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 أ

 مقدمة

أحدثت ثورة تكنولوجيا المعمومات تحوالت ضخمة عمى مستوى البحث العممي بما توفره من 

 حيث سيولة في االستخدام وما تتيحو من مصادر معمومات متنوعة وبمختمف األشكال،

. تعتبر تكنولوجيا المعمومات من العوامل الميمة في إيصال التعميم إلى أفضل المستويات

شيد القرن العشرين قفزات تكنولوجية ىائمة في مجال وسائل االتصال والمعمومات والشك أن 

أىميا ظيور شبكة االنترنت وما صاحبيا من قفزات في النشر االلكتروني واستخداميا في 

البحث العممي ونقل المعمومات،بحيث أصبحت ىذه األخيرة متاحة لالستخدام من طرف 

. األفراد في أي رقعة من األرض

في ظل ىذا التطور أصبحت االنترنت أحد المصادر األساسية لممعمومات باالعتماد عمى 

مجموعة من األدوات لموصول إلييا،فباختالف الوعي الفكري والثقافي لدى الباحثين نجد أن 

ىناك من يواجو صعوبات لموصول إلى الوثائق التي تخدم مجال بحثو نظرا لمكم الالمحدود 

. من الوثائق والمعمومات الذي تحتويو شبكة االنترنت

من ىنا تبمور مفيوم صياغة البحث باستخدام أدوات البحث الوثائقي في شبكة االنترنت من 

. خالل التحكم في ىذه األدوات وآليات البحث فييا
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 ب

استخدام الطمبة ألدوات البحث :من ىذا المنطمق جاءت ىذه الدراسة تحت عنوانوعميو 

حيث .طمبة الماستر عمم المكتبات والمعمومات بجامعة مستغانم:الوثائقي في شبكة االنترنت

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

. فصل

 حيث تطرقنا فيو إلى اإلشكالية والتساؤالت مرورا بالفرضيات،وتعرفنا عمى الفصل التمهيدي

األسباب الكامنة وراء اختيار الموضوع وأىميتو وأىدافو والدراسات السابقة وصوال إلى 

التعريف بالمنيج المتبع في بحثنا واألدوات المعتمدة وذكر حدود الدراسة وضبط 

. المصطمحات

 تحت عنوان شبكة االنترنت والبحث الوثائقي تناولنا فيو ماىية شبكة االنترنت الفصل األول

من حيث المفيوم ولمحة عن ظيورىا والخدمات التي تقدميا مع ذكر بعض الخصائص،كما 

. قدمنا المفيوم العام لمبحث الوثائقي وأنواعو وأىم الخطوات لمقيام بو

 بعنوان ميارات استخدام أدوات البحث الوثائقي في شبكة االنترنت تطرقنا فيو الفصل الثاني

إلى مدخل ألدوات البحث الوثائقي من حيث المفيوم والوظائف واالختالفات الموجودة بينيا 

وقدمنا مجموعة من االستراتيجيات المستخدمة وتقنيات البحث ثم عرضنا طرق البحث في 

. كذا أنواع أدوات البحث الوثائقي في شبكة االنترنتوالويب 
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 ج

 يعكس الجانب الميداني لمدراسة والمتمثل في استخدام الطمبة ألدوات البحث الفصل الثالث

 تحميل االستبيان ومن ثم الخروج بنتائج الدراسة تناولنا فيوالوثائقي في شبكة االنترنت ،حيث 

.تومناقشتيا عمى ضوء الفرضيا



 



 الفصل التمهيدي                                                         إجراءات الدراسة

 

 :تمهيد

     تقتضي منهجية البحث العممي قبل البدء في أي بحث التطرق إلى الجوانب المتعمقة 

بالمنهجية وأساسيات موضوع الدراسة وكذا إجراءات الدراسة الميدانية، وهذا ما سنتناوله في 

هذا الفصل من دراستنا، حيث سنعرج عمى أساسيات الدراسة من خالل تحديد إشكالية 

الدراسة انطالقا من تحديد المشكمة وتساؤالتها ووضع الفرضيات الخاصة بالدراسة مرورا 

بتوضيح أسباب اختيار الموضوع،أهمية الدراسة و أهدافها وعرض الدراسات السابقة، 

فإجراءات الدراسة بدءا بتحديد منهج الدراسة وأساليب جمع البيانات وصوال إلى حدود الدراسة 

 .وذكر مصطمحات الدراسة
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 :أساسيات موضوع الدراسة- 1

    تعالج ىذه الدراسة األدوات المستخدمة في البحث الوثائقي عمى مستوى شبكة االنترنت 

من طرف المجتمع الطالبي المتمثل في الطمبة، مع إبراز أىم األدوات والتطرق إلى التقنيات 

 .المستخدمة في البحث الوثائقي عمى شبكة االنترنت

 : إشكالية الدراسة1- 1

    عرف اإلنسان بفضل محاوالتو ومياراتو العديد من االبتكارات واالكتشافات في العديد من 

المجاالت، والتي يبحث من خالليا إلى التقدم نحو األفضل ولم يستثني مجال المعمومات، 

حيث أننا نعيش اليوم في عصر أصبحت فيو المعمومات والمعارف ىي الركيزة األساسية 

لكل النشاطات والمجاالت المختمفة بما فييا مجال البحث العممي، فيجد الباحث نفسو من 

خالل التطور المذىل في وسائل االتصاالت والمعرفة والذي ميزه أكبر حدث وىو ظيور 

شبكة االنترنت أمام كم ىائل من المعمومات المتنوعة وبأشكاليا المختمفة، حيث تعتبر 

 .االنترنت شبكة االتصاالت األم التي تربط مختمف أجيزة الكمبيوتر عبر العالم مع بعض

فكان لالنترنت دور فعال أدى بالباحث إلى التوجو نحوىا واستعماليا في مجال البحث عن 

المعمومات، حيث أنيا تعد الوسيمة األسرع لموصول إلى المعمومات بأيسر الطرق، وبما أن 

ىذه الشبكة تعرف نموا متزايدا في حجم معموماتيا يوما بعد يوم فإن البحث عن الوثائق 
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عبرىا أصبح شيئا صعبا، حيث يعاني الباحث في إجراء عممية البحث عن موضوع  واحد، 

 .وىنا يجد نفسو أمام سيل من المعمومات ال يعرف أيا منيا يختار

لذا فإن امتالك استراتيجيات واضحة واكتساب ميارات أمر في غاية األىمية من أجل البحث 

عن الوثائق، وىذا ما يجعل الباحث في حاجة إلى التدريب عمى استعمال تقنيات وصياغة 

 عمى شبكة االنترنت من خالل التحكم في األدوات البحثية وطرق  كيفية البحث عن الوثائق

 .استعماليا، حيث نجد ىناك أدوات مختمفة منيا محركات البحث، األدلة الموضوعية

وعميو مما سبق الذكر يتضح لنا أن معرفة أىم أدوات البحث الوثائقي في شبكة االنترنت 

وطرق استخداميا من أىم أساسيات البحث داخل الشبكة، والتي تمكن من الوصول إلى 

 .النتائج المرجوة من العممية البحثية

 : تساؤالت الدراسة1-1

 :اإلشكالية الرئيسية

 فيما تتمثل أدوات البحث الوثائقي عند الطمبة عمى شبكة االنترنت؟

 :التساؤالت الفرعية

 كيف تتم عممية البحث عن المعمومات في شبكة االنترنت لدى الطالب الجامعي؟- 
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ىل يستخدم طمبة ماستر عمم المكتبات والمعمومات أدوات البحث الوثائقي عمى شبكة - 

 االنترنت؟

 : فرضيات الدراسة1-3

عبارة عن تخمين مبدئي أو استنتاج ذكي يتوصل إليو الباحث "    تعرف الفرضية بأنيا

 1".ويتمسك بو بشكل مؤقت، فيي أشبو برأي الباحث المبدئي في حل المشكمة

فوضع الفرضيات بشكل دقيق يمكن من الوصول إلى نتائج موضوعية وىادفة، وعميو قمنا 

 .بوضع جممة من الفرضيات تمثمت في فرضية عامة وفرضيتين فرعيتين

 :الفرضية العامة

 .تتمثل أدوات البحث الوثائقي عند الطمبة عمى شبكة االنترنت في محركات البحث

 :الفرضيات الفرعية

 .يتم البحث عن الوثائق في شبكة االنترنت باستخدام البحث البسيط والبحث المتقدم- 

                                                             
دار : عمان. أسسو، مفاىيمو، أدواتو: البحث العممي واستخدام مصادر المعمومات التقميدية واإللكترونية.  قنديمجي، عامر 1

 67.ص. 2008المسيرة لمنشر، 
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يستخدم طمبة الماستر عمم المكتبات والمعمومات مجموعة من األدوات في البحث الوثائقي - 

 .عمى شبكة االنترنت

 : أسباب الدراسة1-4

 :يعود اختيارنا لمموضوع إلى جممة من األسباب نوردىا عمى النحو التالي

 :األسباب الذاتية

تتمثل في االىتمام والميول الشخصي لمموضوع، باإلضافة إلى حاجتنا المستمرة في المجوء 

 .إلى االنترنت لمبحث عن الوثائق

 :األسباب الموضوعية

اإلقبال المتزايد عمى استخدام شبكة االنترنت من طرف الطمبة كواحدة من أىم وأحدث - 

 .وسائل البحث الحديثة

استخدام شبكات االنترنت والتحديات التي أفرزتيا من ضمنيا ضرورة معرفة األدوات التي - 

 .تمكن الباحثين من الوصول إلى المعمومات

 : أهمية الدراسة1-5

    أصبحت االنترنت المكتبة العالمية الحاوية لمعديد من أوعية المعمومات عمى اختالف 

أشكاليا وتباين موضوعاتيا، وتعد االنترنت مقصدا لمباحثين عمى اختالف اتجاىاتيم حيث 
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يوجد كم ىائل من المعمومات تتوزع عمى شكل صفحات تنمو بشكل سريع ولكي يتمكن 

الباحثون من االستفادة من الكم اليائل من المعمومات، كان البد من اإللمام بتمك األدوات 

البحثية التي تيسر سبل الوصول إلي المعمومات والوثائق المتاحة عمييا، لذا ركزت الدراسة 

 .عمى استكشاف مدى قدرة الطمبة عمى معرفة تمك األدوات واستخداميا واإلفادة منيا

 : أهداف الدراسة1-6

 :ترمي الدراسة في مجمميا إلى تحقيق األىداف التالية

 .التعرف عمى الطرق المتبعة خالل البحث عن الوثائق في شبكة االنترنت- 

 .التعرف عمى كيفية البحث في شبكة االنترنت- 

 .تحديد األدوات البحثية المعتمدة من طرف الطمبة- 

 .تحديد أنماط اإلفادة من األدوات البحثية المتاحة عمى شبكة االنترنت- 

 : الدراسات السابقة1-7

تنظيم واسترجاع المعمومات عمى الشبكة العنكبوتية .  دراسة الباحث بن زايد، عبد الرحمن-1

بين ىيمنة محركات البحث وفعالية تقنية الفموكسونومي، عبارة عن مذكرة تخرج لنيل شيادة 

 .م2007الماجستير في عمم المكتبات عمى مستوى جامعة منتوري قسنطينة نوقشت  سنة 
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ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى طبيعة تنظيم المعمومات عمى شبكة االنترنت، والتعرف عمى 

 .إمكانية توظيف تقنية الفموكسونومي في البحث

وقد خمصت الدراسة إلى نتائج أىميا أن مواقع تقنية الفموكسونومي تتمتع بإمكانية التنظيم 

واالسترجاع، وأن عممية تنظيم المعمومات من خالليا في حاجة إلى العنصر البشري أكثر 

 .من برامج محركات البحث

استرجاع المعمومات العممية والتقنية في ظل البيئة .  دراسة الباحثة لحواطي، عتيقة-2

أطروحة دكتوراه في عمم المكتبات . الرقمية ودوره في دعم االتصال العممي بين الباحثين

 . م2014والمعمومات بجامعة قسنطينة نوقشت سنة 

تيدف الدراسة إلى معرفة االستراتيجيات التي يتم تطبيقيا من طرف األساتذة السترجاع 

 .المعمومات والوسائل المستخدمة في عممية البحث

وقد انتيت إلى جممة من النتائج أبرزىا أن محركات البحث ىي األداة األكثر استخداما 

 .بتطبيق استراتيجية تتمثل في ترجمة االحتياجات البحثية إلى كممات مفتاحية

سموكيات األساتذة الباحثين لموصول إلى المعمومات في البيئة .  دراسة ىتيات، محمد-3

مذكرة ماجستير في عمم . األساتذة الباحثون بجامعتي الجمفة واألغواط نموذجا: الرقمية

 . م2015المكتبات بجامعة وىران نوقشت سنة 
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إلى التعرف عمى األنماط المختمفة لسموكيات األساتذة في البحث عن  تيدف الدراسة

ومعرفة أىم االستراتيجيات المتبعة من طرفيم، وقد خمصت ، المعمومات في البيئة الرقمية

الدراسة إلى نتائج أىميا أن أكثر أدوات البحث المستخدمة ىي محركات البحث وأىم 

 .االستراتيجيات المتبعة ىي استراتيجية البحث بالشكل أي حسب شكل مصدر المعمومات

 :إجراءات الدراسة الميدانية- 2

 : منهج الدراسة2-1

الطريق الذي يسمكو الباحث من أجل التقصي المنظم لمحقائق العممية "     يعرف المنيج بأنو

   1".لمتأكد من الفرضيات ودعميا

وعميو فقد اعتمدنا في دراستنا عمى المنيج  الوصفي التحميمي الذي يعد أنسب منيج ليذه 

 . الدراسة، حيث اعتمدنا فيو عمى استبيان لموصول إلى نتائج تقودنا إلى واقع موضوع الدراسة

تحتاج البحوث العممية ألداة أو أكثر لتجميع المعمومات بما :  أساليب جمع البيانات2-2

 .يتناسب والمنيج المتبع في معالجة الموضوع وطبيعة الدراسة الميدانية

                                                             
. 1983مكتب الجامعي الحديث، : اإلسكندرية. ميادين عمم االجتماع والبحث العممي.  رشوان، حسين عبد الحميد أحمد 1

  100.ص
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وعميو لقد اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى أداتين ىما االستبيان كأداة لجمع البيانات بالدرجة 

 .األولى، كما اعتمدنا عمى المالحظة من خالل تعايشنا مع الطمبة

مجموعة من األسئمة المرتبة حول موضوع معين يتم وضعيا في :"  يعرف بأنو:االستبيان-أ

استمارة ترسل إلى األشخاص المعنيين بالبريد أو يجري تسميميا باليد تمييد لمحصول عمى 

 1".أجوبة األسئمة الواردة بيا، وبواسطتيا يمكن التوصل إلى حقائق جديدة عن الموضوع

ىي عبارة عن عممية مراقبة أو مشاىدة لسموك الظواىر والمشكالت : المالحظة-ب

 2.واألحداث، ومكوناتيا المادية والبيئية، بأسموب عممي منظم ومخطط بقصد التفسير

   ومن ىذا المنطمق قمنا بإعداد استمارة االستبيان وتوزيعيا عمى عينة من طمبة الماستر 

 100 طالب، تم توزيع 195عمم المكتبات والمعمومات، حيث كان العدد اإلجمالي لمطمبة 

 بنسبة 95  استمارة أي العينة الحقيقية 95استمارة بطريقة عشوائية، حيث تم استرجاع 

 . من مجتمع الدراسة48.71%

 محاور ينطوي تحت كل محور مجموعة من األسئمة، فالمحور األول 3قسم االستبيان إلى 

 أسئمة، أما المحور 07اندرجت تحتو . كان بعنوان استخدام االنترنت في البحث الوثائقي
                                                             

ديوان المطبوعات : الجزائر. مناىج البحث العممي وطرق إعداد البحوث.  بوحوش، عمار، الذنبيبات، محمد محمود 1

 .67ص. 2007الجامعية، 
 67.ص. 2009دار الصف، : عمان. طرق جمع البيانات والمعمومات ألغراض البحث العممي.  عميان، ربحي مصطفى 2
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 أسئمة 07الثاني بعنوان الميارات المستخدمة لموصول إلى الوثائق في االنترنت يتكون من 

كذلك، في حين كان المحور الثالث تحت عنوان الوصول إلى المعمومات من خالل أدوات 

 . أسئمة07البحث في شبكة االنترنت يحتوي عمى 

 : حدود الدراسة2-3

تشمل المجال البشري لدراستنا المتمثل في طمبة الماستر عمم :  الحدود البشرية2-3-1

 .المكتبات والمعمومات

تتمثل في المكان الجغرافي الخاص بالدراسة الميدانية، والمتمثل :  الحدود الجغرافية2-3-2

 . في مكتبة كمية العموم االجتماعية بجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

إن مجال الدراسة الموضوعي يتمثل في استخدام أدوات : الحدود الموضوعية 2-3-3

البحث الوثائقي في شبكة اإلنترنت من طرف المجتمع الطالبي، من خالل التعرف عمى 

 .األدوات التي يعتمدون عمييا في العممية البحثية عمى شبكة االنترنت

الوقت المستغرق لدراستنا الميدانية ىو أكثر من شيرين من شير :  الحدود الزمنية2-3-4

 .  ماي13مارس إلى غاية 
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 : ضبط المصطمحات والمفاهيم2-4

 1".استخدم الشيء أي استعممو"جاء في المنجد في المغة: استخدام*

ويقصد باالستخدام في ىذه الدراسة ىو إلى أي مدى يستعمل طمبة ماستر عمم المكتبات 

 .والمعمومات األدوات البحثية المتاحة عمى شبكة االنترنت وكيفية استخداميا

ىي الوسيمة المادية أو العممية، التي تستخدم لتنفيذ إجراءات البحث في : أدوات البحث*

نظام شبكة قواعد : نظام اختزان واسترجاع المعمومات من نظم قواعد المعمومات مثل

 2.المعمومات

ويقصد بيا في الدراسة تمك األدوات التي تقوم بتنظيم المواقع والصفحات المتاحة عمى 

 .االنترنت، وتيسير استرجاعيا من جانب المستفيد

ىو البحث الذي يستعممو الباحث من خالل البحث في قواعد المعمومات : البحث الوثائقي*

اإللكترونية أو الدوريات الورقية أوجيات أخرى، بيدف تجميع معمومات تساعده في بحثو 

 3.العممي

                                                             
 15.ص. 2000دار المشرق، : بيروت. المنجد في المغة العربية المعاصرة.  نعمة، أنطوان 1
. 2000مطبوعات الممك فيد الوطنية، : الرياض. معجم مصطمحات المكتبات والمعمومات.  عبد الفتاح، عبد الغفور قاري 2

 261.ص
 260. ص.  المرجع نفسو 3
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ىي الشبكة التي تربط بين عدد ال حصر لو من الشبكات التي تستخدم : االنترنت*

 1. في االتصال فيما بينياTCP/IPبروتوكول 

ويقصد بيا كمصدر لممعمومة البحثية، المكان الذي يستقي منو الباحثون معموماتيم البحثية 

والتعميمية، وىذه المصادر قد تكون شخص أو جية رسمية أو غير رسمية، كما تشمل 

 2.األدوات المستخدمة لموصول إلى المعمومة

 

 

 

 

                                                             
 91.ص. 2001مكتبة العبيكان، : الرياض. المعجم الشامل لمصطمحات الحاسب اآللي واإلنترنت.  الربيعي، محمود 1
دراسة ميدانية عمى عينة : استخدام اإلنترنت في البحث العممي لدى الطالب الجامعي.  بوىالل، رزيقة ، خروبي، ىاجر 2

جامعة : ورقمة. رسالة ماستر في اإلعالم واالتصال. من طمبة تكنولوجيا االتصال الحديثة وطمبة البيولوجيا بجامعة ورقمة

  10.ص. 2015قاصدي  مرباح، 

 



     إجراءات الدراسة                                            الفصل المنهجي         

 

 خالصة الفصل

     يعد الجانب المنهجي من أهم األركان األساسية والرئيسية ألي دراسة عممية ألنها تعتبر 

 .بمثابة المدخل أو االنطالقة لمموضوع محل الدراسة، بحيث يعطي لمحة عنها

ومن خالل هذا الفصل حاولنا تقديم فكرة عن موضوع الدراسة من خالل تحديد أساسيات 

جراءاتها  .الدراسة وا 

 



 



 الفصل األول                                             شبكة االنترنت والبحث الوثائقي

 

 

: تمهيد

أصبحت االنترنت تمثل عماد المجتمع المعموماتي وذلك إلسياماتيا في تسييل الوصول      

تاحتيا بسرعة فائقة،من ىنا اتجيت أنظار الباحثين حوليا لمبحث  إلى المعمومات وتبادليا وا 

فييا نظرا لمكم اليائل من الوثائق الذي تحتويو،لذلك أصبح البحث الوثائقي في شبكة 

. االنترنت أمرا ميما ينبغي عمى كل باحث التمكن منو

 إلى اهوعميو تناولنا في ىذا الفصل مدخل عام إلى شبكة االنترنت والبحث الوثائقي قسمن

مبحثين عالجنا في المبحث األول ماىية شبكة االنترنت ولمحة عن ظيورىا وتطرقنا إلى 

خدماتيا وبعض خصائصيا ،أما المبحث الثاني فقدمنا فيو مفيوم البحث الوثائقي وأنواعو 

. وخطواتو
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شبكة اإلنترنت  -1

 :مفهوم شبكة االنترنت 1 -1

، (الشبكة العالمية )   internet network باإلنجميزية مشتقة من (internet) االنترنت:لغة

وكممة انترنت عمم وىي لم تكن معروفة في المغة اإلنجميزية مثل نشوء مسماىا، بل نشأت 

 التي تشير إلى العالقة البينية بين شيئين أو أكثر عمى كممة internetنتيجة إلدخال السابقة 

net ىي شبكة واسعة تربط بين عديد من "نترنت ا التي تعني الشبكة لتعكس حقيقة أن

 1".الشبكات المحدودة

: لقد وردت عدة تعاريف لشبكة االنترنت من قبل الباحثين والمختصين من أبرزىا :اصطالحا

وىي اتفاقية  عبارة عن شبكة ضخمة من شبكات الحاسوب الممتدة عبر الكرة األرضية،*

عمالقة بين ماليين الحواسيب لالرتباط مع بعضيا البعض، وليذا يطمق عمييا شبكة 

الشبكات، وىي شبكة عالمية مفتوحة تجعل المشترك قادرا عمى الوصول إلى آالف المصادر 

   2.والخدمات المختمفة

                                                             
 27.ص .2011 دار صفاء، :عمان .االنترنت والنشر اإللكتروني .النوايسية، غالب عوض  1
 27.ص.1999، دار الفكر :عمان .مقدمة في عمم المكتبات والمعمومات .عميان، ربحي مصطفى، النجداوي أمين  2
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 1.التعاون بين العديد من الشبكات الكمبيوترية واالنترنت شبكة واسعة تكونت بفعل الترابط*

 موزعة ومتناثرة LAN شبكة االنترنت عبارة عن ترابط لشبكات موضوعية في تعريف آخر،*

 يمتتبادل ىذه الشبكات المعمومات فيما بينيا عن طريق مراس في جميع أنحاء العالم،

TCP/IP.2 

 تتعدد فييا أوجو االتصال في آن واحد، االنترنت شبكة اتصاالت إلكترونية فائقة السرعة،*

 3.يتم من خالليا تبادل المعمومات بين عدد ال متناىي من المرسمين والمستقبمين

:  لمحة عن ظهور شبكة االنترنت3-2

تمثل  مع تطور البرمجيات والشبكات ظيرت االنترنت في نياية الستينات من القرن الماضي،

م بوصفيا مشروعا بين 1969، وقد بدأ العمل في االنترنت عام4مطمبا عسكريا في البداية

وزارة الدفاع في الواليات المتحدة األمريكية وعدد من الجامعات األمريكية، بيدف مساعدة 

 5.الجيش األمريكي وربط الجامعات ومؤسسات األبحاث عبر شبكات الحاسوب

                                                             
 14.ص .1997، كمبيوسانيس :القاىرة .الدليل العممي الستخدام االنترنت .شاىين، بياء  1
 91.ص .2002المركز األصيل لمطبع والنشر،  :القاىرة .مجتمع المعمومات الرقمي .عباس، طارق محمود  2
 44.ص .2013دار الوفاء،  :اإلسكندرية .المكتبات ومنظومة التعميم اإللكتروني .إبراىيم، السعيد مبروك  3
 59.ص [..ت.د] دار البداية، :عمان .اإلعالم واالنترنت .حامد، خضر محمود  4
 49.ص .2015، دار الحامد :عمان .اإلعالم واليجرة إلى العصر الرقمي .عبود، حارث، الغاني، مزىر  5



    شبكة االنترنت والبحث الوثائقي              الفصل األول                            

 

 

41 

حيث كانت  ،1بعدد أربع حاسبات فقط"ARPANET"كانت االنترنت في البداية تسمى ب

تربط بين عدد قميل من الحواسيب في عدد قميل من المناطق في الواليات المتحدة 

 2.األمريكية

 وتطورت ىذه التقنية فآلت إلى تطوير NCPاعتمدت شبكة االنترنت في البداية عمى مراسيم 

 3.مراسيم جديدة تمكن الشبكات المختمفة من تبادل المعمومات فيما بينيا

: وكان التطور الزمني لشبكة االنترنت كما يمي 

 APRANETجمس تصبح أول نياية طرفية في نجامعة كاليفورنيا في لوس أ :م1969 -

. وىي باكورة االنترنت

  الفكرية مايكل ىارت بدأ مشروع لوضع أعمال ليست ليا حقوق الممكية :م1971 -

. واألعمال التي انتيت حقوق ممكيتيا

. تم اختراع البريد اإللكتروني  :م1972 -

. أصبحت انجمترا والنرويج أول وصالت دولية عمى الشبكة :م1973 -

                                                             
 25.ص .1997، المكتبة األكاديمية :القاىرة .شبكات المعمومات .غنيمي، محمد أحمد أديب  1
 271.ص .مرجع سابق .عميان، ربحي مصطفى، النجداوي، أمين  2
 91.ص .مرجع سابق .عباس، طارق محمود  3
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.  منتصف ىذا العام كان ىناك سوق لممنتجات عمى االنترنت بحمول:م1980 -

. مميونالتأسيس جمعية االنترنت وتجاوز عدد النظم المضيفة  :م1992 -

االستغالل التجاري لمشبكات من قبل بعض الشركات كوسيمة لإلعالن  :م1995 -

.  والتسويق

من الجدير بالذكر أن شبكة االنترنت كانت في بداية عيدىا حكرا عمى المؤسسات      

إال أن ىذه الصورة تغيرت في الوقت الحاضر وأصبحت الشركات التجارية واألفراد  الكبيرة،

تشمل االنترنت الحواسيب الحكومية في مختمف أنحاء العالم  عمى اختالفيم مرتبطين بيا،

والحواسيب التي تدار من قبل آالف الجامعات والمدارس والحواسيب الخاصة بالمنظمات 

 1.غير التجارية والمنظمات التجارية

:  خدمات االنترنت1-3

: النترنت نذكر منيالىناك عدة خدمات 

ىو نظام يمكن بموجبو لمستخدم االنترنت تبادل الرسائل مع  :خدمة البريد اإللكتروني /1

مستخدم آخر أو مجموعة مستخدمين من خالل تخصيص مساحة عمى الخادم الخاص بيم 

وبالتالي يكون لكل مشترك مع ىذا المزود مساحة فرعية  لتكون مخصصة لمبريد اإللكتروني،

                                                             
  09.ص .2009، البدايةدار  :عمان .تكنولوجيا االنترنت .القزعة، أمين، النعيمي، غادة  1
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 خاصا بو يمكن من خاللو استقبال الرسائل اإللكترونية اويعطي المشترك عنوان خاصة بو،

 1.والتواصل مع اآلخرين

ىي مجموعة نقاش مفتوح عمى مستوى   USENET:خدمة المجموعات اإلخبارية /2

 وىي بمثابة لممناقشات العامة يحتوي في داخمو مجموعات تسمى مجموعات األخبار، العالم،

ىتمام بموضوع معين وتبادل الحوار حولو وعادة تتطمب ىذه التتجو كل مجموعة منيا نحو ا

. الخدمة عضوية مع المجموعات التي يرغب المستفيد في المشاركة فييا

ىي خدمة تسمح لمستخدمي الشبكة العنكبوتية بمتابعة  :RSS خدمة موجز الويب /3

أحدث ما نشر من محتوى عمى صفحات  الويب المختمفة كالمدونات ومواقع األخبار 

. وصفحات محتوى الدوريات

عبارة عن نظام نصوص تشعبية تساعد  :WWWخدمة شبكة نسيج العنكبوت العالمية  /4

يقوم مبدأ ىذه  الشبكة عمى أساس اختيار  عمى االنتقال حول العالم بحثا عن المعمومات،

                                                             
 29.ص .2012، دار أسامة :عمان .الفضائيات الرقمية وتطبيقاتيا اإلعالمية .الخطاب، فارس حسن  1
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وىكذا  المستفيد ألحد الموضوعات التي تيمو ومن ثم استعراض المعمومات ذات العالقة،

 1.وبيذه الطريقة ينتقل المستخدم من موضوع آلخر حتى يقترب من الموضوع المطموب

إذ أن ىناك الماليين من ممفات  تعد من أىم الخدمات في االنترنت، :FTPخدمة  /5

ويمكن  النصوص واألصوات،، الحاسوب المتاحة لالستخدام العام من خالل الشبكة كالصور

لممكتبات ومراكز المعمومات استخدام بروتوكول نقل الممفات في مجاالت عدة مثل توصيل 

  2.الوثائق إلكترونيا ونقل ممفات التزويد وممفات الفيارس من مكتبة إلى أخرى

ىي مجموعات مناقشة تتم عن طريق االنضمام بالبريد اإللكتروني  :الخدمات الالئحية /6

وحينيا يقوم أي شخص في أي وقت بإرسال رسالة إلى  إلى المجموعات لتبادل الرسائل،

  3.فإنو سيتم تمقائيا إرسال تمك الرسالة إلى كل شخص موجود عمى القائمة المجموعة،

                                                             
1  .2012، الدار المصرية المبنانية :القاىرة .خدمات المعمومات في ظل البيئة اإللكترونية .بامفمح، فاتن سعيد  

 87،96.ص
، الم الكتب الحديث ع:عمان .المكتبات والمعمومات والبحث العممي .عميان، ربحي مصطفى، المومني، حسن أحمد  2

 301.ص .2001
.  internet :your Key to the world=دليمك لالتصال بالعالم :شبكة االنترنت .جمال سمطان، منصور،عوض،  3

 65.ص .1996، دار البشير :عمان
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تسمح ىذه الخدمة لمستخدم االنترنت بالدخول عبر  :TELNETخدمة االتصال عن بعد /7

االنترنت إلى جياز آخر وتشغيل برامجو المختمفة والبحث في قواعد البيانات والممفات 

. المتوافرة بو والتعامل معو كأنو جياز الكمبيوتر الذي أمامك

يتم فيو التبادل الفوري لمعبارات المكتوبة بين المتحاورين  : IRC التحاور عبر االنترنت /8

 1.الدردشة أو المحادثة يطمق عمييا أحيانا التخاطب، ارتجاليا ودون تخطيط مسبق،

ولقد لقي بفضل تقنيتو في تنظيم  م،1991ظيرت خدمة جوفر في :GOPHERخدمة  /9

حيث يتعامل مع كافة البيانات  الممفات تحت نظام قوائم حدسي القبول مباشرة عمى الشبكة،

من خالل تمنت يستطيع جوفر النفاذ  عمى أنيا قوائم أو وثائق أو فيارس أو اتصال تمنت،

إلى مواقع أخرى مما يجعمو تطبيقا شبكيا حقيقيا قادرا عمى جمب البيانات إلى المستثمر من 

 2.عدة مواقع عبر واجية واحدة

:  خصائص االنترنت1-4

 :إن االنترنت أكثر خصوصية وتميزا عن باقي وسائل االتصال وذلك كما يمي   

                                                             
 32.ص .2000، [.ن.د] :الكويت .شبكة االنترنت، ماليا، وما عمييا .المركز العربي لمبحوث التربوية لدول الخميج  1

 
 17.ص .2000، دار الرياض [:.م.د] .أساسيات االنترنت .إياد خدام، سميمان، ماىر، عابد، حسام،  2
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 دىارفارفنفس الموقع الذي يستطيع أستاذ جامعة  :االنترنت ال تفرق بين مستخدمييا -1

 وىذا ناجم عن انفتاح االنترنت دون قيود، سنوات أن يدخمو، 5دخولو يستطيع طفل عمره 

. وبذلك تكون االنترنت من األماكن القميمة جدا الممكن فييا المساواة بين الجميع

وىذه األخيرة تتجدد وتتقادم  فاالنترنت مبنية عمى المعمومات، :االنترنت متجدد باستمرار -2

 دد الصحف والكتب،جعمما أن تجدد االنترنت أسرع بكثير من ت بمرور الزمن لحظة لحظة،

 1.لذلك فالمعمومات الموجودة عمى االنترنت أكثر حداثة

سيولة استخدام الواجية الموحدة أو المتصفح لموصول إلى أشكال المعمومات كافة دون  -3

 2.الحاجة إلى استخدام برمجيات تقميدية عديدة

حيث تعطي االنترنت لممتصفح فرصة إطالع أكبر من الناحية  :غزارة المعمومات -4

. الكمية

إذ أن االتصال يتم بشكل فوري بغض   فقد ألغت الحواجز الزمنية، :الفورية -5

  3.النظر عن مكان المرسل أو المستقبل

                                                             
 101.ص .2011، دار زىران :عمان .التعميم عن طريق االنترنت .عمر عدنان زىران، مضر عدنان، زىران،  1
 297.ص .مرجع سابق .، المومني، حسن أحمدربحي مصطفى عميان،  2
 43.ص .2004، دار الكممة :مصر .اإلعالم اإللكتروني واقع وآفاق .جوىر أحمد أحمد،  3
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إمكانية إرسال الرسائل واستقباليا في وقت مناسب لممستخدم فمثال في نظام  :الالتزامنية -6

البريد اإللكتروني ترسل الرسائل مباشرة في أي وقت دون الحاجة لتواجد المستقبل لمرسالة في 

 1.وقت إرساليا

وبالتالي يمكن أن يرسل  فكل جياز لو رقم خاص بو، :سرية أفضل في تبادل المعمومات -7

 2.أي فرد رسالة إلى ىذا الرقم ويضمن أن تخزن داخل ىذا الجياز فقط

 البحث الوثائقي -2

:  المفهوم العام لمبحث الوثائقي2-1

البحث  "م حيث كان ىذا المفيوم يعني1870إن أول استعمال لكممة التوثيق كان سنة     

 م،1930لقد بقي ىذا المفيوم سائدا حتى حوالي سنة  ،" عن الوثائق إلنجاز دراسة أو مذكرة

كما يجري تعريف التوثيق من  ،" االستغالل المنيجي لممعمومات "حيث أصبح التوثيق يعني

بث واستعمال كل  انتقاء، ترتيب، عمى أنو يتجمى في جمع،"طرف الفيدرالية الدولية لمتوثيق

                                                             
 25.ص .2006، دار الشروق :عمان .الصحافة اإللكترونية في الوطن العربي .عبد األمير الفيصل،  1
2  .2005، دار السحاب :القاىرة .تكنولوجيا المعمومات واالتصال ومستقبل صناعة الصحافة .عمم الدين، محمود  

 242.ص
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والتحكم فييا ميما كان مجاليا العممي أو  فيو فن وعمم تنظيم المعمومات، .أنواع المعمومات

 1.التقني

ويتشابو البحث الوثائقي أحيانا مع مصطمحات أخرى مثل البحث عن البيانات والبحث عن 

 Dataكون ىذه المفاىيم تندرج ضمن معنى داللي أكثر شمولية أال وىو  المعمومات،

maining يقول Alexie Rivier أن البحث الوثائقي يتعمق أكثر بالمحتوى  :" في ىذا الشأن

حيث أن اإلجابة عن اإلشكالية المطروحة من طرف الباحث تتطمب قراءة  والتعمق فيو،

ال فالعممية توصف بأنيا مجرد  الوثيقة نفسيا، وال يتوقف عند معرفة التسجيمة الببميوغرافية وا 

 2.في حين أنو يجيب عن التساؤل الذي يراود الباحث بحث عن البيانات،

ىو استجابة إلى حاجة ماسة كنا نحس بيا أي معمومات كنا نبحث عنيا "البحث الوثائقي    

أو عن فرضية  فيي مالحظة بدورىا عبارة عن إجابة سؤال نطرحو، ونريد الوصول إلييا،

ويقول في ذلك أحد المتخصصين في مجال المكتبات والمعمومات   ".نريد أن نتحقق منيا

                                                             
 .2005، قسنطينة .عمم المكتبات .أطروحة دكتوراه .البحث الوثائقي التربوي في مجتمع المعمومات .عز الدين بودربان، 1

 20.ص
مجمة دراسات وأبحاث في المعمومات  .إستراتيجية البحث عن المعمومات اإللكترونية .سميمة،سعيدي بن الشعيرة، سعاد، 2

  139.ص .1.ع، 1.مج والتوثيق العممي والتكنولوجي،
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أنو يجب خمق عالقة بين طالبي المعمومات ومصادر المعمومات التي غالبا ما تكون  "

".    مكونة من وثائق أوعية معطيات متنوعة

ويفيم من التعريف أن كل بحث عن وثيقة ىو مبرر في الحقيقة بحاجة وكل باحث عن 

 1.وثيقة أو معمومة ييدف إلى تحقيق حاجة من المعمومة

وعميو فإن البحث الوثائقي ىو جممة من الخطوات المنيجية التي يتبعيا الباحث في سبيل    

 أو اإلجابة عن أسئمة كانت تراوده مستعينا بكل  تنقصو التيات المعمومىالوصول إل

المصادر المتاحة أيا كان شكميا والوسائل والطرق التي تسمح لو باإلطالع أكثر عمى 

المعمومات ومن ثم استخداميا واستثمارىا إلثبات معمومة وبرىنتيا باألدلة الدامغة أو التحقق 

 2.من فكرة أو نفييا أو حتى اكتشاف معارف جديدة

  :أنواع البحث الوثائقي 2-2

إن البحث عن الوثائق التي تخدم مجال موضوعي معين تكون في شكمين الشكل التقميدي  

  الباحث وىو الذي يكون في بيئة المكتبات التقميدية والبحث الوثائقي اآللي والذي يستخدم فيو
                                                             

 35-34.ص. مرجع سابق .عز الدين بودربان،  1
 139.ص .مرجع سابق .بن الشعيرة سعاد،  2
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 .الباحث تجييزات حديثة لمبحث عن الوثائق والوصول إلييا

كون البحث عن الوثائق عن طريق البحث  ي:البحث الوثائقي اليدوي أو التقميدي -أ

 إلى  لموصولوالتفتيش الذاتي في أدلة مصادر المعمومات التي توفرىا المكتبة لممستفيدين،

 تخدم موضوع بحثو، أو عن طريق وسائل البحث المختمفة تيالوثيقة التي ىو بحاجة إلييا وال

 دون االستعانة بأي غيرىااألدلة و، المتوفرة عمى مستوى المكتبة مثل الفيرس البطاقي

. تجييزات آلية مثل الحاسب اآللي

الذي يستخدمو الباحث في البحث عن الوثيقة،  البحث وىو :البحث الوثائقي اآللي -ب

باستخدام تجييزات حديثة مثل الحاسب اآللي أو استخدام نظام برمجي أو بواسطة الشبكات 

عن تمك المتوفرة في بيئة المكتبات مثل  والتي تختمف مستعينا بأدوات البحث عن الوثائق،

األدلة  المكتبات الرقمية، الفيارس عمى الخط المباشر، البحث، محركات قواعد المعمومات،

 1.الموضوعية

 

                                                             
 82.ص .مرجع سابق .بن الشعيرة سعاد، 1
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: خطوات البحث الوثائقي 2-3

 المكتبات ال تختمف في جوىرىا عن خطوات البحث فيإن خطوات البحث الوثائقي    

ولكن تختمف طبيعة كل مرحمة باختالف البيئة والوسائل المستخدمة  االنترنت، الوثائقي في

  : كالتاليكل بيئةيمكن التمييز بين خطوات و

 :(في بيئة المكتبات) خطوات البحث التقميدي -أ

ويتم في ىذه المرحمة تحديد طبيعة وأىداف ونطاق البحث الذي  :تحديد الموضوع بدقة / 1

. يتعين أدائو من خالل تحديد الحاجات البحثية

. اختيار الكممات المفتاحية /2

نقل المعمومة من المرسل إلى ل المستخدمةأي كل األوعية  :تحديد مصادر المعمومات /3

. القواميس والكتب، المعاجم :المستقبل لتمبية حاجات الفرد مثل

ات البحث وبالتالي سيكون الحصول يحاج :استخراج واستخدام الوثائق المتحصل عمييا /4

 1.عمييا إما باإلعارة أو الشراء أو االشتراك

. ىو عممية التغذية الراجعة أين يتحقق من حسن سير كل المراحل :التقييم /5

                                                             
مجمة  .المعايير واإلجراءات :إدارة الوثائق اإللكترونية في المنظمات الحكومية .شرف، محمد عبد المحسن الشريف أ 1

 34.ص. 1.، عاإلتحاد العربي لممكتبات والمعمومات
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عندما ننتقل إلى شبكة االنترنت تبقى  :خطوات البحث الوثائقي في شبكة االنترنت -ب

: خطوات البحث الوثائقي نفسيا لكن تختمف طبيعة كل مرحمة باختالف البيئة

. تحديد موضوع البحث بدقة /1

. سمعية نصية، ببميوغرافية، :تحديد نوعية الوثائق المطموبة /2

. PDF  ،PPT:تحديد شكل الوثيقة المطموبة /3

 1.تحديد تاريخ الوثيقة المطموبة /4

. اختيار الكممات المفتاحية /5

. الفيارس عمى الخط ، الموضوعيةاألدلة محركات البحث، :تحديد أدوات البحث /6

 إمكانية الربط بين أكثر من مدخل، سرعة االسترجاع، :تقييم الوثائق المتحصل عمييا /7

. اإلحاالت بين المواقع

استخراج الوثائق من الشبكة وفق العديد من  :استخراج واستخدام الوثائق اإللكترونية /8

 2.المنافذ مثل الشراء، االشتراك، التحميل

                                                             
 49.ص .مرجع سابق .عز الدين بودربان،  1
 35.ص .مرجع سابق .أشرف، محمد عبد المحسن الشريف  2
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 خالصة الفصل

     من خالل ماسبق يمكن أن نخمص إلى أن شبكة االنترنت أصبحت جزءا مهما ال يتجزأ 

من حياتنا، فهي شبكة تكنولوجية ضخمة تؤثر بشكل مباشر عمى كل ميادين الحياة، حيث 

تقدم خدمات عدة في مختمف المجاالت وتتمتع بخصائص تميزها عن باقي الوسائل 

األمر الذي يجعل عممية البحث . التكنولوجية األخرى، حيث توفر كم هائل من المعمومات

الوثائقي تتغير حتى يستطيع الباحث أن يحصل عمى الوثائق التي يريدها من خالل شبكة 

االنترنت مرورا بمجموعة من الخطوات مهما كان نوعه لجعل عممية البحث تسير في 

 .الطريق الصحيح
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 :تمهيد   

إن حاجة الباحث إلى المعمومات والوثائق إلنجاز بحوثه في شبكة االنترنت يتطمب 

منه استخدام أدوات البحث الوثائقي في الشبكة واكتساب مهارات وتقنيات واستراتيجيات فعالة 

 .لمبحث الوثائقي بأقل جهد ووقت ممكن

لذلك سنتناول في هذا الفصل مجموعة من العناصر توضح األدوات المستخدمة لمبحث 

 .الوثائقي في شبكة االنترنت وأهم التقنيات المعتمدة الستعمالها
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: مدخل إلى أدوات البحث في االنترنت -1

: مفهوم أدوات البحث في االنترنت 1-1

تمك األدوات التي تقوم بتنظيم المواقع والصفحات المتاحة عمى االنترنت وتيسير     ىي 

استرجاعيا من جانب الباحثين، ويتوافر عمى شبكة االنترنت العديد من تمك األدوات التي 

 1.تمبي متطمبات واحتياجات الباحثين المعموماتية المختمفة

بأنيا بمثابة فيارس أو كشافات لمحتويات شبكة االنترنت،حيث تضم بدائل وثائق "كما تعرف 

 2.الويب وتعمل عمى تنظيميا

ىي الوسيمة التي تمكن الباحث من إجراء عمميات البحث "وفي تعريف آخر أداة البحث

المختمفة، واسترجاع المعمومات المطموبة من االنترنت عن طريق صياغة استراتيجيات 

 حيث وترتبط ىذه األداة بالواجية الخاصة بالبحث، واضحة تفضي إلى النتائج المرغوبة،

تعطي الفرصة لمباحث لصياغة استفساره إلى جانب استعراض الصفحات التي تمثل نتائج 

إذ تتمقى أدوات البحث االستفسار الذي يطرحو الباحث وتقوم  بحثو في شكل قائمة مفصمة،

                                                             
تنظيم واسترجاع المعمومات عمى الشبكة العنكبوتية بين ىيمنة محركات البحث وفعالية تقنية  .بن زايد عبد الرحمن،  1

 74.ص .2012، قسنطينة .عمم المكتبات .مذكرة ماجستير .دراسة تحميمية :الفمكسونومي
األساتذة الباحثون بجامعتي  :سموكيات األساتذة الباحثين لموصول إلى المعمومات في البيئة الرقمية .ىتيات، محمد  2

 114-113.ص .2015، وىران.  عمم المكتبات.مذكرة ماجستير .الجمفة واألغواط نموذجا
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 .باسترجاع مجموعة من التسجيالت التي تضاىي ذلك االستفسار

  وظائف أدوات البحث في االنترنت1-2

  عمى الرغم من أن لكل أداة بحث تصميميا المختمف وسماتيا المميزة ليا وأسموب أدائيا 

الذي تنفرد بو عن غيرىا إال أن جميع تمك األدوات تتفق في نوعية عمميا،حيث تؤدي 

نشاء تسجيالت تضميا في قاعدة  جميعيا وظائف معينة تكفل ليا تجميع المعمومات وا 

 :البيانات الخاصة بيا، وتعمل أدوات البحث في االنترنت عمى أداء الوظائف اآلتية

 :يتم تجميع المواقع ألدوات البحث بإحدى الطرق التالية: تجميع المعمومات- أ

 .تحديد المواقع آليا بواسطة بعض البرامج المخصصة لذلك الغرض/ 1

استخدام مصممي صفحات الويب والمحررين ألسموب التسجيل اليدوي لممواقع / 2

 .والصفحات 

تسجيل وتقييم المواقع من قبل فريق عمل يتولى ىذه الميمة ألدوات البحث أو برامج / 3

 1. ىو الحال في محركات البحثاخاصة، كم

 تتم عممية التكشيف بعد االنتياء من تجميع صفحات  :  تكشيف الوثائق-ب

                                                             
  .ص .2006، مكتبة الممك فيد الوطنية :الرياض .أساسيات نظم استرجاع المعمومات اإللكترونية .فاتن سعيد بامفمح،  1

201،197 
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ويتراوح التكشيف بين  باستحداث تسجيمة ليا يتم تخزينيا بقاعدة البيانات وتكشيفيا،الويب 

والمستوى األرقى  ،URLالحد األدنى الذي يشمل عنوان الوثيقة ومحصل المصادر  الموحد

 1.الذي يوفر تكشيف أكثر تشعبا يغطي كل الكممات الواردة في كل تسجيمة بقاعدة البيانات

تستقبل أدوات البحث استفسارات المستفيدين التي تمت صياغتيا :البحث في الكشافات-ج

وتعمل تمك  في شكل إستراتيجية بحث وتتيح ليم البحث عن وثائق االنترنت من خالليا،

األدوات عمى البحث في قواعد البيانات الخاصة بيا عما يجيب عمى استفسارات المستفيدين 

حيث تتم عممية المضاىاة بين مصطمحات االستفسارات والمصطمحات التي استخدمت في 

وتقوم باسترجاع التسجيالت المالئمة وتتيح أدوات البحث خيارات متعددة  عممية التكشيف،

  2.الستقبال التساؤالت من خالل واجيات التفاعل بين المستفيد والنظام

:  بين أدوات البحث االختالفات1-3

إن معرفة االختالفات الموجودة في مستوى قيام كل أداة بحث لعمميا سيساعد     

كثيرا عمى تحسين فاعمية استرجاع المعمومات التي ترغب فييا من االنترنت، 

 :وتكمن االختالفات األساسية بين أدوات البحث في الجوانب التالية

 التفاعل أثناء البحث. 
                                                             

 87.ص .2013،دار السحاب :القاىرة أدوات البحث عن المعمومات في البيئة الرقمية، .ليوش، أبوبكر محمود ا 1
 203.ص .مرجع سابق.   أساسيات نظم استرجاع المعمومات اإللكترونية.بامفمح، فاتن سعيد  2
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 قواعد بيانات األدلة الموضوعية تكون صغيرة نسبيا، وتحتوي عمى : حجم قاعدة البيانات

 .مواقع مختارة، بينما في محركات البحث تكون ضخمة وشاممة

 يتم اختيار الموقع التي سيتم تخزينو بقاعدة البيانات في األدلة : أساليب إنشاء قاعدة البيانات

 .برنامج العناكب: الموضوعية يدويا، بينما في محركات البحث عن طريق برمجيات مثل

 في األدلة يكون محدودا في بعض األحيان متعمقا في أحيان أخرى، في : عمق التكشيف

 .محركات البحث يمكن الكشف عن كل الكممات الموجودة في صفحات الويب

 في محركات البحث يكون االترتيب في األدلة غالبا ىجائيا، بينم: تنظيم وعرض نتائج البحث 

 1.حسب المالئمة

 : استراتجيات البحث في اإلنترنت1-4

 : مفهوم إستراتيجية البحث1-4-1

 مجموعة األعمال التي تيدف لالستعمال المتساوي لممصادر :تعريف اإلستراتيجية- أ

 واالحتياجات الحالية لممؤسسة مع مصادرىا واحتياجاتيا المستقبمية والمتمثمة في المصادر 

 

 1.المالية والبشرية والتكنولوجية والصناعية والعالقات، والتي تسمح لممؤسسة باالستمرار الدائم
                                                             

 90.ص .مرجع سابق .اليوش، أبوبكر محمود  1
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  2.اإلستراتيجية عبارة عن تخطيط وتعديل الجيود لتحقيق ىدف محدد: وايضا

تنطوي إستراتيجية البحث عمى التحميل الموضوعي لمحاجة إلى المعمومات وترجمة ناتج ىذا 

التحميل إلى مجموعة من المصطمحات، وفي التحميل الموضوعي تجزأ الحاجة إلى 

 3.المعمومات إلى عناصرىا أو أوجييا

في مجال البحث الوثائقي يمكن تعريف إستراتيجية  :تعريف إستراتيجية البحث الوثائقي -ب

كما  األساليب والخطط التي يتبعيا الباحث لموصول إلى نتائج موضوعية دقيقة،:"البحث بأنيا

مع شبكة معقدة من  يعبر عنيا بخطة شاممة منطقية تبين كيفية الوصول إلى اليدف،

األفكار والتجارب والتوقعات التي تدير ىذه الخطة وتحدد ىذه التصرفات الواجب إتباعيا 

كما يمكن أن  ،(المعمومة أو اإلجابة الصحيحة لسؤال البحث) الصحيح لموصول إلى اليدف 

: نعطي ليا تعاريف منيا

                                                                                                                                                                                              
دراسة ميدانية بالمكتبة الجامعية المركزية  :المكتبات الجامعية داخل البيئة اإللكترو افتراضية .نيلزىر، بوشارب بولودا  1

 26.ص .2006، قسنطينة .عمم المكتبات .مذكرة ماجستير .بجامعة فرحات عباس سطيف
 188.ص .2014، دار صفاء :عمان .تسويق المعمومات .إيمان فاضل عميان، ربحي مصطفى، السامرائي،  2
مكتبة  :الرياض .3.ط .أساسيات استرجاع المعمومات .ترجمة حشمت، قاسم ووفر؛ .آمي ج فردرك ولفرد النكستر،  3

 196.ص .1997، الممك فيد الوطنية
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مجموعة األساليب والخطوات والميكانيزمات الرامية إلى إيجاد مجموعة من الوثائق ومصادر 

ذات الصمة بموضوع البحث وفق خطوات منيجية تفضي إلى الوصول إلى نتائج تحقق 

 1.أىداف محددة

يحتاج الباحث عن معمومات  :تعريف إستراتيجية البحث الوثائقي في شبكة االنترنت -ج

بمختمف شبكاتيا  في مختمف الوثائق وبكل أشكاليا داخل البيئة الرقمية،

وكذلك الشبكة الدولية لممعمومات المحوسبة انترنت إلى  ،(WAN)والواسعة(LAN)المحمية

تباع خطوات عممية وعممية مدروسة في الوصول إلى المعمومات المناسبة والواقية  وضع وا 

 الخطوات يطمق عمييا اسم إستراتيجيات ومثل ىذه في الوقت المناسب والمطموب لمباحث،

البحث الوثائقي داخل البيئة الرقمية كذلك لمبحث عن الوثائق داخل البيئة الرقمية ينبغي عمى 

الباحثين وضع إستراتجيات خاصة ذلك من أجل البحث في مختمف الوثائق، ألن 

اإلستراتيجية التي يضعيا الباحث ىي التي تقوده إلى الوثيقة المطموبة، وكمما زادت عنايتو 

 2.وتركيزه في وضع إستراتيجية البحث كمما أدى ذلك إلى توصيمو إلى نتائج بحث أفضل

تعني : "وعميو يمكن تعريف إستراتيجية البحث الوثائقي داخل البيئة الرقمية فيما يمي

إستراتيجية البحث في مختمف الوثائق، وينبغي أن ييدف الباحث إلى استرجاع وثائق كافية 
                                                             

 80.ص .مرجع سابق .بن الشعيرة سعاد،  1
 481.ص .2010، دار المسيرة :عمان .المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعمومات واإلنترنت .عامر إبراىيم قنديمجي،  2
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ذات صالحية وعالقة ببحثو عمى أن يتجنب استرجاع  وثائق غير صالحة، استرجاع وثائق 

 1". كثيرة جدا، استرجاع وثائق قميمة جدا

 : أنواع إستراتيجية البحث1-4-2

ظيرت العديد من إستراتيجيات البحث تتماشى وطبيعة السؤال المطروح ونتائج البحث 

 :المرجوة،تتمثل ىذه اإلستراتجيات في

وىي تتالءم مع االستفسارات ذات  المفيوم الواحد شريطة : إستراتيجية الطمقة في الظالم- أ

أن يتم التعبير عنو بكممة واحدة، وقد أخذت ىذه التسمية ألن الباحث يدخل كممة واحدة 

تكون بمثابة طمقة في الظالم من الصعب أن يصيب بيا اليدف إال إذا كانت تمك الكممة 

 .دقيقة

نسبة إلى لعبة البنجو التي يفوز فييا الالعب إذا كانت األرقام التي : إستراتيجية البنجو- ب

اختارىا عشوائيا تتطابق مع تمك الموجودة عمى بطاقات المعبة، وىذا األسموب يصف وجيا 

موضوعيا واحدا، ولكن التعبير فيو يتم بواسطة عبارة كاممة أي مجموعة من الكممات التي 

 2.تصف ذلك الموضوع الواحد
                                                             

 87.ص .مرجع سابق .أبوبكر محمود اليوش،  1
استرجاع المعمومات العممية والتقنية في ظل البيئة الرقمية ودوره في دعم االتصال العممي بين  .عتيقة لحواطي،  2

 66.ص .2014، قسنطينة .مذكرة دكتوراه .الباحثين
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يستخدم الباحث وفقا ليذه اإلستراتيجية جميع العبارات : إستراتيجية افعل ما بوسعك- ج

الممكنة لمتعبير عن االستفسار الذي يمكن أن يتكون من وجيين أو ثالثة أو أربعة، ويراعي 

 .الباحث عند صياغة إستراتيجية بحثو تقديم كتابة المصطمحات األكثر أىمية

يتم تطبيق ىذه اإلستراتيجية بطريقة آلية في : زراعة المؤلؤ من االستشهاد المرجعي- د

بعض محركات البحث مثل جوجل، ففي حالة معرفة الباحث لوثيقة معينة يستطيع الضغط 

عمى أمر أبحث عن صفحات مماثمة أو صفحات ذات صمة، ليقوم محرك البحث بتزويده 

 1.بالصفحات ذات الصمة بالصفحة التي قام بإدخاليا في األصل

 ويرمز في ىذه اإلستراتيجية لألدلة الموضوعية :الحصول عمى مساعدة من األصدقاء- و

والبوابات بالصديق الذي يمكن الرجوع إليو الستشارتو لتحديد استراتيجيات البحث، ففي 

بعض األحيان ال يكون  لدى الباحث معرفة بأي مصطمح من المصطمحات التي يمكن 

استخداميا إلجراء البحث، وبالتالي فإنو يكون بحاجة لالستعانة بصديق أين يكون  محتاجا 

لمحصول عمى معمومات محددة حول موضوع معين وليست لو فكرة مسبقة عن الموضوع 

 2.بشكل عام

 
                                                             

 127.ص .مرجع سابق .محمد ىتيات،  1
 215.ص .مرجع سابق. أساسيات نظم استرجاع المعمومات اإللكترونية.فاتن سعيد بامفمح،  2
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 : تقنيات البحث في شبكة اإلنترنت1-4-3

تستخدم الكثير من قواعد البيانات اإللكترونية أسموب البتر ويقصد بو :تقنية البتر/ 1

استخدام جذر الكممة أو جزء منيا وبتر باقي أجزائو لمحصول عمى جميع التسجيالت 

المرتبطة بالمصطمح في كل تصريفاتو وأزمنتو وأشكالو عند استخدام المغة الطبيعية في 

البحث، إن استخدام ىذا األسموب يوفر الكثير من وقت الباحث ويجعل البحث أكثر شموال، 

 .حيث أنو يسمح لمباحث باستخدام المصطمحات المترادفة واسترجاع المواد المكشفة تحتيا

وتسمح بعض النظم بتحديد البتر من أول الكممة أو آخرىا، في حين يقتصر استخدام البتر 

عمى نياية الكممة في بعض النظم األخرى، ويتيح بعض النظم تحديد عدد الحروف التي يتم 

 1.بترىا

 قد يكون االستفسار بسيط فيعبر عنو بمصطمح واحد فقط، وقد :الربط بين المصطمحات/ 2

يكون مركبا أو معقدا فيتم التعبير عنو بمجموعة من المصطمحات التي تحتاج إلى أدوات 

 2.لمربط بينيا كروابط المنطق البولياني

                                                             
 89.ص .مرجع سابق .بن زايد عبد الرحمن،  1
ستراتيجية البحث عن المعمومات اإللكترونية وأثره البيداغوجي اتكوين اختصاصي المعمومات عمى  .سميمة بوغمبوز،  2

 84.ص .2012 قسنطينة، .عمم المكتبات .مذكرة ماجستير .عمى المستفيد بمكتبات جامعة منتوري
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عبارة عن عوامل منطقية تقوم بالمقارنة بين مصطمحين أو : الروابط المنطقية أو البولينية*

أكثر، وتعمل عمى استرجاع المعمومات المطموبة بشكل يضيق دائرة البحث أو يوسعيا، 

 1.بغرض الوصول إلى أدق التفاصيل عن الموضوع الذي يفتش عنو الباحث

 ,or"ويقابميا باإلنجميزية" إال" ،"أو" ،"و"تتمثل الروابط البولينية في ثالثة روابط رئيسية وىي 

and, not."2 

م،وىو نظام منطقي 19ينسب البحث البولياني إلى جورج بول أحد عمماء الرياضة في القرن

 3.يتمثل في حروف أو معامالت

: ويمكن شرح عوامل البحث البولياني 

وتستخدم ىذه الرابطة لتضيق مجال البحث وذلك بالربط بين مصطمحين  "et ،and، و" *

 .وذلك بالبحث من خالل الكممة أو الكممات المربوطة وجعل النتيجة أكثر دقة،

تستعمل ىذه الرابطة في حالة ما إذا أردنا توسيع مجال البحث لتجعمو  "or ،ou، أو" *

                                                             
 124.ص .مرجع سابق .محمد ىتيات،  1
 . 2002،[.ن.د] [:.م.د] .دليل الباحث إلى استخدام قواعد المعمومات اإللكترونية عمى اإلنترنت .ريما سعد الجرف،  2

 09.ص
 .1991مكتبة الممك فيد الوطنية،: الرياض .أسس البحث المباشر في قواعد المعمومات .فيد مفسر فيد الدوسي،  3

 32.ص
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 .يشمل عمى أي من الكممتين أو الكممات المستخدمة في عممية البحث

تستخدم بغرض عزل مصطمح أو واصفة محددة من عممية  "no ،not، إال" *

 1. البحث،أي أننا نريد البحث فقط عن كممة واحدة دون ربطيا

 : طرق البحث في اإلنترنت1-4-4

    تتنوع طرق البحث عن المعمومات اإللكترونية ويمكن تحديدىا في البحث في الويب، 

حيث تقتضي الميمة األولى فيو في العثور عمى تمك المواقع المحتوية عمى مواد ذات صمة 

 2.بعممك أيا كان نوعو

 :ىناك مجموعة من الوسائل إليجاد المعمومات داخل الويب وىي

 إن عممية البحث عن أية معمومة تكون :URLاستخدام مسار أو عنوان موقع المعمومات- أ

أوال بمعرفتك لمعنوان المسبق لمكان وجود تمك المعمومة والمقصود بالعنوان ىو عنوان 

URL.3 

                                                             
 .مذكرة ماجستير .دراسة ميدانية بجامعة منتوري قسنطينة :استغالل األساتذة الجامعيين لشبكة اإلنترنت .بيزان مزيان،  1

 124.ص .2007، قسنطينة .عمم المكتبات
 .1998، الدار العربية لمعموم :بيروت .تعمم ميارات استخدام اإلنترنت .ترجمة مركز التعريب والبرمجة باريت؛ نيل،  2

 25-24 .ص
 213.ص .2015، دار المسيرة :عمان .عمم المعمومات والنظم والتقنيات .حسن رضا النجار، عامر إبراىيم، قنديمجي،  3
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 تشكل مجموعات األخبار منابر لألفراد لكي :استخدام مجموعات األخبار عمى الويب- ب

يتبادلوا اآلراء، وبعد أن ننضم إلى إحدى مجموعات األخبار في الويب يمكنك أن تقرأ 

الرسائل إما باستخدام نافذة متصفح األخبار أو باعتماد أحد برمجيات قراءة األخبار، تشكل 

 1.مجموعات األخبار مصدرا هاما لمحصول عمى المعمومات الحديثة والتفصيمية

 أصبح ال يخفى عمى الباحث أن الويب يضم معمومات غير :بحث معمومات غير مرئية- ج

مرئية من الويب، هي قواعد بيانات إلخفاء مصادر معموماتها عن التقنيات التي تستخدم في 

البحث عمى صفحات الويب المرئية، بينما يتم استرجاع المعمومات داخل قواعد البيانات غير 

مرئية من خالل برنامج الزاحف، حيث يتم الوصول المباشر إلى صفحة الموقع التي تضم 

 2.قاعدة بيانات والبحث فيها

  ويقصد بالمتصفحات البرامج الخاصة لعرض صفحات :استخدام أحد المتصفحات- د

 االنترنت، ومن خالل واجهات المتصفحات يمكن التنقل بين روابط الصفحات المختمفة

  firfox , internet explorer.3:ومن أمثمتها

                                                             
مكتبة الممك  :الرياض .أدوات وتقنيات الحصول عمى أفضل النتائج :البحث الذكي في شبكة اإلنترنت .غولد تشيرل،  1

 127.ص .2001، فهد الوطنية
 78.ص .مرجع سابق .سميمة بوغمبوز،  2
 74.ص .مرجع سابق .بن زايد عبد الرحمن،  3
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 تعد محركات البحث الوسيمة األجدى لتحديد مكان نشر :البحث في محركات البحث- ه

المعمومات في موضوع محدد عمى شبكة االنترنت، وتعتمد محركات البحث عمى تقنيات 

تاحتيا لممستخدمين  1.أساسية لتحديد أماكن بشر المعمومة وفيرستيا وا 

تعمل محركات البحث باالعتماد عمى برنامج الزاحف أو العنكبوت الذي يسبح في الفضاء 

ويتعرف عمى المواقع المختمفة لتحديد ماىية ىذه المواقع ثم ضميا إلى قاعدة بيانات أداة 

البحث المنتمي ليا البرنامج، ويأخذ طريقو اعتمادا عمى تزويده بآليات الكتشاف صفحات 

  2.الويب

المدونات عبارة عن صفحة ويب تظير عمييا تدوينات  مؤرخة : البحث في المدونات- و

 3.ومرتبة ترتيبا زمنيا تصاعديا تصاحبيا آلية ألرشفة التدوينات القديمة

تعتبر المدونات وسيمة فعالة لمتعبير عما يريده المدون إضافة إلى الموضوعات المتخصصة 

 
                                                             

 22.ص .64. ، ع2000، مجمة العموم التقنية .محركات البحث عمى شبكة اإلنترنت .إبراىيم بن عبد اهلل الخراشي،  1
دراسة تحميمية لوضع مواصفات محرك بحث  :محركات بحث المادة المصورة عمى اإلنترنت .سيد ربيع سيد إبراىيم،  2

 55.ص .2005مصر، . عمم المكتبات .مذكرة ماجستير .صورة ثابتة يدعم  خصائص المغة العربية
 .2014، مكتبة الوفاء القانونية :اإلسكندرية .اإلعالم اإللكتروني ودوره في اإلعالم الدولي .ماجدة عبد الفتاح اليمباوي،  3

 07.ص
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، وقد أصبحت المدونات مصدرا رئيسيا لممعمومات وامتد تأثيرىا 1في فروع العمم المختمفة

ليشمل جميع نواحي الحياة، وتعدى دورىا اإلخباري فقط، فيي من أكثر مواقع التواصل 

االجتماعي انتشارا في العالم، بل ىي األصل الذي تفرعت منو وسائل التواصل االجتماعي 

 2.األخرى

 األدلة ىي قائمة مواقع مبوبة حسب الموضوعات :تصفح أحد أدلة البحث عمى الويب- ن

أو المجاالت، يتم تعيينيا بواسطة مختصين من البشر، وىي منظمة في بيئة ىرمية تجعميا 

، تعمل أدلة البحث عمى تقسيم المعرفة من األقسام العامة إلى األقسام األكثر 3سيمة التصفح

تخصصا، ومن ثم الوصول إلى المواقع التي ترتبط بيذه المواضيع، كما تسمح األدلة 

بالحصول عمى معمومات قيمة إذا كان لمباحث فكرة أو موضوع محدد في ذىنو وحصر 

 4.المواقع في موضوع محدد

 
                                                             

 103.ص .2013، دار أسامة :عمان .شبكات التواصل االجتماعي :اإلعالم الجديد .عمي خميل شقرة،  1
  30.ص .2013 دار النفائس، :األردن .ثورة الشبكات االجتماعية .خالد غسان يوسف المقداوي،  2
دراسة في أنماط اإلفادة واالستخدام من  :األدوات البحثية عمى االنترنت .نوال عبد العزيز راجح، بدوية محمد، البسيوني،  3

 8.ص. 4.ع، 2009، مجمة إعمم .جانب أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بجامعة الممك عبد العزيز
 78.ص .مرجع سابق .سميمة بوغمبوز،  4
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 المستودع الرقمي ىو المكان الذي يتم تخزين :البحث في المستودعات الرقمية- ي

المحتوى الرقمي فيو، والذي يمكن أن يبحث ويسترجع لالستخدام الالحق والمستودعات 

الرقمية قد تحتوي عمى المخرجات البحثية ومقاالت الدوريات   

 1.والرسائل وكيانات التعميم اإللكتروني وبيانات األبحاث

تعد المستودعات الرقمية أداة ىامة بالنسبة لممؤسسات والجامعات فيي تساعد عمى إدارة 

وحفظ األصول الفكرية  لممؤسسة، كما أنيا تزيد من فرص اإلطالع عمى األعمال الفكرية 

 2.واالستشياد بيا

: أنواع أدوات البحث الوثائقي في االنترنت- 2

 الفهارس اإللكترونية 2-1

:  تعريف الفهرس اإللكتروني2-1-1

يعرف الفيرس عمى أنو قائمة بالكتب وغيرىا من المواد المكتبية مرتبة :تعريف الفهرس- ا

 وفق نظام معين أو قائمة تسجل وتصنف وتكشف مقتنيات مجموعة معينة أو مكتبة معينة

                                                             
دار الكتاب  :السعودية .استراتيجيات البناء واإلدارة والتسويق والحفظ :المستودعات الرقمية .سامح زينيم عبد الجواد،  1

 120.ص .2015، الحديث
المركز العربي لمبحوث والدراسات في  :القاىرة .المستودعات الرقمية لمجامعات في الدول العربية .إىداء صالح ناجي،  2

 31.ص .2016، عموم المكتبات والمعمومات
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أو مجموعة مكتبات، ويعتبر الفيرس مفتاح المكتبة ودليميا الذي يحدد أماكن المواد المكتبية 

 1.المختمفة عمى رفوف المكتبة

 يعرف بأنو قاعدة بيانات تتألف من تسجيالت ببميوغرافية :تعريف الفهرس اإللكتروني- ب

تصف الكتب وغيرىا من المواد التي تمتمكيا مكتبة ما أو تجمع مكتبات وىي تتاح عبر 

حواسيب تتركز عادة بالقرب من مكتب المراجع بالمكتبة، حيث يمكن لممستفيدين أن يجدوا 

سيولة في طمب المساعدة من اختصاصي مراجع مدرب، ويمكن البحث في معظم الفيارس 

عمى الخط المباشر بالمؤلف، العنوان، الموضوع، الكممات المفتاحية وىي تتيح لممستفيدين 

 2.إمكانيات الطبع ، التحميل وتصدير التسجيالت لحساب البريد اإللكتروني

يعد االستعمال المكثف لمتكنولوجيات الجديدة لممعمومات واالتصال من بين العوامل األساسية 

: التي قدمت أشكاال جديدة ليذه الفيارس التي أصبحت تطمق عمييا تسميات جديدة مثل

 الفيارس المتاحة عمى الخط أو الفيارس اإللكترونية أو فيارس الويب كناية عن فيارس

                                                             
 :القاىرة .الضبط اإلستنادي-التكشيف-التصنيف-الفيرسة :المعالجة الفنية ألوعية المعمومات .محمد فتحي عبد اليادي،  1

 17.ص .1993،، مكتبة غريب
مجمة المركز العربي لمبحوث والدراسات في عموم المكتبات  .الفيارس اآللية المتاحة عمى الخط المباشر .شيرزاد جبارة،  2

 16.ص .1.، ع2014، والمعمومات
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المكتبات المتاحة عمى الشبكة العنكبوتية العالمية التي فرضت نفسيا كأداة فعالة لمبحث 

نما  والولوج إلى المعمومات والوثائق لسبب فقط  تمك التي تمتمكيا المكتبة بين أرصدتيا وا 

تتعدى إلى المعمومات والوثائق المتواجدة خارجيا والمنتشرة عبر نقاط متباعدة في الشبكة 

 1.اإللكترونية

:  أجيال الفهارس اإللكترونية2-2-2

ظير الجيل األول من الفيارس اإللكترونية نتيجة عمميات األتمتة التي شرعت : الجيل األول

المكتبات في تطبيقيا انطالقا من السبعينات من القرن الماضي،غير أن استعماليا من طرف 

. المستفيدين واجو بعض الصعوبات التي حالت دون تعويضيا لمفيارس البطاقية

ظير الجيل الثاني نتيجة التزاوج الناتج بين فيارس الجيل األول والنظم : الجيل الثاني

التجارية لمبحث في بنوك المعمومات الببميوغرافية التي انتشرت خالل الثمانينات من القرن 

الماضي، مما أدى إلى خمق إمكانيات إضافية لمبحث في الفيارس من استعمال الكممات 

. المفتاحية واالعتماد عمى المنطق البولياني

وىو من بين العناصر األساسية التي تكون المفيوم الحديث لممكتبة الجامعية : الجيل الثالث

 التي تقوم عمى مبدأ تقديم الخدمات اإللكترونية سواء محميا أو عن بعد، حيث تشكل بوابات
                                                             

أطروحة  .دراسة ميدانية بمؤسسات التعميم العالي بمدينة قسنطينة :الخدمات اإللكترونية بالمكتبات الجامعية .غانم نذير،  1

 199.ص .2010، قسنطينة .عمم المكتبات .دكتوراه
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لمولوج إلى المصادر الداخمية لممكتبة والخارجية باإلضافة إلى اقتراح طرق بحث بدرجات 

 1.مختمفة

:  نماذج لمفهارس اإللكترونية2-2-3

ىو النظام المقيس لمتسيير اآللي لممكتبات، طور ىذا النظام : SYNGEB نظام سنجاب*

م 1990 سنةceristعمى مستوى دائرة لمجمع، المعالجة والبث بمركز اإلعالم العممي والتقني 

 2.م وىي طبعة الشبكة2006ثم توالت الطبعات األخرى، كانت آخرىا سنة 

يعد نظام السنجاب من البرمجيات المتكاممة والمتطورة القادرة عمى التحكم في مختمف أنواع 

الوثائق، وذلك وفقا لممعايير الدولية، كما أنو يضمن تسيير الميام الرئيسية لممكتبة بمختمف 

 .أنواعيا

 Françoisتم إنشاء ىذه البرمجية من طرف المكتبي الفرنسي : PMBنظام* 

Lemarchand ويطمق عمييا برمجية مفتوحة المصدر تم االعتراف الرسمي  بيذا المشروع 

  وقد ظيرت بعدىا عدة طبعات أخرى في سبتمبر1.0في ديسمبر مع ظيور طبعتو األولى 

 

 
                                                             

201. نذير، غانم، المرجع السابق، ص 1  
 202،204.ص.  المرجع نفسو.غانم نذير،  2
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، تسمح ىذه البرمجية بإتاحة فيرس الوصول المباشر لمعامة 3.0م وىي الطبعة2006

  Z39.50 .1وتسيير اإلعارة والحجز ومن مميزاتو استعمال بروتوكول 

 : األدلة الموضوعية2-2

 : مدخل إلى األدلة الموضوعية2-2-1

األدلة ىي قواعد بيانات لممواقع المنظمة بطريقة مواضيعية : تعريف األدلة الموضوعية (أ

 ويتم اختيار المواقع من قبل األفراد الذين يقومون بزيارتيم وتقييميا

 2.واختيار اإلحالة إلييا

مواقع متخصصة باالنترنت تنتقي مواقع ويب أخرى وتنظميا تحت رؤوس " كما تعرف بأنيا

الفن، التربية، التسمية والعموم، كما يمكنك التصفح باعتماد : موضوعات عريضة مثل

موضوعات عريضة إلى أن تجد الموضوع المحدد الذي ترغب فيو أو أن تقوم ببحث ضمن 

 3.الدليل الموضوعي باستخدام الكممات المفتاحية

                                                             
دراسة مسحية تقويمية لفيارس مكتبات مؤسسات التعميم  :الفيارس اآللية المتاحة عبر شبكة اإلنترنت .فاطمة شباب،  1

 102-101.ص. 2008، الجزائر .مذكرة ماجستير .(IFLA) العالي عمى ضوء إرشادات افال
2   Christian, batifoulier, Olivia le sidaner. organiser sa documentation et rechercher 

l'information. ] s.l.[ : victoires edition, 2004.p.65 

 76.ص .مرجع سابق .غولد تشيرل،  3
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م حيث ظير أول دليل بحث عمى 1994 نشأت في يناير :نشأة األدلة الموضوعية (ب

 وقد ساعد عمى نجاح ىذا الدليل أنو احتوى عمى EINET GALOXYاالنترنت الذي يسمى 

مالمح البحث التي وفرىا كل من جوفر وتمنت، ونتيجة لمنمو اليائل في محتويات شبكة 

االنترنت دعا ذلك إلى ضرورة توفير وسائل تساعد عمى ضبط وتنظيم المعمومات لذلك وجد 

 1.ما يعرف بأدلة البحث

يذكر الكشكي أنو يمكن تحديد مكونات الدليل الموضوعي : مكونات األدلة الموضوعية (ج

 :في العناصر التالية

تمثل حمقة وصل بين المستخدم والدليل، حيث يتم من خالليا تصفح : واجهة االستخدام* 

 .محتويات الدليل

يقصد بيا التدرج في ترتيب موضوعات الدليل من العام إلى الخاص إلى : القوائم الهرمية* 

األكثر تخصيصا، تساعد المستخدمين في اختيار الموضوعات المناسبة من خالل متابعة 

 .تصفح التفريغات اليرمية لمموضوعات المتاحة في الدليل 

 

                                                             

<http ;//pro- information11.blogs post.com/2017/04/blog-post.html> 1  

.(10/03/2018تم اإلطالع يوم)  
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تحتوي عمى البيانات والمصادر التي تم جمعيا وفيرستيا وتصنيفيا من : قاعدة البيانات *

 .قبل األفراد العاممين

تعد أداة مستخدمة تفيد عمى استرجاع المعمومة من خالل كتابة االستفسار : محرك البحث *

في مربع البحث والنقر عمى أيقونة البحث، ثم يبدأ المحرك باسترجاع المعمومات من خالل 

 .البحث في قاعدة البيانات

وحدات إضافية تظير عمى واجية المستخدم في الدليل لبحث الصور : مزايا العبور *

 1.والفيديو واألخبار والبريد اإللكتروني

 : آليات البحث في األدلة الموضوعية2ـ2ـ2

 :يمكن البحث لمستخدم ىذه األدلة من خالل طريقتين 

 .البحث باستخدام صندوق البحث في الدليل، من خالل إدخال موضوع معين -

 التصفح بتتبع الروابط ، وذلك من خالل النقر عمى الموضوع الرئيسي -

 2.ثم االنتقال إلى الموضوع الفرعي، وىكذا حتى الوصول إلى الموقع المطموب

 
                                                             

. المرجع نفسو 1  
 79.ص .مرجع سابق .غولد تشيرل، 2
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 : أنواع األدلة الموضوعية2-2-3

تعمل ىذه األدلة عمى تجميع وحصر المواقع الموجية إلى : األدلة الموضوعية العامة/1

الجميور العام والمتخصص في مختمف قطاعات المعرفة، ويعتبر ىذا النوع من األدلة ىو 

 .األكثر انتشارا

 وىي أقدم من الفئة السابقة، وتتم عممية اختيار المواقع :األدلة الموضوعية المختارة/2

والتحقق المستمر من محتواىا من قبل متخصصين في القطاع الموضوعي الذي يرتب 

خطار المتخصصين والقائمين عمى  المواقع وينظميا داخل الدليل، كما تتم عممية إشعار وا 

 .اختيار األدلة بالمواقع التي يرونيا تستحق االىتمام

األدلة العامة لتمبية االحتياجات البحثية  ظيرت لعجز: األدلة الموضوعية المتخصصة/3

وخاصة ما يتعمق باالستفسارات المتخصصة فكان المجوء إلى ىذا النوع من األدلة التي تقوم 

 .1بتجميع مصادر المعمومات المتخصصة في قطاع معين

 : نماذج لألدلة الموضوعية4ـ2ـ2

دليل قام بإعداده مكتبيون أكاديميون بفروع جامعة كاليفورنيا،  www.vcr.edu: إنفومين*

 يتضمن مجموعة مصادر المعمومات األكاديمية المتوفرة باإلنترنت التي تم وضعيا تحت 
                                                             

 .75،76ص. مرجع سابق .بن زايد عبد الرحمن، 1
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 .1عشر فئات موضوعية رئيسية

وىو أقدم دليل متوفر عمى الويب،يتضمن  م1994ظير عام  www.yahoo.com:ياهو*

فئات موضوعية وضعيا العاممون بالدليل،يمكن أن ينطمق منيا المستفيد في بحثو عن 

ذا فشل   في استرجاع صفحات Yahooالمواقع التي تتضمن المعمومات التي يرغب فييا،وا 

 .Googleالويب التي تضاىي موضوع البحث فإنو يحيل االستفسار إلى محرك بحث

*MSN Search:www.search.msn.com يعتبرMSN Search مثال لمنتجات 

مجموعة من المحررين الذين يتابعون أكثر االستفسارات MSNمايكر وسوفت ويتوافر لشركة 

شعبية التي تنفذ عمى الويب ويقومون باختيار أفضل المواقع ذات الصمة باالستفسارات،وبعد 

 تظير اقتراحات يتقدم بيا المحررون بغرض تيذيب MSNأن يتم تنفيذ البحث بواسطة

من المصادر ذات الجودة العالية التي ليا نظرتيا خاصة فيما يتعمق  MSNالبحث، ويعتبر 

بشبكة الويب ويستحق أن يؤخذ بعين االعتبار لدى البحث عن المعمومات المتوافرة عمى 

 .2الويب،إذ يعتبر من بين أدوات العشر األوائل السترجاع المعمومات عمى الويب

 
                                                             

 .79ص .مرجع سابق .غولد تشيرل، 1
 .77ص.مرجع سابق.عبد الرحمن،بن زايد 2
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 : محركات البحث2-3

 : ماهية محركات البحث2-3-1

 عبارة عن برمجيات مصممة لتزويد مستخدمي االنترنت بقائمة :أـ تعريف محركات البحث

 1 .من مواقع الويب التي تتوافق واستفساراتيم حول المواضيع البحثية

 أداة تتولى البحث عن مصادر المعمومات عمى االنترنت وتخزينيا في "كما تعرف بأنيا

قاعدة بيانات خاصة بيا ثم تتيحيا لمباحثين حسب الطمب، وتتم عممية التجميع بطريقة آلية، 

فيي أداة ال تعتمد عمى البشر في تجميع المصادر ثم ترتيبيا وتكشيفيا، بل تقوم عمى 

 2 .مجموعة برامج آلية تتولى ىذه الميام

 :بـ ـ مكونات محركات البحث

وىي برامج كمبيوتر زواحف، عناكب، ربوتات  تتجول في أنحاء شبكة : البرامج اآللية (أ

االنترنت عبر الروابط التشعبية من وصمة إلى أخرى، تجمع بيانات ومعمومات عن المواقع 

 .الجديدة الضافتيا، وكذلك تبحث عن الصفحات  وفقا لعالقتيا بمصطمحات االستفسار

                                                             
، مجمة دراسات المعمومات .دراسة تحميمية مقارنة :سياسات الخصوصية في محركات البحث .فايزة أحمد دسوقي، 1

 50.ص .5. ، ع2009
 62. ص. مرجع سابق.  لحواطي، عتيقة1
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يقوم برنامج التكشيف بتفحص المعمومات المحفوظة في قاعدة  البيانات : الكشاف (ب

 .وينشئ جداول تحوي قوائم مرتبة أبجديا بالكممات الرئيسية المنتجة من البحث

 ترتبط ىذه األداة بالواجية الخاصة بعممية البحث، حيث يعطي الفرصة : أداة البحث (ج

 1.لممستفيد لصياغة استفساره و استعراض الصفحات التي تمثل نتائج في شكل قائمة

 : معامالت البحث في محركات البحث 2-3-2

تستخدم محركات البحث في بحثيا عن مواقع الويب الكممات المفتاحية التي يمكن أن تكون 

عبارة، وعادة تستخدم آليات البحث كبعض المعامالت معيا لتوفير خيارات إضافية لعمميات 

 :البحث وىناك طريقتين لمبحث في محركات البحث ىما

 ىذا النوع من البحث يقوم بو معظم الناس خاصة المبتدئين، ويكون عن : البحث البسيط

طريق وضع كممة بدون أي عالمات ثم البحث عنيا، ولكن النتيجة تكون العديد من النتائج 

 .العالئقية والروابط المتينة

تزيد خصائصو التي توفرىا الكثير من محركات البحث إمكانية الحصول : البحث المتقدم

 عمى الكثير من النتائج القيمة والتي ليا صمة بما ىو مطموب، وتوجد ىناك بعض معامالت

                                                             
 81.ص .مرجع سابق .عبد الرحمن بن زايد، 1
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  البحث المستخدمة لمحصول عمى نتائج أفضل أثناء البحث من خالل تحديد نوع الوثائق

المطموبة وتاريخيا وغيرىا، كما يمكن استخدام البحث بالمطابقة بإضافة عالمة التنصيص 

 1.والبحث بالجمع واإلستثناء وغيرىا

 : أنواع محركات البحث2-3-3

وىو األساس الذي قامت عميو محركات البحث حين ظيورىا، : محركات البحث العامة (أ

وتقصد بيا تمك المحركات التي تبحث في جميع الموضوعات والمغات والنطاقات وأىم 

 .األمثمة محرك بحث جوجل وىوت بوت

ممن يجرون أبحاثا خاصة في محركات   ىناك العديد:محركات البحث المتخصصة (ب

البحث العامة، وغالبا يتكمفون عناء البحث لموصول إلى ما يرمون إليو، غير أن األمر 

أضحى أسيل بكثير مما كان عميو سابقا بوجود مثل ىذه المحركات المتخصصة باسترجاع 

 خاص بالبحث في مجال ZD netالبيانات الخاصة بالكتب فقط، وأىم األمثمة محرك 

 .الحاسب اآللي لجميع فروعو

 ىذا النوع يجمع بين محركات عامة ومتخصصة، فيي عامة :محركات البحث الخاصة (ج

 . من ناحية المواضيع وفي نفس الوقت خاصة من ناحية النطاق

                                                             
 

85.ص .مرجع سابق .عبد الرحمن بن زايد، 1 
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نما تبحث في :محركات بحث متعددة (د  عبارة عن أداة بحثية ال تقوم بالبحث في الويب، وا 

قواعد البيانات الخاصة بمحركات البحث وتقدم مجموعة من النتائج المجمعة، حيث تتيح 

جراء البحث في العديد من محركات البحث  لممستفيد إمكانية إدخال كممة البحث مرة واحدة وا 

مكانية الحصول عمى نتائج  1.بشكل متزامن، مما يعمل عمى توفير وقت المستفيد وا 

 ىي محركات تتابع طمبات البحث الجارية في كل محركات :محركات البحث الذكية- ه

الويب الرئيسية، تعمل عمى إعادة تنسيق نتائج مواقع البحث من المحركات المختمفة ويفيرسو  

عمى صفحة وجيزة، كما تقوم بالبحث في الفيارس الخاصة بمحركات بحث أخرى تختارىا 

 2.وتجمع النتائج من الصفحات التي تحقق التطابق مع مفتاح البحث المحدد

 : نماذج لمحركات البحث2-3-4

 sergey brin وLarry pageظير في البداية كنظام لمبحث طوره طالبان ىما: جوجل* 

بجامعة ستندفور وخرج المشروع من رحاب الجامعة ليصبح شركة خاصة، يمكن لممستفيد 

 من خاللو الوصول إلى صفحات ويب مختمفة 

 
                                                             

كتاب دوري مؤقت محكم يصدر مؤقتا مرتين .االتجاىات الحديثة في المكتبات والمعمومات .محمد فتحي عبد اليادي،  1

 5.ص .3.،ع15.مج .في السنة
 12.ص .مرجع سابق .أبو بكر محمود اليوش،  2
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 والحصول عمى المعمومات في شتى المجاالت، كما يوفر خدمة البحث في بعض

 Yahoo.1أدوات البحث األخرى مثل 

 محرك بحث اعتمد سابقا عمى تقنية البرنامج العنكبوتي، وقد طور في جامعة :ليكوس* 

 ، أما اليوم فيو يجمع تقنيتو الخاصة مع تقنية البحث  Carnegie Mellonكارنيجي ممون

 .والخدمات األخرى وىو يسمح اآلن بعمميات البحث واستعراض األدلة 

 *MEGA- Search:  محركات بحث ودليل 10 عبارة عن محرك بحث متعدد يضم 

 أدلة، عممية البحث فيو تكون إما وفق الموضوعات أو بالكممات 10متعدد يحتوي عمى

 .المفتاحية، وكال الخيارين متاح عمى الصفحة الرئيسية عمى موقع المحرك

 *ALTAVISTA: م في باريس، لمبحث في ىذا المحرك يكفي إدخال الكممات 2000 سنة

المفتاحية في الخانة المخصصة لمبحث ثم اختيار مجال البحث ولغتو والنتائج تكون 

 عدد الصفحات التي يتم العثور: معروضة وفقا لمعناصر التالية

 عمييا، عنوان الوثيقة، حجم الوثيقة، لغة الوثيقة، عنوان الموقع، بداية النص،

 2.يتيح محرك البحث استخدام تقنية البحث المتقدم

                                                             
 83.ص .مرجع سابق .عبد الرحمن بن زايد،  1

70. ص. مرجع سابق. سميمان، ماىر  2  
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 :الخالصة 

إذن من خالل تطرقنا إلى مهارات البحث الوثائقي في شبكة االنترنت تبين لنا أن 

هناك مجموعة من األدوات لمبحث في شبكة االنترنت، والستخدامها البد من التمكن من 

وذلك حتى يستطيع الباحث الوصول . جممة من التقنيات واالستراتيجيات لمبحث من خاللها

 .إلى الوثائق والمعمومات المطموبة بسهولة وسرعة

 



 



       الدراسة الميدانية                                          الفصل التطبيقي         

 

: تمهيد

يعتبر البحث الميداني إحدى األدوات المستعممة في البحث بهدف استقصاء 

. المعطيات الالزمة لبناء موضوع أي بحث والتحقق من عناصر اإلشكالية المطروحة سمفا

وبذلك فقد اعتمدنا عمى االستبيان كوسيمة لإلجابة عمى الفرضيات المراد دراستها وذلك من 

 خالل مجموعة من األسئمة قدمت لطمبة الماستر عمم المكتبات والمعمومات بجامعة مستغانم،

وبعدها تبدأ مرحمة  .بهدف الحصول عمى إجابات تتعمق بوضعهم و آرائهم اتجاه الموضوع

. جمع المعطيات والتحميل النسبي والبيانات لها

وقد قمنا في هذا الفصل بالتعريف بمكان الدراسة وبعدها عرض تحميل إجابات الطمبة وصوال 

 .إلى نتائج الدراسة الميدانية واالقتراحات
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ـ التعريف بمكان الدراسة الميدانية 1

 : التعريف بجامعة عبد الحميد ابن باديس1ـ1

 المؤرخ في 220-98      ىي جامعة تقع في غرب البالد، أنشئت بموجب المرسوم 

 وىي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية 07/07/1998

واالستقالل المالي، وىي تخضع لوصاية وزارة التعميم العالي والبحث العممي، مرت جامعة 

 :مستغانم بعدة مراحل إلى أن وصمت إلى ماىي عميو وىي كالتالي

-48المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في العموم األساسية أحدثت بموجب المرسوم رقم  -

 .18/08/1984 المؤرخ في 202

المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في التربية البدنية والرياضية في مستغانم أحدثت  -

 .22/03/1988 المؤرخ في 64-88بموجب المرسوم رقم 

 .07/07/1992 المؤرخ في 220-98المركز الجامعي أحدث بموجب مرسوم رقم  -

 1 .07/07/1998 المؤرخ في 220-98إنشاء جامعة مستغانم بموجب المرسوم رقم  -

 
                                                             

08.ص.  1998الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية،.  المتضمن إنشاء جامعة مستغانم220-98المرسوم رقم   1  
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 وبموجب ىذا المرسوم تم حل كل من المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في العموم

 األساسية والمدرسة العميا لألساتذة في التربية البدنية والرياضية والمركز الجامعي

بمستغانم، وتحول جميع الممتمكات والوسائل والحقوق وااللتزامات التي كانت تحوزىا المدرسة 

العميا لألساتذة المتخصصة في العموم األساسية والمدرسة العميا لألساتذة في التربية البدنية 

 1.والرياضية والمركز الجامعي إلى جامعة مستغانم

 :أصبحت االن تتكون من مجموعة من الكميات 

 كمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي 

 كمية العموم الطبيعية والحياة 

 كمية اآلداب والفنون

 كمية العموم االجتماعية 

 كمية الطب

 كمية العموم االقتصادية والتجارية والتسيير

                                                             

. المرجع السابق   1  
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 1كمية الحقوق والعموم السياسية

 : التعريف بمكتبة كمية العموم االجتماعية2ـ1

عمم : العموم اإلنسانية: ىي مكتبة تابعة لكمية العموم االجتماعية تضم التخصصات التالية

تضم عمم النفس،عمم : والعموم االجتماعية. المكتبات، عموم اإلعالم واالتصال، التاريخ

 .االجتماع، الفمسفة، أرطوفونيا وديموغرافيا

  :الموقع

 2005تقع المكتبة في جامعة عبدالحميد ابن باديس بخروبة والية مستغانم تم فتحيا سنة 

بالمبنى القديم الذي يتوسط الجامعة، ثم تم نقميا إلى المبنى الجديد الواقع شمال شرق 

 .2016الجامعة في ديسمبر 

 : عدد القاعات

 قاعة المطالعة لمطمبة

 قاعة المطالعة الداخمية

                                                             

  www.univ.mosta.dz   1 تم االطالع يوم  25/05/2018
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 .قاعة قسم الجرد، قاعة قسم المعالجة: مصمحة التسيير الوثائقي وتضم

 مكتب المسؤول ومكتب األمانة

 قاعة خاصة باألساتذة

 : موظفا حسب رتبيم كالتالي14تضم المكتبة : عدد الموظفين

 العدد الرتبة

 02 ممحق بالمكتبات الجامعية مستوى أول

 02 ممحق بالمكتبات الجامعية مستوى ثاني

 05 مساعد بالمكتبات الجامعية

 04 عون تقني بالمكتبة

 01 عون أمن

 .يوضح عدد العمال بالمكتبة: 01جدول 
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 :عدد المنخرطين

 العدد المنخرطين

 123 أساتذة دائمون   

 30 أساتذة مؤقتون   

 132 طمبة الدكتوراه  

 02 طمبة الماجستير  

 2934 طمبة ليسانس،ماستر  

 .يبين عدد المنخرطين في المكتبة: 02جدول 

 :البرنامج المعتمد في تسيير المكتبة

تعتمد المكتبة في تسيير رصيدىا عمى برنامج السنجاب الذي يتكون من خمس وحدات إلى 

 :أن المكتبة تعتمد عمى ثالث وجدات منو فقط ىي

Invent :لتسيير الجرد يسمح بإنجاز سجل الجرد آلي كما يمكننا طبع السجل. 

Syngeb :نظام فرعي يسمح بإنشاء قواعد معطيات مرجعية لمكتب ويمكننا من إنجاز 
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: ـ أدوات جمع البيانات2

تم توزيع استبيان عمى طمبة الماستر عمم المكتبات والمعمومات بكمية العموم االجتماعية 

 طالبة وتم 100 حيث كان مجموع العينة –مستغانم – جامعة عبد الحميد ابن باديس 

  .%48.97 استمارة، تقدر نسبة العينة الحقيقية  ب 95استرجاع 

 -: تحميل وتفريغ االستبيان1- 2

جنس     ال

 

المستوى 

المجموع إناث ذكور 

التكرار  التكرارات 

 %النسبي 

التكرار التكرارات 

 %النسبي 

التكرارات 

 %النسبية 

التكرار النسبي 

 %اإلجمالي 

 4O 42.11% %31.58 30 % 10.53 10 1ماستر 

 %57.89 55 %42.11 40 % 15.78 15 2ماستر 

 100 95 %73.69 70 % 26.31 25المجموع 

 .توزيع أفراد العينة حسب الجنس والمستوى :04الجدول رقم 

  من النسبة% 73.69يتضح من الجدول أعاله أن نسبة الطمبة من جنس اإلناث ىي      

 وىذا.  لمعينة من العدد اإلجمالي% 26.69أما نسبة الذكور فقدرت ب  الكمية ألفراد العينة،
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 .عدد الذكور أكبر من التفاوت راجع لكون مجموع الطالبات لدى طمبة الماستر

 ىي 1حيث نجد نسبة طمبة الماستر  كما يوضح الجدول أن نسبة المستويات مختمفة،

 وىذا يعود لكوننا اعتمدنا %57.89 ىي 2 في حين كانت نسبة طمبة ماستر  42.11%

. من خالل ىذا نجد أن غالبية أفراد العينة من السنة الثانية ماستر .عمى عينة عشوائية
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 استخدام االنترنت في البحث الوثائقي :المحور األول. 

 ىل تستخدم االنترنت في البحث الوثائقي؟ (01س

التكرارات النسبية التكرارات االحتماالت 

 %89.47 85نعم 

 %10.53 10ال 

 %100 95المجموع 

 .يوضح استخدام االنترنت في البحث الوثائقي: 05الجدول 

 حيث يمثل الجدول أعاله مدى استخدام االنترنت في البحث الوثائقي من قبل الطمبة،      
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 وىي منطقية حسب ما يالحظ من االستخدام %89.47نجد نسبة االستخدام مقدرة ب 

كما  الكبير في شبكة االنترنت في المجتمع ككل ونظرا لما توفره من ميزات وحداثة معمومات،

 لمذين ال يستخدمون شبكة االنترنت وىذا راجع إلى اعتمادىم عمى %10.53نجد نسبة 

. المصادر التقميدية أكثر من االلكترونية من خالل االرتياد عمى المكتبات

 .في بحثيممن خالل النسب يتضح لنا أن غالبية الطمبة يستخدمون شبكة االنترنت 
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 ماىي نسبة استخدامك لالنترنت في البحث عن الوثائق؟ (02س

التكرارات النسبية التكرارات االحتماالت 

25% 21 22.11% 

50% 33 34.74% 

75% 41 43.15% 

 %100 95المجموع 

 .يوضح نسبة استخدام االنترنت في البحث عن الوثائق: 06الجدول 

 تمثل %22.11 حيث أن من خالل الجدول نجد أن ىناك تفاوت بين النسب المئوية،   

  طرق لكون ىذه الفئة غير متمكنة منربما  لالعتماد عمى االنترنت وىذا راجع %25نسبة 

 تمثل نسبة %34.74استخدام االنترنت واعتمادىا عمى الكتب الورقية أكثر في حين نجد 

 فيي تعبر %43.15أما النسبة األعمى والمقدرة ب   الستخدام االنترنت في البحث،50%

عن مدى اعتماد الطمبة واإلقبال عمى استخدام االنترنت لكونيا تتمتع بعدة مزايا لموصول إلى 

  .المعمومات



        الدراسة الميدانية                                                   لث ثاالفصل ال

 

 

97 

 

ما ىو سبب اختيارك لالنترنت في البحث؟ ( 03س

التكرارات النسبية التكرارات االحتماالت 

 %22.11 21سرعة الوصول إلى المعمومات 

 %27.36 26حداثة المعمومات 

 %50.53 48كثافة المعمومات 

 %100 95المجموع 

 .يوضح أسباب اختيار االنترنت في البحث عن الوثائق: 07الجدول 
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ماستر عمم المكتبات والمعمومات يعتمدون عمى المن خالل الجدول نالحظ أن طمبة      

االنترنت في البحث عن الوثائق بسبب كثافة المعمومات وىذا ما تؤكده النسب المئوية المقدرة 

في حين كانت نسبة اعتمادىم عمى االنترنت لحداثة معموماتيا ىي ،  %50.53ب 

 وذلك لكون شبكة االنترنت تحمل دائما كل ما ىو جديد نظرا لكون معموماتيا يتم 27.36%

ونستنتج مما .  تمثل سرعة الوصول إلى المعمومات%22.11أما بنسبة  .تحديثيا باستمرار

سبق أن الطمبة يعتمدون عمى االنترنت بكثرة لكونيا تتمتع بوفرة معمومات وكثافة كمية كبيرة 

. باالضافة إلى حداثة معموماتيا وسرعة الوصول إلييا
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ماىي طبيعة الوثائق المبحوث عنيا؟ ( 04س

التكرارات النسبية التكرارات االحتماالت 

 %00 00أشكال بيانات ورسومات 

 %05.26 05 (تسجيالت الفيديو) أشكال سمعية وبصرية

 %94.74 90 (...كتب،دوريات) أشكال نصية

 %100 95المجموع 

 .طبيعة الوثائق المبحوث عنيا :08الجدول 

 يتضح من الجدول أعاله أن األشكال النصية تغمب عمى طبيعة الوثائق المبحوث عنيا     

أما  ،%05.26 في حين كانت األشكال السمعية البصرية قميمة جدا بنسبة %94.74بنسبة 

فمن خالل النسب يتضح أن األشكال  أشكال البيانات والرسومات فكانت منعدمة تماما،

النصية ىي التي يبحث عنيا الطمبة بكثرة وىذا ألنيا تخدم مجال بحثيم مقارنة بالوثائق 

 .كما أنيا تحوي معمومات تقنية ودقيقة أكثر من غيرىا األخرى،

ومنو نستنتج أن غالبية عينة الدراسة تبحث عن الوثيقة النصية أثناء عممية البحث الوثائقي 

. داخل شبكة االنترنت وىذا لكونيا تخدميم أكثر في نشاطاتيم العممية
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كم من ساعة تقضييا يوميا أثناء البحث في االنترنت؟ ( 05س

التكرارات النسبية التكرارات  االحتماالت 

 %11.57 11 سا 3أقل من 

 %30.52 29 سا 5 سا إلى 3من 

 %57.89 55أكثر من ذلك 

 %100 95المجموع 

 . البحث في االنترنتءيبين عدد الساعات التي يقضييا الطمبة أثنا :09الجدول 
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من الجدول يتضح لنا بأن الطمبة يستغرقون مدة طويمة في البحث ويظير ذلك أن أكثر     

 سا نسبتيا 5 سا إلى 3 في حين المدة من ،%57.89ذلك قدرت نسبتيا ب ن م

من خالل النسب يظير لنا بأن عدد .%11.57 سا نسبتو 3أما احتمال أقل من ، 30.52%

وىذا يعود لكثرة عمميات البحث التي يقومون بيا  البحث لدى الطمبة غير محدود،ساعات 

. وأيضا ألنيم يحتاجون إلى وقت كبير من أجل الوصول إلى المعمومات التي يبحثون عنيا

 

 

 

عدد الساعات التي يقضيها الطلبة أثناء :07الشكل رقم 
البحث
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ماىي المغات التي تبحث بيا؟ ( 06س

التكرارات النسبية التكرارات االحتماالت 

 %84.21 80العربية 

 %13.68 13الفرنسية 

 %00.11 02االنجميزية 

 %100 95المجموع 

 .المغات التي يبحث بيا الطمبة في شبكة االنترنت :10الجدول 

 الطمبة في االنترنت حيث تحتل المغة العربية النسبةلدى بحث ال لغاتيمثل الجدول         

 وبعدىا المغة االنجميزية %13.68 تمييا المغة الفرنسية بنسبة %84.21األعمى قدرت ب 

 ىي المغة ىا ويرجع استعماليم لمغة العربية بنسبة كبيرة كون%00.11بنسبة ضئيمة تساوي 

التي يدرسون بيا وىي األكثر تداوال بين الطمبة خاصة لمذين ال يتقنون المغتين األخريتين، 

وتأتي المغة الفرنسية في المرتبة الثانية كونيا المغة األكثر شيوعا بين أفراد المجتمع بعد المغة 

. العربية، في حين نجد الطمبة قمما يبحثون بالمغة االنجميزية لكون األغمبية ال يتقنونيا
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 ؟األىمية من استخدام شبكة االنترنت في البحث عن الوثائق ماىي( 07س

من خالل تحميمنا ليذا السؤال والمتعمق بأىمية استخدام شبكة االنترنت في البحث     

الوثائقي، وجدنا معظم األجوبة تبين أن لالنترنت أىمية كبيرة لمبحث عن الوثائق، ليذا ترى 

عينة الدراسة من خالل اإلجابات المجمعة أن األىمية من استخدام االنترنت في البحث عن 

: الوثائق تكمن فيمايمي

. إثراء الرصيد المعرفي وتساعد الباحث عمى جمع المعمومات بأقل وقت ممكن 

. وجود مصادر الكترونية مفيدة لمطمبة 
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. تنوع أشكال الوثائق 

. تسييل الوصول إلى المعمومات 

. تتوفر عمى كم ىائل من المعمومات 

 الميارات المستخدمة لموصول إلى الوثائق في االنترنت؟ :المحور الثاني

ما ىي المعادالت التي تبحث بيا؟ ( 01س

التكرارات النسبية التكرارات االحتماالت 

 %74.73 71البحث البسيط 

 %25.27 24البحث المتقدم 

 %100 95المجموع 

 .المعادالت التي يبحث بيا الطمبة في االنترنت: 11الجدول 

 %74.73يتبين من خالل الجدول أن غالبية الطمبة يستخدمون البحث البسيط بنسبة     

وىذا عائد إلى اكتفائيم البحث باستعمال كممات مفتاحية وحيدة دون األخذ بعين االعتبار 

  %25.27ىذا األخير قدرت نسبة استخدامو ب  التقنيات المستخدمة في البحث المتقدم،

حيث يعتمد عميو بعض الطمبة عمى تكوين معادالت بحث بواسطة الروابط وتوفير جميع 
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. الحقول من أجل بحث معمق والحصول عمى نتائج دقيقة

وعميو نستنتج أن رغم الميزات التي يتوفر عمييا البحث المتقدم إال أنو يستخدم بشكل ضعيف 

. مقارنة بالبحث البسيط الذي يعتمد عميو غالبية الطمبة

 

 

 

 

 

.المعادالت التي يبحث بها الطلبة:09الشكل رقم 
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ماىي التقنية التي تفضل استخداميا في البحث عمى شبكة االنترنت؟ ( 02س

التكرارات النسبية التكرارات االحتماالت 

 %29.47 28 (كتابة كممة البحث غير كاممة)تقنية البتر

 %70.52 67الربط بين المصطمحات 

 %100 95المجموع 

 .التقنية التي يفضل الطمبة استخداميا في البحث عمى شبكة االنترنت :12الجدول 

 من أفراد عينة الدراسة التي تستخدم تقنية %70.52نسبة الفي الجدول أعاله تمثل      

الربط بين المصطمحات في البحث عمى شبكة االنترنت وىذا يعني أن أكثر من نصف عينة 

وىذا راجع إلى ما توفره ىذه التقنية من معامالت منطقية  الدراسة تعتمد عمى ىذه التقنية،

إلنشاء عالقات بين الكممات والعبارات موضوع البحث وما تقدمو من نتائج محددة لمكممات 

 حيث يتضح أن الطمبة %29.47أما نسبة االعتماد عمى تقنية البتر فقدرت ب  .المفتاحية

يعتمدون عمييا بنسبة قميمة جدا مقارنة بسابقتيا من خالل اقتطاع جزء من الكممة أثناء 

البحث ويعود سبب قمة استخداميا ربما لعدم معرفة البعض عن ىذه التقنية أو كيفية البحث 

. بيا
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ىل تستخدم البحث بالصور؟ ( 03س

التكرارات النسبية التكرارات االحتماالت 

 %12.63 12نعم 

 %87.37 83ال 

 %100 95المجموع 

 .استخدام البحث بالصور :13الجدول

يتضح من خالل الجدول أن نسبة استعمال البحث بالصور في شبكة االنترنت ىي       

التقنية التي يفضل الطلبة استخدامها في :10الشكل رقم
.البحث على شبكة االنترنت
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حيث أن غالبية    وىي نسبة قميمة وىذا راجع لكون الطمبة يبحثون بكممات فقط،12.63%

الطمبة ال يعتمدون عمى البحث بالصور وىذا ما توضحو النسبة التي تمثميم والمقدرة ب 

.  ويعود ذلك لمجيل بيذه التقنية المتاحة في محركات البحث87.37%

 الطمبة يكتفون بالبحث باستخدام كممات مفتاحية دون األخذ  غالبيةونستنتج مما سبق أن 

. بعين االعتبار تقنية البحث بالصور
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ماىي المواقع المفضمة لديك لمبحث عمى شبكة االنترنت؟ ( 04س

التكرارات النسبية التكرارات االحتماالت 

 %31.57 30مواقع المكتبات 

 %25.26 24مواقع متخصصة ال

 %43.15 41مواقع قواعد البيانات 

 %100 95المجموع 

 .المواقع المفضمة لمبحث عمى شبكة االنترنت :14الجدول 

يتبين من الجدول أن أكثر المواقع استخداما من طرف الطمبة ىي مواقع قواعد البيانات      

  لكون مجتمع الدراسة أكاديمي يجري العديد من البحوثذلك ويرجع سبب %43.15بنسبة 

العممية التي تعتمد بدرجة كبيرة عمى قواعد البيانات بما تتيحو من إنتاج فكري سواء نص أو 

 من إجمالي %31.57وتمييا من حيث االستخدام مواقع المكتبات بنسبة  مستخمصات،

 .دوريات وغيرىا الطمبة حيث يتصفحون الفيارس بحثا عن عناوين المصادر سواء كتب،

 وىي المواقع التي تختص بتغطية %25.26وقدرت نسبة استخدام المواقع المتخصصة ب 
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موضوع معين وىذا النوع من المواقع لو رواده من مجتمع الدراسة خاصة المواقع التي تغطي 

. موضوعات متخصصة في مجال التخصص والتي تيم ذوي االختصاص المشترك

 

عمى االنترنت؟ المتاحة لبحث في األدوات البحثية لماىي استراتيجية التي تستخدميا ( 05س

التكرارات النسبية التكرارات االحتماالت 

 %49.47 47 (استخدام كممة واحدة أثناء البحث) الطمقة في الظالم

 %30.53 29 (استخدام سمسمة من الكممات)البونجو

 %20 19 (التوسع أكثر في رقعة البحث) زراعة المؤلؤة

 %100 95المجموع 

 .استراتيجيات البحث المستخدمة لمبحث في األدوات البحثية عمى االنترنت :15الجدول 
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 وربما %49.47 بنسبة يقدر استراتيجيات الطمقة في الظالم  استخداميبين الجدول أن     

يعود ذلك لكونيم يرغبون في الحصول عمى أكبر عدد ممكن من النتائج وىذا تحققو ىذه 

التقنية التي تسترجع كم ىائل من الوثائق سواء كانت ذات عالقة بالموضوع أو بعيدة عن 

 ،الموضوع وبالتالي فإن عينة الدراسة تعتمد عمى تجربة الحظ في استرجاع الوثائق المطموبة

 وىذا يعود ربما %30.52بالمقابل نجد أن الطمبة يستعممون استراتيجية البونجو بنسبة 

أما نسبة استراتيجية  .لميارة الطمبة في البحث ألن المتمكن فقط من يجيد استعمال العبارات

 ويعود ذلك لكون الطمبة ال يجيدون ىذه التقنية وأيضا يكتفون %20زراعة المؤلؤة فيي 

وعميو نستنتج أن غالبية  .بالنتائج المتحصل عمييا فال يتعمقون أكثر بالبحث في النتائج

. الطمبة يعتمدون عمى استراتيجية الطمقة في الظالم لما تتيحو من نتائج كبيرة
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لبحث في الويب؟ لماىي طريقتك ( 06س

التكرارات النسبية التكرارات االحتماالت 

 %31.58 30البحث في المدونات 

 %68.42 65البحث في المستودعات 

 %00 00البحث في الويب الخفي 

 %100 95المجموع 

 .طرق البحث في الويب :16الجدول 
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 %68.48من خالل الجدول نالحظ أن الطمبة يبحثون في المستودعات الرقمية بنسبة       

 فمن %31.58أكثر من بحثيم في المدونات االلكترونية حيث قدرت نسبة ىذه األخيرة ب 

خالل النسب يتبين اىتمام الطمبة بالبحث في المستودعات الرقمية لما تحتويو من إنتاج 

في حين نجد البعض اآلخر يستخدمون  فكري وما توفره من وصول حر إلى ىذا اإلنتاج،

البحث في المدونات التي تساعدىم في الحصول عمى معمومات عممية في مجال 

أما البحث في الويب الخفي فإن نسبة البحث فيو منعدمة وىذا راجع لعدم معرفة  .تخصصيم

. الطمبة بما يحتويو ىذا الويب وطرق البحث فيو
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ماىي درجة ارتباط النتائج مع مجال البحث؟ ( 07س

التكرارات النسبية التكرارات االحتماالت 

 %51.57 49ذات صمة بالموضوع 

 %43.15 41قريبة من الموضوع 

 %5.26 05ال صمة ليا بالموضوع 

 %100 95المجموع 

 .درجة ارتباط النتائج مع مجال البحث :17الجدول 

 وىذا ربما يعود %51.57 أن نسبة النتائج ذات صمة بالموضوع ىي ىتشير النتائج إل     

 إلى اعتماد الطمبة عمى استراتيجيات في البحث تمكنيم من استرجاع وثائق ذات صمة

 أما نسبة %43.15 كانت نسبة النتائج القريبة من الموضوع ىي  بينمابموضوع البحث،

وعميو فمن خالل النسب المحصل  .%5.26النتائج التي ال صمة ليا بالموضوع كانت 

عمييا نستنتج أن االختالف بين درجة ارتباط النتائج مع مجال البحث يعود إلى 

 ىي التي تحدد مدى ارتباط النتائج مع  ألنيااالستراتيجيات والتقنيات المستخدمة في البحث

. مجال البحث من عدمو
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  الوصول إلى المعمومات من خالل أدوات البحث في شبكة االنترنت:03المحور .

ماىي األدوات البحثية التي تستخدميا خالل البحث في االنترنت؟ ( 01س

التكرارات النسبية التكرارات االحتماالت 

 %14.74 14الفيارس االلكترونية 

 %71.58 68محركات البحث 

 %13.68 13األدلة الموضوعية 

 %100 95المجموع 

 .األدوات البحثية المستخدمة خالل البحث الوثائقي في االنترنت :18الجدول 



        الدراسة الميدانية                                                   لث ثاالفصل ال

 

 

116 

 وىذا %71.58محركات البحث أكثر األدوات استخداما بنسبة أن يبين الجدول أعاله      

ربما يعود إلى ما تقدمو ىذه األداة من تسييالت عدة لمبحث باالضافة إلى تعدد طرق البحث 

 %14.74في حين كانت نسبة استعمال الفيارس االلكترونية ىي  .وترتيبيا لنتائج البحث

لما تتيحو من معمومات حول الوثائق والبحث من خالليا عمى المعمومات المراد الحصول 

 حيث يعتمد %13.68فكان بنسبة أقل قدرت ب الموضوعية أما استخدام األدلة  .عمييا

عمييا بعض أفراد العينة لكون الوثائق تكون فييا مجمعة ومنظمة وفق كل تخصص وىو ما 

. يسيل عممية البحث باالضافة إلى دقة المعمومات التي تقدميا
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ماىي محركات البحث التي تبحث فييا؟ ( 02س

التكرارات النسبية التكرارات االحتماالت 

google 94 94.95% 

altavista 01 01.05% 

exicte 00 00% 

 %100 95المجموع 

 .محركات البحث التي يبحث فييا الطمبة :19الجدول 

 بنسبة googleيتضح من الجدول أن غالبية الطمبة يبحثون في محرك البحث       

 exicte أما محرك %01.05 أي  altavista في حين فرد واحد يستعمل محرك 94.95%

فال يتم البحث بو ويعود ذلك ربما لجيل أفراد العينة بطرق البحث في ىذا المحرك ونفس 

 باستثناء تمكن فرد واحد من عينة الدراسة من استعمالو altavistaالشيء بالنسبة لمحرك 

 فيعود استعمالو لمبحث بكثرة لكونو يعتبر googleأما محرك  .ومن التقنيات التي يوفرىا

أحسن محرك ويتسم بالسرعة وكثرة النتائج التي يقدميا ىذا ما يجعمو في المرتبة األولى من 

. حيث االستخدام
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ىل تبحث في الفيارس االلكترونية ب ؟ ( 03س

التكرارات النسبية التكرارات االحتماالت 

 %85.26 81عنوان الوثيقة 

 %14.74 14اسم المؤلف 

 %00 00بيانات النشر 

 %100 95المجموع 

 .كيفية البحث في الفيارس االلكترونية :20الجدول 
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 من أفراد العينة يفضمون البحث بعنوان الوثيقة و ذلك %85.26يتضح من الجدول أن      

في حين نجد البحث  . مباشرة عن عناوينيافيبحثونربما لكونيم ليم معرفة ببعض الوثائق 

 ويعود ذلك لكون فئة قميمة من تبحث باسم المؤلف وىم %14.74باسم المؤلف قميل بنسبة 

 أما البحث ببيانات النشر نسبتيا منعدمة ألن ،الذين يتابعون اإلنتاج الفكري لمؤلفين معينين

 .الطمبة ال يبحثون بيا

 . وعميو نستنتج أن البحث بعنوان الوثيقة ىو األكثر تدواال لدى الطمبة 
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ك لمبحث في األدلة الموضوعية عمى شبكة االنترنت؟ ئما ىو سبب لجو( 04س

التكرارات النسبية التكرارات االحتماالت 

 %51.57 49نتائجيا أقل وأكثر دقة 

 %37.89 36تسترجع معمومات مالئمة لمموضوع 

 %10.52 10معموماتيا تقيم من قبل المختصين 

 %100 95المجموع 

 .سبب المجوء لمبحث في األدلة الموضوعية عمى شبكة االنترنت :21الجدول 

من خالل الجدول يتضح أن الطمبة يعتمدون عمى األدلة الموضوعية في البحث عمى      

 وىذا ما يميز األدلة %51.57شبكة االنترنت لكون نتائجيا أقل وأكثر دقة بنسبة 

في حين  .الموضوعية ويعود ذلك لكون الطمبة يرغبون في الحصول عمى نتائج قميمة ومحددة

كانت نسبة سبب االعتماد عمى األدلة الموضوعية السترجاعيا معمومات مالئمة لمموضوع 

 ويرجع ىذا ألن الطمبة يبحثون في األدلة لكونيا تقدم نتائج ذات صمة %37.89ىي 

أما بالنسبة لسبب كون معموماتيا تقيم من قبل المختصين فقدرت نسبتو ب  .بموضوع البحث

 وىذا ألن ىذه العينة تيتم بالبحث في األدلة ألنيا تثق في معموماتيا بحكم أنيا 10.52%

. تقيم من قبل المختصين
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ىل أداة البحث المعتمدة توصمكم إلى النتائج المطموبة؟ ( 05س

التكرارات النسبية التكرارات االحتماالت 

 %50.53 48نعم 

 %13.69 13ال 

 %35.78 34أحيانا 

 %100 95المجموع 

 .يوضح مدى إيصال أداة البحث المعتمدة إلى النتائج المطموبة :22الجدول 
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من إجمالي أفراد العينة أشاروا إلى أن أداة %50.53يتبين من تحميل الجدول أن      

 .البحث توصميم إلى النتائج المطموبة وذلك يرجع إلى مدى اتقانيم لكيفية البحث في األداة

من عينة الدراسة بأن أداة البحث توصميم إلى النتائج المطموبة %35.78في حين أشار 

 من عينة الدراسة %13.68بينما أشار   البحث،ت ويعود ذلك لخبرتيم البسيطة بأدوااأحيان

بأن األداة ال توصميم إلى النتائج المطموبة ويرجع ىذا إلى عدم تمكنيم من استخدام أدوات 

. البحث عمى الوجو المطموب
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ماىي الصعوبات التي تواجيك عند البحث في االنترنت؟ ( 06س

التكرارات النسبية التكرارات االحتماالت  

 %18.96 18لغوية 

 %45.26 43تقنية 

 %35.78 34مادية 

 %100 95المجموع 

 .الصعوبات التي يواجييا الطالب عند البحث في االنترنت :23الجدول 

يوضح الجدول أن الصعوبات التقنية ىي األكثر مواجية عند البحث في االنترنت بنسبة    

في حين كانت النسبة   لعدم التمكن من التقنيات المختمفة لمبحث عبر الشبكة،45.26%

 دفع رسوم  عمى ويرجع ذلك لعدم قدرة الطمبة%35.78المتعمقة بالصعوبات المادية تقدر ب 

ثم تأتي المشاكل المغوية بنسبة  .االشتراك في الدوريات والنوادي العممية عبر االنترنت

 ويعود ىذا لعدم تمكن الطمبة من المغات األجنبية خاصة أن ىذه األخيرة تزايد 18.96%

. لوصول إلى المعمومات التي يريدىالاإلنتاج الفكري فييا بكثرة مما يجعل الطالب عاجزا 
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ىل ترى ضرورة في التدريب عمى استخدام أدوات البحث في االنترنت؟ ( 07س

التكرارات النسبية التكرارات االحتماالت 

 %80 76نعم 

 %20 19ال 

 %100 95المجموع 

 .يوضح التدريب عمى استخدام أدوات البحث في شبكة االنترنت: 24الجدول 

الصعوبات التي يواجهها الطالب عند البحث :21الشكل رقم 
في االنترنت

لغوية

تقنية

مادية
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 من عينة الدراسة يرون أن التدريب عمى استخدام أدوات %80تشير النتائج إلى أن        

البحث ضروري وربما يعود إلى حاجتيم الماسة إلى معرفة كيفية استخدام األدوات والبحث 

 ،فييا لموصول إلى النتائج المطموبة باالضافة إلى ضعف تحكميم في استراتيجيات البحث

 من أفراد العينة أجابو ب ال فيم يرون بأن التدريب غير ضروري %20بالمقابل نجد أن 

 باستخدام أدوات البحث بطريقة جيدة مويرجع ىذا إلى اعتمادىم عمى تقنيات تسمح لو

.  عنيا دون الحاجة إلى التدريبيبحثونمن الوصول إلى المعمومات التي م تمكنو
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. االستنتاجات والنتائجـ 3

: نتائج الدراسة

: عمى ضوء االستبيان نستخمص النتائج التالية

  ويعتمدون عمييا %89.47غالبية الطمبة يستخدمون االنترنت في البحث الوثائقي بنسبة 

بكثرة بسبب كثافة معموماتيا وحداثتيا وسرعة الوصول إلييا لكونيا توفر كم ىائل من 

 .المعمومات بمختمف األشكال

  الوثيقة النصية ىي أكثر األشكال التي يبحث عنيا عينة الدراسة داخل شبكة االنترنت

 .ويستغرقون في ذلك وقت كبير حتى يتمكنون من الوصول إلى المعمومات التي يريدونيا

 غالبية الطمبة يبحثون بالمغة العربية لكونيا المغة األكثر تداوال بينيم وىي المغة التي يتقنونيا. 

  والبحث المتقدم بنسبة %74.73يعتمد الطمبة عمى معادالت البحث البسيط بنسبة 

 ويوظفون مجموعة من التقنيات واالستراتيجيات والمتمثمة في تقنية الربط بين 25.27%

 .المصطمحات واستراتيجية الطمقة في الظالم

 يفضل الطمبة البحث في مواقع قواعد البيانات والبحث في المستودعات الرقمية. 
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 ،يستخدم الطمبة مجموعة من أدوات البحث في شبكة االنترنت تتمثل في األدلة الموضوعية 

فيارس المكتبات ومحركات البحث حيث تحتل ىذه األخيرة الصدارة من حيث االستعمال 

 .ويعتبر جوجل أكثر المحركات استخداما من طرف الطمبة

 يقوم الطمبة بالبحث في الفيارس االلكترونية بعنوان الوثيقة. 

  يعود سبب اعتماد عينة الدراسة عمى األدلة الموضوعية لكون نتائجيا أقل وأكثر دقة

 .واسترجاعيا معمومات مالئمة

 غير أنو تعترضيم ،يعتبر معظم الطمبة أن أداة البحث توصميم إلى النتائج المطموبة 

مجموعة من الصعوبات لذلك فيم بحاجة إلى التدريب عمى استخدام أدوات البحث الوثائقي 

 .في شبكة االنترنت
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: مناقشة النتائج عمى ضوء الفرضيات

عمى ضوء المعطيات التي تم تجميعيا من الميدان وانطالقا من الفرضيات التي شكمت 

ومن خالل تحميل إجابات المبحوثين عن أسئمة االستبيان المقدم ليم  أساسيات ىذه الدراسة،

: يمكن استخالص النتائج التالية

تتمثل أدوات البحث الوثائقي عند الطمبة عمى شبكة االنترنت "والتي مفادىا :الفرضية األولى

" في محركات البحث

انطالقا من تحميل إجابات عينة الدراسة عن أسئمة المحور الثالث فإن أدوات البحث تتمثل 

 . %71.78في محركات البحث بنسبة 

. من خالل ىذا نتوصل إلى تحقيق الفرضية األولى

يتم البحث عن الوثائق في شبكة االنترنت باستخدام البحث البسيط  "مفادىا :الفرضية الثانية

" والبحث المتقدم

حسب تحميل نتائج المحور الثاني فإن البحث عند الطمبة يتم باستخدام البحث البسيط بنسبة 

 . %25.27 والبحث المتقدم بنسبة 74.73%

. وبالتالي الفرضية الثانية محققة
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يستخدم طمبة الماستر عمم المكتبات والمعمومات مجموعة من  "المتمثمة في :الفرضية الثالثة

" األدوات في البحث الوثائقي عمى شبكة االنترنت

من خالل تحميل إجابات عينة الدراسة عن أسئمة المحور الثالث توصمنا منيا إلى أن طمبة 

الماستر عمم المكتبات والمعمومات يستخدمون مجموعة من األدوات في البحث الوثائقي عمى 

. فيارس االلكترونية ومحركات البحث الشبكة االنترنت تتمثل في األدلة الموضوعية،

. وعميو الفرضية محققة
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: مقترحات الدراسة

حاولنا تقديم بعض  من خالل النتائج المتوصل إلييا والتي احتوت عمييا دراستنا،    

: المقترحات لمتمكن من استخدام أدوات البحث الوثائقي في شبكة االنترنت بشكل أفضل

 .االنترنت من خالل التكوين الذاتي المستمر لىع من مياراتيم البحثية التطويرعمى الطمبة  .1

عمى الطمبة استغالل فضاءات شبكة االنترنت نفسيا التي توفر برامج تدريبية عمى عمميات  .2

 .البحث الوثائقي بحيث تكون أسيل من حيث تعمميا

عمى المكتبة أن توفر دورات تدريبية وتكوينية عمى استعمال مختمف أدوات البحث في شبكة  .3

 .االنترنت وكيفية البحث من خالليا

  البرامجضرورة العمل عمى تعمم المغات األجنبية من أجل االستفادة من الكم اليائل من .4

 .ييذه المغات مصادر المعمومات الرقمية التي تكتبالمنتجة و

الحرص عمى االستخدام العقالني ألدوات البحث بتيذيب االستفسارات واختيار أي األدوات  .5

تكون أنسب في عممية البحث وعدم اضاعة الجيد والوقت في تكرار البحث عبر أدوات تيتم 

 .بالكم عمى حساب النوع

ضرورة التعرف عمى مختمف التقنيات واالستراتيجيات المستخدمة في أدوات البحث الوثائقي  .6

. عمى شبكة االنترنت



               الدراسة الميدانية                            الفصل التطبيقي       

 

 خالصة الفصل

كخالصة لما قمنا به من خالل الدراسة توصمنا إلى اإلجابة عن األسئمة     

 حيث تم ،المطروحة عمى طمبة الماستر عمم المكتبات والمعمومات بجامعة مستغانم

إدراك مدى اعتمادهم عمى أدوات البحث الوثائقي في شبكة االنترنت وتوظيفهم 

وبالمقابل تبين أنهم  لمجموعة من التقنيات واالستراتيجيات لمبحث في تمك األدوات،

يواجهون مجموعة من الصعوبات لذلك فهم بحاجة إلى التدريب لمعرفة كيفية صياغة 

. البحث عن الوثائق من خالل األدوات عمى شبكة االنترنت
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 خاتمة

     يوجد عمى شبكة االنترنت العديد من األدوات البحثية التي تمبي احتياجات الطمبة سواء 

 .لدعم البحث أو لالرتقاء بالجانب التعميمي

لذلك سمطنا الضوء في دراستنا من خالل اإلشكال المطروح عمى معرفة أدوات البحث 

الوثائقي في شبكة االنترنت التي يستخدميا طمبة الماستر عمم المكتبات والمعمومات بجامعة 

 .مستغانم وأىم الطرق الستخداميا

وقد أفادت الدراسة التطبيقية وبعد الحصول عمى نتائجيا من االستبيان الموزع توصمنا إلى 

معرفة أدوات البحث المعتمدة من طرف عينة الدراسة وىي محركات البحث، الفياراس 

االلكترونية واألدلة الموضوعية، والكشف عن الطرق واالستراتيجيات المتبعة الستخدام ىذه 

 .األدوات من أجل الوصول إلى المعمومات المطموبة

إال أن الطمبة يواجيون صعوبات تحول دون الوصول الدقيق إلى ما يبحثون عنو وىذا يحتم 

عمييم اتباع استراتيجيات تجعل من عممية البحث أسرع وأدق مما كانت عميو واستخدام 

 .تقنيات حديثة تزيد من نسبة االسترجاع لممعمومات المفيدة
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 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

–مستغانم – جامعة عبد الحميد بن باديس   

 كمية العموم االجتماعية

 قسم العموم اإلنسانية

 شعبة عمم المكتبات والمعمومات

 استمارة استبيان 

 

 

 

:تحت إشراف األستاذة:                                               من إعداد الطالبين  

                                                   محمدي ناديةنرزقي عبد الرحم

 حموي مميكة

نرجو منكم المساعدة بملء هذه االستمارة، عمما أن مساعدتكم مهمة جدا، ستساهمون بها 
.في إعداد هذا البحث، كما نحيطكم عمما بأن المعمومات ستستخدم لغرض البحث العممي  

.أمام اإلجابة المناسبة ( X )الرجاء وضع عالمة   

2017/2018: السنة الجامعية  

:استخدام الطمبة ألدوات البحث الوثائقي في شبكة االنترنت  

.طمبة الماستر عمم المكتبات والمعمومات بجامعة مستغانم  

 



 البيانات الشخصية

أنثى                                  ذكر:    الجنس  

02                           ماستر 01ماستر :   المستوى  

.استخدام االنترنت في البحث الوثائقي:المحور األول  

هل تستخدم االنترنت في البحث الوثائقي؟   نعم                         الـ 1  

ماهي نسبة استخدامك لالنترنت في البحث عن الوثائق؟ـ 2  

 75%                           50%                           25% 

  لالنترنت في البحث؟كماهو سبب اختيار ـ3

 سرعة الوصول لممعمومات

 حداثة المعمومات

 كثافة المعمومات

 

 



ماهي طبيعة الوثائق المبحوث عنها؟ـ 4  

 أشكال بيانات ورسومات

(تسجيالت الفيديو  )أشكال سمعية بصرية   

(... كتب، دوريات،)أشكال نصية   

ـ كم من ساعة تقضيها يوميا أثناء البحث في االنترنت؟5  

  سا             أكثر من ذلك05 سا إلى 03 سا           من 03أقل من 

  ما هي المغات التي تبحث بها؟ العربية              الفرنسية              االنجميزيةـ6

  ما هي األهمية من استخدام شبكة االنترنت في البحث عن الوثائق؟ـ7

........................................................................................

..................................................................................... 

.المهارات المستخدمة لموصول إلى الوثائق في االنترنت:المحور الثاني  

  ماهي المعادالت التي تبحث بها؟ـ1

 البحث البسيط                    البحث المتقدم



ـ ماهي التقنية التي تفضل استخدامها في البحث عمى شبكة االنترنت؟2  

(كتابة كممة البحث غير كاممة )تقنية البتر  

 الربط بين المصطمحات

:...............................................أخرى                 أذكرها  

  هل تستخدم البحث بالصور؟ نعم                            الـ3

  ماهي المواقع المفضمة لديك لمبحث عمى شبكة االنترنت؟ـ4

 مواقع المكتبات

 المواقع المتخصصة

 مواقع قواعد البيانات

ماهي االستراتيجية التي تستخدمها لمبحث في األدوات البحثية المتاحة عمى االنترنت؟ـ 5  

(استخدام كممة واحدة أثناء البحث )الطمقة في الظالم   

(استخدام سمسمة من الكممات )البونجو   

(التوسع أكثر في رقعة البحث )زراعة المؤلؤة   



  ماهي طريقتك لمبحث في الويب؟ـ6

 البحث في المدونات

 البحث في المستودعات الرقمية

 البحث في الويب الخفي

  ماهي درجة ارتباط النتائج مع مجال البحث؟ـ7

 ذات صمة بالموضوع

 قريبة من الموضوع

 ال صمة لها بالموضوع

.الوصول إلى المعمومات من خالل أدوات البحث في شبكة االنترنت: المحور الثالث  

  ماهي األدوات البحثية التي تستخدمها خالل البحث في االنترنت؟ـ1

 الفهارس االلكترونية

 محركات البحث

 األدلة الموضوعية



:.....................................................أخرى              أذكرها  

  ماهي محركات البحث التي تبحث بها؟ـ2

    Exicte                  Altavista                        Google 

هل تبحث في الفهارس االلكترونية ب ؟ـ 3  

 عنوان الوثيقة

 اسم المؤلف

 بيانات النشر

  ماهو سبب لجوئك لمبحث في األدلة الموضوعية عمى شبكة االنترنت؟ـ4

 نتائجها أقل وأكثر دقة

 تسترجع معمومات مالئمة لمموضوع

 معموماتها تقيم من قبل المختصين

  هل أداة البحث المعتمدة توصمكم إلى النتائج المطموبة؟ـ5

 نعم                          ال                          أحيانا



 

  ماهي الصعوبات التي تواجهك عند البحث في االنترنت؟ـ6

 لغوية                       تقنية                               مادية

:..........................................أخرى                  أذكرها  

  هل ترى ضرورة في التدريب عمى استخدام أدوات البحث االنترنت؟ـ7

 نعم                              ال

...................................................................................لماذا؟

....................................................................................... 

 

 



 



 الممخص بالمغة العربية

تناولت الدراسة موضوع استخدام الطمبة ألدوات البحث الوثائقي في شبكة االنترنت، وقد      

عرضنا فيها ماهية شبكة االنترنت والبحث الوثائقي، وكذا مختمف التقنيات واالستراتيجيات 

براز أهم أدوات البحث الوثائقي في شبكة االنترنت  .والطرق المعتمدة في البحث، وا 

وقمنا بإجراء الدراسة الميدانية وتحميل البيانات المتحصل عميها من االستبيان الموزع عمى 

طمبة الماستر عمم المكتبات والمعمومات توصمنا من خالله إلى مجموعة من النتائج، والتي 

تؤكد عمى استخدام الطمبة ألدوات البحث الوثائقي في شبكة االنترنت، غير أنهم يواجهون 

 .صعوبات في استخدامها لذلك فهم بحاجة إلى التدريب لمتحكم في استراتيجيات استعمالها

 :الكممات المفتاحية

 . األدوات، البحث الوثائقي، شبكة االنترنت

 



Résumé 

L'ètude a traité le sujet de l'utilisation d'étudiants d'outils de 
recherche documentaires à internet, nous avons l'essence de la 
recherche documentaire internet et ainsi bien que les techniques 
diverses et les stratégies et des méthodes adoptées dans la 
recherche et mettre en évidence les outils de recherche 
documentaires les plus importants à internet. 

Nous avons entrepris une enquête sur le terrain et une analyse des 
données obtenues du questionnaire distribué aux étudiants du 
master bibliothéconomie dont nous sommes d'étudient  d'outils de 
recherche documentaires sur internet, mais ils font face aux 
difficultés dans leur utilisation donc ils ont besoin de la formation 
dans l'utilisation de stratégies de contrôle. 

Les mots clés: 

Outils, recherche documentaire, internet. 
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