة :1

وقت الول هذه الدراسة توظيف الطلبة لمصادر المكتبة الرقمية في بحوثهم العلمية، في تتنا   

علومات قواعد الم الدوريات الرقمية و و رقميةمصادر المكتبة الرقمية من كتب  أصبحتالذي 

 طلبة إلنجاز بحوثهمالساسية يلجأ إليها تعتبر دعامة أ التي الرقمية مصادر المكتبةالشكال أهم أ

 للباحث من معلومات ا تمنحه المكتبة الرقمية، وهذا نظرًا لمالعلمية التي لم تعد تحتمل تأخير

 .كبيرةوبسرعة  وفيرة

 .مشكلة الدراسة:1-1

 تكوينه الجامعي  إطاروفي  أكاديميعتباره باحث إيقوم الطالب الجامعي بكما هو معمول به   

أنها ، بحوث من شمشواره الجامعي طيلةو ي مجال تخصصه كاديمية فأعلمية  بإنجاز بحوث  

ساسيًا في الوظيفة العلمي ركنًا ألذا يعتبر البحث  ،لطالبتحصيل الجامعي الرفع من مستوى ال

فعالة في تطوير  داةأ نهالتعليم الجامعي إضافة إلى ألكونه يساهم في تطوير العلمية للجامعة؛ 

 سواء. عضاء هيئة التدريس والطلبة على حدألالمعارف 

ساسية وضرورية بخطوات أ ةالعلمي لطالب الجامعي أثناء إنجازه لبحوثهن يمر اومن البديهي أ

 ه الخطوات الضرورية هي جمع مصادرهذ أهم ومن بينمن البحوث العلمية،  بحث ألي

ثراء بحثه بكم من أجل إمن  لكوذ؛ وأنواعها أشكالهاختالف على إالالزمة المعلومات 

 أو مصادر ورقية . سواًء كانت هذه المصادر مصادرحتى يضفي عليه قيمة علمية معلومات،ال

 وعية المعلومات الحديثة، نولوجيا أنتجته تكأما  أهمخيرة من األتعتبر هذه إذ  ،حديثةرقمية 
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لى و الباحث من الوصول إأكان الطالب يصبح بإم نترنتاإلشبكة  إنتشار ظهور و و بفعل

وتتيح المكتبة  ،مكانمن أي زمان و  أيفي العلمية  بحوثهفي  مصادر المكتبة الرقمية وتوظيفها

 يسهل أن هذا من شأنه ،ستفادة منهللباحثين لإل الفكري الرقمينتاج إلامن  الرقمية كمًا هائال

، ةلكترونيب أإل)الكت وحديثة وبأشكال مختلفة  ةرقمية وفير  معلوماتحصول على على الباحث ال

 في الوقت المناسب ويوفر له الكثير من الجهد ورقمية،...( المراجع اللكترونية، دوريات أإلال

يتميز البحث عن مصادر المعلومات في المكتبة الرقمية بسرعة ونجاعة ودقة على  إذ الوقت،

 ول بين الباحثين من بعض الصعوبات التي قد تح   يخلو طبعًا هذا ال، عكس المكتبة التقليدية

 في بحوثهم العلمية. لمصادر المكتبة الرقميةوبين توظيفهم 

 :التيا التساؤل يدفعنا لطرحوهذا 

الرقمية  اتلمصادر المكتب واالتصال اإلعالمشعبة  ثانية ماسترسنة  طلبة توظيفما مدى ـ 

 في بحوثهم العلمية؟

 تساؤالت الدراسة:.1-2

 ؟ةمصادر المكتبة الرقمي إيجاد  تصالإ سنة ثانية ماستر إعالم و طلبةيع كيف يستط -

 تصال؟إ سنة ثانية ماستر إعالم و ما نوع البحوث التي يقوم بها طلبة -

وتوظيف مصادرها الرقمية  لمكتبةل واتصال إعالمثانية ماستر سنة  الطلبة دواعي لجوءما  -

 ؟في بحوثهم العلمية 

مصادر تصال في توظيف إ عالم وسنة ثانية ماستر إ الطلبةتعيق  هل هناك معوقات -

 كتبة الرقمية في بحوثهم العلمية؟الم
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 .فرضيات الدراسة:1-3

عتبر تحديد و الحل لها، ويأبحث عن االجابة وي  طرح تساؤالت و بحث علمي ت  أي دراسة أفي 

، إليهاالتي تم التوصل بين الجوانب النظرية والنتائج  فرضيات البحث خطوة جد هامة للربط

 ؛لدراسةافي بداية لباحث اويتبناه ستنتاج يصيغه تخمين أو إ ن الفرضية هيإلى أ اإلشارةوتجدر 

 مؤقت. إجابة إذ هي

 الفرضية العامة:.1-3-1

الرقمية في بحوثهم  ةصادر المكتبلم تصالاإلعالم و اإل شعبة ماسترسنة ثانية  يوظف طلبة

 مصادر المعلومات.من  ته وحاجتهمن طالب ألخر كل حسب رغب ةمتفاوت لعلمية بدرجاتا

 :الفرضيات الجزئية. 1-3-2

 المكتبة الرقمية من خاللمصادر إيجاد  تصالسنة ثانية ماستر إعالم و إ طلبةيستطيع  -

 .سترجاعاإل طرق البحث و تباع بدائلإ

 كاديمية جامعية.إتصال بحوث أ ع البحوث التي يقوم بها طلبة سنة ثانية ماستر إعالم ونو  -

ومميزات مصادرها  وسهولة البحث عنها و إسترجاعها،معلومات بالمكتبة الرقمية وفرة ال -

اللجوء إليها وتوظيف مصادرها في  لىإعالم و إتصال إ سنة ثانية ماستر طلبةتدفع الرقمية، 

 .بحوثهم العلمية

توظيف  بينهم وبينول تح  عديدة  صعوباتتصال سنة ثانية ماستر إعالم و إطلبة يواجه  -

 .خرمن طالب آلهذه الصعوبات  تختلف و مصادر المكتبة الرقمية في بحوثهم العلمية
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 موضوع الدراسة: ختيارإدوافع .1-4

 ختيار هذا الموضوع لعدة أسباب أهمها:إيعود 

همية القصوى التي توليها المكتبة الرقمية في تقديم خدمات المعلومات للطلبة والباحثين ألا -

 إلثراء البحث العلمي. الموضوع تناولأ جعلنيمما 

مكانية  الجامعة ستخدام الطلبةمدى إ على عن قرب التعرف - لمصادر المكتبة الرقمية وا 

 توظيفها في البحوث العلمية.

 في خدمة البحوث العلمية. مصادر المكتبة الرقميةدور ب التعريفالمساهمة في  -

 حفظ تكنولوجيا تواكب التيو  عد من المواضيع الحديثةالمكتبة الرقمية يستخدام مصادر إ -

  .تصالاإل و المعلومات

دراسة عن لامزاولة  أثناء ؛مع المصادر الرقمية تجربتيلموضوع بحكم ذا اتناولت ه -

 .2012إلى  2009بالمراسلة( مدة خمس سنوات من )بعد

 الدراسة: أهمية.1-5

 ساسية:تستمد هذه الدراسة أهميتها من نقاط أ

 همية المكتبة الرقمية ودورها في خدمة البحث العلمي.أ -

 نجاز البحوث العلمية. في إ المكتبة الرقمية معلومات شكال مصادرأدور  -

 همية البحث العلمي وحاجته الفعلية لمصادر المكتبة الرقمية.أ -

 هداف الدراسة:أ.1-6

 تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
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تاحتها للباحثين ؛ بغرض إتنمية مجموعاتها طلح المكتبة الرقمية ودورها فيفهم مص -

 .واالستفادة منها

مصادر المكتبة السترجاع التي يلجأ إليها الباحث للحصول على إلمعرفة طرق البحث و ا -

 الرقمية.

 المكتبة الرقمية. والتقليدية في المكتبة المعلومات  مصادرالبحث عن لفرق بين امعرفة  -

 .همية توثيق المصادر الرقمية و الورقية في البحوث العلميةلوقوف على أا -

 مصادر المكتبة الرقمية في إنجاز بحوثهم العلمية.لجوء الطلبة ل أسبابف عند و لوقا -

لكشف عن المعوقات التي تعيق الباحثين في توظيف مصادر المكتبة الرقمية في بحوثهم ا -

 العلمية.

 الدراسات السابقة:.1-7

أساس  أن تعتبر الدراسات السابقة نقطة بداية ألي بحث علمي ومصدر إلهام للباحث، كون 

ن كل بحث علمي ما هو إال تكملة لما بحث سابق، توقف فيه   المعرفة العلمية هو التراكمية، وا 

 مقدرةالجل اإللمام بالموضوع و من أ ؛مجموعة من الدراسات السابقةطلعت على عليه أ وبناءً 

للموضوع مذكرتي إال القليل منها  مشابهةكثيرة  دراسات أجدلم  رغم أنني ،إلشكاليةاعلى ضبط 

 وهي:

لكترونية المعتمدة مصادر المعلومات اإل ستخدامإالشوابكة، يونس.  الدراسة االولى:.1-7-1

المرجعية. مجلة  لإلستشهاداتدراسة تحليلية  :التربوية واألطروحاتفي الرسائل  على االنترنت

 272-260.ص.ص،4ع.،6.مج،2010،االردنية في العلوم التربوية
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لمصادر المعلومات طالب الدراسات العليا  ستخدامإدرجة تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن 

 277المرجعية الواردة في  اتستشهادإلاوفيها تم تحليل  لكترونية المعتمدة على االنترنت،أإل

( وفق 2007-2005من)الممتدة بجامعة اليرموك خالل الفترة  أ نجزتطروحة جامعية رسالة وأ  

إلى التوزيع الموضوعي ،الشكلي ،الزمني  باإلضافةبالمصادر االلكترونية  الستشهادأدرجة 

 واللغوي لها .

ستشهد بها بالمصادر االلكترونية نسبة الرسائل الجامعية التي أ   أن إلىت نتائج الدراسة أشار 

االلكترونية في هذه الرسائل  بالمصادرستشهاد إلا عدم نسبة(، في حين بلغت %47لغت )ب

بالمصادر  ستشهادإتضمنت أعلى نسبة  2007زت عام أنج ن الرسائل التيوا   (،6%)

أغلبية هذه المصادر  نجليزية، وادر المستشهد بها كانت باللغة اإلمعظم المصأن  لكترونية واإل

 مقال االلكتروني". أوفئة "بحث  إلى تنتمي

الحمزة، منير. دور المكتبة الرقمية في دعم التكوين والبحث العلمي  الدراسة الثانية:.1-7-2

ادر بقسنطينة نموذجًا. مذكرة عبد القالمكتبة الرقمية لجامعة األمير بالجامعة الجزائرية: 

 344.ص.2008جيستر في علم المكتبات. قسنطينة: جامعة منتوري،االم

والبحث العلمي والتحديات التي تواجهها  لجامعةا عمن تحديد واق اءلدراسة للموضوع بداتطرقت 

في ظل  جامعيالطالب العلى تكوين ركزت  كما ،يما يتعلق بالتكنولوجيات الرقميةخاصة ف

تقنيات الرقمية في المكتبة الرقمية، وتناولت العن وكذلك تكلمت هذه الدراسة  العصر الرقمي،

كذا دور المكتبة  المصطلحات ذات العالقة والفصل بين و  ،الدراسة مفهوم المكتبة الرقمية بدقة

لمكتبات الرقمية، وفي للتجارب عالمية  ت الدراسةتكوين و البحث العلمي، وتطرقالالرقمية في 
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عبد القادر  األميرلمكتبة الرقمية لجامعة تطرق الباحث إلى دراسة ميدانية ل الجانب التطبيقي

نيات المادية والبشرية والمادية المتاحة لها وكذا بالتعريف بهذه المكتبة واالمكا اءبدبقسنطينة 

إلى  الدراسة توصلت هذهدورها في دعم وترقية التكوين والبحث العلمي داخل الجامعة، وقد 

ن دور المكتبة الرقمية محل الدراسة يبقى متواضعًا ويحتاج إلى مجموعة من النتائج أبرزها: إ

يتطلب توفير  ماين والبحث العلمي بالجامعة؛ وهذا كثر في دعم التكو يل أتوظيف وتفع

 االمكانيات المادية والبشرية الالزمة وتكاثف الجهود وهذا في إطار منظومة رقمية وطنية.

ستخدام مصادر المعلومات إ زكرياء. ،رابعة ،حشود.، رنيمة الدراسة الثالثة:.1-7-3

موجهة لطلبة الماستر قسم علم المكتبات دراسة ميدانية  :لكترونية لدى الطلبة الجامعينأإل

 في ماسترالمذكرة مقدمة لنيل شهادة  .ياللي بونعامة خميس مليانةجامعة الج والمعلومات

كلية العلوم  : جامعة الجياللي بونعامةخميس مليانة.المعلومات و المكتبات علم تخصص

  138.ص.2016،التوثيق النسانية قسم علم المكتبات وأالجتماعية وأ

تقسيماتها المعلومات وحددت مراحل تطورها وأسبابها، ظهورها،  مصادر مفهومتناولت الدراسة 

ض غر ال تخدامها ومنافذ الحصول عليها وسلك تكلمت دراسة عن طرق إتاحتها وا  وأشكالها وكذ

خلصت الدراسة إلى ، وقد ستخدامهاإالتي تعرقل ، كذا المعوقات واألشكالمن هذه المصادر 

االت وال سيما البحث اللكترونية في كل المجالمصادر أ ستخدامإبالهتمام أ: عديدة أهمهانتائج 

 العلمي.
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 :الميدانية إجراءات الدراسة.2

جانب النظري إلى الجانب التطبيقي التعتبر إجراءات الدراسة نقطة تحول يتجه فيها الباحث من 

عن أسئلتها وفحص فرضياتها عن  االجابةو المعلومات حول مشكلة الدراسة لجمع  ،دراسته في

 .طريق مجموعة من الخطوات

لذي يناسب الظاهرة التي ألنه المنهج أ تحليليلاوصفي المنهج التبعت إ منهج الدراسة:.2-1

 تطرق إليها ميدانيًا وجمع المعلومات وتحليلها ودراستها.النحن بصدد دراستها وذلك من خالل 

ألغراض البحث، ويتم  لجمع البيانات ساليباال أوهي الطرق  تجميع البيانات: أساليب.2-2

 ظاهرة تحلياًل معمقًا. اللالزمة بهدف تحليل بفضلها جمع البيانات ا

هو أداة لجمع البيانات من أفراد أو جماعات كبيرة الحجم ذات كثافة  :االستبيان.2-2-1

األسئلة أو العبارات بغية مجموعة من  تظمستمارة إنجاز إذلك عن طريق  وعالية،  سكانية

ها من أدوات البحث العلمي وتستخدم لوحدها أو مع غير  ،معلومات كيفية أو كمية إلىالوصول 

 .للكشف عن الجوانب التي يحددها الباحث وذلك ،األخرى

  :وهي الخصائصيتميز بمجموعة من  حيث

 إعطاء الفرصة الكافية ألفراد العينة لإلجابة -

  .قليل التكاليف والجهد والوقتت -

 1..للمبحوث لخصوصيةاإعطاء نوع من  -

                                                           
 16ص..2010بناء الجراح،أغزة: مطبعة  جية لبناء االستبيان.الجرباوي، زايد بن علي بن محمود.القواعد المنه -1
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 حدود الدراسة الميدانية:.2-2-2

د من يعالذي  األكاديميضمن البحث  ه الدراسةهذتدخل : األكاديميةالحدود .2-2-2-1

 -معلوماتعلم المكتبات وال-نيل شهادة الماستر في تخصص نظم المعلومات والتوثيقمتطلبات 

 جامعة.قوانين  و ضوابطجامعة مستغانم تمت مراعاة ب ثناء الدراسة التي تمتوأ

 إعالم و ثانية ماسترمدى توظيف طلبة سنة  تمت معرفة :الحدود الموضوعية.2-2-2-2

هم العلمية ثو وما أسباب توظيفها في بح ،العلمية لمصادر المكتبة الرقمية في بحوثهم تصالإ

 وكذا معوقات توظيفها.

جراء الدراسة وهم طلبة سنة وتتمثل في العينة المختارة قصد إ الحدود البشرية:.2-2-2-3

 كلية العلوم االجتماعية و االنسانية جامعة عبد الحميد ابن باديس.تصال إإعالم و  ثانية ماستر

وتتمثل في المدة الزمنية المستغرقة في الجانب الميداني من هذه : الزمنية الحدود.2-2-2-4

الدراسة منذ بداية تصميم االستبيان إلى غاية تجميع النتائج وتحليلها والخروج بالنتائج النهائية 

 .(ماي 5غاية  إلىفريل أ 25)أياممدة عشرة دامت حيث 

واإلنسانية  االجتماعيةكلية العلوم واالتصال  اإلعالمشبعة  الحدود المكانية:.2-2-2-5

 . جامعة مستغانمب

 فتراضإبغرض الدراسة والتحليل على  ةر يكبهي عدد محدد مأخوذ من مجموعة  العينة:.2-3

 . الدراسة و للمجتمعأن االخذ بها كمؤشر للمجموعة ككل أنه يمك

                                                                                                                                                                                    
 .2008 دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان : .االجتماعية منهجية البحث العلمي في التربية والعلوم نمر دعمس، مصطفى.-2

 201ص.
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إلتصال ا إلعالم وافهم طلبة سنة ثانية ماستر شعبة هذا البحث في مجتمع الدراسة لوبالنسبة 

طالب في  256بجامعة مستغانم والمقدر عددهم ، إلنسانيةا إلجتماعية وابكلية العلوم 

علمية، الصحافة ال عالم، سمعي بصري،إلا"أإلتصال السياحي، وسائل  تخصصات التالية:ال

 أخذ فكان من الصعب ،الستبيان كأداة لجمع البياناتا ستعملتوبما أنني إ مكتوبة"،ال صحافةال

ستمارات الموزعة على إلا سترجاعصعوبة إ لوقت واوذلك نظرًا لضيق ؛ ككل مجتمع الدراسة

وبما أن  ،جانسعن مجتمع مت لمجتمع ألنه عبارةاعشوائية من هذا  عينة تختر إ الذ ؛طلبةال

أي  ،طالب 50بطلبة العينة حددت عدد  ، طالب 30وزالم تتج ألصليامجتمع ال من 10%

من مختلف التخصصات إلتصال من شعبة اإلعالم و اطالب  50 في العينةطلبة الن عدد أ

 عد تعميم النتائج على طلبة مجتمع الدراسة.ليتم فيما ب ،طالب 256من مجموع  اآنفً مذكورة ال

 . ضبط المصطلحات:2-4

يشتمل هذا المفهوم العام جميع مصادر المعلومات الرقمية، والتي يمكن  :الرقميةالمصادر 

ساس، ض هذه المعلومات ت ولد رقمية باألالحاسب أاللي أن يخزنها وينظمها ويبثها. وبع لجهاز

 1يدي إلى الشكل الرقمي.خر يتم تحويله من شكله االصلي تقلوبعض اال

البيانات جزءًا من إحدى تحتوي المكتبة الرقمية على مجموعة من تلك  :المكتبة الرقمية 

 ستخداملإلفالمكتبة الرقمية تحتوي على مجموعات متباينة من المعلومات المتاحة  ،المكتبات

                                                           
 82. ص.2006المعلومات والبحث العلمي. عمان: عالم الكتاب الحديث،  ربحي عليان، مصطفى. المكتبات و -1
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موا في تعاملهم مع تلك ن يستخدويستطيع هؤالء المستفيدون أ ،لفئات عديدة من المستفيدين

   1جيات.المكتبات أية  تجهيزات حاسوبية أو آلية وبرم

جراء ا  ضع الفروض و الحقائق، ويتم عادة من خالل و  كتشافإلهو الوصول البحث العلمي: 

 2التجارب والدراسات.

ويقصد به عملية إستشهاد الطلبة بالمعلومات مصادر المكتبة : -تعريف إجرائي-توظيف

، بعد أن يتمكنوا من إيجاد المصادر المكتبة الرقمية و التي تحمل الرقمية في بحوثهم العلمية

   المعلومات التي يبحثون عنها.

                                                           
-20.ص.1427المكتبات الرقمية.الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، فرحات السيد.تر.العريشي، جبريل بن حسن، ؛ آرمز، وليم -2

21 

 التوزيع والطباعة، دار المسيرة لنشر و :عمان الموسوعي لتكنولوجيا المعلومات واالنترنت. المعجم براهيم،إ عامر قنديلجي، -3
   65،202ص. .2003
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 تمهيد

مرًا ضروريًا وذلك إلنجاز بحوثه العلمية وهي أة الباحث لمصادر المعلومات ُيعد ن حاجإ   

يجاد المادة إ نه قد يتعذر عليهأ لىإ البحوث التي تأخذ وقت وجهد كبير من الباحث، هذا إضافة

والتي تسعى هذه االخيرة  ،يطرق باب المكتبة الرقمية  هما يجعل ؛بحثه إلنجاز المطلوبةالعلمية 

من خالل ما تتميز  ؛بصفة خاصة الجامعين إلى الفوز برضا المستفيدين بصفة عامة والباحثين

توفير مصادر المعلومات  هاتحقيقه من أهداف ومن أهمجل أ به من مميزات وما تسعى من 

  وتنظيمها و إتاحتها للباحثين في أي زمان وبأي مكان.الرقمية 
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 المكتبة الرقمية المبحث االول:.1

 :المكتبة الرقمية تعريف.1-1

عتمادًا إبة الرقمية ،روئ عن المكتمية بعديد من تعريفات إذ تباين خر مفهوم المكتبة الرقيز    

أكان اختصاصيًا بالمكتبات أو فلكٍل منظوره سواء  ؛هتماماتها  و يدور بخلد المتحدث  على ما

ليكم بعضاللي ...و أحاسب الفي المعلومات أو  مختص  :هذه التعريفات للمكتبة الرقمية من ا 

التي تقتني مقتنياتها من  المكتبةالمكتبة الرقمية: بآنها تلك  "تحي عبد الهاديمحمد ف"يعرف 

وتجري عمليات ضبطها  ،صاًل في شكل الرقميأالمنتجة واء رقمية سالمصادر المعلومات 

لحواسيب سواًء كانت اطريق شبكة  ويتاح لوصول إليها عن ،نظام ألي ستخدامإبببليوجرافيًا 

 .األنترنتعبر شبكة  محلية أو موسعة أو

نها مجموعة منظمة من ألغير الرسمي للمكتبة الرقمية هو أن التعريف ا ":وليم أرمز"يرى 

خزنة في أشكال رقمية ومتاحة تكون المعلومات محبها بعض الخدمات ،حيث االمعلومات ،تص

إلى أخرى  لصغراالشبكات وتتفاوت المكتبات الرقمية في حجمها من مكتبة بالغة  ىحدإعبر 

وأي برمجيات مالئمة  ،حاسباتأجهزة أي نوع من ألضخامة كما أنها يمكن أن تستخدم بالغة ا

 1.في هذا الصدد

                                           
، 2،ع.27مج. ،2011دمشق،جامعة  مجلة المكتبات الرقمية العربية.المفاهيم والتحديات التي تواجه  االسس، حمد.آ علي، -1

  686-630ص.ص.
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بأنها مجموعة من أوعية المعلومات المحوسبة رقميًا، و المرتبة :"يضًا أوتعرف المكتبة الرقمية  

شبكات المعلومات التي تمكن من الوصول  لمن خال ستخدامإلاطريقة و  تناسب ،بطريقة خاصة

مهما بعدت المسافات ،وتؤكد تجهيزات المكتبات الرقمية على تيسير تزويد إلى المعلومات 

 1".ستخدامهاا  و المعلومات وبثها ب

تا حتضانإلتعد هي البيئة المثالية  تاألنترننستنتج أن  السالفة خالل هذه التعريفاتومن   حة وا 

رقمية المصادر المعلومات على وسائط اللتي تقوم بتوفير أوعية و االدخول إلى المكتبات الرقمية 

  .مخزنة في قواعد المعلوماتال

 :االفتراضية ولكترونية المكتبة ال  الفرق بين المكتبة الرقمية و.1-2

ستخدام كما اإلن هذه المصطلحات الثالثة ليست مترادفة في أشارة إلى إفي البداية البد من     

 ختالفإ بين مفهوم كل مصطلح من هذه المصطلحات، ختالفاتإحيث يوجد  ،يتوقع بعضهم

 .ستخداماء والتكوين الهيكلي فضاًل عن اإليتجلى بشكل واضح وجلي في البن

هي التي تقدم خدمات المعلومات لمستفيد غير موجود " :(D-LIB)الرقمية المكتبة.1-2-1

الموجودة داخل المكتبة بعد  باستخدام مصادر المعلومات المتاحة و داخل جدران المكتبة، و

تاحتها من خالل  2."األنترانتشبكة  تحويلها رقميًا وا 

                                           
 294ص.. 2009التوزيع، و دار النشر المكتبات االلكترونية والمكتبات الرقمية.عمان: مصطفى. ربحي عليان، -1
. 2008ر المصرية اللبنانية،الدا .القاهرة:2ط االسس النظرية والتطبيقات. المكتبات الرقمية: عماد عيسى. صالح محمد، -2

 42ص.
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، فتراضيإلافي الفضاء  االفتراضية تتواجد المكتبات :(V-LIB) المكتبة االفتراضية.1-2-2

د جغرافية فهي مكتبة بال حدو  ،فتراضية في المكتبة التقليديةإلاالمكتبة  تحتويه ما وال يوجد

على  جمع بين أكثر من وظيفة واحدة للمكتبات يجمعها هدف مشتركالفضاًل عن قدرتها على 

 ورقي على أي شكل مجموعاتها حيث ال توجد ؛فتراضية بال جدرانشبكة الويب وتعد المكتبة اإل

 1.ويتم الوصول إليها من خالل شبكات الحاسب

مكتبات تصال بالنظام يمكن المستفيد من اإل :المكتبة االفتراضية "Lavernaالفيرنا " هاتعرفو  

ة المحلي المتاح على الخط المباشر أو من ستخدام فهرس المكتبإوقواعد البيانات عن طريق 

 2".حاسبات تعمل كبوابةخالل جامعة أو شبكة 

ا من لتي تتكون مقتنياتهالكترونية هي المكتبة اإل:(LIB – E)لكترونيةالمكتبة ال .1-2-3

لكترونية المختزنة على األقراص المرنة أو المتراصة أو المتوفرة من مصادر المعلومات اإل

  3نت.األنتر و عبر الشبكات أالمباشر  باالتصالخالل البحث 

ن أقة للمكتبة اإللكترونية و لة الحمرح هي ن المكتبة الرقميةأجه مما سبق نستنتن أيمكن  وما

والمصطلحات  كل مفاهيم ثالثة الرئيسية المستخدمة تبادليًا وبالترادف لداللة على المفهوم نفسه،

 .كل منها يدل على المفهوم خاص بهامستقلة 

                                           
  20.ص. 2008لكتب العلمية لنشر والتوزيع،دار ا القاهرة: المكتبات الرقمية. عبدالحميد. بسيوني، -1
  16ص.. 2011ار االلمعية للنشر والتوزيع،قسنطينة: د النشر االلكتروني. المكتبات الرقمية: الحمزة، منير. -2
 236ص..2010المعرفة، كنوز .عمان:[ط.]دانجليزي. -عربي المعلومات. مفاهيم علم المكتبات و خالد عبد الكافي. الصريرة،-3
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لتي تمتلكها وتدخل اكمجموعة غير متناهية من الوثائق  االفتراضيةالمكتبة  عتبارإكما يمكن 

المكتبة الرقمية و  ،المجموعات الوثائق اإللكترونية ضمن المجموعة التي تصاحب وتدعم وتكمل

تظم كل فالمكتبة اإللكترونية  ،فتراضيةإلاليست هي المكتبة اإللكترونية وليست هي المكتبة 

فهي أشمل من المكتبة  ومن ثم ،المكتبة الرقميةالمواد التي يمكن أن تكون ضمن مجموعات 

فالمواد الرقمية هي تلك المواد  ،رقميةالمواد الخدمات و اله األخيرة على تشتمل هذ إذ ؛الرقمية

حول من خالل وحدات الرقمية وشبكات والخدمات الرقمية وطبعًا الخدمات عالج وتُ تُ و  خزنالتي تُ 

 1.رقميًا من خالل شبكاتالرقمية هي خدمات يتم الوصول إليها 

 المكتبة الرقمية: .مميزات1-3

تح أمام المهام التقليدية للمكتبة الورقية ويف إن دور المكتبة الرقمية يتجاوز الدور األساسي و  

والحصول على  تصاالتاالمن تقنيات المعلومات و  باالستفادةوذلك  ؛فاقًا جديدةأالمستفيدين 

 بة الرقمية تطورًا مذهل على صعيدحدثت المكتأمات معلومات جديدة ومتطورة ولقد خد

 .(Data storageتخزين البيانات ) -آ

 .(Information retrieval)المعلومات  إسترجاع -ب

 .(Data usage)إستعمال البيانات  -ج

                                           
طروحة أ. -االمير عبد القادر نموذجا  مكتبة جامعة -إنشاؤها تصميمها و الجزائرية: المكتبة الرقمية بالجامعة نبيل. وش،نكع -1

  60ص..2010وري،ات. قسنطينة: جامعة منتلنيل شهادة الدكتورة في علوم المكتب
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هذه الطفرة التقنية التي تمر بها المكتبات قد غيرت الكثير من المفاهيم المتعلقة بخدمات  إن 

 ماتها خارج حدود جدرانها والتحولوقدمت فرصًا كبيرة لمد خد ،المعلومات التي تقدمها المكتبة

 :باآلتيجمال مميزات المكتبات الرقمية إجيًا إلى خدمة عن بعد ويمكن هنا تدري

  المعلومات للمستفيد كما غزيرًا ومتنوعًا من البيانات و توفر.  

 سهلة وأكثر دقة وفاعلية من حيث تخزين  الرقمية على أوعية المعلومات تكون السيطرة

السترجاع السهل والفوري اوالمعلومات مما ينعكس على طبيعة وتنظيم، وتحديث البيانات 

 للمعلومات.

  الباحث لبرمجيات متنوعة مثل برمجيات معالجة النصوص  ستخدامإاإلفادة من إمكاناتها عند

 وبرمجيات الترجمة األلية وكذلك البرامج اإلحصائية وغيرها.

  ُشكل محتويات مقتنياتهاحداثة المعلومات التي ت.  

 مكانيةإتاحة الم  إنشاء أشكال جديدة من المعلومات. علومات في جميع االوقات وا 

  هناك حاجة لذهاب المستفيد إلى المكتبة والبحث عن  فليس ،والزمانتخطي حواجز المكان

يريد من  ن يحصل على ماأ و في منزلهأوهو جالس في مكتبه الخاص إذ يمكن  ؛المعلومات

 .مصادر المكتبة الرقمية

 يحتاج إلى مكان يتسع  بل ،واسعاً  إن هذا النمط من المكتبات ال يشغل حيزًا مكانيا كبيرًا و

لتقنيات ومعدات التوصيل والمنافذ الطرفية لربط المستفيد بقواعد وشبكات االجهزة و العدد من 

 .المعلومات
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  الباحثين تصال بالزمالء في المهنة وإللكتروني واإلاالبريد  ستخدامإتمكن من.  

 تصال:حيث يكون اإل ات الرقمية،المكتب سهولة البحث 

 .ً ذكيا طبيعيًا و -ا

 .مضموناً  و سهالً  -ب

مكان ولمجتمع هائل من المعلومات في أي وقت ومن أي  قتناءإ تصال وُيمكن من اإل -ج

 المستفيدين.

  تضع المكتبة الرقمية بأيدي مستخدميها أدوات لتعامل مع المعلومات أكثر فاعلية من األدوات

 التقليدية اليومية من حيث:

 .الرشفة والبحثأالتخزين والحفظ السريع و  -آ

  .الموحد األلي هرسالف -ب

 .خدمات التكشيف واالستخالص -ج

  .خدمات اإلحاطة الجارية -د

 1.أدوات الخدمة المرجعية -ه

 

 

 

                                           
 321-318المرجع السابق.ص. مصطفى. ربحي عليان، -1
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 أهداف المكتبة الرقمية:.1-4

من  إمكانياتها إلى توفير أكبر قدر نواعها وأختالف إتسعى المكتبات بصفة عامة على    

و أ ستفساراتهمإلإلجابة عن  ،مصادر المعلومات للمستفيدين والباحثين على حدا سواءخدمات 

  ،الحقائق العلميةالكشف عن  وغيرها أو إلشباع رغبتهم في مطالعة وإلنجاز بحوثهم العلمية 

بل وتعتبر تكنولوجيا  ،ن مكتبة الرقمية مكتبة حديثة تتمتع بتكنولوجيات عاليةأ باعتبارو 

هداف كثيرة وذات جودة قد أفهي تسعى إلى تحقيق  ظهورها،عوامل  حدأتصال المعلومات واال

 هداف المكتبة التقليدية وااللكترونية.أتتجاوز 

 ذه االهداف:وسنسرد إليكم بعضًا من ه

  االسهام في إنتاج المعرفة وتقاسمها واإلفادة منهالمشاركة و ا.  

  مساعدة مؤسسات البحث العلمي والهيئات التعليمية ويتمثل ذلك في إدارة المصادر الرقمية

  .وغيرها من االنشطة ،إللكترونيوالنشر ا

 قل تكلفة وذلك عبر مختلف منافذ وأ إيصال المعلومات بشكل أسرع و و توزيعلمساهمة في ا 

  .البحثية االتصال اإللكترونية لتوفير مختلف االحتياجات المعلوماتية و ،قنوات

  جمع وتخزين المعلومات بأشكال الرقمية. 

 والسريعة التلف دون حجب الوصول إليها من  على المصادر المعلومات النادرة لمحافظةا

  .جانب الراغبين في دراستها
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  على الخرينامشاهدة تعليقات  الخرين حيث يمكن للقارئاع مديدة في التفاعل جفاق أفتح 

  .حيانًا دخول في مناقشة معهمأومشاهدة تقييمهم له ،و  ،تاب نفسهكال

 صبح بإمكان المؤلفين إدخال أالقارئ حيث و المؤلف مسافة بين  الرقمية قلصتمكتبة ال

 1مؤلفتهم وتقديمها مباشرة.

  :ما يليهداف أخرى للمكتبة الرقمية وتتمثل في أبإضافة إلى 

  لزمانية والمكانية.اتخطي الحواجز المستفيدين.  توفير الوقت والجهد للباحثين و 

  دقيقة.و إتاحتها بطريقة فعالة  اإللكترونية للمعلومات وحفظها وسيطرة على المصادر أ 

  2ولوج المباشر إلى المكتبة الرقمية.تطبيق مبدأ ال 

فعلى سبيل المثال ال على  ،مستقبلية وتطلعات أهداف مكتبة الرقميةن تكون للومن المهم أ

إلى  (DPLA)المريكيةأ ةماير التنفيذي للمكتبة الرقمية العالمد دان كوهان" "يشير سبيل الحصر

 تتمثل في:والتي بة خالل سنوات المقبلة تاهداف الواضحة للمك

  معاصرة في قاعدة البيانات.اللحصول على أعمال ا 

  ختلف أنحاء العالم لجلبممكتبات في الية و قليمإلات باتمكالو  تلوالياامكتبات اللعمل مع ا 

 االمريكية.مة امظلة المكتبات الرقمية الع تحت همترشيفاأ

  
                                           

 313 -312.ربحي عليان، مصطفى. المرجع السابق.ص -1

دراسة الميدانية بالمكتبة الجامعية المركزية  المكتبة الجامعية: في مسيف. تأثير البيئة الرقمية على المستفيدين ،عائشة-2
  فتراضيةاإل تبات تخصص المعلومات اإللكترونيةمقدمة لنيل درجة ماجيستر علم المكمذكرة  بسكيكدة.1951أوت20بجامعة

  273 ص..2012-2011،جامعة منتوري قسنطينة: البحث عن المعلومات. ستراتيجيةإ و
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  1.ستخدامهاإجمعة واضحة وموجزة يمكن لألخرين التأكد من أن كافة الميتاداتا الم  

 ة الرقمية:تبكأشكال المصادر الم .1-5 

قراءة المعلومات  جمع وتخزين المعلومات الرقمية بالشكل الرقمي و تقوم المكتبة الرقمية على  

 تمت التي مصادرالإلى  ةمصادر إضاف ةعدمن الرقمية إذ تتغذى المكتبة  ،الشاشة على

المكتبة رقميا سواء عن طريق  تقتنيهاالمتمثلة في المصادر التي  و ،تها في المكتبة الرقميةرقمن

شراء المعلومات على الخط وقد ُعرفت هذه المصادر  محملة على أقراص مدمجة أو قتناءهاإ

ع مجموعة من العناصر السمعية تجميب"على أنها تلك التقنيات التي تسمح  Afnor من طرف

 2".رية على وسيط واحدالبص

 المكتبة الرقمية: شكال المصادرأومن 

مجموعة متنوعة من في يتمثل هذا المصطلح  :(E- journal)لكترونيةل ادورية ال.1-5-1

 الدوريات يمكن تقسيما كما يلي:

 وأشكال تقليديةر لها أصول ورقية فقط وال يتوف لكترونيإ دورية تصدر بشكل. 

 فقط. لكترونياإل وصارت تصدر بشكلها الصدور نصل ورقي ثم توقفت عألها  دوريات كان 

 .دوريات متوفرة ومتاحة على الخط المباشر من خالل قواعد وشبكات المعلومات 

                                           
متاح  (2012نوفمبر 16في ُكتب ).الخط [ ]متاح علىDPLA. .ةالحميد. المكتبات الرقمية العامعوض، محمد عبد  -1

 (22/3/2017ُأطلع عليه بتاريخ) <http://www.slidshare.net/muawwad/ss-28316783>على:
قسنطينة :  ت.تطلعات المستقبلة. رسالة ماجيستر في علم المكتبا و  المكتبة الرقمية في الجزائر: دراسة للواقع سهيلة. مهري، -2

 61.ص.2006جامعة منتوري،
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  حال  رقمينتاج  وهي المنفردة وهي عبارة عن بحوث ومقاالت دورياتلكترونية إالمقاالت

 .قبولها لنشر وقبل ظهور الدورية نفسها

  1.متوفرة على موقع شبكة العنكبوتيةالدوريات التي تتم التعامل معها عبر شبكة االنترنت و 

وصفت الموسوعة العالمية لعلم المكتبات  :(E-kotob)لكترونية ال الكتب .1-5-2

يكون  للداللة على نص أشبه ماخدم تنه مصطلح يسأعلى :"لكتروني إلا ابتوالمعلومات للك

الشاشات  باستخدامبالكتاب التقليدي غير أنه عبارة عن قالب رقمي يتم عرضه وقراءته 

 .الحاسوبية

غم من أصوله ربما تكون لكتروني فهو كتاب غير ورقي على ر إلاشكال النشر أحد أويعتبر 

و على شبكة أة اح على أقراص مدمجتو مألي ألامختزنة على الحاسب  ورقية وفي شكل

 2.االنترنت

قاعدة   تحتوي على مجموعة من التعليمات المنتظمة التي تمثل قواعد البيانات:.1-5-3

  شكلفي   الحقائق مؤلفة من ملفات مترابطةهي بيانات وال ما،  ألداء عمل  البيانات المتكاملة

قل ملف أو برنامج ألاالمتكاملة  التي  يكون منها على   كل أجزاء البيانات جزء من البيانات او

 .واحد ويكون كافيًا ألداء غرض معين

                                           
 15ص.. 2013دار النهظة، الجيزة: .ومشروعات المكتبات الرقمية العالميةروني تكلاإل النشر حمد يوسف.آ حافظ، -1
 
 59المرجع السابق. ص.سهيلة. مهري، -2
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نها: "مجموعة من البيانات المرتبطة  ذات صلة مرتبة أيضًا على أكما تعرف قواعد البيانات  

 .بطريقة معينة بحيث يمكن البحث فيها وتحديثها بسهولة ويتم فيها تحاشي تكرار البيانات

 :المصادر المكتبة الرقميةوتنظيم  بناء.1-6

 .بناء المصادر المكتبة الرقمية:1-6-1

 ن تتيح للمستفيد في موقع واحد كل أنواع المكتبات ومصادرألى إالمكتبات الرقمية تهدف   

 وبذلك فإنه من الممكن أن تتيح المكتبة الرقمية مصادر رقمية خارجية من غير، المعلومات

الستفادة من أتيح التي تو لذي تقوم به المكتبات التقليدية امقتنياتها، وهو مفهوم يطابق ذلك 

 .إلى جانب إتاحة مصادر معلومات غير متوافرة داخلها مقتنياتها

 :آلتيأتتمثل في  والتي لبناء المجموعات الرقمية يةوهناك طرق أساس

  الرقمنة ( Digitization:)  ألخرى الموجودةايل المجموعات من الورق والوسائط تحو 

 .لى الشكل الرقميإعليها 

   على هذا والمتخصصينن ينشأها الناشر ااد ظهرت أصاًل في شكل رقمي، حيث التزويد بمو 

 .أو دوريات إلكترونية أو مجموعة بياناتلكترونية إ كتبالالشكل، وقد تكون 

  ولكنها ضمن مجموعات مكتبات أخرى،  ًا،مواد خارجية ال تقتنيها المكتبة داخلي إتاحة 

 .على أجهزة الخادم للناشرين متاحة أو

 مجموعات المكتبة، فإنها تظل طريقةالمواد الالرغم من أن الطريقة الثالثة ال تعد ضمن  وعلى
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   1المواد المتاحة للمستفيد من المكتبة. لزيادة

 فيما يلي: تتمثل المصادر الرقمية في أي مكتبة رقميةن القول إويمكن وعمومًا 

  لرقمنة التي تتم على مستوى المكتبةانة ويتم توفيرها عن طريق عمليات مصادر مرقم.  

   قراص مليزرة ،معلومات على الخط ،قواعد البيانات(أالصل )امصادر رقمية في. 

 نذكر مايلي:( IFLAوفق معيار)لمنشأة رقميًا االمتبعة في تنمية مصادر  قهم الطر أومن 

  وأهم ما تتضمنه : الجدوى التقنية 

 .تاحة عن بعدإلا -ا

 .الموثوقية -ب

 .لتوافق والقدرات البرمجياتا -ج

  تتضمنه هم ماوأعتمادية اإل الوظيفة و: 

 .التصفح سترجاع مثل البتر واإل البحث و -ا

الرسال بالبريد االلكتروني ، التحميل أللة والتحميل امثل الطباعة،  التصدير والتحميل -ب

 .لجهاز االلكتروني

 ،خالتاري لعنوان،ا ،لمؤلفاج قاعدة البيانات على سبيل مثال إمكانية الفرز والترتيب لنتائ -ج

 .الوجه الموضوعيةاو أدرجة الصلة 

 االسبوع(ساعة على مدار 24تاحة )، اإلستجابةإمثل زمن  اإلتاحةعتمادية و اإل -د
                                           

1- Chowdhury, Sudatta. Introduction to Digital Libraries . London: facet publishing. 2003 . p.67-
68 
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  تتضمنه: دعم المورد وأهم ما 

 .تدريب ودعم المستفيدين -ا

 .حصائيةالتقارير اإل-ب

 .خطارالدعم الفني وعمليات نظام اإل -ج

 .ة االرشفةأمن البيانات وسياس -د

 .التخصيص مثل العالمات التجارية -ه

  تتضمنه : التزويد وأهم ما 

الشراء واالشتراك الدفع مقابل العرض ،التأجير على سبيل المثال ، نموذج الشراء او البيع -ا

 .والعرض والتوجيه

 .النتقائية في مقابل الصفقاتأنماذج التسعير على سبيل المثال  -ب

 .و عدة مستخدمينأة على سبيل المثال مستخدم واحد، تاحإلاخيارات  -ج

 .بعد التعاقد الرشفة وحقوق ماأ -د

 .لغاءحقوق اإل -ه

   تضمنهتالترخيص وأهم ما : 

 .ستخدام لغير المصرح بهاإلا مسؤولية -ا

 .التعامل العادل -ب

 .لمرخص لهماتعريف المستخدمين  - ج
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 .تعريف المواقع المرخص لها -د 

 .تفاقيةمدة اإل -ه

  ال تختلف مع نظيرها أالتي لها نظير مطبوع ينبغي لها  لكترونيةإلا المصادر :الحداثة

 .المطبوع

   مضافة كافية عن الة قيماللكتروني ن يوفر المصدر اإلأالمالي: يجب القيمة مقابل نظير

 .تاحةالمثال زيادة الوظائف وزيادة اإل الخرى ،على سبيلاالشكال التناظرية او أنظيره المطبوع 

  1.لكتروني بنظيره المطبوعإلان ينطبق المحتوى المصدر أكتمال: يجب إلا الدقة و 

                  :                                    مصادر مكتبة الرقمية يمتنظ.1-6-2

أكثر في حق  يتأكد وسباب ودواعي تنظيم مجموعات المكتبة التقليدية ينطبق أإن من    

فإذا كانت مجموعات المكتبة التقليدية توضع على الرفوف ويمكن  ،مجموعات المكتبة الرقمية

ن لم تنظمستفيد أن يصل للم فإن مجموعات المكتبة الرقمية ليست أكثر من أشياء  ،إليها وا 

لي ال يرها المستخدم وال يمكنه لكتروني في الحاسب اآلإلاية متناثرة على الوسائط التخزين رقم

                                              :                        في عملية التنظيم المور الثالثةا زاويمكن أبر  ،الوصول إليها إال من خالل التنظيم

ر تصنف مجموعات المكتبة الرقمية ليسهل على المستخدم من اإلبحا التصنيف:.1-6-2-1

تفرع المجموعات وينتقل من مجال الموضوعي إلى آخر م بين يتحرك المستخدم إذ ،خاللهامن 

يبحث عنه من المعلومات  ما خص حتى يجدألالى الخاص إلى إعنه من المعلومات من العام 
                                           

علي. القضايا الرئيسية لتنمية مجموعات المصادر االلكترونية: ،الشيماءرجمة: سات المكتبات؛ تالتحاد الدولي لجمعيات ومؤسا -1
 7-5ص..2013، إالتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات]د.م[: دليل المكتبات.
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ويمكن أن تصنف  ،تصنيف مثل "تصنيف ديوي العشري" وتصنف المجموعات بخطة

الرمز ويسمى ذلك تبويبًا كخطة تبويب دليل ب عات وفق خطة التصنيف المجموعات المجمو 

             1.بالكامل أو التصنيف آلي أو آليا بالكامل جموعات إما يدوياميتم تصنيف ال و ،نسيج

يعتبر هذا المصطلح من المصطلحات الحديثة بيانات البيانات أو الميتاداتا: .1-6-2-2 

الساس أو الوسيلة اوتعني  ،رتبطت مع المكتبة الرقميةإ حوسبة المكتبات والتي دخلت 

وحفظ  المحتويات ومصادر المعلومات الرقمية أو البيانات  ستخدامإ المستخدمة لتحديد و

 المصممة المنشأة أو المعدة لتطوير مجاميع رقمية وكيفية الحصول عليها.

ر المعلومات الرقمية لكم الهائل من مصادالمصطلح هو للتعامل والسيطرة على إن ظهور هذا ا

 أصبحت تؤثر على عملية البحث و كما حت متاحة عبر شبكة اإلنترنتالتي أصب و

وكذلك  ،فالبحث عن موضوع محدد مثاًل قد يقدم للباحث مئات وأحيانًا آالف المواقع ،االسترجاع

في  المعلومات المطلوبة سترجاعلإللكم الهائل أوا يعانون من هذا مقدمي الخدمات الذين أصبح

 .موضوع محدد

 نواع:أالثة إلى ث (Metadata)ويمكن تقسيم البيانات الوصفية

   الميتاداتا(Descriptive Metatdata): راءاتها والتي إج وهذا أشبه بالفهرسة الوصفية و

يمكن التعريف وفهم ما تم الحصول عليه من محتويات المواقع ومصادر المعلومات الرقمية ، 

                                           
 52..صالمرجع السابق ،منير. ةالحمز  -1
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يجاديهاالمسؤول عن إنشاؤها  هو منو  ،إعطاء العنوان للمعلومات الرقميةحيث يتم   ،وا 

  .و الكلمات المفتاحية...وغيرهاأ)كشخص ( أو هيئة، تحديد الموضوع مؤلف

  اداتا ذات العالقة بالتركيب المادي والشكل الميت(Structural Metadatd): ويشمل هذا 

لتي تم تحويلها من شكلها التقليدي إلى الشكل االنوع وصفًا متكاماًل للمواد ومصادر المعلومات 

طاء عدد الصفحات الورقية عتب حيث يتم هنا إكأفضل مثال عن ذلك ال الجديد، والمحوسب 

 الشكل الشكل الورقي إلى من ثم عدد الصفحات التي غيرت ،)التي تمثل أصل الكتاب (

الكشافات والمراجع التي تكون موجودة في االصل الورقي ويشمل و  عداد الفصولكذلك ،رقميال

والقوائم والرسومات وغيرها، وهذا النوع يفيد الباحث في مراجعة هذه هذا النوع كذلك أعداد 

 االمور أثناء عملية البحث عن النص والمعلومات الرقمية المطلوبة.

   الميتاداتا االدارية(Administative Metadatd) :تتعلق بأسلوب داريةالبيانات اإل 

 ول حجم الملفات وكيفية فتحها ون تقدم معلومات حأويمكن اإلتاحة وحفظ المصادر الرقمية 

 1.ستخدامهاإ

                                           
  382-381..ص1427-2006،دار الجرير لنشروالتوزيع عمان : .الحوسبة الفهرسة المتقدمة و مصطفى. عليان ربحي، -1
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ابة كشافات ثمحركات البحث بم تعد البحث واالسترجاع عبر محركات البحث:.1-6-2-3

ردة في كل صفحة من شاملة لألنترنت، وعلى الرغم من أنها تهدف إلى تكشيف كل الكلمة وا

مستحياًل، ولكنها تكشف ما عد يال أنها ال تحقق هذا الهدف الذي إ ،تصفحات االنترن

صفحات وتقوم بذلك آليًا بعد تجميع  ، األنترنيتمن المعلومات المتوفرة على  %80-60يقارب

وزواحف الويب  Spidersوالعناكب  Robotsبرمجيات من إنسان األلي  باستخدام

WebCrawler  والديدانWorms  وتعتبر محركات البحثSearch Engines  األدواتمن 

عن طريق البحث  تاألنترنيرغب في الحصول عليه من  التي تساعد الباحث في إيجاد كل ما

ووضع محتويتها بين يديه، موفرة بذلك  تاألنترنفي أعماق المعلومات الهائلة الموجودة في 

          1.البحث الوقوع في متاهات ، وتجنبهةوالجهد للوصول إلى المعلومات الهائل الوقت

 االسترجاع: البحث وطرق  .1-7

مصادر المكتبة الرقمية الن يعملية محورية وهمزة وصل ب سترجاعاإل وتعتبر طرق البحث    

من مصادر المعلومات الرقمية وتتحقق  حتياجاتهإمن تلبية  األخيروالمستفيد حتى يتمكن هذا 

 عن طريق بديلين وهما:  سترجاعاإل وطرق البحث 

في بنية المعلومات  بإيجارإذ يقوم الباحث  الموضوعات:التصفح تحت الرؤوس .1-7-1

من المعلومات وذلك على سبيل المثال أن يقوم  حتياجاتهإو  هتماماتهإلتعرف على ما يتفق مع 

أو  الوثائق ضمن فئة الموضوعية محددةعبر قوائم الخاصة ب اراإلبحالمستفيد بإجراء تصفح أو 

                                           
 53منير. المرجع السابق.ص. ،الحمزة -1
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يختار الباحث الموضوع الرئيسي الذي يريد البحث فيه  ،األولالبدء في التصفح بتحديد الحرف 

 تندرج تحت هذا الموضوع حتى يصل إلى ما ) (Linksويتبع الوصالت  ،عن جزئية معينة

      .ريديُ 

حيث  ،هيكلتها بناؤها و ثمالمعلومات يتم البحث عن  :مفتاحية بالكلمات البحث.1-7-2

م المستفيد تخدسيثم ، ومن الميتاداتا وربطها بالمواديانات تستخدم قواعد البيانات لتخزين الب

والوثائق بطريقة آلية  ستفساراإلبين  المضاهاةتلك المواد حيث تتم عملية  سترجاعإل أدوات

ويبدأ البحث بأن يكتب الباحث كلمات البحث داخل صندوق  1،وتزويد المستفيد بنتائج البحث

طابق لديه عن ت مج بالبحث بداخل الفهرس البياناتفيقوم البرنا ،حثببال أمرالحوار ثم يعطي 

بعد ذلك بترتيب  البحث وم المحرك، ويقعد ذلك الصفحات المطلوبة إن وجدتعرض بيل الكلمة،

 .العناصر المسترجعة لعرضها على الباحث

 البحث: أدلة.1-7-2 

الموضوعية  األدلةئيسية وهي ر  أقسامالرقمية إلى ثالث عن المعلومات ت البحث تنقسم أدوا  

 2شاملة. أومحركات البحث الكبرى الات البحث و كمحر الو 

                                           
1-Baeza,Yates.,Ricarde & Ribeiro  , Neto. Modern information  Retrieval. New Yourk : ACM press, 
1999  . p.65-69 

الخط[.الرياض: مكتبة  ]علىفي: مدونة تحوتفاق المسقبل.أمكتبات الرقمية: تحديات الحاضر و بوعزة ،عبد المجيد صالح. ال -2
 : <http :t7w7t.blogspot.com/2013/04digital-libraries.html> . متاح على الخط15ص. .2006الملك فهد، 

 (10/03/2017ُأطلع عليه بتاريخ)
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  يانات صغيرة تشمل ث في قاعدة البحيتميز الدليل الموضوعي بالبو  الموضوعية: األدلة

عي و الموضالدليل  مؤسسةال أو أعدتها مواقع الويب وقام العاملون بالمكتبة عناوين وشروحاً 

تنتقي مواقع ويب  تبأنترنفهي إذن مواقع متخصصة ،في فئات موضوعية  وتنظيمها بانتقائها

العلوم...تمكن  التربية، ،الفن ":أخرى وتنظمها تحت رؤوس موضوعات واسعة وشاملة مثل

ن يجد الموضوع المحدد الذي يرغب فيه أعريضة إلى الموضوعات ال عتمادبإالباحث من تصفح 

الموضوعية  األدلةومن أمثلة  ،ولدليل طبعه الخاصية كلمات مفتاح باستخداموبإمكانه البحث 

 1.دليل "الياهو"

بأنها عبارة عن قاعدة بيانات تشتمل على سجالت مفصلة لما :" الموضوعية األدلةوتعرف  

كتبة الرقمية وتوفر الرابطة الفائقة لهذه المصادر بيانات، حيث تقوم بوصف مصادر الموراء ال

بين البحث في قاعدة البيانات  ختياراإلو للباحث  ،الباحث إلى المواقع ذات العالقة والتي تقود

 2."الموضوع رؤوستصفح المصادر تحت  أوبواسطة الكلمات المفتاحية 

  :على خالف االدلة الموضوعية فإن محركات البحث تشكل كشافات شاملة  محركات البحث

 إلى تكشيف كل كلمة واردة في كل صفحة الويب  ن محركات البحث تهدفأل ،تلألنترن

                                           
 .1431،269الوطنية،سعودية. الرياض: مكتبة الملك فهدالمكتبات الرقمية في المملكة العربية ال نبيل. بن عبد الرحمن المعثم، -1

  269ص.
 ،1431صفر، لوماتيةالمع . مجلةالبحث هميتها في بناء المحركاتأ قواعد البيانات الرقمية و محمود.زين الدين، محمد  -2

  75-52ص. ص. ،29،29ع.
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  :أدوات بحث تفوق متالكهابإ الشاملةتتميز محركات البحث  محركات البحث الشاملة 

 1.إذ تعمل على جمع نتائج البحث وعرضها بشكل مالئم ،محركات البحث وأدلة البحث

ن يكون ألتصفح نجد أن إجراء البحث يتطلب وبإلقاء نظرة على كل من عملية البحث وا  

 ،هستفسار إيقوم بصياغة  أنقبل  ،المستفيد على علم بما يوجد في المكتبة الرقمية أو البعض منه

عملية  نوبذلك فإ وصف الموضوع ، أوالعنوان   أون يكون قادرًا على تحديد المؤلف أفينبغي 

 استدعاء أو ستفسارهإرة المستفيد صياغة التصفح قد تكون بدياًل عن البحث في حالة عدم قد

ويذكر أن عملية التصفح تعتمد في  ،من المكتبة الرقمية حتياجاتهإعن مصطلحات تعبر 

على المستفيد نفسه فهو الذي يبحر في المعلومات ويقرر أُي الوثائق يصادفها تتفق مع  إجراءها

أما البحث فيتم إنجازه بشكل غير مباشر من قبل المستفيد، حيث يتم  ،من المعلومات هتماماتهإ

 2.بواسطة النظام نيابة عن المستفيد إجراؤها آلياً 

البحث البولياني هو عبارة  البحث بالمنطق البولياني أو البحث بالمنطق البولياني:.1-7-3

المعلومات  سترجاعإ وتعمل على ،أكثر أوعن عوامل منطقية تقوم بالمقارنة بين مصطلحين 

التفصيل عن الموضوع أو  أدقبغرض الوصول إلى  ،المطلوبة بشكل يضيق البحث أو يوسعها

 الموضوعات التي يفتش عنها الباحث وسط الكم الهائل من المعلومات المخزونة في قواعد

 سترجاعألا ولياني حالة متقدمة في البحث فإن البحث البو  األساسوعلى هذا  ،البيانات المختلفة

                                           
 11.ص. 2013التوزيع، و دار السحاب لنشر قمية.القاهرة:دوات البحث عن المعلومات في البيئة الر أ محمود. بوبكرأ الهوش، -1

2-Arms, WilliamY. Digital libraries.2éme.ed.Cambridage :The MIT press,2011.p.108-123 
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 (asearchتوسيع البحث  أو Narrouing asearch) (يعمل إما على تضيق البحث 

(Broadening   يأتي: هم تلك العوامل التي أشرنا إليها سابقًا ماأومن 

  و( ويقابلها  األداةوذلك بإستخدام  اكثر: أوتضيق البحث عن طريق الجمع بين واصفين(

 األداةإذ نكتب موجودة في لوحة المفاتيح الحاسوب )*( ال ( ويرمز لها بإشارةAndباإلنجليزية )

بين مصطلحين أو  واألتحادمجال تالقي  األداةوتمثل هذه  ،المطلوب جمعها بمعية المصطلحين

 .دقة في حالة البحث أكثرأكثر بغرض الحصول على نتائج 

 :ث يستخدم مصطلح )إال( حي تضيق البحث عن طريق إستثناء واصفة أو أكثر من البحث

ال  أننا( بغرض عزل المصطلح أو واصفة محددة من البحث أي Not) باإلنجليزيةويقابلها 

 .نريدها أن تكون مذكورة في النصوص لعدم وجود عالقة بينها وبين موضوع  بحثنا

 :ذا ما أر  توسيع البحث  ،أكثرن يكون البحث عن المعلومات واسعًا لواصفتين أو أالباحث  داوا 

  مترادفة وذات عالقة المصطلحات المفيدة عند وجود  األداةوتكون هذه  ،(Or) األداةستخدم يف

عامل  أوة نستخدم أكثر من أدا أنومن الممكن  .العالقةالصعوبة التميز بين مثل هذه و 

 1بولياني.

 :التقليديةالرقمية و  المعلومات في المكتبة الفرق بين البحث عن المصادر.1-7-4

 أنيستطيع الباحث المخضرم الذي عاش وواكب جيلين من المكتبات التقليدية والرقمية ،    

 يكتشف كم هو الفارق بين مصادر المعلومات التقليدية)الورقية( ومصادر المعلومات الرقمية 
                                           

. 1428-2008 المسيرة،دار  عمان:.لكترونية..اإل دية ويومات التقلإستخدام مصادر المعل :البحث العلمي عامر. قنديلجي، -1
 60ص
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 من حيث البحث عنها وسرعة الحصول على المعلومات من خاللها، وجاءت المكتبات الرقمية

إذ أسهمت تكنولوجيا المعلومات في أحداث زلزال في طبيعة  لحقيقة قواًل وعماًل،لتؤكد هذه ا

فعلى سبيل المثال ال الحصر واكب البحث في  ،العمل المكتبي وعلى كافة مستوياته ومفاصله

لومات المتوفرة عن طريق الحواسيب و المع ستخدامإالمكتبات تغيرات جذرية في مجال 

البيانات المحوسبة التي تستطيع فهرسة كميات كبيرة من المعلومات في ، فقواعد الحواسيب

، وتساعد الباحث في تنفيذ بحث وتحري عمل على تحديثها بشكل أسهل وأسرعمكان واحد وت

الباحثين بمعلومات  كما تساهم الكتب والدوريات الرقمية بتزويد شامل عن المعلومات في ثواٍن،

ق البحث يتطلب وقتًا ليس بالقليل، وجهدًا ليس إذ كان في ساب التي يريدونها بسرعة وسهولة،

ماكن عدة من المكتبة ، فالباحث المعلومات كانت موزعة في مواقع وأ؛ ألن المصادر بالسهل

الموضوعات  رؤوسالذي يستخدم الطرقة التقليدية في الوصل إلى المعلومات يلجأ إلى قائمة 

ل خلفيات عامة من مجاله ، ومعلومات تمث Headings Appropriate Subjectالمناسبة 

كشافات الفهارس المكتبة ، البطاقات  ستشارةإ إلىالباحث يحتاج الموضوعي، وكذلك 

، ليتعرف على الكتب والمقاالت، كذلك فالباحث يحتاج Specialized Indexesمتخصصة ال

ومن ثم يبدأ  األخرىة إلى الذهاب إلى الرفوف المكتبة بغرض تحديد الكتب والمجالت المطبوع

 1بإجراءات القراءة والتمحيص في هذه المصادر و الموارد المتاحة بطريقة يدوية تقليدية.

                                           
 154 -153ص..2010 موزعون، دار البداية ناشرون و :عمان مستقبلها. واقعها و :جاسم جعفر حسن. المكتبات الرقمية - 1
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تضع بأيدي مستخدميها أدوات للتعامل مع المعلومات أكثر فاعلية  المكتبة الرقمية أنفي حين 

  من األدوات التقليدية من حيث

  .البحث التخزين والحفظ السريع واألرشفة و -أ

 .الفهرس اآللي الموحد -ب

  .األستخالص خدمات التكشف و -ج

  .خدمات اإلحاطة الجارية-د

 1أدوات الخدمة المرجعية . -ه

 البحث العلمي .المبحث الثاني:2

 :تعريف البحث العلمي.2-1

بظهور  هتماماإلوتجسد هذا  كبير بموضوع البحث العلمي، هتمامإ األخيرةلقدت شهدت العقود   

 منظمةالهيئات و النسبة الموارد المخصصة لدعم البحث العلمي بإضافة تشكل  رتفاعإنحو  تجاهإ

ن دل على شيء يدل على قيمة البحث العلمي في إا ذوه ،متخصصة ترعى البحث العلميال

 .عصرنا الحالي لذا وجب علينا ان نقدم بعض التعريفات لتوضيح قيمة البحث العلمي

والسؤال عنه  طلب الشيء يعنيالبحث  يقول الليث بن المظفر:" لغة:تعريف البحث العلمي  -

"وقد وردت مادة )البحث( في القرآن الكريم في موضع واحد فقط في قوله  يقال بحث بحثاً 

و أأنه طلب الشيء في التراب البحث لغة ب عرفوي،{ض  ر  األ  ي ف   ثُ ح  ب  ابًا ي  ر  اهلل غُ  ث  ع  ب  :}ف  ىتعال
                                           

)كتب في في: موقع منتدى علوم التربية ]على الخط[. مدخل إلى المكتبات الرقمية. أحمد يوسف. حمد،أحافظ  -1
 (19/2/2017ُأطلع عليه بتاريخ)<http :www.ykadri.ahlamontada.net/t478-topic>متاح على: (16/12/2014
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 ،ويبن له المقصود بالدليل ،قال باحثه أي حاوره وجادلهي ،ستقصىا  و ومن بحث أي فتش  ،تحته

 1.تهحاول معرف األمربحث في و  ،تباحثا معناه تجادال وتحاورا

يطلق  به ،تعلقة مالفي المسائل  أي بذل الجهد في موضع ما و ،ص وتقصيفالبحث هو تحمي

  .سم الباحثبعلى الشخص المحب للبحث 

ونقدًا في  شًا وتنقيبًا وتحقيقًا وتحلياًل وفالبحث هو الجهد الذي يبذله الباحث تفتي الحاطاص -

 2.والوصول إليها ،الحقيقة كتشافإموضوع ما بغية 

علم  اسمهأن هناك علمًا  فينظر له على أنه بناء منظم من المعرفة فنقول مثالً  أما العلم  

 ،نواع الحيواناتأث العلمي عن حخالل أساليب البة تم تحقيقها من يظم معرفة منظم ،الحيوان

فالبحث العلمي هو نشاط أكثر خلية إلى الحيوانات أكثر تعقيدًا بدء من الحيوانات وحيدة ال

 .تعقيداً 

"ماكيالن شوماخر": بأنه عملية  وهناك عدة تعريفات للبحث العلمي ونختم تعريفاتنا بتعريف

 3.حليلها لغرض معينمنظمة لجمع البيانات أو المعلومات وت

 

 

 
                                           

اعة والنشر و . بيروت: دار المعرفة لطب3المرعشلي، يوسف. أصول كتابة البحث العلمي و تحقيق المخطوطات.ط -1
 15ص. .2008- 1429التوزيع،

  15ص. .2011ناجي، عبد النور. البحث السياسي .عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع للنشر، -2
  41ص.. 2005ة: الدار المصرية اللبنانية،لبحث ومناهجه في علم المكتبات و المعلومات .القاهر عبد الهادي، محمد فتحي. ا -3
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 نواع البحوث العلمية:أ.2-2

 رغبات و و نسانيةاإلفعاليات عة جدًا بحيث تغطي كافة الحقول البحث واسالمجاالت و ال 

حقولها وميادينها العلمية ،الفنية  باختالفوتختلف البحوث العلمية  ،اإلنسان حتياجاتإ

 والثقافية...وغيرها ولكنها في مجملها تصنف إلى:

   هي بحوث التي تتبع فيها خطوات البحث العلمي من أجل الحصول عن  :األساسيةالبحوث

 ستخدامإال ترمي إلى  و ،أساسية والعالقات الموجودة بينهاالمعرفة والحقائق المتصلة بمتغيرات 

نما تنتهي مهماته ،في الحياة العلمية يتوصل إليه من نتائج ما  ،واألسبابالعالقات  باكتشاف اوا 

 قدو  ،فإن المشكلة التي نبحث فيها يشترط فيها أن يكون لها نفع أو المردود تربوي روبمعنى أخ

 .1العلمية التربويةالبحوث  نتائجها في تطوير ستفاد منويُ  ،لدراسات تطبيقية الحقة يكون أساس

   :صل لتو  وث إلى إيجاد حل لمشكلة قائمةع من البحيتجه هذا النو البحوث العلمية التطبيقية

واجد فهو في العادة يبدأ بمشكلة عملية متأنية في مجال العمل الذي تت ،قف معينإلى عالج لمو 

الدراسات الميدانية لتأكد من  و يعتمد هذا النوع من البحوث على التجارب العلمية، فيه الظاهرة

  .إمكانية تطبق النتائج على الواقع

   :حيث تتداخل النظرية  البحوث شيوعًا، اعأنو يعتبر من أكثر البحث النظري التطبيقي

وتختلف صيغ  ،بالتطبيق يكون الهدف من هذه البحوث إيجاد تطبيقات مناسبة للمفاهيم النظرية

ثم ننتقل إلى الجوانب  بداية آن نستعرض الجانب النظري البحوث، فهي إماهذا نوع من إعداد 

                                           
 15ص..2008- 1429،ن: دار الدجلةعما مقدمة في منهج البحث العلمي. العزاوي، رحيم يونس. كرو، -1
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ات بالنظرية مع تطبيق لغرض إثارة المناقشفقرات الخاصة الالتطبيقية أو ندمج ضمن فصولها 

 1.متابعةولسهولة 

 :الجيد والباحث مواصفات البحث العلمي.2-3

موضوع البحث يتطلب من الباحث أن يتأمل  اختيارإن  مواصفات البحث العلمي:.2-3-1

بقها موضوع لعدة معاير ومواصفات فإن طوأن يخضع هذا ال ختيارإجيدًا وأن يكون متأنيًا عند 

  في: المعاييرالموضوع البحث وتتمثل هذه  ختيارإفيكون قد وفق في 

  : ث دائمًا تكون مصدر قلق الباحثينإن حداثة موضوع البحأن يكون موضوع البحث جديدًا، 

 ،ضوعًا متناواًل من قبلن يختار قدر المستطاع مو أفعلى الباحث  ،ليس بالصعب األمرلكن 

ناء الدراسة مما قد يؤدي إلى الجوانب وقد يكون قد ظهر حديثًا أثولكن لم يتم تناوله من كافة 

  .دراسة هذا الموضوع في ضوء التغيرات الجديدة يتطلب االمر الذي ؛ر بعض النتائجتغي

   :البحث يقوم ب أنيجب على الباحث أن يتأكد انه يستطيع أن يكون موضوع البحث ممكنًا

إجراء  مكانيةإالتي قد تحول دون  األسبابهناك بعض نه قد يكون ختاره، ألافي الموضوع الذي 

الموضوع الذي  أنيتأكد من  أنعلى الباحث لك كذ ،البحث منها ما يتعلق بظروف البحث

 .المادة العلمية فيه توفرإذ ت يمكن البحث فيه ، أختاره

  عليهإن تحديد موضوع البحث تحديدًا واضحًا أمر ال اختالف  و يكون موضوع محددًا: أن، 

  طولي الأيحتوي عليه وينبغي  يضع عنوانًا للبحث جامعًا لكل ما أنحيث على الباحث 
                                           

مؤسسة الثقافية  طرابلس: .المنهجيات المفاهيم و :طرق البحث العلمي .علي إحسان شوكت، ،.فوزي عبدالخالق،-1
  25 -23.ص.2010الجامعية،
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كلما  أنهعنوان البحث، ولكن المهم في التحديد هو الحصر و الدقة ، حيث الختصر في ي وال

  كان الموضوع محددًا بدقة كلما كانت الرؤية واضحة أمام الباحث.

  إن البحث العلمي نمط خاص من  يكون موضوع البحث يتوافق مع ميوله الشخصية : أن

مراحل التعليم، فالبحث العلمي هو معايشة لزاوية محددة في علم من العلوم و و نماط الدراسة أ

فمن  للباحث أو متماشيا مع قدراته و ميوله قد يطول زمانها، فإذا لم يكن هذا العلم محبباً  لفترة

و يستغرق  ،أن يفشل فيه رغم أن الباحث بإمكانه بذل جهد أكبر في إجراء بحث ما المحتمل

 ،الوقت و الجهد المبذول الذي يتناسب مع أنه قد ال يحقق النجاح المطلوب ووقتا طويال إال 

في حين يبذل وقتا وجهدا ضئيال إذا كان موضوع  ما كان موضوع البحث ال يستهويه، إذا

على دراسة موضوع معين أو فرع من فروع  ميوله و رغباته، فإجبار الباحثالبحث يتماشى مع 

 على الباحث. العلوم ال يحقق فائدة تعود على العلم أو

 صفات الباحث الجيد:.2-3-2

   ،متخطيا في ذلك  الباحث هو الشخص الذي يستعمل كل الوسائل في الوصول إلى المعرفة

ذلك إال بتنظيم معلوماته تنظيما منهجيا سليما،  كل الصعوبات التي تواجهه، و ال يتم له

 وبالتالي فالباحث هو من يمسك بأسباب المعرفة الدقيقة، ليتمكن من السيطرة على البيئة

 1.المحيطة به، و بناء تقدمه العلمي و التكنولوجي

                                           
 مذكرة لنيل شهادة الماجيستر. رونية.لكتالبحث العلمي في ظل البيئة اال المكتبات الجامعية ودورها في تطوير سهام.، عميمور -1

 55ص.. 2012-2011جامعة منتوري، قسنطية:
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تتوفر في  أنإذ ال بد  ،الجيد جهد الباحثٍ  البحث الجيد هو نتاج أنوبالتالي يمكن القول 

   الباحث صفات تخوله ليصير باحث جيد.

 صفات الباحث الجيد:من  و 

 تعة في متابعته والكشف عن الباحث الجيد يختار موضوعًا يهمه ويرغب في دراساته ويجد م

 .أسراره

 بعض الباحثين أنهم قادرين يعتقد  إذ، الئمًا وينسجم مع تخصصهيختار الباحث موضوعا م

 فالبحث العلمي يتطلب تعمقًا في التخصص. ،موضوع وهذا ليس صحيحاً على البحث في أي 

 ألن البحث العلمي عمل مضني  -األساسيأمر وهذا  – باحث الجيد له المقدرة على الصبرال

مل حأو من حيث جمع البيانات وكذلك ت ،على البحوث طالعاإلسواء من حيث  وطويل،

 .عديدة أماكنصعوبة التنقل إلى 

 وتقنياتها أمر جوهري لعمل الباحثادوات البحث  ستخدامإ تطوير البحث و المهارة في. 

 يكون خلوقًا ويتحلى  أنيجدر بالباحث  األخالقية،قيم اس الأس ىيبنى البحث العلمي عل

 .واألمانةبصدق 

 فالباحث المتواضع هو الذي يعتقد  ،يتسم الباحث بالتواضع الحقيقي وال يصطنع التواضع أن

 .شيء عن الموضوع أيال يعرف  أنهحقًا 
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 الباحث الجيد منهجي ومنظم، له أهداف محددة وال يدخر جهدًا في متابعتها ومحاولة 

   1.تحقيقها

 أهداف البحث العلمي:.2-4

يميل البحث العلمي اليوم للتخصص ومعالجة أدق الجزيئات بالتفصيل، وتسليط  الضوء    

ويهدف إلى إبراز حقيقة  ،ويختار أصحها األمرينائجها ويزن بين على أسبابها وكيفية عملها ونت

 أوجديد  كتشافإإلى  يتوصل أوسياسية  و أخالقية أو، جتماعيةإيضع حاًل لمشكلة ما  أو ما،

 معينة. أفكاريرد على  أو يصحح خطأ شائعاً  أونظرية معينة 

 ،إلنسانيةادر عن أفراد المجتمعات صا ألنه؛ ث العلمي رحب وواسع وال حدود لهومجال البح

 باستمراريستمر  حدود له، وهذا أمر ال ،ونشر العلم والثقافة والوعي فيهاويسعى لتطويرها 

ومفتوح  واسع فالمجال أمامهم ،وثهممواضيع  بح ختيارإيحتار الباحثون في  لكلذ ،اإلنسانية

 ،األخرينمن حيث توقف  نطالقاإلال ما على الباحث إ و يفكر، مادام القعل البشري يعمل و

وضياع  ،التكراراتأبحاث السابقين حتى ال يقع الباحث في  ستيعابإ لذلك يجب معرفة و

  2.الجهود وتبعثرها

 من إجراء البحوث العلمية كاالتي: ضالغر تنوع يو 

 التحميص و التنبؤ. 

                                           
مؤسسة  العلمي. عمان: أساسيات البحث مناهج البحث العلمي: ،عامر. ، قنديلجي.بني هاني ،عبد الرزاق ،.عدنان الجادري، -1

  41-40ص.. 1426- 2006راق لنشر والتوزيع،الو 

 17-16يوسف .المرجع السابق.ص. المرعشلي، -2
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 التواصل لحل مشاكل متعددة. 

 الشرح التفسير و. 

 .1الخروج بحقائق جديدة 

 .تنمية المعارف في جميع المجاالت العلمية 

 ،فادة  إفادة متخذي القرار بنتائج البحوث في مجاالت عملهم عليها  ألعتماد القرار أصحاب وا 

 2 .القرارات أتخاذفي 

 التي يرتكز عليها البحث العلمي: األسس.2-5

ة جديدة يسعى وعي حديث لمشكل أويعتبر البحث العلمي الحقيقي طرح جديد لمشكلة قديمة ،  

 أسسوبتالي فهو عمل منظم يرتكز على نظريات  كتشفوا  من خاللها من إلى وصول لحقائق 

 مهمة وضرورية ال بد من توفرها. 

 3:كز البحث العلمييرت التي األسس وفيما يلي سنسرد إليكم هذه

  يعول على الدليل االمبريقي (Empirical:) روف فالحقيقة تؤسس على دليل كما فكما هو مع

العلمي يتضمن العمليات  فاألسلوبننا نتقبل النتائج عندما تكون مبنية على دليل، أيضًا أ

 .والجواب ال يتقرر بتخيل  المنظمة

                                           
       :متاح على( 31/2/2016.)ُكتب بتاريخ ]على الخط[.وضوعمموقع الفي:  .فداء بحث حول البحث العلمي بو الحسن،أ -1
  <http :www.mawdoo3.com> (21/03/2017)أطلع عليه بتاريخ 
  25ص. .2007زهران، عمان: أساليب البحث العلمي في ميدان االداري. محفوظ. جودة، -2

  24ص.. 1427- 2007التوزيع، دار المسيرة لنشر :عمان منذر.أساسيات البحث العلمي. الضمان، -3
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  يستخدم مفاهيم ومصطلحات تتفق مع مجال  أن: ومقصود هنا يستخدم مفاهيم ذات العالقة

 بحثه.

  يلتزم بالموضوعية.  

  إلى التعميم يلجأ. 

   من جوانب عقلية منطقية األموريحاكم.    

 خطوات البحث العلمي: .2-6

جة أنه يصعب الفصل بينها رتباط قويًا لدر إات البحث العلمي مع بعضها البعض ترتبط خطو   

المتسلسلة والمتربطة  ، كما أنها تتدخل فيما بينها بحيث تشكل مجموعة من الخطواتأحياناً 

 أتفاقاهناك  أن، إال ات وترتيبهابين الباحثين في عدد هذه الخطو  ختالفاإلوبالرغم  ،والمتكاملة

 هذه الخطوات الرئيسية للبحث العلمي تشمل على مايلي: أنعامًا على 

  .الشعور بالمشكلة وتحديدها 

  المبررات ،المحددات . األهمية، األهداف تحديد أبعاد البحث بما في ذلك، 

   المتعلقة بمشكلة الدراسة. واألدبياتالسابقة مراجعة الدراسات 

  .صياغة الفرضيات 

   تحديد منهجية البحث المناسبة للمشكلة ومصادر البيانات الالزمة ووسائل جمعها وتحديد

 مجتمع وعينة الدراسة.
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  وعرض البيانات بشكل ها إحصائيًا وباألسلوب المناسب،جمع البيانات وتبويبها ومعالجت

 النتائج. ستخالصوا  فهم والتحليل يجعلها قابلة لل

   اإلحصائية واألدلةعلى البيانات والمعلومات التي تم جمعها  عتمادً إالخروج بنتائج البحث 

  .اإلحصائيللباحث نتيجة للتحليل  توفرتالتي 

  ناسبة والعملية المعتمدة على نتائج البحثموضع التوصيات ال. 

   1وأصول البحث. لقواعدإعداد تقرير البحث وكتابته وفقًا 

 العلمي في الجامعة الجزائرية .البحث2-7

لك للفضل الكبير الذي يعود به البحث وذ ؛ومهمة للجامعة أساسيةمهمة علمي البحث اليعتبر 

فالجامعة الجزائرية  تمع في جميع مجاالته،المج العلمي في تكوين الطالب وتطوير الجامعة و

وباعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري علمي ثقافي تحت وصاية الوزارة المكلفة بالتعليم 

 العالي والبحث تحاول جاهدة تطوير البحث ومحاولة تشكيل قاعدة ونظام وطني للبحث العلمي

البحث  ى خدمةدف إلته التي1970 من خالل تأسيس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنة

  .العلمي

تم إنشاء 1973سنة  وفي، بتأسيس مجلس مؤقت للبحث العلمي1972وقد قامت الوزارة سنة 

 العلمي.  العلمي تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث للبحث الوطنية الهيئة

                                           
دار صفاء للنشر  :عمان .5ط. التطبيق. النظرية و :أساليب البحث العلمي غنيم.،عثمان، محمد .مصطفى عليان ،ربحي - 1

 50 -49.ص. 1434- 2013والتوزيع،
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وطنية عامة  هاتين الهيئتين: وضع نشاطات البحث في إطار توجهات تأسيسومن أهداف 

  1.مخطط البحث العلمييئة تهو 

 في الجامعة الجزائرية الباحث الجامعي.2-7-1

مشروع البحث الجامعي هو عبارة عن مشروع يتم تكليف الطالب به من أجل تدريبه على 

المادة الصحيحة،  ختيارا  اعد الطالب على انتقاء المصادر و منهجية البحوث، كما أنه أيضًا يس

عادة صياغته بشكل مالئم ومناسب، وهذه البحوث تكون على  ومن ثم تتم عملية تنظيم البحث وا 

 .و الباحث الجامعيأ بها الطالب االستاذلتقارير العلمية التي يكلف أشكال مختلفة أبسطها ا

 :أصناف الباحثون الجامعيون.2-7-2

  علميا والحاصل على درجة علمية عليا،هو ذلك الشخص المؤهل  :األستاذ الجامعي 

 وهو يقوم بمهام التدريس في الجامعة إال أنٌ  المشرع الجزائري حصر وظائف األستاذ الجامعي

 حيث يقوم األستاذ ،في ثالثة وظائف أساسية وهي التدريس، البحث العلمي، وخدمة المجتمع

 المشاركة في الٌلجان التربويةويقوم ب ،ساعة12الي 09الجامعي بتدريس حجم ساعي يتراوح من 

 ومراقبة االمتحانات وتصحيح نسخ االمتحانات وتحضير الدروس وتحيينها، اإلشراف وتأطير

 الوظيفة ا التنمية، ويعتبر البحث العلميالتي تطرحه الطلبة، المشاركة في حل المشاكل

 طالبه، وكذلك ترتبطعليه وتدريب اإلعتماد ستاذ الجامعي من خالل األساسية بعد التدريس لألُ 

  .سمعة الجامعة بمدى األبحاث التي تنشرها

                                           
 58المرجع السابق.ص. منير. ،حمزة -1
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  المعارف  يهدف التكوين لنيل شهادة الماجستير إلى تعميق :طلبة الماجستير والدكتوراه

أو  مطابق من األبحاث بروتوكولنشاء ا  وتلقين تقنيات البحث والتمكن من طرق التحليل و 

 سانس التدرج الطويل المدى عنيوالتسجيل في الماجستير مسموح به للحائزين على ل ،التجارب

ويقوم من خاللها  سنتين اح في المسابقة يتم التكوين لمدةجتياز مسابقة وطنية وبعد النجإطريق 

فتهدف األطروحة  الدكتوراهأما بالنسبة طلبة  ببحث جاد للتحضير لرسالة التحرج الطالب بالقيام

إلى تكريس قدرات المترشح لعمل بحثي مبتكر وأصيل وذو مستوى عالي من خالل القيام ببحث 

ة، حيث يسمح نيل هذه الشهادة قتصاديا  في حل مشاكل علمية وتكنولوجية و  فعلي وجاد، ويسهم

  .ستقاللية في البحث الحقا للحائز عليهاباإل

  التأهيل الجامعي بأطروحة حيث أنه ال يفرضال يمكن تشبيه  :التأهيل الجامعي 

 للبحث، وال مدة زمنية للتحضير، بل يقدم الملف من طرف المعني مؤطرموعد للتسجيل وال 

 بحرية تامة، حيث يخص األساتذة المساعدين المكلفين بالدروس واألساتذة المساعدين المثبتين

 ب على المترشحين لقبول ملفاتهمحيث يج ة،اط والحاصلين علي شهادة الدكتورافي وضعية نش

 شرت في مجلة معترف بها، زيادة عليفي نشاط البحث بتقديم طبعة نُ  ستمراريةاإلإثبات 

  1.ملف مناقشة أطروحة الدكتوراه أشتملهاالمقاالت التي 

  رون على مجبفهم  في مجال تخصصهم،يعتبرون باحثون جامعيون  :طلبة لسانس والماستر

ويزرع أساليب  التي تعتبر مشروع بحث ينمي أو ماستر سانسيل سواء التخرج مذكرة إعداد
                                           

دليل  البحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج. ،هيل الجامعيأبالتكوين في الطور الثالث ، الت نيابة الجامعة المكلفة -1
  07ص..2013الدراسات العليا قسنطينة،
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 ،عادة صياغتهاا  و  ي الطالب حيث يقوم الطالب بالبحث عن المعلومات وترتيبهاالمنهج البحث

 1نن الجامعييألصناف التي سبق ذكرها من الباحثهؤالء ا يعتبر كل

 مصير البحوث العلمية بالجامعة الجزائرية.2-7-3

من البحوث العلمية وفي شتى التخصصات يتم تجهيزها من طرف الطلبة في مختلف اآلالف  

 :، يقول األستاذ مراحاألطوار الجامعية، يتم تكديسها وتخزينها في الجامعة دون أن تخرج للعلن

الرسمية  كثيًرا ما تخرج بنتائج وتوصيات يمكن للعديد من الجهات أي هذه البحوث موضًحا أن

ستغاللها من أجل ا  واالستفادة منها في سوق العمل و  يفها في تحسين الخدماتفي الجزائر توظ

 .كثيرة النهوض بالقطاعات اإلنتاجية والعلمية والمهنية

األطروحات والبحوث العلمية التي يقوم بها الطلبة ويشرف عليها أساتذة مقتدرين، ثم ترى وهذه 

النتيجة اإليجابية، فضاًل عن مالحظة عطى لها النور بعد مناقشتها من اللجنة العلمية وتُ 

برأس  هأشب"جتماع الدكتور جمال معتوقالخبير في علم اال "توصية بالنشر" لكن ذلك، برأي

 وهي أمر مهم يخدم الطالب الباحث لكن في النهاية ال يتم النشر خارج "المال الرمزي للطالب

ث الجزائري، بحسب معتوق  معضلة وتواجه الباح، ستفادة من العمل البحثيإأسوار الجامعة وال 

كبرى بعد االنتهاء من وضع بحثه تتعلق بكيفية النشر ومن ينشر البحوث ومن هي الجهة التي 

تتبنى المشروع الذي يمكنه النشر واالستفادة من نتائجه"، موضًحا، في هذا السياق، أن الطالب 

                                           
جتماعية بجامعة توظيف الباحثين الجامعيين للمعلومات في البيئة الرقمية: األساتذة الجامعيون بكلية العلوم اال عمر، مصباح. -1

 28-27ص. .2016طروحة مقدمة لنيل شهادة ماستر. جامعة مستغانم: كلية العلوم االجتماعية واالنسانية،أمستغانم نموذجا. 
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مادية التي تمكنه من نشر بحثه الباحث الحاصل على الماجستير أو الدكتوراه يفتقد للقدرة ال

 .العلمي بصفة شخصية، ويجد صعوبات خالل البحث عن الجهة التي تتبنى ذلك

ويضيف معتوق لـ"الترا صوت": أقترح أن يتم وضع هيئات في الجامعات تتكفل بانتقاء البحوث 

منها خارج محيط الجامعة. كما دعا الهيئات  ستفادةشرها لإلفادة واإلواألعمال الممكن ن

 الجامعية إلى االستفادة من النتائج المتحصل عليها في مختلف البحوث العلمية في شتى

 1.الموجودة في المجتمع التخصصات للنهوض بمختلف الخدمات

  .البحوث العلميةب عالقتهاالمصادر المكتبة الرقمية و المبحث الثالث: .3

 األلكترونية:الدورية .3-1

 : األلكترونية مفهوم الدورية.3-1-1

المكتبات  هتمامإمحل الرقمية كغيرها من مصادر المعلومات  األلكترونيةكانت الدوريات    

من أهم منافذ االفكار وتبادل المعلومات  باعتبارهاعمدت إلى توفيرها ضمن مقتنياتها و  ،الرقمية

لك صادر المعلومات الرقمية فكانت بذوالخبرات ونشر المعلومات الحديثة متفوقة بذلك على م

 2 .ات الرقمية بالمكتبة الرقميةمأهم مصادر المعلو 

تتفاوت من قبل الباحثين والمتخصصين من  ،بتعريفات عديدة  االلكترونية لدورياتا يتحظ  

 :ابرز هذه التعريفاتالعام إلى الخاص كاًل حسب مجال اهتمامه ومن 

                                           
ماي  14)نشر في  ..] على الخط[altraصوت  موقع . في:لعلمية حبيسة الجامعات الجزائريةزماموش، فتيحة.البحوث ا - 1

 (2016افريل  27ُأطلع عليه بتاريخ)< http :www.ultra sawat.com > ( متاح على :2016
 64سهيلة المرجع السابق.ص. مهري، -2
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  رقمي تلك في شكل  أوشبكات  خاللتنشر من  التيهي تللك الدورية : االلكترونية الدورية

 .ثابت

  بطريقة متتبعة ولها نفس صفات  الرقمي شكلال في رهي عمل يصد االلكترونية: ةالدوري

في شكلين  أويتاح  من خالل األنترانت  أوالعمل الدوري وقد يصدر على األسطوانات مليزرة 

 1.امعً 

بل مطبوع له امقن نص رقمي مطبوع لدورية دو  :على أنها اإللكترونيةوتعرف كذلك الدوريات 

 2تاحة من خالل االنترنتأو غير ذلك من وسائل اإل ،و البريد االلكترونيأمتاح عبر الويب 

 :االلكترونية التسميات والمصطلحات المرادفة التي تطلق على الدوريات .3-1-2

والمصطلحات المترادفة التي تطلق على الدوريات الفكري في العديد من التسميات  نتاجاإلورد   

والمتخصصين بشكل تبادلي ومن هذه من قبل الباحثين ،(D-periodical)االلكترونية

  3:التسميات

  لكترونيةاإلالمجالت  (Electronic journals أوEletronic magazine). 

  الدوريات الرقمية( Digital periodical). 

  األلكترونيةالمسلسالت  (Electronic serial). 

  األليةالدوريات (Machine periodical). 
                                           

 الصفاء لنشر والتوزيع، دار عمان: .في المكتبات ومراكز المعلومات :لكترونيةاإلو  الدوريات التقليدية النوايسة ،غالب عوض. -1
 225-224.ص. 2011

  89ص..2012دار العربي، القاهرة : .مؤسساتها: في البيئة الرقمية المعلومات و محمد فتحي. عبدالهادي، -2

 227ص. .نفسه المرجع عوض. غالب النويسة، -3
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 في العالم العربي: كترونيةل اتحديات التي تواجه الدوريات ال.3-1-3

على النتاج الفكري العلمي،  أساسيالركائز االساسية لصناعة المحتوى الرقمي تعتمد بشكل  إن

زيادة  أن، ومما ال شك فيه، أنواعها ختالفإوالذي يجد طريقه للنشر من خالل الدوريات على 

، سيحدث فارق مهم في حجم النتاج األنترنيتعدد الدوريات الرقمية المتاحة من خالل شبكة 

  .الفكري العربي

عددها قليل جدا مقارنة  أن، نجد األنترنيتلكن من خالل تعقب الدوريات العربية الرقمية على 

هناك عدد كبير من  أن عتباراإل بعين  األخذة وبمختلف اللغات. مع مع الدوريات العالمي

والقليل منها فقط متخصصة.  أوالدوريات العربية تصدر بشكل ورقي سواء كانت دوريات عامة 

  :بعدة أسباب يمكن تلخيصها باآلتي المشكلة ترتبط هذه  إن ،له مقابل رقمي

   األقلعلى  أوللمعلومات الرقمية،  أهميةالعربي في الغالب ال يعطي  األكاديميالمجتمع 

وبالتالي  ،من مصادر ورقية خاصة في مجال البحث العلمينبثقة هناك تفضيل للمعلومات الم

منها  فادةاإل أو هناك عزوف من قبل الكثير من الباحثين العرب للنشر في الدوريات العلمية

  .للمعلومات مصدرك

   العربية، لتكنولوجيا المعلومات في عدد غير قليل من الدول  األساسيةبسبب ضعف البنية

قتناء إعلومات الرقمية مقارنة مع سهولة يجد الباحث العربي صعوبة في الوصول السريع للم

 .األخرينالدوريات الورقية وبساطة تدويرها وتداولها مع 
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   والجمعيات المهنية التي يصدر عنها دوريات ورقية ال  األكاديميةالكثير من المؤسسات

 .مادية عتباراتالنسخة رقمية منها  تاحةإتفضل 

   ضعف التشريعات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية في بعض الدول العربية خاصة ما يتعلق

 .الرقمية للدوريات تاحةاإلجراءات إتعقيد  إلىمنها بالمصنفات الرقمية، يؤدي 

   يعد العامل النفسي الخاص بتعود القارئ العربي التعامل مع المعلومات المطبوعة على الورق

 .تاحة الرقمية للدوريات العربيةإلخر في ضعف اأيلها على النصوص الرقمية، سبب فضوت

   لبناء  أمامهاضعف االمكانيات المادية للكثير من المؤسسات العربية غالبا ما يكون عائقا

مثل هذه المواقع من تكاليف تصميم  الرقمية مع ما تتطلبه اإلتاحةغراض مواقع خاصة بها إل

 .وبناء ونشر وصيانة وتحديث

   المعايير والمواصفات الموحدة الخاصة بالدوريات الرقمية، والتي  إلىفي عالمنا العربي نفتقر

  ا.ا تميز الدوريات الرصينة عن غيرهيمكن من خالله

  ت خاصة بصعوبة عتباراإل لعربية تتجاهل الدوريات الرقمية،ال زالت الكثير من مكتباتنا ا

عتاد أستخالصها. مقارنة مع ما إو تكشيفها و أليها إساليب الحفظ وتحديد نقاط الوصول أتغيير 

  .عليه العاملون فيها مع النسخ الورقية
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   لى تعقيد إفي العالم العربي غالبا ما يؤدي لكترونية إلأساليب التجارة أدوات و أضعف

 1تاحتها مقابل ثمن.وا   الرقميةجراءات الحصول على المعلومات إ

  :للدورياتااللكتروني مميزات شكل .3-1-4

سواء كان ذلك على  ،لكترونيالشكل اإل ستخدامإ هنالك العديد من المميزات والفوائد المهمة في

  .على مستوى الباحثين والمستخدمينو أ ،مراكز المعلومات البحوث والوثائقمستوى المكتبة و 

 في مايلي: ةلكترونيزات التي تتمتع بها الكتب أإلالمميهم أ ن نوجزأيمكن 

  مع المتراكمة  باألعدادوخاصة فيما يتعلق  ،الكبير في عملية الحفظ والتخزين قتصادإلا

ال يعني  حيث أن االشتراك في الدوريات االلكترونية -بسبب التقادم -تناقص القيمة البحثية لها

 بالضرورة وجودها الفعلي في المكتبة.

  بعض من و تمزيق أتمزق  و ،دودة من بعض الدورياتحأعداد م التخلص من مشكلة فقدان

عداد في الوقت ألاأخر وصول تو  ،ك التخلص من مشكلة تتبع الدورياتوكذل .صفحاتها

 .والسريعالمناسب 

  تاحة إلا(Accessibility)  نظر عن وبغض ال مستمرة على مدار الساعة ، وإتاحة مباشرة

 .ولعدة مستفيدين في وقت واحد وبشكل سهل وسريع ومناسب ،التواجد الموقعي المكان و

                                           
.)ُكتب .]على الخط[قمي العربيصناعة المحتوى الر  االتاحة الرقمية للدوريات العربية ودورها في تطور ناظم الزهيري، طالل. -1

ُأطلع عليه )<http :www.drtazzuhairi blogspot.com/2011/10/ blog_25.html>على: متاح( 25/2/2016بتاريخ
 (7/3/2017بتاريخ



 الفصل االول: المكتبة الرقمية في خدمة البحث العلمي

 

72 
 

  مما يستطيع أن توفره مكتبة واحدةعدد كبير من عناوين الدوريات ،أكثر بكثير  الوصول إلى، 

  .و تخزينهاأالتفكير في مشكلة السيطرة عليها دون 

  ستراتيجيات وقوة ا  ة آليات و الفاعليلزيادة  ؛متناهية في الحصول على المعلوماتالدقة ال

 .1المحركات البحث

   البيانات. ختزانإالكثافة العالية في 

   لقراء والمؤلفين مع محتوياتها.أفاعل تإمكانية البث السريع للمواد الجديدة و 

  ير من المبالغ التي كانت تصرف على إجراءات التزويد بالمطبوعاتثتوفير الك. 

  2.في نفس الوقت لعدد معين من المستفيدين الدورية البحث في محتويات إمكانية 

  :لكترونيةال  عيوب الدوريات.3-1-5

بالرغم من مزايا العديدة التي تنفرد بها الدوريات الرقمية إال أنها ال تخلو من العيوب ومن أهم  

 :العيوب

  القرارات المناسبة للتعامل مع الدوريات من إدارات المكتبة هل يتم االشتراك  القصور في إتخاذ

 .م شراء الشكل المطبوع الورقيأالرقمية بالدوريات 

  في بعض المكتباتالرقمية الدوريات  ستقبلأل االلكترونية عدم توفر البيئة. 

  .عدم ثقة بعض الباحثين بمقاالت المنشورة في الدوريات الرقمية  
                                           

 318-317المرجع السابق.ص.قنديلجي،عامر.البحث العلمي. -1
رنيمة. إستخدام مصادر المعلومات االلكترونية  لدى الطلبة الجامعين. دراسة ميدانية موجهة لطلبة  زكرياء، رابعة.، حشود،-2

الماستر قسم علم المكتبات والمعلومات. مذكرة لنيل شهادة ماستر في تخصص علم المكتبات و المعلومات. خميس مليانة: جامعة 
  78 -77ص. .2015لي بونعامة،لجيال
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   1.في الدوريات شتراكهاإإلغاء بعض المكتبات 

 :book)-(E لكترونيةال الكتب .3-2

وهو الرقمي ويسمى ايضًا بالكتاب  ،لكترونياإل شكال النشرأأحد  كترونياإلل يعتبر الكتاب   

 لياآلمختزن على الحاسب  هوغم من أصوله ربما تكون ورقية. و كتاب غير ورقي على الر 

و بنفس مواصفات الكتاب المطبوع أعلى شبكة االنترنت  أو متاح على أقراص مدمجة أو 

 2.وكمية المعلومات والنصوص

لتي يمكن التعامل معها بأي من الوسائط االلكترونية لكتروني:" تلك الوثيقة ايعرف الكتاب اإل 

 و عن طريق الشبكات العالمية ".ء كان ذلك عن طريق نظم المستقلة أسوا

نه:" مصطلح يستخدم لوصف نص مشابه للكتاب ولكن في أرف الكتاب الكتروني على ويع 

 شكل لرقمي وذلك ليعرض على الشاشة الكمبيوتر".

بأنه :"نص مشابه للكتاب  لكترونيإلاعلم المكتبات والمعلومات الكتاب وقد وصفت موسوعة 

 االلي" سبغير أنه في شكل قالب رقمي يتم عرضه على شاشة الحا ،المطبوع

 أبرز البرمجيات الي تساعد في قراءة الكتاب االلكتروني:.3-2-2

قد كان إنتاج الكتاب االلكتروني في بداية ظهوره عبارة عن مسح ضوئي للكتب وتحويلها    

إتاحتها في  مومن ثOCR عرف الضوئي على الحروفتال إلى نصوص باستخدام برمجيات
                                           

دور المكتبة الرقمية في دعم التكوين والبحث العلمي بالجامعة الجزائرية: المكتبة الرقمية لجامعة االمير عبد  الحمزة، منير. -1
دارة معرفة. القادر  قسنطينة: بقسنطية نموذجًا. مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في علم المكتبات تخصص نظم المعلومات وا 

 73ص..2008-2007جامعة منتوري،
 45..صالمرجع السابق سهيلة. مهري، -2
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تعامل مع تنسيقات والنصوص ومعالجة في ذلك القالب  إلفتقاركي، وكنتيجة سآشكل نص 

أيسر في قراءته عن طريق لكتروني إلالرسوم والصور طورت قوالب أخرى لجعل النص ا

االحتفاظ بالبناء المنطقي للكتاب المطبوع ،إضافة إلى بعض الخصائص المرئية مثل إخراج 

 الصفحة والصور الملونة.

حاسبات الي أمجيات أي عتاد خاص فهي تعمل على وال يتطلب التعامل مع مثل هذه البر   

 ،ستخدامها على االجهزة الكفيةإهو  شخصية ،وغالبًا ما يكون الغرض منهاالو أمحمولة ال

 المساعدات الرقمية وحاسبات الجيب.

ني يستخدم وهو برنامج مجا  Adobe acrobat readerومن أشهر تلك البرمجيات نجد  

 Microsoftنه من البرمجيات المطورة حديثًا نجد: أ، إال PDFعلى نطاق واسع لقراءة الملفات 

TK3 Rrader , Glass book Reader, Erocket 

ما عن أزرار التصفح فهي :صفحة التالية ،صفحة السابقة  ،تدوير النص ،تكبير وتصغير أ 

 .النص، عرض النص على الصفحتين أو صفحة واحدة

 تشمل أزرار الوظائف مايلي : -

  إضاءة النصHighlighting لتميزه. 

 تدوين المالحظات والتعليقات.  

  درجة وضوح النصSharpen. 
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  المكتبة وهي تختص بالكتب المحملة على الجهاز، وفي هذه الشاشة يمكن عرض العناوين

قتناءها أو بحسب تاريخ إبها إما بالعنوان أو بحسب تاريخ بحسب موضوعاتها كذلك يمكن ترتي

 قراءتها.

  على العناوين  طالعلإلرتباط تشعبي بموقع الشركة على الشبكة االنترنت إالكتب وهو مخزن

 لكترونية المتاحة.اإل

 والنسخ وأخصائي بيانات النص اعة،والطب ،القاموس ،البحث :القائمة وتشمل وظائف 

 االلكتروني.

 القراءة الموجودة على االنترنتلكترونية عن طريق تحميل برمجيات ختيار الكتب اإلإكما يمكن 

 1من خالل الحاسب الشخصي.ثم قراءة الكتاب االلكتروني 

 :لكترونيال  مميزات الكتاب .3-2-3

  وسيلة مساعدة لتنفيذ أساليب التعليم الحديثة المعتمدة على التعلم  االلكتروني يعد الكتاب

 .الذاتي والتعلم عن بعد

  هم المصادر العلم والمعرفة بشكلها المطورأمعلوماته الغزيرة والهائلة كأحد لك من مزاياه كذ. 

  قابلية النقلPortability  والوصول السريعAccess  وسهولة االتاحةAccessiblitiy، 

 .محتوياتهللتنقل بين  Linkستخدام الروابط ا  و  Self publishingوالنشر الذاتي 

                                           
جامعة نايف العربية للعلوم  الرياض: ملحم، عصام توفيق. مصادر المعلومات االلكترونية في المكتبات الجامعية. - 1

 51.ص .2001االمنية،
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   على معظم حواس االنسان مما يجعله وسيلة جذابة وشيقة يمكن  سترجاعهإيعتمد في

 .في رفع معدالت االداء الطالب استثمارها

  لكترونية في البيئة االفتراضية عبر االنترنت.فيدين الذين يستخدمون المصادر اإليساعد المست 

   و لحظات عن طريق أبعد والحصول عليها في بضع دقائق الكتب الرقمية يمكن شراؤها عن

 1التحميل المباشر من خالل االنترنت دون التقيد بالزمان أو المكان.

 التي يتضمنها الكتاب اإللكتروني (Software)مميزات البرامج اإللكترونية  ومن

   المشاهد في إمكانية تفاعل الطالب مع النصوص المبرمجة والتي يتجاوب معها الطالب

 خصوصية وبدون ملل، مع إمكانية التكرار وفقًا لحاجاته.

  .تتيح للطالب القدرة على التحكم في الصوت وحجم البنط الذي يعرض على الشاشة 

  على أيقونة معينة يمكن للطالب طلب القراءة بصوت عاٍل، كذلك يمكن طلب شرح  بالضغط

 بعض المفردات، وأيضا تقسيم بعض المفردات إلى مقاطع ليسهل نطقها.

   مساعدة الطالب المعاقين ألنهم يجدون في الكتاب اإللكتروني المسجل على أقراص مليزرة

 قًا الحتياجاتهم الفردية.عونًا كبيرًا، حيث تتوفر إمكانية القراءة وف

   ختيارها بالمؤشر وسهولة مراجعة األوامر)تعليمات البرنامج على إوضوح الرموز وسهولة

 شاشة الكمبيوتر(.

                                           
  158-157المرجع السابق.ص. حمد يوسف.آحمد ،آحافظ  -1
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   عدم وجود مشكالت فنية للبرنامج عند التشغيل ومراعاة وجود وسيلة آلية إللغاء البرنامج في

 1الكمبيوتر في حالة عدم الحاجة إليه.

 :لكترونيال  عيوب الكتاب .3-2-4

   أجهزة الكتب الرقمية مرتفعة إلى حد ما. قتناءإالتكلفة : إن تكلفة 

  ه كهدية.ءالشكل المادي: من عيوب الكتب الرقمية غياب الشكل المادي وصعوبة إهدا 

   المستفيدين بما  حتياجاتإالتغير التكنولوجي: تتغير االجهزة القارئة وتتطور باستمرار لتلبية

 ن االجهزة القديمة غالبًا ماإلمالحقة التطور التكنلوجي، كما  يرغم المستفيدين على شراء الجديد

 يتم االستغناء عنها.

   :ن درجة الوضوح شاشة الحاسب االلكترونية والقارئات المحمولة إدرجة الوضوح من الشاشة

 غير جيد بقدر الكافي للقراءة المستمرة .

  الملكية الفكرية للكتب الرقمية . انتهاك إمكانية 

   و البيانات الرقمية أتعدد القوالبFormats .2للكتب الرقمية 

 قواعد البيانات المكتبة الرقمية:.3-3-1

إلى هم مصادر المعلومات التي نجدها على مستوى المكتبة الرقمية أتعتبر قواعد المعلومات    

هنا البيانات ونقصد بقواعد ،البياناتدوريات االلكترونية و قواعد جانب الكتاب االلكتروني ،ال

                                           
         :على متاح. والين.]على الخط[أموقع االكنانة خصائصه. في :  لكتروني: مميزاته وحمد. الكتاب اإلآالدبيس، السيد  - 1

  <http :kenanaoline/com/user/edu- techno/topics/97189> (5/04/2017أطلع عليه بتاريخ) 
  104ص..2010الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية ،لكتروني: إنتاجه ونشره. السيد.الكتاب اإل فايز حمد،أ -2
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البيانات  و قواعدأتنظيم المواد المرقمنة  القواعد المنشأة على مستوى المكتبة الرقمية لتخزين و 

  1.المكتبة الرقمية  والتي يتم االشتراك فيها او اقتنائهاارجية ، المستقلة عن مشروع لخا

مكون من مجموعة من التسجيالت (file):"عبارة عن ملف على انهاوتعرف قواعد البيانات 

(Records)  المتصلة فيما بينها ، هذه التسجيالت تضم مجموعة من الحقول وكل حقل من

(،ونظام قاعدة البيانات يتكون من الملفات المرتبطة فيما  (Dataهذه الحقول يتضمن البيانات

دبيات علوم المكتبات أون قاعدة البيانات التي وردت في كلها مجتمعة تكو ، منطقياً بينها 

            2والمعلومات

  :وعاتها في شكل متسعى المكتبة الرقمية إلى تنظيم مج اقسام قواعد بيانات المكتبة الرقمية

تاحتها للباحثين لالستفادة منها وتنقسم قواعد البيانات المكتبة   الرقمية الى:قواعد بيانات وا 

  قواعد البيانات الببليوغرافية (Bibliographic databases)  : تعرف بأنها تلك القواعد

 ،بشكل كشافات ومستخلصات للمعلوماتالتي تقدم البيانات وصفية وموضوعية ألنها تظهر 

نما تقدم مستخلصات للتعريف لتعريف بما هو  فهي ال تزود الباحث بالنص الكامل للمعلومات وا 

 منشور من مصادر المعلومات عن المجال الذي يبحث فيه الباحث أو المستفيد.

                                           
 66ص. المرجع السابق. سهيلة. مهري، -1
 مراكز المعلومات. في المكتبات و  قواعد البيانات ونظم المعلومات: .، أبو عجيمة، يسرى أحمد.إيمان فاضل السامرائي، -2

 18ص..1426-2005دار المسيرة لنشر والتوزيع،  عمان:
 



 الفصل االول: المكتبة الرقمية في خدمة البحث العلمي

 

79 
 

  قواعد البيانات المرجعيةReference databases :  تقدم هذه القواعد اإلجابة عن

االستفسارات المرجعية للباحثين والمستفيدين ومن أمثلتها القواميس، المعاجم ،األدلة 

 والموسوعات المحوسبة وغيرها.

  قواعد البيانات رقمية إحصائيةStatistical databases  : هي التي تقدم معلومات

 1إحصائية محوسبة عن السكان أو إحصاءات متنوعة تشمل ميادين الحياة مختلفة.

  قواعد بيانات النصوص الكاملة (Full text databases) :  اعد النص تقدم هذه القو

 ،لمعلومات المحوسبةعلومات الببليوغرافية لمصادر الى الملخص والمإالكامل للبحث باإلضافة 

 يفضل الباحثين إستخدامها بكثرة.و 

   قواعد البيانات الفهارس(Catalogue database ): هذا النوع من قواعد البيانات الذي

مجموعة من المكتبات أي شبكة المكتبات، وتفيد هذه القواعد في  يشمل مقتنيات المكتبة ما أو

ن تعطي أوغيرها من االوعية دون ، كتبات من عناوين للكتب والدورياتهذه المبيان ما لدى 

واع قواعد نبيانات الفهارس هو نوع خاص من أ خرى عن محتويات الوثيقة قواعدأمعلومات 

  .البيانات البيوغرافية

  قواعد البيانات الصور(Images databases): فقط في إعطاء هذا النوع تخصص يو

المعلومات عن الصور والرسومات والمخططات واالشكال إضافة إلى الصور ذاتها فهي مزيج 

 .والصورية معا الببليوغرافيةمن القواعد 
                                           

   : متاح على .ون الين] على الخط [أموقع كنانة  :حمد السيد. مصادر المعلومات والبيانات في البحث العلمي. فيأالكردي،  - 1
<http:kenanaonline/users/ahmed posts/282613>(10/04/2017ُأطلع عليه بتاريخ) 
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  واعد البيانات الوسائط المتعددة ق(Multimedia databases):  والتي تحتوي على

 1النص والحركة.الفيديو، ،على الوسائط مثل الصوت والصورة المعلومات مخزنة 

 مكونات قاعدة البيانات:.3-3-2

  :و بعض الجمل الناقصة غير المنظمةأشارات إ وأرقام أو أن تكون حروف أيمكن  البيانات.  

   :هي مواقع محددة ومعروفة وتستخدم إلدخال و إستيعاب وترتيب بيانات فيها لتكون الحقول

وتعتبر الحقول أماكن خزن وحفظ البيانات المتعلقة وفق آليات ونظام  ،معلومات ذات معنى

  .علمي ومنطقي معين معروف

  إذ يعتمد  ،حجام مختلفةأنواع و أن مجموعة من الحقول والتسجيالت بهي عبارة ع :التسجيالت

 ختيارهاإنوع وحجم التسجيلة على الحقول المستخدمة فيها على طول وعدد الحقول، والتي يعود 

المعلومات ونوع وطبيعة البيانات التي تدخل  و مركزأع البرنامج المستخدم في المكتبة إلى نو 

 في هذه الحقول.

   :ي تمثل كل اإلجراءات المعتمدة عن تلامجموعة من التسجيالت المختلفة الملفات

و مصادر أو نوع محدد من االجراءات أوالنشاطات مجموعة من المعلومات  الشخصيات

 2المعلومات.

 قواعد البياناتأهمية .3-3-3

  تمكن من تحزين كم هائل من المعلومات.  
                                           

  53-51ص. .المرجع السابق السامرائي، إيمان فاضل. -1
 68-67السابق.ص. المرجع مهري، سهيلة. -2
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  سهولة إدخال وتعديل، وتحزين البيانات. 

   سترجاعهاا  و إمكانية البحث عن البيانات.  

   1تسمح بإمكان مشاركة البيانات والمعلومات 

 الخدمات التي تقدمها قواعد البيانات للباحثين.3-3-3

  ما يساعد الباحث على  ،أساس التخصصات العلمية المتنوعة تبويب الرصيد المكتبي على

 االلتزام بمبدأ التخصص العلمي.

  لمية في مختلف على رصيد مكتبي ثري، يتكون من أحدث االصدارات الع حتواءهاإ

  .التخصصات البحثية والعلمية

  ، 2بحاث العلمية محكمة ورفيعة المستوى.أعلى  حتوائهاإلتمتعها بدرجة موثوقية العلمية 

 ع الرقمية والورقية عند توظيف معلوماتها في البحوث العلمية:المراجتوثيق ضرورة .3-4

 :التوثيقالتعريف . 3-4-1

رجاعها إلى أصحابها توخيًا لألمانة العلمية،   واعترافًا  يعني التوثيق إثبات مصادر المعلومات وا 

لذا ال ُبّد من تثبيت المراجع التي تعود إليها في بحثك داخل  العلمية،بُجهد اآلخرين وحقوقهم 

ألن ذلك ُيحدد  وذلك بتثبيت عائلة المؤلف وتاريخ المرجع الذي رجعت إليه؛ (Textالنص )

                                           
  311ص. .2006عمان: دار جرير، بو عارف. مقدمة في تقنية المعلومات.أعدنان،  -1
التعلم في عصر  مؤتمر الدولي الحادي عشر .في:ا الرقمية على جودة البحث العلميضاري ، منصور. تأثير التكنلوجيخل -2

  171ص..2016مي. فرع ابي سمراء،جيل للبحث العل مركز: طرابلس ،طرابلس ،2016أفريل  24-22التكنولوجيا الرقمية،
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للقارئين ويجعلهم قادرين على تحديد موقع مرجع المعلومات في قائمة  (Sourceالمصدر)

 .البحث هايةفي ن (References Listالمراجع )

  :على انهفي البحث العلمي  ويعرف التوثيق

  ستخدام االدلة  العلمية )العقلية والنقلية ( من مصادرها لزيادة  قوة  الفكرة  المعروضة  إ

 والبرهان عليها .

  و في الهامش.لى مصدرها في النص أمة باإلشارة إيعرف التوثيق على أنه المعلو  و 

   1االمانة العلمية والصدق.و يعرف كذلك على أنه  

يضًا توثيق مباشر ، ويسمى أ ويعرف التوثيق البيانات: بأنه تزويد المستخدم بيانات عن الحقائق

 2وتوثيق الحقائق.

بها في التخصصات عالميًا، ويعمل  بها ربعة طرق معترفتنقسم إلى أإذ تتعدد طرق التوثيق 

الصادرة من منظمة التقيس الدولية وهي  69وفقًا لمواصفة االيزو  ستشهاداتالعلمية ،وهي اإل

ستشهادات المرجعية وفقا لنمط الحديث لجمعية اللغات ليها اإل، باإلضافة إ1997دلة سنة مع

MLA ثرة سواًء في العلوم االجتماعية أو االنسانية ،وكذا طريقة يضًا مستعملة بكوهي أ

 .MCالسلوب شيكاغوستشهادات المرجعية وفقا لنمط ااإل

 

                                           
 257ص. .2008في التربية والعلوم االجتماعية. عمان: دار غيداء،  نمر دعمس، مصطفى. منهجية البحث العلمي: - 1
 القاهرة: نجليزي.إ -عربي دياب، محمد مفتاح. معجم المصطلحات العلمية علم المكتبات والتوثيق والمعلومات: معجم مشروح. -2

  326ص. .الدار الدولية لنشر،]د.ت[
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 كيفية كتابة المراجع)في البيبليوغرافيا(:.3-4-2

ع بالغات االجنبية لى قسمين :مراجع عربية ومراجإيحاول الباحث منذ البداية ،تقسيم المراجع   

ن لمام بأهم الدراسات المتوفرة بالعربية وباللغات االجنبية عوهذا التقسيم أالولي يساعد على اإل

لعلمية يصنف الوثائق حول ن يكتب فيه، ولكن من الناحية ايرغب فيه الباحث أالموضوع الذي 

 لى عدة فئات:موضوعه إ

  الكتب 

  المقاالت 

  الوثائق الحكومية 

   المواد الغير منشورة 

 همية كتابة المراجع البحث:.أ3-4-3

إلى و المعلومة نسب المعرفة أن ناالمانة والدقة ،فاألمانة تعني أ للبحث العلمي اتجاهين وهي

التي وظفناها فعاًل ،الدقة تعني أن نشير إلى مصدر المعلومة ن نسجل المراجع صاحبها وأ

 ومن كتاب منشور. ن مقابلة شخصية أو من محاضرة غير منشورة أو تقرير أحذناها مسواء أ

 و الفائدة من ذكر المراجع في نهاية البحث العلمي تؤدي الوظائف التالية :

  فها لمصادر التي رجع إليها الباحث ووظشارة الى المراجع واة البحث من خالل اإلإبراز قيم

 في بحثه.
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   جع تاريخ المعلومات التي رجع إليها الباحث، بحيث توضح قائمة المراتوضيح مدى حداثة

ن المعلومات الحديثة تشير لة كل المرجع وقيمتها مع مراعاة أصاكل مرجع، كما توضع مدى أ

 احث بأخر التطورات التي جرت في ميدان المعرفة.إلى وعي الب

   تقديم قائمة المراجع إلى المهتمين بالبحث في موضوع البحث، حيث تعتبر هذه القائمة

 1خالصة جهد بحث.

 إنجاز بحوثهم العلمية:وتوظيف مصادرها لمكتبة الرقمية لجوء الباحثين ل.3-5

توفر  اي توفر له خدمات سريعة ودقيقة لمالت إن الباحث في حاجة ماسة إلى المكتبات الرقمية  

يمكن الحصول علي حيث  ،علوماتممختزنات هائلة لل باعتبارهاومات عليه من بيانات ومعل

عدادها  . ومن ثم وضعها تحت تصرف الطلبة بمختلف سترجاعإلالمعلومات وطلبها وا 

باحثين في الجامعات أصناف المستوياتهم العلمية على مستوى الدراسات العليا أو االولية وبقية 

وهم يمثلون الشريان الحيوي والعمود ،كاديمية المشاركة في المكتبات الرقمية والمؤسسات اإل

 الفقري للنظام حيث أنها باألساس موجهة لخدمتهم وتقديم المعلومات المطلوبة والمناسبة لهم.

بين  االتصالة وتوفير تسهيالت فدور المكتبة الرقمية سيكون عبارة عن توفير المعلومات الحديث

هي التي ستقوم بإدارة هذه العمليات ومتابعة التطورات التي و تلك الطرفيات التي تستقر بالمكتبة 

ستحدث في مجال المعلومات وهذا ما يسهل عمل المكتبات الرقمية في تأدية مهامها وخدمة 

 توجهات الباحثين الذين يستفيدون من خدماتها.
                                           

( MLA-MC-APA-ISO 690وفقا للمعاير الدولية االربعة) المرجعية الورقية وااللكترونيةكاهينة. االستشهادات  بوراس، - 1
 99-83ص. ص.،4،ع.2017يناير، لة العلوم االنسانية واالجتماعيةمجفي العلوم التربوية و النفسية و االجتماعية. 
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سوف  ،بالمكتبات الرقمية إيصالهيعتمد عليها الباحث في  تصالاإلقنوات  فعن طريق إنشاء

وهذا ما يجعل العلماء  ،يضمن حصوله وتبادله للمعلومات العلمية والتقنية بشكل منظم ومنتظم

تهم بطريقة سليمة تتسم هتماماا  ن بالمعلومات المتعلقة ببحوثهم و والباحثين يتزودو  والخبراء

وهذا عن  ،المعلومات المقدمة للباحثين من أية نقطة كانت بالمكتبة الرقميةخدمات  بالكفاءة

البث االنتقائي للمعلومات و جابة عن االستفسارات خدمات اإل، الكشافات ،طريق النص الكامل

عن طريق توفير واجهة  والروابط الفائقة بين النصوص أو البحث البيبليوغرافي المباشر. و

نسخ الوثائق المطلوبة والمحدد مكانها بالمكتبة الرقمية في  لمعلومات أووترسل إليه ا تخاطبيه

 1أسرع وقت.

  أسباب توظيف الطلبة لمصادر المكتبة الرقمية في بحوثهم العلمية:.3-6

لترقية البحث العلمي والنهوض به لقد أتاحت تكنولوجيا رقمية فرصًا أكبر وأسرع أكثر فعالية 

تصال بين الجامعات ومراكز البحث وجيا الرقمية من فرص التواصل واإلالتكنولتاحته فعل ما أب

  2حث العلميبوكل الفواعل المهتمة باللمي ،ومراكز التفكير والباحثين الع

اليسير بمكان طلب المعلومة ،وتقفي أثرها في زمن ذاع صيتا الكتاب االلكتروني  فبات من

ى لعلقواعد البيانات العلمية أثرًا  فيه المكتبة الرقمية وبات فيه إنتشرت ،ودورية االلكترونية و

 1.على إنجاز البحوث العلمية
                                           

 149 رجع السابق.ص.ممنير.ال الحمزة، -1
ساتذة الباحثون سلوكيات االساتذة الباحثين للوصول إلى الوصول إلى المعلومات في البيئة الرقمية: اال محمد. هتهات، -2

-2014بلة، والتوثيق. وهران: جامعة آحمد بنمذكرة لنيل شهادة الماجيستر في علم المكتبات  نموذجًا. الجلفة واالغواط  بجامعتي
  63.ص.2015
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 مصادر المكتبة الرقمية في البحوث العلمية: الطلبة و أهم أسباب توظيف  

   متطلبات الباحث المعاصرة في سرعة الحصول على المعلومات بغرض إنجاز أعماله البحثية

 .تأخير التي لم تعد تحتمل

   ل الباحثين ومن قبل االشخاص في الجهود المبذولة من قبتقلل مصادر المعلومات المحوسبة

 .يهتمون بالمعلوماتالذين 

  الدقة المتناهية في الحصول على المعلومات المحوسبة.  

   ستعمال المصادر الرقمية وتصفحهاإسهولة. 

  الرقمية، ما ينعكس على سرعة نجاز البحوث العلمية. ى المصادر المكتبةسرعة الحصول عل 

  2.ستخدام الكلمات المفتاحية في عملية البحثإ 

  إذ  حداثة المعلومات خصوصًا مقاالت الدوريات التى توجد كنصوص كاملة في قواعد بيانات

 يتم تحديثها يوميًا.

  3فترة المحددة فقط في ال ستخدامهاإبيانات عبر الرخصة القومية يتيح شتراك في قواعد الاإل 

 

 

                                                                                                                                
 167لخضاري ، منصور. المرجع السابق .ص.  -1
  63هتهات، محمد. المرجع السابق.ص. -2
جابر محمد،عبد العزيز. المكتبة الرقمية ودورها في التنمية االجتماعية. في: مدونة المركز السوداني للبحث العلمي ]على  -3

)ُأطلع  <http :www.sudanense center for scientific com> ى:( متاح عل2012جويلية 19الخط[.)ُكتب يوم الخميس
  ( 2012جويلية  19عليه يوم الخميس 
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 يف مصادر المكتبة الرقمية في البحوث العلمية:ظمعوقات تو .3-7

 والمهاراتالقدرات و ختالف من الصعوبات وبدراجة متفاوتة اإل يوجه بعض الباحثين مجموعة  

المصادر  ستفادةإات من شأنها انت تعيق الباحث من خر هذه الصعوبأمن باحث إلى 

 .المعلومات الرقمية وتوظيفها في بحوثهم العلمية

 ومن أهم هذه الصعوبات:

   تقنيات المعلومات ألنه إعتاد على الطرق التقليدية في البحث  ستخدامإعدم رغبة الباحث في

 المكتبة الرقمية ية الخدماتكما أن بعض الباحثين ال تتوفر لديهم المعرفة الواضحة بنوع

 البحث العلمي. ألغراضالمتاحة لهم، ومدى إمكانية االستفادة منها 

   جهزة الحواسب. أقدرة بعض الباحثين من استخدامهم عدم 

  د تعيق تصاالت الحديثة ققة في مجال تقنيات المعلومات واإلالتطورات السريعة والمتالح

 ي هذا المجال.ستفادة منها كونه يجهل أخر التطورات والمستجدات فالباحث من اإل

  1مصادر المكتبة الرقميةتنوع لغة  

  تفتقر للمصداقية ن المعلومات المنشورة في المصادر المكتبة الرقميةأ ثينيعتقد كثيرا من الباح 

عدم رغبة بعض الباحثين من تعامل مع تكنولوجيات المعلومات الحديثة وتفضيلهم مع تعامل 

 .مع المصادر التقليدية

                                           
.  2005عمان: مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، لرقمية وتقنية الوسائط المتعددة.المكتبات ا مسلم المالكي. مجبل الزم، - 1

 26-23ص.
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   فتقارهم على الثقافة المعلوماتية الرقمية على الرغم من الباحثين من إ العظمييعاني الغالبية

ادة علم الحاسوب يتم ن مالعديد من التخصصات، ومشكلة هنا أمن تدريس مادة الحاسوب في 

 التطبيقية تم تدريسها لهم من الناحيةوال ي النظرية حيان كثيرة للطالب من الناحيةتدريسها في أ

 1ي مواصفاتها ومميزاتها وسلبياتها.أ

  معوقات البحث  تعتبر مشكلة الميزانية وضعف الجانب االقتصادي والمالي للباحث من أهم

الباحث من ظيفها في البحوث بسبب عدم مقدرة المكتبة الرقمية علمية وتو سترجاع المعلومات ا  و 

 لك غالء مصادر المكتبة الرقمية ا على ذشتراك في المكتبة الرقمية زيادتً الدفع ا

  نعدام روح المطالعة والبحث تشكل حاجزا رئيسيا في تحصيل المعلومات المطلوبة ، كما أن إ

ستراتيجيات إنفسية يعد تحكم الباحث في العوائق من الالعوائق التكنولوجية تعتبر في حد ذاتها 

ستخدام هذه إوأدوات البحث تجعل منه ينفر من  إلمامه بإمكانات مالبحث عن المعلومات وعد

 2الحصول على المعلومات المطلوبة. األدوات وبالتالي التقليل من حظوظه في

 

 

 

 

                                           
  89-88جاسم جعفر حسن.المرجع السابق.ص. -1
متاح   .لبحث العلمي ]على الخط[لموقع مركز جيل  فوزية. طرق البحث العلمي والتهميش في البيئة الرقمية. في: ،بوخملة  -2

  (28/3/2017 ُأطلع عليه بتاريخ): <http :Jil Scientific Research center.com>على
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 خالصة

حث ساهمت وال زالت تساهم في خدمة الب المكتبة الرقمية نهو أفي نهاية وما يمكن قوله    

 الرقمية في شتى الميادين العلمية،شكال المصادر المعلومات العلمي؛ من خالل ما تقدمه من أ

 و تقليدية لتقوم برقمنتها وتنظيمها إلتاحتهاالمجموعات المكتبية سواًء رقمية أ قتناءبإن تقوم بعد أ

ومن خالل طرق البحث واالسترجاع  باإلبحار وتنقل بين  ،عبر شبكة االنترنت ليقوم الباحثين

وبهذا السهولة  ،جتهم البحثيةفق مع حااها ما يتو من ليختارواتبة الرقمية؛ مصادر المعلومات المك

؛ ليوظفها في ل على ما يشاء من مصادر المعلومات المكتبة الرقميةن يحصيستطيع الباحث أ

المكتبة الرقمية في تهميش والقائمة  ال توثيق المصادربحثه العلمي و ما على الباحث هنا إ

اعتماد الباحث على مصادر المكتبة الرقمية في البيبليوغرافية التي يوظف معلوماتها في بحثه، ف

   عتماد الطلبة اد عليها الطالبة بشكل كبير، ولكن إانجاز بحوثه العلمية اصبحت حاجة ُملحة إعت

، وذلك بفعل معوقات كثيرة قد ابدً قمية قد ال يكتمل، وقد ال يتحقق أعلى المصادر المكتبة الر 

منها ما يتعلق بالمصادر المكتبة الرقمية ومنها ما يتعلق بالمكتبة الرقمية  ،تُحوُل دون ذلك

 .يتعلق بالباحثينومنها ما نفسها 
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 : ة.التعريف بمكان الدراس1

وفي الفترة الممتدة من  ،لى جامعة مستغانمإدرجت العلوم االجتماعية أ   1998في شهر سبتمبر 

جويلية في  و  كان قسم العلوم االجتماعية تابعًا لمعهد اللغات االجنبية 1999لى إ 1998

نشاء كلية العلوم االجتماعية ومعهد التربية الرياضية والتي كانت تظم قسم علم إتما  1998

 تصالاإل عالم ونشاء قسم علوم اإلأ   2002سبتمبر  شهر االجتماع وقسم علم النفس، وفي

نتين ، وبعد مرور س 2004شهر جويلية  نسانية في نشأت كلية العلوم االجتماعية واإلأبعدها و 

 نسانية.في مجال العلوم االجتماعية واإل LMDدرج النظام الجديد أ   2006و بتحديد في سبتمبر 

أ درج تخصص "اإلتصال السياحي" في شعبة اإلعالم واإلتصال ليسير بذلك  2015وفي سنة 

 عدد التخصصات الشعبة خمسة تخصصات. 

 .تحليل نتائج االستبيان:2 

 الجنس.2-1
  التكرار النسبة المئوية

 ذكر 19 %38
 انثى 31 %62

 المجموع 50 %100
 .ب الجنسحس العينةتوزيع يوضح : 01الجدول رقم                    
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 .توزيع العينة حسب الجنسنسب توضح  نسبية دائرة :01شكل رقم                

نسبة عدد إناث ن عدد االناث فاق عدد الذكور، إذ بلغت أ 01خالل جدول رقم  نالحظ من  

من  %38 بلغ نسبة من مجموعة العينة، بينما بلغت نسبة عدد ذكور العينة %62العينة 

 كما هو معمول به، و ستماراتإثناء توزيع أور بكثرة مجموع العينة، وسبب عدم تواجد طلبة ذك

يدرسون سداسي االول فقط، وكذلك  قد يعود سبب عدم توجدهم بالجامعة  2ن طلبة الماسترفإ

  نشغالهم بإعداد مذكرات تخرجهم.بسبب إ

 المستوى الجامعي.2-2
  التكرار النسبة المئوية

 إعالم واتصال سنة ثانية ماستر 50 %100
 المجموع 50 %100

 توزيع العينة حسب المستوى الجامعي.يوضح  :02الجدول رقم                   
 

38% 

62% 
 نسبة الذكور

 نسبة االناث
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 العينة حسب المستوى الجامعي.توزيع  نسبتوضح  دائرة نسبية :02شكل رقم         

طلبة العينة في مستوى سنة ثانية ماستر بلغت  ن  نسبةأ 02نالحظ من خالل جدول رقم   

تصال100%   .،ما يعني أن المستوى الجامعي للعينة ككل سنة ثانية ماستر إعالم وا 

 التخصص..2-3

 النسبة المئوية التكرار 
 20% 10 تصال السياحياإل
 26% 13 عالماإل وسائل 
 14% 07 بصريالسمعي ال
 18% 09 علميةالصحافة ال
 22% 11 مكتوبةال صحافةال

 %100 50 المجموع
 حسب التخصصات توزيع العينة  يوضح  :03جدول رقم                      

100% 

 سنة ثانية ماستر
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 .حسب التخصصاتتوزيع العينة  نسب توضحنسبية  دائرة :03شكل رقم           
من تخصصات شعبة  في كل تخصصالعينة طلبة عدد  03من خالل الجدول رقم نالحظ   

بة طل بلغت نسبة  و ،تفاوت عدد الطلبة العينة من  تخصص ألخريإذ ،تصال عالم واإلاال

 "مكتوبةالصحافة ال"طلبة  ايليه  26%تبلغذ إ ؛نسبة االكبر "و اتصال عالمإوسائل "تخصص 

 "صحافة العلميةال"يليها بعد ذلك طلبة  %20بنسبة "السياحي تصالاإل" ثم طلبة% 22بنسبة 

 .%14بنسبة  "السمعي البصري"خيرًا طلبة أو  %18بنسبة 

 شبكة االنترنت؟ هل تتصل السؤال الرابع:.2-4

 النسبة المئوية التكرار 
 %100 50 نعم
 0%  0 ال

  100%  50 المجموع
 شبكة االنترنت.ب التصالاحسب  على العينة: يوضح توزيع 04جدول رقم               

20% 

26% 

14% 

18% 

22% 

 االتصال السياحي

 وسائل أإلعالم

 السمعي البصري

 الصحافة المكتوبة

 الصحافة العلمية
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 .شبكة االنترنتتصال بل ادائرة نسبية توضح نسب توزيع العينة على حسب  :04شكل رقم     

شبكة االنترنت، إذ بلغت نسبة ب أن كل افراد العينة يتصلون 04نالحظ من خالل جدول رقم 

القصوى  باألهمية ةلبلوعي الطمن العدد الكلي. وهذا يعود   100%شبكة االنترنت يمستخدم

 .العلمية والعملية له في جميع المجاالت توليها شبكة االنترنت التي

تصال بشبكة الجهزة تستعملها لل أ أيفشبكة االنترنت،  تصلإذا كنت ت السؤال الخامس:.2-5

 االنترنت؟

 النسبة المئوية التكرار 
 %55 41 الهواتف الذكية

 %27 20 المكتبية والمحمولةالحواسيب 
 %14 10 الحواسيب اللوحية

 4% 03 خرىالاالجهزة ا
 %100 74 المجموع    

حسب االجهزة المستعملة في االتصال بشبكة  : يوضح توزيع العينة 05جدول رقم     
 .االنترنت

100% 

 نعم
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جهزة الأستعمال إ: دائرة نسبية توضح توزيع نسب العينة على حسب 05شكل رقم         

 مختلفة لالتصال باألنترنت.
الطلبة ألجهزة االتصال باألنترنت تختلف عدد استعماالت  نإ 05نالحظ من خالل الجدول رقم

، وهي بنسبة 55%الهواتف الذكية  يستعملون لغت نسبة الطلبة الذينفقد ب من جهاز ألخر،

قل مقارنة بالحواسيب أع من االجهزة في االسواق و بثمن نو أ معتبرة و يعود سبب إلى توفر هذه

خرى أ ستعماالتإهناك لى ذلك إ مكانية حملها بسهولة باإلضافة إ وكذلك نواعها،أعلى  شتى 

عدد نسبة  ماأ .وضرورية لهواتف الذكية تجعل من طالب ال يستغني على هذا النوع من االجهزة

ذ يعتمد عليها طلبة إ ،27% فبلغت نسبتهم  المكتبية والمحمولة الحواسيب الطلبة الذين يستعملون

تصال بشبكة االنترنت نظرًا لما تتمتع به الحواسب  من مميزات ككبر حجم الشاشة ما يتح في اإل

كبر مقارنة أفالم... بأريحية الصور واال لطالب رؤية واضحة وكاملة لصفحات االنترنت ومشاهدة 

تصال باألنترنت أل اللوحيةالحواسيب ن نسبة الطلبة الذين يستعملون أفي حين  ،اقي االجهزة مع ب

ستعمال هذا النوع من االجهزة عدم تفضيل الطلبة إللوقد تعود هذه النسبة الضئيلة  ،14%بلغت

ما بنسبة لألجهزة أفي االتصال باألنترنت رغم ما تمنحه هذه االجهزة من مزايا لمستعمليها، 

55% 
27% 

14% 
4% 

 الهواتف الذكية

 الحواسيب المكتبية والمحمولة

 الحواسيب اللوحية

 االجهزة االخرى
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 "االخرىة العينة يستعملون "االجهزة فقط من طلب4% نأتحليل نتائج  من خالل ى فقد تبيناالخر 

فقد كانت نسبة  "( satelliteتي اليت ا)سستقبال جهزة اإلأ"و أ "الساعة اليد"والتي قد تتمثل في 

 . ال نادراً إستعمالها حاجة الطلبة إلويعود هذا لعدم  ستعمالها قليلة جداً إ

 شبكة االنترنت؟ تتصل ألي غرض السؤال السادس:.2-6

 النسبة المئوية التكرار 

 %27 35 التسلية

 34% 45 تصالاإل

 36% 47 المعلومات بحث عنال

 3% 4 خرىأغراض أ

 %100 131 المجموع          
 تصال بشبكة االنترنت.حسب الغرض من ال : يوضح توزيع العينة 06جدول رقم        

  
شبكة تصال بالعينة على حسب الغرض من ال  سبية توضح توزيع: دائرة ن06شكل رقم 

 نترنتال 

27% 

34% 

36% 

3% 

 التسلية

 اإلتصال

 البحث عن المعلومات

 أغراض أخرى
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إذ بلغ نسبة  ترنت،طلبة العينة بشبكة االنتصال من اإل ضغر لا 06نالحظ من خالل الجدول رقم 

ويعد  ،%36 نسبة مرتفعة ث عن المعلوماتشبكة االنترنت لغرض البحب الطلبة الذين يتصلون

ويعود ذلك لما تقدمه االنترنت من معلومات ضحمة يستفيد منها طلبة  -مؤشر إيجابي -هذا

لذين الطلبة افي حين بلغت نسبة وفي بحوثهم العلمية، .االعالم واالتصال في دراستهم الجامعية 

ون شبكة وهذا راجع لكون الطلبة العينة يستخدم، %34تصال نترنت لغرض اإلإلشبكة اب تصلوني

جتماعي موقع التوصل اإلو  ،خدمة البريد االلكترونيعن طريق: والتواصل  تصاللإلاالنترنت 

ما نسبة أ .والصورة و الصوت او الصوتأسواء عن طريق الرسائل  ،كالفيسبوك، التويتر، انستغرام

 ون شبكةإذ يستخدم، %27نسبتهم الشبكة لغرض التسلية فقد بلغتب الطلبة الذين يتصلون

ن أما فيما يخص نسبة الطلبة الذي،...ومشاهدة االفالم ،بألعاب الفيديونترنت لغرض استمتاع اإل

لجأ الطلبة إذ قد ي،3%نسبة ضئيلة بلغتبلغت فقدت  نترنت ألغراض أخرىيستخدمون اإل

      الخ...يوتيوبو تنزيل فيديو على أق االلكتروني، يالتسو ك خرى أألغرض ستخدام االنترنت إل

ي أ  ف، عن المعلومات لغرض البحث ة االنترنتشبكتتصل ب إذ كنتالسؤال السابع:  .2-7

 ؟عن المعلومات ب تبحث فيهاالمواقع على الوي

 
 

 النسبة المئوية التكرارت

 11% 10 المستودعات الرقمية
 14% 12 بنوك المعلومات
 53% 47 المكتبة الرقمية
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 22% 20 مواقع اخرى
 100% 89 المجموع  

 فيها على المعلومات.تبحث ب التي مواقع الويالحسب  يوضح توزيع العينة  :07جدول رقم    

 
فيها تبحث ب التي ويال مواقعالدائرة نسبية توضح توزيع العينة على حسب  :07شكل رقم 

 .على المعلومات
موقع  من يبحثون عن المعلومات نالحظ تباين في عدد الطلبة الذين 07من خالل الجدول رقم 

فنسبة الطلبة مستخدمي المكتبة  ،على حسب طبيعة المعلومات التي يبحثون عنها ر طبعاً ألخ

رقمية من معلومات متنوعة وهي نسبة كبيرة لنظرًا لما تقدمه المكتبة ال،  %53الرقمية بلغت 

ما بنسبة للمستودعات الرقمية التي أ، تفيد الطلبة إلنجاز بحوثهم وفي دراستهم شكالهاأبمختلف 

هذا راجع لجهل طلبة ف %14وبنوك المعلومات التي بلغت نسبة ،  %11مستخدميها بلغت نسبة 

فيما تقدمه من مصادر   المكتبات الرقمية همية عنأالتي ال تقل  ،العينة بأهمية هذان الموقعين

دمي سترجاع فيهما، أما فيما يخص الطلبة العينة مستخعلومات الرقمية وسهولة البحث واإلالم

وهذا راجع إلى ما ذكرنا سابقًا عن طبيعة المعلومات ،  %22 تهمى فقد بلغت نسبالمواقع االخر 

11% 

14% 

53% 

22% 

 المستودعات الرقمية

 بنوك المعلومات

 المكتبة الرقمية

 المواقع الويب االخرى
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عنها في بحث  طالبفيلجأ  ،المعلوماتبنوك  التي ال توفر في المكتبات الرقمية والمستودعات و

 الذي يبحث فيه الطالب.   عمواقع أخرى فطبيعة المعلومة ونوعها هي التي تحدد الموق

فأي نوع من المكتبة  إذا كنت تبحث عن المعلومات في المكتبة الرقمية،: السؤال الثامن.2-8

 الرقمية تلجأ إليها؟

 النسبة المئوية التكرار 

 5% 4 الرقمية مكتبة نون

Fi maktabti 3 %4 

 18% 15 الرقمية سكندريةمكتبة اإل

 54% 45 المكتبة الرقمية العربية

 19% 16 أخرىالرقمية  مكتباتال

 100% 83 المجموع 

عن  فيها تبحث حسب المكتبات الرقمية التييوضح توزيع العينة على : 08جدول رقم  
 .المعلومات
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 وءلجتحسب المكتبات الرقمية التي :دائرة نسبية توضح نسب توزيع العينة على  08شكل رقم 

 إليها في البحث عن المعلومات.
بلغت تخدمي المكتبة الرقمية العربية العينة مسن نسبة الطلبة أيتضح  08من خالل الجدول رقم 

نتاج فكري ضخم في العديد إرًا لما تحتويها هذه المكتبة من وهي نسبة مرتفعة لنظ،54%نسبتهم 

 خرى المشتركة معها بروابطأو المكتبات رقمية أسواء في هذه المكتبة  من المجاالت العلمية

المعلومات مجانًا وبلغة العربية.  من مصادر ةشكال مختلفأ "المكتبة الرقمية العربية"، وتقدم تشعبية

ويلجأ اليها طلبة 18% فبلغت نسبتهم   الرقمية سكندريةلمكتبة اإلما بالنسبة الطلبة الذين يلجؤون أ

للمكتبة "ما بنسبة أ. و عن طريق االشتراكأالمعلومات الرقمية سواء مجانية  لما تقدمه من مصادر

شتراك، ه المكتبة تقدم معظم مصادرها باإلكون أن هذ5% فيلجأ إليها الطلبة بنسبة  "نون الرقمية

وهي النسبة  – 4%فيلجأ إليها طلبة العينة بنسبة ،"Fi maktabati"الرقمية   وبالنسبة لمكتبة

يعد عائق بالنسبة للطلبة الذين ال يجيدون  وهذا ما ،بلغة الفرنسية مصادرهاتقدم  هاكون،  -االقل

 ،19%نسبتهم فقد بلغت  أخرى للمكتبات رقميةيدًا، أما بنسة لطلبة الذين يلجؤون اللغة الفرنسية ج

ها لها خدماتها المنشرة على شبكة االنترنت وكًل من رقميةالمكتبات ال عدد كبير من إذ توجد حالياً 

5% 

4% 

18% 

54% 

19% 

 مكتبة نون الرقمية

FI maktabti

 مكتبة اإلسكندرية

 المكتبة الرقمية العربية

 المكتبة الرقمية االخرى
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 أرصدتها لى حسب جودة خدماتها ومجالع يجلب لها رواد والمستفيدينما الفكري؛ رصيدها  و

 .ةالفكري

 وماتمصادر المعلال ليجاد االسترجاع التي تتبعها و البحث  : ماهي بدائلالتاسع السؤال.2-9

 المكتبة الرقمية؟

 النسبة المئوية التكرارت 
 %82 45 البحث بالكلمات المفتاحية

التصفح تحت رؤوس 
 موضوعات 

10 %18 

 100% 55 المجموع
 تتبعهاالتي  االسترجاع العينة على حسب بدائل طرق البحث و:يوضح توزيع 09جدول رقم    

 .ليجاد المصادر المعلومات المكتبة الرقمية 
 

 
وضح نسب توزيع العينة على حسب بدائل طرق البحث ت:دائرة النسبية 09شكل رقم  

 . ليجاد المصادر المعلومات المكتبة الرقميةتتبعها  التي واالسترجاع
عون طريقة البحث عن المصادر الطلبة الذين يتب نسبة نأ 09الجدول رقم نالحظ من خالل 

سرعة البحث وسهولة وهذا يعود إلى  ،%82 "الكلمات المفتاحية" المكتبة الرقمية عن طريق

82% 

18% 

 البحث عن الكلمات المفتاحية

 التصفح تحت رؤوس الموضوعات
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فقد  "التصفح تحت رؤوس موضوعات"أما بنسبة لطلبة الذين يتبعون طريقة  .بالكلمات المفتاحية

وتتطلب نة بسابقتها كون هذه طريقة متعبة عند كثيرين ضئيلة مقار وهي نسبة ،%18بلغت نسبتهم

يخلق عنده نوع من  حدده الطالب ماتندرج تحت الموضوع الذي ي التي الموضوعات تصفح 

 الملل.

المعلومات  مصادرالالبحث التي تبحث من خاللها على  دواتأ ماهي.السؤال العاشر: 10

 المكتبة الرقمية؟

 المئويةالنسبة  اتالتكرار  

Google 46 %36 

Yahoo 30 %23 

Bing 42 32% 

 9% 12 خرىأمواقع ال

 100% 130 المجموع
عن  من خاللها تبحث دوات البحث التيأعلى حسب  : يوضح توزيع العينة10جدول رقم

  .المكتبة الرقمية المعلومات مصادرال
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من  تبحث دوات البحث التيأعلى حسب  العينةنسب :دائرة نسبية توضح توزيع 10الشكل رقم

 .لمكتبة الرقمية ا المعلومات المصادر عنخاللها 
" بلغ Googleالطلبة الذين يستخدمون محرك بحث "نسبة ن أ 10حظ من خالل الجدول رقم نال

من  %80شهر محركات البحث والتي تكشف أقوقل من ن محرك البحث أوهذا راجع  ،36%

فقد بلغت نسبتهم  "Bingفيما يخص الطلبة الذين يبحثون في محرك البحث" ماأ .صفحات الوايب

كونه يعتبر كذلك من محركات البحث المهمة ويصنف هذا المحرك في المرتبة الثانية  ،32%

فقد بلغت  ،"Yahooوبالنسبة لطلبة الذين يستخدمون محرك البحث ".googleعالميًا بعد 

ال إدلة البحث التي ال تكشف أيعد من  Yahooن أكون  وربما تعود هذه النسبة ،%23نسبتهم

نسبة قليلة من صفحات الويب، وفيما يخص "المواقع االخرى" فعدد قليل من العينة يبحثون فيها 

التي تحتل ثالث مراتب  ن معظم الطلبة يكتفون بأدوات البحث المهمةأ،كون %9إذ بلغت نسبتهم 

       العالمية في محركات البحث.

 

 

36% 

23% 

32% 

9% 
Google

Yahoo

Bing

 المواقع االخرى
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عن معلومات في المكتبة الرقمية البحث في رأيك ما الفرق بين  السؤال الحادي عشر:.11

 ؟ والمكتبة التقليدية 

إلى تجاهين،  تقسمنإن أفراد العينة أ إجابات نأ هذا السؤال نالحظابات إلجلمن خالل تحليلي 

المصادر  سترجاعإسهولة البحث و " العينة هو الول الذي مال إليه معظم طلبةأ تجاهفاإل

 عتماد المكتبة الرقمية على إل بفض ؛عكس المكتبة التقليدية "المكتبة الرقميةالمعلومات 

ن الفرق بين أما االتجاه الثاني فيرى أ حديثة.والبرمجيات  زين المعلوماتوتخ تصالتكنولوجيات اإل

إذ تقوم  ،"في المكتبة الرقمية دقة نتائج البحث"البحث في المكتبة الرقمية والمكتبة التقليدية هو 

نتاج فكري بالمكتبة المفتاحية مع ما هو موجود من اإل بالبحث عن تطبق الكلمة البحثدوات أ

  .الرقمية وتزود الطالبة بنتائج البحث في ظرف ثوان

 المكتبة الرقمية؟ المعلومات ل على مصادروحصتتمكن من الكيف  :الثاني عشر.السؤال 12

 النسبة المئوية التكرارات 
 6% 3  شراءلا

 %94 47  المجان
 %100 50 المجموع 

 يوضح توزيع العينة حسب كيفية الحصول على مصادر المكتبة الرقمية. :11جدول رقم  
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دائرة نسبية توضح توزيع نسب العينة على حسب كيفية الحصول على المصادر  :11شكل رقم

 .المكتبة الرقمية
طلبة الذين يحصلون عن المصادر المكتبة الرقمية عن  نسبة نأنالحظ  11من خالل الجدول رقم

وهذا ما يعكس رغبة الطلبة في االستفادة  ،% 94بلغ نسبة مرتفعة جدًا بلغتالمجان طريق 

، أما بالنسبة لطلبة العينة الذين يحصلون على ية المجان القصوى من مصادر المكتبة الرقمية

سبب بوهذا قد يكون  6%فقد بلغت نسبة ضئيلة بلغت   طريق الشراءمصادر المكتبة الرقمية عن 

اكتفاء الطلبة االشتراك في المكتبات الرقمية او و غياب ثقافة أغالء مصادر المكتبة الرقمية 

 .فقط العينة بمصادر الرقمية المجانية

 الرقمية؟المكتبة مصادر ما الغرض الذي توظف فيه ال :الثالث عشر .السؤال13

 النسبة المئوية التكرارت 
 8% 5 مطالعة عامة ال
 20% 13 مطالعة في مجال التخصصال
 72% 47 نجاز البحوث العلمية إ

 100% 65 المجموع
 المكتبة الرقمية.الذي توظف فيه مصادر يوضح توزيع العينة حسب الغرض  :12جدول رقم

6% 

94% 

 الشراء

 المجان
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الذي توظف فيه  ضغر الدائرة نسبية توضح توزيع النسب العينة على حسب  :12شكل رقم

 .مصادر المكتبة الرقمية
الطلبة العينة الذين يستخدمون مصادر معلومات  نسبة نأ 12نالحظ من خالل جدول رقم 

ر اديبن وعي طلبة بدور المص ما ، %72 تالمكتبة الرقمية لغرض إنجاز البحوث العلمية بلغ

ما تتميز به من معلومات  ؛ وذلك بفضلنجاز البحوث العلميةإفي  المكتبة الرقميةالمعلومات 

ستخدام طلبة العينة لمصادر المكتبة إفي حين بلغت نسبة  .حديثة وسهولة وسرعة الحصول عليها

 ،سبة قليلة نوعًا ماوهي ن ،%20نسبة  تهم بلغالمطالعة في مجال تخصصلغرض  الرقمية 

من تطوير معارفهم في مجال تمكنهم ما تحتويه المصادر المكتبة الرقمية من معلومات بالمقارنة ب

في مطالعة ما نسبة الطلبة الذين يستخدمون المصادر المعلومات المكتبة الرقمية أ .تخصصهم

وهذا راجع كون طلبة يميلون إلى تركيز على تنمية  ، %6العامة فقد بلغت نسبة متدنية بلغت 

 مجال تخصصاتهم فقط ويهملون جانب مطالعة العامة التي تنمي معارفهم ثقافية، ومعارفهم في 

هي صعوبات  مطالعة في مصادر معلومات المكتبة الرقمية من عوامل عزوف الطلبة عن  كذلك

 تعامل معها وتصفحها عكس المصادر التقليدية. 

8% 
20% 

72% 

 المطالعة العامة

 المطالعة في مجال التخصص

 إنجاز البحوث العلمية
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معلومات المكتبة الرقمية في بحوثك العلمية المصادر  توظف إذا كنت السؤال الرابع عشر:.14

 ؟إلى جانبها مصادر التقليدية توظففهل 

 النسبة المئوية التكرارت 

 4% 2 ال

 %96 45 نعم

 100% 47 المجموع

مصادر المعلومات التقليدية في ل اهتوظيفيوضح توزيع العينة على حسب  :13جدول رقم
 .بحوث العلميةال

 
مصادر المعلومات ل االعينة على حسب توظيفه ة توضح توزيع نسبنسبي: دائرة 13شكل رقم 

 التقليدية في البحوث العلمية.
 معلوماتال الطلبة العينة الذين يستخدمون المصادر نسبة نأ 13نالحظ من خالل الجدول رقم 

طلبة العينة ا راجع لسعي وهذ، %96نسبة كبيرة جدًا بلغت  تالتقليدية في بحوثهم العلمية بلغ

 إلثراء قليدية؛و تأمن المراجع والمصادر سواء رقمية ستعانة بأكبر قدر إب العلميةبحوث  إلنجاز

ن عدد طلبة العينة الذين ال أفي حين  .بحوثهم بأكبر قدر من المعلومات لتكون ذو قيمة علمية

وهي نسبة ضئيلة ،%4فقد بلغت نسبتهم في بحوثهم العلمية مصادر المعلومات التقليدية يوظفون 

4% 

96% 

 ال

 نعم
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التقليدية لمكتبة لتنقل  و ليس لديهم الوقت الكافيأنجاز بحوثهم بسرعة، إضلون جدًا لكونهم قد يف

بحث عن التصال بالمكتبة الرقمية و ما يدفعهم لإل والبحث عن مصادر المعلومات التقليدية

   .الرقمية لتوظيفها في بحوثهم العلمية المعلومات المصادر

 ؟تلجأ إلى توظيف المصادر المكتبة الرقمية في بحوثك العلميةعشر: متى  الخامس.السؤال 15

تجاهات، فإجابات إقسمت إلى ثالث نإن االجابات أيتبين  ؛االستمارةمن خالل تحليلي لإلجابات 

إلى توظيف مصادر المكتبة مباشرة  يلجؤوننهم أهو  -كثرأالذي يميل إليه الطلبة -اه االول االتج

نهم يوظفون أ لىإ جابات االتجاه الثانيإ في حين صبت .كلف  بإعداد بحوث علمية كلماالرقمية 

مكتبة الرقمية في بحوثهم العلمية كل سمحت لهم الفرصة بذلك، كتوفر شبكة الالمصادر 

االتجاه هذا تصب إجابات و  -القليل من طلبة  يميل إليهالذي  –الثالث تجاه إما أ االنترنت...،

ضرورية إلنجاز  لم تتوفر المعلومات مصادر المكتبة الرقمية في حالةالنهم يوظفون أ لىإ الثالث

 مصادر المعلومات التقليدية.الفي بحوثهم 

توظفها في بحوثك التي مصادر المكتبة الرقمية الشكال أ ماهي :رعشالسادس .السؤال 16

 العلمية؟

 النسبة المئوية التكرارت  

 28% 47 لكترونيالكتاب اإل

 27% 46 لكترونيةالدوريات اإل

 5% 8 قواعد البيانات

 25% 41 المراجع الرقمية
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 10% 16 الفيديو الرقمي

 5% 9  الصورة الرقمية

 100% 167 المجموع
الرقمية في المكتبة  شكال المصادرأ يوضح توزيع العينة على حسب توظيف :14جدول رقم 

 بحوث العلمية.ال

 
مصادر المكتبة الشكال أ نوع نسبية توضح توزيع العينة على حسبدائرة  :14شكل رقم  

 بحوث العلمية.الفي  هاوظفتالتي  الرقمية
على أكتروني بلغ الكتاب اإل الطلبة الذين يوظفون نسبة أن14نالحظ من خالل جدول رقم   

 في حين .تحميل"سرعة التصفح وسهولة ال"ية من لكترونويعود هذا لما تتميز به الكتب اإل ،28%

ويعود ذلك لما تقدمه الدوريات ،  %27لكترونية الدوريات اإل بلغت نسبة الطلبة الذين يوظفون

المراجع  لطلبة الذين يظفونا ما بنسبةأ من معلومات حديثة في شتى المجاالت.لكترونية اإل

إليه لشرح  يلجؤونلكون الطلبة  ،%25كالموسوعات والقواميس والمعاجم فقد بلغت نسبتهم  الرقمية

في بحوثهم ويلجأ لطلبة لتوظيف المرجع الرقمية  ،لمصطلحات والمفاهيم في بحوثهم العلمية 

العلمية بسبب قلة هذا نوع من المصادر في المكتبة التقليدية وكذلك ال يسمح في المكتبة التقليدية 

يعود وسبب  ،%5هم لطلبة الذين يوظفون قواعد البيانات فبلغت نسبتانسبة ما أ .بإعارتها لطلبة

28% 

27% 

5% 

25% 

10% 
5% 

 الكتاب االلكتروني

 الدوريات االلكترونية

 قواعد البيانات

 المراجع الرقمية

 الفيديو الرقمي

 الصورة الرقمية
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ه همية قواعد البيانات ويجهلون طرق البحث فيها، رغم ما تحتويألكون الطلبة العينة يجهلون 

وبالنسبة لطلبة الذين يوظفون  الخ....ببليوغرافيةالمرجعية و المعلومات القواعد البيانات من 

لصورة الرقمية والفيديو ،"والفيديو الرقمي" إذ يوظف طلبة 5%"الصورة الرقمية" فقد بلغت نسبتهم 

     سمعي بصري و الصحافة المكتوبة والصحافة اللعلمية خص طلبةباألالرقمي في بحوثهم العلمية و 

 ية التي توظفها في بحوثك العلمية؟مالغة المصادر المكتبة الرقمالسؤال السابع عشر: .17

 النسبة المئوية التكرار 
 90% 47 اللغة العربية
 4% 2 اللغة الفرنسية

 6% 3 اللغة االنجليزية
 0% 0 خرىألغات 

 100% 52   المجموع
في  توظفها در المكتبة الرقمية التيلى حسب لغة مصايوضح توزيع العينة ع :15الجدول رقم 

 .العلمية بحوثال

 
المكتبة الرقمية :دائرة نسبية توضح توزيع نسب العينة على حسب لغة المصادر 15شكل رقم 

 .العلمية بحوثالا في هظفتو التي 

90% 

4% 6% 0% 

 اللغة العربية

 اللغة الفرنسية

 اللغة االنجليزية

 لغات أخرى
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ن معظم من الطلبة العينة يوظفون مصادر المكتبة الرقمية أ 15نالحظ من خالل الجدول رقم 

أما بنسبة للمصادر المكتبة الرقمية ذات لغات االجنبية . %90إذ بلغت نسبتهم  "لغة عربية"ذات 

بلغت نسبة الطلبة الذي  إذ، طلبة الذين يوظفونها في بحوثهم العلمية بنسب ضعيفةفقد تراوح عدد 

لطلبة الذي يوظفون المصادر ا و ،%6نجليزية إيوظفون المصادر المكتبة الرقمية ذات لغة 

ي طالب في العينة يوظف أيوجد ال ضف الى ذلك أ،  %4 فرنسية المكتبة الرقمية ذات لغة

 -وبنسب ضعيفة نجليزيةاللغة الفرنسية واإل ىداع-مصادر المكتبة الرقمية بلغات أجنبية أخرى

 االجنبية. اتراجع لعدم تحكم  معظم الطلبة  العينة في اللغ كله وهذا

مصادر المكتبة الرقمية قبل توظيفها في بحوثك في  ماذا تراعيالسؤال الثامن عشر:  .18

 العلمية؟

 النسبة المئوية التكرار 
 13% 15 حداثة المصدر 

 40% 46 معلومات في المصدرالدقة 
 8% 10 المصدرشكل 

 39% 45 مجانية مصدر المعلومات
 100% 116 المجموع
مصادر المكتبة الرقمية في الما يتم مراعاته  :يوضح توزيع العينة على حسب16قم جدول ر 

 قبل توظيفها في البحوث العلمية.
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در المكتبة مصالفي ايتم مراعاته ما  على حسب:دائرة نسبية توضح توزيع العينة 16شكل رقم

 العلمية. حوثبالالرقمية قبل توظيفها في 
المصادر مجانية " رعاةن بمو مو كبر عدد من الطلبة العينة يقأن أ 16نالحظ من خالل الجدول رقم

فمعظم طلبة العينة ، % 40ذ بلغت نسبتهم إ ؛بحوثهم العلميةها في قبل توظيف "المكتبة الرقمية

لرقمية وبلغت نسبة الطلبة الذين يقيمون مصادر المكتبة ا .في المكتبة الرقمية ليس لديهم إشتراك

ساسي ألثراء أشرط  "دقة المعلومات"، وألن 39%التي تحملها  "المعلوماتدقة "على أساس 

يمون مصادر المكتبة بالنسبة لطلبة الذين يق .سليمة موضوعيةوتوصل لنتائج  البحوث العلمية

إلى  هنا يعود السبب نأويمكن ،  %31فقد بلغت نسبتهم  "حداثة المصدر" ساسأالرقمية على 

لذا يتعذر ؛ شتراك التي تكون متاحة مجانًا بل باإلمكتبة الرقمية الأن المصادر الحديثة في  ال

 يخص الطلبة الذين يقيمون المصادر المكتبة الرقمية على اوفيم .على الطلبة الحصول عليها

مصادر شكل يهتمون بعدد قليل من الطلبة من  نأما يعني ،% 8أساس أشكالها فقد بلغت نسبتهم

قواعد  وألكترونية دورية اإل وألكتروني كتاب اإلختيارهم لها فقد يكون إعند  المكتبة الرقمية

 البيانات.

13% 

39% 

8% 

40% 
 حداثة المصدر

 دقة المعلومات في المصدر

 شكل المصدر

 مجانية المصدر
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التي تضيفها المصادر المكتبة الرقمية للبحوث  المضافة ما القيمة :التاسع العشر .السؤال19

 العلمية ؟

ادر المكتبة ن  توظيف مصأعلى  أجمعوان جل الطلبة أل تحليل إجابات االسئلة نستنتج المن خ

   البحوث العلميةثراء إتاج الفكري الذي تحمله سيزيد من نولغات اإلشكالها أعلى مختلف الرقمية 

 كثر مصداقية.أالمعلوماتية ويجعله  اقيمته وبالتالي سيزيد من

 : ما أسباب توظيفك لمصادر المكتبة الرقمية في بحوثك العلمية؟العشرون .السؤال20

 النسبة المئوية التكرارات 

 24% 44 مصادر المكتبة الرقمية سرعة الحصول على

 25% 46 عن مصادر المعلومات تقليل عناء البحث

 22% 40 وتصفحها الرقمية سهولة استعمال مصادر المكتبة

 5%    10 التقليدية لحاجتك من المعلومات عدم تلبية المصادر
نجاز إواالتصال في  تكنولوجيا المعلومات الرقميةمواكبة 
 العلمية  همبحوث

43 %23 

 1% 01 سباب أخرىأ
 184 المجموع

 
%100 

 
مصادر المكتبة الرقمية في لا  سباب توظيفأزيع العينة على حسب يوضح تو  :17الجدول رقم

 البحوث العلمية.
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لمصادر ا توظيفسباب أتوضح توزيع نسب العينة على حسب  :دائرة نسبية 16شكل رقم

  العلمية. بحوثالالمكتبة الرقمية في 
توظيف المصادر  يلجؤون إلى طلبة الن عدد كبير من أ 16نالحظ من خالل الجدول رقم 

قلة عناء البحث عن " بفضللك وذ، %25المكتبة الرقمية  في بحوثهم العلمية إذ بلغت نسبتهم 

صل عكس المكتبة التقليدية فيمكن لطالب من خالل جهاز حاسوبه مت "مصادر المكتبة الرقمية

ث لحافلة...ومن خالل طرق البحو في اأو في الجامعة أبشبكة االنترنت سواء في بيته 

طلبة الذين لما نسبة أ .د من مصادر المكتبة الرقميةين يحصل على ما ير أجاع يستطيع ستر واإل

لى المعلومات" فقد عسرعة "لمصادر المكتبة الرقمية لتوظيفها في بحوثهم العلمية بفضل  يلجؤون

 وأعمال البحثية بسرعة أنجاز إك طلبة يحبذون لهنان ألكون وهذا راجع ، % 24بلغت نسبتهم 

يدفعهم للجوء  هذا ما؛  ت الكافي للبحث التقليدي عن مصادر المعلومات التقليديةليس لديهم الوق

وبلغت نسبة الطلبة الذين يوظفون  .للمكتبة الرقمية للحصول على مصادر المعلومات الرقمية

تكنولوجيا المعلومات الرقمية مواكبة في  رغبة "مصادر المكتبة الرقمية في بحوثهم العلمية بدافع  

24% 

25% 

5% 

22% 

23% 

سرعة الحصول على مصادر المكتبة  1%
 الرقمية

 تقليل من عناء البحث واالسترجاع

عدم تلبية المصادر التقليدية لحاجتك من 
 المعلومات

سهولة استعمال مصادر المكتبة الرقمية 
 وتصفحها

رغبة في مواكبة تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصال في إنجاز البحوث العلمية

 أسباب اخرى
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يحبذون  وهذا راجع كون الطلبة ،%23فقد بلغت نسبتهم ،نجاز بحوث العلمية إفي  "تصالإلوا

التكنولوجيا  ههم ما تولد عن هذأستفادة من ما يتيح لهم اإل ،مواكبة التكنولوجيا الرقمية بصفة عامة

لسهولة "المصادر المكتبة الرقمية  يوظفونما الطلبة الذين أ بيانات.القواعد الرقمية و المكتبات المن 

مكتبة شكال المصادر الأ تقدمه وهذا راجع لما ؛22%فقد بلغت نسبتهم ،"استعمالها وتصفحها

في "مكتبة الرقمية اللمصادر  يلجؤون بالنسبة لطلبة الذين وستخدام وتصفح. إالرقمية من سهولة 

وهي  ،5%فقد بلغت نسبتهم  "المعلومات في مصادر الورقيةحالة إذا تعذر عليهم الحصول على 

المصادر إلى توظيف مصادر المكتبة الرقمية  يلجؤونطلبة العينة  ن معظمأيعني  نسبة قليلة ما

   .م المادة العلمية التقليديةالمكتبة الرقمية حتى ولو توفرت لديه

 الرقمية في بحوثك العلمية؟ معوقات توظيفك لمصادر المكتبة : ماينواحد وعشر  .السؤال21

 النسبة المئوية التكرار 
 %27 41 عائق اللغة المصادر المكتبة الرقمية
 30% 46 صعوبة االتصال بالمكتبة الرقمية 

 15% 23 معلومات المصادر المكتبة الرقميةالالثقة في  عدم

شاشة الحواسيب لمدة  ستخدامإ عدم قدرتك على
 طويل

30 %20 

 8% 12 معوقات أخرى
 100% 152 المجموع

لمصادر المكتبة الرقمية في ا توظيفعلى حسب معوقات يوضح توزيع العينة  :18الجدول رقم
 العلميةبحوثهم 
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للمصادر  همسب العينة على حسب معوقات توظيفن:دائرة نسبية توضح توزيع  17رقمشكل  

 العلمية.  بحوثالالمكتبة الرقمية في 
تصال بالمكتبة صعوبة اإل"يواجهون ن عدد كبير من الطلبة أ 17نالحظ من خالل الجدول رقم 

حيانًا أليام طويلة أنقطاع المتكرر لشبكة االنترنت و وهذا راجع لال، %30تهمإذ بلغت نسب "الرقمية

نسبة الطلبة  ماأ.ستفادة من مصادرهالب االتصال بالمكتبة الرقمية واإلوبتالي يتعذر على الطا

طلبة في الوهذا راجع لكون عدم قدرة  ،%27المكتبة الرقمية فقد بلغت لغة المصادرالذين تعيقهم 

ما أ .دبيات االنتاج الفكري االجنبيأالطلبة من االستفادة من اللغات االجنبية ما يحرم تحكم في 

المكتبة الرقمية فقد بلغت مصادر المعلومات البخصوص نسبة الطلبة الذين ال يشعرون بالثقة في 

، ضوابط و رمعايلنها ال تخضع لأمقاالت الدوريات التي يظن البعض خص باأل و %15نسبتهم

ويعود هذا  %20ستخدام الحواسيب لمدة طويلة فقد نسبتهم إبنسبة لطلبة الذين يتعذر عليهم  ماأ

 ألم وأالعينين األلم و  الرهاقر بإسيب لمدة طويلة كشعو راض التي يتعرض لها مستخدمي الحواعأل

 "خرىأمعوقات "جهون مام الحواسيب لمدة طويلة، بالنسبة لطلبة الذين يو أفي ظهر نتيجة الجلوس 

وربما تتعلق هذه  %7في توظيف مصادر المكتبة الرقمية في بحوثهم العلمية فقد بلغت نسبة

27% 

30% 
15% 

20% 
8% 

 عائق لغة المصادر المكتبة الرقمية

 صعوبة االتصال بالمكتبة الرقمية

عدم الثقة في معلومات مصادر المكتبة 
 الرقمية

عدم قدرتك على استخدام شاشة الحواسيب 
   لمدة طويلة
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الكافية في تعامل مع  المعرفة متلكإو عدم أ نترنتتصال باالجهزة اإلأمتلك إعدم  في المعوقات 

 المكتبة الرقمية.عن مصادر سترجاع اء طرق البحث واإلجر ا  الحواسيب و 

 .نتائج العامة لدراسة الميدانية:3

يتصلون بشبكة االنترنت ألغراض  بشبكة االنترنت ألغراض عديدة وأغلبهم أفراد العينة صليت.1

 البحث عن المعلومات.

 عن المعلومات الرقمية في المكتبة الرقمية.للبحث أفراد العينة  .يلجأ2

وبالغة  اح مجاناً المكتبات الرقمية التي تت المعلومات المصادرمن أفراد العينة  ل  يستفيد ج  .3

 ذاتالمكتبة الرقمية  المعلوماتالعربية، في حين عدد قليل منهم فقط من يستفيد من المصادر 

 .لغات أجنبية ومتاحة مقابل الرسوم

اإلسترجاع أثناء البحث عن المصادر المكتبة الرقمية، وأكثر  أفراد العينة طرق البحث ويتبع .4

 .بديل يتبعه ج ل  أفراد العينة هو البحث بالكلمات المفتاحية

كثر دقة من البحث في المكتبة أسرع و أسهل و أن البحث في المكتبة الرقمية أفراد العينة أ.يرى 5

 التقليدية.

بحوثهم نجاز إل هاوجلهم يوظفون ،ألغراض عديدة الرقميةالمصادر المكتبة أفراد العينة  يوظف.6

 العلمية.

كثر هذه أتبة الرقمية في بحوثهم العلمية و مصادر المكالشكال أجميع أفراد العينة  .يوظف7

 .لكترونيةوالدورية اإل الكتب اإللكترونية الشكال توظيفًا هيا
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قبل توظيف مصادر المكتبة الرقمية في بحوثهم العلمية هي دقة أفراد العينة هم ما يراعيه أ.8

 المعلومات في المصادر ومجانية المصادر.

إثراء البحث بمعلومات  المكتبة الرقميةن القيمة التي تضيفها مصادر فراد العينة أأ ى معظم. ير 9

  يزيد من قيمتها العلمية.   حديثة و من مختلف لغات اإلنتاج الفكري ما

وحداثة  ،وقلة عناء البحث عنهاصول على مصادر المكتبة الرقمية، سرعة الحتعتبر .10

وغيرها من مزايا أشكال المصادر المكتبة الرقمية من  ستعمالها وتصفحهاإوسهولة معلوماتها 

 لعلمية.   دواعي لجوء أفراد العينة للمكتبة الرقمية وتوظيف مصادرها في البحوثهم ا

توظيف مصادر المكتبة الرقمية في بحوثهم  أفراد العينة في.هناك معوقات عديدة تعيق 11

 عائق لغة المصادر المكتبة الرقمية، أفراد العينة هي كثر هذه المعوقات التي تعيق أ، و العلمية

 المكتبة الرقمية.مصادر ال المعلومات في بعض أفراد العينة تصال بشبكة ، وعدم ثقةاإل صعوبةو 

 .نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات:4

 لقد كانت فرضيات الدراسة كالتالي:

 .الفرضية العامة:4-1

ي بحوثهم مصادر المكتبة الرقمية فتصال إلعالم وااإل شعبة سنة ثانية ماستر يوظف الطلبة

 .مصادر المعلومات  كل حسب رغبته وحاجته من خرمن طالب أل العلمية بدراجات متفاوتة
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 .الفرضيات الجزئية:4-2

 مصادر المكتبة الرقمية من خاللال إيجاد  تصالإ عالم وإ سنة ثانية ماسترالطلبة يستطيع  .1

 .سترجاع واالحث بطرق الإتباع بدائل 

 جامعية كاديميةأبحوث  طلبة سنة ثانية ماستر إعالم و إتصال قوم بهاي.نوع البحوث التي 2

 دفع طلبةت وتصفحها سترجاعهاإ تبة الرقمية وسهولة البحث عنها والمعلومات في المك.وفرة 3

 في بحوثهم العلمية.لجوء إليها و توظيف مصادرها  إلى تصالإ عالم وإسنة ثانية ماستر 

توظيف مصادر ول بينهم وبين تصال صعوبات تح  ا  عالم و إتر .يوجه طلبة سنة ثانية ماس4

 .من طالب ألخر هذه الصعوبات تختلفالعلمية و المكتبة الرقمية في بحوثهم 

ضية العامة صحيحة كون أن طلبة سنة ثانية ماستر إعالم و إتصال يوظفون المصادر الفر 

ز للمعلومات إلنجا ة ك ّل حسب رغبته وحاجتهالمكتبات الرقمية في بحوثهم العلمية بدرجات متفاوت

 .علميبحوثه ال

 إتصال بدائل طرق البحث  الفرضية االولى صحيحة بحيث يتبع طلبة سنة ثانية ماستر إعالم و

اإلسترجاع إليجاد المصادر المعلومات المكتبة الرقمية ومتمثلة في البحث بالكلمات المفتاحية  و

 أو البحث والتصفح تحت رؤوس الموضوعات.

 إذ أن البحوث التي ي لزم بها طلبة سنة ثانية ماستر إعالم و إتصال الفرضية الثانية صحيحة

 بإعتبارهم باحثين أكاديمين هي بحوث أكاديمية جامعية.

 وسهولة البحث  الفرضية الثالثة صحيحة إذ يعتبر توفر المعلومات في المكتبة الرقمية
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يعتبر من دواعي لجوء  و اإلسترجاع عن المصادر المكتبة الرقمية وما تتميز به هذه المصادر

تصال للمكتبة الرقمية وتوظيف مصادرها في بحوثهم العلمية.  طلبة سنة ثانية ماستر إعالم وا 

و  الفرضية الرابعة صحيحة إذ أن هناك صعوبات كثيرة تواجه طلبة سنة ثانية ماستر إعالم

 إتصال تحول بينهم وبين توظيف مصادر المكتبة الرقمية في بحوثهم العلمية.

 من القصوى االستفادة تتحقيق كي أنه اكتشفت إليها توصلنا التي الدراسة نتائج خالل ومن 

الشروط  تحقق من البد أكثر بفاعلية الطلبة طرف من العلمية البحوث في الرقمية المكتبة مصادر

 التالية:

 برقمنة تقوم نأ البد ذإ الرقمية، المكتبة خطى على تسير أن التقليدية المكتبات على البد -

 تحمل كونها الجامعية اتالمكتب وباألخص االنترنت، الشبكة على تاحتهاوا   التقليدية مجموعاتها

 من لطلبةا االستفادة مكانيةإ تتحقق حتى الطلبة، تخصصات مجاالت جميع في معرفي رصيد

 .وبسرعة بعد عنفي بحوثهم العلمية  الرقمية مصادرها

على الطالب أن يدرك ضرورة وأهمية االشتراك في المكتبة الرقمية لتحقيق االستفادة القصوى  -

 متاحة مجاًن أو مقابل الرسوم.من مصادرها سواًء 

 لإلتصال وخوادم الجودة عالية الحواسيب بأجهزة مزودة قاعات توفيرعلى الجامعة أن تقوم ب  -

 .الباحثين لطلبة مخصصة االنترنت بشبكة

ومعرفة التعامل مع مختلف أشكال  أاللي، االعالم أجهزة إستخدام على الطلبة تكوين ضرورة -

 .كطرق البحث عنها وتصفحها وتحميلها الرقمية المكتبةمصادر 
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 :خاتمة

ستفادة منها في بحوثهم العلمية يعد بمختلف أشكالها للباحثين إل ن توفير مصادر المكتبة الرقميةإ

شبكة تاحتها عبر المعلومات وتنظيمها وا   قتناءفإتقوم بها المكتبة الرقمية  التي نوعيةالقفزة ال

ذا العصر الرقمي الذي خاصة في ه ،االنترنت للباحثين يعد دور االساسي المنوط بالمكتبة الرقمية

ميزات هذا العصر، المن أهم  تعتبر نتشارهاالرقمية، وسرعة إ ثرت المعلومات حيث ك  نعيش فيه، 

 عبر الشبكة تاحتهامية بكم هائل وا  فدور المكتبة الرقمية هنا توفير مصادر المعلومات الرق

وتوظيفها في بسرعة كبيرة و جهٍد أقل بغية اإلستفادة منها عليها ليستطيع الباحثين الحصول 

 ماا ينعكس على قيمة العلمية لبحوث، وكذلك على سرعة إنجازها، في ظل مالعلمية؛  بحوثهم

من إختيار  الممتدةالفترة في  جاز بحوثهم العلميةنإلالجامعة من ضيق الوقت معظم طلبة  يعانيه

لك صعوبة الحصول على المادة العلمية من م مواضيع البحث إلى غاية إلقاءها، كذأو إستال

سباب التي تدفع أكله يندرج ضمن  هذا في المكتبة التقليدية، أساسا   و عدم توفرهاأ المكتبة التقليدية

توظيفها يحتاجونها ل لتيمية وبحث عن المصادر المعلومات  االطلبة إلى اللجوء إلى المكتبة الرق

تمنعه من الباحث  في وجه في العديد من المرات حواجز نه قد تقففي بحوثهم العلمية، إال أ

، إذ يعد عائق اللغة ظيف مصادرها في بحوثهم العلميةستفادة من خدمات المكتبة الرقمية وتو اإل

م ثقة الباحثين في تصال بالمكتبة الرقمية، وعدأشكال مصادر المكتبة الرقمية ، وصعوبة اإل

لكترونية من أهم معلومات التي تحملها أشكال مصادر المكتبة الرقمية وبخصوص الدوريات اإل

 هذه الصعوبات.
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 : تكنولوجيا نظم المعلومات والتوثيقتخصص                      

 

 تصالإستبيان موجه لطلبة شعبة اإلعالم و اإل                       

شهادة الماستر في تخصص  لنيل ريالتحض و البحث إطار فيلطالبة اختي أخي الطالب،أ 

 والتي الموسومة للدراسة كأداة ستمارةاإلهذه أيديكم  بين نضع ،تكنولوجيا نظم المعلومات والتوثيق

 ميدانية دراسة توظيف الطلبة لمصادر المكتبة الرقمية في بحوثهم العلمية: :عنوان  تحت جاءت

  .الحميد ابن باديس بجامعة عبد تصالاإل ة لطلبة سنة ثانية ماستر شعبة اإلعالم وموجه

؛ حتى نتمكن  بالمعلومات ذات مصداقية وموضوعيةاالستمارة هذه  تملؤن لذا نرجو من سيادتكم أ 

 االستمارة لن علما أن المعلومات نحيطكمكما  ،نتائج واقعية يمكن االستفادة منهالمن الوصول 

 ، وشكرًا على تعاونكم معًا.البحث العلمي تستخدم إال ألغراض

 .االجابة في الخانة X بوضع عالمة عن االسئلة المغلقةالرجاء منكم االجابة : تنويه

 الطالب:                                                          وبإشراف الدكتور:من إعداد 

 بوضياف مصطفى                                                          احمد بن دحو

                                        2016/2017 
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تعد مسألة المكتبة الرقمية وتوظيف مصادرها في البحوث العلمية مسالًة مهمة نقشت في العديد  

من البحوث العلمية و الملتقيات العلمية، كون أن المكتبة الرقمية أحدثت ثورة في توفير المعلومات 

؛ ما يؤكد  الرقمية وتنظيمها بغية إتاحتها بسهولة للمستفيدين بصفة عامة والباحثين بصفة خاصة

، ومن هذا المنطلق تعالج الدراسة قضية الدور الفعلي المكتبة الرقمية في خدمة البحث العلمي

ا مهمة في هذا الموضوع وهو توظيف الطلبة لمصادر المكتبات الرقمية في البحوث العلمية معتمدً 

 المنهج من كل لكبذ الدراسة الميدانية.مستخدمً لعلى طلبة شعبة االعالم واالتصال كنموذجًا 

 .الميداني القسم في الحالة دراسة النظري،ومنهج القسم في التحليل على المعتمد الوصفي

تطرقت الدراسة بدءا من تعريف المكتبة الرقمية، ثم شرح المصطلحات المتداخلة في مصطلح 

عن المكتبة الرقمية، ثم عرجت عن مميزات المكتبة الرقمية وأهدافها وتكلمت الدراسة بعدها 

موضوع بناء المصادر المكتبة الرقمية وتنظيمها و كذلك طرق البحث واالسترجاع في المكتبة 

االسس  الرقمية، وفي المبحث الثاني تكلمت الدراسة عن موضوع البحث العلمي تعريفه وأنواعه، و

التي يرتكز عليها البحث العلمي وخطواته وفي اخر عنصر تكلمت الدراسة عن واقع البحث 

مي بالجامعة الجزائرية، وفي المبحث االخير تطرقت الدراسة إلى تعريف أشكال المصادر العل

المكتبة الرقمية وتعريف كل منها وأهم مميزاتها وعيوبها وبعض ما يتعلق بها بعدها تطرقت 

الدراسة على ضرورة توثيق المراجع الرقمية والتقليدية على حدًا سواء في البحوث العلمية، وأخير 
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ت الدراسة على أسباب لجوء الطلبة لتوظيف المصادر المكتبة الرقمية في البحوث العلمية، تكلم

 وكذا معوقات توظيفها في البحوث العلمية.

يلي ذلك في الفصل الثالث تعريف بالمجتمع الدراسة وتحليل إجابة االستمارات التي تم توزيعها 

بكلية العلوم االجتماعية  واإلتصال شعبة اإلعالم سنة ثانية ماستر طلبة طالب من  50على

ومن بعدها تطرقت لعرض لنتائج الدراسة الميدانية واإلجابة عن  -جامعة مستغانم-واالنسانية

 الفرضيات.

وقد خلص الدراسة لنتائج عديدة أهمها: أن طلبة سنة ثانية ماستر شعبة االعالم واالتصال 

بحوثهم العلمية؛ لما تمنحه المكتبة الرقمية يوظفون مختلف أشكال المصادر المكتبة الرقمية في 

من خدمات وما تتميز به مصادرها من مزايا كالسهولة البحث عنها وسرعة تصفحها وتحميلها، 

إال أنه مع هذا تقف صعوبات عديدة في وجه البحث تُحول بينه وبين تحقيق هذه الغاية ومن أهم 

 ة الرقمية.صعوبة االتصال بالمكتبهذه الصعوبات عائق اللغة و 

 الكلمات المفتاحية:

 المكتبة الرقمية، البحث العلمي، مصادر المكتبة الرقمية، طلبة اإلعالم واإلتصال

Study Summary: 

 The issue of the digital library and employ sources in scientific research 

is an important issue inscribed in many scientific research and scientific 

forums, the fact that the digital library has revolutionized the provision of 
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digital information and organization in order to easily be made available 

to beneficiaries in general and researchers in particular; confirming the 

actual role of the digital library service scientific research, and from this 

point of the study addresses an important issue in this subject, the 

recruitment of students to sources of digital libraries in scientific research 

based on the students of media and communication Division model for 

this field study. Using it both the descriptive approach Depends on 

Analysis in the theoretical section, And the case study methodology in 

the field section. 

The study then began with the definition of the digital library, then 

explained the overlapping terms in the term digital library, and then 

revealed the advantages of the digital library and its objectives. The 

study then spoke about the subject of building resources and organizing 

digital library as well as methods of searching and retrieval in the digital 

library. The scientific research, its definition and types, and the 

foundations on which the scientific research and steps and the last 

component of the study spoke about the reality of scientific research in 
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the Algerian University, and in the last topic, the study dealt with the 

definition of the forms of digital library resources and the definition of 

each and the most important features and The study discussed the 

reasons for the use of resources by the digital library in scientific 

research, as well as the obstacles hindered in scientific research. 

In the third chapter, a definition of the society was presented. The 

questionnaire was distributed to 50 second-year students. The Master of 

Information and Communication Division, Faculty of Social and Human 

Sciences, University of Mostaganem, followed by a presentation of the 

results of the field study and answers to the hypotheses. 

The study concluded many results, the most important of which is that 

the students of the second year master of the Information and 

Communication Division employ various forms of resources in the digital 

library in their scientific research because the digital library provides the 

services and the advantages of their sources of advantages such as the 

ease of searching for them and the speed of browsing and uploading 

them, Many in the face of research between him and the achievement of 
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this end and the most important of these difficulties are the language 

barrier and the difficulty of communicating with the digital library. 

key words: 

Digital library, scientific research, sources of digital library, students of 

media and communication. 
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