


 



 

 شكر وتقدير

الحمد هلل الذي نور بالعمم بصيرتنا وشرح بو صدورنا وفرج بو كربة قموبنا ووقفنا عمى انجاز 

ىذا  إتمامكل من ساىم معنا في  إلىىذا العمل المتواضع نتقدم بأخمص الشكر والوفاء 

عمينا بتوجيياتو  لم يبخل" العمل ونخص بالذكر األستاذ المشرف "سميمان وزار" الذي

 ونصائحو القيمة فمو من أعظم التقدير وجزيل الشكر.

كما ال ننسى أن نعبر عن احتراما وفائق احتراماتنا وتقديرنا لكل األساتذة الذين ساعدونا 

والى . خاصة " بخموة محمد" بجامعة وىران وأناروا لنا طريق العمم في مشوارنا الدراسي.

والى الزميل الذي ساىم بشكل كبير في مساعدتنا عمى انجاز األستاذ "مدحي صالح "

 .المذكرة"بوسحابة سميمان"

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 إهداء

الكممات أىدي ثمرة جيدي إلى من سيرت عمى راحتي وسعادتي في الحياة إلى من تعجز 

الغالية التي كانت شعمة أنارت دربي المظمم و مدتني بالقوة وقت أن توفي بحقيا إلى أمي 

 .  الحاجة

 إلى نور عيني أبي الغالي الذي كان دخرا لي وسندي في الحياة  .

خوتي :  إلى أحباء قمبي وأغمى اليدايا من الرب  تعالى أخواتي وا 

 كبدييا وفمذة مميكة ،نصيرة،أمينة،خديجة، والى فتيحة وزوجيا رحمة اهللإسماعيل، يوسف ،

 "محمد، يوسف"

رفيقات دربي وصديقاتي: بختة، مميكة، دليمة، أمال، حفيظة، وردة،  إلى

 صديقتي في العمل صميحة وعائمتيا. إلى عائشة،يمينة،مميكة وصديقاتيا،مخطارية،

 كل من نستو مذكرتي ولم تنسو ذاكرتي. إلى

 اىدي ىذا العمل المتواضع.
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 إىداء

من قال فييما الرحمن :"وقل ربي ارحميما ما  إلىبكل حب وتقدير أىدي ثمرة جيدي ىذا 

 ".اربياني صغير 

من غمرني بعطائيما  إلى،  رآني إذاالقمب الذي برحمتو ورعاني والوجو الذي تبسم  إلى

 "أمي العزيز"قرة عيني إلىوحنانيما، 

 وأخواتي. إخوتيفي ىذه الحياة  سندي إلى

، إيمانفي انجاز ىذا العمل "العالية" والى كل زمالئي في الدراسة :فايزة، فوزية، رفيقتي  إلى

 .،جمعيةعائشة

  كل من جمعتني بيم كممة طيبة.  إلى
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 مقدمة:

تعتبر الجامعة جزءا أساسيا من المجتمع، وىي تقوم بدور رئيسي في التنمية         

االقتصادية والفكرية والروحية.فالجامعة ىي "تمك المؤسسة التي تتبنى المستويات الرفيعة في 

الثقافة فتحافظ عمييا وتضيف إلييا وتقدم من ذلك إلى الطالب الذي يمتحق بيا ما يجعل منو 

قفا وشخصا معينا ومما الشك فيو أن المكتبة الجامعية تعتبر من أىم الوسائل التي إنسانا مث

تعتمد عمييا الجامعة في تحقيق أىدافيا. فيي تقوم بتوجيو مجموعاتيا من المواد المكتبية 

لمساعدة مناىج الدراسة والمقررات الدراسية بالجامعة  وتقوم بتقديم خدماتيا لمطالب 

غراض  الدراسة والبحث وكونيا المالذ األول واألخير اللتزاميا بتوفير والباحثين تمبية أل

أوعية المعمومات الكافية وتقديم الخدمات المعموماتية لتيسير سبل البحث واالسترجاع وذلك 

بتوفير مجموعة حديثة ومتوازنة وقوية من مصادر المعمومات التي ترتبط ارتباطا وثيقا 

لعممية الجارية بالجامعة . وتعتبر مصادر المعمومات من بالمناىج الدراسية والبحوث ا

المستمزمات الضرورية لكتابة وانجاز مختمف أنواع البحوث والدراسات وكذلك إلعداد 

األطروحات والرسائل الجامعية المختمفة عمى مستوى الماجستير والدكتوراه والدبموم العالي، 

ئقية متنوعة وبأشكال مختمفة سواء مصادر وتسعى المكتبات الجامعية إلى توفير أرصدة وثا

معمومات تقميدية من كتب ودوريات ورسائل جامعية ووثائق ومؤتمرات وتقارير عممية أو في 
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أشكال غير تقميدية ومنيا جميع األشكال االلكترونية المتطورة كالبحث اآللي بما في ذلك 

نة عمى أقراص مدمجة قواعد بيانات ومصادر معمومات مخزنة عمى أشرطة ممغنطة ومخز 

 والوسائل السمعية والبصرية. 

وذلك من أجل تمبية احتياجات المستفيدين.وانطالقا من ىذه المعطيات جاءت دراستنا       

لتمقي الضوء حول مصادر المعمومات بنوعييا ودورىا في تكوين الطالب الجامعي وقد اخترنا 

د ابن باديس بمستغانم إلجراء دراستنا مكتبة كمية العموم االجتماعية بجامعة عبد الحمي

 الميدانية . 

 وعميو قمنا بتقسيم العمل إلى:     

الفصل التمييدي:وىو تمييد لبحثنا ويعطينا نظرة أولية عميو، الذي يتضمن أسباب      

اختيار الموضوع ، إشكالية وفرضيات الدراسة،أىميتيا وأىدافيا باإلضافة إلى حدود الدراسة 

تحديد مجتمع واختيار العينة وتحديد منيج الدراسة والذي كان المنيج الوصفي كما قمنا ب

المعتمد عمى التحميل. تميو أدوات جمع البيانات من خالل االستبيان الذي ساعدنا في 

اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة. كما ذكرنا فيو الدراسات السابقة لتحديد موضوعنا وضبطو 

 وتكممة ما بدأ بو اآلخرون. 
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الفصل النظري:  والذي كان تحت عنوان مصادر المعمومات، حيث  تضمن ثالث     

 مباحث :

تمحور المبحث األول حول مصادر المعمومات التقميدية حيث تطمب األمر إلى تقسيمو      

 إلى مطالب جاءت كالتالي:

 المطمب األول شمل تعريفا شامال لمصادر المعمومات التقميدية.

 ركزنا فيو عمى أىمية ىذه المصادر.المطمب الثاني 

والمطمب الثالث أكدنا فيو كل التأكيد عمى مستقبل مصادر المعمومات التقميدية في ظل ما 

 يشيده العالم من تطورات،

أما المطمب الرابع كان حول أنواع ىذه المصادر والتي جمعناىا في)مخطوطات، كتب، 

 دوريات ورسائل جامعية(.

ثاني  درسنا فيو أنواع مصادر المعمومات االلكترونية قسمناه إلى أربع مرورا إلى المبحث ال

 مطالب :

خصصنا المطمب األول: لمتعريف بمصادر المعمومات.أما المطمب الثاني شمل أىمية ىذه 

المصادر خاصة في مسار الباحثين والطالب، يميو المطمب الثالث تمركز حول المراحل التي 
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 إلى وقتنا ىذا، وفي المطمب الرابع خصصنا جزءا كبيرا منو مرت بيا ىذه المصادر وصوال

إلى األنواع وفيو مصادر سمعية وبصرية والمصغرات الفيممية،تمييا اإلنترنت مرورا إلى 

 الكتاب االلكتروني ثم الدورية االلكترونية.

بة عن الجانب الميداني: فيو خرجنا إلى الميدان لتطبيق ما ذكرناه في النظري ولإلجا      

تساؤالت  الجانب المنيجي والخروج بنتائج لتأكيد الفرضيات أو نفييا. وكان ىذا ما قمنا 

 بتطبيقو في مكتبة كمية العموم االجتماعية بجامعة خروبة. 
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  اإلشكالية:1-1

تعتبر المعمومات من أىم المقومات المميزة لوجود اإلنسان بين الكائنات الحية              

فعندما وجد اإلنسان عمى األرض وبدأت التجمعات السكانية في التاريخ  األخرى من حولو،

ىو بحاجتو الطبيعية إلى التفاعل مع اآلخرين من بين جنسو لغرض العيش سوية  أحس

فقد اتسم العصر الذي نعيشو باعتماده الكبير ، والتواصل معيم في تناقل المعارف والخبرات

عمى المعمومات وذلك ألىميتيا الكبيرة في حياتنا المعاصرة وارتباطيا بمختمف مجاالت 

 النشاط البشري.

يتحقق إال إذا اعتمد عمى قدر كاف أو مناسب من  أني عمل أو نشاط ال يمكن أ أنحيث 

تحافظ  أنتتقدم أو  أنفبدونيا ال تستطيع المجتمعات و األفراد أو المؤسسات ، المعمومات.

 عمى تقدميا.

لقد حظيت المعمومات اىتماما متزايدا نتيجة لما أسفرت عنو دراسات الطمب عمييا         

 وتعددت مصادرىا وأشكاليا.، فادة منياوأنماط اإل

فمم يعد اعتماد الباحث مقتصرا عمى المصادر الورقية)الكتب،الدوريات...(خاصة بعد التطور 

التكنولوجي اليائل في مجال المعمومات حيث فرضت عمييا مواكبة ىذا التطور وتعدتو إلى 

در الالورقية يعرف بالمصا ظيور أوعية جديدة)أقراص،مواد سمعية بصرية(أي ما
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لما ليا من دور بارز في تمبية احتياجات المستفيدين ىذا فضال عن سيولة  )االلكترونية(

 البحث وتوفير الجيد والوقت الممكنين.

كما تمعب مصادر المعمومات بنوعييا دورا أساسيا في دعم وتكوين الباحثين وطالب 

 العممية.والمجوء إلييا في إعداد بحوثيم  الجامعات عمى حد سواء،

تتميز المكتبة الجامعية عن بقية أنواع المكتبات األخرى بتوفيرىا لممصادر والوسائل التعميمية 

كالمراجع والدوريات والرسائل الجامعية والمصادر التعميمية والتكنولوجية الحديثة التي تساعد 

جامعية فقط الطالب وغيرىم من الباحثين عمى القيام بالبحث العممي،فمم تعد المكتبات ال

نما أصبحت جياز معموماتي متطور، فمع ثورة المعمومات وتنوع األوعية  مكتبات بحث وا 

ورقية وغير ورقية كما تضخمت المعمومات ولم يعد العقل  المطبوعة وغير المطبوعة.

 البشري يستطيع استعماليا في فرع واحد من فروع التخصيص الموضوعي.

المكتبة القمب النابض لمجامعة وعقميا المفكر فإذا كانت الجامعة ترتكز وظائفيا  تعد      

عمى ثالثة أىداف ىي التعميم والبحث وخدمة المجتمع.فان مكتبة الجامعة ىي ترتكز عمى 

وذلك بتزويد طالبيا بالميارات واإلمكانات التي تيسر  نفس األىداف وتستمد منيم وظائفيا،

قائق والمعارف والمعمومات من مصادرىا المختمفة،كما تسيل ليم ليم الحصول عمى الح

عممية البحث والتنقيب عن البيانات والمواد العممية والتعميمية بجيودىم الذاتية عن طريق 

 االطالع والبحث الذاتي والمستقل.
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 وىنا نجد الطالب بدوره الستغنى عن ما تقدمو لو المكتبة من مراجع النجاز بحوثو ورسائمو

وىذا ما تسعى لو المكتبات الجامعية في توفير اكبر ، الجامعية وىذا لتطوير وتنمية معارفو

 قدر ممكن من المعمومات لمطالب الجامعي أو الباحث التي تخدمو وتخدم بحثو.

ادر ا مدى مساهمة مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وعميو فان إشكالية البحث جاءت لتعالج ولمعرفة:

 المعمومات بنوعيها في تكوين الطالب الجامعي؟

 

 : :تساؤالت الدراسة2ـ1

 الفرعية التالية: األسئمةوتندرج تحتو       

 بحوثو العممية؟ إعدادماىي مصادر المعمومات التي يعتمد عمييا الطالب الجامعي في  -

 لمطالب الجامعي؟ األمثلتساىم في التكوين  أنكيف يمكن لمصادر المعمومات  -

 :الفرضيات: 3 ـ1

عدة  أوفيي عبارة عن"جممة ، انجاز الدراسات والبحوث العممية كبرى عند أىميةليا        

فيي تعبر عن المسببات  تابع، وآخروجود عالقة بين عامل مستقل  إمكانيةجمل تعبر عن 

  1المشكمة والتي تم تحديدىا بوضوح." إلى أدتالتي  واألبعاد

                                                           

 .413-412صص.2000كر،فدمشق:دار ال.ية وممارستو العمميةالنظر  أساسياتوـ دويدري،وحيد رجاء.البحث العممي:1
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تعرف عمى  خرآوفي تعريف ، 1البحث" إجراءاتوىي "فرض يفترضو الباحث قبل تنفيذ 

وذلك بناء عمى ما تكون لديو من خمفية  ،كنة التي يفترضيا الباحث لممشكمة"الحمول الممأنيا

 2.مرئية عن المشكمة قيد الدراسة" أومسموعة  أومقروءة 

 عمى تساؤالت دراستنا تم صياغة الفرضيات التالية: ولإلجابة     

بحوثو  إعدادفي عمى مصادر معمومات تقميدية  الطالب الجامعييعتمد  :األولى الفرضية

 .العممية 

لمطالب الجامعي من خالل  األمثلتساىم مصادر المعمومات في التكوين  الفرضية الثانية:

 المعمومات التي تقدميا لو النجاز ودعم بحوثو.

 اختيار الموضوع: أسباب:4 -1

يعود سبب اختيارنا لموضوع مصادر المعمومات ودورىا في تكوين الطالب الجامعي     

 ىي كالتالي: األسبابلمجموعة من 

 موضوعية: أسباب

 عمم المكتبات.موضوع مصادر المعمومات في تخصص  أىمية -

                                                           

.11.ص2013خالد أحمد،فرحان المشيداني.مناىج البحث العممي.عمان:دار األيام ، - 1  
  .41.ص2001رحيم، يونس؛كرو العزاوي.مقدمة في منيج البحث العممي.عمان:دار دجمة،  -2
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ية العموم االجتماعية معرفة دور مصادر المعمومات في تكوين الطالب الجامعي بكم -

 .-مستغانم -خروبة

 .أىدافولممعمومات المتعددة لتحقيق  واألمثل األحسنتحفيز الطالب عمى االستخدام  -

 أسباب ذاتية:

المواضيع كونيا متداولة كثيرا في مجال عمم  ذهالرغبة الشخصية في دراسة مثل ى -

 المكتبات والمعمومات.

 مثل ىذا النوع من الدراسات باعتبار الطالب محورىا ونقطة ثقميا. إلىميولي  -

 الدراسة: أهداف:5ـ1

 :إلىتيدف ىذه الدراسة       

 بحوثيم. إعدادمعرفة مدى استفادة الباحثين من مصادر المعمومات في  -

 عمى دور مصادر المعمومات في خدمة الطالب الجامعي. الضوءتسميط  -

 المصادر التي توفرىا المكتبة الجامعية. أنواعالتعرف عمى  -

 الوقوف عمى المكانة التي تحتميا مصادر المعمومات عند الباحثين. -

 الدراسة: أهمية :6ـ1
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مصادر المعمومات في وقتنا الراىن جعمو  سيوتكت أصبحتنظرا لمدور البارز الذي      

يحتل مكانة جد عالية في المكتبات بصفة عامة والمكتبات الجامعية بصفة خاصة.وىذا 

الدراسة في كونيا محاولة  أىميةىذه المصادر في تمبية حاجيات المستفيدين وتكمن  ألىمية

 ل:

 معرفة مصادر المعمومات بصفة عامة . -

لجامعي بكمية الوقوف عمى الدور الذي تمعبو مصادر المعمومات في تكوين الطالب ا -

 مستغانم. -خروبة  -العموم االجتماعية 

 تحديد المفاهيم والمصطمحات: :1-7

بحث عممي ىو ضبط المصطمحات المستخدمة في الدراسة  أيفي  األساسية األمورمن    

قراءة الموضوع بشكل خاطئ الن في شرح المفاىيم  إلىيؤدي  ىذا لكي ال.وشرح معانييا

قد تخرج الباحث عن موضوعو.وموضوعنا يتشكل من مفاىيم  أخرىتظير دالالت ومعاني 

 وىي: إال أساسية

 . informations ressourcesمصادر المعمومات:
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 أم سواء أكان كاتبا، شخص، أليمادة تقدم معمومات مفيدة  أووثيقة  أي:"يصطاحاال

 .1مستفيدا" أم باحثا،

الوسائل أو القنوات التي يمكن عن طريقيا نقل المعمومات إلى  جميع األوعية أو اإلجرائي:

 يمكن جمعو وحفظو، المستفيدين منيا ويعني ىذا في مجال عمم المكتبات والمعمومات كل ما

 المعمومات.تنظيمو واسترجاعو بغرض تقديمو إلى المستفيدين من خدمات المكتبات ومراكز 

 مصادر المعمومات التقميدية:

المقصود بيا كل األوعية والمصادر التي يكون الورق مادتيا األساسية، مثل: الكتب،      

 الرسائل الجامعية، الدوريات، بحوث المؤتمرات، تقارير البحوث والمعاير الموحدة.

 مصادر المعمومات االلكترونية:

معمومات موجودة عمى برامج الحاسب، ىي معمومات وخدمات المعمومات والحاسب      

 . 2اإلنترنتومواقع عمى شبكة 

 

                                                           

1-Teresa lasher، Yasser abd elmotey.dictionary of Library and information science .English - 
arabic and arabic-english.index.le Caire :dar elkitab el hadith ,2008 .p431. 

عبده.الكافي في مفاهيم علوم المكتبات والمعلومات:عربي=انجليزي.عمان:كنوز الصرايرة،خالد  -2

 .222ص.2102،المعرفة
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 الدور:

واالجتماعية بمعان مختمفة، والدور مفيوم  اإلنسانيةيستخدم مصطمح الدور في العموم      

 أيضا، ويشير 3المكانة إلىيطمق عمى الجانب الديناميكي لمركز القائم بالدور.الذي يشير 

منو،وىي توقعات تتأثر  اآلخرينالجماعة عمى ضوء توقعاتو وتوقعات  أوسموك الفرد  إلى

لمحقوق والواجبات المرتبطة بالمركز االجتماعي الذي يتميز بمجموعة  واآلخرينبفيم الفرد 

التي تيذب نتيجة الممارسة الدائمة واالطالع   واألنشطةمن الصفات الشخصية 

ادر المعمومات ىي وسائل ترتبط بيا ادوار كثيرة،دور المستمر،مص

سموكية معينة يحددىا لو  بأساليبتعميمي،تربوي،تثقيفي،ترفييي.تتطمب ان يمتزم الفرد 

 .1األىدافالمجتمع لتحقيق 

 التكوين:

 2الجيد. األداءنقل المعارف والميارات الالزمة من اجل       

السموك الذي يكتسب عن طريق  ألشكالعمى انو:"فعل تعمم  األخرعرفو البعض      

تعميم مبادئ التربية  إلى:"تمقين المتوجو بأنوممارسة دوره في مجال التربية.عرفو الباحثين 

                                                           

  .375 ص.1711بيروت:مكتبة لبنان،.،احمد زكي.معجم المصطمحات العموم االجتماعيةبدوي -1

2-Werther, devis.lee-gosselin .p693. 
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وخصائص المواد عن طريق التربية العامة والخاصة وتييئتو لممينة التي سيمتحق  ،موالتعمي

 1بيا بعد الفترة التكوينية".

 الجامعي: الطالب

 السعي وراء الشيء لمحصول عميو. أيمن الطمب  لغة:

اصطالحا:ىو كل شخص ينتمي في مكان تعميمي معين مثل:الجامعة أو الكمية أو المعيد 

 والمركز وغيرىا من أجل الحصول عمى العمم وامتالك شيادة معترف بيا من ذلك المكان 

 .2لمشيادة التي يحصل عمييا بعد تبعا حتى يستطيع ممارسة حياتو العممية فيما

 :منهج الدراسة:8ـ1

نتائج وحقائق معقولة حول الموضوع المدروس يعتمد الباحث عمى المنيج  إلىلموصول      

المتبعة لدراسة  اإلجراءاتمجموعة من  "فالمنيج ىوأذن، وعرضيا وتحميميا أفكارهلتنظيم 

المطروحة وذلك من خالل وصف  األسئمةعن  اإلجابةالظاىرة أو المشكمة من خالل 

  1الظاىرة المتعمقة بمشكل الدراسة وتحميميا وتفسيرىا الكتشاف الحقائق".

                                                           

 .121.ص1712،[د.ط].قسنطينة:دار البحث .1التربوية.ج اإلدارةمحمد الطيب،العموي. -1
 .11/04/2011.تاريخ الدخولwww.mawdoo3.comمصادر الحصول عمى المعمومات.المتاحة عمى الموقع-2
  .2001بوحوش،عمر.مناىج البحث وطرق إعداد البحوث.الجزائر:ديوان المطبوعات الجامعية، -1
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دراستنا ىذه لما يوفره  يالءم وقد اتبعنا في دراستنا عمى المنيج الوصفي التحميمي الذي    

من من أدوات تسمح بتجميع المعمومات وذلك بوصف الظاىرة المدروسة وتحميل المعطيات 

فالمنيج الوصفي وىو طريقة تثبت أو تنفي الفرضيات المطروحة،  نتائج إلىأجل الوصول 

 تصور الواقع عمييا الباحثون في الحصول عمى معمومات وافية ودقيقة، يعتمد

وتساىم في تحميل  سياسية والعممية،الثقافية وال األنشطةاالجتماعي،والذي يؤثر في كافة 

 2ظواىره.

التحميل المرتكز عمى معمومات كافية ودقيقة  أساليبمن  أسموبىو  الوصفي:فالمنيج      

فترات زمنية معمومة وذلك من أجل الحصول  عن دراسة أو موضوع محدد خالل فترة أو

عمى نتائج عممية ثم تفسيرىا بطريقة موضوعية وذلك بغرض الوصول إلى نتائج سميمة 

 واقتراح حمول إلشكالية موضوع الدراسة.

 .3مالئمة لمدراسة الحالية األكثرالمنيج التحميمي يعد من انسب مناىج البحث وىو  أما     

    

ظاىرة قائمة  أوالمعرفة الدقيقة والتفصيمية لعناصر مشكمة  إلىيعتبر محاولة لموصول   

المستقبمية الخاصة بيا وعادة  واإلجراءاتلمسياسات  وأوضح وأدق  أفضلفيم  إلىلموصول 

                                                           
  .18.ص0291.القاهرة:دار النهضة العربية،2جابر عبد الحميد،جابر؛أحمد خيري،كاظم.مناهج البحث في التربية وعلم النفس.ط -2

  .12بوحوش،عمر.المرجع نفسه.ص -3
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الظاىرة موضع  وأبعادىذا المنيج عند معرفتو المسبقة بجوانب  إلىيمجأ الباحث  ما

الدراسة.فمن خالل الدراسات السابقة حوليا ينتاب الباحث فضول في معرفة تفاصيل أكثر 

توفير البيانات والحقائق عن مشكمة موضوع البحث  إلىحول الظاىرة وييدف ىذا المنيج 

 1يا.لتفسيرىا والوقوف عمى داللت

 :تحديد مجتمع البحث واختيار العينة:9ـ1

حيث يفكر الباحث  تعتبر مرحمة تحديد مجتمع البحث من المراحل اليامة في البحث العممي،

باعتبار العينة صورة مصغرة لمجتمع  اإلشكاليةفي عينة البحث منذ أن يبدأ في تحديد 

عميو فان مجتمع دراستنا يتمثل في البحث حيث يتم اختيارىا لتقميل الجيد والمال والتكاليف و 

أولى ماستر وثانية  العربي بمستوياتيم: اإلعالم واالتصال، واألدبعموم تبات، طمبة عمم المك

 طالب،2734مسجل فييا اساتذة وطالب، 3221حيث يبمغ حجم مجتمع البحث ماستر 

 استاذ.153و

فقمنا باختيار أفراد ىذا المجتمع، ونظرا لكبر حجم مجتمع البحث لم يكن بوسعنا دراسة كل 

 عينة تمثمو.

 محدد لكي تكون  إطارالعينة لحصر الموضوع في  أسموبيتم االعتماد عمى  اختيار العينة:

                                                           

  .45.ص2001.عمان:دار وائل،5واقتصادية.ط إداريةتطبيقات  الرفاعي،أحمد حسين.مناىج البحث العممي = -0



 الفصل التمهيدي:                                                                      إجراءات الدراسة 
 

 

29 

 حيث تعرف:قصديو، فالعينة المختارة في ىذا البحث ىي عينة  النتائج سيمة االستخالص،

 (. portraits types)1.النمطيةكالعرضية والعمدية و  أخرى أسماء"العينة القصدية بعدة 

 طالب من التخصصات التالية والتي كانت مقصودة بيدف التغيير100ويقدر حجم العينة ب

 وىو:

 العربي. األدبطمبة  -

 واالتصال. اإلعالمطمبة عموم  -

 طمبة عمم المكتبات والمعمومات.  -

 :الدراسات السابقة:1-11

كبرى في انجاز البحوث العممية كونيا تساىم في عممية  أىميةلمدراسات السابقة        

التحكم في جوانب الموضوع المختمفة من خالل اخذ فكرة شاممة عن البحوث التي  أوالضبط 

وىذا لدعم نتائج  إليياوالتعرف عمى نتائجيم التي توصموا  ،آخرينمن قبل باحثين  أجريت

 البحث الميداني.

مع العمم  أخر أوبعض الدراسات التي ليا عالقة بموضوع بحثنا من جانب  إلىسنتطرق     

بان لموضوعنا ىذا نوع من االفتقار في الدراسات السابقة حول مصادر المعمومات ودورىا 
                                                           

0-Maurice ,Angers. Pratique à la méthodologie.alger :casbah,1997.p237. 
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ليست بالقريبة تماما من  في تكوين الطالب الجامعي.وسنعرض بعض الدراسات رغم أنيا

 تخدمو. أنيا إالموضوعنا 

 :ولىاأل الدراسة 

 ـ لمزيش مصطفى:1

 مصادر المعمومات ودورىا في تكوين الطالب الجامعي وتنمية ميولو القرائية، بعنوان:       

 جامعة منتوري،قسنطينة. رسالة دكتوراه في عمم المكتبات والمعمومات،

 ،أشكاليامشكمة مصادر المعمومات الورقية وااللكترونية وتعدد  إبراز إلىىدفت الدراسة 

حيث  وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي، والتأثر التأثيرالقة الموجودة بينيما من حيث والع

 اعتمد في جمعو لمبيانات عمى المالحظة واالستبيان.

من الدراسة أن التحكم في التقنيات والوسائل الحديثة التي تنشر وتبث المعمومات ىي  وتبين 

المعمومات ومن بين  إلىنتيجة عوامل عديدة ساىمت في تعمم الطالب وتدربو عمى المجوء 

 ىذه العوامل نذكر:

ال في مج طرأتـ المجيود الفردي الذي يبذلو الطالب لمتعرف عمى التغيرات والتطورات التي 

 المعمومات.
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دورات تدريبية داخل الجامعة وخارجيا لتكوين الطالب لمتحكم في طرق االستغالل  إجراءـ 

 الجيد لمصادر المعمومات.

تناولناه في دراستنا من حيث مصادر المعمومات ودورىا في تكوين  وتناولت ىذه الدراسة ما

 .الجانب النظري إثراءكثيرا في  أفادتناالطالب الجامعي.حيث 

 :الدراسة الثانية

 ـ لعفاف عواشرية: 2

مصادر المعمومات المتاحة في المكتبات الجامعية ودورىا في دعم التكوين  بعنوان:     

جامعة العربي وتسيير المكتبات ومراكز التوثيق،  الجامعي.مذكرة ماستر ل،م،د في تنظيم

 .تبسة التبسي:

مصادر المعمومات المتاحة في المكتبات  أىميةالتعرف عمى  إلىىدفت ىذه الدراسة 

واالجتماعية حيث تم تسميط  اإلنسانيةالجامعية ودورىا في دعم التكوين بمكتبة كمية العموم 

 الضوء عمى عنصرين ميمين وىما مصادر المعمومات والتكوين الجامعي.

مارة استبانة وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي المعتمد عمى التحميمي وتوظيفيا است     

 وتحميل البيانات. إحصاء أسموبرئيسية مع اعتماد  كأداة
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 الدراسة الثالثة:

 لبن الطيب زينب:ـ 3

دور مصادر المعمومات االلكترونية في تعزيز خدمات المعمومات بالمكتبات  بعنوان:        

ة ميدانية دراس جامعة قسنطينة: مذكرة ماجيستر قسم عمم المكتبات والمعمومات، الجامعية:

 . 2012 بالمكتبة المركزية لجامعة باتنة

مصادر المعمومات االلكترونية  أضافتوالتعرف عمى الدور الذي  إلىتيدف ىذه الدراسة      

والتعرف عمى فوائد استخدام مصادر المعمومات  لخدمات المعمومات بالمكتبات الجامعية،

تنوع مصادر المعمومات  إلىااللكترونية في تقديم خدمات المعمومات،ونتائج الدراسة تيدف 

 إلى أدىضوئية وقواعد معمومات وشبكة االنترنت  أقراصالمتوفرة بشكل الكتروني بين 

 الخدمات التي تقدميا.مواكبة التطورات التكنولوجية وكذا الرغبة في تحسين مستوى 

 :مجاالت الدراسة:11ـ1

 المجال الجغرافي:

الدراسة  إلجراءمستغانم ـ كمجال جغرافي  تم اختيار جامعة عبد الحميد ابن باديس ـ      

 البحث. أدواتالميدانية.والتي طبقت عميو 
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 المجال البشري:

عبد الحميد بن باديس اقتصرت عمى عينة من طمبة كمية العموم االجتماعية بجامعة      

 اإلعالم عموم وتخصصاتيم:عمم المكتبات، ماستر وثانية ماستر. أولى بمستوياتيم:

 العربي. واألدب واالتصال،

 المجال الزمني:

ىي الفترة الزمنية التي ستجرى فييا الدراسة والتي تستغرقيا في جمع البيانات المتعمقة     

 .2011الثاني من سنة بموضوع البحث والتي ستكون في السداسي 

 

 : :أدوات جمع البيانات12ـ1

االستبيان:"أداة يستخدميا المشتغمون بالبحوث التربوية عمى نطاق واسع لمحصول عمى 

جراء القائمة بالفعل، واألساليبحقائق،عمى الظروف  البحوث التي تتعمق باالتجاىات  وا 

الوسيمة العممية  جوانب معينة منيا، أووقد يكون االستفتاء في بعض الدراسات  واآلراء
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الوحيدة المسيرة لتعريض المستفيدين لمثيرات مختارة ومرتبة بعناية بقصد جمع البيانات 

 1صدق فرض أو نظرية". إلثبات الالزمة،

واالستفسارات المرتبطة مع بعضيا البعض بشكل يحقق  األسئمةوىو مجموعة من      

الباحث حيث ترسل أو تسمم لألشخاص الذين تم اختيارىم كعينة  إلييااألىداف التي يسعى 

سؤاال موزعا 15حيث يتضمن ىذا االستبيان  2.األسئمةعن  إجاباتيمليقوموا بتسجيل  لمدراسة

 محاور: 3عمى

 والمستوى الدراسي، معرفة الجنس، إلىىذا المحور  أسئمةتيدف  البيانات الشخصية:ـمحور 

 خروبة. ستغانم بكمية العموم االجتماعية ،والتخصص لمعينة بوالية م

 مصادر المعمومات ودورىا في تكوين الطالب الجامعي. :األولـ المحور 

الغرض من أسئمة ىذا المحور معرفة أنواع مصادر المعمومات ومدى مساىمتيا في تكوين 

البحث، التي يستخدمونيا في عممية  ىي المواد األكثر استخداما ومعرفة الطرق الطالب وما

 وىل يواجيون صعوبات في استخدام الرصيد الوثائقي.

 اسئمة.01المحور الثاني:تناولنا فيو مساىمة المصادر في التكوين األمثل لمطالب تضمن 

                                                           

.123.ص2010العبيدي.طرق البحث العممي.عمان:دار ديبونو، أالءلعبيدي،محمد جاسم؛ا - 1  

اهلل محمد.مناىج البحث العممي:دليل الطالب في كتابة األبحاث والرسائل العممية.مصر:المكتب العربي  الشريف،عبد-2
.123.ص1771الحديث،   
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 تحكيم االستبيان وتجريبه: :13ـ1

 :المشرفين األساتذةتحكيم االستبيان من طرف    

 األساتذة إلىعينة البحث قدمناه  أفراداالستبيان وقبل توزيعو عمى  إعدادبعد االنتياء من 

 إال مع موضوع الدراسة التي نقوم بيا، األسئمةومعرفة مدى مالئمة  ،رأييم إلبداء ينالمشرف

تم تعديل وحذف البعض  أيناالستبيان  بأسئمةانو تم تقديم العديد من المالحظات الخاصة 

 من بين من أشرف عمى التحكيم أساتذة بجامعة وىران أحمد بن أحمد. وكانمنيا.

 تجريب االستبيان: 

استمارة قبل توزيع االستبيان بشكل نيائي لتجريبيا بيدف التعديل في محاور 20قمنا بتوزيع 

وتعديل بعض  األسئمةواقتراحاتيم فيما يخص  رأييم إبداءوأسئمة االستبيان.حيث طمبنا منيم 

ات عن غيرىم باعتبارىم في ت الغير واضحة والتي يفيميا طمبة عمم المكتبالمصطمحا

 من صحتو قمنا بتوزيعو بشكل نيائي عمى العينة المختارة. التأكدوبعد التخصص، 

 توزيع االستبيان::14.1 

استمارة فقط 90 د العينة المستجوبة حيث استرجعنااستمارة استبيان عمى أفرا150تم توزيع

 استمارة لم تسترجع من طرف المستجوبين.15كما أن  استمارة فارغة،35 ألن 
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 :الفصل النظري 

 .مصادر المعلومات 
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 تمهيد:

تعد مصادر المعمومات بشتى أنواعيا مف األدوات الجد ىامة التي يستقي منيا          

 التي تمبي احتياجاتيـ.الباحثيف والدارسيف واألفراد ومتخذي القرار مختمؼ المعمومات 

فيي عادة ما تكوف  فيي تجعؿ الفرد عمى دراية بأحدث المعمومات في مجاؿ اىتماماتو،

فمصادر وتحتوي عمى معمومات مرتبة وحديثة، لتسييؿ عممية االستفادة منيا، شاممة 

ا ويمكننبة كانت ميما كاف نوعيا أو حجميا، المعمومات ىنا الركيزة األساسية لنجاح آي مكت

معرفة أىمية المكتبة بما تقدمو مف خدمات وما توفره مف مصادر ومدى استفادة الباحث أو 

 الطالب منيا والتي تسيؿ عميو الوصوؿ إلى معمومات بطريقة جد سيمة وبأقؿ جيد.
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 مصادر المعمومات التقميدية: -1

 تعريف مصادر المعمومات التقميدية: 1-1

المعمومات التقميدية بأنيا جميع المواد التي تستعمؿ عمى معمومات  عرفت مصادر        

 1يمكف اإلفادة منيا ألي غرض مف األغراض.

ويسمييا البعض المصادر المطبوعة أو المصادر التقميدية والمقصود بيا كؿ المصادر و 

ات الدوري الرسائؿ الجامعية، الكتب، األوعية التي يكوف الورؽ مادتيا األساسية مثؿ:

 2والبحوث والمؤتمرات وتقارير البحوث وبراءات االختراع والمعايير الموحدة.

بيذا المصطمح ىو أي وعاء فكري يحمؿ المعمومات تستخدـ في الدراسة أو   والمقصود

الخشب بعد تصنيعو س تدخؿ في صناعة النباتات والخرؽ و البحث العممي والترفيو عف النف

 3صناعة الكتب والدوريات وغيرىا. ومعالجتو يصبح ورقا يستعمؿ في

 دوريات، "كافة مواد المعمومات المطبوعة)كتب، يمكف تعريؼ مصادر المعمومات بأنيا:

األقراص  غير المطبوعة)المواد السمعية والمواد البصرية،تقارير البحوث، وثائؽ المؤتمرات(، 

  4.ومراكز المعمومات بجمعياالتي تقـو المكتبات والمصادر االلكترونية،  والوثائؽ، المتراصة،

                                                           

النوايسة،غالب عوض.مصادر المعمومات في المكتبات ومراكز المعمومات مع إشارة إلى الكتب المرجعية.عماف:دار -1
  .29ص.2003الصفاء،

متاحة على ..:.6على سا 32.60..13..تمت الزيارة يوم[على الخط المباشر] مصادر المعلومات الورقية.-2

 Http ://www .ta3lime.comالرابط:

.641ـ641ص المرجع السابق.ص. Teresa, lasher abd elmotey. -3  
ممحـ،عصاـ توفيؽ.مصادر المعمومات االلكترونية في المكتبات الجامعية.الرياض:جامعة نايؼ العربية لمعموـ -4

  .182.ص2011األمنية،
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وترتيبيا وحفظيا بأحسف الطرؽ ليتـ مف خالليا تقديـ معمومة معينة أو خدمة معينة يحتاج 

نظرا لشموليتو وتغطيتو لمختمؼ وسائؿ وىذا التعريؼ الذي يرجحو الباحث  إلييا المستفيد،

 1.المعمومات

 أهمية مصادر المعمومات التقميدية: 1-2

مات ذات أىمية كبيرة في مجاؿ إعداد البحوث والدراسات العممية عمى تعد مصادر المعمو 

 .وجو الخصوص والثقافة بصورة عامة

 تعتبر مصادر المعمومات مواد مساعدة لتحقيؽ أغراض البحوث والدراسات العميا. -

تساعد األفراد عمى مواجية تحديات الحياة اليومية في مجتمع معيف واتخاذ القرارات  -

 الصائبة.

 تعمؿ مصادر المعمومات عمى تمبية االىتمامات الترفييية لمختمؼ األفراد. -

تمد مصادر المعمومات األفراد بالمعمومات الالزمة التي تساعدىـ في ميمتيـ وتطوير  -

 2.معارفيـ في شتى المياديف

د استخدامات مصادر المعمومات لألغراض تيـ المكتبات ومراكز المعمومات كاإلعارة واإلرشا

 والخدمات المرجعية وغيرىا.

أو  ليذا احتمت مصادر المعمومات الصدارة في اىتماـ المكتبات، سواء لتنمية المجموعات،

 3.لتقديميا لممستفيديفتخزينيا واسترجاعيا،  تصنيفيا، ترتيبيا، حفظيا،

                                                           

  .182ممحـ،عصاـ توفيؽ.المرجع السابؽ.ص-6
  .28.ص2008،أحمد.المرجع في عمـ المكتبات والمعمومات.عماف:دار دجمة،ريا-2

  .37.ص1981.مراكز المعمومات الصحفية.الرياض:دار المريخ،إبراىيـعبد اليادي،محمد؛محمد -3
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كانة االجتماعية والعموـ التكنولوجية لمم وقد حظيت أيضا باالىتماـ في العمـو اإلنسانية، 

ويظير ىذا االىتماـ في الدراسات التي برزت منذ  التي تحتميا لدى الطمبة والباحثيف والقراء،

العقد السابع مف القرف العشريف التي أدت إلى إعادة النظر في بعض المفاىيـ التي كانت 

 تحكـ إدارة خدمات المعمومات خاصة ما يتصؿ منيا باألىمية النسبية ألوعية المعمومات،

 1.ى الطمب عمييا مف جانب المستفيديفومد

واستنادا إلى ذلؾ فاف الطمبة الجامعييف يستقوف المعمومات التي يحتاجونيا في دراستيـ 

ومقاالت  فمنيـ مف يجد ضالتو في الكتاب، وبحوثيـ في عدد كبير مف مصادر المعمومات،

تتجو فئة أخرى مف الطمبة إلى استخداـ الوسائؿ  والرسائؿ الجامعية.بينما الدوريات،

 2االلكترونية الحديثة لمبحث والدراسة.

 مستقبل مصادر المعمومات التقميدية: -1-3

الرقمنة تيدد وجود وانتشار المصادر الورقية كالكتب  أفيعتقد البعض              

االىتماـ بالكتب  أفصحيح  والدوريات والرسائؿ الجامعية بيف القراء وداخؿ المكتبات،

واف الرقمنة  مف ضمنيا الطمبة ألسباب عديدة،ت نسبتو حتى بيف الفئات المتعممة، تضاءل

تجمب لكؿ بيت مكتبة الكترونية أو افتراضية تتجاوز قدرة القارئ والباحث عف  أفيمكف 

 3.المعمومات عمى االطالع عمى الزخـ اليائؿ مف النتاج الفكري أو استيعابو

                                                           

37.المرجع السابؽ.صإبراىيـعبد اليادي،محمد فتحي؛محمد - 1  
مصطفى،مزيش.مصادر المعمومات ودورىا في تكويف الطالب الجامعي وتنمية ميولو القرائية:دراسة ميدانية بجامعة -2

 . 79.ص2009-2008منتوري ،قسنطينة .رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه في عمـ المكتبات والمعمومات،

. 111مصطفى،مزيش.المرجع نفسو.ص- 3
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ؿ بقي لمكتاب وكؿ ما ىو مطبوع الدور الريادي الذي لعبو خالؿ القروف الماضية كوعاء في 

 .حمؿ بيف طياتو

وسجؿ الديانات والدساتير واألحكاـ التي عرفتيا  تاريخ اإلنساف وحفظو مف االندثار، 

 كما حافظ عمى روائع الفنوف واآلداب والعمـو التي ساىـ في اإلنسانية في مختمؼ المياديف،

 فبواسطة األوعية المطبوعة تعمـ العامة والخاصة وتثقؼ، وضعيا الفنانوف والعمماء والحكاـ،

الكتاب المصنوع مف الورؽ الزالت  أفونعتقد  وحفظت التجارب باالعتماد عمى الكتاب،

المكتبات الزاؿ الوقت  أفوتعتقد  المكتبات تعتمد عمى نسبة كبيرة منو لتمبية رغبات القراء،

ألنو مف الصعب مف الناحية االقتصادية توفير  أماميا طويال لمتخمي عف الرصيد الورقي،

باإلضافة إلى األعداد  الرصيد الورقي اليائؿ المتوفر بالمكتبات، لرقمنةاإلمكانيات الالزمة 

 1الكبيرة مف القراء الذيف يفضموف المصادر الورقية ألسباب عديدة.

 نواع مصادر المعمومات التقميدية:أ-1-4

تمثؿ المخطوطات مصادر أولية لمعمومات موثقة    manu scriptالمخطوطات: 1-4-1

ويسعى عدد مف الباحثيف إلى االعتماد الكمي أو  تخص دراسة العديد مف الموضوعات،

وتمثؿ ودراستيا وتحميميا شكال ومضمونا  الجزئي عمى المعمومات الواردة في المخطوطات،

المخطوطات جزءا ميما مف تراثنا العربي واإلسالمي الذي يستحؽ الدراسة والبحث في 

 2مختمؼ فنوف المعرفة البشرية

                                                           

 . 666.مصطفى ،مزيش.المرجع السابق،ص-6
قنديمجي،عامر إبراىيـ؛ايماف، فاضؿ السامرائي.التقنيات واألجيزة الحديثة في مراكز المعمومات.بغداد:الجامعة -2

 .109-107.ص1988الستنصرية،
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"كممة مشتقة مف المغة  بأنيا: manu scriptsعرفت المخطوطات في موسوعة )الروس(:

 1الكتابة. وتعني scripts)و) وتعني اليد،Manus)تتكوف مف جزأيف) الالتينية،

 بالتالي فالمخطوطات تعني كؿ الكتب المكتوبة باليد قبؿ ظيور الطباعة.و 

الكتاب مصدر يتـ فيو جمع وتنسيؽ المعمومات بصورة جديدة books الكتب::1-4-2

 وذلؾ نظرا لطوؿ المدة التي يستغرقيا نشره، يقدـ الكتاب المعمومات الحديثة نسبيا، وعادة ال

را بمراحؿ اإلعداد والنشر مرو مؤلؼ حتى وصولو إلى أيادي القراء منذ بداية كتابتو مف قبؿ ال

والتي قد تبمغ بأقؿ تقدير سنتيف إلى راحؿ الالزمة إلظياره بشكؿ نيائي وكؿ الموالطبع، 

 2ثالث سنوات.

عرؼ الكتاب حتى اآلف مر بمراحؿ متعددة مف التطور الذي اثر وبشكؿ كبير  أفومنذ 

ففي إضافة إلى التنوع الكبير بوظائفو، ة والشكؿ الخارجي لو.عمى مكوناتو األساسي وواضح،

لتساعد في  لـ نراد فيا بكممة أخرى، تعني كممة كتاب شيئا واضحا ما الوقت الحاضر ال

والكتاب  والكتاب اإلحصائي، والكتاب السنوي، مثؿ الكتاب المدرسي، تحديد مدلوليا،

 3المرجعي...الخ.

البعض مف الكتاب وكما يسمييا  الدوريات، تعتبر periodicalالدوريات:1-4-3

 4.بالمطبوعات المسمسمة مف مصادر المعمومات الميمة لمباحثيف والكتاب

 
                                                           

Grand Larousse Encyclopédique :.vol.7.- 
1
  

. 234-233.المرجع السابؽ.صإبراىيـقنديمجي،عامر - 2  
. 18.ص1996،األكاديمية:العالـ عمى شاشات الكمبيوتر.القاىرة:المكتبة اإلنترنتزيف،عبد اليادي.- 3  
 . 225-224.صص.1،1999قنديمجي،عامر.البحث العممي واستخداـ مصادر المعمومات.عماف:دار اليازوري العممية،ط-4
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 الصحؼ والمطبوعات األخرى التي تصدر بشكؿ دوري منتظـ. 

منتظمة  نعرؼ الدورية بأنيا مطبوع يصدر عمى فترات محددة أو غير محددة، أفونستطيع 

لصفحة األولى لكؿ عدد وليا عنواف واحد يكوف واضح ومميز يظير عمى اأو غير منتظمة 

دورية وفي تحريرىا عدد مف الكتاب، ويقصد بأنيا ويشترط في كتابة مقاالت المف أعدادىا، 

 لى ماال نياية.تصدر بشكؿ مستمر وا  

وعمى الرغـ مف أف ىنالؾ عدد مف الدوريات التي تكرس مف صفحاتيا إلى تقارير        

ختمؼ العمـو والموضوعات البحوث التطبيقية واألساسية التي ينجزىا الباحثوف في م

مستخمصات أو عروض إال أف ىنالؾ عدد أخر مف الدوريات يشتمؿ عمى  ،والمعارؼ

 أفيشترط فييا  كذلؾ فاف بعض الدوريات تشمؿ عمى مقاالت ودراسات اللمبحوث األصمية، 

ة عف تفسيرات وتعميقات عف التطورات التي كتب عنيا وتكوف عبار  تكوف أصمية أو مبتكرة،

 1في االنتاجات الفكرية التي تظير في النوع األوؿ مف الدوريات.

كاف  لمرسائؿ الجامعية سواء ما thèses et dissertation:الرسائل الجامعية1-4-4

البحث العممي أىمية خاصة في  منيا عمى مستوى الدبمـو العالي أو الماجستير أو الدكتوراه،

فيي مف الوثائؽ الميمة التي يحتاجيا الباحثوف في موضوعاتيـ،وذلؾ ألنيا أوعية لنقؿ 

 2ي تتناوؿ في العادة موضوعات حديثة لـ يسبؽ اف تـ التطرؽ إلييا.المعمومات األولية الت

  

                                                           

. 225ـ.المرجع السابؽ.صقنديمجي،عامر إبراىي-1   

. 60ص.1996،تشريف الثاني،2.مجمة الحاسوب،عإحصائيةعوجاف،عرفاف.شبكة االنترنت :دراسة - 2  



 الفصل النظري:                                                                    مصادر المعلومات
 

 

44 

 بدرجة التفصيؿ والتعمؽ نفسيا في أوعية نقؿ المعمومات األخرى،فيي تمثؿ جيدا عمميا

 1.صيالأ

وتعرؼ الرسائؿ الجامعية بأنيا عمؿ عممي يتقدـ بو طالب الدراسات العميا في الجزء األخير 

مف مدة دراستو والتي تختمؼ مف دولة إلى أخرى ومف نظاـ جامعي إلى أخر لغرض 

وتختمؼ  2.الطالب تكوف ماجيستر أو دكتوراه الحصوؿ عمى درجة جامعية معينة في مسار

أىمية الرسالة الجامعية مف حيث كونيا إسياما عمميا متميزا تبعا لممستوى الذي تعد فيو 

رسائؿ الدكتوراه تساىـ إسياما أكثر فعالية مف رسائؿ الماجستير عمى  أفمماال شؾ فيو 

طالب الدكتوراه قد اكتسب مف الخبرة ما يؤىمو النجاز رسالتو بشكؿ أفضؿ فيو قد  أفاعتبار 

دخولو لميداف البحث العممي بعد الماجستير قد اكسبو  أفرسالة الماجستير سابقا كما  اعد

 .خبرة جيدة مف خالؿ ممارسة البحث العممي

والتي سيستثمرىا بكؿ تأكيد في إعداد رسالة الدكتوراه في الوقت الذي يفتقر فيو طالب  

أكاديمي متكامؿ ليذا  الماجستير ليذه الخبرة فيو يخوض تجربتو األولى في إعداد بحث

 3انتظر األوساط العممية لرسائؿ الدكتوراه انتظارا خاصا وفؽ ىذه االعتبارات.

 

 

 

                                                           

. 60عوجاف،عرفاف.المرجع السابؽ.ص- 1  
،ع- . 26.ص1995،ديسمبر26بامية،بساـ؛ناصر برغوثي؛منير نايفة.شبكة االنترنت.المجمة العربية لمعمـو 2  
. 24.ص1997الكاممي،عبد القادر؛عدناف الحسيني.البمداف العربية تنطمؽ نحو عصر االنترنت.مجمة الحاسوب،سبتمبر- 3  
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 :مصادر المعمومات االلكترونية -2

ىي مصادر المعمومات التقميدية وغير التقميدية مخزنة عمى وسائط سواء ممغنطة أو         

 .مميزرة بأنواعيا

أو تمؾ المصادر الالورقية والمخزنة أيضا الكترونيا حاؿ إنتاجيا مف قبؿ مصدرييا في  

ممفات قواعد بيانات وبنوؾ معمومات متاحة لممستفيديف عف طريؽ االتصاؿ المباشر أو 

 1داخميا في المكتبة أو مركز المعمومات مف خالؿ األقراص المكتنزة.

"كؿ عمؿ عممي نشر الكترونيا بيدؼ بأنو: ؼ الصوفي المصدر االلكتروني عر        

وتطويرىا قصد البيع أو  السوؽ فمو حضور بيف المجموعات االلكترونية، إلىالنزوؿ 

يشمؿ ىذا التعريؼ التطبيقات أو البرامج ألف المصادر االلكترونية ىي  وبذلؾ ال االشتراؾ،

ى مسجمة كمعمومات معمومات الكترونية في شكؿ نصوص كاممة أو دوريات الكترونية أخر 

وىكذا تكوف األوعية المعموماتية عبارة عف مجموعة معمومات عمى شكؿ نصوص   رقمية،

الكترونية لكؿ واحد منيا عنواف تجاري خاص بو يمكف تحصيمو عف طريؽ الشبكة أو 

 2بوسيمة أخرى.

       

                                                           

ممي.عماف:دار الكتاب عمياف،ربحي مصطفى؛المومني،حسف أحمد.أساسيات المكتبات والمعمومات والبحث الع1
.72ص .2004ي،العالم   

ر عيف أمميمة:دا.المكتبات الجامعيةالمراجع الرقمية والخدمات المرجعية في .صوفي،عبد المطيؼ2
 . 45_44ص.2004اليدى،



 الفصل النظري:                                                                    مصادر المعلومات
 

 

46 

الوثائؽ التي تتخذ "تمؾ  تعرؼ مصادر المعمومات االلكترونية بأنيا: ISOتعريؼ منظمة   

 1شكال  الكترونيا ليتـ الوصوؿ إلييا عف طريؽ الحاسب اآللي".

قاموس عمـ المكتبات والمعمومات المتاح عمى الخط المباشر فقد  :ODLISتعريؼ      

التي تتخذ الشكؿ  أنماط مقتنيات المكتبة، إحدىعرؼ مصادر المعمومات الرقمية بأنيا 

أو  االلكترونية واألعماؿ المرجعية المتاحة عمى الخط المباشر، الرقمي مثؿ:الكتب والدوريات

وكذلؾ كؿ  مف قواعد البيانات البيبميوغرافية وقواعد بيانات  محممة عمى أقراص مميزرة،

 2.اإلنترنتالنصوص الكاممة والمصادر المنشورة عمى صفحات 

عبارة عف تزاوج بيف تقنية " :مصادر المعمومات االلكترونية بأنيال AFNOR تعريؼ       

 ترتيب وتنسيؽ كافة الوسائؿ السمعية البصرية)صور فوتوغرافية، إلىاالتصاؿ التي تيدؼ 

 )برمجياتو(اآللي اإلعالـأصوات ونصوص(عمى نفس الدعامة وبيف  ،فيديو رسـو متحركة ،

 3واحد وبطريقة تفاعمية. آفمف أجؿ نشرىا وبثيا في 

 لمعمومات االلكترونية:أهمية وفوائد مصادر ا -2-2

وىو استخداـ مصادر المعمومات االلكترونية  أالالتحوؿ التدريجي نحو البديؿ الجديد  إف     

 جانب المصادر التقميدية تندرج تحتو فوائد جمة لممكتبة نذكر منيا: إلىمف قبؿ المكتبات 

                                                           

في المكتبة.القاىرة:الدار المصرية  واإلتاحة:االختيار،التنظيـ حمدي،أمؿ وجيو.المصادر االلكترونية لممعمومات -6
. 26.ص2007المبنانية،  

2 Retiz.m :odlis. Online dictionnairy and information science ,2009.from 
http :://lu.com/odlis.e-cfm.retrived.october. 
3Jacquesson,Alain.linformation des bibliothèque ,historique, stratégie et de carcel de la 
librairie,1995.p153.  



 الفصل النظري:                                                                    مصادر المعلومات
 

 

47 

أف التعامؿ مع مصادر المعمومات االلكترونية سيؤمف االستفادة مف جية عريضة جدا   -1

مف المعمومات في موضوع متخصص أو أكثر وىذا يتحقؽ بشكؿ أساس عف طريؽ البحث 

لالستفادة مف قواعد وبنوؾ معمومات وبشكؿ تفاعؿ حيث وفرت  onlineالمباشر  اآللي

 ؿ مف أنظمة متعددة.شبكات االتصاالت قدرات الربط واالتصا

 :كاآلتياالقتصاد في النفقات والتكاليؼ  -2

االقتصاد في نفقات االشتراؾ بالدوريات بشكميا الورقي وشراء الكتب وبكميات ال  -2-1

تتناسب مع احتياجات المستفيديف ولكنيا تشكؿ عبئا ماليا كبيرا أيضا ال يتناسب والطمب 

ة فيكوف الدفع والنفقات لمخدمة والمعمومات المطموبة عمييا.أما في حالة المصادر االلكتروني

 فقط والتي تمبي حاجة المستفيد تماما.

معناه أيضا التوفير في الكثير مف المبالغ التي كانت أعاله  -1- 2ذكر في ما -2-2 

 اإلجراءاتالشحف والنقؿ ونفقات  وأجورالتزويد وطمب المطبوعات  إجراءاتتصرؼ في 

 الفنية وكمفة تجميد المطبوعات وغيرىا.

أعاله لمجاالت أخرى  -2-2ي كانت تصرؼ كما ىو مذكور في توفير المبالغ الت -2-3 

-CDكاالشتراؾ في خدمات المعمومات االلكترونية الجديدة أو اقتناء قواعد جاىزة عمى 

ROM .1الغناء المجموعة وتمبية احتياجات المستفيديف بشكؿ أفضؿ 

                                                           

المكتبات .المجمة العربية لممعمومات.مج ايماف،السامرائي.مصادر المعمومات االلكترونية وتأثيرىا عمى -1
 .69-63صص.1ع،14



 الفصل النظري:                                                                    مصادر المعلومات
 

 

48 

ات مشكمة المكاف تحؿ لمكثير مف المكتب إفتطاعت مصادر المعمومات االلكترونية لقد اس

بالحصوؿ عمى أكبر قدر ممكف مف مصادر المعمومات ورغبة المكتبات خاصة الكبيرة منيا_

لخدمة المستفيديف الذيف تبمورت وتعقدت متطمباتيـ أيضا.فكما ىو مدوف أف القدرة التخزينية 

صفحة 250.000يعادؿ  ما أيميغابايت 600 اآلفىي CD-Romلمقرص المضغوط 

ومع االتصاؿ المباشر يمكف لممكتبات أف توفر كـ ىائؿ مف مصادر المعمومات  A4قياس 

 دوف الشعور بأي مشكمة ألي مكاف.

القدرة عمى البحث في قواعد عديدة لمربط الموضوعي وفتح  أيالتفاعمية  اإلمكانيات -1

 ستفيد.المجاالت الواسعة أماـ الم

الرضا الذي يحصؿ عميو الباحث نتيجة ليذا التنوع والقدرات والسرعة والدقة والذي  -2

 ينعكس ايجابيا عمى المكتبة وخدماتيا.

ىذه المصادر االلكترونية قد غيرت مف طبيعة عمؿ أو وظيفة أميف المراجع التقميدية  إف -3

أخصائي معمومات يشارؾ المستفيد ويرشده في الحصوؿ عمى المعمومات  إلىوحولتو 

 إستراتيجيةوالتصاؿ مع قواعد البيانات أو البحث في القواعد المتاحة وأحيانا قيادتو في 

دور وقيمة الخدمة  إلىالبحث.وىذا أيضا أعطى بعدا جديدا وغير مف نظرة المستفيديف 

 المكتبية والقائميف عمييا.

البدائؿ المطروحة في ىذا المجاؿ أماـ المكتبات ومراكز المعمومات لمصادر  -4

 1المعمومات.

                                                           

. 71ايماف،السامرائي.المرجع السابؽ.ص- 1  
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 فإذافقواعد البيانات المتاحة عمى الخط المباشر ومزاياىا المعروفة وسمبياتيا المعروفة أيضا.

-CDوىي األقراص المكتنزة   آخرشعرت المكتبة بسمبيات ىذه الطريقة ىنالؾ بديؿ 

Romعد الخط المباشر ولحؿ بعض سمبيات األولى وعمى رأسيا مشاكؿ التي جاءت ب

أقراص  اآلفاالتصاالت الياتفية وااللتزاـ والوقت المخصص لمبحث تحسبا لمكمفة وغيرىا.

(Worm :write once Read Manny)  التي حاولت حؿ أىـ مشكمةCD-ROM وىي

األقراص القابمة لممسح وبدأت األنظار تتجو نحو ىذه  واإلضافةالتحديث  إمكانيةعدـ 

 .(EDOD :Ecrasable Digital Optical Desks)ب المعروفة

 إلىأف مصادر المعمومات االلكترونية لـ تعد تقتصر عمى المطبوعات بؿ تعدتيا  -2

المصادر غير المطبوعة وىي المواد السمعية والبصرية_كما ذكرنا سابقا_ وىكذا أصبح 

أو اعتبرت قديمة  المكتبات االستفادة مف مصادر المعمومات كانت متروكة جانبا بإمكاف

بسبب تفوؽ تكنولوجيا المعمومات عمييا،واف تقدـ مف خالليا خدمات معتمدة في حصوليا 

 لألغراضلألطفاؿ أو  بصريا، عمى المعمومات مثؿ ىذه المواد كالمغناطيسية سمعيا أو

 العصر االلكتروني.التربوية وبأسموب متطور وروح 

باستطاعة المكتبات المستفيدة مف مصادر المعمومات االلكترونية أف توفر لممستفيديف  -1

 1.كميات كبيرة ومتنوعة مف مصادر معمومات خارجية

                                                           

. 73ايماف،السامرائي.المرجع السابؽ.ص- 1
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 أو مف خالؿ شبكات المعمومات وتقاسـ المواردOnlineالمباشر اآلليعبر البحث  

Ressources Sharing  اآلفوخدمة تبادؿ الوثائؽ عف بعد والتي أصبحت تعرؼ 

Téléfaxeوتناقؿ المطبوعات الكترونياÉlectronique  Document Delivery.1 

 غير ىذا فاف مصادر المعمومات االلكترونية ليا أىمية كبيرة في:

 مصادر غير المتوافرة عمى ورؽ . إلىفرصة لممستفيديف والباحثيف في الوصوؿ  إعطاء -

االقتصاد في النفقات والتكاليؼ سواء مف خالؿ االشتراؾ في الدوريات أو الكشافات -

 والمستخمصات.

 الحاجات البحثية لممستفيد وذلؾ لتنوعيا والسرعة والدقة في الخدمات . إشباع -

 2توفير الوقت والجيد وسرعة استرجاع المعمومات. -

 كترونية:المراحل التي مرت بها مصادر المعمومات االل -2-3

مرت مصادر المعمومات االلكترونية بأربعة مراحؿ مف التطور مف أجؿ تخزيف ومعالجة 

 واسترجاع الكـ اليائؿ مف المعمومات وىي كالتالي:

  أسموب النشر بالحاسبات  حيث ارتبط1981انتيت تقريبا في عاـ :األولىالمرحمة

، وكاف شبو بطيءالمركزية الرابطة بطرفيات في ىذه المرحمة كاف االتصاؿ  اآللية

 bibliographic Data Bases .3البيبميوغرافيمقصور عمى قواعد البيانات 

                                                           

 . 73ايماف، السامرائي.المرجع السابؽ.ص-1
  .183ص.2012عماف:دار المسيرة ، .2،وائؿ مختار.مصادر المعمومات .طإسماعيؿ-2
أماف.النشر االلكتروني وتأثيره عمى المكتبات ومراكز المعمومات.المجمة العربية  محمد،محمد-3

. 15-6.ص1،1985،ع6لممعمومات،مج  
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 . Dialogمف أشير القواعد التي ظيرت خالؿ ىذه الفترة قاعدة دايموغ

 :والتي بدأت مع ظيور الحاسبات الشخصية في أوائؿ الثمانينات المرحمة الثانية

 إلىتقريبا مع سرعات بدأت صغيرة ووصمت في نياية الفترة 1991وحتى عاـ

ي السابؽ بعض ماىو جديد ف إلىبت في الثانية)بث(وفي ىذه الفترة أضيؼ 9600

 AS Cilالكاممة غير المعالجة  والنصوصAbstractsالمختصرات قواعد البيانات ، 

full-text كما ظيرت في ىذه الفترة البيانات المدونة في أقراص ضوئية توجد عادة

 في المكتبات.

 :في ىذه المرحمة انتشرت القواعد المدمجة في أقراص توضع في  المرحمة الثالثة

المكتبات ويتـ االتصاؿ بيا مف داخؿ الحـر الجامعي أيضا عف طريؽ االتصاؿ 

  ولكف بواسطة معالجات خاصة وال تتوفر بصورة نصوص متشبعة مباشرة. باالنترنت

 :حيث ظيرت  االنترنتمرحمة ثورة النشر االلكتروني عف طريؽ  المرحمة الرابعة

والمكتبات  e-books والكتب االلكترونيةe_journal  المجالت االلكترونية

والمؤتمرات  remote-éducationsوالتعميـ عف بعد e-librairiesااللكترونية 

وكميا متوفرة في متناوؿ الباحث أينما وجد )سيولة  e-conférencesااللكترونية

 1.)سيولة االستخداـ(وبسرعات كبيرةاآلليخبرة في الحاسب  إلىالمكاف(ودوف الحاجة 

                                                           

. 15محمد،محمد أماف.المرجع السابؽ.ص- 1  
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فترضي المستخدـ)سرعة االتصاؿ(وعمى مدار ساعات اليـو بدوف انقطاع )أوقات 

 1ار زىيدة )قمة التكاليؼ(.العمؿ(وأخيرا بأسع

 أنواع مصادر المعمومات االلكترونية: -2-4

تعريؼ مصادر مصادر المعمومات السمعية والبصرية والمصغرات الفيممية: -2-4-1

ىي مواد تسجؿ عمييا المعمومات بالصوت وحده ومنيا األسطوانات ومات السمعية بأنيا المعم

المعمومات مف تمؾ المواد عف طريؽ السمع بطبيعة واألشرطة واألسالؾ والبطاقات وتسترجع 

 2الحاؿ.

ىي األوعية التي تسجؿ عمييا المعمومات بالصورة فقط ويعتمد في مصادر بصرية:-أ

 االستفادة مف المعمومات التي تحمميا عمى حاسة البصر فقط ومف بينيا:

 يض واألسود الشرائح الفيممية:عبارة عف لقطات فيممية منفصمة تكوف ممونة أو باألب

تكوف عمى شكؿ صورة شفافة تفصميا طبقة واقية أو تعرض بواسطة جياز خاص، 

 3غالؼ.

 الشفافات:عبارة عف أفالـ مصنوعة مف البالستيؾ الشفاؼ يتـ الكتابة عمييا باليد أو 

 4.اآلليالحاسب  بواسطة أقالـ خاصة أو

                                                           

 .15مرجع السابؽ.صحمد،أحمد أماف.الم-1
بيبميوغرافية النظرية الخميفة،شعباف عبد العزيز.البيبميوغرافيا أو عمـ المكتبات:دراسة في أصوؿ -2

. 83.ص1997،القاىرة:دار المصرية المبنانية،1وتطبيقاتيا.ط  

عبد اليادي،محمد فتحي؛عبد الشافي،حسف محمد.المواد الغير المطبوعة في المكتبات الشاممة.القاىرة:دار المصرية -.
. 84.ص1994المبنانية،  

عبد العزيز.بناء وتنمية المجموعات في المكتبات ومراكز المعمومات.اإلسكندرية:دار الثقافة     خميفة،شعباف -4
  .64.ص1999العممية،
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 1والنصوص. واإلحصاءاتوتحمؿ عمييا المعمومات والرسومات والجداوؿ 

  تعتبر المصادر السمعية البصرية مف أكثر الوسائؿ  مصادر سمعية بصرية: -ب

استخداما مف طرؼ األفراد وذلؾ ألىميتيا وأثرىا البالغ في التسمية والترفيو.ليذا تقبؿ 

التعمـ  إلىالمكتبات ومراكز المعمومات عمى اقتناء األشرطة واألفالـ التي تيدؼ 

 توفره مف  معمومات.ومف بينيا:  مامف خالؿ  والتدريب،

 عبارة عف سمسمة متتابعة مف المقطات الفيممية المرتبة ترتيبا رأسيا  المتحركة: األفالـ

 2عمى شريط فبمـ شفاؼ وتظير الصورة متحركة عند عرضو.

 مباشرة وىو قابؿ  البصرية  السمعية الفيديو:عبارة عف سطح ممغنط تسجؿ عميو المواد

 3لممحو والتسجيؿ عدة مرات.

ىي مصادر معمومات غير ورقية يمكف أف تحمؿ كميات كبيرة مف المصغرات الفيممية: -ج

بؿ يتـ االستعانة  المعمومات في حيز صغير وال يمكف قراءة محتوياتو بالعيف المجردة،

 4بأجيزة خاصة لقراءتيا ومف بينيا:

 

                                                           

. 64خميفة،شعباف عبد العزيز.المرجع السابؽ.ص- 1
  

. 87عبد اليادي،محمد فتحي؛عبد الشافي،محمد حسف.المرجع السابؽ.ص- 2  
اللكترونية في المكتبات ومراكز المعمومات.القاىرة:دار المصرية اسماعيؿ،وائؿ مختار.مصادر المعمومات ا-.

. 154.ص2000المبنانية،  

. 76.ص1999دراسة الوثائؽ العربية.القاىرة:دار غريب، إلىمحمود،عباس حمودة.المدخؿ - 4
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  فيممية ذات خصائص معينة،تسجؿ عمييا كمية مف الميكروفيمـ:"ىو مساحة

 .تسمح بقراءة المادة المسجمة بالعيف المجردة المعمومات بنسب صغيرة ال

وىو يفيد في تحميؿ المواد التي يراد حفظيا ، 1تقرأ وتطبع بواسطة أجيزة قراءة معينة" 

 لمدة طويمة وقميمة االستخداـ.

  الميكروفيش:عبارة عف بطاقة فيممية تحمؿ مجموعة مف الصور المصغرة ترتب عمى

شكؿ أعمدة طويمة أو أفقية،وبأعمى كؿ بطاقة مساحة مخصصة لكتابة بيانات 

 الميكروفيشالتعريؼ تقرأ بالعيف المجردة وتتراوح عدد المقطات التي تحتوييا بطاقة 

 لقطة.98الى 60مابيف

 ريحة متناىية الصغر.حيث يمكف لمشريحة الواحدة ذات األلترافيش:عبارة عف ش

 2سـ.1.5*1صفحة بحجـ3200ممـ أف تستوعب 148*150المقاس 

   االنترنت شبكة واسعة لممعمومات تعتمد عمى بروتوكوؿ االتصاؿ االنترنت:2-4-2

internet protocole ،وتشمؿ  الذي يسيؿ عممية الولوج لالستفادة مف خدماتيا المتنوعة

الوسيمة "وسائؿ االتصاؿ المطبوعة والمكتوبة والسمكية والالسمكية والتمفزيونية والمسموعة ىذه 

عامؿ الوقت والجيد والتكاليؼ التي تحدث خالؿ  اإلنسافوالمرئية وغيرىا.كما توفر عمى 

 3."واألخبار في سرعة ودقة متناىية عمميات االتصاؿ واكتساب الثقافات

                                                           

. 76محمود،عباس حمودة.المرجع السابؽ.ص- 1  
. 314.ص197المعمومات وتنمية المقتنيات.عماف:دار الفكر، سالمة،عبد الحافظ محمد.خدمات- 2

  

:النشأة التطورية واالتجاىات الحديثة والدراسات واإلعالـسوسيولوجية االتصاؿ  .عبد الرحمف،عبد اهلل-3
. 41.ص2000الميدانية.بيروت:دار المعرفة الجامعية،  
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وتربط  ضخمة مف شبكات االتصاؿ المرتبطة ببعضيا البعض،عبارة عف مجموعة        

يشاء مف  وعبر ىذا الجياز يستطيع المستخدـ أف يرسؿ ماالياتفي،  عبر الخطالكمبيوتر 

 1يريد". ويستقبؿ ما ،معمومات

 :االنترنتخدمات 

 :وسائؿ تبادؿ الرسائؿ بيف األفراد  إحدىيعتبر البريد االلكتروني  البريد االلكتروني

تاحة البريد العادي، مثؿ: نفس الرسالة  إرساؿالرسائؿ مثؿ  إلرساؿأنماط أخرى  وا 

 2لعدد كبير مف المشتركيف بصورة سيمة وسريعة.

 :نقؿ الممفاتFTP(File Transfert Protocol)  الخدمة األساسية الثانية في

سبات المختمفة عف طريؽ بروتوكوؿ ىي نقؿ الممفات بيف الحا اإلنترنتشبكة 

وقد تحتوي الممفات التي يمكف نقميا عمى النصوص  FTPيسمى  خاص بذلؾ،

أو الصور أو الفيديو أو البرامج التي يمكف تنفيذىا عمى الحاسبات المختمفة والتي 

وىناؾ عديد مف قواعد البيانات في جميع أنحاء  يوزع معظميا مجانا عمى الشبكة،

وتتناوؿ تطبيقات كثيرة في جميع األنشطة  العالـ،تحتوي عمى ممفات يمكف نقميا،

 3اإلنسانية.

                                                           

. 51.ص2010ر العولمة.عماف:دار الصفاء،لنوبي،محمد عمي.إدماف اإلنترنت في عصا- 1  
. 33-30.صص1998غنيمي،محمد أديب رياض.شبكات المعمومات الحاضرة والمستقبؿ.القاىرة:المكتبة األكاديمية، -  2  
اليوش،أبو بكر محمود.التقنية الحديثة في المعمومات والمكتبات:نحو إستراتيجية عربية لمستقبؿ مجتمع -.

. 132.ص2002ار الفجر،المعمومات.القاىرة:د  
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 Telnet:  الكمبيوترات المتصمة  إلىبرنامج مف برامج العميؿ يستخدـ في الوصوؿ

تسمى خدمة تمنت ، 1وتشغيؿ برامج تطبيقية في ىذه الحواسيب المضيفة باالنترنت

ألف ىذا مج معيف أو قواعد معمومات محددة، ابرن إلىوذلؾ مف أجؿ الوصوؿ 

 بنوؾ معمومات مثؿ: إلىمف الوصوؿ  المستخدـالنوع مف االرتباط يمكف 

Dialog دايموغ وداتا ستارdata star ، ومثؿ بنوؾ المعمومات ىذه ضرورية جدا

إلى حيث يستطيعوف الدخوؿ  في مختمؼ التخصصات والمجاالت، لمباحثيف،

 online واالرتباط بيا مباشرة data baseمختمؼ أنواع قواعد البيانات  

 downloade  .2وتفريغيا

 الكتاب االلكتروني: 2-4-3

الحسابات الكتاب تعرؼ الموسوعة العربية مصطمحات المكتبات والمعمومات و          

نص مشابو لمكتاب المطبوع غير أنو في شكؿ رقمي يتـ عرضو عمى االلكتروني بأنو، 

 3.اآلليشاشة الحاسب 

 إلىأو تمؾ التي تـ تحويميا  ،اآلليأو كتابتيا باستخداـ الحاسب  إعدادىاىي الكتب التي تـ  

عف طريؽ المسح الضوئي أو عبر ذلؾ مف أنماط المعالجة  آلياالمقروء  أيالشكؿ الرقمي:

 4.اآلليعمييا عبر شاشة الحاسب بيدؼ االطالع 

                                                           

. 149مزيش،مصطفى.المرجع السابؽ.ص- 1  
. 18.ص1996زيف،عبد اليادي.اإلنترنت :العالـ عمى شاشات الكمبيوتر.القاىرة:المكتبة األكاديمية،- 2

  

،القاىرة:المكتبة 3لعربية لمصطمحات المكتبات والمعمومات والحسابات:انجميزي=عربي.جحسب اهلل،السيد.الموسوعة ا-3
. 2231.ص2001األكاديمية،  

. 31.ص2011،عماف:دار يافا،190ريا،أحمد الدباس.المكتبات والنشر االلكتروني.ع- 4  
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تشبو في ترتيبيا  أما الكتاب االلكتروني فيو عبارة عف ممفات نصية محوسبة ،       

 وخاصة  ولكنيا  متوافرة عمى شبكات المعمومات المحوسبة، وتنظيميا الكتب المطبوعة،

أو بأشكاؿ وافرة عمى أقراص مدمجة أو مكتنزة، أو أف مثؿ تمؾ الممفات تكوف مت االنترنت

 محوسبة أخرى.

ومف الجدير بالذكر أف الكتب االلكترونية قد انتشرت بعد التطور التقني الكبير الذي حصؿ 

في مجاؿ الطباعة االلكترونية.وفي تخزيف واسترجاع المعمومات بواسطة النظـ المحوسبة 

 المختمفة.

وذلؾ ألف شبكة المادية كالورؽ والتجميد والحجـ،  محدد بالقيودوالكتاب االلكتروني غير      

واألقراص الضوئية المكتنزة يمكف أف تختزف كميات ضخمة مف البيانات في شكؿ  اإلنترنت

والفيديوية والكممات المنطوقة وموسيقى وغيرىا مف  ،فضال عف اختزاف الصورة الرقمية ص،ن

تكاليؼ واستنساخ الكتاب بشكمو االلكتروني عف  األصوات واألشكاؿ التي تكمؿ النص ونقؿ

 1شابيو مف األشكاؿ االلكترونية والميزرية. ما تكاليؼ القرص الضوئي أو

 الدوريات االلكترونية:2-4-4

عف المطبوعة  وال تختمؼىي تمؾ المطبوعة االلكترونية الصادرة بشكؿ دوري           

 .2في شكؿ اإلصدار الذي ىو الشكؿ االلكتروني إالالتقميدية 

                                                           

  .193ص.2010، .عماف:دار صفاءربحي مصطفى ،عمياف.النشر االلكتروني-1
كترونية في الدوريات االل السريحي.النشر االلكتروني:دراسة نظرية لبعض قضايا ،منى داخؿ؛السريحي، حسف عواد-2

.27.ص2،2001ع،6ػمج  .دراسات عربية في المكتبات وعمـ المعمومات ،المكتبات االلكترونية   



 الفصل النظري:                                                                    مصادر المعلومات
 

 

58 

لذا يجب عمينا  مف األشكاؿ المادية المتاحة لمدورية ، إالأف الدورية االلكترونية ماىي  يأ

 قبؿ 

فنالحظ عدـ  ،الخوض في دراسة الدورية االلكترونية أف نستعرض تعريؼ الدورية المطبوعة

وجود تعريؼ شامؿ جامع متفؽ عميو لمعنى أو لمفيـو المطبوع الدوري حيث أف التعريفات 

 طبيعة العمؿ الدوري نفسو. أوتتأثر بطبيعة الييئة المصدرة 

، periodical إلىيصدر تباعا  أفعمى أنيا "مطبوع مسمسؿ أو يقصد بو تعرؼ         

ى في فترات منتظمة أو مقررة وذلؾ أكثر مف مرة فتعرؼ الدورية المطبوعة أجؿ غير مسم

منو تكوف مرقمة أو مؤرخة في تتابع وتحتوي عمى مقاالت  إصدارةكما أف كؿ  في السنة،

تدخؿ تحت ىذا التعريؼ  والمطبوعات األخرى ال كتابات أخرى، أيمنفصمة أو قصص أو 

 األخرىألوراؽ والمنشورات وقائع أعماؿ المؤتمرات وا "الجرائد التي تنشر األخبار العامة،

    1الصادرة عف الييئات والمتعمقة باجتماعاتيا"

ومف التعريؼ السابؽ لمدورية المطبوعة "التقميدية":يظير جميا أف الدورية              

سواءا أكانت  ،إنتاجومف حيث طرؽ  إالااللكترونية ال تختمؼ كثيرا عف الدورية المطبوعة 

وكاف ىذا نتيجة لمتطورات التي حدثت في مى شبكة اإلنترنت، ط المباشر أو ععمى الخ

تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات في السنوات األخيرة وخاصة في أوائؿ التسعينات التي 

 2.كانت ليا تأثير كبير في تغيير أوعية المعمومات فتعددت األشكاؿ المادية لمدوريات

                                                           

  .1789صمحمد الشامي،احمد.المرجع السابؽ.؛حسب اهلل،السيد-1
.المتاحة عمى 22:38. عمى الساعة17/04/2018الخط المباشر[.تمت الزيارة يـو الدوريات االلكترونية.]عمى-2

  .http :://roof-éléctronic journal blogpost.comالرابط:
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يا عمى الشكؿ المطبوع والشكؿ المصغر وكذلؾ األقراص المدمجة التي تحتوي بعض من مف 

 1وظيرت باستخداـ شبكة االنترنت الدوريات االلكترونية.النصوص الكاممة لمدوريات، 

 مساهمة مصادر المعمومات بنوعيها في تكوين الطالب الجامعي: -3

 الطالب الجامعي:دور المكتبة الجامعية في البحث العممي لدى 3-1

فوجود  يعتبر الطالب عنصرا أساسيا في المكتبات الجامعية ومف أىـ الركائز فييا،     

وخدمتو الغاية واليدؼ الرئيسي ليذه  المكتبة الجامعية مف وجود الطالب أو المستفيد،

 المكتبات.

العممي الحاصؿ ومواكبة لمتقدـ  فالبحث العممي يحتاج إلى خدمات معمومات متطورة،     

وبالتالي موضوعات البحث العممي باألمر الذي يجعؿ  في جميع التخصصات الجامعية،

وذلؾ عبر متابعة اإلنتاج الفكري  المكتبة الجامعية مضطرة بدورىا لمواكبة ىذا التقدـ،

ورسائؿ  لمحصوؿ عمى أحدث ما ينشر ضمف مختمؼ أوعية المعمومات مف كتب ودوريات،

فالمكتبات الجامعية  ع اإلفادة مف شبكات المعمومات ونظميا المتطورة،م سمعية بصرية،

وتجديد العموـ مجتمعات واالرتقاء بالفكر العممي، تعمؿ عمى النيوض بالمستوى الفكري لم

مى مسايرة التقدـ العممي العالمي، والمعارؼ باإلضافات ونشرىا مف أجؿ اإلفادة وتساعد ع

 2.ومنظمة لمدارسيف والباحثيفوتقدـ ىذه المعارؼ موصوفة 

                                                           

1-الدوريات االلكترونية.المرجع السابؽ.
  

دارتيا وخدماتيا ودورىا في تطوير التعميـ الجامعي  بدر،أحمد؛عبد اليادي،محمد فتحي.المكتبات-2 الجامعية:تنظيميا وا 
. 26.ص2001والبحث العممي.القاىرة:دار غريب،  
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بعد اإللماـ بآخر ما وصمت إليو البحوث في التخصص حتى ال يقع تكرار النتائج نفسيا  

والمعمومات العممية نفسيا والتحكـ في ىذا الفيض اليائؿ مف المعمومات وتنظيمو وتيسير 

 1استعمالو مف طرؼ الباحثيف.

 لجامعي:أهمية مصادر المعمومات بالنسبة لمطالب ا3-2

 عمى توفير كؿ اإلمكانيات المادية لتكويف جيؿ واعي ومثقؼ بالتشجيع لقد عممت الجزائر

ظروؼ وتدعيـ القدرة الشرائية مراعاة لم بتوفير الكتب،عمى الدراسة في مختمؼ المستويات 

لتعميـ وتييئة الفرد ودفعو وتشجيعو عمى التعميـ والبحث عف  ،االجتماعية التي كانت سائدة

وتكريس الدافع  المعمومات باستمرار لتحسيف قدراتو الفكرية وتطوير مياراتو وخبراتو لمتكويف،

والميؿ إلى تجديد المعمومات الفكرية بجمع المراجع والمصادر الورقية وااللكترونية لتحسيف 

فة  والفرد ال يمكنو معر  ورفع المستوى العممي والثقافي لمفرد والمجتمع باالعتماد عمى النفس،

ما ينشر مف معمومات في شتى المجاالت والمعارؼ إال بالقراءة باعتبارىا مف وسائؿ اكتساب 

فيي نمط مف التعميـ والتكويف،تفيد في  الخبرات لما ليا مف أىمية في إخصاب حياة القارئ،

كما تزيد المثابرة عمييا في التعرؼ  الحصوؿ عمى المعمومات وتنمي الميارات والخبرات،

وقراءة المصادر الورقية وااللكترونية تطور  مغات األجنبية وزيادة الثروة المغوية،عمى ال

 2شخصية الفرد وتقيده بتجارب اآلخريف.

 

                                                           

. 28ص.المرجع السابؽ. محمد فتحي،عبد اليادي؛بدر،أحمد-  1  
. 185-184مزيش،مصطفى.المرجع السابؽ.ص- 2
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 مصادر المعمومات ومساهمتها في تكوين الطالب الجامعي: 3-3

اف اعتقاد الكثير مف الطمبة أف مصادر المعمومات المختمفة ليا دور كبير في تكويف       

الطالب الجامعي، باعتبارىا مرتكزىـ بالنسبة لمبحث العممي والتكويف كما تساىـ في زيادة 

ظيار مياراتيـ في عممية  وتطوير البحث العممي والتكويف.باإلضافة إلى تطوير معارفيـ وا 

المعمومات في ظؿ االنفجار ألمعموماتي كما تسيؿ عمييـ انجاز أعماليـ البحث عف 

التطبيقية دوف صعوبة وىذا راجع إلى فيـ المقررات المبرمجة وبالتالي الفيـ الصحيح اتجاه 

الكتب وشبكات المعمومات وغيرىا وأيضا إتاحة اإلمكانيات التي تزيد مف فاعمية التكويف 

 1مصادر المعمومات بأنواعيا.لتخريج الطالب مدرؾ ألىمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

عفاؼ،عواشرية.مصادر المعمومات المتاحة في المكتبات الجامعية ودورىا في دعـ التكويف الجامعي،مذكرة مقدمة لنيؿ -1
. 81. ص2016شيادة الماستر ؿ،ـ،د.تبسة،  
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 خالصة:

وتنوعت ىذه المصادر  لقد احتمت مصادر المعمومات الصدارة في اىتماـ المكتبات،      

مف تقميدية إلى الكترونية وىذا ما نتج عنو تضخـ اإلنتاج الفكري الذي يظير في أشكالو 

فالكتب، الدوريات، الرسائؿ الجامعية...الخ. كميا مصادر  المختمفة ولغاتو المتعددة،

معمومات تتوفر عمييا المكتبة والتي تساىـ بشكؿ أو آخر في تكويف الطالب الجامعي مف 

خالؿ خدمة بحوثو، وتنمية معارفو.وىذا االىتماـ الزائد بيذه المصادر جعميا تنتج مصادر 

المستفيديف بصفة عامة والطمبة والباحثيف معمومات أخرى لممساىمة وبشكؿ أكبر في خدمة 

بصفة خاصة، وىذه المصادر التي تعرؼ بمصادر معمومات الكترونية ظيرت كتكممة 

 لممصادر التقميدية ومواكبة لمتطور التكنولوجي.

 

 



 

2 
 

 

 :الفصل التطبيقي 
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  تمهٌد:
العممية تكممة لمخمفية النظرية وىذا من خالل مايمكن يعتبر الجانب الميداني لمبحوث        

من نتائج ذات قيمة عممية وعممية وتعكس وتفسر الواقع المدروس وىذا عن  إليوالتوصل 

أدوات منيج مالئم لمظاىرة المدروسة وعن طريق جمع البيانات الدقيقة باعتماد  إتباعطريق 

البيانات واستخراج نتائج تحميل  إلىخالل ىذا الفصل سوف نتطرق  ومن، وأساليب منيجية

في  مساىمة مصادر المعمومات بنوعييا)التقميدية وااللكترونية(لمتعرف عمى مدى  ،الدراسة

 تكوين الطالب الجامعي.
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 :تعريف جامعة عبد الحميد بن باديس -1

، 07/07/1998المؤرخ في98.220مرسوم بموجب ال أنشئتىي جامعة تقع غرب البالد 

وىي  تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، إداريوىي مؤسسة عمومية ذات طابع 

 إلىمرت جامعة مستغانم بعدة مراحل  عالي والبحث العممي،لتخضع لوصاية وزارة التعميم ا

 ماىي عميو كالتالي: إلىأن وصمت 

المتخصصة في العموم األساسية أحدثت بموجب المرسوم رقم  لألساتذةـ المدرسة العميا 

 .18/08/1984المؤرخ في 48.202

المتخصصة في التربية البدنية والرياضة في مستغانم أحدثت  لألساتذةـ المدرسة العميا 

 .22/03/1988المؤرخ في 88.64 بموجب المرسوم رقم

 .07/07/1992المؤرخ في98.220أحدث بموجب المرسوم رقممركز جامعي  ـ

 1998./07/07المؤرخ في 98.220جامعة مستغانم بموجب المرسوم رقم  إنشاءـ 

المتخصصة في العموم  لألساتذةوبموجب ىذا المرسوم تم حل كل من المدرسة العميا 

جامعة  إلىفي التربية البدنية والرياضية والمركز الجامعي  لألساتذةاألساسية والمدرسة العميا 

 مستغانم.

 :العموم االجتماعيةبمكتبة كمية التعريف _ 2
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ىي مكتبة تابعة لكمية العموم االجتماعية وىي فرع من المكتبة الجامعية تضم التخصصات 

 التالية:

   .عموم إنسانية 

 .عمم المكتبات والمعمومات 

  واالتصال . اإلعالمعموم 

 .تاريخ 

 :غرافيا(.ديمو  ،أرطوفونيا )عمم النفس،عمم االجتماع،فمسفة،وتضم العموم االجتماعية 

   :الموقع-2-1

 إلىتقع ىذه المكتبة في جامعة عبد الحميد ابن باديس بخروبة والية مستغانم ،ثم تم نقميا 

 .2016المبنى الجديد الواقع شمال شرق الجامعة في ديسمبر 

 كتبة الجامعية:أهداف الم-2-2

 لممكتبة الجامعية أىداف كثيرة منيا:

  المطالعة .تشجيع الطالب والباحثين عمى 

  تنمية قدرات الطالب العممية وذلك باالعتماد عمى أنفسيم  في كسب المعرفة

 والتعمم والتدرج في البحث.

 .تساىم  المكتبة مساىمة فعالة في بناء المواطن الصالح 
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  تساعد في تطبيق جميع موضوعات المناىج النظرية والعممية المقررة بما توفره

 لمباحث.

 لتدريس من طمبة وأساتذة  وباحثين وذلك بتوفير مجموعة تمبية حاجيات ىيئة ا

 مصادر المعمومات التي تخدم بحوثيم.

وذلك بتضافر الجيود  األىدافوعميو فان مكتبة كمية العموم االجتماعية حريصة عمى تطبيق 

 التطورات الحاصمة في مجال التكنولوجيا.بعين االعتبار  واألخذ

 :محتويات المكتبة الجامعية 2-3

 قاعات ىي : 05تحتوي المكتبة عمى 

 .)قاعة المطالعة لمطمبة )تحتوي عمى طاوالت وكراسي خاصة بالطمبة 

 .قاعة المطالعة الداخمية 

 :قاعة قسم المعالجة. قاعة قسم الجرد، مصمحة التسيير الوثائقي وتضم 

 . مكتب المسئول ومكتب األمانة 

 .)قاعة خاصة باألساتذة )اإلعارة والمطالعة 

 إلعارة.بنك ا 

 القوى العاممة بالمكتبة: 2-4

 إذتعتبر اليد العاممة داخل المكتبة العنصر األساسي والفعال  في تسييرىا عمى أكمل وجو 

 :األتيموظفا حسب رتبتيم كما ىو في الجدول 14تحتوي عمى 



التطبيقي:                                                                       الدراسة الميدانية الفصل  
 

 
68 

 

 

                 :يمثل الموظفين حسب الرتب 10الجدول رقم 

 عدد المنخرطين في المكتبة : -

 عدد المسجمين في المكتبة: اآلتييمثل الجدول 

 العدد المنخرطين

 132 دائمون األساتذة

 30 مؤقتون األساتذة

 123 طمبة الدكتوراه

 02 طمبة الماجستير

 العدد الرتبة

 02 ممحق بالمكتبات الجامعية:مستوى ثاني

 02 بالمكتبات الجامعية:مستوى أول  ممحق

 04 مساعد بالمكتبات الجامعية 

 05 عون تقني بالمكتبة

 01 عون أمن
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 2934 طمبة ليسانس+ماستر

 3221 المجموع

 -عموم اجتماعية-الطمبة المنخرطين بمكتبة الكمية يوضح عدد (12)جدول 

 الرصيد الوثائقي:2-5

نسخة ويتمثل في 48108يقدر الرصيد الوثائقي بمكتبة كمية العموم االجتماعية بحوالي 

 الجدول التالي:

 عدد الرصيد نوع الرصيد

 47854 عدد الرصيد الوثائقي الموجود في المخزن

 1297 عدد الكتب العربية)المصادر والمراجع(

 443 عدد الكتب الفرنسية)المصادر والمراجع(

 706 المجالت في قاعة المراجع

 1792 عدد المذكرات ليسانس+ماستر

 246  والماجستيررسائل الدكتوراه 

 48108 مجموع الرصيد الوثائقي

 يوضح  الرصيد الوثائقي لممكتبة  13جدول رقم 

 الهيكل التنظيمي لممكتبة: -3
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 الهيكل التنظيمي لممكتبةٌوضح ( 10)مخطط                     

 :المكتبةتسيير _البرامج المعتمدة في 4

الذي يتكون من  synjebفي تسيير رصيدىا عمى برنامج السنجاب  تعتمد المكتبة 

 (وحدات منو فقط وىي:03تعتمد عمى ثالث) األخيرةىذه  أن إال(وحدات 05خمس)

-invent : كما يمكننا طبع السجل. ،إليتسيير الجرد يسمح بانجاز سجل جرد  إذ 

- synjeb:  ويمكننا  من انجاز  ،قواعد معطيات مرجعية لمكتب بإنشاءنظام فرعي يسمح

وىو نسختين بالعربية UNIMARKوكذلك ISBD بطاقات فيرسية حسب التقنين الدولي 

 والفرنسية.

_FINDER:  آلينظام فرعي لمبحث متعدد المفاتيح وىو فيرس. 

 االقتناءات قسم الجرد

 مسؤول المكتبة

مصلحة التوجيه والبحث 
 البيبليوغرافي

البحث 
 البيبليوغرافي

 االعارة

 اعارة داخلية
اعارة 
 خارجية

 مصلحة الرصيد الوثائقي

 قسم المعالجة
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 اه(.دكتور ة بيانات خاصة بالمذكرات )ليسانس، ماستر، ماجستير،كما صممت المكتبة قاعد

 _النظام الداخمي لممكتبة:5

 مكتبة كمية العموم االجتماعية: إلىشروط الدخول 

رسمية في كمية العموم المسجمين بصفة والطمبة  لألساتذةالمكتبة مخصص  إلىالدخول  أن

 مسؤول المكتبة. خص ليم من طرف المر  واألشخاص االجتماعية،

 الوثائق التالية: إحدىالمكتبة دون تقديم  إلىيسمح الدخول  ال-

 بطاقة القارئ الخاصة بمكتبة العموم االجتماعية  -

 بطاقة الطالب.-

 شيادة التسجيل لمسنة الجارية. -

وعمى الراغبين االستفادة من خدمات المكتبة التسجيل لمحصول عمى بطاقة القارئ.تقديم 

 ممف التسجيل المتكون من الوثائق التالية:

 لمسنة الجامعية الجارية.نسخة من شيادة تسجيل  -1

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. -2

 شمسية.صور 02 -3

 بالنسبة لتجديد بطاقة القارئ تدفع نسخة من شيادة التسجيل لمسنة الجامعية الجارية. أما

 الوقت المخصص لممطالعة:
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ة والسبت قاعات المطالعة بمكتبة العموم االجتماعية مفتوحة كل يوم باستثناء أيام الجمع إن

 ساعات في اليوم دون انقطاع.08وأيام العطل الرسمية وذلك عمى مدى ثمانية 

مساء دون انقطاع 15:50غاية  إلى 08:30من الساعة  :لإلعارةالتوقيت المخصص  -

حسب  لإلعارةالخميس وذلك حسب الجدول الزمني المخصص  إلىمن يوم األحد  ابتداء

 التخصصات.

 مالحظة:

رجاع إعارةيمكن لجميع الطمبة  لجميع  15:50 إلى 15:00الكتب من الساعة  وا 

 .األسبوعمرة واحدة في تخصصات الكمية، 

استالميا يجب عمى كل طالب تقديم بطاقة القارئ عند دخول قاعة المطالعة الداخمية و  -

 الكمية.أما الطمبة األجانب تقديم رخصة اطالع تحمل موافقة من مسؤول عند الخروج، 

كمية العموم  أساتذةيسمح باستعارة الوثائق الموجودة بالمكتبة لكل من  الخارجية: إعارة -

طالب مرخص لو من طرف باحث،  أستاذ،االجتماعية.طمبة كمية العموم االجتماعية ولكل 

 مسؤول المكتبة .

بالنسبة لألساتذة يوما  20ايام بالنسبة لمطمبة، 07بسبعة ة الخارجية محدد اإلعارةمدة  -

 أيام بالنسبة لطمبة الماجستير. 10يوما بالنسبة لألساتذة المؤقتين،  15الدائمين، و

أيام عمى األكثر من تاريخ  5في حالة التأخر في استرجاع الكتب) تحدد مدة التأخر ب

 أيام. 8( تحجز بطاقة القارئ لمدة اإلعارة
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 ن تتجاوز: الوثائق المستعارة ال يمكن أ عدد الكتب أو -1

 كتب بالنسبة لألساتذة.  -2

 كتب لطمبة الماجستير والدكتوراه. -3

 كتابين بالنسبة لطمبة الماستر والميسانس.  -

ت الخارجية: المؤلفات المطموبة بكثرة وبصفة مستمرة وخاصة أميا اإلعارةتستبعد من 

ت الغالية الثمن، حوث والدراسات األصمية، المؤلفاالبالكتب، والقواميس، دور المعارف، 

 األطروحات والدوريات.

 ىذه الوثائق وقت الحاجة الماسة بعد الموافقة من طرف مسؤول المكتبة. إعارةويمكن 

 تحميل االستبيان: -6

 تحلٌل محور البٌانات الشخصٌة :
 الجنس:

 النسبة المئوية  التكرارات   اإلجابات

 ℅16 55 ذكر 

 ℅53 55 أنثى 

 ℅699 39 المجموع 

 : ٌمثل توزٌع أفراد عٌنة البحث حسب الجنس . 10جدول رقم 

أفراد العينة التي قمنا بدراستها و التي توزعت على االناث  (96):يبن الجدول رقم التحليل 

حيث يمثل نسبة أن الجنس الغالب فيه هو الذكور، و الذكور و نالحظ من خالل هذا الجدول 

 . ℅ 53، في حين نسبة االناث ℅ 16
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 .أفراد العينة حسب الجنس( يمثل 20(الشكل رقم

 النسبة المئوية  التكرارات  االجابات 

 ℅51 46 01ماستر 

 ℅49 44 02ماستر 

 ℅100 90 المجموع 

 ( 10، ماستر10)ماستر وى الجامعًٌمثل توزٌع عٌنة البحث حسب المست 15رقم الجدول 

المستوى الجامعي ألفراد العينة حيث بلغت نسبة طلبة سنة  90التحليل : يبن الجدول رقم 

 . ℅ 93و تاليها نسبة ثانية ماستر بـ  ℅ 56أولى ماستر بـ 

 المستوى:

 

 .توزيع أفراد العينة حسب المستوى الجامعييمثل :03الشكل رقم

11% 

89% 

 أنثى

 ذكر

51% 
49% 

 01ماستر 

 02ماستر 
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 النسبة المئوية التكرارات  التخصصات 

 ℅31 28 عمم المكتبات و المعمومات 

 ℅34 31 واالتصال  اإلعالمعموم 

 ℅ 34 31 العربي األدب

 ℅100 90 المجموع

)عمم المكتبات و خصصاتيمثل توزيع أفراد عينة البحث حسب الت: 16رقم جدولال

 ، األدب العربي(واالتصال اإلعالم، عموم المعمومات

حيث حازت شعبة عموم  ،يبن توزيع العينات حسب التخصصات التحميل الجدول أعاله الذي

، في حين حازت شعبة حاليا حال األدب العربي ℅ 34واالتصال عمى نسبة قدرىا  اإلعالم

 .وىي نسب متقاربة نوعا ما  ℅ 31عمم المكتبات والمعمومات عمى نسبة 

 
 .يمثل توزيع العينة حسب التخصصات)14(الشكل رقم

 المحور األول: مصادر المعمومات المتاحة في المكتبة الجامعية .

 : ما نسبة ترددك عمى المكتبة؟ 01السؤال 

35% 

34% 

31% 

 علوم االعالم واالتصال

 أدب عربً

 علم المكتبات
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 النسبة المئوية التكرارات  االحتماالت 

 ℅23 21 دائما 

 ℅58 52 أحيانا 

 ℅19 17 نادرا

 ℅100 90 المجموع 

 المكتبة .ن وتيرة تردد عناصر الدراسة عمى ي: يب 17الجدول رقم 

من المبحوثين تتردد عمى المكتبة  ℅ 58التحميل : من خالل الجدول أعاله أن نسبة 

كونيا تعتمد عمى مصادر أخرى لمحصول عمى  إلىذلك  إرجاعالجامعية أحيانا يمكن 

من عناصر الدراسة بشكل  ℅ 23، و تردد نسبة ت غير الموجودة بالمكبة الجامعيةالمعموما

التي تخدم المعمومات التي تقدميا المكتبة و استفادة ىذه الفئة من مصادر  إلىدائم وىذا راجع 

 إلىقد يرجع ىذا الدراسة نسبة مرددىا بشكل نادر و من عناصر  ℅19أما نسبة ، بحوثيم

 الخارجية . لإلعارةتقدميا المكتبة و ضيق الوقت المخصص  التيضعف الخدمات 

 

23% 

58% 

19% 

 دائما

 أحٌانا

 نادرا
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 المكتبةيمثل نسبة التردد عمى  :15الشكل رقم

 : كم ساعة تقضييا في المكتبة ؟02السؤال

 النسبة المئوية  التكرارات  االحتماالت

 ℅73 66 ساعة 

 ℅11 11 ساعتين 

 ℅14 13 ثالث ساعات فأكثر 

 ℅100 90 المجموع 

 :نسبة الساعات التي يقضيها الطالب بالمكتبة . 18الجدول رقم 

التي يقضييا الطالب بالمكتبة  النسبة األكبر التحميل : من خالل الجدول أعاله نالحظ أن

المراجع و أن الطالب يقضي ىذا الوقت لمبحث عن  إلىلساعة واحدة ويرجع ىذا  ℅ 73ىي 

 إلىوىذا راجع  ℅14، في حين يقضي البعض ثالث ساعات فأكثر بنسبة لإلعارة فقط

لساعتين  ℅ 11أما  ،الدوريات وىذا يتطمب وقت أكثر إلىالمجوء المطالعة بالمكتبة و 

 يقضييما الطالب بالمكتبة وىي نسبة قميمة جدا مقارنة باالحتماالت األخرى .

 

75% 

11% 
14% 

 ساعات المكتبة

 ساعة

 ساعتان

 ثالث ساعات فا اكثر
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 يمثل الساعات التي يقضيها الطالب بالمكتبة. :16الشكل رقم

 المخصصة لك ؟ اإلعارة: ىل أنت راض عن فترات  03السؤال 

 النسبة المئوية التكرارات  االحتماالت 

 ℅ 69 62 نعم 

 ℅31 28 ال

 ℅100 90 المجموع 

  المخصصة له اإلعارةب عن فترات يمثل مدى رضا الطال  :19الجدول رقم 

 
  المخصصة لمطالب. اإلعارةيمثل فترات  :17الشكل رقم

من عينة الدراسة راضون عن  ℅ 69التحميل: من خالل الجدول أعاله نالحظ أن نسبة 

، في مع أوقات فراغيم اإلعارةتوافق أوقات  إلىالمخصصة ليم وىذا راجع  اإلعارةفترات 

 المخصصة ليم . اإلعارةمن عينة الدراسة غير راضون عن فترات  ℅ 31حين نجد نسبة 

 كانت ال .لماذا؟  إذا_ 

69% 

31% 

 نعم 

 ال
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 النسبة المئوية التكرارات   اإلجابات

 ℅50 14 مع فترات الدراسة  اإلعارةتزامن فترات 

 ℅50 14 في األسبوع  لإلعارةعدم كفايتنا ليوم واحد 

 ℅100 28 المجموع 

  ن عن أوقات اإلعارة المخصصة لهم. : يوضح تبريرات الطمبة الغير راضو 01الجدول رقم 

 
 اإلعارةتبريرات الطمبة الغير راضون عن فترات  :18يمثل الشكل رقم

 اإلعارة: يبن الجدول أعاله تبريرات الطمبة الذين ىم غير راضون عن أوقات التحميل

مع فترات  اإلعارةتمحورت حول تزامن فترات  إجاباتيمالمخصصة ليم ، بحيث معظم 

 لإلعارةصرحوا بعدم كفايتيم بيوم واحد  ℅ 50 إلى ، باإلضافة ℅ 50الدراسة وىذا بنسبة 

مما جعل يوم واحد   اإلعارةمع فترات  المحاضراتتزامن أوقات  إلىوىذا راجع  األسبوعفي 

 سبة ليم .غير كاف بالن

 : ماىي األسباب التي تدفعك الستخدام مصادر المعمومات بمكتبتك ؟04السؤال  

50% 
50% 

 ٌوم واحد غٌر كاف

 التزامن مع الدراسة
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 النسبة المئوية التكرارات  االحتماالت 

 ℅84 76 البحوث  إعداد

 ℅07 06 ثقافة عامة 

 ℅09 08 المطالعة لمتحضير لالمتحانات 

 ℅00 00 أخرى 

 ℅100 90 المجموع 

استخدام المصادر المتوفرة بمكتبته  إلى: يمثل األسباب التي تدفع الطالب  00الجدول رقم 

. 

التحميل: يبن لنا ىذا الجدول أن أغمبية العينة المستجوبة يستخدمون مصادر المعمومات 

أن  إلىمستجوب و يرجع ىذا  76ما يعادل  ℅ 85قدرت نسبتيم بـ  إذالبحوث  إلعداد

البحوث ومذكرات التخرج فيم مجبرون عمى استخدام مصادر  بإعدادالطمبة مكمفين 

و بمغ عددىم  ℅ 09تحضير لالمتحانات بنسبة ل، ثم يمييا المطالعة ليذا الغرضالمعمومات 

، كما أن عدد قميل من المستجوبين يستخدمون إلثراء رصيدىم المعرفيمستجوبين وىذا  08

 مستجوبين . 06، أي ما يعادل ℅ 07مصادر المعمومات من أجل التثقيف وىذا بنسبة 
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 يمثل أسباب استخدام مصادر المكتبة. :19الشكل رقم

 ذىنك عند سماعك لمصادر المعمومات ؟ إلى: ماذا يتراود  05السؤال 

 النسبة المئوية التكرار االحتماالت

 ℅62 56 المصادر التي يحصل منيا الطالب عمى معمومات تخدم حاجياتو 

 ℅38 34 الوسائط التقميدية و االلكترونية التي تدعم بحوثك الدراسية 

 ℅100 90 المجموع

 : تخمين العينة المستجوبة عند سماعهم لمصادر المعمومات .02الجدول رقم 

التحميل : من خالل الجدول أعاله والمتعمق بمفيوم مصادر المعمومات لدى العينة 

من المبحوثين أن مفيوم مصادر المعمومات ىي المصادر التي  ℅ 62المستجوبة ترى نسبة 

من عينة  ℅ 38في حين تعتقد نسبة ، يحصل منيا الطالب عمى معمومات تخدم حاجياتيم

االلكترونية التي تدعم ات يتمثل في الوسائط التقميدية و الدراسة أن مفيوم مصادر المعموم

القنوات التي يمكن نقل ىي كل الوسائل و  مصادر المعموماتأما حقيقة ، بحوثيم الدراسية 

 المستقبل  أو المستفيد . إلىالمعمومات من خالليا 

84% 

7% 
9% 

0% 

 اعداد البحوث

 ثقافة عامة

 المطالعة

 أخرى
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 :يمثل مفهوم مصادر المعمومات01الشكل رقم 

 :ما نوع ىذه المصادر التي تستخدميا ؟06 السؤال  

 النسبة المئوية التكرارات  اإلجابات

 ℅ 74 67 مصادر المعمومات التقميدية 

 ℅26 23 االلكترونية  المعموماتمصادر 

 ℅100 90 المجموع 

 ن نوع مصادر المعمومات التي يستخدمها الطالب .ي: يب 03الجدول رقم 

من عناصر الدراسة ترى أن  ℅ 75التحميل: من خالل الجدول أعاله نالحظ أن نسبة 

طبيعة مصادر المعمومات التي يستخدميا المبحوثين ىي مصادر معمومات تقميدية و يمكن 

از بحوثو في حين سيولة استخدام ىذه المصادر التي تساعد الباحث في انجإلى ىذا  إرجاع

ة قليلة هي نسبن مصادر المعلومات االلكترونية وترى أ ℅ 26أما نسبة ، توفرىا بالمكتبة

للعدد  راجع  صعوبة الحصول عليها نوعا ما مقارنة مع التقليدية وهذا إلىجدا وهذا راجع 

 .المتوفرة بالمكتبة  اآلليةالقليل من الحواسيب 

62% 

38% 

 مصادر الحصول على المعلومات

 الوسائط التقلٌدٌة وااللكترونٌة
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 يمثل أنواع مصادر المعمومات. :00الشكل رقم

 كانت تقميدية فيما تتمثل ؟  إذاــ 

 النسبة المئوية  التكرارات االحتماالت 

 ℅64 58 كتب 

 ℅00 00 دوريات 

 ℅12 11 معاجم وقواميس 

 ℅00 00 موسوعات 

 ℅23 21 رسائل جامعية 

 ℅00 00 أخرى مصادر

 ℅ 100 90 المجموع

: ٌبن أنواع مصادر المعلومات التقلٌدٌة المستخدمة من قبل العٌنة 04الجدول رقم 

 المستجوبة.

74% 

26% 

 تقلٌدٌة.م.م

 الكترونٌة.م.م
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التحميل: من خالل الجدول أعاله يتضح لنا أن االستخدام الدائم من العينة المستجوبة لمكتب 

ىذه النسبة منطقية  تعتبرعينة و  90مستجوب من بين  58يعادل  أي ما ℅ 64بنسبة 

عمومات التي يبحث لكون الكتب المصدر األكثر توفرا بالمكتبة و احتوائيا عمى أغمب الم

 21أي ما يعاجل  ℅ 23الرسائل الجامعية بنسبة  الثانيةتالييا في المرتبة و  ،عنيا الباحثون

دعيم دراستيم تعممية و اكتشاف جديد ل إضافةىذا االعتماد لكونيا  إرجاعمستجوب و يمكن 

من  ℅ 12، و تميو المعاجم والقواميس بنسبة اآلخرونيتمم ما بدأ بو  والبد لمباحث أن 

مصطمحات ووضع الحدود الفاصمة بين المفاىيم المتداخمة في المبحوثين تستخدميم لضبط ال

 انجاز البحوث أو المذكرات .

 
 يمثل أنواع المصادر التقميدية. :02الشكل رقم

 ــ في حالة استخدام المصادر االلكترونية فيما تتمثل ؟

 النسبة المئوية التكرارات  االحتماالت 

 ℅00 00 الحواسيب 

65% 

0% 

12% 

0% 

23% 

0% 

 كتب

 دورٌات

 معاجم وقوامٌس

 موسوعات

 رسائل جامعٌة

 مصادر أخرى
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 ℅00 00 موقع الواب 

 ℅03 03 األقراص الممغنطة 

 ℅97 87  اآلليةس الفيار 

 ℅00 00 مصادر أخرى 

 ℅100 90 المجموع

: يبن أنواع المصادر المعمومات االلكترونية المستخدمة من قبل العينة 05الجدول رقم 

 المستجوبة .

 ℅ 97التحميل: من خالل الجدول أعاله يتضح أن األغمبية الساحقة من المبحوثين بنسبة 

وجيات أىمية ىذه التكنول إلىىذا  إرجاعو يمكن  اآلليمن عينة الدراسة يستخدمون الفيرس 

المبذوالن في عممية البحث عن مصادر المعمومات ذلك ألن  في ربح الوقت واقتصاد الجيد

يجمع جميع مصادر المعمومات التي تتعمق بالكممة المفتاحية التي اختارىا  اآلليالفيرس 

وىذا لسيولة استخداميا و  ℅ 03الباحث في قائمة واحدة أما األقراص الممغنطة بنسبة 

 توفير الجيد والوقت ومعظميا تأتي كممحق أو تكممة لمكتاب .
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 يمثل المصادر االلكترونية. :03الشكل رقم

 ىل المصادر المتاحة في مكتبتك كافية لخدمة بحثك ؟ : 07السؤال 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت 

 ℅27 24 نعم 

 73℅ 66 ال

 ℅100 90 المجموع

 : مدى رضا الباحث عن المصادر المتاحة في مكتبته في خدمة بحثه 06الجدول رقم  

من العينة المستجوبة ترى أن  ℅ 73التحميل : من خالل الجدول أعاله يتبن لنا أن نسبة 

عدم توفر المصادر  إلىالمصادر المتاحة بمكتبتيم غير كافية لخدمة بحوثيم وىذا راجع 

 ℅ 27، في حين نجد نسبة يحتاجونوالتي تخدم بحوثيم المطموبة أو أنيا قميمة مقارنة بما 

 م .التي ربما تتوافق مع بحوثيلمستجوبة راضون عن ىذه المصادر و من العينة ا

3% 

97% 

 الحواسٌب

 مواقع الواب

 األقراص الممغنطة

 الفهارس االلٌة

 مصادر أخرى
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 يمثل مدى كفاية المصادر المتاحة بالمكتبة :04الشكل رقم

 ال فمماذا ؟ إجابتككانت  إذاــــ 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت 

 ℅12 08 قمة المصادر التي تخدم بحثي في التخصص

 ℅15 10 الكتب التي نحتاجيا غير متوفرة بمكتبتنا

 ℅23 15 المعمومات التي تتوفر عمييا ىذه المصادر ناقصة 

 ℅50 33 النسخ قميمة جدا وكثرة الطمب عمييا

 ℅ 100 66 المجموع

تبريرات المقدمة من قبل العينة المستجوبة حول عدم كفاية الن ي: يب07الجدول رقم 

 المصادر المتاحة بمكتبتهم في خدمة بحثهم .

العين المستجوبة تبريرىا كان من  ℅ 50عاله تبين لنا أن نسبة التحميل: من خالل الجدول أ

و ترى أن المعمومات  ℅ 23: النسخ القميمة لممصادر و كثرة الطمب عمييا في حين حول

ترى أن الكتب التي يحتاجونيا غير  ℅ 15تمييا و  ،التي تتوفر عمييا ىذه المصادر ناقصة

27% 

73% 
 نعم

 ال
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ترى أن  ℅ 12و تمييا  ،جديدة بالكمية التخصصاتأن  إلىو ىذا راجع  ،متواجدة بمكتبتيم

 قمة المصادر التي تخدم بحثيم في التخصص .

 
 :التبريرات المقدمة حول عدم كفاية المصادر.05الشكل رقم 

 ماىي المغة التي تعتمد عمييا في البحث عن المعمومة في مكتبتك.:  08السؤال 

 النسبة المئوية التكرار المغة

 ℅98 88 العربية

 ℅02 02 الفرنسية 

 ℅00 00 االنجميزية 

 ℅ 100 90 المجموع 

: يبن المغة التي يعتمد عميها الباحث في البحث عن المعمومة في 08الجدول رقم  

 مكتبته.

12% 

15% 

23% 

 قلة المصادر 50%

 عدم تواجد الكتب

 المعلومات ناقصة

 النسخ قلٌلة
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التحميل: نالحظ من خالل ىذا الجدول أن أغمبية العينة المستجوبة يستخدمون المغة العربية 

المكتبة المتوفرة  مقتنياتوىذا راجع ألغمبية  ℅ 98في البحث عن المعمومة وىذا بنسبة 

قمة المصادر فييا  إلىيستخدمون المغة الفرنسية وىذا راجع  ℅ 02أما نسبة  ،بالمغة العربية 

 الفرنسية . بالمغة

 
 البحث. يمثل المغة المستخدمة في  :06الشكل رقم

المحور الثاني : عالقة مصادر المعمومات بنوعيها المتاحة في المكتبة الجامعية بطالب 

 الجامعي و دورها في تكوينه .

 : ىل تواجو صعوبات في استخدام الرصيد الوثائقي بمكتبتكم ؟  09السؤال 

 النسبة المئوية  التكرارات  االحتماالت 

 ℅67 60 نعم 

 ℅33 30 ال

 ℅100 90 المجموع 

 : الصعوبات التي تواجه العينة المستجوبة 09الجدول رقم                 

98% 

2% 0% 

 العربٌة

 الفرنسٌة

 االنجلٌزٌة
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 .ستخدام الرصيد الوثائقي بمكتبتهمفي ا                          

يواجيون  ℅ 67التحميل: نالحظ من خالل الجدول أعاله أن أغمبية المستجوبين بنسبة 

أما نسبة  ألسباب سنذكرىا في الجدول األتي، صعوبات في الحصول عمى الرصيد الوثائقي

يواجيون أي صعوبات في الحصول عمى الرصيد الوثائقي و استخدامو وذلك  ال ℅ 33

 ووجود مساعدة من طرف المكتبي .لسيولة عممية البحث عن الوثائق 

 
 في استخدام الرصيد.المستخدمة يمثل الصعوبات التي تواجه العينة  :07الشكل رقم

 نعم ماىي الصعوبات التي تواجيك ؟ اإلجابةكانت  إذا -

 النسبة المئوية  التكرارات  الصعوبات 

 ℅50 30 عدم مالئمة أوقات فتح المكتبة 

 ℅17 10 سوء تنظيم المكتبة 

 ℅33 20 الخارجية  لإلعارةعدم كفاية المدة المخصصة 

 ℅ 100 60 المجموع 

67% 

33% 

 نعم 

 ال
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 . : يبن الصعوبات التي تواجه أفراد العينة المستجوبة عند استخدام الرصيد21الجدول 

يرون  ℅ 50بنسبة  30: يتضح لنا من خالل ىذا الجدول أن معظم المستجوبين أي التحميل

 20الخارجية بـ  لإلعارة، تمييا عدم كفاية المدة المخصصة المكتبة أن عدم مالئمة فتح

 .℅ 17مستجوبين نسبتيم  10، ثم سوء تنظيم المكتبة بـ  ℅ 33مستجوب بنسبة 

 

 الصعوبات التي تواجه أفراد العينة في استخدام  الرصيد. أهميمثل  :08مالشكل رق

 هل تتلق المساعدة من طرف المكتبي  الستخدام مصادر المعلومات ؟ : 69السؤال 

 النسبة المئوية  التكرارات   اإلجابات 

 ℅02 02 نعم

 ℅98 88 ال

 ℅100 90 المجموع

كان الطالب يتمقى المساعدة من طرفي المكتبي الستخدام  إذا: يوضح 20الجدول رقم 

 مصادر المعمومات .

50% 

17% 

33% 

 وقت فتح المكتبة غٌر مالئم

 سوء التنظٌم

 مدة االعارة غٌر كافٌة
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كان الطالب يتمقى المساعدة من المكتبي  إذايتضح لنا من حالل الجدول أعاله : التحميل

 88أي ما يعادل  ℅ 98الستخدام الرصيد الوثائقي أم ال.فكانت األغمبية الساحقة بنسبة 

بـ نعم لعدم  إجابتيمكانت  ℅ 02عينة أجابوا بـ ال في حين نسبة  90مستجوب من بين 

 معرفتيم بعممية البحث .

 
 يمثل مساعدة المكتبي لمطالب الستخدام الرصيد. :08الشكل رقم

 ؟ ىل الرصيد الذي تحويو مكتبتكم  : 11السؤال 

 من حيث الكمية : 

 النسبة المئوية  التكرارات  االحتماالت 

 ℅16 14 كاف 

 ℅67 60 غير كاف 

 ℅18 16 ي ر أد ال

 ℅100 90 المجموع 

 رصيد الوثائقي من حيث الكمية.ميبن مدى كفاية المكتبة ل : 22الجدول رقم 

2% 

98% 

 نعم

 ال
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المكتبة من حيث الكمية كاف أم كان الرصيد الذي تحويو  إذاالتحميل: يبن لنا ىذا الجدول 

يرون أن  ℅ 67مستجوب بنسبة  60حيث اتضح لنا أن عدد كبير من المستجوبين  ال،

الطالب ما يبحث  إيجادعدم  إلىالرصيد الوثائقي من حيث الكمية غير كاف و ىذا راجع 

لنقص النسخ أو كثرة الطمب عمييا و ىذا ما ينقص من تمبية  إما اإلعارةعنو في بنك 

 14أما ، مستجوب ليسوا عمى دراية بكفاية الرصيد  16ما يعادل  ℅ 18حاجياتو أما نسبة 

يرون أن كمية الرصيد كافية ألنو يمبي حاجياتيم  ℅ 16يعادل نسبة  مستجوب أي ما

 يبحثون عنيا . التيالوثائق  بإيجادالوثائقية 

 
 يمثل كمية الرصيد الوثائقي. :21الشكل رقم

 من حيث النوعية :

 النسبة المئوية  التكرارات  االحتماالت 

 ℅17 15 كاف 

16% 

66% 

18% 

 كاف

 غٌر كاف

 الأدري
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 ℅78 70 غير كاف 

 ℅06 05 ال أدري 

 ℅100 90 المجموع 

 : يبن مدى كفاية المكتبة لمرصيد الوثائقي من حيث النوعية . 23الجدول رقم 

 70الذي يبمغ عددىم  ℅ 78التحميل : اتضح لنا عدد كبير من المستجوبين وذلك بنسبة 

يوفر جميع  مستجوب يرون أن الرصيد غير كاف من حيث النوعية ألنو ال يخدم وال

يرون أن الرصيد كاف من حيث  ℅ 17مستجوب بنسبة  15أما حاجياتيم المعموماتية، 

النوعية ألنو يمبي احتياجاتيم  و يرون أن المكتبة تسعى لتوفير وثائق ذات طبعات جديدة و 

مستجوبين ليست ليم أي دراية بكفاية  05يعادل  ما ℅ 06تواريخ نشر حديثة أما نسبة 

 يث النوعية .الرصيد من ح

 
 يمثل مدى كفاية المكتبة لمرصيد الوثائقي من حيث النوعية. :20الشكل رقم

16% 

78% 

6% 

 كاف

 غٌر كاف

 الأدري
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 : ىل تمجأ لمصادر أخرى غير موجودة في مكتبتكم ؟ 12السؤال 

 النسبة المئوية  التكرارات   اإلجابات

 ℅83 75 نعم 

 17 15 ال

 ℅ 100 90 المجموع

 مصادر أخرى الغير موجودة في المكتبة . إلى: يوضح المجوء  24الجدول رقم 

يستخدمون مصادر معمومات  ℅ 83مستجوب نسبتيم  75يبن لنا ىذا الجدول أن  :التحميل

تمبي احتياجاتيم حيث  ما توفره المكتبة الجامعية بجامعة خروبة . ألنيا ال إلى إضافةأخرى 

ي يبحثون عنيا مما ال يجدون المصادر المناسبة في مجال تخصصيم ونوع الوثائق الت

 15أي ما يعادل  ℅ 17استخدام مصادر أخرى النجاز بحوثيم أما نسبة  إلىيدفعيم 

 عمومات النجاز بحوثيم والمطالعة. مستجوب يكتفون باستخدام ما توفره المكتبة من أوعية الم

 
 يمثل المجوء لمصادر أخرى. :22الشكل رقم

83% 

17% 

 نعم  

 ال
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 المصادر؟ىي ىذه  ماف نعم  اإلجابةكانت  إذاـ 

 النسبة المئوية التكرارات   اإلجابات

 ℅07 05 أشرطة سمعية بصرية 

 ℅93 70  االنترنت

 ℅ 100 75 المجموع 

المتوفرة  إلى إضافةالمستجوب  يمجأ لهان المصادر األخرى التي ي: يب25الجدول 

 بمكتبتهم . 

أي ما  ℅ 93التحميل : من خالل الجدول أعاله يتضح أن األغمبية الساحقة التي نسبتيا 

أخرى أنيم يعتمدون عمى  مصادر إلى يمجئونعينة الذين  75مستجوب من بين  70يعادل 

في أي وقت كان . في  إلييا، و ذلك لسيولة استخداميا و اختصار لموقت و المجوء االنترنت

 مىع الحتوائيامستجوبين يستخدمون أشرطة سمعية بصرية  05دل ما يعا ℅ 07حين نجد 

 معمومات مصورة ومسموعة و تمكنيم من االستفادة منيم .
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 يمثل المصادر غير الموجودة بالمكتبة. :23الشكل رقم 

 : ىل تتمقى تكوين عمى استخدام الرصيد الوثائقي بمكتبتكم ؟13السؤال 

 النسبة المئوية  التكرارات   اإلجابات

 ℅ 11 10 نعم 

 ℅89 80 ال

 ℅100 90 المجموع 

 

: مدى تمقي العينة المستجوبة تكوينا عمى استخدام الرصيد الوثائقي 26الجدول رقم 

 .بمكتبتهم

كان المستجوبين يتمقون تكوين   إذااليدف من طرح ىذا السؤال ىو معرفة ما  إنالتحميل: 

بنسبة  80تبن لنا عدد كبير من المستجوبين  بالمكتبة ، إذالوثائقي عمى استخدام الرصيد 

7% 

93% 

 أشرطة سمعٌة

 األنترنت
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 إلىال يتمقون أي تكوين عمى استخدام الرصيد الن المكتبة ترى أنيم ليسوا بحاجة  ℅ 89

 11مستجوبين والتي تقدر نسبتيم بـ  10، أما ما يعادل وين عمى استخدام الرصيد الوثائقيتك

 ك في الجدول األتي : أجابوا بأنيم يتمقون تكوين و سنوضح ذل ℅

 
 يمثل التكوين عمى استخدام الرصيد. :24الشكل رقم

 بنعم كيف  ذلك ؟ اإلجابةكانت  إذا -

 النسبة المئوية  التكرارات   اإلجابات

 ℅60 06 عن طريق المكتبي 

 ℅40 04 بالمكتبة يبينون فييا كيفية البحث  األساتذةمحاضرات 

 ℅ 100 10 المجموع 

 ن التكوين عمى استخدام الرصيد الوثائقي بالمكتبة .ي: يب27جدول رقم ال            

11% 

89% 

 نعم 

 ال
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نعم حول تمقييم العينة المستجوبة التي أجابت بــالتحميل : من خالل الجدول أعاله نالحظ أن 

أي ما  ℅ 60عمى استخدام الرصيد الوثائقي بالمكتبة و ىذا عن طريق المكتبي بنسبة 

مساعدتيم  إلىعينات الذين أجابوا بـ نعم و ىذا راجع  10مستجوبين من بين  06يعادل 

مستجوبين  04ما يعادل  ℅ 40، في حين نسبة عممية البحث و خاصة الطمبة الجددعمى 

بالمكتبة يبينون ليم كيفية البحث فييا  األساتذةأنيم يتمقون محاضرات من قبل  إلىأشاروا 

 حصص التطبيقية .وىذا راجع لم

 
 يمثل التكوين عمى استخدام الرصيد لمبعض. :25الشكل رقم 

 : ىل تساىم المصادر المتوفرة بمكتبتكم في تكوينك الشخصي ؟ 14السؤال 

 النسبة المئوية  التكرارات   اإلجابات

 ℅56 50 نعم 

 ℅44 40 ال

 ℅100 90 المجموع 

60% 

40% 

 عن طرٌق المكتبً

 محاضرات االساتذة
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المتوفرة بالمكتبة و مدى مساهمتها في التكوين الشخصي  : المصادر 28الجدول رقم    

 . 

يعادل  من العينة المستجوبة أي ما ℅ 56التحميل من خالل الجدول أعاله نالحظ أن نسبة 

مستجوب يرون بأن مصادر المعمومات المتوفرة بالمكتبة تدعم تكوينيم الشخصي و  50

التنوع في المراجع  إلىتخدم حاجياتيم في انجاز البحوث و اكتساب المعارف و ىذا راجع 

المتوفرة  المصادرمستجوب يروا بأن ىذه  40يعادل  أي ما ℅ 44بالمكتبة في حين نسبة 

 قمة المعمومات التي تخدم بحوثيم. إلىالشخصي و ىذا راجع  تكوينيمفي  بمكتبتيم ال تساىم

 ـ 

 يمثل مساهمة مصادر المكتبة في التكوين الشخصي. :26الشكل رقم

 نعم كيف ذلك ؟ اإلجابةكانت  إذا

 النسبة المئوية  التكرارات   اإلجابات

 ℅60 30 الرصيد المغوي  إثراء

 ℅40 20 اكتساب المعارف 

56% 

44% 

 نعم

 ال
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 ℅100 50 المجموع 

 : كيفية مساهمة المصادر في التكوين الشخصي .  29الجدول رقم            

مستجوب يروا أن المصادر  30أي ما يعادل  ℅ 60: من خالل الجدول أعاله أن التحميل

 إضافةرصيدىم المعرفي أي  إثراءالموجودة بالمكتبة تساىم في تكوينيم الشخصي من خالل 

مستجوب تساىم في اكتساب معارف في  20ما يعادل  ℅ 40.في حين  ثقافة لرصيدىم

 المسار الدراسي. إلتمامالتخصص 

 
 يمثل كيفية مساهمة المصادر في التكوين الشخصي. :27الشكل رقم

: من بين االقتراحات التالية . ماىي التي ترى انو من الواجب توفرىا في  15السؤال 

 الطالب و تسييل عميو في عممية البحث؟مكتبتكم لممساىمة في تكوين 

 النسبة المئوية التكرارات  االقتراحات 

 ℅ 27 80 محاضرات تكوينية عامة  إقامة

 ℅30 88 دروس في المكتبة)البحث البيبموغرافي (

 ℅24 70 تربصات  إجراء

60% 

40% 

 اثراء الرصٌد المعرفً

 اكتساب معارف
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 ℅ 19 55 دورات تدريبية 

 ℅100 293 المجموع

 االقتراحات التي من الواجب توفيرهان ي: يب31الجدول رقم              

 بالمكتبة لممساهمة في تكوين الطالب و التسهيل عميه في عممية البحث .        

التحميل : من خالل الجدول أعاله تبين لنا أن من بين االقتراحات الواجب توفرىا بالمكتبة 

يعادل  أي ما ℅ 33لممساىمة في تكوين الطالب و لتسييل عممية البحث نجد ما يقارب 

تكوينيم عن كيفية دروس في المكتبة مع األساتذة ل إقامةمستجوب يرون أنو من الواجب  88

 80أي ما يعادل  ℅ 27محاضرات تكوينية عامة بنسبة إقامة إلى إضافة، البحث وما شابو

ما  ℅ 24تربصات بنسبة  إجراءمحاضرات لمطمبة و تمييا  إقامةمكتبة مستجوب أي عمى ال

مستجوب  55يعادل  ما ℅ 19دورات تدريبية بنسبة  إلى إضافةمستجوب،  70يعادل 

 لتأىيل أو التكوين حول عممية البحث و كيفية استخدام ىذه المصادر.

 
يمثل االقتراحات التي من الواجب توفيرها بالمكتبة لممساهمة في تكوين  :28الشكل رقم

 الطالب والتسهيل عميه عممية البحث.

 النتائج العامة لالستبيان: -7

27% 

30% 

24% 

19% 

 اقامة محاضرات 

 دروس بالمكتبة

 اجراء تربصات

 دورات تدرٌبٌة
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من نتائج في  إليوفي الفصل النظري، ومن خالل ما تم التوصل  إليوتطرقنا  من خالل ما

 الجانب الميداني يمكن تقديم النتائج العامة لمدراسة والتي تندرج العناصر عمى النحو التالي:

 من عناصر الدراسة أنيا تتردد عمى المكتبة أحيانا. %58 تؤكد نسبة 

 بقضائيم ساعة واحد  %73تردد عناصر الدراسة عمى المكتبة بنسبة تمثل ساعات ت

 بالمكتبة.

  المخصصة  اإلعارةمن عناصر الدراسة أنيم راضون عن فترات  %69تؤكد نسبة

 .اإلعارةتناسب أوقات فراغيم مع أوقات  إلىليم، وىذا راجع 

  مصادر المعمومات والمتمثمة خاصة في  إلىتعدد دوافع عناصر الدراسة لمحاجة

 .%84البحوث والمذكرات بنسبة  إعداد

  واالتصال، وعمم المكتبات والمعمومات  اإلعالميدرك طمبة األدب العربي، عموم

أن  %62حيث ترى نسبة  2وماستر 1بجامعة عبد الحميد بن باديس بخروبة. ماستر

منيا الطالب عمى معمومات مفيوم مصادر المعمومات ىي المعمومات التي يحصل 

أنيا الوسائط التقميدية وااللكترونية التي تدعم مقرراتيم  %38تخدم حاجياتو، ونسبة 

 الدراسية.

  عناصر مجتمع الدراسة بالغالبية الساحقة عمى استخدام مصادر معمومات يعتمد

 في بحثيم عن المعمومات. %74تقميدية بنسبة 
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 الرسائل الجامعية %64م الكتب وذلك بنسبةيفضل المبحوثين وبشكل كبير استخدا ،

 .%23بنسبة 

  تعتبر أبرز مصادر المعمومات االلكترونية المستخدمة من قبل المبحوثين ىي

 .%97بنسبة  اآلليةالفيارس 

  أن المصادر المتاحة بمكتبتيم غير كافية لخدمة بحوثيم. %73ترى نسبة 

  من بين االحتماالت  %50عمييا بنسبة تعتبر النسخ القميمة جدا والتي يكثر الطمب

 التي ال تكفييم وال تساعدىم في انجاز بحوثيم.

 استخداما من قبل عناصر الدراسة وذلك بنسبة عتبر المغة العربية المغة األكثر ت

98%. 

  من عناصر الدراسة أنيم يواجيون صعوبات في استخدام الرصيد  %67ترى نسبة

 الوثائقي في مكتبتيم.

 من بين الصعوبات التي تواجو  %50ئمة أوقات فتح المكتبة بنسبة تعد عدم مال

 عناصر الدراسة في استخدام الرصيد الوثائقي في مكتبتيم.

 مساعدة من طرف المكتبي الستخدام مصادر  أييتمقون  أنيم ال%98تؤكد نسبة

 المعمومات بالمكتبة.

 ية مستغانم غير كافية من الرصيد الوثائقي بمكتبة الجامعة لعبد الحميد بن باديس لوال

 .%78وال من حيث النوعية بنسبة %67حيث الكمية وذلك بنسبة



التطبيقي:                                                                       الدراسة الميدانية الفصل  
 

 
105 

  غير الموجودة بمكتبتيم . أخرىلجوئيم لمصادر  %83تؤكد نسبة 

  عمى االنترنت.%93تعتمد نسبة 

  عدم تمقييم  لتكوين عمى استخدام الرصيد الوثائقي بمكتبتيم.%89تؤكد نسبة 

  من عناصر تمقييم تكوين عن طريق المكتبي.%60تبين نسبة 

  المصادر المتوفرة بمكتبتيم تساىم في  أنمن عناصر الدراسة %56ترى نسبة

 تكوينيم الشخصي.

  المصادر المتاحة بمكتبتيم تساىم في  إنمن عناصر الدراسة %60ترى نسبة

 الرصيد المعرفي. إثراءتكوينيم الشخصي من خالل 

  قامةمن عناصر الدراسة تحقيق اقتراح تقديم دروس في المكتبة %30تؤكد نسبة  وا 

 .%27محاضرات بنسبة

 النتائج العامة عمى ضوء الفرضيات: -8

 النتائج التالية: إلىتوصمنا  وتفسيرىامن خالل دراستنا النظرية والتطبيقية وتحميل البيانات 

 :األولىالفرضية 

 عمى المصادر التقميدية وااللكترونية.بحوثو العممية  إعداديعتمد عمييا الطالب الجامعي في 

الفرضية لم تتحقق كون مصادر المعمومات المتاحة  يمكن القول أن ىذه:األولىالنتيجة 

بالمكتبة الجامعية لكمية العموم االجتماعية لوالية مستغانم غير كافية من حيث الكمية لقمة 

وىذا  لكثرة  الطمب عمييا وغير كافية من حيث النوعية ألنيا تعتمد عمى المصادر  النسخ،
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وأغمبيم يعتمدون عمى ، التقميدية بدرجة كبيرة وعدم توفرىا عمى المصادر االلكترونية 

 مصادر أخرى كاالنترنت النجاز بحوثيم.

 الفرضية الثانية:

الجامعي من خالل المعمومات التي تساىم مصادر المعمومات في التكوين األمثل لمطالب 

 تقدميا لو النجاز ودعم بحوثو.

يقارب النصف من المستفيدين تساىم  ىذه الفرضية تحققت جزئيا لكون ماالنتيجة الثانية:

 اآلخرمصادر المعمومات في تكوينيم من خالل المعمومات التي تقدميا لو في حين النصف 

 يم.أكدوا عدم مساىمة ىذه المصادر في تكوين
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 خالصة : 

التي  ،لمصادر من تقميدية إلى الكترونيةمن خالل ىذا الفصل حاولنا إبراز أىم ا       

ومحاولة معرفة أىمية ىذه المصادر  ،عموم االجتماعية بجامعة مستغانم تحوييا مكتبة كمية ال

 .في تكوين الطالب الجامعي

في األخير أن المصادر المتوفرة بالمكتبة تتوفر عمى مصادر معمومات تقميدية  نستنتج      

بشكل كبير وافتقارىا لمصادر معمومات الكترونية. وىذا ما يجعل المستفيد يمجأ إلى مصادر 

 أخرى والتي تخدم بحثو، توفر عميو الجيد والوقت، ووفرة المعمومات.
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 خاتمة:  

شيد ىذا القرن قفزة نوعية لم يشيد ليا تاريخ من قبل السيما في مجال  لقد        

المعمومات إذ أصبح يسمى بعصر المعمومات أين تنتج فيو ىذه األخيرة بكميات كبيرة في 

وسائط ورقية والكترونية، وىذه المعمومات يحتاجيا الباحث، األستاذ، الطالب... في مقرراتيم 

لبحوث،وىذا ما تسعى لو جاىدة المكتبات وباألخص المكتبة الدراسية وخاصة في إعداد ا

فالمكتبات أصبحت ال تكتفي بالمصادر التقميدية ، ة منيا في تمبية احتياجات الطالبالجامعي

فقط بل أصبح من الواجب عمييا توفير مصادر أخرى كااللكترونية لمواكبة العصر والمضي 

 قدما مع زمن التكنولوجيا.

من ىذه الدراسة المتواضعة ىو إبراز أىمية مصادر المعمومات الورقية ولقد كان اليدف 

وااللكترونية ىذه المصادر التي تحمل معمومات ومعارف وتجارب اآلخرين من ابتكارات 

واختراعات في مختمف الميادين والتأكيد عمى دورىا في تكوين الطالب الجامعي وكيف 

 تساىم في تنمية معارفو.

لبحث سواء النظري أو الميداني أن مكتبة كمية العموم  االجتماعية ونستنتج من ىذا ا

بمستغانم ال تحوي إال المصادر التقميدية وىذا ال يتناسب مع ما نحن عميو اليوم من تطورات 

وأن رغم قمة المصادر ال من حيث الكمية والنوعية ، تى الميادين ومنو مجال المعموماتفي ش
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عداد البحوث  فيي تساىم نوعا ما في تكوين الطالب في التزويد بعارف والتثقيف وا 

 والمذكرات.
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 ملخص الدراسة:
 

 الملخص:

تتناول هذه الدراسة أهمية مصادر المعمومات التقميدية وااللكترونية، ودورها في تكوين 

تسميط الضوء عمى عنصرين مهمين وهما مصادر المعمومات  ، حيث تمالطالب الجامعي

 وتكوين الطالب الجامعي.

المعمومات أدرجنا في الختام بعض االقتراحات التي نأمل أن تساهم في توفير مصادر 

وتنويعها، والتكوين عمى استخدامها، والحث عمى االطالع عميها، وتوظيفها في الدراسة، 

 والبحث، والعمل.

 

 

 

 

 

 

 



 ملخص الدراسة:
 

RESUME: 

L’étude que nous avons effectué au sein de l’université de Abed 

Elhamid ben badis  kherouba .Mostaganem, comporte l’importance 

des sources d’information qu’elles soient électronique ou en papier 

,et son rôle dans la formation de l’étudiant universitaire .sur quoi on 

a éclaircie deux éléments importants qui sont les sources 

d’informations  et la formation d’étudiant universitaire ,dans ce 

contexte nous avons fait usage de la méthodes descriptive baser sur 

l’analyse,  

A la fin, on mit quelques propositions qu’on espère vont participer 

d’un coté à la fourniture abondante de la documentation ainsi que sa 

diversité, et d’un autre coté à l’information des étudiants à l’utiliser 

,et les motiver pour qu’ils la consultent avec plus de régularité afin 

de mieux l’exploiter dans leurs études, recherches et travail.        
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