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 ة:ـدمـمق

يعتمد أساسا عمى أبناء الذين يساىمون في تطوره وازدىاره  مجتمعإن تقدم أي 

خاصة منيم الجامعين سواء كانوا طمبة أو أساتذة أو باحثين فيم يدركون أىمية المعمومات 

وما تساىم فيو من معرفة بالغة في الحياة المعاصرة والتي ترتبط بمختمف الجوانب حيث 

ىذا إلى الوعاء ألمعموماتي أو باألحرى القمب ويرجع كل ، باتت تمثل ركيزة النشاط الفكري

ية ولكنيا تكون أكثر تعميمالنابض لمجامعة أال وىي المكتبة التي تعتبر ىي بذاتيا المؤسسة 

نتاجية عندما تكون أداة مكممة لمعممية  ية في الجامعة حيث تستمد تعميمكفاءة وفعالية وا 

والبحث والتنمية وىي تقف في قمة  تعميملوظائفيا من الوظائف أساسية لمجامعة ومتمثمة في ا

اليرم بنسبة لممكتبات األخرى حيث تقدم خدماتيا لمطمبة واألساتذة والباحثين لذا فإن رسالتيا 

جزء ال يتجزأ من رسالة الجامعة ذاتيا وتبرز أىميتيا من خالل ما توفره من مصادر 

يصال المع مومات لممستفيدين سواء التقميدية المعمومات ىذه األخيرة التي تسيل عممية البث وا 

والوسائط االلكترونية( التي ، والدوريات( أو االلكترونية الحديثة )األوعية، الورقية )كالكتب

في االطالع عمى الكم اليائل من المعمومات التي تصدر في كل لحظة وفي أشكال  تفيده

، في عصرنا ىذا، ا معموماتمتنوعة إثر االنفجار ألمعموماتي والتالحم الذي عرفتو تكنولوجي

مما دفع الجامعات باالىتمام بالمكتبات الجامعية بتخصيص ميزانية لشراء مصادر 

ية تعميملتحقيق أىداف الجامعة ال، المعمومات الورقية وتمبية احتياجاتيا من الوسائل إلكترونية

عية فكرية عن طريق المكتبة التي تعد مرآة الجامعة العصرية لما توفره لروادىا من أو 

، تنظيميا، ومعمومات عممية في المجاالت األدبية والعممية والتقنية بعد اختيارىا واقتنائيا
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تحميميا وتخزينيا ثم تسييل سبل الوصول إلييا ولقد تغير المفيوم الحالي لممكتبة فقد طورت 

من خدماتيا وتنويع رصيدىا. وأصبحت تشتمل عمى مصادر ورقية والكترونية في نفس 

مما دفع بيا إلى تحديث بنيتيا التحتية في مجال مصادر المعمومات ومسايرتيا ، وقتال

 .المعموماتالمستمرة لتطور تطبيقات وتقنية 

ومن ىنا آتى ىذا العمل كمحاولة لتسميط الضوء عمى مصادر المعمومات وأثرىا في 

الفكرية من طرف  باألوعيةتكوين الطالب الجامعي ومحاولتنا الوقوف عمى مدى االىتمام 

 .الطالب مع مناقشة مفاىيم وأدوات التعمم في المكتبات

الجانب  :وقد احتوت ىذه الدراسة أربعة فصول حيث وزعت موضوعاتيا كالتالي

براز أىمية وأىداف ، وأسباب اختيار الموضوع، قد تم عرض فيو إشكالية الدراسة المنيجي وا 

من  لدراسات السابقة التي تناولت الموضوعالتعريف ببعض او  ىذه الدراسة ثم الفرضيات

المصطمحات المستخدمة في ىذه الدراسة وأيضا تناولت المنيج المتبع أما و  الجانب أخرى

تطرقنا إلى التعريف بالمكتبة  التكوين الجامعي حيثو  الفصل الثاني تناول المكتبات الجامعية

قد و  لك التعريف بالتكوين الجامعيأىدافيا ثم بعد ذو  أىميتيا، أنواعيا وظائفيا، الجامعية

أخيرا المشكالت التي و  عميياوظائفو أىم أسس التي يرتكز و  أىدافو، شمل التعريف بالتكوين

أما فيما يخص الفصل الثالث قد تناول موضوع مصادر المعمومات بالمكتبات ، تواجيو

أنواع مصادر و  تعريفيا أىميتيا الجامعية حيث تحدثنا عن المصادر المعمومات الورقية

 اإلتاحة، المحتوى، قد تفرعت إلى تقسيمات مصادر المعمومات من حيث الشكلو  المعمومات
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النوع ثم المصادر المرجعية أما بالنسبة لممصادر الغير ورقية اإللكترونية شممت عمى و 

قد فرعت إلى و  أنواع مصادر السمعية البصرية، تعريف مصادر المعمومات اإللكترونية

المصغرات الفيممية كذلك و ، الموارد السمعية البصرية، المصادر البصرية، لسمعيةالمصادر ا

الدورية اإللكترونية أما الفصل الرابع فقد شمل الجانب و  الكتاب اإللكترونيو  االنترنت

تطرقنا في ىذا الجانب بالتعرف عن مصادر المعمومات ومدى مساىمتيا في و  التطبيقي

وقد تعرضنا لمعينة المدروسة  –مستغانم  -التكوين الجامعي بجامعة عبد الحميد ابن باديس 

ومن خالليا قمنا بتوزيع  السنة الثانية ماستر(و  طمبة عمم المكتبات )السنة األولى ماستر

من طرف الطمبة حيث تم تحميميا وعرضيا في  عميياات المحصل استبيان ثم بعد ذلك البيان

جداول إحصائية والدوائر النسبية كما تضمن ىذا الفصل نتائج أفرزتيا الدراسة الميدانية قمنا 

استخمصنا بعض االقتراحات والتوصيات لألخذ بعين و  بتفسيرىا عمى ضوء الفرضيات

وقد اعتمدنا عمى مجموعة من ، جامعياالعتبار دور مصادر المعمومات في التكوين ال

ان "بعنوان طرق جمع يعمالمراجع لكن اعتمدنا باألخص عمى مرجع مصطفى الربحي 

، البيانات والمعمومات ألغراض البحث العممي" وكذلك "كتابو تنمية مصادر المعمومات "

كتابو "إدارة الرسالة وكذلك و  "أخصائي المكتبات بين المينة إبراىيم السعيد مبروك في كتابو

 محمد فتحي عبد اليادي "البحث، المكتبات الجامعية في ضوء االتجاىات اإلدارة المعاصرة

ضعنا خاتمة وممخص عام أجمع و  ليذا العمل وختاما المعموماتو  ومناىجو عمم المكتبات

عطاء الشكل النيائي لمعمل.  ىذا العمل من جميع الجوانب وا 
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 الفصل األول:

15 

 :تمييد

يتناول ىذا الفصل اإلطار المنيجي كما ىو معروف عمميا أن الدراسة تقوم عمى 

 دعامتين أساسيتين ىما:

فالبحث تجربة ميدانية في إطار معرفي ومنيجي ، البناء النظري والبناء المنيجي

 لمحصول عمى نتائج نيائية.

وقد تمثل ىذا الفصل في عرض مشكمة الدراسة وتساؤالت وفرضيات باإلضافة إلى 

سابقة التي تساعد أىمية وأىداف التي نريد الوصول إلييا وتحقيقيا واعتماد عمى دراسات 

زالة  الباحث في عممية بحثو وتحديد مصطمحات الدراسة الذي يسيل حصر الموضوع وا 

بعض اإلبيام عنو لموضوع الدراسة بمنطمق مصادر المعمومات المتاحة في المكتبات 

 الجامعية ودورىا في دعم التكوين الجامعي.

 السابقة: الدراسات ـ1

الخطوات العامة في عممية البحث العممي التي تعتبر الدراسات السابقة إحدى 

 ينطمق منيا الباحث في صياغة بحثو.

 مصطفى، مزشين دراسة (:الدراسة األولى ( 

مصادر المعمومات ودورىا في تكوين الطالب الجامعي وتنمية ميولو  بعنوان:

 المنتوري قسنطينة  والمعمومات جامعةرسالة دكتوراه في عمم المكتبات ، القرائية
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أشكاليا  واإللكترونية وتعددتيدف الدراسة إلى إبراز مشكمة مصادر المعمومات الورقية  -

 والعالقة الموجودة بين المصادر المعمومات الورقية واإللكترونية.

وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي واعتمد في جمع البيانات عمى وسائل وأدوات وىي  -

 االستبيان.المالحظة 

سة أن التحكم في التقنيات والوسائل الحديثة التي تنشر وتثبت وأظيرت نتائج الدرا -

المعمومات ىي نتيجة عوامل عديدة ساىمت في تعمم الطالب وتدريبو عمى الولوج إلى 

 المعمومات ومن بين العوامل نذكر:

  والتطورات.المجيود الفردي الذي يبذلو الطالب لمتعرف عمى التغيرات 

  وخارج الجامعة لتكوين الطالب من حيث كيفية إجراءات دورات تدريبية داخل

 استغاللو لمصادر المعمومات.

 :(دراسة مريم بوكر كر) الدراسة الثانية 

استخدام مصادر المعمومات اإللكترونية من طرف طمبة الماستر تخصص  بعنوان:

  .2252 ـ 2229 سطيف سنةدراسة ميدانية بجامعة فرحات عباس بوالية ، إعالم ألي

تيدف ىذه الدراسة لمتعرف عمى مصادر المعمومات التي يستخدميا طمبة الماستر 

تخصص إعالم ألي وأىم دوافع استخدام ىذه المصادر اإللكترونية والمشاكل التي يواجيونيا 

 المصادر.خالل استخداميم ليذه 
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وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي وقد اعتمد عمى أداة جمع البيانات 

 الستبيان والمقابمة.ا

وقد أظيرت نتائج الدراسة بتوقع استخدام مصادر المعمومات اإللكترونية من طرف 

م استخدام مصادر عمييالطمبة ومن خالل تحميل النتائج توصل أن التخصص يفرض 

راجع لعدة أسباب المتحصل  وىذا، الخطالمعمومات اإللكترونية والمصادر المتاحة عمى 

لدراسة التي يستخدمونيا في إنجاز بحوثيم األكاديمية وسرعة الوصول إلى من خالل ا عمييا

 المعمومات والحداثة.

 :(احي حسينةبر )دراسة  الدراسة الثالثة 

دراسة ، الطمبة الجامعيين حيال استخدام المعمومات في المكتبات الجامعيةعنوان: ب

 ميدانية لمكتبة العموم االقتصادية بجامعة مستغانم.

الطمبة في استخداميم لممعمومات  تمحاولة التعرف عمى سموكيا، الدراسة ىدف ىذه

تحديد أنواع وأشكال المعمومات التي تخدم الطمبة الجامعيين في أبحاثيم تعرف ، في المكتبات

ثراء   رصيدىم.عمى كيفية مساىمة المكتبات الجامعية في توفير المعمومات لمطمبة وا 

زالة إبيام عمى الظاىرة وقد استخدمت الباحثة المنيج ال وصفي التحميمي لمتعرف وا 

 وقد توصمت إلى النتائج التالية: ، المدروسة وقد اعتمدت عمى أداة جمع البيانات لالستبيان
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وقد ظير من ، عمى أن الطمبة يستخدمون المعمومات الموجودة بالمكتبة الجامعية

المكتبة من مراجع  وع لما تقدمبالمئة وذلك راج 75خالل تردد الطمبة عمى المكتبة بنسبة 

ومصادر تمبي رغباتيم وحجاتيم ورضاىم عمى المكتبة وقد تم الوصول أن أكثر الطمبة 

 يستخدمون الفيارس اآللية في عممية البحث.

يب ولقد أفادتنا ىذه الدراسات في تحديد منيج الدراسة وجمع المراجع إضافة إلى ترك

 أسئمة استمارة االستبيان.

 الدراسة:مشكمة . 2

ية والتكوينية والتقنية تعميمال لخصائصيا، العصرإن المعمومات من أىم سمات ىذا 

وفي  العمياالمدارس ، كالجامعات، العالي تعميمواالجتماعية وىي أساسية داخل مؤسسات ال

الثقافية في أي دولة وفي أي ، االجتماعية، االقتصادية واإلدارية، جميع المرافق السياسية

 ما توفره من معارف ودورىا في إنجاز وتطوير البحث العممي بالنسبة لمطالبمجتمع ل

فيي تكتسي األىمية ، المعمومات الكيانات المادية التي تحمميا مصادر، الجامعي 

ازداد  كما تكمن أىمية مصادر المعمومات بقدر ما، القصوى في تنمية الميول القرائية

بة الجامعية إحدى مظاىر التطور والتقدم لمرسالة التي االىتمام بالمكتبات ليذا تعتبر المكت

 وتشجيع العمم والبحث العممي.، عميياتحمميا والمتمثمة في توفر مصادر المعمومات والحفاظ 

إال ، عمى أنو وميما حاولت المكتبات تحديد رصيدىا وتمبية رغبات المستفيدين منيا

وابتكارات في شكميا ، واختراعاتيصدر من مؤلفات  ستطيع اإلحضار بكل مات أنيا ال
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التحوالت التكنولوجية الحديثة التي تدعم وتنمي  وليذا فيي مجبرة عمى مسايرة، الورقي

تنحصر في الوثائق الورقية  ومقتنيات المكتبات الجامعية ال، وااللكترونية مجموعاتيا الورقية

ليذا ، واالسترجاع فحسب بل أصبحت تشمل ما أفرزتو التقنيات الحديثة في مجال الحفظ

زد إلى ، وجد الطالب الجامعي نفسو أمام كم كبير من المعمومات واألوعية الفكرية المتنوعة

ذلك اإلمكانيات التي ظيرت نتيجة ثورة المعمومات التي تسود بالمكتبة ال مجال إلى لعب 

الكم  باستيعاوىذا بتوسيع فضاء المكتبة لمتمكن من ، والتثقيف تعميماألدوار األساسية في ال

 اليائل من الطمبة.

، والكتاب، ولقد نالت مصادر المعمومات عناصر ألبأس بيا من قبل الباحثين

المكتبيين والطمبة الذي ليم نظرتيم لمستقبل مصادر المعمومات والمكتبات في نفس الوقت 

في فمنيم من يرى أن المكتبات ستحافظ عمى الرصيد الوثائقي التقميدي وتقديم الخدمات 

بينما يرى اآلخرون أن المكتبات التقميدية سيقل نجميا ، الشكل االلكتروني في آن واحد

وستطغى المكتبات االلكترونية واالفتراضية عمى أسموب البحث عن المعمومة ألنيا تواكب 

وبما أن أىداف المكتبات ، وبالتالي تمبي احتياجات الطالب الجامعي المتنامية، التطور

خاصة مرتبطة بتوفير مصادر المعمومات بأنواعيا وأشكاليا المتعددة فقد  الجامعية بصفة

 طرحنا السؤال العام التالي:

وتطوير  مدى تأثير مصادر المعمومات المتاحة في المكتبات الجامعية في دعم ما

 التكوين الجامعي؟
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 تساؤالت الدراسة:. 3

 ستعالجيا الدراسة:لقد أضفنا التساؤالت التالية لحصر وتحديد الجوانب التي 

 ما ىي أنواع المصادر التي يستخدميا الطالب لدراسة ولمبحث العممي؟ -

ىل مصادر المعمومات المتاحة في مكتبة كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية  -

 تمبي احتياجات الطمبة؟

 هم تتًاشً هاته انًصادر يع انًقرراث انذراسُت؟ -

 بكثرة فٍ عًهُت انبحث؟عهً أٌ نىع ين انًصادر َعتًذ انطهبت  -

 فرضيات الدراسة:. 4

لمفرضيات أىمية كبرى عند إنجاز الدراسات والبحوث العممية فيي عبارة عن 

تخمينات معقولة لمحل الممكن لمشكمة البحث ولإلجابة عن التساؤالت التي تضمنتيا 

 اإلشكالية وبناء عمى ىذا قمنا بصياغة الفرضيات التالية:

مصادر المعمومات الكترونية وتقميدية تدعم نوعية التكوين توفر مكتبة الكمية  -

 الجامعي.

مصادر المعمومات المتوفرة بمكتبة الكمية تتماشى مع المقررات الدراسية مع نوعية  -

 .يوجودة التكوين الجامع
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 مصطمحات الدراسة: . 5

يعتبر ضبط المصطمحات المستخدمة في الدراسة وشرح معانييا من األمور 

 في أي بحث عممي.األساسية 

 تعريف المعمومة: 

ترجع إلى كممة معمم أي األثر و : كممة مشتقة في المغة العربية من كممة عمم لغة

 1.الذي يستدل بو عمى الطريق

: فقد عرفيا البكري بأنيا بيانات تم معالجتيا بشكل أعطى ليا معنى اصطالحا

كة بالنسبة لعمميات وضع القرارات بالنسبة لمستقبميا أو مستخدميا ليا قيمة حقيقية أو مدر 

 2.الحالية أو المستقبمية

: ىي جميع األوعية أو الوسائل أو القنوات التي يمكن عن طريقيا التعريف اإلجرائي

منيا ويعني ىذا في مجال عمم المكتبات والمعمومات كل ما  ننقل المعمومات إلى المستفيدي

من خدمات المكتبات  نيمو إلى المستفيدييمكن جمعو وحفظو وتنظيمو واسترجاعو بغرض تقد

 .ومراكز المعمومات

                                                 
مكتبة الممك فيد  الرياض:، 5طالجامعية، كترونية في المكتبات لالمعمومات االمصادر ممحم،  توفيق أحمدعصام  ـ 1

 .57ص، 2255، 5432الوطنية 
2
، متاح عمى الرابط 53:55، عمى الساعة 56/52/2257عمى الخط مباشرة(، تمت الزيارة يوم )ـ مصادر المعمومات،  

 https://www.marefa.orgالتالي: 
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 مصطمح التكوين: تعريف 

 تعددت مفاىيم التكوين في المغات:

: ويستخدم المربيون مفاىيم عديدة لتعبير عن التكوين من ضمنيم اإلعداد لغة

PREPATIONS  والتأىيلQUIALIFICATION التدريب TRORUN
1 

تقوم بنقل مجموعة مرتبطة من المعارف والميارات : التكوين ىو عممية صطالحاا

 2تؤدي بالفرد إلى تغيير عام يسمح لو بالقيام بميام أخرى.

والتربية وقد  تعميممفيوم التكوين ىو األكثر شيوعا في مجال ال التعريف اإلجرائي:

عرف بأنو نشاط يقوم عن طريق نقل محتوى األفكار ومبادئ الحكم وأنماط عممية جديدة 

 3.واالجتماعي لألفرادحويل عميق لمبناء السيكولوجي بت

 :مصطمح المكتبة الجامعيةتعريف 

تمثل المكتبة المركزية في الجامعات والمعاىد أو الكميات التي  ةالمكتبة األكاديمي

العالي وتحتوي عمى مقتنيات مختمفة في األشكال  تعميمتشكل جزأ من المؤسسات ومعاىد ال

 1الورقية واإللكترونية.

                                                 
نسانية، عددقريشي عبد الكريم، مجمة ا 5  22، ص.5998، المركز الجامعي ورقمة، ديسمبر، 5لعموم االجتماعية وا 
 .23قريشي عبد الكريم، المرجع السابق، ص 2

الكنوز  دار :الصرايرة خالد عبده، الكافي في المفاىيم عموم المكتبات والمعمومات )معجم عربي، إنجميزي(، د.ط.، عمان 3
 .237، ص2252المعرفة لنشر والتوزيع، 
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المكتبة الجامعية ىي مؤسسة تربوية ثقافية تيدف إلى تزويد  التعريف اإلجرائي:

عمى  مما يساعدىالطالب لما يحتاجو من معمومات ومعارف وتقدم أعضاء ىيئة التدريس 

جراءات البحوث  تعميمأداء ميام في ال  وا 

 اإلتاحة: مصطمح عريفت

 النشر والبث أي ُأتيح نشر وبث من فعل أتاح. لغة:

ىي عممية نقل سريع دقيق لممعمومات حيث يكون األىم لدى المكتبة ىو  اصطالحا:

الوصول إلى المواد ثم خزنيا في شكميا األصمي ثم الحصول عمى نسخ منيا وتمكين 

 2المستفيدين منيا. 

إمكانية االستفادة من مصادر المعمومات المتوفرة في المكتبة أو  التعريف اإلجرائي:

مراكز المعمومات بشكل مادي أو مخزنة إلكترونيا في أوعية التخزين بيا من خالل إمكانات 

 يا بواسطة شبكة المعمومات المتاحة لممجتمعات.يالوصول إل

                                                                                                                                                         

، 2227قادي، عبد الغفور فتاج. معجم المصطمحات والمكتبات والمعمومات، د.ط.، الرياض: مكتبة الفيد الوطنية،  1
 .54ص.

 35الصرايرة، خالد عبد. المرجع نفسو، ص.  2
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 أىداف الدراسة:. 6

وانب التي ليا عالقة باختيار يتجسد ىدف ىذا البحث في الوقوف عمى بعض الج

ية والتكوينية تعميممصادر المعمومات وعالقتيا بمردود المكتبة التي يرتبط نجاحيا بالعممية ال

حيث يمكن تحقيق األىداف المرسومة منذ بداية التفكير الموضوع وتتمثل ىذه ، لمطالب

 األىداف في النقاط التالية:

 ًعهىياث انًتاحت فٍ انًكتبت.يعرفت يذي استفادة انطهبت ين يصادر ان -
انتعرف عهً أهى يصادر انًعهىياث انًتاحت بانًكتبت انجايعُت وكُف َتى استغالنها ين  -

 طرف انطهبت.
انًكتبت نهتعرَف بًصادر انًعهىياث  عهُهايعرفت أبرز انطرق وانبرايج انتٍ تعتًذ  -

 انًتىفرة نذَها.
 استخذاو يصادر انًعهىياث. تحذَذ انصعىباث وانعراقُم انتٍ تىاجه انطانب فٍ -
 انتعرف عهً دور يصادر انًعهىياث انًتاحت فٍ دعى وتطىَر انتكىَن انجايعٍ. -
وتفصُالته تسهُظ انضىء عهً يذي استغالل انطانب انجايعٍ نًصادر انًعهىياث  -

 أنىاع وأشكال يصادر انًعهىياث. نًختهف

 أسباب اختيار الموضوع: . 7

المعمومات ودورىا في حياة الطالب والقارئ في  إن محاولة إبراز أىمية مصادر

 والتكوين والتثقيف من أبرز األسباب التي أدت بنا إلى الدراسة في ىذا الموضوع. تعميمال

 والذي ينعكس عمى المكتبات إضافة إلى التغيير الذي أحدثو انفجار المعمومات

وتبني كل التقنيات الجديدة الدور البارز الذي ستمعبو في التعامل مع مصادر المعمومات و 

لتسييل عمميات الحصول عمى المعمومات وأثر استخدام المكتبة لمتكنولوجيا الحديثة لمصادر 
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إضافة إلى معرفة اختالف توجيات الطمبة في البحث عن المعمومة ، المعمومات عمى الطالب

، عممية البحث فمنيم من يفضل األوعية الورقية ومنيم من يحبذ الوسائط االلكترونية عند

من مصادر ومراجع مما جعمنا نفكر في أسباب  وومنيم من ليعرف المكتبة وما تحوي

فيما يتعمق بدور المكتبة الجامعية في تدريب وتوجيو  يمئراآاختالفيم والتعرف أيضا عمى 

الطالب لالستخدام األمثل واألجدر لمفيارس الورقية واآللية واالنترنيت لموصول إلى 

 .دون عناء المعمومات

 أىمية الدراسة:. 8

إن موضوع مصادر المعمومات وأىميتيا بالنسبة لمطالب الجامعي ىي المشكمة 

ألنيا أحد أىم الوسائط التي تعزز وتدعم الثقافة وتكوين ، المقصودة في البحث بوجو عام

ب والحقيقة أن وصف تأثير مصادر المعمومات عمى أداء الطال، الطالب خالل مراحل دراستو

الذي ، بالجانب النظري الميدان وتعديتعتمد عمى  فيي، المعتزلالجامعي ليست بالعمل 

حصائيات وتحميل البيانات تحميال مناسب لواقع الجامعة وىنا تنبع أىمية  يعتمد عمى حقائق وا 

والنجاح في  الحياة اتميكانزيمأن مصادر المعمومات ىي أساس فيم  باعتبار، الدراسة

 .الدراسة والبحث والتكوين

الفرد عمى كيفية استخدام مصادر المعمومات  تنشئةأىمية  فيوتبرز أىمية البحث 

 واستغالليا في القراءة والمطالعة.، المتنوعة
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نحو مصادر  واتجاىات الطمبةليذه الدراسة أيضا أن تكشف أراء  نكما يمك

ستخداميا في عممية التكوين والتوعية لألوعية التي المعمومات بصفة عامة وأىميتيا ومقدار ا

يستخدمونيا وبالتالي يمكن لنتائج الدراسة أن تساعد في تنمية وبناء مقتنيات المكتبة 

وتساعد عمى تحسين كفاءات المكتبة من حيث اختيار وتنمية تمك المصادر بما ، الجامعية

 .عميياينعكس إيجابا 

 منيج الدراسة:. 9

الطريق المؤدي إلى الغرض المطموب وتعني  يتعني في األصل األوروبكممة منيج 

في الفكر العممي المعاصر الطريق المؤدي إلى الكشف عن حقيقة بواسطة طائفة من القواعد 

 1العامة. 

، فيو يختمف باختالف موضوع كل دراسة، يعتبر المنيج أساس كل بحث ودراسة

 ومن، مسبقاو وفق فرضيات موضوعة ومحتممة ألنو يساعد الباحث في تحديد وضبط دراست

ثم الوصول إلى نتائج واضحة ودقيقة والمنيج المتبع في ىذه الدراسة ىو المنيج الوصفي 

 2التحميمي.

                                                 
1
، 5984 ىام، طمعت. سين جيم في المناىج البحث العممي، د.ط.، بيروت: مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع ، 

 .5ص.
2
 .27، ص.5988أحمد بدر. المناىج البحث في العموم والمعمومات لممكتبات، د.ط.، الرياض: دار المريخ،  
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إذن المنيج الوصفي يقوم بتحديد خصائص الظاىرة ووصف طبيعتيا ونوعية 

ور حول سبر أغوار وما إلى ذلك جوانب تد االعالقة بين متغيراتيا وأسبابيا واتجاىاتي

  1المشكمة أو ظاىرة معينة تعرف عمى حقيقتيا في أرض الواقع. 

الوصفي يشمل كافة المناىج األخرى باستثناء  المنيج، ويعتبر بعض الباحثين بأن

ألن عممية الوصف والتحميل الظاىرة تكاد تكون مسألة ، المنيجين التاريخي والتجريبي

ويعتمد المنيج الوصفي عمى تفسير ، لبحوث العمميةمشتركة وموجودة في كافة أنواع ا

الوضع القائم وتحديد الظروف والعالقات الموجودة بين المتغيرات كما يتعدى المنيج 

الوصفي مجرد جمع البيانات وصفية حول الظاىرة إلى تحميل والربط والتفسير ليذه البيانات 

 وتصنيفيا وقياسيا واستخالص النتائج منيا.

 الدراسة:مجتمع  .10

استيدفت ىذه الدراسة في كمية العموم االجتماعية ـ مستغانم ـ كل المستفيدين 

والمتمثمين في طمبة ماستر عمم المكتبات باعتبارىم األكثر استخداما لممكتبة الجامعية 

استمارة استبيانيو وقد  "85" استمارة استرجعنا منيا "95تم توزيع " عميوواألكثر حاجة ليا و 

الرتباطاتيم وكذلك  ار ظن، اتاستمار  "52" ـــــب من استمارات قدر، استرجاع الباقي ناعميتعذر 

 .عدم تواجد معظميم

                                                 
1
عداد الرسائل واألبحاث والمؤلفات: إنجميزي عربي، د.ط.، اإلسكندرية، د.ت.،   مراد عبد الفاتح. موسوعة البحث العممي وا 

 .5269ص.
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 :عينة الدراسة. 11

ليس في إمكان الباحث في كل حاالت جمع البيانات عن جميع وحدات المجتمع 

الوحدات فإن الباحث يختار عدد من  عميوموضوع الدراسة إذ في ذلك إىدار لممال والوقت و 

ويتمثل ، البيانات منيا بيدف تعميميا عمى بقية المجتمع وتجمع، الكميلمجتمع الدراسة 

األولى ماستر والسنة الثانية ماستر  والمعمومات السنةمجتمع دراستنا في طمبة عمم المكتبات 

 .طالب 585بجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم وقد كان عددىم اإلجمالي ىو 

 جمع البيانات:أدوات . 12

ىي عممية مراقبة أو مشاىد السموك الظواىر والمشكالت واألحداث  المالحظة:

بأسموب عممي منظم ومخطط ، ومكوناتيا المادية والبيئية ومتابعة سيرىا واتجاىاتيا وعالقاتيا

وىادف بقصد التفسير وتحديد العالقة بين المتغيرات والتنبؤ بسموك الظاىرة وتوجيييا لخدمة 

  1.راض اإلنسان وتمبية احتياجاتياأغ

تعتمد في الخدمات المقدمة ومما الحظناه في مكتبة كمية االجتماعية أنيا 

  بشكل كبير. تقميديةال المعمومات عمى مصادر لممستفيدين

أداة يستخدميا المشغولون بالبحوث التربوية عمى نطاق واسع لمحصول  االستبيان:

جراء البحوث التي تتعمق باالتجاىات ، قائمة بالفعلعمى حقائق الظروف واألساليب ال وا 
                                                 

1
ع البيانات والمعمومات أغراض البحث، العممي، د.ط.، عمان: دار الصفاء لنشر عميان، الربحي مصطفى. طرق جم 

 .67، ص.2228والتوزيع، 
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الوسيمة العممية ، بعض الدراسات أو جوانب معينة منيا االستفتاء فيواآلراء وقد يكون 

الوحيدة المسيرة لتعريض المستفيدين لميزات مختارة بعناية بقصد جمع البيانات الالزمة 

ثبات صدق الفرضية أو النظرية.   1وا 

 استمارة االستبيان التي كانت مسقطا لدراستنا عمى ثالثة محاوروقد اشتممت 

 .تمثل المحور األول عمى البيانات الشخصية لكل مستفيد

وقد أسس  تعميمأما المحور الثاني فقد تشمل مصادر المعمومات وعالقتيا ببرامج ال

 عمى ستة أسئمة.

عمومات وقد تمحور أما المحور األخير شمل التكوين الجامعي وعالقتو بمصادر الم

 عمى ستة أسئمة.

 :حدود الدراسة. 13

عند إجراء أي دراسة ميدانية يشترط عمى الباحث عمى أن يقوم  الميدانية:الحدود 

بتحديد مجاالت البحث التي تتكون أساسا من عناصر محورية تعتبر ركيزة البحث والمتمثمة 

                                                 
1
ألعبيدي، محمد حاسم؛ آالء محمد ألعبيدي. طرق البحث العممي، د.ط.، عمان دار دبور لطباعة والنشر والتوزيع،  

 .533، ص.2252
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بمثابة توفير أدوات ، المجاالت في الحقيقةتحديد ىذه ، في حدود الجغرافية الزمنية والبشرية

 1أساسية لتحكم في موضوع البحث. 

عيناتنا وقد  عميوىي اإلطار الذي أجرينا فيو دراستنا والذي تتوزع  الجغرافية: حدودال

 ."2تمركزت ىذه الحدود عمى مستوى كمية العموم االجتماعية "مستغانم

استغرقتو الدراسة الميدانية بدأ من تحديد ىي تمثل الوقت الذي  الحدود الزمنية:

وصوال إلى تحميميا ، مجاليا واختيار عيناتيا وتصميم أدوات جمع البيانات المستخدمة فييا

 بعد جمع عناصرىا.

 2257من شير ديسمبر ، لقد استغرقت مدة إنجاز ىذه الدراسة حوالي ستة أشير
رية حوالي أربعة أشير وكنا نعمل وقد استغرقت الدراسة النظ 2258 وإلى غاية شير ماي

تحهُم اننتائج موازنة ليذا العمل عمى إنجاز استمارة استبيان وتصحيحيا وتواصمت عممية 

 .ىغاَت شهر ياَ ًنإ

من مكتبة الجامعية  نشممت حدود الدراسة البشرية المستفيدي لحدود البشرية:ا

لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم وتمثمت في طمبة عمم المكتبات السنة األولى ماستر 

 والسنة الثانية ماستر.

 

                                                 
1
لمكتبات والمعمومات ، د.ط.، الرياض: دار المريخ لنشر والتوزيع ، محمد فتحي، عبد اليادي. البحث ومناىجو في عمم ا 

 .5567، ص.5988
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 تمييد:

تعتبر المكتبات الجامعية الشريان الرئيسي الذي يغذي البرامج واألىداف واألغراض 

الجامعية سواء عممية التكوين أو البحوث العممية وىي بذلك ممزمة بمتابعة المناىج الدراسية 

ومواكبتيا وتطوراتيا المتالحقة وكذلك ممزمة بمتابعة برامج البحث العممي حتى الجامعية 

، وتسعى لمسيطرة عمى مصادر المعرفة األزمة، تتمكن من تنمية مجموعاتيا في ىذا االتجاه

وكشوف محطات ، ونشر المطبوعات لمتبادل كبحوث األساتذة ورسائل الجامعية القيمة

 التجارب العممية.
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 حث األول: ماىية المكتبات الجامعيةالمب

 تعريف المكتبات الجامعية المطمب األول:

 :ونذكر منيابعدة تعاريف  فُ ر  ع  تُ  

ىي تمك المكتبة ومجموعة المكتبات التي تنشأ وتمول وتدار من قبل الجامعات  .1

الطالب وذلك لتقديم المعمومات والخدمات المكتبة المختمفة لممجتمع األكاديمي المكون من 

 واإلداريين العاممين في الجامعة وكذلك المجتمع المحمي. والمدرسين

كما عرفت الموسوعة العربية لمصطمحات عموم المكتبات والمعمومات  .2

أنيا: مكتبة أو نظام من المكتبات تنشأ وتدعمو تديره  عمىوالحاسبات المكتبة الجامعية 

كما تساعد برنامج التدريس ، مبة وىيئة التدريسالجامعة لمقابمة االحتياجات المعموماتية لمط

 1.واألبحاث والخدمات

يعرفيا القاموس البنياوي عمى أنيا عبارة عن مجموعات المكتبات التي تنشا  .3

وتمول من قبل الجامعة لتقديم الخدمات المكتبة لمطمبة والدارسين العاممين في ىذه المؤسسة 

2. التي يحتاجونياوذلك عن طريق تزويدىم بالمعمومات 
 

                                                 
1
، عمان: 5محمد عوض الترتوري، آخرون. إدارة الجودة الشاممة في المكتبات الجامعية: مراكز المعمومات الجامعية. ط 

 .545. ص.5432، 2229دار الحامد لنشر.  والتوزيع، 
2
ياوي الموسوعي في مصطمحات المكتبات.  والمعمومات، د.ط.، القاىرة: العربي لنشر.  خميفة شعبان. قاموس البن 

  .453، ص.5995والتوزيع، 
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المكتبة الجامعية ىي تمك المؤسسات العممية الثقافية التي تيدف إلى خدمة  .4

وتشتمل مكتبات ، الطالب واألعضاء الييئة التدريسية وموظفي الجامعة وعموم الباحثين

 1العالي.  تعميماألخرى الممحقة ب مؤسسات الوالمكتبات  العمياالكميات والجامعات والمعاىد 

المكتبة الجامعية بالمفيوم العممي الحديث ىي إحدى المؤسسات الثقافية التي  .5

العالي وال يقبل ىذا الدور في أىمية وضرورتو عن  تعميمتؤدي دورا عمميا ىاما في مجال ال

خدمة  عمىأي دور أخر يمكن أن تقوم بيو أية مؤسسة ثقافية وتثقيفية وتربوية وعممية تعمل 

، بة واألساتذة والباحثين والمنتسبين إلي ىذه الجامعة أو الكمية والمعيدمجتمع معين من الطم

وذلك بتزويد بالمعمومات التي يحتاجونيا في دراستيم وأبحاثيم من الكتب والدوريات والمراجع 

وأوعية المعمومات األخرى بعد تنظيميا وتصنيفيا وفيرستيا وتكشفييا تسييال لموصول إلي 

ما جزء أساسي ليتجزأ وال يمكن االستغناء عنو في المؤسسات العممية المعمومة المطموبة إن

المكتبة فبينما و  الطالبو  التابعة ليا دون مبالغة أو تحيز القول بأن الجامعة ىي األساتذة

المعرفة يقف الطالب في محراب الجامعة يتمقى العمم وتقف و  نشر العمم عمىيعمل األساتذة 

 المعرفة لكل منيا. و  دة عمى توفير مصادر العممالمكتبة من ورائيا تعمل جاى

                                                 
الصرايرة، خالد عبد. معجم الكافي مفاىيم عموم المكتبات والمعمومات: عربي انجميزي. د.ط.، عمان: دار الكنوز المعرفة  1

 .237، ص.2252العممية لنشر.  والتوزيع، 
، د.م.، دار العمم.  واإليمان لنشر.  والتوزيع، 5السعيد، المبروك إبراىيم. أخصائي المكتبات: بين المينة.  والرسالة، ط 2

  .252، ص.2256
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ومن ىنا تبين أن المكتبة الجامعية تحتل مركزا عضويا رئيسيا في الثالوث الجامعي 

 تعميمومن ىنا فقد أصبحت االتجاىات المعاصرة في ال الجامعية،وفي أداء الرسالة العممية 

الجامعي تؤكد عمى ضرورة تعميم المكتبات الجامعية حتى عمى مستوى الكميات والمعاىد 

 1. واألقسام

كما عرفت الموسوعة العربية عمم المكتبات والمعمومات المكتبة الجامعية بأنيا  .6

مكتبة ونظام من المكتبات تنشئة وتدعمو وتديره الجامعة لمقابمة احتياجات المعموماتية لطمبة 

كما تعرف أيضا عمى أنيا ىي التي تنشأ في المعاىد ، 2يئة التدريس لألبحاث والخدمات وى

الثانوي  تعميمأي ما بعد ال العمياية تعميموالكميات والجامعات المخول ليا القيام بمرحمة ال

 مكتبة معيد(.، مكتبة قسم، )الكمية

 المطمب الثاني: أنواع المكتبات الجامعية 

المكتبات الجامعية باختالف المجتمع الذي تخدمو ويكمن ذلك  ىناك عدة أنواع من

 يمي: فيما

                                                 
طو العشري؛ نجالء عبد الفتاح. المكتبات االلكترونية والرقمية وأثرىا الثقافي في المجتمع، د.ط.، اإلسكندرية: دار الوفاء  5

 .573، ص.2254اعة.  والنشر، لدنيا الطب
مرسى نجالء؛ محمد جابر. اديولوجية انجاز العمل بالمكتبات، د.ط.، اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  2

 .363، ص.2254
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 :المكتبة المركزية. 1

وتيتم بصفة أساسية بخدمة طالب أثناء الدراسات  لمجامعة،ىي المكتبة الرئيسية 

 والمتخصصة،جع العامة اوأعضاء ىيئة التدريس والباحثين مع االىتمام باقتناء المر  العميا

المكتبات  والتكامل معوتقوم المكتبة المركزية بالتنسيق  المتقدمة،تقدم خدمات المعمومات 

 1ة التي يمكن توفيرىا بمكتبات الكميات.يالمواد المكتب عمىالكميات وقد تحتوي 

 مكتبة الكمية:. 2

حيث تقدم خدماتيا لمقطاع  الجامعية،تعد مكتبة الكمية وحدة من الوحدات المكتبة 

كما أنيم أكثر ارتباطا بيا من  األولى،وىم طالب المرحمة الجامعية  بالجامعة العريض

كما تتصل في مقتنياتيا  ليم،ألنيا األصغر حجما وأقل تعقيدا وأقرب ، المكتبة المركزية

 عمىمما يشجع الكثير منيم  الدراسية،يدرسو الطالب في المناىج  والمعرفية بماية تعميمال

 2فادة منيا من مقتنياتيا ومراجع المتعمقة بيا. واالست عميياالتردد 

                                                 
رفة، إبراىيم، سعيد مبروك. إدارة المكتبات الجامعية في ضوء االتجاىات اإلدارة المعاصرة: الجودة الشاممة إدارة المع 1

 .43، ص.2252اإلدارة االلكترونية. د.ط.، القاىرة: المجموعة العربية والنشر، 
خطاب، سعيد مبروك. الدور الثقافي لممكتبات الجامعية بين التكوين وثورة المعمومات، د.ط.، عمان: مؤسسة الوراق  2

 226، ص.2254لنشر.  والتوزيع، 
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 والمعاىد:مكتبة األقسام . 3

مما أستدعى  العممية،ظيرت ىذه المكتبات مع توسع الجامعات وتعدد التخصصات 

 1 .نتيجة زيادة عدد الطمبة جديدة،فتح أقسام )المعاىد(

مما دفعيا  القراءة،إلى عجز المكتبة المركزية في تمبية جميع احتياجات  ىوىذا أد

وقد تطورت ىذه الفروع وتمت شيئا فشيئا ، إلي فتح فروع ليا عمى مستوى ىذه المعاىد

من خالل الخدمات  والطمبة .األساتذةجعميا في مكانة االستقطاب  والوثائق ممابالكتب 

تبة وىذا أعطاىا فيما بعد صفة المكتبات بعد أن كانت مجرد فروع المك تقدميا،الفعالة التي 

 .لموثائق المركزية أو مركز

 مكتبات مراكز البحث العممي:. 4

ىي مكتبات تنشأ عمى مستوى الجامعة وتوجو لخدمة البحوث العممية والعاممين 

 2. عمى إلعداد الدراسات فتييئ ليم المصادر والمراجع التي تساعدىم في تقديم بحوثيم

العالي  تعميمف المكتبات األكاديمية ىي تمك المكتبات الموجودة في معاىد ال عميوو 

الجامعي أي أنيا تشتمل مكتبات المكتبات المعاىد المتوسطة وتشمل مكتبات الكميات بما 

كما تضم المكتبات األكاديمية ، في ذلك تشمل كميات الفنية وغيرىا من الكميات المينية

                                                 
في العصر الرقمي، د.ط.، عمان: مؤسسة الوراق لنشر.  والتوزيع،  خطاب، سعيد مبروك. لوائح المكتبات الجامعية 1

 .72، ص.2254
2
وظائفيا، د.ط.، بيروت: دار النجالء لنشر.  والتوزيع، -أىدافيا-تطورىا-.المكتبة الجامعية: تنشاتياسعيد، أحمد حسن 

 .25، ص.5992
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ا فيو من مكتبات المركزية وأخرى متخصصة بأقسام العممية أو الشكل المكتبي الجامعي بم

  1الكميات داخل الجامعة. 

 المطمب الثالث: وظائف المكتبات الجامعية 

  ع.الفرو  والفني عمىاإلشراف العام اإلداري 

 متخصص إلفادة ، تجميع كشاف ىجائي بالمؤلفين والموضوعات لكل مجال فكري

 المستخدمين.و  الباحثين

 التعاون بين الفروع.و  ف عمى تبادل اإلعارةاإلشرا 

 االستخالص لممكتبات الفرعية، التكشف، اإلشراف عمى عمميات التزويد اإلعارة الفيرسة. 

  الببميوغرافيةتسييل الستعمال المكتبة وتمبية ما يحتاجو روادىا من خالل خدمات المكتبة 

 .واإلعالمية بدقة وكفاءة

 الخ ضرورة البحث ... نصوص، خرائط ،وثائق، دوريات ،توفير مواد المعرفة من الكتب

 2. العممي

  بناء وتنمية المجموعات المعموماتية بما يضمن توفير مصادر المعمومات الالزمة لقيام

 .معميالتو  الدراسةو  الجامعية بمياميا في البحث

                                                 
1
، اإلسكندرية: دار 5وأثرىا الثقافية في المجتمع، ط  عبد الفاتح؛ طو العشري. المكتبات اإللكترونية.  والرقمية.نجالء  

 .473، ص.2254الوفاء لدنيا الطباعة.  والنشر، 
2
 24-23، ص.2254، دمشق: دار العمم لنشر.  والتوزيع، 5محمد ىاني. مدخل إلي عمم المكتبات.  والتوثيق، ط 
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 حفظيا و  تنظيم ىذه المجموعات بما في ذلك عمميات التي تكمف ضبط ىذه المجموعات

 صيانتيا.و  تكشفيياو  وتحميميا

 المرجعية واسترجاع المعمومات وما يشمل ذلك من إرشاد و  تقديم الخدمات المكتبة

المكتبي الميني ومعاونة رواد المكتبة وتوجيييم نحو اإلفادة األمثل من المجموعات 

 .المتوفرة

 إلي االستفادة الدارسين بالثقافة المكتبة األساسية لتمكينيم من الوصول و  تزويد الطالب

 .المثمى لمقتنيات المكتبة وأوعية المعمومات

 واإلعالم.، والتوثيق، تطوير عمل المكتبي وتحسين األداء الوظيفي 

  دراسة المستفيدين من خالل خدمات المكتبة أي القراءة بمختمف فئاتيم معرفة اتجاىاتيم

 1أفضل وجو. عمىالمعموماتية و  بيدف تمبية طمباتيم وحجاتيم المعرفية، القرائية

  وتتمخص وضيفة المكتبة الجامعية في تقديم مصادر المعمومات وغير ىا من الخدمات

 2لممعيد الذي تنتمي إليو. ميةعميالتاألىداف و  التي تحقق البرامجو  المكتبية

 المطمب الرابع: أىمية المكتبة الجامعية 

 التدريب. دعمو بين الطمبة وأعضاء ىيئةو  تشجيع البحث العممي عمى تعمل 

  ىا(غير و  البحوث والكتبو  تشجيع النشر العممي )الدراسات عمىتعمل. 
                                                 

1
بدوي، مصطفي أحمد. مجمة المكتبات.  والمعمومات، فعل القراءة )قانون أرشيف(، طريمس: مجمة الشمالي، طريق  

 .www.asatha.books.com، متاحة عمى الخط التالي 84يونيو ص.55
2
، 2253، د.م.، دار الوراق لنشر.  والتوزيع، 5حسن، صالح الياشم. المدخل إلي عمم المكتبات.  والمعمومات، ط 

 .527ص.
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 العممي والكفاءة من خالل و  تنمية الجانب الثقافيو  تساىم في البناء الفكري في المجتمع

 1. الخدمة التي تقدميا

 تاحتو لالستعمالو  وعميالحفاظ و  حماية التراب الفرد اإلنساني  .ا 

 عداد الكوادرو  معميت  اكتساب الخبرةو  البشرية المتخصصة في ىذا المجال ا 

 المراجعو  الدورياتو  المعموماتية لمجتمع المستفيدين مثل اإلعارةو  تقديم الخدمة المكتبية 

  2مصادرىا المختمفة. و  حسن االستخدام المكتبة عمى المستفيدينتدريب 

 ارتباطا وثيقا  توفير مجموعة حديثة وشاممة وقوية من مصادر المعمومات التي ترتبط

 .البحوث العممية الجارية في الجامعةو  البرامج األكاديميةو  بالمناىج الدراسية

 المطلب الخامس: أهداف المكتبات الجامعية 

تقوم المكتبات الجامعية بدور فعال في تقديم الخدمات المعموماتية لممستفيدين ويمكن 

 يمي: فيمااإلجمال أىداف ىذه المكتبات الجامعية 

 األساتذة والباحثين لمقيام بأبحاث العممية.و  تقديم المساعدة لمطالب 

  ميةعميالتخدمة المناىج. 

 الخدمات المكتبية مع جميع المكتبات البحث في العالمو  تبادل المعمومات . 

 .نشر البحوث العممية 

                                                 
1
 35، ص.2228، عمان: دار الدجمة ناشرون وموزعون، 5لدباس، الريا أحمد. المرجع في عمم المكتبات والمعمومات، طا 

 .555، ص.2255المدادحة، أحمد نافع.  أنواع المكتبات، د.ط.، عمان: لنشر والتوزيع،  2
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 .مركز نقل التراث العالمي من لغة إلى لغة أخرى 

 غير أعمال المكتبات. تدريب العاممين في حقل المكتبات من 

  تعتبر المركز الرئيسي لتطوير العمم المكتبات من خالل إصدار المجالت والنشرات في

جميع نطاقات المعرفة وجميع النواحي الثقافية االجتماعية الفكرية التي تحيط بالمجتمع 

 1الذي يخص الفرد.

 ريق اختيار وحفظ تنظيم وتطوير خدمات المنيج الدراسي في الجامعات أو الكمية عن ط

 . المواد المكتبية التي ترتبط بيذا المنيج

 من خالل توفير مصادر لمبحث والمعرفة التي تحتاج إلييا ، الدراسةو  تسير وسائل البحث

والتي تحتاج إلييا األساتذة في إلقاء  الطالب والباحثون كل في مجال ألتخصصو

 طالبيم. عمىمحاضراتيم 

  ذلك بإعداد الفيارس ليا ووضع الالفتات اإلرشادية التي تنظيم المجموعات المكتبية و

 2. عميياتساعد القراءة في الحصول 

 -  توفير مصادر المعمومات المعرفة اإلنسانية لخدمة التخصصات العممية المختمفة

 . بالجامعة

                                                 
والمكتبات.  ومراكز المعمومات، دط، دم، دار المسيرة محمد عوض الترتوري. إدارة الجودة الشاممة: التعميم العالي.   2

 .553لمنشر والتوزيع، دس، ص
2
، 2252، عمان: دار المسيرة لنشر والتوزيع، 2وائل مختار إدارة وتنظيم المكتبات ومراكز المعمومات، ط إسماعيل، 

  252ص
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  تطوير وتنظيم المكتبة بما يتفق مع التطورات الحديثة في مجال خدمات المكتبات

 والمعمومات.

 تقديم خدمات المستفيدين عن طريق الرد في أسرع وقت ممكن . 

 1خارجيا. و  تبادل مصادر المعمومات بكافة أشكاليا بين الييئات في داخل المؤسسات 

 األنشطة الثقافية ودعم ثقافة الطالب.و  إقامة المعارض 

 ة من المجتمع المستفيد من ىذه المكتبو  الطالبو  تقديم الخدمات األعضاء ىيئة التدريس

خالل المصادر التي تحوييا ومجمع المصادر التي تحوييا التي تخدم المواضيع 

 2لممستفيدين منيا.

 الخارجية.و  تقديم الخدمات ألعضاء ىيئة اإلعارة الداخمية 

  تجميع واالقتناء وتحميل وتنظيم واسترجاع وبث المعمومات المتخصصة وتقديم الخدمات

 يا بأسرع وسيمة ممكنة.المعمومات المطموبة لممستفيدين من

  ثراء البرامج األكاديمية البحثية عن طريق توفير مجموعات مكتبية نشطة تدعيم وا 

مستخمصات ووسائل وبحوث وغيرىا و  كشافاتو  ومتطورة من مراجع ودوريات عممية

 ممن لو عالقة بجميع البرامج الجامعي.

                                                 
1
، اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة.  5سماعيل سعيد مبروك.  المكتبة الجامعية والتحديات مجتمع المعمومات، طإ 

 35، ص2229والنشر، 
 
2
إبراىيم السعيد مبروك. إدارة الموارد البشرية ب المكتبة الجامعية في عصر المعرفة ، دط، اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا  

  23، ص2254الطباعة والنشر ، 
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 المبحث الثاني: التكوين الجامعي 

 التكوين الجامعي المطمب األول: تعريف 

ىو التكوين التدريجي عمى حجم المعمومات تتدرج في دروس عممية شيوعيا 

وتيدف مجموع ىذه المعمومات إلي إعطاء القدرة لسيطرة الجزئية عمى قطاع عممي ، الطالب

 1. يةتعميموينقسم ىذا التكوين عند الضرورة إلى برامج وطرق ، أو تقني محدد

تكوين  إلىىو ذلك النمط من التكوين الذي ييدف كما أن التكوين الجامعي 

التي تدوم مدة و  الصحافة وغيرىاو  المخططين وباقي الفئات المينية كالطبو  المسيرين

 2التكوين بيو أربع سنوات أو أكثر.

 وظائف التكوين الجامعي  الثاني:المطمب 

بشرية مجمدة إن التكوين العالي يعمل عمى تكوين الطالب وتحويميم من مجرد مواد 

العالي ىي في  تعميمولنؤكد في األخير أن مخرجات ال، إلى طاقات فعالة مستعدة لمعطاء

 3الحقيقة من أىم عناصر المتدخالت في عممية اإلنمائية. 

ذ ألقينا الضوء عمى وظيفة ال العالي اإلنمائية التكوينية ونظرا ألىميتيا يمكن  تعميموا 

 يمي:  فيماأن تكمن 
                                                 

1
، 2254الرقمي، د.ط.، عمان: مؤسسة الوراق لنشر والتوزيع، خطاب، سعيد مبروك. لوائح المكتبات الجامعية في العصر  

 .67ص.
2
يعقوبي شريفة. التكوين الجامعي المتخصص وأداء العمل الصحفي اإلذاعي: دراسة ميدانية ب اإلذاعة الجيوية سوق  

 .22ص.، 2228األىراس، جيجل، باتنة، مستغانم، مذكرة ماجستير: عمم االجتماع جامعة المنتوري، قسنطينة، 
3
 .258، ص.2222عمي الغربي، وآخرون. تنمية الموارد البشرية، د.ط.، الجزائر: دار اليدى،  
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ين شخصية الطالب عن طريق تزويده بمعارف وخبرات تجعل منو بناء وتكو  -

 فعاال في تخصصو بقدر تستجيب فيو لحاجاتو.

االرتياد  عمىتمرينو بتحضير الطالب و  تنمية روح البحث من خالل تدريب العقل -

تنمية ، إلى المكتبات وحضور المسابقات ممارسة النشطات الثقافية لتنمية الشخصية

 1. أيضا في الكشف عن المبتكرين ورعايتيم وتنميتيم وتنمية قدراتيم، مارىاواستث، متكاممة

 تكوين القدرات الشخصية عمىالعالي تعمل  تعميمجعل جميع البرامج وخدمات ال -

كاتجاىات إيجابية ، الموضوعية والتنظيم، النزاىة، العممية التي سماتيا األساسية الدقةو 

 2. في المجتمعومحركات أساسية لمسموك اإلنمائي 

عمى أنيا  تعميملقد ظيرت نظريات جديدة تفسير عممية ال وظيفة عالجية تغيرية: -

يكتسب الطالب أساليب  تعميمإذ أنو أثناء عممية ال، عممية تغير وتعديل في السموك الفرد

االستجابة لقدراتو وتعمل عمى و  وتؤدي إلى إشباع حاجاتو ميولو،جديدة لمسموك تتفق مع 

تحقيق أىدافو فكمما كان سموك الطالب المتعمم بيذا المفيوم يشمل تغيرات العالجية 

 . واالنفعالية وعقمية واالجتماعية قد تستمر مدى الحياة والجسمية،

                                                 
1
عالي، بن محمد تويحري. األنظمة الثقافية والتنمية واالبتكار، مجمة التربية، المجنة القطرية لمتربية والثقافة، والعموم، العدد  

 .72، ص.5995، 29
معرفة الكاممة والحوار في بناء فكر الشباب، مجمة التربية، المجنة القطرية لمتربية.  والثقافة.  سعيد، محمدا لحفار. دور ال 2

 .593، ص.5995، 554والعموم، قطر، العدد 
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ثارة قوى المتعمم عمى القيام بتغير فني السموك  تعميمفعممية ال ىي عممية تحضير وا 

 1. تعميممما يؤدي عمى حصول ال الخارجية،و  لمتغيرات الداخميةالناتج عن ا

أن ىذه التغيرات  عمىالتغير ثابت نسبيا ويتفق العمماء النفس عامة  والذي يعتبر

 2تندرج تحت عنوان التغيرات المتعممة. ، السموكية الثانية

 يحتاج الطالب إلي توجيو استخدام قدراتو الوظيفة اإلرشادية التوجييية: -

استخداما بناء وكذلك لمعرفة مختمف حاجاتو وطرق إشباعيا وليذا فقد باتت وظيفة التكوين 

رشاد األحسن نجاحيا عمى ، الجامعي في توجيو وا  لمسبل لتحقيق النجاح من أىم الوظائف وا 

اإلطالق فالتكوين الجامعي بصفتو يساعد الطالب في تجاوز الغموض وحل المشكالت 

العمل  مساعدتو في تطوير وجيات نظر جديدة تساعده في أداء ومعرفة إمكانية وكذلك

 3المطموب.

ي الذي ييدف إلى تعريف الطالب بقدراتيم وما تعميمومن ىنا يأتي دور التوجيو ال 

ومن أجل ذلك عمى التكوين الجامعي أن يكون عمى ، تعميميتناسب مع ىذه اإلمكانيات من 

حيث المستوى المؤىالت كما يجب أن ييتم لمعرفة  من، دراية تامة باالختالفات بين الطالب

الفروق الموجودة في الطالب نفسو ليتمكن األخصائي أو الموجو من توجييو في المجال 

                                                 
1
 .265، ص.5997عبد اهلل الراشدان ، وآخرون. المدخل إلي التربية والتعميم، د.ط.، األردن: دار الشروق،  

2
 .22، ص.5999، األردن: دار المسيرة، 5م التعميمي، النظرية.  والممارسة، طمحمد، محمود الحمية. التصمي 

3
حمد، قاسم عبد اهلل. نموذج متكامل لعممية اإلرشاد النفسي وخطواتو ، مجمة التربية، المجنة القطرية لمتربية.  والثقافة  

 .596، ص.5994، 57لمعموم قطر، العدد
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الذي يمكنو فيو استغالل نواحي قوتو وىذا لن يحقق إال بتنظيم حمالت إعالمية إرشادية 

 1تساعده في االختيار.

 عميياحتى تؤدي الجامعة دورىا كما يجب  :إلعداد األمثل لمميارات المختصةا -

مراعاة احتياجات المجتمع الفعالية من تخصصات المطموبة عن طريق الموازنة بين قوة 

 العمل وسوق العمل.

تبقى الجامعة مقتصرة عمى مجرد التكوين النظري بعيدة عن واقع احتياجات  حتى ال

والتكوين الجامعي عمى وجو  ىذا األخير الذي يخصص ميزانية ىامة لتعمم، المجتمع

 2الخصوص كوجو من وجوه االستثمار البشري

تعد الثقافة العامة من الوظائف اليامة التي يتطمع التكوين  الثقافة العممية: -

كذلك العادات ، القانونو  األخالقيات، الفن، اإليمان، يمور الثقافة ىي المعرفةاقال ت، الجامعي

 . تراه االجتماعيالتي يكتسبيا الفرد بمعنى 

ىي إعطاء وتقديم ، من ىنا يمكن القول بأن الوظيفة العامة لمتكوين الجامعي 

 المعرفة في ضوء أفضل المعطيات.

                                                 
1
عداد األفراد لمعمل، مجمة الترفيو، المجنة القطرية لمتربية والثقافة صباح سعيد أحمد، وآخرون. التوجيو الم  يني، اختيار وا 

 .58، ص.5998، 525والعموم: العدد
2
 .79، ص.5975منصور أحمد منصور. القوى العاممة بين النظرية والتطبيق، د.ط.، الكويت: وكالة المطبوعات،  



 ة والتكوين الجامعيالمكتبات الجامعي
 

 

 الفصل الثاني:

48 

لعمل قدر المستطاع من أجل توطيد العالقة بينيما وبين االجامعة  عمىباختصار 

، الكتب، دورياتال، المجتمع ليس فقط داخل أصول الجامعة بل تنجزه أو تنتجو من المجالت

 المستوى العام. عمىالوعي و  يتم نشرىا لالستفادة العامة قصد نشر الثقافة، واألبحاث

عمى التكوين الجامعي تنمية وتطوير البحث العممي الذي  تطويره:و  البحث العممي

يعد من مقومات األساسية الجامعة فالبحث العممي ضرورة ىامة ووظيفة أساسية لمتكوين 

التي تتوقف عندىا ولو و  تمراره وتطوير ضمنا لتأدية وظائفو لتحقيق أىدافوالجامعي الس

 1. بصورة موجزة

 المطمب الثالث: أىداف التكوين الجامعي

الجامعة كنواة حضارية تيدف إلى اإلعداد المتكامل لرأس المال البشري القادر  

 االستراتيجيةعمى إيصال رسالتو في بنيتو غالبية التعقيد ومن ىنا يمكن تحديد األىداف 

 يمي: فيماالجامعي  تعميمل

 وثقافيا متوقف مع المتغيرات، تكوين الكوادر البشرية تكوينا عمميا وتقنيا وفكريا -

 . التحديات الجديدةو 

عداده تربويا وأخالقيا ودينيا لخمق مواطن متيسر واسع  - بناء شخصية اإلنسان وا 

 النطاق واألفق قادر عمى تفيم عالمو المعاصر وطبيعتو واتجاىاتو.

                                                 
1
، 5996م الرسمي في الجزائر، د.ط.، د.م.، ديوان المطبوعات الجامعية، مصطفي زايد. التميمية االجتماعية ونظام التعمي 

 .49ص.
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التوظيف السميم لمبحث العممي وتنمية القدرات العممية واستحداث التقنيات التي تسيم  -

 يده بالقدرات التنافسية.في حل مشكالت المجتمع وتزو 

المستمر وخدمة  تعميمالتأكيد عمى رسالة الجامعة اليامة المتمثمة في برامج ال -

 المجتمع والبيئة.

التطبيقي وكذلك و  الفني تعميمالو  األكاديميو  الجامعي تعميمتعمل عمى توازن بين ال -

  1. التكامل بينيمو  التنسيق

 وتنوير. وتثقيف تعميمتعظيم دور الجامعات كمراكز  -

أن ىناك  إلىبإضافة ، توثيق الروابط الثقافية بين مختمف الجامعات عمىالعمل  -

 مجموعة من األىداف التي تتخذىا معظم الفمسفات وتبنييا أكثر المجتمعات.

 ية:تعليمأهداف التربوية ال -

 موضوع رئيسي ولو أبعاد عالمية لمغاية ألنو ييتم بكل من يعمل تعميمالتربية وال -

  2إلعداد ظروف الحياة في المستقبل.، لتحسين ظروف الحياة اإلنسانية في الوقت الحاضر

 ولذلك أمسى من الضروري أن تعكس التطورات الجارية في معالجة البيانات

والبحث تتضمن مناىج المستقبل التغيرات الحادثة ، العالي تعميمالمعمومات عمى المناىج الو 

                                                 
1
، 2252بدير، جمال يوسف. االتجاىات الحديثة في إدارة المعرفة المعمومات، دط، عمان: دار الكنوز والمعرفة،  

 252-229ص
2
، المجنة القطرية لمتربية.  والثقافة.  والعموم، عبد القادر حسين ياسين. التربية.  والتنمية في العالم الثالث، مجمة التربية 

 567، ص5992، ديسمبر 95قطر، العدد 
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 عمىالكميات العميا و يمكن تركيز المناىج الدراسية في المعاىد في مجال معالجة المعمومات و 

 1إدارة مصادر المعمومات وتحميل وتصميم النظم.

أساس تكشف  عمىنظام التربية التي تقوم  إلىالتكوين االتجاه  عمىومن ىنا كان 

لكي تكون في خدمة التكوين الشخصي المستقبل  تعميمالمناىج الدراسية في مختمف مراحل ال

 أن يكون معمم نفسو بنفسو. عمىالقدرات التي تساعد و  تزويد بالمياراتو  لممتعمم

 أهداف االجتماعية الثقافية: -

، تقدموو  متكوين الجامعي عمى أنو ضرورة من الضروريات رقي المجتمعلينظر 

أشمل من كونيا أثبت و  المتعاونات أعمقو  اتالعالي منظومة واسعة من العالق تعميمفنظام ال

العالي األساس ىي التغير االجتماعي  تعميمعمال ومن ىنا فإن أىداف الو  معممين والطالب

  2اليادف بمفيومو الشامل مما يؤدي إلي ازدىار المجتمع والنمو.

 أسس التكوين الجامعي  الرابع:المطمب 

لبناء منظومة عممية ونظرا ألىميتو نذكر  عمييامتكوين الجامعي عدة أسس يرتكز ل

 ما يمي:

                                                 
1
، 5993، 525عبد التواب شرف الدين، التعميم في عصر المعمومات، مجمة التربية.  والثقافة.  والعموم، قطر، العدد  

 559ص
، 2226القاىرة: دار الوفاء لمطباعة.  والنشر، ، 5شبل بدران وكمال نجيب. التعميم الجامعي وتحديات المستقبل، ط2

 36ص



 ة والتكوين الجامعيالمكتبات الجامعي
 

 

 الفصل الثاني:

51 

قيادة عصرية ذات نظرية اجتماعية شاممة متكاممة تقود عمميات الثورة  -

 العممية في إطار الثورة االجتماعية الشاممة.

وعي وقيادة السياسة بدور التربية وما يخصصو ليا من أموال لخمق مجتمع  -

 عممي معاصر 

جراء المقارنة المرجعية و  امعات اإلقميميةاالنفتاح العالمي عمى الج - الدولية وا 

 لممستثمر ألجل عمل التربوي في الجامعة.

دخاليا حيز التطبيق من حيث التغيرات و  التغيرات البيئة الجديدة - ا 

واالجتماعية. وانعكاس ذلك عمى العممية ، السياسية، العممية، التكنولوجية

 التربوية.

من واقع المجتمع تسند إلييا في إرساء ، أسس وأبحاث والدراسات العممية -
 1دعائم ىذه الثورة المعموماتية.

  المطمب الخامس: مشكالت التكوين الجامعي

 يمي: فيماتتمثل مشكالت التكوين الجامعي التي تم حصرىا 

 العالي: تعميممشكالت تتعمق بالصعوبات المالية لم

تسير العقالني والفعال لعممية  التي أثرت عمى، الماليةو  ،من بين المشكالت المادية

 التكوين ما يمي:
                                                 

1
حناشي أسمة. تكوين الجامعي لدي فئة اإلطارات في المؤسسة االقتصادية: دراسات ميدانية، مذكرة ماستر: عمم  

 37، ص2252االجتماع، جامعة تبسو، 
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عدم فتح الجامعة عمى محيطيا االقتصادي واالجتماعي الدولي أو حتى الوطني الذي   -

 ميزانيات الدولة. عمىيمكنيا من الحصول عمى الموارد لتمويل بدل االعتماد الكمي 

 مشكالت العبء المتزايد عمى الجامعة الناتج عن االرتفاع العددي لطمبة.  -

بإضافة إلى قدم اليياكل المتواجدة لنقص ، التأخر الكبير في إنجاز المرافق الجديدة  -

 الصيانة الضرورية.

 مشكالت تدني وتدىور نوعية التكوين الجامعي: -

حث عن نشاطات آخر غير التدريس الباحثين مما يدفعيم لمبو  نقص تحفيز األساتذة -

 ومما يدفعيم كذلك لميجرة إلى الخارج بحثا عن فرص إثبات الذات

نقص التمويل أدى إلى تدني مستوى التكوين العتماده عمى وسائل تقميدية تؤثر تشجي  -

وذلك نتيجة غياب الوسائل البيداغوجية الحديثة السمعية البصرية المستعممة في ، عات الطالب

 المعارف إيصال

تدني فعاليتيا النتيجة قمة التشجيع المالي وعدم توفير الوسائل و  نقص البحوث العممية -

 1الضرورية في مخابر البحث.

 

 

                                                 
1
بجامعة العربي بن مييدي، أم البواقي. مذكرة دربال فتحي. دور التكوين الجامعي في تنمية الموارد البشرية: دراسة ميدانية  

 62، ص2255مستر:عمم االجتماع: جامعة العربي بن مييدي ، أم البواقي ، 
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 خالصة الفصل:

 عميياوتجديدات فرضتيا ، لقد واجيت المكتبات الجامعية عدة صعوبات وتحديات 

والتي يمكن اعتبارىا الطريق الرئيسي لتعاقب التطورات التكنولوجية ، تكنولوجيا المعمومات

أن تطورا نفسيا وذلك عن طريق تبني تكنولوجية  عمييالذى ، لالنتقال إلى مجتمع المعمومات

المعمومات لتطوير خدماتيا إلى المستوى المطموب حيث صنفت كعنصر أساسي في مجتمع 

التي تقوم بتفعيميا  من خالل خدماتيا، المعمومات وتعتبر المفتاح الرئيسي لجميع المعارف

 من أجل التكوين الجامعي في المكتبات الجامعية وتطويرىا يعد أحد العناصر الرئيسية

اليامة لنجاح ىذه المكتبات في تقديم التكوين الجامعي لدى المستفيدين من المكتبة وتمبية و 

صادر كما يسيل االستفادة من م، احتياجاتيم البحثية من المعمومات في الوقت المناسب

التوجيو في العممية االستداللية تعميم و المعمومات وسرعة الوصول إلييا ألنيم يحتاجون إلى ال

من المعمومات التي جمعت أثناء يل عمى االستعمال المكتبة من أجل التحصيل عمى  تعميملم

 المتجدد.و  قدرات اإلضافية نحن بحاجة إلييا في ىذا المجتمع المعقد
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 :تمييد

وبمغات متعددة إلى لقد أدى اإلنتاج الفكري الضخم الذي يظير في أشكال مختمفة 

االىتمام بمصادر المعمومات الحاممة لو من طرف الباحثين المكتبين والطمبة الجامعين في 

نجاز البحوث العممية، ولتحقيق التقدم  الحياة والعمل، والنجاح في المراحل الدراسية وا 

 حاجيات التكوين الفكري والثقافي والمعرفي. المجتمع، وتمبيةواالزدىار لمفرد و 

إن التضخم والتنوع والتشتت لمصادر المعمومات وبالتالي اإلنتاج الفكري زادا من 

، باإلضافة إلى اختالف اآلراء حول أىمية المصدر، نوعو واستيعابوصعوبة التحكم فيو 

وشكمو، وكيفية اختياره وتوفيره في أسرع وقت وبأقل جيد وتكمفة، وسنتطرق في ىذا الفصل 

التي توفرىا المكتبات باختالف أنواعيا ومدى تمبيتيا  جع الورقيةوالمراإلى أىم المصادر 

 .وتكوين المستفيدينالحتياجاتيا 

ومع تطور الوسائل االتصال وثورة المعمومات واالنفجار المعرفي ظيرت المصادر 

التي ساىمت في تحسين سبل تجميع المعمومات وتخزينيا وتنظيميا  اإللكترونية،المعمومات 

بإضافة إلى إحداث تغيرات جديدة في طرق البحث عن المعمومات فمم تعد واسترجاعيا 

الذي أصبح دائم البحث عن المعمومات التي تيمو لمطالب، المصادر الورقية المرجع الوحيد 

نجاز بحوثو، بل أصبح يستخدم كل ما توفر لديو من مصادر إلكترونية التي  في دراستو وا 

 تتاح عبر الوسائط المختمفة.
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 حث األول: مصادر المعمومات الورقيةالمب

 تعريف مصادر المعمومات المطمب األول:

ىي المصدر الذي يحصل فيو الفرد عمى المعمومات لتحقيق احتياجاتو وترضي 

اىتماماتو وتشير مصادر أخرى إال أن مصادر المعمومات تشمل أية وثيقة تمد المستفيدين 

ة أوفي أحد مراكز المعمومات أو كجزء من بالمعمومات المطموبة سواء كانت في المكتب

 ت.خدمات المعموما

وفي ىذا فإن مصطمح مصادر المعمومات يستخدم ليعني كل الوسائل والقنوات التي 

باعتبار أن المعمومات تحتاج إلى  يمكن من خالليا نقل المعمومات إلى المستقبل )المستفيد(

كتبات والمعمومات ينطوي استعمال مرسل أو مصدر وقناة اتصال ومستقبل، وفي عمم الم

مصطمح عمى توسيع مجالو الداللي من خدمات المكتبات والمراكز المعمومات ومراكز حفظ 

الوثائق وغيرىا من المؤسسات المعمومات، لمحصول عمى معمومات ألي غرض من 

 1األغراض.

أخرى فإن مصدر المعمومات ىو أي مادة )وعاء( تحتوي عمى معمومات  وبعبارة

مكن االستفادة منيا لسد حاجة بحثية تعميمية، إخبارية، إعالمية، ثقافية، ترفييية، أو ي

 لممساعدة في اتخاذ قرار معين.
                                                 

1
، 5988 دار المريخ، الرياض: المعجم الموسوعي لمصطمحات المكتبات والمعمومات، أحمد محمد الشامي وسيد حسب اهلل. 

 .246.ص
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وقد استخدمت مصطمحات كثيرة بديمة في ىذا المجال منيا: أوعية المعمومات، 

ا يكن يبقى المجموعات المكتبية، المواد المكتبية، المقتنيات، الموارد المكتبية وغيرىا، وميم

مصطمح مصادر المعمومات ىو األكثر تداوال وشيوعا في االستخدام لدى األفراد ورجال 

 اإلدارة والتخطيط والجميور العام.

لقد أخذت مصادر المعمومات التي عرفيا اإلنسان عمى مر العصور أنواعا وأشكاال 

متعددة تمثمت بدايتيا في النقش عمى الحجر والشجر وأعمدة المعابد والميادين العامة وكان 

كان المنادون  األخبار، كماالتجار والرحمة يتنقمون بين األماكن والبمدان ويحممون معيم 

عالن أوامر الحكام. يتجولون في أنحاء  1البالد لنشر األخبار وا 

وتعني كافة مصادر اإلنتاج الفكري الذي يساعد الباحث في الحصول عمى 

 2المعمومات.

 ترتبط مصادر المعمومات ترابط موضوعي، كالقصص والكتب العممية والدينية.

يرجع  تقرأ من أوليا إلى أخرىا ككيان فكري عام مترابط ولكن مصادر المعمومات ال

إلييا عند الحاجة أي أنيا مصادر تستشار في األساس وعند الحاجة وليس اليدف منيا 

                                                 
1
، عمان: 5ي. مصادر المعمومات: خدمات المستفيدين في مؤسسات المعموماتية، طزكي حسين الوردي؛ مجبل الزم المالك 

 .9-8، ص.2222مؤسسة الوراق لنشر والتوزيع، 
2
عبد القادر محمد الجيل. مصادر المعمومات في دول الخميج العربي، مركز التوثيق اإلعالم لدول الخميج العربي السمسمة  

 .53، د.ت.، ص.5
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 فقط، وليسالقراءة المتوالية فيي بطبيعة تنظيميا ومعموماتيا معدة لمبحث عن معمومة معينة 

الفئة يطمق  وغيرىا، وىذهبينيا ترابط موضوعي، كدوائر المعارف والقواميس المرجعية واألدلة 

 يا مصادر المعمومات المرجعية.عمي

يمكن عن طريقيا نقل  والقنوات التيتعرف مصادر المعمومات بجمع أوعية الوسائل 

ويعني ىذا المجال عمم صرنا الحالي، المعمومات إلى الجية المستفيدة منيا شئونيا حتى ع

إلى المكتبات والمعمومات كل ما يمكن جمعو وحفظو وتنظيمو واسترجاعو بغرض تقديمو 

 1 .المستفيدين

ويري آخرون أن مصادر المعمومات تشمل كافة المواد التي تحتوي عمى المعمومات 

يمكن اإلفادة منيا أي غرض من األغراض لكن التطورات الكبيرة في مجال النشاط العممي 

 استيعاباالتي حدث في القرن العشرين انعكست عمى إيجاد المصادر تكون أقل كمفة وأكثر 

 2ات لحل مشاكل المكتبات ومراكز المعمومات.لممعموم

                                                 
1
، 2222، عمان: دار الفكر لطباعة والنشر والتوزيع، 5طفى، وآخرون. مصادر المعمومات، طإبراىيم عامر، ومص 

 .53ص.
2
ليث، عبد اهلل الشيري؛ زيد كامل؛ بالل ا لرادي. جودة المعمومات والذكاء االستراتيجي في بناء المنظمات المعاصرة،  

 .557، ص.3/5434 225، األردن عمان: دار الحامد لنشر والتوزيع،5ط
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وتستخدم حاليا مصطمحات عديدة مثل أوعية المعمومات، أوعية المعرفة، أو 

 1مصطمح المصادر ىو أكثر شيوعا. المكتبية: لكنمقتنيات  المجموعات المكتبية، أو

 أىمية مصادر المعمومات المطمب الثاني:

عيا المختمفة من أدوات اليامة في تكوين بأشكاليا وأنواتعتبر مصادر المعمومات 

الطالب الجامعية، وبمورة طرق التفكير، وتمكينيا من استيعاب وتدعيم المعمومات التي يمقييا 

لو األستاذ من خالل المحاضرات والدروس وتوجييو وتطبيقيا، فيي تمبي حجاتو الدراسية 

متكون شاممة تحتوي عمى معمومات والبحثية والتثقيفية والترفييية ومصادر المعمومات عادة 

وليذا فمصادر المعمومات ىي الركيزة األساسية  حديثة ومرتبة ،تسيل عممية استفادة منيا،

لنجاح أي مكتبة ميما كان نوعيا ويمكن التفريق بين أىمية المكتبة وأخر بالمجموعات التي 

سريعة وبجيد أقل  تقدميا لمقارئ و الخدمات التي تسيل الوصول إلى المعمومات بطريقة

 إلرضاء المستفيدين.

وليذا احتمت مصادر المعمومات الصادرة في اىتمام المكتبات، سواء لتنمية 

المجموعات أو فحصيا، ترتيبيا، تصنيفيا، تخزينيا، استرجاعيا لتقديميا لممستفيدين وقد 

يا، لممكانة التي حضت أيضا باالىتمام في لعموم اإلنسانية، واالجتماعية، والعموم، والتكنولوج

تحتميا لدى الطمبة الباحثين والقراء ويظير ىذا االىتمام في الدراسات التي برزت منذ العقد 

                                                 
1
 .88، ص.2252، عمان: األىمية لنشر والتوزيع، 5عبد الحافظ سالمة. أساسيات عمم المكتبات والمعمومات، ط 
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السابع من القرن العشرين التي أدت إلي إعادة النظر في عدة مفاىيم التي كانت تحكم إدارة 

مدى الطمب خدمات المعمومات خاصة ما يتصل منيا باألىمية النسبية ألوعية المعمومات و 

عمييا من جانب المستفيدين واستنادا عمى ذلك، فإن الطمبة الجامعين يشتقون المعمومات  

التي يحتاجونيا في دراستيم وبحوثيم من عدد كبير من المصادر المعمومات فمنيم من يجد 

الت الدوريات والرسائل الجامعية فيما تتجو فئة أخرى من الطمبة إلى جضالتو في الكتب والم

 1ستخدام الوسائل اإللكترونية الحديثة لمبحث والدراسة.ا

 المعمومات  أنواع مصادرالمطمب الثالث: 

 ىناك عدة أنواع من مصادر المعمومات تم تقسيميا إلى عدة تقسيمات وىي كالتالي:

 تقسيم مصادر المعمومات عمى أساس المحتوى:

يا، ومعالجتيا، ىي ىناك ثالثة تقسيمات من مصادر المعمومات من حيث محتويات

 المصادر األولية ثم المصادر الثانوية ثم من الدرجة الثالثة.

: وىي التي تشمل عمى المعمومات الجديدة بشكل مصادر المعمومات األولية -

أساس، أو التفسيرات أو التطورات الجديدة لحقائق وأفكار معروفة، معظميا يكون تسييال 

ضافات جديدة إلى الحصيمة لبعض التجار، والدراسات،  ونتائجيا، وتعتبر ىذه إسيامات وا 

                                                 
1
، 5985عبد اليادي، محمد فتحي؛ سممان محمد إبراىيم. مراكز المعمومات الصحافية، د.ط.، الرياض: دار المريخ،  

 .37ص.
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المعرفية البشرية، أو عمى أقل تقدير لتفسيرات جديدة ومبتكرة لممعارف القديمة ومن أىم 

أنواع مصادر المعمومات األولية نجد براءات االختراع، المخطوطات، التقارير السنوية، 

ية، الوثائق التاريخية واألرشيف، أعمال المؤتمرات، الرسائل الجامعية، الوثائق الرسمية الجار 

 المذكرات،  والمفكرات اليومية، المواصفات القياسية،  البحوث والدوريات.

: وتسمى أيضا مصادر من الدرجة الثانية وىي مصادر المعمومات الثانوية -

أي  مصادر تعتمد عمى مادتيا ومحتواىا عمى مصادر أولية بشكل مباشر أو غير مباشر

الكتب الدراسية،  أنيا قد تكون معتمدة، أو مترجمة من مصادر نوعية أخرى ومن أمثمتو:

 1الكتب المرجعية، الدوريات العامة. الكتب الموضوعية العامة،

: وىي المصادر التي تقدم المفاتيح مصادر المعمومات من الدرجة الثالثة -

الدرجة الثانية ومن أمثميا الكشافات المعمومات من المصادر أولية والمصادر  عمىلمحصول 

وىي تقسم  واإلنتاج الفكر، ،واألدلة والمستخمصات، والمخطوطات، والفيارس الببميوجرافيات،

 حسب استخدام المستفيدين ليا إلى قسمين:

مصادر معمومات تقرأ من أوليا إلى أخرىا ككيان فكري عام مترابط أي أنيا  -

الصمة يبعضيا البعض بمعنى أن بين الموضوعات  تعالج موضوعا أوعده مواضيع ذات

                                                 
1
قية والرقمية، د.ط.، د.م.، دار العمم واإليمان لنشر والتوزيع، رضا محمد النجار. مصادر المعمومات المرجعية الور  

 .55-54، ص.2254
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والتي تتمثل وضيفتيا في مساعدة المستفيدين في الوصول إلى مصادر المعمومات من 

الدرجة األولى والثانية ومعظم المصادر الداخمية في ىذه الفئة ال تقدم معمومات موضوع ،بل 

 واألدلة والكتب السنوية، ،وغرافيةالببميتقدم معمومات عن مصادر المعمومات وىذه الفئة تشمل 

وأدلة المكتبات وقوائم الخدمات تكشف واالستخالص األدلة اإلرشادية لمنتائج الفكرية وبشكل 

 عام فإن الببميوجرافيات تشكل أكبر قطاعات ىذه الفئة 

 تقسيمات مصادر المعمومات عمى أساس النوع

 وىي تنقسم إلى قسمين رئيسيين ىما  

 : تشمل المصادر الرسمية عمى المعمومات اإلرشادية،الرسمية المصادر -

التي يحصل عمييا الفرد من المصالح الحكومية أو مراكز البحوث  واإلعالمية، واالستشارية،

 والجامعات والمعاىد.

المصادر الغير رسمية ىي المعمومات الشفيية التي  :المصادر الغير رسمية -

مع األشخاص المحيطين بيو مثل المقاءات الجانبية ب  يحصل عمييا الفرد نتيجة تحاوره

 ومحادثات الزمالء. والندوات، المؤتمرات،

 تقسيمات مصادر المعمومات عمى أساس اإلتاحة:

 :يمي وىي تنقسم إلى ما

  .مصادر العامة أي المتاحة لمجميور 
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 .مصادر محدودة التداول واالستعمال 

  تقسم ىذه المواد إلى األقسام التالية: وىي السرية:مصادر 

 وىي التي يقتصر توزيعيا عمى أفراد وىيئات معنيين. المقيدة:المصادر  -

وىي التي ال يتعدى مجال استعماليا حدود المؤسسة  المصادر الداخمية: -

 التي أنتجتيا.

وىي التي يقتصر تداوليا عمى الخاصة دون سواىم  المصادر الخاصة: -

 ية.كالرسائل الجامع

وىي تمك التي يحظر تداوليا خارج نطاق مجموعة  المصادر السرية: -

 معينة من المستفيدين

المصادر ذات الحقوق الطبع والنشر المحفوظة لصالح األفراد أو  -

 1الييئات.

 :لتقسيمات مصادر المعمومات من حيث الشك

 :يمكن تقسيم مصادر المعمومات من حيث الشكل إلى

وتعني بيا األوعية أو الوسائط التي استخدميا  :الورقيةمصادر المعمومات قبل 

اإلنسان أول مرة في تسجيل معارفو وخبراتو وحفظيا بعد ابتكار كتابة كالرقم الطينية التي 
                                                 

1
ربحي، مصطفي عميان. تنمية مصادر المعمومات )التقميدية واإللكترونية(، د.ط.، عمان: دار الرضوان لنشر والتوزيع،  

 .55-52، ص.2252
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التي وجدت مسجمة عمى جمود  ىخر ألا والمصادروجدت في الحضارات وادي الرافدين 

مى حفظو في حضارة وادي النيل لدى الحيوانات والتي احتوت عمى االنتاج الفكري وعممت ع

 الفراعنة وكذلك النفقين في المناطق المتحضرة أخرى التي كانت معروفة في ذلك التاريخ.

ويطمق عمييا البعض المصادر المطبوعة أو المصادر التقميدية  :لمصادر الورقيةا

در الورقية وترجع المصا، والمقصود بيا جميع المصادر التي يكون الورق مادتيا األساسية

إلى ظيور صناعة الورق في الصين واستخدام في الكتابة وانتشارىا بعد ذلك في بقاع العالم، 

كما أن اختراع الطباعة فيما بعد قد أحدث نقمة نوعية ىائمة في مصادر المعمومات الورقية 

باعدة، وانتشارىا في المناطق الجغرافية مت عدادىا بشكل كبير وتعد أشكاليا،أمن حيث زيادة 

 وبين جماىير أوسع مما كانت عميو مصادر قبل الورقية.

المعمومات، كما تنتج عن ذلك أيضا وبسبب اإلنتاج واالنتشار الواسع لمصادر 

المعرفة اإلنسانية وتبادليا بين الشعوب وبالتالي تطور الحضارات اإلنسانية وتشكل  انتشار

والجدير ات المكتبات ومراكز المعمومات مصادر المعمومات الورقية جزء األكبر من المقتني

أن جميع مصادر المعمومات التقميدية المعروفة لدنيا قد ظيرت والزالت بشكميا الورقي  بالذكر

 إلى الشكل الالورقي ومن مصادر الورقية.
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عرفت المخطوطات في الموسوعة )لروس( بأنيا كممة المشتقة من  المخطوطات:

1الكتابة. وتعني (scripteur)اليد وتعني  ((Manusين المغة الالتينية تتكون من جزأ
 

 باليد قبل ظيور الطباعة. والوثائق المكتوبةوبالتالي المخطوطات تعني كل الكتب 

كذلك ىي ما وصل إلينا من مؤلفات ومصنفات مكتوبة بخط مؤلفو، أحد النسخ قبل 

الطباعة في العصر عصر الطباعة، وفي مقابل ذلك الكتب المطبوعة التي أخرجتيا آالت 

 2الحديث.

يعتبر الكتاب من المصادر األكثر شيوعا لدى المثقفين وعامة الناس وقد  الكتاب:

تعددت التعريفات واختمفت فيما بينيا، فمن الناحية المغوية عرفو ابن المنظور بقولو كتب 

 3كتابا، وكتاب، وكتبو، والكتاب مكتوب فيو. يكتبو،، الشيء

 العربي اإلسالمي عرف أيضا في المعجم ألفاظ القرآن الكريم بما وألىميتو في التراث

يمي: يكتب دون حروف اليجاء مضمونا بعضيا إلى بعض بنظام خاص، فيو كاتب وىم 

 4كاتبون، واألمر منو الكتب.

                                                 
1 Thomson laurerece <<manuscripts>> Encyclopedia of library information Seance, new 

york: marceldekkeer ;1968, vol ,17, p18 
2
، 5994عيسالن، عبد اهلل عبد الرحيم. تحقيق المخطوطات بين الواقع والمنيج األمثل، د.ط.، الرياض: مكتبة الممك فيد،  

 .39ص.
3
 .256، )د.ت.(، ص.3ابن المنظور. لسان العرب، د.ط.، بيروت: دار المسان لمعرب، ج. 

4
 .256، ص.5972، القاىرة: الييئة المصرية لمتأليف، مج.2معجم األلفاظ القرآن. تأليف مجمع المغة العربية، ط 
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تعتبر الدوريات من المصادر الورقية اليامة في الدراسة، والتدريس،  :الدوريات

عامة الناس، الحتوائيا عمى مواضيع  والباحثين وحتىيستخدميا الطالب الجامعي، واألساتذة 

متخصصة أو عامة، بإضافة إلى جدة المعمومات وعرفت الدورية بأنيا منشورات تصدر 

  مطبوعة.أوراق  فترات زمنية معينة، تحتوي عمى عدة عمى

وفي تعريف آخر ىو المطبوع الذي يصدر بعنوان مميز عمى فترات منتظمة في 

 أعداد أو أجزاء متتابعة يحكميا ترقيم متسمسل يشمل كل منيا عمى إسيامات أكثر عن الفرد.

وتشمل جميع مصادر المعمومات الغير تقميدية التي يدخل  المصادر بعد الورقية:

التي يمكن حصرىا في قسمين يضم األول منيا المواد السمعية البصرية الورق في تكوينيا و 

واألقراص ، بينما يضم القسم الثاني األوعية المحوسبة كاألشرطة والمصغرات الفيممية

الرقمية متعددة األغراض وتغير ىذه  وأقراص الفيديو، وقواعد البيانات الداخمية الممغنطة

 1. والنشرنيات الحديثة في الصناعة المصادر نتائج تطور واستخدام التق

المصادر السمعية والبصرية:  تي:ويمكننا أن نحدد المصادر بعد الورقية كاآل

 كالخرائط والصور، والتسجيالت الصوتية واألفالم، وتسجيالت الفيديو وغيرىا من المصادر.

                                                 
1
عامر إبراىيم القندلجي؛ الربحي عميان. مصادر المعمومات من العنصر المخطوطات إلى عصر االنترنت، د.ط.، عمان:  

 .27-26، ص.2222دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، 
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فيمم المصغرات مثل المايكرو فورم والتي تشمل عمى المصغرات الفيممية، المايكرو 

 والمصغرات البطاقة المسطحة، المايكرو فيش.

المصادر اإللكترونية الحوسبة: أشرطة واألقراص المضغوطة، وقواعد البيانات 

 الداخمية وغيرىا من المصادر المشابية.

 واألقراص المدمجةالمصادر الميزرية الحوسبة كأقراص المكتنزة تقرأ ما في الذاكرة 

 1رية التسجيمية المعروفة بسم الدف يدي.الممتيميديا واألقراص الميز 

 رجعيةمالمطمب الرابع: المصادر ال

المصادر المرجعية ىي تمك المصنفات التي نسقت وبثت المعمومات فييا ورتبت 

موادىا ترتيبا منطقيا معينا يجعميا غير صالحة عادة لممقرأة من أوليا إلى آخرىا ككيان فكري 

لييا الباحث والقارئ من أوليا إلى أخرىا ككيان فكري عام عام مترابط ولكنيا تصمح ليرجع إ

مترابط ولكنيا تصمح ليرجع إلييا الباحث والقارئ بشأن معمومة معينة بسيولة ويسر وذلك 

الموضوعي، أو  أومن خالل ترتيب المنطقي الذي يتخذ اشكاال عديدة كالترتيب اليجائي 

ىنا إلى أن المصادر والمراجع  لفضتان الزمني، الجغرافي، أ والجدول، وبجدر اإلشارة 

متقاربتان في داللتيا المغوية لمكثير من الدارسين و الباحثين وغيرىم إلى استخدام ىاتين 

الكممتين استخداما تبادليا متوازيا لإلشارة إلى المطبوعات وغيرىم من األوعية المعمومات التي 
                                                 

1
 http :WWW//Wikipédia ,Sources. Déformation, disponibles internet, ionsulteéle,26,01,2018 
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أي غرض آخر  أو ي بحوثيم ودراساتيم،يرجعون إلييا الستقاء المعمومات التي يحتاجونيا ف

 1فيما يأتي عرض المصادر المرجعية التي يشمميا التعريف الذي ذكرناه أعاله.

 

 

 

 

 

 

 

 المعمومات االلكترونية  الثاني: مصادرالمبحث 

 ف المصادر المعمومات اإللكترونيةتعريالمطمب األول: 

مصادر المعمومات اإللكترونية بأنيا: تمك الوثائق التي تتخذ  أيزوعرف منظمة تُ 

 1شكال إلكترونيا ليتم الوصول إلييا عن طريق الحاسب اآللي.

                                                 
1
 .2، ص.5997أحمد أنور عمر. المراجع أنواعيا وخصائصيا، د.ط.، بغداد: المكتبة المركزية الجامعية،  
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وحسب الجمعية الفرنسية لمتقنين أفنور فإن مصادر المعمومات اإللكترونية ىي 

ائط، واألوعية التقنية االتصالية تتيح عممية التجميع بين الوسيط الواحد، ا لمجموعات الوس

السمعية البصرية، )المخططات، الصور، الرسوم المتحركة، الفيديو، الصوت، النصوص( 

تفاعمية ىذه وسيمة تجميع المعطيات  بتوازي، وبطريقةلتوزيعيا  وأوعية آلية )معطيات وبرامج(

صوتية، بأسموب مختمف بفضل الرقمنة لتمك البيانات والمعطيات وكل المعمومات )نصية، 

 .2( محولة بمغة واحدة رقمية وىي لغات الحسابريةصو 

عرف الصوفي المصدر اإللكتروني بأنو كل عمل عممي نشر اإللكتروني بيدف 

النزول إلى السوق ولو حصر بين المجموعات اإللكترونية، وتطويرىا قصد البيع أو االشتراك 

ترونية ىي المعمومات ذلك ليشمل ىذا التعريف والتطبيقات أو البرامج ألن المصادر اإللك

الكترونية في شكل نصوص كاممة أدوريات اإللكترونية آخري مسجمة كمعمومات رقمية، 

وىكذا تكون ىذه األوعية المعموماتية عبارة عن مجموعة معمومات عمى شكل نصوص 

 3بوسيمة آخري. إلكترونية لكل واحد منيا عنوان تجاري خاص عن طريق الشبكة أو

                                                                                                                                                         

1
والتنظيم واإلتاحة في المكتبات، د.ط.، القاىرة: الدار حمدي، آمل وجيو. المصادر اإللكترونية لممعمومات: االختيار  

 .26المصرية المبنانية، د.ت.، ص.
2
بوشارب بولوداني، لزىر. المكتبات الجامعية داخل البينة اإللكترونية االفتراضية: دراسة الميدانية بالمكتبة الجامعية  

 .559، ص.2226ينة، المركزية لجامعة فرحات عباس سطيف: ماجستير: عمم المكتبات: قسنط
3
، 2224صوفي عبد المطيف. المراجع الرقمية والخدمات المرجعية في المكتبات الجامعية، د.ط.، عين مميمة: دار اليدى،  

 .55-44ص.
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لمكتبات والمعمومات المتاح عمى الخط المباشر مصادر ويعرف قاموس عمم ا

المعمومات الرقمية بأنيا أحد أنماط مقتنيات المكتبة، التي تتخذ الشكل الرقمي مثل الكتب 

، الميزريةعمى األقراص  المباشر، ومحممةوالدوريات اإللكترونية المرجعية المتاحة عمى الخط 

وقواعد البيانات النصوص الكاممة والمصادر  رافيةالببميوغوكذلك كل من القواعد البيانات 

 المنشورة عمى الصفحات االنترنت 

تعريف آخر لمصادر المعمومات اإللكترونية ىي كل أنواع أوعية المعمومات التي 

الحاسوب، تحولت من شكميا الورقي التقميدي المطبوع إلى الشكل الذي يقرأ ويبحث بواسطة 

أصبحت صحيفة  والصحيفة الورقيةح كتابا إلكترونيا الورقي المطبوع أصب فالكتاب

 1إلكترونية.

يطمق عمييا البعض مصادر المعمومات و ما تعد مصادر المعمومات اإللكترونية، أ

المحوسبة جزء ميما، ال يمكن االستغناء عنيا في األنشطة وخدمات المكتبات ومراكز 

المعمومات الحديثة ومصادر المعمومات اإللكترونية أشكاليا كثيرة ومتعددة، فمنيا ما ىو 

يا ما ىو متاح في متاح عمى الوسيط إلكتروني مثل األقراص وتقنيات التخزين الجديدة، ومن

                                                 
1
، 2256، دار الصفار لنشر والتوزيع، 5غالب، عوض النويسية. مصادر المعمومات في المكتبات ومراكز المعمومات، ط 

 .29ص.
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ولعل أشيرىا ىي  فضاء الشبكات مثل مصادر المعمومات اإللكترونية عمى االنترنت.

 1.الميزرية األقراص

كذلك ىي المعمومات المخزنة إلكترونيا عمى إحدى وسائل حفظ المعمومات ممغنطة 

 استخدام الحاسوب في عرض والتشغيل والحفظ ومن أشيرىا القرصم ستمز ت أو الميزرية

 2االنترنت.  الميزرية،الصمب القرص المضغوط، األقراص 

 مصادر المعمومات السمعية البصرية:. 1

تعتبر مصادر المعمومات السمعية البصرية كالسينما والتمفزيون من الوسائل األكثر 

استخداما من طرف األفراد والمؤسسات أثرىا البالغ في الحياة ودورىا في التسمية والترفيو 

لمعمومات والحقائق، كل ما يدور في المجتمع والعالم، لتكوين درجة من الوعي بين وتوفير ا

أفراد المجتمع، ثم ألىميتيا في حقل التعميم، ليذا تقبل المكتبات ومراكز المعمومات لالقتناء 

من خالل ما تبثو من  والتكوين، والتدريباألشرطة واألفالم التي تيدف إلى التعميم، 

 ن المصادر السمعية البصرية نذكر منيا:معمومات، ومن بي

                                                 
1
ن حسن؛ العوض محمد أحمد. خدمات المعمومات في البيئة الرقمية، د.ط.، لبنان، بيروت: المركز القومي نصر الدي 

 .94، ص.2252، 25لمبحوث، م.
2
، عمان األردن: شركة دار األكاديميون لنشر والتوزيع، 5سمير جمال العيسى. إدارة  مصادر المعمومات والبيانات، ط 

 .94ً، ص.5435،2254
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 :األفالم السينمائية 1.1

عبارة عن سمسمة متابعة من الصور المرتبة ترتيبا رأسيا عمى شريط فمم شفافي  ىي

ذو ثقوب عمى أحد جانبو أو الجانبين معا وتظير الصور المتحركة عند عرضو عمى الشاشة 

 بسرعة.

ي وتجسيد صوتيا يمكن إظيار بعض ويصبح تقديم المنجز في التصوير المرئ

 1األفعال المتحركة التي كانت مستحيمة وكأنيا واقعية.

 التمفزيون: 2.1

يعتبر التمفزيون من أىم المصادر المعمومات السمعية البصرية التي تنقل الصورة 

 واألصوات عبرا القارات، وتوصيميا إلى المنازل وأماكن العمل والدراسة، والتعميم والتمفزيون

فإن ىذه الوسيمة تعدت ىذه الخطوة وأصبحت عالمية البث واالنتشار  2ىو نتيجة لمجيود.

المكانية وارتباطيا بتقديم التكنولوجيا في مجال األقمار االصطناعية التي ألقت الحواجز 

 3الشعوب.بين  والزمنية

                                                 
1
، محمد فتحي ؛ عبد الشافي حسن محمد. المواد الغير مطبوعة في المكتبات الشاممة، د.ط.، القاىرة: دار  عبد اليادي 

 .87، ص.5994المصرية المبنانية، 
2
، 5998، القاىرة: دار الطباعة لنشر والتوزيع، 5: دراسات في االتصال ودعاية الدولية، ط أحمد بدر.  اإلعالم الدولي 

 .57ص.
3
القرائة الحرة لدى الطمبة كميتي العموم واألدب والمغات األجنبية، جامعة المنتوري: قسنطينة  دراسة  مزيش مصطفى. 

 .74، ص.2223ميدانية، رسالة ماجستير عمم المكتبات، قسم عمم المكتبات، جامعة المنتوري قسنطينة، 
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 مصادر المعمومات السمعية:. 2

السمعية ثم البصرية التي شغميا في من أول األمر عمى المصادر لقد ركز اإلنسان 

بداية االعتماد عمى الوسائل اليدوية ثم الميكانيكية لعرض المعمومات حيث استخدمت خاصة 

في المكتبات الجامعية وقدمت لممستفيدين الستغالليا في دراستيم وبحوثيم وسنحاول التركيز 

 عمى ذكر أىم المصادر السمعية.

 األسطوانات: 1.2

ي اختراع األسطوانات إلى الفرنسي شارل كور حينما أودع نسخة من يرجع الفضل ف

عممو عن الكيفية التي يتم بيا إنتاج الوسيمة لتسجيالت الصوتية في أكاديمية لمعموم بباريس 

إيزيسيو مع ىذا العمل اختراع توماس  لمنور، وتزامنوخرج عممو  5877 أبريلفي تيمندا من 

 في العام نفسو. لمفوتوغرافيا

 األقراص الصوتية: 2.2

عرفت األقراص الصوتية بأنيا الوسائط التي يتم تستغميا بجياز الفوتوغرافي، كانت 

 1تعمل يدويا ثم استخدمت الكيرباء والبطاريات الجافة إلدارتيا وتشغيميا.

                                                 
1
، عمان: دار الفكر لنشر 5معمومات، طالسيد، ماجد محمد ربيع. الموارد السمعية البصرية في المكتبات ومراكز ال 

 .55والتوزيع، ص.
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 الكاسيت:أشرطة  3.2

 ىي أشرطة داخل عمبة من البالستيك، يطمق عمييا اسم كاسيت التكوين إما خالية

برزت أىمية األشرطة الترفييية  مختمفة وقدلتسجيل عمييا أو المسجمة تحتوي عمى مواضيع 

 والتعميم، والتثقيف.والتسمية 

 البصرية:مصادر المعمومات . 3

مصادر المعمومات البصرية ىي مواد يعتمد اإلنسان في االستفادة من المعمومات التي 

تحمميا باعتماد عمى حاسة البصر وىي مجموعة من المواد الغير المطبوعة التي تولييا 

المعتمدة وكثرة استخداميا وتفاعل المستفيدين مع  الستعماالتياالمكتبات اىتمام كبير، 

بداء الرأي حو مضامين ىذه المصادر ب  الموضوع المعروف. لالمناقشة والتجارب وا 

الصور،  األرضية، والممصقاتالمواد البصرية الغير معروضة كالنماذج والكرات 

 واإلعالنات. التوضيحية، والتخطيطية، الخرائط التشكيمية، الرسومالفوتوغرافية الموحات 

 المواد البصرية المعروضة: 1.3

 محتوياتيا، حيثتحتاج إلى أجيزة عرض لقراءتيا لتكبير  ىي المواد البصرية التي

 .تحمل عمييا معمومات بصور وتسترجع بالبصر
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 البصرية:المواد  2.3

الوسائط التي تعتمد عمى الوسائط التي تعتمد عمى حاسة البصر في نقل المعمومات  وتشمل

 1الناطقة.األفالم  الخرائط،فقط مثل الصور، 

 الفيممية:الشرائح  3.3

 األسود تعرضممونة ب األبيض و  منفصمة، تكونعبارة عن لقطات فمميو  ىي

بواسطة جياز وتكون عمى شكل صور شفافة تغطييا طبقة واقية أو غالف، توضع بين 

 عمييا وقدطبقين من الزجاج الرقيق الشفاف، يمكن ترتيب المقطات الفيممية والتعميق 

لية يتم التحكم في عرضيا حسب الغرض أو استحدثت األجيزة لعرض الشرائح بطريقة متتا

تقدم لممستفيدين بطريقة آلية، ويتم اختيار الشرائح الفيممية حسب مضمونيا وأىميتيا وحداثة 

 موادىا تماشيا عمى مستوي المستفيدين.

 الشفافات: 4.3

الدروس التوضيحية وعن مناقشة موضوع  استخداما فيىي األكثر المواد البصرية 

لمحصول عمى شيادة جامعية حيث يقوم المناقش بعرض مخطط العمل  في مجال معين

بالبحث، ، واألفكار التي تسرد إلبراز كل ما يتعمق والفنية والجداولواإلجراءات المنيجية 

  والنتائج. وخطواتو

                                                 
1
 .74، ص.5999، عمان: دار الفكر لنشر والتوزيع، 5ربحي عميان، أمين الجداوي. عمم المكتبات والمعمومات، ط 
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 :فيمم المايكرو 5.3

ذات خصائص معينة تسجل عمييا كمية  فيمميوالمايكرو فيمم عمى أنو مساحة  عرف

من المعمومات بنسب صغيرة ال تسمح بالقراءة المادة المسجمة بالعين المجردة، وتقرأ وتطبع 

 1المعينة.بواسطة أجيزة القراءة والطباعة 

، وأصبح بشكل جزئيا من واالستعمالوقد ظير المايكرو فيمم من ناحية الشكل 

شيف، األىمية في حماية الوثائق من األخطار الطبيعية المجموعات المكتبات ومراكز األر 

كالفيضانات، والزالزل، والرطوبة، والحرارة، والحشرات والقوارض، وضمان سالمتيا من التمف 

والضياع والسرقة، بإضافة إلى توفير المواد التي يمكن الحصول عمييا بشكميا األصمي، 

والحد من مشكمة التكدس ونقص القاعات خاصة المواد ذات القيمة العممية والتاريخية، 

 2. والخزائن والرفوفالمخصصة لمحفظ 

 البصرية:السمعية مصادر المعمومات  4

في نفس الوقت في إدراك المعاني  والبصر معاالمواد التي تعتمد عمى السمع  ىي

 والمعمومات التي تحمميا من أمثاليا:

                                                 
1
 .766، ص.5999، القاىرة: دار الغريب لطباعة، 5محمود، عباس حمودة. مدخل إلى دراسة الوثائق العربية، ط 

 
2
 .764عباس حمود. المرجع نفسو، ص.  محمود 
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التمفزيونية، شرائح الفيممية الناطقة، الفمم األفالم الناطقة، تسجيالت الفيديو، برامج 

الممفوف الناطق، الشفافيات الناطقة، وسوف نتناول في السطور التالية األفالم كمثال لممواد 

 السمعي البصرية:

: فعنصر الصوت والصورة الثابت متوفرا في مصادر المعمومات الصوتية األفالم

 1.والمرئية

الشرائح الثابت و المتحركة و  والمرئية، األفالم وتشمل مصادر المعمومات المسموعة

والرسومات البيانية، والخرائط والكرات األرضية، والنماذج واأللعاب التعميمية، والبطاقات 

 البريدية المبرمجة وأشرطة الكاسيات، واألشرطة الفيديو واألجيزة المستخدمة معيا.

مية خاصة في ىناك مصادر مسموعة ومرئية في جميع التخصصات وليا أى

والعموم ، والموسيقية، والعموم االجتماعية، والجغرافية، والمسرحيات، والتاريخدراسات األدب 

 2التطبيقية.و  البحثية

                                                 
1
، د.م.، كمية التربية جامعة األزىر، 5محمد، محمد عبد اليادي البدوي. حقبة التدريس في مصادر المعمومات، ط 

 .52، ص.5432،2255
2
 .59، ص.5988،5989ريما سعد الحرف. كيف يستخدم مصادر المعمومات في المكتبة، د.ط.، د.م.،  
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 الفيممية:المصغرات . 5

استخدمت عمييا المواد من الكتب  والبطاقات التيتشمل ىذه المصغرات األفالم 

حيزا كبيرا  األوعية يوفرفيو أن ىذا النوع من  ال شكبصور المصغرة مما  والدوريات ووثائق

عمى  االطالعمن الرفوف المكتبية إال أنو يتطمب أجيزة خاصة لقراءتو إذ ال يمكن 

 1المجردة.المصغرات الفيممية بمعين 

فيش )الشرائح  الفيممية( المايكروتشمل المصغرات الفيممية المايكرو فيمم )األشرطة 

لمادة مطبوعة،  الفوتوغرافية مصغرةممم يحمل الصور 56بكرة مقاس  الفيممية( والمايكرو فيمم

صور  تحمل بوصة 4/6 شفافة مقياسأما المايكرو فيش فعبارة عن شرائح بالستيكية 

بين  األصمية، فيماتصغر كل صفحة من المادة  مطبوعة، حيثمصغرة لصفحات مادة 

المسجمة عمى شريحة يصل عدد صفحات المادة  الصفحة، وقدمرة حسب حجم  92955

 .5222المايكرو فيش الواحد إلى 

عمى المايكرو فيمم أو المايكرو فيش مقاالت  المطبوعة الموجودةومن المواد 

التي ال  المؤتمرات، والكتبالمقدمة في  التقارير واألبحاثالدوريات و المقاالت الصحف و 

                                                 
1
؛ إبراىيم أمين الو رغي. اإلجراءات الفنية في المكتبات ومراكز المعمومات التزويد، الفيرسة، حسن صالح إسماعيل 

 .72، ص.2252، عمان: دار الوراق لنشر والتوزيع، 5التصنيف، ط



  مصادر المعمومات بالمكتبات الجامعية

 

 الفصل الثالث:

79 

لحكومية والبطاقات الفيرسة يمكن طبعيا والكتب، النادرة والكتب القديمة، والمطبوعات ا

 1التمفون.المكتبية والسجالت والتقارير الصناعية وأدلة 

وىي من أقدم أنواع مصادر المعمومات اإللكترونية التي استخدمت في المكتبات 

عبارة عن  لمتخزين، وىيكوسيمة  المعمومات، وكذلكومراكز المعمومات كوسيمة إدخال 

بوصة إلى بوصة  4\5عرض مغناطيسية، يتراوحدة بالستيكي طويل تغطي أحد وجية ما

 قدم. 3622إلى  2422بين  واحدة، أما طولو يتراوح ما

 والمخطوطات، ووىي المواد أو الوسائط بصرية تنسخ عمييا الكتب، الدوريات، 

ال يمكن قراءتيا بالعين  جدا، بحيثالمختمفة بصور مصغرة  الجامعية، والوثائقالرسائل 

دتيا إلى حجميا الطبيعي أو استنساخ الصور ورقية عنيا إال بواسطة إعا المجردة، أو

األجيزة القراءة الخاصة،  وقد ظير التصوير،  المصغر أول مرة عمي يد شخص إنجميزي 

إلى واحد وبعد  562/ في تسجيل صوره مصغرة بنسبة 5839يدعى نسر الذي نجح عام 

 2.ذلك تطورت التجارب و االختراعات في ىذا المجال 

                                                 
1
 .55ريما سعد الحرف. مرجع السابق، ص 

2
 .559النويسية، غالب عوض. المرجع السابق، ص. 
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 : شبكة االنترنت الثانيالمطمب 

وىي شبكة من الحاسبات إلكترونية سواء متشابية أو مختمفة بأنواع وأحجام تربط 

 مع بعضيا البعض عبر برتوكوالت تحكم عممية تشارك في تبادل المعمومات.

االنترنت من جية في نظرة عمم المكتبات و المعمومات ىي عبارة عن شبكة 

اتصاالت تربط العالم كمو، وتقدم العديد من الخدمات و المعمومات عمييا، كما أنيا تساعد 

في إجراءات االتصاالت بين األفراد والجماعات ويستفاد منيا في مجال المكتبات  من 

حاسبات المتصمة بيا الدخول إلى الفيارس المكتبات مصادر المعمومات  المتوفرة عمى 

األخرى والبحث في تمك الفيارس، كما أنيا تقدم العديد من اإلجابات عمى االستفسارات 

المرجعية التي توجو من خالليا، والبحث في دوريات إلكترونية التي تتوفر عمييا، كما يمكن 

عات ذات اىتمام بمجاالت المكتبات و تبادل الخبرات المكتبية من خالل اشتراك في الجام

 1المعمومات.

تعريف الموسوعة العربية لمصطمحات المكتبات والمعمومات المتاحة عمى الخط 

المباشر بأنيا شبكة دولية لالتصاالت عن طريق البرتوكول لموصول شبكات الكمبيوتر 

معا بكابالت  ةوالدولية المربوطالصغيرة ببعضيا البعض، وىي شبكة الحكومات المحمية، 

                                                 
1
، 2255، عمان: دار العي داء لنشر والتوزيع، 5خدمات المكتبات الحديثة، طعزت خيرت الكيالن. نظم تطوير  

 .225ص.
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من التقنيات المستخدمة في  واالتصاالت الالسمكية وغيرىاألياف الضوئية  سمكية، وكابالت

 1الشبكات.ربط 

ىي مجموعة من الحاسبات منتشرة جغرافيا عبر العالم مرتبط من خالل شبكات 

أطمق  كالشبكة ولذلالمحمية أو الشبكات الواسعة الموزعة في العالم بيدف نقل البيانات عمى 

 االنترنت مصطمح شبكة الشبكات.  عمى

عن طريق  وذلكومن ناحية أخرى شبكة من حاسبات آلية مرتبطة يبعضيا البعض 

عمى  االطالعالياتف، أو عن طريق األقمار الصناعية، تنتج لمشاركي فييا إمكانيات 

 2.والوسائل والوثائقيمكنيم من التبادل المعمومات  الشبكة، كماالمعمومات التي تتوفر في 

 مفيوم الكتب اإللكترونية  الثالث:المطمب 

لقد عرف جولتكن أورسويرجمو، الكتاب اإللكتروني ىو عبارة عن أحد التطبيقات 

بدورىا صور ثابت إلى آخر تمك  والتي تتضمنالتي تشمل عمى قاعدة بيانات الممتيميديا 

ي لمكتاب، والميتاداتا )وصفات جنبا إلى جنب مع محتوي ألمعمومات المكونات، وذلك

 .البيانات(

                                                 
1
الشامي، احمد أحمد. الموسوعة العربية لمصطمحات المكتبات والمعمومات )متاح عمى الخط(، تاريخ الزيارة  

 http، متوفرة عمى الخط 27/29/2258
2
صال واإلدماج االجتماعي لممكفوفين: دراسة تحميمية لمجمتي الفجر عوالمو، محمد. التكنولوجيا المعاصرة لإلعالم واالت 

، 2225السعودية، الفرنسية. ماجستير: الدعوة واإلعالم واالتصال: جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية، 
 .22ص.
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وىو أي كتاب أو كتب مطبوعة بشكل عام يوجد عمى ىيئة الرقمية اإللكترونية، 

ويمكن توزيعيا إلكترونيا عن طريق شبكة االنترنت البريد اإللكتروني والنقل المباشر لمممفات 

 أو نقل عمى أي من الوسائط التخزينية المختمفة.

نصوص إلكترونية التي تتميز بالعديد من المالمح التي يمكن وىي األشكال ال

تصنيفيا عمى أنيا إمكانيات تعديميا ولمكتاب اإللكتروني نفسو ثالثة مكونات مختمفة ىي 

الحاسب  عميو، مثلالممف، الكتاب اإللكتروني، والبرنامج القراءة، وجياز لقراءة الكتاب 

  1المحمول أو الحاسب الشخصي.

بو في ترتيبيا الكتب المطبوعة، وىي شاإللكتروني ىو تمك ممفات النصية تالكتاب 

عبارة عن النقل اإللكتروني الحرفي لمكتاب التقميدي المطبوع، مع إضافة بعض السمات 

 واإلمكانيات التي لم تكن متاحة في الشكل التقميدي، أو يمكن تعريفو عمى النحو التالي.

لمعموماتي الرقمي يتم إنتاجو عن طريق إدماج الكتاب اإللكتروني ىو الوسيط أ

المحتوى النصي لمكتاب من جانب وتطبيقات البيئة الرقمية الحاسوبية عمى جانب األخر 

وذلك إلنتاج الكتاب في شكل إلكتروني يكسبو المزيد من اإلمكانيات، والخيرات التي تتفوق 

لمنص  االسترجاعيةلمكتاب، كاإلمكانات بيا البيئة اإللكترونية االفتراضية عمى البيئة الورقية 

                                                 
1
ر والتوزيع، ، عمان األكاديميون لنش5مصطفي عمي المحام. المدخل إلي عمم المكتبات ومصادر المعمومات، ط 

 .229، ص.5436،2256
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واإلتاحة عن بعد و إمكانية إضافة الوصالت المييبرة والوسائط المتعددة و قد يكون الكتاب 

اإللكتروني قد تم إصدار لممرة األولى في الشكل إلكتروني أو إعادة إنتاجو اإللكتروني بممح 

بواسطة إحدى البرمجيات تحرير  الضوء لصفات الكاتب أو بإعادة إدخال النص اإللكتروني

النصوص والكتاب اإللكتروني قد يتم إتاحتو عمى الخط المباشر عبر شبكة االنترنت أو عمى 

أو غير  اختزانيوأو القرص المرن أو شريحة  CD-ROMالخط المباشر عبر قرص الميزر 

حاسب قارئ مخصص لمكتب اإللكترونية، كما يمكن عرضو وقراءتو باستخدام حاسب 

 الشخصي أو الحاسب المحمول.

 أنماط الكتاب اإللكتروني:

تاحتو: كتب اإللكترونية عمى األقراص مميزرة  -   CD- ROMمن حيث الوسيط وا 

 خاصة، الكتباإللكترونية عمى قارئات  المباشر: كتبالكتب اإللكترونية عمى الخط  -

 اإللكترونية عمى أقراص مرنة.

 متعددة(ئط الكتب إلكترونية النصية فقط )دون وسا -

 الكتب اإللكترونية ذات وصالت مييبرة. -

 الكتب اإللكترونية تحتوي عمى وسائط متعددة. -

 1الكتب اإللكترونية المصورة أو الممسوحة ضوئيا. -

                                                 
1
 .552رضا محمد النجار. مرجع السابق، ص. 
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 المطمب الرابع: الدورية اإللكترونية 

يعتبر ىذا المصطمح من المصطمحات الحديثة التي تزداد يوما بعد يوم آخر لتشمل 

بيرة من مصادر المعمومات والموضوعات ذات العالقة بالعمم المنتشرة في بقاع القطاعات الك

في المواقع عبر شبكة االنترنت، ولكنيا  المستفيدين في أي مكان وزمان، ومتاحة لكلالعالم 

 1ال تبدو تحت سيطرة العاممين بالمكتبات.

طبوعات ىي تمك المطبوعة اإللكترونية الصادرة بشكل دوري وال تختمف عن الم

التقميدية إال في شكل إصدار الذي ىو شكل إلكتروني أو ىي الدورة المنشورة بشكل رقمي 

ألنيا عمى االنترنت وتساعد عمى  اآللي، ويعتمد نجاحياعمى شاشة الحاسب  ويمكن عرضيا

إلى أن االنترنت تساعد عمى الديمقراطية النشر  الدوريات، نظرامجال  والنشر فيالديمقراطية 

 2جال الدوريات نظرا إلى أن أي شخص يمكنو الوصول إلى حاسب ألي.في م

، وفي ومميزوىي عبارة عن مطبوعات تصدر بشكل دوري تحت عنوان معروف 

تواريخ وأعداد متشابية مع استمراره وصدور إلى مال نياية وتشتمل عمى المجاالت 

ومحاضرات ، والتقارير منظمة صدور والصحف والحولياتالمتخصصة والعامة 

 االجتماعات.

                                                 
1
 .53حسان عابدة. أثر التكنولوجيا المعمومات عمى الخدمات المكتبية، د.ط.،  د.م.، دار المعتز لنشر والتوزيع ، ص. 

2
 .598مصطفي عمي المحام. المرجع السابق، ص 
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وقد توسع النشر اإللكتروني لمدوريات لمختمف أنواع اإلتاحة النشر، المحو سب 

 1فيناك أكثر من خمسين دورية متوفرة نصوصيا الكاممة عمى شكل أقراص مكتنزة.

الدورية اإللكترونية نوع من المصادر المعمومات إلكترونية تصدر بشكل دوري 

 بشكل إلكتروني ومحوسب. مميزا، متوفرحمل عنوان منتظمة أو غير منتظمة ت

المتاح عمى الخط المباشر عمى أنيا نسخة  والمعموماتيعرفيا قاموس عمم المكتبات 

لمدورية المطبوعة، أو المستوردة إلكترونيا ليس لو مقابل مطبوع، متاح من قبل شبكة  رقمية.

 2الوصول األخرى إلى االنترنت. أو البريد اإللكتروني، أو أي وسيمة من الوسائل  بيالو 

 :دوريات اإللكترونيةمزايا ال

مكانية البث السريع  - الكثافة العالية في اختراق البيانات، وتوفير الحيز المكاني، وا 

 لممواد

 محتوياتيا. لممؤلفين. معوالقراءة  الجديدة، -

التوفير الكثير في المبالغ التي كانت تصرف عمى إجراءات التزويد وطمب  -

 بوعات وأجور النقل، وكمفة التجميد وفقدان المطبوعات.المط

                                                 
في تطوير البحث العممي في ظل البيئة اإللكترونية، ماجستير: عمم المكتبات، سيام تيمور. المكتبات الجامعية ودورىا 1

 .2255،2252جيجل، 
2
السيد محمد أماني. الدوريات اإللكترونية: الخصائص، التجييز، والنشر، واإلتاحة، د.ط.، القاىرة: دار المصرية المبنانية،  

 .55، ص.2227
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تتيح الدوريات اإللكترونية المتوفرة عمى االنترنت إمكانية البحث في محتوياتيا في  -

 الوقت نفسو لعدد من المستفيدين.

القدرة العالية في عممية استرجاع المعمومات، فيي توفر إمكانيات في االعتماد عمى  -

 غض النظر عن اسم المؤلف.العديد من العناصر ب

 1التغمب عمى السرقة والتمزيق، والتشويو لصفحات الدوريات الورقية. -

 :خالصة الفصل

تعتبر مصادر المعمومات بنوعييا الورقية وااللكترونية وبشتى أشكاليا والطرق 

جييا المكتبات المختمفة لنشرىا من أىم الوسائل التي تساىم في حل المشاكل التي توا

كما تكمن أىميتيا في تقديم المعمومات التي ال يمكن لمطالب أو الباحث  ،الجامعية وروادىا 

 .يا في حياتو العممية و التثقيفيةاالستغناء عن

 

                                                 
1
 .255الترتوري، محمد عوض. المرجع السابق، ص. 
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

 تمييد:

قبل البدء في تفريغ الجداول وتحميل بياناتيا وتفسيرىا البد من التذكير باإلجراءات 

المنيجية التي تم اعتمادىا في دراساتنا الميدانية حول موضوع "مصادر المعمومات المتاحة 

ثم قمنا بتعريف جامعة عبد  الجامعي "ومنفي المكتبات الجامعية ودورىا في دعم التكوين 

ومن ثم مكتبة كمية العموم االجتماعية واإلنسانية ثم التعريف  ديس "مستغانم"الحميد ابن با

والمعمومات فيما بعد تفريغ استمارة االستبيان وتحميل النتائج المحصل  بقسم عمم المكتبات

عمييا ثم التنبؤ عمى ضوء الفرضيات، ثم الوصول إلى النتائج العامة لمدراسة وأخيرا 

وتعتبر كحمول لممشاكل الموجودة بالمكتبة والتي تم تحميميا وأخيرا االقتراحات المساعدة 

 ممخص لمفصل التطبيقي أي حوصمة الفصل.
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

 التعريف بمكان الدراسة المبحث األول:

 المطمب األول: التعريف بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم

قية لوالية مستغانم ىي إحدى جامعات الغرب الجزائري تقع رئاستيا في الناحية الشر 

بخروبة وتتوزع كمياتيا عمى مختمف أنحاء الوالية وىي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، 

 ميني تيتم بتكوين الباحث العممي تتمتع بشخصية معنوية واستقالل مالي. عممي، ثقافي،

لـ  70هجري الموافق  3132ربٌع األول عام  31أنشئت جامعة عبد الحمٌد ابن بادٌس فً 

 مٌالدي. 3221جوٌلٌة 

 المطمب الثاني: التعريف بتخصص عمم المكتبات

 2252ـ/2255لقد فتحت شعبة عمم المكتبات بجامعة مستغانم منذ الموسم الدراسي 

باسم عمم المكتبات والمعمومات تابعة لقسم العموم اإلنسانية،  253/952تأسست بمرسوم 

ة المحمين وحتى األساتذة الباحثين من حيث انو يؤطر الطمبة مجموعة من خبرات األساتذ

خارج الوالية، لقد استقطب عدد كبير من الطمبة بكل المستويات تضم حاليا الشعبة السنة 

الثانية والثالثة ليسانس والسنة األولى والثانية ماستر تخصص نظم المعمومات تكنولوجية 

 طالب. 375الحديثة والتوثيق، ويبمغ عدد طمبة عمم المكتبات اإلحصائي 

 المطمب الثالث: نبذة عن مكتبة كمية العموم االجتماعية

تعتبر ىذه المكتبة من بين المكتبات الجامعية التي تعتمد جامعة عبد الحميد بن 

تابعة لمعيد الرياضة البدنية، ثم انفصمت عنو،  2225باديس عمى تدعيميا، فكانت في 
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

اع، الفمسفة، عموم اإلعالم واالتصال، وىي تضم تخصصات التالية: عمم النفس، عمم االجتم

 عمم المكتبات، أرطوفونيا.

 الموقع:. 1

تقع ىذه المكتبة في جامعة عبد الحميد بن باديس في خروبة والية مستغانم فتحت 

بالمبنى القديم الذي يتوسط الجامعة ثم انتقمت إلى المبنى الجديد الواقع شمال  2225سنة 

 م.2256شرق الجامعة في ديسمبر

 تعريف بمصالح المكتبة:. ال2

تقدم عشرات من اآلالف من الكتب، مجالت، ومواد سمعية  مصمحة التوجيو:

 بصرية.

ترشدك في البحث الخاص بك عمى  مصمحة االستقبال والمعمومات في المكتبة:

 الفور أو توجيك إلى مصالح أخرى بالمكتبة.

لمباشرة لرواد المكتبة : تقدم ىذه مصمحة الخدمات االببميوغرافيمصمحة البحث 

 سواء أساتذة أو طمبة أو باحثين ومساعدتيم في انجاز بحوثيم.

 تنظيم عممية االختيار )جمع المعمومات(. مصمحة االقتناء ومعالجة الوثائق:
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

 التوقيت:. 3

 56:22ـ-53:22صباحا ومن  52:22ـ-28:22تفتح المكتبة كل أيام األسبوع من 

 .والسبتماعدا يومي الجمعة  ءامسا

 النظام الداخمي لممكتبة:. 4

لتحقيق السير الحسن لممكتبة يستمزم وضع قانون داخمي يتم تطبيقو عمى كل 

 يمي: منخرط ينتمي إلى ىذا المركز الجامعي القائم عمى مجموعة من القوانين من أىميا ما

 .ظيارىا إجباري وضروري  الدخول إلى المكتبة يستمزم بطاقة االنخراط وا 

  الضياع.بطاقة المكتبة الشخصية يجب التصريح عند 

  .أوعية معمومات في خدمة القارئ والحفاظ عمييا واجب 

  المطالعة.يمنع منعا بتا التدخين داخل قاعة 

 .عند ضياع كتاب أو إتالفو من طرف الطالب فيو مجبر بتعويضو 

  المستعارة بعد تاريخ المحدد تسحب البطاقة. استرجاع الكتبالتأخير من 

 الييكل التنظيمي:. 5

، والخارجيةتقع في الطابق الثاني تتكون من بنك اإلعارة، قاعة المطالعة الداخمية 

 قاعة خاصة باألساتذة.

 .شخص 28 ـبعدد العاممين بالمكتبة يقدر 
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

 .(syngeb) برنامج المعتمد في الكتب ىو: برنامج

 كتاب. 48552ـ الوثائقي لممكتبة يقدر ب مجموع الرصيدلممكتبة: الرصيد الكمي 

 

 المطمب الرابع: ميام المكتبة الجامعية

 .ـ تحميل احتياجات المستفيدين 
 .ـ استمارة بنك اإلعارة من اجل معرفة عناوين الكتب التي عمييا الطمب 
  .)ـ مرحمة البحث عن المصادر )الوثائق 
 .وضع قائمة خاصة بكل التخصص 
  المكتبة.يتم تحديد السعر اإلجمالي ليذه الكتب ومقارنة مع 
  نيائية.وضع قائمة 
 .شراء الكتب 
 .المراقبة 
  عمى الوثائق داخل القاعة )الدوريات،  االطالعاإلعارة الداخمية، يتم

 تقدم الخدمة المباشرة والغير مباشرة. القواميس(المجالت، 
  خراجواإلعارة الخارجية: يمكن من خالليا لممستفيد الحصول عمى الكتاب  .وا 
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

 

 

 

 

 المبحث الثاني: دراسة تحميمية لنتائج االستبيان

 المطمب األول: تحميل البيانات

 البيانات الشخصية  المحور األول:

 .الجنس حسب العينة أفراد عدد توزيع :1جدول 

 النسبة المئوية تكرار الجنس
 %38 32 ذكر
 %62 53 أنثى

 100% 85 المجموع
 .من إعداد الطالبين اعتمادا عمى أداة الدراسة المصدر:

لطمبة عمم المكتبات  الذكور واإلناثيبين لنا الجدول أعاله نسبة الطمبة من 

وىي نسبة  %38ب والمعمومات بجامعة عبد الحميد بن باديس، حيث قدرت نسبة الذكور 

إلى عدم توجو الطمبة الذكور إلى المكتبة، عكس فئة اإلناث  والسبب راجعقميمة نوعا ما 

وىي النسبة جيدة  % 62ب اإلناث  قدرت نسبةفيتبين لنا أنيم يخصصن حيز لممكتبة فقد 

يتبين من خالليا أن اإلناث أكثر توجيا إلى المكتبة واستعمال رصيدىا الوثائقي في إنجاز 

 يم العممية.بحوث
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

 

 .الجنس حسب العينة أفراد عدد توزيع :1شكل 

 .الجامعي المستوى حسب العينة أفراد عدد توزيع :2جدول 

 النسبة المئوية التكرار المستوى
 %47 40 السنة األولي
 %53 45 السنة الثانية
 %100 85 المجموع

 من إعداد الطالبين اعتمادا عمى أداة الدراسة المصدر:

من خالل الجدول أعاله نالحظ أن فئة الطمبة الذين يدرسون عمى مستوى السنة 

من مجموع أفراد العينة ىذه الفئة كونيا متواجدة  %53نسبيم  والبالغ عددالثانية ماستر 

مات المتواجدة عمى بصفة شبو دائمة في المكتبة الجامعية قصد البحث في مصادر المعمو 

عداد رسائل التخرج ثم فئة الطمبة  المقدر  السنة أولىمستوى المكتبة من أجل التحضير وا 

وهً فئة ال تقل عن فئة طلبة السنة الثانٌة كون  %10طالب ٌمثلون نسبة  17ـ ب عددىم

 .ومذكرات التخرجالطلبة ٌحضرون بصفة دائمة فً المكتبة من أجل إعداد البحوث 

62% 

38% 

 اناث

 ذكور
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

 

 .الجامعي المستوى حسب العينة أفراد عدد توزيع :2شكل 
 

 

 .التخصص حسب العينة أفراد توزيع يمثل :3جدول 

 النسبة المئوية التكرار التخصص
 %47 40 ىندسة المعمومات

 %53 45 نظم التكنولوجية المعمومات والتوثيق
 %100 85 المجموع

 من إعداد الطالبين اعتمادا عمى أداة الدراسة  المصدر:

احتل يوضح لنا ىذا الجدول نسب التخصصات المختارة من طرف الطمبة بحيث 

وىذا راجع عمى أنو تخصص  %53نسبة  والتوثيق عمىنظم تكنولوجيا المعمومات  تخصص

ديد من الطمبة الطمبة عمى دراية وعمم بيو ودرس من قبل من طرف ع وقديم وجميعمعروف 

كانت أقل من تخصص  %47أما بنسبة إلى تخصص ىندسة المعمومات فقد كانت نسبة 

نظم المعمومات وىذا بسبب عدم معرفة الطمبة بيذا التخصص ويعتبر تخصص جديد لم 

47% 

 السنة األولى 53%

 السنة الثانية
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

يكن مدروس من ذي قبل وكذلك يرجع السبب الرئيسي إلى االستمارة الموزعة ونسبة طمبة 

 ماستر.السنة أولى ماستر أقل من عدد طمبة السنة الثانية 

 

 .التخصص حسب العينة توزيع ثليم :3شكل 

 

 المحور الثاني: مصادر المعمومات وعالقاتيا ببرامج التعميم 

 (: ما مفيومك لمصادر معمومات؟01) السؤال

 المعمومات مصادر مفيوم :4جدول 

 النسبة المئوية التكرار مفيومك لمصادر المعمومات ما
 %59 50 الطالب عمى المعموماتالمصادر التي يحصل منيا 

الوسائط التقميدية واإللكترونية التي تساعد في دعم المقررات 
 الدراسية

29 34% 

 %7 6 الوثائق المنشورة والغير منشورة
 %100 85 المجموع

 من إعداد الطالبٌن اعتمادا على أداة الدراسة المصدر:

47% 

53% 
 هندسة المعلومات

نظم تكنولوجيا المعلومات 
 والتوثيق
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

يرون أن مفيوم مصادر  نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة الطمبة الذين

المعمومات ىي تمك المصادر التي يحصل منيا الطالب عمى المعمومات لتحقيق احتياجاتو 

وذلك راجع أن أغمب الطمبة يستعممون تمك المصادر  %59 ىي النسبة األكبر وقدرت ب

 بغية تمبية حاجياتيم  التي تكمن في إنجاز البحوث ،ثم تمبيتيا فئة األخرى التي ترى بأن

مصادر المعمومات ىي الوسائط التقميدية واإللكترونية التي تساعد في دعم المقررات الدراسية 

وذلك يعود إلى أن مصادر المعمومات في رأييم مجرد دعم البرامج  %34 وقدرت نسبتيا ب

الدراسية واألصل أن مصادر المعمومات ىي أساس في بناء العمم و المعرفة إذ أن المعارف 

ما أ ت التي تدعم الطالب خاصة و الباحث عامة تكمن في طيات تمك المصادر،و المعموما

فيم يرو ان مصادر المعمومات ىي الوثائق  %7بالنسبة لمنسبة المتبقية والمتمثمة في 

 .المنشورة والغير منشورة

 

 .المعمومات مصادر مفيوم :4شكل 

60% 

34% 

6% 

 مفهوم مصادر المعلومات

المصادر التي يحصل منها الطالب 
 إحتيجاته

 وسائط التقليدية و اإللكترونية

الوثائق المنشورة و الغير 
 منشورة
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

 مصادر المعمومات؟ما دوافعك الستعمال  (:2السؤال )

 .المعمومات مصادر استعمال دوافع يمثل :5جدول 

 النسبة المئوية التكرار لدافع الستعمال مصادر المعموماتا ما
 %56 48 متابعة مستجدات في مجال التخصص

 %44 37 انجاز البحوث
 %100 85 المجموع

 من إعداد الطالبٌن اعتمادا على أداة الدراسة المصدر:

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطمبة الذين كانت دوافعيم الستعمال المصادر 

وىذا  %56المعمومات ىي متابعة المستجدات في التخصص ىي النسبة األكبر وقدرت ب

راجع أن أغمب الطمبة دافعيم من مصادر المعمومات ىو التعرف اكثر عمى التخصص 

وعمى ما يتعقبو، أما نسبة الطمبة الذين كانت دوافعيم استعماليا بغية إنجاز البحوث العممية 

وأن استعمال الطالب الجامعي لمصادر المعمومات سواء من أجل إنجازه  %44قدرت ب 

لالمتحانات تعود عميو باألىمية الكبيرة، إذ تنمي قدراتو الفكرية وتزوده و تحضيرا ألبحوثو 

 من المعمومات التي من خالليا ينمي رصيده المعرفي.

 

 .المعمومات مصادر استعمال دوافع يمثل: 5شكل 

44% 

56% 

التخصص لإلمتحانات و إنجاز 
 البحوث

متابعة المستجدات في مجال 
 التخصص
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

 (: ما ىي المصادر المستعممة في عممية البحث؟3)-السؤال

 .البحث عممية في المستعممة المصادر يمثل :6جدول 

 النسبة المئوية التكرار ما ىي المصادر المستعممة في عممية البحث
 %59 50 المصادر اإللكترونية
 %15 13 المصادر التقميدية

 %26 22 معا
 %100 85 المجموع

 .من إعداد الطالبٌن اعتمادا على أداة الدراسة المصدر:

ىناك  ىخالل نتائج الجدول المحصل عمييا نالحظ أن جل الطمبة يؤكدون عممن 

أي أنيا ضرورية وىذا راجع لعدة أسباب منيا  %59إقبال عمى المصادر اإللكترونية بنسبة 

مميزات المعمومات اإللكترونية من فورية وتجدد يمكن الوصول إلييا بسرعة وبدقة ودون 

ى عكس المصادر التقميدية التي تتطمب وقت كبير اعتبارات أخرى كالجيد وغيرىا عم

 عنيا.لمحصول عمييا بإضافة إلى بعض العراقيل تواجو المستفيدين أثناء البحث 

المحصل عمييا من الطمبة  %55أما بالنسبة الستخدام المصادر التقميدية فيي 

نالحظ أنو ىناك إقبال عمييا بشكل ضعيف وىذا راجع لعدة أسباب منيا عدم مالئمة 

 (معاـ )الوقت وبذل مجيود أما بالنسبة لإلجابة ب المكتبة واستيالكالساعات التي تفتح فييا 

 ينيم.ب والتنسيق فيمافيذا يعني أن الطمبة يستفيدون من كمتييما  %26ـ بنسبة قدرت ب



 

 100 

 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

 

 .البحث عممية في المستعممة المصادر يمثل :6شكل 

 (: ىل مصادر المعمومات المتاحة بالمكتبة تتماشى مع برامجك التعميمية؟4السؤال )

 التعميمية البرامج مع تتماشى المكتبة ب المتاحة المصادر كانت إذ يمثل :7جدول 

 النسبة المئوية التكرار المعمومات بالمكتبة تتماشى مع برامج التعميممصادر 
 %13 11 تتماشى
 %87 74 ال تتماشى
 %100 85 المجموع

 من إعداد الطالبٌن اعتمادا على أداة الدراسة المصدر:

من خالل النتائج المحصل عمييا يبين أن مصادر المعمومات  المتاحة بالمكتبة ال 

وىذا راجع لعدة  %87البرامج التعميمية من خالل النسب المحصل عمييا كانت تتماشى مع 

أسباب قمة مصادر التقميدية واإللكترونية  في مجال التخصص وال تدعم المقرر الدراسي 

ألنيا ال تتوفر إال عمى عدد قميل من الكتب والدوريات والقواميس، ال توجد البرامج التعميمية 

التكوين وعدم توفر معمومات في مجال التخصص أما بالنسبة إلى الخاصة بذلك في مجال 

وىذا راجع إلى اعتبارىم  %53فئة القميمة التي اعتبرت أن ىناك برامج تمثمت النسبة ب 

59% 15% 

26% 

 المصادر اإللكترونية

 الصادر التقليدية

 معا
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

بعض الممتقيات والمحاضرات المقامة بالموسم الدراسي أو برامج خاصة ىي في حد ذاتيا 

 .تكوين بالنسبة ليم

 

 .التعميمة البرامج مع ال أو تتماشي كانت إن بالمكتبة المتاحة المصادر يمثل :7شكل 

(: ىل توفر المكتبة تكوينا أو تدريبا يساعدك عمى كيفية استعمال 5السؤال رقم )
 مصادر المعمومات؟

 المعمومات مصادر استعمال عمى يساعد تدريبا أو تكوينا توفر المكتبة كانت إن يمثل :8جدول 

 النسبة المئوية التكرار ؟ىل توفر المكتبة تكوينا
 %28 24 نعم
 %72 61 ال

 %100 85 المجموع
  من إعداد الطالبٌن اعتمادا على أداة الدراسة المصدر:

باتيم بأن المكتبة ال توفر أي اجإالجدول التالي يبين أن نسبة الطمبة الذي كانت 

 %72 ــتدريب يساعد عمى كيفية استعمال مصادر المعمومات وقد قدرت النسبة بتكوين أو 

وىذا راجع لعدم وجود أىل التخصص في مجال المكتبات وعدم إعطاء أىمية ليذا 

التخصص ومدى تقديمو لمخدمات لمطالب إذ أن مصادر المعمومات ىي المرجع الذي يستند 

13% 

87% 

 تتماشى

 ال تتماشى
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

لتكوينية و المعمم في عممية تعميمو أما بالنسبة فيو الباحث في عممية بحثو  التعميمية و ا

لمطمبة الذين يرون بأن المكتبة توفر تكوينا أو تدريبا يساعد عمى كيفية استعمال مصادر و 

وىذا راجع لمخدمات المقدمة من طرف موظفي المكتبة  %28كانت نسبتيم قميمة قدرت ب 

 .في المساعدة عمى البحث

 
 .المعمومات مصادر استعمال عمى يساعد تدريب أو تكوين عمى المكتبة توفر يمثل :8شكل 

 تتمثل؟(: إن كان ىناك تدريبا أو تكوين ب المكتبة فيما 6لسؤال رقم )ا

 .المكتبة في المصادر  عمى الحصول في يساعد الذي التكوين أو التدريب يمثل :9جدول 

 النسبة المئوية التكرار والتدريبإن كانت اإلجابة بنعم فيما يتمثل ىذا التكوين 
 %0 0 دورات تكوينية
 %100 24 إقامة محاضرات
 %0 0 دروس في المكتبة

 %100 24 المجموع
 من إعداد الطالبٌن اعتمادا على أداة الدراسة المصدر:

نالحظ من خالل الجدول أن ىناك فئة التي أجابت بنعم تري أن ىناك تكوينا 

وىذا راجع إلى  %522وتدريبا ومنخال ل التحميل اجتمعت عمى أن إقامة المحاضرات بنسبة 

أنيم يعتبرون أن الممتقيات المقدمة أو محاضرات األساتذة وتقديم المعمومات في مجال 

28% 

72% 

 نعم

 ال
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

فكانت منعدمة بنسبة  ودورات تكوينيةلنسبة لدروس بالمكتبة التخصص يعتبرونو تكوينا أما با

 ألنيا في األصل غير موجودة ال دروس وال تدريبا. 2%

 
 .المكتبة في تدريبا ىناك كان إن بنعم إجابة يمثل :9شكل 

 (: ما نوع المصادر المتاحة بمكتبتك؟7السؤال )

 .المكتبة ب المتاحة المصادر يمثل: 52جدول 

 ما نوع المصادر المتاحة التكرار النسبة المئوية
 الورقية 52 %61
 اإللكترونية 2 %3
 معا 31 %36
 المجموع 85 %100
من إعداد الطالبٌن اعتمادا على أداة الدراسة المصدر:  

المتاحة في  الجدول يوضح أن أغمب الطمبة الذين كانت إجابتيم بأن نوع المصادر

عمى عكس نسبة الذين يرون بأن  %65مكتبتيم ىي المصادر التقميدية وقدرت ب بنسبة 

وذلك  %3المصادر المتاحة ىي المصادر اإللكترونية حيث كانت نسبة ضئيمة قدرت ب 

إذ يقدر عدد الحواسيب بعدد قميل  راجع لعدم توفر الوسائل بكثرة اإللكترونية داخل المكتبات،

ن كان البحث عمى المعمومة في الكتاب جدا فقط  من أجل إطالع عمى فيرس الكشاف وا 

0% 

100% 

0% 

 دورات تدربية

 إقامة محاضرات 

 دروس في المكتبة



 

 104 

 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

اإللكتروني إال أنو لو أىمية كبرى في ترسيخ المعمومة والفكرة والموثوقية وسيولة االستعمال 

 كما أن لمكتاب اإللكتروني صعوبة في التعامل معو.

 
 .بالمكتبة المتاحة المصادر يمثل: 10شكل 

 فيما تتمثل؟ ...كانت الورقية ا(: إذ8السؤال رقم )

 .بالمكتبة المتاحة الورقية المصادر يمثل :11جدول 

 النسبة المئوية التكرار إذ كانت المصادر الورقية
 %38 20 القواميس، الدوريات، الموسوعات، الرسائل الجامعية

 %62 32 الكتب
 %100 52 المجموع

 من إعداد الطالبين اعتمادا عمى أداة الدراسة المصدر:

وىي  %62 ـيوضح الجدول أعاله أن الطمبة يستخدمون الكتب أكثر نسبة قدرت ب

ن الكتب توفر ليم المعمومات المطموبة التي يعتمدون عمييا كمرجع في بحوثيم أكبر نسبة أل

والرسائل  والدوريات، قواميس، والموسوعات،فيم يعتمدون عمى  %38أما بالنسبة  ودراساتيم،

 المعمومات.دراساتيم في توفير  الجامعية في

61% 

3% 

36% 

 المصادر الورقية

 المصادر اإللكترونية

 معا
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

 

 .بالمكتبة المتاحة الورقية المصادر يمثل: 11شكل 

 (: ما ىي المصادر اإللكترونية المتاحة بالمكتبة؟9السؤال رقم )

 .المكتبة ب اإللكترونية المصادر يمثل :12جدول 

 النسبة المئوية التكرار المصادر اإللكترونية
 %38 32 قواعد البيانات
 %14 12 المكتبة ألرقمية

 %48 41 االنترنت
 %100 85 المجموع

 من إعداد الطالبٌن اعتمادا على أداة الدراسة المصدر:

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن المكتبة الجامعية تحتوي عمى المصادر 

أما بالنسبة إلى شبكة االنترنت فكانت  %38في قواعد البيانات بنسبة  اإللكترونية تمثمت

وىذا راجع إلى سيولة التعامل مع شبكة االنترنت وانتقاء  %48 ــأعمى نسبة قدرت ب

وليا من طرف العديد من المستفيدين عكس الكتاب المعمومات وسرعة الوصول إلييا وتدا

بالنسبة إلى المكتبة  والسرعة أماالورقي يحوي عمى نسخة أو نسختين وتميزىا ب الحداثة 

38% 

62% 

الكتب،الموسوعات ،الدوريات ، 
 الرسائل الجامعية

 الكتب
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

وىذا راجع الى ان اغمب المكتبات %54الرقمية فكانت نسبتيا أضعف نسبة تمثمت في 

 الرقمية تتطمب اشتراك.

 

 .المكتبة ي الموجودة اإللكترونية المصادر يمثل: 52شكل 

 (: ما دوافعك الستخدام المصادر اإللكترونية؟10السؤال رقم )

 .االلكترونية المصادر استخدام دوافع يمثل :13جدول 

 النسبة المئوية التكرار استخدام مصادر اإللكترونية
 %18 15 سيولة االستعمال

 %61 52 لوصول لممعمومةسرعة في 
 %21 18 حداثة المعمومة

 %100 85 المجموع
 من إعداد الطالبٌن اعتمادا على أداة الدراسة  المصدر:

من خالل الجدول أعاله يتضح أن سبب استخدام مصادر المعمومات اإللكترونية 

الن معظم الطمبة يمجئون إلى ذلك  %65 ـبىو سرعة الوصل إلى المعمومة وقد قدرت النسبة 

وىذا بسبب اختصار الوقت والوصول إلى المعمومة بطريقة سيمة وأقل جيد ممكن وتكمفة أما 

نظرا لسيولة التعامل معيا أما فيما يخص  %58بالنسبة لسيولة االستعمال كانت نسبتيم 

 تجدد مستمر.ألنيا دائما متجددة وحديثة أي في  %25حداثة المعمومة فكانت النسبة 

48% 

14% 

38% 
 اآلنترنت

 المكتبة الرقمية

 قواعد البيانات
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

 
 .اإللكترونية المصادر استخدام دافع يمثل: 53شكل 

 التكوين الجامعي وعالقتو بمصادر المعمومات. المحور الثالث:

 (: ما المقصود بالتكوين الجامعي في مفيومك؟11السؤال رقم )

 .الطمبة مفيوم في الجامعي التكوين مقصود يمثل :14جدول 

 النسبة المئوية التكرار المقصود بالتكوين الجامعي
 %42 42 دراسات في الجامعة
 %13 11 الدراسات المتخصصة

 %32 32 عممية تعميمية تتبع برنامج
 %100 85 المجموع

 من إعداد الطالبٌن اعتمادا على أداة الدراسة المصدر:

يتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن مفيوم التكوين الجامعي اختمفت عند الطمبة 

 %49ـــ بفذىب أغمبيم أن مفيوم التكوين الجامعي ىو الدراسات في الجامعة وقدرت نسبتيم 

أما بقية  %38ـ وىي أكبر نسبة أما فيما يخص عممية تعميمية متخصصة قدرت نسبتيم ب

أن النسبة الدراسات  إذ %53لدراسات المتخصصة وكانت النسبة الطمبة فكانت إجابتيم ىي ا

 كانت أكبر ألنيم يعتبرونيا المادة المعرفية التي يحصمون منيا معرفة وتحصيل الدراسي.

23% 

20% 57% 

 حداثة المعلومة

 سهولة اإلستعمال

السرعة في الوصول إلى 
 المعلومة



 

 108 

 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

 
 .الطمبة نظر في الجامعي بالتكوين المقصود يمثل: 14شكل 

 الجامعة تساعدك عمى تكوينك؟  (: ىل المصادر المتاحة في المكتبة12السؤال )

 .التكوين في تساعد كانت إن المكتبة في الموجودة المصادر يمثل :15جدول 

مصادر المتاحة في المكتبة 
 النسبة المئوية التكرار تساعد عمى تكوينك

 %79 67 نعم
 %21 18 ال

 %100 85 المجموع
 من إعداد الطالبٌن اعتمادا على أداة الدراسة المصدر:

يتضح لنا من خالل الجدول أعاله بأن أغمب الطمبة كانت إجاباتيم بنعم وقدرت 

إذ يرى ىؤالء الطمبة المستفيدين من ىذه  %25والبقية كانت نسبتيم  %79النسبة ب 

المصادر الموجودة تساعدىم عمى تكوينيم من خالل ما تحويو من معمومات حول 

ثراء رصيدىم العممي والمعرفي وىذا ما يؤدي إلى تكوينيم وسيولة التعامل مع  التخصص وا 

 التثقيف.أي عمل مطموب من األعمال الشخصية واألعمال الموجية والتنمية و 

38% 

13% 

49% 
 عملية تعليمية

 الدراسات المتخصصة

 الدراسات في الجامعة
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

 
 .التكوين عمى تساعد كانت إن المتاحة المصادر يمثل :15شكل 

 (: إن كانت ىناك مصادر تساعد في تكوينك الجامعي ففيما تساعدك؟13السؤال )

 .الجامعي التكوين في المساعدة المصادر يمثل :16جدول 

 النسبة المئوية التكرار المصادر المساعدة في التكوين
 %61 41 تساعد في إنجاز البحوث العممية

 %19 13 تدعم المقرر الدراسي
 %19 13 معرفة المستجدات المتعمقة بالتخصص

 %100 67 المجموع
 من إعداد الطالبٌن اعتمادا على أداة الدراسة المصدر:

أجمعت عمى أن  %65من خالل التفريغ لممقترحات المستفيدين تبين أن نسبة 

الن أساس تردد الطمبة عمى المكتبة معظميم في إنجاز  النسبة ىو إنجاز البحوث العممية،

البحوث والمذكرات و األعمال الموجية وىذا يعني أن صوب التردد إلى المكتبة ىو فقط من 

تؤكد  %59أجل انجاز األعمال الموجية دون استثناء أما فيما يخص نسبة أخرى قدرت ب 

أنيا تدعم المقرر الدراسي أي أنيا تفيدىم في مواكبة التدرج الدراسي وتكوين المعرفة  عمى

يرى أنيا معرفة المستجدات المتعمقة بالتخصص  %59من خالل ىذه المصادر أما نسبة 

21% 

79% 

 ال

 نعم
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

معرفة كل جديد ويعتبر الذي يطرأ خالل الموسم الدراسي و متابعة لمتطور الحاصل في 

 .مجال التخصص

 
 .بالمكتبة المتاحة المصادر ىذه تساعد فيما: 16شكل 

(: ىل تساىم مصادر المعمومات المتاحة بالمكتبة في تنمية المعارف 14السؤال رقم )
 العممية؟

 .المعرفة تنمية في المصادر ىاتو تساىم كيف يمثل: 17جدول 

 النسبة المئوية التكرار المصادر مساىمة في تنمية
 %67 57 في مجال التخصص

 %24 20 في مجال إنجاز البحوث
 %9 8 تنمية المعرفة العامة

 %100 85 المجموع
  من إعداد الطالبٌن اعتمادا على أداة الدراسة المصدر:

تـدعميم فـي مجـال التخصـص  من خالل الجدول نالحظ أن اغمبية الطمبة يـرون أنيـا

ألنيــا تـــدعم تكـــوينيم الشخصــي وتخـــدم حاجيـــاتيم فــي إنجـــاز البحـــوث   %67و كانــت النســـبة 

وىـــذا راجـــع إلـــى التنويـــع فـــي مصـــادر المتـــوفرة بالمكتبـــة فـــي حـــين إثـــراء  واكتســـاب المعـــارف

رصيدىم المعرفي أي إضافة ثقافات لرصيدىم ، واكتسـاب المعـارف فـي التخصـص و اإلتمـام 

62% 
19% 

19% 

 إنجاز البحوث

 معرفة المستجدات

 تدعم المقرر الدراسي
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

ييـــم بتنميـــة المعرفـــة العامـــة أي حـــب المطالعـــة المســـار الدراســـي ،أمـــا نســـبة اخـــرى قـــد كـــان رأ

أمــا فيمــا يخــص مجــال إنجــاز البحــوث  ، %9لتثقيــف و لــيس فقــط لدراســة و قــدرت النســبة ب 

ـــــفقــــدرت النســــبة ب وىــــذا راجــــع أن المســــتفيدون الطــــالب ال يمتحقــــون إلــــى المكتبــــة إال  %24 ــــــ

لغاء الجوانب األخرى.  إلنجاز البحوث واألعمال وا 

 
 .العممية المعارف تنمية في المعارف ىذه تساىم فيما يمثل :17شكل 

 (: ما تقيمك لمصادر المعمومات المتاحة بمكتبتك الجامعية؟15السؤال رقم )

 .بالمكتبة المعمومات مصادر تقيم يمثل :18جدول 

 المئويةالنسبة  التكرار تقيم مصادر المعمومات
 %8 7 جيدة

 %87 74 متوسطة
 %5 4 ضعيفة
 %100 85 المجموع

  من إعداد الطالبٌن اعتمادا على أداة الدراسة المصدر: 

م مصادر المعمومات بالمكتبة أنيا متوسطة قي  نالحظ من خالل الجدول أن البعض يُ 

وىذا راجع لعدة أسباب منيا ما تواجيو المكتبة من قمة  %87وغير كافية قدرت النسبة ب 

في المصادر وغير كافية من حيث النوعية التقميدية تقتصر عمييا أما اإللكترونية فيي تقريبا 

67% 

24% 
9% 

 في مجال التخصص

 في مجال إنجاز البحوث

 في مجال التخصص
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

عمييا أما فيما يخص الجيدة كانت  منعدمة أما بالنسبة لمكمية  قمة النسخ و تزايد الطمب

طمبة يجدون ما يبحثون عنو في مكتبتيم أما وىذا يعني أن ال %8نسبة ضئيمة قدرت ب 

 ويعني أنيا ال تفيدىم إطالقا وعدم خدمتيم في بحوثيم . %5نسبة ضعيفة كانت قدرت ب 

 
 .بالمكتبة المتاحة المعمومات مصادر تقيم يمثل :18شكل 

بمكتبتك احتياجاتك (: ىل تمبي ىل تمبي مصادر المعمومات المتاحة 16السؤال رقم )
 ؟العممية

 .العممية المستفيدين احتياجات تمبي كانت إن المعمومات مصادر يمثل: 19جدول 

 النسبة المئوية التكرار ؟ىل تمبي احتياجاتك
 %5 4 بشكل كامل
 %91 78 بشكل نسبي

 %4 3 ال تمبي احتياجاتك
 %100 85 المجموع

 من إعداد الطالبٌن اعتمادا على أداة الدراسة المصدر:

من خالل الجدول أعاله يبين أن مصادر المعمومات المتاحة بالمكتبة ال تمبي 

والسبب ىو نقص المراجع في  %95احتياجاتيم إال بشكل نسبي قدرت ىذه النسبة ب 

و بينما لين بيذا التخصص ألنو جديد وال يوجد متخصصين فيو التخصص وعدم اىتمام المسؤ 

5% 

87% 

8% 

 ضعيفة

 متوسطة 

 جيدة
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

وىذا راجع أنيا تمبي حجاتيم المطموبة أما نسبة  %5الذين يرون أنيا تمبي فكانت نسبتيم 

وىذا يعني أنيم تمقوا صعوبة في البحث عن  %4المستفيدون الذين ال تمبي قدرت النسبة ب 

 المعمومة التي يبحثون عنيا.

 
 .العممية احتياجات تمبي كانت إن بالمكتبة المتاحة المصادر يمثل :19شكل 

 متنويع في مصادر المعمومات دور فعال في تكوين الطالب؟ل (: ىل17السؤال رقم )

 .الطالب تكوين في المعمومات مصادر في التنويعيمثل تأثير : 20جدول 

 النسبة المئوية التكرار تنويع في مصادر المعمومات يساعد في تكوين الطالب
 %73 62 نعم
 %5 4 ال

 %22 19 نوعا ما
 %100 85 المجموع

 .من إعداد الطالبٌن اعتمادا على أداة الدراسة المصدر:

ترى أن مصادر المعمومات المتوفرة  %73من خالل الجدول أعاله نالحظ أن نسبة 

في المكتبة لدييا دور فعال في تكوين الطالب الجامعي وتساىم في تسييل وصول إلى 

متطمبا تيم العممية والعممية وىذا راجع إلى أسباب ميمة في إتباع المستجدات الطارئة ويتتبع 

تمده بالمعرفة وترى تطور وانفجار المعمومات التي تساعدىم في تكوين خاص لكل مستفيد و 

4% 

91% 

5% 

 ال تلبي

 بشكل نسبي

 بشكل كامل
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

أن مصادر المعمومات ال تخدميم و ال تساعدىم في  %22 ـنسبة أخرى نوعا ما قدرت ب

عممية تكوينيم وىذا السبب قمة رصيد الوثائقي الذي يخدم الجانب الذي يبحثون عنو وخاصة 

تي عميو من مستجدات أما بالنسبة إلى الفئة ال عدم دراية بكيفية تعامل مع تطور وما يطرأ

وىذا يعني أنيا ال تخدم إطالقا وتكوينيم ويرجع ذلك إلى عدم  %5قدرت ب  (ال) ـأنفت ب

 دراية بكيفية البحث وأىم المستجدات.

 

 .الطالب تكوين في المعمومات مصادر في التنويع تأثير يمثل :20شكل 

 مصادر المعمومات؟(: ما ىو رأي المستفيدين في تنويع 18السؤال رقم )

 يعتبر التنويع في مصادر المعمومات لو دور فعال في تكوين الطالب من خالل:

  نشر المعمومات ذات قيمة وأىمية كبيرة في الوصول إلى المعمومة بطريقة
 سريعة.

 .تعويد الطالب عمى إنجاز البحوث العممية ومذكرات التخرج 

 .تدعم المقرر الدراسي وتكوين الطالب الجامعي 

 .تنمية القدرات البشرية في تقديم المعمومات بشكل بسيط 

 .تساعد الطالب عمى فيم الدروس والمحاضرات والبحث في المادة العممية 

73% 

5% 

22% 

 نعم

 ال

 نوعا ما
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

 .التنمية من ناحية الجانب العممي والثقافي والعقول البشرية بمختمف المصادر 

  عاالطالتسييل الوصول إلى المعمومة فيما يخص التكوين الجامعي يساعد في 
 عمى كل ما ىو خاص بالتخصص ومواكبة التكنولوجيا المعمومات.

 .تكوين زاد معرفي لبأس بيو وتنمية المعارف وزيادة فيا إلنتاج الفكري 

  يكون الطالب من ناحية الوعي ألمعموماتي قادر عمى التحكم في البيئة
 اإللكترونية.

 لمام بالموضوع تعدد في المراجع والمصادر والكم اليائل من المعمومات واإل
 واكتساب المعارف.

  يعتبر تكوين بحد ذاتو. يمئراآفأخذ أراء المؤلفين 

  اكتساب المعمومات والخبرات تدعم المسار والمقرر الدراسي حول التخصص
 وتنمية القدرات الفكرية والتكوينية في المجال العممي.

  نية وجوب عمى المكتبة أن تكون ىجينة توفر مصادر المعمومات االلكترو
 وتقميدية.

 .تقديم المادة العممية وتدعم المحاضرات المقدمة وتعالج اإلشكالية والتساؤالت 

 .مواكبة التطور التكنولوجي ومعرفة المستجدات 

 وعميو فإن جميع الطمبة اتفقوا تقريبا عمى التنويع في مصادر المعمومات لو دور 
نقاط رئيسة: انجاز فعال في تكوين الطالب الجامعي من خالل اتفاقيم عمى 

البحوث والمذكرات، تنمية الرصيد المعرفي والفكري والثقافي، اكتساب الميارات، 
 معرفة المستجدات.

 المطمب الثاني: التحقق من الفرضيات 

من خالل المعمومات المجمعة المحصل عمييا من الدراسة الميدانية تمكنا من 

 ليا تحقيق الفرضيات وما فييا:الوصول إلى جممة من نتائج، والتي نحاول من خال
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

 التحقق من الفرضية األولى:. 1

والتي مفادىا توفر مكتبة كمية العموم االجتماعية بجامعة عبد الحميد ابن باديس 

مستغانم عمى مصادر المعمومات االلكترونية والتقميدية تدعم نوعية التكوين الجامعي من 

في أن مصادر المعمومات المتاحة في  والذي يشتمل 8خالل اإلجابات في الجدول رقم 

المكتبة تساعد عمى التكوين الجامعي وأكد كل من المبحوثين عمى أن مصادر المعمومات 

وىذا راجع إلى  %79االلكترونية والتقميدية تدعم نوعية التكوين الجامعي حيث كانت النسبة 

أنيم يعتمدونيا في إنجاز بحوثيم العممية ومذكرات واألعمال الشخصية كما مبين في الجدول 

أنيا تدعم المقرر الدراسي مممة وتقوم بتقديم المستجدات المتعمقة  % 49بنسبة  29رقم 

 بالتخصص وأىم التطورات التي تطرأ عميو، ومن خالل اإلجابات المتمثمة في الجدول رقم

نستنتج أن مصادر المعمومات في المكتبة تنمي المعارف العممية وتخدم الموضوع  57

 %67وتساعد الطالب في تخصصيم وذلك من خالل النسبة المحصل عمييا قدرت ب 

 .وتنمية المعارف العممية والرصيد الوثائقي

 وبالتالي فإن احتواء المكتبات عمى رصيد وثائقي جيد من المصادر االلكترونية

والتقميدية والتنويع فييا يدعم ويساعد الطالب في تكوينيم الجامعي والتحسين المستوى لدى 

 الطالب.
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

ومن ىنا ومن خالل النتائج نصل إلى أن المصادر التقميدية وااللكترونية التي تتوفر 

عمييا مكتبة الكمية تدعم وتكون الطالب الجامعي وتقدم لو خدمات وتساعده في جميع 

 .ميو فإن الفرضية األولى محققة وبنسبة كبيرةمجالتو وع

 التحقق من الفرضية الثانية:. 2

والتي مفادىا أن مصادر المعمومات المتوفرة بمكتبة كمية العموم االجتماعية تتماشى 

 .مع المقررات الدراسية ونوعية وجودة التكوين

توفرة بمكتبة كمية أثبتت الدراسة الميدانية التي تم إجراءىا أن مصادر المعمومات الم

العموم االجتماعية لتتماشى مع المقررات الدراسية وجودة التكوين فجاء ذلك في نتائج الجدول 

وىي النسبة تؤكد عمى عدم  %88 ـلنتأكد عمى ذلك النسبة المتحصل عمييا قدرت ب 7رقم 

المعمومات  التماشي مع البرامج التعميمية والتكوينية وىذا يرجح إلى عدم التنويع في مصادر

وقمة المراجع الخاصة والمتعمقة بالتخصص وكذلك السبب الرئيسي ىو عدم توفر مراجع 

الخاصة بالتكوين وندرتيا بمكتبة كمية العموم االجتماعية وعدم وجود دورات تكوينية في 

أن المكتبة ال توفر تكويننا وال تدريبا عمى كيفية  28المكتبة في األصل ويوضح الجدول رقم 

وىذا راجع لعدم  %72عمال مصادر المعمومات وقد أثبتت النسبة بالنفي التي تمثمت في است

وجود كفاءات التي تشرف عمى ىذا وعدم وضع حصص تدريبية خاصة بذلك، ال توجد 

برامج تكوينية قط عمى أرض الواقع ،عدم توفر المعمومات في مجال التخصص إال بشكل 

عمى أن المصادر المتاحة بالمكتبة ال تمبي االحتياجات  59نسبي ،ويؤكد نتائج الجدول رقم 
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

وىذا راجع إلى عدم توفر المراجع  %95العممية لممستفيدين وتكوينييم وقد قدرت النسبة ب 

عمى أن تقييم مصادر المعمومات المتاحة 58الخاصة بالتكوين وعميو يؤكد الجدول رقم 

أي أنيا ال تخدم التخصص  %87سبة ببمكتبة كمية العموم االجتماعية متوسطة وقدرت الن

 وال الطالب في عدم تمبية حجاتو من خالل انجاز مذكراتو وتكوينو في مجال تخصصو.

ومن ىنا تأكد لنا نفي الفرضية الثانية والتي تنص عمى أن مصادر المعمومات 

ة التكوين المتوفرة بمكتبة كمية العموم االجتماعية لتتماشى مع المقررات الدراسية ونوعية وجود

 وبالتالي الفرضية الثانية غير محققة.

 نتائج العامة لمدراسةالالمطمب الثالث: 

من خالل دراساتنا من كل الجوانب وأىم العناصر التي شمميا الجانب النظري في 

فصولو وما حصمنا عميو في الدراسات التطبيقية أي الجانب التطبيقي )الميداني( قد توصمنا 

 من دراساتنا التي قمنا بيا والتي أتت كالتالي:إلى نتائج العامة 

  يرى جل الطمبة ماستر عمم المكتبات أن مصادر المعمومات ىي المصادر التي

 من ىذه اإلجابات. %59يحصل منيا الطالب احتياجاتو وقد وصمت النسبة إلى 

  قد توصمنا أن أسباب ودوافع استعمال مصادر المعمومات ىو متابعة المستجدات

نجاز المذكرات وقد كانت النسبة   .%57 ـبفي مجال التخصص وا 
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

  أكد طمبة الماستر أن مصادر المعمومات المستعممة في عممية البحث كانت نسبة

يستعممون المصادر اإللكترونية أما البقية منيم يؤكدون بنسبة  %58كبيرة قدرت ب 

 استعماليا معا. 25%

 تتماشى  اتجو معظم الطمبة وأكدوا عمى أن مصادر المعمومات المتاحة بالمكتبة ال

تحتوي عمى  وىذا راجع إلى أن المكتبة ال %88مع البرامج التعميمية بنسبة قدرت 

 م.رصيد وثائقي كافي في مجال تخصصي

  يؤكد جل الطمبة أن المكتبة ال توفر أي تدريب أو تكوين يساعد عمى كيفية استعمال

 مصادر المعمومات وىذا راجع النعدام الكفاءات والقدرات في التخصص.

  نالحظ من خالل النسب المتحصل عمييم أن المصادر المتاحة بالمكتبة تتمثل في

ممم بالمعمومات فحين وصمت مصادر الورقية وىذا راجع أن الكتاب أىم مصدر 

 .%2في حين االلكترونية  %35أما بخصوص معا كانت  %65النسبة 

  أن السبب استخدام مصادر  %65يرى الطمبة المستفيدين من المكتبة بنسبة

المعمومات االلكترونية تساعد في سرعة الوصول إلى المعمومة في حين أن النسبة 

أن معظميم يجيل تعامل مع المصادر  يرى أن سيولة استعمال وىذا راجع % 57

وكانت أكبر نسبة عمى شبكة  %32اإللكترونية وتبين ان ىناك قواعد بيانات بنسبة 

 .%48االنترنيت 
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

  من خالل النتائج المحصل عمييا نستنتج من إجابات الطمبة عمى أنيم يتجيون في

نت النسبة رأي واحد عمى أن مفيوم التكوين الجامعي وىو دراسة في الجامعة وكا

 .%32أما عممية تعميمية لدراسة معينة وصمت إلى  42%

  أكدت الدراسة المطبقة عمى الطمبة أن المصادر المتاحة بالجامعة تساعد عمى

 ـبأما فيما يخص الفئة األخرى قدرت  %78تكوين وتنمية القدرات بنسبة قدرت 

 .(ال)كانت ب  25%

  المعمومات المتاحة في المكتبة تتماشى يرى المستفيدين من المكتبة عمى أن مصادر

أما في مجال  %67مع المعارف العممية في مجال التخصص وصمت النسبة إلى 

 .%23إنجاز البحوث كانت النسبة ب 

  من خالل النتائج نستنتج أن مجتمع الدراسة يؤكد عمى أن المصادر المتاحة

عمى ذلك أما الجيدة يؤكدون  %87بالمكتبة الجامعية متوسطة وىذا من خالل نسبة 

وىذا بسبب عدم وجود الكتب في مجال  %8فكانت نسبة ضعيفة قدرت ب 

 التخصص.

  يؤكد طمبة الماستر عمى أن المصادر المتاحة بالمكتبة تمبي احتياجاتيم بشكل نسبي

 وىي نسبة كبيرة. %85من خالل نسبة 

  فعال في تكوين يرى الطمبة المستفيدين من المكتبة أن مصادر المعمومات ليا دور

وىذا يعني أن  %59ـ أما اإلجابة بنعم ونوعا ما ب %73الطالب وكانت النسبة 

 المكتبة ليا رصيد وثائقي جيد يساعد في تكوين الطمبة.
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

 

 

 المطمب الرابع: اقتراحات الدراسة 

 :لقد لخصنا من خالل دراساتنا ىذه إلى تقديم جممة من االقتراحات

 ر المعمومات التقميدية وااللكترونية الجيدة وىذا من أجل ضرورة تزويد المكتبة بمصاد

 استفادة بأكبر قدر ممكن منيا في الحصول عمى المعمومات.

 .توفير الموازم التي تساعد عمى توظيف واستغالل مصادر المعمومات االلكترونية 

  وضع دورات تكوينية والتكوين المستمر لمطمبة في مكتبة دون استثناء مع إعطاء

 صة لمجميع.الفر 

  الزيادة في الرصيد الوثائقي الذي يخدم التخصص عمم المكتبات وخاصة المراجع

 الخاصة بالتكوين الجامعي.

  الموارد البشرية المتخصصة في المكتبة من أجل نوعية الطمبة ومعداتيم في تقديم

 الدورات التكوينية في المكتبة.

 تعامل معيم.توفير المصادر االلكترونية وتدريب عمى كيفية ال 

  تزويد الطالب بمصادر المعمومات المتمثمة خاصة في إعداد المذكرات والبحوث

 العممية.
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 الفصل الميداني لفصل الرابع: ا

  اىتمام بالطالب الجامعي بتوفير وتشجيع عمى استخدام مصادر االلكترونية من اجل

 التكوين والترقية.

 .يجب عمى المكتبة السعي عمى تنمية مجموعاتيا وتوفير كل ما يحتاجو الطالب 

 .العمل عمى تنويع في مصادرىا 

 خالصة الفصل:

وعميو فإن خالصة القول وبعد تحميل البيانات توصمنا إلى أن الفرضية األولى 

محققة من خالل إجابة المستفيدين )الطمبة( وأن الفرضية الثانية غير محققة وقد قمنا بتقديم 

زالة اإلبيام عن الموضوع  بعض الحمول وحولنا وضع نقاط من أجل توضيح الصورة جيدا وا 

المدروس من طرف طمبة الماستر عمم المكتبات والمعمومات بكمية العموم االجتماعية 

 واإلنسانية في التحميل والخروج بنتائج ليذه الدراسة.
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 خاتمة:

إن موضوع مصادر المعمومات في المكتبات الجامعية ودورىا في دعم التكوين أمر 

عطاء روح اإلبداع واالبتكار  ضروري، ذلك لما لو من أىمية في تطوير القدرات والميارات وا 

 واستغالليا في تكوينيم.في المعمومات والتحكم فييا من طرف الطمبة الجامعين 

ستراتيجية مالئمة لحل المشاكل ومواجية اويعتبر التكوين الجامعي مدخل أساسي و 

الصعوبات التي تعرقل مصالح الطمبة المستفيدين، فاستخداميم لمصادر المعمومات لغرض 

 الوصول إلى المعمومة المطموبة.

قافة المكتبة والثقافة  التكوين الجامعي عممية تيدف إلى االرتقاء بث إنوعميو ف

المعموماتية وبدوره يؤدي إلى إعطاء مصادر المعمومات بجميع نوعييا أفق جديد يساعد 

اره العممي والتكويني سالطالب الجامعي في إنتاج وتبادل المعمومة التي يحتاجيا خالل م

ونظرا  والميني، وبالتالي يصبح مكونا من ناحيو تنمية قدراتو في استخدام ىذه المصادر،

القتصار الدراسة عمى مصادر المعمومات بالمكتبة الجامعية ودورىا في التكوين الجامعي 

فبات من الضروري إجراء العديد من الدراسات في مجال التكوين الجامعي داخل المكتبات 

وتنمية قدرات المستفيدين من المكتبة وتوفي المصادر التي يحتاجيا الطمب في عممية بحثو 

كسبو معارف جديدة وتمكنو من إتقان أعمالو واإلبداع  عطاء مردودية أكبر وأنجع تُ من أجل إ

 .فييا وبالتالي الحصول عمى طالب جامعي مكون في جميع المجاالت
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 المخمص

إن اليدف من ىذه الدراسة ىو تسميط الضوء عمى موضوع مصادر المعمومات 

براز واقع الطمبة في إالمتاحة بالمكتبة الجامعية ودورىا في تكوين الجامعي، سعيا منا عمى 

تساىم  واإلنسانية وكيفاستخدام مصادر المعمومات المتاحة بمكتبة كمية العموم االجتماعية 

ركزنا في ىذه الدراسة عمى عنصرين ميمين مصادر المعمومات  في التكوين الجامعي وقد

 العممي.ألنيا تعتبر نقطة انطالقة نحو طريق البحث  والتكوين الجامعي،

تي الفصل األول آوقد تناولنا في دراستنا ىذه إلى أربعة فصول وقد تمحورت ك

ين الجامعي مخصص لإلطار المنيجي أما الفصل الثاني خصص لممكتبات الجامعية والتكو 

 والتقميدية أماأما فيما يخص الفصل الثالث شمل مصادر المعمومات بنوعييا اإللكترونية 

الفصل الرابع الجانب التطبيقي الذي أجري عمى مستوى مكتبة كمية العموم االجتماعية 

 مستغانم. واإلنسانية لوالية

و يانيارة استبوقد اعتمدنا في دراستنا ىذه عمى المنيج الوصفي وقد وضعنا استم

طالب عمم المكتبات والمعمومات واعتمدنا أسموب تحميل البيانات ومن خالل  95وزعت عمى 

ىذا توصمنا إلى نتائج وفق لمفرضيات فقد تحققت الفرضية األولى وفق لنتائج المحصل 

عمييا أما الثانية غير محققة نظرا لنتائج المحصل عمييا وىذا راجع إلى عدم وجود تكوينا 

 كتبتنا.بم
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 اإلتاحة –المكتبة الجامعية  –التكوين  –معمومات  الكممات المفتاحية:

Résumé : 

L'objectif de cette étude est de mettre en lumière les sources d'information 

disponibles dans la bibliothèque de la Faculté des sciences sociales et humaines et leur 

contribution à la formation universitaire. Information et formation universitaire, considérées 

comme un point de départ vers la recherche scientifique. 

Le quatrième chapitre portait sur les bibliothèques universitaires et la formation 

universitaire, le troisième sur les sources d'information électroniques et traditionnelles, le 

quatrième sur l'aspect pratique de la bibliothèque de la Faculté des sciences sociales et 

humaines. Mostaganem. 

Nous avons développé un questionnaire distribué à 95 étudiants en bibliothéconomie 

et sciences de l'information, nous avons adopté la méthode de l'analyse des données et nous 

avons atteint les résultats selon les hypothèses : la première hypothèse a été réalisée en 

fonction des résultats obtenus. Il n'y a pas de configuration dans notre bibliothèque. 

Mots-clés : Information - Composition - Bibliothèque universitaire - Disponibilité 
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 البيبميوغرافية

 القواميس والمعاجم

الصرايرة. معجم الكافي في مفاىيم عموم المكتبات والمعمومات: عربي، خالد عبده،  .1
 .2252إنجميزي، د.ط.، عمان: دار الكنوز لممعرفة، 

شعبان، خميفة. قاموس البنياوي الموسوعي في مصطمحات المكتبات والمعمومات،  .2
 .5995د.ط.، قاىرة: العربي لنشر والتوزيع،

محات والمكتبات والمعمومات، د.ط.، الرياض: قادي، عبد الغفور الفتاح. معجم المصط .3
 .2227مكتبة الممك فيد الوطنية، 

محمد أحمد الشامي؛ والسيد حسب اهلل. المعجم الموسوعي لمصطمحات المكتبات  .4
 .5998والمعمومات، الرياض: دار المريخ، 

عداد الرسائل واألبحاث والمؤلفات: انجم .5 يزي مراد، عبد الفاتح. موسوعة البحث العممي وا 
 عربي، د.ط.، اإلسكندرية: لنشر والتوزيع، د.ت.

، القاىرة الييئة المصرية لتأليف، 2معجم األلفاظ القرآن. تأليف مجمع المغة العربية، ط .6
5972. 

 الكتب باللغة العربية

، د.م.، دار العمم 5إبراىيم، السعيد مبروك. أخصائي المكتبات بين المينة والرسالة، ط .7
 .2256لنشر والتوزيع، 

إبراىيم، السعيد مبروك. إدارة الموارد البشرية بالمكتبة الجامعية في عصر المعرفة،  .8
 .2254د.ط.، اإلسكندرية: دار الوفاء لطباعة، 

إبراىيم، سعيد مبروك. إدارة المكتبات الجامعية في ضوء اتجاىات اإلدارة المعاصرة:  .9
 .2252عة العربية لنشر والتوزيع، الجودة الشاممة، إدارة المعرفة، د.ط.، القاىرة: مجمو 
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، القاىرة: 5حمد بدر. اإلعالم الدولي: الدراسات في االتصال والدعاية الدولية، طأ .10
 .5998دار الطباعة لنشر والتوزيع، 

أحمد بدر. مناىج البحث في عموم المعمومات والمكتبات، د.ط.، الرياض: دار  .11
 .5988المريخ، 

، عمان: دار الدجمة، 5المكتبات والمعمومات، ط أحمد ريان الدباس. المرجع في عمم .12
2228. 

 .2255أحمد نافع، المدادحة. أنواع المكتبات، د.ط.، عمان: لنشر والتوزيع،  .13
، 5إسماعيل، السعيد مبروك. المكتبة الجامعية وتحديات مجتمع المعمومات، ط .14

 .2229اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة، 
.، عمان: دار 2ارة تنظيم المكتبات ومراكز المعمومات، ط.إسماعيل، وائل مختار. إد .15

 .2252المسيرة لنشر والتوزيع، 
آمل حمدي، آمل وجيو. المصادر اإللكترونية لممعمومات: االختيار والتنظيم واإلتاحة  .16

 في المكتبات، د.ط.، القاىرة: دار المصرية المبنانية، د.ت.
، 5رونية في المكتبات الجامعية، طتوفيق، أحمد ممحم. مصادر المعمومات اإللكت .17

 .2255الرياض: مكتبة الممك فيد وطنية، 
جمال يوسف، ندير. االتجاىات الحديثة في إدارة المعرفة، د.ط.، عمان: إدارة الكنوز  .18

 .2252ومعرفة، 
حسن زكي الوردي، مالك المبجل. مصادر المعمومات: خدمات المستفيدين في  .19

 .2222ن: مؤسسة الوراق لنشر والتوزيع، ، عما5المؤسسات المعموماتية، ط
خطاب، السعيد مبروك. الدور الثقافي لممكتبات الجامعية بين التكوين وثورة  .20

 .2254المعمومات، د.ط.، عمان: مؤسسة الوراق لنشر والتوزيع، 

الرقمي، د.ط.، عمان:  خطاب، سعيد مبروك، لوائح المكتبات الجامعية في العصر .21
 .2254توزيع، مؤسسة الوراق لنشر وال



 

 

 البيبميوغرافية

53

2 

ربحي، مصطفى عميان. تنمية مصادر المعمومات )التقميدية، اإللكترونية(، د.ط.،  .22
 .2252عمان: دار الرضوان لنشر والتوزيع، 

رضا محمد النجار. مصادر المعمومات الورقية والرقمية، د.ط.، د.م.، دار العمم  .23
 .2254واإليمان لنشر والتوزيع، 

تيا، تطورىا، أىدافيا، وظائفيا، د.ط.، أامعية: نشسعيد، حسن أحمد. المكتبات الج .24
 .5992بيروت: دار النجالء لنشر والتوزيع، 

، عمان: شركة 5سمير، جمال عيني. إدارة مصادر المعمومات والبيانات، ط .25
 .2254األكاديميون لنشر والتوزيع، 

عين صوفي عبد المطيف.  المراجع الرقمية والخدمات المرجعية في المكتبات، د.ط.،  .26
 .2224المميمة: دار اليدى، 

طمعت ىام. سين جيم في المناىج البحث العممي، د.ط.، بيروت: مؤسسة الرسالة  .27
 .5994لمطباعة والنشر والتوزيع، 

عامر، إبراىيم القندلجي؛ الربحي عميان. مصادر المعمومات من عصر المخطوطات  .28
 .2222 ،رإلى عصر االنترنت، د.ط.، عمان: دار الفكر لطباعة والنش

، عمان: دار الطباعة والنشر، 5عامر، إبراىيم مصطفى. مصادر المعمومات، ط .29
2222. 

، عمان: أىمية لنشر 5عبد الحافظ سالمة. أساسيات عمم المكتبات والمعمومات، ط .30
 .2252والتوزيع، 

عبد اهلل الراشدان، وآخرون. المدخل إلى التربية والتعميم، د.ط.، أردن: دار الشروق،  .31
5997. 

بد اهلل ليث الشيري، زيد كامل. جودة المعمومات والذكاء االستراتيجي في بناء ع .32
 .2253، أردن: دار الحامد لنشر والتوزيع، 5المنظمات معاصرة، ط



 

 

 البيبميوغرافية

53

5 

عبد اهلل، عبد الرحيم، تحقيق المخطوطات بين الواقع والمنيج األمثل، د.ط.،  .33
 .5994الرياض: مكتبة الممك فيد، 

، عمان: دار 5التطوير خدمات المكتبات الحديثة، ط عزت خيرت، الكيالن. نظم .34
 .2255العربي لنشر والتوزيع، 

 .2222الجزائر: دار اليدى،  .الغربي، آخرون. تنمية الموارد البشرية، د.ط يعم .35
، 5غمب، عوض النويسية. مصادر المعمومات في المكتبات ومراكز المعمومات، ط .36

 .2256دار الصفاء لنشر، 
ي. إدارة الجودة الشاممة: التعميم العالي والمكتبات ومراكز محمد عوض الترتور  .37

 المعمومات، د.ط.، د.م.، دار المسيرة لنشر والتوزيع، د.ت.
محمد عوض الترتوري، آخرون. إدارة الجودة الشاممة في المكتبات الجامعية: مراكز  .38

 .2229، عمان: دار الحامد، 5المعمومات الجامعية، ط
. البحث ومناىجو في عمم المكتبات، د.ط.، الرياض: دار محمد فتحي، عبد اليادي .39

 .5988المريخ لنشر والتوزيع، 
محمد فتحي، عبد اليادي. مراكز المعمومات الصحافة، د.ط.، رياض: دار المريخ،  .40

5985. 
محمد فتحي، عبد اليادي. مقدمة في عمم المعمومات، د.ط.، القاىرة: دار الغريب  .41

 .5984لنشر، 
اليادي؛ عبد الباقي، حسن محمد. الموارد الغير مطبوعة في  محمد فتحي، عبد .42

 .5994المكتبات الشاممة، د.ط.، القاىرة: دار المصرية المبنانية، 
محمد لعبيدي، أالء محمد عبير. طرق البحث العممي، د.ط.، عمان: دار دبور  .43

 .2252لطباعة والنشر، 
، 5بالمكتبات ومراكز المعمومات، طمحمد ماجد؛ ربيع ز. الموارد السمعية البصرية  .44

 عمان: دار الفكر لنشر والتوزيع، د.ت.



 

 

 البيبميوغرافية

53

2 

، أردن: دار المسيرة، 5محمد محمود الحمبة. التصميم التعميمي: نظرية والممارسة، ط .45
5999. 

، دمشق: دار العمم لنشر 5محمد ىاني. مدخل إلى عمم المكتبات والمعمومات، ط .46
 .2254والتوزيع، 

، د.م.، كمية 5بدوي. حقبة التدريس لمصادر المعمومات، طمحمد، عبد اليادي ال .47
 .2255التدريس لجامعة األزىر، 

، القاىرة: دار الغريب 5محمود، عباس حمودة. مدخل إلى دراسة الوثائق العربية، ط .48
 .5999لطباعة، 

 .5992محمود، عمم الدين. التوثيق اإلعالمي، د.ط.، القاىرة: العربي لنشر والتوزيع،  .49
لربحي عميان. طرق جمع البيانات والمعمومات أغراض البحث العممي، مصطفى ا .50

 .2228د.ط.، عمان: دار الصفار لنشر والتوزيع، 
نجالء المرسي، محمد جابر. إيديولوجية إنجاز العمل بالمكتبات، د.ط.، اإلسكندرية:  .51

 .2254دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 

ونية والرقمية وأثرىا عمى الثقافي في المجتمع، نجالء، عبد الفاتح. المكتبات اإللكتر  .52
 .2254د.ط.، اإلسكندرية: دار الوفاء لنشر والتوزيع، 

نصر الدين حسن؛ لعوض محمد. خدمات المعمومات في البيئة الرقمية، د.ط.، لبنان  .53
 .2252بيروت: المركز القومي لمبحوث، 

 المذكرات

اإلطارات في المؤسسات االقتصادية: أسمة الحناستي. تكوين الجامعي لدى فئة  .54
 .2252دراسة ميدانية، مذكرة ماستر: عمم االجتماع جامعة تبسو، 



 

 

 البيبميوغرافية

53

3 

بوشارب بولوداني. مكتبات الجامعية داخل البيئة اإللكترونية االفتراضية: دراسة  .55
ميدانية بالمكتبة الجامعية المركزية لجامعة فرحات عباس. سطيف: ماجستير: عمم 

 .2226ة، المكتبات: قسنطين
فتحي دربال. دور التكوين الجامعي وتنمية الموارد البشرية: دراسة ميدانية بجامعة    .56

العربي بن مييدي، أم البواقي، مذكرة ماستر عمم االجتماع: جامعة العربي بن مييدي، 
 .2255أم البواقي، 

ة يعقوبي الشريفة. التكوين الجامعي المتخصص وأداء العمل الصحفي اإلذاعي: دراس .57
ميدانية، اإلذاعة الجيوية سوق األىراس، جيجل، باتنة، مستغانم، مذكرة الماجستير: عمم 

 .2228االجتماع جامعة المنتوري، قسنطينة، 

 المجالت

، القاىرة: دار 5بدران شبل، كمال نجيب. تعميم الجامعي وتحديات المستقبل، ط .58
 .2226الوفاء لطباعة، 

تنمية في العالم الثالث، مجمة التربية، المجنة حسن، يسين عبد القادر. التربية وال .59
 .5992، ديسمبر 95 القطرية لتربية والثقافة والعموم، قطر، العدد

سعيد محمد حفار. دور المعرفة الكاممة والحوار في بناء فكر الشباب، مجمة التربية،  .60
 .5995، 54 المجنة لقطرية لتربية والعموم، قطر، العدد

ب. التعميم في عصر المعمومات مجمة التربية والثقافة والعموم، شريف الدين نعبد التوا .61
 .5993 ،525 قطر، العدد

عداد األفراد لمعمل، مجمة  .62 صباح سعيد، أحمد، وآخرون. التوجيو الميني، اختيار وا 
 .5998، 525 الترفيو، المجنة القطرية لتربية والثقافة والعموم، العدد



 

 

 البيبميوغرافية

53

4 

النفسي وخطواتو، مجمة التربية،  ادياالرتعبد اهلل، حامد قاسم. نموذجا متكامل لعممية  .63
 .5994، 57 الجنة القطرية لتربية والثقافة والعموم، قطر، العدد

عمى بن، محمد التوحري. أنظمة الثقافية والتنمية واالبتكار، مجمة التربية، المجنة  .64
 .5995، 9 ددالقطرية لتربية والثقافة، والعموم، الع

، المركز الجامعي 5 واإلنسانية، العدد االجتماعيةقريشي عبد الكريم. مجمة العموم  .65
 .5998ورقمة، ديسمبر 

محمد عبد القادر. مصادر المعمومات في دول الخميج العربي، مركز التوثيق لإلعالم  .66
 د.ت. ،5لدول الخميج العربي، سمسمة 

 غة الفرنسيةلالكتب بال

67. Thomson laureroce. « manuscripts »encyclopedia .of libraury information science new 

York :mar celdekkeer,1986,wl 

 الوابوغرافية

)قانون األرشيف(،  القراءةمصطفى أحمد البدوي. مجمة المكتبات والمعمومات: فعل  .68
 www.asatla.book.comطرابمس: مجمة الشمالي، طريق يونيو متاح عمى الخط التالي: 

عمى الساعة  56/52/2257مصادر المعمومات )عمى الخط مباشرة( تمت الزيارة  .69
 www// : http //www .maref.orgالمتاحة عمى الرابط التالي:  53:55

70. http.www//wiki peidio.sourcers.deformationinternethg. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحقالم



 المالحق

 

 

 المالحق:

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 -مستغانم–جامعة عبد الحميد بن باديس 

 كمية العموم االجتماعية واإلنسانية
 شعبة عمم المكتبات

 استمارة االستبيان:

مذكرة التخرج لنيل شيادة ماستر تخصص نظم المعمومات في إطار إنجاز 

التكوين و " مصادر المعمومات بالمكتبة الجامعية ـ التكنولوجية الحديثة والتوثيق والموسومة ب

 .الجامعي

 " دراسة ميدانية بكمية العموم االجتماعية واإلنسانية.

معمومتكم  ومن أجل ذلك نرجو منكم المحاولة اإلجابة بكل مصداقية وتأكد أن

 محفوظة ولن تستغل إال لمبحث العممي.

 

 

 

 

 األستاذ المشرف:

 نذيرالعبد اهلل ثاني محمد 

 

 من إعداد الطالبين:

 بن يوسف حفيظة
 عز الدين عبد الوىاب



 المالحق

 

 

 نشكركم عمى حسن تعاونكم.

 المحور األول:

 البيانات الشخصية: 

 ذكر                  أنثى                             الجنس: -5

 المستوى الدراسي:    السنة األولى ماستر                  السنة الثانية ماستر -2

 المعمومات تكنولوجيا الحديثة والتوثيق          ىندسة المعمومات         التخصص: نظم -3

 الثاني:المحور 

 وعالقاتيا ببرنامج التعميم   مصادر المعمومات 

 ما ىو مفيومك لمصادر المعمومات؟ -5

 مصادر التي يحصل منيا الطالب عمى المعمومات لتحقيق احتياجاتو 

 الوسائط التقميدية وااللكترونية التي تساعد في دعم المقررات الدراسية

 الوثائق المنشورة والغير منشورة 

 .................أذكرىا.......................................................أخرى 

 المعمومات؟ما دوافعك الستعمال مصادر  -2

 متابعة المستجدات في مجال التخصص إلعداد البحوث والمذكرات 



 المالحق

 

 

 التخصص لالمتحانات وانجاز البحوث العممية 

 ........................................ أخرى أذكرىا...........................

 مصادر المعمومات التي يستخدميا في عممية البحث؟ ىيما  -3

 مصادر المعمومات التقميدية           

 مصادر المعمومات االلكترونية    

 أخرى اذكرىا...................................................................

 التعميمية؟ىل مصادر المعمومات المتاحة بالمكتبة تتماشى مع برامجك -4

 تتماشى         

              ال تتماشى

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

 ىل توفر المكتبة تكوينا أو تدريبا يساعدك عمى كيفية استعمال مصادر المعمومات؟ -5

 نعم

 ال

 إذا كانت اإلجابة بنعم فيما تتمثل؟ -



 المالحق

 

 

 إقامة محاضرات تكوينية ودروس في المكتبة 

 دورة تكوينية 

 دروس في المكتبة 

 أخرى اذكرىا ......................................................................

 مانوع مصادر المعمومات المتاحة في مكتبتك؟-6

 مصادر المعمومات الورقية 

 مصادر المعمومات االلكترونية

 إذا كانت مصادر المعمومات ورقية فيما تتجسد؟ -

 معاجم والقواميس          دوريات                                   كتب        

 الرسائل الجامعية                  موسوعات          

 مصادر معمومات الكترونية فيما تكمن؟ عمىي إذا كانت المكتبة تحتو -

 قواعد بيانات 

 مكتبة رقمية 

 شبكة االنترنت 

 أخري اذكرىا .....................................................................



 المالحق

 

 

 إلى ذلك؟ في حالة استخدامك لمصادر المعمومات االلكترونية ماىي دوافعك  -

 المعمومات        حداثة المعمومات    إلىسيولة االستعمال        السرعة في الوصول 

 المحور الثالث:

 التكوين الجامعي وعالقتو بمصادر المعمومات 

 ما المقصود بالتكوين الجامعي في مفيومك؟-5

 الدراسة في الجامعات 

 الدراسات المتخصصة أخرى 

 عممية تعميمية متخصصة تتبع برنامج دراسي معين 

 الجامعي؟تكوينك  عمىىل المصادر المعمومات المتاحة في المكتبة تساعدك -2

 نعم                       ال 

 إذا كانت اإلجابة ب ال لماذا.......................................... -

 كونيا:إذا كانت إجابتك ب نعم فيل ىذا راجع ل -

 تساعدك في انجاز البحوث العممية 

 تدعم المقرر الدراسي 



 المالحق

 

 

 معرفة المستجدات المتعمقة ب التخصص

 ىل تساىم مصادر المعمومات المتاحة في المكتبة في تنمية معارفك العممية؟ -3

 في مجال انجاز البحوث العممية              في مجال التخصص       

 في مجال تنمية المعرفة العامة 

 ما تقيمك لمصادر المعمومات المتاحة بمكتبتك الجامعية؟ -4

 ضعيفة                   متوسطة                           جيدة   

 ىل تبني مصادر المعمومات المتاحة بالمكتبة احتياجاتك العممية؟ -5

 ال تمبي احتياجاتك إطالقا         بشكل سيئ                    بشكل كامل

 مصادر المعمومات لو دور فعال في تكوين الطالب الجامعي؟ التنويع فيىل يعتبر  -6

 نعم                ال                نوعا ما 

 كمستفيد الشخصي رأيك -

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

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




