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 مقدمة:

التغيير في  إلىيعرف العالم تطورات سريعة وجذرية في كل المجاالت وىذا ما أدى       

المعمومات وتجددىا في كل لحظة وحين، فميذا ينبغي عمى كل فرد تجديد معارفو باستمرار 

لكي يتمكن من الدخول في مجتمع المعمومات الذي يتميز بخصوصية تجعل من المعرفة 

مبدَأ عاما لذلك أصبح اكتساب المعمومات أمر ميم والتحكم فييا وفي تقنياتيا قاعدة محورية 

دماجو في شتى مجاالت النشاط ر التكنولوجي الجديد لممعمومات وا  ة، فظيور التطو متميز 

اإلنساني أحدث تغييرا في المجتمع وأثر في حركيتو وشموليتو وكذلك أصبحت الركيزة 

األساسية لكل فرد في مجتمعو ومصدر من مصادر الحياة العممية، فبدون التحكم في وسائل 

نيات الجديدة يصعب اإللمام بيذا الكم اليائل من المعمومات البحث وقواعده واستعمال التق

 اتتمك المعمومل الوثائقي الشيء الذي يجعل الباحث أمام صعوبات أثناء عممية البحث

نظمتيا ييا تمك البيئة الرقمية من خالل أومسايرتيا وعدم التحكم في االستراتيجية التي تحو 

االستعداد لتجديد الدائم ة الجديدة فتجعل من الباحث العالمية المختمفة وكذا تغيراتيا الجذري

والمستمر لتمك الوثائق التي تتميز بيا ىذه البيئة الرقمية من أجل التمكن من المعمومات 

 والوثائق المطموبة بشكل سريع وبأقل جيد.
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وعمى ىذا األساس شرعنا في إنجاز ىذه الدراسة التي حاولنا من خالليا التعرف عمى البيئة 

لرقمية وطرق البحث فييا ومعرفة االستراتيجيات والميارات وتوظيفيا في عممية البحث ا

 الوثائقي داخل البيئة الرقمية.

وبغية اإلحاطة أكثر بالموضوع تم تقسيم الدراسة إلى وضع مقدمة منيجية وثالثة فصول 

تص كل باإلضافة إلى مقدمة وخاتمة حيث تناولت كميا جوانب مختمفة لمموضوع، كما إخ

كل فصل من أجل التسييل عمى القارئ أو الباحث فصل من الفصول بتمييد وخالصة حول 

 من استرجاع أىم النقاط التي تم تناوليا بشكل مختصر ومفيوم.

أساسيات  الدراسة من خالل وضع إشكالية  إلى حيث تم التطرق في المقدمة المنيجية -

إلى فرضيات البحث المقترحة كحل مبدئي لمموضوع وأىم التساؤالت الفرعية باإلضافة 

لإلشكالية والتساؤالت، حيث تم وضع فرضية عامة وثالث فرضيات فرعية، كما تم اإلشارة 

إلى األىداف التي يسعى الباحث لتحقيقيا والمنيج المتبع في الدراسة وكذا وضع بعض 

المفاىيم  الدراسات السابقة التي تشترك مع البحث ليتم ختم ىذا الفصل بوضع بعض

 والمصطمحات المتعمقة بمضوع الدراسة.

قسم إلى الذي الفصل األول الذي كان بعنوان البحث الوثائقي والبيئة الرقمية تضمن  حيث -

قي وأساليبو وذلك مبحثين أساسيين جاء المبحث األول ليمقي الضوء عمى البحث الوثائ
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عو وأدواتو أىدافو وكذا الحاجة إلى ولية في عممية البحث والتطرق إلى أنواباعتباره أداة أ

 معرفة مراحمو أثناء عممية البحث في البيئة الرقمية.

كما تطرقنا في المبحث الثاني إلى خصوصية البيئة الرقمية والبحث عن المعمومة وذلك 

بالتعرض إلى أىم المصادر الخاصة بالمعمومات الرقمية وأىميتو، وأشكال مصادرىا، وكذا 

 التي تحدثيا ىذه البيئة الرقمية عمى البحث الوثائقي.أىم التأثيرات 

أما الفصل الثاني الموسوم باستراتيجية البحث في البيئة الرقمية فقد تطرقنا فيو إلى  -

مبحثين،  المبحث األول  أدوات البحث في البيئة الرقمية وذلك من خالل أىم األدوات 

ضوعية وكذا البوابات وأنواع الفيارس البحثية المتمثمة في محركات البحث واألدلة المو 

االلكترونية المتاحة عمى الخط إلى أىم الميارات الخاصة بالبحث الوثائقي في البيئة الرقمية 

الميارات المتميزة والمتمثمة في البحث البولياني، البحث المتقدم والبسيط، حيث تم وضع أىم 

د استرجاع المعمومة داخل البيئة البحث بالعبارة، كذا معرفة بعض المعوقات الخاصة عن

 الرقمية.

 أما الفصل الثالث واألخير والمتمثل في تحميل استبيان الدراسة وتقديم النتائج المتحصل -

عمييا من خالل أفراد العينة المدروسة ومدى تحقيق أو عدم تحقيق تمك الفرضيات التي  

ئيسية، فالمحور األول يتعمق بالبحث قسيم االستبيان إلى ثالث محاور ر م تانطمقنا منيا، فقد ت
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الوثائقي وخصوصية البيئة الرقمية أما المحور الثاني والذي حاولنا من خاللو معرفة األدوات 

 المستخدمة في البحث الوثائقي في البيئة الرقمية من خالل العينة.

في البيئة  الوثائقي وتقنيات البحثليأتي في األخير المحور الثالث المتمثل في ميارات 

 الرقمية.
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 االشكالية :01-

 يشيد النظام المعموماتي في عصرنا الحالي تطورا متزايدا عمى جميع األصعدة، عالم    

 يقوم عمى المعمومة في كل نشاطاتو وعمى األدوات التي تيسر الحصول عمى المعمومة 

 واستثمارىا ىو عصر المعمومات والتكنولوجيا المتطورة حيث أصبح ينظر إلييا عمى 

 أساس أنيا سمعة ومورد اقتصادي وأساسي لمتنمية المستدامة وكذلك ليا أىمية كبيرة 

ثراء  لمباحثين من خالل االطالع عمى محتوى القواعد والمعمومات لدعم مجال تكوينو وا 

 ت أىميتيا في بروز البيئة الرقمية وما تقدمو من تسييالتمحيط البحث العممي وىنا ظير 

 أكثر من سابقتيا وذلك من خالل طبيعتيا ونوعية المعمومات التي تتيحيا وكذلك أدوات 

 البحث فييا وكيفية استرجاعيا بما تحتويو من أنظمتيا العالمية المختمفة من قواعد 

 طرق لموصول إلى  و تقنيات ميارات والبيانات وبنوك المعمومات، فالحاجة إلى اكتساب 

 المعمومة من طرف الباحث ضروري بالنسبة إليو وذلك ألن البيئة الرقمية معقدة من 

 مرئية، سمعية، صوتية،  (خالل نوعية المعمومة التي تتيحيا وطبيعة ىذه المعمومة

 أو تكون مثمنة أو مجانية، فنظرا لميزة ىذه البيئة الرقمية وخصوصيتيا وجدت  )مكتوبة
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 الحاجة إلى ما يعرف بالبحث الوثائقي الذي ىو جممة من تمك الخطوات المنيجية التي 

 جابة عن أسئمتيا وذلك من خالل إليتبعيا الباحث في سبيل الوصول إلى المعمومات وا

 أكثر عنيا ثم  باالطالعا والوسائل والطرق التي تسمح لو المصادر المتاحة أيا كان شكمي

              استخداميا واستثمارىا إلثبات المعمومة باألدلة و التحقق منيا. 

 ن بصفة خاصة بصفتيم محور دراستنالذلك نجد الباحثين بصفة عامة والطمبة الجامعيي

 في الوقت المطموب والمحددخرجيم يمجؤون إلى تحقيق ىدفيم المرجو في انجاز مذكرة ت

 لتقنيات وميارات تمكنيم من الوصول إلى المعمومات المتخصصة  مو ذلك من خالل وضعي

 في مجال بحثيم.

 وفي دراستنا ىذه الموسومة "بالبحث الوثائقي في البيئة الرقمية لدى الطمبة الجامعيين" 

 خالل ىذا الموضوع يمكننا معرفة ما إذا كان الطمبة ليم القدرة عمى معرفة تقنيات  ومن

 البحث الوثائقي في البيئة الرقمية.

 ومنو نطرح االشكال التالي: 

 ما مدى معرفة واستخدام الطمبة الجامعيين لمهارات وتقنيات البحث الوثائقي في البيئة 
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 الرقمية؟

 :  ةالتساؤالت الفرعية لمدراس02-

 ما ىي مميزات البحث الوثائقي في البيئة الرقمية ؟ -

 دوات البحث الوثائقي في البيئة الرقمية ؟أماىي -

 حث الوثائقي في البيئة الرقمية ؟ماىي ميارات وتقنيات الب-

 الفرضيات: 03-

 جابة احتمالية لسؤال مطروح في اشكالية البحث ويخضع  إالفرضيات: "عبارة عن -     

 ولمفرضيات عالقةلالختبار سواء عن طريق الدراسة النظرية أو عن طريق الدراسة الميدانية، 

 1مباشرة بنتيجة البحث"

 الفرضية الرئيسية: - 

 لبحث الوثائقي في البيئة الرقمية.ال يستخدم الطمبة الجامعيون لميارات و تقنيات ا-

 

                                                             
 قسنطٌنة: دٌوان المطبوعات الجامعٌة،  تدرٌبات على منهجٌة البحث العلمً فً العلوم االجتماعٌة. .زرواتً، رشٌد  1

 .541. ص. 8002
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 الفرضيات الفرعية: -

 البيئة الرقمية بالحاجة الى وجود استراتيجية مدروسة.يتميز البحث الوثائقي في -

 دوات مختمفة منيا محركات البحث.أيعتمد البحث الوثائقي في البيئة الرقمية عمى - 

 يحتاج البحث الوثائقي في البيئة الرقمية الى وجود ميارات و تقنيات تتمثل في التحكم في -

 موضوع البحث و في التكنولوجيات الحديثة.

 أهمية الدراسة:-00

 لقد أضحت البيئة الرقمية في عصرنا ىذا الوسيمة الفعالة لمبحث عن الوثائق والمعمومات   

  من الوثائق والموضوعات: المسموعة،والوصول إلييا بشكل محدد، فيي تحوي العديد 

 المرئية، والنصية وغيرىا لذا يتطمب عمى الباحث أن تكون لديو ميارات بحثية تمكنو من و

 الوصول إلى تمك الوثائق، وذلك باتباع تقنيات استراتيجية في البحث الوثائقي داخل البيئة

 الرقمية.

 وىنا تكمن أىمية الدراسة في معرفة خبرة الطمبة في كيفية تعامميم مع ىذه البيئة التي تضخ

 يياات المستعممة في البحث لموصول إلكم ىائل من الرصيد المعرفي، وذلك من خالل التقني
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 وكيفية التعامل معيا، حسب اقتناء المعمومات والطرق المتبعة في تسجيميا و معالجتيا 

 منو يمكن لممستفيد استرجاع  تخزينيا وتصنيفيا حسب األنظمة المدروسة، و وتنظيميا و

 مالو صمة ببحثو.

 أهداف الدراسة:-00

 أىم تقنيات التي يكتسبيا تيدف ىذه الدراسة إلى الوصول لتحقيق اليدف: وىو تحديد     

 الطمبة وذلك من أجل تحقيق عممية البحث الوثائقية داخل البيئة الرقمية وطريقة استرجاع 

 الوثائق بصفة محددة و دقيقة، باإلضافة إلى تحقيق مجموعة من األىداف ذات العالقة 

 وتتمثل في:

 معرفة واقع البحث الوثائقي في البيئة الرقمية لدى طمبة.-

 في البيئة الرقمية  يعرف عمى أىم التقنيات والميارات المستخدمة في البحث الوثائقالت-

 وبذلك يكون اليدف من الدراسة في تسميط الضوء عمى أىم التقنيات االستراتيجية في

 عمميات البحث.

 وكذلك من أجل معرفة النتائج المرتبطة بسؤال البحث؟ ومن ثم تبيانيا لمطمبة بصفة عامة 
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 فادة أثناء عممية البحث عن الوثائق داخل البيئة الرقمية. واالست

 منهجية الدراسة: -00

 المنيج: "عبارة عن مجموعة العمميات والخطوات التي يتبعيا الباحث بغية تحقيق -    

 1بحثو."

 الذي يعتمد عمى تقنيتي الوصف ولقد اعتمدنا في بحثنا ىذا عمى المنيج التفسيري     

 التحميل الذي يمكننا من خاللو معرفة النتائج المتحصل عمييا من الدراسة.  و 

 ثم نحمل النتائج التي تثبت الدراسة، كما عرفو د. ربحي عميان مصطفى بأنو" المنيج القائم 

 عمى رصد ومتابعة دقيقة لظاىرة أو حدث معين بطريقة كمية أو نوعية في فترة زمنية 

 جل التعرف عمى ما يحدث من حيث المحتوى والمضمون معينة أو عدة فترات من أ

 والوصول إلى نتائج تساعد في فيم الواقع وتطويره ويبدأ منذ تحديد المشكمة ووضع 

 2الفروض ومن ثم جمع البيانات ويمخص في تحميميا"

 

                                                             
 571المرجع السابق ص. .تدرٌبات على منهجٌة البحث العلمً فً العلوم االجتماعٌة :زرواتً، رشٌد.1
 

 .18ص .8001 ،حدٌثعالم الكتب ال األردن: .البحث العلمً المعلومات و المكتبات و. علٌان، ربحً مصطفى   2



 المقــــــــــــــدمة المنـــــــــــــهجية:
 

 

22 

 إجراءات الدراسة:-00

 حدود ومجال الدراسة :-

 عمى الباحث تحديد مجاالت بحثو والتي تتكون من عناصر محورية تعتبر ركيزة البحث                              

 المتمثمة في الحدود المكانية، الزمانية والبشرية من أجل التحكم في الموضوع.

 تمت طار الذي أجرينا فيو دراستنا والذي تتوزع عميو عينتنا لقدإلا الحدود المكانية:-  

 طمبة عمم المكتبات والمعمومات.مستغانم بجامعة مستغانم عبد الحميد بن باديس  

 وىي الوقت الذي تم استغراقو من خالل القيام ببحثنا من بداية أخذ الحدود الزمنية: -  

 الموضوع ثم جمع الوثائق التي تخدم بحثنا وصوال إلى الدراسة الميدانية لمبحث وتحميميا 

 صرىا.ع عنابعد جم

  02شممت حدود الدراسة البشرية طمبة عمم المكتبات والمعمومات ماسترالحدود البشرية: -

 عبد الحميد بن باديس مستغانم.جامعة 

 بجامعة  02وىي مجتمع الدراسة في ىذا البحث وىم طمبة عمم المكتبات ماستر العينة: -

 نية بما أنيم مقبمين عمى انجاز عبدالحميد باديس بمستغانم كمية العموم االجتماعية واالنسا
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 مذكرات تخرجيم أردنا تسميط الضوء عمى ىذه الفئة لمعرفة النتائج. 

 االستبيان:-

 "ىو وسيمة لجمع البيانات قواميا االعتماد عمى مجموعة من األسئمة إما بطريقة البريد أو   

 ات التمفزيون مجموعة من األفراد أو تنشر عمى صفحات الجرائد و المجالت أو عمى شاش

 أو عن طريق االذاعة ليجيب عمييا األفراد أو يقومون بإرساليا إلى المشرفين عمى البحث،  

 أو تسمم باليد لمعينة المبحوث عنيا ليقوموا باإلجابة عمييا، ثم يتولى الباحث مندوبة جمعيا 

 1 منيم بعد أن يدونوا اجاباتيم عمييا."

 بعد تقسيم االستبيان إلى محاور قمنا بتوزيعو عمى عينة من الطمبة لوصف النتائج وتحميميا 

 بغية تحقيقيا. 

 ضبط المصطمحات: -08

 عرض مفصل أو دراسة متعمقة يمثل كشفا لحقيقة جديدة أو التأكيد عمى حقيقة البحث: -

ضافة شيء جديد ليا أو حل لمشكمة مكان قد تعيد شخص بتقصييا قديمة  مبحوثة، وا 

                                                             
1
عمان: دار كنوز المعرفة  ً.الكافً فً مفاهٌم علوم المكتبات والمعلومات: عربً، انجلٌزٌالصراٌره، خالد عبده.   

 ..85ه. ص5445-م8050، العلمٌة
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 وكشفيا و حميا عمى أن يشتمل ىذا العرض أو الدراسة عمى المراحل األساسية كافة التي  

 بيا، ابتداء من تحديد المشكمة أو طرح الفكرة إلى دعم كافة البيانات و المعمومات الواردة  مر

 العرض بحجج وأدلة وبراىين ومصادر كافية ووافية بالغرض، وعمى أن تتمثل حصيمة  في

   1البشريةىذا العرض والدراسة بإضافة أو إسيام في إغناء جانب أو أكثر من جوانب المعرفة 

 ىو ذلك النوع من البحوث الذي ييدف إلى الجمع المتأني و الدقيق البحث الوثائقي: -

 لمتوفرة ذات العالقة بمشكمة البحث و من ثم التحميل الشامل لمحتوياتيالمسجالت والوثائق ا

 .2بيدف استنتاج ما يتصل بمشكمة البحث من أدلة وبراىين تبرىن عمى إجابة أسئمة البحث

 البيئة التي يجري تناول المعمومات خالليا في شكل رقمي من خالل وسائل البيئة الرقمية: -

 لمباشر والكامل إلى المعمومات والبيئة الرقمية بمفيوميا اتصال جديدة تتيح الوصول ا

 . 3الواسع ىي بيئة المعمومات في شكميا الرقمي المتاح عمى شبكة األنترنت

                                                             
 .57. ص8001 البحث العلمً. عمان: دار الخلٌج، العزاوي، عبد الرحمن حسٌن. أصول  1
 الجندي، محمود عبد الكرٌم. مناهج البحث فً مقاالت دورٌات المكتبات و المعلومات العربٌة: دراسة تحلٌلٌة. مجلة  2

 .454م. ص8058ه.5444 ،8، ع52مج  .مكتبة الملك فهد الوطنٌة
هتهات محمد. سلوكٌات األساتذة الباحثٌن للوصول إلى المعلومات فً البٌئة الرقمٌة: األساتذة الباحثون بجامعتً الجلفة   3

 .45. ص8050/8051المكتبات والعلوم الوثائقٌة،  رسالة ماجستر: جامعة وهران، قسم علم واألغواط أنموذجا.
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 الدراسات السابقة: -09

 الدراسة األولى:

 اسم الباحث: بودربان عز الدين.         

  المعموماتعنوان األطروحة: البحث الوثائقي التربوي في مجتمع 

 .2000/2000سنة اإلنجاز: 

  بجامعة قسنطينة وقام بالدراسة الميدانية في  رسالتو حيث قام الباحث بإنجاز     

 المؤسسات التربوية الجزائرية والية قسنطينة نموذجا، بإشراف أ. د عبد المطيف صوفي

 .2000/2000قسنطينةأطروحة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه الدولة في عمم المكتبات؛ جامعة 

 تناول الباحث في ىذه الدراسة النظام التربوي الجزائري لمبحث الوثائقي، حيث أوضح فيو 

 توظيف المكتبة المدرسية لتحقيق األىداف المدرسية، كما تناول البحث الوثائقي لمتمكين من

 1قدرة التحكم في عممية البحث عن المعمومات، التي تتغذى منو الكنوز المعرفية.

 الدراسة الثانية:

                                                             
1
بودربان، عزالدٌن. البحث الوثائقً التربوي فً مجتمع المعلومات: دراسة مٌدانٌة فً المؤسسات التربوٌة قسنطٌنة.   

 .8004/8001دكتوراه. جامعة األمٌر عبد القادر: قسنطٌنة. 
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 اسم الباحث: ىتيات محمد

 عنوان األطروحة: سموكيات األساتذة الباحثين لموصول إلى المعمومات في البيئة الرقمية.

 .1010/2010سنة اإلنجاز: 

 بجامعة وىران وقام بالدراسة الميدانية مع  رسالتوحيث قام الباحث بإنجاز       

 األساتذة الباحثين بجامعتي الجمفة واألغواط أنموذجا، بإشراف أ. د صاحبي محمد، 

 مذكرة مقدمة لمحصول عمى شيادة الماجستر في عمم المكتبات والتوثيق تخصص تقنيات 

 .2010/2010التوثيق و مجتمع المعمومات؛ جامعة و ىران

 ثين عند البحث عن تسعى ىذه الدراسة إلى وصف وتحميل سموكيات األساتذة الباح

 المعمومات في البيئة الرقمية من خالل التعرف عمى أىم الطرق واألساليب التي يتبعونيا 

 لموصول إلى المعمومات في البيئة الرقمية، والتعرف عمى األدوات والوسائل التي 

 يستخدمونيا عند البحث، وكذا الصعوبات والعراقيل التي تواجييم عند البحث عن 
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  1المعمومات في البيئة الرقمية.

 الدراسة الثالثة:

 اسم الباحثين: بودربان عزالدين. شعالل سميمة

 عنوان المقال: الحاجة إلى التدريب االلكتروني عمى البحث الوثائقي.

 .2010سنة اإلنجاز: 

 مقالة د. عزالدين بودربان و شعالل سميمة، الحاجة إلى التدريب االلكتروني عمى البحث   

مع إشارة خاصة sndlالوثائقي والباحثين المنخرطين في النظام الوطني لمتوثيق االلكتروني 

الجزائر حيث بينا الباحثين من خالل مقاليما التطورات الحاصمة في  -إلى جامعة تبسة

البيئة االلكترونية وذلك من خالل الحل لمعديد من المشكالت، ولعل أبرز ىذه المشكالت ىو 

الولوج إلى المعمومات المتخصصة والدقيقة ذات القيمة العممية وسط الكم اليائل من صعوبة 

المعمومات، حيث بين الباحثين التدرب عمى التقنيات الحديثة لمبحث الوثائقي المتقدم، مع 

  2ميارات أخرى كصياغة الكممات المفتاحية بشكل سميم.

                                                             
هتهات، محمد. سلوكٌات األساتذة الباحثٌن للوصول إلى المعلومات فً البٌئة الرقمٌة: األساتذة الجامعٌٌن بجامعتً   1

 .8054/8051الجلفة واألغواط. جامعة أحمد بن بلة: وهران. 
2
ة و الباحثٌن بودربان، عزالدٌن. شعالل، سلٌمة. الحاجة إلى التدرٌب االلكترونً على البحث الوثائقً لدى األساتذ  

 .8051. )4ع.( 10المجلة األردنٌة للمكتبات والمعلومات، مج.بالجزائر: جامعة تبسة.  sndlالمنخرطٌن فً النظام الوطنً



 

 

 

          

 

 
 

 

 

 

 لفصل األول:ا

البحث الوثائقي 

 والبيئة الرقمية
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 تمهيد: 

إن كمما يحتاجو الباحث من أجل اكتساب معمومات و إنجاز بحوثو في أي مجال من      

مجاالت الحياة العممية، سواءا من خالل البحث في البيئة التقميدية أو البيئة الرقمية، يستمزم 

تباع مراحل وأدوات بحثية فعالة من أجل تحقيق األىداف واختصار  منو وضع خطة بحث وا 

الوقت والجيد بشكل سريع ولتحقيق ذلك تم التركيز عمى عناصر ميمة وتتمثل في وضع 

أدوات وتقنيات وأشكال ومصادر معمومات رقمية والتي يتم اتباعيا داخل البيئة الرقمية 

 ث الوثائقي.وكذلك مدى تأثير ىذه البيئة عمى البح

 وأساليبه.البحث الوثائقي  المبحث األول: 

البحث م حيث كان ىذا المفيوم يعني: 0871إن أول استعمال لكممة "التوثيق" كان سنة     

  .م0991مفيوم سائدا حتى حوالي سنة الوثائق إلنجاز دراسة أو مذكرة، لقد بقي ىذا ال عن

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

 طرف الفيدرالية الدولية لمتوثيق، عمى أنو يتجمى في جمع وترتيب وانتقاء البث واستعمال كل  

 1التقني.م فييا، ميما كان مجاليا العممي و المعمومات والتحك

                                                             
1
. دراسة مٌدانٌة فً المؤسسات التربوٌة قسنطٌنة :البحث الوثائقً التربوي فً مجتمع المعلوماتبودربان، عزالدٌن.   

 .32ص .2005 نة،قسنطٌ أطروحة دكتوراه دولة .علم المكتبات. 
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ة والعمميات التي يقوم بيا الباحث، لموصول إلى فالبحث الوثائقي ىو "جممة من األنشط

المعمومات الصحيحة التي ترتبط بمجال بحثو، ويتبع في سبيل ذلك جممة من الخطوات 

 نصية، مرئية، مسموعة، (  1المنيجية، كما يتوجب عميو التمحيص في البيانات بكل أشكاليا

  )سمعية بصرية... 

تقميدي وآلي يستخدميما ىناك نوعين من البحث الوثائقي أنواع البحث الوثائقي:  :0-0

 الباحث لموصول إلى المعمومات 

تكون عممية البحث عن الوثائق في ىذا النوع عن البحث الوثائقي التقميدي: : 0-0-0

فرىا المكتبة لممستفيد من في أدلة مصادر المعمومات التي تو طريق البحث والتفتيش الذاتي 

 ووالتي تخدم إشكاليتو وموضوع بحثيد إلى الوثيقة التي ىو بحاجة إلييا أجل أن يصل المستف

أو دراستو عن طريق وسائل البحث المختمفة المتوفرة عمى مستوى المكتبة مثل الفيرس 

البطاقي والكشافات والمستخمصات واألدلة ومختمف وسائل البحث التي يمكن االستعانة بيا 

 2.بأي تجييزات آلية مثل الحاسب اآلليلمبحث عن الوثيقة دون االستعانة 

                                                             
1
الحاجة إلى التدرٌب االلكترونً على البحث الوثائقً لدى األساتذة والباحثٌن  شعالل، سلٌمة. بودربان، عزالدٌن؛   

ائر. المجلة األردنٌة بالجز–مع إشارة خاصة إلى جامعة تبسة  sndlالمنخرطٌن فً النظام الوطنً للتوثٌق اإللكترونً 

 .249ص .2015، .)1ع.( 50للمكتبات والمعلومات، مج. 
2
الرٌاض: مكتبة الملك فهد . معجم مصطلحات  المكتبات والمعلومات: انجلٌزي عربًالفتاح.  قاري، عبد الغفور عبد  

 .200ص .2000 الوطنٌة،
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وىو البحث الذي يستخدمو الباحث في البحث عن الوثيقة البحث الوثائقي اآللي:  :0-0-2

وذلك باستخدام تجييزات حديثة مثل الحاسب اآللي أو باستخدام نظام برمجي أو بواسطة 

ك المتوفرة في بيئة الشبكات مستعينا بأدوات البحث عن الوثائق والتي تختمف تماما عن تم

المكتبات مثل قواعد المعمومات، محركات البحث، الفيارس عمى الخط المباشر، المكتبات 

 ... 1الرقمية، األدلة الموضوعية 

ىناك أىداف عديدة لمبحث الوثائقي إال أنو عمى الباحث أن : أهداف البحث الوثائقي: 0-2 

يكون عمى دراية بمعرفة الخطوات أو االستراتيجيات التي يتبعيا بغية تحقيق نتائج ومن بين 

 ىذه األىداف: 

 مساعدة الباحث عمى كسب منيجية تساعده عل االنطالق في أي مشروع بحث عممي  *

 ترتيب الوثائق، والبحث عنيا، وكيفية استغالليا. مساعدة الباحث عمى معرفة مفاىيم *

مراعاة الحاجيات الشخصية لمباحث،  التدريب عمى استعمال منيجي لموثائق، مع *

 وخصوصيات موضوع بحثو.

 تنمية القدرات التحميمية والنقدية. *

                                                             
1
مجلة دراسات وأبحاث فً استراتٌجٌة البحث عن المعلومات االلكترونٌة .سلٌمة.  ،، سعاد؛ سعٌديٌرةبن الشع  

 .82ص )د.ت( .)1ع.( 1المعلومات والتوثٌق العلمً والتكنولوجً، مج 
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 التمكن من الحصول عمى المعمومات بمفرده. *

 الوثائق التمكن من مسائمة نفسو واستجواب *

 1التدريب عمى البحث الوثائقي اآللي حتى يتمكن من استرجاع المعمومات في أقل فترة *

 البحث الوثائقي: تطبيق مراحل وخطوات:0-9

 التمييد لممشكمة، تحديد المشكمة،  (توضيح الماىية المراد دراستيا من خالل التالي

لمبحث، حدود البحث،  أىداف البحث، أسئمة البحث، أىمية البحث، اإلطار النظري

  .)مصطمحات البحث

 .مراجعة الدراسات السابقة 

  تحديد مصادر البحث األساسية والثانوية التي تحتوي عمى المعمومات التي تمكنو من

 إجابة أسئمة البحث.

 .تقويم مصادر البحث لمتأكد من صحتيا 

 .تحميل المعمومات الستخراج األدلة والبراىين الصحيحة 

 وتفسير المعمومات. مراجعة وتبويب 

 

                                                             
 45ص المرجع السابق. البحث الوثائقً التربوي فً مجتمع المعلومات. ودربان، عزالدٌن.ب 1
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 1التوصياتو  عرض البحث والنتائج 

 :خطوات البحث الوثائقي التقميدي في بيئة المكتبات: أ 

 ويتم في ىذه المرحمة تحديد طبيعة وأىداف ونطاق البحث الذي موضوع بدقة:  تحديد

 ن خالل تحديد الحاجيات الوثائقية البحثية، تحديد نوعية الوثيقةأدائو ميتعين 

 كتاب، (مع تحديد شكل الوثيقة المطموبة )بيبميوغرافية، نصية، سمعية...(المطموبة

 وكذلك تحديد تاريخ الوثيقة المطموبة. )…دورية، قواميس

 :الكممات التي تخدم موضوع البحث. اختيار الكممات المفتاحية 

 :مصادر المعمومات أو الوثائق التي تعني كل الوسائل  تحديد مصادر المعمومات 

 التي تستخدم في نقل المعمومة من المرسل إلى المستقبل لتمبية حاجة الفرد األوعية و 

 من المعمومات مثل: المعاجم والقواميس، الموسوعات ودوائر المعارف والكتب...

  :الكشافات، المستخمصات، الفيرس البطاقي...تحديد أدوات البحث 

 :ويتم التقييم وفق العديد من الخصائص: المسؤولية،  تقييم الوثائق المتحصل عميها

 ...2التغطية، القدرة االسترجاعية، دعم المستفيد

                                                             
مرجع  .مناهج البحث فً مقاالت دورٌات المكتبات و المعلومات العربٌة: دراسة تحلٌلٌة عبد الكرٌم. الجندي، محمود  1

 337سابق. ص
2 honor, o. forme le étudiants a la recherche d’information par l’analyse de l’active. Paris: 
l’université de la recherche d’information. October2009.p33.    
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 :حاجيات البحث وبالتالي سيكون  استخراج واستخدام الوثائق المتحصل عميها

 .1االشتراك ييا إما باإلعارة أو الشراء أوالحصول عم

 ب: خطوات البحث الوثائقي في البيئة الرقمية: 

عندما ننتقل إلى البيئة الرقمية تبقى خطوات البحث الوثائقي نفسيا لكن تختمف طبيعة كل 

 :مرحة باختالف البيئة المعتمد عمييا

 :بيبميوغرافية، نصية، سمعية، بصرية، سمعي (تحديد موضوع البحث بدقة 

تحديد  )تسجيل (PPT;WORD ; PDF ,تحديد شكل الوثيقة المطموب )بصرية

 تاريخ الوثيقة المطموبة: وثائق قديمة أو حديثة.

  :الحوسبة السحابية، التعميم عن المكتبات االفتراضيةاختيار المفاهيم المفتاحية ،

 بعد.

  :التعريف المغوي لممكتبة االفتراضية، اختيار المصطمحات المختارة ككممات مفتاحية

ج... وذلك بتحديد الوثائق الرقمية اصطالحا: المكتبة االفتراضية، المزايا، النماذ

 االلكترونية المطموبة و نذكر منيا:

                                                             
1 honor, o. forme le étudiants a la recherche d’information par l’analyse de l’active.p33. 
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وثائق متعددة األبعاد مثل قواعد البيانات، وثائق الوسائط المتعددة وثائق نصية: -

 التي يمتزج معيا النص مع الصورة الثابتة أو الصوت أو المتحركة. وىي الوثائق

  :الكبرى الذكية،  محركات البحثتحديد أدوات البحث الوثائقي داخل البيئة الرقمية

محركات البحث البسيطة، قواعد البيانات، األدلة، البوابات، الفيارس عمى الخط 

 المباشر...

 :المسؤولية، التغطية، القدرة االسترجاعية، عدد  تقييم الوثائق المتحصل عميها

 من مدخل، اإلحاالت بين المداخل إمكانية الربط بين أكثرة لمدقة، مالمداخل القاب

 اإلحاالت بين المواقع، دعم المستفيد.

 :ويقصد بيذه المرحمة حاجيات البحث  استخراج واستخدام الوثائق االلكترونية

واسترجاعيا من الشبكة أو من   1وبالتالي سيكون الحصول عمى الوثائق واستخراجيا

 يد من المداخل نذكر منيا: الشراء، االشتراك، التحميل...البيئة الرقمية وفق العد

ىناك عدة أدوات يستعمميا الباحث لموصول إلى المعمومة  أدوات البحث الوثائقي: :0-4

 أو في البيئة الرقمية أو مراكز المعمومات سواء كانت تقميدية أو آلية عمى حسب أي مكتبة

 وتكمن ىذه األدوات في:

                                                             
1
  Perni, o. des engnes de la recherche d’information. mémoire de la recherche culture 

communication université de paris. Paris. 2008. p36.37.    
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عمى درجة كبيرة من األىمية وخاصة لمباحثين  الخدمةتتميز ىذه  البيبميوغرافيات::0-4-0

وطمبة الدراسات العميا وليذا تعتبر أساسية وضرورية في المكتبات، وتأتي أىمية ىذه الخدمة 

من تضخم االنتاج الفكري وتعدد أشكالو وموضوعاتو ولغاتو وتعقد احتياجات المستفيدين 

 ياتيم.وأىمية الوقت في ح

 ويتمخص الدور الذي يمكن أن تقوم بو المكتبات في مجال الخدمات البيبميوغرافية في:   

 .اختيار الببميوغرافيات المختمفة والالزمة والمناسبة 

  عالميم عن توافرىا.توفير الببميوغرافيات المختمفة لمباحثين  وا 

  المختمفة.إرشاد الباحثين وتدريبيم عمى كيفية استخدام الببميوغرافيات 

 .تقديم معمومات ببميوغرافية عن بعض المصادر لمباحثين 

وكذلك تقوم المكتبات بإعداد قوائم بيبميوغرافية مختمفة تأتي بناءا عمى طمب الباحثين أو  

 1توقعا لحاجة معينة قد تظير في مناسبة معينة منتظرة.

تبة وفق نظام معين، أو ىو قائمة بالكتب وغيرىا من المواد المكتبية مر الفهرس:  :0-4-2

قائمة تسجل وتصنف وتكشف مقتنيات مجموعة معينة أو مكتبة معينة أو مجموعة من 

 المكتبات.
                                                             

1
دراسة مٌدانٌة : المكتبات الجامعٌة ودورها فً تطوٌر البحث العلمً فً ظل البٌئة االلكترونٌةعمٌمور، سهام.   

 .31. ص2011/2012 ،قسنطٌنة .مذكرة ماجستر.-بالمكتبات الجامعٌة لجامعة جٌجل
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 يعتبر الفيرس بمثابة مفتاح المكتبة ودليميا فيو يحدد أماكن وجود المواد المكتبية المتواجدة و

 قارئ والمواد المكتبيةعمى رفوف المكتبة، وىو األداة التي تقوم بدور حمقة الوصل بين ال 

 1.المتوفرة لو في رفوف المكتبة وفي أقساميا المختمفة 

ىناك عدة أنواع مختمفة من الفيارس المستخدمة في المكتبات أنواع الفهارس:  :0-4-2-0

 ومراكز المعمومات منيا مدخال ومفتاحا لمعرفة مدى توفر الوثيقة الموجودة بالمكتبة.

 فيارس اختمفت في أساليب ترتيب ىذه المداخل: فيناك عدة

 .الفيرس المجزأ، الفيرس القاموسي، الفيرس المصنف، فيرس المؤلفين 

تعددت أشكال الفيارس واختمفت في شكميا ومادتيا، حيث أشكال الفهارس:  :0-4-2-2

ظيرت أشكال حديثة آلية، وتقسم الفيارس عمى حسب شكميا ومادتيا إلى خمسة أقسام 

 رئيسية وىي:

 فيرس الكتاب، الفيرس البطاقي، الفيرس المخزوم، الفيرس المرئي أو المنظور 

 .2الفيارس اآللية

                                                             
1
 118ص ه.1433م/2012 ،دار البداٌة عمان:. خدمات المعلومات فً المكتبات التقلٌدٌة وااللكترونٌةالدباس، رٌا أحمد.   

 121.122.129. صنفسهالمرجع . خدمات المعلومات فً المكتبات التقلٌدٌة وااللكترونٌةالدباس، رٌا أحمد.    2
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يمكن تعريف محركات البحث المتعددة باعتبارىم نظم محركات البحث المتعددة: : 0-4-9

توفر إتاحة موحدة لعدد من محركات البحث ويمكن تحديد وضائفيا الرئيسية في اختيار 

قاعدة البيانات، اختيار الوثيقة، ارسال االستفسار، ودمج النتائج ويتحكم الجزء الخاص 

باختيار قاعدة البيانات في تحديد أفضل األدوات البحثية المالئمة لالستفسار المقدم من قبل 

 .1المستفيد

يمكن النظر إلى محركات البحث الذكية كونيا أدوات محركات البحث الذكية:  :0-4-4

بحث تستخدم آليات لمبحث بالتفويض عن االحتياجات المعموماتية لممستفيد وتتضمن ما 

ومحركات البحث األنطولوجيات ومن ثم  Eurekaيطمق عميو محركات البحث الداللية مثل 

 يمكن تصنيف ىذه األدوات إلى فئتين رئيسيتين ىما: 

 الداللي ويطمق عمييا محركات البحث األنطولوجي.مخصصة لوثائق الويب محركات  -

 محركات تحاول تحسين نتائج البحث باستخدام المغات المعيارية لمويب الداللي  -

  semantic2ويطمق عمييا 

                                                             
 عبد الهادي. استخدام أدوات البحث الذكٌة المتاحة على الوٌب فً البحث العلمً: دراسة استكشافٌة الجوهري، أمجد  1

 متاحة على الخط: )12/03/2018(أطلع ٌوم  .مقارنة لطالب الدراسات العلٌا بجامعة المنٌا
http://dx.doi.org/10.5339/qpoc.2015. cit this article as:el gohary AA. 

 استخدام أدوات البحث الذكٌة المتاحة على الوٌب فً البحث العلمً: دراسة استكشافٌة الجوهري، أمجد عبد الهادي. 2

 متاح على الخط: )12/03/2018(أطاع ٌوم  .مقارنة لطالب الدراسات العلٌا بجامعة المنٌا
http://dx.doi.org/10.5339/qpoc.2015. cit this article as:el gohary AA. 
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ىي عبارة عن مواقع متخصصة باألنترنت تنتقي األدلة الموضوعية:  :0-4-5

مواقع الويب تحت رؤوس موضوعات، حيث تقوم بتجميع مصادر المعمومات 

وتنظيميا وفق قطاعات موضوعية من العام إلى الخاص إذ يمكن التصفح عن 

طريق التدرج من األعم إلى الخاص إلى غاية ايجاد الموضوع المحدد أي أن 

جموعات لمواقع الويب مرتبة وفق مواضيعيا كما تحتوي األدلة الموضوعية ىي م

عمى وصالت تقود إلى المواقع ذات العالقة، وىناك عالقة بين الدليل والخدمات 

 .1التي يقدميا سواء من حيث الكم، المعالجة أو المقابل المادي لمخدمة المقدمة

لجزئية من  تعرف البوابات عادة بأنيا نقطة دخول موقع بدايةالبوابات: :0-4-6

الويب، وتجمع مزيجا من الخدمات والمحتويات كالبريد االلكتروني، الدردشة، 

المواقع اإلخبارية واأللعاب، وىي تقدم روابطا لوظائف مختمفة موجودة في مواقع 

مختمفة، أما في مجتمع المكتبات فإنيا خدمة تسمح لممستفيدين بالوصول إلى 

ترونية، حيث تعد قاعدة بيانات ضخمة تشمل محتويات المكتبات في صورتيا االلك

تسجيالت ما وراء البيانات أين تقوم بوصف مصادر الويب وتوفير الروابط الفائقة 
                                                             

1
 المعلومات العلمٌة والتقنٌة عبر األنترنت واستخدامها من طرفاستراتٌجٌات بودربان، عزالدٌن.  حواطً، عتٌقة؛  

 .41ص. 2010، 1، ع، 20، مج، RISTمجلة . األساتذة الباحثٌن الجامعٌٌن
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 خدمات االنترنت واستكشاف المصادر ليا، أي أن البوابة أداة بحث توفر إتاحة 

حيث تستقبل استفسارات الباحثين وتوجييا إلى خدمات المعمومات األخرى التي 

 1تضم المصادر المعموماتية التي يتم عرضيا وفقا الحتياجات الباحثين

الويب الخفي ىو ذلك الجزء من األنترنت الذي ال يمكن  فهارس الشبكة الخفية:: 0-4-7

الوصول إليو أو تكشيفو من قبل محركات البحث، والذي يضم مجموعة من مصادر 

يح أو اشتراك لمدخول إلى ىذا النوع المعمومات التي تتطمب من الباحث الوصول عمى تصر 

من الويب. حيث أنو يضم مواقع متطورة ال يمكن مسائمتيا إال من خالل محركات بحثيا 

 2الداخمية والصفحات المحمية بكممات السر والتي تمنع من محركات البحث العادية.

ىا ثم وىي برامج إليجاد صفحات جديدة عمى الويب واصطيادبرنامج العنكبوت:  :0-4-8

اضافتيا إلى قاعدة بيانات محرك البحث، وتسمى أيضا بالزواحف، وكذا االنسان اآللي أو 

وكذا الكممات المفتاحية التي  urlالديدان، والتي تأخذ مؤشرات المواقع من عنوان الصفحة 

 تضميا.

                                                             
 استراتٌجٌات المعلومات العلمٌة والتقنٌة عبر األنترنت واستخدامها من طرفبودربان، عزالدٌن.  حواطً، عتٌقة؛  1

 42. ص السابقالمرجع . األساتذة الباحثٌن الجامعٌٌن
2
 استراتٌجٌات المعلومات العلمٌة والتقنٌة عبر األنترنت واستخدامها من طرفبودربان، عزالدٌن.  حواطً، عتٌقة؛  

 42. صنفسهالمرجع . األساتذة الباحثٌن الجامعٌٌن
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ويمثل قاعدة بيانات ضخمة لوصف صفحات الويب باالعتماد برنامج المكشف: :4-9-

وىذا ما عمى المعمومات التي جاء بيا برنامج العنكبوت وفق معيار الكممات األكثر تكرار 

 1يجعميا توفر الجودة في البحث التي يسعى لتحقيقيا كل باحث عمى الشبكة.

ار في مربع البحث حيث ويبدأ دوره عند كتابة االستفس برنامج محرك البحث::0-4-01 

 يتم أخذ الكممة المفتاحية والبحث عن صفحات الويب التي تحقق االستعالم والذي كونو 

 برنامج في قاعدة البيانات، ثم يعرض نتيجة البحث في نافذة مستعرض محرك البحث

Browser Window.2 

 المبحث الثاني: البيئة الرقمية والبحث عن المعمومة.

 جاءت البدائل التكنولوجية الحديثة لتغير كل األسس العممية لتمك األنظمة التي كانت سائدة،

إذ حمت المعمومات المتعددة الوسائط محل المعمومة النصية، إذ أصبحت ىناك طرائق عديدة 

ومتطورة ألخذ المعمومة بشكل أسرع وبطرق متعددة، حيث أصبحت ىناك شبكات عالمية 

 نات مصممة ومبرمجة تتاح لمباحث.ضخمة وقواعد بيا

                                                             
األساتذة  واستخدامها من طرفاستراتٌجٌات المعلومات العلمٌة والتقنٌة عبر األنترنت بودربان،  حواطً، عتٌقة؛  1

 41ص السابقعز الدٌن. المرجع  الباحثٌن الجامعٌٌن
2
 استراتٌجٌات المعلومات العلمٌة والتقنٌة عبر األنترنت واستخدامها من طرفبودربان، عزالدٌن.  تٌقة؛حواطً، ع  

 .41. صالمرجع نفسه .األساتذة الباحثٌن الجامعٌٌن
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فإن شبكة األنترنت ىي اإلطار العام الذي تبنى حولو كل نظم المعمومات بجميع مكوناتيا 

 من بنية لمشبكة، وىيكمة لممحتويات المعرفية ونوعية لمخدمات االتصالية داخميا.

واالختصاصات وعميو فالبيئة الرقمية تعرف بأنيا مجموعة من العناصر متفاوتة الميام 

والدرجات الوظيفية والقناعات والكفاءات العممية المتفاعمة فيما بينيا وفق منظومة إلنجاز 

ميام محددة، وبعبارات أخرى فإن البيئة الرقمية ىي نتيجة لمتطبيقات التكنولوجية المختمفة 

 .1في المؤسسات وتفاعل اإلنسان ومدى تقبمو لمتغيرات الجديدة

مى مدى العصور الماضية تطورا ىائال في مجال تقنية المعمومات وقد حقق اإلنسان ع

واالتصاالت خاصة في وجود شبكة األنترنت التي زادت من حجم المعمومات المتاحة وتعدد 

تاحة الدخول إلى المعمومات  أشكاليا، أي أن شبكة األنترنت تعد البيئة المثالية الحتضان وا 

صادر المعمومات عمى وسائط رقمية مخزنة في قواعد الرقمية والتي تقوم بتوفير أوعية وم

المعمومات، بحيث تتيح لممستفيدين اإلطالع والحصول عمى ىذه األوعية من خالل نيايات 

طرفية مرتبطة بقواعد المعمومات وبيذه الطريقة تمكن الباحثين من الحصول عمى أوعية 

                                                             
  .114ص .2004عمان: دار المسٌرة، . المكتبات)أتمتة (حوسبة السامرائً، إٌمان فاضل.  قندٌلجً، عامر إبراهٌم؛   1
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يات طرفية مرتبطة بتمك في أي وقت ومن أي مكان تتوفر فيو نيا 1ومصادر المعمومات

  القواعد المعموماتية.  

ومختمفة لمصادر المعمومات عديدة  ىناك تعاريف الرقمية: مصادر المعمومات مفهوم :2-0

وىو قاموس عمم المكتبات والمعمومات المتاح عمى  odilisالرقمية، حيث عرفيا قاموس 

الخط المباشر عمى أنيا أحد المقتنيات الميمة لممكتبات حيث تتخذ شكل رقمي مثل 

الدوريات اإللكترونية والكتب اإللكترونية، األعمال المرجعية المتاحة عمى الخط المباشر، أو 

البيبميوغرافية، ومصادر منشورة  تكون محممة عمى أقراص مميزرة ومختمف قواعد البيانات

االنترنت وتعرف كذلك عمى أنيا مصادر تحتوي عمى بيانات ومعمومات عمى صفحات 

مخزنة رقميا، وتعرف كذلك عمى أنيا مصادر متوفرة عمى شكل رقمي أو الكتروني أو 

 2مجموعة المصادر اإللكترونية المتوفرة عمى أقراص الكترونية.

 إن مصادر المعمومات الرقمية عرفت رواجا كبيرا ومات الرقمية: مميزات مصادر المعم:2-2

ليا من قبل الباحثين في عالم المعموماتية وأكبر دليل عمى ذلك ىو االستخدام المكثف 

 خاصة المتاحة عمى الشبكة العنكبوتية، أو المتوفرة من خالل المكتبات الرقمية وااللكترونية 

                                                             
استرجاع المعلومات العلمٌة والتقنٌة فً ظل البٌئة الرقمٌة ودوره فً دعم االتصال العلمً بٌن لحواطً، عتٌقة.   1

 ،قسنطٌنة دولة.دكتوراه  جٌجل.-ىامعة محمد الصدٌق بن ٌحٌالباحثٌن: دراسة مٌدانٌة مع األساتذة الباحثٌن بج

 .50. ص 2013/2014
2
سلوكٌات األساتذة الباحثٌن للوصول إلى المعلومات فً البٌئة الرقمٌة: األساتذة الباحثون بجامعتً الجلفة هتهات، محمد.   

 51ص المرجع السابق. .واألغواط أنموذجا
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استحوذت عمى مكان واسع من اىتمامات الباحثين بمختمف أنواعيم وذلك نظرا  حيث

 لمخصائص والمميزات التي تمتاز بيا ومن أىميا نذكر:

 .الحداثة والتغير السريع في المعمومات التي تتيحيا 

 ن المصادر.اإلطالع عمى المصدر الواحد ألكبر عدد م 

 الزمان والمكان فيي متاحة عبر العالم. اختراق 

 1القضاء عمى مشكل الحيز المكاني التي تعاني منو المكتبات التقميدية 

  سيولة حمميا فبإمكان الباحث أو أيا كان حمل آالف المجمدات في حاسبو الشخصي

 أو بطاقة الذاكرة.

 لتقنيات الحديثة.سيولة تبادليا بين الباحثين عن طريق البريد االلكتروني أو مختمف ا 

  االقتصاد في النفقات والتكاليف مقارنة مع مصادر المعمومات المطبوعة التي يقدر

 ثمنيا حوالي عشرة أضعاف مصادر المعمومات اإللكترونية.

  السرعة والدقة المتناىية في الحصول عمى المعمومات، إذ يتم بذل أقل جيد ممكن في

 2استراتيجيات البحث في البيئة الرقميةالتوصل إلى نتائج جيدة باالعتماد عمى 

 .تطوير مستوى وجودة خدمات المعمومات المقدمة 

                                                             
1
المعلومات فً البٌئة الرقمٌة: األساتذة الباحثون بجامعتً الجلفة سلوكٌات األساتذة الباحثٌن للوصول إلى هتهات، محمد.   

 .66. ص نفسهالمرجع  .واألغواط أنموذجا
 .155ص .2009 ،الصفاءعمان: دار  مصادر المعلومات فً المكتبات ومراكز المعلومات.النواٌسة، غالب عوض.   2
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  ظيور طرق ووسائل جديدة لمتواصل والحوار بين المستفيد وأخصائي المكتبات

 والمعمومات، وتعتمد ىذه الوسائل بشكل كبير ومباشر عمى التقنية.

  1خدمات المعموماتتوظيف التقنية الحديثة وتطبيقاتيا في مجال تقديم 

وتتمثل ىذه األشكال في مختمف مصادر أشكال مصادر المعمومات الرقمية: : 9.2

 المعمومات الرقمية التي تحمل معمومات.

يمكننا تعريفو عمى أنو الكتاب الذي يمكن التعامل معو بأي من الكتاب الرقمي: : 0.9.2

الوسائط االلكترونية وىو كتاب يكون إما ناتجا من منشأ تقميدي ورقي عبر مراحل عممية 

ويمكن أن يكون مشتمال عمى النص مضافا إليو الرقمنة أو أنشأ الكترونيا منذ الوىمة األولى 

عمية األخرى ويمكننا الوصول إليو بتحميمو من موقع تسييالت الصورة، واإلمكانيات التفا

الناشر عمى االنترنت أو شرائو من السوق عمى شكل قرص أو أسطوانة أو يرسمو الناشر 

 عمى البريد االلكتروني. 

 ويتميز الكتاب االلكتروني عمى مجموعة من الخصائص أىميا: 

 .يمكن نقمو بسيولة أو نقمو عمى أجيزة متعددة 

  صول إلى محتوياتو عشوائيا باستخدام الحاسوب.سيولة الو 
                                                             

1
خدمات المعلومات فً البٌئة الرقمٌة: مكتبة أكادٌمٌة سوداتل العوض، أحمد محمد الحسن.  حسن، نصر الدٌن أحمد؛  

  .09.10ص .2010 : لبنان،لالتصاالت. ورقة المؤتمر الحادي والعشرٌن التحاد المكتبات والمعلومات. بٌروت
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 .سيولة قراءتو باستخدام الحاسوب 

 .ربطو بالمراجع العممية التي تأخذ منيا االقتباسات 

  يحتوي عمى وسائط متعددة ثل الرسوم المتحركة والصور ولقطات الفيديو والمؤثرات

 الصوتية المتنوعة وخمفية الصفحات.

 *إال أنو يعاب عميو: 

 .ارتفاع سعر أجيزة قراءة الكتب االلكترونية 

 .1بطيء االنتشار بين عامة المجتمع نظرا لأللفة الكبيرة لمكتاب الرقي 

ونعني بيا تمك التي تصدر إال بشكميا االلكتروني، وتوزع الدورية االلكترونية: : 2.3.2

 ما ىو غير مجاني  عبر االنترنت ومنيا ما يوزع مجانا عبر االشتراك في لوائح توزيع، ومنيا

 يسمح بالدخول إلى موقعيا عبر رمز سري بعد تسديد رسم االشتراك.

 مميزات الدورية االلكترونية:-

 .تزود الباحثين بأحدث المعمومات العممية في حقول تخصصاتيم 

 .قابمية الدخول في عناصر الوسائط المتعددة 

                                                             
1
الجتماعٌة توظٌف الباحثٌن الجامعٌٌن للمعلومات فً البٌئة الرقمٌة: األساتذة الجامعٌون بكلٌة العلوم امصباح، عمر.   

 .44.45ص .2015.2016، مذكرة الماستر. جامعة مستغانمبمستغانم. 
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 .لى مصادر عممية أخرى  البحث السريع والتوجيو من وا 

 .األمان وانعدام إمكانية الضياع 

  التحميل بمقاالت مختارة ومحددة قصد االستخدام الالحق ليا عمى الحواسيب

 .1الفردية

يخزن الحاسب البيانات ويتعامل معيا وفق أسس معينة، وتمكن قواعد البيانات: :3.3.2

البحث عن برنامج الحاسب من تأسيس قواعد بيانات ألىداف متنوعة وعمى ىيئات مختمفة، و 

المعمومة في ىذه القواعد واسترجاعيا منيا، وتحفظ معمومات في ممفات أو قواعد بيانات 

تشتمل عمى سجالت وتتكون من حقول أو بيانات وىذه األخيرة تتكون أيضا من حقول فرعية 

أو عناصر بيانات ويعد تصميم قاعدة البيانات عنصرا ميما من عناصر تصميم نظام 

كل ميمة جديدة، إذ أن ذلك سيحدد الطرق التي ينتم بيا تخزين المعمومات  يفترض فيو تنفيذ

 2واسترجاعيا

 تكمن أىمية قواعد البيانات في ما يمي:أهمية قواعد البيانات:  - 

 .تخزين كم ىائل وغير محدود من المعمومات 

                                                             
المكتبات الجامعٌة داخل البٌئة االلكترونٌة: دراسة مٌدانٌة بالمكتبة الجامعٌة المركزٌة لجامعة بوشارب، بولودانً لزهر.   1

 . 150.151ص  .2006مكتبات. قسنطٌنة، فرحات عباس سطٌف. ماجستر: علم ال
2
 .1993 ،مكتبة الملك فهد الوطنٌة الرٌاض: تر: العكرش، عبد الرحمن بن حمد.. أسس تقنٌة المعلومةرولً، جنٌفر.   

  156ص
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 .تشارك البيانات والمعمومات مع تطبيقات أخرى 

 .السرعة في فرز وتصفح البيانات 

 1سيولة التخزين والتعديل واإلضافة والحذف 

تعد شبكة األنترنت أكبر مزود لممعمومات بأشكاليا المختمفة في الوقت  األنترنت: :4.9.2

الراىن، فيي تمك المكتبة العالمية الضخمة، وىي أم الشبكات أو شبكة الشبكات، فيي تضم 

أو الواسعة النطاق  LANمنيا عددا كبيرا من شبكات المعمومات المحوسبة سواءا المحمية 

WAN  فيي تصل بين العديد من الحاسبات والشبكات المختمفة األبعاد واألحجام، وتيدف

إلى خدمة البحث العممي وتتيح العديد من الخدمات كالتجارة االلكترونية، تبادل الممفات 

الشبكة ونجد أنو قد أطمق عمييا تسميات متنوعة وكثيرة منيا: والصور والنصوص،... 

أو الطريق اإللكتروني  THE WEBأو العنكبوت  NETأو الشبكة  WORLD NETالعالمية

 2السريع لممعمومات

يعتبر من أكثر وأىم الخدمات المقدمة من طرف شبكة األنترنت  * خدمة البريد اإللكتروني:

 وىو عبارة عن عممية إرسال واستقبال الرسائل عبر األشخاص عن طريق الحاسوب وفي كل

 بقاع العالم ويمتاز البريد اإللكتروني بعدة مزايا أىميا: 
                                                             

 قواعد البٌانات ونظم المعلومات فً المكتبات ومراكز المعلومات.أبو عجٌمة، ٌسري أحمد.  ً، إٌمان فاضل؛السامرائ  1

 52ص .2000، عمان: دار المسٌرة
2
مصادر المعلومات: من عصر السامرائً، إٌمان فاضل.  علٌان، ربحً مصطفى؛ قندٌلجً، عامر إبراهٌم؛   

 .325. ص2000المخطوطات إلى عصر األنترنت. عمان: دار الفكر، 
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 .انخفاض التكمفة مقارنة مع وسائل االتصال األخرى 

 .حفظ الرسائل لمدة زمنية طويمة 

 .السرعة في االرسال واالستقبال 

 .تسييل المراسالت الدولية 

 .لى عدة جيات  إرسال عدة رسائل في الوقت نفسو وا 

ىي عبارة عن نظام مجيز بحيث يسمح بتكوين عدد من مجموعات خدمة القائم البريدية: *

المستخدمين يمكن من خاللو تبادل الرسائل الخاصة بموضوع ما حيث أن لكل قائمة ىناك 

عنوان بريد واحد ليتم توزيعيا آليا عمى كل المشتركين في ىذه القائمة، ويوجد العديد بل 

 مى األنترنت حيث تختمف وتتعدد المواضيع التي تناقشيا.اآلالف من القوائم ع

ىي اختصار لكممة بروتوكول نقل الممفات وىو طريقة تسمح : (ftp)خدمة نقل الممفات*

بنقل الممفات الكبيرة بين أجيزة الكمبيوتر والبعيدة عن بعضيا البعض وتوجد في شبكة 

 1(tcp ip)تستخدم بروتوكول

                                                             
1
عٌة توظٌف الباحثٌن الجامعٌٌن للمعلومات فً البٌئة الرقمٌة: األساتذة الجامعٌون بكلٌة العلوم االجتما مصباح، عمر.   

 .48.49المرجع السابق. ص بمستغانم. مذكرة الماستر.
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إن التطور الذي وصمت إليو تكنولوجيا  ة عمى البحث الوثائقي:: تأثير البيئة الرقمي4.2

المعمومات في اآلونة األخيرة أدى إلى بزوغ ثورة معموماتية كبيرة، وىذا ما جعل الباحث يمجأ 

 إلى بيئة غير البيئة التي عيدىا وىذا يرجع إلى: 

سببو تقدم وسائل  يشيد عصرنا الحاضر انفجارا معموماتيا ىائال،* االنفجار المعموماتي: 

االتصال الحديثة وانتشار األنترنت، حيث يشيد كل يوم إضافة الماليين من الصفحات، ىدا 

النمو السريع ولد مشكمة كبيرة فيما يتعمق بكيفية الحصول عمى المعمومات المطموبة بيسر 

آللية وسيولة وبشكل فعال، لذا نجد أن الميتمين بيذه الشبكة طوروا من السبل والوسائل ا

 الذكية ما يضمن السيطرة عمى ىذا الطوفان المعموماتي اليائل.

لم يقف الميتمون بتقنيات المعمومات والمختصون في عدم السيطرة عمى المعمومات: *

كثيرا من اآلليات  امجال استرجاعيا إزاء ظاىرة طوفان المعمومات مكتوفي األيدي، بل طورو 

ن المعمومات في شبكة االنترنت العالمية، وذلك من ث عالبحأداء والبرامج التي تحسن من 

أجل السيطرة عمى ىذا الكم اليائل من المعمومات المتدفقة كل يوم وتتم السيطرة عمى تدفق 

، وعمى الرغم من كل المجيودات المبذولة في 1المعمومات في االنترنت وفق طرق متنوعة

                                                             
تنظٌم واسترجاع المعلومات على الشبكة العنكبوتٌة بٌن هٌمنة محركات البحث وفعالٌة تقنٌة  بن زاٌد، عبد الرحمان.1

 .90. ص2011/2012، قسنطٌنة الفلكسونومً. مذكرة ماجستر.
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عمى تدفق المعمومات في شبكة  محاولة من ىذه االشكالية إال أن مشكمة عدم السيطرة

 األنترنت ال تزال قائمة.

لعل ىذه من أىم معضالت األنترنت في الوقت الراىن، ىذا الكم  الفوضى المعموماتية:*

اليائل من المعمومات المتاحة ال ينيج نظاما معينا في عممية الترتيب وتنظيم ىذه 

شخاص ومؤسسات وغيرىا، وكثير المعمومات، حيث نجد المعمومات المتناثرة ىنا وىناك أل

من أصحاب المواقع ليس لدييم دراية بعممية تنظيم المعمومات وترتيبيا، ومن ىنا كان العبئ 

 األكبر عمى مستخدمي األنترنت في عممية غربمة المعمومات والحصول عمى ما يريدونو.

إن كل مستخدم لشبكة األنترنت يشعر بأن ىناك مشكمة مشكمة البحث عن المعمومات: *

تتعمق بالمعمومات التي يحتاجيا من الشبكة، وبطبيعة الحال فيذه المشكمة تتفاوت في 

حجميا بين مستخدم وآلخر وتتمثل مشكمة البحث في األنترنت في كمية المواد المسترجعة 

يارات صعبة، ولعل جوىر أمام خفي عمميات البحث، وىذا ما جعل مستخدم األنترنت 

مشكمة البحث عن المعمومات عموما ىو استرجاع كل مالو صمة بموضوع االستفسار، وفي 

الوقت نفسو حجب المعمومات، ومن ىنا نقول إن المشكمة قد تكمن في عدم خبرة المستخدم 
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في أساليب التعامل مع محركات البحث بشكل سميم مما يؤدي إلى الحصول عمى النتائج 

  .1ير مرضيةالغ

  :الفصل خالصة

إن البحث الوثائقي يعرف عمى أنو مجموعة خطوات منيجية يتبعيا الباحث في سبيل    

الوصول إلى المعمومات التي تنقصو ويحتاجيا أو لإلجابة عن األسئمة التي كانت تراوده 

ح لو مستعينا بتمك األدوات عمى اختالف أنواعيا وأشكاليا وكذلك طرق البحث والتي تسم

بالوصول إلى األكثر دقة في المعمومات واستثمارىا واستخداميا في الوجو الصحيح وىذا 

  بفضل البيئة الرقمية.

 

 

 

 

                                                             
1
لٌة تقنٌة المعلومات على الشبكة العنكبوتٌة بٌن هٌمنة محركات البحث وفعاتنظٌم واسترجاع  بن زاٌد، عبد الرحمان.  

 .91. ص2011/2012 ،قسنطٌنة . مذكرة ماجستر.الفلكسونومً



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . 

 

 الفصل الثاني:

استراتيجية 
البحث الوثائقي 
 في البيئة الرقمية
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 تمهيد: 

تتميز البيئة الرقمية بمجموعة من المصادر الرقمية ويتم الوصول إلى تمك المصادر     

بطرق وأساليب مختمفة، باإلضافة إلى بعض الميارات الميمة التي تتمثل في جمع مختمف 

المعمومات في البيئة الرقمية وكذلك االعتماد عمى استراتيجيات بحثية أدوات البحث عن 

حسب طبيعة الباحث أو طبيعة المعمومات التي تكون داخل البيئة الرقمية سواءا كانت تتميز 

بالمصداقية أو العكس لذلك تم وضع معايير وطرق بحث صحيحة من أجل تحقيق األىداف 

 وبناء معمومات فعالة.

 وات البحث الوثائقي في البيئة الرقمية.: أد10المبحث

ليس البحث غاية في حد ذاتو إال أنو السبيل إلى التقدم العممي والنمو الحضاري     

واألسموب األمثل لحل المشكالت وتخطي العقبات، واألداة األكثر فاعمية في سبيل الوصول 

لمفيدة التي تموج بيا إلى األىداف، لذلك تعتبر عممية الوصول إلى ماليين المعمومات ا

آالف المواقع عمى شبكات األنترنت من أصعب العمميات التي يواجييا المستفيدين عند 

استخدام اإلنترنت، حيث يحتاج من يستخدميا إلى أن تتوافر فيو القدرة عمى الوصول  من 

ى خالل محركات البحث وكيفية التعامل معيا والوصول إلييا، وذلك لكي يستطيع الوصول إل

ما يريد بسيولة وبسرعة بعيدا عن الجموس لساعات طويمة من دون جدوى، حيث تعج 
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األنترنت بمئات من محركات البحث مختمفة األغراض و الوظائف، و تتباين الوظائف التي 

تقدميا ىذه المحركات: فمنيا ما يسمح بالبحث عن النصوص فقط، ومنيا ما يقدم إمكانيات 

 أو عن الصور أو ممفات الفيديو أو غيرىا.  web البحث عن عناوين المواقع

 البحث عن صفحات المواقع المتخصصةوتتخصص كثيرا محركات البحث في الفيرسة و 

 1ية ومحركات البحث الخاصة باألخباركمحركات البحث الخاصة بالمواقع التقن

الموجودة  كما ىو الشأن كذلك لألدلة الموضوعية والبوابات االلكترونية وفيارس المكتبات

 عمى الخط وجميع أدوات البحث المرتبطة بالبيئة الرقمية أو الشبكة العنكبوتية.

إن الشخص الذي يجري بحثا في إحدى أدوات البحث ال يقوم بالبحث المباشر في شبكة   

األنترنت كميا، ولكنو في واقع األمر يبحث في قواعد البيانات التي يوفرىا مقدمو خدمات 

البحث تعد بمثابة فيارس أو كشافات لمحتويات شبكة األنترنت، حيث تضم  البحث، وأدوات

 2بدائل وثائق الويب وتعمل عمى تنظيميا.

 

                                                             
ندوة عن تأثٌر . الفنٌة لمحركات البحث واقتصادٌاتها على شبكة األنترنتورقة عن الجوانب . رٌاض، دالٌا نصار 1

 .4/8/5002-13/7مصر: اإلسكندرٌة،  محركات البحث على إدارة األنترنت.
http://serch.mandumah.com/Record/120135.pdf 

ه. 3457، الملك فهد الوطنٌةمكتبة الرٌاض:  أساسٌات نظم استرجاع المعلومات االلكترونٌة.بالمفلح، فاتن سعٌد.  2

 .391ص
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 محركات البحث: :1-1

ىي عبارة عن وسائل وأدوات لمبحث تسمح لممستفيد من خدمات األنترنت ولمستخدمو بأن    

يتحرى ويجد معمومات محددة، أو وثائق معينة. وىي أيضا برمجيات متخصصة في البحث 

عن المعمومات عمى شبكة األنترنت، تتصل بقواعد البيانات والمواقع، وتمكن المستفيدين من 

العالمية، أو عمى الموزع متوافرة عمى الشبكة العنكبوتية  الحصول عمى أية معمومة

 . ftpااللكتروني المعروف باسم

إذن فمحرك البحث ىو برنامج مصمم لممساعدة في العثور عمى المعمومات المخزنة عمى  

 ، أو نظام محوسب شخصي مرتبط باألنترنت.world wide webنظام الشبكة العالمية 

د أن يطمب المحتوى الذي يقابل المعايير المحددة التي تحتوي ويسمح محرك البحث لمواح

 عمى كممة أو عبارة ومن ثم يستدعي قائمة بالمراجع التي توافق تمك المعايير.

وتستخدم محركات البحث فيارس منتظمة التحديث لكي تؤدي ميمتيا بسرعة وفعالية، ومن 

 1ثيا بشكل دوري منتظم.ىذا المنطمق فإن محركات البحث تستخدم فيارس يتم تحدي

 

                                                             
1
 عمان: دار الٌازوري مصادر المعلومات التقلٌدٌة وااللكترونٌة. السامرائً، إٌمان. ؛مصطفى علٌان، قندٌلجً، عامر؛ 

 .115-111ص .5009، العلمٌة
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 *محركات البحث الذكية: 

وىي نوع من المحركات التي تتابع طمبات البحث الجارية في كل محركات البحث    

والذي بدأ وألول مرة يبحث  (Meta Crawler)الرئيسية، وأول ظيور ليذا النوع من المحركات 

في كل من ليكوس، وألتفيستا، وياىو أكسايت، وويب كراولر، وانفوسيك في آن واحد معا، 

الطالب في جامعة واشنطن،  أيريك سيمبرج، من قبل 1995د تم تطويره في عام وق

تنسيق ناتج عن مواقع البحث من  بحيث يعمل عمى إعادةأورين إيتوزني وبمساعدة 

 1المختمفة، ويفيرسو عمى صفحة وجيزة المحركات

 * أهمية محركات البحث: 

 تكمن أىمية محركات البحث في شبكة األنترنت في : 

  توسيع دائرة المؤسسات التي يمكن تجذب خريجي الجامعات لمعمل بيا خارج إطار

 المؤسسات التقميدية.

  بالتعرف عمى تمبية احتياجات المستفيدين من المعمومات في المجتمع االفتراضي

 سمات وخصائص ىذه المحركات.

                                                             
 .35. ص5031 ،القاهرة: دار السحاب أدوات البحث عن المعلومة فً البٌئة الرقمٌة.الهوش، أبوبكر محمود.   1
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  التعرف عمى الخصائص البحثية لكل محرك، ومن ثم معرفة متى يمكن استخدام

 1محرك معين في موقع معين

 *مميزاتها: 

 .شمولية التغطية لممتاح من معمومات عمى الشبكة 

 .حداثة معموماتيا 

 .سيولة البحث فييا واستخداميا 

 بشكل أكبر خصيصا من خالل ربط مصطمحات البحث  اتاحتيا وتحديد الموضوعات

 ببعضيا.

 .أداة من أدوات استرجاع المعمومات عبر شبكة األنترنت 

 .يعمل بعضيا كبوابات ضخمة لمدخول إلى األنترنت 

 2توفير مجموعة واسعة من الخدمات التي يحتاج إلييا مستخدمي األنترنت 

من أكبر وأحسن أدوات البحث الممتعة والمتوفرة  Googleيعتبر : Googleمحرك البحث *

عمى شبكة األنترنت ولذلك يعتبر أكثر محركات البحث استخداما وتفضيال من قبل 

مستخدمي الشبكة في ىذه األيام خاصة في البيئة األكاديمية، فيو يمتمك أجيزة آلية تقضي 
                                                             

 .55.51. ص السابقالمرجع  .أدوات البحث عن المعلومة فً البٌئة الرقمٌةالهوش، أبو بكر محمود.   1
2
عمان: دار  .3ط اإلنترنت والنشر اإللكترونً: الكتب اإللكترونٌة والدورٌات اإللكترونٌة.النواٌسة، غالب عوض.  

 .21.27. ص3415/5033 ،الصفاء
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ترنت لتنتقل مشاىدتيا وقتيا في االنتقال بين صفحات الويب في جميع أنحاء شبكة األن

مباشرة وفي منتيى السرعة، ولذلك فبمجرد أن تقوم بالبحث عن أي من ىذه الكممات، سوف 

 .1يقوم ىذا الفيرس بإظيار الصفحات التي تندرج بيا ىذه الكممات مباشرة

 ومن خصائصو:

  يعطيك نتائج مرتبة حسب عدد الوصالت من أعمى الصفحات ترتيبا في قواعد

 البيانات.

 بالمصطمح المستخدم.قدم بدائل في حالة إدخال تيجئة غير صحيحة ي 

  ال يتطمب معايير خاصة لبناء جمل بحث، ببساطة وضع كممات مفتاحية لمموضوع

 .تمقائيا andالمطموب ويقوم المحرك نفسو بإضافة عامل الربط

 يبحث بor .إذا كانت مكتوبة بحروف كبيرة 

 اصفات ت ومنيا العربية، ويمكن تحديد مو يقدم إمكانية البحث في عدد من المغا

 2الموقع حسب المغة المطموبة

 

                                                             
عمان: عالم الكتب  أساسٌات المكتبات والمعلومات والبحث العلمً. المومنً، حسن أحمد. ربحً مصطفى؛، علٌان 1

 .598. ص5009 الحدٌث،
2
.ص 3411/5032 .عمان: دار الصفاء،05ط المكتبات اإللكترونٌة والمكتبات الرقمٌة. .علٌان، ربحً مصطفى 

548.549. 
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 عوائقه:-

  الصفحات الجديدة التي تطير ضمن النتائج حيث تأخذ بعض الوقت ليتم إضافتيا

 وربطيا مع مصادرىا الجديدة.

 1يمكن التالعب بنتائجو من قبل األشخاص القائمين عمى صيانة الصفحات 

 Googleمحرك البحث  : واجهة10الشكل

                                                             
 .549. صالمرجع نفسه اإللكترونٌة والمكتبات الرقمٌة. المكتبات. علٌان، ربحً مصطفى 1
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تقوم بتجميع مصادر المعمومات وتنظيميا وفق قطاعات  األدلة الموضوعية:: 1-2

موضوعية تتفرع من العام إلى الخاص، وىي عبارة عن مواقع متخصصة باألنترنت تنتقي 

. 1العموم، التكنولوجيامواقع الويب وتنظميا تحت رؤوس موضوعات مثل الفن، التربية، 

ومنيم من يرى األدلة الموضوعية ىي مواقع في األنترنت تيتم بتصنيف المواقع المتاحة 

 عمى األنترنت وفق نظام موضوعي ىرمي حيث يتم اختيار ىذه المواقع من قبل عاممين 

 .2متخصصين يعممون لحساب مؤسسات تيتم ببناء أدلة موضوعية عمى األنترنت

األدلة الموضوعية ىي أدوات بحث عمى الويب كما يوضح أحد المتخصصين أن مفيوم 

تنظم المواقع بداخميا في ترتيب موضوعي وتسمح لمباحث باستعراض ىذه القوائم استنادا، 

إلى موضوع البحث وتجمع المواقع وتصنف بواسطة البشر وقد تستخدم آلية بحث السترجاع 

 .3المواقع من قاعدة البيانات

 

 

                                                             

   
ة: الدار المصرٌة النقٌب، متولً. مهارات البحث عن المعلومات وإعداد البحوث فً البٌئة الرقمٌة. القاهر1

 .512ص ،5008اللبنانٌة،
 ،ملك فهد الوطنٌةبن علً الغانم، منى. األدلة الموضوعٌة العربٌة على شبكة األنترنت. الرٌاض: مكتبة ال 2

 .13. ص5009/3410
 .13المرجع نفسه. ص  .األدلة الموضوعٌة العربٌة على شبكة األنترنتبن علً الغانم، منى.  3
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 د تقسيمات لألدلة الموضوعية نذكر منيا:يوج*أنواع األدلة الموضوعية: 

 التقسيم النوعي:-

ىذا النوع من األدلة ييتم بتجميع مواقع ذات صفة معينة مثل مواقع الصوتيات، أو تعمل 

 عمى تجميع مواقع خدمات معينة مثل مواقع البريد االلكتروني.

 التقسيم المكاني:-

نوع من األدلة الذي يضم مواقع ذات بعد جغرافي معين مثل دليل يجمع مواقع تتناول  وىو

 دولة أو والية أو إقميم معين.

 التقسيم الموضوعي:-

يضم ىذا النوع مكن األدلة المواقع التي تيتم بموضوع معين وموضوعات مختمفة وىذا النوع 

 1من أكثر األنواع انتشارا

 التقسيم المغوي: -

ذا النوع من األدلة بتجميع مواقع ذات لغة محددة وييدف ىذا النوع إلى خدمة ييتم ى

 مجتمعات عرقية.

                                                             
 .18ص  السابق. المرجعاألدلة الموضوعٌة العربٌة على شبكة األنترنت.  بن علً الغانم، منى.  1



 استراتيجية البحث الوثبئقي في البيئة الرقمية                                  بني:ل الثــــــالفص
 

 

63 

 كما يمكن تقسيم األدلة الموضوعية بطريقة أخرى كما في التالي: 

 أدلة موضوعية عامة:-

وىي التي تضم مواقع ويب في مختمف المجاالت الموضوعية أي ال تختص بمجال واحد 

 غيرىا...مثل دليل ياىو.. و 

 أدلة موضوعية متخصصة:-

وىي التي تضم مواقع ويب متخصصة في مجال موضوعي واحد كالطب أو اليندسة 

 وغيرىا.

 أدلة األدلة: -

ىذا النوع شروحا وحواشي تفسيرية لألدلة التي تضيفيا، إضافة إلى أنو يتم اختيار ىذه  يقدم

 1األدلة المضافة بناءا عمى قدرتيا عمى تزويد المعمومات أكثر أىمية واستخداما

تتميز أدلة البحث عن محركات البحث *الفرق بين األدلة الموضوعية ومحركات البحث: 

في استالم طمبات اإلضافة والتكشيف  البشري في عمميا سواءافي أنيا تعتمد عمى العنصر 

 ووضع مصطمحات ورؤوس موضوعات ليتم استرجاع الوثائق من خالليا بعد وضعيا في 

                                                             
 .19المرجع السابق. ص  .شبكة األنترنتاألدلة الموضوعٌة العربٌة على  بن علً غانم، منى. 1
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الصحيح، ولكون العنصر البشري المتخصص ىو القائم عمى عممية التكشيف مكانو 

الموقع أو الوثيقة، لذا والتخزين وفق مصطمحات دقيقة تعبر عن المحتوى الفعمي الموجود ب

فمن النادر جدا في بعض أدلة البحث أن نجد بيا مواقع وىمية غير موجودة أو مواقع تحت 

اإلنشاء بل يتم الحصول عمى المواقع والمعمومات التي تكون بالفعل تمثل الموضوع الذي تم 

 البحث عنو. 

أما بالنسبة لمحركات البحث فاعتمادىا األساسي قائم عمى استخدام األدلة في أعمال البحث 

لو  Softworوالتكشيف والتخزين، فكل واحد من ىذه المحركات لو أدلة خاصة بو عبارة عن 

أو  Spiderمعالمو ووظائفو الخاصة التي تختمف من محرك بحث آلخر يطمق عمييا مسمى 

Crawler  أوRobot
1. 

من الويب،  %1واألكثر شعبية يغطي أقل من يعد أكبر دليل موضوعي : Yahoo*دليل 

واألشخاص الذين ينشؤون الدليل الموضوعي ىم الذين يحددون الفئات الموضوعية التي 

 2يجب أن تكون عمى رأس القائمة.

 : Yahoo*مميزات دليل 

 .أحد أكبر أدلة الموضوع عمى شبكة األنترنت 
                                                             

 .41المرجع السابق. ص  أدوات البحث عن المعلومة فً البٌئة الرقمٌة. .الهوش، أبو بكر محمود 1
 .511المرجع السابق.ص. مهارات البحث عن المعلومات وإعداد البحوث فً البٌئة الرقمٌةالنقٌب، متولً. 2
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  بشكل واسع.يغطي الموضوع 

 .تنظيم ىرمي يساعد في عممية التصفح بشكل جيد 

 *عوائقه: 

  يقبل أي موقع يقدم لو ويضاف إلى قواعده بدون عمل أي نوع من التقييم لقيمة ودقة

 محتويات المادة المقدمة.

 .ال يقوم بعمل أي توازن بين المواضيع 

 .البحث في الياىو يكون في العناوين فقط مع وصف بسيط لمموقع 

  يكشف فقط الصفحات األساسية في كل موقع وال يعير أي اىتمام إلى أي المحتويات

 1أخرى ثانوية في ىذه الصفحات.

 

 

 

 : واجهة دليل الياهو.10الشكل

                                                             
 .547المرجع السابق. ص. اإللكترونٌة والمكتبات الرقمٌة المكتبات. علٌان، ربحً مصطفى1
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 :االلكترونية البوابات:3.2

ىي مواقع عمى شبكة األنترنت تمثل نقاط عبور وواجيات لمصادر أخرى عمى األنترنت أو 

وعادة الشبكة الداخمية مثل البريد االلكتروني، األخبار، الطقس، المنتديات، البحث والتسوق 

وتختمف البوابة عن الموقع بأن  صيص المواقع لممستخدمين المسجمين،ما توفر قابمية تخ

 خدمات تفاعمية باإلضافة إلى ما ىو موجود عمييا من معمومات، أما الموقعالبوابة تقدم 

ن كان ىناك بعض المواقع التي تقدم خدمات ولكنيا قميمة جدا، كما  فإنو يقدم معمومات، وا 

 1تختمف عن موقع الويب بدرجة عالية من التنظيم والتصميم.

 ىناك عدة أنواع منيا:*أنواع البوابات االلكترونية: 

  :ويوجد بيا معمومات عامة وروابط وىي موجية لمجميور العامالبوابات العامة ،

روني الكترونية كثيرة وتقدم خدمات البحث واالتصال وخدمات شتى كالبريد االلكت

 وأسعار األسيم، واألخبار...

 :وىي الموجية لجميور مستفيدين متخصصون في موضوع  البوابات المتخصصة

 معين.

                                                             
المرجع  .اإلنترنت والنشر اإللكترونً: الكتب اإللكترونٌة والدورٌات اإللكترونٌة النواسٌة، غالب عوض. 1

 .11.12السابق.ص
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 وىي بوابة جيات القطاعين العام والخاص وتقدم معمومات  المؤسسات: بوابات

 وخدمات لزوارىا.

  :عن البوابات والمواقع األخرى  وىي البوابات التي تقوم بإنشاء دليلبوابة البوابات

 عمى اإلنترنت وبإضافة روابط الكترونية ليا من موقعيا، وتقوم بتبويبيا وتصنيفيا.

 :الخاصة باألفراد مثلوىي  البوابات الشخصيةMay Yahoo.1 

 Online Databases*قواعد البيانات عمى الخط المباشر:

 يمكن تحديد ىذه القواعد عمى النحو التالي:    

  :وىي القواعد أكثر استخداما في المكتبات ومراكز المعمومات، قواعد ببميوغرافية

الوصفية و الموضوعية حيث تشتمل عمى البيانات األساسية، التي تعكس الفيرسة 

 والكشافات والمستخمصات، لمصادر المعمومات.

 ومن أمثمتيا: 

*قاعدة مدالين الطبية: التي تمثل أىم نظام محوسب كمن أنظمة تحميل وتكشيف واسترجاع 

 دورية طبية. 3000، تحتوي عمى إشارات ببميوغرافية من حوالي النتاج الفكري الطبي

                                                             
 السابق.المرجع  .اإلنترنت والنشر اإللكترونً: الكتب اإللكترونٌة والدورٌات اإللكترونٌةالنواسٌة، غالب عوض.  1

 .18.17.11ص
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  :حصائية المئات من عناوين قواعد البيانات، التي تحتوي عمى  ىناكقواعد رقمية وا 

 إحصاءات سكانية أو إحصاءات أخرى، يحتاج الباحثون الرجوع إلييا.

 ومن أمثمتيا: 

دولة  200*الكتاب اإلحصائي لألمم المتحدة الذي يضم بيانات إحصائية عن أكثر من 

 ومنطقة في العالم.

  :من الكتب  قواعد بيانات لنصوص الكاممةن ىناك المئات مقواعد النصوص الكاممة

 والدوريات وىذا العدد في تزايد مستمر.

 *ومن أمثمتيا:

كتابا في موضوعات تاريخية  450ل مكتبة المستقبل الذي تشمل عمى النصوص الكاممة  

 1وثقافية ودينية

 

 

 

                                                             
 .124.123المرجع السابق. ص  المكتبات والمعمومات والبحث العممي. .عميان، ربحي مصطفى1
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 : المباشر البحث في فهارس المكتبات عمى الخط :4.2

 

 المباشر عمى الخط.: واجهة الفهرس 10الشكل 

وىي خدمة تتيحيا المكتبات الجامعية أو أخرى عمى موقعيا االلكتروني من خالل تخصيص 

لممكتبة من أي مكان متصل بشبكة روابط تحيل المتصفح الولوج إلى الفيارس المتعددة 

األنترنت وفي أي وقت ليال أو نيارا والبحث فييا عن األوعية الفكرية التي يحتاجيا وأخذ 

 1أرقام تصنيفيا ومن ثم التوجو فعميا إلى مفر المكتبة متى أمكنو ذلك واستعارة ىذه األوعية

                                                             
بن الطيب، زينب. مجموعات مصادر المعمومات االلكترونية ودورىا في تطوير خدمات المعمومات بالمكتبات الجامعية 1

 الخط:  ، متاح عمى25/04/20012أطمع يومأم البواقي نموذجا.  ةالجزائرية: المكتبة المركزي
http//www.researchgate.net/puplication/291138596-mjmw                                         
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فيارس الخط المباشر، أو فيرس الوصول العامة عمى الخط المباشر، ىذه والمشيورة باسم   

Opac  ىي الفيارس المحوسبة لممكتبة والتي يمكن ألي شخص أن يصل إلييا من خالل

محطة طرفية حاسوبية أو حاسوب شخصي وضع ليذا الغرض في المكتبة المعينة، أو عن 

 طريق األنترنت.

وعمى ىذا األساس فإن أوباك يسمح لممستخدمين بالوصول إلى كتاب أو مصدر معين من 

موضوعو أو أي مدخل وتسييالت متاحة أخرى تسيل الوصول لو  خالل مؤلفو أو عنوانو أو

 متوفرة في المكتبة المعينة بتمك الفيارس المحوسبة.ولغيره من المصادر ال

كما تقدم ىذه الفيارس تسييالت أخرى لممستخدم والمستفيد، كمعرفة فيما إذا كان الكتاب 

ص آخر، وقد تستطيع فيارس موجودا عمى رفوف المكتبة أو معارا أو محجوزا من قبل شخ

محوسبة أخرى تقديم خدمات إضافية كمعرفة رصيد المستفيد من الكتب المعارة و إمكانية 

 1حجز الكتاب وما شابو ذلك من الخدمات والتسييالت.

إلى  Opacومن جانب آخر فإنو قد تتحول فيارس الوصول العامة عمى الخط المباشر 

لمجموعة من المكتبات كما ىو الحال في مشروع حوسبة ممشروع تعاوني لفيارس 

Copac الذي ىو من أنواع الفيارس االلكترونية التعاونيةCooperative  أو الفيارس الموحدة

                                                             
 .355المرجع السابق. ص  المكتبات والمعلومات والبحث العلمً. علٌان، ربحً مصطفى.1
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Union Catalogs   عمى الخط المباشر، ونقصد بالفيارس الموحدة أن مجموعة من المكتبات

رس واحد يشمل كل ما لدييم ومراكز المعمومات تتفق مع بعضيا عمى توحيد فيارسيا لفي

وكأنو مؤسسة واحدة وبيذه الطريقة تسيل لمباحثين البحث عن المعمومات من الدخول مرة 

واحدة واالطالع عمى محتويات العديد من المكتبات وكأنيا مكتبة واحدة مما يختصر الكثير 

 من وقت وجيد الباحثين عن المعمومات.

 ukوعممية معروفة في المممكة المتحدة وبحثية مكتبة جامعية  24فيارس Copacحيث تضم 

يرلندا إضافة إلى المكتبة الوطنية البريطانية والمكتبة الوطنية في إسكتمندا  1وا 

 : مهارات البحث الوثائقي في البيئة الرقمية.10المبحث

 البحث البولياني: : 2-1

أواسط  *جورج بوول*بحث متقدمة وضعيا العالم الرياضي االنجميزي ىو استراتيجية      

في  1249القرن التاسع عشر، والذي قام بصياغة عدد من القواعد المنطقية، نشرىا في العام 

لينقل عمم المنطق من نطاق الفمسفة إلى نطاق عمل بعنوان بحث في قوانين التفكير 

، إلنشاء NOTو ORو  ANDالرياضيات ويستخدم النطق البولياني معامالت منطقية مثل 

عالقات بين الكممات والعبارات لموضوع البحث وتستخدم المعامالت المنطقية البوليانية 

                                                             
 .351. ص السابقالمرجع  المكتبات والمعلومات والبحث العلمً. علٌان، ربحً مصطفى.1
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أيضا في الجبر الثنائي الذي يكمن في أساس تكنولوجيا االلكترونية الرقمية لنظم البحث في 

الكمبيوتر وباإلضافة إلى ذلك توفر ىذه التقنية أداة فائقة ألىمية التعامل مع آالت أو 

كتمك حركات البحث وبدونيا يصبح األمر صعبا عند البحث في كتل ضخمة من البيانات م

وكذا في الفيارس الموحدة و الببميوغرافيات  Googleالتي تشمميا محركات عمالقة مثل 

 1المتاحة عمى الخط.

 *تستخدم: 

AND  لمبحث عن جميع الصفحات التي تحوي جميع الكممات التي تذكر قبل وبعد :

 . andراألم

 informationمثال: لمبحث عن الصفحات التي تحوي الكممتين حيث توضع بيذه الصورة

AND systems 

OR :.لمبحث عن جميع الصفحات التي تحوي إحدى الكممات أو جميعيا 

مثال: لمبحث عن الصفحات التي تحوي الكممة أو كمييما حيث توضع في البحث بيذه 

2الصورة 
information OR systems 

                                                             
 ى األساتذة والباحثٌن.بودربان، عزالدٌن؛ شعالل، سلٌمة. الحاجة إلى التدرٌب االلكترونً على البحث الوثائقً لد. 1

 .521المرجع السابق. ص

 
 .80.83المرجع السابق. ص أدوات البحث عن المعلومة فً البٌئة الرقمٌة. الهوش، أبوبكر محمود.2
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 البحث البسيط والبحث المتقدم:: 2-2

 *البحث البسيط: 

يمكن من خاللو البحث عن مصطمح واحد أو أكثر من مصطمح لتحديد المطموب بصورة 

أوضح ولتمييز المطموب عن ما سواه مثال: األرض، كوكب األرض، فيمم األرض... 

الت المعقدة، فإنيا تحتاج ويتالءم البحث البسيط مع التساؤالت الواضحة والمباشرة أما التساؤ 

 1إلى إتباع طرق أكثر تعقيدا فيي تحتاج إلتباع طرق البحث المتقدم.

 *البحث المتقدم:  

تزيد خصائص البحث المتقدم التي توفرىا الكثير من محركات البحث إمكانية الحصول   

توجد عمى الكثير من النتائج القيمة، والتي ليا صمة بما ىو مطموب من خالل البحث، و 

، التي يمكن استخداميا لمحصول عمى نتائج أفضل )البحث الرموز(ىناك بعض معامالت 

 وىنا سوف يتم إدراج أىم وأشير تمك المعامالت. 2أثناء البحث

إلجراء عممية البحث بالمطابقة ىنا يجب إضافة عالمة تنصيص *البحث بالمطابقة: 

(“”)quotation marks  المراد البحث عنيا بين ىاتين العالمتين.ووضع الكممة أو الجممة 

                                                             
 .504المرجع السابق. ص. أساسٌات نظم استرجاع المعلومات االلكترونٌةبامفلح، فاتن سعٌد.  1
 .532.ص 5032 ظم والتقنٌات. عمان: دار المسٌرة،النجار، حسن رضا. علم المعلومات والن ؛، عامر إبراهٌمقندٌلج2ً
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وىنا سوف تظير كافة نتائج بحث الكممات المفتاحية التي  البحث بالمحارف البديمة:*

سوف  *ARTتتقاطع أو تشترك مع كممات البحث أو حروفو المحددة فمثال عند كتابة كممة 

وىو عبارة عن جميع المواقع والوثائق التي تحتوي  artists. Arts. artideتكون نتائج البحث 

ARTعمى الكممات التي تبدأ بالحروف الثالث 
1 ... 

بين الكممات المفتاحية  (+)وىنا يتم وضع إشارة الجمع البحث بالجمع واالستثناء: *

المطموب إيجاده عمى األنترنت، وىنا يجب االنتباه إلى عدم ترك فراغ بين إشارة الجمع وما 

 يمييا من كممة.

فيي تستخدم ليتم استثناء النتائج التي تحتوي الكممة، التي تمي إشارة  (-)أما إشارة الطرح 

 2طرح من قائمة النتائج.

 البحث بالعبارة: : 2-3

يعتبر البحث بالعبارة من الطرق الميمة التي تساعد الباحث في الوصول إلى نتائج دقيقة 

البحث بالعبارة في حال رغبة الباحث بأن تظير  استخداموذات صمة بموضوع البحث ويتم 

مصطمحات البحث مرتبة ومتجاورة مع بعضيا البعض وذلك باستخدام عالمتي التنصيص 

 ات التي بينيا متصمة ليست منفصمة.لمدالة عمى أن الكمم(”…“)
                                                             

 .532المرجع السابق. ص علم المعلومات والنظم والتقنٌات. النجار، حسن رضا. قندٌلجً، عامر إبراهٌم؛ 1
 .531. صنفسه المرجع .علم المعلومات والنظم والتقنٌاتالنجار، حسن رضا.  قندٌلجً، عامر إبراهٌم؛2
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كما يمكن استخدام ىذه التقنية في البحث عن األشخاص أو األلقاب وذلك بكتابة العبارة 

ذا لم يستخدم الباحث  المنوي البحث عنيا في صيغة معادلة واستخدام عالمات التنصيص، وا 

مة في فيارسيا وعرض عالمتي التنصيص فسيقوم فيرسا قوقل وألتفيستا بمقارنة العبارة بقائ

النتائج التي تعثر عمييا وتسمى ىذه الطريقة "" طريقة المقارنة التمقائية لمعبارات"" وفي ىذه 

الحالة سيحصل الباحث عمى عدد محدود من المقاالت ولكن أكثر دقة أما البحث عن أي 

د كبير كممة في العبارة أو البحث عن جميع الكممات في العبارة فسيحصل الباحث عمى عد

 1جدا وغير دقيق من المقاالت.

 معوقات استرجاع المعمومات من البيئة الرقمية: : 2-4

تعترض الباحث أثناء قيامو بالبحث عن المعمومة محاولة استرجاعيا في إطار سعيو لجمع   

 مادتو العممية الضرورية لممارسة نشاطاتو العممية والبحثية العديد من المعوقات نذكر منيا: 

  :تشكل المغة عائقا في عممية في عممية الحصول عل المعمومات المعوقات المغوية

خاصة وأن الدول التي تتيح المعمومات وتمتمك تكنولوجيا التحكم فييا ىي التي 

تفرض لغتيا، ولقد أثبتت التجارب بأن المغة أصبحت تمثل عائقا بالنسبة لمدول 

ر المعرفي والتطور التكنولوجي الحاصل النامية في تحصيل المعمومات، ومع االنفجا

                                                             
. 5001 . القاهرة: مجموعة النٌل العربٌة،روبٌن، روالند. الدلٌل المبتكر للبحث عبر األنترنت. تر بهاء، شاهٌن 1

 .594ص
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والمسيطرة وبالتالي  أصبحت المغة االنجميزية ىي المغة السائدة في جميع المجاالت

في تطور المعمومات والمعارف فإنو من ال يتحكم في ىذه المغة فسوف لن يتحكم 

 المتاحة في أغمبيا بيذه المغة.

 :لحديثة في عمميات االتصال وكذا إن استخدام التقنيات ا المعوقات التكنولوجية

 الوسائل التكنولوجية لتناقل المعمومات قد يصادف مجموعة من العراقيل، إذ تعتبر 

المعوقات التكنولوجية من أىم العراقيل التي تعترض الباحث في تحصيمو لممعمومات 

حتى إما لقمة توافر ىذه الوسائل التكنولوجية أو لجيل الباحث بطريقة استخداميا، أو 

 لتخوفو من اعتمادىا وذلك راجع لضعف أو نقص التكوين أز انعدامو.

  :إذ يواجو العالم حاليا مشكمة تداول المعمومات بحكم المعوقات التشريعية والقانونية

كحقوق المؤلف وعدم شرعية إعادة النسخ غير المؤسس، التي الصعوبات القانونية 

المعمومات، وبظيور األنترنت التي فتحت من شأنيا أن تقف في وجو الحصول عمى 

الحدود بين الدول متجاوزة كل الفوارق المغوية، الزمانية والجغرافية تفاقمت العوائق 

القانونية إذ يصعب معيا كشف عمميات القرصنة وتجريم المعتدين عمى حقوق 

 1الممكية الفكرية.

                                                             
 .73المرجع السابق. ص .استرجاع المعلومات العلمٌة والتقنٌة فً ضل البٌئة الرقمٌة لحواطً، عتٌقة. 1
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 :ح يستمزم اإلنفاق الكبير إن الحصول عمى المعمومات وتبادليا أصب المعوقات الفكرية

كاإلشتراك في بنوك المعمومات وقواعدىا والتي تمتزم دفع الكثير من أجل ضمان 

توفير واستمرار الخدمة، ولذلك تعتبر مشكمة الميزانية وضعف الجانب اإلقتصادي 

 1من أىم معوقات البحث واسترجاع المعمومات.والمالي لمباحث 

 الفصل: خالصة

تعد البيئة الرقمية من بين مصادر المعمومات لدى الباحثين عمى اختالف أنواعيم      

وبحوثيم، بحيث الباحث تكون لو القدرة عمى اتقان جميع الطرق و االستراتيجيات أثناء 

عممية البحث داخل ىذه البيئة الرقمية ومواكبة تطورىا والتحديث المتجدد لطرق البحث 

يا والتدقيق الصحيح لمعموماتيا بأخذ المعمومات الجيدة فييا واتقان الميارات في

 والصحيحة والتحكم فييا.

 

                                                             
 .75. صالسابق المرجع استرجاع المعلومات العلمٌة والتقنٌة فً ظل البٌئة الرقمٌة. لحواطً، عتٌقة. 1
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من خالل الفصول السابقة تم التعرف عمى مجموعة من المعارف الخاصة بالبحث      

الوثائقي في البيئة الرقمية، وعمى المنيج المتبع في ىذه الدراسة كما أشرنا إليو في المقدمة 

ولقد اعتمدنا في ىذا البحث عمى االستبيان حيث تم توزيعو عمى طمبة الماستر المنيجية، 

عمم المكتبات والمعمومات بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم، حيث كان المجموع 

، ولقد تم تقسيم ىذا 70استمارة واسترجعت منيا  75، حيث تم تقسيم 305األصمي لمعينة 

 ة اقتراحاتمحور يتضمن عداالستبيان إلى ثالث محاور، كل 

 

أن أفراد العينة أغمبيم إناث، حيث قدرت النسبة المحصل  05نالحظ من خالل الشكل      

وذلك ألن نسبة اإلناث المسجمين  %64بينما الذكور قدرت النسبة ب ،%:7عمييا لإلناث ب

 أكثر من نسبة الذكور. 04في الماستر 
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 البيئة الرقمية. األول: البحث الوثائقي و المحور:10

 أهم مصادر البحث التي تعتمد عميها في إنجاز بحوثك: >03

 

نالحظ من خالل الشكل أن نسبة استعمال الكتب أثناء عممية البحث مرتفعة        

ويتم االعتماد عمييا بشكل أكبر مقارنة بالمصادر األخرى وىذا ما يدل عمى أن  %7:.75ب

الكتب ليا مكانة ميمة لدى الباحث، وكذلك توفر الكتب بشكل كبير، بينما جاءت الرسائل 

الستعماليا بشكل متوسط عند الحاجة، الجامعية ومواقع المكتبات الرقمية بنسب متوسطة 

عماليا من طرف الباحث عند عدم توفر معمومات في ىذه لتأتي مصادر أخرى يتم است
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المصادر وكانت بنسبة قميمة، وتأتي الدوريات في المطاف األخير بنسبة ضئيمة جدا وصمت 

 وذلك لعدم توفر نسخ دورية في المكتبة. %:3.4إلى 

 يمثل البحث الوثائقي: >04

 

يتبين من خالل الشكل  أن نسبة جمع مصادر المعمومات عن طريق وسائل مختمفة        

كانت مرتفعة وذلك راجع إلى استعمال الباحث لعدة وسال أثناء عممية البحث دون التقيد 

، بعد ذلك يأتي سيولة الوصول إلى المعمومة وذلك %93.:5بمصدر واحد حيث بمغت 

ل البحث العممي المنظم في المرتبة الثانية بنسبة باعتبار البحث الوثائقي شكل من أشكا

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%

جمع مصادر 
المعلومات عن 
طريق وسائل 

 مختلفة 

سهولة 
الوصول إلى 

 المعلومة

دقة المعلومات 
شكل من أشكال  وجودتها

البحث العلمي 
 المنظم

38,71% 

29,03% 

9,68% 

22,58% 

 البحث الوثائقي

 البحث الوثائقي



 تحليل استبيان الدراسة الميدانية                                                 : ثالثل الــــــالفص
 

 

82 

متوسطة، لتأتي في األخير عمى أن البحث الوثائقي أنو يكمن في دقة المعمومات وجودتيا 

 ن دقيقة في بعض األحيان.وىذا ما يأكد أن المعمومة ال تكو  %:8.;وقدرت النسبة ب 

 أغراض البحث الوثائقي: > 5

 

من خالل الشكل أن أغراض البحث الوثائقي كانت متوجية نحو إعداد  نالحظ         

مقارنة مع النسب األخرى  56.93%دا حيث بمغت كرة التخرج لمطمبة بنسبة مرتفعة جمذ

ة الطمبة في زيادة وىذا يرجع لرغب% 20لتأتي في المرتبة الثانية إثراء الرصيد العممي بنسبة 

الرصيد العممي، والتمكن من معارف أخرى، بعد ذلك تأتي تحضير المحاضرات والدروس 

وأغراض أخرى في األخير بنسب متساوية تقريبا مما يوحي أن استعمال الطمبة لمبحث 

 .04ألغراض إعداد مذكرة تخرج ماسترالوثائقي كان 
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 وشبكة األنترنت في تحصيل المعمومات:درجة اعتمادكم عمى تكنولوجيا المعمومات  >06

 

نالحظ من خالل الشكل نسبة درجة االعتماد عمى تكنولوجيا المعمومات وشبكة       

وىي نسبة مرتفعة وىذا  68%األنترنت في تحصيل المعمومات كانت متوسطة حيث بمغت 

يرجع إلى االستعمال المتوسط لموسائل التكنولوجية أثناء عممية البحث، لتأتي المرتبة الثانية 

من طرف أفراد العينة القادرين عمى استخدام الوسائل الحديثة  28%احتمال كبيرة بنسبة 

واستعماليا بالشكل المقبول، لتأتي في األخير احتمال ضعيفة ومنعدمة بنسب ضئيمة جدا 

بين عدم اعتمادىم عمى ىذه التكنولوجيات الحديثة والوسائل المتطورة واكتفائيم وىذا ما ي

 بالوسائل التقميدية.
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 في حال تم االعتماد عمى األنترنت ماهي الدوافع وراء ذلك:  >6-3

 

من خالل الشكل نالحظ أن نسبة سرعة الوصول إلى المعمومات كانت مرتفعة بشكل       

كبير والتي تعتبر من بين الدوافع التي تم االعتماد فييا عمى األنترنت وقدرت بنسبة 

مقارنة بنسبة حداثة المعمومات ودقتيا وكذلك مجانية المعمومة والتي كانت   %68.19

وىذا يرجع لعدم دقة المعمومة بشكل كامل، لتأتي في  1%7.37متساوية النسب حيث بمغت 

األخير نسبة وجود أدوات الضبط البيبميوغرافي والتي كانت تقريبا منعدمة وذلك لعدم 

 استعمال ىذه األدوات أثناء عممية البحث الوثائقي من طرف الطمبة الباحثين.
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 في حال عدم االعتماد عمى األنترنت ما الدوافع وراء ذلك:  >6-4

  

وىذا يرجع لعدم  37.7%من خالل الشكل يتبين أن عائق المغة أخذ نسبة كبيرة بمغت       

اكتساب وتمكن الطمبة من المغات األجنبية األخرى، مقارنة بنسب األخرى والتي تتمثل في 

عدم التمكن من أدوات البحث وعدم معرفة تقنيات البحث والتي كانت متساوية النسب تقريبا 

نما بشكل متوس 26.67%بمغت   ط.مما يبين أن الباحث ال يمتمك تقنيات البحث بشكل جيد وا 

ويرجع  8.98%وذلك بنسبة ضئيمة وصمت إلى وفي األخير يأتي دافع تعقد البيئة الرقمية 

لمراحل وميارات البحث في البيئة الرقمية وبذلك يحدث لديو  ذلك إلى عدم اكتساب الطمبة

 تعقد في ىذه البيئة.
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 طبيعة الوثائق المبحوث عنها:> 7

 

    75%من خالل الشكل أن األشكال النصية أخذت نسبة كبيرة جدا وكانت  نالحظ       

 مادىم في إنجاز البحوث، المذكراتوذلك راجع الستعماليا من طرف الطمبة الباحثين العت

ثراء الرصيد المعرفي من خالل الكتب، قواميس، موسوعات... مقارنة بالبيانات والرسومات  وا 

ذلك الوثائق األخرى والتي كانت نسبتيا ضئيمة جدا الستعماليا واألشكال السمعية البصرية وك

 عند الحاجة إلييا.
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 المحور الثاني: األدوات المستخدمة في البحث الوثائقي داخل البيئة الرقمية.: 10

 أهم أدوات البحث الوثائقي في البيئة الرقمية: > 03

 

خالل الشكل يتبين أن استعمال محركات البحث أثناء عممية البحث من أكثر  من       

مقارنة باألدوات األخرى وىذا راجع لسيولة  76.78%األدوات المستعممة حيث بمغت نسبة 

البحث بيا وتقدم توجييات باإلضافة إلى تعدد طرق البحث وكذا إمكانيات الربط بين 

المصطمحات في إطار صياغة استراتيجية البحث بواسطة الكممات المفتاحية، لتأتي البوابات 

االنتقال إلى مواقع أخرى من  االلكترونية في المرتبة الثانية لكونيا وجيات تتيح لممستخدم

خالل اإلحاالت والروابط، في حين جاءت األدلة الموضوعية وأدوات أخرى في المرتبة 
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وىذا راجع إلى صعوبة البحث  03%و 01%األخيرة بنسبة ضعيفة جدا وضئيمة تراوحت بين 

 بيا وعدم معرفتيم بيا.

 أهم محركات البحث التي تستخدمها: >04

وذلك  Googleمن خالل الشكل نالحظ أن محرك البحث المستخدم بصفة كبيرة ىو       

وىي نسبة كبيرة جدا وتعبر عن مدى انتشار ىذا المحرك وسمعتو بين أواسط  82.46%بنسبة 

الطمبة الباحثين عبر الشبكة العنكبوتية كما يعتبر من أضخم محركات البحث والتنقيب عن 

قاعدة بياناتو التي تستوعب عدة مواقع أخرى وصفحات وىذا  المعمومات باإلضافة إلى كبر

و محركات أخرى  g-scholairمقارن بالمحركات األخرى، ليأتي بعد ذلك في المرتبة الثانية 

وذلك الستعمالو  Bingو  Alta vistaلتأتي في األخير  %9.04بنسبتين متساويتين بمغت 
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تعتبر من أول محركات البحث، ويرجع دلك عند الحاجة الممحة إلييا عمى الرغم من أنيا 

الذي يعد المسيطر عمى البحث في أعماق األنترنت والوصول إلى  Googleإلى أن 

 المعمومات.

 كيف تقيم نتائج البحث التي تقدمها أدوات البحث الوثائقي في البيئة الرقمية.> 03

  

خالل الشكل نالحظ أن تقيم نتائج البحث التي تقدميا أدوات البحث الوثائقي في  من     

   وىذا راجع إلى 53.06%البيئة الرقمية كانت جيدة وبنسبة كبيرة ومرتفعة وصمت إلى 

التوصل إلى المعمومات المطموبة وسيولة التعامل معيا وبذلك تكون النتائج جيدة، أما بنسبة 

وجاءت في المرتبة الثانية وىنا يرجع إلى درجة  44.89%الحتمال متوسطة فكانت النسبة 

53,06% 
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44,89% 

 تقييم نتائج البحث من خالل أدوات البحث الوثائقي في البيئة الرقمية
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تحكم الفئة، في عممية البحث وعدم تمقي أي صعوبات في التعامل مع ىذه األدوات البحثية، 

إلى ضعيفة وذلك لعدم التحكم في أدوات البحث الوثائقي  2.05%ارت نسبة في حين أش

 وبالتالي ظيور نتائج ضعيفة.

 أهم البوابات التي تعتمد عميها الدراسات األكاديمية.> 06

 

 sndlمن خالل الشكل يتبين أن من بين البوابات التي تعتمد عمييا الدراسات األكاديمية     

وىذا  8.51%التي كانت  pnstمقارنة ببوابة  91.49%حيث كانت النسبة مرتفعة جدا بمغت 

التي تحتوي عمى جميع المراجع البحثية يعتبر من أىم البوابات البحثية  sndlيرجع لكون 

8,51% 

91,49% 

 البوابات المعتمدة من طرف الدراسات األكاديمية
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الوطنية لإلشعارات وىذا ما  البوابة  pnstتعتبر  حين المتاحة فيو وسيولة الوصول إلييا، في

 يجعل الباحث يقمل من االعتماد عمييا لعدم احتوائيا عمى مراجع أخرى. 

 الصعوبات التي واجهتها في البحث الوثائقي في البيئة الرقمية.> 07

 

يتبين من خالل الشكل أن نسبة من واجيوا صعوبات في عممية البحث الوثائقي في     

مقارنة بمن لم يواجيوا صعوبات في ذلك والتي كانت  80% جدا بالبيئة الرقمية كبيرة 

وىذا يرجع إلى عدم اكتساب ميارات وتقنيات خاصة بعمميات البحث الوثائقي  %20نسبتيا 

داخل البيئة الرقمية، أما بالنسبة لمذين لم يواجيوا صعوبات في عممية البحث فتعتبر الفئة 
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عالية في ىذه البيئة الرقمية وكذلك في استخدام التي تتحكم وتكتسب ميارات وتقنيات 

 مختمف تطبيقات األنترنت والتكنولوجيا الحديثة.

 : مهارات وتقنيات البحث الوثائقي في البيئة الرقمية.10المحور : 10

 استراتيجية البحث عن المعمومة في البيئة الرقمية.> 03

 

وىذا % 68.75 نسبتيا مرتفعة حيث بمغتكانت يتبين من خالل الشكل أن احتمال "ال"     

راجع إلى أن أغمب الطمبة الباحثين ليست لدييم استراتيجية واضحة أثناء عممية البحث عن 

المعمومة في البيئة الرقمية، وعدم اكتسابيم لميارات والتقنيات الخاصة بالبحث الوثائقي داخل 

يا وىذا لكون فئة قميمة ل 31.25%ىذه البيئة مقارنة بمن أجابوا ب "نعم" حيث بمغت نسبتيا 
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31,25% 
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 ال

 نعم



 تحليل استبيان الدراسة الميدانية                                                 : ثالثل الــــــالفص
 

 

93 

دراية ومعرفة عن استراتيجيات البحث ومياراتو وتمكنيم من الخبرة في مجال اإلعالم اآللي 

 لكثرة البحث داخل شبكة األنترنت.

 طرق البحث المستخدمة في البيئة الرقمية.> 04

 

من أفراد العينة تفضل طريقة البحث البولياني  50%يتبين من خالل الشكل أن نسبة       

وىذا ربما يرجع إلى ما توفره ىذه التقنية من معامالت واضحة من معامالت أو الروابط التي 

تنشئ عالقات بين الكممات وعبارات الموضوع وما تقدمو من نتائج عميقة ومحددة، ليأتي 

التوالي بنسب متساوية تقريبا بمغت بين  في المرتبة الثانية البحث البسيط والبحث المتقدم عمى

وىذا يرجع إلى عدم معرفة الطمبة ليذين التقنيتين في عممية البحث، في حين  29%و %20
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كان انعدام البحث بطرق أخرى ومنو يتبن أن الطمبة ليس لدييم معرفة بتقنيات أخرى غير 

 ىذه التقنيات.

أخرى في عممية البحث. ضافاتإاالعتماد عمى الرموز أو > 05

 

ممن ال يعتمدون عمى الرموز واإلضافات في عممية البحث وذلك  56%نالحظ أن نسبة     

يعود الستخدام محركات بحث أخرى أو بكممات أو إضافات بسيطة أو تقنيات أخرى متاحة 

 44%في مختمف محركات البحث أو لعدم اكتسابيم تقنيات إضافة الرموز، كما جاءت نسبة 

وىذا لكونيم يستخدمون ىذه ممن يعتمدون عمى ىذه الرموز واإلضافات في عممية بحثيم 

التقنية لما توفره من معامالت منطقية وضبط لممصطمحات و إنشاء عالقات بين الكممات 

 الستخراج معمومات دقيقة وفق أداة فائقة.

44% 
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 الرموز أو اإلضافات المعتمدة في البحث
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 تكمن مهارات البحث الوثائقي في البيئة الرقمية.> 06

 

ل الشكل يتضح أنو من بين أكثر الميارات في البحث الوثائقي في البيئة الرقمية من خال    

مرتفعة  وىي37.93% من طرف العينة ىي تحديد الكممات المفتاحية حيث بمغت نسبتيا 

وىذا يرجع الستعماليا أثناء عممية البحث لكونيا تقدم نتائج محددة لمموضوع المبحوث عنو 

وتسييل عممية الوصول إلى المعمومة، لتأتي في المرتبة الثانية ميارات التحكم في الموضوع 

وفي محركات البحث وكذلك في التكنولوجيا الحديثة بنسب متساوية تقريبا وىذا يرجع لكون 

ىذه الفئة من العينة ليس لدييم كفاية في مجال استخدام محركات البحث وكذلك ميارات 

 البحث الوثائقي داخل البيئة الرقمية.
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في حين كانت ميارات أخرى منعدمة تماما لعدم دراية الطمبة بيا وعدم معرفتيم وتمكنيم من 

 ل البحث عن المعمومة.التكنولوجيات الحديثة التي أصبحت اليوم العامل الرئيسي في مجا

 أهمية البحث الوثائقي في البيئة الرقمية.> 07

 

كانت في فعالية البحث ودقة المعمومة من  44.07%يتبين لنا من خالل الشكل أن نسبة     

طرف العينة وىي نسبة مرتفعة مقارنة بالنسب األخرى وىذا يرجع إلى أن أفراد العينة يجدون 

معمومات كافية ودقيقة وسيمة ألن البحث الوثائقي يعتمد عمى استراتيجية منظمة تجعل من 

لتأتي في المرتبة الثانية صعوبة الباحث يصل إلى المعمومة أو الوثيقة بشكل بسيط وسريع، 

وىي نسبة  20.34%وكذلك إضافة قيم لمبحث العممي بنسبة  27.12%البحث أحيانا بنسبة 
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متوسطة تقريبا تبين أن أىمية البحث الوثائقي كذلك تكمن في إضافة قيم لمبحث العممي 

ثراء الرصيد العممي لمباحث مع وجود بعض الصعوبات الطفيفة في عممية البحث، في  وا 

مما يوحي أن 8.47%حين نجد نسبة تذبذب جودة المعمومة بنسبة ضئيمة جدا وصمت إلى 

البيئة الرقمية أثناء عممية البحث تكون في بعض األحيان ىذه المعمومات الموجودة في 

  متذبذبة وغير كافية بالنسبة لمباحث.

 النتائج العامة لمدراسة:> 06

 االستبيان توصمنا إلى النتائج التالية> بياناتبعد عممية إجراء الدراسة وتحميل 

 ىي الكتب  طمبة أثناء عممية البحثمن بين المصادر األكثر التي يعتمد عمييا ال

 وذلك لعدم تعامل الطمبة مع التكنولوجيات الحديثة.

  والمعمومات عن طريق وسائل مختمفة.يتمثل البحث الوثائقي في جمع المصادر 

 .الدافع الرئيسي ألغراض البحث الوثائقي بالنسبة لمطمبة ىو إعداد مذكرة التخرج 

  الوثائقي تعتبر متوسطة.اعتماد الطمبة عمى تكنولوجيا األنترنت في عممية البحث 

  من بين المشاكل التي تواجو الباحث من خالل عينة الدراسة في عممية البحث عبر

 البيئة الرقمية ىو عائق المغة.

 .تعتبر الوثيقة النصية من بين الوثائق األكثر بحثا عنيا من طرف عينة الدراسة 
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   داخل البيئة الرقمية من أكثر األدوات المستخدمة من طرف الطمبة في عممية البحث

 ىي محركات البحث.

 .مستوى المعمومات المقدمة من طرف أدوات البحث كانت متوسطة 

  تحتاج عينة الدراسة إلى تدريب عمى اكتساب ميارات البحث وتقنياتو، وكذلك إتباع

   طرق واستراتيجيات البيئة الرقمية أثناء البحث الوثائقي.

 : النتائج عمى ضوء الفرضيات:10

 فرضية العامة: ال

 ال يستخدم الطمبة الجامعيون لمهارات وتقنيات البحث الوثائقي في البيئة الرقمية.

من خالل النتائج المتوصل إلييا بعد تحميل االستبيان أنيا محققة وذلك ألن الطمبة  يتبين

الجامعيون ليست ليم ميارات وتقنيات تختص بالبحث الوثائقي في البيئة الرقمية بشكل 

 كامل، حيث تعتبر طرق البحث لدييم عشوائية وبسيطة.

 الفرضيات الفرعية: 

 : 10الفرضية 

 في البيئة الرقمية بالحاجة إلى وجود استراتيجية مدروسة. يتميز البحث الوثائقي
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يتبين أن الفرضية لم تتحقق ألن أفراد العينة ال تستخدم استراتيجية البحث الوثائقي في البيئة 

الرقمية حيث نجد أنيا تتبع عدة استراتيجيات وطرق مختمفة مما يؤدي بالباحث لعدم وصولو 

وثائق المبحوث عنيا وكذلك في عدم تنظيم العمميات البحثية لتحقيق اكتفاء في المعمومات وال

 داخل تمك البيئة الرقمية.

 : 10الفرضية 

يعتمد البحث الوثائقي في البيئة الرقمية عمى أدوات مختمفة منها محركات البحث.    

يتضح من خالل ذلك أن الفرضية محققة بنسبة كبيرة جدا وذلك من خالل أفراد العينة 

حيث يتبين أن أغمب الطمبة يستعممون محركات البحث أثناء عممية البحث لما  المدروسة،

ليا من أىمية ليم داخل ىذه البيئة الرقمية، كما يعتبرونيا أىم أداة بحث عن المعمومات 

والوثائق التي توفرىا ىذه البيئة وذلك من أجل إتمام بحوثيم العممية بطريقة حديثة وسريعة 

 .جدا

 : 10الفرضية 

حتاج البحث الوثائقي في البيئة الرقمية إلى وجود مهارات وتقنيات تتمثل في التحكم في ي

 موضوع البحث والتكنولوجيات الحديثة.
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يتبين أن الفرضية لم تتحقق وذلك من خالل عينة الدراسة ألن الطمبة ال يتقنون ليذه 

وعدم التحكم فييا بشكل  الميارات والتقنيات وأدوات البحث عن المعمومات في البيئة الرقمية

 كامل وكذلك في طرق البحث أثناء عممية البحث.

 : مقترحات الدراسة: 10

 تتمثل في بعض المقترحات التي تم التوصل إلييا من خالل نتائج الدراسة وىي كالتالي>

  يجب عمى الطمبة الباحثين أثناء عممية البحث داخل البيئة الرقمية أن تكون لدييم

 بحثية الخاصة بالبيئة الرقمية من أجل االستمرار في عممية البحث.جميع الطرق ال

  ينبغي عمى الباحثين اكتساب وتطوير مياراتيم البحثية داخل ىذه البيئة وذلك عن

 طريق التمرن عمى التكنولوجيا الحديثة.

 تعداد وسائل البحث أثناء عممية البحث دون االعتماد عمى  عمى الطمبة الباحثين

 وسيمة واحدة في البحث.

  إدراك الطمبة واكتسابيم لعدة لغات من أجل تفادي عائق المغة أثناء عممية البحث

 داخل البيئة الرقمية.
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 خاتمة: 

إن البيئة الرقمية لعبت دورا ميما في مجال البحث الوثائقي حيث تعد من بين المصادر     

التي توفر لمباحثين معمومات ووثائق من أجل تدعيم أبحاثيم ودراساتيم العممية، إال أنيا 

عدة وطرق وأساليب من أجل الوصول إلى الشيء المرغوب فيو وكذلك تخطي تحتاج إلى 

المشاكل والصعوبات التي يتمقاه الباحث أثناء عممية البحث فييا، وبالتالي عمى الباحث 

تقان مياراتيا والتحكم في استراتيجياتو  مواكبة ومسايرة ىذه التحديثات التكنولوجية المتجددة وا 

 أسئمة الباحث وما يحتاجو من معمومات.البحثية واإلجابة عمى 

وىذا ما استقرئناه من خالل دراستنا التي قمنا بيا والتي واجيتنا فييا بعض الصعوبات تمثمت 

في قمة المراجع التي تتعمق بموضوع البحث الوثائقي داخل البيئة الرقمية وكذلك قمة الدراسة 

خالل أفراد العينة في محاولة ما إذا  عنو، أما الجانب الميداني لمدراسة فكانت نتائجو من

كان ليم الرغبة في استخدام ميارات وتقنيات البحث الوثائقي في البيئة الرقمية ودرجة 

اعتمادىم عمى أىم أدوات البحث المختمفة مثل محركات البحث وكذلك التحكم في موضوع 

 البحث والتكنولوجيات الحديثة.

لدييم تقنيات وميارات عالية أثناء عممية البحث عن إذ بينت الدراسة أن جل الطمبة ليست 

المعمومات والوثائق الخاصة بيم وأنيا عشوائية، كما يعتمدون عمى أنواع محركات البحث 
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بصفة كبيرة جدا وذلك العتبارىا أداة بحث جديدة ودقيقة توفر المعمومات وتقوم بمساعدة 

ة البحث كما تتميز بسرعة البحث عن الباحث من خالل وضع الكممات المفتاحية أثناء عممي

 الوثيقة أو المعمومة بجميع أشكاليا.

إال أنيم يحتاجون إلى ميارات وتقنيات وطرق و أساليب تتمثل في التحكم في موضوع 

 البحث من أجل تسييل عممياتيا داخل ىذه البيئة الرقمية.

من الباحث وضع استراتيجية وبذلك توصمنا إلى أن البحث الوثائقي في البيئة الرقمية يستمزم 

مدروسة وذلك من خالل تطبيق جميع تقنيات وميارات واستعمال التكنولوجيات الحديثة عند 

يجابي من أجل تسييل ىذه العمميات البحثية والمحافظة عمى  عممية البحث بشكل صحيح وا 

 المعمومات واسترجاعيا عند الحاجة.

 

 



 

 البيبليوغرافية 
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 :ةــــــــــــــــــــالبيبميوغرافي
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  :قواميس وموسوعات 
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 ه.0340-م0202، انجلٌزًٌ. عمان: دار كنوز المعرفة العلمٌة

المعلومات: معجم مصطلحات  المكتبات وقاري، عبد الغفور عبد الفتاح. .2

 .0222 : مكتبة الملك فهد،انجلٌزي عربً. الرٌاض
  :الكتب  

 البحث العلمً. عمان: دار الخلٌج، العزاوي، عبد الرحمن حسٌن. أصول.3

0222. 
. وااللكترونٌةالدباس، رٌا أحمد. خدمات المعلومات فً المكتبات التقلٌدٌة .4

 .هـ0344م/0200 دار البداٌة،: عمان
 النواٌسة، غالب عوض. مصادر المعلومات فً المكتبات ومراكز المعلومات..5

 .0223 عمان: دار الصفاء،

النواٌسة، غالب عوض. اإلنترنت والنشر اإللكترونً: الكتب اإللكترونٌة .6

 .م0200/ه0340 . عمان:  دار الصفاء،0لكترونٌة. طوالدورٌات اإل

أبو عجٌمة، ٌسري أحمد. قواعد البٌانات ونظم  السامرائً، إٌمان فاضل؛.7

 .0223دار المسٌرة، عمان:  المعلومات فً المكتبات ومراكز المعلومات.
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النقٌب، متولً. مهارات البحث عن المعلومات وإعداد البحوث فً البٌئة .8

 .0222الرقمٌة. القاهرة: الدار المصرٌة اللبنانٌة،
ة الرقمٌة. أبوبكر محمود. أدوات البحث عن المعلومة فً البٌئ الهوش،.9

 .0204القاهرة: دار السحاب، 
بالمفلح، فاتن سعٌد. أساسٌات نظم استرجاع المعلومات االلكترونٌة. .01

 .ه0301، الرٌاض: مكتبة الملك فهد الوطنٌة
بن علً الغانم، منى. األدلة الموضوعٌة العربٌة على شبكة األنترنت. .00
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 .0223ن: عالم الكتب الحدٌث،عما والمعلومات والبحث العلمً.
عممي. األردن: عالم عميان، ربحي مصطفى. المكتبات والمعمومات والبحث ال.04

 .2006 الكتب الحديث،

ت الرقمٌة. المكتبات اإللكترونٌة والمكتبا علٌان، ربحً مصطفى..11

 .0341/0202 .عمان: دار الصفاء،20ط

ظم حسن رضا. علم المعلومات والن قندٌلجً، عامر إبراهٌم؛ النجار،.16

 . 0202 عمان: دار المسٌرة، والتقنٌات.
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 المستخمص

إن ظيور ما يعرف بالبيئة الرقمية أدى إلى تغيير الكثير في مجال البحث حيث       

أصبح التعامل مع ىذه البيئة أمر ضروري وحتمي إلكمال ما يحتاجو الباحث من وثائق 

البيئة تأثيرا كبيرا عمى البحث الوثائقي من خالل طرق البحث فييا ومعمومات. لقد أثرت ىذه 

وكذا كيفية جمع المصادر من خالليا، وأىم الميارات واالستراتيجيات المتبعة فييا وىذا ما 

 .20استنتجناه من خالل الدراسة مع طمبة عمم المكتبات والمعمومات ماستر

وخصوصية ىذه الوثائقي في البيئة الرقمية  جاءت ىذه الدراسة كمحاولة لمعرفة كيفية البحث

ليس لدييم أىم الميارات  20البيئة في البحث عن المعمومة، فكانت النتائج أن طمبة الماستر 

وتقنيات البحث في ىذه البيئة، كما كان اعتمادىم عمى عدة استراتيجيات وطرق مختمفة أثناء 

 ثيم.عممية البحث  بغية استرجاع  الوثائق ذات صمة ببحو 

لكن تبقى حاجتيم الماسة إلى التحكم في تقنيات وميارات التكنولوجية الحديثة داخل البيئة 

  الرقمية.

 .20الكممات المفتاحية: البحث الوثائقي، البيئة الرقمية، طمبة عمم المكتبات ماستر




