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 لنا درب العمم والمعرفة وأعاننا عمى أداء ىذا الواجب أنار الحمد هلل الذي

إنجاز ىذا العمل ووفقنا إلى  

 

رشاداتيا  نتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى األستاذة المشرفة " إبراىيم نبيمة " عمى توجيياتيا الدقيقة وا 
حسن إعداد ىذه المذكرة. من أجل ةالقيمونصائحيا   

 والشكر كذلك إلى جميع أساتذة تخصص عمم المكتبات والمعمومات وعمى رأسيم 

 األستاذة " محمدي نادية "

 إلى األستاذ الذي ساعدنا في عممية الترجمة "مقبول الطيب"

شكرنا العظيم إلى كل من قدم يد المساعدة إلتمام ىذا العمل المتواضعكما نتوجو   

 من قريب أو من بعيد.

  



 
 
 

 داءـــــــــــــإى
 بسم اهلل والجنة أمنية المؤمن في اآلخرة وال المجد وال الشيرة أمنيتو القصوى 

 تو يم و ال ىالذي ال يفن يلباقااهلل المتصرف والممكوت  ، بسم
 بالصموات والدعوات وأعانتنيطريقي  وأنارتالتي حممتني وربتني  إلى

 الحبيبة ...... أميفي ىذا الوجود "  ةإنسان أغمى إلى
 أبدا من عمل بكد في سبيمي ولم يبخل عمي  إلى 

 " العزيز ...... أبيإلى من عممني الصبر والسموان "
 " وعائمتو ..... مدمحك أنت رفيق دربي في الحياة زوجي الغالي " إلي

 "...... بيسانبنتي الغالية " إلى من أشقى وأداعب الحياة من أجميا أغمى صغيرة إ
 

 ي األعزاءىا أخواتإلى من كانوا بجانبي في ىذه الحياة بحموىا ومر  
 " نيال"  ة" والكتكوت المنعم عبد"  سميم"  يرةخ " زكية

 لى قمبي " سامية "إلى صديقتي األقرب إ
 ي معنى الصداقةم منلى كل من أنار دربي وعإ

 والمعموماتبات فا ..........إلى دفعة عمم المكتمن عممني حر  كل لىإ
 
 صباح 

 



 *اإلهداء*
 

 وال ،اآلخرة إال بعفوه تطيب وال،  بطاعتو النيار إال بوال يطي بحمده،ب الميل إالإليي ال يطي
.تطيب الجنة إال برؤيتو، وال تطيب المحظات إال بذكره  

إلى نبي الرحمة ونور العالمين ، وأدى األمانة ونصح األمة ، إلى من بمغ الرسالة  

اهلل أن يمد في  نمن عممني العطاء دون انتظار، إلى من أحمل اسمو بكل افتخار، أرجو م إلى
 عمره ليرى ثمارا قد حان قطافيا بعد طول انتظار.

 *والدي العزيز*

وحنانيا بمسم جراحي. إلى من كان دعائيا سر نجاحي ،  ة ،إلى مالكي في الحيا  

 *أمي الحبيبة*

 *أختي الصغيرة: شروق* :ورفيقة دربيإلى توأم روحي 

 في إنجاز ىذا العمل. ى من كانوا دائما برفقتيإلإلى من يحممون ذكريات طفولتي وشبابي،  

 *صديق، أحمد، ياسرإخوتي: *

إلى من تحمت باإلخاء وتميزت بالوفاء، إلى من كانت معي عمى طريق النجاح ورافقتني في ىذا 
حصبا :صديقتي الغاليةالبحث:   

إلى كل أساتذة وطمبة عمم المكتبات والمعمومات بجامعة مستغانم.صديقاتي وزميالتي،إلى جميع   

 سامية



 * قائمة الجداول:

 الرقم العنوان الصفحة

 08 نسبة الطمبة العينة حسب الجنس 801

 00 نسبة الطمبة العينة حسب المستوى الجامعي 802

 00 يوضح الطمبة العينة المستخدمين لشبكة االنترنيت 880

 00 يوضح الغرض من استخدام شبكة االنترنيت لدى الطمبة العينة 888

 00 يوضح نوع المواقع التي يستقي منها الطمبة العينة معموماتهم 880

 00 يوضح تعامل الطمبة العينة مع المعمومات المأخوذة من المواقع 880

والمعموماتلطمبة والمتخصصة في عمم المكتبات بيين المواقع التي يستخدمها ا 880  00 

طمبة العينةلميوضح مالئمة محتويات الموقع مع البحوث العممية  881  01 

النترنيتلبحث عن الموقع عند تصفح الطمبة ليمثل وجود سهولة أم ال في ا 882  02 

 80 يوضح إمكانية تصفح المواقع المتخصصة لدى الطمبة العينة 808

 88 يبين تحديث ومراجعة المعمومات بشكل دوري 800

 80 يوضح إمكانية الوصول لمموقع عبر أدلة ومحركات البحث 800

 80 يمثل مدى تواجد شروط وسياسات استخدام الموقع 800

 80 يبين وجود معمومات عن نشأة الموقع 800

 80 يبين تبويب وترتيب المعمومات في الموقع 800

 80 يوضح مدى توفير الموقع لمغات 801

 80 يمثل سهولة تغيير المغة والترجمة  800

ما مدى إفادة الطمبة في تقديم معمومات مالئمة مع البحث يبين 808  81 

 82 يمثل منطقية وتسمسل المعمومات المستخدمة في الموقع 800

 00 يوضح تضمن الموقع لقسم يعرض قائمة بكل المحتويات 800

 08 يمثل مشاركة الموقع المتخصص بمواقع التواصل االجتماعي 800

المواقع المتخصصة في عمم المكتبات والمعموماتيبين صعوبات تصفح   800      00 



 

 * قائمة االختصارات: 

 االختصار المعنى باألجنبية المعنى بالعربية
 FILE TRANSFER PROTOCOL FTP برتوكول نقل الممفات

 DOMAIN NAME SYSTEME DNS نظام اسم النطاق

 ORGANISATION EUROPEENNE المجمس األوروبي لمبحوث النووية
POUR LA RECHERCHE 

NUCLEAIRE 

CERN 

 HYPER TEXT MARKUP لغة النصوص المترابطة
LANGUAGE 

HTML 

 WIDE WORLD WEB WWW الشبكة العنكبوتية العالمية

 HYPER TEXT TRANFER PROTOCOL HTTP برتوكول نقل النصوص الفائقة

 WORLD TRADE ORGANISATION WTO منظمة التجارة العالمية

معمومات المنطقة الواسعةخادم   WIDE AREA INFORMATIONS 
SERVICE 

WAIS 

 TRANSMISSION CONTROL برتوكول ضبط اإلرسال
PROTOCOL 

TCP 

 PORTABLE DOCUMENT FORMAT PDF تنسيق المستندات المحمولة

 NATIONAL  SIENCE FONDATION NSF مؤسسة العموم القومية

البوابة العالمية لألرشيفيين 
 الفرانكفونية

PORTAIL INTERNATIONNEL 
ARCHIVISTIQUE FRANCOFONIE 

PIAF 

 BULLTIN BIBLIOTHEQE DE نشرة المكتبات الفرنسية
FRANCE 

BBF 

المدرسة الوطنية العميا لعموم 
 المعمومات والمكتبات

ECOLE NATIONAL SEPERIEURE 
DES SCIENCES DE  

LINFORMATION ET DES 
BIBLIOTHEQUE 

ENSSIB 

 BIBLIOTHEQUE NATIONAL DE المكتبة الوطنية الفرنسية
FRANCE 

BNF 



 قائمة األشكال:*

 الرقم العنوان الصفحة

 08   دائرة نسبية توضح الطمبة العينة حسب الجنس. 801

 00 دائرة نسبية توضح المستوى الجامعي لدى الطمبة العينة. 802

نسبية توضح الطمبة العينة المستخدمين لشبكة االنترنيت. دائرة 880  00 

 00 دائرة نسبية تبين الغرض من استخدام شبكة االنترنيت لدى الطمبة العينة. 888

 00 دائرة نسبية تبين نوع المواقع التي يستقي منها الطمبة العينة معموماته. 880

نسبية تبين تعامل الطمبة العينة مع المعمومات المأخوذة من المواقع. دائرة 880  00 

 
880 

دائرة نسبية توضح المواقع التي يستخدمها الطمبة العينة والمتخصصة في عمم 
 المكتبات والمعمومات.

00 

 
881 

دائرة نسبية توضح مدى تالءم محتويات الموقع المختارة مع البحوث العممية 
 لمطمبة.

01 

 02 دائرة نسبية تمثل مدى البحث عن الموقع في شبكة اإلنترنيت. 800

دائرة نسبية توضح إمكانية تصفح المواقع المتخصصة في عمم المكتبات  808
 والمعمومات لدى الطمبة العينة.

80 

 88 دائرة نسبية تمثل تحديد ومراجعة المعمومات بشكل دوري. 800

الوصول لمموقع عبر أدلة ومحركات البحث.دائرة نسبية توضح إمكانية  800  80 

 80 دائرة نسبية تبين شروط وسياسات استخدام الموقع. 800

 80 دائرة نسبية تبين إن كانت هناك معمومات عن نشأة الموقع. 800

 
800 

دائرة نسبية توضح ترتيب المعمومات وتبويبها داخل الموقع حتى نتمكن من 
 فهمها. 

80 

نسبية تبين مدى اختالف المغات في الموقع.دائرة  802  80 

تغيير المغة والترجمة. ةدائرة نسبية تمثل سهول 800  80 

 81 دائرة نسبية توضح وجود معمومات كافية تتوافق مع موضوع البحث. 808



 82 دائرة نسبية توضح مدى تسمسل المعمومات المستخدمة في الموقع. 800

نسبية تمثل قسم في الموقع خاص بعرض المحتويات. دائرة 800  00 

 21 دائرة نسبية توضح تشارك الموقع االلكتروني مع مواقع التواصل. 800
 22 دائرة نسبية توضح الصعوبات التي يتمقاها الطمبة في تصفح المواقع المتخصصة. 800

 

 

 

 

 



 مقدمة

 
 أ

 مقدمة :    

ال شك أن اإلنسان يسعى دائما إلى تحقيق المعرفة منذ القدم إلى عصرنا ىذا، بحيث نجده       

أفكار تفيده في حياتو اليومية دائم البحث واالستفسار، وذلك قصد الوصول إلى استنتاجات و 

باألحرى تقوده إلى التطور واالزدىار في مجاالت عديدة، إذ أنو بدأ حياة بسيطة مميئة بالصعاب أو 

من العيد البشري إلى العيد التكنولوجي، ذلك طبعا بفضل مجيوداتو الجبارة في النيوض بالشعوب 

لوسائل واألمم. فأضحى اآلن اإلنسان يعيش حياة الرفاىية والوجود، حيث توافرت لو أسيل وأسرع ا

تاحتيا عمى نطاق واسع في حالة من التقدم التكنولوجي السريع،  لتسجيل أفكاره ومعموماتو ونشرىا وا 

ومن ىنا استطاع الفرد التواصل مع أي كان في أي مكان نتيجة تطور تكنولوجيا المعمومات 

                                     واالتصاالت و تأثيرىا عمى جميع الميادين والتخصصات.                            

وفي ظل ىذا التطور أصبحت االنترنيت أحد المصادر األساسية لممعمومات، فمجال       

المكتبات والمعمومات أحد تمك المجاالت العديدة التي تأثرت باإلنترنيت إفادة واستفادة ، حيث أن 

مصادر المعمومات. ومن ىنا تبمور  االنترنيت من وجية نظر تخصص المكتبات والمعمومات أحد

مفيوم المواقع اإللكترونية المتخصصة في عمم المكتبات والمعمومات مما ترتب عميو ظيور قواعد 

لوصف ىذه المواقع، كذلك نجد العديد من البحوث والدراسات التي تناولت تصنيف المعرفة البشرية 

آخر استفاد عمم المكتبات والمعمومات في ظل أدلة ومحركات البحث عمى االنترنيت ، ومن وجو 

واالنترنيت في تقديم الخدمات الجديدة وتطوير التقميدية منيا وغيرىا من المجاالت، كما اتجو ىذا 

العمم إلى إنشاء مواقع لو عمى الشبكة العنكبوتية حتى يضع نفسو عمى الخريطة العالمية 

تاحة المعموم ات الخاص بالتخصص عمى المواقع ويستخدميا كوسيمة لإلعالن عن خدماتو وا 



 مقدمة

 
ب  

الخاصة بو وىذا يرجع إلى ظيور عدة مواقع في مجال عمم المكتبات والمعمومات ونذكر من بينيا: 

مواقع المكتبات، مواقع الجمعيات والمنظمات، ومدارس المكتبات، الدوريات اإللكترونية 

 المتخصصة، وكذلك مواقع عامة تخدم تخصص المكتبات والمعمومات.

ولما تعددت وانتشرت مواقع الويب في محال المكتبات والمعموماّت، كان من الضروري       

حصرىا وتصنيفيا حسب المنشأ و المصدر حتى تتيح لممتخصصين الوصول إلى كافة المواقع 

المتخصصة عمى االنترنيت. فعمى الصعيد العربي مثال ال أحد ينكر التطور الذي طرأ عمى المواقع 

التخصص في السنوات األخيرة، األمر الذي يدعنا نتفاءل بتواجد قوي في مجال  العربية في

المكتبات والمعمومات عمى الساحة العالمية فاليوم توجد فئات عديدة ومختمفة من المواقع 

 المتخصصة.

وعمى ىذا األساس كان الموضوع المختار لمدراسة تحت عنوان: استخدام طمبة عمم  المكتبات      

بجامعة مستغانم لممواقع اإللكترونية المتخصصة في المكتبات والمعمومات، حيث   وماتوالمعم

فصول مع تمييد وخالصة لكل أربعة اقتضت منيجيتنا لمعالجة ىذه الدراسة عمى أن تكون في 

 فصل:

: وىو عبارة عن فصل لإلطار المنيجي والمتمثل في التعريف باإلشكالية التمييدي  الفصل

لمطروحة مع ذكر الفرضيات المقترحة، وكذلك إبراز أىداف الدراسة ومدى أىميتيا والتساؤالت ا

والمنيج المتبع فييا، باإلضافة إلى ذكر األسباب التي جعمتنا إلى اختيار ىذا الموضوع وأىم 

 الصعوبات التي واجيتنا أثناء إجراء ىذه الدراسة وأيضا التطرق إلى بعض الدراسات السابقة.



 مقدمة

 
ت  

مفيوم تخصص عمم المكتبات والمعمومات، نشأتو، أىم  : تمحور ىذا الفصل حول األول الفصل

فروعو، وظائفو وأىم عالقاتو بالعموم األخرى. وتناول أيضا مفيوم شبكة االنترنيت، أىم المراحل 

 في تاريخ نشأتيا، خدماتيا وسمبيات استخداميا.

لكتروني، نشأتو، أنواعو، أىميتو : تناولنا في ىذا الفصل التعريف بالموقع اإلالثاني  الفصل

وشروطو وخطوات إنشاءه. باإلضافة إلى تعريف موقع الويب، أىميتو، أنواعو ، مبادئ ومعايير 

 تصميمو وخدماتو.

: تحدثنا فيو عن بعض المواقع اإللكترونية العربية واألجنبية المتخصصة في عمم الثالث  الفصل

 المكتبات والمعمومات.

مثل في اإلطار التطبيقي، وقمنا فيو بتوزيع االستبيان عمى طمبة تخصص عمم : تالرابع  الفصل

 المكتبات والمعمومات، تحميل الجدول ووضع نتائج لمدراسة. وأخيرا ختمنا دراستنا بخاتمة عامة.
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 الدراسة :         إشكالية .1

 إن التضخم اليائل من مصادر المعمومات التقميدية أدى بالضرورة إلى البحث عن البديل لو ،     

ذلك من خالل وضع خدمات تسيل عمى المستفيد و باألخص الطمبة إمكانية الوصول إلى و 

المعمومات التي ىم بصدد إدراجيا في بحوثيم العممية ، وىذا بإنشاء مواقع إلكترونية متخصصة 

في عمم المكتبات و المعمومات متاحة عمى شبكة االنترنيت ألنيا من الركائز األساسية التي تحض 

االتصاالت و لدورىا الفاعل في تمكين و  المتسارع في تقنية الحاسوبكبير في ظل التطور  باىتمام

الطمبة عن بعد في التواصل مع المعمومات ، وفي إطار ما ىو متوقع لمكانة ىذه المواقع ، ونظرا 

ية ، لما شيده من تطور معتمد بشكل كبير عمى النقمة النوعية في استخدام المصادر االلكترون

المعمومات معنيين قبل غيرىم بيذه المواقع وذلك  لتسييل عمييم و  كون طمبة أقسام عمم المكتباتلو 

عممية البحث مع اختصار الوقت و الجيد، ىذا فضال عن إمكانية التصفح و اإلبحار في الشبكة 

عمى  العالمية من أجل التعرف عمى محتويات المواقع و أىدافيا العممية  ، مما تمكنيم من القدرة

 غالق في دائرة المصادر التقميديةالتنوع في المفاىيم المتاحة عمى روابط ىذه المواقع دون االن

 ما مدى أهمية استخدامالتفتح عمى التكنولوجيا الحديثة . و بناءا عمى ما سبق ذكره نتساءل : و 

   المواقع االلكترونية المتخصصة في عمم المكتبات و المعمومات لدى الطمبة ؟
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 تساؤالت الدراسة : .2

 ويندرج تحت ىذه المشكمة التساؤالت الفرعية التالية :    

 ىل يستخدم الطمبة المواقع المتخصصة في عمم المكتبات و المعمومات؟ 

 ما معدل استخدام الطمبة ليذه المواقع في بحوثيم العممية ؟ 

  ليذه المواقع؟ما ىي الصعوبات التي من الممكن أن تكون قد واجيتيم أثناء زيارتيم 

 فرضيات الدراسة : .3

لقد قمنا بطرح فرضيات الختبار صحتيا أو خطئيا من خالل الدراسة الميدانية بجانب    

 التساؤالت السابقة :

  .يستخدم الطمبة المواقع المتخصصة في عمم المكتبات و المعمومات 

  المعمومات بنسبة معدل توظيف الطمبة لممواقع االلكترونية المتخصصة في عمم المكتبات و

 كبيرة .

 . يتمقوا الطمبة صعوبات في استخداميم ليذه المواقع 

 أهداف الدراسة : .4

 تيدف الدراسة التي قمنا بيا إلى ما يمي :     

  معرفة مدى استخدام طمبة عمم المكتبات و المعمومات في جامعة مستغانم لممواقع االلكترونية

 المتخصصة في ىذا المجال .



 اإلطار المنهجي :
 

 
22 

  الغرض األساسي في استعماليا و ىل المعمومات المتاحة في ىذه المواقع موثوقة أم استكشاف

 ال .

 . معرفة فيما إذا كانت فروق ذات داللة إحصائية في درجة تصفحيم ليذه المواقع 

 لمعموماتصصة في عمم المكتبات واإلقاء الضوء عمى مدى أىمية المواقع االلكترونية المتخا. 

 أهمية الدراسة : .5

لقد أدركت اليوم معظم المؤسسات المعموماتية عمى أىمية اإلنترنيت كوسيمة لالتصال         

ونشر المعمومات كونيا الحمقة الجوىرية التي نستطيع من خالليا الدخول إلى المواقع اإللكترونية 

 عمى: المتخصصة في عمم المكتبات والمعمومات،وىنا تأتي أىمية ىذه الدراسة والتي ستمقي الضوء

 .البحث غير متداول 

 .تدريب الطمبة عمى تصفحيم ليذه المواقع واستخداميا في بحوثيم العممية 

 .كون ىذه الدراسة حديثة، يعطي أىمية كبيرة لتداول مثل ىذه المواضيع بين الطمبة مستقبال 

 أسباب اختيار الموضوع: .6

 لمدراسة إلى:يمكن تقسيم األسباب التي دفعتنا الختيار ىذا الموضوع     

 :أسباب ذاتية 

 الميول الشخصي نحو ىذا النوع من الدراسات لممناقشة والتحميل. . أ

مكانية استمراره مرجعا لألجيال القادمة. . ب  الرغبة في دراسة الموضوع بشكل عميق وا 

 :أسباب موضوعية 
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 والمعمومات.أ. قمة أو ندرة الدراسات التي تتناول المواقع االلكترونية المتخصصة في عمم المكتبات 

ب. حداثة الموضوع، حيث يعتبر ىذا البحث من البحوث العممية الجديدة التي تعنى بدراسة 

 المواقع االلكترونية المتخصصة في عمم المكتبات والمعمومات ودورىا عند طمبة التخصص .

 منهج الدراسة : .7

عمى جمع البيانات لقد اعتمدنا في دراستنا عمى المنيج الوصفي التحميمي، كونو يعتمد      

وتحميميا بطريقة عممية وموضوعية من خالل أدوات البحث المنيجية ،فإنو يتالءم مع ىذه الدراسة 

التي استيدفت تسميط الضوء عمى أىم المواقع االلكترونية المتخصصة في عمم المكتبات 

تباعا لإلشكالية والتساؤالت والفرضيات فإننا اعتمدنا عمى الم نيج الوصفي في والمعمومات ، وا 

اإلطار النظري ،أما التحميمي فاستخدمناه في الجانب التطبيقي، وذلك لتحميل البيانات  الموجودة 

 في االستبيان .

  صعوبات الدراسة: .8

لقد واجيتنا بعض الصعوبات والعراقيل في إنجاز ىذه الدراسة فمنيا ما صادفنا في          

 الجانب النظري:

 الدراسة الذي لم يمق اىتمام الباحثين. قمة المراجع حول موضوع 

 .صعوبة كبيرة في الحصول عمى المعمومات لحداثة الموضوع 

  وجود مراجع بالمغات األجنبية مما بذل منا الجيد والوقت في الترجمة، أما بالنسبة لمجانب

 التطبيقي فكانت ىناك:



 اإلطار المنهجي :
 

 
24 

  رجاعيا خاصة وأن ىناك البعض منيم من أطال صعوبة في توزيع االستبيان عمى الطمبة وا 

                                                    في اإلجابة.   

 الدراسات السابقة:    .9

 من المسمم بو أو من البدييي أن أي باحث في مختمف العموم خاصة العموم اإلنسانية      

االجتماعية عند خوضو في موضوع البحث أيا كان نوع ىذا البحث فإنو ال ينطمق من فراغ، و 

فالباحث الفطن ىو الذي يرجع إل الدراسات والبحوث السابقة في مجال موضوعو. فالدراسات 

البحوث العممية التي أعدت من قبل في "السابقة كما وردت في كتاب الدكتور شعبان خميفة ىي: 

نما تحميل نقاط االلتقاء نفس نقطة ا لبحث وألن الحكمة من استعراضيا ليس المقصود في ذاتيا وا 

 . "ونقاط االفتراق بين البحث الحمي ونظرائو في نفس الموضوع 

ونحن بدورنا فقد حاولنا اإلطالع والبحث عمى جميع الدراسات التي قامت بمعالجة موضوع بحثنا   

المتخصصة في عمم المكتبات والمعمومات، فأحصينا عمى والمتمثل في المواقع االلكترونية 

 مجموعة من الدراسات التي كانت ليا صمة مباشرة بموضوع بحثنا وىي عمى النحو التالي:

  :قام بإعدادىا محمود عبد الستار خميفة تحت عنوان: مواقع االنترنيت العربية في الدراسة األولى

مقال في دورية بوابة عمم المكتبات والمعمومات متاح مجال المكتبات والمعمومات وىي عبارة عن 

 في:

www.cybrarians/info/journal/n4/into.htm .:http// 
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تمحورت اإلشكالية الرئيسية ليذه الدراسة حول استكشاف الوضع الراىن لممواقع العربية    

دراسة بتقييم تمك المتخصصة في عمم المكتبات والمعمومات بحيث تناوليا بالتحميل إذ ال تيتم ال

نما تتعرف عمى الترتيب العالمي لممواقع العربية المتخصصة.    المواقع وا 

 : ألحمد أمين أبو سعادة ،الدراسة عبارة عن  كتاب بعنوان الدليل العممي الدراسة الثانية

لمتطمبات تطبيق تكنولوجيا المعمومات في المكتبات و مراكز المعمومات ، تمحورت االشكالية 

األساسية في مدى تطبيق تكنولوجيا المعمومات في المكتبات كالمواقع االلكترونية المتخصصة في 

عمم المكتبات و المعمومات و الحوامل الرقمية ، وقد تم ذكر نماذج عن المواقع االلكترونية العربية 

 و األجنبية .

 مصطمحات الدراسة:مفاهيم و  .01

فر عمى عنوان إلكتروني عمى الشبكة العنكبوتية عمى ىو المكان المتو الموقع االلكتروني: 

حاسوب في مكان ما عمى االنترنيت ويشمل موقع عادة عمى صفحة رئيسية تسمى صفحة 

 1الويب.

ىو مجموعة مترابطة من ممفات شبكة الويب العالمية، والتي تتضمن ممف يعمل  مفهوم آخر:  

ن د والشركات إلى الدخول لممواقع عاألفرافي البداية يسمى الصفحة الرئيسية، حيث ترشد 

                                                           
قندليجي ، عامر إبراهيم . المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعلومات و االنترنيت.عمان: دار المسيرة  للنشر والتوزيع،  1

.363.ص.2003   
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طريق عنوان الصفحة الرئيسية لمموقع، ومن الصفحة الرئيسية نستطيع االنطالق لجميع 

 1الصفحات داخل ذلك الموقع.

 : Information and Library science عمم المكتبات والمعمومات

من مصدرىا )المؤلف( مرورا بالقناة  العمم الذي ييتم بدراسة دورة حياة المعمومات بدأ          

المستخدمة في نقميا )الوعاء( انتيائيا بمستقبميا)القارئ( فضال عن األجيزة واألدوات المستخدمة 

في خزنيا ومعالجتيا واسترجاعيا، ويتألف عمم المعمومات من جوانب نظرية وأخرى تطبيقية، 

االتصال -مصادر المعمومات -اج الفكريالنت-بث المعمومات-نظرية المعمومات-الجوانب النظرية:

الظاىرة االجتماعية لممعمومات، أما الجوانب التطبيقية: –اقتصاد المعمومات –إدارة المعرفة -العممي

الفيرسة والتصنيف –االستخالص والتكشيف –تحميل النتاج الفكري –خزن واسترجاع المعمومات -

–مؤسسات المعمومات –دة عمى المعمومات تقييم معايير الجو –القياسات الكمية لإلستخدام –

2المكتبات الرقمية.  

 تعريف االنترنيت:

ومعناىا شبكة المعمومات العالمية  international networkىي اختصار لمكممة االنجميزية لغة :

لعديد من الدول ويكون ليا القدرة مع بعضيا البعض في ا مرتبطة من شبكاتمجموعة  اصطالحا:

                                                           
1
انجميزي .عمان : دار كنوز المعرفة العممية لمنشر  -الصرايرة، خالد عبده . الكافي في مفاىيم عموم المكتبات والمعمومات: عربي 

.242.ص.0212والتوزيع ،    

.169المرجع نفسو.ص. 2
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التي تستطيع  تسمى بأجيزة الخادمة الكمبيوتر المركزيأجيزة تبادل المعمومات بينيا من خالل  ىعم

 1. عامة يستخدميا الفرد باسم أجيزة تخزين المعمومات األساسية فييا والتحكم بالشبكة بصورة

 

                                                           
.14قندليجي ، عامر إبراهيم . المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعلومات و االنترنيت. المرجع سابق.ص.  1
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أصبحت الشبكة العالمية لممعمومات )اإلنترنيت( من التطورات التقنية الحديثة التي      

ستخداميا في مختمف ذلك لتنوع اة من اىتمام الدول والمجتمعات، و تحتل موقع الصدار 

سياماتيا  ميادين الحياة تاحتيا بسرعة فائقة.تسييل الوصول إلى المعمومات وتبادليا و  فيوا   ا 

من  من ىنا فقد حرصت المكتبات بمختمف أنواعيا و أحجاميا الى اإلفادة القصوىو 

يل التعاون في ما بينيا عممياتيا الفنية و اإلدارية، و ذلك لتفعاإلنترنت في مختمف خدماتيا و 

ل المعمومات لمعمومات، إضافة إلى التعاون في تبادااإلعارة المتبادلة لمصادر و  لممشاركة

لرقمية تحسين الخدمات االعممية الساعية لتطوير المينة و المؤتمرات المتعمقة بالندوات و 

 والقراء بمختمف مستوياتيم وتخصصاتيم. لمباحثين

وتتجمى إفادة المكتبات ومراكز المعمومات من الخدمات المتوافرة بالشبكة العالمية   

ة خاصة بيا لتسييل عممية البحث عمومات في العمميات الفنية و إنشاء مواقع إلكترونيلمم

 االتاحة.و 

 

  

 

 

 



عهم انمكتبات و انمعهومات و شبكة اإلنترنيث ألول:                                       انفصم ا  
 

 
29 

 عمم المكتبات والمعمومات : -1

 مفهوم عمم المكتبات والمعمومات: 1-1

ىو العمم الذي ييدف إلى وضع المعمومات المناسبة بين يدي المستفيد المناسب في الوقت "     

المناسب وبالقدر المناسب ، وذلك لتحقيق االستفادة القصوى من المعمومات ، ويتفرع ىذا 

 1" التصنيف عمم المكتبات والمعمومات عن الجزء األكبر منو وىو العموم اإلنسانية 

 :مفهوم آخر

ى الرغم من أن ىناك تعريفات عديدة لعمم المكتبات والمعمومات إال أن ىذا العمم في عم     

أي ما يتعمق بإنتاج المعمومات مفيومو الواسع يغطي الحمقة الكاممة لتداول المعمومات أو نقميا ،

وأخيرا تنظيم الخدمات  ثم تنظيميا وضبطيا ، بثيا ، ثم تجميعيا واقتنائيا في مؤسسة ما ،أو 

تاحة اإلفادة منيا لممستفيدين بمختمف فئاتيم . المرتبطة بيا ،  2وا 

وأبرز ما في ىذه الحمقة الكاممة " أوعية المعمومات" التي تتجسد فييا المعمومات المتمثمة لمخبرة 

يا سسات " التي  تقتني ىذه األوعية وتنظماإلنسانية عمى امتداد عصور التاريخ ، و" المؤ 

في  تدير النشاطأو  لمن يرغب في االستفادة منيا ، و" الشخصيات " التي تؤديوتضبطيا وتتيحيا 

                                                           

.25.ص.2015أحمد الدباس، ريا. المرجع في عمم المكتبات والمعمومات. عمان: دار الدجمة لمنشر والتوزيع،   1  
عبد اليادي، محمد فتحي .عمم المكتبات والمعمومات: دراسات في المؤسسات واإلعالم واإلنتاج الفكري . القاىرة: مكتبة الدار  2 

 .11. ص.  1996العربية لمكتاب، 
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تعممو في المؤسسات األكاديمية لمتخصص، وأخيرا" اإلنتاج  والمؤسسات الميدانية لمتخصص ، أ

 1الفكري" الذي يمثل حصيمة المعارف لممتخصصين في المجال.

 نشأة وتطور عمم المكتبات والمعمومات : 1-2

العمم  إلى العموم االجتماعية ، وركز ىذاظيرت بداية عمم المكتبات والمعمومات كعمم ينتسب    

        التي تشمل النظم الفنية وأساليباألولى عمى األساليب واإلجراءات اإلدارية  نشأتوفي بداية 

عدادىا إعدادا مجموعات مكتبية وتنظيم المكتبات ناء ،وذلك من أجل ب) الفيرسة والتصنيف ( وا 

والتكنولوجي وحاجة الناس إلى المعرفة في شتى ن مع مرور الوقت والتقدم العممي صحيحا.ولك

لى تقديم خدمات مكتبية عمى أسس عممية صحيحةصورىا وأشكاليا ومصادرىا   .والحاجة وا 

  ظير ىذا العمم في القرن الماضي وأخذ يتطور وينمو نموا مطردا خالل مسيرتو ، وأصبح عمما

وبدأ يعمل عمى ضبطيا   وحفظيا وبثيا ، وتسييل ،  اإلنسانيةيرتبط بشتى أنواع المعرفة 

الحصول عمييا بأقل جيد ممكن ، اعتمد ىذا العمم في بدء ظيوره عمى التجارب التي مرت بيا 

والتنظيم والخدمات  اإلدارةالعممية  وخاصة في مجاالت  خرى من حيث تطبيق األساليبالعموم األ

.2  

ولما كانت مينة المكتبات ىي وحدة التطبيق ، فقد اعتمد العمم عمى قواعد مقننة و دقيقة ، فأصبح 

عمما يرتكز عمى أسس ونظريات راسخة تيدف في مجموعيا إلى تسيير الحصول عمى المعرفة 

 نية وبثيا بين أفراد المجتمع ، بعد تجميعيا وضبطيا وتوثيقيا وحفظيا  ومن ثم استرجاعيا .اإلنسا
                                                           

 .11عبد اليادي ، محمد فتحي . المرجع نفسو .ص. 1
 .25أحمد الدباس ، ريا . مرجع سابق . ص.  2
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 :أهم فروع عمم المكتبات والمعمومات 1-3

 المحاور األساسية لعمم المكتبات والمعمومات يمكن تقسيميا إلى أربعة فروع رئيسية وىي:   

 . مصادر المعمومات 

 . مؤسسات المعمومات 

 . عمميات المعمومات 

 . 1خدمات المعمومات 

 2أما أىم الموضوعات الرئيسية التي تدرس في عمم المكتبات والمعمومات ىي :

 . تاريخ الكتب والطباعة والنشر والمكتبات 

 ) مصادر المعمومات المختمفة ) التقميدية وغير التقميدية. 

 عدادتبات)التزويد،الفيرسة،التصنيفالعمميات والخدمات الفنية في المك  ،االستخالص،التكشيف وا 

 ...(. الببميوغرافيا

 )...المكتبات بأنواعيا المختمفة ) الوطنية ،العامة،األكاديمية،المتخصصة 

  وبث المعمومات. استرجاعأساليب 

 .خدمات المكتبات وخدمات المستفيدين 

 .إدارة وتنظيم المكتبات المختمفة 

 المتخصصة في مجال عمم المكتبات والمعمومات. المؤسسات المينية 

                                                           

.26أحمد الدباس ، ريا . مرجع سابق . ص.  1  
2 .69أحمد الدباس ، ريا . مرجع سابق . ص. 
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 .التأىيل والتدريب الميني في مجال المكتبات والمعمومات 

 .1تطبيقات الحاسوب واستخدام التكنولوجيا في المكتبات والمعمومات 

 :والمعمومات وعالقاتهظائف عمم المكتبات و  1-4

 :وظائف عمم المكتبات والمعمومات 

بصرف النظر عن حجميا  أساسيةإن كل المكتبات ومراكز المعمومات تمارس ثالث وظائف      

أوشكل أوعية المعمومات التي تختزنيا، والوظائف الثالثة كما صنفيا الدكتور أسامة السيد  وأنوعيا

 2ىي:

  طبقا لسياسة واضحة تضعيا كل مؤسسة بعد دراسة طمبات المستفيدين األوعيةاقتناء اختيار أو 

 وعمى ضوء اإلمكانيات المتاحة ليا.

  التي تقتنييا ،وتنظيميا وحفظيا طبقا لمجموعة من القواعد والمعايير والتقنيات  األوعيةتحميل

لكل عمل  األساسيةلكي يسيل استرجاعيا لما تتضمنو من معمومات بعد ذلك ، وىي الوظيفة 

 األوعيةما استطاع أحدىم الوصول ليذه لوال عممية التحميل والتنظيم ل ألنومكتبة ومركز معمومات 

 ومعموماتيا .

  وبث المعمومات طبقا لطمبات المستفيدين التي ترد في شكل استفسارات  األوعيةاسترجاع

 .طمبات لممعمومات، وتقديميا إلييم في صورة عدد من الخدمات و 

                                                           
 .70أحمد الدباس ، ريا . مرجع سابق . ص.  1
أضواء عمى برامج تدريس عموم المكتبات و المعمومات في الوطن العربي مع إشارة خاصة  جرجيس ، جاسم محمد . 2

   . متاح عمى : ]عمى الخط[.  2007، مارس 12. دولة االمارات العربية المتحدة .ع   cibrarians journalإلى
//www.cybrarians.info/journal/n°12/open.htm.> : <http . 13/02/2017تاريخ التصفح. 
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 : عالقاته 

 واإلنسانية :عالقة عمم المكتبات والمعمومات بالعموم االجتماعية أ.

 واالجتماعية يعتبر عمم المكتبات والمعمومات فرعا من العموم اإلنسانية. 

  تقدم خدماتيا لكافة أفراد المجتمع .مراكز المعمومات مؤسسات اجتماعيةالمكتبات و ، 

  والمحافظة عميو  واإلنسانيتقوم المكتبات ومراكز المعمومات والتوثيق بجمع التراث الفكري

 1.عمى مر العصور األجيال إلفادة

 عالقة عمم المكتبات والمعمومات بالعموم التربوية والنفسية :  . ب

 .تقوم المكتبات بدور فعال في دعم المناىج الدراسية بما تقدمو من خدمات لممدرسين الطمبة 

  تساعد المكتبات عمى تنمية قدرات الطالب ومواىبيم في مجاالت القراءة والمطالعة والبحث

 والدرس.

 .2تساعد المربيين في التعرف عمى ميول القراء ورغباتيم في مجاالت المعرفة المتعددة 

 ج.عالقة عمم المكتبات والمعمومات بالعموم البحتة والتطبيقية: 

 عمم اإلحصاء والرياضيات في الشؤون المالية في المكتبة وفي عمميات الجرد والتزويد  استخدام

 3وتحميل البيانات وتحميل وبرمجة نظم المعمومات.

 وأثاثيامن العموم اليندسية في مباني المكتبات  االستفادة. 
                                                           

.متاح ]عمى الخط[المكتبات والمعمومات: مفيومو ونشأتو وتطور التكوين بو في العالم العربي والغربي. وىيبة ، غرارمي سعيدي. عمم  1
  عمى:

<  http://medom 2008 . maktooblog.com/1464869>  13/02/2017تاريخ التصفح. 

2 //www.cybrarians.info/journal/n°12/open.htm.> : <http السابق ..المرجع 
-الشامي، أحمد محمد ، حسب اهلل ، السيد . الموسوعة العربية لمصطمحات عموم المكتبات و المعمومات و الحاسبات : عربي  3

  . 2369. ص. 3. مج 2001انجميزي .القاىرة : المكتبة األكاديمية ، 



عهم انمكتبات و انمعهومات و شبكة اإلنترنيث ألول:                                       انفصم ا  
 

 
34 

  ،الضبط ، الفيرسةاإلعارةاستخدام الحاسبات االلكترونية في اإلجراءات الفنية كالتزويد ،

الحاسبات في مجال الطباعة الببميوغرافي وخدمات التكشيف واالستخالص ،كما جرى استخدام ىذه 

 .اإللكترونية 

 د. عالقة عمم المكتبات والمعمومات بالعموم األخرى :  

من العموم وخاصة العموم االجتماعية  األكبرارتبط ىذا العمم ارتباطا عضويا بالقسم  لقد     

  .واإلنسانية ، كما ارتبط أيضا بالعموم البحتة )النظرية والتطبيقية والتكنولوجية (

كما أن استخدام عمم النفس لدى المشرفين في المكتبات لمتعرف عمى الجوانب السموكية والنفسية 

تالئمو والبيئة التي نفسية القارئ والمطالعة المفضمة لديو  ىالتعرف عمو ن ، التي تؤثر عمى العاممي

اإلطالع والبحث. و ىذا العمم يجب أن ينطوي تحت لواء العموم االجتماعية واإلنسانية وليس  ىعم

 .اآلداب أو التاريخ أو عموم اإلعالم واالتصال

 ه. عالقة عمم المعمومات بعمم المكتبات والتوثيق:

ان العالقة ىنا أوثق  ونأتي أخيرا إلى عالقة عمم المعمومات بعمم المكتبات والتوثيق، ومن المؤكد

بو المكتبيين  سس الفكرية والنظرية لم ينيضمن كل العالقات السابقة، إذ يقدم عمم المعمومات األ

ث يذكر بركون أوجو تطبيقية لعمم يمن تبعات، فكال المجالين يكمل أحدىما، اآلخر، ح

 وأن األساليب واإلجراءات التي يستخدميا المكتبين والموثقون يجب أن تعتمد عمى 1المعمومات.

                                                           

.  75. ص. 1982القاىرة:دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع،  عبد اليادي ، محمد فتحي . مقدمة في عمم المعمومات .  1
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النتائج النظرية لعمم المعمومات، من ناحية أخرى فإنو ينبغي عمى الباحث أن يدرس األساليب التي 

 يتناوليا الممارس.

كوين مع وعمى ىذا األساس تسمية المعمومات ينبغي أن تظير في التخصص حتى يتطابق الت   

 اسم القسم أو المعيد.

 _ شبكة اإلنترنيت العالمية: 2

 مفهوم شبكة اإلنترنيت: 1_2

( والتي net( التي تعني باإلنجميزية "بين"، وكممة ) نت  interإنتر  يتكون اسم إنترنيت من)  

بينية اإلنترنيت باعتبارىا شبكة مابين تعني باإلنجميزية "شبكة" أي "الشبكة البينية" واسم داللة عمى 

الشبكات أو شبكة من الشبكات، ومع ىذا فقد شاع خطأ في وسائل اإلعالم العربية تسمية "الشبكة 

( في االسم ىو اختصر لمكممة (interالدولية لممعمومات" ظنا أن المقطع 

 وتعني دولي. "internationalاالنجميزية"

عدد كبير من شبكات  حيث تتكون االنترنيت من الشبكاتترابط بين  internet ) وكممة إنترنيت )

موحد  برتوكولويحكم ترابط تمك األجيزة  الحاسب المترابطة والمتناثرة في أنحاء كثيرة من العالم،

 1(.TCP/IPتراسل االنترنيت) برتوكوليسمى 

 

                                                           
. عمان : دار  information and communication technologiesىالل المزاىرة، منال . تكنولوجيا االتصال والمعمومات= 1

 .281-280. ص.  2014المسيرة لمنشر و التوزيع ، 
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 مفهوم آخر:

 international networkىي اختصار لمكممة االنجميزية   internetمصطمح انترنيت    

تي يتم فييا ربط مجموعة من شبكات مع بعضيا البعض في لومعناىا شبكة المعمومات العالمية ا

العديد من الدول عن طريق الياتف و األقمار الصناعية، ويكون ليا القدرة عمي تبادل المعمومات 

، التي تستطيع تخزين serverتسمى بأجيزة الخادم الكمبيوتر المركزية جاىزةبينيا من خالل 

أجيزة الكمبيوتر التي  عامة، كما تسمى بصورة بالشبكةالمعمومات األساسية فييا والتحكم 

 users.1يستخدميا الفرد باسم أجيزة المستفيدين

حيث تخدم أكثر من  االنترنيت ىي عبارة عن شبكة حواسيب ضخمة متصمة مع بعضيا.    

فكرة االنترنيت  بدأت. % 100 بشكل سريع لمغاية يصل إلى نسبة مستخدم وتنمومميون  200

عسكرية وامتدت إلى قطاع التعميم واألبحاث ثم التجارة حتى أصبحت في متناول  كفكرة حكومية

 2األفراد.

إذن ىي عبارة عن مجموعة من الحواسيب المرتبطة فيما بينيا بشبكة ، يتم فييا تبادل لمخدمات 

 عبر العالم.

 

                                                           
عمان : مكتبة المجتمع العربي لمنشر و التوزيع ، . ميارات الحاسوب و تطبيقاتو .ياسر صادق أبو العواد ، عارف حسين ، مطيع ،  1

 . 399. ص.  2006
 
 .19. ص. 1996، زين . االنترنيت : العالم عمى شاشة الكمبيوتر . القاىرة : المكتبة األكاديمية ،  عبد اليادي 2
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 أهم المراحل في تاريخ نشأة شبكة اإلنترنيت: 2_2

 وضعت أول أربعة نقاط اتصال لشبكة أربانيت في مواقع جامعات أمريكية منتقاة بعناية.:  1969

في مؤتمر العاصمة واشنطن بعنوان" العالم يريد أن : أول عرض عام لشبكة" أربانيت" 1972

 .يخترع البريد اإللكتروني ويسل أول رسالة عمى أربانيت يتصل"،والسيد راي توممنس

نجمترا إلى الشبكة . 1973  : إضافة النرويج وا 

 التقنيات التي ستحدد انترنيت . إحدىالتحكم بالنقل ، برتوكول:اإلعالن عن تفاصيل 1974

 أصبحت شركات الكمبيوتر تبتدع مواقع خاصة بيا عمى الشبكة . :1977

 معيارا  لشبكة أربانيت .  ((TCP/IP البرتوكول: أصبح 1983

عمى عاتقيا مسؤولية "أربانيت " وتقديم نظام إعطاء  NSFأخذت مؤسسة العموم األمريكية  :1984

 .Domain Name systemأسماء ألجيزة الكمبيوتر الموصولة الشبكة المسمى 

 بيا.أول شركة كمبيوتر تسجل ممكية انترنيت خاصة : 1985

 إغالق "أربانيت" و"انترنيت" تتول الميمة بالمقابل.تم  :1990

وىو برنامج السترجاع  GOPHER: جامعة مينيسوتا األمريكية تقدم برنامج "غوفر" 1991

 1المعمومات من األجيزة الخاصة في الشبكة.

                                                           

. 398مرجع سابق . ص.  أبو العواد ، عارف حسين ، مطيع  ، ياسر صادق .   
1
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في سويسرا، تقدم شيفرة النص   CERN: مؤسسة األبحاث الفيزيائية العالمية1992

 wideالعالمية العنكبوتية المبدأ البرمجي الذي أدى إلى تطوير الشبكة  hyper textالمترابط

Word web. 

: قد ابتدأ االبحارمن خالل إصدار أول برنامج مستعرض الشبكة "موزابيك" ثم تبعو آخرون 1993

 . 1995و 1994"عام إكسبموررمثل برنامج "نتسكين" وبرنامج "

حدى شركات  شبكة، 50.000ستة ماليين جياز خادم و : اتصل بشبكة "انترنيت"1995 وا 

 الكمبيوتر تطمق برنامج البحث في الشبكة العالمية .

وأصبحت  ،:أصبحت "انترنيت" "ويب " كممات متداولة عبر العالم في الشرق األوسط1996

انترنيت من المواضيع الساخنة ابتداء من التصميم األول لمشبكة وحتى اليوم ،وأصبح ىناك عدد 

 1.من مزودي خدمة " انترنيت " يقدمون خدماتيم

 

 

 

 

 
                                                           

1
 متاح عمى : . ]   طعمى الخ[.اريخ و نشأة الشبكات المعموماتية. تأكرام ، معاذ 

<  http :m2asecurity plus . blogspot .com >: 27/03/2017. تاريخ التصفح. 
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 خدمات اإلنترنيت كمكتبة إلكترونية : 2-3

بشكل خاطئ ىناك مجموعة من الخدمات والموارد تقدميا االنترنيت بشكل عام وكمكتبة إلكترونية 

 وتمخيصيا كاألتي:

 خدمات البريد االلكتروني ElECTRONIC  MAIL : : يعتبر البريد االلكتروني من أكثر

خدمات اإلنترنيت استخداما، فخدمة البريد االلكتروني ىي الخدمة التي تشرف عمى إرسال 

وصول البريد واستقبال الرسائل من حاسب إلى آخر داخل شبكة المعمومات، وتقوم بالتأكيد عمى 

إلى العنوان السميم . خر فالبريد االلكتروني خدمة عامة تسمح بنقل جميع أنواع الوثائق 

 ، والشرط الوحيد في ىذه البيانات المنقولة أن تكون عمى ىيئة نصالخوالمستندات وبرامج الحاسب 

عمى أنيا بيانات مكتوبة بواسطة مجموعة من الحروف القياسية الموجودة عمى لوحة المفاتيح وفي 

 1بعض األحيان يمكن نقل بيانات غير نصية مثل الصور واألصوات.

 خدمة الدخول عن بعدTELNET : تستخدم كممة تمنت كاسم بمعنى االتصال عبر

في أبعد مكان عمى الكرة  حاسب آخر قد يكون االنترنيت، فيذه الخدمة تسمح لك بعمل اتصال مع

مع أي  والتعامليمكنك الدخول إلى ىذا الحاسب البعيد   االتصالوبمجرد تحقيق ىذا  2األرضية.

 مرور لمدخولة بو، بالطبع يجب أن يكون لك رقم حاسوب معين وكممة ممفات ومعمومات مخزن

مح لك بالتعامل مع معمومات االنترنيت تسديد من الحاسبات عمى إلى الحاسوب اآلخر ، وىناك الع

 معينة دون الحاجة إلى رقم حاسوب .
                                                           

. عمان : دار   Electronique and Digital Libereriesعميان ، ربحي مصطفى . المكتبات االلكترونية و المكتبات الرقمية =  1
 .263.ص. 2006الصفاء لمنشر و التوزيع ، 

2   Lynch , D. ,Rose , N. .Internet System Handbook . [ en Line ] . disponible sur : 
 < http : //www.hawaalive.com>.Conslulted en :27/03/2017. 
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  خدمةFTP:  وىي اختصار FILE TRANSFER PROTOCOL  نقل  برتوكولوتعني

الممفات، وىي من أىم خدمات االنترنيت وأوسعيا انتشارا، وىي التي تسمح لممستفيدين بنقل 

 لحاسب الجغرافي .الممفات من حاسب إلى آخر ميما كان موقع ا

 :خدمة العميل والخادم CLIENT/SERVER  إن أىم استخدام لشركة الحاسبNET  

WORK وىو مشاركة الموارد وىذه المشاركة تتم باستخدام برنامجين منفصمين يعمل كل منيما

والثاني يسمى  يسمى الخادم وىو البرنامج الذي يوفر الموارد ، األولعمى حاسب منفصل،عادة 

 العميل ،وىو يطمب توفير موارد معينة .

 فنظام العميل والخادم يوفر ثالثة أنواع رئيسية من المعمومات وىي :    

  يسمح لك بعرض معمومات عن مستخدم عمى االنترنيت وىذه المعمومات يختمف حجميا من

 مستخدم  إلى آخر .

 ف محدد عمى االنترنيت .يسمح لك أن تسأل عن المستخدم المتصل حاليا بضي 

 . 1االتصال بمضيف محدد مجيز لتقديم معمومات أخرى ىامة 

 معظم حاسبات االنترنيت تقدم خدمة مجانية تسمح لك بالسؤال خدمة التقصي أو البحث :

 والكممة تستخدم كفعل  Fingerوىذه الخدمة تسمى بالبحث 2عن معمومات عن مستخدم معين، 

 فيمكن أن نقول: بمعنى ابحث، أيضا

                                                           
( ، 1997) 16ثورة المعمومات و الثقافة و التعميم ". مجمة آفاق الثقافة و التراث . العدد:  االنترنيتالدركزلي ، شذى سميمان . "  1  

 .13،43ص.
2 Scott , A . Guide to Understanding the Internet.[en line ] . disponible sur :  
< http : //www.geocities.com/ Athens/.4610/page Htm > .Conslulted en : 29/02/2017. 
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  Finger Mohamad@ES.UMD.EDU   وتعتمد ىذه الخدمة عمى إن كل مستخدم في

إنترنيت لو رقم شخصي ومن خالل ىذا الرقم الشخصي تستطيع االتصال بالحاسب الخاص بو 

 .وتمفونو وىكذا  ومعرفة معمومات عن ىذا المستخدم تتضمن اسمو وعنوانو

 وىي إحدى موارد االنترنيت والمقصود بيا مجموعات المناقشة  :خدمة مجموعات المناقشة

التي يستطيع مستخدم االنترنيت الدخول إلييا وتقديم أي استفسار وطمب أي معمومات يريد، وفي 

نفس الوقت تقديم أي معمومات يرى المستخدم إنيا مفيدة لمجموعة المناقشة حتى تستفيد منيا باقي 

 المجموعة .

  :إلىفي انو نظام يساعدك عمى الوصول  األرشيفتظير أىمية خدمة خدمة األرشيف 

نك تستطيع برنامجا سمعت عنو فإ أونك تريد ممفا محددا ات التي تريدىا. فمثال لو فرضنا أالممف

الوصول إلى ىذه  قع التي تحتوي عمى ىذا الممف وعندفي تحديد الموا األرشيفاستخدام خادم 

في تحميل ىذه الممفات في الوصول إلى ىذه في جياز الذي تممكو  FTPالمواقع يمكن استخدام 

DOWNIOAD.1 

 ىذه الخدمة تسمح لك بفتح اتصال بين حاسبك وحاسب مستخدم اخر مة المحادثة: خد

ويستمر ىذا  لالنترنيت ومن خالل ىذا الخط تستطيع كتابة رسائل لو واستقبال رسائل منو،

ىناك ثمة حديث معقود بينك وبين المستخدم  أن أياالتصال حتى يقوم أحدكما بإغالق الخط 

التحدث يتم في نفس الوقت ودون  أنوالشيء العظيم في ذلك الحديث  2اآلخر من خالل الحاسب،

                                                           
 .265عميان ، ربحي مصطفى . المكتبات االلكترونية و المكتبات الرقمية . مرجع سابق . ص.  1

2 Dannial , k. , Schneider. Le role de internet dans la formation superieure . Langes. n°2 . Alger : 
facultué des lettres et des langue , 2001. P. 215 . 
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ستخدم وذلك ميما كان بعد الم اآلخرتداخل بين الرسائل المرسمة منك والمستقبمة من المستخدم 

 عنك.

  :وتعتمد ىذه الخدمة عمى عرض قوائم تستطيع من خالليا معالجة أي خدمة غوفر

 معمومات واستخدام أي موارد داخل االنترنيت ويعد غوفر وسيمة بسيطة وقوية وسريعة وسيمة تؤمن

 1آلية طريقة البحث في شبكة االنترنيت واصطياد المعمومات لتعمم خصائص الشبكة وما تحتويو.

    :)لممستخدمإن خدمة أرشي تسمح بالبحث عن الممفات واستخراجيا ونقميا خدمة أرشي)آركي 

  2فارشي آلية مفيرسة لعممية نقل الممفات ويمكن اعتبار خدمة غوفر وارشي خدمتين متكاممتين.

لذا فإن خدمة أرشي كثيرا ما تساعد الباحث خاصة في االحتفاظ بالممفات لمعمل بيا و الرجوع 

 .إلييا

 : وىي أداة تسمح بالبحث خالل كميات ضخمة من المعمومات بطريقة سريعة ودقيقة  الوايز

لموصول إلى معمومات معينة، وينظم المعمومات عمى ىيئة قواعد بيانات ضخمة ، ويسمح لك 

مجموعة من  بإدخالبتحديد قاعدة البيانات المحتوية عمى المعمومات التي تريدىا ، ثم تسمح لك 

 3 عمى الوصول إلى المعمومات المطموبة. تساعدكالمفتاحية التي الكممات 

 :يؤدي عمل الوايز ولكن بطريقة أكثر مرونة ،حيث يعتمد عمى ما يسمى  الويب

 4بالييبرتكست في الوصول إلى المعمومات .

                                                           
. ص.  1997الدليل العممي الستخدام االنترنيت . القاىرة : كمبيوساينس العربية لعموم الحاسب  ، أبو العطا ، مجدي محمد .     1
120-121. 
82. ص.  1996بسيوني ، محمد عبد الحميد . دليل استخدام شبكة االنترنيت . الرياض : مكتبة ابن سينا لمنشر و التوزيع ،   2  
ر السحاب لمنشر و التوزيع ، . تكنولوجيا المعمومات و االتصال و مستقبل صناعة الصحافة.القاىرة : داالدين ، محمود عمم 3

250. ص. 2005   
 .65.ص.2008،.قسنطينة:جامعة منتوري .ماجسترلونيس ،باديس.جميور الطمبة الجزائريين و االنترنيت  4
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 :وبعض ىذه تتضمن االنترنيت مجموعة من المجالت االلكترونية ، المجالت االلكترونية

طابع شعبي عام، وىناك طريقتان  اآلخر ذاتالمجالت متخصصة في مجاالت محددة وبعضيا 

 1تتم بيما توزيع ىذه المجالت ىما:

 . عن طريق القوائم البريدية ،حيث يتم إرساليا كرسالة بريدية 

  الموقع " إلى إرسالياعن طريقInonymous FTP  حيث تستطيع تحميميا في جيازك". 

 :ىي نظام مجيز بحيث يسمح بتكوين مجموعات من المستخدمين يمكن  القوائم البريدية

رسائل إلييم،واستقبال رسائل منيم متعمقة بموضوع محدد،وىناك خدمات تتحكم في ىذه  إرسال

عمى  الموافقةالقوائم البريدية ومعظميا تكون تحت السيطرة،بمعنى أن ىناك شخص مسؤول يقرر 

عين أو عدم الموافقة عميو.ولكن بعض ىذه القوائم تكون حرة أي أنيا توافق عمى ضوع مو رسالة أوم

 إرسال أو استقبال أي رسالة في أي موضوع ومن أي شخص.

  : عبارة عن مستودع لمممفات والرسائل ويكون غالبا مرتبط بموضوع لوحة النشر االلكترونية

وحة النشر الخاصة بالموضوع الذي ويمكنك استخدام ىذا النظام عن طريق االتصال بم معين،

 2تريده ثم اختيار المطموب من بين القوائم التي تظير عمى الشاشة .

لذا نستنتج بأن لالنترنيت كوسيمة بحث ليا خدمات متعددة تقدىا لممستفيدين بيدف تسييل عممية 

وىذا ما تجسد فاالنترنيت باعتبارىا مكتبة  البحث والوصول إلى المعمومات بأقل جيد ووقت ممكن،

 لنشر المعمومات والمعارف وخدمة الطمبة وتحتم توافر أسرع وأكفأ إليصال المنتجات لمن يحتاجيا.

                                                           
 .65ص.المرجع نفسو. .االنترنيتو  باديس.جميور الطمبة الجزائريينلونيس ،  1  

.267مكتبات الرقمية . مرجع سابق . ص.عميان ، ربحي مصطفى . المكتبات االلكترونية و ال  2
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فيي تعبر عن أىمية واحدة وىي ىذه الخدمات من مختمف أشكاليا و أنواعيا  معظموعميو فإن 

 مراكز المعمومات .الدور الذي تمعبو االنترنيت اتجاه المكتبات و 

 معوقات استخدام شبكة االنترنيت: 2-4

تؤدي شبكة اإلنترنيت دورا ميما في خدمة الباحثين في عصر تفجر المعمومات، وبالرغم من توفير 

العيوب  إال أنيا ال تخمو من بعض السمبيات أو اإلنترنيتالتجييزات التكنولوجية الستخدام شبكة 

 المعمومات منيا:التي تؤثر عمى جودة 

 .كثرة المعمومات المتوفرة جعل البحث صعبا لالختيار منيا 

 .فوضى المعمومات حيث أن تعدد مصادر المعمومات يجعل الصعب الوثوق فييا 

 انتشار المعمومات وتفرقيا في العديد من المؤسسات 

 سمبيات االنترنيت التي تمثل  ويذكر عبد الرشيد بن عبد العزيز حافظ وهناء عمي الضحوي

 عقبة يواجهها الباحثون عند االعتماد عميها كمصدر المعمومات بمايمي:

  التضخم المعموماتي التي يزخر بو االنترنيت فيو يحتوي عمى مميارات الصفحات وماليين

 الموقع مما يضع عبء أمام الباحث النتقاء مايناسبو ويمبي طمبو ويدعم بحثو بايجابية. 

 ب القوانين المنظمة لحقوق  الممكية الفكرية لممعمومات المتاحة عمى االنترنيت.غيا 

  حرية النشر ألي شخص دون وجود ضوابط عممية، حيث التمر المواد المنشورة غالبا عمى لجنة

 1لمتدقيق والتحكيم والمراجعة والرقابة قبل نشرىا كما ىو الحال في المصادر التقميدية .

                                                           
  النوايسة ، غالب عوض . االنترنيت و النشر االلكتروني : الكتب االلكترونية و الدوريات االلكترونية . عمان : دار الصفاء لمنشر  1
 .89-88. ص.  2011التوزيع ،  و 
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 .بعض مصادر المعمومات عمى االنترنيت يكون المسؤول عنيا فكريا وماديا ومجيولة اليوية 

 االنترنيت وانتهاكها في  وعدد محمد مجاهد الهاللي سمبيات االنترنيت التي تتمثل في جرائم

 النقاط التالية:

 .الكذب والغش، البيانات والمعمومات غير الصحيحة 

 والقرصنة والنصب واالحتيال. السرقة 

 .االبتزاز والتيديد 

 .التجارة غير المشروعة 

  مشكالت االنترنيت بالنقاط التالية: أوسمبيات  إلىويشير القندليجي والسامرائي 

 سرقة المعمومات ويتمثل ذلك في:

 . اعتراض رسائل البريد االلكتروني وقراءتيا 

  الموجودة فييا أو تغييرىا وماتعمى المعم واإلطالعاختراق األجيزة. 

 تعطيل نظام التشغيل ويتمثل ذلك في: . أ

 كانت. أياالنظام  أعطالفيروسات تتسبب في  إرسال 

  حذف ممفات النظام. أومسح نظام التشغيل 

 وجود مواقع غير مناسبة عمى الشبكة: . ب

 .مواقع منافية لمدين 

 1. مواقع وصفات صناعة المتفجرات 

                                                           

.90-89النوايسة ، غالب عوض . المرجع نفسو.ص.  1
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 التي تناولها ذوي االختصاص  االنترنيتشبكة  ومساوئسمبيات  ويجمل خالد الصرايرة

 والباحثين في النقاط التالية :

  عمى االنترنيت. اإلدمانانتشار ظاىرة 

  لممؤلفين والناشرين . الفكري لإلنتاجتجاوز حقوق النشر والطبع 

  1بالشبكة لكثرة أعداد المستخدمين.التأخير أو االنقطاع أو البطء في االتصال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.91-90النوايسة ، غالب عوض . المرجع نفسو.ص.  1  
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مراكز المعمومات التي المكتبات و يمكن استنتاج أن  فصلمن خالل ما ورد في ىذا ال        

لى توظفيا في تسيير شؤونيا ، ىي بالطبع مؤسسات راقية بمعنى أنيا توصمت إاالنترنيت و تمتمك 

والمعمومات كل ما يتعمق بعمم المكتبات إليو من خالل عرض  التسيير الجيد ، وىذا ما تطرقنا

، نظرا لتأثير ىذه األخيرة في ىذا العمم والخدمات التي تقدميا كونيا مكتبة عالقتيا باالنترنيت و 

 إلكترونية يستفاد منيا في عرض المعمومات المتاحة فييا وتحميميا.

االنترنيت إلنشاء قواعد إذن عمم المكتبات و المعمومات ىو عمم قائم بذاتو يحتاج إلى        

ذلك لالرتقاء بيذا العمم مواقع الكترونية خاصة بو و يضعيا في متناول المستفيد و ات و بيان

 التعريف بو لمواكبة كل التخصصات األخرى.كتخصص و 
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أصبح التواجد عمى شبكة اإلنترنت ضرورة تحتميا حاجة المستفيدين، والتطورات التى طرأت      

ولذا بات تخّمف أي منظمة أو ىيئة عن ىذا التطور يعنى  عمى مختمف القطاعات فى العالم كمو،

عدم صالحيتيا بشكل كاًف لتمبية احتياجات المستفيدين منيا، والتخمى عن دورىا لغيرىا من الييئات، 

ومن ثم أصبح ىناك العديد من المواقع والتى يقدر عددىا بالماليين عمى شبكة اإلنترنت لكثير من 

حادات والجمعيات المينية والتى تيدف من خالليا تقديم مجموعة من المنظمات والشركات واالت

نما  الخدمات لممستفيدين منيا، وىذه المواقع لم يكن اليدف من إنشائيا خدمة محددة بوقت معين وا 

استمرارية تقديم خدماتيا، وبالتالي يجب االىتمام بالخدمات التي تقدم عمى الويب شأنيا شأن الخدمات 

ىذه الجيات عمى أرض الواقع، و إال ما الداعي لتكبد الكثير من النفقات والجيد فى التي تقدميا 

نما  إنشاء ىذه المواقع، ومن ثم فإن العمل فى الموقع ال ينتيي بمجرد نشره عمى شبكة اإلنترنت وا 

يعني ذلك بداية العمل الجاد لممحافظة عمى استمرارية جودة الموقع والتي تعني استمرارية تردد 

لمستفيدين الحاليين والمستقبميين،حيث أن إنشاء وتصميم الموقع يتكمف الكثير من الوقت واإلمكانات ا

نشاء الموقع والموارد المالية والبرامج واألجيزة المادية سواء المتطمبة  البشرية التى تقوم عمى إعداد وا 

ة وصيانة الموقع معيار من إلنشاء الموقع أو المتطمبة إلتاحة الموقع عمى الويب، ولذا تعد متابع

 عمى شبكة االنترنيت. معايير الموقع الجيد
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 نشأة المواقع االلكترونية وتطورها: -1    

 التعريف بالموقع االلكتروني:1 -1

التي قيمت بشأنيم ويرجع ىذا  أثار تعريف الموقع االلكتروني جدال كبيرا فاختمفت التعاريف  

االختالف إلى الزاوية التي ينظر إلييا في تعريف الموقع االلكتروني. باعتبار ما يتضمنو من حقوق 

حيث يساىم  واإللكترونيةيمعبو من دور ميم في تطور التجارة الدولية عموما  فكرية إضافة إلى ما

 1بيا عن بعد. بشكل كبير في عممية تبادل السمع والخدمات والتعريف

وعمى ما تقدم نجد أن بعض اآلراء تستند في تعريفيا لمموقع االلكتروني إلى الطبيعة الفنية لمموقع   

بينما يستند البعض اآلخر في تعريفو إلى تكوين الموقع االلكتروني وىناك أيضا اتجاه  اإللكتروني

 2ليذه التعريفات عمى النحو التالي:وسنعرض إتباعا  اإللكترونييستند في تعريفو إلى وظيفة الموقع 

 )الفرع األول:تعريف الموقع االلكتروني استنادا إلى الطبيعة الفنية لمموقع )المعيار الفني 

 ) الفرع الثاني: تعريف الموقع االلكتروني استنادا إلى تكوينو )المعيار الشكمي 

 ( الفرع الثالث:تعريف الموقع االلكتروني استنادا إلى وظيفتو ) المعيار الوظيفي 

 تعريف الموقع االلكتروني استنادا إلى الطبيعة الفنية لمموقع )المعيار الفني(: :الفرع األول 

بالنسبة إلى ىذا االتجاه نجده يصف الموقع االلكتروني بأنو مجرد تحويل أو نقل مجموعة من األرقام 

 في صورة حروف تشكل مصطمحا يتواءم واسم المشروع أو المنظمة.

                                                           

. 52. ص. 2010المواقع االلكترونية و حقوق الممكية الفكرية . عمان : دار الثقافة لمنشر و التوزيع ،  حوى ، فاتن حسين .  1  
.  2004غنام ، شريف محمد . دراسة منشورة في مجمة الحقوق . مجمس النشر العممي بجامعة الكويت ، العدد الثالث . سبتمبر  2
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ونقطة البدء عند أنصار ىذا الرأي ىي أن االنترنيت ىو شبكة تصل الكمبيوترات بعضيا ببعض      

وىو مجموعة من األرقام يكتبيا  IPفي أنحاء العالم،وتصل بين ىذه الكمبيوترات عن طريق برتوكول 

ن من المواقع مستخدم االنترنيت لموصول لمموقع الذي يريده ،حيث إن شبكة االنترنيت مميئة بالماليي

االلكترونية ،ونظرا لصعوبة حفظ ىذه األرقام الكبيرة وصعوبة التعامل معيا قررت الييئات أن تستبدل 

بيذه األرقام حروفا بسيطة يسيل التعامل معيا وحفظيا، وعمى ذالك بمجرد كتابة المستفيد لبعض 

 1إلى موقعيا مباشرة. الحروف التي تشتق من اسم موقع الشركة أو من عالماتيا التجارية يصل

وبالتالي يستطيع المستفيد أن يصل إلى الموقع الموقع االلكتروني ألي شركة من كتابة العنوان 

 االلكتروني بدال من كتابة مجموعة من األرقام.

 تعريف الموقع االلكتروني استنادا إلى تكوينو )المعيار الشكمي(:الفرع الثاني : 

استند جانب آخر في تعريفو لمموقع االلكتروني إلى مكونات ىذا العنوان، حيث يعتبر أن الموقع 

ويشير ىذا الجزء إلى البروتوكول المستخدم ويحدد أن الموقع  WWWااللكتروني دائما في الموقع

(، ويشير ىذا الجزء إلى جميع المشروعات WIDE WORLD WEBيوجد عمى شبكة االتصاالت)

ت واألشخاص الذين يمتمكون مواقع عمى الشبكة، أما الجزء المتغير وىو الجزء الذي يمي ىذا والشركا

الجزء الثابت فيو الذي يميز المشروع من غيره من المشروعات وىو الذي يطمق عميو اسم الموقع 

 وينقسم ىذا الجزء إلى نوعين: domain name،2االلكتروني أو 
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      و يمثمو الموقع top level domain nameمن الدرجة األولىاألول: وىو العنوان االلكتروني 

) com( أو).org أو المواقع االلكترونية التي تنتيي بحرفين من حروف الدول والتي تسمى أسماء ).

 secondالمواقع االلكترونية الوطنية. أما الثاني فيو الموقع االلكتروني من الدرجة الثانية ويقصد بو

level domain))  ويمثمو الحروف األولى من اسم المشروع أو المنظمة أو حروف كل اسم. مثال

" www.wto.org:http//"سيكون عنوان الموقع كالتالي  1لمتجارة العالمية.WT O  موقع منظمة 

وىو الجزء الثابت الذي تتشابو فيو كل العناوين عبر االنترنيت ويكون الموقع  www://httpويكون

(.org) (ىو اسم الموقع االلكتروني من المستوى األول أماwto فيو اسم الموقع االلكتروني من )

 المستوي الثاني.

 : تعريف الموقع االلكتروني استنادا إلى وظيفتو )المعيار الوظيفي(:الفرع الثالث

لمعنوان البريدي الذي يستند ىذا الفرع إلى تعريفو إلى الوظيفة التي يؤدييا ىذا الموقع إذ أنو سعد بديال 

 يحدد عنوان شخص بعينو أو موقع شركة عمى شبكة االنترنيت .

وباإلشارة إلى كل ما تقدم حول تعريف الموقع االلكتروني نجد أن ىناك الكثير من التعريفات التي   

ر تدور حول الموقع االلكتروني ، فمن ىذه التعريفات أن الموقع االلكتروني " عنوان لممشروعات عب

شبكة االنترنيت" وىو عنوان افتراضي ألنو ال يحدد مواقع المشروعات عمى الواقع ولكنو يحددىا عمى 

وعميو فإن ىذا التعريف يشير إلى عالقة الموقع االلكتروني كمفيوم بوظيفتو التي   2شبكة االنترنيت .

 يعمل عمى تحقيقيا ، أي أنو ال يستغني عمى الوظيفة التي يقدم عمييا.  
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 نشأة المواقع االلكترونية: 2_1

الفكرة جاءت عقب الحرب الباردة بين السوفيتيين واألمريكان بحيث أن األمريكان كانوا يتصمون    

عبر خط ىاتف ولكن كان الخوف شديدا من احتمال ىجوم نووي تؤدي إلى تعطيل محطة اإلرسال 

 كرية.واالستقبال فينقطع االتصال مع باقي المواقع التجارية والعس

ذلك الحين كان استعمال الحاسوب إلجراء العمميات الحسابية ومعالجة المعمومات بالتجريد..ثم أن إلى 

مجموعة من طالب جامعة  نجحوا في ربط حاسوبين يمنيم إرسال وتبادل الرسائل ثم جاءت وزارة 

لو حصل اليجوم الفكرة ىي أن حتى و  البحوث حين كان والدة االنترنيت.الدفاع واستثمرت في ىذه 

النووي فسوف يمكن لمحاسوب أن يتصل عبر طريق آخر بالباقي.كل رسالة نرسميا تجزئ إلى عمب 

 كيربائية تبحث عن أقرب طريق لموصول إلى اليدف.

وبعد سنتين خرج المشروع من الحيز العسكري إلى العالم التجاري فكان الباقي من االتفاق عمى      

المستعمل إلى حد اآلن...بحيث يستطيع اإلنسان باستخدام  TCP/IPوىو برتوكول معين لالستخدام 

المواقع االلكترونية جاءت من  ىذا البروتوكول إرسال بريد الكتروني أو قراءة نص عمى بعد...فكرة

فرنسا و سويسرا في شركة بحوث عممية في النووي وكان احدىم بريد أن يشرك عممو أو بحثو مع 

رسالو بالبريد االلكتروني،  ولكن ىذه الفكرة بطيئة وتحتاج لوقت 1الباقي والحل ىو كتابة نص وا 

رسال عنوا ن الحاسوب والذي ىو عبارة عن رقم أكثر... ىنا فكر احدىم في كتابة نص مرة واحدة وا 

خاص بالحاسوب فيمكن لمباحثين قراءة النص. وأول تجربة ناجحة ظيرت شبكة عنكبوتية 

                                                           
 : .متاح عمى ]الخط عمى[ مطير ، محمد أحمد . نشأة و أىمية المواقع االلكترونية و دورىا في التعميم و مراكز مصادر التعمم . 1
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إلى حيز الوجود ولقراءة النص عن بعد تم االتفاق عمى استخدام   world wide webعالمية

االتفاقات عن وىو مجموعة من  HTTP،و TCP/IPالذي يعمل يد في اليد مع  HTTPالبروتوكول 

الذي يؤدي واجبو بتحديد كيفية إرسال العمب المجزئة  TCP/IPكيفية انتقال نص بالبروتوكول 

 1واستقبالو عند األطراف المتصمة.

 :أنواع المواقع االلكترونية 3_1

 نظرا لمتوسع اليائل لشبكة االنترنيت وتزايد عدد أسماء المواقع فقد تم تقسيم المواقع االلكترونية إلى

 نوعين، مواقع من المستوى األول أو العالي ومواقع من المستوى الثاني.

 أوال: المواقع االلكترونية من المستوى األول:

 وىي التي توجد إلى اليمين من آخر نقطة في اسم الموقع االلكتروني، وىي عمى ثالث أنواع:

 المواقع االلكترونية الدولية: (1

تمك المواقع التي تشير إلى أنشطة دولية، أو باألحرى تمك التي تكون محجوزة لممنظمات  يقصد بيا

 2.الدولية فقط، إذ أنيا تنتمي إلى متصفحي شبكة االنترنيت في كل دول العالم 

نما تشترك  ومن ىذا التعريف نفيم بان المواقع االلكترونية الدولية ال تقتصر عمى دولة واحدة فقط  وا 

 دول أنحاء العالم لممارسة أنشطتيا.فييا كل 

 

                                                           

.مطير ، محمد أحمد . مرجع نفسو   1  
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 المواقع االلكترونية النوعية: (2

ويعبر عن ىذه المواقع برمز من ثالثة حروف يرتبط من حيث المبدأ بطبيعة المؤسسة التي ترغب    

 في تسجيل اسم النطاق أو بنشاطيا الرئيس و ىي :

Com.و ىي تدل عمى ما يتعمق باألنشطة أو المشاريع التجارية . 

Org. . وىي تشير إلى الييئات ذات األىداف غير المربحة 

Net.وىي تشير لممشاريع ذات الصمة بشبكة االنترنيت . 

Edu.وىي تشير إلى الييئات المختصة بالتربية والتعميم . 

Gov.وىي تشير لمييئات الحكومية . 

Mil.وىي تشير لألنشطة العسكرية أوتمك المرتبطة بالجيش . 

Intلى المنظمات و الييئات المختصة بعقد االتفاقيات الدولية.. وىي تشير إ 

." مفتوحة دون قيود لكل شخص يرغب في net"  " .Org"   " Com. ويالحظ ىنا أن المواقع  "

 1تسجيل أسماء المواقع.

لمييئات  فيي مخصصة حصريا ".gov". "mil" ". Eduأسماء المواقع تنتيي " أما   

 التعميمية،العسكرية ،وثمة إجراءات متطمبة لحجز ىذه المواقع ومن مؤسسات محددة بعينيا.

                                                           
دراسة قانونية منشورة في مجمة الشريعة و القانون .  موماتية :سرحان ، عدنان ابراىيم . أسماء النطاق عمى الشبكة العالمية المع 1
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 المواقع اإللكترونية الجغرافية : (3

وىي أنواع من المواقع يخصص كل واحد منيا لكل دولة ترتبط بشبكة االنترنيت، وىذه المواقع      

 اإللكترونية الوطنية تعرف برمز من حرفين.

 "eg.وىو" EGYPTفبالنسبة لمعناوين المصرية نجد بأنيا تنتيي بأول حرفين من كممة 

 ". وىكذا.aeوأما اإلمارات فإن الرمز المخصص ليا فيو"  ".Jo" واألردن تنتيي ب   

أي أنو في عبارة أخرى تشير ىذه األنواع من المواقع إلى أسماء المواقع االلكترونية  المكونة من 
 dz" .1ثل: العنوان الجزائري"رموز الدول م

 :ثانيا: المواقع االلكترونية  من المستوى الثاني

وىي تتكون من الجزء الذي يقع عمى يسار آخر نقطة في اسم الموقع ، حيث يمكن لمجية    
عن تسجيل و إدارة أسماء الموقع من المستوى العالي توزيع الخدمة عمى مستويات أدنى  المسؤولة

" لمنطاق المخصص حصريا لممؤسسات التعميمية في edu.فعمى سبيل المثال إن المستوى األعمى "
الواليات المتحدة األمريكية يمكن أن يقسم عمى الجامعات .فيكون اسم الموقع اإللكتروني لجامعة 

 . (harvard.edu ) اردىارف

فالمستوى العالي ىو الذي يحدد من المسؤول عن اإلدارة و الرئيس الفعمي لمموقع الخدمات فيي من 
 2مستوى أدنى .

ء مواقع نوعية من المستوى وىذه األسماء الفرعية لممواقع اإللكترونية ىي عبارة عن أسماال     
لكتروني ، ويكون تسجيل أسماء الموقع فييا محصورا  ، وظيفتيا تحديد صفة مستثمرة لمموقع االالثاني

 بمن يثبت حممو ليذه الصفة .
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" فيو edu.." من المستوى األول  والعالي "dzولكي يتضح األمر لنا فمثال في الجزائر يعتبر "    
 مخصص لمتعميم وىو من المستوى الثاني واألدنى.

 أهمية الموقع اإللكتروني: 4_ 1

لمموقع االلكتروني أىمية كبيرة في شبكة االنترنيت ،فيو يبين ىوية موقع االنترنيت لمن يسعى      
الوصول إليو.مثل الشخص الذي يشير إلى فرد معين.إذ أن ألىمية الموقع االلكتروني جانبين من 

 حيث الجانب الفني والجانب االقتصادي .

 : األهمية الفنية لمموقع االلكتروني (1

سيل استخدام الموقع االلكتروني من الناحية الفنية أو التكنولوجية التعامل مع شبكة االنترنيت      
من جانب األشخاص والمشروعات ، فإذا الموقع االلكتروني جاء نتيجة التطور الذي طرأ عمى العنوان 

قام التي فقد كان يتكون ىذا األخير من مجموعة األر  IPالرقمي القديم الذي كان يأخذ صورة أل
يصعب تخزينيا أو حفظيا في الذاكرة.وليذا جاء نظام الموقع اإللكتروني ليسمح باتصال سيل وبسيط 

 بالشبكة وذلك باستخدام مجموعة من الحروف.

كل حروف اسم المشروع التجاري  ومن ثمة فاستبدال األرقام الكثيرة بحروف تماثل بصفة أصمية    
ترنيت لزيارة المواقع الخاصة لممشروعات واالستفادة من المنتجات بعضا منيا ، شجع مستخدمي االنأو 

الموقع  .Erreur ! Référence de lien hypertexte non valideفمثال يدل العنوان  1والخدمات التي نقدميا ،
االلكتروني لممنظمة العالمية لمممكية الفكرية وىو عنوان يسيل عمى مستخدم االنترنيت تذكره والتعامل 

 معو.

 

 

                                                           
.  2008عبد اهلل ، عبد اهلل . الحماية القانونية لحقوق الممكية الفكرية عمى شبكة االنترنيت . االسكندرية : دار الجامعة الجديدة ،  1

.288ص.    



المواقع االلكترونية و مواقع الويب                                               الفصل الثاني :  
 

 
58 

 : ( األهمية االقتصادية لمموقع االلكتروني2  

 تتجمى ىذه األىمية االقتصادية في ثالثة أوجو:   

مشروعات والشركات فحتى يستطيع أي يعتبر الموقع االلكتروني وسيمة فعالة لإلعالن عن ال أوال:
مشروع مزاولة التجارة، فيو يحتاج إلى اإلعالن عن نفسو إلى جميور المستفيدين، وىذا اإلعالن يتم 
عمى أرض الواقع عن طريق تسمية يختارىا لنفسو، وعنوان ثابت لو، أما عمى شبكة االنترنيت فيذا 

تروني يقوم بدور اإلعالن عن المشروعات أي أن الموقع االلك Domain Nameيتم عن طريق أل 
وما تقدمو من منتجات وخدمات لممستفيد.فأصبح من الممكن أن يزور الموقع مستفيدون من كل دول 

 1العالم .

يتجاور دور الموقع االلكتروني الدور اإلعالني لممشروعات ليقوم بدور كبير في تصريف  :ثانيا
المنتجات والخدمات التي تقدميا ىذه المشروعات من إنشاء موقع ليا إلى عرض منتجاتيا وخدماتيا 

 2عبر موقعيا االلكتروني. بحيث يمكن لممستفيدين أن يبتاعوا ىذه المنتجات مباشرة.

الموقع االلكتروني بدور المميز لممشروعات التجارية. فطبقا لقاعدة األسبقية في التسجيل  يقوم ثالثا:
التي تحكم تسجيل ىذه المواقع والتي تقضي بأنو ال يجوز ألكثر من مشروع أن يكون لو الموقع 

  3.االلكتروني نفسو، وأن يكون لكل موقع ما يميزه بغيره

ويتعرف من خاللو  webا الموقع أن يتصل بصفحة أل ذن ثمة يستطيع المستفيد عن طريق ىوم
 عمى المشروع وما يقدمو من خدمات.

 

 

 
                                                           

.15. ص. 2002مجاىد ، أسامة . التعاقد عبر االنترنيت . القاىرة : دار الكتب العربية ،   1  
.62حوى ، فاتن حسين . مرجع سابق . ص.   2  
.331غنام ، شريف محمد . مرجع سابق . ص.  3  
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 شروط وخطوات إنشاء موقع إلكتروني: 1-5

 أ _ شروط الموقع االلكتروني:

 :لمحصول عمى موقع إلكتروني فعال وعامل يجب أن تتوفر عدة شروط 
  حجز اسم النطاق الخاص بالموقع االلكتروني وىو بمثابة مدخل لعبور الموقع عمى الشبكة

العنكبوتية التي تسمى باإلنترنيت ، وىناك آالف الشركات المتخصصة التي يمكنيا حجز وتسجيل 
االسم لدييا ولكن ىناك شركات معروفة يفضل الرجوع إلييا خصوصا وان اسم النطاق ىو من أىم 

 أي موقع إلكتروني وضياعو وفقدانو تترتب عميو وقائع حتمية لصاحبو. أساسيات
  حجز وتخصيص مساحة إلكترونية لدى خادم ما الستضافة و تخزين مواد الموقع االلكتروني

عمييا، وىذه المساحة أو االستضافة تختمف مزاياىا وأحجاميا حسب رغبة المستخدم وحسب الشركة 
 المستضيفة ليذا الموقع .

   فر التصميم المناسب باستخدام برمجيات وتطبيقات مناسبة يتعامل معيا ويفيميا الكمبيوتر تو
يار الموقع بدون مشاكل تقنية أو ظكة العنكبوتية  ليتم من خالليا اوتتالءم مع برتوكوالت وقوانين الشب

 فنية .
 سرعة التحميل عند تصميم أي موقع لتسيير تصفح الموقع دون أي ىدر لموقت. مراعاة 
  من الضروري تسجيل الموقع عمى مواقع البحث الرئيسية مثل: غوغل وياىو ليتم الوصول إلى

 1الموقع من كافة المستخدمين لالنترنيت عبر العالم.

 

 

 

 
                                                           

 : . متاح عمى ] الخط عمى [  حول خطوات انشاء موقع الكتروني . مدونة نماء لحمول المعمومات المبتكرة . دليمك الشامل  1
< http : //WWW. Namaait. Com/blog/web-design.>  07/02/2017. تاريخ التصفح. 
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 ب _ خطوات إنشاء موقع إلكتروني:

المراد تفعيمو ويمكن اختيار اسم الناطق عن طريق بعض  Domain Nameتحديد اسم النطاق  .1
وغيرىا من المواقع التي يمكن من خالليا شراء اسم الناطق  (…hostegater.Goddadlyالمواقع )

فإذا كان متوفر قم  محجوز يمكن معرفة إذا كان متوفر أو (www)، وعند إدخال اسم الناطق مبتدئا 
 ل البطاقة الذكية.بعممية الشراء من خال

بعد االنتياء من شراء اسم الناطق ستصل رسالة إلى البريد االلكتروني الخاص بك والذي قمت  .2
بتسجيمو وىذه الرسالة تحتوي عمى اسم المستخدم وكممة المرور الخاصة بموحة التحكم لمموقع رابط 

ع اسم المستخدم وكممة المرور لوحة التحكم، وبعد ذلك قم بالدخول إلى الرابط الموجود في الرسالة وض
 وستظير الئحة التحكم.

بعد الدخول اختر من الئحة برامج الخدمات أيقونة التثبيت السريع وانقر عمييا وبعدىا تظير  .3
الئحة وىي التثبيت الشائع ، اختر نظام إدارة المحتوى الذي تراه مناسب، واألفضل أن تقوم باختيار 

word pres .فيو أفضل إلدارة محتوى من المحتويات الموجودة 
 wordويظير فييا )    (one click Installإذا لم يتم تفعيل النقطة السابقة ىناك خيار ىو ) .4

press( قم بالنقر عمييا واضغط عمى)Install Word press( وقم بوضع اسم المشرف)admin 
name واإليميل واالسم األخير وبعد ذلك اضغط تثب)(يتInstall Word press) 

انتظر حتى يتم تثبيت نظام المحتوى عمى اسم الناطق لمدة عمى األقل نصف سمعة وبعد ذلك قم  .5
 عمى مثال.(WP-admin)بوضع اسم الناطق عمى الموقع وضع بعده 

 وقم بوضع اسم المشرف وكممة السر.  .www.examplename.com/wp-adminذلك:
قاعدة البيانات يقوم بإنشائيا من خالل لوحة التحكم من قاعدة البيانات بعد ذلك سيطمب منك اسم  .6

وقم بإنشاء قاعدة البيانات واسم المستخدم وقم بحفظيا في ممف   Mysqle data baseأيقونة
 WP-admin.1وضعيا عند الدخول عمى
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المناسب لمموقع  themeقم بتفعيل أل WP-admin  بعد ذلك ستظير لك لوحة التحكم من   .7
 .ويمكن إضافة صفحات ومعمومات

يمكن تنزيل أي برنامج خاص عمى الموقع واستخدامو  pluginىناك خيار سيكون موجود ىو  .8
 وبالتالي ىذه الطريقة توفر عميك الوقت والمال والجيد عند تصميم الموقع االلكتروني.

ن خالل اليوتيوب ومشاىدة م Word pressينصح بمشاىدة فيديوىات خاصة تقوم عمى تعميم  .9
 plugin.1وأيضا طرق استخدام  themeطريقة تفعيل 

نيائي إلنشاء أي موقع كان عمى الويب باتباع ىذه الخطوات ليضمن نجاح و بذلك يكون اإلنجاز ال
 الموقع .

  web siteمواقع الويب: -2  

 تعريف مواقع الويب: 2-1

موقع الويب  ODLISعرف قاموس مصطمحات المكتبات والمعمومات عمى الخط المباشر        
مجموعة من صفحات الويب المتكاممة المتصمة معا بروابط فائقة ومخزنة عمى أحد « عمى أنو:

ساعة  24خادمات الويب وتستخدم من خالل أحد برامج تصفح الويب وىذه الصفحات متاحة عمى 
ستخدمي الويب اإلطالع عمييا في أي وقت، ويتم بناء صفحات الموقع نتيجة في اليوم بحيث يمكن لم

األولى لمموقع اسم لعمل المؤسسة أو ىيئة أو فرد عمى اختالف اتجاىاتيم، ويطمق عمى الشاشة 
ويجب عمى مصمم موقع الويب متابعة صفحاتو لتحديثيا من حين إلى  home pageة لاالصفحة الد

وس مصطمحات المكتبات والمعمومات عمى الخط المباشر في جممتو آخر، ويتميز مفيوم قام
 2    . بالشمولية، حيث تطرق إلى جوانب اإلتاحة والتحديث واالسترجاع من خالل متصفحات الويب

 

 
                                                           

  1  .مدونة نماء لحمول المعمومات المبتكرة .المرجع نفسو   
.  2011المعثم ، نبيل عبد الرحمن . النشر االلكتروني لمصادر المعمومات عمى الويب . الرياض : مكتبة الممك فيد الوطنية ،  2

.247ص.   
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 تعريف آخر:

" إن صفحة الويب ىي ممف يحتوي عمى المعمومات بمختمف الوسائط الحاممة ليا من نصوص   
أصوات وأفالم وفيديو، المراد عرضيا عمى الشبكة ليتمكن الناس من الوصول إلييا  الصور المتحركة،
كما يحتوي ممف صفحة الويب عمى ارتباطات تدعى باالرتباطات التشعبية تربط  "واالستفادة منيا.

اسبات في مناطق الممف الحالي لصفحة الويب بممفات لصفحات الويب األخرى منتشرة عمى ح
 العالم.مختمفة من 

 .HTML_ تبنى ممفات الويب باستخدام لغة خاصة لذلك تدعى بمغة 

وىي  home  page_لكل موقع الويب صفحة رئيسية تدعى أمنيا بصفحة البدء أو صفحة البيت 
الصفحة التي تواجو الزائر عند دخولو إلى الموقع.توفر الصفحة الرئيسية ارتباطات لمعظم الصفحات 

 1األخرى لمموقع.

 أهمية موقع الويب: 2-2

تتنامى صفحات الويب في كل دقيقة من اليوم في جميع أنحاء العالم وليس لمويب حجم يحدىا،  -
 1.3( إن عدد الصفحات عمى شبكة الويب يبمغ حوالي 2003وفي آخر إحصائية من موقع ياىو )

 مميار صفحة ، وشبكة الويب في الواقع ىي التي تقوم بعممية نمو االنترنيت.

 معظم المستخدمين الذين ينشؤون مواقع الويب ليسوا محترفين، حيث ال يعد تأليف ونشر  إن
صفحات ومواقع الويب عمميم الرئيسي،أو أنيم يمتمكون في أفضل الحاالت مستوى بسيط من الخبرة 

ىي مجرد مواقع أنيقة التصميم تحتوي  %90في ىذا المجال لذا فإن معظم المواقع العربية أكثر من 
إلمكانيات التفاعمية إال أنيا قد أىممت ا 2.ى صور جميمة وىذا ما يبدو ييم معظم المستخدمينعم

       بو الصفحات االلكترونية لإلفادة من مواقع الويب كييئة مكممة لنشاطيم األساسي  متازتوغيرىا مما 
                                                           

 
 عالء حسين ، العاني ، سعد عبد الحميد . تكنولوجيا أمنية المعمومات و أنظمة الحماية =  الحمامي ، 1

Technologie of information security and protection system   ، 2007. عمان : دار وائل لمنشر و التوزيع  .
.388ص.    

.388. ص.الحمامي ، عالء حسين ، العاني ، سعد عبد الحميد . المرجع نفسو    2
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في بعض الجوانب وكمنافس في جوانب أخرى فبدت تمك المواقع أشبو إلى حد كبير لمصفحات 
المطبوعة، وكما ظير االستسيال في إنشاء المواقع باستخدام أدوات برمجية غير مناسبة أو االستمرار 

 في استخدام تمك األدوات عمى الرغم من ظيور األدوات المناسبة.
 ظير عند مناقشة موضوع إنشاء مواقع الويب ىو القصور شبو العام إن المشكمة الرئيسية التي ت

 في فيم مطوري المواقع لمفرق بين عممية تصميم مواقع الويب و عممية التصميم الكرافيكي.
 الذي يتضمن  وإن التصميم الكرافيكي ليس ىو تصميم مواقع الويب، إن التصميم الكرافيكي ى

بيوكراف كل ما يتعمق باألمور المرئية والجمالية ىو جزء من تصميم األسموب الفني، نظرية األلوان التا
 مواقع الويب.

  أصبحت مواقع الويب واجية لممؤسسة التي تمثميا ولذلك فإن صمود موقع الويب أمام ىجمات
المتطفمين ىو صمود لممؤسسات التي تمثميا. إن التنافس بين المؤسسات من أجل االستحواذ عمى 

نقل المعركة إلى مواقع الويب، إذن أصبح اليجوم عمى مواقع الشركة ىو أرخص  الزبائن أدى إلى
وأسيل منطقيا من اليجوم المادي  عمى الشركة نفسيا يمكن بواسطة تدمير موقع الشركة من إيقاف 
أعمال الشركة ألن جميع االرتباطات والتعامالت في الوقت الحاضر تنجز عن طريق االنترنيت لذلك 

 بنظر االعتبار اتخاذ اإلجراءات الالزمة واالحتياطات الكفيمة لحماية موقع الويب لمشركة.يجب األخذ 
  إن التصميم الجيد لموقع الويب وسيولة الحصول عمى المعمومات وتسييل عممية تجميع ىذه

  1المعمومات لممستفيد كميا انتياكات لألمنية،
ى سيولة الحصول عمى المعمومات الشيء الجيد ىو أن تكون ىناك حماية مع المحافظة عم

لألشخاص المخولين كذلك حماية موقع الويب من االنتياكات الخارجية والوسائل التدميرية يجب 
 أخذىا بعين االعتبار.
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 أنواع مواقع الويب: 2-3

 ) الويب الوصفي (: 1.1أ* الجيل األول: ويب 

يقصد بيذه الحقبة الميكانيكية التي تم  2001وتقمصت تدريجيا حتى عام  1994بدأت من عام 
استخداميا في النشر االلكتروني فقد كانت عممية النشر عمى الشبكة العنكبوتية عمى مقتصرة عمى من 

نشاء لدييم خبرة في البرمجة وأيضا عمى المنظمات والشركات، وكان القمة من األفراد من يقوم بإ
 التي تيتم بالنصوص. HTMLصفحة لو عمى الويب ، وكان يستخدم أل 

في ىذا النوع من الويب يستطيع الفرد قراءة المعمومات المنشورة عمى شبكات االنترنيت دون تعميق  _
كتابي عمى ىذه المعمومات أي المشاىدة فقط من اتجاه واحد ، أي أن المعمومة تنتج من صاحب 

القارئ سوى إمكانية القراءة أو التمقي فقط، كما أنو في الجيل من الويب كان يتم  الموقع وال يمتمك
تحرير وتعديل المحتوى عن طريق مدير النظام، ومن عيوب ىذا النوع التركيز عمى الجانب المعرفي  

 1فقط دون االىتمام بالميارات االجتماعية. 

 ) الويب التفاعمي (: 1.2ب* الجيل الثاني: ويب 

تعريفو بأنو نسخة جديدة من الويب يقوم عمى تحويل االنترنيت إلى منصة عمل البد من كونيا  يمكن
مواقع فقط، وىذا يعني أن تكون التطبيقات تعمل من خالل المواقع بدال أن تعمل عمييا من جيازك 
الشخصي، وىدا يعني بشكل آخر أنو قد ال يكون ىناك حاجة لتثبيت البرامج عمى الجياز إنما 

 2تشغيميا من مواقعيا ويتم العمل عمى البرنامج داخل المتصفح.

  ىو أكثر مجرد صفحات الويب ديناميكية، فيي تمثل شبكة اجتماعية وذات اعتمادية  0.2الويب
 HTMLأكبر عمى المستخدمين، حيث أصبح تصميم المواقع عمى الشبكة أكثر استخداما، ويستخدم 

لتوصيف النصوص بحسب المحتوى الداللي وفيو يستطيع الفرد قراءة المعمومات المنشورة عمى شبكة 
                                                           

. متاح   ]الخط عمى [.  2016-2015المالح ، تامر . تطور أجيال الويب و أثرىا عمى التعميم. االسكندرية : كمية التربية ،  1
 .14/03/2017. تاريخ التصفح  kenanaonline.com: عمى 

. تاريخ التصفح  <http://ahelmasry.word press.com>:  ]متاح عمى [مدونة الجيل الثاني لممكتبات .  2
14/03/2017. 
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بداء اآلراء حول ىذه المعمومات أي القراءة والكتابة في الوقت نفسو.  االنترنيت وكتابة التعميقات وا 
 0.2أمثمة الويب  ومن 0.1فالعممية التفاعمية تكون في اتجاىين وليس في اتجاه واحد في كما الويب 

: المدونات، الويكي وأرأس أس وغيرىا من األدوات،فقد اىتم ىذا النوع عمى الويب عمى الجانب 
المعرفي باإلضافة إلى التركيز الكبير عمى الميارات االجتماعية والتواصل والمشاركة بصورة فعالة 

 1بعكس الجيل األول من الويب.

 الداللي أو الذكي(:)الويب  3.1ج* الجيل الثالث: الويب 

تيم برنار زلي كوسيط عالمي لتبادل المعمومات والمعرفة   W3Cتم اقتراحو من قبل مدير منظمة 
 البشرية.

الذي 2.0ىو مصطمح مستخدم لوصف مستقبل شبكة الويب العالمية بعد تقديم الويب 3.0_ الويب 
ين وقادة الصناعة يستخدمون يعبر عن ثورة الويب الحديثة، أصبح الكثير من التقنيين والصحفي

 " ليشيروا إلى الموجة المستقبمية إلبداع االنترنيت. 3.0مصطمح " الويب 

ىو جيل جديد بمفيوم نوعية المحتوى وليس بمفيوم نوعية  3.0_ ويرى بعض الخبراء أن الويب     
تضم اليوم قدرا من  التقنية. وفي ىذا اإلطار يذىب أليكس إيسكولد إلى أن الشبكة العنكبوتية

المعمومات والبيانات تجاوز في حجمو إمكانية القياس بالميجابايت أو الجيجابايت ليقدر بمقياس 
التيرابايت، وىو ما جعل المعمومات النفيسة تختبئ بتشفيرىا ولغاتيا المتباينة عن حواسيب مستخدمي 

حيث  2ادرة عمى تغيير ىذه الحقيقة،كاتجاه من اتجاىات الويب الذكية ق 3.0الشبكة،ويرى أن الويب 
أن المواقع الكبرى لن تكون إال تمك المواقع التي تقدم خدمات الويب، وستكون قادرة عمى استخالص 

 المعمومات الثمينة المختبئة داخل الشبكة العنكبوتية ونشرىا عمى العالم. 

 

 

                                                           

.مدونة الجيل الثاني لممكتبات . المرجع نفسو  1  
  2 .المالح ، تامر . تطور أجيال الويب و أثرىا عمى التعميم. مرجع سابق 
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 مبادئ ومعايير تصميم مواقع الواب: 2-4

 المبادئ األساسية في تصميم مواقع الواب: . أ

في ظل الشعبية المتناىية التي تشيدىا شبكة الويب أنشأ عدد كبير من األفراد والمؤسسات      
ولنأخذ عمى  يم في الواقع الفعمي عمى الشبكة،والشركات ومواقع الويب خاصة بيم لتعكس نشاط عمم

الصحفية فقد كانت لمصحف العربية والعالمية مواقع سبيل المثال المواقع التي أنشأتيا المؤسسات 
 خاصة بيا عمى الشبكة.

من الناحية التصميم فقد وقعت بعض المواقع في مطب تصميمي عندما قام مصممييا بتقسيم      
جدول الصفحة الرئيسي بشكل أفقي ثم وضع خدمات الموقع الروتينية في أعمى الصفحة لذلك أصبح 

يريدىا مثل التعرف عمى المواقع  را لممرور بالعديد من الخدمات التي الالقارئ يجد نفسو مضط
األخرى التي تقدم خدمات ال معنى ليا، ثم تحريك شريط التمرير ليكشف عن األخبار الساخنة تنام 
 1في أسفل الصفحة. عمى أي حال فعند تصميم أي موقع يجب تذكر المبادئ األساسية عند التصميم:

 عبر وبشكل واضح عن اليدف الرئيسي الذي ألجمو.عمى الموقع أن ي .1
عمى واجية االستخدام أن تضفي المرونة الالزمة لتسييل عممية التصفح والوصول إلى  .2

 المعمومات بسيولة.
 إمكانية تحديث محتويات الموقع بصورة مستمرة وبكمف معقولة. .3
ممية التصميم عمى ظيور الممسات الفنية لممخرجين والمصممين الكرفيكين وعدم اقتصار ع .4

 المبرمجين فقط.
إمكانية إضافة أدوات جديدة لمحفاظ عمى الموقع مثل: وسائل حماية، سجل لبعض الفعاليات،  .5

 معمومات إحصائية وغيرىا.
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 المعايير القياسية عند التصميم: . ب

بدأت تنتشر اليوم عمى نطاق واسع  بالرغم من إن ظاىرة وصف مواقع الويب بأنيا جيدة أوسيئة    
إال أنو ال توجد لحد اآلن معايير عالمية خاصة بتصميم مواقع الويب وعمى الرغم إن تصميم مواقع 
الويب معايير ضبط الجودة الخاصة بيا ولكن توجد بعض المعايير القياسية المشتركة لدى جميع تمك 

 1الشركات الواجب مراعاتيا عند التصميم:

  المواقع واجية تصفح جيدا.امتالك 
  نصوص، صور، ممفات (غنى محتوى الموقع بالمعموماتPDF.) 
 .سيولة تصفح الموقع ووجود موقع محرك بحث جيد 
 .وجود دليل استخدام لمموقع 
 .)وجود لغة ثانية لمحتويات الموقع) كالمغة االنجميزية أو الفرنسية أو العربية بجانب لغة األم 
  الصور.أناقة التصميم وجمال 
  .وجود أرشيف لمبريد االلكتروني وسجل الزوار 
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 الخدمات التي يقدمها موقع الويب: 2-5

فالموقع يقدم العديد من  يقدم الموقع ثالث خدمات أساسية أوليم وأىميم: المحتوى المجاني،     
المسارات التعميمية بكافة مستوياتيا سواء كانت لممبتدئين أو ألصحاب المستويات المتقدمة، فالمحتوى 
يعتمد عمى أسموب تفاعمي سريع وعممي ليصل بك في النياية المسار أو الفيديو لرؤية المشروع يعمل 

قع الدروس المدفوعة وىنا يعتمد الموقع عمى بشكل فعمي بعد أنشاؤه خطوة بخطوة، وأيضا يوفر المو 
معايير دقيقة في تحديد نوعية المحتوى المدفوع ونسبتو بالمقارنة إلى المجاني، وييدف في األساس 
من ىذه الخدمة إلى ضمان استمرارية الموقع وضمان جودة المحتوى المعروض سواء كان مدفوع أو 

 مجاني.

أما الخدمة الثانية ىي :"مكتبة األكواد" وىي متوفرة لجميع أعضاء الموقع بشكل مجاني حيث     
" والذي تم شرحو وتطبيقو في جميع Source codeيوفر الموقع مكان مخصص لتحميل الكود"

 المسارات والدروس المنفصمة لمتسييل عمى األعضاء وتقميل نسبة الخطأ.

األسئمة" حيث يقوم مطوري الموقع والقائمين عميو بالرد عمى أسئمة والخدمة الثالثة ىي: "مجتمع   
 1و الحمول فيما بينيم . األعضاء وأيضا يوفر لألعضاء لتبادل الخبرات
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مجموعة من الخصائص تظير جميا  يظير لنا مما تقدم ذكره أن لممواقع االلكترونية و مواقع الواب
عند التعرف عمى خدماتو وأىميتو ودوره بالنسبة لممكتبات و مراكز المعمومات بدءا من التعريف 

 وسيمة فعالة لإلعالن عن يعتبر الموقع االلكتروني ،ألن بيا إلى غاية عرض و اتاحة محتواىا 
المعارف دون تكبد عناء التنقل مستفيد الحصول عمى حتى يستطيع أي  المعمومات والمشروعات 

 أو ضياع لموقت والجيد فالموقع عمى الواب أحسن حل لذلك .

وتعد المواقع االلكترونية بمختمف أنواعيا محورا حيويا يحقق متطمبات المستفيدين من خالل توفير 
ئين إذ يقدم مسارات تعميمية لكل المستويات سواء كانت لممبتدالمعطيات الالزمة التي يحتاجيا 

 ألصحاب النخبة المثقفة.أو 
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المعمومات من أىم الحوافز التي ونية المتخصصة في عمم المكتبات و تعتبر المواقع االلكتر     

، إذ أنيا السبيل إلى تطور المعارف وتبادل المعمومات بين من الممكن أن ترتقي بالتخصص 

المواقع ، فاإلىتمام بيا يزيد من اكتساب الخبرة في البحث والتصفح مختمف متصفحي ىذه 

 سواء لغرض التثقيف أو التسمية .

التوثيق و  كما أنيا توجو الباحث و تجيب عن استفساراتو في مجال المكتبات والمعمومات     

تعمقة ل عممية البحث وتقرب المعمومات والمعطيات الممن جميع النواحي المممة بذلك فيي تسي

بيذا التخصص وتجعل منو كتيب صغير متاح عبر االنترنيت .وليذا ارتأينا أن نتحدث في ىذا 

ذي ىو لب ىذه الدراسة الفصل عن المواقع المتخصصة في المكتبات ومراكز المعمومات ال

  المراد معالجتيا ألسباب سبق ذكرىا .
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 المواقع االلكترونية العربية : -1

 فهد: موقع مكتبة الممك 1-1

يمثل موقع مكتبة الممك فيد عمى الويب نموذجا أمثل لمواقع المكتبات الوطنية القومية ،    

حيث يدعم ىذا الموقع مجموعة من الخدمات المختمفة التي تساعده عمى إعالم و دعم المكتبة 

الموقع التعريف بمختمف الوطنية عمى تحقيق أىدافيا التي تسعى ليا ،فيمكن من خالل 

المراجع الموجودة في المممكة العربية السعودية بشكل عام و بمكتبة الممك فيد بشكل در و المصا

 التي تحيط الباحثين خاص .يقدم الموقع أيضا مجموعة البأس بيا من الخدمات الببميوغرافية

 المتخصصين عمما بمصادر المعمومات الصادرة في مجاالت عممية و تراثية مختمفة.و 

 : أهمية الموقع 

    إضافة إلى الدور الفعال الذي يقدمو موقع مكتبة الممك فيد المتمثل في دعم البحث العممي

 التأثير عمى آليات وتوجيات نشر المعرفة فإن لو أىمية بارزة تكمن في :و 

  التحول من صفة الموقع محدود الخدمات إلى صفة بوابات المعمومات التي تممك المصادر

 ا جغرافيا ومكانيا أوسع كونيا مكتبة وطنية .و الخدمات التي تغطي نطاق

  و المساعدة عمى نشر   كالبحث في قواعد البيانات العالميةتقديم بعض خدمات المعمومات

 1مقاالت و مصادر إلكترونية قد ال تكون من نشر المكتبة الوطنية ذاتيا .

  الوطنية األخرى عمى تفعيل التواصل بين موقع المكتبة الوطنية لممممكة و باقي المكتبات

مستوى العالم العربي بما يحقق دائرة متكاممة في إتاحة المعمومات الرقمية عمى نطاق العالم 

 العربي.
                                                           

.315المعثم ، نبيل عبد الرحمن .النشر االلكتروني لمصادر المعمومات عمى الويب .المرجع السابق.ص. 1   
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 : خدمات الموقع 

 المعمومات لعل أىميا ما يمي :ير عدة خدمات في مجال المكتبات و يقوم الموقع االلكتروني بتوف

 : الخدمات اإلعالمية 

إلى التواصل الدائم مع تستخدم المكتبة موقعا الكترونيا عمى شبكة اإلنترنت تسعى من خاللو 

، مصادر المعمومات الرقمية الحديثةمستفيدي الويب الذين يتابعون مجموعاتيا من و مستخدمي  

 المعموماتو  أو مجموعة المستفيدين الذين يسعون إلى التعرف إلى ما يخص مجال المكتبات 

أحداث المكتبة الوطنية في المممكة السعودية من ناحية أخرى ، ومن ثم فإن المكتبة احية و من ن

تعمل عمى استخدام الصفحة الرئيسية لموقع المكتبة كنشرة إخبارية أو كإحاطة جارية بمختمف 

 العمل بيا .تفيدين و تعبر عن مسار المكتبة و المعمومات و األخبار اإلعالمية التي تيم المس

 دمات المكتبية :الخ 

لم يغب عن مكتبة الممك فيد الوطنية في أثناء إنشاء موقعيا اإللكتروني عمى الويب أنيا مكتبة 

وطنية لممممكة العربية السعودية ومن ثم حرصت تقديم بعض من خدماتيا المكتبية الجمية في 

وقد أثرت ىذه الخدمات في النواحي  1عمى الويب .جوانب متفرقة من موقع المكتبة االفتراضي 

تقديم المعمومات منيا ، ومن بينيا فيرسة وتصنيف وعمل رؤوس التي تتجو إلفادتيا و 

موضوعات لموعاء قبل تداولو بين األفراد و المكتبات ، وبذلك يتم تقنين و توحيد وضع الوعاء 

 في المكتبات وعمى األرفف و بذلك تسيل العممية المكتبية .
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 وقع مكتبة االسكندرية:م 1-2

، وىذه  االنترنيتالتصميم الجديد لموقعيا عمى  اإلسكندريةأطمقت مكتبة  2004 مايو في

ثم بعد فترة تم إطالق الواجية العربية  بالمغة اإلنجميزية اإلصدارة الجديدة من الموقع بدأت

، ويمكن  http://www.bibalex.gov.eg،عنوان موقع المكتبة عمى االنترنت ىولمموقع

 اإلطالع عمى اإلصدارة السابقة لمموقع من خالل أرشيف االنترنيت في العنوان التالي:

http://web.archive.org/web/*/bibalex.gov.eg 

لى اإلصدارة الجديدة لمموقع نجد انيا تمثل تغييرا في التصميم والشكل مع تغيير وبالنظر إ

ولم يحدث  ىى ا كمااسموب وطريقة عرض المعمومات بالموقع ، حيث ان المادة العممية تقريب

 . ممحوظ و تعديلليا اي تغيير أ

قسام ظام القوائم المنسدلة في بناء األصدارة الجديدة عمى ناإل اعتمدتمية ميومن الناحية التص

روابط الرئيسية لمموقع حيث جاءت الروابط الرئيسية في وضع افقي اسفل شعار الموقع وتمك ال

كما جاءت روابط في شكل  1، ساسية حول المكتبة وقاعتياـىى التي تمثل المعمومات األ

والروابط اليامة، وفي حداث وىى الروابط الخاصة باألخبار واألعمودي عمى يسار الصفحة 

لى بعض الروابط وىى الخاصة وجد قائمة منسدلة لموصول السريع إيسر ايضا يالجانب األ

 صدقاء المكتبة .كتبة الكبار ، قواعد الزيارات ، أبمكتبة االطفال ، م

 

                                                           
  متاح عمى: .]عمى الخط [ (.2004)يونيو  1ع  -. cybrarians journal -.  الموقع الجديد لمكتبة االسكندرية 1

> http://www.bibalex.gov.eg  <  : 10/04/2017.تاريخ االطالع. 
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 األقسام الرئيسية لمموقع 

1.     The Library )المكتبة( : 

وىو القسم الذي يقدم المعمومات االساسية حول المكتبة ، ويشتمل عمى روابط فرعية خاصة 

 بالعضوية ، الخدمات ، المجموعات ، المصادر االلكترونية ، مكتبة الوسائط المتعددة ، مكتبة

طفال ، مكتبة الكبار ، فيرس المكتبة ، وسوف نتناول طو حسين ، قاعة نوبل ، مكتبة األ

  عن فيرس المكتبة بالتفصيل الحقا.الحديث 

2.     Research Centers )مراكز االبحاث(: 

بحاث الموجودة بالمكتبة منيا متحف المخطوطات ، ىذا القسم معمومات حول مراكز األ ويقدم

 . المدرسة الدولية لعموم المعمومات ، مركز الدراسات الخاصة ، مركز المخطوطات

3.     Initiatives رات()المباد: 

يا المكتبة مع جيات اخرى التي تتعاون في واألعمالوخصص ىذا القسم لمتعريف بالمشروعات 

و بعد افتتاحيا ، واشتمل بة من جيات دولية اثناء انشائيا أىداءات التي تمقتيا المكتيضا اإلأ

يضا في العنوان وىو متاح أ Internet Archive" االنترنت رشيفأ" ىذا القسم عمى

بمشروع الدولي " ، كما اشتمل عمى روابط خاصة  http://archive.bibalex.gov.eg التالي

لألطفال وتتاح لمقراءة باستخدام والذي يوفر مجموعة من الكتب الرقمية  "لكتب االطفال الرقمية

يوفر مصادر معمومات الكترونية والذي  "Supercouse  ومشروع" حد البرامج الخاصة ،أ

 Beacon For Freedom of" مشروع منارة حرية التعبير"و لخدمة المقررات الدراسية ،

Censorship  وىو مشروع اىدتو احد الجيات النرويجية لممكتبة وىو عبارة عن قاعدة بيانات

http://archive.bibalex.gov.eg/
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مشروع دولية حول رقابة المطبوعات من كتب ودوريات وغيرىا والموقع الخاص بيذا ال

 . http://www.beaconforfreedom.org:ىو

4.     Planetarium )النظام الشمسي( : 

وىو االسم الخاص بالمراكز العممية بالمكتبة ، ويشتمل ىذا القسم عمى رابط لمتحف العموم 

عمى معارض عممية ومعرض لمفضاء ورابط اخر لمركز االكتشاف العممي الذي يشتمل 

 . وقاعة االستماع  العممية واألنشطةوقاعة لورش العمل  Discovery Zone يسمى

5.     Arts & Museums )متاحف وفنون( : 

وىو القسم المخصص لممتاحف والمعارض الفنية بالمكتبة ، وينقسم الى اربعة روابط ىى 

الفنية ، ومركز الفنون الذي يضم مسرح متحف اآلثار ، معرض المخطوطات ، المعارض 

 .وسينما وقاعة موسيقا

6.     Conferences )المؤتمرات( : 

وىذا الجزء يقدم جميع المعمومات المتعمقة بالمؤتمرات التي تنظميا المكتبة من حيث القاعات ، 

 1. قاعة المعارض ، المطعم ، الحجز في المؤتمرات ، خدمات المؤتمرات

 

 

 

 

                                                           

  . المرجع نفسو.-. cybrarians journal. -.  الموقع الجديد لمكتبة االسكندرية 1 
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  االصدارة الجديدةبعض سمات : 

صدارتو ي تميز بيا الموقع في إمن خالل عرض الموقع يمكن التوقف امام بعض السمات الت

 الجديدة :

قسام الموقع يختمف عن الشعار منفصل لكل قسم من أ ع بتخصيص شعاريتميز الموق     .1

اظر مختمفة الرئيسي لمموقع ، ومعظم تمك الشعارات صممت بحيث تكون خمفيتيا عبارة عن من

 لمكتبة االسكندرية.

مكانية البحث في محتويات الموقع و تظير الخانة المخصصة لمبحث في يوفر الموقع إ     .2

عمى يمن األن شعار الموقع فتوضع في الركن األجميع الصفحات حيث انيا تبدو وكأنيا جزء م

و البحث ألموقع كمو ، ين ىما ؛ البحث في امن الصفحة ، وعند البحث يتاح لممستخدم اختيار 

 .نفي القسم الذي يتصفحو اآل

من اقسام الموقع سواء قسم رئيسي أو فرعي تظير في العمود ي أ لىعند الدخول إ     .3

، يسر من الصفحة مجموعة من الروابط التي تندرج تحت ىذا القسم ، وعمى سبيل المثال األ

 BA ونختار منيا The Library المنسدلة االفقيةوال القائمة لموصول إلى فيرس المكتبة ندخل أ

Catalog  يضا مجموعة من ئيسية لمبحث في الفيرس وتظير أسوف تظير لنا الصفحة الر

 , Simple Search , Heading Search الروابط المندرجة تحت الفيرس مثل :

Advanced Search ىذا الطبع يمن من الصفحة ، وبوتظير تمك الروابط في العمود األ

نو وبيذا األسموب فإ 1مات الموجودة بكل قسم ،خر حسب المعمو الروابط تختمف من قسم إلى آ

                                                           
 . المرجع نفسو. -.cybrarians journal . -.  االسكندريةالموقع الجديد لمكتبة  1
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يمكن اعتبار كل قسم في الموقع موقع مستقل بذاتو وىذا يبدوا واضحا جدا في القسم الخاص 

  بمكتبة الكبار والذي يضم عدد كبير جدا من الروابط الفرعية.

 فهرس المكتبة : 

جزاء التي تتميز بيا االصدارة الجديدة ، حيث المكتبة المتاح في الموقع من أىم األرس يعتبر في

لم نشاء و والبحث في الفيرس ال يزال تحت اإلمكانات كبيرة ومتعددة لمبحث في الفيرس ، م إيقد

مكانات البحث حو تبدو واضحة ، ونعرض فيما يمي إن مالميكتمل في صورتو النيائية بعد إال أ

 .تيس المتاح عمى االنترنفي الفير 

 : Simple Search البحث البسيط     .1

ومن خاللو يتم البحث عن كممة والبحث عنيا في حقل واحد فقط يتم اختياره من حقول ؛ 

 . المؤلف ، العنوان ، الموضوع ، الناشر ، رقم الطمب ، وعنوان الدورية

 : Heading Search بالرؤوس البحث    .2

كممات داخل ىذا الحقل ،  3مكانية الربط بين اختيار حقل رئيسي لمبحث فيو مع إ وفيو يتم

والحقول المتاحة لمبحث بيذه الطريقة ىى المؤلف والعنوان والموضوع ، كما يمكن اختيار 

 All ختيار بين ؛ البحث بكل الكمماتن الكممات داخل الحقل حيث يتم اإلاسموب البحث ع

Words جممة ، Phrase ، المطابقة Exact Match.1 

 

                                                           
و السعادة ، أحمد أمين . الدليل العممي لمتطمبات تطبيق تكنولوجيا  المعمومات في المكتبات .القاىرة : الدار المصرية المبنانية ، أب 1

.221.ص.2008  
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 : Advanced Search البحث المتقدم     .3

مكانات كبيرة ومتنوعة لمربط بين الحقول ، حيث يمكن من الربط بين اي ثالثة حقول إ وىو يقدم

 , and , or , not يختارىا المستخدم ، ويمكن الربط بين الحقول باستخدام الروابط المنطقية

near  لة ، مصدر التزويد ، المؤلف بكل يمكن الربط بينيا ىي ؛ الكممات الدا، والحقول التي

و جميعيم معا ، ىيئة ، شخص ، اجتماع ( مع إمكانية البحث بكل نوع عمى حدة أ نواعو )أ

عنوان الدورية ، رقم الطمب ، الترقيم الدولي الموحد لمكتب ، المغة ، السمسمة ، الناشر ، 

إمكانية البحث بكل نوع عمى  ، موضوعي ، زمني ( مع توفير الموضوع بكل انواعو ) مكاني

 خيرا العنوان المقننالعنوان ، وأو بيم جميعا ، حدة أ

 : External Search البحث الخارجي     .4

مكانية البحث في فيارس ث المتقدم ولكن االختالف ىنا ىى إمكانيات البحوفيو يتوفر نفس إ

جراء البحث ، وىذه المكتبات ىى : لمستخدم باختيارىا عند إية يقوم اعدد من المكتبات الدول

مكتبة الكونجرس ، المكتبة الوطنية االسترالية ، المكتبة الوطنية لمفنون بالواليات المتحدة ، 

المتحدة ،  ية الطبية بالوالياتمكتبة والية نيويورك ، المكتبة الوطنية الكندية ، المكتبة الوطن

 .سكندريةية ، ىذا طبعا باإلضافة الى مكتبة اإلوأحد المكتبات اإلسبان

تقنية البحث في الفيرس ، إال أنو باإلضافة لذلك نجد بعض كانت تمك االمكانات المتعمقة ب

بالمستخدم سواء حتفاظ بتاريخ البحث الخاص خرى المساعدة في البحث وىي ، اإلمكانات االاإل

مكانية حفظ واسترجاع نتيجة البحث بحيث يحصل كذلك إ 1بحث بسيط أو متقدم أو بالرؤوس ، 

                                                           

.222و السعادة ، أحمد أمين. المرجع نفسو.ص.أب  1  
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في حفظ واسترجاع كل مستخدم عند ظيور نتيجة البحث عمى كود خاص يستخدم ىذا الكود 

ن تصفية البحث بحيث يمكن لممستخدم أيضا تمك النتيجة في أي وقت ، ومن اإلمكانيات أ

وىذه المعايير تكون محددة جراء البحث معايير من ال يود استخداميا عند إيحدد مجموعة من ال

شكل من اشكال مصادر  استبعاد ختيار منيا مثال يمكنبل النظام فقط يقوم المستخدم باإلمن ق

و المنشورة في المواد المنشورة في مكان معين ، أو المعمومات ، أو استبعاد المواد بمغة معينة ، أ

 .قسام المكتبةوكذلك الموجودة بقسم معين داخل أ تاريخ معين ،

 البوابة العربية لممكتبات و المعمومات: 1-3 

 حول الموقع 

 وىو والمعمومات، لممكتبات العربية لبوابة لمنظمة التابع الخدمة المواقع أحد ىو المكتبات بوابة

 يخدم إعالميا خدميا موقعا يعتبر وىو والمعمومات، المكتبات مجال في يعمل خدمي موقع اول

 .فئاتيم باختالف والمعمومات المكتبات مجال في المتخصصين

 لخدمة منفذا خمق إلى تيدف واضحة ورسالة رؤية - 2002 في اطالقو منذ - الموقع يحمل

 ويجد ضالتيم، الباحثون فيو يجد منفذا والمعمومات، المكتبات مجال في العرب المتخصصين

  .عممو لخدمة سبيال فيو الميني

 أهداف الموقع  

 .والمعمومات المكتبات مجال في لممتخصصين مجانية معموماتية خدمة إتاحة- 

 .1المجال في الببموجرافي لمضبط أداوات خمق- 

                                                           
-www.digital >. متاح عمى : ]عمى الخط [مد. البوابة العربية لممكتبات و المعمومات . المطمق ، محمد ح 1

libraries.blogspot.com> : 30/04/2017.تاريخ التصفح. 
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 مصر في والمعمومات المكتبات تخصص واقع تعكس التي والبيانات المعمومات إتاحة- 

 .العربي والوطن

 .متخصصة إخبارية إعالمية خدمة تقديم- 

 تاريخ الموقع 

 ؛ بداية االنطالق2002أبريل 

 االنترنت بمواقع دليل عن عبارة وكان 2002 ابريل 19 في مرة الول االنترنت عمى الموقع بدأ

 تعريب وتم االنجميزية بالمغة لو ظيور اول في وكان والمعمومات المكتبات بمجال المتعمقة

 المكتبات مواقع التالية: الموضوعية األقسام عمى يشتمل وكان ،2002 يونيو في محتوياتو

 االلكترونية الدوريات المكتبات، ومنظمات جمعيات العرب، الناشرين مواقع ،العربية

 موردوا ومواقع اآللية النظم مواقع والمعمومات، المكتبات ومدارس اقسام مواقع المتخصصة،

 .لممكتبات النظم

 عدد تتعدى ال بسيطا موقعا وكان فردي، بمجيود بدأ حيث األولى، االنطالقة ىى تمك وتعتبر

 .صفحات 10 توصفحا

 ؛ االنطالقة الثانية2003فبراير 

 فريق تشكيل وتم شامل، لتطوير خضع حيث ،2003 عام في لمموقع الثانية المرحمة جاءت ثم

 :1عمى يشتمل وأصبح لمموقع العممي الموقع محتوى تطوير وتم الموقع، إلدارة متكامل عمل

 والمعمومات، المكتبات ومنظمات اتجمعي العرب، الناشرين مواقع العربية، المكتبات  مواقع

                                                           

 :. متاح عمى  ]عمى الخط [غرمي ، ىشام . بوابة المكتبات .  1 
< http://www.aplis -cybrarians.info/index.php/about>  :03/04/2017.تاريخ التصفح. 
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 مستوى عمى والمعمومات المكتبات ومدارس اقسام مواقع المتخصصة، االلكترونية الدوريات

 معمومات عمى المعمومات أشتمل كما لممكتبات، النظم موردو ومواقع اآللية النظم مواقع العالم،

 معمومات والمعمومات، كتباتالم لعمم مدخل مصر: في والمعمومات المكتبات بمجتمع تعريفية

 20 من ألكثر الذاتية السير المصرية، الجامعات في والمعمومات والوثائق المكتبات اقسام عن

 المسجمة الدكتوراهو  الماجستير لرسائل حصر مصر، مستوى عمى التخصص في بارزة شخصية

 قام التي وجرافيةالببمي المشروعات المصرية، والمعمومات المكتبات قسامأ في البحث قيد

 .وحموان القاىرة بجامعتي المكتبات قسامأ طالب بإعدادىا

 ؛ االنظالقة الكبرى2004أبريل 

عادة جديد، من الموقع تطوير تم الموقع لتأسيس الثانية الذكرى وفي 2004 أبريل في  ىيكمة وا 

ضافة المتخصصة المواقع دليل تحديث تم المرحمة ىذه وفي يقدميا، التي العممية المادة  عدد وا 

 اتلمشخصي الذاتية السير استبعاد وتم العممية، المادة جميع تحديث تم وكذلك المواقع، من كبير

 .المكتبات أقسام طالب مشروعات وكذلك البارزة

 ؛ االنطالقة االكبر2002يوليو 

 البوابة تاريخ في األكبر االنطالقة تعد وىى ،2007 يوليو في لمبوابة جديدة انطالقة إلى ونأتي

 وكان المتخصصين شباب من جديد عمل فريق تشكيل تم حيث والمعمومات، لممكتبات العربية

 1قادمة، سنوات الموقع إدارة عمى واقاد المتخصصين من قادم جيل تكوني ىو ذلك من اليدف

 بعينو، لشخص ممك شخصيا موقعا ليس الموقع ىذا أن وىو عقولنا في راسخ بمبدأ نؤمن فنحن

                                                           

  1 غرمي ، ىشام. المرجع نفسو.
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 جماعة ادارتو يتولى ان فالبد لذا والعربي، المصري المكتبات مجتمع ممك خدمي موقع ولكنو

 .فردا وليس المتخصصين من

 تجاوبا ويحقق جاذبية أكثر لمموقع جديد تصميم عمل تم لمموقع، الجديدة اإلصدارة ىذه وفي

 :التالية النقاط في لمموقع الجديدة التطويرات حصر ويمكن المستخدم، مع وتفاعال

 .المتخصصة المؤتمرات ألعمال جديدة بيانات قاعدة تاحةإ- 

 .العربية ةالميني الجمعيات حول لمموقع جديدة قسم ضافةإ- 

 عمى قاضرا قبل من كان حيث العربي، الوطن في المكتبات بأقسام التعريفية البيانات ضافةإ- 

 .فقط مصر

 .3000 والعربية الوطنية، فيد الممك مجمة وىما: العربية ليزا لخدمة جديدتين دوريتين ضافةإ- 

 .1الباحثين لخدمات خاص قسم ضافةإ- 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           

غرمي ، ىشام. المرجع نفسو.   1  
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 : شبكة المكتبات المصرية 1-4

فبراير  8افتتحت السيدة سوزان مبارك قرينة رئيس الجميورية شبكة المكتبات المصرية في 

كأول موقع مصري عربي يضم فيارس المكتبات المصرية التي تعمل بالنظم اآللية.  1998

كتبة، يق اسم المكتبة، نوع الميمكنك البحث في قاعدة بيانات كل مكتبة عمى حدة عن طر 

المحافظة التي تقع فييا المكتبة. ويمكنك استخدام الفيرس الموحد لمشبكة الذي يتيح إمكانية أو 

 .البحث في فيرس مجمع لمعظم فيارس المكتبات المتاحة

 أهداف الشبكة : 

 : أنشئت شبكة المكتبات المصرية بيدف

 توسيع قاعدة االستفادة من المكتبات المشتركة. 

  الباحثين وذلك بالبحث في قواعد بيانات المكتبات المتاحة دون الحاجة إلى توفير وقت وجيد

  .التنقل بين ىذه المكتبات

 تحقيق التكامل بين المكتبات وترشيد ميزانياتيا. 

   .إتاحة الفيرسة المتعاونة والتبادل بين المكتبات العالمية 

 قميميًا وعالمياً اإلنتاج الفكري المصري عمى المستويات المختمفة محميًا  نشر  1.في وقت واحد وا 

 

                                                           
تاريخ .    <www.egyptlib.net.eg/links/aboutus_a.as//:>.متاح عمى : ]عمى الخط   .[شبكة المكتبات المصرية 1

 .12/04/2017:التصفح
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  : محتويات الشبكة 

تضم شبكة المكتبات المصرية مكتبات عامة ومتخصصة وأكاديمية من محافظات مصر 

المختمفة، حيث يتم تحديث قواعد بيانات المكتبات المشتركة فى الشبكة بصفة دورية. ويعكف 

استمرار إدخال مكتبات أخرى لم يسبق  مركز المعمومات ودعم اتخاذ القرار بمجمس الوزراء عمى

ليا االشتراك في شبكة المكتبات المصرية عمى اإلنترنت. ويرحب المركز بانضمام أى مكتبة 

 . مصرية أو عربية تعمل باستخدام النظم اآللية لالشتراك فى الشبكة

 : انجازاتها 

المواقع المساىمة في العتباره أحد  عمى شيادة تقدير حصل موقع شبكة المكتبات المصرية

تطوير مجتمع المعمومات عمى المستوى المحمى والعالمي . واختير موقع الشبكة ضمن المواقع 

المتميزة التي تجمع اإلنتاج الفكري فى مصر، وتربطو بالمواقع العالمية المختمفة ومنيا موقع 

ة اإلنترنت وذلك جامعة أمستردام التي قامت بجمع أىم المواقع البحثية الموجودة عمى شبك

 .1إلفادة باحثييا

 

 

 

                                                           
 شبكة المكتبات المصرية. المرجع نفسو . 1
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 :اليسيرموقع منتدى  1-5

 .لمكتباتلعمم اوىو مناسب المكتبات ومراكز مصادر التعمم موقع خاص بموقع اليسير ىو 

 والمعمومات .

والمتوسطة التي ال يزيد عدد األوعية فييا عن لمكتبات الصغيرة يحتوي عمى برنامج إلدارة 

 .( خمسين ألف كتاب سواء كانت ىذه المكتبات خاصة أو عامة50000)

 :محتويات موقع منتدى اليسير 

 يحتوي الموقع عمى صفحات متعددة تتمثل في:

قاعدة بيانات المكتبيين والمعموماتيين نظرا لصيانة الموقع فيي االن محجوبة .-1  

المكتبات ومراكز المعمومات يحتوي عمى مجموعة من مواقع لممكتبات العربية بحيث دليل -2

يعرض اىميا بسنة التأسيس وموقعيا والمدينة والشارع الذي تقع فيو باإلضافة الى رقم الياتف 

مكتبة. 51 بقدر عدد ىذه المكتبات في الدليل والفاكس بحيث ي  

الجزائرية.ومن محتويات الدليل نجد المكتبة الوطنية   

ىي عبارة عن وصف دقيق لممصطمحات المتاحة :قاعدة مصطمحات المكتبات والمعمومات -3

 .1عبر الموقع اإللكتروني

                                                           
 متاح عمى : .  ]عمى الخط  [سالم ، محمد  . موسوعة عممية متحركة .  1

http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=1550> < . : 12/04/2017تاريخ التصفح. 
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( أقسام إجمالي التحميل 06ممف في ستة ) 250مكتب الممفات: تحتوي ىذه الصفحة عمى -4

مجموعة من  مر لجميع الممفات الموجودة في قاعدة البيانات كما تضم أيضا عمى 259998

الوسائل العممية وقسم الكتب والبحوث واألدلة، قسم مراكز مصادر التعمم كما نجد  صفحة 

خاصة  بمدونات مكتبة وتقنية يقوم فييا العديد من المؤلفين بوضع مدوناتيم فييا مثل: د. 

 محمد سالم غنيم.

 :كيفية الدخول إلى الموقع 

صفحات التي تنتج المعمومات بشكل دقيق ومفصل إن الدخول يكون بالمجان أما الدخول إلى ال

 فيكون بالبريد اإللكتروني.  

  :البد أن يظير اليدف من الموقع عمى صفحاتو لكي يستطيع المستفيد أو زائر الموقع الهدف

التعرف عمى مايتيحو من معمومات  وخدمات كما أن اليدف من إنشاء موقع عمى االنترنت ىو اتاحة 

 عدد من المستفيدين والوصول الييم اينما كانوا.المعمومات ألكبر 

 :إن العامل االساسي الذي يتحدد بناء عميو لغة أو لغات الموقع ىو الجميور  لغة الموقع

المستيدف والمتوقع أن يستخدم الموقع وبالطبع كمما تعددت لغات الموقع كمما زاد واتسع استخدام 

الموقع وزاد جميور المستفدين منو كان فال بد من موقع االتحاد العربي من ترجمة الموقع إلى المغة 

 1ميزية أو عمل الصفحة الرئيسية بالمغتين العربية واالنجميزية.االنج

 
                                                           

. المرجع نفسو.   <http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=1550>  1  
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 جنبية :المواقع االلكترونية األ-2

   :BBFل الموقع االلكتروني  2-1 

 WWW.BBF.FRنشرة المكتبات بفرنسا 

من طرف المجمة  2014إن التاريخ األصمي إلطالق ىذا الموقع بدأ في األساس عام        

BBF و تعني نشرة المكتبات الفرنسية ، ييتم الموقع بعمم المكتبات ،عموم اإلعالم و الثقافة ،

يمعب دورا أساسيا في التكوين و المعمومات لممحترفين ، ييدف إلى الوصول إلى جميع القراء 

 www.bbf.comو عنوان الموقع ىو في ىذه الموضوعات الثقافية و العممية .

تم إنشاء الموقع من قبل فريق تحرير المجمة ، بمشاركة لجنة الصياغة و المجمس العممي     

و ساىمت شبكة من المراسمين األجانب في البحث عن الّكتاب المتطوعين في  ENSSIBل

 موضوعات الممفات .

          التوثيق و الثقافةكان كتّاب المقاالت التي نشرت في الموقع من محترفي المكتبات و 

  1اإلعالم و النشر و الباحثين ....و 

  تاريخ الBBF : 

بمبادرة من "جوليان كين " ، مدير المكتبة الوطنية و مدير المكتبات في فرنسا ، أنشأت نشرة 

 .1956المكتبات بفرنسا عام 

                                                           

 . متاح عمى : ]عمى الخط [آل عروان ، ىند .ممتقى أىل الحديث .  1 
< http://www.ahlalhadeeth.com/vb/ showthread.php ?t=26122>   02/04/2017. تاريخ التصفح. 
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النشرة اإلخبارية : نشرة الوثائق الببميوغرافية و  انشأت من اندماج إثنين من المنشورات الفنية

 لممكتبات فرع فرنسا.

محددة لنشرة ، تم تشكيل لجنة التحرير ولجنة صياغة رسمية و  1982 في نياية عام -

 المكتبات في فرنسا .

صادف ىذا العام تغيير آخر ميم ، و ىو تعاقد "مرتين داروباز" كرئيس تحرير ، لبناء  -

 .حقيقية لمطبعةسياسة تحريرية 

، عرفت نشرة المكتبات بفرنسا االفتتاحية األولى و المسودات األولى من  1983في عام  -

 .أصبحت تصدر كل شيرين BBFمع ظيور عددا في السنة ، و  12وضوعية .مع الممفات الم

 .BBF، قدمت المجمة تخطيط الرسم الجديد باألحرف الكبيرة عمى شكل 1986في عام  -

 تم نشر نشرة المكتبات الفرنسية إلكترونيا .،  1995في عام  -

، بإجراء عممية التحويل الرقمي لكل BNFبالتعاون مع  ENSSIB، قامت 1999في عام  -

 .1952األعداد التي نشرت منذ عام 

 ، إعادة تصميم ورقة الواجية . 2000في عام  -

 .متوفرة عمى اإلنترنيت  BBF، أصبحت ال 2001في عام  -

نسخة جديدة عمى اإلنترنيت . شممت أدوات جديدة لمبحث مفتوحة ،ظيرت  2005في عام  -

 1المصدر ) يمكن ألي كان إثراءىا(.

                                                           

 .02/04/2017. تاريخ التصفح   bbf.enssib . comمتاح عمى:   ]عمى الخط 1 [
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، كل المحتوى منذ أصبح متاح في شكل رقمي مباشرة عمى الموقع 2006في عام  -

 .BBFااللكتروني لل

 .BBF، تم إعادة تصميم موقع ال 2008في عام  -

، و افتتح الموقع يوم  BBFمراجعة ال ، أصبحت آن صوفي شازاد رئيس تحرير تم2014 -

 1فيفري .ثم نشر العدد األول في نياية مارس من نفس العام . 3االثنين 

وفي ىذا الصدد أصبحت نشرة المكتبات بفرنسا تستقبل اإلعالنات المدفوعة و تقديم الخدمات 

 لممستفيد.

  الموقع :أهمية 

 نظاميا البيئي .متابعة المقابالت الخاصة بالمكتبات الفرنسية و  -

 وجيات النظر . اسية، و الجوالت الدر مقاالت متاحة مجانا عن ردود الفعل  -

 من عام BBFيسمح الموقع االلكتروني بالدخول إلى المقاالت األكثر قراءة و كذلك أرشيف  -

1956. 

 متابعة جديد المكتبات عبر مدونات االنترنيت . -

 .تحميل المؤلفات الجديدة المتاحة في الموقع  -

 2التركيز عمى عرض االعالنات المصورة بالفيديو و الصوت لخدمة المستفيد. -

 

                                                           

. المرجع نفسو .  bbf.enssib . com .1  
 .30/03/2017تاريخ التصفح  .  <bbf.enssib . com >متاح عمى  :  ]عمى الخط[.   bbfمجمة  ىالينك .  2
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 البحث في الBBF : عبر االنترنيت 

 عن طريق محرك البحث بطريقتين: بحث بسيط أو بحث متقدم.تتم 

ثم الضغط عمى كممة بحث لموصول إلى البحث البسيط :بكتابة اسم الكاتب أو الكممات الدالة  -

 نتائج البحث.

 البحث المتقدم : يقدم عدة خيارات لمبحث : -

المجال الزمني ، األقسام ، عناوين الممفات ، عناوين المقابالت ، المؤلفين ، مؤلفين المصادر ، 

 1كممات من العناوين .....

 ،حيث يمكن اعتماد أحد الخيارات ثم الضغط عمى كممة بحث لموصول إلى نتيجة البحث 

 لموقع .االطالع عمى كل محتويات او 
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 :PIAFالموقع االلكتروني ل 2-2

 archivs.org/-http://www.piafالعالمية لألرشيفيين الفرانكوفونيينالبوابة 

 :      . ويوفر األدوات التي يحتاجيا أمين المحفوظات منيا2005يوجد ىذا الموقع منذ عام 

 PIAFاالتصاالت .محتويات البوابة ساحة وثائقية و فضاء المعمومات و التدريب ، و ممساحة ك

كما تعتبر  و تحديثيا المستمر ىي ثمرة التعاون المينيين بين األساتذة و أمناء المحفوظات .

-توثيق –تتكون من ثالث فضاءات :تكوين وتبادليا و  موقع تدريب لمحصول عمى المعمومات

e-pro   و الشبكة االجتماعية(.ىذه المساحة مخصصة لألعضاء )مساحة العمل التعاوني

ة كما أنو يتيح المسجمين بالموقع ، كما يسمح ليم بخمق مساحة تخزين البيانات الشخصية بدق

 1تنشيط منتديات المناقشة.لممستخدم إنشاء و 

 : أهداف الموقع 

والتعميم  لممارسة و التدريبفيدة تزويد مجتمع المعمومات الفرنكوفوني بالمصادر الم -

 .PIAF البحث من خالل الموقع اإللكتروني للو 

منظمات التدريب ادلة بين المؤسسات األرشيفية ، و تطوير روابط التعاون و المساعدة المتب -

 في جميع أنحاء الفرنكوفونية .

نفوذىا زيادة و  نشر النصوص األساسية لكي تعكس حيوية بحوث المحفوظات الفرنكوفوفية -

 عمى الساحة الدولية .

                                                           
تاريخ التصفح  .<http://www.ica.org/11653/page-daccuel/accueil.html >  متاح عمى: ]عمى الخط [ 1

13/03/2017. 
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 1إنشاء مجتمع كبير من أمناء األرشيف الفرنكوفونييبن: يقدم ىذا المجتمع عمل تعاوني. -

 مخطط تصنيف التي الكثير من نماذج و جداول تسيير و ومن خالل صفحة الموقع نجد 

 تشجع تأكيد الممارسات المينية مطابقة لممعايير الدولية في المحفوظات .

 البوابة : موقع األدوات الوثائقية المتعمقة ب 

 Blogue  :: دافيد تيتم بالمحفوظات الفرنكوفونية الجديدة تحفظ من طرف  المدونة "

 روجات" أرشيفي سامي في مشروع المكتبة وااْلرشيف

 Bibliografie  :: بتوفير أكبر عدد المراجع في المحفوظات تسمح  قائمة المراجع

وىي أداة إلدارة المراجع مفتوحة  wikiadxبمعرف تبادل المعرفة بسيولة ،ىناك أداة تدعى 

 المصدر ، توفر العديد من األدوات لتسييل البحث و التعاون .

 عمى سبيل المثال : يمكنك إنشاء المراجع الخاصة بك أو مجموعة المستخدم الخاصة بك 

 التعميقات إلى المراجع.يا و باإلمكان إضافة المالحظات و حفظ البحوث و المراجع بو 

 Annuaire : يسرد الدليل كل محفوظات المؤسسات الناطقة بالفرنسية التي تممك :الدليل

 يتم تحديث ىذا القسم بانتظام . URLرابط االنترنيت 

 Les galeries : األفالم المتعمقة بالمحفوظاتىي قاعدة بيانات الصور و  : المعارض 

 و األرشيف . 

                                                           

. المرجع نفسو.  < http://www.ica.org/11653/page-daccuel/accueil.html>1  
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 Le glossair:  : قاموس المصطمحات ، يتضمن الشروط األرشيفية الرئيسية القاموس

 المستخدمة في التكوين المقدم من قبل البوابة .

 Le recueil de textes  :عبارة عن مجموعة من النصوص : جمع النصوص

 جيد في مينة األرشيف .األساسية الضرورية لمحصول عمى تعميم 

 Webgraphi  : 1 المدونات المختصة في األرشيف.يقدم روابط وصالت إلى الجمعيات و 

 :Enssibالموقع االلكتروني ل  2-3

 www.enssib.frالمدرسة الوطنية لعموم المكتبات         

. يمكنك 1992يناير  9في  25-92ىي مؤسسة عامة انشئت بموجب المرسوم رقم          

 . Enssibتصفح صفحات تاريخ 

يني، تضمن ميمة وطنية مذات طابع عممي، ثقافي، وقع الكتروني بصفة م مؤسسة جامعية،

 .متاح عمى شبكة االنترنيت لمتعميم العالي،

 مايمي الموقعقدم ي : 

 أمناء المكتبات المستفيدين و خدمة  -1

 عبر ما يسمى بالتعمم عن بعد .تكوينات جامعية بمستوى ماستر. -2

 متابعة جديد المكتبات عبر مدونات االنترنيت . -3

 2.ثراء المحتوى الرقمي عمى االنترنيت إ -4

 .تطوير استخدام تكنولوجيا المعمومات  -5

                                                           

 .13/03/2017. تاريخ التصفح  >  .<http : //www.aiaf.org. متاح عمى: ]عمى الخط 1 [
.14/03/2017.  تاريخ التصفح   <www.enssib.fr> . متاح عمى :   2  [عمى الخط]



المواقع االلكترونية المتخصصة في علم المكتبات و المعلومات                الفصل الثالث :                   

 

 
95 

  منشوراتENSSIB: 

 الفرنسية عمى الويب ، وىي مجمة مرجعية لممكتبات  BBFنشرة المكتبات بفرنسا -

 رسالة المعمومات الرقمية . -

 كتب رقمية. -

 . DLISودفتر بحوث المكتبات الرقمية و عمم المعمومات  ENSSIBمجمة  -

 تعزيز البحوث في مجال المعمومات . -

  البحث فيENSSIB: 

فرق  02عمى مجالين في عمم المعمومات و المكتبات مرتبطة ب  ENSSIBيعتمد البحث في 

والتاريخ الحديث  ELICOبحث : عموم االتصال في عمم فريق ليون من المعمومات و االتصاالت 

 1والمعاصر في مجال الكتب و المكتبات .في مركز غابرييل نود .

قط ، و تعتمد عمى البحث عمى البحث البسيط بإدخال الكممات المفتاحية ف ENSSIBإذ تعتمد 

 المركب في توظيف البريد االلكتروني .

 

 

 

 

 

                                                           

<www.enssib.fr>1 . . المرجع نفسو  
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 WWW.BNF.FRالموقع اإللكتروني لممكتبة الوطنية الفرنسية :  2-4

تسعى المكتبة الوطنية الفرنسية لسنوات عديدة لجعل موقعيا عمى شبكة االنترنيت في متناول      
عمى المساواة والحقوق والمشاركة في  2005فبراير  11من قانون  11بموجب المادة الجميع 

 المواطنة.

ويعتبر موقع مكتبة فرنسا الوطنية من أضخم المواقع االلكترونية المتخصصة في عمم المكتبات   
فا بين والمعمومات، باعتباره موقع فريد من نوعو إذ أنو يجمع التراث الوثائقي الوطني ويجعمو معرو 

 بمدان العالم.

 :محتويات الموقع

يوفر الموقع في الجية العميا من الصفحة الرئيسية مجموعة من المغات التي تساعد المتصفح   
وتسيل عميو عممية البحث ومن بين ىذه المغات : المغة العربية، الفرنسية، االنجميزية وغيرىا من 

 1المغات .

 ويضم أيضا خمسة أقسام رئيسية وىي:

 2جموعات المكتبة الوطنية الفرنسية: وتحتوي عمى:م 

  أنباء عنBNF 

 ممارسةBNF  

 مكتبة الحديقة العميا 

 معرفةBNF 

 مجموعات اإلدارات 

 المشروع ريشيميو 

                                                           
.تاريخ <http://www.almrsal.com/post/60135> . متاح عمى:  ]عمى الخط[.سعد الدين ، أسماء. مكتبة فرنسا الوطنية .  1

 .  03/04/2017التصفح :
.تاريخ  <http://shabiba.com/article/127471>. متاح عمى :  ]الخط عمى[الزين ، ىدى . المكتبة الوطنية الفرنسية . 2

 .02/04/2017التصفح: 

http://www.bnf.fr/
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 برامج البحوث 

 الفعاليات والخدمات:.2   

 كتالوجات 

 المصادر االلكترونية 

 مجموعات حسب الموضوع 

 مساعدات البحث الوثائقي 

  الرقمية الدوليةالمكتبات 

  استنساخ الوثائق 

 خدمات القارئ 

 . األحداث والثقافة:3

 المؤتمرات 

  طبعات منBNF 

 مجمة أخبار 

 حدث ذلك فيBNF 

 جميع مقاطع الفيديو 

 . أخبار المحترفين:4

 .االبتكار الرقمي 

 .إيداع قانوني 

 .موقع الببميوغرافيا الوطنية الفرنسية 

 استرجاع البيانات منBNF .1 

 

                                                           

  1 الزين ، ىدى . المرجع نفسو.
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 .استبقاء 

 .حق النشر 

 . وصول مخصص:5

 .المعممين والشباب 

 .الطالب 

 .الجميور والمعوقين 

 .الناشرين 

 .الصحافة 

كما يوجد أيضا قائمة تعرض لممتصفح جميع المعمومات التي تمكنو من متابعة الموقع  -
 بشكل دوري والتطمع عمى كمما ىو جديد وتتمثل في:

 .التسجيل والدعوة 

 أحداث الساعة. 

 .الموقع 

 قاعات المطالعة 

 .البحث 

 .مساحة شخصية 

ثانية يعرض  22دقائق و 3فيو عبارة عن فيديو مدتو  BNFباإلضافة إلى احتواءه عمى كشاف 
فيو وصف شامل ودقيق لجميع المحتويات الموجودة داخل المكتبة الوطنية الفرنسية من كتب ، 

 1غيرىا.مجالت ، مخطوطات، خرائط ونوتات موسيقية ، موسوعات و 
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 :archimagالموقع االلكتروني  2-5

 : و أعيد  1983تأسس عام مخزن المراجع لممحترفين و المعمومات  ىوحول الموقع

 األخيرة الماضية ، كما يعتبر أول نظام لمتسيير االلكتروني لموثائق . السنوات تجديده في

 :أهدافه 

 االىتمام بالمعمومة و الوثائق .-

 و اتاحتيا عبر روابط الموقع.عرض صفحات خاصة بالوثائق األرشيفية المرقمنة  -

 متابعة دروس المعموماتية المقدمة حول األرشيف بالصورة و الفيديو. -

 نشر الوثائق بأشكاليا لممستفيد. -

 : شروط االستعمال  

 اتباع الصفحة الرئيسية لمموقع وشروط استخداميا . -

 خاصة بالموقع إال لمضرورة الشخصية .عدم مراجعة الصفحة ال -

 ممنوع نشر المعمومات ميما كان مصدرىا في مدونة الموقع . -

 1عممية البحث ال تكون إال عبر الدخول في الروابط الخاصة بالموقع. -

 : يكون أوال عبر ادخال البيانات التالية :طريقة البحث 
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Votre nom 

 المقب :

 
Votre prénom 

 االسم 

 
Votre e-mail 

 البريد االلكتروني 

 
Votre message 

 الرسالة

 
 

Envoyerبحث : 
 ثم الضغط عمى لموصول لممخزن  -2
 1مخزن بالصفحة أو باتاريخ و حتى السنة . 50تستطيع كتابة حتى  -3
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وفي األخير نستنتج بأن المواقع االلكترونية المتخصصة في عمم المكتبات و المعمومات     

مختمفة و متعددة سواء كانت العربية منيا أو األجنبية ، وىذا أمر يساعد الباحث المتخصص في 

ثير عممية البحث ، والمؤلف و الناشر في نشر أعمالو و اتاحتيا لممستفيد ، لذا البد من زيادة الك

 من ىذه المواقع  والعمل عمى تقديم مختمف الخدمات في أي وقت و أي مكان .

الحظنا أيضا بأن جل المواقع تقدم مسارات تكوينية متنوعة في مجال المكتبات و المعمومات عبر 

شبكة االنترنيت وذلك بالكتابة و الصوت والصورة ، مما يفيد في تكوين أخصائي لممعمومات دون 

 المدارس أو الجامعات بجانب أخذ المعمومات واكتساب المعارف أوالبحث . الذىاب إلى



 

 

الفصل الرابع: الجانب 

 التطبيقي
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يعتبر البحث الميداني إحدى األدوات المستعممة في البحث بيدف استقصاء المعطيات      

 الالزمة لبناء موضوع أي بحث ما و التحقق من عناصر االشكالية المطروحة سمفا .

كوسيمة لإلجابة عمى الفرضيات المراد دراستيا ، وذلك من خالل  بذلك فقد اعتمدنا عمى االستبيانو 

بجامعة مستغانم، بيدف الحصول مت لطمبة عمم المكتبات و المعمومات مجموعة من األسئمة قد  

عمى إجابات من خالل تصريحاتيم التي تتعمق عادة بوضعيم وآرائيم اتجاه الموضوع.و بعدىا تبدأ 

ل النسبي و البياني ليا ،التي بواسطتيا يتم بناء الموضوع و تحقيق مرحمة جمع المعطيات و التحمي

 مصداقية الدراسة بصورة محددة .

مكاني بوضع اإلطار وقد قمنا في ىذا الفصل بتحديد مجتمع البحث و عينة الدراسة كما قمنا 

 الزماني لمدراسة.و 

 إجراءات الدراسة الميدانية: -1

 مجاالت و حدود الدراسة : 1.1

  :اقتصرت الدراسة عمى استخدام طمبة عمم المكتبات و المعمومات لممواقع المجال الموضوعي

 االلكترونية المتخصصة.

 :أجريت ىذه الدراسة في جامعة مستغانم ، كمية العموم االجتماعية ، شعبة عمم  المجال المكاني

 المكتبات و المعمومات .

 : و انقسمت ىذه الفترة حسب : 6102سة في ديسمبر بدأنا العمل عمى ىذه الدرا المجال الزماني 

 : 6102إلى غاية شير أفريل  6102استمر البحث فيو خالل الفترة من ديسمبر الجانب النظري. 
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  :قمنا فييا بتوزيع االستبيان،و تفريغ  6102من شير مارس إلى شير أفريل الجانب التطبيقي

 البيانات.

 أدوات جمع البيانات : 2.0

تعد ىذه الدراسة من الدراسات الميدانية التي تسعى إلى جمع المعطيات الخاصة بالظاىرة من    

أرض الواقع، وىناك ثالث أدوات أساسية لجمع البيانات وىي :المقابمة، االستبيان  والمالحظة. وفي 

لمحصول عمى دراستنا ىذه اعتمدنا بصورة أساسية و محورية عمى االستبيان فيو"أداة ورقية مالئمة 

بيانات و معمومات و حقائق من خالل وضع عدد من األسئمة لفئة معينة من عينة المجتمع 

 1الستقصاء اإلجابة منيم الكتشاف الحقائق و الحمول المناسبة لمشكالت المجتمع". 

سؤال جمعت ما بين المفتوحة  61 وقد قد تطرقنا في االستبيان إلى مجموعة من األسئمة عددىا

نسخة من االستبيان، فتحصمنا  21محاور.وتم توزيع  12المغمقة و نصف المفتوحة، مقسمة إلى و 

 نسخة (.  21عمى اإلجابة الكمية ) اإلجابة عمى 

 مجتمع البحث: 3.1

لتحديد عينة البحث عمينا أوال تحديد مجتمع البحث ،يتكون من طمبة عمم المكتبات           

 من المستويات الثالثة : والمعمومات بجامعة مستغانم،

 .السنة الثالثة ، السنة أولى ماستر و السنة الثانية ماستر  

 

                                                           
1
 .171-179. ص.  9191بدر ، أحمد . أصول البحث العلمي و مناهجه . القاهرة : دار المعارف ،    
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 عينة البحث :  4.1

طالب  61طالب، 21تمثمت العينة في مجموعة من طمبة التخصص المذكور سمفا ، قدر عددىم ب 

 في كل مستوى منيم الذكور و اإلناث .

بالنسبة لممستوى الجامعي ،أما الجنس فقد اخترنا العينة وكانت طريقة اختيار العينة القصدية 

 العشوائية .

 لمحة عن جامعة مستغانم.-2

 نشأة جامعة مستغانم: 1.2

جامعة عبد الحميد بن باديس ىي إحدى جامعات غرب الجزائر تقع رئاستيا من الناحية     

ية، وىي مؤسسة عمومية الشرقية لوالية مستغانم بخروبة، وتتوزع كمياتيا عمى مختمف أنحاء الوال

ذات طابع إداري، عممي، ثقافي، وميني تيتم بالتكوين والبحث العمميين تتمتع بالشخصية المعنوية 

 1983سبتمبر  24المؤرخ في  443-38واالستقالل المالي وتخضع ألحكام المرسوم رقم 

 13المؤرخ في  222-98أنشأت جامعة عبد الحميد بن باديس بموجب المرسوم التنفيذي رقم    

وىذا بناء عمى اقتراح من الوزير المكمف  1998يوليو  سنة  7 الموافق ل 1419ربيع األول عام 

 بالتعميم العالي وتوضع تحت وصايتو.

 وىي تتكون من الكميات والمعاىد التالية:

 كمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي 



 التطبيقي اإلطار                                                          : الرابعا الفصل

 

 
106 

 كمية العموم الطبيعة والحياة 

  والتكنولوجياكمية العموم 

 كمية اآلداب والفنون 

 كمية الحقوق والعموم السياسية 

 كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير 

 كمية العموم االجتماعية 

 كمية الطب 

 معيد التربية البدنية والرياضية 

 التعريف بكمية العموم االجتماعية: 2.2

كمية العموم االجتماعية ىي عبارة عن وحدة تعميم وبحث في ميدان العمم والمعرفة، حيث تقع في  

أدرجت كمية العموم االجتماعية إلى  0991جامعة مستغانم بمنطقة خروبة، و في شير سبتمبر 

جامعة مستغانم حيث كانت عبارة عن قسم تابع لمعيد المغات األجنبية ثم أصبحت كمية مستقمة 

 . LMDأدرج النظام الجديد  6112، وفي سبتمبر6112دىا في جويمية لوح

 وتضم حاليا الكمية قسمين:*

قسم العموم االجتماعية وقسم العموم اإلنسانية: حيث يضم األول شعبة عمم النفس، عمم   

االجتماع، الفمسفة واألرطوفونيا أما الثاني فيضم شعبتي عموم اإلعالم واالتصال وشعبة عمم 

 تبات والمعمومات.المك
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 . التعريف بشعبة عمم المكتبات والمعمومات:3.2

شعبة عمم المكتبات والمعمومات ىي شعبة تابعة لكمية العموم االجتماعية و قسم العموم    

فتحت بالميسانس ألول  6106أكتوبر  10المؤرخ في  622أنشأت بموجب المرسوم رقم  اإلنسانية،

 261و فقا لممقرر الوزاري رقم  6102-6102خالل السنة الجامعية مرة ، أما الماستر فاعتمد 

 .6102جويمية  02الصادر في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التطبيقي اإلطار                                                          : الرابعا الفصل

 

 
108 

 أدوات جمع البيانات:-3

 تفريغ بيانات االستبيان: 3-1

 : يمثل الجدول التالي النسب المعبر عنيا فيما يخص الجنس 21السؤال 

 الجنس التكرار النسبة

 الذكور 27 %45

 اإلناث 33 %55

 المجموع 62 %122

 

 

45% 55% 

 .يوضح نسبة الطلبة العينة حسب الجنس: 01شكل رقم

 الذكور

 اإلناث
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من  %22يتضح لنا من خالل معطيات الجدول أن نسبة الطمبة من جنس اإلناث تبمغ ب      

من العدد اإلجمالي، وىذا يعني بأننا اتبعنا  %22النسبة الكمية لمعينة، أما نسبة الذكور فقدرت ب

 العينة العشوائية دون االىتمام بالتساوي بين الجنسين

 المستوى الجامعي : يمثل الجدول التالي النسب المعبر عنيا فيما يخص 22السؤال 

 النسبة التكرار المستوى الجامعي:

 %33.33 22 السنة الثالثة

 %33.33 22 السنة أولى ماستر

 %33.33 22 السنة الثانية ماستر

 %122 62 المجموع

 

 

20% 

20% 

20% 

 يوضح لنا المستوى الجامعي للطلبة العينة: 02شكل رقم

 السنة الثالثة

 السنة أولى ماستر

 السنة الثانية ماستر
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الثالث: السنة الثالثة، السنة أولى ماستر تبين لنا أرقام الجدول أن نسبة كل من المستويات   

وىذا نتيجة العتمادنا عمى العينة  %22.22والسنة الثانية ماستر متساوية حيث وصمت إلى 

 القصدية .

 : يمثل الجدول التالي النسب المعبر عنيا فيما يخص مستخدمي االنترنيت23السؤال

 النسبة التكرار مستخدمال

 %45 27 دائما

 %51.6 31 أحيانا

 %3.4 22 نادرا

 100% 62 المجموع

 

 

45% 
51.60% 

3.40% 

يوضح لنا نسبة الطلبة العينة المستخدمين : 03شكل رقم
 .لشبكة االنترنيت

 دائما

 أحيانا

 نادرا
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 22توضح معطيات الجدول أن عدد الطمبة المستخدمين لشبكة االنترنيت بصفة دائمة تقدرب

مقارنة مع ارتفاع نسبة الطمبة الذين يستخدمون االنترنيت في بعض األحيان والتي تقدر %

االنترنيت بشكل متوسط، ونجد  وىذا يفسر لنا بأن معدل الطمبة الذين يترددون عمى% 20.2ب

وذلك بشكل  %2.2أيضا بأن العينة التي ليست ليم الرغبة والدافع في استخدام االنترنيت تقدر ب

 نادر.

 : يمثل الجدول التالي النسب المعبر عنيا فيما يخص الغرض من استعماليا24السؤال

 النسبة التكرار الغرض:

 %63.5 54 البحث عن المعمومة

 %21.2 18 والترفيوالتسمية 

 %15.3 13 األخبار

 %122 85 المجموع:
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عند قراءتنا لبيانات الجدول تبين لنا أن أكبر غرض يدفع الطمبة إلى استعمال االنترنيت يتجسد    

وتفسير ىذا راجع لقيام  %22.2في البحث عن المعمومة، بحيث قدرت نسبة ىذا االحتمال ب

الطمبة بالبحث عن مواضيع مختمفة في مجال تخصصيم العممي والتي ىم بصدد معالجتيا في 

بحوثيم وىذا عن طريق توضيح أىمية االنترنيت بالنسبة ليم، أما الغرض الثاني المتمثل في 

في االنترنيت غير  مما يفسر بنا أن الطمبة ليم ميوالت أخرى %60.6التسمية والترفيو فيو يقدر ب

البحث والتعمم وبعضيم اآلخر يشتركون في البحث والتسمية خاصة الذكور منيم وىذا ما الحظناه 

من خالل المعطيات التي بين أيدينا، أما احتمال توجو الطمبة إلى األخبار فكانت بنسبة ضعيفة 

نا غرضيم األكبر وىذا دليل عمى عدم اىتمام الطمبة باألخبار وا   %02.2نوعا ما وقدرت ب 

والميم من تصفح االنترنيت يكون بالبحث عن المعمومة رغما عن استنتاجنا بأن الطمبة يوفقون بين 

 األغراض المعطاة.

63.50% 

21.20% 

15.30% 

يوضح لنا غرض من استعمال شبكة األنترنيت : 04شكل رقم
 .لدى طلبة العينة

 البحث عن المعلومة

 التسلية والترفيه

 األخبار
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 اءستقا غالبالنوع المواقع : يمثل الجدول التالي النسب المعبر عنيا فيما يخص 25السؤال  

 تمعموماالمنيا 

 

 

 

 

 

 

 

نجد من خالل معطيات الجدول بأن ىناك تقارب بين النسب المئوية، لذا تحتل المواقع       

وىذا يفسر بأن أغمبية الطمبة ينجذبون نحو المواقع العامة  %22.0العامة المرتبة األولى بنسبة

وذلك لتمبية احتياجاتيم الموجودة فييا، إذ أنيا متنوعة في المعمومات والخدمات التي تقدميا ىذه 

18.80% 

34.10% 
24.70% 

22.40% 

يوضح أنواع المواقع التي يستقي الطلبة : 05شكل رقم
 المعلومات منها

 متخصصة

 عامة

 علمية

 تواصلية

 النسبة التكرار النوع:

 %18.8 16 متخصصة

 %34.1 29 عامة

 %24.7 21 عممية

 %22.4 19 تواصمية

 %122 85 المجموع
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وتفسر ىذه القيمة بأن الطمبة يبمون بعض االىتمام  %62.2المواقع، أما المواقع العممية فقدرت ب

سب احتياجاتيم، لكن نحن بين أيدينا تخصص عمم المكتبات والمعمومات لمعموم والمعارف كل ح

وىذا ما ينطبق مع النسبة المئوية. إذ أن الطمبة العينة كانت إجاباتيم حسب التخصص، وبالمقابل 

و تعمل ىذه النتيجة بأن بعض الطمبة  %66.2فإن احتمال استخدام المواقع التواصمية فقدرت ب

مواقع التواصل االجتماعي وذلك بتبادل المعمومات بين الطمبة، أما فيما يستقون معموماتيم من 

وىذا يعني أنيا أقل نسبة مقارنة مع النسب األخرى.  %01.1نسبة المواقع المتخصصة فقدرت ب

وذلك يحمل بأن معظم الطمبة ال ييتمون بالمواقع المتخصصة، لكن ىناك عينة جمعت بين كل 

 ة.أنواع ىذه المواقع المذكور 

عامل مع المعمومات : يمثل الجدول التالي النسب المعبر عنيا فيما يخص الت 26السؤال 

 المأخوذة من االنترنيت

 النسبة التكرار االحتماالت

 %22 12 ثقة تامة

 %62 36 حذر شديد

 %22 12 التيمني مصداقيتيا

 %122 62 المجموع
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يتضح لنا من قراءاتنا لمعطيات الجدول أن تعامل الطمبة العينة مع المواقع التي يأخذون       

وىذا يبين لنا بأن بعض الطمبة يعتمدون  %61منيا معموماتيم باحتمال الثقة التامة كانت بنسبة 

اىتمام  عمى المواقع االلكترونية بثقة تامة دون مراعاة مصدر أو أصل المعمومات، أما نسبة عدم

ومما يحدد  %61الطمبة بمصداقيتيا فكانت متعادلة ومتساوية مع نسبة الثقة التامة والمقدرة ب

توجو الطمبة لممواقع التي تنشر المعمومات ىكذا دون االىتمام بمصداقية المعمومات أو صحتيا. 

ومن جية أخرى نجد أن معظم العينة تنحدر ضمن االعتماد عمى الحذر الشديد في أخذ 

وذلك يفسر أن العدد األكبر من الطمبة يحذرون من  %21المعمومات من المواقع االلكترونية بنسبة

 مصداقية المعمومات الموجودة في المواقع بسبب عدم معرفتيم لمجيات المنتجة ليذه المعمومات.

 

 

 

20% 

60% 

20% 

 .يوضح لنا تعامل الطلبة العينة مع المواقع: 06شكل رقم

 ثقة تامة

 حذر شديد

 ال تهمني مصداقيتها
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واقع االلكترونية : يمثل الجدول التالي النسب المعبر عنيا فيما يخص الم27السؤال 

 خصصة في عمم المكتبات والمعموماتالمت

 النسبة التكرار الموقع

 %19.1 16 موقع مكتبة الممك فيد

 %27.4 23 موقع منتدى اليسير

 %15 9 موقع مكتبة اإلسكندرية

موقع البوابة العربية لممكتبات 

 والمعمومات

 

36 

 

42.8% 

 %122 84 المجموع

 

  

19.10% 

27.40% 
15% 

42.80% 

يوضح لنا تباين الطلبة واختالفهم في استخدام : 07شكل رقم
 .المواقع المتخصصة في علم المكتبات والمعلومات

 موقع مكتبة الملك فهد

 موقع منتدى اليسير

 موقع مكتبة االسكندرية

موقع البوابة العربية للمكتبات 
 والمعلومات
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من خالل الجدول أعاله نالحظ أن نسبة الطمبة العينة يختمفون في استخدام المواقع        

 6المتخصصة في عمم المكتبات والمعمومات فمنيم من يستخدميا كميا ومنيم من يتصفح منيا 

وىذا يدل عمى قمة  %09.0فقط ، فالذين يتصفحون موقع مكتبة الممك فيد قدرت نسبتيم ب 2أو

يذا الموقع أو ربما ال يمكنو أن يخدم الطمبة العينة في انجاز أعماليم أو بحوثيم، أما االىتمام ب

ويفسر ىذا اىتمام متوسط  %62.2الذين اختاروا موقع منتدى اليسير فكانت نسبتيم تقدر ب

لمطمبة اتجاىو، والذين يقومون بعممية البحث في ىذا الموقع ىم مشتركون مع الموقع عبر البريد 

وىي نسبة قميمة مقارنة مع المواقع  %02روني، ثم يأتي موقع مكتبة اإلسكندرية بنسبة االلكت

األخرى المذكورة فيدل ىذا بأن معظم الطمبة يصعب عمييم استخدام ىذا الموقع بسبب االشتراكات 

 %26.1التي يفرضيا وعدم دراية الطمبة بو، ثم موقع البوابة العربية لممكتبات والمعمومات بنسبة

ىي نسبة مرتفعة نوعا ما ودا يبين لنا أن معظم الطمبة يستقون معموماتيم من ىذا الموقع ألنو و 

دون رسوم أو اشتراكات وليذا فيي معروفة عند  PDFيوفر ليم مختمف المجالت والكتب بصيغة 

كل  الطمبة. لكن بالنسبة لمسؤال المفتوح الذي طرحناه" أذكر مواقع أخرى إذا كانت لديك" فقد أجاب

وموقع  BNFالطمبة تقريبا ب "ال يوجد " إال فئة قميمة أجابت بأن ىناك مواقع أخر أجنبية مثل 

مدونة متخصصة في عمم المكتبات والمعمومات مثال، وىذا يوضح بأن ىناك من الطمبة من ييتم 

 بأخذ معموماتو من المواقع المتخصصة في عمم المكتبات والمعمومات.
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محتويات الموقع مع  ةالءم: يمثل الجدول التالي النسب المعبر عنيا فيما يخص م 28السؤال 

 العممية بحوثال

 النسبة التكرار االحتمال

 %86.7 52 نعم

 %13.3 28 ال

 %122 62 المجموع

 

 

نالحظ من خالل معطيات الجدول أن نسبة الطمبة الذين تتالءم محتويات الموقع مع بحوثيم     

وىي نسبة جد مرتفعة، وىذا دليل عمى أن المواقع تقوم بخدمة الطمبة  %12.2العممية قدر ب 

بحيث يعتمدون عمييا في انتقاء معموماتيم إذ تسيل عمييم عممية البحث وتوفر ليم المعمومات 

معارف التي يحتاجون إلييا، وىذا حافز كبير إلقبال الطمبة عمى مثل ىذه المواقع واالعتماد وال

86.70% 

13.30% 

يبين مدى تالئم محتويات المواقع المختارة مع :08شكل رقم 
 البحوث العلمية للطلبة

 نعم

 ال
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عمييا وزيارتيا من الحين إلى اآلخر. أما الطمبة الذين اختاروا احتمال "ال" فقد وصمت نسبتيم إلى 

مة وجود مما يعمل عدم تحقيق المواقع لرضا الطمبة وتمبية احتياجاتيم، بحيث يرجع إلى ق 02.2%

المواضيع التي يبحثون عنيا في ىذه المواقع أو تكون المعمومات غير مفيدة وأيضا ليس بالضرورة 

محتوى الموقع تتالءم مع ما يحتاجو الطمبة مما نجد بأن ىناك بعض البحوث العممية ال يمكن 

 إتاحتيا لسبب من األسباب ال يعمميا إال صاحب الموقع.

سيولة في البحث عن الموقع : يمثل الجدول التالي النسب المعبر عنيا فيما يخص  29السؤال 

 عبر اإلبحار في شبكة االنترنيت

 النسبة التكرار االحتمال

 %61.7 37 نعم

 %38.3 23 ال

 %122 62 المجموع
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من خالل أعاله الحظنا أن النسبة األكبر كانت بإجابة الطمبة ب"نعم" حيث قدرت         

وىذا أن ىناك سيولة في البحث عن الموقع عبر اإلبحار في شبكة االنترنيت. والسبب  %20.2بـ

راجع إلى مدى توافق الطمبة مع التصفح في الويب وكيفية البحث فيو، رغم وجود بعض العراقيل 

بات كعائق المغة مثال لكن ىذا ال يؤخر الطمبة في انتقاء المعمومات من ىذه المواقع ويدل والصعو 

أيضا عمى أنو بمجرد وضع الكممات المفتاحية لممواقع في محرك البحث يحيميم مباشرة إلى 

وتفسر ىذه النتيجة إلى الصعوبات التي يواجييا  %21.2الموقع. أما اإلجابة بـ"ال" فكانت النسبة 

الطمبة في البحث عن الموقع عبر االنترنيت، وىنا نجد عائق المغة ىو الحائل بين شبكة االنترنت 

 االشتراك الذي يطمبو محرك البحث.أو  ب، وكذلك وجود البريد االلكترونيوالطال

 كانية لمبحث داخل المواقعيما يخص إم: يمثل الجدول التالي النسب المعبر عنيا ف 12السؤال 

 

 

61.70% 

38.30% 

يمثل مدى البحث عن الموقع في شبكة : 09شكل رقم
 .االنترنيت

 نعم

 ال
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 النسبة التكرار اإلمكانية

 %22 12 نعم

 %1.6 1 ال

 %78.4 47 في بعض المواقع

 %122 62 المجموع

 

 

توضح لنا معطيات الجدول أن نسبة الطمبة العينة الذين تسيل عمييم عممية البحث داخل      

وىذا يفسر بكون أن الطمبة يحسنون التعامل مع ىذه المواقع  %61الموقع ليم إمكانية تقدر ب 

باعتباره أمر إيجابي بالنسبة  %0.2وكيفية تصفحيا أم الذين أجابوا ب "ال" فكانت نسبتيم ب 

وىذا يدل   %21.2لألغمبية الذين ليم إمكانية لمبحث خاصة في بعض المواقع والتي قدرت ب 

20% 

1.60% 

78.40% 

يوضح لنا إمكانية تصفح المواقع : 10شكل رقم
 .المتخصصة في علم المكتبات والمعلومات

 نعم

 ال

 في بعض المواقع
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ار عبر بعض المواقع فقط وىذا ما يسمح ليم بالميل إلى مواقع عمى أن الطمبة ليم القدرة في اإلبح

 إلكترونية محددة ومعينة.

حديث ومراجعة المعمومات : يمثل الجدول التالي النسب المعبر عنيا فيما يخص ت 11السؤال 

 بشكل دوري

 النسبة التكرار االحتمال

 %11.76 27 نعم

 %3.33 22 ال

 %85 51 أحيانا

 %122 62 المجموع

 

 

11.76% 3.33% 

85% 

يوضح لنا تحديث ومراجعة المعلومات بشكل : 11شكل رقم
 .دوري

 نعم

 ال

 أحيانا
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تبين لنا معطيات الجدول أن نسبة اإلجابة التي كانت ب "نعم" يمكن تحديث ومراجعة          

وىذا يحمل بأن ىناك مراقبة من قبل  %00.22المعمومات بشكل دوري في المواقع قدرت ب 

المسؤولين من حيث قياميم بتحديث وتجديد المعمومات دوريا، أما الطمبة الذين أجابوا ب "ال" 

وتفسر ىذه النتيجة بأن المعمومات الموجودة في ىذه المواقع راكدة  %2.22فكانت نسبتيم ب 

لمراجعة باحتمال أحيانا وصمت إلى وغير خاضعة لمتجديد، بينما يؤول اختيار وجود التحديث وا

ويدل ىذا عمى أن معظم الطمبة ليس لدييم العمم بحداثة المعمومات أو قيام المسؤولين  12%

نما ىميم الوحيد ىو  بمراجعتيا، ويعود ىذا التفسير أيضا إلى عدم ال مباالة الطمبة بالمصداقية وا 

 أخذ المعمومات فقط .

الوصول لمموقع عبر أدلة النسب المعبر عنيا فيما يخص : يمثل الجدول التالي 12السؤال 

 ومحركات البحث

 

 

 

 

 

 

 النسبة التكرار االحتمال

 %36.7 22 نعم

 %5 23 ال

 %58.3 35 بعض المحركاتفي 

 %122 62 المجموع
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يتضح لنا من خالل معطيات الجدول أن احتمال "نعم" يمكن الوصول لممواقع عبر        

وىذا راجع إلى تجربة الطمبة وتصفحيم ليذه المواقع عبر  %22.2كانت بنسبة محركات البحث 

أن أدلة ومحركات البحث يمكن الوصول عبرىا إلى  %2األدلة والمحركات، في حين نرى نسبة 

عدا غوغل مثال تمييا أكبر واألدلة  المواقع وربما يرجع إلى عدم استخدام الطمبة ليذه المحركات

و التي أكد فييا أغمبية العينة عمى تدعيم قرار الدخول عبر بعض محركات  %21.2ىي نسبة و 

نما ال يمكن الدخول مع بعضيا اآلخر مثل و   DUCKDUCK, ALTAVISTAالبحث فقط، وا 

ىذا راجع إلى قمة الوعي من قبل الطمبة حول أىمية مختمف األدلة والمحركات في مساعدتيم عمى 

 المعمومات.و  تعمم المكتبايم العممية في تخصص أنجاز بحوث

 

 

36.70% 

5% 

58.30% 

يوضح لنا إمكانية الوصول للموقع عبر أدلة : 12شكل رقم
 .ومحركات البحث

 نعم

 ال 

 في بعض المحركات
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سياسات و شروط استخدام : يمثل الجدول التالي النسب المعبر عنيا فيما يخص  13السؤال 

 واضحة لمموقع

 النسبة التكرار االحتمال

 %53.3 32 نعم

 %46.7 28 ال

 %122 62 المجموع

 

 

  %22.2بـ  "نعم" قدرت ن أجابوا بـمن خالل أرقام الجدول أن نسبة الطمبة الذي يتضح لنا    

ذا بسبب االشتراك المادي تعمل ىذه النتيجة أن ىناك شروط و سياسات الدخول إلى الموقع و ىو 

الدخول بالبريد اإللكتروني أو التسجيل في الموقع عن طريق ملء بعض خانات البيانات معيا أو 

ة وصحة المعمومات. أما الشخصية ألخذ المعمومات، و ذلك بتوفير السالمة األمنية لمموقع و دق

53.30% 

46.70% 

 يمثل شروط وسياسات استخدام الموقع( :13)شكل رقم 

 نعم

 ال
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و ىذا يفسر عمى وجود أقل عدد في المواقع التي تطمب  %22.2االحتمال "ال" بمغت نسبتو 

 االشتراك و التسجيل.

 معمومات عن نشأة الموقع : يمثل الجدول التالي النسب المعبر عنيا فيما يخص  14السؤال

 النسبة التكرار االحتمال

 %45 26 نعم

 %55 34 ال

 %122 62 المجموع

 

 

45% 55% 

 يمثل وجود معلومات عن نشأة الموقع: 14شكل رقم

 نعم

 ال
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 22من خالل معطيات الجدول يتبين لنا أن الطمبة الذين اختاروا احتمال "نعم" قدر نسبتو  بـ       

و ىذا دليل بأن الطمبة عمى دراية بنشأة المواقع التي يستخدمونيا، أما بالمقابل فقط بمغت نسبة  %

 و تمثل عمى أن الطمبة لم يتمكنوا من وجود معمومات عن نشأة المواقع. %22االحتمال "ال" بـ 

المعمومات مبوبة و مرتبة : يمثل الجدول التالي النسب المعبر عنيا فيما يخص بأن  15السؤال

 بوضوح بحيث تمكنك من فيميا 

 النسبة التكرار االحتمال

 % 63.3 38 نعم

 % 36.7 22 ال

 % 122 62 المجموع

 

 

63.30% 

36.70% 

 يوضح ترتيب المعلومات في الموقع( 15)شكل رقم 

 نعم

 ال
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و ىي نسبة  %22.2من خالل الجدول يتبين لنا بأن نسبة اإلجابة بـ "نعم" وصمت إلى      

وىذا يدل أن ىناك  مرتفعة تمثل رضا الطمبة بالمواقع من خالل وضوح المعمومات التي تحتوييا

نسبتيم ترتيب لممعمومات وتبويبيا لتسيل عممية البحث واالستفادة منيا، أما احتمال "ال" فقد بمغت 

وتعمل ىذه النتيجة إلى وجود معمومات غير مفيومة وغامضة في نفس الوقت إذ يرجع  22.2%

إلى إىمال المسؤولين عامل المغة وحداثة المعمومات مما نتج تشويش في ترتيب وتصنيف 

 المعمومات عبر ىذه المواقع.

 لموقع أكثر من لغة؟ار يف: يمثل الجدول التالي النسب المعبر عنيا فيما يخص تو  16السؤال 

 النسبة التكرار االحتمال

 88.3 53 نعم

 11.7 27 ال

 122 62 المجموع
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 %11.2توضح لنا أرقام الجدول أن الطمبة الذين اختاروا االحتمال "نعم" قدرت نسبتيم بـ         

وىذا مؤشر يؤول إلى وجود لغات مختمفة يوفرىا الموقع. بحيث تحتوي بعض المواقع عمى أكثر 

تاحة المعمومات بالمغة العربية ولغات أجنبية أخرى وىذا دليل عمى رضا  06من  لغة منيا بث وا 

العربية مثل الطمبة بيذه المواقع إذ أنيم يحتاجون المعمومات بالمغة العربية والفرنسية، إذا لم تتوفر ب

أو بعض الجمعيات المتخصصة في عمم المكتبات والمعمومات  BBFالبحث في بعض الدوريات كـ

فيذه المدارس يجد فييا الطمبة معموماتيم أكثر وضوحا وتسمسال من وجودىا بالمغة العربية فينا 

ثال. أما يقومون باستسقاء المعمومات بالمغات األجنبية ثم يترجمونيا عن طريق ترجمة غوغل م

حيث يرجع إلى أن الطمبة العينة يستخدمون فقط  %00.2الطمبة الذين أجابوا بـ "ال" فبمغت نسبتيم 

 .BNFالمواقع التي تعرض محتوياتيا بمغة واحدة مثل المواقع الفرنسية كـ

 

 

88.3 

11.7 

 .يبين مدى اختالف اللغات في الموقع:16شكل رقم 

 نعم

 ال
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اإلجابة بنعم ، ىل يتم تغيير : يمثل الجدول التالي النسب المعبر عنيا فيما يخص  17السؤال

 المغة و الترجمة بشكل سيل 

 النسبة التكرار االحتمال

 %56,67 34 نعم

 %43,33 26 ال

 %122 62 المجموع

 

 

 %21يتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن االحتمال األول و الذي ىو "نعم" قد تجاوز ال   

وىذا يؤول إلى تواجد سيولة في تغيير لغة محتوى الموقع و المعمومات التي فيو  %22,22بنسبة 

، فيناك بعض المواقع مثال توفر مجموعة من المغات لمتصفح مثل موقع االسكندرية فيو موجود 

بالمغة العربية و المغة االنجميزية ، و إذا لم توجد ىذه الخاصية فإن بعض المواقع تحيل مباشرة إلى 

56.67% 

43.33% 

 (:17)شكل رقم 
 يوضح سهولة سهولة تغيير اللغة و الترجمة

 نعم

 ال
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ة غوغل ، وىذا ما يساعد الطمبة في غالب األحيان .أما اإلجابة ب"ال "فقد بمغت النسبة ترجم

ة التي تقدم خاصية تبد ل المغة وىذا دليل عمى عدم تصفح الطمبة لممواقع االلكتروني 22,22%

 الترجمة أو أنيم ال يستخدمون خدمة ترجمة غوغل مثال .و 

وقع معمومات كافية الم المعبر عنيا فيما يخص تقديم: يمثل الجدول التالي النسب  18السؤال 

 بحثالعن موضوع 

 النسبة التكرار االحتمال

 %41,67 25 نعم

 %58,33 35 ال

 %122 62 المجموع

 

 

41.67% 
58.33% 

 (:18)الشكل رقم 
 يوضح وجود معلومات كافية  تتوافق مع موضوع البحث  

 

 نعم

 ال
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يعطي الموقع معمومات كافية عن  "نعم"عند قراءتنا لمجدول أعاله نالحظ أن احتمال        

وىذا راجع إلى وجود المواضيع التي يبحث عنيا  %20,22موضوع البحث قدرت النسبة ب 

مف أنواعيا وذلك بتعدد و يتيح إمكانية الوصول لممعمومة بمختالطمبة في مثل ىذه المواقع ، وأن

وىذا يفسر عدم  %21,22المراجع ، أما الطمبة الذين أجابوا ب"ال " فكانت النسبة المصادر و 

وذلك بسبب أنيا لمواقع بشكل مالئم يفيد الطمبة ، المعمومات الكافية و عدم إتاحتيا في ىذه ا

 غير مالئمة لموضوع البحث وأنيا غير متاحة بشكل دقيق و مفصل بل بالعناوين فقط .ناقصة و 

عرض المعمومات بشكل : يمثل الجدول التالي النسب المعبر عنيا فيما يخص  19السؤال 

الحاجة لالنتقال من مكان إلى آخر منطقي و متسمسل بحيث يسيل عميك استخدام الموقع دون 

 مما قد يسبب إضاعة الوقت و الجيد

 النسبة التكرار االحتمال

 %11,67 7 نعم

 %5 3 ال

 %83,33 52 أحيانا

 %122 62 المجموع
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من المعطيات التي لدينا نالحظ أن وجود معمومات متسمسمة في المواقع االلكترونية بمغت       

يفسر بأن المعمومات تخضع لمرقابة حتى تكون صحيحة و منطقية ، أم ا  ذاوى %00,22نسبتيا 

وىذا دليل عمى عدم مصداقية المعمومات لكن  %2االحتمال الثاني الذي ىو "ال" ، كانت النتيجة 

وىي نسبة جد مرتفعة  %12,22يبقى األمر بنسبة قميمة . و االحتمال الثالث فقد قدرت نسبتو ب 

معمومات أحيانا ما تكون منطقية و متسمسمة ليسيل فيميا و استيعابيا ألن يؤول ذلك إلى أن الو 

يستمزم ترجمتيا  أو بمغات أجنبية مما تكون المعمومات غير مفيومةفي بعض األحيان األخرى 

 ذلك يأخذ وقتا.و 

 

 

 

11.67% 

5% 

83.33% 

 (:19)الشكل 
 يوضح مدى تسلسل المعلومات المستخدمة في الموقع     

 
 
 

 نعم

 ال

 أحيانا
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ضمن الموقع قسم يعرض : يمثل الجدول التالي النسب المعبر عنيا فيما يخص  22السؤال

 المحتويات قائمة بكل

 النسبة التكرار االحتمال

 %45 27 نعم

 %55 33 ال

 %122 62 المجموع

 

 

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة الطمبة الذين يرون أن ىناك قسم يعرض قائمة        

وىذا ناتج عن نوعية الخدمات التي يقدميا الموقع ،بحيث يعر ف   %22بكل المحتويات تقدر ب 

عمى محتوياتو في قائمة خاصة و ذلك لمتسييل عمى المستفيد عممية البحث عن ما يريده دون 

45% 55% 

 :  20الشكل 
 يمثل قسم في الموقع خاص بعرض المحتويات 

 نعم

 ال
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عناء ثم يحيمو إلى المعمومة بصفة دقيقة و واضحة .وكميا معدة بطريقة جيدة من طرف القائمين 

لمحتويات من األدوات التي تساىم في البحث والوصول إلى الوثيقة  عمى الموقع  ، وتعتبر قوائم ا

بسيولة وتوفر الوقت والجيد لممستفيد.أما الذين يرون بعدم وجود ىذه الوثائق فبمغت نسبتيم ب 

وىذا يفسر عرض المواقع لممعمومات دون االىتمام بعرض قوائم المحتويات ، مما يصع ب  22%

 عممية البحث عمى المستفيد.

خاصية مشاركة الموقع : يمثل الجدول التالي النسب المعبر عنيا فيما يخص  21السؤال 

 االلكتروني بموقع التواصل االجتماعي 

 النسبة التكرار االحتمال

 %68,33 41 نعم

 %31,67 19 ال

 %122 62 المجموع
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 التواصلن بمشاركة الموقع مع مواقع الحظنا من خالل الجدول أعاله أن أغمب الطمبة  يرو        

.أي أن بعض المواقع ليا  %21,22بنسبة  خاصة الفايسبوك و اليوتوب و التويتر االجتماعي 

أي تحيل المستفيد إلى مواقع التواصل مباشرة عند كتابة الكممات المفتاحية كطمب  ىذه الخاصية

تبادل المعرفة فيما بينيم أي عندما يكون  وذلك يساعد الطمبة في  الفايسبوك أو البريد االلكتروني 

تبادل المعمومات مع اآلخر . أما النسبة الثانية فقدرت ب طالب ما مشارك في موقع ما يستطيع 

وىي نسبة الطمبة الذين يؤكدون عمى عدم تشارك الموقع مع مواقع التواصل فميس  20,22%

أو غيره و إنما الموقع  المتخصص ل إليميوني مع الفايسبوك أوابالضرورة أن يتصل الموقع االلكتر 

 يفيد المستفيد بالمعمومات و ليس غيرىا .

ىذه وبة في تصفح : يمثل الجدول التالي النسب المعبر عنيا فيما يخص صع 22السؤال 

 المواقع 

68.33% 

31.67% 

 : 21الشكل
 .يوضح تشارك الموقع االلكتروني مع مواقع التواصل 

 نعم

 ال
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 النسبة التكرار االحتمال

 %48,33 29 نعم

 %51,67 31 ال

 %122 62 المجموع

 

 

نالحظ من الجدول أن الصعوبات التي تواجو الطالب مع الموقع االلكتروني  تتمثل في        

    االشتراكتفرض شروط الدخول لمموقع  والذي يتجمى من خالل القوانين والضوابط التي 

،باالضافة إلى عائق المغة ، وعممية البحث، وأيضا صعوبة النسخ   طمب بريد إلكترونيأو 

نسبة العينة الذين ليس ،أما   %21,22سبة الذين يتمقون صعوبات ب إذ قدرت ن والتحميل 

اقع و أن الطمبة و وىذا راجع إلى االستخدام الجيد ليذه الم %20,22لدييم صعوبات فبمغت 

  العينة لدييم اشتراك مع المواقع أو يتعاممون مع بالبريد االلكتروني مثال .

48.33% 
51.67% 

 :  22الشكل 
يوضح الصعوبات التي يتلقاها الطلبة في تصفح المواقع 

 المتخصصة

 نعم

 ال
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 عرض مؤشرات األسئمة المفتوحة: 3-2

 التي يتمقوىا الطمبة في تصفحيم لممواقع . الصعوبات

التي تقف عقبة في تصفح الطالب حظ بأن المشاكل األساسية مؤشرات أعاله نالمن خالل ال

المستفيد لممواقع االلكترونية المتخصصة في عمم المكتبات و المعمومات تتمثل أساسا في عائق أو 

ألجنبية ، مما يستمزم عمييم الترجمة ، و أيضا المغة ألن الكثير من الطمبة لدييم نقص في المغات ا

ابل إعطاء المعمومات المناسبة مشكل االشتراك فيناك بعض المواقع التي تطمب االشتراك مق

 العض الطمبة ليس لدييم بريد ، و إنما ال يحبون العمل بو ، و طمب البريد االلكتروني و ىناك بأو 

استخدام الكممات المفتاحية المناسبة عممية البحث و ن الطمبة في كيفية ننسى أيضا جيل الكثير م

 في المكان المناسب .
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 النتائج المتوصل إلييا :3-3

 بعد تفريغ البيانات و تحميميا توصمنا إلى النتائج التالية:

 ، وىم متحمسين دائما لإلجابة عمى مثل ىذه األسئمة.أن معظم الطمبة العينة إناث  -0

نستنتج أيضا أن الكثير من الطمبة الذين يستخدمون االنترنيت في بعض األحيان دون التودد   -6

ىذا مومة بنسبة كبيرة و و ىدفيم األساسي منيا  ىو القيام بالبحث عن المعإلييا بشكل يومي ، 

ستفادة منيا في بحوثيم العممية شيء إيجابي في اكتساب الكثير من المعارف و المعمومات لال

 دون أن ننسى التسمية و الترفيو و األخبار.تى مستقبال،حو 

غالبية الطمبة يستقون معموماتيم من المواقع العامة مما يساعدىم ذلك في التعرف عمى الكثير  -2

 من مصادر المعمومات إضافة إلى المتخصصة منيا .

حذر شديد و أن التعامل مع المعمومات الموجودة في المواقع يكون بيتفق أكثر المبحوثين مع  -2

 ذلك ألن بعض المواقع معموماتيا مجيولة المصدر مما يعرقل عممية التوثيق .

ع البوابة العربية قفيما يخص المواقع المتخصصة التي يستخدميا الطمبة كثيرا ، وجدنا مو  -2

لممكتبات و المعمومات ، ألنيا تقدم معمومات متسمسمة و موثوقة ،كما أنيا ال تفرض االشتراكات  

 يقصي المواقع األخرى كموقع مكتبة الممك فيد أو موقع مكتبة االسكندرية . ىذا اللكن 

مالئمة محتويات الموقع االلكتروني مع متطمبات الطمبة في بحوثيم العممية كانت بنسبة كبيرة  -2

 إن لم نقل ممتازة وىذا يدل عمى الخدمات التي تقدميا ىذه المواقع .

الموقع و تصفحو عبر شبكة االنترنيت ، وذلك بمجرد لبحث عن ا وجود سيولة كبيرة في -2

 ادخال الخط أو المؤشر الخاص بالموقع االلكتروني .
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وجود إمكانية تصفح المواقع االلكترونية المتخصصة في عمم المكتبات و المعمومات وىذا يدل  -1

 عمى :

اك بالبريد معظم الطمبة لدييم االمكانية في تصفح ىذه المواقع بشكل سيل من خالل االشتر  -

 االلكتروني .

 أغمبيم يحسنون التعامل مع مثل ىذه المواقع . -

ال يتم تحديث و مراجعة المعمومات إال في بعض األحيان ، وذلك من خالل القائمين عمى  -9

 ىذا الموقع.

ال يمكن الوصول إلى كل ىذه المواقع المذكورة إال في بعض محركات البحث فقط  -01

 تافيستا و ياىو مثال .المشيورة منيا مثل جوجل و أل

توجد سياسات و شروط واضحة لمدخول و استخدام بعض المواقع االلكترونية مثل الدخول  -00

 بالبريد االلكتروني أو التسجيل و االشتراك المادي .

 ال توجد معمومات عن نشأة الموقع أو مصدره في بعض المواقع . -06

المستفيد الحصول عمييا ، كما  يتيح الموقع معمومات مرتبة وواضحة تسيل عمى الطالب و -02

أن بعض المواقع توفر تعدد المغات مثل موقع االسكندرية مما يفيد ذلك في تفادي إضاعة الوقت 

 في الترجمة .ألنيا تخضع إلى الترجمة الفورية و تغيير المغة من جوجل ترجمة.

عرض المعمومات بشكل منطقي و متسمسل بحيث يسيل استخدام الموقع دون الحاجة  -02

 بسبب خضوعيا لمرقابة .لالنتقال من مكان إلى آخر ، وذلك 

 تضمن بعض المواقع ألقسام خاصة تعرض قائمة المحتويات التي يتيحيا الموقع . -02
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فيستطيع أي طالب أن  توفير عالقة مع مواقع التواصل االجتماعي ، كالبريد االلكتروني ، -02

 يدخل لمموقع عبر البريد.

فاإلضافة إلى ىذه المزايا والخدمات إال أنيا ال تخمو من النقائص والصعوبات والتي    -02

 نوجزىا في النقاط التالية: 

 ق البطيء لالنترنيت وما ينجـم عنو من إىدار  لموقت. فالتد -

 .مشكل أمن المعمومات ومصداقيتيا في بعض المواقع  -

بائي أو عند وجود مشاكل في نسخ خطر فقدان المعمومة خاصة عند انقطاع التيار الكير  -

 تحميل وحفظ المعمومة من الموقع . و 

 صعوبة تصفح المواقع األجنبية التي تتيح المعمومة بمغة أخرى غير العربية. -

  مشكل دفع الرسوم أو االشتراك مع بعض الواقع.-

 : نتائج البحث من عدم مطابقتياتطابق الفرضيات مع  3-4

ونية المتخصصة في عمم المكتبات مفادىا أن الطمبة يستخدمون المواقع االلكتر : الفرضية األولى

 المعمومات وقد خمصت النتائج األساسية إلى :و 

موقع مكتبة الممك فيد  خاصةجل طمبة عمم المكتبات و المعمومات يستخدمون ىذه المواقع  -

 العربية لممكتبات و المعموماتموقع البوابة و 

 كل الطمبة يتوجيون إلى االنترنيت لتصفح المواقع المتخصصة لتوظيفيا في بحوثيم العممية . -

 المواقع المتخصصة سواء العربية ومن خالل الدراسة أيضا الحظنا االقبال الكبير عمى   -
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 أو الغربية .

 إذن الفرضية األولى محققة بشكل كمي .  

مفادىا أن معدل توظيف الطمبة لممواقع االلكترونية المتخصصة في عمم الثانية : الفرضية 

 المكتبات و المعمومات بنسبة كبيرة ، ونظرا لمنتائج المتحصل عمييا نجد :

نما  أن غالبية الطمبة يوظفون ىذه المواقع في بحوثيم العممية لكن ليس بذلك المعدل المرتفع وا 

ىو ب و غيرىا وفي نظرىم ليس كل ما ىو موجود في االنترنيت يستخدمون مصادر أخرى كالكت

بالضرورة خاضع لممصداقية .وبذلك نخمص إلى أن معدل توظيف ليذه المواقع ليس كمي .إذن 

 الفرضية الثانية محققة نسبيا .

ومفادىا أن الطمبة يتمقون صعوبات في استخدام ىذه المواقع ، و بالعودة إلى الفرضية الثالثة :

 نتائج الدراسة نجد :

أن معظم الطمبة يتمقون صعوبات في تصفح ىذه المواقع عمى رأسيا طمب االشتراك في بعض 

األمور التقنية األخرى التي يتعرض ليا الطالب مثل يضا كيفية البحث عن المعمومة ، و المواقع و أ

ييم دينا آخرون ليس لدلكن يبقى ىذا لألغمبية فقط ، فما ، و تذبذب سرعة تدفق االنترنيت و غيرى

 ة ليست كمية إذن الفرضية محققة بشكل نسبي .بالتالي النتيجمشاكل في تصفح االنترنيت . و 
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 االقتراحات العامة و التوصيات : 3-5

تي لحمول المجموعة من ا اقتراحمن كدارسة يلل اخالييا من لإ ناتائج اتي توصملنا أىم انبعد تقديم

بالمواقع االلكترونية المتخصصة في عمم المكتبات و المعمومات ،وقد لخصنا رتقاء االيا  نمن شأ

 ىذه االقتراحات كاآلتي :

. و اتاحة المعمومات بشكل سيل  جعل المواقع في متناول كل المستفيدين  ميما كان مستواىم -

 سمس.و 

 ة .معالجة المعمومات الموجودة في المواقع و مراقبتيا ، حتى تكون أكثر مصداقي -

وضع قوانين خاصة بالتأليف و النشر حتى ال تحدث السرقة و القرصنة مع حماية حقوق  -

 المؤلف .

 وضع قوائم خاصة و أدلة لتوجيو المستفيد و تسييل األمر عميو . -

 تجديد المعمومات و تحديثيا بشكل دوري ومن الحين إلى آخر . -

 شتراكات في المواقع .نزع قيود اال -

 اعالنات و إشيارات  بالمواقع لمتعريف بخدماتو .وضع -
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 :الميدانية دارسةلم العامة النتيجة

لقد توصمنا في نياية ىذا الفصل الخاص بالدراسة الميدانية أن لممواقع االلكترونية دور فعال في 

تثقيف الطالب الجامعي صاحب التخصص المدروس إذ نجد نسبة كبيرة مما تقدر باألغمبية 

 الساحقة تقوم باستخدام المواقع و االعتماد عمييا .

كما رأينا أيضا لمطمبة توجيات لمعديد من المواقع بالعربية و الفرنسية وىم يعتمدون عمييا في 

بحوثيم العممية و األكاديمية .وفي دراستنا ىذه تبين مدى العالقة التي تربط بين الطالب و الموقع 

لمعمومات الموجودة فيو اضافة الى األىمية البالغة و الخدمات التي االلكتروني و ما مدى اتاحة ا

 لى ىذا الحد.لعمل عمى النيوض بيا دون التوقف إيقدميا . ولكن يجب ا



 خاتمة:

 

[146] 
 

641 

 خاتمة :

 وزيادة اخدماتي يؤدي إلى تحسين آداء منظمة أي استخدام المواقع االلكترونية في إن      

 ، وذلك لتحسين ظروف السرعة و التدفق في المعمومات .يامردوديت

فيد بدور المواقع االلكترونية ل المشكل المطروح الذي يخال وىذا ما أردنا اثباتو في دراستنا من

اتجاه الطمبة ، مما يثبت األىمية الكبيرة التي من المتخصصة في عمم المكتبات و المعمومات 

براز نقاط قوتيا بعرض  شأنيا ضم في طياتيا الكثير من المستفيدين إلى جانب الطمبة ، وا 

 االلكترونية .الخدمات التي تقدميا ىذه المواقع 

يبين الدور الفّعال الذي أما بالرجوع إلى االستبيان و النتائج المتحصل عمييا  فإن مفاد ذلك    

يخمق جو مالئم لترسيخ تصفح االنترنيت و توظيف المعمومات المتاحة عبر المواقع وىذا ال يكون 

المستفيدين لالرتقاء  إال عن طريق التشجيع عمى تكوين عالقة بين مسيري المواقع المتخصصة و

بعمم المكتبات و المعمومات وحتى التعريف بالتخصص بالمستوى المطموب ، فإن الوصول إلى 

ذلك وفق و  ،النتيجة المرغوبة فييا يكمن أساسا في الرغبة بالبحث في المواقع المتخصصة أكثر

االعتماد عمييا إلى  مما يساعد عمى تأىيل استخدام المواقع و توفر الشروط و الصفات األساسية ،

لممواقع عبر جانب الكتب واألوعية األخرى ،ىذا فضال عن إنشاء المكتبات و مراكز المعمومات 

 الواب لمتسييل عمى المستفيد ميما كان مستواه .

قميل جدا إن لم المتخصصة في الجزائر نجد أن أثرىا بالنظر إلى تأسيس المواقع االلكترونية و   

 مقارنة مع الدول العربية األخرى عمى غرار مصر و تونس و السعودية مثال .نقل عنو أنو منعدم 
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كونيا كون المكتبات الرقمية ،  تعد المواقع االلكترونية المتاحة عبر الشبكة مكتبة        

وااللكترونية  وحتى المكتبات ومراكز المعمومات الموجودة عمى أرض الواقع ،بحيث يمكن الرجوع 

ومن أجل ضمان وصول المستفيد الى المعمومات التي يريدىا البد المعمومات منيا ، إلييا واستقاء 

من القيام بمجموعة من العمميات وفق خطة معينة مثل معالجة الوثائق الموجودة في المواقع 

تزوير لضمان ومراقبة الناشرين و المؤلفين ووضع معايير خاصة تفيد في الحد من القرصنة وال

 .يا يتقو وثمات وممصداقية المعمو 

تقدميا ىذه  فكل ىذه المتطمبات يعد تواجدىا شيء ضروري ، إذ أنيا أحد األدوار التي   

االلكترونية نجد المتخصصة منيا في عموم نجاحيا ، وبالنظر إلى المواقع المؤسسات وأىم عوامل 

عمى الدور الذي  المكتبات والمعمومات ، التي أردنا أن تكون محل دراستنا اليادفة الى التعرف

تقدمو ىذه األنواع من المواقع في الرفع من نسبة استخداميا لدى الطمبة .وقد توصمنا في األخير 

، كما يمكن مالحظة أن  يجابيا في الرفع من استخداميا لدى ىذا المستوىتمعب دورا إ ياإلى أن

نخراط و التسجيل اإلي النشاطات التي تتبعيا ليا تأثير في جذب الطمبة  وتشجيعيم فالخدمات و 

 اخدماتي بمستوى االرتقاءفييا.و من ىذا المنطمق يمكننا القول بأن المواقع المتخصصة تسعى إلى 

  ا ىو أفضل .لكن يبقى ذلك بالحرص عمى مسايرتيامم وتقدي
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 الجنس:

 رمش أّثٚ  

 المستىي الجامعي:

سخش ااىسْت ثاّٞت ٍ                          سخشاٍ اىسْت أٗىٚ                             اىسْت اىثاىثت 

 . اإلنتزنثشبكة   محىر األول:ال

.ٕو أّج ٍِ ٍسخخذٍٜ شبنت اإلّخشّج؟ 1  

    ّادسا                                          أحٞاّا                                  دائَا  

 2.ٍا غشظل ٍِ اسخعَاىٖا؟

 اىبحث عِ اىَعيٍ٘ت                  اىخسيٞت ٗاىخشفٞٔ                         األخباس

.أٛ ّ٘ع ٍِ اىَ٘اقع غاىبا ٍا حسخقٜ ٍْٖا ٍعيٍ٘احل؟3  

 ٍخخصصت               عاٍت                           عيَٞت                                  ح٘اصيٞت 

؟ٍِ اىَ٘اقع اىَأخ٘رة.مٞف حخعاٍو ٍع اىَعيٍ٘اث 4  

ال حَْٖٜ ٍصذاقٞخٖا                        ثقت حاٍت                                حزس شذٝذ          

الهذف من المىاقع المتخصصة في علم المكتبات والمعلىمات.  المحىر الثاني:  

خصصت فٜ عيٌ اىَنخباث ٗاىَعيٍ٘اث اىخٜ حسخخذٍٖا؟اىَ٘اقع اىَخ .ٍا 1ٜٕ  

                 ٍ٘قع ٍْخذٙ اىٞسٞش                     ٍ٘قع ٍنخبت اىَيل فٖذ

يَنخباث ٗ اىَعيٍ٘اثاىب٘ابت اىعشبٞت ىٍ٘قع                   ٍ٘قع ٍنخبت اإلسنْذسٝت  

إرا ماّج ىذٝل ٍ٘اقع أخشٙ أرمشٕا؟ -  

 

.............................................................................................................  

..............................................................................................................  

ٍع بح٘ثل اىعيَٞت؟ ٍحخ٘ٝاث اىَ٘قع حخالءً .ٕو2  

ال                           ّعٌ  



 

 إرا ماّج اإلجابت بال عيو؟-

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

 أدوات البحث في هذه المىاقع.  المحىر الثالث:

فٜ شبنت اإلّخشّج؟ اإلبحاساىَ٘قع عبش  عِ .ٕو ْٕاك سٖ٘ىت فٜ اىبحث1  

 نعم                                            ال

اىَ٘قع؟   .ٕو ح٘جذ إٍناّٞت ىيبحث داخو2  

فٜ بعط اىَ٘اقع   ّعٌ                                   ال                              

التحذيث والىصىل للمىقع.  المحىر الزابع:  

.ٕو ٝخٌ ححذٝث ٍٗشاجعت اىَعيٍ٘اث بشنو دٗسٛ؟1  

 ّعٌ                                ال                               أحٞاّا

.ٕو َٝنِ اى٘ص٘ه ىيَ٘قع عبش أدىت ٍٗحشماث اىبحث؟2  

ال                               فٜ بعط اىَحشماث          ّعٌ                        

 المحىر الخامس: المحتىي واللغة.

ٕو ح٘جذ سٞاساث ٗششٗغ اسخخذاً ٗاظحت ىيَ٘قع؟.1  

 ّعٌ                              ال

 

ٕٜ ٕزٓ اىششٗغ؟ إرا ماّج اإلجابت بْعٌ ٍا  

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................  

.ٕو ْٕاك ٍعيٍ٘اث مافٞت عِ ّشأة اىَ٘قع؟2  

 ّعٌ                              ال

.ٕو اىَعيٍ٘اث ٍب٘بت ٍٗشحبت ب٘ظ٘ح بحٞث حَنْل ٍِ فَٖٖا؟3  



 

ال ّعٌ                                    

 

.ٕو ٝ٘فش اىَ٘قع أمثش ٍِ ىغت؟4   

 ّعٌ                                                ال

.إرا ماّج اإلجابت بْعٌ ٕو ٝخٌ حغٞٞش اىيغت ٗاىخشجَت بشنو سٖو؟5  

 ّعٌ                                                  ال

 المحىر السادس: خذمات المعلىمات.

اىَ٘قع ٍعيٍ٘اث مافٞت عِ ٍ٘ظ٘ع بحثل؟.ٕو ٝعطٜ 1  

 ّعٌ                                                     ال

 عيو إجابخل؟

.................................................................................................................

.................................................................................................................  

.ٕو حعشض اىَعيٍ٘اث بشنو ٍْطقٜ ٍٗخسيسو بحٞث ٝسٖو عيٞل اسخخذاً اىَ٘قع دُٗ 2

 اىحاجت ىالّخقاه ٍِ ٍناُ إىٚ آخش ٍَا قذ ٝسبب إظاعت اىجٖذ ٗاى٘قج؟

           ال                                      أحٞاّا     ّعٌ                                 

 

ٕو ٝخعَِ اىَ٘قع قسٌ ٝعشض قائَت بنو اىَحخ٘ٝاث؟.3  

 ّعٌ                                        ال

.ٕو ح٘جذ خاصٞت ٍشاسمت اىَ٘قع االىنخشّٜٗ بَ٘قع اىخ٘اصو االجخَاعٜ؟4  

ال            ّعٌ                            

التي يتلقىها الطلبة في استخذامهم لهذه المىاقع. الصعىبات المحىر السابع:  

ٕو حخيقٚ صع٘بت فٜ حصفحل ىٖزٓ اىَ٘اقع؟.1  

 ّعٌ                                      ال



 

رمش ٕزٓ اىصع٘باث؟أ.إرا ماّج اإلجابت بْعٌ   

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وزارة التعميم العالي و البحث العممي                                

 –مستغانم  –جامعة عبد الحميد ابن باديس 

مات المعمو و شعبة عمم المكتبات        كمية العموم االجتماعية                                         
 قسم العموم اإلنسانية 

 

 استبيان
مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر تخصص نظم المعلومات التكنولوجية الحديثة و التوثيق الموسومة  

 ب:

 

 

 

 تحت إشراف األستاذة :               إعداد الطالبتين :                                               

 براهيم نبيلة             بحري سامية                                                                 -

 مالحظة :                                 صباحبوعزيز  -

،إذ تكرمتم عمينا عمى األسئمة اآلتية فإننا لن إننا في حاجة ألى مساهمتكم لكي ننجز عممنا بنجاح 
الكشف عن هويتكم ، ال عن المعمومات التي نأخذ إال بعض الدقائق من وقتكم، ونعدكم بعدم 

 سوف نتحصل عميها ، و شكرا مسبقا 

 ( أمام اإلجابة المناسبةxالرجاء وضع إشارة)

 : االستبيان    10الممحق 

 

 استخدام الطلبة للمواقع االلكترونية المتخصصة في علم المكتبات والمعلومات

 -نموذجا   طلبة علم المكتبات و المعلومات بجامعة مستغانم  -

 



شعار موقع مكتبة الممك فهد  : 40الممحق   

 

 

 

 

 

 



 

الممك فهد موقع مكتبة الصفحة الرئيسية :40الممحق   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

: الصفحة الرئيسية لموقع االسكندرية40الممحق   



 

 

  bbf : موقع 40الممحق 



 

 



 

 

 

 

 enssibالصفحة الرئيسية ل  40الممحق :



 

 archimag: الموقع االلكتروني 40الممحق



 

 

 

 

 واجهة الموقع االلكتروني لمكتبة االسكندرية: 20الممحق 

 

 شعار موقع منتدى اليسير: 20الممحق  
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