


 ربي العالمين وشكر لجاللو سبحانو وتعالى الذي أعاننا عمى أنجاز ىذه المذكرة هللالحمد 

 الميم صمي عمى محمد وعمى الو الطيبين الطاىرين وبعد. 

 "عبد الدكتورنتوجو بالشكر الجزيل لكل من سيم في أنجاز ىذا العمل المتواضع خاصة 

 وأفادنا الذي تحمل عبئ األشراف والمتابعة رغم ضيق الوقت نذير"الاهلل ثاني محمد  

 من روافد العمم ببعض سقانا لذيالذي كان عوننا لنا"شعيب الحاج" ا األستاذكذالك  بالكثير

 .واالمتنانالذين ليم ليما من الشكر  المصادر والمراجع 

 إلى كل من قدما لنا يد العون والمساعدة والتسييل فميم منا كل الشكر والتقدير والشكر

لى كاتب الشعبةخاصة أساتذة عمم المكتبات و المعمومات بجامعة مستغانم    السعيد  وا 

لى أصدقائي  لى كل أصدقاء دربي  وا   بجامعة  في شعبة عمم المكتبات والمعموماتوا 

لى كل سيما في ىذا  مستغانم   البحث المتواضع. وا 

   



 
الحمد هلل الذي بحمده تتما الصالحات وأصمي وأسمم عمى من بعث رحمة لمعالمين سيدنا 

 محمد أبن عبد اهلل صمى اهلل عميو وسمم.

ىذا اليوم  أنتضرالما اىذا العمل المتواضع إلى روح جدي وجدتي رحميم اهلل الذين ط أىدي
 ولم يعشوه 

تقديم الدعم المادي ومعنويا ونفسيا حتى  جيدا فيإلى الذي مننا كل ما يممك ولم يأخذ 
 عمى سوقو بأذا اهلل وسر نجاحي ودربي وقدوتي أبي العزيز جياللي. استوىكانت نباتا 

إلى من ولت عمري بحنانيا وعجز المسان عمى وصف جماليا وسيرت وضحت برحتيا 
 وأمي العزيزة ىنية. فاطمةأمي العزيزة  وحنانياوولتني بعطفيا 

يجري في عروق ويذكرىم فؤادي  ويخص ذكرىم جدتي وجدي أطال اهلل في  إلى من حبيم
لى أعمامي وأخوالي وأخوتي كل باسمو ,إلى زوجت أخي وأوالده وكل عائمة  أعمارىم وا 

 قربوز.

 إلى جميع زمالئي الذين تقسمت معيم حموى أيام الجامعة ومرىا زمالء دراستي كل بأسمو 

لى من يحمموه قمبي ولم يذكره لساني. ودون  أن أنسى الذي شركني في العمل وا 

لى كل يجممون حروف من ذىب إلى أساتذة الكرام في كل مسيرتي الدرتاسية من أوليا  وا 

 إلى اليوم. 

 إلى صديقة دربي وعمري العزيزة فاطمة.

 فيصل                                                                   



 

بسم اهلل الرحمان الرحيم والصالة والسالم عمى أشرف خمق اهلل محمد صمى اهلل 
 عميو وسمم

بمناسبة التخرج الجامعي فأنا أىدي ثمرة جيدي المتواضع إلى قدوتي في الحياة 
ونبراس نجاحي إلى من جعل يوم نجاحي نجاحو إلى من جعل من الصعب سيل 

ومن الفرح فرح وبو نجاحا لو إلى الذي أنجنى ليم شكرا وتقدير أبي و أمي 
والبسمة التي  الشمس التي أشرقت فبددت كل الغيوم إشراقالعزيزين فيما 

رسمت فمحت كل األعالم فبفضميما تعممت وتربيت حتى وصمة إلى ىذا 
 المستوى الدراسي.

لى إخوتي الذين وقفوا إلى جانبي طوال حياتي ولي أخوالي وأعمامي   الغاليينوا 
لى أعز أصدقائي وال أنسى صدقي  عمى قمبي وكل من قاسموني فرحي وحزني وا 

لى كل  لى طمبة عمم المكتبات والمعمومات الذي شركني في بحثي وا  رفقاء دربي وا 
لى كل من نساه لساني ولم ينسو قمبي.  وا 

 فألف عذر وتحية.
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 مقدمة

 

 

 أ
 

 مقدمة:

 في اخبارىا األمم ياذكرتف التراثعمى قديم أىمية كبيرة في حفظ المكتبة منذ ال اكتست     

 من ظالم الجيل إلى نور العمم،وتعد لبنة اإلنسانبمرجعيتيا وعمميا الذي أخرج  تناعرفف 

 ودليل عمى  الشعوب مستقبلو أساس بناء القدم منذ  الحضاراتلبناء المجتمعات و  أساسية 

 تطور األمم في كل جوانبيا المتعددة.

 و أقدم المكتبات وجدت في مصر وبالد الرافدين في زمن المغول خالل األلف الثالثة   

 عية و ظيور الطابعة و تطور االنسان في المعرفة د ظيور الثورة الصناقبل الميالد وبع 

 التي فتحت االفاق امام االنسان أينا بدأت  ،و العمم و خروج أرويا من عصر الظممات

 االنفجارات و السيول المعرفية تتدفق بتدفق االنترنت أين تذوق االنسان من طعميا،وأنيال

 بداية ظيور المكتبة اإللكترونية التي ىيمنتعمى مياىيا متعطشا لممعرفة و العمم وكانا ىذا  

 1791 أول من قام بإنشائيا ىو مايكل ىارت عام  عمى القطاع التكنولوجي الحديث، 

  .ق عمييا مشروع غونتربغ و اليدف من إنشائياأطمو   

 وصمة إنترنت وجياز كمبيوتر من الحصول عمى أميات الكتب تمكين كل من ممتمك -

 .و أصول المعرفة اإلنسانية 

  .تعمميوض إتاحتيا ألغراض ثقافية و ر اليوية الثقافية لممجتمع،وذلك بغ ظ عمىاحفال -



 مقدمة

 

 

ب  
 

 دين.ومن ىذا المنطمق جاءت دراسة بحثنامن أجل إيصال ىذا الموروث إلى المستفي

 دراسة تقيمية مكتبة كمية :"أثر المكتبة اإللكترونية عمى المستفيدين :عنوانتحت  

 "العموم اإلنسانية و االجتماعية بتيارت نموذجا 

خاصية ونوعية مميزة و أىمية عممية و ثقافية ومحاولة  توبعتبر ىذا النوع من المكتبات ذا
 ل المستفيدين عمييا،وقد شممتاقبا  ضيع التي تقدميا و امنا لتعرف عمى كيفية إنشائيا و المو 

 دراستنا عمى ثالثة فصول قسمت إلى مايمي: 

 ية إشكال ديد الموضوع و الدراسات السابقة وتطرقنا فيو إلى تح حيث اطار المنجج::اإل-

  منا إلى تحديدووصالدراسة  فائدةالتساؤالت و الفرضيات،وتعرفنا عمى أىمية و با الدراسة مرور 

 المتبع في بحثنا واألدوات المعتمدة.وأسباب اختيار الموضوع و التعرف بالمنيج المفاىيم 

 فصمين:تضمن  اإلاطار النظري:أما -

  )التقميدية(تعريف المكتبةوشمل يتعمق بالمكتبة اإللكترونية  :لفصل األولا-1

 بنشأة المكتبة اإللكترونية مميزاتيا وثم تعرفنا عمى أنواع المكتبات و  وأىميتيا

 خدماتيا وتعرفنا عمى اإلنترنت كمكتبة إلكترونية وتطرقنا إلى ووظائفيا وخصائصيا مرورا ب 

 النشر اإللكتروني و الدوريات اإللكترونية.

 الذي جاء تحت عنوان المستفيدين حيث تناولنا فيو تعريف المستفيدين  :صل الثان:فال-2



 مقدمة

 

 

ت  
 

 وصوال إلى خدمات تدريب المستفيدين. باحتياجاتيموصعوبة التنبأ 

 فقد خصصناه إلى الدراسة الميدانية التي أجريت في مكتبة كمية  اإلاطار التاطبيق:: أما-

 جامعة عبد الرحمان أبن ل االعموم اإلنسانية و االجتماعية بتيارت ،حيث قدمنا تعريف عام

 بمكتبة كمية عموم إنسانية واالجتماعية حيث كانت محطة دراستنا ا أخرخمدون ثم تعريف

 ،وفي األخير عرضنا إجراءات الدراسة الميدانية وأىم نالدراستنا منيا عينة خذالتي أالميدانية  

 النتائج المتوصل إلييا.
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 تحديد الموضوع:-1

 دراستنا لي المستفيدين المستفيدين بنموذجلقد تناول موضوع أثر المكتبة اإللكترونية عمى 

 ،و القيام بإسقاط الدراسة عمييم .مكتبة كمية العموم االنسانية و االجتماعية بتيارت  

  الدراسات السابقة:-2

 من بين الدرسات التي  نذكرىا في ىذا المجال:

 :الدراسة األولى

،الرياض،بعنوان تصور حول المكتبات اإللكترونية بمكتبات جامعة  غنيمدراسة محمد سالم 
 .2الممك سعودن//ط

          تناول الباحث في دراستو مراحل التحول الى المكتبة اإللكترونية و فوارق بين -    
 المكتبات التقميدية و المكتبات الرقمية.

 الدراسة الثانية:

 ،االردن،بعنوان،المكتبات اإللكترونية و دور2006دراسة ىدى زيد،زيد حي مصطفى عميان،

 المكتبات في التعميم عن بعد،ورقة مقدمة إلى مؤتمر التعميم اإللكتروني بجامعة البحرين. 

 التقليدية،قارنة بين المكتبة اإللكترونية والمكتبة اإللكترونية،متطرقة الباحثة في تعريف -

 متطلبات األساسية للمكتبة اإللكترونية و وظائف المكتبة اإللكترونية، 

 ائد إستخدام المكتبة اإللكترونية.فو 
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 إشكالية الدراسة:-3

 إللكترونية ركنا أساسيا و بناء في بناء المجتمع المعموماتي،و ييدف لتقوية اتشكل المكتبات 

 رجوع إلييا البحوث و ينقل المعرفة إذ وجب عمى كل باحث أو إداري في ىذا المجال 

 من زاد معرفي و مصداقية عممية، و توفر خدماتيالما تحتوي عميو  ،عماليمأفي بحوثيم و 

 ،يكون فييا الحصول عمى المصادر و المراجع  انقطاعدون توقف أو  عمى مدار الزمن 

  االشتراكأو كل ما يتعمق بالبحث أو المادة الخام لممعرفة أو المعمومات ، إما بالمجان أو 

 ، و حققت أىداف تعميمية PDFفي موقعيا مع الحصول عمى الكتب اإللكترونية بصيغة 

 ، و تعامميا مع أصناف المجتمع  أو طالبة ...( باحثين و ثقافية كبيرة إلى المستفيدين )سواء

 نير أو إىدار الوقت و الذي ال يحسو أصبحت تعين عمى الدراسة دون بذل جيد كب

 تحميل متطمبات البحث، فإنو يعجز عمى إستخدام  و اآلليم تكنولوجيا اإلعال استعمال 

 العممي، ليذا نطرح اإلشكال األتي:  

 المكتبة اإللكترونية عمى المستفيدين؟ ما مدى تأثير

 لوحظ أن ىذه المكتبات إن وجدت فيي  ىذا ىو التساؤل المركزي عنوان بحثنا أعاله ،إذ  

 موجودة، بتواضع و قمة، و إذ كانت فال يستفيد منيا إلى القميل )المشتركين فالمكتبات 

 ى،اآللالمغات العالمية و تكنولوجيا األعالم  و الباحثين(  الذين يحسنون أستعمال
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 و ىي متاحة لجميع أصناف المجتمع. 

 و ىذا يعود إلى دورالمكتبة و عدم تحكم في المغات الحية، االنجميزية و الفرنسية التي تعتمد

 عمييا ىذه المكتبات في خدمتيا و ليذا يجب أن نتحكم في لغة البحث و نضع تكوين 

 و البرمجيات تحميل لكي نستفيد من ىذه،المكتبات اآللياإلعالم  استعمالييدف إلى  

 العالمية. 

 تساؤالت الدراسة:-4

 انطالقا من اإلشكالية المذكورة أعاله،سنحاول من خالل ىذه الدراسة اإلجابة عمى التساؤالت 

 التالية:

 التساؤالت النظرية:-أ

 ماىية المكتبة اإللكترونية؟ -

 عالقة بالمكتبة اإللكترونية؟ ىناك مصطمحات ذاتىل  -

 ىل اإلنترنت عبارة عن مكتبة إلكترونية؟ -

 ماىية المستفيدين؟ -

 ىل ىناك نماذج لممكتبات اإللكترونية؟ -
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 :تساؤالت الميدانية-ب

 ىل لممكتبة إلكترونية ليا إقبال من طرف المستفيدين؟ -

 ماىي دوافع االستفادة من المكتبة إلكترونية؟ -

 الدراسة:فرضيات -5

 في ضوء االشكال األساسي  لمبحث تحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

 الفرضية االولى: 

 إن وجود المكتبات اإللكترونية يؤدي إلى إقبال المستفيدين عن موقع المكتبات و بالتالي

 تحقيق في رفع نسبة االستفادة المستفيدين من ىذه المكتبات. 

 الفرضية الثانية:

 ن لممستفيدين الجامعين دور ىام في تفعيل و تحصيل المعرفي من موقع المكتباتإ

 .إلكترونية 

 :أهمية الدراسة-6

 العمم  اكتسابإن المكتبة ىي الزاد و الغذاء العقول و ال نستطيع التخمي عنيا أثناء  -

 التقميدية من زادو المعرفة سواء في القديم أو الحديث، و عمى الرغم مما و فرتو المكتبة 

 ، سواء في العصور الماضية أو الحديثة، إال أن تطور التكنولوجيا الحديثة و ظيورمعرفي  
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 كم ىائل من المعرفة و المعمومات ،حيث تطور مفيوم المكتبات عبر العصور من المكتبة  

 التقميدية، لتظير في شكل جديد من خالل مكتبات متاح عمى الخط المباشر عبر شبكة 

 االنترنت.

 الوقت الراىن أخذت تطور نفسيا، فمم تعد مجرد مكان الحتواء كما أن المكتبات في  -

 الكتب و إنما أصبحت بتقنية المعمومات الحديثة، و إمكانات البحث بالحواسيب و برمجيات

 ، و ذلك من أجل تمبية احتياجات المستفيدين . 

 إلى المكتبات التقميدية و أصبحوا  لمجوءاو كثير من المستفيدين لم يعد ليم رغبة في  -

 يعتمدون عمى المكتبات االلكترونية ، لم تحتويو من معارف ضخمة و نقص في األعباء 

 و الجيد و الوقت، و في المنزل و عبر الحاسوب تستطيع تحميل أي كتاب أو معمومة أردىا

 أو أحتاج ليا المستفيد. 

 :أهداف الدراسة-7

 من المكتبة إلكترونية ، (.المستفيدين)الطالب و الباحثين.. استفادةما مدى  تيدف الدراسة إلى

 ، و توجز أىداف الدراسة عمى النحوو دورىا في تعزيز و إكتساب المعارف و االستفادة منيا

 التالي: 

 تعريف بالمكتبة اإللكترونية،و نشأتيا.-
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 تعريف االنترنت كمتبة إلكترونية.-

 بالمستفيدين و احتياجاتيم. تعريف-

 :تحديد المفاهيم المتبعة-8

 و قد عرفو الباحثون و العمماء عمى انو:"ضبط المعنى المستخدم ليا في البحث،ألننا عادة

 1ما نجد لممصطمح الواحد أكثر من معنى اصطمحي،إلى الجانب معناه العام." 

 المستفيدين.–أثر-المكتبة اإللكترونية

 .ELECTRONIC LIBRARYاإللكترونية: المكتبة-1

 مصطمح جديد يعبر عن تحويل جميع مواد المكتبة لنظم اإللكتروني حديثة،مثل إستخدام

 الحالي  اآلليلنظام   استخداماألقراص المميزرة و االرشيف اإللكتروني،إضافة إلى  

 المحتويات المكتبةفي تكشيف معمومات الكتب و الدوريات و اإلعارة..إلخ ،معالجة جميع 

 2من معمومات و الخدمات إلكترونيا. 

 أثر:-2

 و لكن معناىا األقرب إلى مالكممة األثر في المغة معني متعددة و متباينة تباينا كبيرا "

                                                           
 .2003الجامعية،ديوان المطبوعات  :الجزائر .االتصالمناهج البحث العممي في عموم اإلعالم و  بن مرسمي. أحمد،- 1

 84ص.
مطبوعات الممك  الرياض: عربي.-معجم مصطمحات المكتبات و المعمومات :إنجميزي عبد الغفور عبد الفتاح. قاري،- 2
 35ص. .2000،الوطنية.السمسمة الثانية فيد
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 جمع أثار و أثرنقصده في ىذا البحث ىو التغير الذي يحدثو شيء ما في شيء،و ال 

 األثر بالتحريك،ما بقي من رسم شيء و التأثيرأثاره أي بعده)...(و و خرجت في إثره في  

 و ليذا ىو معنى الذي نقصد 1أتجاءه األثر في الشيء و أثر في الشيء:ترك فيو أثر" 

 بكممة األثر في ىذا البحث أي أثر المكتبة إلكترونية عمى المستفيدين. 

 المستفيدين: -3

 المواطن،المستيمك،الزبون،المستعمل،و ىذا بعدظير مفيوم المستفيدين مع ظيور مفيوم 

 الحرب العالمية ثانية بعد ما تطورت الخدمات العامة، العامة،رغم أن أصل الكممة ترجع 

 إلى أقدم من ذلك؟ 

 و تضاربيا حول تعريف  اآلراءو قبل أن نعرف مفيوم المستفيد البد من اإلشارة إلى إختالف 

 لكن األىم من ،بحيث يعبر البعض بداية السمسمة الوثائقيةالمستفيد،الذي ال يزال غير واضح

 ذلك ىو أن وجود أي مؤسسة معمومات مرتبط أشد اإلرتباط بوجود المستفيد فيو غايتيا 

 

 

 لتطرق إلى المستفيد،يستخدم عامة في األدبيات مصطمحيين في المغة العربية كمرادفين  

 1بمعنى واحد.
                                                           

 .21ص. .1أثر.مج. مادة:[د.ت] .بيروت:دار لسان العربلسان العرب. إبن منظور،- 1
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 :اسباب اختيار الموضوع-9

 ىناك جممة من األسباب جعمتنا نختار ىذا الموضوع المتمثمة في:

 االسباب ذاتية:-1

 معرفة المواضيع التي يميل إلييا المستفيدين. -
 .ذا الموضوع نيتم بي جعمناتردد المستفيدين الجامعين عمى المكتبات االلكترونية  -

 :االسباب موضوعية-2
 عند الباحثين و األساتذة و الطالب. دور المكتبات اإللكترونية -
خدمة المكتبة اإللكترونية لفئات المستفيدين كونيا أحد أىم مصادر اتاحت الزاد  -

 المعرفي الموجية لمباحثين.
سا وعمى مدار 24ساعمى 24خدمات المكتبات اإللكترونية لممستفيدين خالل  -

 الزمن.

 المنهج المتبع:-11

 و يعرف عمى أنو الطريق المؤدي لمتحقيقو في العموم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي 

 تيين عمى تسير الغقل و تحديد عممياتو حتى يصل إلى نتيجة معمومة.

  تقيميوو تبعنا لموضوع الدراسة المتضمن"أثر المكتبة اإللكترونية عممى المستفيدين دراسة 

 تبة كمية العموم االنسانية و االجتماعية بتيارت"الطالب اليسانس لمك لفالة

                                                                                                                                                                                     
 قسم أطروحة الدكتوراه.التكوين الوثائقي لدى مستفيدين المكتبة المركزية لجامعة منتوري قسنطينة، .صبرينا مغتاني،-1

 34ص. عمم المكتبات قسنطينة.
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 قمنا باالعتماد عمى المنيج الوصفي الذي يساعد عمى وصف مختمف العمميات المتبعة في

 التي أجريت االستبيانالمكتبة اإللكترونية،و توضيح حقائق،و قد اعتمدنا عمى تحميل أسئمة  

 الجتماعية بتيارت.مع الطالبة في مكتبة كمية العموم االنسانية و ا 

 مجتمع الدراسة:-11

 حدود: ذي نستطيع تقسيمو إلى خمسةوىو النطاق الذي أقيمت فيو دراستنا و ال

 الحدود الموضوعية:-1

 تناولت ىذه الدراسة المكتبة اإللكترونية و المستفيدين،و التعريف بيذا النوع الخاص من

 المكتبات اإللكترونية،إلى جانب تساؤالنا ممادى أستفادة المستفيدين من المكتبة االلكترونية. 

 الحدود المكانية:-2

 الميدانية،و بما أن موضوعنا ىو أثر المكتبة الدراسةو تتمل الحدود التي ستجرى بيا 

 سانيةالطالبة مكتبة كمية العموم االن ىو دراسة أرىعمى المستفيدين،فإن المكان  إلكترونية 

 .و االجتماعية لصنف الميسانس 

 الحدود البشرية: -3

 و شممت طالب كمية العموم االنسانية و االجتماعية عمى طمب الميسانس  بمختمف

 تخصصاتيم. 
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 الحدود الزمنية: -4

 ،بحيث 2018إلى غاية أبريل  2017لقد انحصر مجال زمن العمل دراستنا ما بين أكتوبر

 أشير،و الزمان المتبقى خصص إلعداد الجانب التطبيقي أو  5استغرقت الدراسة النظرية 

 الدراسة الميدانية.

 الحدود المغوية: -5

 تتمثل في المراجع المستخدمة لدراسة ىذا الموضوع،بحيث تنوعت المراجع،ماىو بالمغة

 العربية و الفرنسية إلى جانب المغة االنجميزية. 

 ادوات جمع البيانات: -12

 االستبيان:-1

 ب القائمة بالفعل و يعتمد عمى إعداد مجموعة مع البيانات عن الظروف و االساليأداة لج"

من األسئمة موجية إلى جميع أفراد العينة المبحوثة أو عمى عينات مختارة منيا ليقوموا 
 1ا"عني باإلجابة

 و تم توزعيا عمى الفئات  استمارة 60و قد تم االعتماد عمى االستبيان التي بمغ عددىا 

 الطالب في أطار التدرج ليسانس.

 المحور االول:

                                                           
1
 .929ص. .9191،دار المرية :الرياض مناهج البحث في علوم المكتبات...ناهد حمدي أحمد،-- 
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 المكتبة اإللكترونية و اإلقبال المستفيدين عمييا؟-

 المحور الثاني:

 دوافع االستفادة من المكتبة اإللكترونية.-

 و قمنا بإستخدام االستبيان لمحصول عمى معمومات مباشرة من الطالب بمختمف 

 التخصصات في إطار التدرج ليسانس.

 :لمالحظةا-2

 تقنية مباشرة لمتقصي العممي تسمح بمالحظة مجموعة ما بطريقة غير موجية من "تعتبر 

 1"أجل القيام،عادة بسحب كيفي بيدف فيم المواقف والسموكيات

 من خالل تردد المستفيدين)الطالب الجامعين(عمى المالحظةاعتمدنا في ىذه الدراسة عمى 

 مواقع المكتبة اإللكترونية. 

 

                                                           
 .184. ص.2004الجزائر: دار القصبة لمنشر والتوزيع، .منهجية البحث العممي في العموم اإلنسانيةأنجرس،موريس. -1
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 تمهيد:

 و حسب األمكنة،لم يكنتطور معنى كممة مكتبة و مدلوليا و إستعماليا عبر العصور      

 ىناك أول األمر تفريق بين مكتبة و دار محفوظات و دار سجالت و وثائق،كما ىو الحال  

 الحاضر و أقدم المكتبات،بمعناىا العام وجدت في مصر و بالد الرافدين فيعميو في وقتنا 

 زمن المغول في القديم،خالل األلف الثالثة قبل الميالد ألن ىذين القطبين يعتبران ميد  

 الحضارة اإلنسانية،ثم تطوره عبر العصور فظيرت في اليونان ثم أوربا إلى أن تطور تدرجيا 

 ات و كل مكان،لتصبح حديثا المكتبة اإللكترونية و الرقمية لتصبح مكتبة في الجامع

 و الميجنة،التي توجد متاحة عمى الخط و عبر مواقع اإلنترنت،منيا عربية و منيا أوربيا 

 و منيا أمريكيا.
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 المبحث األول:ماهية المكتبة.

 تعريف المكتبة.المطمب األول:

 لغة:-1

 ( (biblioو التي تتألف  من مقطعين األول (BIBLLIOTHEK)مأخوذة من كممة يونانية

 و الذي يدل عمى المكان الذي ينظم الكتاب  (theke)و الذي يعني الكتابة و الثاني  

 لمداللة المكتبة. الالتينيةو يحفظو،بقيت الكممة مستعممة في الدول 

 ،و بالعربية لم يستعمل(bibliotek)و يقابمو بالفرنسية  (Library)في اإنجميزية أستعمل لفظ 

 عدة ألفاظ لمداللة عمى المكتبة استعممتالقرن التاسع،عشر حيث ىذا المصطمح إال منذ  

 1مثل:بيت،دار،خزانة،و في الوقت الحالي أصبحت لفظ مكتبة األكثر إنتشارا. 

 اصطالحا:-2

 الموسوعي لمصطمحات المكتبات و المعمومات بأنيا:"المكان  تعرف المكتبة حسب معجم

 أو مبنى أو حجرة معدة لحفظ و إستعمال،مجموعات مثل الكتب لتحسين نوعية الخدمات

 2ات".مو يير اإلعارة الدولية و تبادل المعالمكتبية و كذلك لتس 

                                                           
1
تقويم استعمال رصيد كتب تخصص هندسة المناجم :المكتبة المركزية لممدرسة الوطنية المتعددة  نادية. بوقطابة،- 

 .16ص. .2001،الجزائر ليسانس.. مذكرة التقنيات
 .09.ص.2001دار الثقافة العممية. .االسكندرية:]د.ط[ .إلى عمم المكتبات المدخل .عودة أبو الفتوح حامد،- 2



الفصل األول                                                   ماهية المكتبة اإللكترونية
                  

 

35 
 

 إجتماعية،تيدف إلى جمععن مؤسسة ثقافية تربوية وكما يعرفيا ربحي عميان:"ىي عبارة 

 ،المعمومات باشكاليا المختمفة)المطبوعة و غير مطبوعة(و بالطرق المختمفة )الشراء 
 االىداء،التبادل،االيداع(و تنظم ىذه المصادر)فيرستا و تصنيفيا و ترتيبيا(

 د من الخدمات المكتبية)اإلعارة،اإلرشاد،التصوير..إلخ(وذلكلمجتمع من خالل عدو تقديميا 

 1ن طريق العاممين،المكتبيين،المتخصصين،و المدرسين في مجال المكتبات و المعمومات.ع 

 :المكتباتالمطمب الثاني:أهمية 

 منيا ما يمي: نذكرلممكتبات أىمية كبيرة جدا و 

 تنمية الثقافية:-1

 المكتبة في تنمية الحالة الثقافية لدى الناس،فبسبب تنوع و تطور و سائل إنكار دوريمكن  ال

 نقل المعرفة،تطورت المكتبات أيضا و بشكل كبير جدا و غير مسبوق. 

 دعم القراءة:-2

 نيم الذىاب إلى المكتبة و استعارة المكتبة ىي مكان القراءة األول،فكل عشاق القراءة يمك

 .باىظةالكتب التي يرغبون في قراءتيا،بدال من شرائيا بأسعار مرتفعة و 

 
                                                           

1
دار الصفاء لمنشر و  االسكندرية:.]د.ط[ .ألمعموماتمبادئ إدارة المكتبات و مراكز  ربحي مصطفى. عميان،- 

 .25ص. .2005،التوزيع
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 البحث و الدراسة:-3

 ين،فيي بيت البحث العممي،فكل طالبة ىي المالذ األول و األخير لمباحثين و الدارس المكتبة

 البحث العممي ميما كان مجال البحث يمجؤون إلى المكتبات تحتوي عمى العديد من الكتب  

 اليامة و الحيوية في كافة أصناف العمم و أنوعو و مجاالتو،األمر الذي يمكن الباحثين من 

 عمى المراجع بكل سيولة و يسر و دون أن يتكمفوا تكاليف مادية عالية و مرتفعة. الحصول

 تشجيع القراءة المجانية:-4

 تتطمب المكتبات اليوم لدور أكبر من مجرد تشجيع القراءة المجانية لكافة أفراد الشعب،فيناك 

 د أن بعض مكتبات منتشرة حول العالم ليا أدوار في مجاالت أخرى عديدة و متنوعة،فنج

 إلى جانب الكتب عمى العديد من التحف الفنية الجميمة و النادرة،و تعقد فيالمكتبات تحتوي 

 مفة،أيضاالمكتبات العديد من الندوات و المؤتمرات،و الجمسات النقاشية في المواضيع المخت 

 كن خاص لعرض األفالم و منصات إللقاء المحاضرات ففي بعض المكتبات تجد أما 

 1المختمفة و في مجاالت متنوعة.

 

                                                           
1
.وكان أخر تحديث 24:ألساعة.عمى 02/03/20018طالع عميو يوم.إ، www.mawdoo3.com:عمى الموقعمتاح - 

 .2017لمموقع في نوفمبر.
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 المطمب الثالث:أنواع المكتبات.

 ىناك عدة أنواع من المكتبات و كثيرة و نوجزىا في التالي:

 .public Libraryالمكتبة العامة:-1

 ،مينيون عاممون، )أطفال،طمبةتمف فئات دم خدماتيا لمجميور العام بمخوىي المكتبة التي تق
 افة فروع المعرفة البشرية المكتبات مصادر معمومات تغطي كتمتمك ىذه  (أكاديميون،

 1الموضوعات. ومختمف

 . chldren lireryمكتبة االطفال:-2

 حدىم ينتشر في بمدان كثيرة،نتيجة لغزاة ما بدأ ىذا النوع من المكتبات الذي ييتم باألطفال و 

 ،و يجبالراشدينينتشر عن األطفال و نتيجة لمشعور أن الطفولة عالم متميز عن عالم 

 الصحيحة و أن الطفولة ثروة وطنية و إنسانية كبرى  التجاىاتاإلىتمام بو و توجييو  

  اىتمتإذ أحسن إستغالليا و إعدادىا من الصغار أعطة أفضل النتائج في المستقبل،و لذلك 

 حديثة بيذا النوع من المكتبات من أجل توجيو األطفال إتجاه الذي ترغبوالدول الراقية و ال

 2تمك الدول. 

 
                                                           

 .56ص. .1،2015ط المرجع في عمم المكتبات و المعمومات. .ريان أخمد دباس،- 1
 .56ص. نفس المرجع. .دباس،ريان أحمد- 2
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 :المكتبة القومية-3

 ويعني مكتبة الدول الكبرى مثل:الدار الكتاب القومية في جميورية مصر العربية،مكتبة

 الكونغرس في الواليات المتحد االمريكيا أو متحف البريطاني في اإلنجمترى...ومن اىم 

 أغراضيا مايمي: 

 جمع و حفظ التراث القومي و التعريف بو و تيسير لإلنتفاع بو. -

 نتاج الفكري المطبوع و المخطوط الذي يتعمق بالدول سواء نشر في الداخلجمع كل اإل -

 أو الخارج. 

 تبادل المطبوعات محميا و دوليا. تنظيم و -

 إصدار قوائم بيبميوغرافية بجميع ما يصدر في الدول من مطبوعات بوضعيا مركز اإليداع  -

 1القانوني.

 المكتبة الجامعية:-4

 و تعرف المكتبة الجامعية بأنيا المكتبات التابعة لجامعة أو ممحق بيا،أو تكون تابعة لمدرسة 

  ىذا النوع من المكتبات موجو لخدمة التعميم العالي و البحث العممي،عميا أو لمعيد العال و 

 و يتكون رواد المكتبة الجامعية من مختمف فئات المجتمع الجامعي الذي يتكون أساسا من
                                                           

1
 .1119ص. .1مج  دار المعارف. القاىرة: .الكتاب و المكتبات و القراء .حسن راشد،- 
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 الطمبة الدارسين من مختمف مستويات و األساتذة و الباحثين،و تعتبر المكتبة الجامعية  

 الذي يغذي برامج و أىداف و أغراض الجامعة سواء في عممية التدريس  الرئيسيالشريان 

 1أو في البحوث العممية.

 المكتبة المدرسية: -5

 يمكن تعريف المكتبة المدرسية الحديثة:بأنيا مؤسسة إجتماعية تعميمية ال تتقيد بمنيج مرسوم

 تغمب عمييا الصبغة الحرة بدال من الصبغة الرسمية في المدرسة، معين،و لبرنامجأو  

 و عادة تكون المكتبة ممحقة برياض األطفال و المدارس اإلبتدائية و المتوسطة و الثانوية 

 2أو معاىد إعداد معممين و غيرىا...

 .mobile bibeotiesالمكتبة المتنقمة: -6

 األخرى،تنطمق من المكتبةسيارة تظم مجموعة من الكتب و المواد الثقافية ىي عبارة عن 

 :تقديم خدمات  المركزية إلى القور و األرياف حسب زمن معين و تيدف إلى تحقيق مايمي 

 المكتبة المختمفة و الخاصة باإلعارة لممناطق النائية و زيادة وعي ما يدور في العالم من

 

                                                           
 .24ص، .1،1991دار الفكر العربي.ط القاىرة: .المكتبات و أثارها الثقافي ،إجتماعي تعميمي .حسن،سعيد أحمد- 1

.تخصص:نظم تكنولوجيا :مذكرة تخرج لنيل شيادة الماستر ،المكتبات المدرسية بين الواقع و المأمول. خيرة، معزوز- 2
 .32ص، .20017التوثيق.مستغانم،الحديثة و 
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 و تطورات و تشغل الوقت الفراغ لممواطنين كما تساىم في حل المشكالت  أحداث 

 1اإلجتماعية.

 ة:المكتبة العمومي -7

 تعرف الموسوعة العربية لمصطمحات عموم المكتبات و المعمومات أو الحاسبات المكتبة 

 دون رسوم لجميع المواطنين في حي معين  خدماتياعمى أنيا:"مكتبة تقدم  العمومية

 منطقة معينة و تساندىا مخصصات مالية عامة أو خاصة،وىي توجو خدماتياأو 

 2و مجمعاتيا لممجتمع الذي تخدمو في منطقة محددة". 

 المكتبة المتخصصة: -8

 متخصصة كميا ىي مكتبة ممحقة بالمصانع و الشركات و المعاىد التقنية و ىي مكتبات 

 اإلخترعات و تتالئم محتوياتيا و طرق تنظيميا و خدماتيا مع طبيعة  لمبحث و التجارية

 3الشركة و طبيعة الميمة التي التي أوجدة من أجميا و طبيعة المعيد الذي تقوم بخدمتو.

 

                                                           
مذكرة تخرج لنيل شيادة الماسترفي عمم المكتبات و  دور المكتبات المتنقمة في تثقيف المستفيدين. فتيحة. بولنوار،- 1

 .32ص، .2017المعمومات.تخصص:نم تكنولوحيا و التوثيق.مستغانم،
مذكرة تخرج المكتبات العمومية لتمبية حاجيات المستفيدين.دور الخدمات الحديثة في  .بخدة،فتيحة؛ أمينة عمايري،- 2

 .34ص. .2017المعمومات و التوثيق.مستغانم، تكنولوجيالنيل شيادة الماستر.تخصص:نظم 
 .61ص..المرجع السابق .محمد ماىر حمادة،.3
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 المطمب الرابع:مميزات المكتبات.

 تتميز المكتبات بعدة مميزات من أىميا:

 إرتفاع التكمفة حيث تقع ىذه المكتبات في مواقع مميزة و تشغل أبنية باىضة التكاليف. -

 تتم إدارة المكتبات الكبرى بواسطة مجموعة كبيرة من أفراد متعممين جيدا و الذين -

 يحصمون عمى ميزانية قميمة. 

 واد ترغب فيو الكافية لإلقتناءات كل المكتبة التقميدية األموال االزمة أال تممك الم -

 الحصول عمييا. 

 التكاليف. باىظةعممية النشر  -

 1تصانيف عممية التحول إلى النشر اإللكتروني التكاليف الجديدة.-

 و تنوعت المكتبات عبر الزمان و في العصر الحديث تطورت المكتبات لتصبح        

 عبر الثورة المعموماتية و التكنولوجية لتظير المكتبات الحديثة و التي تطرقنا فييا  متطورة 

 جد في شبكة اإلنترنت و عبر مواقع في بحثنا ىذا و ىي المكتبة اإللكترونية و التي تو 

 الواب.

 
                                                           

 .166ص. .1ط. المكتبات اإللكترونية و المكتبات التقميدية. .رابحي مصطفى عميان،- 1
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 المبحث الثاني:ماهية المكتبة اإللكترونية.

 المطمب األول:نشأة المكتبة اإللترونية.

 بأن أسباب الرئيسية التي أدت إلى ظيور المكتبات اإللكترونية ىو النشر  القوليمكن 

 .اإللكتروني لمصادر المعمومات المعمومات

  1971و يرجح أن أول من قام بإنشاء المكتبات اإللكترونية ىو مايكل ىارت عام  -

 و أطمق عمى ىذا المشروع)مشروع غوتنريغ(وكان اليدف من إنشاءه تمكين كل من يممك 

 و جياز كمبيوتر،من الحصول عمى أميات الكتب و أصول المعرفة إنترنتوصمة 

 اإلنسانية،و أصبحت ىظو المكتبة نقطة الحصول عمى أي نسخة إلكترونية،من األعمال 

  1عصور.األدبية لمكتاب المفكرين و عمى مر ال 

 مكتبة الكونجرس األمريكية بإطالق مشروع الذكرة األمريكيةقامت  1990وفي عام  -

(American Memorylibrary)   مسمى المكتبة الوطنية  1995الذي أخذ في عام 

 الرقمية 

(Nationaldigital Library)  و الذي يسعى من خاللو إلى إتاحة كتب التاريخ  و الحضارة 

                                                           
 المعمومات.التقنية الحديثة في المعمومات و المكتبات نحو إستراتيجية عربية لمستقبل مجتمع  أبو بكر. اليوش،- 1

 .174،175ص. .2002،دار الفجر لمنشر و التوزيع القاىرة:
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 1اإلنترنت،لجميع فئات المستفيدين.األمريكية عمى 

 صالت إلى جميع الكتب اإللكترونية يضمواقام جون مارك يعمل فيرس  1993وفي عام -

 صفحة الكتب اإللكترونية أسم عميوالموجودة عمى الشبكة و قد أطمق  

 The Online Books حيث قام بتطويره و أصبح الموقع يضم وصالت لعشرات األلوف 

 من الكتب اإللكترونية،المجانية و غير المجانية بالمغة اإلنجميزية حيث أصبح ىذا الفيرس 

 2العنوان التالي:يحمل  

http://onlinebooks.library;openn.edu. 

 طيرت مجموعة من المشاريع في مجال المكتبات الرقمية حيث أطمق  1995في عام  أما

 مشروع المكتبة العالمية الذي يسعى من خاللو المكتبات  (G7)مجموعة السبعة 

 الوطنية،لدول المجموعة إلتاحة المصادر الرقمية،دون مقابل و بواسطة الشبكات 

 16ات الوطنية التي تعمل في ىذا المشروع أصبح عدد المكتب 1999،وفي عام اإللكترونية

 3مكتبة. 

 

                                                           
 .49ص. .2002 ،.1ط. المكتبة الرقمية ظروة العصر:إتجاه حديث لممكتبات و المعمومات. .بيجة مكر بومعرافي،- 1
 .174،175ص. .نفس المرجع .أبو بكر اليوش،- 2
 .50ص، .سابقالمرجع ال .بيجة بكر بومعرفي،- 3

http://onlinebooks.library;openn.edu/
http://onlinebooks.library;openn.edu/
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 المطمب الثاني:تعريف المكتبة اإللكترونية.

 ىناك عدة تعريف تجدىا حول المكتبة إليكترونية حيث أصبحت ىذه المكتبات من أبرز أىم 

 المراجع التي يعتمد عمييا المستفيدين في شتى مجاالت.

 حيث عرفيا إبراىيم سعيد عمى أنيا:"ىي المكتبة التي ترتكز في عمميا عمى تكنولوجيا -

 لتحويل بيانات المكتبة المختمفة،و تحويل أسموب العمل بيا وتدول االتصاالتالمعمومات و  

 1ل بين المراجع أينما كانت أماكن تواجدىا".الكتب و دوريات و تسير التجو  

 المكتبة اإللكترونية بأنيا:"المكتبة التي أدخمة تقنيات  (dowlin)ومن وجية نظر داولين -

 المعمومات اإللكترونية في عمميتيا،لدعم قدرتيا عمى تقديم خدمات معموماتية أفضل،وزيادة

  2غايتيا و كفاءاتيا." 

 :المكتبة اإللكترونية بأنيا:"تعكس مفيوم اإلتاحة عن بعد،لمحتوياتيا(jaben‘)عرفيا جابين

 المكتبات و خدماتيا و غيرىا من المصادر المعمومات،بحيث تجمع بين مقتنياتيا المواد 

 الجارية و المستخدمة بكثرة سواء كانت مطبوعة أو إلكترونية،مستفيد بذلك من شبكة 

 
                                                           

 .118ص. اإلفتراضية. ئةالمكتبات و التعميم في البي السيد مبروك. إبرىيم،- 1
الشيمي،مراجعة:حمد ترجمة:حسين عبد الرحمان فاق المرتقبة وقائع التطبيق/المكتبات اإللكترونية:األ كينث. دولين،- 2

 .76.ص .1995،]د.ط[حث العممي.جامعة اإلمام بن ساعود اإلسالمية،عمادة الب عبد اهلل عبد القادر.الرياض:
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 1الوثائق ليا." استالماإللكترونية نتيجة الوصول لممكتبات أو مصادر الخارجية  -

 المكتبة اإللكترونية بأنيا:"تمك المكتبة التي توفر نص الوثائق أما عاطف يوسف فيعرف  -

 أو األقراص  (Compact)بشكل اإللكتروني سواء أكانت  مخونة عمى األقراص المدمجة

 و تمكن الباحث أيضا من الوصول إلى البيانات (Hard)أو الصمبة  (flopu)المرنة

 و المعمومات مخزنة إلكترونيا من خالل شبكات المعمومات بغض النضر عن كم الوثائق  

 2الورقية التي تقتنييا."

 تعريف التالي حيث أن المكتبة إلكترونية ىي:"ىوية مستقبمية بشكلويرى أبو بكر اليوش ال-

 ين تركيب متطور من المكتبات الحالية فيي مجموعة منظمة من المعمومات الرقمية تجمع ب 

  لتمثيل الرقمي الذي جعمو الحاسوبو التجميع الذي كانت المكتبة تقوم بو دائما مع ا

 3ممكنا."

 

 
                                                           

1
التحول من النشر التقميدي إلى النشر اإللكتروني في أعمال المؤتمر العاشر إلتحاد العربي لممكتبات أبوبكر.  اليوش،- 

. /جمع وتقديم 1999أكتوبر، 12-8 . كابل:اإللكترونية والنشر إللكتروني في الوطن العربيوالمعمومات حول المكتبة 
 المعيد األعمى التونسي. وحيد قدور. تونس:

-)أذار1،2رسالة المكتبات،ع صعوبات إستخدام البحث العممي لممكتبات اإلكترونية. .يوسف عاطف،- 2
 .6(.ص،2000خزيران

 .177.ص،سابقالمرجع ال.اليوش،أبوبكر- 3
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 المطمب الثالث:المكتبة اإللكترونية و مصطمحات ذات عالقة.

 ..Electronique Libraryالمكتبة اإللكترونية:-1

 مقتنياتيا من المصادر المعمومات اإللكترونية المخزنة عمى األقراص ىي المكتبة التي تكون

 ،أو المتوفرة من خالل البحث باإلتصال CD-ROM،المتراصةFLOPPYالمرنة 

 أو عبر شبكات اإلنترنت. ONLIGNEالمباشر

 .hybird Libraryالمكتبة المهجنة:-2

 -أصوات-خرائط-تحتوي عمى نصوص فائقة السرعة متعددة الوسائط)صور ىي المكتبة

 جداول...(.و -وأشكال

 .Library  urtboutwalls:بالجدرانمكتبة -3

 ىي المكتبة التي تحتوي مصادر معمومات إلكترونية و رقمية وال تحتاج إلى مبنى.

 .library futureمكتبة المستقبل:-4

 1المعمومات التي يتعاون منيا و األلة.و  ىي عبارة عن شبكة من نظم 

 .uirbral Library:االفتراضيةالمكتبة -5

                                                           
مجمة جامعة  .المكتبة اإللكترونية:التخطيط إلنشاء مكتبة إلكترونية أكاديمية عبد الحميد. مينية،- 1

 .555ص، .4.2010+3.ع26دمشق.مج
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 تعتبر المكتبة االفتراضية من أىم المشاريع الواعدة لمينة المكتبات و المعمومات وذلك أننا 

 نتصورىا عبارة عن مكتبة غير مادية يمكن الولوج إلييا و اإلطالع عمى محتوياتيا من 

 إلى المكتبات التي توفر مداخلخالل شاشة الكمبيوتر ويشير مصطمح المكتبات اإلفتراضية 

 1أو نقاط وصول إلى المعمومات الرقمية و ذلك بإستخدام العديد من الشبكات منيا العالمية. 

 .digital Libraryالمكتبة الرقمية:-6

 ىي التي تحتوي عمى أشكال الحوسبة في المكتبات التقميدية،وعميو يمكن أن تحتوي ىذه 

 المكتبات عمى مجموعات مطبوعة و سمعية،بصرية،تقميدية،ورقمية عمى حد سواء،بينما

 2تتحول أساليب بحث المجموعات إلى شكل إلكتروني. 

 لرابع:وظائف المكتبة اإللكترونية.المطمب ا

 المختصين في مجال المكتبات تناولوا وظائف المكتبة اإللكترونية من  ىناك العديد من

 ن إيجاز العديد منصورة إجمالية،يكمعدة،ونظرو إلييا من زوايا مختمفة و لكن ب مضامين

 وجيات النظر في إطار التقسيمات المطروحة و ىو ما أكد عميو )كينث داولين(حيث حدد 

                                                           
مجمة مكتبة الممك فيد  مباني مكتبات اإللكترونية:دراسات نظرية لمؤتمرات و المتغيرات. يحي. حمديش،- 1

 .202-201ص. .5،2001الوطنية.ع،
 دار المبنانية القاىرة: .المكتبات الرقمية:األساس النظرية و التطبيقات العالمية .صالحعيسى ،محمد عماد - 2

 .44ص، .2006،المصرية
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 1اإلتصاالت.تتمثل في المصادر و المعمومات و  ثالث وظائف أساسية لممكتبات اإللكترونية 

 :المصادروظيفة -1

 لممستفيد البحث في الفيارس الخاصة بالمكتبة عن المصادر التقميديةىذه الوظيفة تتيح 

 )المؤلف،الموضوع،رقم التقميدية،التي يحتاجيا وذلك من خالل مداخل وصول معيارية مثل: 

 التصنيف...إلخ(، ويمكن الحصول  عمييا لدى المكتبات و المؤسسات األخرى.

 وظيفة المعمومات:-2

 تتمثل ىذه الوظيفة كل البيانات و المعمومات و المعارف التي يمكن أن تستخدم و تنقل في

 مفات شكل إلكتروني و قد تكون متوفرة عمى جيات فيديو أو محوسبة أو عمى الم 

 اإللكترونية المتاحة.

 وظيفة اإلتصال:-3

 اإلتصال من خالل المكتبة اإللكترونية،بشبكة مكتباتىذه الوظيفة تجعل المستفيد قادر عمى 

 إلكترونية أخرى أو بمجيزي قواعد بيانات. 

 و بالتالي فإن المكتبة إلكترونية من خالل ىذه الوظيفة ستقوم بدور دليل بالنسبة 

                                                           
أحمد عبداهلل عبد ؛/طرجمة،عبد الرحمان الشيميالمكتبة اإللكترونية:األفاق المرتقبة ووقائع التطبيق داولين،كينث.- 1

 .70ص، .1995جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. :الرياض القادر.
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 لممستفيدين،وبوظيفة الربط و اإلرشاد أي إرشاد المستفيدين قبل إختصاصي المراجع

 و المعمومات و من أىم الخدمات التي تتضمنيا ىذه الوظيفة ىي: 

 اإلتصال بمنتجي المعمومات من ناشرين و جامعات و مراكز البحث...إلح. -

 عات من الجميور العام.عن بعد سواء أكان ذلك لممكتبة أو لجما االجتماعاتتسييل  -

 تسييل المكتبات المتاحة عن الخط المباشر. -

 إصدار الصحف و الدوريات المحمية عمى الخط المباشر من خالل نظام اإلتصال -

 الخاص بالمكتبة. 

 بين أعضاء لمختمف شرائح المجتمع بشكل إلكتروني اجتماعيةإصدار لوحات و نشرات  -

 1ألخرى.المجتمع و الجيات الحكومية ا 

 المطمب الخامس:خصائص المكتبة اإللكترونية.

 لمدخول المكتبة اإللكترونية سيتسع،وعمى المكتبات التقميدية أن تغامر يمكن القول بأن دور 

 ،وكان )ولفرد النكستر( في مجمل كتاباتو عمى تسارع الزحف اإللكتروني،االتجاهفي ىذا 

 معمومات كاختصاصيوظيور نظم المعمومات غير الورقية،ويعمل عمى تحفيز المكتبيين  

 و يشير إلى أننا نقترب من اليوم الذي يمكن أن تكون فيو مكتبة عظيمة،لمعموم داخل مجال 
                                                           

 .75-70ص،سابق.المرجع الداولين،كينث.  1
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 1(أقدام مربعة،التضم سوى منافذ إلكترونية و معدات توصيل أخرى.10مساحتو أقل من ) 

 بال وفي مد ال ينحسر نحو مجتمع التحرك العام المعموماتي بسرعة،ويشير كذلك إلى 

 ،بحيث تكفل لنا التطورات اليائمة في عموم الحاسوب و تقنية اإلتصال القدر عمىأورق

 تصور نظام عالمي يتم فيو تنفيذ تقارير البحوث و نشرىا و بثيا و اإلستفادة منيا في جو 

 إلى الورق في ىذا المجتمع و نحن األن في مرحمةإلكتروني خالص،ولن تكون ىناك حاجة  

 2إنتقالية في حمقة التطور الطبيعي،من الطباعة عمى الورق إلى اإللكترونيات. 

 المبحث الثالث:خدمات المكتبة اإللكترونية.

 المطمب االول:خدمات المكتبة اإللكترونية.

 ىناك عدة خدمات لممكتبة اإللكترونية و نوجزىا نحو الألتي:

 المشاركة في تحميل و معالجة المعمومات اإللكترونية و بشكل خاص عند التعامل مع -

 النصوص فإن ىناك حاجة األنواع مختمفة من التحميل بسبب المشكالت الخاصة بالتحكم 

 المحددة،وفي ىذا المجال ربما يكون إستخدام المكانز مفيد إلسترجاع  بالمصطمحات

 محتويات الوسائط المتعددة.

                                                           
1 - thompsom,J.theemdoflibraries,.lomdom :llivebingly.1984.p,2. 

 .112ص، .1981،مكتبة غريب .القاىرة:1ط. .نظام استرجاع المعمومات  ترجمة ،حشمت قاسم./النكستر،ولفرد- 2
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 طالما أن المستفيدين الذين يستخدمون المكتبات اإللكترونية تكون ليم في الغالب إحتياجات-

 ىام وقيم من الخدمات تقدم من جانب ىذه المكتبات يتعمق فريدة بذلك فإن ىناك نوع  

 بالخصوصية وبناء مكتبات خاصة برغبة المستفيدين حيث يتم إعالم ىؤالء المستفيدين 

 ة ذات اإلىتمام و المتوفرة في قاعدة المعمومات المكتبة.بالموضوعات الحديث

 خدمة البحث عن المعمومات و إسترجاعيا من جانب أمناء عبر األسئمة المباشرة  -

 ومن خالل األشكال المعروفة.

 خدمة المرجعية اإلجابة عن اإلستفسارات عبر مختمف القنوات و الوسائط ألنواع مختمفة  -

 إحتياجاتيا المعموماتية من جميور المستفيدين. و خمفيات متباينة في

 مختمف باستثمارخدمات التدريب المستفيدين من خالل الجوالت و البرامج التعميمية  -

 .االفتراضيةتقنيات المعمومات و المواد اإلرشادية و  

 دعم العممية التعميمية وواجبات الطالب من خالل بعض مراكز المكتبة اإللكترونية. -

 1ؤسسات و المكتبات.خدمات اإلستشارية التي تحتاجيا المنظمات و المال -

 المطمب الثاني:المعوقات التي تواجهها المكتبة اإللكترونية.

 وسبل التطوير من المشكالت التي تقف عائقا أمام إدخال التقنية الرقمية لممكتبة،عمى الوجو 

                                                           
 .191ص، .2015دار الصفاء. عمان: .2ط. .المكتبات اإللكترونية و المكتبات الرقمية ربحي مصطفى. عميان،- 1
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 ىذه المشروعات،وعدم توافق برامج لاألمثل المشكالت الناجمة عن قمة الخبرة في إدارة مث

 المكتبة مع برامج المكتبة مع برامج التشغيل،أو مع المواصفات الفنية لخادم الشبكة،فضال   

 و اإلنقطاعات المتكررة التي تسبب خسائر  االتصاالتعن الصعوبات التي تكشف نظم 

 ة و تخطي مثلتمحق بكل من النظام و الخدمات،ولغرض تقديم خدمات معموماتية متكامم

 ىذه المعوقات البد من العمل عمى تحقيق األتي: 

 موحد و مقنن يتيح مرونة اإلتصال بين المكتبات و مراكز  برتوكولعمى  االتفاق -

 المعمومات عمى المستويين المحمي و العالمي.

 إنشاء قطاع مركزي لتأمين أوعية المعمومات الرقمية و التنسيق بين المكتبات إلتباع  -

 األسموب األمثل لممشاركة في إستخدميا.

 التأكيد عمى ضرورة التقييم الدوري خالل مراحل إنشاء النظام الرقمي. -

 بالتدريب الموجو لمكفاءات و اتقان األساليب الحديثة في التخطيط و التقييم االىتمام -

 الحديثة. االتصاالتتقنيات المعمومات و  استخدامو معرفة  

 1حماية رقمية شاممة لمنظام. تأمين -

                                                           

دار البداية ناشرون و  .عمان:1ط. خدمات المعمومات في المكتبات التقميدية و اإللكترونية. .ريان أحمد الدباس، 1-
 .22-22ص، .2002،موزعون
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 زيادة دعم نظم اإلتصاالت بين المشروع المكتبات و المراكز المناظرة. -

 تضمين خطة المشروعات و الخدمات الجديدة بوقائع و أحداث معينة عن طريق خدمات  -

  1،إعالم المستفيدين يمثل ىذه التطورات.اإلحاطة الجارية

 الثالث:مراحل التحول إلى مكتبة إلكترونية. المطمب

 إن التغيرات الدراماتيكية التي أمتثمتيا ثورة اإلتصاالت الحديثة و الشبكات المتطورة ومنيا 

 اإلنترنت في إبيار المستفيد و إثارة تزويده بالمعمومات المتنوعة الغزيرة جعمة المكتبات تسعى 

 ديثة،التي ىي مكتبة إلكترونية تمتمك تواجدا عمى إلى التحول و نمط المكتبة العممية الح

 فاذا مقننا و مدروس إلى كنوز المعمومات،ولكي يتم التحول من النسيج العالمي،وتتيح ن

 المكتبة الورقية إلى المكتبة اإللكترونية ينبغي المرور بمراحل التالية:

 المرحمة األولى:-1

 كمبيوتر  أجيزةتكثيف الجيود إلعداد شبكة قادرة عمى تغطية نشاطات المكتبة مكونة من 

 بنظم التعامل معيا خادم شبكة عالي ألداء يتم تشغيميا ببرمجيات متقاة تربط ألحق  

 األساسية لممكتبة من إعارة و تزويد و فيرسة ألي لإلتصال المباشر و التعامل مع بالوظائف 

                                                                                                                                                                                     

 
 .22-22ص، .السابق المرجع .ريان أحمد الدباس،- 1
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  االرتقاءات داخل المكتبة و خارجيا إلى جانب تدريب جيد لممكتبين الفنيين و قواعد المعموم

 بمستويات أداتيم،و التزويد بنخبة من المصادر المعمومات اإللكترونية لمتحقيق من فاعمية 

 .التجريبيةأداء النظام في مرحمتو 

 المرحمة الثانية:-2

 طبيق إنجازات المرحمة األولى فضاليتم التركيز عمى مواطن الضعف التي قد تبرز خالل ت

 عن التزويد بعدد إضافي من مصادر المعمومات اإللكترونية المقرر تزويد المكتبة بيا خالل 

 ىذه الفترة،ومن ثم التقييم الدوري الدقيق لمخدمة من جميع جوانبيا. 

 المرحمة الثالثة:-3

 معمومات المناظرة ليا عمى المستوى المحمي و ما يتبع ربط المكتبة بالمكتبات و مراكز ال

 ذلك من إتصال بقواعد المعمومات الدولية كما يجب أن تعين ىذه المرحمة بتطوير شامل 

 1لمنظام يضم العناصر التالية:

 البدأفي تقديم خدمات المكتبة اإللكترونية. -

 تنمية مصادر المعمومات عمى نطاق واسع. -

                                                           
فيد  الممكمجمة مكتبة  النظم الرقمية و إسهماتها في النهوض بخدمات المكتبات المتخصصة. .أحمد ميخائيل،-1

 .164ص، .2001.، 5الوطنية.ع



الفصل األول                                                   ماهية المكتبة اإللكترونية
                  

 

55 
 

 لألوعية اإللكترونية و حماية محتوياتيا. الحفظ أآللي -

 توجيو المكتبة اإللكترونية نحو تقديم الخدمات. -

 ىذه المواصفات ىي التي أوجدت ىذا النمط الحديث من المكتبات بعد النمط التقميدي 

 لممكتبات ثم المؤتمة و الميجنة وصوال إلى المكتبة اإللكترونية. 

 اإللكترونية و العاممون بها. المطمب الرابع:احتباجات المكتبة

 1احتياجات المكتبة اإللكترونية:-1

 ضرورية يجب توفرىا عند إنشاء المكتبة  احتياجاتو  أساسيةىناك مكونات 

 اإللكترونية،ولعل من أبرزىا مايمي:

 إحتياجات قانونية:-1

 إذ يجب عمى المكتبة عند التحويل المواد النتجة من تقارير و بحوث و مقاالت...وغيرىا 

 الحصول عمى إذن خاص  (mochine readnble form)إلى أشكال يمكن قراءتيا أليا

 من صاحب الحق عمال بقوانين حقوق الطبع و الحماية الفكرية كما يجب تحديد الحقوق 

 .و الواجبات لكل ىيئة

                                                           
مجمة جامعة  .المكتبة اإللكترونية:التخطيط إلنشاء مكتبة إلكترونية أكادمية .عبد المجيد مينا،- 1

 .2010 ،4+3.ع،26دمشق.مج
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 إحتياجات من أجهزة تقنية خاصة:-2

  اآلليبتحويل مواد المعمومات من تقميدية إلى الرقمية فضال عن أجيزة الحاسب 

 و اإلتصاالت.

 إحتياجات من أطر بشرية فنية مؤىمة و قادرة عمى التعامل مع األجيزة التقنية الحديثة -3

 ماديا و فكريا.

 و تشغيمو.إحتياجات مالية تساعد في تنفيذ المشروع -4

 إحتياجات من البرامج و البروتوكوالت الربط و إسترجاع المعمومات.-5

 العاممون في المكتبة اإللكترونية:-2

 الحياة األمر الذي أدى إلى إحداث تسميات جديدة أثرة تكنولوجا المعمومات في شتى نواحي 

 ت التي يحتاجيا لعاممين في مجال التقنية و المعمومات تناسب متطمبات العصر و الخدما

 المستفيدين و مما ال شك فيو أن ىذا التحول اإللكتروني قد أثر بشكل ممحوظ في العمل

 1المكتبي فمم تعد مينة أمين المكتبة ىي الوظيفة الوحيدة في عالم المعمومات المعاصر بل  

 
                                                           

1
تونس أعمال المؤتمر  .اكز المعموماتر ارها عمى العاممين بالمكتبة و مالمكتبة اإللكترونية و أث محمد. المحريق، - 

العاشر لإلتحاد العربي لممكتبات و المعمومات حول المكتبة اإللكترونية و النشر اإللكتروني و خدمات المعمومات في 
 .2001،الوطن العربي
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 تنوعت ميامة و بذأت تشكل إختصاصات جديدة بتسميات مختمفة و متعددة تتناسب مع

 1متطمبات العصر مثل:

 knoueledye engineerمستشار المعرفة. -

 infermation menagerمدير المعمومات. -

 .infermation brokerوسيط المعمومات -

 knowledge engineerمهندس المعرفة. -

 Free lanee librdnianأمين المكتبة. -

 و عميو يكون المطموب من أمين المكتبة أن يكون مرشد أو مدير لممستفيدين عمى إستخدام 

 المصادر اإللكترونية و البحث في المصادر غير المعروفة لمباحثين و تحميل المعمومات

 و توفير اإلحاطة بالمصادر. 

 مهام أمين المكتبة اإللكترونية:

 تغيرات ميام وظائف أمين المكتبة اإللكترونية من أداء الوظائف التقميدية إلى ميام إستشاري 

 معمومات،و مدير معمومات و موجو أبحاث،ووسيط معمومات لمقيام بعمميات معالجة

 المعمومات و تغيرىا و ترجمتيا و تحميميا و إتقان ميارات اإلتصال لإلجابة عن أسئمة  
                                                           

 رجع السابق.الم محمد. المحريق،- 1
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 ك اإلرتباط ببنوك  شبكات المعمومات و ممارسة تدريب المستفيدين عمى المستفيدين و كذل

 إستخدام النظم و الشبكات المتطورة وتسييل ميمات الباحثين.

 ويرى بعض الخبراء و الباحثين أن المكتبة اإللكترونية ستزيد الطمب عمى إختصاصي 

1المعمومات من أصحاب الخبرة و المعرفة الواسعة.

                                                           
دار  اإلسكندرية: .1ط. المكتبات اإللكترونية و الرقمية و أثرها الثقافي في المجتمع. عبد الفتاح طو عشرى. نجالء،- 1

 .147ص، .2014،النشرالوفاء لدنيا الطباعة و 
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 المبحث الرابع:اإلنترنت كمكتبة إلكترونية.

 المطمب األول:مفهوم اإلنترنت.

 ىي شبكة معموماتية عالمية عن مجموعة من شبكات الحاسب موصولة مع بعضيا 

 البعض،وقد كانت اإلنترنت في البداية عبارة عن عدد من أجيزة الكمبيوتر ال يزيد عن عشر 

 في عدة جيات داخل أمريكا...وكانت التجربة (Server)أو خادمة (Host)حاسبات مضيفة

 برحاسبات وزارة الدفاع و بدأ كل منيا يتحدث لألخر ع،حيث تم توصيل 1919األول عام  

 1ىذه الشبكات الصغيرة. 

 .اإلنترنتالمطمب الثاني:خدمات شبكة 

 ىناك ثالثة خدمات أساسية لشبكة اإلنترنت ىي:

 .elctroni Emailخدمات البريد اإللكتروني:-1

 المميزات الرئيسية لإلنترنت و أكثر خدماتيا انتشارا في جميع  ويمثل البريد اإللكتروني إحدى

 الشبكات المرتبطة بيا.

 .Telnetخدمة تمينت:-2

 ويمكن لممكتبات و مراكز المعمومات  اإلفادة من  remoteloginوىي خدمة الربط عن بعد 
                                                           

 .65..ص2001المجتمع الثقافي. أبوظبي: .4ط. .خدمات اإلنترنت .أحمد ريان،- 1
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 قواعدالجامعية،المكتبات  خدمة تمنت في اإلرتباط بالنظم البعيدة و النائية مثل:فيارس

 البيانات الخاصة،اإلستشيادات المرجعية و نظم المعمومات التي تعمل عمى نطاق جامعي  

 كامل و الشبكات الحرة.

 .File Transfer Protocolخدمة بروتوكول نقل الممفات:-3

(FTP)  ويمكن لممكتبات ومراكز المعمومات إستخدام بروتوكول نقل الممفات في مجاالت 

 تتمثل:توصيل الوثائق إلكترونية،ونقل ممفات التزويد،وممفات الفيارس من مكتبة عدة 

 إلى أخرى.

 المطمب الثالث:اإلنترنت كمكتبة اإللكترونية.

 متعددة و متطورة الخدمات ،تستطيع اإلنترنت أن تقدم عددا كبيرا م الخدمات و المعمومات

 لم لم العامة و الجامعة الوطنية،ولمختمفو المواد التي تعجز عن تقديميا أكبر مكتبات العا 

 شرائح المجتمع و جميع أفراد األسرة،فيناك مواقع عمى الشبكة يزود القراء،والمستفيدين 

 ضخمة تصفح و قراءة أالف المجالت و الدوريات و تشمل شبكة اإلنترنت عمى كمية كبيرة  

 1محمية و اإلقميمية.جدا من الوثائق و المعمومات المتوفرة في حواسب الشبكات ال

                                                           
1 -http://www.arab cin.net/arabic/5mddue…tibrarym.btm. .عمى 2018-02-25طالع عميو يوم.

 .17:30ساعة
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 ت كمكتبة إلكترونية.المطمب الرابع:خدمات اإلنترن

 ىناك مجموعة من الخدمات و الموارد التي تقدميا اإلنترنت بشكل عام و كمكتبة إلكترونية

 1بشكل خاص كاألتي. 

 .Electronik Mailاإللكتروني: البريدخدمات -1

 ،فخدمة البريد اإللكتروني استخدامايعتبر البريد اإللكتروني من أكثر خدمات اإلنترنت 

 ىي الخدمة التي تشرف عمى إرسال و إستقبال الرسائل من الحاسب إلى أخر داخل شبكة

 المعمومات. 

 .Telnetخدمة الدخول عن بعد:-2

 بمعنى اإلتصال عبر اإلنترنت،فخدمة تمنت ىي التي تسمح لك  كاسم Telnetتستخدم كممة

 بعمل إتصال مع حاسب أخر قد يكون في أبعد مكان عمى الكرة األرضية.

 FTP:2خدمة -3

 و تعني برتوكول نقل الممفات وىي من أىم خدمات اإلنترنت وأوسعيا إنتشارا وىي التي 

 الحاسب إلى أخر ميما كان موقع الحاسب الجغرافي. تسمح لممستفيد بنقل الممفات من

                                                           
 ،1ط. دار الصفاء لمنشر و التوزيع. عمان:. المكتبات اإللكترونية و المكتبات الرقمية ربحي مصطفى. عميان،.- 1

 .7. ص.2010
 .170ص. .المرجع السابق ربحي مصطفى. عميان،-2
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 .client/serverخدمات العميل و الخدم:-4

 المشاركة تتم وىذهوىو مشاركة الموارد  work.metإن أىم إستخدام لشبكة الحاسب

 بإستخدام برنامجين منفصمين يعمل كل منيما عمى حاسب منفصل. 

 خدمات التقصي أو البحث:-5

 الحاسبات اإلنترنت تقدم خدمة مجانية تسمح لك بالسؤال عن معمومات عن مستخدم  معظم

 والكممة تستخدم كفعل أيضا بمعنى البحث. fingerمعني وىذه الخدمة ستتمى البحث

 .Archiveخدمة األرشيف:-6

 تظير أىمية خدمة األرشيف في أنو نظام يساعدك عمى الوصول إلى الممفات التي تريدىا.

 .webالويب: خدمة-7

 الويب يؤدي عمل الويز ولكل بطريقة أكثر مرونة حديث يعتمد عمى ماسمي بالييرتكست

 HyperText .1في الوصول إلى المعمومة 

 

 

 
                                                           

1
 -

1
 .7.ص. المرجع السابقعميان،  ربحي مصطفى. - 
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 .white page difectorifsفهارس الصفحات البيضاء:-8

 أىم المعمومات التي يحتاج إلييا المستخدم اإلنترنت ىي عناوين مستخدمي اإلنترنت 

 1األخرين)العنوان اإللكتروني وليس محل إقامة(.

 المجالت اإللكترونية:-9

 تتضمن اإلنترنت مجموعة متنوعة من المحالت اإللكترونية و بعض ىذه المحالت

 متخصصة في مجاالت محددة. 

 .Bulletin Bordلوحة النشر اإللكتروني:-10

 عبارة عن مستودع الممفات و الرسائل ويكون غالبا مرتبط  نظام لوحة النشر اإللكتروني

 بموضوع معين و يمكنك إستخدام ىذا النظام عن طريق اإلتصال بموحة النشر الخاصة

 2وائم التي تظير عمى الشاشة.بالموضوع الذي تريده ثم إختيار المطموب من بين الق 

 ية.المبحث الخامس:النشر اإللكتروني و الدوريات اإللكترون

 .(Electronc Publishing)المطمب األول:مفهوم النشر اإللكتروني.

 ىناك أالف الصحف و المجاالت و المراجع و الكتب و براءات االختراع و التقارير و غيرىا 

                                                           
1
 .7.ص. المرجع السابقعميان،  ربحي مصطفى. - 
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 من مصادر المعمومات التي تنشر إلكترونيا عمى الشبكة،وبمختمف المغات"وىي في تزايد 

ن الفرق األساسي بين   لكتروني.عبرالشكل الورقي و التقميدي و الشكل اإلمستمر،وا 

 اإلنترنت،ىو الكمف المالية العالية لألشكال الورقية،التي تشتمل عمى الطبع و النشر 

 و التسويق و التوزيع وغير ذلك من األمور المكمفة ماليا،وكذلك المكمفة من حيث الوقت  

 1لمستفيدين"صوليا إلى او  الذي تستغرقو المطبوعات الورقية حتى

 فائدة النشر اإللكتروني لمباحثين:

 التعريف عمى المقاالت و الدراسات و البحوث المنشورة في أالف الدوريات العممية -

 و البحثية المحكمة،التي تنشر إلكترونيا عبر اإلنترنت،في مناطق مختمفة من العالم  

 المغة اإلنجميزية،ومن ثم حصر المقاالت و الدراسات المطموبة  و بمغات متعددة،وخاصة

 أو الكممات المفتاحية أو العناوينلمباحث عن طريق البحث البسيط بالموضوعات 

 أو المؤلفين،وغير ذلك من من الوسائل واألدوات التي تسيل الدقة في تحديد المعمومات  

 تخزنيا في ذكرة الحاسوب أو طباعتيا.افي الحاسوب الباحث ومن ثم  المطموبة و تفريغو

 الحصر عمى المعمومات المرجعية،والحصر عمى إجابات الستفسارات الباحثين،فقد يحتاج  -

                                                           
مذكرة مقدم لنيل  .المكتبات الجامعية ودورها في تطوير البحث العممي في ظل البيئة اإللكترونية .سييام عميمور،-1

 ..شيادة الماجستير في عمم المكتبات
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 معينة في أدلة المؤسسات،أو معمومات جغرافية و خرائطمعمومات عن مؤسسة أو منظمة 

 كممات في المعاجمفي المراجع الجغرافية و األطالس أو معاني و تفسيرات و أشتقاقاتت ال 

 و القواميس. 

 نستطيع أن تقدم عدد كبير من الخدمات االفتراضيةوعمى أساس ماتقدم فإن مكتبة إنترنت 

لى مختمف   و المعمومات والمواد التي تعجز عن تقديميا أكبر مكتبات العالم إلى الباحثين وا 

 و الدوريات اإلكترونية شرائح المجتمع فمن الممكن تصفح وقراءة أكثر المئات من المجاالت 

 المتوفرة عمى الشبكة،إضافة إلى عدد كبير من الكتب،حيث يمكن الوصول إلييا من خالل  

  1المؤلف أو العنوان الكتاب أو رقم التصنيف ...

 المطمب الثاني:نماذج لممكتبات اإللكترونية.

 مشروع مكتبي.-1

 إلى توفير مصادر معمومات المجتمع الماليزي  وىو مشروع وطني يوجد في ماليزيا و ييدف

 عن طريق مبادرة المكتبة الوطنية اإللكترونية،وذلك بيدف جمعل المجتمع الماليزي مجتمعا 

معرفيا،كما ييدف المشروع أيضا إلى أن يعمل كنقطة انطالق لمزودي خدمات المعمومات 
 لخدمة الجميع.

                                                           
 .2008،  اليازوري عمان: .اإللكترونيةدام مصادر المعمومات التقميدية و استخ البحث العممي و عامر. قندلجي،- 1

 .365ص،
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 مكتبة األزهر اإللكترونية:-2

 جذب المسممين كافة من كل أنحاء العالم نحو أضخم مركزىذه المكتبة إلى  وتيدف

 معمومات الدينية،إذ وفرت مجموعة من أقدم المخطوطات التراثية التي يحتوييا األزىر الذي  

 يعد ثالث مراكز المعمومات بعد مكتبتي الكونجراس و الفاتيكان،ويبمغ عدد المخطوطات التي

 9عام مضت،منيا  140ألف مخطوطة يرجع تاريخ بعضيا إلى  42 تحتوييا المكتبة نحو 

 أالف مخطوطة ال يوجد ليا مثيل في العمم،وتقدم ىذه المكتبة خدماتيا بست لغات مختمفة 

 .جميعيا تشمل اىتمامات الشعوب اإلسالمية 

 مكتبة الوراق اإللكترونية:-3

 عنوان 600اإلسالمي،وتضم نحو  العربيتختص ىذه المكتبة بشكل أساسي بكتب التراث 

 من أىم  مجموعاتمن أىم المراجع،وأىمية ىذه المكتبة تكمن في إتاحتيا الوصول إلى  

 1الكتب التراثية كما تتيح البحث فييا.

 مكتبة التخصصي اإللكترونية.-4

 الممك فيصل التخصصي ومركز البحوث في الرياض مكتبة إلكترونية عمى مستشفىأتاح 

                                                           
1
 .572-570ص. سابق.المرجع ال .عبد المجيد مينا، - 
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 مجمة طبية و تتيح ىذه المكتبة لألطباء جميعيم من 300الشبكة الذكية،تضم أكثر من  

 مختمف تخصصاتيم المعمومات الطبية في وقت قياسي،وتصفح تمك المعمومات بكل سيولة  

 1ليستفيد منيا الطبيب نفسو و كذلك المريض.

 الثالث:الدوريات اإللكترونية. طمبالم

 اإللكترونية.مفهوم الدوريات -1

 اآلليىي الدورية المنشورة في شكل رقمي أو محوسب ويتم عرضيا عمى الشاشة الحاسب 

 أو عمى شبكة اإلنترنت،ويطمق عمى الدوريات اإللكترونية بالدورية الرقمية،ومن ىنا نجد 

 وعاء يصدر في شكل إلكتروني،يصدر بصيغة مستمرة أن الدوريات اإللكترونكية عبارة عن  

 قراصإعدادىا مجموعة من المؤلفين و ىذا عنوان ثابت و يصدر و تتاح عمى األفي 

 معا. االثنينأو المميزرة أو شبكة اإلنترنت  

 خصائص الدورية اإللكترونية:-2

 يقسم العصر الحديث بتحصيل المعرفي و التكنولوجي الذي سيل إتصال المجتمع في بعضو 

 ومن أىم خصائص تمك الدوريات اإللكتروية مايمي: لدرجة التي سمي )بالقرية الصغيرة(،

 التقنيات الحديثة في البحث العممي. استخدامالقدرة عمى  -
                                                           

 .572-570ص. سابق.المرجع ال .عبد المجيد مينا،- 1
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 بما في ذلك اإلنترنت و البريد اإللكتروني. اآلليمعرفة إستخدام الحاسب  -

 1إمكانية التصفح في أي وقت و أي مكان. -

 .CD-ROMالميزريةتتاح عمى شبكة اإلنترنت أو عمى األقراص  -

 2تصدر بصفة مستمرة وعمى فترات منتظمة أو غير منتظمة. -

 خطوات إعداد الدوريات اإللكترونية:-3

عداد رؤوس الموضوعات  -  المقاالت وربطيا  وعناوينإدخال البيانات في الحاسب،وا 

 .يبعضيا

 إرساليا إلى إدارة المشروع إلتاحتيا لممستفيدين. -

بالغ إدارة المشروع بتمك التحديثات. يقوم الناشر بتحديث -  المعمومات لى الموقع المحدد،وا 

 المطمب الرابع:الفرق بين المكتبة التقميدية و المكتبة اإللكترونية.

 اما بنظرة الدكتور ربحي مصطفى عميان فإن الفرق بين المكتبة التقميدية و إلكترونية يكمن

 3في: 

                                                           
1
 .2-1ص. تقنيات المعمومات.مدراس مكتبات و  ،في المكتبات:مالها و ماعميها الدوريات اإللكترونية عاصم. عبيد، - 

 .2 ص..عنفس المرج .عاصم عبيد،- 2
 دار عمان: .1ط، )األسس و العمميات(. LIBRARY MANAGEMENTإدارة المكتبات= .ربحي مصطفى عميان،- 3

 .45ص، .2009،صفاء لمنشر و التوزيع
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 التقميديةالمكتبة  المكتبة اإللكترونية  الرقم
تقدم خدماتيا عمى مدار الساعة فيي  1

مفتوحة دوما عبر الشبكة 
العالمية،ويمكن الدخول إلييا و 

 من خدماتيا في أي وقت. االستفادة

عميك زيارة موقع المكتبة المادي 
)المبنى(لالستفادة من مصادرىا و 

 خدماتيا أثناء الدوام الرسمي.

أو غير ورقية ال  تقدم نسخا إلكترونية 2
 تتمف.

تقدم مصادر ورقية تقميدية تتعرض أوعية 
المعمومات فيو لمتمف،نتيجة االستخدام 

 المتكرر.
يمكن عدد كبير من المستفيدين  3

المصدر نفسو في الوقت نفسو  استخدام
إلى  االستخدام اختالفدون أن يؤدي 

 أي مشكمة.

النسخة الواحدة تستخدم من قبل زائر 
 في نفس الوقت.واحد فقط 

تساعد عمى نشر الوعي الثقافي  4
الرقمي،وتشجيع الباحثين و المؤلفين 

 لالستفادة من الوسائط المتعددة.

ال ترافق أوعية المعمومات المطبوعة فييا 
أية محفزات،أو مرفقات حية كالصوت و 

نما توجد بطريقة منفصمة.  الصورة وا 
التجديد و التحديث و التطوير فييا  عممية مواكبة التقدم التقني في العالم. 5

 بطيئة وغير ظاىرة لمعيان.
البحث فييا سيل و نتيجتو سريعة و  6

 دقيقة.
البحث فييا بطئ،و يحتاج إلى وقت 
طويل و قد تكون نتيجة البحث غير 

 دقيقة.
يمكن حفظ نسخ من أوعية المعمومات  7

 المتوفرة فييا في وسائط متعددة
 تكمفة الب

المعمومات فييا من مكان صعوبة نقل 
 إلى أخر،ومن شكل إلى أخر.
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 خالصة:

 ومما ال شك فيو أن المكتبة اإللكترونية أثرة عمى المستفيدين سواء الجامعيين من أساتذة 

 من كتب و معمومات بصيغتيا  احتياجاتيمو باحثين و دارسين،ومختمف فئات المجتمع بتمبية 

 اإللكتروني  بالبريدبتسجيل نفسك  االشتراكأو  بالمجان،والتي توفرىا إما  PDFاإللكترونية

 الخاص بك شخصيا.
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 تمهيد:

 وىم حمقات وصل بين أن المستفيدين ىم حمقة وصل في المكتبات بمختمف أنواعيا،    

 المكتبة ومراكز العمم،وىم الذين يمبون حاجيات المكتبة من مقتنيات عممية ومتطمبات فكرية 

 معرفي والعموم المعرفية والمستفيدين ىم الذين يشكمون النواة األساسية لممكتبة. من عموم وزاد
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 المبحث األول:ماهية المستفيدين.

 المطمب األول:تعريف المستفيدين.

 بيدف  سواءمفرد مستفيد ويقصد بو الشخص الذي من حقو،إستخدام المكتبة و الجموس بيا،

 التسجيالتفيو الشخص المستيدف من الخدمات و اإلعارة من أوعيتيا،المطالعة أو مذكرة أو 

 1المكتبة المتوفرة في المكتبة الجامعية. 

 تعريف المستفيد:

 من خدماتيا  ، ويستفيدىو الشخص الذي يستخدم أو يستعمل المصادر المختمفة لممكتبة

 2و يمكن أن يسمى أيضا قارئ.

 المطمب الثاني:تعريف المستعمل.

 المستعمل عنصر أساسي في نظام المعمومات،والتي تعتبر نشاطو األول وىو نقل "يعتبر

 كما أنالمعمومة بين طرفين إثنين أو أكثر ويوجد بينيما بعد بين المكان و الزمان، 

 لممستعمل دور أساسي في تحديد و توجيو كل نظام وثائقي وذلك حسب رغبتو و ميولو  

 3النظام".اء سيرة إذ أنو يظير كعامل ميم تقديم إثر 

                                                           
1
 .51ص، .2002،مذكرة لنيل شيادة ليسانس.جامعة الجزائر رضا المستفيدين عمى الخدمات المكتبية. دراع. رزيقة،- 

 الدار المصرية .القاىرة5]د.ط[ .عربي-قاموس مصطمحات الوثائق والمعمومات:إنجميزي سموى. عمي ميالد،- 2
 .521ص، .2002،المبنانية

3-GUIM CHAT .CLAIRE.GAIDEPRATIQUE DRESTE TECHNIQUE.  
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 جياز يشغلويعرف المعجم الموسوعي لمصطمحات المكتبات و المعمومات بأنو5"أي فرد 

 وسيمة من الوسائل أو يستفيد من خدمة معينة كمن يستعمل المكتبة،ومجموعة ستخدمأو  

 مستعممين يقصد بيا مجتمع المستفيدين من نظام الحاسبات وفي الغالب تتفاعل ىذه 

 ".1االستخدامالمجموعات بمناقشة المشكالت أو تبادل البرامج ،خبرة في مجال  

 المطمب الثالث:أنواع المستفيدين.

 المعمومات و يصنفون حسب طبيعة النشاط الذي يقوم بو،وذلك  مستفيدينىناك العديد من 

 ن من أجمو يبحث عن المعمومة لذلك فإن المعايير التي عمى أساسيا يصنف المستفيدو 

 2عديدة.

 )المتمرس(:اإليجابيالمستفيد -1

 وىو المستفيد الذي يكون راض و يتعاون مع المختص،ولديو معرفة و خبرة في البحث عن

 المعمومة وال يتطمب إلى مساعدة قميمة. 

 المستفيد السمبي)العرضي(:-20

 دائمة إلستعمال ىو المستفيد الغير الراض و يبدي عداء،وىو شخص صعب يطمب مساعدة 

 النظام ولديو مشاكل في البحث عن المعمومة ويطمب مساعدة دائمة إلستعمال النظام 

                                                           
 .5512ص، .]د.ط[ .عربي-إنجميزي-المعجم الموسوعي لمصطمحات المكتبات و المعمومات أحمد. الشامي،- 1
 .123ص، .5431دار الثقافة. قطر5 .موسوعة عربية في  الوثائق و المكتبات الدين. شريف عبد الوىاب،- 2
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  باتصالوالنظام أو وسائل البحث الحديثة حتى  استخدامعند  سموكوالمعمومات خاصة 

 بالمختصين في المعمومات،بسبب المشاكل التي يواجييا،كذالك ىو ينمي سموك عدواني.

 الحيادي البسيط: المستفيد-3

 وىو المستفيد الذي يطمب إقتراحات و توجييات أو إرشادات بحيث يكون الوسيط يقضي 

 عن مكان المعمومات . االستقصاءأكثر وقت في البحث 

 1المستفيدين نظام المعمومات وىي5من جيتو أربع أنواع من  WORZIGكما يميز 

 المستفيد الفعمي الحقيقي:-1

 يعمم أين يجد المعمومات ويكون لديو الفرصة إلستعماليا ويستعمميا فعال.وىو الشخص الذي 

 المستفيد المحتمل:-2

 الشخص الذي يعمل أين يجد المعمومات وتكون لديو الفرصة إلستعماليا،لكن ال يستغميا وىو 

 ىذه اإلمكانيات.

 المستفيد الكامن:-3

 ال يدري أين يجدىا. نألكالشخص الذي ييتم بالمعمومة التي يحتاج إلييا وىو 

 

                                                           
1 -DELOOF.J.P.LES ATTENTS DES UTILISOTEURS EN INFORMATION 
SCIENIFIQUE.(S-Z) :OBNIST(S-D)P.48. 
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 المستفيد الحالي النهائي:-4

 الشخص الذي يستعمل المعمومات و يستغميا فعال.وىو 

 المبحث الثاني:صعوبة التنبأ بإحتياجات المستفيدين.

 المطمب األول:صعوبة التنبأ بإحتياجات المستفيدين.

 إلى إفتقار القدرة عمى توقيع  اآلنلتيسير تعامل المستفيدين من نظام المعمومات المتاح 

 إحتياجات المستفيدين ويدعم ذلك ماذىب إليو"كريستيان بورجمات"من أن مايتوقعو

 من نظام المعمومات األن أصبح من الصعوبية يمكن التنبئة في ظل تزايد  المستفيدون 

 ي ظل مع توقيعات المستفيدين،ف والتعاملو تنوع عناصر مجتمع المستفيدين،ومن ثم ينبغي 

 البيئة الرقمية بشىء من الحذر،حيث يعتقد غالبية المستفيدين أنو دائما يمكنيم التواصل 

 كالمعمومات التي تتيحيا نظم المعمومات باستخدام أساليب البحث بسيطة كاتمك التي توفرىا 

 دور الميم الذي يمكن لممكتبي أن يطمع محركات البحث العامة مثل "غوغل" ويشير ذلك إلى 

 و كمساعد يعين المستفيدين عمى الوصول إلى المعمومات التي ينشدونيا باليد ،أن ىذه ب

 1المساعدات ينبغي أن تكون واقعية أيضا.

 

                                                           
1
دار الوفاء لمدنيا الطباعة و  اإلسكندرية5 .5ط. المكتبات و منظومات التعميم اإللكتروني. مبروك إبراىيم. سعيد،- 

 .51-52ص، .2052،النشر
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 المطمب الثاني:إحتياجات المستفيدين.

 عمى أنيا أي حالة لمفرد توجو أو تكمفيو إلى ممارسة عمل معين  المستفيدينتعرف إحتياجات 

 1كيفية نشاطو وتمام عممو. وتحديد لو مدى

 يشكل المستفيدون عامل ىام في تحديد نوعية وعدد خدمات المستفيدين ونجاحيا،وتطورىا 

 والتي تحدد من خالل إحتياجات المعموماتية لممستفيدين،فالباحث العممي عمى سبيل المثال

 البد لممؤسساتيختمف إحتياجاتو المعموماتية عن تمك المواطن من الجميور العام وفي ىذا  

 المعمومات أن تعمل عمى تقديم الخدمات التي تستجيب إلحتياجات المستفيدين،إحتياجات  

 المستفيدين عمى سبيل المثال في المكتبات العامة تتحدد في مصادر معمومات ثقافية عامة 

 المكتبات المتخصصة أو في مراكز المستفيدون فيالذي يطمب فيو  تأو ترفييية في الوق

 لمعمومات ذات طبيعة متخصصة في مجال موضوعي محدد،كما أن إحتياجات المستفيدين ا 

 تشكل عامل ضغط عمى المؤسسات المعمومات في أن تعمل عمى تقديم خدمات جديدة 

 تتفرضيا ىذه اإلحتياجات وبالتالي تودي ىذه اإلحتياجات إلى تطوير خدما

 حتياجات المستفيدين ىي كل مايريد الفرد الحصول عميو وبصفة أخرى إلالمستفيدين، 

 يتتياجات تختمف من فرد إلى أخرى حضألغراض العمل،ثقافة،أو الترفيو،وىذه اإلح

 بإىتمام القائمين عمى المكتبات وذلك بالتعرف عمى رغبتيا و تطمعاتو  المستفيدينإحتياجات  
                                                           

 .53ص،[. د.ت] مكتبة النيضة المصرية. .القاىرة55ط. النفس:التعمم و مقاييسه.عمم  ماكنول روبرت. أرندجيتش،- 1
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 1وموقعو إزاء المصادر المتاحة.

 يل التنبؤ بإحتياجات المستفيدين بإختالف طرق تفكيرىم في التعامل مع "ولكن ليس من الس

 توقيعات المستفيدين من ناحية وبين ماتقدمو نظم  توافقيينموضوعات البحث ومع ذلك نجد 

 المعمومات من جية أخرى...إن مايتوقعو المستفيدين من نظم المعمومات األن أصبح من 

 2زايد وتنوع عناصر مجتم المستفيدين."الصعوبة بمكان التنبأ بو في ظل ت

 المطمب الثالث:أنواع إحتياجات المستفيدين.

 تعد عممية التعرف عمى إحتياجات المستفيدين في أي منظمة عنصر أساسي في تنظيم

داراتيا من حيث عدد المستفيدين منيا إىتماماتيم الموضوعية    خدمات المعمومات وا 

 العممية وتنقسم إلى قسمين5و طبيعة نشاطتيم ومؤىالتيم 

 إحتياجات كامنة:-1

 إن المكتبة اليوم لم تعطي إىتمام إلحتياجات الباحثين لممعمومات،التي يحتاجيا الباحث 

 التي يتطمبيا ولم تعمل عمى توفيرىا وتمبيتيا مقارنة مع المتطمبات المقدمة من طرف

 الباحثين،التي تسيل التعرف عمييا بشكل أيسر من التعرف عمى اإلحتياجات إلن الباحث 

                                                           
 مصادر المعمومات وخدمات المستفيدين في المؤسسات المعموماتية. الماكي مجبل.،الزم ؛الوردي زكي،حسين - 1
 .252،253ص، .2002،مؤسسة الوراق .عمان55ط.

أهمية المكتبات الرقمية في تنمية ثقافة المستفيدين في مجال  بشرى فاضل.؛عبد الرزاق زبون؛خيفان صادق- 2
 .1.ع.53مج مجمة عموم المستنصيرية. المعمومات و المكتبات.
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 يطمب المكتبة كل ما يتصور ألن المكتبة قادرة عمى تقديمو. 

 إحتياجات المعمنة:-2

 ىي التي يطمبيا المستعمل فعال المؤسسة وذلك باإلطالع الظاىر عميو مباشرة حضور

 شخصي)أو شكل غير مباشر(ىاتف،مرسل،ولعل الدقة في الطمب ليا دور أساسي في 

 1طبيعة إحتياجات المستعمل. 

 المبحث الثالث:خدمات تدريب المستفيدين.

 المطمب األول:مفهوم الخدمات.

 خدمات المستفيدين تشمل خدمات اإلعارة داخمية والخارجية والمرجعية،والخدمات الخاصة

 واد السمعية و البصرية وخدمات التصوير و الترجمة واإلحصاءات لمدوريات والم 

 المكتبية،والخدمات اإلعالمية والبيميوغرافية وبرامج تعمم القراءة.

 2مفهوم خدمات تدريب المستفيدين. الثاني:المطمب 

 ىي برامج تحددىا المكتبات ومراكز المعمومات تيدف إلى تنمية الميارات األساسية 

كسابيم القدرة عمى اإلفادة من مصادر المعمومات لممستفيدين  من خدمات  واالستفادة،وا 

 المكتبات والمعمومات والقيام بكافة الخدمات البحث العممي.
                                                           

والمغات  واقع تدريب المستفيدين عمى استخدام المكتبة الجامعية:دراسة ميدانية لمكتبة كمية األدب السعيد. حدادي،- 1
 .20-54ص، .2052،أطروحة الدكتوراه.تبسو .والعموم االجتماعية والعموم اإلنسانية

  .502ص، .2052،دار المعتز لمنشر عمان5 .)د.ط(.خدمات المكتبية والمعموماتية لممستفيدين نافع. أحمد المداحة،- 2
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 المطمب الثالث:أنواع المكتبات التي تهتم بتدريب المستفيدين.

 المكتبة الوطنية أو المركز الوطني لممعمومات:-1

 مج التدريبية التي تعرف ببض الخدمات.حيث يقوم بوضع و تنفيذ البرا

 :األكاديميةالمكتبة -2

 تدريب.طمبة المرحمة الجامعية وطمبة  بالمسؤوليةحيث تطمع كل مكتبة من المكتبات 

 الدراسات العميا وىيئة التدريس.

 معاهد المكتبات وعموم المعمومات:-3

 وىي التي تقوم بخدمات التدريب.

 المكتبات المدرسية:-4

 1مياميا تدريب الطمبة عمى اإلفادة من المطبوعات. وتتولى

 المطمب الرابع:فوائد و أهمية تدريب المستفيدين.

 تييئة المستفيد لتعرف عمى إمكانيات متاحة لو لمحصول عمى المعمومات عن طريق -5

 تعريفو بفيارس المكتبات وخدماتيا وغيرىا.

 لمحصول عمى المعمومات. تعرف المستفيد باألساليب أو الوسائل-2

 خمق روح إيجابية لدى المستفيدين إتجاه تمقي المعمومات.-2
                                                           

 .501ص، سابق.المرجع ال أحمد. المداحة،- 1
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 معين. استفسارتعريف باألسموب األمثل لمتغبير عن -1

 المطمب الخامس:طرق تدريب المستفيدين.

 تجول داخل المكتبة أو مراكز المعمومات وفي أقساميا،من قبل ذوي الخبرة و الميارات-5

 في مجال المكتبات يجيب عن أية إستفسار. 

 إلقاء محاضرة يقدميا أخصائي المراجع أو المعمومات عمى المستفيدين،وخاصة الجدد -2

 لتعريفيم بأقسام المكتبة أو المراكز وكيفية إفادة من أوعية المعمومات.

 يفية إستخدام إستخدام الوسائل السمعية البصرية كاألفالم والشرائح لتعميم المستفيدين ك-2

 المكتبة أو مراكز المعمومات.

 توزيع نشرات أو كتيبات )دليل( عن نظام إستخدام مكتبة أو مراكز وسبل اإلفادة من-1

 أقسام الخدمية فييا،وعادة يشمل الدليل عمى ساعات فتح مكتبة وكيفية إستفادة منيا ونبذة  

 1عن الفيارس وكيفية إستخداميا.

 

  

 

 
                                                           

 .501ص، .المرجعنفس . أحمد المداحة، .
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 خالصة:

 بد عمييم مناليستعممون المكتبات اإللكترونية  المذين في األخير أن المستفيدينونستنتج 

 توعيتيم وتدريبيم من أجل االستغالل واالستعمال الجيد لممعمومات وأخذىا من مصدرىا 

 الصحيح وتعميميم طريقة التواصل مع غيرىم من أجل تبادل المعمومات و المعرفة في شتى 

 المجاالت،وىم الذين يمبون حاجيات المكتبة من معمومات بفضل أقتحيا واستعماليا اليومية  

 من كتب وقواميس ومجاالت التي يستعممنيا في وبحوثيم وأنجزاتيم.



 

 



                                                                          دراسة الميدانية                                                          اإلطار التطبيقي
 

83 
 

 التعريف بمكان الدراسة الميدانية. حث األول:المب

 :عبد الرحمان أبن خمدونبجامعة  تعريفال-1

 سبتمبر  18المؤرخ في: 271-01تأسست جامعة ابن خمدون بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 تحمل ىذه الجامعة اسم رائد عمم اإلجتماع الحديث العالمة المشيور عبد الرحمان 2001 

 ابن خمدون،حيث مرات المؤسسة قبل أن تمتحق بالجامعة الوطنية بعدة مراحل تتمخص

 فيما يمي: 

 1980.كان أنشاء المركز الجامعي : 
 1984 :.حل المركز واستبدالو بمركزين وطنيين لمتعميم العالي 
  الوطني لمتعميم العالي في اليندسة الميدانية.المعيد 
 .المعيد الوطني لمتعميم العالي في الفالحة و البيطرة 
 1992.أعيد أنشاء المركز الجامعي : 
 2001.تم أنشاء جامعة تيارت : 
 2010.تم ىيكمة الجامعة إلى ستة كميات ومعيدين : 

 ليجنبي من حواطالب أ 360من بينيم  طالب 19600يقرب  حيث تضم الجامعة ما

 أستاذ 645الصحراء الغربية...(،وحوالي  تشاد، مالي، دفوار،كوت ،بوركينافاسوبمد)15 

 موظف. 736و 
 

 انفصمت كمية 2010أنشأت المكتبة مع إنشاء كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية في سنة 
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 العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية عن الكميات األخرى. 
 تقع المكتبة في الجية اليمنى عن مدخل الكمية و ىي تحتوي عمى طابقين، في الطابق

 األرضي يوجد بنك اإلعارة الخارجية إضافة إلى قاعة المطالعة الحرة و كذا قاعة الدوريات  
 و المذكرات أما طابق الثاني مخصص لقاعات المطالعة الخاصة بالطمبة و قسم االقتناء 

 رة المكتب.و المعالجة و إدا

 كمية العموم اإلنسانية و العموم اإلجتماعية:تعريف -2

 تعود النواة األولى لتكوين كمية العموم اإلنسانية و اإلجتماعية الحالية إلى الموسم الجامعي

 0052-2006  اداريا وبيداغوجيا لقسم آنذاكفرع التاريخ التابع  اختصاصحيث استحدث 
 ، مما نتج عنو تخرج أول دفعة في اختصاص التاريخ في الموسم الجامعي المغات واآلداب 
 2008-2009 تم فتح ليسانس في أيطار نظام  ، 2010-2009، وفي الموسم الجامعي

ألمدي ليسانس ماستر ودكتراه في العموم اإلنسانية المتضمنة اختصاصي التاريخ و الفمسفة 
تماع وعمم النفس، وفي أطار اصي عمم اإلجتماعية،المتضمن اختصوليسانس العموم  اإلج

الييكمة اإلدارية و البيداغوجية لقطاع التعميم العالي و البحث العممي وال سيما المؤسسة 
أكثر مع المستجدات النوعية و العددية صدر المرسوم التنفيذي  الجامعية وجعميا تتالئم

 2001سبتمبر  18افق ل ىجري المو  1421جمادى الثانية عام  30المؤرخ في  37/10رقم
أعادة ىيكمة الجامعة باستحداث كمياتيا، وكانت  تضمن انشاء جامعة تيارت،حيث تقررالم

كمية العموم اإلنسانية و اإلجتماعية المتكونة من قسمين حيث انشأت بموجب المرسوم 
  2010يناير سنة 20ىجري الموافق ل  1431صفر  09في  المؤرخ 37/10الرئسي رقم 
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 المنهجية لمدراسة: المبحث الثاني: اإلجرائية

 تمهيد:

 الميدانية تعتبر دراسة لمخمفية، والوضع الحالي و لمتفاعل البيئي ألحدى الحداتأن الدراسات 

 اإلجتماعية سواء كانت ىذه الوحدات فردا أم مجموعة مؤسسة أم مجتمعا. 

 المختمفة عمى حقيقتيا حيث أنو أن ىذا المنيج يتطمب دراسة الوحدات اإلجتماعية بأنواعيا

 بشكل صناعي وتبعا لذالك يقوم الباحث بأخذ عينة من المجموعة التي إيجادىاال يمكن  

 .ذالكببحثو عمييا بشكل مكثف و متعمق  بإجراءيرغب في دراستيا ومن ثم يقوم  

 لحقيقية فأن منيج الدراسة الميدانية يعتبر من أقرب المناىج التي تصل أو تطابق الحياة ا

 يتدخل خالل ذالك  الباحث الحيث خالليا دراسة األشخاص عمى حقيقتيم خاصة وأن 

 األشكال محدود جدا في التصرفات التي تجري أمامو من قبل أفراد العينة وىو يحاول فيم

 المتغيرات المختمفة، في الدراسات التي يقوم بيا، ويستخدم الباحث عادة لتحقيق ىدف  

 المشاركة أو المقابمة أو غيرىاالمالحظة،وسيمة لجميع المعمومات مثال:البحث أكثر من 

 تبعا لحاجية البحث وليذا فان موضوع بحثنا يتطمب جمع البيانات و المعمومات بواسطة   

 المالحظة المقابمة االستبيان.
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 التعريف بمكتبة الكمية عموم اإلنسانية واإلجتماعية:-1

 و التكوين الييكمي  التعميمتعتبر المكتبة منارة العمم و المعرفة و المبنة األساسية في البحث و 

 و اإلداري لمكمية، حيث توفر جميع مصادر المعمومات العممية و التقنية عمى اختالف 

 الباحثين في أطار التعاون بين الجامعات ومختمفأنواعيا، ومختمف أوعياتيا لممنتسبين ليا، 

 في جميع التخصصات المدرجة في الكمية. العمميو ىذا في سبيل تطوير البحث  

 نسخة وحوالي  33909حيث تتوفر المكتبة عمى رصيد وثائقي ثري و متنوع يصل إلى 

 وثيقة إلكترونية محفوظة عمى شكل أقراص  415ضف إلى ذالك أ، عنوان 4380

 ميدانين أساسيين بالكمية.مضغوطة وفي نسخ متعددة،وقد تم تقسيميا إلى 

 :وبو مجموعة من التخصصات  ميدان العموم اإلنسانية 
o .تاريخ،جغرفيا،عمم المكتبات،الشريعة اإلسالمية 
 ميدان العموم اإلجتماعية: وبو مجموع من التخصصات  
o  عمم النفس،إدارة الموارد البشرية.واتصالعمم اإلجتماع،أعالم، 

 مواصفات المكتبة:-2

 المكتبة الذي صمم بعناية كبيرة،سوف يكون لو دور كبير في جذب الطمب نحو أن مبنى 

 األتصال بالمكتبة ، أن المبنى عبارة عن تجسيد ألفكار المصمم في تعبيره عن معنى 

ورسوم، ثم تجسد تحتوي المكتبة عمى المبنى  مخططالذي وضعو أوال في شكل  األتصال
 التالي:
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 الطابق األرضي:

  المكتبة:ىو يقع مباشرة بمدخل المكتبة وىو يضم مصمحة التسيير الوثائقي، بيو*

 ،وىي تشيد حركة نشطة بسبب ذلكاإلعالنية، والموحات اآللياليدوية، البحث  الفيارس 

   جرد و المعالجة و المخزن أي جميعمصمحة تسيير الرصيد الوثائقي:تحتوي مكتب ال*

 الرصيد الوثائقي و تنقسم إلى:

 مكتب  الجرد و المعالجة:حيث يتم فيو معالجة الكتب التي يتم أقتناءىا. *

 عن األساتذةويقوم المشرف عمى ىذا المكتب بالقيام بتسجيل الطمبة و  :االنتسابمكتب  *

 لمطمب بعدد دراسة الممف. االنتسابطريق أيداع ممف األنتساب لممكتبة و إعطاء بطاقة  

 الخارجية لمكتب وينقسم إلى: لإلعارةاإلعارة وىو مختص المخزن: الذي يحتوي عمى بنك *

 بنك اإلعارة العموم اإلنسانية ليسانس نظام أ م د السنة األول و الثانية و الثالثة.*

 بنك اإلعارة عموم اإلجتماعية ليسانس نظام أ م د السنة األول و الثانية و الثالثة.*

 الثانية.بنك اإلعارة خاص ماستر السنة االول و *

 الطابق األول:

 مكتب مسؤول المكتبة و األمانة ومكتب مصمحة المعالجة.*

 مكتب قسم اإلقتناء و المعالجة.*
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 قاعتين مطالعة لطمب الميسانس.*

 لطمب الماستر.قاعة مطالعة 

 طابق الثاني:

 .االجتماعاتيحتوي عمى خمس قاعات مخصص لممحاضرات و 

 ممن حيث الموقع قبل الشروع في تحديد موقع مكتبة الكمية دراسة المنطقة من حيث  فالمكتبة

 و اإلقتصادية و الصحية، من خالل  االجتماعيةالمكان و المستويات التعميمية و  كثافة

  االعتبارتشكيل لجان تضم المكتبين المتخصصين و التربويين و الميندسين مع األخذ بعين 

 :مايمي

وبدون  األساتذةقع المكتبة في مكان يسيل الوصول أليو من قبل الطمب و أن يكون مو *
 .ءانع

 توفير المواصالت لتأمين سرعة وصول الطمبة .*

 أن يكون بعيدا عن أماكن الخطر بأشكاليا المختمفة.*

 أن تكون المنطقة مضادة لمزالزل و البراكين و البحار.*

 أثاث و أجهزة المكتبة:-3

 عي في أختياره و عرضو رو ية خاصة لكسب جميور الطمبة أذ مااألثاث أىمتشكل وحدات 

 و تنسيقو الذوق السميم و الخبرة الفنية و ينبغي أن يراعي في أختيار و تنظيم أثاث مكتبة 
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 :لآلتيةالكمية المعايير 

 أن يكون مناسبا لمطمبة و أطواليم فيما يخصص الرفوف. *

 عن متناتيا.أن تكون الكراسي مريحا فضال * 

تنسيق األثاث و ترتيبو بالشكل الذي ال يعيق الحركة من جراء تكديسو في الممرات أو  *
 قعات المكتبة.

عمى  الصوتيراعى فرش األرضيات بالمطاط أو الفمين أو مواد أخرى، جديدة المتصاص  *
 أن تكون منسجمة مع لون األثاث و الجدران.

الرفوف الخشبية و المعدنية ألنيا قوية التجمل سيمة  أما بالنسبة لنوعية الرفوف فيناك *
 الصيانة بالنسبة لمرفوف المعدنية.

 مصالح المكتبة:-4

 تحتوي مكتبة الكمية عمى  :فيما يميتتكون مصالح المكتبة عممى مجموعة المكتبية المتمثمة 

 أوعية المعمومات في شتى التخصصات الموجود بيا مثل:

 المعارف.الموسوعات و دوائر *

 الكتب التاريخية و الجغرافية.*

 الكتب الفمسفية.*

 الكتب العممية و المعرفية. *
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 .األجنبيةالدوريات الخاصة بالتخصصات دوريات بالمغة العربية و المغة *

 المجالت الخاص بالتخصصات الموجود فييا.*

 من مصالح المكتبة نجد ىناك أقسام تتعمق بمكتبة الكمية المتمثمة في: الككذ*

 .التخرجريات ورسائل قاعة الدو :االستقبال*

 .اإلطالعقاعة القراءة و *

 قاعة الدوريات.*

 (CD-ROM). قاعة المواد السمعية البصرية*

 الفنية لمكتب.التصنيف الذي تتم فيو المعاينة  قسم الفيرسة و*

 :فيما يميأيضا نجد خدمات متعمقة بمكتبة الكمية المتمثمة 

 خدمات اإلعارة الداخمية.*

براءاصدار البطاقة المكتبية،*  الذمة. وا 

 خدمات البحث والتوجيو البيبميوغرافي.*

عمى  لإلطالعحيث يوجد قاعتين لمدخول الحر مفتوحتين   accès libreالدخول الحر:*
 جميع الرصيد الوثائقي.

 ريستالى رسائل المج ل التخرج  مجالت تقارير تربص باإلضافةقاعة الدوريات ورسائ*
 الدكتوراه.و 
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 أهداف مكتبة الكمية:-5

 تعتبر المكتبة منارة العمم و المعرفة و المبنة األساسية في البحث و التعميم و التكوين 

 المعمومات العممية و التقنيةالييكمي و اإلداري لمكمية ، حيث تتكفل بتوفير جميع مصادر 

 عمى اختالف أنواعيا و مختمف أوعيتيا لممنتسبين ليا و مختمف الباحثين في إطار التعاون 

 بين الجامعات و المعاىد الوطنية و ىذا في سبيل تطوير البحث العممي و المعارف 

 كمية.و التبادل بين مختمف الجامعات عبر الوطن في جميع التخصصات المدرجة في ال 

 كما تقوم المكتبة بنشاطات عممية و معارض لمكتاب و دوارات تكوينية لممنتسبين لممكتبة

 و كذا الموظفين و ىذا من اجل مواكبة التطورات و تكنولوجيات الحديثة. 

 ومن ىنا يمكننا حصر أىداف مكتبات الكمية فيمايمي:

 هدف تعميمي:وذلك من خالّل:-1

 سبة لحاجات الطمبة ورغباتيم.توفير مصادر المعمومات منا*

استخدام و المحافظة عمييا وعمى مصادرىا وتشجيعيم عريف الطمبة بمكتبة كمية وكيفية ت*
 و االستفادة من كافة خدماتيا.عمى ارتيادىا 

ارشاد الطمبة و توجيييم عند اختيارىم لمصادر المعمومات لغرض أنجاز البحوث ورسائل *
 التخرج.

 المستمر لدى الطمبة.تشجيع التعميم *

 اإلجابة عمى أسئمة الطمبة و استفساراتيم من خالل استخدام مصادر المعمومات المتوفرة.*
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 هدف تنموي:-2

 تيدف المكتبة الى المساىمة في تطوير قدرات الطمبة العقمية ومياراتو المغوية واالتصالية

 العممية ...إلخ، وذلك من خالل خدماتيا ومصادرىا المختمفة.و  

 :وذلك من خالل:اجتماعي هدف-3

 ومساعدتيم لبعضيم البعض في انجاز البحوث  الطمبةغرس حب القراءة و المطالعة لدى 

 و االحترام االخرين اليدوءو االثار و الصدقة و  كالتعاونو التكوين اتجيات اجتماعية 

 اءة و االطالعوحسن التعامل مع العمال و الكتاب و المعمومات عمى خمق بيئة مناسبة لمقر  

 .باليدوءتتمايز  

 هدف تربوي:ذلك من خالل:-4

كالكتب العممية في تخصصات الموجودة في الكمية توفير مواد ووسائل العممية *
 الدوريات،مجالت،وبرمجيات الحاسوب وغيرىا.

 يمكن أجمال أهم االهداف الخاصة بهذه المكتبات من خالل االتي:و 

 توفير الكتب و المواد المكتبية المناسبة لمطمبة بما يتناسب مع تخصصاتيم.*

توفير الجو المناسب لممطالعة من خالل االثاث المريح و المواد المكتبية التي تتعمق *
 بالطمبة.

 و االجتماعية.التعميمة تطوير قدرات الطمبة ومياراتيم المغوية و العممية و *
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 أوقات فتح المكتبة:-7

 مكتبة الكمية ككل المكتبات حيث تساعد الطمبة عمى جمع المعمومات تؤدي إلى تثقيفيم 

 زواال  12:00صباحا إلى غاية  08:30فيي بذالك لدييا وقت محدد حيث تفتح عمى الساعة

 مساءا. 16:00إلى غاية  13:30ثم تعيد فتحيا في المساء عمى الساعة 

 ب الميارات و تثقيفيم.وىذا وقت جد مناسب بالنسبة لمطمبة لكس

 النظام الداخمي لممكتبة:-8

 نظامأما النظام الداخمي لممكتبة فيو نظام مرتبط بقوانين المؤسسة حيث المؤسسة لدييا 

 االلتزامخاص تقوم من أجمو وذلك لمحفاظ عمى السير الحسن لمنظام وضبطو لضمان  

 اإلطارتسييرىا ويمتزم في ىذا و المحافظة عمى الرصيد، حيث يتولى أمين المكتبة ميام ل 

 بالنظام الداخمي لممكتبة بحيث تكون المطالعة داخل المكتبة عن طريق اإلعارة الداخمية  

 لمكتب.

تمنح لمرواد المكتبة بطاقة المكتبة، ىذه البطاقة شخصية تحتوي عمى كل المعمومات *
 الخاص بالطالب.

المحافظ و الحقائب اليد وحاممة الوثائق من كل نوع توضع عمى الرف الخاص بيا بالنسبة *
 لمقاعة البحث  البيبميوغرافي.

 اليدواء التام.*
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 الياتف النقال. استعمالعدم *

 ممنوع األكل و الشرب داخل المكتبة.*

 ممنوع التدخين.*

 يطمب الكتاب برقم تصنيفو عمى مستوى بنك اإلعارة.*

 يمة أيام األسبوع.عارة مسموحة لمطمبة طاإل*

 المنهج المستخدم:-8

 المنيج الوصفي تم تعريفو كاألتي: باختيارنظرا لطبيعة البحث الذي نبحث فيو فإننا قمنا 

 كل استقصاء ينصب عمى ظاىرة من الظواىر التعميمية او النفسية كما ىي قائمة*

 في الحاضر ويقصد تشخيصيا وكشف جوانبيا وحديد العالقة بين عناصرىا أو بيئتيا 

 وبين الظواىر التعميمية و اإلجتماعية. 

 أدوات جمع البيانات:-9

 :االستبيان-1

"أداة لجمع البيانات عن الظروف و االساليب القائمة بالفعل و يعتمد عمى إعداد مجموعة 
أفراد العينة المبحوثة أو عمى عينات مختارة منيا ليقوموا من األسئمة موجية إلى جميع 

 1باإلجابة عنيا"

                                                           
 .127ص. مرجع سابق.ال .حمدي ،أحمد ناىد - 1
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 المالحظة:-2

 تقنية مباشرة لمتقصي العممي تسمح بمالحظة مجموعة ما بطريقة غير موجية من "تعتبر 

 1"أجل القيام،عادة بسحب كيفي بيدف فيم المواقف والسموكيات

 تخدم ىدف معين لبحث ما.*

 منظم.تخطيطيا بشكل *

 تسجيميا بشكل يربطيا بفرضيات عامة بدال من وضعيا بشكل يعكس مجموعة من *

 .لمرقابة و التدقيق بخصوص مالئمتيا و دقتيا إخضاعيافقط يتم  الىتماماتا

 ال الدراسة:جمالمبحث الثالث:

 تتوجو الدراسة إلى قراء مكتبة كمية العموم اإلنسانية و اإلجتماعية، من خالل اإلجابة 

 عمى األسئمة و تحميميا قمنا باستخالص بمعنى النتائج، وكذا التحقق من صحة الفرضيات 

 المطروحة.

 اإلطار الزماني و المكاني:

 بتيارت، وتمت عممية  واالجتماعيةلقد تمت الدراسة الميدانية في مكتبة كمية عموم اإلنسانية 

 .2018مارس22-21-20والخميس  بعاءأيام الثالثاء و األر  ةخالل ثالث االستبياناتتوزيع 

                                                                                                                                                                                     

 
 .184. ص.المرجع السابقموريس.  أنجرس،-1
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 وىذه الفترة ساعدتنا اكثر عمى جمع المعطيات وذلك ألنيا تتوافق مع أيام الدراسة ،بحيث  

 يكون معظم الطمبة بالمكتبة خاصة يوم الثالثاء و األربعاء ألن أيام تكون فييا الدراسة  

 ويأتي جميع الطمبة في شتى التخصصات لممكتبة.

 عينة الدراسة:

 سنة بحيث كان 30-18العينة ما بين  اخترناالدراسة عمى قراء مكتبة الكمية وقد  تمت

 .إناث% 58.33%ذكور و 41.67طمب  60عددىم خوالي  

 % من اإلناث فحوالي58.33طالب و   25من الذكور فحوالي  %41.67فقمنا بأخذ نسبة 

 استمارة فقمنا بتوزيعيا عمى الطمبة ماقبل التدرج والتي تمت  60طالبة فتحصمنا عمى  35 

 حوليا الدراسة و التحميل.

 الجانب البشري:

 من خالل الجانب البشري تناولنا عينة من الدراسة المتمثمة في الطمب تتراوح أعمارىم ما بين

 طالبا فقمنا بتوزيعيا  60سنة، فتحصمنا عمى استمارة متكونة من  30سنة إلى  18 

 عمى الطمبة و التي تمت حوليا الدراسة و التحميل.
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 البيانات الشخصية:المبحث الرابع:

 التحميل:-1

 عينة الطمبة حسب الجنس. (:11الجدول رقم )

 الجنس  التكرار  النسبة المئوية 
 ذكر  25  41.67% 
 أنثى  35  58.33% 
 المجموع  61  111% 

 اعتمادا عمى أداة الدراسة.من أعداد الطالب 

 التحميل:

 أعمى من نسبة الذكور %58.33يتبين لنا من خالل الجدول أن نسبة اإلناث المقدرة ب

 .%41.67المقدرة ب 
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 .مثل عينة الدراسة حسب الجنسي (:11الشكل رقم )

 .عينة الطمب حسب السن :(12)الجدول رقم

 النسبة التكرار االحتماالت
18-24 36 61% 
24-27 16 26.67% 
27-31 8 13.33% 

 %111 61 المجموع
 من أعداد الطالب اعتمادا عمى أداة الدراسة.

 التحميل:

 %60ح أفراد العينة وقد كانت المرحمة األول بنسبة يبين الجدول المرحمة العمرية التي توض

 ونستنتج من خالل بيانات  %13.33واخيرا نسبة  %26.67وتمييا المرحمة الثانية ب  

 الجدول أن نسبة المرحمة األول ىي أعمى نسبة وذلك لكونيم أغمب أفراد العينة.

41,67% 

58,33% 

 الجنس

 ذكور
 إناث
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 يمثل عينة الطمبة حسب السن.: (12)الشكل رقم

 المستوى التعميمي.ة حسب نعي: (13)الجدول رقم

 النسبة التكرارات  االحتماالت
 %21 12 السنة االول

 %38.33 23 السنة الثانية 
 %41.67 25 السنة الثالثة

 %111 61 المجموع
 من أعداد الطالب اعتمادا عمى أداة الدراسة.

 التحميل:

 من خالل البيانات التي تحصمنا عمييا في الجدول أعاله نجد أن نسبة الطمبة السنة األول

 %41.67ثم تمييا السنة الثالثة بنسبة  %38.33وتمييا السنة الثانية ب  %20ىي نسبة  

60% 

26,67% 

1,4% 
 السن

18-24
24-27
27-30
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 وتمثل النسبة االخيرة أعال نسبة. 

 
 يمثل نسبة المستوى التعميمي. :(13)الشكل رقم

 صص.التخعينة حسب  :(14)الجدول رقم

 النسبة التكرار االحتماالت
 %21 12 إنسانيةعموم 
 %11.67 7 تاريخ

 %11.67 7 تاريخ وجغرافيا
 %18.33 11 واتصالإعالم 

 %15 9 عمم المكتبات
 %23.33 14 عمم النفس
 %111 61 المجموع

 من أعداد الطالب اعتمادا عمى أداة الدراسة.

 

8,2% 

38,33% 

41,67% 

 المستوى التعميمي

 السنة األول
 السنة الثانية
 السنة الثالثة
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 التحميل:

 ىي نسبة تخصص عموم اإلنسانية وتمييا  %20من خالل تحميل الذي قمنا بو يتبين نسبة 

 ىي نسبة تخصص تاريخ  %11.67ىي نسبة تخصص تاريخ ثم تمييا  %11.67نسبة 

 %15وىي نسبة تخصص إعالم و إتصال وتمييا نسبة  %18.33وجغرافيا وتمييا نسبة 

 ىي نسبة تخصص عمم النفس %23.33ىي نسبة تخصص عمم المكتبيات ثم تمييا نسبة  

 وىذه االخيرة تمثل أعال نسبة. 

 
 عمييا الدراسة. يمثل تخصصات العينة التي أجرينا :(14)الشكل رقم

 

 

20% 

11,67% 

11,67% 
18,33% 

15% 

23,33% 

 التخصص

 عموم إنسانية
 تارخ
 تاريخ و جغرفيا
 إعالم و إتصال
 عمم المكتبات 
 عمم النفس 
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قبال المستفيدين عميها.  المحور األول:المكتبات اإللكترونية وا 

 التحميل:

 ت اإللكترونية.تردد عمى المكتبا :(15)الجدول رقم

 النسبة التكرار االحتماالت
 %16.66 11 دائما
 %51.67 31 أحيانا
 %31.67 19 نادرا

 %111 61 عالمجمو 
 أداة الدراسة. من أعداد الطالب اعتمادا عمى

 التحميل:

 ىي نسبة الطمبة  %51.67من حالل البيانات التي تحصمنا عمييا في الجدول نجد أن نسبة 

 ىم نسبة الطمبة  %31.67الذين يترددون عمى المكتبات اإللكترونية أحيانا ثم تمييا نسبة 

 نسبة الطمبة ىي  %16.66ن عمى المكتبات اإللكترونية نادرا ثم تمييا نسبة الذين يترددو 

 .الذين يترددون عمى المكتبات اإللكترونية دائما وىي نسبة قميمة جدا
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 يمثل نسبة تردد الطمبة عمى المكتبات اإللكترونية. :(15)الشكل رقم

 الذي توفره المكتبات اإللكترونية.شكل الرصيد  :(16)الجدول رقم

 النسبة رالتكرا االحتماالت
 %55 33 كتب

 %13.33 8 مجالت
 %5 3 موسوعات

 %8.34 5 معاجم و قواميس
 %18.33 11 مقاالت
 %111 61 المجموع

 من أعداد الطالب اعتمادا عمى أداة الدراسة.

 

 

8,2% 

51,67% 

31,66% 
 دائما 
 أحيانا
 نادرا
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 التحميل:

 ىي نسبة الكتب  %55من خالل البيانات التي تحصمنا عمييا في الجدول أعاله نجد نسبة 

 التي توفرىا  ىي نسبة المجالت %13.33 التي توفرىا المكتبات اإللكترونية ثم تمييا نسبة

 المكتبات ىي نسبة الموسوعات التي توفرىا  %5ثم تمييا نسبة  المكتبات اإللكترونية 

 كتبات المعاجم و القواميس التي توفرىا الم نسبةىي  %8.34اإللكترونية ثم تمييا نسبة 

 ىي نسبة المقاالت التي توفرىا المكتبات اإللكترونية  % 18.33اإللكترونية ثم تمييا نسبة

 وتمثل أعال نسبة التي توفرىا المكتبات اإللكترونية ىي الكتب في الرصيد الوثائقي.

 
 .يمثل الرصيد الذي توفره المكتبات اإللكترونية :(16)الشكل رقم

 

 

55% 

13,33% 

5% 
8,34% 

 كتب
 مجالت
 موسوعات
 معاجم و قواميس
 مقاالت
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 أشكال المجموعات المكتبة تفضميا. شكل من :(17)الجدول رقم

 النسبة التكرار االحتماالت
 %81.67 49 الكتب الجامعية

 %5 3 حوليات 
 %13.33 8 موسوعات
 %111 61 المجموع

 من أعداد الطالب اعتمادا عمى أداة الدراسة.

 التحميل:

 من خالل التحميل الذي تحصمنا عميو في الجدول أعاله تحصمنا عمى بيانات التالية حيث أن 

 الطمبة أو المستفيدين يفضمون في المجموعات المكتبات يفضمونا الكتبنسبة التي يفضمو  

 وىي أعال نسبة التي تفضميا الطمبة ثم تمييا موسوعات بنسبة  %81.67الجامعية بنسبة  

 وىي نسبة قميمة جدا. %5ثم تمييا حوليات بنسبة  13.33%
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 الطمبة. يمثل أشكال المجموعات المكتبة التي يفضميا :(17)الشكل رقم

 يات مجموعات المكتبة اإللكترونية.التي تتناوليا محتو  المواضيع:(18)الجدول رقم

 النسبة التكرار االحتماالت
 %15 9 دينية
 %45 27 عممية
 %33.33 21 تعميمية
 %6.67 4 سياسية
 %111 61 المجموع

 من أعداد الطالب اعتمادا عمى أداة الدراسة.

 :التحميل

 خالل التحميل الذي قمنا بو يتبين لنا أن نسبة المواضيع التي تحتوييا مجموعات المكتبة  من

 بنسبة  التعميمةثم تمييا المواضيع  %45اإللكترونية ىي نسبة المواضيع العممية بنسبة 

81,67% 

5% 
13,33% 

 الكتب الجامعية
 حوليات
 موسوعات
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 ثم تمييا المواضيع السياسية بنسبة  %15ثم تمييا المواضيع الدينية بنسبة 33.33%

 بة التي تحتوييا المجموعات سبة وأعمى المواضيع العممية ىي أعال نسوىي أقل ن 6.67%

 ت اإللكترونية.االمكتب

 

ناوليا محتويات مجموعات المكتبات يمثل نسبة المواضيع التي تت:(18)الشكل رقم
 .اإللكترونية

 تستعمل مراجع بالمغة.:(19)الجدول رقم

 النسبة التكرار االحتماالت
 %75 45 العربية 
 %18.33 11 الفرنسية
 %5 3 إنجميزية
 %1.67 1 ألمانيا

 %111 61 المجموع

8,2% 

45% 

33,33% 

6,67% 

 دينية
 عممية
 نعميمية
 سياسية
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 من أعداد الطالب اعتمادا عمى أداة الدراسة.

 التحميل:

 من خالل الجدول أعاله ومن خالل بياناتو تبين لنا أن الطمبة يستعممون المراجع بالمغة 

 وىي %18.33نسبة ثم تمييا المراجع بالمغة الفرنسية بنسبة  وىي أعال %75العربية بنسبة 

 ثم تمييا المراجع بالمغة األلمانية  %5نسبة قميمة ثم تمييا المراجع بالمغة االنجميزية بنسبة  

 وىي نسبة ضئيمة جدا. %1.67بنسبة 

 
 المراجع حسب المغة. استعماليمثل نسبة  :(19)الشكل رقم

 

 

8,2% 

18,33% 

5% 

1,67% 

 العربية
 الفرنسية
 إنجميزية
 ألمانيا
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 ى المجموعات المكتبة اإللكترونية.المستفيدين عمإقبال :(11)الشكل رقم

 النسبة التكرار  االحتماالت
 %53.33 32 مستمرة
 %43.33 26 ةجزئي

 %3.34 2 منعدمة
 %111 61 المجموع

 من أعداد الطالب اعتمادا عمى أداة الدراسة.

 التحميل:

 من خالل البيانات المتحصل عمييا في الجدول أعاله تبين لنا أن نسبة المستفيدين الذين 

 وىي أعال نسبة ثم تمييا %53.33ىي نسبة  باستمراريترددون عمى المكتبة اإللكترونية 

 ىي  %3.34ىي نسبة المستفيدين الذين يترددون جزئية ثم تمييا نسبة  %43.33نسبة  

 وىي نسبة قميمة جدا. عمى المكتبة نسبة الذين ال يتردد
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 عمى المكتبة اإللكترونية. المستفيدينيمثل مادى أقبال  :(11)الشكل رقم

 تغنيك عن استخدام المكتبات اخرى. المكتبة اإللكترونية:(11الجدول رقم )

 النسبة التكرار االحتماالت
 %36.67 22 نعم 
 %63.33 38 ال

 %111 61 المجموع
 الطالب اعتمادا عمى أداة الدراسة.من أعداد 

 التحميل:

 من الطمبة  %36.67من حالل البيانات التي تحصمنا عمييا في الجدول أعاله نجد أن نسبة 

 المكتبات االخرى ثم تمييا نسبة  استخدامأو المستفيدين تغنييم المكتبات اإللكترونية عمى 

 ىي نسبة الطمبة أو المستفيدين ال تغنييم المكتبات اإللكترونية عمى أستخدام 63.33%

53,33% 
43,33% 

3,34% 

 مستمرة
 جزئية
 منعدمة
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 المكتبات االخرى. 

 
 يمثل ىل المكتبة اإللكترونية تغنيك عن استخدام المكتبات اخرى. :(11)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

36,67% 

63,33% 

 نعم
 ال
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من منافذ الحصول عمى المعمومات في إطار إنجاز األعمال المطموبة :(12)الجدول رقم  
 األساتذة.

 النسبة التكرار االحتماالت
 %41.67 25 مكتبة الكمية

 %21 12 مكتبة العمومية
 %36.67 22 مكتبة إلكترونية
 %1.66 1 مقاهي اإلنترنت

 %111 61 المجموع
 من أعداد الطالب اعتمادا عمى أداة الدراسة.

 التحميل:

  المستفيدينخالل البيانات التي تحصمنا عمييا في الجدول أعاله نجد أن نسبة الطمبة أو  من

 المكتبةيستعممون منافذ لمحصول عمى المعمومات في أنجاز بحوثيم يعتمدون عمى الذين   

 %36.67وىي أعال نسبة ثم تمييا المكتبة اإللكترونية بنسبة  %41.67ىي نسبة   لكميةا  

 وتعتبر ىذه  %1.66ثم تمييا مقاىي اإلنترنت بنسبة  %20مكتبة العمومية بنسبة ثم تمييا ال 

 الحيرة نسبة منعدمة تقريبا.
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يمثل منافذ الحصول عمى المعمومات في إطار إنجاز األعمال المطموبة  :(12)الشكل رقم 

 من األساتذة.

 المستفيدون المكتبة اإللكترونية.يستعممون :(13)الجدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت
 %21.67 13 في البيت

 %21.67 13 مقاهي اإلنترنت
 %43.33 26 في الهاتف المحمول

في قاعة اإلنترنت في 
 المكتبة الجامعية

8 13.33% 

 %111 61 المجموع
 من أعداد الطالب اعتمادا عمى أداة الدراسة.

 

41,67% 

20% 

36,67% 

1,66% 

 مكتبة الكمية
 مكتبة العمومية
 مكتبة إلكترونية
 مقاهي اإلنترنات
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 التحميل:

 الذين يستعممون المكتبة  المستفيدينخالل بيانات الجدول أعاله نجد نسبة الطمبة أو  من

 وىي أعال نسبة  %43.33اإللكترونية نجد أغمبيم يستعممونيا في الياتف المحمول بنسبة 

 الذين  %21.67ىم الذين يستعممونيا في البيت ثم تمييا نسبة %21.67ثم تمييا نسبة

 الذين يستعممونيا في قاعة  %13.33اإلنترنت ثم تمييا نسبة يستعممونيا في مقاىي 

 اإلنترنت داخل المكتبة الجامعية وىي نسبة قميمة.

 
 يستعممون المكتبة اإللكترونية. أينيمثل نسبة المستفيدين  :(13)الشكل رقم 

 

 

 

21,67% 

21,67% 43,33% 

 في البيت 13,33%

 مقاهي اإلنترنت

 في الهاتف المحمول

في قاعة اإلنترنت في 
 المكتبة الجامعية
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 دوافع االستفادة من المكتبة اإللكترونية.الثاني:المحور 

 التحميل:

 لمكتبة اإللكترونية عبر الخط.دوافع ذىابك إلى ا (:14)الجدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت
 %61 36 إنجاز البحوث

 %13.33 8 و القراءة الحرة اإلطالع
 %8.34 5 لمثقافة

 %13.33 8 تخرجلإلنجاز مذكرات 
 %5 3 لمتنمية القدرات العممية

 %111 61 المجموع
 أداة الدراسة.من أعداد الطالب اعتمادا عمى 

 التحميل:

  المستفيدينمن خالل البيانات التي تحصمنا عمييا في الجدول أعاله نجد أن نسبة الطمبة أو 

 و القراءة الحرة  اإلطالعوىي أعال نسبة ثم تمييا  %60يذىبون لممكتبات اإللكترونية نسبة 

 ثم تمييا نسبة  %13.33بنسبة  التحرجثم تمييا نسبة اإلنجاز مذكرات  %13.33بنسبة 

 لمتنمية القدرات العممية. %5ثم تمييا نسبة  %8.34ةالثقافة بنس
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 يمثل نسبة دوافع ذىاب المستفيدين إلى المكتبة اإللكترونية عبر الخط. (:14)الشكل رقم 

 ىناك توفر لمرصيد الثقافي.:(15)الجدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت
 %93.33 56 نعم
 %6.67 4 ال

 %111 612 المجموع
 من أعداد الطالب اعتمادا عمى أداة الدراسة.

 التحميل:

 من خالل النتائج التي تحصمنا عمييا في الجدول أعاله نجد ىناك تكامل بين مقررات 

 وىي أعال نسبة نعم ىي  %93.33نسبة ب توفر رصيد ثقافي الدراسة المكتبة اإللكترونية

  %6.67بنسبة قالو ال توفر رصيد ثقافي ثم تمييا نسبة الطمبة أو المستفيدين الذين نسبة 

60% 13,33% 

8,34% 

13,33% 

5% 
 إنجاز البحوث
 األطالع و القراءة الحرة
 لمثقافة
 الإلنجاز مذكرات تخراج
 لمتنمية القدرات العممية
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 .وىي أقل نسبة ىي نسبة ال

 
 يمثل نسبة توفر الرصيد الثقافي. :(15)الشكل رقم 

 نظرك ىل ىناك تكامل بين مقررات الدراسة الجامعية و محتويات :(16)الجدول رقم 

 المكتبة اإللكترونية.

 النسبة التكرار االحتماالت
 %55 33 نعم
 %45 27 ال

 %111 61 المجموع
 من أعداد الطالب اعتمادا عمى أداة الدراسة.

 

 

93,33% 

6,67% 

 نعم
 ال
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 التحميل:

 من خالل النتائج التي تحصمنا عمييا في الجدول أعاله نجد نسبة الطمبة أو المستفيدين

 الدراسة الجامعية و محتويات المكتبة اإللكترونية ىي مقرراتالذين قالو ىناك تكامل بين  

 وىي نسبة نعم ثم تمييا نسبة الطمبة أو المستفيدين الذين قالو ليس ىناك تكامل  %55نسبة  

 وىي نسبة ال. %45بنسبة 

 
يمثل نسبة تكامل بين مقررات الدراسة الجامعية و محتويات المكتبة  :(16الشكل رقم)

 اإللكترونية.

 

 

 

55% 

 نعم 45%
 ال
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 البحث عن المعمومات ىل تستعمل.:(17)الجدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت
 %71 42 فهارس المكتبات اإللكترونية

 %6.67 4 أمين المكتبة اإللكترونية
المشتركين في المكتبة 

 إلكترونية
4 6.67% 

 %16.66 11 المفتاحيةعبر الكممات 
 %111 61 المجموع

 عمى أداة الدراسة.من أعداد الطالب اعتمادا 

 التحميل:

 من خالل الجدول أعاله يتبيا لنا أن الطمبة أو المستفيدين يستعممون في المكتبة اإللكترونية 

 وىي أعال نسبة ثم تمييا  %70لمبحث عن المعمومات فيارس المكتبات اإللكترونية بنسبة 

 ثم تمييا نسبة البحث عن طريق أمين %16.66نسبة البحث بالكممات المفتاحية بنسبة 

 في المكتبات  المشتركينثم  تمييا نسبة البحث عن طريق  %6.67المكتبة اإللكترونية بنسبة 

 %6.67اإللكترونية بنسبة 
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 البحث عن المعمومات ماذا تستعمل يمثل أثناء :(17)الشكل رقم 

 اإللكترونية. التي تقدميا المكتبةالخدمات :(18)الجدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت 
 %71.67 43 خدمات البحث عن المعمومة

 %5 3 خدمات مرجعية
 %23.33 14 دعم العممية التعميمية
 %1 1 الخدمات االستشارية

 %111 61 المجموع
 من أعداد الطالب اعتمادا عمى أداة الدراسة.

 التحميل:

 من خالل النتائج المتحصل عمييا في الجدول أعاله فأن خدمات التي تقدميا المكتبة 

 ا وىي أعال نسبة ثم تميي %71.67اإللكترونية ىي خدمات البحث عن المعمومة بنسبة 

70% 

6.67% 

6.67% 

فهارس المكتبات  16.66%
 اإللكترونية

 أمين المكتبة إلكترونية

المشتركين في المكتبة 
 إلكترونية

 عبر الكممات المفتاحية
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 ثم تنعدم  %5ثم تمييا خدمات المرجعية بنسبة  %23.33بنسبة  التعميمةخدمات العممية و 

 .%0بة بنس االستشاريةالخدمات 

 
 يمثل الخدمات التي تقدميا المكتبة اإللكترونية. :(18)الشكل رقم 

 ن الجامعيين يترددون عمى المكتبات اإللكترونية؟ىل المستفيدي :(19)الجدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت 
 %68.33 41 نعم
 %31.67 19 ال

 %111 61 المجموع
 الدراسة.من أعداد الطالب اعتمادا عمى أداة 

 :التحميل

 الجامعيوننجد نسبة المستفيدين  من خالل النتائج المتحصل عمييا في الجدول أعاله

71.67% 

5% 

23.33% 

0% 
خدمات البحث عن 

 المعمومات
 خدمات مرجعية

 دعم العممية التعممية

 الخدمات االستشارية
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 وىي أعال نسبة بينما المستفيدين الذين  %68.33يترددون عمى المكتبات اإللكترونية بنسبة  

 .%31.67ال يترددون عمى المكتبة اإللكترونية بنسبة 

 
 يمثل نسبة ىل يترددون المستفيدون الجامعين عمى المكتبات اإللكترونية. :(19)الشكل رقم 

 التي تقدميا المكتبة اإللكترونية.مد رضاك عمى خدمات :(21)الجدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت
 %51 31 مقبول
 %48.33 29 نسبيا

 %1.67 1 غير مقبول
 %111 61 المجموع

 أداة الدراسة. من أعداد الطالب اعتمادا عمى

 

68.33% 

31.67% 
 نعم
 ال
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 التحميل:

 ىي نسبة مقبول ىي رضى  %50من خالل البيانات الجدول أعاله نجد أن نسبة 

 ىي نسبة نسبيا ثم تمييا نسبة  %48.33المستفيدين عمى المكتبة اإللكترونية ثم تمييا نسبة 

 .%50ىي نسبة غير مقبول وأعال نسبة ىي النسبة األول مقبول بنسبة  1.67%

 
 خدمات التي تقدميا المكتبة اإللكترونية.يمثل رضى المستفيدين عمى  :(21)الشكل رقم 

 

 

 

 

50% 
48.33% 

1.67% 

 مقبول
 نسبيا
 غير مقبول



                                                                          دراسة الميدانية                                                          اإلطار التطبيقي
 

124 
 

 في ارتيادك لممكتبة اإللكترونية. الصعوبات التي تقف عائقا:(21)الجدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت
 %46.67 28 عدم وجود وقت فراغ

 %23.33 14 المغة استعمالعدم إحسان 
 استعمالعدم إحسان 

 المكتبة اإللكترونية
18 31% 

 %111 61 المجموع
 من أعداد الطالب اعتمادا عمى أداة الدراسة.

 التحميل:

 ت فراغ ثم تمييا نسبة ىي نسبة عدم وجود وق %46.67من خالل الجدول أعاله فأن نسبة 

 عدم إحسان استعمال المكتبة  ثم تمييا نسبة %23.33 ستعمال المغة بنسبةعدم إحسان ا

  .%30اإللكترونية بنسبة 
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 المكتبة اإللكترونية. استعماليمثل الصعوبات التي تواجو المستفيدين عند  :(21)الشكل رقم 

 تبات اإللكترونية متاحة عمى الخط.مواقع المك:(22)الجدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت
 %38.33 23 بالمجان
 %61.67 37 باالشتراك
 %111 61 المجموع

 من أعداد الطالب اعتمادا عمى أداة الدراسة.

 التحميل:

 ىي نسبة مواقع المكتبات اإللكترونية  %61.67من خالل البيانات الجدول أعاله فإن نسبة 

 ىي نسبة المكتبات %38.33وىي أعال نسبة ثم تمييا نسبة  باالشتراكمتاح عمى الخط 

 عمى الخط بالمجان. اإللكترونية متاح

46.67% 

23.33% 

30% 
 عدم وجود وقت فراغ

 عدم إحسان استعمال المغة

عدم إحسان استعمال 
 المكتبة اإللكترونية
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 يمثل نسبة المواقع المكتبات اإللكترونية متاحة عمى الخط. :(22)الشكل 

 اجع المناسبة.المستفيدين يجدون المر :(23)الجدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت
 %76.67 46 نعم
 %23.33 14 ال

 %111 61 المجموع
 من أعداد الطالب اعتمادا عمى أداة الدراسة.

 التحميل:

 ىي نسبة نعم وىي نسبة الطمبة و المستفيدين  %76.67من خالل الجدول أعاله فإن نسبة 

 ىي نسبة ال وىي نسبة الذين قالو %23.33الذين يجدون المراجع المناسبة ثم تمييا نسبة 

 ال يجدون المراجع المناسبة. 

38.33% 

61.67% 

 بالمجان
 باالشتراك
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 المستفيدين.يمثل نسبة المراجع المناسبة التي يجدونيا  :(23)الشكل رقم 

إطالعك عمى المكتبات عممية من خالل  إفادةىناك تحصيل و :(24)الجدول رقم 
 اإللكترونية.

 النسبة التكرار االحتماالت
 %85 51 نعم
 %6.67 4 ال

 %8.33 5 أحيانا
 %111 61 المجموع

 من أعداد الطالب اعتمادا عمى أداة الدراسة.

 التحميل:

 عمى  إطالععممية من خالل  إفادةنجد ان ىناك تحصيل و الجدول أعاله  بيانات من خالل

 يا نسبة ليس ىناك إفادة و تحصيل وىي نسبة نعم ثم تمي %85المكتبات اإللكترونية بنسبة 

76.67% 

23.33% 

 نعم
 ال
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 وىي نسبة أحيانا.%8.33وىي نسبة ال ثم تمييا نسبة  %6.67بنسبة عممي 

 
يمثل نسبة تحصيل و إفادة العممية من خالل اإلطالع عمى المكتبات  :(24)الشكل رقم 

 اإللكترونية.

 نتائج المحور األول: خالصة-2

قبال المستفيدين عمييا.  حصص ىذا من الدراسة المكتبات اإللكترونية وا 

 حيث تم تسجيل عمى مستوى ىذا المحور النتائج التالية:

 المكتبة أحيانا نظرا اإلنشغالتيم حيث أثبتت بنسبةلقد جمع عمى تردد المستفيدين عمى 

 وىذا يدل عمى أن المكتبة اإللكترونية توفر رصيد ثقافي ميم في البحث عن51.67% 

 بتوفر %81.67في إنجاز البحوث ومذكرات التخرج ىذا ما تؤكده نسبة  خصتالمعمومات  

قبال  ،%45عمى الكتب الجامعية وتوفير الكتب العممية بنسبة    عمى  المستفيدينوا 

85% 

6.67% 
8.33% 

 نعم
 ال
 أحيانا
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 .%53.33بنسبة  باستمرارمجموعاتيا 

 ي:خالصة نتائج المحور الثان-3

 عمى المستوى  وسجمتاإللكترونية  المكتبيةمن  االستفادةيتناول ىذا الجزء من الدراسة دوافع 

 ىذا المحور النتائج التالية:

 توفرىا عمى  %93.33لإلنجاز البحوث ونسبة  المستفيدينىي نسبة  %60يرى نسبة 

  %55وىناك تكامل بين مقررات الدراسة الجامعية ومحتويات المكتبة بنسبة  ،الرصيد الثقافي

 ويجدون المراجع المناسبة نسبة  %70ويستعمل أغمب المستفيدين فيارس المكتبة بنسبة 

فادة عممية من خالل إطالع عمى المكتبة  %85ونسبة ، 76.67%  يوجد تحصيل وا 

 اإللكترونية.

 الفرضيات: التحقق من-4

 الفرضية األول:

 إن وجود المكتبات اإللكترونية يؤدي إلى إقبال المستفيدين عن مواقع المكتبات وبالتالي 

 تحقيق في رفع نسبة االستفادة المستفيدين من هذه المكتبات.

 ما بحيث أثبتت الدراسة أن نسبة اإلقبال عمى المكتبة تحققت ىذه الفرضية نوعن      

 أغمبية المستفيدين يمجؤنا إلييا في بعض ة من طرف المستفيدين تصل إلى أناإللكتروني 
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 ددىم عمى المكتبة من أجل الخدمات العديدة كتقديماألحيان وليس باستمرار،كما أن تر  

 جياتالعوامل ترفع من نسبة تمبية حلتعميمة وبفضل أتاحتيا و االكتب العممية و ا 

 المستفيدين. 

 الفرضية الثانية:

 إن الممستفيدين الجامعين دور هام في تفعيل وتحصيل المعرفي في موقع المكتبات

 اإللكترونية. 

 أثبتت الدراسة أن نسبة الوصول إلى المعمومات،حيث كانحيث تحققت ىذه الفرضية  

 دافعيا وسببيا الرئيسي ىو أنجاز البحوث االكادمية و أنجاز مذكرات التخرج من طرف 

 باإلضافة ، المستفيدين)الطمبة الجامعيين(نظرا لمدور اإليجابي الذي تمعبو من خالل المكتبة 

 تزويد المستفيدين بالمعمومات و المعرفة العممية. إلى

 :واالقتراحاتالحمول -5

 التي من  األساسيةقترح من خالل بحثنا المتواضع ىذه جممة من التوصيات يمكن ا ليذا

الجديد الذي  وسواء بشكمو التقميدي أو بالشكملبحث عن المعمومات شأنيا تطوير الفعل ا
 ظير بو من خالل:
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  تتماشإلكترونية حديثة،االعتماد عمى تزويد المكتبة الجامعية بمصادر معمومات 
واحتياجات المستفيدين و البيئة الجديدة ألن الطمبة الجامعيين أصبحوا بحاجة الى 

 االستفادة من ىذه التحوالت.
  تعزيز مكانة ودور المكتبة اإللكترونية في ترقية فعل العمم من خالل ما تحممو من

 .وزمان جعمت الكتاب محمول في كل مكان ميزات
 كسابيم ثقافة معموماتي تتماش واحتياجاتيم حتى يتم  الحرص عمى تكوين الطمبة وا 

 مع ىذا النوع من التكنولوجيات الحديثة. التعامل
  تعزيز مكانة الكتاب الورقي فاالستغناء عنو شبو مستحيل من خالل دعم االنتاج 

 والنشر الورقي الجيد.االدبي 
 بلامعيين البد أن يمعب دوره إلكساب الطالشك أن التكوين االكادمي لمطمبة الجا 

 كن من اختيار الشكل االنفع لو في،تمكنو من االستفادة و التموثقافتو شخصيتو
 التحصل عمى المعمومات العممية التي تتماش مع تخصصو االكادمي.

  توضيح أىمية المكتبة اإللكترونية في تحصيل العممي من خالل أقامة ممتقيات عمييا
 في الجامعة.
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 اإلطار التطبيقي: خالصة-6

 ابتداء من تفريغ وتحميل النتائج وصوال الميدانية،من خالل ما تم التطرق إليو في الدراسة 

 كثيرا  متأثرلممكتبة اإللكترونية متذبذب  المستفيدينإلى االستنتاجات تبين لنا أن ممارسة 

 بعوامل واعتبارات متنوعة أغمبيا يكون بغرض إعداد البحوث العممية واإلكادمية في حين 

 تبقى األغراض الثقافية بعيدة عن أىداف الطمبة الجامعيين ومن جية أخرى يبقى مسألة

 لكن يبقى العالقة عالقة تكاملالعصر فمكانتيا أصبحت كبيرة  المكتبة اإللكترونية مسألة  

 بينيا وبين المكتبة التقميدية الزوال وال طغيان أحدىما عمى االخر. 

 

 



 

 



 خاتمة
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 مة:خات

 من  لكتوونةة وخمماتيا التي تدمميانستنتج أن موضوع المكتبة اإل في ختام بحثنا       

 في خمق ا وئةسةا فعاالموو أن تمعب  نياشأمل في طةاتيا أبعاما من المواضةع العامة،التي تح

وتطوو العممي،وقم تأثو المستفةم من ىذه المكتبة حةث أصبح من المعوفة و البحث نوع  
 في أوقات متعممة وغةو محممة لم تفوضيا من خممات وعمم وجوم حاجز لةياأةمجأ 

 نوعالحمةثة التي ساىمت في مةالم  أىم ما أفوزتو البةئة التكنولوجةةوىي  الوقت والجيم 

 منيا ومن ممةزاتيا  االستفامةجمةم من المكتبات اإللكتوونةة ىذه الظاىوة الجمةمة التي ةمكن 

 سيمة من مماوسة فعل البحث عن المعمومات بوسائط الجمةمة. الكثةوة كونيا

 عمى المستفيدين؟ ما مدى تأثير المكتبة اإللكترونية وعن إشكالةة 

 أن الحكم في ىذا الموضوع سابق ألوانو كون ىناك اعتباوات كثةوة تتمخل في ذلك، نجم

 إال أن المكتبة اإللكتوونةة ماىي إلى مكممة لممكتبة التدمةمةة،وذلك في نظو المستفةمةن 

 نتيا لمىامازالت تحظى بمكوحسب ما توصمت إلةو نتائج المواسة فالمكتبة التدمةمةة 

 اإللكتوونةة ومساةوة التكنولوجةة المكتبة في حةن نجم بعض االخو ةفضلالمستفةمةن  

 مة منيا في سبةل البحث العممي والتعمم واكتساب الثدافة.واالستفاالحمةثة  

 ليذا ةمكن أن ندتوح من خالل بحثنا المتواضع ىذه جممة من التوصةات االساسةة التي من 

 شأنيا تطوةو المجوء إلى المكتبات سواء التدمةمةة أو اإللكتوونةة.
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 اإللكتوونةة حمةثة تتماشى مع  االعتمام عمى تزوةم المكتبة التدمةمةة بمصامو معمومات*

 الجمةمة. التكنولوجةة احتةاجات المستفةمةن والبةئة

 لمى الطمبة الجامعةةن. إللكتوونةة في توقةة البحث العممي*تعزةز مكانة وموو المكتبة ا

 حتىواحتةاجاتيم  ىثدافة معموماتةة تتماش تكوةن الطمبة الجامعةةن واكسبيم*الحوص عمى 

  ةتم التعامل مع ىذا النوع من التكنولوجةة الحمةثة. 

 *تعزةز مكانة المكتبة التدمةمةة فاالستغناء عنيا شبو مستحةل من خالل معم اإلنتاج العممي.

 ثدافي العممي و الوصةم ال ىما الكتسابالشك ان التكوةن المستفةمةن البم أن ةمعب أمواوه      

 لو من خالل المكتبة اإللكتوونةة. والتمكن من اختةاو الجانب االنفع
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 واجتماعية وتعميمية وثقافية وترتبط بعوامل مختمفة.

 ،جعمتها من القضايا هاالكثيرة التي تتدخل في الفعم واالعتبارات*الشك أن موضوع المكتبة 

 الجامعيين في ظل بروز موجة من التحوالت التكنولوجية  المستفيدينعمى  خاصةالشائكة 

  االهتماموتيرة  تساعدتت شكل جديد من المكتبات يعرف بالمكتبة اإللكترونية ،هنا التي أفرز 

 أكثر بها لتخمق جدال واسع معانيها تكاممة وأن المستفيدين بالرغم من وجود المكتبة 

 المستفيدين  احتياجاتأغمب  بتمبيةالمميزة منها والدور الهام الذي تمبه  واالستفادةاإللكترونية 

 ومكانتها لدى المستفيدين. ممكتبة التقميدية قيمتهاتبقى لاإل أنه 

 :المفتاحيةالكممات 

 المستفيدين-أثر-المكتبة اإللكترونية



 ملخص الدراسة

 

 ملخص الدراسة باللغة الفرنسية.-2

Résumé : 

      La bibliothèque est sans aucun doute l’un des sujets qui 
s’inscrit dans un cadre général connu pour sa spécificité et son 
importance.Ll est conservé dans la mémoire des nations et des 
peuples comme un difficile à diagnostiquer, en particulier l’acte. 

Quel est le seul culturel que répondre aux questions des 
bénéficiaires et aux nécessités scientiques, congnitives et 
sociales.Educatif et culturel et lié à divers facteurs,]Asharq Al-Awsat[ 
l’ ne fait aucun doute que le sujet de la bibliothèque et les 
nombreuses considérations qui interférent avec la loi en ont fit une 
question épineuse surtout sur les bénéficiers universitaires à la 
lumière de l’émergence d’une vague de transformations 
technologiques qui a produit une forme une nouvelle bibliothèque 
connue sous le nom de bibliothèque électronique,ici a aidé le rythme 
de pales d’attention pour créer une controverse,et le rôle important 
qu’il joue pour réponder à la piupart des besoins des 
bénèficires,mais il garde la bibliothèque. 

Les mots clés: 

E-bibliothèque électronique-impact-bénèficiaiaires. 



 .االنجليزيةملخص الدراسة باللغة 

Abctract: 

The importance of library as an essential subject in many 

 researches leads to have an important frame work . In fact, it  

enhance mind abilities to discover new way of thinking to save  

nations .In other words, it is cultural bridge passes by several users  

which affected by several factors like: social and education. 

Indeed, library also shows its ability to solve different problems  

specially university users, with time of technology, electronic library is  

more interested in many fields, this doesn’t marginalize the role of  

traditional library ,and still remains its place for users. 

Key words: 

Traditional library  – effect – users. 
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