


 

 :أىدي ثمرة جيدي وعممي المتواضع إلى 

 ﴾وقضى ربك أال تعبدو إاّل  إياه وبالوالدين إحساًنا ﴿من قال الرحمان فييما عزوجل 

إلى الشمس الساطعة التي كانت سبب وجودي في ىذا الكون ، إلى من أنارت دربي وأعطتني الحنان 
دون مقابل ، إلى التي ترعرعت في أحشائيا وحممتني وىنا عمى وىن ، إلى التي جعل ا الجنة تحت 

حب والحنان موطئ قدمييا ، إلى ركيزة األسرة ونورىا الذي ال ينطفئ ، إلى ذات النبع الصافي من ال
التي ال يوجد مثميا في الدافئ ، إلى من تعجز الكممات عن الوفاء بحقيا واإلشادة بفضميا، إلى 

 ".أطال ا في عمرىاأمي الغالية..إلى ميجتى قمبي الوجود..

إلى القمب الرحيم ،الرجل العظيم الذي شرب كأس المرارة ،إلى القمب الذي عممني معاني الصبر و اإلباء 
 ."والدي عزيز"و السكون في مختمف الدروب، وعممني أن الدنيا صعود ومشاكل بال حدود .....إلى 

 .إلى جدتي الغالية التي رافقتني دعوتيا وبركتيا طيمة حياتي أطال ا في عمرىا

عمي ، :إخوتي إلى من قاسمتيم ظممة الرحم وقاسموني أحضان المحبة وطعم الحياة حموىا ومرىا 
 محمد ياسين ، نذير .

 حفظو ا وعائمتو . "عبد ا"إلى زوجي 

 كريمة من كبيرىا إلى صغيرىا .إلى عائمتي 

المحبة واالحترام  إلى سكينة التي قاسمت معيا ثمرة جيدي إلى كل صدقاتي الذي ليم في قمبي كل
 إلى كل من حممو قمبي وفكري ولم أستطع إضافتو والتقدير.

 

.                      



 

 

:أهدي ثمرة جهدي   

، إلى من أرضعتني الحب والحنان إلى يتعطر قمبيا لى من جعل اهلل الجنة تحت قدميياإ
من ينبض القمب بحبيا حزًنا آلالمي .....إلى من يأنس القمب بقربيا وبين أحضانيا إلى 

يبة .إليك .....ثم إليك .....ثم إليك أمي الحب  

 إليك يا من ذىبت دون عودة ورحمت دون وداع

 إليك يا من بقى طيفك وفار قني جسدك

رحمو اهلل و أسكنو فسيح جنانو "أبي  "إلى أعز شيء فقدتو   

إلرضائي والعيش في اليناء إلى من يضيؤن لي الطريق يساندوني ويتنازلون عن حقوقيم 
نورالدين .إلى أشقائي وشقيقاتي نصيرة، ىدية ، محجوبة ،   

 إلى من ساعدني في إنجاز مذكرتي أخي عبد القادر فكل الشكر و االحترام لك

 إلى كل أفراد عائمتي وأفراد عائمة جدتي أطال اهلل في عمرىا

 إلى من عرفتيم في مشواري الدراسي وخارجو ......وكانوا لي نعم األخوة واألخوات

 إلى من تقاسمت معيا ثمرة جيدي بوفرمة سييمة

....إلى كل من حممو قمبي ولم يذكره قممي ى من تذوقت معيم أجمل المحظات صادقتيإل
.عإلى جميع ىؤالء إليكم جميًعا أىدي ثمرة جيدي، أىديكم ىذا العمل المتواض  

 



 

  

,وكبيراكثيرا مباركاالحمد هلل   

تمام هذا العمل .الحمد هلل الذي أنعم  عمينا ووفقنا إلنجاز وا   

نادية عمى قبولها اإلشراف عمى مذكرتنا هذه  يثم الشكر وكل الشكر ألستذتنا الفاضمة محمد

.خيراومساعدتها لنا بنصائحها وتوجهاتها القيمة طيمة مدة انجاز هذا البحث , فجزاها اهلل   

.الكثير باذلين بذلك جهودا كبيرة قدموا لناوالشكر وكل الشكر ألستذتنا الكرام الذين   

أن يأجرنا وكل من أسهم في هذه الدراسة و  ,نسأل اهلل عزوجل أن يوفقنا إلتيان العمل الصالح

 التي نأمل أن تكون مثمرة .

ياهم عنها خيرا .  ويجزينا وا 

 وشكرا
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 : قائمة المختصرات
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:مقدمةال  

األخيرة جممة من التغيرات خاصة في مجال التكنولوجيا  اآلونةعالمنا المعاصر في يشيد 

ىذا ما جعل الباحث يقف  ،مما نتج عنيا انفجار معموماتي يصعب التحكم فيو  ،المعمومات 

تنوع وتعدد احتياجاتو الدراسية زحم ىذا الكم اليائل من المعمومات وكيفية الوصول إليو نظرا ل

التعميمية وكحل ليذا اإلشكال ظير ما يسمى بمصادر المعمومات اإللكترونية التي دخمت و 

حتى ، ف لغتياوباختال، ن العممي خاصة بأشكاليا المتعددةجميع الميادين عامة والميدا

لميزاتيا المتعددة في  عن المصادر اإللكترونيةأصبح الطالب الجامعي اليمكنو االستغناء 

االسترجاع باإلضافة إلى السرعة والدقة ومرونة والجودة عالية في المعمومات التخزين و 

ى تتماشوسيولة في االستخدام ىذه الميزات تواكب اليوم أحدث التطورات العممية التي بدورىا 

الجيد في الوصول إلى ما يريده الباحث من معمومات  مع عصر السرعة واختصار الزمن و 

من وذلك لما ليا ، ترونية ذات أىمية بالغة لمباحثينىذا ما جعل مصادر المعمومات اإللك

التعامل تيح لو إمكانية االستفادة منيا و وأيضا أصبحت ت، دور بارز في تمبية احتياجاتيم

باإلضافة إلى ، أنيا تتخطى حواجز الزمان والمكاني مكان يتواجد فيو أي معيا من أ

بأقصر الطرق و أكثرىا المستفيديناستخداميا أنجع الوسائل في تقديم المعمومات إلى   

.سيولة   
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وعميو فإن مواكبة الطالب  لمتطورات التكنولوجية الحديثة و التحكم فييا أمر ضروري وىذا 

عامل مع ىذا النوع من المصادر مما يؤدي إلى بروز أثر استخداميا من باب يسيل عميو الت

 في السرعة و الدقة الحصول عمى المعمومات .

ومن المنطمق ارتأينا دراسة موضوع واقع استخدام مصادر المعمومات اإللكترونية لدى أوساط 

المعمومات  لمصادر لمحاولة الوقوف عمى واقع استخدام الطالب الجامعي ،لجامعيينالطمبة ا

وقد احتوت ىذه ما ىي أنواع وأشكال التي يفضميا في انجاز بحوثو العممية اإللكترونية و 

كما أننا بدأنا  ،فصل بتمييد وينتيي بخالصة الفصل الدراسة عمى ثالثة فصول يبدأ كل

ثم سباب حيث تناولنا أساسيات الدراسة من اإلشكالية الدراسة، فرضيتيا،  :بفصل تمهيدي

الموضوع ، وأىمية الدراسة وأىدافيا ثم الدراسات السابقة ثم إجراءات الدراسة الميدانية  اختيار

 وأخيرا أساليب جمع البيانات .

فمقد تطرقنا فيو إلى مصادر المعمومات اإللكترونية من خالل تعريفيا  :الفصل األولأما 

الحصول عمى مصادر ونشأتيا، ثم تقسيمات مصادر المعمومات اإللكترونية، أنواعيا، طرق 

المعمومات اإللكترونية، طرق حفظيا و صيانتيا بإضافة دوافع استخداميا ومزاياىا ولقد 

تطرقنا أيضا إلى المشاكل و المعوقات استخدام مصادر المعمومات اإللكترونية، وقد قسم ىذا 

 الفصل إلى ستة مباحث .

فيعكس الجانب الميداني دراسة واقع استخدام مصادر المعمومات  :الفصل الثالث أما

حيث تطرقنا فيو إلى تحميل بيانات أدوات جمع البيانات اإللكترونية لدى الطمبة الجامعين 
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و من ثم الخروج بنتائج الدراسة ومناقشتيا عمى أساس الفرضيات  االستبيانوالمتمثل في 

   . االقتراحاتوأخيًرا 

 



.إجراءات الدراسة الفصل التمهيدي :  
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 .إجراءات الدراسة الفصل التمهيدي :

 : أساسيات موضوع الدراسة -1

تعالج ىذه الدراسة واقع استخدام مصادر المعمومات اإللكترونية لدى أوساط الطمبة 
ية احتياجات الطالب المعرفية أنواع ىذه المصادر ودورىا في تمب إبرازالجامعيين مع 

مو لمصادر المعمومات التطرق إلى أىم الصعوبات التي تواجو الطالب أثناء استخداو 
 . اإللكترونية

  : مشكمة الدراسة 1-1

أصبحت المعمومات من أىم سمات ىذا العصر نظرا لخصائصيا التعميمية و التثقيفية  

كالجامعات والمدارس العميا وىذا لما  ،وغيرىا وىي أساسية داخل مؤسسات التعميم العالي 

 التكنولوجي نتج عنو وسائط أخرى فجاءتالتطور اليائل في المجال   أنّ توفره من معارف إلّ 

اللكترونية لتعطي دعامة أساسية لخدمة المستفيدين وىذا من خالل  مصادر المعمومات

وذلك من أجل إشباع حاجيات  ،الخصائص التي تتميز بيا من إتاحة وتداول ونشر سريع 

بإضافة إلى استيعاب وتدعيم المعمومات التي يتمقيا  ،ذلك إلىالباحثين كمما دعت الحاجة 

المعمومات اللكترونية عادة ما تكون تحتوي ومصادر  ،الباحث خصوصا الطالب الجامعي

ليذا حازت مصادر المعمومات اللكترونية  ،عمى معمومات حديثة تسيل عممية الستفادة

عناية ل بأس بيا من قبل كل الباحثين الطالب الجامعيين بحيث أصبحوا أكثر ميال نحو 

لمعرفية واتساعيا في ظل وىذا نظرا لتعدد احتياجاتيم ا ،استخداميا وعمى النحو المتكرر

وبما أن مصادر المعمومات مورد األساسي ليذه ،سعييم الدائم وراء اكتساب المعارف



.إجراءات الدراسة الفصل التمهيدي :  
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المعارف ومن ىنا انبثقت فكرة ىذه الدراسة التي تدور محاورىا حول التعرف عمى واقع 

:وعميو نطرح اإلشكالية التالية ،استخدام ىذه المصادر عند الطالب الجامعي  

 ما ىو واقع استخدام مصادر المعمومات اللكترونية لدى أوساط الطمبة الجامعيين؟. 

 : تساؤالت الدراسة 1-2

 .ما مدى استخدام الطالب الجامعي لمصادر المعمومات اللكترونية ؟ 

 التي يستخدميا الطالب في بحثو عن المعمومات اإللكترونية  فيما تكمن أنواع مصادر

 المعمومة؟ .

  ؟.اإللكترونيةأين تكمن الصعوبات وعوائق استخدام مصادر المعمومات 

 ؟.لمعمومات اإللكترونية عند الطمبةىي دوافع استخدام مصادر ا ما 

 : فرضيات الدراسة 1-3

عبارة عن تخمين أو استنتاج ذكي يتوصل إليو الباحث ويتمسك بو ₺ بأنياتعرف الفرضية 

فصياغة الفرضيات  1₺برأي الباحث المبدئي في حل المشكمة  أشبوفيي  ،بشكل مؤقت 

بوضع جممة من  بشكل دقيق يمكننا من الوصول إلى نتائج مضبوطة وىادفة وعميو قمنا

  الفرضيات تمثمت في:

                                                           

  
أدواته.   ،مفاهٌمه، أسالٌبه ،أسسه:البحث العلمً واستخدام مصادر معلومات التقلٌدٌة و اإللكترونٌة عامر.،قندٌلجً  1

 76.  ص، 8002 ،دار المسٌرة للنشر  :عمان
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  ًلدى الطمبة في البحث عن ا النترنت ىي مصدر الوحيد األكثر استخدام

 .المعمومة

   التوجو نحو استخدام مصادر المعمومات بإنجاز البحوث ودعميا يدفع الطمبة

 اإللكترونية.

 : أسباب الدراسة 1-4

 :ن األسباب جاءت عمى النحو التالييعود اختيارنا ليذا الموضوع إلى مجموعة م

 األسباب الموضوعية: 

المتوفرة  اإللكترونية ممستفيدين عمى المعمومات من خالل مصادر المعموماتلإقبال الكبير _ 

 .في ظل تكنولوجيا المعمومات

 _ التعرف عمى مصادر المعمومات اإللكترونية .

ترونية في المسار الدراسي _ محاولة إبراز الدور الفعال الذي تمعبو مصادر المعمومات اإللك
 لطالب 

 األسباب الذاتية : 

 اإللكترونية ._ الرغبة في التعرف عمى واقع استخدام الطمبة لمصادر المعمومات 

 .ة الجامعيين_ معرفة مصادر المعمومات اإللكترونية المستخدمة من قبل الطمب

 . _ إثراء الرصيد الفكري الذي يتناول موضوع مصادر المعمومات اإللكترونية
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 : أهمية الدراسة 1-5

إن توفير مصادر المعمومات اللكترونية ضرورة تممييا حاجة المستفيدين من الباحثين 

ليذا تحاول ىذه  ،معرفية و السعي الدائم لكتسابياوالطمبة وذلك من أجل تمبية حاجيتيم ال

الدراسة معرفة أراء ىذه الشريحة حول ىذه المصادر وذلك من ناحية استخداميا والستفادة 

تكشف عن أىم ىذا النوع من مصادر المعمومات ىذا من  أنكما يمكن ليذه الدراسة  ،منيا

 أخرى معرفة تردد الطمبة عمى ىذه المصادر . جية ومن جية

 : أهداف الدراسة 1-6

  : لي تتجسد أىداف الدراسة فيما يا

_التعرف عمى أشكال أىم المصادر المعمومات اللكترونية المستخدمة من طرف طمبة عمم 

 المكتبات و المعمومات.

 اللكترونية  ._ التعرف عمى دوافع استخدام الطمبة الجامعين لمصادر المعمومات 

_ التعرف عمى الصعوبات والمشاكل التي تواجو الطالب الذي يبحث في مصادر المعمومات 

 .مى ما يحتاجو من معمومات و معارفاللكترونية ع

  : الدرسات السابقة7 -1

سات السابقة إحدى الخطوات األساسية و اليامة في مسار البحث العممي التي اتعتبر الدر 
 : في صياغة البحث ينطمق منيا الباحث
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 : 11الدراسة رقم 

 مصطفى  ،دراسة مزيش

 : مصادر المعمومات ودورىا في تكوين الطالب الجامعي وتنمية ميولو القرائية : بعنوان
 .عمم المكتبات و المعمومات أطروحة الدكتورة .قسنطينة  ،دراسة ميدانية بجامعة منتوري 

 .  9112،قسنطينة  : جامعة منتوري

ىدفت الدراسة إلى إبراز مشكمة مصادر المعمومات الورقية و اإللكترونية وتعدد أشكاليا و 
 العالقة الموجودة بين ىذين النوعين 

ولقد أظيرت نتائج الدراسة أن الوسائل الحديثة التي تنشر وتبث المعمومات ىي نتيجة عوامل 
ومات و الوصول إلييا ومن عديدة ساىمت في تعمم الطالب وتدربو عمى الحصول عمى المعم

   : بين ىذه العوامل نذكر

التطورات التي طرأت في مجال  والمجيود الفردي الذي يبذلو الطالب لمتعرف عمى التغيرات 
 المعمومات .

_ وىنا يمكن اإلشارة إلى ىذه الدراسة تمتقي مع دراستنا في أن كالىما يتناول ن نفس النوع 
وقد أفدتنا كثيرا ،ل أساسا في مصادر المعمومات اإللكترونية من مصادر المعمومات و المتمث

 في إثراء الجانب النظري .

  19الدراسة رقم 

 عبد الحميد .،دراسة بمعباس 
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دراسة لستخدام مصادر المعمومات  : مصادر المعمومات اإللكترونية إتاحة : العنوان
اإللكترونية من قبل طمبة الدراسات العميا بالمكتبة الجامعية لجامعة محمد بوضياف .مذكرة 

 . 9112 ،الجزائر : عمم المكتبات ، ريماجست

  : حصمت الدراسة إلى النتائج التالية

المستفيد لو معرفة كاممة بأىمية ىذا النوع بمصادر المعمومات فيو يحاول معرفة  إن -
 .أنوعيا و أين تتواجد وكيف تستخدمأىم 

من مصادر المعمومات اإللكترونية تأتي من الحاجة الفعمية لطمبة  الستفادةإن  -
أن و  الستخدامالعميا التي تحقق ليم حاجياتيم المعرفية من خالل ىذا  الدارسات

المتوالي لممصادر المتاحة عمى الخط ة التي تمثل شبكة  الستخداماىتمامات 
اإلطالع في كل وقت وفي أي مكان ثم  إمكانيةافتراضات أىميا مما توفره من 
 الصادر اإللكترونية الوعائية .

دام مصادر استخ وتمتقي ىذه الدراسة في أن كالىما لدييما قاسم مشترك بينيا أل وىو -
 .مات اإللكترونيةالمعمو 

غير أنيا تختمف عن دراستنا الحالية في كونيا تتناول إتاحة مصادر المعمومات  -
ونية ستنا الحالية تتناول واقع استخدام مصادر المعمومات اإللكتر ااإللكترونية بينما در 

 .لدى أوساط الطمبة الجامعيين

  10الدراسة رقم 

 مريم  ،دراسة بوكركر

تخصص إعالم  ،استخدام مصادر المعمومات اإللكترونية من طرف طمبة الماستر  : العنوان
دراسة ميدانية بجامعة فرحات عباس بولية سطيف .مذكرة ماستر .عمم المكتبات و  : اآللي

 . 9111،قسنطينة ،المعمومات 
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إلى مدى اىتمام طمبة اإلعالم اآللي ومدى توظيفيم حيث تم التطرق في ىذه الدراسة 
مع تسميط الضوء عمى أىم العوائق التي تواجييم عند ،صادر المعمومات اإللكترونية لم

كما توصمت الدراسة .إلى أنو بالرغم من كل تمك العقبات تبقى مصادر  ،استخداميا 
عنيا في  الستغناءيمكن  المعمومات اإللكترونية أىم الوسائل في تقديم المعمومات التي ل

راكز المعمومات من متي ساىمت في حل مشاكل المكتبات و الوالتعميمية و العممية  الحياة الفرد
 التنقل .حيث التكمفة والوقت واحد من مشكمة البعد و 

  44الدراسة رقم 

 سامي  ،دراسة سحنون

سنة  ،استخدام مصادر المعمومات اإللكترونية من طرف أستاذة جامعة المسيمة : العنوان
.حيث تطرق الباحث إلى مدى استخدام ىذا النوع من المصادر ودورة في  9111الدراسة 

إلى الصعوبات و المشاكل  إضافة لالحتياجات،دعم و تطوير البحث العممي ومدى مالئمتو 
التي تواجييم عند استخداميا ، كما توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج و التي تؤكد 

 النترنتالمصادر من طرف األساتذة يتم ينسب متفاوتة غير أن شبكة  أن استخدام ىاتو
لمكتبة الجامعية من ىاتو ا التي جانب عدم إقتناعيم لما تقدمو اتبقى األكثر استخدامً 

 .المصادر

 : إجراءات الدراسة الميدانية -2

:منهج الدراسة  1-9  

التي تثيرىا المشكمة موضوع المنيج ىو الطريقة التي يسمكيا الباحث لإلجابة عمى األسئمة 
البحث أو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العموم بواسطة طائفة من القواعد 

 تييمن عمى سير العقل وتحدد عممياتو حتى يصل إلى نتيجة معمومة.
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وقد تم العتماد في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي الذي يعتبر األنسب ليا كونو 
ى الرصد والمتابعة الدقيقة لظاىرة ما أو حدث معين بطريقة كمية أو نوعية ،في فترة يقوم عم

زمنية محددة من أجل التعرف عمى الظاىرة ما ،أو الحدث من حيث المحتوى و المضمون 
2والوصول إلى نتائج وتعميمات تساعد عمى فيم الواقع وتطويره .  

المركز عمى معمومات كافية ودقيقة عن  ويعرف أيضا عمى أنو: أسموب من أساليب التحميل
،وضوع محدد، أو فترة زمنية معمومةظاىرة أو م وذلك من أجل الحصول عمى نتائج عممية  

3.نسجم مع المعطيات الفعمية لظاىرةثم تفسيرىا بطريقة موضوعية بما ي  

أساليب جمع البيانات : 2-2  

:االستبيان استمارة 2-2-1  

أداة تتكون من مجموعة أسئمة توجو أو ترسل أو تسمم إلى يعرف الستبيان عمى أنو 
أشخاص الذين يتم اختيارىم لموضوع الدراسة ليقوموا بتسجيل إجابتيم عن األسئمة الواردة بعد 

4.لمباحث ذلك  

ويعرفيا فان دالين : بأنيا الوسيمة العممية المسيرة لتعريض المستفدين لمثيرات مختارة  
5البيانات الالزمة إلثبات صدق فرض ما أو رفضو . ومرتبة بعناية يقصد جمع  

و بأسرع وقت رغم  ويعتبر الستبيان من الوسائل المالئمة لجمع المعمومات في نطاق واسع
الستبيان عمى  العراقيل التي تواجو الباحث أثناء توزيع و جمع استماراتبعض الصعوبات و 

                                                           
دار الصفاء  :النظرٌة والتطبٌق . عمان  :علٌان ، ربحً مصطفى ؛ عثمان ، محمد . مناهج وأسالٌب البحث العلمً   2

 33.ص، 8000،
 

 323.ص، 8000دار الفكر ، :أساسٌاته النظرٌة وممارسة العلمٌة .دمشق  :دوٌدري ، وحٌد رجاء . البحث العلمً  
3  
4
  36 .ص ، 3992 ، دار المرٌخ :الرٌاض. مناهج البحث فً علم المعلومات و المكتبات  . أحمد ،بدر 

 ،دار أسامة للنشر و التوزٌع  :العربً بلقاسم . البحث العلمً بٌن التحرٌر و التصمٌم و التقنٌات . عمان ،فرحاتً    5

 323ص. ، 8033
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طرحنا لإلشكالية موضوع البحث فقمنا .إذ قمنا بتصميم الستبيان وفق أفراد عينة البحث
خالل طرحنا ليذه األسئمة عمى األسئمة المغمقة و أخرى أسئمة  اعتمدناسؤل وقد  19بطرح 

 مفتوحة .

إذ قمنا بتوزيع استمارة الستبيان عمى عينة من الطمبة عمم المكتبات و المعمومات السنة 
استمارة ولقد تم استرجاعيا كميا أي  21حيث تم توزيع  ،األولى ماستر والسنة الثانية ماستر

.استمارة  21  

قسم الستبيان إلى محورين رئيسيين يندرج تحت كل محور مجموعة من األسئمة فالمحور 
األول كان بعنوان استخدام مصادر المعمومات اإللكترونية من طرف الطمبة اندرجت تحتو 

أما المحور الثاني بعنوان مصادر المعمومات اإللكترونية و عالقتيا بدعم  ،خمسة أسئمة
البحوث إذ تكون من سبعة أسئمة ، حيث كانت األسئمة معضميا مغمقة ماعدا ثالثة أسئمة 

باإلضافة إلى البيانات الشخصية المتمثمة في الجنس و المستوى الدراسي ، مفتوحة
 والتخصص الدراسي .

الصورة النيائية لالستبيان الذي جاء في محورين و ثالث صفحات وىكذا تمت صياغة 
إضافة إلى الصفحة األولى التي تقدم لموضوع الدراسة وتؤكد عمى اليدف العممي من وراء 

 ىذه العممية .

وزيع حيث قمنا بطبع نسخ منو ثم ت ،حددنا موعد ألجل توزيع الستبيانفي األخير فقد  و
. سةفيما بعد عمى مجتمع الدرا  

حدود الدراسة الميدانية : 2-2-2  

األكاديمية:الحدود  2-2-2-1  
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و المتمثل في الجامعة عبد الحميد بن  ،الخاص بالدراسة الميدانيةالجغرافي ىي المكان 
مستغانم . –باديس   

الحدود الموضوعية : 2-2-2-2  

اإللكترونية لدى إن مجال الدراسة الموضوعي يتمثل في واقع استخدام مصادر المعمومات 
 أوساط الطمبة الجامعيين .

:الحدود البشرية 2-2-2-3  

11يشمل المجال البشري لدراستنا في طمبة عمم المكتبات و المعمومات ماستر   

. 19وماستر    

:الحدود الزمنية 2-2-2-4  

 ىي المدة الزمنية المستغرقة في إنجاز ىذه الدراسة ابتدًءا من تصميم الستبيان و توزيعيا
. 9112أفريل  17عمى الطمبة بتاريخ :  

 ضبط المصطمحات و المفاهيم :  2-3

 :  مصادر المعمومات

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

المستفدين منيا، ويعني ىذا في مجال عمم المكتبات و المعمومات كل مل يمكن 

واسترجاعو بغرض تقديمو إلى المستفدين من خدمات جمعو و حفظو وتنظيمو 

 المكتبات و مراكز المعمومات.
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يمكن أن نعرف مصادر المعمومات بأنيا كافة المواد التي تحتوي عمى المعمومات و  -

 6يمكن اإلفادة منيا ألي غرض من األغراض.

ف و تعرف أيضا عمى أنيا: مصادر المعمومات بأوعيتيا المختمفة ينابيع المعار  -

يحتاجونو من حقائق ومعمومات أساسية عامة الباحثين بما اإلنسانية ألنيا تمد القراء و 

التقنية في مجال الخزن ب اليوم أحدث التطورات العممية و ىي تواكومتخصصة و 

 7استرجاع.و 

المعمومات كل ما يمكن جمعو وحفظو يعني المصطمح في مجال المكتبات و و  -

مستفدين من خدمات المكتبات ومراكز وتنظيمو واسترجاعو بغرض تقديمو لم

المعمومات ، وقد أطمق الُكتاب والميتمون بيذا المجال العديد من التسميات عمى 

مصادر المعمومات مثل مجموعات المكتبة المقتنيات أو أوعية المعمومات أو أوعية 

 8المعرفة ،إل أن مصطمح مصادر المعمومات ىو األكثر دقة وشيوعا .

  : ات االلكترونيةمصادر المعموم

                                                           
إٌمان فاضل . مصادر معلومات من عصر المخطوطات إلى عصر االنترنت . ،، الربحً، السامرائًعلٌان ؛قندٌلجً،عامر   6

  31-33.صص ،8000عمان دار الفكر للطباعة و النشر و التوزٌع ،
إدارة الجودة الشاملة . مجلة األكادٌمٌة للعلوم اإلنسانٌة و علً الكمشً، لطٌفة . المكتبات الجامعٌة فً ظل    7

 336.،ص 5ع.، 8033دٌسمبر ،الجتماعٌةا
  68.ص،3999دار الفكر ، :علٌان ، ربحً ؛ النجداوي ،أمٌن .مقدمة فً علم المكتبات والمعلومات .عمان  8
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ونعني بيا كل أنواع أوعية المعمومات التي تحولت من شكميا الورقي التقميدي إلى  -

 9الشكل الذي يقرأ أو يبحث بواسطة الحاسوب.

ب ىي معمومات وخدمات المعمومات ىي معمومات موجودة عمى برامج الحاسو  -

 .10الحاسب ومواقع عمى شبكة النترنت و 

 : الجامعي الطالب

عمى كيفية الحصول عمى التدريب دروس ومحاضرات و  الطالب الجامعي ىو الذي يتمقى

 11.لعالي لمحصول عمى شيادة الجامعيةفي مؤسسة التعميم االمعمومات 

طالبات وطمبة جامعة عبد الحميد بن  في ىذه الدراسة  ونقصد بمفيوم الطالب الجامعي

 .الجتماعيةباديس ،مستغانم الذين ينتمون إلى كمية العموم 

  :االستخدام

يعرف الستخدام بأنو ما يستخدمو الفرد فعميا من المعمومات، أي أنو الستخدام الفعمي 

لممعمومات التي يحتاجو بالفعل ،إضافة إلى أن الستخدام ربما يرضي احتياجات المستفيد أو 

                                                           
دار المسٌرة للنشر والتوزٌع  :عمان .قندٌلجً ،عامر إبراهٌم .المعجم الموسوعً لتكنولوجٌا المعلومات و االنترنت   9

 20ص.،8003،
كنوز المعرفة :انجلٌزي .عمان  –فً المفاهٌم علوم المكتبات والمعلومات . عربً :،خالد عبده .الكافً الصراٌرة 10

  889.ص.8030،
دراسة مٌدانٌة بجامعة  :مصطفى .مصادر المعلومات و دورها فً تكوٌن الطالب الجامعً و تنمٌة مٌوله القرائٌة  ،مزٌش   11

 80 .ص،  8009 ،جامعة المنتوري قسنطٌنة  :علم المكتبات و المعلومات  :الدكتورة  أطروحة .قسنطٌنة منتوري  
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بو في ىذه ونقصد  12ل يرضييا و ذلك عندما ل يجد المعمومات التي يحتاجيا بالفعل 

 الدراسة مدى استخدام الطالب الجامعي لمصادر المعمومات اإللكترونية .

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
دراسة االستخدام مصادر المعلومات اإللكترونٌة :إتاحة واستخدام مصادر معلومات اإللكترونٌة .بلعباس ،عبد الحمٌد  12

قسم علم المكتبات و .رسالة ماجٌستر من قبل الطلبة الدراسات العلٌا بالمكتبة الجامعٌة لجامعة محمد بوضٌاف  بالمسٌلة 

  87.ص، 8007 ،الجزائر:التوثٌق 
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 مصادر المعمومات اإللكترونية .:الفصل الثاني 

   : تمهيد

والثورة المعموماتية التي يشيدىا العالم إلى ظيور مصادر  االتصالأدى التطور في وسائل 

ات وتخزينيا المعمومات اإللكترونية و التي ساىمت بدورىا في تحسين سبل تجميع المعموم

بحيث أصبح ىذا النوع من المصادر من المستمزمات الضرورية التي يجب  ،وتنظيميا واسترجاعيا

 الذي ىو بحاجة مستمرة إلى المعمومات السريعةخاصة الطالب الجامعي ،التعامل معيا 

ىذا  ،الدقيقة  باإلضافة إلى بحثو الدائم عن المعمومات التي تيمو في دراسة وانجاز بحوثوو  

توفر لديو من مصادر اإللكترونية التي تتاح لو عبر الوسائط  السبب أدى بو إلى استخدام كل ما

 مرجع الوحيد لتزويد الطالب بالمعارف المتنوعة المختمفة حتى أصبحت ىذه المصادر بمثابة ال

عمى رأسيا شبكة ال حصر  المصادر المعمومات اإللكترونية أشكال متعددة منيا عمى سبيل المثالو 

قواعد البيانات الكتب اإللكترونية ...الخ سواء أكانت ىذه المصادر متاحة عمى  ،العالمية االنترنت

 مجة .الخط المباشر أو عمى األقراص المد
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 :  مصادر المعمومات االلكترونيةماهية -1

 : مصادر المعمومات االلكترونيةتعريف  1-1

مفيوم مصادر المعمومات االلكترونية ،لقد حدد )ولفرد النكستر ( في حديثو عن النشر االلكتروني

  : في اتجاىين

 معمومات () قواعد وبنوك ا من مصادر المعمومات إلكترونية إن كل ما توفر حالي  

( ىي في  CD – ROMأو األقراص المكتنزة )  Onlineضمن االتصال المباشرة 

 ولكنيا تخزن،الواقع نفس المصادر الورقية التقميدية التي ما يزال التعامل معيا قائما 

 .بث أو تسترجع كمعمومات إلكترونياتو  

 فيي ال تمغي وجود الوعاء الورقي  ،ات االلكترونية بالمفيوم المتطورمصادر المعموم

بل تيدف إلى ،من جية ثانية تؤمن االتصال المباشر بين المنتج المعمومات فحسب و 

 1يان المألوف لشكل  الورقة أو الكتاب المطبوع .نالتغير الشامل في الب

  ISO: تعريف منظمة -

 تمك الوثائق التي تتخذ شكبل إلكترونيا ليتم الوصول إلييا عن طريق الحاسب ″

 2. ″اآللي 

                                                           

، 2016، األكاديميون لمنشر و التوزيع  مصطفى عمي . المدخل إلى عمم المكتبات ومصادر المعمومات .عمان :، المحام   1 
 300.ص
دار  .عمان :  Electronic et Digital Libraries ⁼ربحي مصطفى .المكتبات اإللكترونية والمكتبات الرقمية ، عميان   2 

 82.ص،2009،الصفاء لمنشر والتوزيع 
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الدكتور فتحي عبد اليادي مصادر المعمومات االلكترونية عمى أنيا ويعرف األستاذ و  -

عمى الوسائط في شكل رقمي ية الورقية المخزنة إلكترونيا أو مصادر المعمومات التقميد

المخزنة الكترونيا أيضا حال إنتاجيا من قبل ك المصادر البلورقية و ممغنطة أومميزرة أوتم

اعد البيانات و بنوك المعمومات في ممفات قو ″مؤلفون و ناشرون  ″مصدرييا أو نشرىا 

أو داخل المكتبة عن طريق   onlineمتاحة لممستنفدين عن طريق االتصال المباشر و 

 CD – ROM  .3األقراص المدمجة 

  : تطور مصادر المعمومات االلكترونيةمراحل  1-2

تعود الجذور األولى لمصادر المعمومات االلكترونية إلى الثمانينات  من القرن الماضي بالتزامن 

مع طرح المعالجات القوية وزيادة  اآلمالوتعززت  ،واسيب الشخصية لمنازلنا ومكاتبنامع غزو الح

مكان قدرة الذاكرة في تخزين النصوص الكثيرة بما يتيح لمجياز الواحد اختزان  آالف العناوين وا 

أو حتى نقميا إلى آالف وربما المبلين القراء في مختمف أرجاء  ،نقميا عمى االسطوانات متراصة 

ومع بداية التسعينات أصبح  ،العالم عبر شبكات االتصال المباشرة ومنيا االنترنت بسرعة فائقة 

الرائد  ″غوتنبورغ ″ومثال عمى ذلك المشروع ، المكتبات االلكترونية عمى الشبكةبمقدور الفرد زيادة 

فقد أيقنت  في الكتب االلكترونيةونظرا ليذه التطورات  ،ذي يتيح  الحصول عمى الكتب مجاناال

فساح إل ستطيح حتما بنشاط النشر التقميديدور النشر العالمية الكبرى أن التطورات المقبمة 

مما حدا بيا إلى توفير مختمف مصادر المعمومات االلكترونية وحجز  ،المجال أمام الكتاب الرقمي

                                                           

 3
 ، [تد. ]دار الثقافة العلمٌة . محمد فتحً .النشر اإللكترونً ومصادر المعلومات اإللكترونٌة .اإلسكندرٌة :، عبد الهادي  

 011ص.
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 أيدي إلىن أن تصل موطئ قدم ليا عمى المواقع االلكترونية لمترويج إلصداراتيا الرقمية التي يمك

 4الجديدة .  األجيزةحممة 

 .اآلليالمراحل التي مرت بيا مصادر المعمومات االلكترونية وعبلقتو بالحاسب  إيجازويمكن 

حيث ارتبط أسموب النشر بالحاسبات اآللية  1981انتيت تقريبا في عام  : المرحمة األولى

 بطيئا وكان شبو مقصور عمى قواعد  المركزية المرتبطة بطرفيات في ىذه المرحمة كان االتصال

ومن أشير القواعد التي ظيرت خبلل ىذه  Bibliographic Data Baseالبيانات البيبموغرافية 

 . (Dialogالفترة قاعدة دايموغ )

  : المرحمة الثانية

تقريبا مع  1991في عام و  الثمانينياتالتي بدأت مع ظيور الحاسبات الشخصية في أوائل و 

 وفي ىذه الفترة                   بت في الثانية  9600السرعات بدأت صغيرة ووصمت في النياية الفترة إلى 

 والنصوص   Abstractsالمختصرات أضيف إلى ما ىو موجود في السابق بعض قواعد بيانات

في كما ظيرت في ىذه الفترة البيانات المدونة  ASCIIFULL – TEXTالكاممة غير المعالجة 

 .ص الضوئية توجد عادة في المكتباتاألقرا

ص الضوئية وتوفر معيا في ىذه المرحمة انتشرت القواعد المدمجة في األقرا : المرحمة الثالثة

النصوص الكاممة في شكل ة إضافة إلى النصوص غير معالجة و البيبموغرافيالبيانات الممخصات و 
                                                           

المالكً ، مجبل الزم . مصادر المعلومات  وخدمات  المستفدٌن فً المؤسسات المعلوماتٌة . عمان  ؛الوردي ، زكً حسٌن   4    

 052-051. صص،  0101مؤسسة الوراق للنشر والتوزٌع ،  :
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توزع في أقراص توضع في المكتبات ويتم صور في بعض األحيان وكان معظم تمك القواعد 

ولكن بواسطة  باالنترنتطريق االتصال  م الجامعي أيضا عناالتصال بيا من داخل الحر 

 معالجات خاصة وال تتوفر بصورة نصوص متشبعة مباشرة .

-e حيث ظيرت المجاالت  االنترنتمرحمة ثورة النشر االلكتروني عن طريق  : المرحمة  الرابعة

Journal   والكتب االلكترونيةe – BOOKS   والمكتبات االلكترونيةe – libraries  

  e – conferences والمؤتمرات االلكترونية   Remote Educationوالتعميم عن بعد 

خبرة في  إلىالحاجة  ودون (سيولة المكان وجد ) أينماوكميا متوفرة في متناول الباحث 

)سيولة االستخدام ( وبسرعة كبيرة ترضي المستخدم )سرعة االتصال وعمى  اآلليالحاسب 

 5 زىيدة )قمة التكاليف(. بأسعارقطاع )أوقات العمل ( وأخيرا إنساعات ( اليوم بدون مدار 

الشكل االلكتروني في  إلىيمكن تصور مراحل تطور مصادر المعمومات من شكميا التقميدي  و

   : وجية نظرا الباحث من خبلل الشكل التالي

 

 

 

                                                           
5

 0100دار الصفاء للنشر و التوزٌع ،  :النواٌسة ، غالب عوض. مصادر المعلومات اإللكترونٌة فً المكتبات ومراكز المعلومات عمان  

 14،ص .
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 6مراحل تطور مصادر المعمومات من شكميا التقميدي إلى الشكل اإللكتروني: 01الشكل رقم :

  األولىالمرحمة   

 

  المرحمة الثانية  

 

 

 المرحمة الثالثة 

 

 

 

المرحمة  

 الرابعة

 

 

                                                           
16النواٌسة ،غالب عوض . مرجع سابق .ص.   

6
  

 مرحلة ماقبل اختراع الورق

* جلود –* أوراق البردي –* ألواح طٌنٌة –*رقم طٌنٌة 

...الخ .الحٌوانات _ *الرقوق   

 

 مرحلة اختراع الورق والطباعة

*المخطوطات –*كتب والدوريات  -*المواد المطبوعة   

 مرحلة المصغرات الفلمية

 –)الثالثينات في القرن العشرين ( *أشكال ملفوفة 

 *أشكال مسطحة

الستينات مع دخول األشرطة و األقراص الممغنطة )عقد 

 بيبلوغرافيات-* مستخلصات *-كشافات  -الحواسيب ( *

 مرحلة المواد السمعية البصرية

إبان الحرب العالمية الثانية ()  

 مرحلة شبكة االنترنت

 الثمانينات من القرن العشرين بداية 

 

مرحلة النظم باالتصال المباشر  ) عقد السبعينات و 

قواعد البيانات بيبلوغافية -الثمانينات ( *  

 CD –ROMاألقراص المتراصة  

 نهاية السبعينات وبداية الثمانينات

مراحل 

مصادر 

المعلوما

ت 

 التقليدية

 مراحل

مصادر 

المعلوما

غير  ت

التقليدية 

)المستو

ى األول 

) 

مراحل 

مصادر 

المعلومات 

غير التقليدية 

)المستوى 

 :الثاني 

مصادر 

المعلومات 

 اإللكترونية(
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 : تقسيمات مصادر المعمومات االلكترونية 1-3

 أويمكن تقسيم مصادر المعمومات االلكترونية من زوايا متعددة في ضوء مجاليا الموضوعي 

 : منيا وىي كما يمي اإلفادة ألوجوتبعا  أوالجيات المنتجة ليا 

 : مصادر المعمومات االلكترونية حسب التغطية والمعالجة الموضوعية 1-3-1 

 : إلىفي ضوء ىذا المنظور تقسم و 

رابطة وىي التي تتناول موضوعا ذات عبلقة مت : ذات التخصصات المحددة والدقيقةالموضوعية /  1

المعالجة في ىذا النوع غالبا ما  إن ،بيذا الفرععبلقة  مالوع من فروع المعرفة و فر  أومع بعضيا 

  AGRCOLA / BIOSIS / NTIS وأمثميامن غيرىا  أكثرتكون متعمقة وتفيد المتخصصين 

  : تخصصةمغير ال أوالموضوعية ذات التخصصات الشاممة /  2

ا وتنفع ىذه المصادر التنوع الموضوعي في البيانات التي تحتوييوتتسم ىذه المصادر بالشمول و 

  DIALOG أمثمياغير المتخصصين عمى السواء ومن المتخصصين و 

الناس بغض النظر عن تخصصاتيم  و سياسية و لعامة  إعبلميةىي ذات توجيات و  : العامة/  3

   7 : تقسميا أنومستوياتيم العممية والثقافية ويمكن 

  : ( اإلعالميةو السياسية ) اإلخباريةأ/ 

                                                           
 صص ،0102شركة دار األكادٌمٌون للنشر و التوزٌع ،  :العٌسى ، سمٌر جمال . إدارة مصادر المعلومات و البٌانات . عمان   7

.002- 003   
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مفيوم لكل الناس  وبأسموبالمحمية وتعطي موضوعات كثيرة  األخبارىي تتناول موضوعات الساعة و و 

بنك المعمومات النيويورك  أشيرىاومن  ،وتستقي ىذه المصادر معموماتيا من الصحف والمجبلت العامة

 .   THE INFORMATION BANKتايمز المعروف باسم 

 : ب / مصادر المعمومات التمفزيونية

المعمومات التي تقدميا في المتميزة في طبيعة لمصادر المعمومات االلكترونية و  الحديثة األنواعىي من 

تخص الحياة العامة  فيي أخرىوبعبارة  ،االعتياديين ،كونيا تجيب عن طمبات وتمبي احتياجات الناس

ثغرات خدمات  إحدىالجديد والتي تسد  معموماتيالوليدة المجتمع  والمتطمبات اليومية و المعيشية فيي

 المعمومات لمباحثين . في المكتبات التي تركز غالبا عمى خدمات المعمومات 

 المكتب و عبر التمفزيون  آويحصل عمى معمومات من خبلليا وىو في البيت  أنويمكن لممستفيد ىنا 

 ...الخ المالية األسواقالمال و التجارة و  أخبار) ن السفر والسياحة والفنادق عتقدم معمومات  ،عتيادياإل

الفيديو أو (  video text    أو   view data)تكسالفيديو وتعرف عادة ببنوك المعمومات التمفزيونية 

 ceefaxىذه المصادر ما يعرف بنظام ) أشير ( ومن    interactive video textالمتفاعل )  تكس

النص المتمفز أو التيمتكست  ان و ياب( في الteletextو ) ارنسف( في teletellفي بريطانيا ) (prestol  و

(teletext و ) 8.صفحة  100ىو غير متفاعل وال تزيد خدمتو عمى 

  : مصادر المعمومات االلكترونية حسب نوع المعمومات 1-3-2

  : الفئات التالية إلىوتقسم ىذه المصادر 

                                                           

  8    003العٌسى ،جمال .مرجع سابق .ص.
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في الظيور من بين  األقدمشيوعيا و  األكثرىي و  : مصادر المعمومات االلكترونية البيبموغرافيةأ / 

مصادر المعمومات االلكترونية فيي تقدم البيانات البيبموغرافية الوصفية والموضوعية التي تحيمنا 

الكثيرة جدا  األمثمةالمعمومات و و أالنصوص الكاممة مع مستخمصات لتمك النصوص  إلىترشدنا  أو

 Eric .lcmark index chemicalsمنيا 

  : ونية غير البيبموغرافية/ مصادر المعمومات االلكتر ب 

  :الفئات التالية إلىوتقسم ىذه المصادر 

  : ( full – textأ/ مصادر المعمومات االلكترونية ذات النص الكامل )

 ت المطموبة كمقاالت دوريات وبحوثوىذه المصادر تقوم بتوفير النصوص الكاممة المعموما

 تقارير أوقصاصات  صحف  أوصفحات من موسوعات أو وثائق كاممة  أوومؤتمرات 

 مطبوعات حكومية . أو 

األدلة خاصة في حقل وتضم العديد من الكتب اليدوية و  : ب / مصادر المعمومات النصية الرقمية

تشمل حقول  أالن أصبحتو  أرقامجدا مع حقائق و التجارة وتعطي معمومات نصية مختصرة 

 ULRICH ولريخ أالمساعدة في االختيار في حقل المكتبات مثل  األدواتمتنوعة من جممتيا   أخرى

 9 .وغيرىا  BOOK IN PRINTو 

                                                           
  24- 23. .صصمرجع سابق غالب عوض . ،ة ٌسالنوا   9

 



 الفصل  الثاني : مصادر المعلومات االلكترونية 
 

 

 39 

البيانات الرقمية  وتركز ىذه المصادر عمى توفير كميات من : ج / مصادر معمومات الرقمية

 اإلحصائيات السكانيةفي الموضوع محدد مثل الموصفات كاإلحصائيات والمقاييس والمعايير و 

دارةالتسويق و وفي   10 الشركات.األعمال و  ا 

 : الوسيط المحمل عميو دي أومصادر المعمومات االلكترونية حسب الشكل الما 1-3-3

  : الفئات التالية إلىوتقسم ىذه المصادر 

 .(  HARD DISKSاألقراص الصمبة ) – 1

 لبلستخدامات( والتي أصبحت قديمة نوعا ما بالنسبة  FLOPPY DISKSالمرنة )األقراص  – 2

 .المعاصرة

 . األشرطة والوسائط الممغنطة األخرىاألقراص و  – 3

 .(  CD – ROM) ما في الذاكرة المكتنزة  اقرأأقراص – 4

 .(MULTIMEDIA) األغراضالوسائط متعددة و األقراص  – 5

 (DVDأقراص الفيديو التفاعمية ) : مثل األخرىاألقراص الميزرية المكتنزة  – 6

  FLASH DISCS : االلكترونية أخرى مثل وسائط – 7

 .11شبكات المعمومات و في مقدمتيا االنترنت  – 8

                                                           
    24.ص.مرجع سابق. غالب عوض ،ة ٌسالنوا   10
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  : و الوصول اإلتاحةمصادر المعمومات االلكترونية حسب طرق  1-3-4

  :إلىو في ضوء ىذا المنظور تقسم 

وفي قواعد البيانات المحمية  : (ONLINEباتصال المباشر ) االلكترونيةمصادر المعمومات  – 1

تيح لممكتبات والتي ت  العالمية المتوفرة والمنتشرة في العالم )خاصة الدول المتقدمة (و  اإلقميميةو 

فرصة الحصول عمى مصادر  اإلعبلميةة والثقافية والتجارية و الجيات العمميومراكز المعمومات و 

تبطة بالحاسبات المتوفرة المعمومات االلكترونية إلكترونيا عن طريق شبكات االتصال عن بعد المر 

، وتوفر ىذه المصادر لممستفيد إمكانية الحصول عمى مصادر المعمومات المستفيدينلدى لدييا و 

موقع خارج المكتبة ومراكز من  أكثرموزعة في و  األطرافمترامية يدة و الموجودة في أماكن بع

 المعمومات .

  :(CD – ROMالمكتنزة ) األقراصمصادر المعمومات عمى  – 2

 األولالمذكور أعبله أو جاءت لتسد بعض ثغرات النوع  األوليمكن اعتبارىا مرحمة متطورة لمنوع 

المباشر  كبدائل عن خدمة البحث اآللي ،واتجيت العديد من الجيات نحو االستخدام ىذه القواعد

 / MEDLNEبعد أن توفرت أغمب المصادر المعمومات بالشكمين ) (ONLINEأو االتصال المباشر )

(DIALOG / ERIC ) ( إضافة إلى المطبوعات أو مصادر المرجعية بنصوصيا الكاممةFULL TEXT  )

 .األدلة ت والمعاجم و كالموسوعا

                                                                                                                                                                                                 
دار الصفاء  : .عمان ELECTRONIC ET DIGITAL LIBRERIES =ربحً مصطفى .المكتبات اإللكترونٌة و المكتبات الرقمٌة ، علٌان   11

   017،ص.  0117للنشر والتوزٌع ،
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 (MAGNETIC TAPES) : الممغنطة األشرطة/ مصادر المعمومات االلكترونية عمى  3

استخدام وارتبط استخداميا مع انتشار  االلكترونيةالمصادر المعمومات  أقدمىذه تعتبر من  إن

الحاسبات االلكترونية في المكتبات وكانت مكتبة الكونغرس الرائدة في ىذا المجال عندما بدأت في 

 كيومشتر وتوفر الفيارس الموحدة و توزيعيا عمى  (MARCمنتصف الستينيات بمشروعيا المعروف )

و  حسبانيا( حيث تقوم المكتبات بتفريغ ما تحتاجو عمى MAGNETIC TAPESممغنطة ) أشرطةبشكل 

ولقد تقمص استخدام ىذه المصادر بيذا الشكل بعد ، استخداميا بالشكل المبلئم لحاجة مستفيدىا

 12 المكتنزة . األقراصو ظيور  ( ONLINE SEARCHالمباشرة ) اآلليظيور خدمات البحث 

 : أنواع المصادر المعمومات االلكترونية 1-4

 :األقراص بأنواعها 1-4-1

 CDS :األقراص المتراصة  1-4-1-1

 : تعريفأ / 

 : ومن أبرز ىذه التعريفات أنيا، كثيرة ومتعددة لؤلقراص المتراصة ىناك تعريفات

بتقنية الميزر إلختزان كميات ىائمة من ىي عبارة عن وسيمة تقنية مستحدثة ومتطورة تعمل  -
 5.25البيانات والمعمومات المقروءة والمسموعة والمرئية عمى قرص أسطواني حجمو 

  13بوصة.

                                                           
شركة دار األكادٌمٌون للنشر و التوزٌع   :عمان رة مصادر المعلومات و البٌانات.إداالعٌسى، سمٌر جمال .  12

  001-007،صص.0102
 13 Le Ressan، Jaques .Les Outils du multimédia. Paris: Atmon Edition،1992،p.130 
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أنج وليا  12أنج أو  4.7بحجم  ،أقراص من األلمنيوم مطمية بمادة ببلستيكيةعن عبارة  ″ -

وتعتمد عمى أشعة الميزر في تخزين المعمومات  ،ميغا بايت 600-500طاقة خزن تبمغ 

 . ″عمييا واسترجاعيا منيا 

  : كما يعرف مجمع المغة العربية بالقاىرة األقراص المتراصة بأنيا

 12في حجم المألوف )قطر  والقرص الواحد منيا ،فئة خاصة من أوعية المعمومات غير تقميدية ″

ويتم ،″لقطة أو صفحة  54000البصري يختزن حتى قل ( لكن الوجو الواحد لمقرص أ بوصة أو

 : اختزان بواسطة األشعة الميزر بأحد النظامين

  المحاكي Analog والخرائط واألشكال  ،ويفضل استخدامو في اختزان الصور 

 الرقمي :Digital وىناك عدد من التسميات  14 ويستخدم في اختزان الكتب والمطبوعات

 : مح األقراص المتراصة منياالمرادفة التي أطمقت عمى مصط

   _  األقراص المميزرة  Laser discs   

  _   األقراص المدمجةCompact discs  

 _  األقراص المكتنزة  Compact discs    

 _  األقراص الفضية - Silver discs  

  _  األقراص البصرية المكتنزةOptical discs 

  _  األقراص الضوئية المضغوطةOptical discs  
                                                           

 0114مؤسسة الوراق ،  :المالكً، مجبل الزم . المعلومات و المجتمع . عمان  ؛الوردي ، زكً حسٌن  14

  021،ص.
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 _  األقراص الميزر المكتنزةCompact  laser discs   

  _  أقراص الميزرالمرئيةLaservision discs  

  _ أقراص المكتنزة المقروءة فقطComact Disc Read Only  

 _ أقراص مظغوطة لمقراءة فقط Comact Disc Read Only 

 أقراص المكتنزة إقراء ما في الذاكرة _ Comact Disc Read Only Memory  15 

 : أنواع األقراص المتراصةب / 

وفق لقابمية ، تراصة إلى أنواع فيناك من يقسمياالمثر من أساس متبع لتقسيم األقراص ىناك أك

وفيما يمي توضيح ليذه ،وفق لطريقة التخزين  أو ،وىناك أيضا من يقسميا وفق لمحجم ،المحو

 .التقسيمات 

 : فئتين ىما إلىتقسم األقراص المتراصة حسب القابمية لممحو  : حسب القابمية لممحو .1

  األقراص غير القابمة لممحو 1-1

 : يمي وتشمل ما 

)تسجل معموماتيا أثناء تضيع القرص ( تسمح بقراءة المعمومات المختزنة : أقراص لمقراءة فقطأ/ 

استخداميا يشبو استخدام  أن أي، بيا فقط ومن ثم يمكن اعتبارىا وسيط لتوزيع وليس لتخزين

 : وتندرج ضمن ىذه الفئة كل من، المصغرات أكثر مما يشبو استخدام األقراص المرنة

                                                           

 ،دار الصفاء للنشر و التوزٌع  :غالب عوض .مصادر معلومات اإللكترونٌة فً المكتبات و مراكز المعلومات .عمان  ،ة ٌسالنوا   15  

 061،ص.0101
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يستوعب القرص الواحد مابين     ROM )-(CDفي الذاكرة فقط ما األقراص المتراصة اقرأ_  

 (560- 550MB  ) 

 60تتسع لحوالي : compact disc-audio  (CD -A) األقراص المتراصة المسموعة_ 

 تتميز بمقومتيا الرتفاع درجات الحرارة واحتمال الخدش .،دقيقة من التسجيل الصوتي 

  Compact Disc – Interactive(األقراص المتراصة التفاعمية )التجاوبية_

كما تتميز ىذه األقراص بإمكانية التحاور  ،ألقراص الصوريةوىي ا ،أنواع األقراص المتراصة
 لذلك فيي تناسب التطبيقات في مجال التعميم ،البرنامج المعروض أماموستخدم مع لمم

 16 والتدريب.

 ميقابايت . 125أكثر من أقراص ذاكرة القراءة فقط الضوئية، تبمغ طاقتيا اإلختزانية  

 تتسع إلختزان الصور المتحركة وكذلك المعمومات المسموعة .:األقراص المرئية

ىذه األقراص لممستخدم إمكانية تسجيل المعمومات   تتيح  : أقراص الكتابة مرة واحدةب/ 

إلى جانب المعمومات التي سبق ، احة من القرص خالية من المعموماتخاصة بو عمى مس

  : ومن أنواع ىذه األقراص نجد ما يمي ،تسجيميا عمى القرص إثناء تصنيعو 

 Compact  Disc –Write : (CD-WORM )األقراص المتراصة أكتب مرة واحدة واقرأ عدة مرات_ 

One Red Many  بعة أحجام  تصدر في أر  وعادة ما ،از بإمكانية التسجيل عمى الوجيينتمت

وىناك اختبلف في وجيات النظر حول ىذه األقراص من ، بوصة  8-5.25 - 14-12

                                                           
 :بوكركر ، مرٌم . استخدام مصادر المعلومات اإللكترونٌة من طرف طلبة الماستر تخصص إعالم آلً  16

  24،ص. 0101سطٌف ،.شهادة ماستر .دراسة مٌدانٌة بجامعة فرحات عباس 
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 ن أن يغير معموماتو حيث القابمية المسح فيناك من يشير بان المستخدم ليذه األقراص ال يمك

 وىناك من يشير بان ىذه األقراص قابمة لممسح. ،بعد تسجيميا

   Compact Disc: (CD - PROM) – ذاكرة فقط مبرمجة –_األقراص المتراصة 
Programmable Read One Memory  وىي عبارة عن ذاكرة لم يتم برمجتيا أثناء عممية التضييع، 

وىذه األقراص مرحمة وسط  ،مادي والكتروني لكي تتم برمجتيا ومن ثم فيي تتطمب تجييز
 حيث تجمع مابين إمكانية الكتابة مرة واحدة والقراءة ،WORM و   ROMمابين األقراص  

  17 فقط.

  : األقراص المتراصة القابمة لممحو  1-2 

حيث وفرت إمكانية المحو إزالة البيانات ، وىي من أحدث األقراص المتراصة التي ظيرت مؤخرا

ثم إعادة التسجيل لمئات وآالف  ،ي وقت يشاءأغير المرغوب فييا من قبل المستخدم ليا وفي 

 3.5و  5.25تصدر ىذه األقراص في حجمين ،المرات وعمى نفس الجزء من المسارات القرص 

جمعت ىذه األقراص كل ،بوصة ويطمق عمى األقراص منيا مصطمح أقراص الميزر الممغنطة 

 . مزايا التسجيبلت الصوتية ومزايا أقراص كميا في قرص واحد

 : حسب طبيعة التخزين-2

                                                           
  064-063النواٌسة ، غالب عوض  .مرجع سابق .ص .  17
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وعميو  ،الرقمي التناظري )القياسي( أو : بأحد النظامين ،يتم االختزان بواسطة أشعة الميزرحيث 

 : تقسم األقراص الضوئية إلى نوعين

 :قياسية  بصرية أقراص 1-2

 والمسجبلت واألفبلم التمفزيون برامج عمييا تسجل حيث العادية الفيديو سوق في تستعمل

 .التصويرية المادة عمى تعتمد التي

  :رقمية بصرية أقراص 2-2

 المكتبات في استخداما األكثر النصية،وىي المعمومات عمييا تسجل التي األقراص ىي

 .المعمومات ومراكز

 :وىي رئيسية أنواع ثبلثة إلى الضوئية األقراص تقسم كما

 .فقط القراءة ذات األقراص .1

 .واحدة لمرة الكتابة ذات األقراص .2

 18.لممحو القابمة األقراص .3

 : حسب الحجم -3

  : لى الفئات التاليةإتقسم األقراص المتراصة حسب الحجم 

إذ غالبا ما يستخدم في اليابان  ،وىي اصغر األحجام واقميا شيوعا  : بوصة 3.5أقراص بحجم _ 

 .فقط 
                                                           

دراسة مٌدانٌة بجامعة  :مصطفى .مصادر المعلومات و دورها فً تكوٌن الطالب الجامعً و تنمٌة مٌوله القرائٌة ،مزٌش 18    

 021،ص. 0117المنتوري قسنطٌنة،  جامعة :اطروحة الدكتورة علم المكتبات و المعلومات  .منتوري  قسنطٌنة
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( واألقراص المميزرة ذاكرة CDAوالذي ميز األقراص المميزرة المسموعة ) : بوصة 4.72حجم _ 

– CDكتابة مرة واحدة والقراءة عدة مرات  -( واألقراص المميزرة  CD - ROMالقراءة فقط )

ROM . 

وأوسعيا انتشارا و ذلك الرتباطو بفئات خاصة  ،وىي أكثر األحجام شيوعا  : بوصة 5.25حجم _ 

  CD –Iاألقراص المميزرة التفاعمية )التجاوبية( ،  CD –Aمن األقراص المميزرة المسموعة 

كحجم معياري ،( 5.25ويميل المنتجون لجعل ىذه الحجم ) ، VIDEO DISC،األقراص المرئية 

 لؤلقراص المميزرة ذات الحجم الصغير .

جيغا بايت  1تكون السعة التخزينية لمقرص المميزر بيذا الحجم  عادة ما : بوصة 8حجم _ 

(GB)،  ينخفض حجمو سعيا وراء تحقيق قدر من التوحيد والتقيس  أنويتوقع منتجي ىذا القرص

 في أحجام األقراص .

جعل ىذا الحجم المعياري لؤلقراص المميزرة ذات الحجم  إلىيميل المنتجون  : بوصة 10حجم _ 

 الكبير .

وىو ينافس نظائره من ،( GB) 2 – 1ختزانية ما بين اإلتتراوح سعتو  : بوصة 12حجم _ 

( بوصة في الفوز بمنصب القرص المعياري ذي الحجم 14- 10األقراص ذات األحجام الكبيرة )

 الكبير .

  : EASTMAN KADAK ينتج من طرف شركة  : بوصة 14حجم _ 
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( ،ويتطمع منتجو األقراص المميزرة بيذا الحجم GB) 6.8يتميز ىذا الحجم بعظم سعتو إلى 

 19بدورىم إلى أن يكون حجميا ىو الحجم المعياري لؤلقراص المميزرة كبيرة الحجم .

 : مميزات األقراص المتراصةج /

  : ومن أىم مميزات ىذه األقراص ىي

 بوصة أن  4772فمن الممكن لمقرص الواحد مقاس  ،القدرة اليائمة في اختزان المعمومات

قرص من  500ميجا بايت من المعمومات أي ما يستوعبو حوالي  600 – 500يحمل من 

 . A₄صفحة مقاس  2507000األقراص المرنة أي حوالي 

 النصوص والصور واألصوات : تحمل أشكال عديدة من المعمومات. 

  العشوائي لممعمومات حيث يمكن استرجاع أي وحدة أو صفحة عمى  االسترجاعإمكانية

 القرص .

 . شدة الوضوح و النقاء 

 . رخص سعره 

  بالمعمومات المحممة عميو لعدة سنين بصرف النظر عن مدى تكرار االحتفاظالقدرة عمى 

 20.استعمالو 

  اماالستخدو  االستيعابتكون برمجيات النظام جاىزة وسيمة . 

                                                           
دراسة مٌدانٌة  :زٌنب . دور مصادر المعلومات اإللكترونٌة فً تعزٌز الخدمات المعلومات بالمكتبات الجامعٌة  بن الطٌب ، 19

  22،ص . 0100جامعة المنتوري ، :طٌنة كتبات .قسنٌة المركزٌة الجامعة .مذكرة ماجستٌر فً علم المببالمك
دار  :هات الحدٌثة فً بناء و تنمٌة مجموعات المكتبات التقلٌدٌة و الرقمٌة .اإلسكندرٌة اتجو اال غادة .األسس،عبد المنعم موسى   20

   12-11.صص ، 0116 ،الجامعٌٌن
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  ال يحتاج نظام األقراص سوى إلى جياز قارئ األقراص يكون مرتبطا بسمك قصير

 .21وليس إلى معدات كثيرة ومعقدة  ،بالحاسوب 

 . توفر األمان والسرية في التعامل مع البيانات 

  22الكفاءة العالية والجودة في نقل المعمومات. 

 FLOPPY DISKS : األقراص المرنة 1-4-1-2

عمى أنو وسيط تسجيل مغناطيسي صغير مرن دائري عمى قاعدة )ببلستيك ( القرص المرن عرف 

موضوعة في ظرف ورقي ويستخدم غالبا كوسيط تخزين مع الحواسيب الصغيرة و يسمى أيضا 

 Floppy Disk   ₺23 ₺القرص المين 

بايت  ميجا 1744إن القرص المرن ىو عبارة عن أحد وسائط التخزين ذو حجم صغير يساوي 

(MB ) .24 كما يتميز برخص الثمن وخفة الوزن مما يسيل عمى المستخدمين تداولو بكثرة 

كما تعتبر األقراص المرنة من بين وسائط التخزين ذات السعة الصغيرة وىي من أكثرىا شيوعا 

والقرص المرن ىو القرص لموصول العشوائي ووسيمة أو وسيط لتخزين البيانات القابمة ،وانتشارا 

 الشخصي.ستخدامو مع الحاسوب المايكروي أو لمتغير الذي يمكن ا

 كما ،مات مستقمة وبرمجيات صغيرةالقرص المرن مناسب جدا لتخزين ممفات ومعمو  إن
                                                           

إٌمان فاضل . مصادر معلومات من عصر المخطوطات إلى عصر االنترنت . ،السمرائً  ؛الربحً،إبراهٌم  ؛عامر،لجً ٌقند   21 

   040 .ص ،0111 ،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزٌع  :عمان 
دراسة مٌدانٌة بمكتبة العربً بن مهٌدي :رفٌقة .توظٌف مصادر المعلومات اإللكترونٌة فً المكتبات الجامعٌة ،بزعً ؛ مرزاقة ،سعٌدات   22

  11.ص ، 0100 ،ماستر علم المكتبات و المعلومات مذكرة م البواقً . أ
 ،سامةأدار  :أول معجم شامل بكل المصطلحات اإلعالمٌة المتداولة فً العالم وتعرٌفاتها . عمان  :محمد جمال . المعجم اإلعالمً  ،الفار  23

  27 .ص، 0114
  113 .ص ،0116،دار حامد للنشر و التوزٌع  :جمال . المدخل لدراسة علم المكتبات و مراكز المعلومات . عمان ،بدٌر  24
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ووسيمة تخزين واسترجاع المعمومات من القرص المرن ،يستخدم كثيرا في حفظ المعمومات الوثائقية 

ط مع الموحة األم بواسطة الكببلت الشريطية وتضم التي ترتب ″سواقة القرص المرن  ″تعرف ب

ىو مخصص لتسجيل المعمومات عمى القرص المرن وتسمى  ىذه السواقة عدة رؤوس منيا ما

 25.″رؤوس القراءة ″ىو معني باسترجاع ىذه المعمومات منو وتعرف ب ومنيا ما،″رؤوس الكتابة ″

 Hard disk : األقراص الصمبة 1-4-1-3

وىو عبارة عن  ،القرص الصمب عبارة عن قطعة رئيسية تدخل في تكوين جياز الحاسب اآللي إن

صندوق أو عمبة معدنية صغيرة مصممة توصل بالموحة األم وبدونيا ال يمكن لمبرامج أن تعمل 

واستمرت سعتو التخزينية في  ،إلى أن البرامج واألنظمة التشغيمية المختمفة تأتي مثبتة عميو 

وتوالت بعدىا  ،1999سنة  جيغا بايت 1و ،ميغا بايت 30ب 1973بدء من عام  رالتطو 

والقرص الصمب يحتوي عمى ت جيغا باي 500لحاضر إلى أكثر من اإلصدارات لتصل في وقتنا ا

ىذه خدم في حفظ البيانات والمعمومات قرص صمب توضع عميو المادة المغناطيسية التي تست

المادة المغناطيسية ىي المادة نفسيا المستخدمة في األقراص المرنة غير أنو وفي األقراص المرنة 

وفي التسعينات ظيرت األقراص الصمبة ،توضع ىذه المادة عمى المادة الببلستيكية مرنة وىشة 

كما  –ألنيا لتتصل مباشرة بجياز الحاسوب  ″باألقراص  الصمبة الخارجية ″الخارجية وسميت  

وتمتاز USBبل يتم توصيميا عن طريق منفذ العام  –ىو الحال بالنسبة لؤلقراص الصمبة الداخمية 

                                                           
دراسة مٌدانٌة  :زٌنب . دور مصادر المعلومات اإللكترونٌة فً تعزٌز الخدمات المعلومات بالمكتبات الجامعٌة  بن الطٌب ، 25

 16.ص.لجامعة باتنة.مرجع سابق المركزٌة  تبةبالمك
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خزينية ىذه األقراص الصمبة الخارجية بسعتيا التخزينية العالية جدا والتي منيا ما يفوق السعات الت

 وىي تستخدم في حفظ البيانات والمعمومات، لؤلقراص الصمبة الداخمية

 أخر بمنتيى السيولة. إلىإمكانية نقميا من حاسوب زيادة عمى ،ليا واسترجاعيا وتداو   

 : ومن أىم مميزات األقراص الصمبة الخارجية نذكر

 . سعتيا وقابميتيا لبلستخدام المتنقل 

  اعتمادىا عمى منفذ الناقل العامUSB  واصدرا تو المطورة الذي لو شأن كبير في عممية

ميغا بايت  12إلى   USB₂فعمى سبيل المثال تصل سرعة الناقل  ،التسريع نقل البيانات 

 في الثانية .

  يتضمن ىذا القرص ذاكرة مخبأة خاصة بو شأنيا تسييل حركة البيانات منو واليو 

 FLASH : قرص الفبلش ″األول  : كما أن األقراص الصمبة الخارجية توجد عمى نوعين

DISC ″ اإلصبع يحتوي عمى منفذ الناقل العام ويكون بحجم القمم أوUSB  ليتم توصيمو

ستخدامو كأي قرص صمب من ناحية النسخ والحفظ والتعديل اويمكن  ،مباشرة بالحاسوب 

وأقراص الفبلشات تتميز بسرعتيا العالية ،والمعمومات  لحذف والتداول واسترجاع البياناتوا

ين نية وبسعتيا التخزينية التي تتراوح مابي الثافميغا بايت  480في نقل البيانات تصل إلى 

ىذه الفبلشات قدرتيا عمى االحتفاظ  وأكثر ما يميز ،جيغا بايت 20ميغا بايت و1
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زيادة عمى مرونتيا في العمل من حيث التحرك ، بالمعمومات في غياب التغذية الكيربائية

 26 وصغر حجميا ووزنيا.

 :  الدوريات االلكترونية 1-4-2

  : تعريف الدوريات االلكترونية 1-4-2-1

تعتبر و توزيعو إلكترونيا ة  ىي مرصد البيانات تم كتابتو ومراجعتو وتحريره و الدوريات االلكتروني

البيانات المقاالت وتقييميا   إدخالحيث يتم  ،يوجد ليا نسخة ورقية من مصادر المعمومات التي ال

عن بعد و تصدر  المؤتمراتوتمثل تطور ونتاج  ،وقراءتيا إلكترونيا عبر طرفيات الحواسيب 

  : الدوريات االلكترونية في صورتين ىما

  .تصدر بشكل موازي مع النشر االلكترونيدوريات مطبوعة و   – 1

كانت  إذامحرر وربما ىيئة عممية  إلىناشر بل  إلىوىي ال تحتاج  ،دوريات االلكترونية فقط – 2

 27 .الدورية عممية محكمة

 : بأنياوقد عرفت دائرة المعارف الدولية لعمم المعمومات والمكتبات الدوريات االلكترونية 

ELECTRONIC GOURNAL   الن ىذا المصطمح يستخدم لوصف الدوريات المنشورة في

 .ويتم عرضيا من خبلل شاشة الحاسب ال تعتمد بالضرورة عمى شبكة االنترنت ،شكل رقمي 
                                                           

دراسة مٌدانٌة  :زٌنب . دور مصادر المعلومات اإللكترونٌة فً تعزٌز الخدمات المعلومات بالمكتبات الجامعٌة  بن الطٌب ،   26

 21لجامعة باتنة.مرجع سابق .ص.ة المركزٌة تببالمك

 

 دار الكنوز المعرفة للنشر  :الصراٌرة ، خالد عبده .النشر اإللكترونً وأثره على المكتبات ومراكز المعلومات . عمان  27 

  015 -014، صص. 0116والتوزٌع ،
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 : االلكترونيةأهمية الدوريات  1-4-2-2

تاحتياالمعمومات و  إنتاجمتقدمة في  إمكاناتالتكنولوجيات الجديدة من  تاحتوأنتيجة لما  ظيرت ،ا 

تي تسببت فييا الدوريات الدورية االلكترونية كشكل جديد يسعى لمتغمب عمى بعض المشكبلت ال

% إلى 10الدوريات من  أسعارالمشكمة االقتصادية الناتجة عن زيادة  رأسياوعمى  ،المطبوعة

والدارسين لتتابع  مصادر المعمومات لمباحثين أىموتعد الدوريات االلكترونية من  ،% سنويا20

معمومات قادرة عمى عمل احدث  أوعية والدوريات االلكترونية ،في شتى الميادين التطورات

 28وتبادل  المعمومات. األفكارمنافذ بث  أفضلمن  ألنيا،المعمومات 

  : الدوريات االلكترونية أشكال

  FULL TEXT TITLESعناوين النص الكامل  – 1

الحديثة بحيث يحتوي كل عدد عمى السابقة و  األعدادوتحتوي عمى جميع المقاالت المنشورة في 

المواد بعض مراجعات الكتب وردود قصيرة و المقاالت المنشورة بو مع مقدمة المؤلف و 

أو بان الدورية  توحيوتوزع بطريقة  ،الدوريات كممفات مستقمة ت في ىذهوتعامل المقاال،الممحقة

  : وينقسم االشتراك فييا إلى ثبلثة أقسام ،العدد من الدورية يعامل كممف

 .اشتراك إلىأ / عناوين تتوفر عمى االنترنت بالمجان وال تحتاج 

                                                           

50، ص.0102األكادٌمٌون للنشر والتوزٌع ،  :العرٌضً ، جمال توفٌق . أنواع المكتبات الحدٌثة . عمان   28  
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ن االشتراك النسخة الورقية و يكو  إلىب / عناوين تصدر في الشكل االلكتروني باإلضافة 

يكون االشتراك  ،حالة االشتراك في النسخة الورقيةأي في  ،لكتروني مصاحبا لبلشتراك الورقياال

في النسخة االلكترونية بالمجان فان اإلصدار اآللي يعطي بالمجان كما يمكن االشتراك في 

 النسخة االلكترونية .

 إصدار اشتراك منفصل .االلكتروني ويكون لكل ج / عناوين تصدر بالشكل الورقي و 

   ABSTRACT TITLES : عناوين المختصرات – 2

ليا قيمتيا من حيث كونيا أشعار المطبوعة و  باإلعدادمستخمصات المقاالت و البحوث المنشورة 

وىذه ال تتطمب اشتراكا لمبحث  ،القديمة األعدادمستخمصات  إلىمرجع يؤدي الجديدة و  باألعداد

تتوفر بالمجان و يمكن طمب البحوث كاممة من الناشر مباشرة لقاء بل  األبحاثفي مستخمصات 

 29مبمغ محدد .

 : مميزات الدوريات االلكترونية 1-4-2-3

 ىناك العديد و العديد من المميزات التي تميز الدوريات االلكترونية عن غيرىا 

 و الوكيل التي تعرف أيضا بالمندوبين أاالعتماد عمى البرمجيات التي تقوم مقام المندوب  -

 .الوكبلءأو 

 ستشيادات الرجعية .اإلالربط البيئي  -

                                                           

016.خالد عبده .مرجع سابق. ص ،الصراٌرة    29  
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 .التعاملمرونة في  -

 . اآلراءتفتح الدوريات مجاال واسعا لمحوار العممي و تبادل  -

 .كشافات عممية وأيضا ،عممية متعددة و متخصصة أبحاثتنشر فييا  -

 . باإليجازتمتاز بعض الدوريات االلكترونية  -

 النشر و  التأليفالقضاء عمى الفجوة بين عممتي  أمكنسرعة الصدور بحيث  -

 .البث السريع وتفاعل القراء و المؤلفين إمكانية -

 النشر.الفورية في النتاج و  -

 . اإلضافيةفرص نشر المعمومات  إتاحة -

 .التفاعمية -

 .الوسائط المتعددة إمكانياتاستثمار  -

 .اإلنتاجاالقتصاد في التكمفة و  -

 .اعاة ظروف ذوي االحتياجات الخاصةمر  -

 دعم المقومات البحث و استرجاع . -

   خدمة المجاالت المتخصصة الناشئة . -

البحث عن الدوريات المتوافرة عمى االنترنت في محتوياتيا في الوقت نفسو  إمكانيةإتاحة  -

  30فيشخص واحد  إال، في حين انو ال يستخدم الدوريات الورقية المستفيدينلعدد من 

                                                           
56-55العرٌضً، جمال توفٌق . مرجع سابق .ص.  30  



 الفصل  الثاني : مصادر المعلومات االلكترونية 
 

 

 56 

 دوريات و استرجاع المخرجات بسرعةالوقت نفسو كما يمكن البحث في قواعد البيانات ال

 كبيرة.

 :    عيوب الدوريات االلكترونية 1-4-2-4

العيوب و المآخذ انو يوجد بعض  إال ،المميزات الكثيرة لمدوريات االلكترونيةبالرغم من الفوائد و 

  :تينجمميا باآل أنويمكننا  ،التي تؤخذ عمييا

 عدم الكافية لمبحث و  األجيزةوذلك بسبب عدم توفر  ،قمة عدد قراء المجمة االلكترونية

 الحواسيب .توفر الخبرة في االستخدام 

 منيا . اإلفادةالدوريات االلكترونية و  إلىصعوبة التعرف 

عكس االشتراك الورقي الذي ب ،األبحاثبعد انتياء االشتراك السنوي يفقد الباحث النصوص الكاممة 

 . ONLINEيتراكم عمى الرفوف مع انقطاع خدمة المباشرة 

 تكاليف االشتراك بيا مرتفعة عادة .

 المرجعية لمدورية االلكترونية . ستشيادات اإلالصعوبة في 

 .بعد الحصول عمى نسخة ورقية إالالكتابة والتعميق و  التأثيرال يمكن 
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تفتقر إلى المعايير و المقاييس لمتعامل معيا ، فقراء بعض المجاالت تحتاج الدوريات االلكترونية  

ات مما يتطمب من المكتب، Adobe acrobat  : إلى استخدام أنواع مختمفة من البرمجيات مثل

 31وىذه تشكل عبئا ماليا وتكنولوجيا . ،امتبلك وتخزين أكثر من برمجية

  : ذكرىا احمد بدر في كتابة مصادر المعمومات في العموم والتكنولوجيا منيا أخرىعيوب * -

ات المطبوعة مثل الدوري ،ي مكانأي وقت و في أيمكن قراءة الدوريات االلكترونية في  ال -

 .القطار والطائرة وغيرىا : ماكن متعددة مثلأاستخداميا في التي يمكن قراءتيا و 

 بكات االتصال عمى النظام الدولي الوضع كثيرا مع تطور شمحدودية القراء وربما يتحسن  -

معالجة الرسومات وتناوليا مع نص المقال بطريقة مرضية )سوف تحل ىذه  إمكانيةعدم  -

 البصرية المميزرة ( االسطواناتالمشكمة عن طريق 

 ىذا النشر االلكتروني . مشكمة اقتصادية متعمقة بحساب التكاليف و العائد من وراء -

 32بتدفق البيانات والمعمومات عبر الحدود الوطنية .مشكبلت قانونية وسياسية تتعمق  ىناك -

  : من الدورية االلكترونية اإلفادةطرق  1-4-2-5

عن طريق دون النشر أو عندما تكون مطروحة في السوق لمعرض سواء بصورة فردية مباشرة 

 .المؤسسات المسؤولة عنياأو 

المؤسسة لما يحول ليا ترخيص معقودة بين الناشر و أو عندما تكون الدورية مرتبطة باتفاقيات 

 وضعية عمى الخط .
                                                           

  31 001-000.ص. خالد عبده .مرجع سابق،الصراٌرة  

60 .جمال توفٌق . مرجع سابق .ص ،لعرٌضً ا  32  
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 33بصورة كاممة .أو فصبل  أو ،الشراء الدوري مقالة

   : الكتاب االلكتروني 1-4-3

  : تعريف الكتاب االلكتروني1-4-3-1

و الحاسبات الكتاب االلكتروني بأنو تعرف الموسوعة العربية لمصطمحات المكتبات و المعمومات 

 ″نص مشابو لمكتاب المطبوع غير انو في شكل رقمي يتم عرضو عمى شاشة الحاسب اآللي     ″

تمك كتابو باستخدام الحاسب اآللي أو  ويعرف الكتاب االلكتروني بأنو الكتاب الذي تم إعداده أو

ا عن طريق عممية المسح التي تم تحويميا من الشكل المطبوع إلى الشكل الرقمي أي المقروء آلي

 34غير ذلك من أنماط المعالجة بيدف االطبلع عميو عبر شاشة الحاسب اآلليالضوئي أو 

  : تقسيمات الكتب اإللكترونية 1-4-3-2

اإلتاحة وأيضا وفق وذلك وفقا لموسيط أو طريقة  ،كتب اإللكترونية لعدة فئات معينةيمكننا تقسيم ال

  : يمي طبيعة المحتوى الرقمي وذلك كما الشكل أو

  : / من حيث الوسيط أو طريقة اإلتاحة1

   CD – ROMالكتب اإللكترونية عمى أقراص الميزرية  -

   Disksالكتب اإللكترونية عمى أقراص المرنة  -

                                                           
دراسة مٌدانٌة بكلٌة العلوم  :عفاف . مصادر المعلومات المتاحة فً المكتبات الجامعٌة و دورها فً دعم التكوٌن الجامعً ،عواشرٌة  33 

  30-31 .صص، 0104 ،جامعة الغربً تبسً  :اإلنسانٌة و االجتماعٌة جامعة تبسة .مذكرة ماستر علم المكتبات .تبسة 

المكتبة  :القاهرة  ، 1ج ،عربً -إنجلٌزي .السٌد .الموسوعة العربٌة لمصطلحات المكتبات و المعلومات و الحاسبات  ،حسب هللا  34 

   010.  ،ص0110 ،ادٌمٌة األك
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   Onlineالكتب اإللكترونية عمى الخط المباشر -

  Dedicated readersالكتب اإللكترونية عمى قارئات مخصصة  -

   Print On Demand Booksالكتب اإللكترونية المطبوعة تحت الطمب  -

  : / من حيث الشكل2

 الكتب اإللكترونية نصية )أي دون ممتيميديا( -

 الكتب اإللكترونية ذات وصبلت مييبرة . -

 .الكتب اإللكترونية تشمل عمى ممتيميديا  -

 الكتب اإللكترونية سمعية -

 35الكتب اإللكترونية الممسوحة ضوئيا . -

 : مميزاته لممستفدين 1-4-3-3

 إمكانية إجراء عممية بحث عن كممة أو مصطمح داخل الكتاب. -

 .كانية قراءتو في الظبلم أو الضوءإم -

 .نواع الخطوط و األشكال و األلوانإمكانية االختيار بين أ -

 النظام السمعي .بعض األنظمة توفر  -

 يحتوي عمى مواد سمعية وبصرية متحركة . -

 الحفاظ عمى البيئة من خبلل الحد من تموث الناتج عن نفايات الورق . -

                                                           

  35 30 .ص، 0116الدار المصرٌة اللبنانٌة، :النشأة و التطور . القاهرة  :محمد . الكتب اإللكترونٌة  ،عبود، داود؛ رامً 
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 36اإلضافة .إمكانية إجراء التحديث والحذف و  -

  : عيوب الكتاب االلكتروني 1-4-3-4

 الوضعيات .اإللكترونية في مختمف األماكن و  عدم القدرة عمى قراءة الكتب -

الحاجة إلى تعمم استخدام بعض البرامج لمحصول عمى الكتب اإللكترونية ولقراءة ىذه  -

 الكتب 

يصعب الحصول عميو نظرا إلى ارتفاع تكاليفو بالنسبة  ،الحاجة إلى جياز بسيط لمقراءة  -

 إلى بعض فئات القراءة .

 بشكل خاص . عدم وجود معايير موحدة لمكتب اإللكترونية بشكل عام و األجيزة -

ليس ىناك عدد كافي من عناوين الكتب اإللكترونية متوفرة لتمبية اىتمامات واختصاصات  -

 و أذواق جموع القراء .

 37سيولة نسخ الكتب اإللكترونية وتداوليا مما يؤدي إلى اإلضرار بحقوق النشر . -

  : االنترنت 1-4-4

عبارة عن شبكة محوسبة عالمية تربط العديد من الحواسيب الضخمة و السريعة و  االنترنت

البيانات ويتم التوصيل بين ىذه الحواسيب عن المحمولة لتبادل المعمومات و ة و الحواسيب الصغير 

 االنترنتالكاشفات وشبكة والمعدالت أو  ،األلياف الضوئية طريق كاببلت أرضية بعضيا تستخدم

                                                           
،ص  0100المجموعة العربٌة للتدرٌب و النشر ،  :رؤٌة فً األلفٌة الثالثة . القاهرة  :إبراهٌم ، السعٌد مبروك . المكتبات اإللكترونٌة   36

.014  
 001 – 007، صص. 0100دار ٌافا العلمٌة للنشر و التوزٌع ،  :أحمد  الدباس ، رٌا .المكتبات و النشر اإللكترونً . عمان  
37
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التجارية في مختمف بمدان وترتبط األفراد والييئات والمؤسسات الحكومية التعميمية و  طابععالمية ال

 ،في المكتبات ومراكز المعمومات النشر اإللكتروني االنترنتالعالم . ومن مجاالت استخدام 

 المصادر التقميديةوتسويق الكتب و  ،يةوالمراجع العمم ،بالدوريات اإللكترونية االشتراكو 

انات البحثية النحو إلى قواعد البيو  ،إلى شبكات المعمومات البحثية وفيارس المكتباتل الدخو و  

 38.ونقمو تحميل الوثائق والممفات ،والتعميم عن بعد ،والبريد اإللكتروني

  : مجاالت استخدام االنترنت في المكتبات و مراكز المعمومات 1-4-4-1

في المكتبات ومراكز المعمومات يمكن  االنترنتىناك العديد من المجاالت التي تستخدم فييا 

  : تمخيصيا في نقاط التالية

مع  باالتصالالمعمومات فييا قوم المختصون في مجال المكتبات و حيث ي : أ / البريد اإللكتروني

 .نة بغرض تطوير أعماليم و خدماتيمزمبلئيم في المي

إلكتروني أنواعا مختمفة من المصادر حيث أن المكتبة تقدم بشكل  : ب / المراجع اإللكترونية

 القواميس ...الخ.الفيارس و  ،الدوريات ،الموسوعات : اإللكترونية مثل

معمومات محددة ن أجل الوصول إلى برنامج معين أو وذلك م : سيباالحو ب االرتباطو  االتصالج / 

 الوصول إلييا من حواسيب بعيدة المدى .و 

                                                           
إقبال محمد .تطبٌقات تكنولوجٌا المعلومات فً المكتبات جامعة السودان العلوم و التكنولوجٌا ، مجلة العلوم  ،صالح نصر  38

  01.ص،03مج ،0102،اإلنسانٌة 
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من فيارس المكتبات الميمة  1000- 700وىناك  : العالميةد / الدخول إلى فيارس المكتبات 

 .مثل فيارس مكتبة الكونغرس االنترنتمتوفرة عمى شبكة 

في الدوريات العممية التي تمثل ركنا أساسيا من  االشتراكلقد أصبح  : في الدوريات االشتراكه / 

 39.العالمية االنترنتكة أركان مصادر المعمومات مكمفا من الناحية المالية ولكن بعد ظيور شب

 شغل الشاغل لمباحثين والمستفدينالحصول عمى النص الكامل لموثائق الذي يعد ال. 

 تسويق المكتبات وخدماتيا. 

 40.البحثؤلغراض الشراء واإلطبلع و التسويق ل 

  : االنترنتالخدمات األساسية في شبكة  1-4-4-2

 : وىي االنترنتىناك أربع خدمات أساسية في شبكة 

  Email : البريد اإللكتروني

وىو إحدى الوسائل اليامة  ،لممعمومات ،تروني واحد من مصادر اإللكترونيةيعتبر البريد اإللك

مع إمكانية إرسال نفس الرسالة إلى عدد كبير ،كفاءة ئل بين األفراد بسرعة ة فاعمية و لتبادل الرسا

( بسرعة مذىمة باإلضافة إلى مجانية webتنشر خدماتو من خبلل الويب ) ،المشتركين من

وقد ،اد المنخرطين تزداد يوما بعد يومأعد،يتطمب ىذا المصدر كمبيوتر مرتبط بصفحات الويب ،

                                                           
دار  :غالب عوض . مصادر المعلومات فً المكتبات و مراكز المعلومات مع إشارة خاصة إلى الكتب المرجعٌة . عمان  ،النواٌسة  39

  074 – 073.صص، 0116 ،الصفاء 
،  0116 ،دار الكنوز المعرفة للنشر و التوزٌع  :خالد عبده .النشر اإللكترونً وأثره على المكتبات ومراكز المعلومات . عمان ،الصراٌرة  40

  77ص.
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ويمكن  ،( hotmail ( و )yahoo- emailوىم يعتمدون خاصة عمى ) ،بمغوا عشرات المبليين

سواء المحمية التي تعمل عمى  ،تاستخدام أنظمة البريد اإللكتروني بالنسبة لجميع أنواع الشبكا

الشبكات التي تغطي مسمحة جغرافية أوسع من أو  ،الحاسبات المتواجدة في مبنى واحدتوصيل 

 .ذلك

 file transfer protool (ftp)نقل الممفات 

ىي نقل الممفات بين الحاسبات المختمفة عن طريق  االنترنتالخدمة األساسية الثانية في شبكة 

ت التي يمكن نقميا وقد تحتوي الممفا ، file transfer protoolيسمى  ،بروتوكول خاص بذلك 

التي و البرامج التي يمكن تنفيذىا عمى الحاسبات المختمفة  الفيديو أو الصور أو عمى النصوص أو

تحتوي  ،د من قواعد البيانات في جميع أنحاء العالم وىناك عدي ،يوزع معظميا مجانا عمى الشبكة

 وتناول تطبيقات كثيرة في جميع األنشطة اإلنسانية . ،عمى الممفات يمكن  نقميا 

  :   wwwخدمة شبكة نسيج العنكبوت العالمية 

( تساعد عمى اإلنتقال حول العالم بحث عن hypertextىي عبارة عن نظام نصوص تشعيبية )

يقوم مبدأ ىذه الشبكة عمى أساس اختيار المستفيد ألحد الموضوعات التي تيمو ومن  ،المعمومات 

ثم استعراض المعمومات ذات العبلقة وىكذا وبيذه الطريقة ينتقل المستخدم من موضوع اآلخر 

 41.حتى يتقرب من الموضوع المطموب

                                                           
ٌة بجامعة منتوري  دراسة مٌدان :مصطفى .مصادر المعلومات و دورها فً تكوٌن الطالب الجامعً و تنمٌة مٌوله القرائٌة ،مزٌش   41

  41 .ص، 0117 ،جامعة المنتوري قسنطٌنة  :اطروحة الدكتورةعلم المكتبات و المعلومات .قسنطٌنة 
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مبة والباحثين عمى باإلمكانيات الفائقة أن تقدم أفضل الخدمات لمط االنترنتاستطاعت شبكة 

 االنترنتليذا فإن  ،م من الوصول إلى مصادر المعموماتوتمكيني ،مختمف تخصصاتيم

مكانياتوفر بدائل و  وباختصار  42.ت توسيع الخدمات وتقميص التكاليفا 

  : telnetخدمة تيمنيت 

وتسمى كذلك بخدمة الربط عن بعد وىي عبارة عن برنامج خاص يتيح لممستخدم أن يصل إلى 

جميع الحواسيب في جميع أنحاء العالم و أن يرتبط بيا ويمكن لممكتبات ومراكز المعمومات اإلفادة 

د بالنظم البعيدة أو النائية مثل فيارس المكتبات الجامعية وقواع االرتباطمن خدمات التمنت في 

 43البيانات ونظم المعمومات التي تعمل عمى نطاق جامعي .

  : االنترنتإيجابيات شبكة  1-4-4-3

في دراستيم و أبحاثيم وذلك حسب  االنترنتالدارسين إيجابيات شبكة ول العديد من الباحثين و تنا

  : تخصصاتيم واىتماماتيم ويمكن حصر إيجابيات في النقاط التالية

سرعة الوصول المعمومات إلى المستفيد وكذلك زيادة تطور البحث العممي وتسييل  -1

 .بين الباحثين االتصال

 .وحدة المغة و المصطمحات -2

                                                           
 

42
دراسة مٌدانٌة بجامعة منتوري   :مصادر المعلومات و دورها فً تكوٌن الطالب الجامعً و تنمٌة مٌوله القرائٌة  مزٌش ، مصطفى . 

   41مرجع سابق .ص.  .المكتبات و المعلوماتاطروحة الدكتورةعلم .قسنطٌنة 
110-111،صص .0114عالم الكتب الحدٌث ،  :علٌان، ربحً مصطفى . المكتبات و المعلومات و البحث العلمً . عمان  
43
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عبر مبليين من الحاسبات مات التي تعالج مختمف الموضوعات المعمو  استرجاعإمكانية  -3

 المنتشرة في جميع أنحاء العالم. 

 تحويل العالم إلى قرية صغيرة . -4

 أداة فعالة في تثقيف المجتمعات وكسر الحواجز األمية . -5

 تحديد الوثائق و الممفات المطموبة و الحصول عمييا بشكل دقيق وبأقل وقت ممكن . -6

 44.الفيارس المكتبات في مختمف أنحاء العالم افية و ر الدخول إلى قواعد البيانات البيبموغ -7

  : االنترنتالصعوبات التي تواجه الباحث في استخدام  1-4-4-4

الرغبة لدى العديد من الباحثين في استخدام تكنولوجيا المعمومات خاصة في الدول  عدم -

 النامية 

 عدم القدرة عند بعض الباحثين عمى استخدام الحاسوب . -

 .عدم إتقان بعض الباحثين المغات األجنبية . -

ببحثو مما يؤدي إلى ة حيرة الباحثين أمام الكم اليائل من الوثائق المسترجعة ذات الصم -

 .ضياع الوقت

بشبكة  االتصالمن أجيزة ومعدات ومتطمبات الزمة  االنترنت االستخدامتكمفة  -

 .تالمعموما

                                                           

  44 077 .ص ، 0115 ،دار وائل  :. عمان  1جعفر . تكنولوجٌا شبكات الحاسوب .ط ،صادق الحسن  
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عدم توفر الثقة الكافية في مقدمي الخدمة في المكتبة اإللكترونية لعدم وجود خبرة  -

 45الكافية .

 : قواعد البيانات 1-4-5

 : تعريف قواعد البيانات 1-4-5-1

لقد أصبح مصطمح قواعد البيانات شائعا ويزداد انتشاره مع مرور الوقت و لتسييل ميمة اكتشاف سبب 

ىذا االنتشار و اىتمام بقواعد البيانات يجدر اإلطبلع عمى تعريف قاعدة البيانات حيث تعرف بأنيا 

بينيا المخزنة بطريقة  المتصمة ذات العبلقة المتبادلة فيما عبارة عن مجموعة من المعمومات أو البيانات

 46نموذجية ودون تكرار .

كما يمكن تعريف قاعدة البيانات عمى أنيا مستودع لمبيانات المخزنة في ممف أو مجموعة من الممفات 

حيث يتوقف عدد ىذه الممفات عمى حسب عدد الوحدات الرئيسية التي سوف يتم إدخال  ،المترابطة 

ت لجامعة تضم جميع البيانات التي تتعمق بالطبلب فييا ، فسوف فإذا أردنا عمل قاعدة بيانا، بيانتيا

المترابطة وكل تسجيمة  Recordsنحتاج أكثر من ممف في القاعدة ويحتوي عمى عدد من التسجيبلت 

المترابطة و كل حقل من ىذه الحقول يتضمن مجموعة من   Fieldsتتكون من مجموعة من الحقول 

 47 .البيانات

  : قاعدة البياناتمكونات  1-4-5-2

                                                           
دراسة مٌدانٌة بكلٌة التكنولوجٌا جامعة مسٌلة .  :استخدام مصادر المعلومات اإللكترونٌة من طرف األساتذة ،سامً .سحنون   45

  42 – 41 .صص ،0101،مذكرة ماستر علم المكتبات و المعلومات . قسنطٌنة 

  46   01 .ص، 0112 ،دار وائل  :عمان ، منٌب . قواعد البٌانات.قطٌشات    
  17.ص، 0100 ، : دار المعرفة الجامعٌة .اإلسكندرٌةماتنٌهال .االتجاهات الحدٌثة فً تكنولوجٌا المكتبات و المعلو ،فؤاد إسماعٌل 47
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يمكن أن تكون حروف أو أرقام أو الرموز أو اإلشارات أو كممات أو خميط  : Data : البيانات – 1

أو بعض الجمل الناقصة غير المنظمة التي ليس ليا دالالت أو معنى ،منيا جميعا أو بعضيا منيا 

 وال يمكن اعتمادىا لفيم شيء ما إال بعد استكمال المعنى .،محدد

و معروفة ذات داللة ومعنى تستخدم إلدخال واستيعاب ، ىي مواقع محددة  :   Fields الحقول – 2

والحقول يمكن اعتبارىا أماكن خزن وحفظ  ،لتكون في النياية معمومات ذات معنى،وترتيب البيانات فييا 

المعتمدة لمسيطرة البرمجيات مي ومنطقي معين ومعروف لمحاسوب و البيانات المدخمة وفق إلية ونظام عم

نشاء ممفات متعددة عند الحاجة والطمب والحقول أنواع.  عمى البيانات وا 

  : يوجد نوعان ىما : من حيث الحجم*

و التي عادة تستخدم لمبيانات ذات األطوال المحددة مسبقا مثل رموز البمدان و  : الحقول الثابتةأ/

 أدوار المؤلفين ...الخ .،العمبلت ،المغات 

المستخمص  ،كال البيانات مثل بيانات العنوانوىي مبلئمة لمختمف أش : قول المتغيرة الطولالح ب/

 التحميل الموضوعي ...الخ.

  : يوجد نوعان ىما : من حيث التفريع*

 اسم الناشر .،وىيا التي ال تحتاج بياناتيا إلى تفريع مثل حقل العنوان : الحقول األساسية -أ

وغيرىا  النشر، التي تحتاج بياناتيا إلى تفريع مثل بيانات التأليف وىي الحقول : الحقول المتفرعة –ب 

  من الحقول .
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وتكمن فائدة ىذه الحقول في تسييل وصول المستفيد إلى أصغر جزئية في حقل الواحد بمعنى تحقيق 

 مبدأ الدقة العالية في االسترجاع .

فربما ،وتمثل وحدة واحدة أو مصدر معمومات محدد ،ومفردىا تسجيمة  : Records  : التسجيالت – 3

معمومات عن طالب في جامعة أو سكان في ،تكون عبارة عن سجبلت مثل سجل عن شخصية معينة 

 منطقة معينة .

 سواء كانت كتاب ، فتحتوي التسجيمة عمى جميع المعمومات الخاصة بالوثيقة ،أما في الفيرسة 

و التسجيبلت أنواع ،. فالتسجيمة عبارة عن مجموعة من الحقول مقال في مجمة أو بحث في مؤتمر  أو

وعمى أطواليا  إذ يعتمد نوع وحجم التسجيمة عمى أنواع الحقول المستخدمة فييا ،و أحجام مختمفة 

لى نوع و المراكز  المعمومات  البرنامج المستخدم في المكتبة أوو التي يعود اختيارىا إلى نوع ، أعدادىاو  ا 

  البيانات التي ستدخل في ىذه الحقول .وطبيعة 

إلجراءات المعتمدة عن ىي مجموعة من التسجيبلت المختمفة التي تمثل كل ا : Filesالممفات  – 4

  أو مصادر النشاطات ،وتعكس مجموعة من المعمومات أو نوع محدد من اإلجراءاتالشخصيات و 

 48 .المعمومات

 

 

 
                                                           

 DATA  BASES AND =ئً ، إٌمان فاضل؛ أبو عجمٌة ،ٌسرى أحمد . قواعد البٌانات ونظم المعلومات فً المكتبات ومراكز المعلومات امراالس 48

INFORMATION SYSTEMS IN LIBRARIES AN INFORMATION CENTERS   . 07-06 .صص، 0113دار المسٌرة،  :عمان   
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 49البيانات .مكونات قاعدة   02:الشكل رقم 

 : أنواع قواعد البيانات 1-4-5-3

المعمومات أربعة أنواع من قواعد البيانات و وىناك  : أنواع قواعد البيانات حسب محتوياتيا/ أ

  : حسب طبيعة محتواىا وىي

 (  Bibliographical Data Base) : قواعد المعمومات الببميوغرافية

وموضوعية وتظير بشكل كشافات و مستخمصات  ،وىي القواعد التي تقدم بيانات وصفية 

نما تقدم Full - text)،لممعمومات ،وىي ال تزود الباحث بالنص الكامل لممعمومات  ( وا 

                                                           

07.، إٌمان فاضل؛ أبو عجمٌة ،ٌسرى أحمد .مرجع سابق .صائًمراالس  49
 

     dataبٌانات 

 fieldsحقول 

records تسجٌالت 

 filesملفات 

 data baseقاعدة بٌانات 



 الفصل  الثاني : مصادر المعلومات االلكترونية 
 

 

 70 

ومن  ،عن المجال الذي يبحث فييا الباحثمستخمصات لمتعريف بما ىو منشور من مصادر 

ة التي تعمل عمى تحميل ميميالتع (Eric )( الطبية وقاعدة أريك Medline)  أشيرىا قاعدة مدالين

وتشمل ىذه القواعد إشارات  ،مذكورةاسترجاع النتاج الفكري في االختصاصات الو تكشيف و 

المصادر المتخصصة التي تنتشر في مختمف مناطق يبموغرافية لآلالف من الدوريات و وصفية وب

 العالم .

 ( Reference Data Base) قواعد مرجعية

المعاجم و تقدم ىذه القواعد اإلجابة عمى استفسارات الباحثين المرجعية مثل قواعد القواميس 

 الموسوعات المحوسبة .وقواعد األدلة البيبموغرافية و  ،المحوسبة 

حصائية  50 ( Numeric et statistical Data BASE)  : قواعد الرقمية وا 

حصاءات متنوعة أخرى تشمل سكان أو مات إحصائية محوسبة عن الوىي  القواعد تقدم معمو  ا 

 مختمف ميادين الحياة .

 (Full- text data base) قواعد نصوص كاممة

المعمومات البيبموغرافية لمصادر إلضافة لمممخص و النص الكامل لمبحث با ،وتقدم ىذه القواعد

 المعمومات المحوسبة وىي أفضميا .

  : ب/ حسب التغطية الموضوعية

                                                           
  54، ص .0102للنشر و التوزٌع ، مؤسسة الوراق  :أحمد طلبة . قواعد البٌانات فً المكتبات و مراكز المعلومات . عمان ،المصري  50
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 عامة .مراصد معمومات  -

 مراصد معمومات متخصصة  -

  : ج/ حسب الجية المسؤولة عنيا

 قواعد معمومات تابعة لمؤسسات تجارية ربحية . -

 قواعد بيانات تابعة لمؤسسات غير ربحية . -

  : د/ حسب التغطية الوعائية

 قواعد تغطي الكتب . -

 قواعد تغطي الدوريات . -

 51 قواعد تغطي أبحاث المؤتمرات . -

 براءات االختراع .قواعد تغطي  -

 قواعد تغطي الصحف . -

  : حسب اإلتاحةه/ 

وتكون متاحة لمعاممين   INHOUSE DATA BASEقواعد بيانات مصممة محميا 

 المستفيدين النيائين في المكتبة ذاتيا .و 

 .لكنيا لمعاممين في المكتبة ذاتياقواعد بيانات معتمدة عمى برمجيات جاىزة و 

                                                           
51 56-55.مرجع سابق . ص. أحمد طلبة  ،المصري 
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الخط المباشر وىي متاحة لمجميور ضمن االشتراك في خدمات  قواعد بيانات المتاحة عمى

 غض النظر عن المسافات الجغرافية.ىذه القاعدة ب

قواعد بيانات المتاحة مباشرة عبر شبكات االنترنت وىذه القواعد حاليا تشمل عبر شبكات 

نترنت التي  التي شممتيا شبكات االاالنترنت وىذه القواعد حاليا تشمل كافة األنواع السابقة و 

وقواعد  جدت المكتبات الرقمية والتي تتضمن عمى نظمأو  والحدود والجدران و ألغت المسافات

بيانات محوسبة أصبحت اآلن متاحة لمجميع ولكن أغمبيا أصبحت تشترط االشتراك لمسماح 

 52مجانية . القميل منيا ال يزال يقدم خدمات إتاحةالدخول و الحصول عمى المعمومات و ب

  : أهمية قواعد البيانات 1-4-5-4

تخزين جميع البيانات بكافة األنشطة لجية ما بطرق متكاممة ودقيقة وتصنيف وتنظيم ىذه  -1

 .المستقبل البيانات بحيث يسيل استرجاعيا في

حتى  ،و إدخال التعديبلت البلزمة عمييامتابعة التغيرات التي تحدث في البيانات المخزنة  -2

 .طمبيا الستخداميا فور تكون دائما في الصورة المبلئمة

تخزين كم ىائل من البيانات التي تتجاوز اإلمكانيات البشرية في تذكر تفاصيميا ومن ثم  -3

 .إجراء بعض العمميات و المعالجات التي يستحيل تنفيذىا يدويا

وعيات المختمفة لمبيانات بمعنى الربط بين الن ،تساعد عمى تخزين البيانات بطريقة متكاممة -4

 المعبرة عن كافة األنشطة .

                                                           
56.مرجع سابق . ص. أحمد طلبة  ،المصري    52  
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 تساعد عمى تحقيق السرية الكاممة لمبيانات المخزنة بيا بحيث  -5

  53.ال تتاح أية معمومات ألي شخص ليس لو الحق في االطبلع عمييا -6

  : خطوات استراتيجيات البحث باستخدام قواعد البيانات 1-4-5-5

خاصة منيا المتاحة عمى الخط المباشر ،لقد صار من واجب مقدم البحث في قواعد البيانات 

قامة حوار  وتحميل ودخول إلى تسجيبلت القاعدة والربط مع قواعد ،الجموس مع المستفيد وا 

حسب الحاجة والطمب بدقة  المفيدةوال إلى إعطاء النتائج الفعالة و إذا دعت الحاجة وص،أخرى 

 الجيد لمطرفين .دون إضاعة الوقت و  ،وشمولية

  : وتتمثل خطوات عممية إستراتيجية البحث فيما يمي

 ،توجو المستفيد النيائي إلى مقدم خدمة البحث في القواعد بإستفسار وطمب معمومات  – 1

المستفيد النيائي و  ي القواعد ) أخصائي المعمومات (حوار مابين مقدم خدمة البحث ف – 2

 . لتحميل السؤال

  : تحميل السؤال ويشمل الخطوات التالية – 3

 استفسارات متكررة من قبل أخصائي المعمومات . - أ

 إجابات من قبل المستفيد النيائي . - ب

                                                           
دراسة مٌدانٌة بمكتبة أحمد عروة  :لعوٌجً ،ٌوسف .مصادر المعلومات اإللكترونٌة ودورها فً تطوٌر خدمات المكتبات الجامعٌة  ؛قوٌسمً، علً   53

  03،ص. 0100جامعة األمٌر عبد القادر العلوم اإلسالمٌة . مذكرة ماستر علم المكتبات . قسنطٌنة ، 
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المواضيع والكممات التي يقدميا المواضيع و الكممات المفتاحية و  المطابقة والمضاىاة مابين -ج

قواعد  لى قاعدة أوإمواقع تقود و أ، والمواضيع في القاعدةحية المستفيد النيائي وبين الكممات المفتا

 .عبر الخط المباشر

 .تسجيبلت في قاعدة داخمية مطموبة اختيار القاعدة المطموبة أو -د

 .ب مع طمب وحاجة المستفيد النيائيتحديد بالضبط وبدقة الوثائق التي تتناس -ه

 54.إعداد قائمة تعرف بنتائج البحث المطموبة -و
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 )المكانز( بحث المقننلالبحث الحرفي النص وا 

  

 55خطوات استراتجيات البحث في قاعدة البيانات .  03الشكل رقم 

  

                                                           

42.المرجع سابق .ص.ٌسرى أحمد ، أبو عجمٌة  ؛إٌمان فاضل  ،ئً راماالس   55  

 المستفيد النيائي

 استفسار من الطالب
االسترجاع والتقدٌم 

 نتائج البحث

 أخصائً المعلومات

 تحلٌل السؤال

اختٌار مرصد ،قاعدة 

( بٌانات مناسبة) أو أكثر  

 تهٌئة نتائج البحث

تحدٌد الوثائق 

ةوالمعلومات المطلوب  

المطابقة والمضاهاة 

 واستراتٌجٌات البحث

مكتبة / مراكز 
والمعمومات التوثيق  
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  : طرق الحصول عمى مصادر المعمومات االلكترونية  -2

ع مصادر المعمومات من التعامل م أحيانا األشخاصتستطيع المكتبات ومراكز المعمومات وحتى 

 : من المنافذ التالية أوأكثرالحصول عمييا عبر واحدة االلكترونية و 

 باالشتراك أيضا( ويعرف ONLINEاالتصال بقواعد البيانات عن طريق االتصال المباشر ) – 1

 .المباشر

 .الخط من خبلل مراكز الخدمة عمى (ONLINEمن الخط المباشر ) اإلفادةشراء حق 

 الدولية .شتراك من خبلل الشبكات المحمية واإلقميمية و اال

 (INFORMATION BROKERSاالشتراك من خبلل وسائط المعمومات أو تجار المعمومات )

 Resource sharing : االشتراك في الشبكات التعاونية خاصة لتقاسم المصادر المعروفة ب

network 56 

  : طرق حفظ وصيانة مصادر المعمومات االلكترونية -3

عمى حالة المبلئمة  اإلبقاءعممية  إلى Digital préservationيشير مصطمح الحفظ الرقمي 

فان الحفظ يعني المحافظة عمى مجرى تتابع البتات  ،الرقمية  األوعية إلىوبالنسبة  ،لبلستخدام

bit Stream . ، االنعكاس  أواستمرار كفاية الردrendre   وسبلسة غرض المعمومات من خبلل

                                                           
 22،ص . 0100دار البداٌة الناشرون و الموزعون،  :أحمد الدباس ، رٌا .خدمات المعلومات فً المكتبات التقلٌدٌة و اإللكترونٌة . عمان  
56
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 : غير الرقمي األصلعممية الرقمنة المواد ذات  إلى أيضاتتابع تمثيميا بيذه البتات . كما يشير 

 لمنع احتماالت الفقد النيائي نتيجة التمف الوسيط المادي .،...الخ  الفيممية أوكالمواد المطبوعة 

  : عنصرين ميمين إلىنجده يشير  ،وبتحميل ىذا التعريف 

باعتبارىا واحدة من الخطوات   Maintenanceالحفظ يشمل ضمنا عمى عممية الصيانة  إنأ / 

  الحفظ. إجراءات التي تتخذ ضمن

 : مصطمح الحفظ الرقمي إلييماىناك معنيين يشير  أنب / 

 إلىغير رقمية  األخرىالمطبوعة و  األوعيةالتي تتخذ لتحويل  اإلجراءاتيركز عمى  : احدىما

ىو ما يشير و  ، إلييمابحثية اكبر  إمكانات إضافة أوبغرض الحفاظ عمى محتواىا ،الشكل الرقمي 

الشكل الرقمي  إلىالتحويل  أنمن   DONALD  G .WATERSواترز  ،دونالدجصراحة  إليو

 .بديبل مبلئما لمحفظ الميكروفيممييعد 

التي تتخذ  اإلجراءاتوالذي يركز عمى المواد الرقمية و  ،فيو ما تيتم بو ىذه الدراسة : األخر أما

 57.لحفظيا و صيانتيا 

  : أ / وحدة خدمات صيانة الحفظ

المعمومات في جميع المراحل التي تمر بيا عبر دورة  أوعيةتتابع ىذه الوحدة حالة جميع  وعادة ما

وصيانة   CAR PREVENTIVEفيي مسؤولة عن تحقيق الحماية الوقائية ،ومن ثم  ،حياتيا 
                                                           

57
 0115 ،الدار المصرٌة اللبنانٌة  :التنظٌم واإلتاحة فً المكتبات .القاهرة ،االختٌار  :أمل وجٌه .المصادر اإللكترونٌة للمعلومات  ،حمدي  

 006-005.صص 
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عبر وسيمتين يتأكد من خبلليما ،المقتناة  لؤلوعية LONG – TERM MAINTENANCEطويمة المدى 

جميع المواد في حالة تجعميا صالحة لبلستخدام من جانب  إنالعاممون في ىذه الوحدة من 

  :المستفيدين

عداد COMMERCIAL BINDINGالتجميد التجاري  : األولى    SHELF PREPARATION الرفوف  وا 

 المكتبة لبلطمئنان  إلىلكل وعاء جديد يرد حيث تجري ىذه العممية  :

 .تخدام اليومي وتناقميا من يد ليدتأمينا لمكتب من االس ،انو جاىز لبلستخدام إلى 

و يتم عادة :  REPAIR الترميمو   IN – HOUSE BINDINGالتجميد داخل المكتبة  : الثانية

ليشاشة المادة  أماو  المتناىيصغر حجميا  أماذات الطبيعة الخاصة  األوعية إلىبالنسبة 

 المصنعة منيا .

تتولى ىذه الوحدة القيام بعمميات : والرقمنة ،والتصوير الفيممي  ،وحدة خدمات االستنساخ ب / 

سواء كان ذلك الرقمنة و  ،والتصوير الفوتوغرافي  ،الميكرو فيممياالستنساخ الضوئي و التصوير 

الصيانة  إلىكما تتولى اختيار المواد التي في حاجة  ،المترددين عمييا ،المستفيدين مألممكتبة ذاتيا 

 برنامج 58حيث يوجد بيا ،( رقمي  أو مصغر إلى)ومن ورقي  األخرالشكل  إلىتحويميا  أو

حبللالستبدال و  يطمق   WORNالميترئة أو   HEAVILYLUSED المواد ذات االستخدام المكثف  ا 

   ACTIVE USE – DRIVEN عميو اسم 

                                                           
58  006.مرجع سابق .ص.  أمل وجٌه،حمدي  
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لمصطمح  األولسالفا تقع تحت مظمة المعنى  إليياكما ىو مبلحظ فان جميع العمميات المشار 

المصادر االلكترونية الصيانة معنى الثاني الذي يركز عمى حفظ و ال إلىبالنسبة  أما ،الحفظ

 األقراصالمحمل منيا عمى  أنلممعمومات .فقد وجد من خبلل الدراسة الميدانية لبعض المكتبات 

مجيزة ليذا الغرض محكمة   DRAWERS معدنية  األدراجيتم حفظو في  ،المميزرة  أوالممغنطة 

ل عن المصادر و آخر بواسطة المسؤ  إلىيتم فحصيا و مراجعتيا من آن  ، األتربةالغمق لمنع 

ووضع الممصقات ، األقراصترتيب محتوياتيا من  االلكترونية لممعمومات الذي يتولى عممية 

المصادر االلكترونية لممعمومات المتاحة عمى  إلىبالنسبة  أماالتعريفية الخاصة بكل قرص . 

نما ،قواعد وال سياسة محددة لصيانتيا الخط المباشر فبل توجد عادة ال يتم تحرى كل مصدر  وا 

 أوسير العمل  إثناءلك  يعمل حتى يكتشف موظف المكتبة ذالأو الكتروني من حيث كونو يعمل 

مغمق  عندئذ  أوال يعمل  المصدر أنمن المستفيدين  أكثر أوعند وصول شكوى من جانب واحد 

  ىذا،واستجبلء سبب ذلك تبدأ المكتبة في تحرك الفوري لحل ىذا المشكل باالتصال بالموارد 

 محتوى المصدر . إلىبالنسبة 

رىا باستخدام البرمجيات فيذه يتم اختبا ،الخاصة بيذه المصادر  linksالروابط  إلىبالنسبة  أما

يكون ىذا الفحص ضمن  أنمن قبل حيث يجب  إلييا اإلشارةالتي سبق  EXAMININGالمختبرة

 إلىنظرا  ،التي يقوم بيا الموظف المسؤول عن المصادر االلكترونية لممعمومات  األساسيةالميام 

مشاكل مرتبطة بعدم كفاية  أيةأىميتيا وحساسية النتائج السمبية التي قد تترتب عمى عدم اكتشاف 
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رسائل  أوفيروسات  أيةفضبل عن المواجية ،عمل تمك المصادر المتاحة عمى الخط المباشر 

 59من ىذه المصادر . اإلفادةيق سيولة قد تع ،طفيمية

  : العوامل المؤثرة في عممية الحفظ المصادر االلكترونية المحممة عمى الوسيط المادي

 .(يةئو جة مدر  20 – 5تكون ما بين  أندرجة الحرارة )يجب  -

 % ( . 50 – 20درجة الرطوبة )ما بين  -

 تحت الحمراء .  األشعةالضوء ) ضوء الشمس و  -

 يكروويف ( مال أشعة أو  المغنطيسيمجال  أو×   أشعة)مثل  األشعةمن  األخرى األنواع-

 .ذات درجة حرارة عالية آوالسوائل التي تتضمن مواد كيماوية  -

 اليزين  و الكحول أو الميثانول أو المنظفات . االسيتون  و : وية مثلالمواد العض -

 .ك )يجب حفظيا داخل حافظات خاصة (الضغط أو االحتكا -

 الثني أو الطي ...الخ (.،الغبار  ،طريقة التناول والتداول ) بصمات اليد  -

 تكرار وتنوع االستخدام . -

 60التنظيف غير اآلمن )باستخدام المواد العضوية ( و يفضل استخدام القطن . -

لحفظ المصادر االلكترونية المتاحة عمى الخط  االعتباراألبعاد التي يجب أخذها بعين 

  : المباشر
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تحديث موقع المتابعة لمصيقة لممسول عن الجياز الخادم الذي يتولى االتصال الدائم و  -1

التحديثات التي تجري عمى موقوف أوال بأول عمى التعديبلت و ل ،المكتبة عمى االنترنت

 البرامج .

 القرصنةواتخاذ التدابير البلزمة لمنع  ،الفيروساتالتحديث المستمر لبرامج المضادات  -2

 غير المسموح بو عمى مصادر المعمومات االلكترونية .الدخول و 

التعميق عمى من خبلليا تقييم و  المستفيدينيستطيع    MECHAMISMSوضع آليات  -3

 .المكتبةالمصادر االلكترونية لممعمومات المتاحة عمى موقع 

عند اتخاذ قرار االستبعاد بمختمف  ،ييم وتمك  التعميقات في االعتبارووضع ىذا التق

 .درجاتو

اتخاذ القرار بإيقاف االشتراك في المصادر االلكترونية لممعمومات التي رؤى استبعادىا  -4

 61.الروابط الموصولة لكل منيا إلغاءتماما من بين مقتنيات المكتبة مع 

  : دوافع استخدام مصادر المعمومات االلكترونية  -4

المعمومات لقد أصبح لزاما عمى الباحثين وعمى مؤسسات المعمومات المعنية بجمع و تييئة 

الطرق الحديث لتحقيق ىذا الغرض أن  تمجأ إلى الوسائل و  ،السريعة و  الشاممةالمناسبة و 

 ،المصاحبة لياو  زمةالممحقات التكنولوجية البليعني ذلك استثمار إمكانيات و الحواسيب و و ،
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ىنالك و مصادر المعمومات المحوسبة و أ،المنشورة إلكترونيا طمق عميو المصادر ىذا ما يو 

  : أسباب ما يأتي

اعد النظم حيث تس :   CONTROLالمتدفق من المعمومات السيطرة عمى الكم اليائل و  – 01

مرار من مختمف أنواع السيطرة عمى الكم اليائل والمتزايد باستالحاسوبية من التحكم و 

 االستفادة منيا .معالجتيا بشكل يسيل استرجاعيا و تخزينيا و و  المعمومات

 : المعموماتو  في األفكار   INTERACTIVITY تبادل المعمومات و التحاور و التفاعل  – 02

                اآلخرين األدوارحيث يؤثر المشاركون في عممية النشر االلكتروني عمى 

و ىو ما يطمق عميو تبادل الحوار من خبلل  ،و يتبادلون معيم المعمومات  أفكارىمو 

فمن خبلل وسائط و منصات النشر  ،التفاعمية  أوالممارسة االتصالية و المعموماتية المتبادلة 

الحوار و  االتصالااللكتروني يستطيع القارئ ممارسة نوع جديد من التواصل عبر المنتديات 

عبل مع وسائل االتصال تفاعبل ايجابيا و الثقافي المتفاعل عن بعد مما سيجعل الممتقي متفا

 62 بصرف النظر عن موقعو الجغرافي .

و المقصود بذلك السرعة في   MOBILITY السرعة في التحريك المعمومات وتناقميا  – 03

 ،البعد الجغرافيالمكان و  إلىآخر من دون النظر  إلىتناقل المعمومات و تحريكيا من موقع 

نقل المعمومات عن طريق النشر  إمكانيةبيا و المقصود  : وبكل سيولة ومن دون عناء

ىذه كميا من متطمبات الباحث و  ،يسرو ،بكل سيولة و بسرعة  األخرمن مكان  ،االلكتروني
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التي لم تعد  ،البحثية أعمالوبغرض انجاز  ،المعموماتالمعاصر في سرعة الحصول عمى 

 تحمل التأخير .

  آخر  إلىمن شكل  أو ،وسيط آخر إلى لكترونياالالتحويل من الوسيط  إمكانية – 04

CONVERTILILITY   :  االلكتروني من الوسيط و نعني القدرة عمى نقل المعمومات عن طريق النشر

الميزري  الشكل إلىمحدد إلى وسيط آخر مثال ذلك التحويل من الشكل االلكتروني عبر االنترنت 

 ....الخ الشكل الورقيإلى  عمى األقراص المدمجة أو

 األساسيةالبيئة  أن أساسعمى   GLABALIGATION الصفة الكونية أو البيئة العالمية  – 05

وبذلك يمكن نشرىا إلى  ،المعمومات أصبحت عالميةو وسائل االتصال و الجديدة لمنشر االلكتروني 

لى أية شريحة و أية منطقة من ا  طبقة من طبقات المجتمع .لمناطق العالم وا 

التخمص من  أخرى. وبعبارة تحكم في تبادل المعمومات أومركزية  أوال توجد سيطرة  – 06

المركزية في نشر  إلىالتحول و وسائل تناقل المعمومات االتصال و و  اإلعبلممركزية وسائل 

نماالمسافات الجغرافية فقط و ولن يرتبط الناس بوسائل اإلعبلم من خبلل  ،البيانات  المعمومات و  ا 

 ون معا من خبلل اىتماماتيم المشتركة .سيرتبط

فنحن نقرأ في الصحف  ،ة ومختمفةلم تعد مضامين وسائط نقل المعمومات متباعد – 07

فيناك تقارب في المضمون  ،الموسوعات موجود عادة في الكتب الدراسية أوااللكترونية ما ىو 

التقميدية بين مصادر و وسائل زوال الفروق بين مصادر المعمومات المختمفة و  المشاعالمتاح و 

وسيمة منيا  أيحيث أصبح مضمون  ،ر المعمومات المتمثمة في الصحف والكتب والمجبلتنش
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أساليب وبإشكال و  ،عبر جميع الوسائل األخرىعن طريق النشر االلكتروني متاحا و مشاعا 

 عرض و تقديم مختمفة و متطورة .

قيود الزمان بغض النظر عن واقع يزيل حواجز المكان و  : التحول نحو الواقع االفتراضي –08

واقع  فقد أصبحت المصادر االلكترونية ومن خبلل االنترنت في مكان و ،و التوقيتاتالمسافات 

مما أتاح إيجاد ما اصطمح عمى تسميتو  ،جنابتوالتحول في تستطيع زيارتو و ،األفكار يعج بالناس و 

قيود و  المسافة الواقع الذي يزيل حواجز المكان و ( ىذا CYBER SPACEبعالم الواقع االفتراضي )

بغض النظر  ،عون التواصل فيما بينيم بصورة تكاد تكون طبيعةيالزمان بين مستخدميو حيث يستط

 63 التوقيتات التي تفصل بعضيم عن بعض.عن المسافات و 

التحديث المعرفي  و  روني ىو عامل من عوامل التطويرالنشر االلكتو المصادر االلكترونية  – 09

 الباحث في التحميل  اإلنسانالمتنوع من المعمومات يسيل الطريق عمى الكم اليائل و فتوفر 

جامعي الوالبحثي و  االستنساخ الذي يقود إلى المعرفة و بعبارة أوضح فإنو عمى المستوى العمميو 

  ثينيتيحان الفرصة أمام الباحالنشر االلكتروني فإن المصادر االلكترونية و 

 االستنساخ لتفسير و ا و عمميات التحميل إلىمن جيودىم  األكبرتوجيو الجزء  إلىالجامعيين  و 

وذلك  ىو ما يمثل العمود الفقري لمعممية البحثيةالظاىرات والمتغيرات الجديدة و  الكشف عنالتنبؤ و و 

احثين في الحصول عمى بديل عما كان يحدث قبل ذلك من ضياع نسبة كبيرة من جيد الب
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ة المختمفة تحديثيا في المجاالت البحثيتطوير المعرفة و  إلىىو ما سوف يؤدي المعمومات و 

 .وازدىارىا االبتكار والبحث العممي

المخرجات فالمصادر جودة في  إلىالطابعات الميزرية أدى التطور في البرمجيات و  – 10

لمجامعات و مراكز البحوث جودة عالية في المخرجات النشر االلكتروني يضمنان االلكترونية و 

 شكل يصعب التفريق بينيما وب ،المطبوعة تضاىي كفاءة منتجات المطابع المحترفة وجودتيا

 64 .أحيانا

  : مزايا مصادر المعمومات االلكترونية  -5

  : تحقق مصادر المعمومات االلكترونية المزايا التالية

استخدام الحاسبات اآللية و تقنيات االتصال عن بعد لمحصول عمى أصبح بإمكان المستفيد  – 01

ما يريده من معمومات من مصادر المتوفرة في قواعد البيانات االلكترونية أغمبيا في مواقع بعيدة و 

 متفرقة خارج المكتبة .

أو محل  ،يد إمكانية االتصال و ىو في بيتولممستفوفرت مصادر المعمومات االلكترونية  – 02

أو لمحصول عمى أحدث  ،ليو من معمومات كإيجاد فرص لمعملعممو لمحصول عمى ما يحتاج إ

 ذلك . إلىو ما  العمبلت ... أو معرفة األحوال الجوية و أسعاراألخبار أو الشراء أو التسمية 
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لربط المختمفة معدات التوصيل وال تضم سوى التقنيات ومنافذ و  تشغل حيز مكانيا واسعاال  – 03

ن ال سيما و ،شبكات المعمومات أينما كان المستفيد بقواعد و  لحوسبة المزيد من التكنولوجيا  إدخالا 

الفكري  لئلنتاجفي عصر بدا نتيجة نحو النشر  ،سيجعميا في النياية مركزا مفتوحاالمكتبة  طائفو 

 .معموماتفي مختمف حقول المعرفة مع وجود تسييبلت أكبر لموصول إلى شبكات ال

وبذلك سوف  ،عمومات إلى الوصول إلى المعموماتالتحول من إستراتيجية اقتناء مصادر الم – 04

من  الً دتستثمر المكتبات أمواليا عمى األجيزة والتقنيات التي تحقق الوصول السريع لممعمومات ب

 .شراء مصادر المعمومات نفسيا

لى المرونة في إو الحاجة الدائمة أدى التغير المستمر في المعمومات ،تحديث المعمومات  – 05

الحصول عمى آخر التطورات عمى فترات قصيرة  إلىالحاجة المستمرة والحذف والتعديل و  اإلضافة

لسيولة  إلكترونيةاستبدال مصادر المعمومات المرجعية المطبوعة بمصادر معمومات  إلىوبسرعة 

 65إجراء تمك العمميات بالنسبة لممصادر االلكترونية .

ىي من األمور آن واحد داخل المكتبة و نفس المصدر في  ل و مستفيد  ألكثر من اإلتاحة – 06

 الصعبة التنفيذ بالنسبة لممصادر الورقية .

نظرا ألن المكتبات في ظل مصادر المعمومات ،االقتصاد اليائل في أماكن الحفظ والتخزين  – 07

وبذلك حمت مشكمة التخزين الناتجة من استخدام مصادر  ،اا كبير  االلكترونية ال تشغل حيزً 

 الورقية . المعمومات 
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بأن االقتصاد في األماكن الحفظ  ،االقتصاد في النفقات والذي يتمثل حسب رأي الباحثين  – 08

مما يوفر لممكتبة التفكير في مشكمة  ،فاعمية لممكتبة ثمار المواقع ألغراض أكثر جدوى و يعني است

الترميم و التجديد واالقتصاد في نفقات التأثيث و  ،كمفتيا المادية العاليةالمستقبمية و التوسعات 

  .ير الفنيين ألداء أعمال روتينيةغ الموظفينونفقات أجور بعض  ،الفيرسةو  ،الصيانةو 

الذي ببل شك  الدقةليذا التنوع والقدرات والسرعة و عميو الباحث نتيجة الرضا الذي يحصل  – 09

 66.خدماتياإيجابيا عمى المكتبة و عكس ين

 ويذكر عبد الرحمان بن عبد اهلل الحمدي فوائد مصادر المعمومات االلكترونية لكل من -

  : الباحثين عمى النحو التاليالمؤلف والناشرين والمكتبات و 

 فوائد مصادر المعمومات االلكترونية لممؤلف :   

الحدود بين الدول ز المكانية و الحواجانتشار الواسع لممصدر المعمومات حيث يتخطى  -1

 .األقاليمو 

 زيادة في االستخدام من قبل عدد كبير من المستفيدين. - 2

 قراءة عمى مستوى العالم .  – 3

 فوائد مصادر المعمومات االلكترونية  لمناشرين : 

 .أرباح أكثر -1

 التسويق . كفاءة في -2

                                                           

007.ص .توفٌق أحمد ملحم ،عصام .مرجع سابق  66  



 الفصل  الثاني : مصادر المعلومات االلكترونية 
 

 

 88 

 المالية . اإليراداتزيادة في  -3

 .تكاليف توزيع أقل -4

 فوائد مصادر المعمومات االلكترونية لممكتبات :  

 .محتوى وخدمات أكثر -1

 .خصومات منافسة -2

 .لمكانتوفير في ا -3

 استخدام أكبر من قبل المستفيدين  -4

 .السرقةانعدام التمف و  -5

 سرعة الحصول عمى المعمومات وتعدد المستفيدين . -6

 فوائد مصادر المعمومات االلكترونية لمباحثين :  

 .الحصول عميياالمعمومات و  بحث عنسيولة ال -1

 .عمى مدار العالم ساعة في األسبوع و 24متاحة  -2

 67أسيل في االستشياد . -3

  : مشاكل و معوقات استخدام مصادر المعمومات االلكترونية -6

المؤسسات و المشاكل التي قد تواجو الباحثين ىنا بأن ىنالك عدد من التحديات و البد من االعتراف 

المعنية بالوصول إلى المعمومات االلكترونية في تعامميا مع التكنولوجيا الحديثة التي تساعد في 

                                                           
دار الصفاء للنشر والتوزٌع  :النواٌسة ،غالب عوض .مصادر المعلومات اإللكترونٌة فً المكتبات ومراكز المعلومات . عمان  67

  33،ص. 0101،
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البد من التعريف  ،وخاصة في منطقتنا العربية ،كترونيةلاإلالوصول مصادر المعمومات الرقمية 

 : نحددىا باألتي أنالتي نستطيع و  ،بيا لغرض معالجتيا و التغمب عمييا 

  : المعوقات المغوية  6-1

إن المؤىبلت الشخصية لمبحث في المجال العممي أىمية أساسية سواء تعمق األمر  -

خبرتو في أو  األجنبيةو تحكمو في المغات الحية أ،العممي في و الثقا ،بمخزونيم المعرفي

فمصادر المعمومات االلكترونية ،البرامج تشغيمية ال تعاممو مع التقنيات الحاسوب و مج

يساعد ارتيادىا واستخداميا و ،تمبية احتياجاتيم يمة لتوفير المعمومات لمباحثين و إال وس ىيما

رية لدى الباحثين و كذلك تطوير وتنمية البحث العممي الفكمية و كثيرا في تنمية القدرات العق

 الرتقائو.و 

نجميزية وتعد المعوقات المغوية من العقبات الميمة في تطوير عممية البحث بإتقان المغة اال -

 68نجد مثبل من أراد النشر عمى شبكة ،أو الفرنسية أصبح ضروري في عصر المعمومات 

 يو فإن الباحث قد يواجو عوائق العمو  ،االنترنت التي تتيح لكل من أراد النشر عمييا

من بين ما قد يواجيو من لغة أجنبية واحدة عمى األقل و بيا إذا كان غير متمكن  يستيان 

 : عمى األقل

  : الغموض و اإلبهام -1

                                                           
 :بوكركر ، مرٌم . استخدام مصادر المعلومات اإللكترونٌة من طرف طلبة الماستر تخصص إعالم آلً   68

 60،ص. 0101سطٌف ،.شهادة ماستر .دراسة مٌدانٌة بجامعة فرحات عباس
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ىذه الحالة كانت تنحصر عمى مدى قدرة الباحث عمى إيجاد الكممات المعبرة عن ففكرة 

كبحوث العموم اإلنسانية ، األمر بميادين البحث غير التقنيةما خاصة إذا تعمق 

 .غات ذات الطابع األدبي و الفمسفياالجتماعية التي تستخدم فييا المو 

 : كثرة المترادفات -2

أىمية صعوبة السيطرة عمى عممية االختيار الكممات المفتاحية  لموقوف عمى مدى

 SEVENTHالمناسبة أثناء عممية البحث نأخذ عمى سبيل المثال قاموس المغة األجنبية 

DICTIONNARY   في و مدخل لو معنيين   21.488ألف مدخل منو  60يحتوي عمى

ار المردفات الصحيحة أو فيم ما يقصد في اختي نفسو حائًراىذه الحالة يجد الباحث 

 بالضبط .

 : الجناس -3

نبلحظ أن حركة تطور العموم و المعارف تنتج باستمرار مصطمحات حديثة فعمى 

الباحث أن يمجا إلى عممية الترجمة قصد اطبلع عمى المصطمحات الموحدة والخاصة 

 69بموضوع البحث .

  : المعوقات التقنية 6-2

 : ونذكر منيا

                                                           

دراسة مٌدانٌة  :تخصص إعالم آلً  بوكركر ، مرٌم . استخدام مصادر المعلومات اإللكترونٌة من طرف طلبة الماستر   69 

 61.ص .مرجع سابق .بجامعة فرحات عباس
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ية تدريب مكثف لكل من العاممين يتطمب استخدام مصادر معمومات االلكترون : التدريب*

اكتساب القدرات و  األجيزةالقدرة عمى التعامل مع البرامج و المستفيدين سواء الكتساب الميارة و و 

سرعة ودون المعمومات المطموبة بسيولة و عمى التعامل مع كل مصدر واكتساب ميارة استرجاع 

 الوقت .مضيعة 

جود أجيزة تكنولوجيا المعمومات يتطمب استخدام مصادر المعمومات االلكترونية و  : الصيانة*

األقمار االصطناعية الدولية كميا مثل الخطوط والشبكات اليواتف و  أجيزة االتصال عن بعدو 

ة خاصة في الدول النامي ،أجيزة معرضة لؤلعطال في أي وقت ، أو النقص في المواد التشغيل 

 بصفة مستمرة .،وجود صيانة عمى أعمى درجة من الجودة ويتطمب ذلك 

المختمفة جيًدا  بأنماطيايتطمب االستخدام والتعامل مع مصادر المعمومات االلكترونية  : اإلدارة*

  70حيث يفوق ذلك الجيد المطموب ،اإلدارة و تنظيم العمل بأقسام الخدمة المرجعية  إداريا كبير

حيث ،عتمد عمى المصادر المطبوعة فقط في دارة و تنظيم العمل بأقسام الخدمة المرجعية التي ت

عمى  التي تعتمد ،يم العمل بأقسام الخدمة المرجعيةتنظة و يفوق ذلك الجيد المطموب في إدار 

جديد التالشراء واالشتراك و  بأموريقوم  أنأن عنصر اإلدارة البد  المصادر المطبوعة فقط .حيث

حقوق التأليف وضبط الميزانيات و فرض الرسوم والشراء األجيزة والصيانة والبرامج والتدريب و 

 .مكتبة أو مراكز المعمومات في ذلكعمى االستخدام إذا رغبت ال

                                                           
دراسة مٌدانٌة بمكتبة :معٌة بزعً ،رفٌقة . توظٌف مصادر المعلومات اإللكترونٌة فً المكتبات الجا ؛سعٌدات ،مرزاقة  70

  34،ص.0100العربً بن مهدي أم البواقً .مذكرة ماستر علم المكتبات و المعلومات .قسنطٌنة ،
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كثيرا ما يواجو الباحث عمى شبكة الويب   : انعدام مبدأ استقرارية المعمومات عمى الشبكة

احد المواقع التي سبق لو استخداميا والتعامل أو يكتب عنوان العالمية مشكمة متكررة ىي أنو عندما 

تواجو ىذه المشكمة غالبية مستخدمي االنترنت  ،ف عدم وجود الموقع لم تعد موجودةمعيا يكتش

الطباعة  أو د طرق الحفظ عمى األوعية المختمفةاعتما إلىومن ثم يتعين عمى الباحث إذ يمجا ،

 لكل ما يحصل عميو من معمومات مفيدة .

وىذا في الدول النامية حيث فرض عمييا السير في طريق  : ضعف قنوات االرتباط بالشبكة

 71 العولمة وىي ال تتوفر عمى بنية تحتية في مجال االتصاالت والشبكات.

  : المعوقات المادية6-3

إن تكمفة مصادر المعمومات االلكترونية أكبر بكثير من تكمفة مصادر المعمومات  : التكاليف

ذلك حسب تكاليف استخدام الشكل المطبوع و  خمسة أضعاف إلىالورقية و تكمفة استخدام وصمت 

  صيانتيا .و  األجيزةتكاليف ك السنوي و قيمة االشترا

مصادر المعمومات بسب عمى استخدام  نسبة ال يستيان في المكتبات ال تقبل إن : االستخدام

رسوم مالية تدفع في وكذلك وجود  ،بة ليم و عدم توفر الوقت و المالصعوبة االستخدام بالنس

 .مقابل الخدمة

                                                           
دراسة مٌدانٌة :رفٌقة . توظٌف مصادر المعلومات اإللكترونٌة فً المكتبات الجامعٌة  سعٌدات، مرزاقة ؛ بزعً ، رفٌقة . 71

  35البواقً. مرجع سابق .ص.بمكتبة العربً بن مهدي أم 
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زيادة  إلىو البرامج المستخدمة أدى  األجيزةالتغيير المستمر في تكنولوجيا  إن : التغيير المستمر

التدريبية الستخدام المصادر االلكترونية مما يتطمب الفنية و  مشاكل تتعمق بالجوانبظيور تكاليف و 

 ضرورة وجود برامج جديدة تتبلءم مع التغييرات الحديثة .و  األجيزةتغييرا في 

  : االلكتروني و قضايا حماية الممكية الفكرية النشر

عممية النسخ غير القانوني لممعمومات يحمييا قانون  أنياتعرف قرصنة عمى  : قرصنة المعمومات

حيث يكفي وجود  ،بإمكان قراصنة المعمومات الولوج لحواسيب  أصبحفقد  ،الفكرية حماية الممكية 

جاءت العديد من المحاوالت  ،لحل مشكمة القرصنةو مودام لتنفيذ عممية القرصنة و  حاسوب

التي تعتبر محاوالت التامين التشفير و استعمال تقنية الترميز وجدار النار و  : التكنولوجية مثل

  المعمومات في الشبكة .

من المخاوف التي تنتاب رجال الفكر و الثقافية مسالة الممكية الفكرية  : انعدام حقوق المؤلف

صول عمى ومنيا سرعة تبادل المعمومات أصبح بإمكان أي شخص الح،فبظيور األساليب الحديثة 

نسخة من العمل نفسو عن بعد في آلة الطابعة المتصمة بالكمبيوتر الذي يممكو و بالجودة ذاتيا 

 72التي عمييا األصل .  

  : غياب التشريعات القانونية

                                                           
   www.hana naljarmawi . com:بشٌر ،عماد . أنواع مصادر المعلومات ومعاٌٌر تقٌٌمها . ]على الخط [ .متاح على  72

 (.0106-12-01:)تارٌخ اإلطالع 
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  أو تابعةالتشريعية ممن الصعب عمى الجيات التنظيمية و مع التطور التكنولوجي السريع أصبح 

عادة طبع المعموماتقرصنة واالحتيال و منع المخاطر الناتجة عن  و قد أعطى حرية التعبير  ،ا 

عبر الشبكات فرصة الوجود صور تتنافى و مبادئ الدين اإلسبلمي و كذا ثقافتنا العربية  وىذا 

 بسبب انعدام التشريعات و احترام مبدأ حرية التعبير عبر الشبكات .

لموصول إلى المعمومات حيث يصعب عمييم  كما يواجو مستخدمو المعمومات االلكترونية عراقيل

كما يواجيون بعض المشاكل النفسية أو ما يتعمق بالجانب النفسي  ،73إيجاد ىذه الوثائق المرقمنة 

و ىذا  نجده في التعامل مع المعمومات االلكترونية لدى البعض حيث أن ىناك مشكمة التقبل 

 المستفيدين بعض الكتاب والباحثين و  ر المعمومات من قبلالعممي لمشكل االلكتروني لمصاد

 74 .اآلخرين 

 

 

 

 

 

                                                           
21.ص. 0، ع 0ج ،م 0110بطوش ،كمال .المكتبة الجامعٌة وتحدٌات ثورة التكنولوجٌا الرقمٌة .مجلة المكتبات ،قسنطٌنة ، 
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 015،ص.  0100دار المسٌرة للنشر و التوزٌع ،  :قندٌلجً ،عامر إبراهٌم . مصادر المعلومات اإلعالمٌة .عمان  
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 خالصة :

تطرقنا إليو في ىذا الفصل يمكننا القول أن مصادر المعمومات اإللكترونية بأشكاليا  من خبلل ما

المتعددة من أىم الوسائل التي ساىمت في حل مشاكل المستفدين من حيث الوقت واختصار 

عنيا في حياة الفرد  االستغناءيمكن  إذ تمكن أىميتيا في تقديم المعمومات التي ال ،المسافات 

جعل الطالب الجامعي يدرك حتمية استخدام ىذا النوع من المصادر  مما ،العممية و التعميمية 

إذ نجد أن مصادر المعمومات ،باإلضافة إلى أىميتيا في تمبية احتياجاتو من المعمومات 

لمميزات التي ،  االنترنترضت وجودىا لئلمكانيات التي تضعيا األقراص الضوئية اإللكترونية ف

مكانية الولوج إلى المعرفة  االسترجاعتتميز بيا خاصة فيما يتعمق بكمية التخزين وسرعة  وا 

  .بسيولة
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 تمهيد   

النظري من دراسة ،يأتي الجانب الميداني وذلك من أجل لتكممة ما جاء في الجانب     
طمبة الثانية  ،وقع اختيارنا ىنا لعينة ومكان الدراسةل إلى النتائج عممية ودقيقة ،وقد التوص

نظم المعمومات التكنولوجية الحديثة والتوثيق وطمبة األولى ماستر تخصص  ماستر تخصص
،جامعة المكتبات والمعمومات ة ،شعبة عممىندسة المعمومات والتكنولوجيا قسم العموم اإلنساني

مستغانم.عبد الحميد بن باديس.  

إلى تحميل البيانات لإلجابة عمى السؤال المطروح  تطرقنومن خالل ىذا الفصل سوف     
       ، لموصول إلى النتائج الدراسة واليدف منيا.ق من الفرضيات المطروحة أو نفيياوالتحق
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:أدوات جمع البيانات -1  

تفريغ و تحميل االستبيان: 1-1   

 الجدول رقم 10 : توزيع أفراد العينة حسب الجنس .

 

المئويةالنسبة   االحتماالت التكرار 
 

 الذكور 01 33 %
 

 اإلناث 01 67 %
 

 المجموع 01 100 %
 

 

يتضح لنا أن نسبة اإلناث أكبر من نسبة الذكور وىذا ما تبينو  10رقم   من خالل الجدول

النسب76 % إناث مقابل 33 % ذكور و ىذا يعود إلى طبيعة مجتمع البحث الذي يسود 

جنس اإلناث . فيو  
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 الجدول رقم 10  : توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي  و التخصص .

  التكرار النسبة المئوية
 االحتماالت

% 01 31  
 ىندسة المعمومات والتكنولوجيا

(سنة أولى ماستر )  
% 01 31  

نظم المعمومات التكنولوجيا الحديثة 
 والتوثيق .

 )سنة ثانية ماستر (
% 011 71  

 المجموع
 

من خالل الجدول رقم 10 و الخاص بالمستوى الدراسي  والتخصص نالحظ أن نسبة  %01 

التخصصين متساوية وىذا راجع لمتوزيع المتساوي  المتحصل عمييا في كال المستويين أوو 

الموزعة عمى أفراد العينة . لالستمارة  

 

33% 

67% 

 .توزيع أفراد العينة حسب الجنس :  04 الشكل رقم

 ذكور 

 إناث 
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استخدام مصادر المعمومات اإللكترونية من طرف الطمبة . :المحور األول  

 الجدول رقم )13 (: يبين مدى استخدام الطلبة لمصادر معلومات إلكترونية.

يةئوالنسبة الم  االحتماالت التكرار 

 دائما 02 04 %
 أحيانا 31 41 %
 نادرا 13 4 %

011 ℅  المجموعة 01 
 

يستخدمون مصادر  %01نسبة بمن خالل الجدول يتبين لنا أن نصف الطمبة الماستر أي 

أي أحياًنا ويمكن إرجاع ذلك إلى كونيم يعتمدون المعمومات اإللكترونية بصفة غير دائمة 

من مجتمع الدراسة  % 50عمى مصادر أخرى لمحصول عمى المعمومات ،وتستخدم نسبة 

المعمومات التي تقدميا  من وذلك راجع إلى استفادة ىذه الفئة  مصادر المعمومات اإللكترونية

50% 50% 

توزيع أفراد العينة حسب المستوى :  05الشكل رقم 
 .الدراسي و التخصص 

 ( 02ماستر )نظم المعلومات التكنولوجيا والتوثيق  (01ماستر )هندسة المعلومات 
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نجد الطمبة الذين يستخدمون مصادر المعمومات  وأخيرا، مصادر المعمومات اإللكترونية 

ير ىذا بقمة محاولتيم في استخدام مصادر فسويمكن ت %0بنسبة  فكانوااإللكترونية نادرا 

  المعمومات اإللكترونية.

 

  

 

 .من طرف الطلبة مصادر معلومات اإللكترونية المستخدمةيبين أنواع  : (01 )رقمالجدول 

 يةئو النسبة الم التكرار االحتماالت
 %73 33 نتر االنتشبكة 

 % 01 17 قواعد البيانات
 %3 10 األقراص بأنواعيا
 %00 10 الكتب اإللكترونية
 %3 10 دوريات اإللكترونية

 %011 71 المجموع

45% 

50% 

5% 

تبيان مدى استخدام الطلبة لمصادر : 06الشكل رقم 
 المعلومات اإللكترونية

 دائما

 احيانا 

 نادرا
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يستخدمون مصادر المعمومات اإللكترونية  أن الطمبة 15رقم الجدول نالحظ من خالل 

  األولى بنسبة كبيرة قدرت المرتبة االنترنتوعيا إذ احتمت شبكة نبنسب متفاوتة حسب أ

المعمومات أما ثاني نوع  استرجاعذلك راجع لما تمتاز بو من سرعة وسيولة  و% 73ب 

في حين بمغت نسبة الطمبة الذين يستخدمون قواعد %  00 بنسبةفكانت الكتب اإللكترونية 

 وبنسبة أقل األقراص بأنواعيا  % 3ثم تمييا دوريات اإللكترونية بنسبة  % 01البيانات 

االنترنت بدل  ىذا ألن معظم الطمبة يقومون بتحميل المعمومات مباشرة من خالل و % 3 

 .من أخذىا من القرص

 

 

64% 
10% 

3% 

15% 

8% 

أنواع المصادر العلومات اإللكترونية :07الشكل رقم  
 المستخدمة من طرف الطلبة  

 شبكة االنترنت 

 قواعد البيانات 

 األقراص بأنوعها

   الكتب اإللكترونية

   دوريات اإللكترونية
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 مصادر المعمومات اإللكترونية.في رأي الطالب  : (01)الجدول رقم

 يةئو النسبة الم التكرار   االحتماالت

 % 31 53 ميمة 

 % 10 10 غير ميمة 

 % 03 00 في بعض األحيان 

 %011 71 المجموع 

 

يرون أن مصادر  % 31أن معظم الطمبة أي بنسبة  (01) نالحظ من خالل الجدول رقم

ميمة ألنيا من أىم األدوات التي تساعد الطمبة عمى مسايرة التطورات المعمومات اإللكترونية 

في حين بمغت نسبة الطمبة الذين يرون أن ىذه المصادر ميمة لكن في بعض  العممية ،

ىذا ألنيم يحبذون الحصول عمى المعمومات من بعض المصادر األخرى  % 03األحيان 

في حين بمغت نسبة الطمبة الذين يعتبرون التي قد توفر ليم ما ىم بحاجة إليو من معارف 

وىذا راجع إلى قمة استخداميم ليا  % 0أن المصادر المعمومات اإللكترونية غير ميمة 

 وعدم االىتمام بما تقدمو من معمومات .
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 استخدام لمصادر المعمومات اإللكترونية. مبررات : (71)الجدول رقم

 

 يةئو النسبة الم التكرار االحتماالت
 % 00 16 سيولة االستخدام

السرعة في الوصول إلى 
 المعمومة

51 76 %  

  %00 03 حداثة المعمومات وتنوعيا
 %011  71 المجموع

 

من طمبة الماستر يعود سبب  % 76أن نسبة  ( 71)الحظنا من خالل الجدول رقم 
توظيفيم ليذه المصادر ىو السرعة في الوصول إلى المعمومة و ىي نسبة مرتفعة إذا ما 

قورنت بدافع سيولة االستخدام حيث أن الطالب دائما في سعي دائم لمحصول عمى أكبر قدر 
ألن  ىي األخرى تعتبر كدافع أساسي % 00ممكن من المعمومات وتنوعيا قد قدرت بنسبة 

80% 

2% 18% 

رأي الطالب في مصادر المعلومات :  08الشكل رقم 
 اإللكترونية

 مهمة

 غير مهمة 

 في بعض األحيلن 
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الطمبة دائما يرغبون في معرفة آخر مستجدات المعمومات و تطورىا ألن حداثة المعمومات 
كبير في التوجو إلى استخدام مصادر المعمومات اإللكترونية نظرا إلى المعمومات  يمعب دور
ونستنتج أن مبرر  % 00وبنسبة أقل بسبب سيولة االستخدام والحديثة التي تنشر،الفورية 

 السرعة في الوصول إلى المعمومات حض بالنصيب األوفر ضمن المبررات األخرى .

 

 .مصادر المعمومات اإللكترونية توضيح شكل استعمال  : (61)الجدول رقم  

 يةئو النسبة الم التكرار االحتماالت
 %00 30 مكثف

 %50 06 أقل استعماال
 %3 10 ضعيف االستعمال

 %011 71 المجموع
 

11% 

67% 

22% 

مبررات استخدام مصادر المعلومات : 09الشكل رقم 
 .  اإللكترونية

 حداثة المعلومات وتنوعها السرعة في الوصول إلى المعلومة  سهولة االستخدام
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المحصل عمييا نالحظ أن كل الطمبة الماستر يستعممون  (16)من خالل النتائج الجدول رقم 

ىذا ألنيا من أىم  %00بمصادر المعمومات اإللكترونية بشكل مكثف حيث بمغت النسبة 

زيادة التحصيل العممي ايرة التطورات العممية الحاصمة و المصادر التي تساعد الطمبة عمى مس

معمومات اإللكترونية بشكل اقل من حين بمغت نسبة الطمبة الذين يستعممون مصادر ال،في 

عدم أو  العينة من استعمال الجيد ليذا النوع من المصادر أفرادوذلك راجع لعدم نمكن  50%

من أفراد العينة  %3تمكنيم تقنيا من استخدام ىذا النوع من المصادر فيما نجدىا نسبة 

يستعممون مصادر المعمومات اإللكترونية بشكل ضعيف وذلك راجع لمجموعة من 

 .00 رقمو الموصفة في نسب الجدول الصعوبات التي تواجييم 

 
 

 

 مكثف 
52% 

 أقل استعمال 
45% 

 ضعيف االستعمال 
3% 

 استعمال مصادر المعلومات اإللكترونة 10الشكل رقم 
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من طرف الطمبة في كافة  مصادر المعمومات اإللكترونيةاستعمال  :المحور الثاني
 .البحوث

 .البحوث  إنجازمصادر المعمومات اإللكترونية  استخدام : (31جدول رقم )

 يةئو النسبة الم التكرار االحتماالت
 %01 00 كل البحوث
 %56 03 جزء منيا
 %33 01 فيو تنوع
 %011 71 المجموع

 

أن الطمبة الماستر يستعممون مصادر المعمومات  13توضح النتائج تحميل الجدول

وقد يعود ذلك لعدم وجود مصداقية  ℅ 56اإللكترونية في جزء من البحوث ذلك بنسبة 

المعمومات التي تتيحيا أما نسبة الطمبة الذين سرحوا بأنيم يستعممون اإللكترونية في إجراء 

وذلك راجع إلى اكتفائيم بما تقدمو ليم مصادر المعمومات  ℅ 01كافة البحوث كانت 

اإللكترونية من معمومات فورية تمكنيم من تغطية كل الجوانب بحوثيم في حين بمغت نسبة 

ىذا ألنيم يحبذون الجمع بين مختمف مصادر  ℅ 33الطمبة الذين يرون أن ىناك تنوع 

 . ارف لخدمة البحث العمميالمعمومات اإللكترونية النتقاء ما يحتاجونو من مع
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االحتياجات العممية  ةتمبي المعمومات اإللكترونية في المصادر دور : (01الجدول رقم )

 .المعرفيةو 

 النسبة المؤية التكرار االحتماالت
 ℅ 30 00 بشكل كامل
 ℅ 73 33 بشكل نسبي

 ℅ 0 10 تمبي احتياجاتك ال
 ℅011 71 المجموع

 

من مجتمع الدراسة يرون أن مصادر  ℅ 73من خالل الجدول أعاله نالحظ أن نسبة 

ىذا راجع إلى عدم العممية و المعرفية بشكل نسبي و  المعمومات اإللكترونية تمبي احتياجاتيم

 في حين ترى نسبة ،لتي تخدم الطالب في البحث العمميتوفر المعمومات الالزمة و ا

 كل البحوث 
20% 

 جزء منها
47% 

 فيه تنوع 
33% 

استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية : 11الشكل رقم 
 إنجاز البحوث  
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مصادر المعمومات اإللكترونية تمبي احتياجات العممية و المعرفية بشكل كامل أن  ℅ 34

 ℅ 0أما  ،وىذا راجع إلى توفر المعمومات التي يرغبون فييا و التي تدعم مستواىم العممي 

تمبي احتياجاىم المعرفية ويعود ىذا  من المبحوثين قد صرحوا أن ىذا النوع من المصادر ال

ستخدام مصادر المعمومات اإللكترونية بشكل جيد وعدم ثقتيم إلى عدم تمكنيم من ا

 بمعموماتيا .

 

 

 

 

 

35% 

63% 

2% 

دور مصادر المعلومات اإللكترونية في : 12الشكل رقم 
 تلبية احتياجات العلمية والمعرفية  

 بشكل كامل 

 بشكل نسبي 

 التلبي احتياجتك 
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 المعلومات اإللكترونية . أساس تقيم مصادرتوضيح  : 01الجدول رقم

 يةالنسبة المئو التكرار تحتماالاال

 %10 10 من ناحية الشكل الوسيط

 61 % 36 المحتوى

 37 % 00 الحداثة

 100 % 71 المجموع

 

تحميل الجدول أن معظم الطمبة يقيمون مصادر المعمومات اإللكترونية عمى تبين النتائج 

ألن طبيعة المعمومات التي تحتوييا ىذه  % 70أساس المحتوى حيث بمغت النسبة 

المصادر ضرورية جدا .تساعد الطمبة عمى اختيار األفضل منيا وأخذ ما ىم بحاجة إليو في 

حين بمغت نسبة الطمبة الذين يقيمون مصادر المعمومات اإللكترونية عمى أساس والحداثة 

ة التطورات العممية مما ىذا ألنيم يحبذون متابعة آخر مستجدات المعمومات ومساير  % 36

وأخيرا نجد الطمبة  ،وىذا ربما من أجل خدمة ودعم بحوثيم العمميةيخمق ليم تنوع معموماتي 

ويمكن  % 10بنسبة  االذي يقيمون مصادر المعمومات اإللكترونية عمى أساس الوسيط فكانو 

التي يتحصمون م المعمومات ىتفسير ىذا بقمة االىتمام بشكل المصدر أو الوسيط فالميم عند

 .يا دون معرفة الوسيط الحامل ليا عمي
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 الفوائد المنتظرة من استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية.توضيح  :00 جدول رقم

 يةئوالنسبة الم التكرار االحتماالت

 % 57 03 انجاز البحوث
 27 % 07 اكتساب معارف إضافية

 27 % 07 انجاز مذكرة تخرج

 100 % 71 المجموع

 

أن الطمبة يستخدمون مصادر المعمومات اإللكترونية  00توضح النتائج تحميل الجدول رقم 

و التي تمثل أكبر نسبة ثم تأتي نسب متشابية اكتساب  % 57بغية انجاز البحوث بنسبة 

وىذا الترتيب يأتي وفق األولويات الطمبة  % 06معارف إضافية انجاز مذكرة تخرج نسبة 

2% 

61% 

37% 

 أساس تقيم مصادر المعلومات اإللكترونية  : 13الشكل رقم 

 من ناحية الشكل الوسيط

 المحتوى 

 الحداثة 
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المصادر المعمومات اإللكترونية وكمنا عمى عمم أن انجاز البحوث فرض عمى من استخدام 

 كل الطالبة طيمة مشوارىم الدراسي .

 

 .استخدام مصادر المعمومات اإللكترونيةتوضيح مشاكل  :00الجدول رقم

 النسبة المؤية التكرار االحتماالت
 % 33 01 نعم
 % 76 51 ال

 % 011 71 المجموع
 

نالحظ أن معظم الطمبة ماستر ال يواجيون أية صعوبات  00النتائج الجدول رقم من خالل 

 إرجاعويمكن  % 76حيث بمغت نسبتيم ،أثناء استخداميم لمصادر المعمومات اإللكترونية 

 ذلك إلى سيولة استخداميا و التحكم الجيد في توظيفيا واستعماليا بمقابل ذلك فإن نسبة 

46% 

27% 

27% 

الفوائد المنتظرة من استخدام مصادر  14الشكل رقم 
 .  المعلومات اإللكترونية 

 انجاز البحوث 

 اكتساب معارف اضافية 

 انجاز مذكرة تخرج 
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ىناك جممة من  أنبينت أنيا ورغم تمكنيم من التعامل مع ىاتو المصادر إال  % 33

 الصعوبات و العوائق التي تحول دون التحكم الجيد فييا .

 

يم لمصادر عند استخدامالطمبة  طبيعة الصعوبات التي تعترضتبيان  :30 الجدول رقم
 .المعمومات اإللكترونية

 ية ئو النسبة الم التكرار  االحتماالت 
 % 53  07 صعوبات تقنية 
  % 03 05 صعوبات مادية 
  %33 01 صعوبات لغوية 

  %011 71 المجموع 
 

نالحظ من خالل الجدول المبين أعاله أن طبيعة الصعوبات التي تواجو طمبة الماستر أثناء 

استخداميم لمصادر المعمومات اإللكترونية تتمثل بالدرجة األولى في الصعوبات التقنية حيث 

33% 

67% 

الصعوبات التي تواجه في استخدام : 15الشكل رقم 
 المصادر المعلومات اإللكترونية 

  نعم

 ال 
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حيث يرجع ذلك بالدرجة األولى إلى نقص التعامل مع البرمجيات  % 53بمغت النسبة 

 ثم تمييا الصعوبات المغوية بنسبة ،التحكم في اإلبحار عبر االنترنت  باإلضافة إلى عدم

فأغمب غير متمكنين من المغات األجنبية مما يشكل ليم عائق في التعامل مع  % 33

 % 03ثم تأتي بعد ذلك الصعوبات المادية بنسبة  تمف مصادر المعمومات اإللكترونية،مخ

 .الضروريةو تالك األجيزة الالزمة امفيذا قد يكون عائد إلى عدم القدرة عمى 

 

 

 

 

 

 

43% 

23% 

33% 

 .طبيعة الصعوبات التي تعترض الطلبة :  16الشكل رقم 

 صعوبات تقنية 

 صعوبات مادية

 صعوبات لغوية 
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 لتحقيق استعمال جيد لمصادر المعمومات اإللكترونية.اقتراحات  : 50 الجدول رقم

 ية ئو النسبة الم التكرار  االحتماالت 
التكوين باسمرار عمى 

استخدام مصادر المعمومات 
 اإللكترونية .

51 76 % 

االحتكاك باألساتذة و الزمالء 
المتمكنين من استعمال 

مصادر المعمومات 
 اإللكترونية .

01 33 % 

 %011 71 المجموع 
 

من خالل االقتراحات المقدمة المستجوبين فإننا الحظنا أن معظم الطمبة يرون أن التكوين 

باستمرار عمى استخدام مصادر المعمومات اإللكترونية ضرورة البد منيا وذلك من أجل 

في حين نجد  % 76خدام ىذا النوع من المصادر حيث كانت نسبتيم إيجاد سيولة في است

من المستجوبين يرون أن االستعمال الجيد لمصادر المعمومات اإللكترونية   % 33نسبة 

الزمالء المتمكنين من استعمال ىذا النوع من المصادر كون بواسطة االحتكاك باألساتذة و ي

 المصادر اإللكترونية وكيفية التعامل معيا .وذلك من أجل إعطاء أفكار عن طبيعة 
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المتعمق باالقتراحات فإننا لم نحصل عمى أي مقترحات من طرف الطمبة أما السؤال األخير و 

و يعود ذلك ربما إلى الشعور المستجوبين بالممل عند ممئ االستمارات باإلضافة إلى ضيق 

  الوقت لتقديم اإلجابات . 

 

 

 
  

 

 

 

 

67% 

33% 

لتحقيق استعمال جيد  لمصادر المعلومات اقترحات : 17الشكل رقم 

 .اإللكترونية 

التكوين باستمرار على استخدام مصادر 
 , المعلومات اإللكترونية

االحتكاك باألساتذة و الزمالء المتمكنين 
من استعمال مصادر المعلومات 

 , اإللكترونية
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 :و النتائج  االستنتاجات -2

 :نتائج الدراسة  2-1

وبعد تحميميا توصمت الدراسة إلى  االستبيانبعد تفريغ البيانات المتحصل عمييا من استمارة 

 :ما يمي

أغمب الطمبة يقبمون عمى استخدام مصادر المعمومات اإللكترونية بشكل غير دائم  -

 .نائيم عن مصادر المعمومات األخرىعدم استغىذا ما يدل عمى 

يستخدمون معظم طمبة الماستر مصادر المعمومات اإللكترونية بأنوعيا وتمثمت في  -

الكتب اإللكترونية و الدوريات اإللكترونية وقواعد البيانات خاصة االنترنت وكانت 

 . بالنسبة قميمة  بنسب متفاوتة ماعدا األقراص

أغمبية الطمبة يرون أن مصادر المعمومات اإللكترونية ميمة وضرورية في آن واحد  -

 .في الحصول عمى المعموماتباعتبارىا مصدر أساسي 

إن األسباب التي تدفع الطمبة إلى استخدام مصادر المعمومات اإللكترونية ىي سرعة  -

فع أساسي كداالجيد الذي يعتبر لمعمومة مما يضمن اختصار الوقت و الوصول إلى ا

 .الستخداميم ىذه المصادر

معظم الطمبة يستعممون مصادر المعمومات اإللكترونية بشكل مكثف وذلك لما ليا  -

 .ديدة أثناء استخداميا واستعماليامن مميزات ع
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اعتماد الطمبة عمى مصادر المعمومات اإللكترونية في جزء من البحوث وىذا ما يدل  -

 .دام الجيد ليذا النوع من المصادراالستخ عمى عدم تمكنيم من االستغالل و

تساىم مصادر المعمومات اإللكترونية في تمبية االحتياجات العممية والمعرفية بشكل  -

نسبي وىذا أوضحتو نتائج الدراسة في جدول وىذا قد نرجعو إلى عدم تحكم الطمبة 

 .جيد في تقنيات البحث الخاصة بيا بشكل

يتجو معظم الطمبة إلى تقييم مصادر المعمومات اإللكترونية عمى أساس المحتوى  -

وىذا ما يبين لنا أن لممحتوى دور كبير في عممية اختيار  % 70بحيث بمغت النسبة 

 .صدر معمومات إلكتروني يستفاد منوم

ر توفر مصادر المعمومات اإللكترونية فوائد كثيرة نتيجة استعماليا وىذا راجع لمدو  -

الذي تمعبو ىذه المصادر في البحث عن المعمومة ىذا باإلضافة إلى أنيا تمكنيم من 

المعرفية عموما وانجاز البحوث العممية خاصة ىذا من جية بية احتياجاتيم العممية و تم

 ىذه البحوث ودعميا نتيجة التدفق اليائل لممعمومات المنتقاة منيا . إثراءومن جية 

 مبة عند استخدام مصادر المعمومات اإللكترونية خاصة ىناك صعوبات تواجو الط -

 .ه المشاكلالتغمب عمى بعض ىذ التحكم فييا حل من أجلويعد استخدام الدائم ليا و 

استخدام جيد لمصادر المعمومات اإللكترونية يقترح معظم طمبة من اجل تحقيق  -

ذا ماماستر التكوين المستمر عمى كيفية استخدام مصادر المعمومات   اإللكترونية وا 

نظرنا جيدا نجد أنو من الضروري القيام بدورات تكوينية من اجل ضمان التحكم 
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الجيد  االستخدامبتقنيات البحث في ىذا النوع من المصادر مما يؤدي إلى تحقيق 

 لمصادر المعمومات اإللكترونية .

  :مناقشة النتائج عمى ضوء الفرضيات  2-2

ائج الوصول إلى استنتاجات عامة مبنية عمى حقائق موضوعية حولنا من خالل ىذه النت

وىذه االستنتاجات مأخوذة من البيانات  ،ع الذي أفرزتو الدراسة الميدانيةاستقينيا من الواق

عمى الفرضيات التي تم وضعيا في  باالعتمادحميميا وتفسيرىا و التعميق عمييا،التي تم ت

 :بداية الدراسة و التي سنحاول تأكيد صحتيا أو نفييا 

 :والتي مفادها :الفرضية األولى

 ."المصدر األكثر استخداما لدى الطمبة في البحث عن المعمومة  ياالنترنت ى "

تؤكد نتائج الدراسة أن االنترنت ىي المصدر األكثر استخداما عند الطمبة ألن ىذا  -

يعتبر مصدر معمومات ضروري في البحث عن المعمومة وذلك يتضح من األخير 

من الطمبة يستخدمون االنترنت  % 73خالل نتيجة االستبيان التي تبين أن ما نسبتو 

حاجات الطمبة تممي عمييم استخدام ىذا ويمجؤن إليو كمصدر معمومات إلكتروني ، ف

 النوع من المصادر ، ومنو نقول أنو تم تحقيق الفرضية األولى .

 

 :والتي مفادها :الفرضية الثانية
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التوجو نحو استخدام مصادر المعمومات انجاز البحوث ودعميا يدفع الطمبة ب "

  "اإللكترونية 

المنتظرة من جراء أن انجاز البحوث يعتبر من أىم الفوائد  00تؤكد نتائج الجدول رقم  -

استخدام مصادر المعمومات اإللكترونية إضافة إلى ذلك يمكن القول أن ىذه الفائدة 

دام مصادر المعمومات تعتبر أيضا كدافع أساسي ينتج عنو التوجو نحو استخ

سرعة  :يزات مثليز بو ىذه المصادر من مم،ىذا باإلضافة إلى ماتتماإللكترونية

 .، وعميو الفرضية محققةمومة، الحداثة، تنوع المعموماتالوصول إلى المع

 :التوصيات و االقتراحات -3

 :يم جممة من االقتراحات نذكر منياإلى نتائج الدراسة ارتأينا إلى تقد استناًدا

 .مصادر اإللكترونية خاصة االنترنتبأخالقيات التعامل مع ال االلتزام -

المعمومات  زيادة الوعي المعموماتي لدى الطمبة حول مفيوم مصادرضرورة  -

 .اإللكترونية وأنواعيا

معرفة كيفية استخدام مصادر المعمومات اإللكترونية من خالل القيام بدورات تكوينية  -

 .ان االستعمال الجيد ليذه المصادروىذا من أجل ضم

كترونية في إعداد البحوث مصادر المعمومات اإللاالستفادة من األىمية الكبيرة  -

 .تابعة كل جديد في مجال المعموماتالعممية وم
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ر الجيد العمل عمى االختياع مصادر المعمومات اإللكترونية و االستغالل األمثل ألنوا -

 .لممعمومات المنتقاة منيا

استغالل ما تتيحو شبكة االنترنت من إمكانيات اإلبحار فييا لمبحث عن المعمومة  -

اصة وأنو حسب نتائج الدراسة قد وجدنا نسبة كبيرة من الطمبة يميمون المطموبة ، خ

 إلى استخدام شبكة االنترنت .

 .ات البحث في المصادر اإللكترونيةضرورة التحكم في طرق و أساليب وتقني -

استخداميا في تطوير البحث التعريف بمصادر المعمومات اإللكترونية والحث عمى  -

 .العممي

لمصادر المعمومات اإللكترونية وذلك من أجل التغمب عمى بعض االستخدام الدائم  -

 .رمبة أثناء استخداميم ليذه المصادالمشاكل التي تعترض الط
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 خالصة الفصل 

صص ىندسة المعمومات انطالقا من الدراسة الميدانية التي أجرينا عمى طمبة السنة أولى ماستر تخ

والتوثيق كمية العموم ،والسنة الثانية ماستر تخصص نظم المعمومات التكنولوجية الحديثة والتكنولوجيا

االجتماعية جامعة مستغانم والتي كانت تحت عنوان " واقع استخدام مصادر المعمومات اإللكترونية 

لدى أوساط الطمبة الجامعين ولقد توصمنا إلى أّن الطمبة يستخدمون أنواع مصادر المعمومات 

إللكترونية بنسب متفاوتة إذ حازت االنترنت عمى المرتبة األولى وذلك باعتبار مصدر ميم في ا

الحصول عمى معمومات ذات تنوع وحداثة ولقد تبين لنا كذلك أن إنجاز البحوث ودعميا دافع 

أساسي لمجوء إلى ىذا النوع من المصادر بمعنى أنيا تمبي احتياجات الطمبة سواء العممية أو 

رفية .وىذا ما أوضحتو لنا بعض أسئمة االستبيان الموجية لعينة الدراسة ومنيا اتضح لنا أن المع

ىذه المصادر من معمومات  واقع استخدام المعمومات اإللكترونية أصبح مبنى عمى ما تقدمو 

االقتراحات ومعارف والتي ىي بصدد البحث عنيا من طرف الطالب وفي األخير أدرجنا بعض 

الصعوبات التي يرى الطالب بأنيا تعرقل عممية بحثو في ىذه تي رأينيا مناسبة لتسييل حمول الوال

المصادر، ألن كمما كان ىناك تجاوز ليذه الصعوبات كمما كان ىناك توجو نحو استفادة أكبر من 

 مصادر المعمومات اإللكترونية.  
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 :خاتمةال

في ظل التطورات اليائمة لتكنولوجيا المعمومات وما أحدثو من ثورة في الحياة العممية      

تغيرت طريقة الباحثين في البحث عن المعمومات ، فتنامت مصادر المعمومات اإللكترونية 

وتعددت أنواعيا ولم يعد استخداميا يقتصر عمى المستويات الجامعية فقط وذلك لما ليا من 

المجاالت العممية والبحثية إذ أصبح من الضروري في اعتمادىا في إعداد أىمية قصوى في 

البحوث األكاديمية وذلك نظًرا لممعمومات التي تحتوي عمييا ىذا من جية ومن جية أخرى 

بيدف مواكبة ما فرضو ىذا النوع من تكنولوجيا المعمومات الذي أصبحت لو أىمية كبيرة 

ألساس تم التوصل إلى الدور الذي تمعبو مصادر المعمومات تزداد يوًما بعد يوم ،فعمى ىذا ا

اإللكترونية نتيجة استخداميا واستعماليا باإلضافة إلى تمبية حاجيات الطمبة من المعمومات 

ولقد تبين لنا من خالل الدراسة الميدانية التي بأسرع الطرق وأيسرىا واختصار الوقت 

عمم المكتبات والمعمومات جامعة عبد الحميد بن أجريناىا عمى عينة من طمبة الماستر شعبة 

مستغانم أن معظم الطمبة مصادر المعمومات اإللكترونية إاّل أّن أغمبيم يميمون إلى  –باديس 

استخدام المصادر المتاحة عمى الخط المباشر ، وىذا لما تتميز بو من سرعة في الوصول 

الحصول عمى ما يريدون من معمومات  إلى المعمومات وشمولية والتي غالًبا ما تفيدىم في

شاكل التي مسواء ألغراض البحث العممي أو التوثيق غير أن ىذا ال يمنع وجود العديد من ال

مصادر المعمومات اإللكترونية بأشكاليا المختمفة أىميا  يواجييا الطمبة عند استخداميم 

 العوائق التقنية ،العوائق المادية والعوائق المغوية .
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ليذا كان عمى الطمبة مواجية ىذه العوائق من خالل التدريب والتعميم عمى استخدام و      

ىذه المصادر ،ألن التحديات الجديدة والسريعة التغير تفرض عمييم المزيد من اإلطالع 

 والقدرة عمى تطوير الذات لمواكبة العصر .

المعمومات اإللكترونية  وىذا عمى الرغم من الصعوبات  التي تواجو الطمبة تبقى مصادر     

أىم الوسائل من حيث تقديم المعمومات التي ال يمكن االستغناء عنيا في حياة الفرد العممية 

 والتعميمية.  

 



  . زارة التعلٌم العالً والبحث العلمًو

مستغانم –جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس   

 كلٌة العلوم االجتماعٌة.

.اإلنسانٌةقسم العلوم   

.شعبة علم المكتبات والمعلومات  

 

حول واقع استخدام المعلومات التكنولوجٌة الحدٌثة والتوثٌق  نظم تخصص مذكرة ماسترفً إطار إعداد   

الطلبة الجامعٌٌن . أوساطمصادر المعلومات االلكترونٌة لدى   

 

.رأٌكم حول موضوع البحثهذا االستبٌان الستطالع  أٌدكمنضع بٌن   

بأن إجابتكم ستفٌدنا فً بحثنا  اإلجابة المناسبة علما ( أمام×وضع عالمة )نرجو اإلجابة على األسئلة ب

  .تستخدم لغرض البحث العلمً ال غٌرسوف و

.شاكرٌن لكم تعاونكم               
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  :العربية  غةالملخص بالل

قد تغيرت الطريقة التي يعد فييا الباحثون أبحاثيم وكذلك طريقة الحصول عمى المعمومات إذ 

أصبح من الضروري عمى الطالب أن يكون مواكًبا لمتطمبات ىذا العصر ولطبيعة الحاجة 

بحاجة إليو من المعرفية التي اقتضت البحث عن المصادر معمومات تمبي لو كل ما ىو 

ة ، فبظيور مصادر المعمومات اإللكترونية ،أضحى من السيل معارف ومكتسبات عممي

ناىيك عن سرعة الحصول عمييا وحداثتيا . ،اختزان كميات ىائمة من المعمومات  

ولقد أردنا من خالل ىذه الدراسة الكشف عن واقع استخدام مصادر المعمومات اإللكترونية  

مستغانم،–عند الطمبة الجامعيين بجامعة عبد الحميد بن باديس  حيث ارتكز انجاز النظري  

عمى كل الجوانب المتعمقة بمصادر المعمومات اإللكترونية ،من خالل التعريف بيا ، 

بيا وكذا فوائدىا وعراقيل استخداميا ،أما الجزء الميداني فاعتمدنا عمى  فالمراحل التي مرت

استمارة استبيان قصد معرفة أراء الطمبة حول استخداميم ليذه المصادر باإلضافة إلى معرفة 

ما كان طمبة الماستر يستخدمون مصادر المعمومات اإللكترونية ولقد تم التوصل إلى أن 

.مصدر معموماتي حديثىم أترنت كعينة الدراسة تستخدم االن  

:الكلمات المفتاحية  

 مصادر المعلومات ،مصادر المعلومات اإللكترونية ،الطالب الجامعي ،االستخدام 
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:الملخص باللغة الفرنسية  

La façon dont les chercheurs préparent leurs recherches et kdlk ont changé la 
façon d`obtenir des informations car il est devenu nécessaire pour l’étudiant 
d'être conforme aux exigences de cet  âge et la nature du besoin cognitif qui 
nécessitent des informations sur les sources de recherche pour le rencontrer 
tout le besoin de connaissance scientifiques et les réalisations،les sources 
d’information électroniques fbzaor، il est devenu facile de stocker de grandes 
quantités d’informations sans parler de la rapidité d’accès  

Et kdardna a travers cette étude pour détecter la  réalité de l’utilisation des 
sources d’information électronique ou il était base la réussite théorique lorsque 
les étudiants ramasseurs université abd lhamid ben badis de mostaganem، sur 
tous les aspects lies aux sources d’information électronique par définition de 
celui-ci  ,valemrahal qui passait omis, ainsi que ses avantages et obstacles a 
l’utilisation  ,partie terrain vaatmdna destine a connaitre les opinions  des 
étudiants au sujet de leur utilisation de ces sources، un questionnaire،en plus 
de la connaissance de ce qui était les étudiants  de master utilisent des 
sources électronique ont été atteint que l’échantillon d'étude a utilise l'internet 
comme la source la plus importante de mon entrevue d’information .  

Les mots clés : 

Ressources d’information، Ressources d’information électronique، Etudiates, 
Utilisation   
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