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 عرفانشكر و 
 

الذم أعاننا عمى انجاز ىذا البحث كسخر لنا مف عباده مف كاف لنا  الحمد هلل
عكنا كسندا نتقدـ بالشكر الجزيؿ كالتقدير كاإلمتناف إلى كؿ مف تفضؿ كمد يد 

 العكف لنا

الذم كاف السند  عبد اهلل الثاني محمد النذير تورالمشرف الدك كنخص بالذكر أستاذنا
رشادنا بنصائح و اليامة كآرائو فمـ يبخؿ بكقتو كعممو كفكره القكم في ىذا البحث كا 

 لنخطك خطكة نحك األفضؿ

االفاضؿ بشعبة عمـ المكتبات كالمعمكمات  ألساتذتناايضا بعظيـ الشكر كنتقدـ 
الذيف لـ يبخمكا عمينا بام معمكمات اك نصائح كانت بمثابة النكر الذم اضاء 

 طريقنا الى العمـ كالمعرفة

الذم امدنا  االستاذ الشارف عباس نائب عميد الكمية كما ال يفكتني اف اشكر
 الفرصة لمزاكلة دراستنا

 موظفي مكتبة كمية العموم االجتماعية واالنسانية نتقدـ بالشكر الىكفي االخير 
 عمى تعاكنيـ كتفاىميـ معنا بكؿ ما نحتاجو مف معمكمات كمراجع

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

  

 

 



 

 
 

 

 إىداء
الحمد نحمده كنستعينو كنستغفره كنعكذ بو  مف شركر أنفسنا كسيئات هلل  إف

 أعمالنا كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو كأف محمدا عبده كرسكلو

الحمد هلل الذم أعانني عمى انجاز ىذا البحث كأعطاني القكة كالشجاعة ،كنكر 
ر ،أىدم ىذا يا إلى النك دربي لكي أستطيع بحكلو تعالى أف أتـ ىذه المذكرة كأخرج

 العمؿ المتكاضع إلى 

أبي العزيز ك كالدم الكريميف رمز لكؿ عطاء كعنكاف لكؿ محبة أمي الغالية 
 حفظيما اهلل كجزاىما كؿ خير

 كالى اخي كعائمتو الصغيرة 

لى زكجتي الفاضمة   كا 

لى أكالدم قرة ع يني: كائؿ ، مالؾ ، ريـ كا   

المكاقؼ ككضع ثقتو في كأصر أف  إلى كؿ مف كقؼ إلى جانبي في أصعب
 يمضي بي قدما إلى طريؽ النجاح

عبد الكىاب، ىشاـ ، فيصؿ، الميدم، شارؼ  ،أصدقائي: عبد الرحمفإلى 
خيرة ، شيرةفكضيؿ ، الميمكد،   

    محمد                                                         
 



 

 

 

 

 

 إىداء
لمعرفة ك حرصا عميا منذ الصغر ك اجتيدا في إلى مف أنارا لي درب العمـ ك ا

 تربيتي ك االعتناء بي كالديا الحبيباف الغالياف

 إلى أخي العزيز محمد

إلى رفيؽ دربي سندم ك قكتي يا مف الحياة بدكنؾ ال شيء معؾ أككف أنا ك 
 بدكنؾ أككف مثؿ أم شيء إلى زكجي العزيز

سارة ك ، د االميف زكرياءإلى شمكعي الصغيرة التي تضيئ حياتي أبنائي محم
 ىاجر

إلى االخكات التي لـ تمدىف امي إلى مف معيـ سعدت ك برفقتيـ في دركب الحياة 
الحمكة ك الحزينة سرت إلى مف كانك معي في طريؽ النجاح ك الخير إلى مف 
 عرفت كيؼ أجدىـ ك عممكني أال أضيعيـ صديقاتي ك زميالتي في العمؿ

شكرا عمى ما جدت بو بغية نجاحنا فعسى يعكد  إلى أخي ك زميمي في المذكرة
 عميؾ ذلؾ باألجر ك الثكاب

خيرة                                                         
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-2-3- I 53 أغشاع اسزخذاَ ِظبدس اٌّؼٍىِبد االٌىزشؤُخ ِٓ طشف اٌطٍجخ 
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Association française de normalisation  AFNOR 

Portable document format PDF 

Compact Disc-Read Only Memory  
 

CD-ROM 

(د.د.) دوْ ربسَخ  

(د.َ.) دوْ ِىبْ إٌشش  

(د.ْ.)  دوْ ٔبشش  

 ط. اٌطجؼخ

.ِج ِجٍذ  

 ع. اٌؼذد

 ص. اٌظفحخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_fran%C3%A7aise_de_normalisation
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-cd-rom-1148/


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة

يعيش العالـ في ىذا العصر تحكالت كبيرة ، أثرت عمى كؿ مجاالت الحياة المختمفة 
بؿ   كأنماط المعيشة كالعمؿ كالعالقات ، كلـ يكف ميداف التعميـ  بمعزؿ عف ىذه التطكرات 

عميمية كالبيداغكجية الف بالعكس حيث سارعت الكثير مف الدكؿ إلى إصالح نظميا الت
الجامعة اليكـ كمؤسسة فكرية كثقافية كعممية ، فيي قادرة عمى تزكيد المجتمع بالمفكريف 
الناضجيف القادريف عمى اكتساب المعرفة كتكظيفيا في مكاجية التحديات كالتحكالت السريعة 

لمجتمع في فمستقبؿ الدكؿ مرىكف بخريجي الجامعات كما تقدمو مف مكاسب عممية تخدـ ا
 مختمؼ المجاالت. 

كلقد اتجيت الجامعة الجزائرية في السنكات األخيرة إلى دمج نمط التعميـ االلكتركني 
عف بعد لبعض التخصصات كفي بعض الجامعات فقط كبداية تجريبية ، كليذا تحتـ عمى 

استمراره ، الييئات المعنية بيذا النمط مف التعميـ تكفير البنية التحتية لو مف اجؿ نجاحو ك 
فمف بيف متطمباتو الضركرية تكفير مصادر معمكمات الكتركنية باعتبارىا عنصر فعاؿ في 
العممية التعميمية بحيث تدعـ بحكث كأعماؿ الطمبة بصفة خاصة كالبحث العممي بصفة 

، سرعة الحصكؿ بيا مف حداثة المعمكمات عامة ، زيادة عمى ذلؾ االمتيازات التي تمتاز
 يا كغيرىا مف المميزات. عمييا كتنكع

داـ مصادر المعمكمات الحديثة أصبح مف الضركرم استخ افمع تطكر التكنكلكجي  
، فدراستنا ىذه ترتكز عمى مدل استخداـ مصادر المعمكمات االلكتركنية في ظؿ االلكتركنية

 التعميـ االلكتركني عف بعد كلإلجابة عمى ىذه اإلشكالية حاكلنا تقسيـ مكضكعا إلى :

، فرضيات الدراسة ، مع تحديد يو المعالجة المنيجية في الدراسة: تناكلنا فالمنيجي اإلطار
، كـ تـ تحديد حدكد الدراسة مف بشرية بالدراسة كالمنيج المتبع لمدراسةالمفاىيـ المتعمقة 

الدراسات  إلىار المكضكع كأىدافو، مع التطرؽ يكمكانية كزمنية باإلضافة إلى أسباب اخت
 ة التي ليا عالقة بالمكضكع كفي األخير ذكر صعكبات الدراسة. السابق



 مقدمة

الفصؿ األكؿ: خصصنا في ىذا الفصؿ ثالث مباحث المبحث األكؿ نشأة كماىية مصادر   
، كالمبحث لمصادر المعمكمات االلكتركنية المعمكمات االلكتركنية كالمبحث الثاني اإلتاحة

  .ت االلكتركنيةالثالث كاألخير استخدامات مصادر المعمكما

: كفي ىذا الفصؿ تطرقنا إلى مدخؿ عاـ لمتعميـ االلكتركني ثـ المبحث الثاني ثانيالفصؿ ال
حكؿ بيئة التعميـ االلكتركني كفي المبحث الثالث حاكلنا التطرؽ إلى معرفة التعميـ الجامعي 

 عف بعد. 

بنكع مف االختصار  1: تطرقنا في ىذا الفصؿ إلى تعريؼ جامعة الجزائر الفصؿ الميداني
ـ بعد ذلؾ قمنا الف جامعة الجزائر ليا تاريخ منذ االستقالؿ ثـ تعريؼ كمية الحقكؽ ، ث

التكصيات  ، النتائج عمى ضكء الفرضيات ثـ النتائج العامة كفي األخيربتحميؿ االستبياف
 .كاالقتراحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : إجراءات الدراسة اإلطار المنيجي
I-1-  كأىميتوتحديد المكضكع 

I-2- الدراسات السابقة 

I- 3-إشكالية الدراسة 

I-4- تساؤالت الدراسة 

I-5- فرضيات الدراسة 

I-6- )تحديد المفاىيـ )مصطمحات الدراسة 

I- 7-منيج الدراسة 

I- 8-حدكد الدراسة 

I- 9-عينة الدراسة 

I- 11-أدكات جمع البيانات 

I- 11-أسباب اختيار المكضكع 

I-12- أىداؼ المكضكع 

I-13- صعكبات الدراسة 
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I-1- :تحديد الموضوع وأىميتو 

تكمف أىمية األكعية بمختمؼ أنكاعيا في تكفير المعمكمات كتنظميا، كبعد االنفجار 
ا األخير عممية الكصكؿ ذالمعمكماتي تطكرت األكعية كأصبحت أكعية الكتركنية كلقد سيؿ ى

تاحتيا بمجمكعة كبيرة مف المستخدميف، فمقد كثر الحديث  إلى المعمكمات في كقت قصير، كا 
كرقي كخاصة في ني كالمجتمع الالعف مصادر المعمكمات االلكتركنية كالنشر االلكترك 

مؤسسات التعميـ العالي التي تتبنى التعميـ االلكتركني عف بعد كالذم يعتمد طمبتو بنسبة 
ية، كتكمف أىمية كبيرة عمى مصادر المعمكمات االلكتركنية في تمبية حاجياتيـ المعمكمات

 الدراسة في العناصر التالية:

  معرفة مختمؼ مصادر المعمكمات االلكتركنية التي يستخدميا طمبة التعميـ االلكتركني
 عف بعد.

  معرفة أىـ المشاكؿ كالعكائؽ التي يكاجييا الطمبة في البحث عف مصادر المعمكمات
 االلكتركنية.

 معمكمات االلكتركنية في دعـ التعميـ إثراء المعرفة النظرية في مجاؿ مصادر ال
 االلكتركني عف بعد.

 .حاجة بعض فئات المجتمع ليذا النكع مف التعميـ 
 

I-2- :الدراسات السابقة 
تعتبر الدراسات السابقة إحدل الخطكات اليامة في عممية البحث العممي التي ينطمؽ 

 .منيا الباحث في صياغة البحث
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 :الدراسة األولى 

 د الحميد. إتاحة كاستخداـ مصادر المعمكمات االلكتركنية: دراسة الستخداـ بمعباس، عب
مصادر المعمكمات االلكتركنية مف قبؿ طمبة الدراسات العميا بالمكتبة الجامعية لجامعة محمد 

 .2116بكضياؼ. رسالة ماجستير. عمـ المكتبات: الجزائر، 

 لكتركنية المتاحة ت االعرؼ عمى أىـ مصادر المعمكماالت ىدفت ىذه الدراسة في
م تحققو المصادر إلشباع تقسيـ الطمبة كمدل االكتفاء الذ بالمكتبة الجامعية كأيضا إلى

 حاجاتيـ العممية .

 :خمصت الدراسة إلى النتائج التالية 

 معرفة  لكتركنية فيك يحاكؿأف المستفيد لو إدراؾ كامؿ بأىمية مصادر المعمكمات اال
 ككيؼ تستخدـ.أىـ أنكاعيا كأيف تتكاجد 

 ؿ أنكاع مصادر المعمكمات دافعية عدـ قدرة المكتبة الجامعية عمى تكفير ك
 كنية كقصكر سياسة االقتناء.االلكتر 

 مية البحث عمى استخداـ محركات كأدلة البحث في الحصكؿ تركيز الطمبة في عم
 عمى المعمكمات مف مصادر الكتركنية افتراضية.

 ة تمتقي مع در استنا في أف كالىما يتناكالف مصادر ما يمكف قكلو ىك أف ىذه الدراس
المعمكمات االلكتركنية، أما عف أكجو االختالؼ بينيما في نكع العينة المدركسة، حيث في 
ىذه الدراسة العينة كانت عمى طمبة الفصؿ يعني الطمبة الذيف يزاكلكف دراستيـ بالجامعة مع 

ا كانت العينة عمى طمبة التعميـ االلكتركني عف استخداميـ لممكتبة الجامعية، أما عف دراستن
 بعد كاستخداميـ لمصادر المعمكمات االلكتركنية ككيفية إتاحتيا ليـ.
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 :الدراسة الثانية 

  غراؼ، نصر الديف.التعميـ االلكتركني مستقبؿ الجامعة الجزائرية دراسة في المفاىيـ
 .2111كالنماذج.أطركحة دكتكراه.  عمـ المكتبات: قسنطينة، 

  ىدفت ىذه الدراسة إلى محاكلة الكشؼ عمى قدرات ىذا النمط مف التعميـ في إحداث
أماـ الكفاءات  التغيير الحقيقي في الميداف التعميمي الجديد، كمدل قدرتو عمى فتح األبكاب

األكاديمية الكطنية كالطمبة بصفة خاصة لمنحيـ فرصة لتطكير قدراتيـ العممية كالتخمص مف 
 مط التقميدم الذم ما زاؿ يعيؽ طريؽ تطكر جامعاتنا.قيكد الن

  خمصت الدراسة إلى أف نمط التعميـ االلكتركني عف بعد يعد مرحمة تقنية آتية عمى
تغيير عاداتنا التعميمية كال يمكننا أف نبقى عند أبكابيا، كالبد لجامعاتنا األخذ بيا حتى ال 

 .يفرضيا الزمف القادـ عمينا دكف استعدادنا ليا

كعميو يتضح عمى أنو مف الضركرم اإلسراع في التحضير الجيد ليا بتدريب الطمبة 
عداد البنية  كاألساتذة لإلسراع في محاربة األمية المعمكماتية مف مؤسساتنا التعميمية، كا 

 التحتية، مف شبكات محمية ككطنية تربط مختمؼ األطراؼ المساىمة في العممية التعممية.
راسة في تدعيـ دراستنا في الجانب النظرم لمعرفة التعميـ االلكتركني نستفيد مف ىذه الد

عف بعد مف حيث المفاىيـ كتطبيقو في الميداف كعف ما تتطمبو بيئة التعميـ االلكتركني مف 
 مصادر معمكمات كمقكمات أخرل.

 

I-3- إشكبنيت انذراست: 

ؿ الطر ؽ التقميدية  لقد كاف االنفجار ألمعمكماتي مرحمة صعبة لمسيطرة عميو في ظ 
كحتى االستفادة مف كؿ المنشكرات ككافة المعمكمات بالنسبة لمطمبة الجامعييف كالباحثيف مف 
اقتناءىا األمر الذم كاف معقدان كمحدكدان أكثر لدييـ، كمع التطكر التكنكلكجي المتسارع خالؿ 

تاحة المعمكمات كتكفير مصادر المعمكمات ا 21القرف اللكتركنية بمختمؼ في مجاؿ البحث كا 
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عتيا في مجاؿ البحث مف حيث تكفير الكقت كالجيد اأنكاعيا كالتي أثبتت ىي األخرل نج
كتسعى الجامعة اليكـ إلى تكفير مصادر معمكمات الكتركنية لمطمبة لتدعيـ النظاـ التعميمي 

يو عدة الذم طرأ عميو عدة تحكالت مف بينيا التعميـ لتدعيـ النظاـ التعميمي الذم طرأ عم
تحكالت مف بينيا التعميـ المعتمد عمى الكتاب كالمعمـ كمصادر رئيسية عمى التعميـ المعتمد 

كما يسمى بالتعميـ  االلكتركني مف ىنا جاءت فكر  (Multi Resources)عمى تعددية المصادر
 ة در استنا ىذه لتجيب عمى  التساؤؿ التالي:

 اللكترونية في ظل التعميم االلكتروني ما مدى استخدام الطمبة لمصادر المعمومات ا
 ؟(-1-)كمية الحقوق جامعة الجزائر عن بعد

  I-4- انذراست تسبؤالث: 

 ماىية كنشأة مصادر المعمكمات االلكتركنية؟  -1

 ما ىي آليات التعميـ االلكتركني عف بعد؟  -2

ات ما ىي جممة التسييالت التي يقدميا التعميـ االلكتركني عف بعد في تمبية احتياج  -3
 الطمبة لمصادر المعمكمات االلكتركنية؟

 ما ىي المعكقات التي يكاجييا الطمبة عند استخداـ مصادر المعمكمات االلكتركنية؟  -4

إلى أم مدل ساىـ التعميـ االلكتركني عف بعد في التعريؼ بمصادر المعمكمات   -5
 االلكتركنية؟
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I-5- :فرضيات الدراسة  

عف تخميف أك استنتاج ذكي يتكصؿ إليو الباحث كيتمسؾ تعرؼ الفرضية بأنيا:"عبارة  
، كعميو قمنا بكضع 1بو بشكؿ مؤقت، فيي أشبو برأم الباحث المبدئي في حؿ المشكمة"
 جممة مف الفرضيات تمثمت في فرضية عامة كثالثة  فرضيات فرعية.

 الفرضية العامة:

 ممية استخداـ مصادر كجكد دكرات تدريبية لطمبة التعميـ االلكتركني عف بعد سيؿ ع
 المعمكمات االلكتركنية لدييـ.

 الفرضيات الفرعية:
مف بيف التسييالت التي يقدميا التعميـ بعد ىك كجكد منظمة منصة الكتركنية تمبي  -1

 حاجيات الطمبة مف مصادر معمكمات الكتركنية.

 ال يكجد معكقات تكاجو الطمبة عند استخداميـ لمصادر المعمكمات االلكتركنية. -2

 عتبر مصادر المعمكمات االلكتركنية جزء ضمف ساسة التعميـ االلكتركني.ت -3
I- 6- )تحديد المفاىيم )مصطمحات الدراسة 

I-6-1- يصبدر انًؼهىيبث االنكترونيت 
 .مصادر 

: المصدر في المغة ما يصدر عنو الشيء كىك صيغة اسمية تدؿ التعريف المغوي لممصدر
 .2عمى الحدث فقط

كالمعنى المغكم ﴾ حتى يصدر الرعاء﴿لرجكع، كمنو قكلو تعالى:عف كؿ شيء ا :صدرموال
لكممة المصدر في قامكس )لساف العرب البف منظكر( تفسير المصدر أصؿ الكممة التي 

                                                           
نية .عماف :دار الياكزرم لمتكزيع كالنشر البحث كاستخداـ مصادر المعمكمات التقميدية كااللكترك  .عامر، قندليجي  - 1
 12.ص.)د.ط.(8112،
 .111..ص1321إبراىيـ، مدككر. المعجـ الكسيط. القاىرة: دار المعارؼ،  -2
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تصدر عنيا صكادر األفعاؿ، كتفسيره أف المصادر كانت أكؿ الكالـ كقكلؾ الذىاب كالسمع 
 1.كالحفظ

مكسكعية لعمـ المكتبات فنجد أف مصطمح مصدر في المعاجـ ال :أما التعريف االصطالحي
كيقصد بو المصدر الذم  (Information Sources)المعمكمات ترجع لممصطمح االنجميزم

 .2يحصؿ منو الفرد عمى معمكمات تحقؽ احتياجاتو مف المعمكمات أيان كاف ىذا المصدر
 المعمومات:  

ة العربية مف كممة)عمـ( كترجع إلى كممة معمكمة مشتقة في المغ :التعريف المغوي لممعمومات
كممة معمـ أم األثر الذم يستدؿ بو عمى الطريؽ كتعددت معاني"المعمكمة" في المغة العربية  

 .3فيي معمكمة، كاستخبار ككشاية
فقد عرفيا البكرم بأنيا: بيانات تـ معالجتيا بشكؿ أعطى ليا أما المعنى االصطالحي: 

خدميا، ليا قيمة حقيقية أك مدركة بالنسبة لعمميات صنع معنى بالنسبة لمستقبميا أك مست
 4القرارات الحالية أك المستقبمية.

 :مصادر المعمومات االلكترونية 

تعرؼ مصادر المعمكمات االلكتركنية بأنيا كؿ ما ىك متعارؼ عميو مف مصادر 
ممغنطة أك  المعمكمات )التقميدية الكرقية( كغير الكرقية،  المخزنة الكتركنيان عمى كسائط

ليزرية بأنكاعيا أك تمؾ المصادر الالكرقية كالمخزنة أيضان الكتركنيان حاؿ إنتاجيا مف قبؿ 
مصدرييا أك نشرىا )مؤلؼ، ناشر(، في ممفات قكاعد بيانات كبنكؾ معمكمات متاحة 

                                                           

. لساف العرب. بيركت: دار صادر،  - .443..ص.)د.ط.(1331ابف منظكر، محمد بف مكـر 1  
عي لمصطمحات المكتبات كالمعمكمات ،انجميزم عربي حسب اهلل، السيد .المعجـ المكسك  ;الشامي ، احمد محمد  – 0

 .642..ص1991دار المريخ ،.الرياض : 
. 1311كامؿ، محمد فاركؽ عبد الحميد. المعمكمة األمنية. الرياض: أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية،  - 3
 .11..ص1ط.
ت  اإلدارية. اإلسكندرية: الدار الجامعية لمطباعة البكرم، سكنيا محمد؛ عبد اليادم ، عمي. مقدمة في نظـ المعمكما - 4

 .81..ص)د.ط.(1331كالنشر، 
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أك داخميا في المكتبة أك مركز المعمكمات   (Online)لممستفيديف عف طريؽ االتصاؿ المباشر 
 .1 (C.D.Rom)طريؽ منظكمة األقراص المدمجة عف

I-6-2- :التعميم االلكتروني 

 :التعميم 
" كفي المغة Enseignementالتعميـ في المغة الفرنسية ":  المفيوم المغوي لمتعميم

" ، كالتعميـ مصدر مف الفعؿ "عمـ" كتعمـ الشئ ام اتقنو ، كعممو Teachingاالنجميزية "
  2، كعمـ الشئ عرفو كتيقنو تعميما بمعنى جعمو يعمـ

ىك مجيكد شخص لمعكنة شخص اخر عمى التعمـ ، كىك  التعريف االصطالحي لمتعميم :
عممية حفز ك استثارة قكل المتعمـ العقمية ، كنشاطو الذاتي كتييئة الظركؼ المناسبة التي 

رشاده   3تمكف المتعمـ مف التعمـ ، كيككف ذلؾ بمعكنة مف المعمـ كا 
 االلكتروني Electronique:  متعمؽ بإلكتركنيؾ، عمـ االلكتركف: يبحث في الظكاىر

المتحركة لاللكتركنيات الحرة، تقنية الكتركنية: استعماؿ األجيزة التي تستخدـ االلكتركنات 
 .4الحرة

 انتؼهيى ػن بؼذ: -1-6-3

 تعر فو الجمعية األمريكية لمتعميـ عف بعد:
« United states distance learning assiciation »USDLA  

                                                           
أحمد ممحـ، عصاـ تكفيؽ. مصادر المعمكمات االلكتركنية في المكتبات الجامعية. عماف: دار حامد لمنشر كالتكزيع،  - 1

 13.ص.1.ط.8114
سكندرية : دار الثقافة لمنشر صالح، طو . المعمـ كمينة التعميـ بيف األصالة كالمعاصرة . اإل -8

 0.ص.1.ط.8111كالتكزيع،
 

831..ص.)د.ط.(ابراىيـ ، عبد الناصر .مدخؿ إلى التربية . الجامعة األردنية : كمية العمـك التربكية ، )د.س.( - 3  
 810..ص1.ط1330عربي(. لبناف: دار السابؽ لمنشر،  -فرنسي-جركاف، السابؽ. معجـ المغات الكسيط )انجميزم - 4



 إجراءات الدراسة                                                                                                             منيجي اإلطار ال

11 

 

عمى أنو "عمميات اكتساب المعارؼ كالميارات بكاسطة كسيط لنقؿ التعميـ كالمعمكمات، 
 .1متضمنان في ذلؾ جميع أنكاع التكنكلكجيا كأشكاؿ التعمـ المختمفة لمتعمـ عف بعد"

 بيئت انتؼهيى االنكتروني: -1-6-4

أنو يمكف القكؿ أف مصطمح  كفي الحقيقة ال يكجد تعريؼ مبسط ليذا المصطمح، إال
كالمصمـ كي  (Server)بيئة التعمـ االلكتركني يستخدـ ليصؼ البرنامج المكجكد في أم مزكد 

 .2ينظـ أك يدير العمميات المختمفة لمتعمـ، كتقديـ المكاد التعميمية كمتابعة الطالب، كالكاجبات
I-7- :ينهج انذراست 

عنية يختارىا الباحث كفؽ ضكابط معينة لمقياـ بأم بحث عممي يجب إتباع منيجية م
إذف فالمنيج ىك مجمكعة مف اإلجراءات المتبعة لدراسة الظاىرة أك المشكمة مف خالؿ 
اإلجابة عف األسئمة المطركحة كذلؾ مف خالؿ كصؼ الظاىرة المتعمقة بمشكؿ الدراسة 

 .3كتحميميا كتفسيرىا الكتشاؼ الحقائؽ

ماد عمى أكثر مف منيج حيث تـ االعتماد عمى كطبيعة دراستنا فرضت عمينا االعت
ألنو مناسب لكصؼ مكضكع الدراسة كالكصكؿ إلى النتائج  يالمنيج الكصفي التحميم

بشكؿ عممي منظـ مف أجؿ  يالمطمكبة، فالمنيج الكصفي ىك طريقة لمتفسير كالتحميم
كميان عف الحصكؿ عمى أغراض محددة كما أنو طريقة لكصؼ الظاىرة المدركسة كتقديرىا 

خضاعيا لدراسة معمقة باإلضافة إلى التعريؼ  طريؽ جمع  المعمكمات كتصنيفيا كتحميميا كا 
 بالجكانب المتعمقة بالدراسة النظرية.

أّما المنيج التحميمي فيك متعمؽ بالجانب الميداني لمدراسة، كذلؾ لتبكيب إجابات 
 االستبياف كتحميمو كاستخراج النتائج.

                                                           
 14ص. .1.ط.8111عبد الجكاد. قراءات في  التعميـ عف بعد. القاىرة: دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، ،بكرة  - 1

ز، محمد بف عمي. البيئة التعميمية لمدرسة المستقبؿ. السعكدية : ندكة مدرسة يالحاج فا - 2
 11ص..)د.ط.(.8118المستقبؿ،

 28.ص..)د.ط.(8111اد البحكث. الجزائر: ديكاف المطبكعات الجامعية، بكحكش، عمر. مناىج البحث كطرؽ إعد - 3
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I—8-:حذود انذراست 

 تتمثؿ الحدكد المكانية لمجانب الميداني ليذه الدراسة في جامعة الجزائر الحدود المكانية :
 بكمية الحقكؽ 1

 كثانية ماستر  أكلى: كىي تضـ مجمكعة طمبة مف طمبة الحقكؽ، السنة الحدود البشرية
 طالب(. 668تخصص قانكف جنائي كقانكف ادارة كاعماؿ )

 ية التي ستجرل فييا الدراسة كالتي استغرقناىا في جمع : ىي الفترة الزمنالحدود الزمنية
أشير، بدأت مف شير نكفمبر سنة  6البيانات المتعمقة بمكضكع البحث كالتي دامت حكالي 

 .2118إلى غاية شير أفريؿ  2117

 تتمثؿ الحدكد المكضكعية ليذه الدراسة في معرفة كاقع استخداـ الحدود الموضوعية :
لكمية الحقكؽ تخصص قانكف جنائي  1كني عف بعد بجامعة الجزائرطمبة التعميـ االلكتر 

 كمالية لمصادر المعمكمات االلكتركنية . إدارةكقانكف 
I-9-:ػينت انذراست 

تعد العينة الدعامة األساسية في البحث العممي، باعتبارىا مصدران أساسيان في استقاء 
ب مراعاتيا في اختيار العينة ىك المعمكمات كالمعطيات الكاقعية، كمف أىـ األمكر الكاج

حجميا، حيث يقصد بحجـ العينة عدد الكحدات التي يجب عمى الباحث دراستيا كجمع 
 .1بيانات منيا، بحيث تككف ممثمة كدقيقة

كنظران لعدـ حضكر العينة بصيغة دائمة صعب مف ميمة جمع البيانات، حيث بمغ 
 668ـ تكزيع استمارة االستبياف عمى مفردة، كت 1212حجـ العينة اإلجمالية المقصكدة 

 مفردة.
I-11- :أدواث جًغ انبيبنبث 

                                                           
عبد اليادم، محمد فتحي. البحث كمناىجو في عمـ المكتبات كالمعمكمات. القاىرة: الدار المصرية المبنانية،  - 1

 118.ص.1.ط.8118



 إجراءات الدراسة                                                                                                             منيجي اإلطار ال

13 

 

كأم دراسة ميدانية تحتاج إلى أدكات لجمع البيانات حكؿ الظاىرة المدركسة، كفي ىذه 
 الدراسة تـ االعتماد عمى األداة المنيجية التالية:

كاء كانت مغمقة أك :"ىك أداة لجمع البيانات يعتمد عمى مجمكعة مف األسئمة ساالستبيان
 . 1مفتكحة، أك مغمقة كمفتكحة معا كالتي تفيد باإلجابة عمى مشكمة مف المشكالت"

كتـ تكزيع استمارة االستبياف عمى الطمبة كقت االمتحانات، كاالمتحانات االستدراكية 
 كمالية  إدارةتخصص قانكف جنائي كقانكف  1بكمية الحقكؽ لجامعة الجزائر
 سؤاؿ مكزعان عمى أربعة محاكر كىي كالتالي: 21تبياف حيث تضمف ىذا االس

 المحور األول: البيانات الشخصية
 المحور الثاني: مصادر المعمومات االلكترونية واستخداماتيا من طرف الطمبة.

الغرض مف أسئمة المحكر ىك التعرؼ عمى استخداـ الطمبة لمصادر المعمكمات 
 االلكتركنية ككيفية التعامؿ معيا.

 حور الثالث: التعميم االلكتروني عن بعد وما يقدمو من مصادر معموماتالم
تيدؼ أسئمة ىذا المحكر إلى معرفة ىذا النمط مف التعميـ في ظؿ تكفيره لمصادر 

 المعمكمات االلكتركنية.
المحور الرابع: البحث والتدريب عمى استخدام مصادر المعمومات االلكترونية في ظل 

 عن بعد.التعميم االلكتروني 
ىذا المحكر يركز عمى كيفية البحث عف مصادر المعمكمات االلكتركنية لدل طمبة 
التعميـ االلكتركني عف بعد باإلضافة إلى معرفة ىؿ ىناؾ تدريب كتككيف في البحث عف 

 المصادر التعممية.
استعممنا بعض األسئمة المغمقة حتى يحسـ المبحكث إجابتو بنعـ أك ال، كما قمنا بفتح 

 عض األسئمة كترؾ المجاؿ مفتكح لبعض األسئمة لمتعميؽ عمى اختياره كالتعبير عف رأيو.ب
                                                           

 108ص..1ط..8111العزاكم، كيـ يكنس ككر. مقدمة في منيج البحث العممي . عماف: دار دجمة ، - 1
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I-11- أسببة اختيبر انًىضىع 

I -11-1- أسببة راتيت ويهنيت : 

  ميكلنا الشخصي حكؿ المكضكع في شطريو لمصادر المعمكمات االلكتركنية في عممية
في عصرنا ىذا، كالتعميـ االلكتركني  البحث باعتباره أداة ميمة في عممية البحث العممي

 كمعرفة أكثر ليذا النمط الجديد مف التعميـ  ككيفية تسييره.

  بصفتنا مينييف كما تمقيناه مف صعكبات في مزاكلة دراستنا مع عدـ كجكد نظاـ التعميـ
 في تخصصنا ىذا. دعف بع

I-11-2-أسببة يىضىػيت : 

 ر المعمكمات االلكتركنية عند طمبة معرفة مكاطف القكة كالضعؼ في استخداـ مصاد
 التعميـ االلكتركني عف بعد.

  قمة الدراسات التي تناكلت التعميـ االلكتركني كحاجتو إلى مصادر المعمكمات
 االلكتركنية.

  معرفة نكع المصادر التي يمجأ إلييا طمبة التعميـ االلكتركني عف بعد في تمبية
 كيني.حاجياتيـ المعمكماتية في ظؿ مسارىـ التك

  سقاطو عمى المجتمع دراسة المكضكع بأسمكب عممي دقيؽ مف خالؿ الجانب النظرم كا 
 المدركس.

 .التدريب عمى البحث األكاديمي 

 . مكضكع دراستنا يدخؿ ضمف تخصص عمـ المكتبات كعمـ التربية 

 .األىمية البالغة لمصادر المعمكمات االلكتركنية في مجتمع المعمكمات 

 
 

I-12-ست:أهذاف انذرا 
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  التعرؼ عمى أىـ المصادر المعمكماتية االلكتركنية المتاحة لطمبة التعميـ االلكتركني
 عف بعد.

  معرفة أىـ البرامج كالطرؽ التي يعتمد عمييا نظاـ التعميـ االلكتركني لمتعريؼ
 بمصادر المعمكمات االلكتركنية.

 تركني في استخداـ تحديد أىـ الصعكبات كالعراقيؿ التي يكاجييا طمبة التعميـ االلك
 مصادر المعمكمات االلكتركنية.

I -13- :صؼىببث انذراست 

لكؿ دراسة عممية ىناؾ صعكبات تكاجو الباحث، لذا كالبد أننا تعرضنا لصعكبات  
 كاف أىميا ما يمي:

  كثرة مصادر المعمكمات حكؿ المكضكع مف كال الجانبيف سكاء عف مصادر المعمكمات
 االلكتركني مما صعب مف اختيارىا كتكظيفيا في مذكرتنا.االلكتركنية أك التعميـ 

  صعكبة الكصكؿ إلى العينة المدركسة نظران لطبيعة نظاـ التعميـ غير الحضكرم إال في
 االمتحانات فقط.

 .التداخؿ ما بيف مصطمحات التعميـ االلكتركني كتعددىا 

 زائر قميمة كخاصة عالقتو حداثة المكضكع فالدراسات المتعمقة بالتعميـ االلكتركني في الج
 مع المعمكمات االلكتركنية.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلطبر اننظري 

 انفصم األول : 

 يصبدر انًؼهىيبث االنكترونيت
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 تًهيذ:

لقد اتجو البحث العممي الحديث نحك مصادر المعمكمات االلكتركنية بشكؿ كاسع كىذا 
 منذ ظيكر االنترنت كجياز الحاسب اآللي.

بسد احتياجات المعمكمات كالمعرفة لمختمؼ فئات  تفرض كجكدىا فأكاستطاعت 
ركادىا، بؿ كأكثر مف ذلؾ أنيا تقدـ المعمكمات بشكؿ جيد تشكؿ مضمكننا مف خالؿ 
التطكرات التكنكلكجية الحاؿ، كأصبحت منافسنا لمصادر المعمكمات الكرقية مف عدة أكجو 

 سكاء النكعية أك الرغبة، السرعة، التكمفة.

ىذا الفصؿ سنستعرض ثالث مباحث عف مصادر المعمكمات االلكتركنية المبحث  كفي
األكؿ كىك نشأة كماىية مصادر المعمكمات االلكتركنية أما المبحث الثاني إتاحة ىذا النكع 

استخداـ المعمكمات  كضكع الدراسةمف المصادر، كالمبحث الثالث كالذم ىك ميـ بالنسبة لم
 االلكتركنية.
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I -0- المعمومات االلكترونيةمصادر نشأة وماىية 

I -1-1-  مصادر المعمكمات االلكتركنيةتعريؼ 

I-1-2-  مصادر المعمكمات االلكتركنيةالمراحؿ التي مرت بيا 

I-1-3- مصادر المعمكمات االلكتركنيةظيكر  بأسبا 

I-1-4-  مصادر المعمكمات االلكتركنيةتقسيمات 

I-1-5-  لمعمكمات االلكتركنيةمصادر اأشكاؿ 

I-1-6-  مصادر المعمكمات االلكتركنيةأىمية كفكائد 

I-1-7-  مصادر المعمكمات االلكتركنيةمزايا كعيكب 
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I- 0- نشأة وماىية مصادر المعمومات االلكترونية 

I-0-0-  ةيف مصادر المعمومات االلكترونيتعر Electronic informatique 

Resources 

ة، حاكؿ أصحابيا قدر اإلمكاف يؼ لمصادر المعمكمات اإللكتركنيكردت عدة تعار 
  ؼ نذكر منيا:يؼ جامع مانع ليذه المصادر، كمف بيف ىذه التعار يالكصكؿ إلى إعطاء تعر 

 ؽ الحاسبيطر  عف يايإل الكصكؿ تـيل ايالكتركن شكال تتخذ التي الكثائؽ تمؾ ىي ISO:تعريف 

 1اآللي.

 ةيتقن بيف تزاكج عف عبارة بأنيا اإللكتركنية لمعمكماتا مصادر فتعرؼ :AFNOR فيتعر 
، ةيكغرافتصكر ف) ةيالبصر  ةيالسمع الكسائؿ كافة ؽيكتنس بيترت إلى تيدؼ التي االتصاؿ

 اتو(ياآللي)برمج اإلعالـ فيكب الدعامة نفس عمى كنصكص(، أصكات، كيديف ، متحركة، رسـك

 2ة.يتفاعم قةيكبطر  كاحد آف فيا كبثي نشرىا جؿأ مف
 مصادر كؿ هي ةيااللكتركن المعمكمات مصادر أف نستنتج ين التعريفينهذ خالؿ كمف

 في تككف  ايالكتركن مخزنة معمكمات عمى تحتكم التي ةيالكرق ريكغ المطبكعة ريغ المعمكمات

 الحصكؿ مكفي كما يابأنكاع ةيزر يالم المدمجة كاألقراص الممغنطة كالكسائط مختمفة أشكاؿ عدة

 .on lineالمباشر االتصاؿ عبر بعد عف باالتصاؿ ضايأ المعمكمات هذه عمى
 كىناؾ عدة تسميات كمصطمحات مرادفة ليا منيا:

، مصادر المعمكمات الرقميةمصادر المعمكمات المحكرية، مصادر المعمكمات  . أ
 لخ.إاالفتراضية، مصادر المعمكمات عمى الخط المباشر، مصادر المعمكمات الالكرقية...

I-0-7- :المراحل التي مرت بيا مصادر المعمومات اإللكترونية 
                                                           

حمدم، أمؿ كجيو. المصادر االلكتركنية لممعمكمات: االختيار كالتنظيـ كاإلتاحة في المكتبات سمسمة أساسيات  - 1
 81ص..1.ط.8111نانية،المب المكتبات كالمعمكمات، القاىرة: الدار المصرية

2-Jacquesson ; Alain . Linformati des bibliotheques : historique strategie et de carcle de la 

librairie, 1995. p. 153 
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ف ية بأربعة مراحؿ مف التطكر مف اجؿ تخز يمرت مصادر المعمكمات االلكتركن
  :كمعالجة كاسترجاع الكـ اليائؿ مف المعمكمات كىي كالتالي

 المرحمة األولى : 

ة يمركز ة اليث ارتبط أسمكب النشر بالحاسبات اآلليح 1321با في عاـيانتيت تقر 
ات في ىذه المرحمة كاف االتصاؿ بطيء ككاف شبو مقصكر عمى قكاعد يالرابطة بطرف

مف أشير القكاعد التي ظيرت  Bibliographic Data bases)ة )يكغرافيبميانات البيالب
 .Dialog)مكغ )يخالؿ ىذه الفترة قاعدة دا

 ةيالمرحمة الثان : 

 1331نات كحتى عاـ يئؿ الثمانكالتي بدأت مع ظيكر الحاسبات الشخصية في أكا
ة )بث( كفي ىذه الفترة يبايت في الثان 3111ة الفترة إلى يرة ككصمت في نيايبدأت صغ

 Abstracts انات المختصراتيؼ إلى ما ىك مكجكد في السابؽ بعض قكاعد البيأض

انات يكما ظيرت في ىذه الفترة الب Text-FULL  ASCII ر المعالجةيكالنصكص الكاممة غ
  ة تكجد عادة في المكتبات.يمدكنة في أقراص ضكئال
 المرحمة الثالثة:  

في ىذه المرحمة انتشرت القكاعد المدمجة في أقراص ضكئية كتكفر معيا الممخصات 
ة إضافة إلى نصكص غير المعالجة كالنصكص الكاممة بشكؿ صكر يكغرافيبميانات البيكالب

تـ يفي أقراص تكضع في المكتبات ك اف ككاف معظـ تمؾ القكاعد تكزع يفي بعض األح
 بكاسطة كلكفباألنترنت  االتصاؿ ؽيطر  عف ضايأ االتصاؿ بيا مف داخؿ الحـر الجامعي

 . مباشرة متشبعة نصكص بصكرة تتكفر كال خاصة معالجات
 ابعةر ال المرحمة: 
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-E-يةااللكتركن المجالت ظيرت ثيح االنترنت ؽيطر  عف االلكتركني النشر ثكرة مرحمة

Journal ةيااللكتركن كالكتب E-Books ةيااللكتركن كالمكتبات E-Libraries عف ـيكالتعم 
 في متكفرة ككمياE-Conferences ةيااللكتركن كالمؤتمرات Remote Education  بعد

 سيكلة) اآللي الحاسب في خبرة إلى الحاجة كدكف المكاف( سيكلة) كجد نمايأ الباحث متناكؿ

 بدكف ـكيال ساعات مدار كعمى االتصاؿ( المستخدـ)سرعة فترضى رةيكب كبسرعات( استخداـ

 1.ؼ(يالتكال )قمة دةيزى بأسعار رايكأخ  العمؿ انقطاع أكقات
I-0-3- ة:يأسباب ظيور مصادر المعمومات اإللكترون 

ة ىنالؾ مجمكعة مف يمف األسباب الدافعة لظيكر مصادر المعمكمات االلكتركن  
مكف ية كانتشارىا ك يدت إلى ظيكر مصادر المعمكمات االلكتركناألسباب أك العكامؿ التي أ

 : كاآلتيصيا يتمخ
  :ة المتعمقة بسمات اإلنتاج الفكريياألسباب المعمومات . أ

 نيا:يىي تمؾ العكامؿ المرتبطة بطبيعة المعمكمات نفسيا ك مف ب
  ة يعة المعمكمات المنشكرة أك المنتجة في المجاالت المكضك يد اليائؿ في كميالتزا

 سمى باالنفجار المعمكماتي.يالمختمفة، أك ما 
  تعدد لغات اإلنتاج الفكرم 

 .تنكع مصادر اإلنتاج الفكرم كأنكاعو كأشكاؿ نشره كناشركه 

 .2تعقد مكضكعات اإلنتاج الفكرم كتداخميا مع بعضيا 

 ة:ياألسباب االسترجاع . ب
 :ثمة فيف كالمتميدياجات المستفيعة احتيكىي تمؾ العكامؿ المتعمقة بطب 

                                                           
 1ع،1ممعمكمات.مجلالمجمة العربية .ز المعمكماتكمحمد أماف. النشر االلكتركني كتأثيره عمى المكتبات كمرا محمد ، -0
 11-1ص..(1321)

 414-410ص..1.ط.1331: دار الشرؽ، عمر، أحمد اليمشرم. المرجع في المكتبات كالمعمكمات. القاىرة - 2
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 .السرعة في الحصكؿ عمى المعمكمات مف الحجـ اليائؿ في اإلنتاج الفكرم 
 ر الكقت كالجيد لمحصكؿ عمى معمكماتيتكف. 
 .تنكع مصادر المعمكمات التي يمكف الحصكؿ عمييا 
 .1اإلتاحة الدائمة لمحصكؿ عمى المعمكمات 

 ةياألسباب االقتصاد . ت

المتمثمة ك  ة المطبكعةيدير المعمكمات التقممصاد تكاليؼكتتمثؿ ىذه العكامؿ في ارتفاع 
  :في

ة يديع كنشر مصادر المعمكمات التقميكتكز  ريؼ إنتاج كطباعة كتحر يارتفاع تكال      
ات،....الخ، ككذلؾ ارتفاع أسعار الكرؽ كالحبر كتكاليؼ شراء يالمطبكعة مف كتب كدكر 

كتكاليؼ البناء، كما ال ننسى   األثاث كالتجييزات باإلضافة إلى تكاليؼ الشحف كالتكريد
تكاليؼ اإلجراءات الفنية )الفيرسة، التكشؼ، االستخالص...الخ(، كتكاليؼ االشتراؾ في 

 الدكريات كالتجميد كالصيانة.

  :ةيالتكنولوج التقنيةاألسباب  . ث

 ،مجمكعة مف التقنيات كانت سببنا في ظيكر مصادر المعمكمات االلكتركنية ظيرت
ات تقنيات الحاسكب كشبكة االنترنت كتقنيات الكسائط المتعددة كاألقراص كمف بيف ىذه التقني

ككذلؾ تقنيات االتصاالت كتراسؿ البيانات باإلضافة إلى تقنيات المكتبات  ،المتراصة
 االلكتركنية.

  :تتمثؿ في ة :يجغرافالاألسباب . ج

                                                           
فاتف سعيد، بامفمح. أساسيات نظـ استرجاع المعمكمات االلكتركنية. الرياض: مكتبة الممؾ فيد الكطنية،  - 1

 02ص..1.ط.ق1481
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مكاناتيا ة بعد االنتر ية أك المكانياختفاء مفيكـ الحكاجز أك الحدكد الجغراف     نت كتشبعيا كا 
ة، كاقتنائيا يديتقمالر مصادر المعمكمات ير فمسفة المكتبات كنظرتيا اتجاه تكفيالمتعددة، غ
كتحكلت تمؾ النظرة إلى االىتماـ بمبدأ اإلتاحة كالكصكؿ إلى المعمكمات أم  كامتالكيا،

 1.ا كاف مكقعو الجغرافييد بمصدر المعمكمات أيؿ ربط المستفيتسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-0-4- ةيمات مصادر المعمومات اإللكترونيتقس: 
                                                           

 02ص. مرجع سابؽ.فاتف سعيد، بامفمح.  - 1
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 (: مخطط تقسيمات مصادر المعمومات اإللكترونية المتاحة لممستفيدين10)الشكل1

 

- I0-5- :أشكال مصادر المعمومات االلكترونية 
                                                           

 411ص.مرجع سابؽ. عامر، قنديمجي.- 1

تقسيمات مصادر المعمومات 
 لممستفيديناإللكترونية المتاحة 

مصادر المعمكمات اإللكتركنية 
 حسب الكسط المستخدـ

 بةماألقراص الص -

 األقراص المرنة -

 ممغنطة أخرلكسائط  -

 أقراص أقرئ ما في الذاكرة -

 أقراص ممتيميديا -

 أقراص ككسائط أخرل -

 .صادر حسب المكضكعيةم

عامة كشاممة لكافة   -
 المكضكعات.

متخصصة شاممة )عامة   -
 لتخصص .

متخصصة دقيقة )دقيقة   -
 لتخصص(

 مصادر إلكتركنية نقاط اإلتاحة

 قكاعد بيانات داخمية -

 شبكات محمية كقطاعية -
 كاسعة قميمية كشبكاتشبكات إ -

 حسب نكع قكاعد البيانات

 قكاعد بيبمكغرافية -

 ) بيانات تعريفية بالمصدر(

 قكاعد مستخمصات -
 مةمقكاعد نصكص كا -

 

 حسب نكعية كنمط المحتكل

 كتب إلكتركنية -

 مراجع إلكتركنية -

 أطاريح ككسائؿ جامعية -

 نشرات -

جيات  إلكتركنية حسب مصادر
 التجييز

 نترنتمصادر تجارية عمى اال -

مصادر لمؤسسات غير ربحية  -
 )جامعات، مراكز بحكث...(
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  ب أك عمى شكؿ ممفاتيد االلكتركني كالمكاد المنشكرة عمى الجكفر أك الك يالبر . 
 ة بكافة أنكاعيايتب االلكتركنالك. 
 ة كالمعاجـ يكالمكسكعات االلكتركن اإللكتركنيةة يمصادر المعمكمات المرجع

 ةية االلكتركنية كالمصادر الجغرافية كمصادر التراجـ االلكتركنيااللكتركن
  .ةية االلكتركنيكغرافيبميكالب

  ة سكاء يعرفة البشر في مختمؼ مجاالت الم كالمتخصصةة العامة يات االلكتركنيالدكر
 .ةيات االلكتركنية منيا أك التي تتطمب اشتراؾ كقكاعد الدكر يالمجان

 ة في مختمؼ التخصصاتيانات االلكتركنيالقكاعد الب. 
 ةيالمدكنات االلكتركن 

  ة كأكراؽ المحاضرات كالندكاتياألبحاث العمم .  
 ممفات النصكص الكاممة. 
 ر مف المكتبات بمختمؼ أنكاعيايالفيارس المتاحة عمى شبكة االنترنت لكث. 
 ةيقيالممفات المكس. 
  ةية كاإلعالميالممفات اإلخبار. 
 ةيالممفات الرقم. 
 ةية كااللكتركنية كالمكتبات االفتراضياألدلة كالفيارس المكضكع. 
 محركات البحث 

 محركات المحركات 

  بكابات المعمكمات بأنكاعيا المختمفة.  
 ةيشبكات المعمكمات البحث. 
 النقاش المختمفة تمنتديا. 
 أدلة المكاقع عمى شبكة االنترنت. 
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 قات المختمفةيات التطبيبرمج.  
 ة ...الخية ،كالشير ية ،كاألسبكعيكميالصحؼ ال. 
 ف كأدلة المؤسسات كالمنظمات كالشركات ية كأدلة الياتؼ كأدلة الناشر ياألدلة االلكتركن

 .ةيمية كأدلة المؤسسات التعميالتجار 
  ة كاالستثمارات كالخدمات ية كالمكاقع الشخصيكالمكاقع الحككم التمفزيكنيالبث

 1.ةيالتجار 

- I0-6-  لكترونية:اإل أىمية وفوائد مصادر المعمومات 

أصبح مف الضركرم التكجو إلى استخداـ مصادر المعمكمات االلكتركنية مف قبؿ 
لذم يتضمف الباحثيف كالمكتبات لما لو مف فكائد جمة نختصرىا في ىذا الشكؿ التالي ا

 2تصكر أكلي لفكائد مصادر المعمكمات االلكتركنية.

 

 

 

 

 

                                                           
 1ع1مج. المجمة العربية لممعمكمات .مى المكتباتمصادر المعمكمات االلكتركنية كتأثيرىا ع مرائي.اإيماف فاضؿ، الس- 1
  14.ص.(1330)

عمى الساعة 01/11/8112يـك  الزيارة تمت عبد اهلل الحميدم. مصادر المعمكمات االلكتركنية. فب، عبد الرحمف - 2
  [عمى الخط ].3111

 WWW. Slia. Org.sa/ New% 20 fdder / abdalaralunan.ppt                 :متاح عمى الرابط التالي 

فكائد مصادر 

 كاسع لمصدر المعمكمات انتشار -

في االستخداـ مف قبؿ عدد كبير  زيادة -
 مف المستفديف

 قراءة عمى مستكل العالـ -

 يكلة في البحث عف المعمكماتس -

 سيمة في االستشياد -

 ساعة 84/84اياـ ك 1/1متاحة  -

 الباحثين المؤلف
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 فوائد مصادر المعمومات االلكترونية (:7الشكل ) 

- I0-7- :مزايا وعيوب مصادر المعمومات االلكترونية 

ف أنكاع مصادر المعمكمات، كلقد تحتؿ مصادر المعمكمات االلكتركنية مكاننا بارزنا بي
تكالت مصادر المعمكمات االلكتركنية في الظيكر كتنكعت نتيجة لمتطكرات اليائمة التي 

كال زالت تحدث في تقنيات المعمكمات كنتيجة لما تتميز بو مف مميزات ىائمة تـ ،حدثت 
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ك مف قبؿ اإلقباؿ عمييا كالتعامؿ معيا بشكؿ كبير سكاء مف قبؿ مؤسسات المعمكمات أ
بعض العيكب  أكنفسيـ، كفي المقابؿ ال نيمؿ جانب النقص إف صح التعبير  المستفيديف

 التي تنفرد بيا مصادر المعمكمات االلكتركنية.

 : يا مصادر المعمومات االلكترونيةامز  . أ

التحديث حيث يمكف التغيير في المعمكمات المرجعية المطبكعة كذلؾ مف خالؿ  .1
 مكمات االلكتركنية لسيكلة إجراء التغيرات عمييا.استبداليا بمصادر المع

الحجـ بسبب ضخامة مصادر المعمكمات المطبكعة ثـ استبداليا بمصادر المعمكمات  .8
 المرجعية االلكتركنية كحؿ جذريا لمشكمة حجـ المصدر.

خصائي المراجع أف يقدـ نتيجة االستفسارات ألاإلتاحة االلكتركنية لممعمكمات أم يمكف  .0
 مات المطمكبة إلى المستفيد عبر البريد االلكتركني.كالمعمك 

النصكص االلكتركنية الكاممة فإف مصادر المعمكمات االلكتركنية المتمثمة في قكاعد  .4
 حياف النصكص الكاممة لمقاالت الدكريات.البيانات الببميكغرافية تظـ في كثير مف األ

المعمكمات مف خالؿ الربط  نظـ االسترجاع المتطكر أف المستفيد يستطيع أف يبحث عف .1
 سيكلة تامة.بيف الكممات المفتاحية ب

 1التكاليؼ اآلف أصبح ميسرة كمعقكلة في الكقت الحالي. .1

 
 

 عيوب مصادر المعمومات االلكترونية: . ب

                                                           
 متاح .]عمى الخط[ 11111عمى الساعة  82/10/8112تمت الزيارة يكـ . أبك ىالؿ. مصادر المعمكمات االلكتركنية  - 1

 http:/ mnh 426. Ahlamontada. Net/t16-topic:  عمى الرابط التالي
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بعض الصعكبات التي تكاجو المستفيد مف ناحية االستخداـ حيث يكجد نسبو ال يستياف بيا  .1
خداـ مصادر المعمكمات االلكتركنية كذلؾ بسبب عدـ تكفر ال يستطيعكف است المستفيديفمف 

 الكقت الالـز لدييـ لمتدرب عمى كيفية االستخداـ.

الصيانة بما أف مصادر المعمكمات االلكتركنية قائمة عمى األجيزة كالبرامج كالشبكات يتطمب .8
كقكع ليا صيانة دائمة كيجب أف تككف عمى أعمى درجة مف الجكدة كبصفة مستمرة تحسب ل

 أم مشكمة.

اإلدارة تتطمب مصادر المعمكمات اإللكتركنية جيد إدارم كبير كتنظيـ العمؿ بأقساـ الخدمة .0
 المرجعية.

التدريب حيث البد مف تدريب العامميف كالمستنفديف عمى كيفية استخداـ مصادر المعمكمات .4
 1االلكتركنية كالقدرة عمى التعامؿ مع األجيزة كالبرامج المستخدمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . مرجع سابؽأبك ىالؿ 1-
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I-2-اإلتاحة لمصادر المعمومات االلكترونية 

 

- I2-1- االلكتركنية اإلتاحةتعريؼ 

- I2-2-أسباب ظيكر اإلتاحة لمصادر المعمكمات االلكتركنية 

- I2-3-مستكيات اإلتاحة االلكتركنية 
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بشكؿ  ة اإلفادة مف المعمكمات المتكافرة بالمكتبة أك مركز المعمكماتيإمكان هي : اإلتاحة
ات الكصكؿ إلييا يأكمف خالؿ إمكان ف بيا،ية التخز يا في أكعيمادم أك مختزف إلكتركن

 1بكاسطة شبكات المعمكمات المتاحة لمجتمعيا.

- I7-0-:تعريف اإلتاحة االلكترونية 

الت التي تقدميا المكتبات كمراكز يركلد إتاحة المعمكمات بأنيا كافة التسيىاعرفيا  
اتيا بشكؿ أقؿ، كبدلؾ فإتاحة المعمكمات ترتبط ياستخداـ كاستثمار مقتنالمعمكمات مف أجؿ 

ف لو في يف كالمكظفيديقة سيمة إلى المستفيقا بالكصكؿ إلى المعمكمات بطر يارتباطا كث
اتيا المتعددة يا المعمكمات بتقنيرة بإدخاؿ تكنكلكجيمختمؼ نشاطاتيـ، كالتي عرفت تطكرات كب

 2.ةقة إلكتركنييبطر  رجاع المعمكمات ف، بث كاستيتخز  في إنتاج ،

- I7-7- ة لمصادر المعموماتيأسباب ظيور اإلتاحة االلكترون: 

ا يقات اليائمة كاالستغالؿ لتكنكلكجيجة لمتطبيإف بركز ىذا النكع مف اإلتاحة كاف نت 
ة يز أك بث المنشكرات العمميالمعمكمات كاالتصاالت في مجاؿ المعمكمات سكاء في تجي

 : مييما يصر ىذه األسباب فمكف حيك 

طرة ياىتـ اإلنساف بالمعمكمات منذ القديـ مف خالؿ محاكلتو الس اإلنفجار المعموماتي: .0
اتو فاف المعمكمات باعتبارىا جزء منيا فقد أثرت كتأثرت بيذه يف حيطو كتحسيعمى مح

مع ة إلى مجتمع صناعي، فمجتيعيعتمد عمى المكارد الطبيالتطكرات فمف مجتمع زراعي 

                                                           
دار الكتاب  القاىرة: زم عربي.يانجم المكتبات كالمعمكمات:القامكس الشارح في عمـك . كسؼياسر ي عبد المعطى،-1

  11.ص.8112ث،يالحد
ة يدانية: دراسة مية داخؿ المكتبة الجامعية الجزائر ية كالتقنياؿ المعمكمات العمميف حيكماؿ. سمكؾ الباحث بطكش ، -2

 ، كالتكثيؽ قسـ عمـ المكتبات :نة يؿ شيادة الدكتكراه في عمـ المكتبات. جامعة قسنطيراف. رسالة مقدمة لنهبجامعة ك
  141 .ص.8110
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ساىمت عكامؿ عدة في غزارتيا  د مع الكـ اليائؿ في إنتاجيا كتشتتيا كقديالمعمكمات تزا
 1تتجمى أساسا في:

  ادات المستمرة في معدالت االتفاؽ يبرز مف خالؿ الز ياالىتماـ بالبحث العممي الذم
 .ع المجاالتية المستدامة لجميو باعتبار أساس التنمية عميالعالم

 ريعة كالتصك ب الطبايتطكر أسال. 
 ز لممعمكمات ية التجييجعؿ مف عمميطرة كالتحكـ في ىذا االنفجار ما يصعكبة الس

 .د منيا أمرا صعبايكاستخالص المف
 شيا الفرد يعية التي أصبح يبركز ظاىرة الغرؽ المعرفي معبرة عف التخمة المعمكمات

 .جة االنفجار المعرفيينت

مكف إبرازىا مف خالؿ ية المجتمعات كالتي اية المعمكمات في حيكبذلؾ قد تعاظمت أىم
 2:ا التي تحققيايالمزا

  جة الصفة التراكمية التي يا نتير العمـك كالتكنكلكجيإثراء البحث العممي كدكرىا في تطك
ة يع القطاعات كمساىمتيا في التنمير جميكم في تطك يز بيا دكرىا كقطاع حيتتم

 .المستدامة
 ف الشعكب كاألفراد مف خالؿ نقؿ الخبرات يؿ بؽ التكاصيتساىـ المعمكمات في تحق

ة اتخاذ القرارات فتكفر يا في عمميجيف تعتبر عنصرا فعاال كاستراتيإلى اآلخر 
ؽ أىداؼ يالمعمكمات المناسبة في الكقت المناسب لمشخص المناسب ألجؿ تحق

 .يايمتخذ

 

                                                           
 01.ص.1ط.(..ت.)د ب،يدار غر : القاىرة مقكماتيا كأشكاليا. خدمات المعمكمات: حشمت. قاسـ، - 1
  81.ص.1ط. .8111ث،يدار الكتاب الحد : القاىرة مدخؿ إلى عمـ المكتبات كالمعمكمات. احمد عبد ااهلل. العمى، - 2
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 :ةيالثورة التكنولوج .7

القرف العشريف ابتدعت الحاجة إلى  إف ثكرة المعمكمات التي عرفيا النصؼ الثاني مف 
ة يكبذلؾ كاف لمثكرة التكنكلكج ؿ العاـر لممعمكمات،يدة إلدارة السيب جديجاد طرؽ كأساليإ

ا يا االتصاالت كلمشكمة تكنكلكجيا اإلعالـ اآللي كتكنكلكجيف تكنكلكجيالمتجسدة في التزاكج ب
ع يز النقؿ التكز ياالسترجاع التجي ثة في المعالجةيحد كتقنياتجاد نظـ يالمعمكمات اثر في إ
ا كتطكرىا يقات المتالحقة ليذه التكنكلكجيفكاف لمتطب 1ة،يقة الكتركنيكبث المعمكمات بطر 

ات المعالجة كالبث كاالسترجاع باالعتماد عمى الذكاء ير برمجيالمستمر مف خالؿ تطك 
ة كاألقمار يئات الضك يا االتصاالت متجسدة في اآلليإضافة إلى تكنكلكج االصطناعي،

 .ة يالصناع

 :التقميدية البيئةشر العممي في نأزمة ال-3 

لقد عرؼ النشر العممي مراحؿ متعددة في إتاحة المعمكمات فمف المخطكط إلى  
ر سبؿ االستفادة منيا مركرا إلى عصر يسيد في نشرىا كتيالطباعة التي أنبئت عف عيد جد

كم التي أصبحت تمثمو ير كالدكر الحيبشكؿ كبيا إنتاج المعمكمات يالمعرفة التي تضاعؼ ف
ف خاصة في ظؿ السمات التي يدياة األفراد كالمجتمعات ككذا تعقد حاجات المستفيفي ح

تيا ىذا ما عكس عدـ ية مف تعدد التخصصات دقتيا كعالميأصبحت ترافؽ المعرفة البشر 
حركة النشر أزمة ز المعمكمات كبذلؾ عرفت ية حصر كمكاكبة كتجييديئة التقميقدرة الب

 2 :ة أىـ معالميايقيحق

                                                           
  80.ص ..)د.ط.(8110 ؿ،يالمركز األص القاىرة: مجتمع المعمكمات الرقمي. مد.مح ، طارؽعباس - 1
المنطقة  تكنس: .ةية العربيالباحثكف كالمكتبات الجامع ة:ياالتصاؿ العممي الحر إلى المعمكمات العمم د.يكح قدكرة،-2

،ية لمتربيالعرب  00.)د.ط.(.ص.8110 ة كالثقافة كالعمـك
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 كغرافي يبميصعكبات مختمفة في تنظيـ اإلنتاج الفكرم فقد عجزت كسائؿ الضبط الب
 فو.يكتكش ة عمى حصرهيكغرافيبميالكشافات كالفيارس الب متمثمة في 

  رىا يف تحر ية تأخذ كقتا بيالمنشكرات العمم حيث عيالبطء في أجاؿ النشر كالتكز
نتاجيا ة كتبرز ىذه الصعكبات يمة المعمكمات العمميؤثر عمى قيف مما قد يديممستفل كا 
 .ةيدة كفكر ية معمكمات جدية المحتك يات العمميفي الدكر 

 ة خاصة يد في أسعار المنشكرات العمميتمثؿ في االرتفاع المتزاكت ةيصعكبات مال
 ة.ياليؼ االشتراؾ ألسعار خيصؿ تكالتإذ  ةيالعمم ات يالدكر 

- I7-3-  ةيات اإلتاحة لمصادر المعمومات االلكترونيمستو 

  ة لمصادر المعمكمات اإلتاحة المباشرةيف مف لإلتاحة االلكتركنيينجد أف ىناؾ مستك  
1LINE ON2ر المباشرةيأم عمى الخط المباشر كاإلتاحة غ LINE OFF :كىي كاألتي  

  Direct or Local Access 3 ة:ياإلتاحة المباشرة أو المحم -0

ث ية بشكؿ مباشر، حيَة الكصكؿ إلى مصادر المعمكمات اإللكتركنيّ كَتْعِني إمكان  
مكف يزر أك ممغنط، يككف محمَّالن عمى ُقرص مميط، مثؿ: أف يككف ُمحمَّالن عمى كسي

 4 :ؽيالحاسب اآللي، كباختصار تتّـُ ىذه اإلتاحة عف طر  ُمو مف خالؿ جيازيد تشغيلممستف

                                                           
1-Chartron;Chrislaine .Nouveaux modeles pour la comminication scientifique (Enligne).Visite 

10.01.2018.[onlin].Sur : ccr.jussieu .Fr/wifist/ enssib v2.html. 
ثة في ياالتجاىات الحد .ةية المتاحة عف بعد في االستشيادات المرجعيالمصادر االلكتركن ة محمد.يسر ي ـ،يعبد الحم-2

 81..ص (8111)84ف في السنة.عيكتاب دكرم محكـ يصدر مؤقتا مرت لمعمكمات.المكتبات كمراكز ا
 (8111ة لمصطمحات عمـك المكتبات كالمعمكمات كالحاسبات)يالمكسكعة العرب .حسب ااهلل،د يالس ;محمد الشامي،حمد أ-3

 11.ص.8111ة،يميالمكتبة األكاد: .القاىرة
االتجاىات .ات إعداد النص االلكتركني يز عمى عممية مع التركيب العالمالتجار  النشر االلكتركني: عبد اليادم.،ف يز  -4

-01.ص(.1333)18،ع1ف في السنة. مجيكتاب دكرم محكـ يصدر مؤقتا مرت. المعمكماتمراكز ثة في المكتبات ك يالحد
11 
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 : Access Via networkشبكات المعمومات  - 0-0

مكف إجراء ية لممعمكمات عمى حاسب آلي مركزم، فيث تُتاح الَمصادر االلكتركنيح
قة مف أفضؿ طرؽ ية، كُتَعد ىذه الطر يّ ف باستخداـ كاجية تعامؿ رسكميديلممستف البحث

ُتحتِّـ ضركرة ص كَتْكِمفة المساحة الُمَخزَّنة في الحاسب المركزم، ياإلتاحة، إالَّ أفَّ رسـك التَّرخ
 .مةية قيكغرافيبميانات التي تكفر بيانتقاء المصادر ككذلؾ قكاعد الب

 Access Via the File serverاإلتاحة عبر خادم الممف:  -0-7

قة كتخزف في ممؼ في ية لممعمكمات المتاحة بيذه الطر يؿ المصادر االلكتركنيتّـُ تمثيك 
ف بمصادر المعمكمات يديطِّ المباشر لربط المستفالفيرس العاّـِ االلكتركني المتاح عمى الخَ 

 .المتاحة َعْبَره

 Access Via Stand alone  اإلتاحة عبر محطة عمل مستقمَّة: -0-3

workstation 

 :ةيستخدـ ىذا النمط في الحاالت التالي

 -ة لممعمكمات التي تقع في نطاؽ اىتماـ عدد محدكد مف يإتاحة المصادر االلكتركن
 .فيديالمستف

  ؽ الشبكة نظرا لكبر حجـ ييا عف طر يصعب الكصكؿ إليإتاحة المصادر التي
 .ص لبعض المصادر يكد الترخيااللتزاـ بقك انات يالب
 صياير التي تحتاج إلى برامج متخصصة لتشخدإتاحة المصا. 
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 networked Via Access زرة، متصمة بشبكة معموماتيإتاحة عبر األقراص المم 1-4 :

CD- ROM 

ة إتاحة مصدر ير مف اإلتاحة في حالة عَدـِ كفايأ المكتبة إلى ىذا النَّكع األخكتمج
ر يككف بتكفيفترض أفَّ الكضع األمثؿ لإلتاحة يك  .المعمكمات اإللكتركني عبر محطَّة عمؿ

يا، مف خالؿ الفيرس اآللي المباشر يْرَغب فيد في المكضكعات التي يإمكانات البحث لممستف
مكنو استرجاع المعمكمات باألشكاؿ المختمفة، بما يث يستخدميا، بحية التي يلممكتبة المحمِّ 

 .ة، كالتي قد تتكافر عمى أقراص أك قكاعد بياناتيفي ذلؾ األشكاؿ اإللكتركن

   Access Remote اإلتاحة عن بعد 2-

ة التَّعاُمؿ مع مصادر المعمكمات ير عف إمكانيستخَدـ ىذا المصَطَمح لمتعبيُ ك  
عمى أجيزة المدخالت كالمخرجات المتصمة  ر َمْممكس،ير مادِّم كغية بشكؿ غيناإللكترك 
تاح مصدر معمكمات مف خالؿ شبكات الحاسب اآلليِّ عمى الخطِّ يُ ا، مثؿ أف يالكتركن

ا يديستخِدـ ُأَمناء المكتبات ىذا النَّمَط مف اإلتاحة؛ إلحاطة المستفيَ المباشر، كعادةن  ف عممن
  1خارج نطاؽ المكتبة. بالمصادر المكجكدة

 

 

 

 

 
                                                           

ة يمك:ة يجامعة المنكف .ر ية :أطركحة ماجستية في المكتبات الجامعيات االلكتركنيؿ .اقتناء الدكر ير الخميعب كمي،يب -1
 11. ص.8114اآلداب .قسـ عمـ المكتبات كالمعمكمات،
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المعمومات االلكترونيةمصادر استخدام  -3- I 

-1-3- Iأىـ المصادر االلكتركنية المستخدمة 

-2-3- Iأغراض استخداـ مصادر المعمكمات االلكتركنية مف طرؼ الطمبة 

-3-3- Iمنافذ الحصكؿ عمى مصادر المعمكمات االلكتركنية 

-4-3-Iادر المعمكمات االلكتركنيةمعايير اختيار كتقسيـ مص 

-5-3-Iمشاكؿ كمعكقات استخداـ مصادر المعمكمات االلكتركنية 
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-1-3- Iأىم المصادر االلكترونية المستخدمة 

 ةيمميالمصغرات الف1-

ة التي يىي مف أقدـ أنكاع مصادر المعمكمات االلكتركنة: يمميف المصغرات الفيتعر 1-1 -
نيا ،كىي عبارة يمة إلدخاؿ المعمكمات كتخز يعمكمات ككساستخدمت في المكتبات كمراكز الم

بكصة  1/4ياتراكح عرضي ة،يسيو مادة مغناطيؿ تغطى احد كجييكي طك يط بالستيعف شر 
 1.قدـ 0111إلى  8411ف يب تراكح مايف أما طكلو  إلى بكصة كاحدة،

 ة،يكالرسائؿ الجامع ات،يكالدكر  يا الكتب،ية تستنسخ عميكىي مكاد أك كسائط بصر 
ف المجرد أك إعادتيا إلى يمكف قراءتيا بالعيث ال يكالكثائؽ المختمفة بصكر مصغرة جدا ح

 ة عنيا إال بكاسطة أجيزة قراءة خاصة.يعي أك استنساخ صكر كرقيحجميا الطب

 المعركفة ىي األنكاع أىـ :ةيمميأنواع المصغرات الف -0-7

 مميكروفيالما"Microfilm ": تككف مف سمسمة متتابعة ي مـ شفاؼيك عبارة عف فه
ممفكؼ عمى شكؿ بكرات آك عمى كاسيت  ة المصغرة جدا،يمف الصكر الفكتكغراف

ستخدـ يكالكثائؽ ك  ستكعب مئات الصفحات مف المخطكطات يمـ أف يكركفيمكف لممايك 
  2في معظـ مؤسسات المعمكمات ألغراض شتى.

 شيكروفيالما:"Microfishe طيمة الشكؿ مسطحة ة مستيمميحة فيك عبارة عف شر ه
كجد عمى حافة يا ك يا أك أفقيتحتكم صفكفا مف الصكر المصغرة مرتبة عمكد

 خ النشر،يكتار  العنكاف، ا مكاف لكتابة المعمكمات عف المؤلؼ،يش العميكركفيالما
                                                           

ؼ لطباعة كالنشر يدار الض ف مف المكتبات كمراكز المعمكمات .عماف:يديخدمات المستف. غالب عكض سة،يلنكاا -1
 113ص..1.ط.8113،عيكالتكز 

كالمعمكمات.  ات في المكتبات كمراكز التكثيؽدليؿ عممي لفيرسة المطبكع ات الفيرسة:يأساس ربحي مصطفى. عمياف،-2
 118..ص 1338ع،يدار اإلبداع لمنشر كالتكز  ف:يالبحر 
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 x 142 105اس يكعا قيش هب دة أكثرياسات عديق لوف المجردة ك يكعادة ما تقرا بالع

 1ممـ.

 :مييما يكتتمخص فة: يمميرات الفزات المصغيمم -0-3

  سنة111القدرة عمى الحفاظ عمى الكثائؽ لمدة تصؿ إلى. 
 تزكيرىا.ة ياستحالة عمم  
 ؽ المكافيالقدرة عمى حؿ مشكؿ ض. 
 2.ة كالنادرةياألصم كالمستنداتات السرقة لمكثائؽ كالمخطكطات يالحد مف عمم 

  CDS):) األقراص المتراصة-7

ة بمادة يـك مطميعبارة عف أقراص مف األلمن هي CDS):) متراصةال األقراصتعريف  -7-0
ت، كتعتمد عمى يغابايم 111-111تبمغ  انج كليا طاقة خزف18انج اك 1.4ة بحجـ يكيبالست

 3ف المعمكمات عمييا كاسترجاعيا منيا.يزر في تخز يأشعة الم

  :أنواع األقراص المتراصة-7-7

 : مي تكضحيما ياص المتراصة كفـ األقر يمف أساس متبع لتقس ىناؾ أكثر 

 ف ىما:يتقسـ األقراص المتراصة إلى فئت ة لممحو:يحسب قابم   . أ

 :مييكتشمؿ ما  ر القابمة لممحو:ياألقراص غ. 0-أ
                                                           

عماف: دار المجاىد لمنشر  .ة عمـ المكتبات كمراكز المعمكماتالمدخؿ لدراس .بدير،جماؿ-1
 041ص..1.ط.8112كالتكزيع،

اض:االتحاد العربي يـ عف بعد.الر يا في التعمة كدكرىيداف .المكتبات االلكتركنيز  ،ىدل ;ربحي مصطفى اف،يعم -2
 118-111..ص1.ط.8111لممكتبات كالمعمكمات بالتعاكف مع مكتبة الممؾ فيد،

.يجم المالكي، ;فيزكي حس الكردم،-3  عماف: ة.يف في المؤسسات المعمكماتيديمصادر المعمكمات كخدمات المستف ؿ الـز
  140..ص،)د.ط.(8118دار الكرؽ.
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مكف يكمف ثـ  تسمح بقراءة المعمكمات المختزنة بيا فقط، أقراص لمقراءة فقط: .0-0.أ
  1شبو استخداـ األقراص المرنة.يداميا ف أم أف استخيس لمتخز يكل ع يط لمتكز ياعتبارىا كس

ؿ المعمكمات ية تسجيح ىذه األقراص لممستخدـ إمكانيتت أقراص الكتابة مرة واحدة: .7-0.أ
ميا عمى ية مف المعمكمات إلى جانب المعمكمات التي سبؽ تسجيخاصة بو مساحة خال

  2عو.يالقرص أثناء تصن

األقراص المتراصة التي ظيرت  أحدثمف  هياألقراص المتراصة القابمة لممحو: .7-أ
زالة البيث كفرت إمكانيمؤخرا ح ر المرغكب فييا مف قبؿ المستخدـ ليا  يانات غية المحك كا 

ؿ لمئات كآالؼ المرات كعمى نفس الجزء مف مسارات يشاء ثـ إعادة التسجيكفي أم كقت 
منيا  طمؽ عمى األقراصيبكصة ك  1.0ك 81.1ف يالقرص تصدر ىذه األقراص في حجم

ا ية كمزايالت الصكتيا التسجياألقراص كؿ مزا زر الممغنطة جمعت ىذهيمصطمح أقراص الم
  3األقراص كميا في قرص كاحد.

أقراص  ف:يزر بأحد النظاميتـ االختزاف بكاسطة أشعة الميث يحن: يعة التخز يحسب طب . ب
 .ةية رقمية أك أقراص بصر ياسية القية تناظر يبصر 

 : ةيص المتراصة حسب حجـ إلى الفئات التالتقسـ األقراحسب الحجم:  . ت

أقراص  بكصة، 81.1بحجـ ، أقراصبكصة 18.4بحجـ  ، أقراصبكصة1.0قراص بحجـ أ
 أقراص بحجـ بكصة  14أقراص بحجـ بكصة، 18بكصة،11أقراص بحجـ بكصة، 2بحجـ 

  :زات األقراص المتراصةيمم -7-3

                                                           
عمـ  ر:يماجست .ة آـ البكاقيية بكاليدانية :دراسة مية الكطنيا المعمكمات كدكرىا في التنميتكنكلكج رزاؽ،تكمي،عبد ال-1

 11.ص.8111،نة يالمكتبات :قسنط
 121-121.مرجع سابؽ. ص غالب عكض. سة،يالنكا- 2
  124.مرجع سابؽ. ص غالب عكض. سة،ايالنك  -3
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  :كاآلتية األقراص المتراصة نمخصيا يزات لتقنيىناؾ عدة مم

  ة حفظيا.يمما يسيؿ عمم ا،نيصغر حجميا كخفة كز  
 ،د استرجاع المعمكمات المخزنة عمى يع المستفيستطيث يح سيكلة االستخداـ

 .فيطيب كتأىيؿ بسيالقرص بعد تدر 
  انات ية في التعامؿ مع البيتكفر األماف كالسر 
 كسائؿ  ؽياؿ عف طر يبعد أالؼ األمية نقؿ المعمكمات مف مكاف ألخر يإمكان

 1االتصاؿ عف بعد.

 االنترنت شبكة .3

 كدلؾ البعض ببعضيا المرتبطة ةياآلل الحاسبات مف شبكة ىي  :االنترنت شبكة فيتعر . 3-0

 لإلطالع ةيإمكان يايف فيلممشارك  حيتت ةيالصناع األقمار طريؽ عف أك الياتؼ خطكط ؽيطر  عف

 2.كالكثائؽ كالرسائؿ المعمكمات ؿتباد مف تمكنو كما الشبكة في تتكفر التي المعمكمات عمى
 
 : االنترنت شبكة فوائد. 3-7

 جدا رةيكث  عامة بصفة لممجتمع تقدميا التي التيكالتسي االنترنت مف اإلفادة مجاالت إف

 : كىي

 تاحة كالمجالت لمصحؼ االلكتركني النشر  العالـ مستكل عمى يايعم اإلطالع كا 

 ة.يييكالترف  ةيالتقن ةيكالثقاف  ةيلعمما كالمستجدات المعمكمات حدثأ عمى الحصكؿ 

                                                           
مراكز ثة في المكتبات ك يمجمة االتجاىات الحد.ة يميالمكتبة األكاد في ةيـ .األقراص الضكئيمحمد إبراى ماف،يسم -1

  123.124 .ص (.1331) 1،ع4.مجالمعمكمات
 الفجر ة لمجمتييميتحم دراسة: لممكفكفيف االجتماعي كاإلدماج كاالتصاؿ لإلعالـ المعاصرة ايالتكنكلكج.ة، محمديعكالم- 2

 2005 ،ةياإلسالم لمعمـك القادر عبد رياألم جامعة:كاالتصاؿ كاإلعالـ لدعكةا:ريماجست. ةيالفرنسLE louis-braille السعكدية

 81ص..
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 تبادؿ في معيا ؽيكالتنس كالجامعات المعمكمات كمراكز العممي البحث بمؤسسات االتصاؿ 

 المعمكمات.

 بعد عف بيكالتدر  ـيالتعم 

 1. العالـ أرجاء مختمؼ  مف  المكتبات  كفيارس  ةيكغرافيبميالب اناتيالب قكاعد إلى الدخكؿ 

 : االنترنت شبكة ماستخدا دوافع. 3-3

 كالمجاالت فياديالم شتى في  المعمكمات مف  ىائؿ  كـ  مف  جوتنت  كما  ةيالمعمكمات  ثكرة. 

 العالـ في المكجكدة المعمكمات  فياديم  كؿ  تغطي  إذ  االنترنت  شبكة  ةيكعالم  ةيشمكل. 

 المعمكمات  إتاحة  في  ةيكالبشر   ةيالتقن  المعمكمات كمراكز  المكتبات  طاقات  ةيمحدكد. 

 ؿيكتكص عيكتكز  بنشر تعمؽي مايف ةيديالتقم كالطرؽ لمكسائؿ بالنسبة االتصاؿ طاقة  ةيمحدكد 

 .كالصكرة بالصكت مباشرة خدمات مف تكفره كما االنترنت مع مقارنة فيديالمستف إلى المعمكمات

 ةيالمعمكمات األرصدة مف اليائؿ الكـ عمى إجرائيا الكاجب ةيالفن اإلجراءات في التحكـ صعكبة 
 .كارتفاع المناسب الكقت في اتيايمحتك  إلى الكصكؿ فرصة مف كتقمص تقمؿ التي ةيديالتقم بالطرؽ

 
 بحث  كأدكات  كسائؿ  مف االنترنت  تكفره ما عكس عمى أخرل  جية مف ةيالماد فيايتكال 

 2. اقؿ  ؼيكبتكال  عةيكسر   سيمة بطرؽ  مباشرة

 : ميي ما شبكة تقدميا التي الخدمات فيب مف  :تاالنترن شبكة خدمات. 3-4

 :االلكتروني ديالبر  . أ

                                                           
 250-248 ص. .سابؽ مرجع . الـز ؿيجم مالكي، ;حسف زكي الكردم،- 1
 عباس بجامعة فرحات ةيدانيم دراسة: الخفي بيالك  خالؿ مف ةيكالتقن ةيالعمم المعمكمات عف البحث .فيالد غراؼ، نصر - 2

 .69 ص . 2004،المكتبات عمـ:نة يقسنط . ريماجست. ؼيطس ةيبكال
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 إرفاؽ مكفيك  المعمكمات شبكة داخؿ آخر إلى حاسب مف الرسائؿ كاستقباؿ بإرساؿ تقكـ

 إلى االلكتركني ديالبر  إرساؿ مكفي كما كمتحركة1 ةثابت كأصكات كثائؽ تحتكل رسائؿ مع ممفات

 .الخط عمى ةيتجار ال االتصاؿ خدمات في فيالمشترك
 اختراعيا سنة تـ World Wide Webe ةيالعالم ةيالعنكبوت الشبكة :ةيالعالم ةيالعنكبوت الشبكة . ب

 .سنة 21 ب االنترنت شبكة اختراع بعد 1988
 عمى المعمكمات مصادر جاديإل ستخدـي Hypertexte ةيالتشعب النصكص عمى مبني نظاـ كىي

2يايإل كالكصكؿ االنترنت
كبأشكاؿ  ذيالتنف مف مختمفة المكتكب بطرؽ النص إظيار تتضمف ثيح 

 ةيكمرئ ةيصكت كممفات مرسكمة مناظر ةيالعنكبكت الشبكة صفحات تتضمف أف مكفي كما كأحجاـ
 ككؿ المختمفة التصفح برامج خالؿ مف بيالك  تصفح تـيك  الفائؽ، النص نقؿ برتكككؿ باستخداـ

 في رةيكب بصكرة بيالك  كتستخدـ االنترنت في مكانيا ديلتحد ديفر  عنكاف ليا االنترنت في صفحة
 3.ةيااللكتركن كالكتب كاأللعاب كاألخبار المعمكمات عف البحث مجاالت

  :GOPHERجوفر  . ت

 تكجبي أف دكف المعمكمات ستعرضي أف GOPHERإلى خدمة  أمجي الذم ديلمستفا عيستطي

 قكائـ  في  بالبحث لو تسمح كفرج خدمة ألف المعمكمات ىذه كجكد بمكاف سمفا المعرفة  ويعم

 4يختارىا. التي المعمكمات عمى الحصكؿ في كتساعده مصادر المعمكمات
 المحادثة عبر االنترنت: . ث

                                                           
 812ص..السابؽ المرجع. عكض غالب سة،يالنكا - 1
 11111عمى الساعة8112-10-81.زيارة يـك كالمعمكمات المكتبات لمصطمحات ةيالعرب المكسكعة.حمدم الشامي، احمد - 2
 http:// www.elzshami .cim/meni-arabic.htm :  الرابط متاح عمى [عمى الخط]

 128.ص.1.ط. 1984ع،يكالتكز  كالنشر لمطباعة بيغر  دار :القاىرة. المعمكمات عمـ في مقدمة.فتحي ،محمد اليادم عبد - 3
 121.128ص..نفسو المرجع .فتحي اليادم، محمد عبد - 4



 مصادر المعمومات االلكترونية             الفصل األول                اإلطار النظري  

44 

 

كالذم  لألنترنتتسمح ىذه الخدمة بفتح خط اتصاؿ بيف حاسبؾ كحاسب مستخدـ أخر 
ص دكف أف سمح بكتابة أك استقباؿ الرسائؿ كفي نفس الكقت التحدث مع الشخيمف خاللو 

 1الرسائؿ. فيككف تداخؿ بي
 تعتبر ىذه المجمكعات نكع مف لكحات اإلعالـ مجموعات األخبار:  . ج
ا المكضكعات المتخصصة يىي مجمكعات نقاش خاصة لمناقشة قضاة:يديالبر  قوائم . ح
طرة تحت شخص يث تطرح عمى األعضاء فقط كمعظـ ىذه القكائـ تككف تحت السيح

 رسالة أك مكضكع معيف أك رفضو مسؤكؿ يقرر المكافقة عمى ال
ستخدـ في نقؿ يقي مف برامج العميؿ الخادـ يىي برنامج تطببرتكوالت نقل الممفات:  . خ

الممفات مف إلى الحكاسب االلكتركنية كيمكف ألم مشترؾ في الشبكة االشتراؾ في النقاشات 
 .أكثر مف مجمكعة حسب معمكماتو

 باألنترنت المتصمة الكمبيكترات إلى لكصكؿا في ستخدـي ؿيالعم برامج مف برنامج: تمنت .0

 2 المضيفة. بيالحكاس ىذه في تطبيقية برامج كتشغيؿ

 
 

 البيانات قواعد .4

 المتصمة التسجيالت مف مجمكعة مف مككف ممؼ عف عبارة ىي:  البيانات قاعدة تعريف. 4-0

 قاعدة اـكنظ اناتيالب حقؿ كؿ يتضمف الحقكؿ مف مجمكعة تضـ التيالتسج ىذه بينيا فيما

 3.اناتيالب قاعدة تككف كميا ايمنطق نيايب مايف المرتبطة الممفات عدد مف تككفيك  اناتيالب

                                                           
 818-813.النكايسة،غالب عكض .المرجع السابؽ.ص - 1
 ةيدانيم دراسة: ةيالقرائ كلويم ةيكتنم الجامعي الطالب فيتكك  في كدكرىا المعمكمات مصادر. مصطفى ش،يمز - 2

 143ص. .2009 ،المكتبات عمـ:نةيقسنط .دكتكراه :نةيقسنط منتكرم بجامعة
 كمراكز المعمكمات المكتبات في المعمكمات كنظـ البيانات قكاعد. احمد يسرل عجمية، أبك ;فاضؿ إيماف السامرائي،- 3
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  : البيانات قاعدة مكونات. 4-7

 الناقصة الجمؿ بعض آك كممات أك إشارات أرقاـ أك أك حركؼ تككف أف مكفي  :البيانات 

 بعد إال ما شيء لفيـ اعتمادىا يمكف كال محدد معني أك دالالت ليا ليس التي غير المنظمة

 .المعنى استكماؿ

 لتككف فييا بيانات كترتيب كاستيعاب إلدخاؿ تستخدـ كمعركفة محددة مكاقع ىي :الحقول 
 كنظاـ آليات كفؽ المدخمة البيانات كحفظ خزف أماكف الحقكؿ كتعتبر معني ذات معمكمات

 .كمعركؼ معيف كمنطقي عممي

 يعتمد إذ مختمفة كأحجاـ أنكاع كالتسجيالت الحقكؿ مف ةمجمكع عف عبارة : ىيالتسجيالت 

 يعكد كالتي عدادىاا  أطكاليا ك  كعمى فييا المستخدمة الحقكؿ أنكاع عمى التسجيمة كحجـ نكع

 البيانات كطبيعة كنكع المعمكمات مركز أك المكتبة في المستخدـ البرنامج نكع إلى اختيارىا

 ىذه الحقكؿ. في تدخؿ التي
 عف المعتمدة اإلجراءات كؿ تمثؿ التي المختمفة التسجيالت مف مكعةمج: الممفات 

 أك اإلجراءات مف محدد نكع أك المعمكمات مف مجمكعة كتعكس كالنشاطات الشخصيات

 1المعمكمات. مصادر
 كطبيعة كأشكاليا استخداماتيا كتختمؼ البيانات قكاعد تتنكع:  البيانات قواعد أنواع . 4-3

 كيمكف مكتنزة أقراص أك ممغنطة أقراص عمى البيانات تخزيف يمكف حيث يياف المخزنة البيانات

 مثؿ مجانا لمجميكر معمكماتيا استخداـ القكاعد ىذه مف الكثير تتيح بعد عف أك محميا استخداميا

 فييا بالبحث تسمح ال القكاعد مف األخر كالبعض كالكشافات المستخمصات البيانات قكاعد

2االستخداـ حيث مف اشتراؾ بمكجب إال تالمعمكما عمى كالحصكؿ
. 

                                                                                                                                                                                     

Data bases and information systems in libraries and information centes = .:المسيرة،  دار عماف
 13-12ص..1.ط. 2005

 .20 ص .السابؽ المرجع.أحمد سرليعجمية،  أبك ;فاضؿ إيماف السامرائي،- 1
 11المرجع نفسو، ص. - 2
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 يما يمي ف زاتيالمم تتمثؿ :  اناتيالب قواعد زاتيمم . 4-4

 المعمكمات إلى الكصكؿ في السرعة 

 الدقة 

 ةيالشمكل 

 المكاف كاختصار الكرؽ مف التخمص 

 الحداثة 

 الطمب. عند المعمكمات تكافر 
 1كاحد. مكقع في المعمكمات كؿ لتصبح الممفات ديتكح 

 : المعمومات وبنوك قواعد خدمات . 4-5

 الخدمات ىذه نذكر أف مكفيك  كآخر بنؾ فيب كتتفاكت المعمكمات كقكاعد بنكؾ خدمات تتعدد

 :في

 بمختمؼ ةيكالنص ةيكغرافيبميلب ا المعمكمات يايف بما فيديلممستف ةيفكر  معمكمات إعطاء 

 أنكاعيا كأشكاليا.
 فيديالمستف لرغبات تبعا نيايب العالقة جاديإ مع عيالمكاض مف ريالكث عف معمكمات ـيتقد 

 كأدلة العمماء تراجـ مثؿ مكاناتوا  المعمكمات ك  بنؾ لمتخصص تبعا متنكعة معمكمات تقديـ 

  2كالمتخصصة. العامة الدكريات
 االلكتروني النشر .5

                                                           
 80ص..السابؽ  المرجع.أحمد سرليعجمية،  أبك ;فاضؿ إيماف السامرائي، - 1

 عمـ.دكتكراه دكلة .العممي كالبحث التكثيؽ دعـ في كدكرىا كأنكاعيا المعمكمات المالؾ، تكنكلكجيا لسبتي، عبدا بف - 2

 141.142 .ص.2002، المكتبات :قسنطينة
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 قنكات عبر المعرفة لنقؿ جديدة تقنية االلكتركني لنشرا : االلكتروني النشر تعريف. 5-0

 الكثافة ذات المتعددة الكسائط عبر االنترنت، المختمفة المعمكمات كشبكات الحديثة تصاؿاال

 : أنو عمى كيعرؼ  20  القرف أكاخر في ظير العالية التخزينية
 ديالمستف إلى الناشر مف الحاسكب بكاسطة المعمكمات نقؿ ةيعمم ىك االلكتركني النشر     

 1االت.االتص شبكة خالؿ مف مباشرة النيائي

 ميي مايف كتتمثؿ  : االلكتروني النشر أنواع-5-7

 كالمنشكرة  المطبكعة النصكص مف مأخكذة المنشكرات ويف تككف :الموازي يااللكترون النشر 

 في تظير التي العممية البحكث تقارير خدمة في مركزم بتكزيع ككفيك  عنيا نقال أم كمكازية ليا

 بالشكؿ  المكازم االلكتركني النشر يكجد كما المباشر خطال كعمى المطبكع بالشكميف الكقت نفس

 ممغنطة  اسطكانات شكؿ في الناشر يصدرىا  الكتركنية كسائؿ عمى كيككف مصغر الالمركزم

  2فيديك. كاسطكانات

 شكميف عمى التصرؼ تحت صرفا االلكتركني ىنا النشر يككف :الخاص االلكتروني النشر 

 مف القراء يتمكف الكتركنية نسخ في كبيرة إعداد عمى مركزيةال كبالتكزيع الخط مباشرة عمى

 3شرائيا.
 االلكتروني النشر ايمزا. 5-3

 القرص أف ثيح ةيااللكتركن الكسائط بيا تتميز التي المعمكمات فيتخز  في رةيالكب سعةال 

 .كاممة مكتبة محتكل فيتخز  بإمكانو المدمج

                                                           
ة يالمركز  ةيالجامع بالمكتبة ةيدانيم دراسة : ةيااللكتركافتراض ئةيالب داخؿ الجامعية المكتبات.بكشارب، بكلداني لزىر - 1

 133ص.. 2001 المكتبات، عمـ :نةيقسنط ريماجست.ؼيسط ةيبكال عباس فرحات عةلجام
  جامعة مطبكعات :نةيقسنط.المكتبات في كاالنترنت ةيااللكتركن المعمكمات.المطؼ صكفي،عبد -2

 13ص.،)د.ت.(.)د.ط.(.منتكرم
 2005 عمـ المكتبات،:نة يقسنط .ماجستير. ةيالرقم الفجكة صيتقم في ةيالجزائر  الجامعية المكتبات دكر .ريمن ف،يقرك يت -3

 .188 ص.
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 اقؿ ككفي قد بسعر المجمدات مئات حتكلي زريمم قرص شراء القارئ بكسع أم :التكمفة قمة 

 .المطبكع الشكؿ في كاحد مجمد ثمف مف

 الكاممة القراءة عف ويغني االلكتركني النشر فأل الباحث جيد باختصار :الكقت تكفير 

 مباشرة دىاير ي التي اتيالمحتك  أك المقاطع عمى الحصكؿ مف مكنويك  لممحتكل

 شبكة عبر العمـ دكؿ مختمؼ في تصدر لتيا كالمجالت الصحؼ عمى اإلطالع ةيإمكان 

 .صدكرىا كفر االنترنت

 المجمكعات تراكـ مف حدي االلكتركني النشر نحك االتجاه فأل الكرقي الحجـ مف التخمص 

 1ة.يالكرق
 مةيككس ةيفيك مف انطالقا االلكتركني النشر منتجات تقسـ: االلكتروني النشر منتجات - 4-5

 كمنتجات ةيضكئ ةيرقم كمنتجات ةيسيمغناط ةيالكتركن تجاتمن ىي ديالمستف إلى كصكليا

 2ة.يافتراض كمنتجات الخط المباشر عمى ةيخدمات
 

 :ةيااللكترون اتيالدور  .6

الدكرية االلكتركنية ىي تمؾ الدكرية التي تنشر مف  : ةيااللكترون ةيالدور  فيتعر  . 6-0
.خالؿ الشبكات أك تمؾ التي في شكؿ الكتركني ثابت

3 
 ةيااللكترون اتيالدور  ايمزا . 6-7

 اناتيالب اختزاف في ةيالعال الكثافة. 

 اتيايمحتك  مع فيكالمؤلف القراء كتفاعؿ دةيالجد لممكاد عيالسر  البث ةيإمكان. 

                                                           
 141-142ص.(.8111)8،ع8مج.كالمعمكمات المكتبات مجمة .المستقبؿ كمكتبة االلكتركني النشر.مراد ،ـيكر - 1
 مج.كالمعمكمات المكتبات مجمة .كاالفتراضي الرقمي االلكتركني كالنشر ؾيتيبارنيالس. احجرعيف ،زىير -2

 32.31.ص.(8111)8،ع8
3 -Okersm, Ann  . the Electronic journal .What, Wlrence and wlren the  pubic Access 

computer systems Revieus, N° 1 (1991) .p5 
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 المطبكعات كطمب ديالتزك  إجراءات عمى تصرؼ كانت التي المبالغ في ريالكث ريالتكف. 

 نفس في اتيمحتك  في البحث ةيإمكان ترنتاالن ىعم المتكفرة ةيااللكتركن اتيالدكر  حيتت 

 .فيديالمستف مف لعدد الكقت

 كاسترجاع اتيالدكر  مف ريكب عدد البحث ةيإمكان ةيااللكتركن اتيالدكر  اناتيب قكاعد حيتت 

 1رة.يكب بسرعة المخرجات

 مف ديالعد عمى البحث إمكانية تكفر ثيح المعمكمات استرجاع ةيعمم عمى ةيالعال القدرة 

 المقاؿ عنكاف أك المؤلؼ اسـ عف النظر بغض العناصر
 2 ة.يالكرق اتيالدكر  صفحات ويكتشك  ؽيكتمز  سرقة عمى التغمب 

 
 
 

 االلكتروني الكتاب .7

 لمكتاب كالمعمكمات المكتبات لعمـ ةيالعالم المكسكعة كصفتو :االلكتروني الكتاب فيتعر  . 7-0

 انو ريغ دميالتقم بالكتاب ككفي ما وأشب نص عمى لمداللة ستخدـي مصطمح" نوأ عمى االلكتركني

 . ةيالحاسكب الشاشات باستخداـ كقراءتو عرضو تـي رقمي قالب عبارة عف

 االلكتروني الكتاب ايمزا. 7-7

 الحاسكب أجيزة عمى مويكتحم نقمو سيكلة. 

 المعمكمات عمى لمحصكؿ بعد عف بو االتصاؿ ةيإمكان. 

                                                           
عمى ]11118عمى الساعة  11/11/8112يـك ارةيز .تمت الةيكاألم ةيااللكتركن المعمكمات مصادر. عكض ،محمد ترتكرم - 1

 ي :  متاح عمى الرابط التال [الخط
http://www.yemen_nic.info/contens/informatics/studies/4pdf  

 دكتكراه .نةيقسنط منتكرم بجامعة ةيدانيم دراسة: المعاصرة ةيالتكنكلكج النيضة ؿظ في ةيالجامع المكتبات. مةيجم معمر، - 2

 112 ص..2003 ،المكتبات عمـ:نةيقسنط .
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 الكقت نفس في شخص مف ثرألك الكاحدة النسخة كقراءة اإلطالع ةيإمكان. 

 ةيالمفتاح بالكممات البحث إمكانية. 

 1صكر...(. متحركة، رسـك) متعددة كسائط عمى احتكائو 

 المباشر الخط عمى خاصة مكتبة إنشاء مف ديالمستف تمكف. 

 2.النص داخؿ الكممات لترجمة ةيااللكتركن ةيالمغك  سيلمقكام اآلني االستخداـ  

-2-3- I الطمبة طرف من ةيااللكترون المعمومات ادرمص استخدام أغراض 

أىـ مستعممييا ك  اجاتياحت حسب ةيااللكتركن المعمكمات مصادر استخداـ أغراض تتعدد
 نستعرضيا في الشكؿ التالي: استخداـ مصادر المعمكمات االلكتركنية، أغراض

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
                                                           

  810-818.ص.1.ط.8112 ،(ف.د) عماف.ةيقمالر ك  ةيااللكتركن المكتبات.كسؼي جماؿ ر،يبد - 1
مكانيات ك  الخصائصك  كالتطكر  النشأة : ةيااللكتركن الكتب.محمد رامي عبكد، - 2  ةيالمصر  الدار:( دـ. )االستخداـ كاإلفادةا 

 31.22ص. 2008 )د.ط.(المبنانية،

مصادر أغراض استخدام 
االلكترونية من  المعمومات

 طرف الطمبة

  غرض تعميمي

 (1)  

 غرض تثقيفي 

(8)  

 غرض ترفييي 

(0)  
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 1الطمبة.أغراض استخداـ مصادر المعمكمات االلكتركنية مف طرؼ  :(3)الشكل

- I3-3-  2: منافذ الحصول عمى مصادر المعمومات اإللكترونية 

مف التعامؿ مع مصادر  تستطيع المكتبات كمراكز المعمكمات كحتى األشخاص أحيانا
 : المعمكمات اإللكتركنية كالحصكؿ عمييا عبر كاحدة أك أكثر مف المنافذ التالية

 مباشراالتصاؿ بقكاعد البيانات عف طريؽ االتصاؿ الonline   كيعرؼ أيضا باالشتراؾ
 المباشر 

 شراء حؽ اإلفادة مف الخط المباشرonline .مف خالؿ أحد مراكز الخدمة عمى الخط 

 . االشتراؾ مف خالؿ الشبكات المحمية كاإلقميمية كالدكلية 

   االشتراؾ مف خالؿ كسطاء المعمكمات أك تجار المعمكمات    information 

brokers  

 في شبكات تعاكنية خاصة لتقاسـ المصادر المعركفة ب  االشتراؾResource 

Sharing NetworkS 

 . مف خالؿ شبكة اإلنترنت 

 ) اقتناء األقراص المميزرة المكتنزة )شراء / اشتراؾ 

- I3-4-  :معايير اختيار مصادر المعمومات االلكترونية 

فة مثؿ األقراص أك تحتاج مصادر المعمكمات االلكتركنية التي تظير بأشكاؿ مختم
األشرطة الممغنطة أك األقساـ المتداخمة الفيديك الرقمية أك المكاقع المتاحة مباشرة عمى 

 : نمخصيا فيما يميشبكات المعمكمات إلى أسس كمعايير خاصة يمكف أف 

                                                           
 .114-111.ص .1ط..8111فادم، عبد الحميد. المرجع في عمـ المكتبات. عماف: دار أسامة،  - 1
ايماف ، السامرائي . قكاعد كشبكات المعمكمات المحكسبة في المكتبات كمراكز المعمكمات . عماف :  ;قندليجي ،عامر-2

 13.. ص 8111،دار الفكر لمنشر كالتكزيع 
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  المسؤكلية كالشمكلية كالمجاؿ كالدقة كالحيادية كىي ذات األسس المتبعة في اختيار
 ت الكرقية .مصادر المعمكما

  اإلتاحة كيعني ذلؾ مدل إمكانية الكصكؿ إلييا كالبحث فييا بيسر كسيكلة أنيا بحاجة
 إلى تكفر برمجيات معينة أك تكفر أدكات بحث معينة .

 المراجعة  أم ىؿ تكجد آلية لمعالجة المعمكمات كتقييميا كنقدىا ؟ 

 أك مقابؿ باشتراؾ . خكؿ لممكاقع االلكتركنية كالبحث فييا يككف مجانادأسمكب ال 

  استمرارية المكقع أم أف المكاقع تستمر أك أنيا تحذؼ بعد انتياء المكضكع الذم أقيـ
 مف اجمو كيتغير عنكانو .

  الناحية القانكنية لمكثائؽ االلكتركنية كبخاصة في المقاالت الرسمية حيث ال يتـ اعتمادىا
 ا أشبو باالستنساخ .ككثيقة رسمية حتى لك ظير فييا الختـ كالتكقيع ألني

  حاجة الكثيقة االلكتركنية إلى أجيزة كنظـ تشغيؿ متكافقة مع الجياز كالنظاـ الذم أنشأىا
كفي ضكء التطكير المستمر ألجيزة الحكاسب كنظـ التشغيؿ يصبح مف الصعكبة قراءة 

 1كثيقة مخزنة باستخداـ نظاـ أخر 

- I3-5-   ونية لممعمومات مشاكل ومعوقات استخدام المصادر االلكتر 

 المعوقات المغوية في استخدام المصادر االلكترونية لممعمومات : .0

 : إف المؤىالت الشخصية لمباحث في المجاؿ العممي أىمية أساسية سكاء تعمؽ  المغة
األمر بمخزكنو المعرفي أك بتحكمو في المغات الحية األجنبية أك خبرتو في مجاؿ تعاممو مع 

                                                           
لتكزيع ، تنمية مجمكعات المكتبة )التزكيد( . عماف : دار صفاء لمنشر كا. يسرل ، عجمية  ;مصطفى ربحي، عمياف  1

 18ص. .1.ط. 8111
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تشغيمو فمصادر المعمكمات االلكتركنية ماىي إال كسيمة تكفير  تقنيات الحاسكب كبرامج
 1المعمكمات لمباحثيف كتمبية احتياجاتيـ .

كتعد المعكقات المغكية مف المعكقات الميمة في تطكير عممية البحث كفيـ الباحثيف    
 .لمتقنيات الحديثة فإتقاف المغة االنجميزية كالفرنسية أصبح ضركرم في عصر المعمكمات 

 كتنحصر عمى مدل قدرة الباحث عمى إيجاد الكممات المعبرة عف  الغموض واإلبيام :
فكرة ما خاصة إذا تعمؽ األمر بمياديف البحث الغير التقنية كالعمـك اإلنسانية كاالجتماعية 
التي تستخدـ فييا المغات ذات الطابع األدبي الفمسفي كىذا ما يصعب عمى الباحث الفيـ 

 الكثيقة .السريع لمكضكع 

 الكقكؼ عمى مدل صعكبة السيطرة عمى عممية اختيار الكممات  كثرة المترادفات:
المفتاحية المناسبة أثناء عممية البحث نأخذ عمى سبيؿ المثاؿ قامكس المغة االنجميزية الذم 

ليا معنييف ، أماـ ىذه الحالة الباحث يجد نفسو حائرا  41ألؼ مدخؿ منو  11يحتكم عمى 
 البحث . عمميةبالضبط أثناء  هالمفردات الصحيحة أك فيـ ما يقصد في اختيار

 بتطكر العمـك كالمعارؼ تنتج باستمرار مصطمحات حديثة فعمى الباحث المجكء : الجناس
عمى المصطمحات المتناكلة عمميا كالخاصة بمكضكع البحث الف  لإلطالعلعممية الترجمة 

  2ساب أراء جديدةحفظ كممات جديدة لمغة األجنبية يصاحبو اكت

ىي االنقطاعات التي تصيب مصادر المعمكمات االلكتركنية أم بعض  معوقات تقنية : .7
 أجيزتيا ألسباب تقنية تسير عمى معالجة ىذه المشاكؿ كمنيا : 

                                                           
زاىر ، الغريب . شبكة االنترنت ماليا كما عمييا . الككيت : المركز العربي لمبحكث التربكية لدكؿ الخميج ،   1

 41ص..)د.ط.(.8111
 113ص. . مرجع سابؽغراؼ ، نصر الديف .  -2
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 : التدريب المكثؼ لكؿ مف العامميف كالمستفيديف الكتساب الميارة كالقدرة عمى  التدريب
 ج .التعامؿ مع األجيزة كالبرام

 : يتطمب كجكد صيانة عمى أعمى درجة مف الكجكد كبصفة مستمرة . الصيانة 

 : يتطمب االستخداـ كالتعامؿ مع مصادر المعمكمات االلكتركنية بأنماطيا المختمفة  اإلدارة
جيدا إداريا كتنظيـ العمؿ بأقساـ الخدمة المرجعية أم البد القياـ بأمكر الشراء كاالشتراؾ 

 كالتجديد .

 كثيرا ما تكاجو ىذه المشكمة مستخدمي  المعمومات عمى الشبكة : استقراريوم مبدأ انعدا
 1االنترنت بتغير عنكاف المعمكمة أك المكقع.

 : معظـ الدكؿ ال تتكفر عمى بنية تحتية في مجاؿ  ضعف قنوات االرتباط بالشبكة
 االتصاالت كالشبكات المحمية قادرة عمى استيعاب كؿ ما يستجد عالميا .

 تتمثؿ في  لمعوقات المادية :ا .0

 : إف تكمفة مصادر المعمكمات اإللكتركنية اكبر بكثير مف تكمفة مصادر  التكاليف
 المعمكمات الكرقية .

 : صعكبة استخداـ مصادر المعمكمات االلكتركنية بالنسبة لممستفيديف أك عدـ  االستخدام
كأىميا كجكد رسـك مالية ينبغي  تكفر الكقت كالماؿ الالزميف لدييـ لمتدريب عمى استخداميا

 أف تدفع مقابؿ الخدمة .

 إف التغير المستمر في التكنكلكجيا األجيزة كالبرامج المستخدمة في  :التغير المستمر
التعامؿ مع مصادر المعمكمات االلكتركنية أدم إلى زيادة التكاليؼ كالمشاكؿ الفنية كالتدريبية 

                                                           
عمى ] 11181عمى الساعة 12/11/8112يـك انكاع مصادر المعمكمات كمعايير تقييميا .تمت الزيارة .  بشير،  عماد -  1

  http/www.knol.google.comمتاح عمى الرابط :  [الخط
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برامج جديدة أك بسبب دخكؿ تكنكلكجيا حديثة مما يتطمب تغير األجيزة كضركرة كجكد 
 1لتتالءـ مع التغيرات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة:

مف خالؿ ما تطرقنا إليو في ىذا الفصؿ حكؿ مصادر المعمكمات االلكتركنية نستنتج 
أنيا تعتبر بمثابة النقمة النكعية كالمرحمة االنتقالية في خدمة األفراد بشكؿ عاـ كالفئات 

أطكارىا بشكؿ خاص عمى اختالؼ كتعدد تخصصاتيـ، كاختالؼ  التعميمية بمختمؼ
 احتياجاتيـ المعرفية ككذلؾ البحثية مف أجؿ التزكيد بالمعمكمات.

                                                           
عمى الساعة  8112 – 14 -13يـك زيارة تمت  .األنكاع كالمشاكؿ :عمي ، كماؿ محمكد . مصادر المعمكمات  - 1

  http ://www.mans.eun.eg/ libr /defult.html:  متاح  على الرابط [عمى الخط] 11148
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( اإلتاحةكلقد تميزت مصادر المعمكمات االلكتركنية بعدة مميزات كالسرعة في النقؿ )     
المؤسسات التعميمية كخاصة كالنكعية كقدرة التخزيف...الخ مما أىميا لخدمة المستفيديف في 
 المؤسسات الجامعية في إعداد بحكثيـ كتحرير أعماليـ العممية

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني : 

 التعميم االلكتروني
 

 
 

 

 



 التعميم االلكتروني                                                      الفصل الثاني: 

58 

 

 تمييد:

بكافة أنكاعيا  ةان كثيرا في تكنكلكجيا المعمكمات الرقميكر تط خيرةاألشيدت السنكات 
، مما فرض  كأشكاليا كأحجاميا، كىك يزداد يكمان بعد عمينا التأقمـ معو في أعمالنا كجميع يـك

مجاالتنا، ككاف التعميـ مف المجاالت األكلى في مكاكبة ىذا التطكر التكنكلكجي لممعمكمات 
لمنيكض بالمؤسسات التعميمية كخاصة قطاع التعميـ العالي الذم ىك بحاجة إلى بيئة غنية 

ف ىنا ظير عدة مفاىيـ  لنظـ التعميـ كمتعددة مف مصادر  البحث كالتطكر الذاتي، كم
أىميا: التعميـ اإللكتركني، التعميـ عف بعد كيعتبراف  أسمكب مف أساليب التعميـ الحديثة في 

 إيصاؿ المعمكمات لممتعمـ بتقنيات حديثة كالحكاسيب كاإلنترنت كالكسائط المتعددة كغيرىا.

التعميـ اإللكتركني، كالمبحث كلقد تطرقنا في ىذا الفصؿ إلى ثالث مباحث ميمة كىي: 
الثاني بيئة التعميـ اإللكتركني، كالمبحث الثالث التعميـ عف بعد مع نكع مف التفصيؿ لكؿ 

 مبحث مف حيث المفيكـ كالنشأة كالخصائص، كاألنكاع كالمزايا كالعيكب...الخ.
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II-1-1- :نشأة وتطور التعليم اإللكتروني
1 

كـ، بؿ األمر يرجع إلى العقد الماضي منذ أف ف ىذا التقدـ الكبير لـ يكف كليد اليإ
طمب الرئيس األمريكي )بيؿ كميتكف( مبادرتو المعركفة باسـ تحديات المعرفة التكنكلكجية في 

( التي دعا فييا إلى تكثيؼ الجيكد لربط كافة المدارس األمريكية العامة، كصفكفيا 1331)
رة، فقد قاـ اتحاد المدارس الفيدرالية ،  ككرد فعؿ لممباد8111بشبكة األنترنت بحمكؿ عاـ 

، بإدخاؿ مشركع األنترنت األكاديمي 1331عاـ  School federal way publicالعامة 
The Internet Academy كىك عبارة عف أكؿ مدرسة تقكـ بتدريس مقررات عبر الخط في

 كالية كاشنطف.

في انجمترا، كالتي تـ  ككذلؾ ظيرت بعض الدعكات التي تنادم بإنشاء جامعة إلكتركنية
بالفعؿ كيتكقع مف ىذه الجامعة أف تقدـ مقررات تعميمية عبر الخط في التعميـ المستمر 
كالتنمية المينية، كالتي يقكؿ عنيا المخططكف أنيا سكؼ تعطي مؤسسات التعميـ البريطانية 

بالكاليات المتحدة  القدرة عمى المنافسة عاليا مع الجامعات االفتراضية كالتي تـ تطكيرىا فعميا
نيا سكؼ تركز بصفة أكلية عمى التدريس كال يقتصر تطبيؽ نظاـ التعميـ  األمريكية كا 
اإللكتركني عمى الكاليات المتحدة أك المممكة المتحدة فحسب بؿ امتد ليشمؿ دكال كثيرة  ليف 

قبؿ الطالب كعمى سبيؿ المثاؿ كنتيجة لزيادة الطمب المتزايد عمى تعمـ المغات األجنبية مف 
التايكانييف كلزيادة مياراتيـ المغكية كالثقافية قامت كمية المغات بطرح مقرراتيا المغكية عبر 
شبكة االنترنت لما ليا مف إمكانات معمكماتية كبيرة، كقد كجد أف ىذا النمط أسمكب جيد 

ممارسات كيعتبر بديال جيد التعمـ المغات كقابال لمنمك المطرد مف أجؿ النقص القائـ في 
الفصكؿ التقميدية كفي الصيف قامت جامعة ىكنج ككنج لمعمـك بإدارة التكنكلكجيا بإدخاؿ 

 .Elearningالتعميـ اإللكتركني

                                                           
طارؽ ،عبد الرؤكؼ عامر. التعميـ عف بعد كالتعميـ المفتكح. عماف: دار اليازكردم العممية لمنشر كالتكزيع،  -1

 114-110ص. .1ط..8111
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كفي مصر فقد أعمف كزير التربية كالتعميـ أف الكزارة ستككف مف أكلي الكزارات التي 
استكماؿ مشركع الحككمة  تطبؽ نظاـ الحككمة االلكتركنية كالتعميـ االلكتركني في مصر فكر

االلكتركنية خالؿ العاـ الحالي كأف ىناؾ مشركعا قكميا  مكثفا لبناء قاعدة ىائمة مف 
عداد البرمجيات.  المبرمجيف كا 

II-1-2- :مفيوم التعميم اإللكتروني 

إف مفيـك التعميـ االلكتركني غير مستقر كىك في طكر التككيف كيتعرض لتعديالت 
رتباطو بتكنكلكجيات التعميـ التي تنمك كتتطكر يـك بعد آخر ، كما ىك بصفة مستمرة نظرا ال

متداكؿ كمتفؽ عميو أف التعميـ االلكتركني: في أم كقت ، كفي أم مكاف، بأم سبيؿ أك 
 Any time any place , any path, anyثـكسيط كينطؽ ىذا الشعار بالمغة اإلنجميزية 

pace
1

  . 

II-1-3- كتروني:أصناف التعميم االل 

2تصنيؼ ىكرتف كىكرتف، حيث صنؼ التعميـ االلكتركني عمى النحك التالي:
 

 :Learner-led e-learning .التعميم االلكتروني الموجو بالمتعمم1
كىك تعميـ الكتركني ييدؼ إلى إيصاؿ تعميـ عالي الكفاءة لممتعمـ المستقؿ، كيطمؽ 

ؿ المحتكل عمى صفحات كيب، ككسائط عميو التعميـ االلكتركني المكجو بالمتعمـ، كيشم
متعددة، كتطبيقات تفاعميو عبر الكيب، كىي امتداد لمتعمـ المعزز بالحاسب في 

 .CD-ROM برمجيات
 

                                                           
، القضايا، التطبيؽ، التقييـ. الرياض-1 الدار الصكتية :حسف ،حسيف زيتكف. التعميـ اإللكتركني: المفيـك

 08ص.)د.ط.(..،)د.ت.(لمتربية
..متاح عمى [عمى الخط].13101عمى الساعة  12/14/8112عمي، الزكبيدم. التعميـ االلكتركني. تمت الزيارة في:  2

  http://alialzubidy.blogspot.com/2015/04/blog-post_19.htmlالرابط :   
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 : Facilitated e learning. التعميم االلكتروني الميسر :2
كىك تعمـ يكظؼ تقنية االنترنت كيستخدـ فيو المتعمـ البريد االلكتركني كالمنتديات 

كما  ،( ، كلكف ال يكجد فيو مدرسhelpتعمـ ، كيكجد فيو ميسر لمتعمـ عبارة عف مساعده )لم
ىك الحاؿ في حاؿ رغبتؾ في تعمـ برنامج معيف فانؾ تذىب لممنتديات كتستخدـ البريد 
االلكتركني كتستخدـ قكائـ المساعدة في برنامج، كلكنؾ ال تنظـ إلى تدريس كامؿ، بؿ 

 في تيسير التعمـ لمبرنامجتكظؼ تقنية االنترنت 
 :Instructor-led e-learning . التعميم االلكتروني الموجو بالمعمم3

كىك تعميـ الكتركني يكظؼ تقنية االنترنت إلجراء تدريس بالمفيكـ التقميدم بحيث 
يجمع المعمـ كالطالب في فصؿ افتراضي يقدـ فيو المعمـ العديد مف تقنيات االتصاؿ المباشر 

، audio and text Chat رات الفيديك كالصكت، كالمحادثة النصية كالصكتيةمثؿ مؤتم
 كالمشاركة في الشاشة، كاالستفتاء، كيقدـ المعمـ عركض تعميمية، كشرح لمدركس.

 :Embedded e-learning . التعميم االلكتروني المضمن4
لبرنامج، ىك التعميـ االلكتركني الذم يقدـ في الكقت عمى الطمب كيككف مضمف في ا

معالج help and support مثاؿ ذلؾ التعميـ المقدـ في نظاـ التشغيؿ كيندكز، فتجد في
، كقد يككف فيو معالج لمكشؼ عف األخطاء ركابط عمى أسئمة محدد مف قبؿ يقدـ أجكبة أك

صالحيا داخؿ النظاـ. كىك تعمـ مف اجؿ حؿ مشكمة محددة، كيقدـ منو نسختيف إحداىما  كا 
الذم تـ تحميمو عمى حاسب المستخدـ، كالنسخة الثانية ىي دعـ عبر الكيب،  مع البرنامج

حيث يتصؿ المستخدـ بالكيب عمى رابط محدد كيقدـ لو حؿ المشكمة مف خالؿ معالج يتبعو 
 عمى المكقع.

 
 

5. Telementoring and e-coaching: 
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كىك نمط التعميـ االلكتركني الذم يعتبر امتداد لنمط التعميـ 
، كفيو يتـ التعميـ باستخداـ تقنية االنترنت مثؿ CD-ROM فيTutorial صكصيالخ

مؤتمرات الفيديك التفاعمي، التراسؿ الفكرم، الياتؼ عبر االنترنت، كالعديد مف األدكات التي 
 تشرؼ كترشد التعمـ. 

II-1-4- :أنواع التعميم االلكتروني 

 ات التعميـ المعتمدة عمى االنترنت : كتعني أسمكب كتقنيالتعميم االلكتروني المتزامن
لتكصيؿ كتبادؿ الدركس كمكضكعات األبحاث بيف المتعمـ كالمعمـ في الكقت نفسو، مثؿ: 

كؿ صأك تمقي الدركس مف خالؿ ما يسمى بالف chat real-timeالمحادثة الفكرية 
 االفتراضية.

 :كثفة أك حصص كفييا يحصؿ المتعمـ عمى دركس م التعميم االلكتروني غير المتزامن
كفؽ برنامج دراسي مخطط ينتقي فيو األكقات كاألماكف التي تتناسب مع ظركفو، عف 
 طريؽ تكظيؼ بعض أساليب التعميـ االلكتركني كأشرطة الفيديك كيعتمد التعميـ عمى الكقت

 .1يقضيو المتعمـ لمكصكؿ إلى الميارات التي ييدؼ إلييا الدرسالذم 

 :)ك أحد أشكاؿ التعميـ االلكتركني، الذم يجمع بأسمكبو ما بيف ى التعميم المزيج )المدمج
استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كأساليب التدريس التقميدية األخرل، بحيث 
تتكامؿ ىذه األساليب كتتفاعؿ مع الطمبة كالمدربيف بصكرة فردية أك جماعية، خدمة 

ف التخمي عف الكاقع التعميمي في قاعة األىداؼ التعميمية، كتحقيقان لمصمحة الطمبة، دك 
2الدرس

. 

II-1-5-  يزايب وػيىة انتؼهيى االنكتروني 

                                                           
 104-100.ص.1. ط.8110نعيـ ،إبراىيـ. إدارة التعميـ العالي. األردف: عالـ الكتب الحديث،  -1
دراسة : ضياء ،عكيد حربي العرنكسي. التعمـ المزيج كضماف الجكدة في التدريس الجامعي  ؛سعد ،محمد جبر -2

 [عمى الخط ]11111الساعة عمى 12/14/8112تمت الزيارة .نظرية

 doc-ed17-www.uababylon.edu.iq/publieationny/basic.../bassic.16 متاح عمى الرابط :

http://www.uababylon.edu.iq/publieationny/basic.../bassic-ed17-16.doc
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1مزايا التعميم االلكتروني: (1
 

يمتاز التعميـ االلكتركني بمميزات عديدة، كىي تختمؼ طبقا لما تكفره كؿ كسيمة مف 
اسب في العممية الكسائؿ التكنكلكجية المستخدمة، فما يكفره التمفزيكف نفسو ما يكفره الح

 التعميمية، كمف أىـ المميزات  التي يمتاز بيا التعميـ االلكتركني بشكؿ عاـ مايمي:
 .تعميـ عدد كبير مف الطالب دكف قيكد الزماف أك المكاف 

 .تعميـ أعداد كبيرة في كقت قصير 

 .التعامؿ مع آالؼ المكاقع 

 األماكف كالتكقيتات  إمكانية تبادؿ الحكار كالنقاش مع فئات كمجمكعات في مختمؼ
 الزمنية.

  استخداـ العديد مف مساعدات التعميـ كالكسائؿ التعميمية التي قد ال تتكافر لدل
 العديد مف المتعمميف مف الكسائؿ السمعية كالبصرية.

 .تشجيع التعمـ الذاتي 

 .التقييـ الفكرم كالسريع كالتعرؼ عمى النتائج كتصحيح األخطاء 

 فعالة. مشاركة أىؿ المتعمـ بطرؽ 

  مراعاة الفركؽ الفردية لكؿ متعمـ نتيجة لتحقيؽ الذاتية في االستخداـ )جياز كاحد
 أماـ كؿ متعمـ(.

 .تعدد مصادر المعرفة نتيجة االتصاؿ بالمكاقع المختمفة عمى االنترنت 

 .)استخداـ الفصكؿ التخيمية كبديؿ لمفصكؿ الكاقعية)الحقيقية 

 جامعات.تبادؿ الخبرات بيف المدارس ك/أك ال 

 .سيكلة كسرعة تحديث المحتكل االلكتركني 

                                                           
. 8112التطبيقات. عماف: دار الفكر،  -األدكات -المبادئ -حمدم ،أحمد عبد العزيز. التعميـ االلكتركني: الفمسفة-1
 81-81.ص.1.ط
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  نشر االتصاؿ بالطالب كبعضيـ البعض مما يحقؽ التكازف بيف الفئات المختمفة
 ذات المستكيات المتساكية كالمتكافقة.

 .تحسيف استخداـ الميارات التكنكلكجية 

 .تحسيف كتطكير ميارات اإلطالع كالبحث 

 .إمكانية التكسع المستقبمي 

 بتكار كاإلبداع لدل المتعمميف.دعـ اال 

 .إمكانية االستعانة بالخبراء النادريف 
 عيوب التعميم االلكتروني: (2

 عيوب تقنية: . أ

  يحتاج التعميـ االلكتركني إلى إنشاء بنية تحتية مف أجيزة كخطكط اتصاؿ باالنترنت ذات
 جكدة عالية.

 لتقنيات الحديثة قبؿ يتطمب تدريب مكثؼ ألعضاء ىيئة التدريس كالطالب عمى استخداـ ا
 بداية تنفيذ التعميـ االلكتركني.

  لى متخصصيف في إعداد كما يحتاج أيضا إلى ىيئة إدارية مؤىمة لمقياـ بالعممية، كا 
 كتصميـ البرمجيات التعميمية.

 عيوب عامة: . ب
  ال يركز التعميـ االلكتركني عمى كؿ الحكاس، بؿ عمى حاستي السمع كالبصر فقط

 دكف بقية الحكاس.

  الخكؼ عمى الخصكصية كالسرية لممعمكمات الخاصة بالمحتكل أك االمتحانات مف
 االختراؽ.

  يفتقر التعميـ االلكتركني إلى التكاجد اإلنساني كالعالقات اإلنسانية بيف المعمـ
 كالطالب، كالطالب بعضيـ البعض.
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 اءة.ينظر المجتمع في بعض الدكؿ إلى أف خريجي نظاـ التعميـ االلكتركني أقؿ كف 

II-1-6- :تقنيات التعميم االلكتروني 
يعتمد التعميـ االلكتركني عمى استخداـ عدة كسائط الكتركنية مختمفة في العممية 
التعميمية سكاء كاف التعميـ داخؿ الفصؿ الدراسي أك التعميـ عف بعد، فبكاسطة ىذه التقنيات 

(، كمف أىـ ىذه يذ، المحتكل التعميميتـ الربط بيف األطراؼ التعميمية  الثالثة)الطالب، األستا
 التقنيات نذكر ما يمي:

 1:الحاسوب والتعميم االلكتروني .1
أدل التطكر في الصناعات االلكتركنية إلى ثكرة في كافة المجاالت كمنيا مجاؿ 
التعميمية الستخداـ الحاسب اآللي ككسيمة لمتعمـ كالتعميـ، حتى أصبح لو دكر فعاؿ في مجاؿ 

لمطالب تمقي عمـك بكاسطة حكار يدكر بينو كبيف الحاسب عمى شكؿ تساؤالت التعمـ كيتيح 
جابات.  كا 

كيعد الحاسب االلكتركني مف أىـ االختراعات التي عرفتيا البشرية، حيث أف الحاسب 
اآللي يييئ الجك لمطالب ليتعمـ بمفرده مف تمقاء نفسو، حيث يختار نكع الدراسة كمدل تقدمو 

كبدكف مساعدة األستاذ، حيث يسمح لممتعمـ باالستماع لمدرس في أم فييا، كفقا لقدراتو 
 كقت.

كيعد التعميـ االلكتركني مف أبرز األنماط الجديدة في التعميـ الستخداـ الحكاسيب التي 
 تتميز بالتفاعؿ كخاصة في ميداف التعمـ الذاتي.

 
 

 1االنترنت: .2

                                                           
 110-118ص. مرجع سابؽ. طارؽ ،عبد الرؤكؼ عامر. -1
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تعدد فييا أكجو االتصاؿ في آف االنترنت ىي شبكة اتصاالت الكتركنية فائقة السرعة، ت
كاحد، يتـ مف خالليا تبادؿ المعمكمات بيف عدد كبير ال متناىي مف المرسميف كالمستقبميف 
في شتى بقاع المعمكرة كأصبح االنترنت مجاال ىاما مف مجاالت التعمـ االلكتركني بما تقدمو 

مذىؿ كسريع، كيمكف مف خدمات يمكف استخداميا في المجاؿ التعميمي أك التدريس بشكؿ 
 عرض ىذه الخدمات ككسائؿ استخداميا في التعميـ فيما يمي:

 :webالشبكة العنكبوتية ( أ

، w3، أك كما يطمؽ عمييا world wide webشبكة االتصاؿ العالمية العنكبكتية 
كىي عبارة عف دائرة معارؼ ىائمة ممتدة عبر بمداف العالـ، يتيح لمستخدميا أف يبحث عف 

تيمو )عممية، سياسية، ثقافية، دينية، أدبية، تجارية، فنية، ...الخ( بشكؿ  أم معمكمات
يسير، كما يتيح نشر المعمكمات بمختمؼ أشكاليا بشكؿ يسيؿ انتشارىا، كلذا اتجيت 
الجامعات كمؤسسات التعميـ الستخداميا لتسيؿ عمى الباحثيف كالدارسيف نشر معمكماتيـ، 

مة مف كسائؿ التعمـ عف بعد، عمميـ، كما أصبحت كسيكاستقباؿ المعمكمات التي تسيؿ ت
 الدراسة كأداء االختبارات، كعقد المؤتمرات مف خالليا. مف مكفحيث ت

كتتعد أشكاؿ عرض المعمكمات مف خالؿ االنترنت كذلؾ بعرضيا في صكرة مكتكبة أك 
قة لتصبح مصكرة، أك فيديك، أك مسمكعة، كما أمكف االعتماد عؿ تكنكلكجيا الكسائط الفائ

 الصفحات بشكؿ يسيؿ مف عممية اإلبحار بأشكالو المختمفة.
 كيمكف أف تقدـ بعض تطبيقات استخداـ االنترنت في التدريس كالتعميـ فيما يمي:

  التعميـ كالتعمـ عف بعد؛ حيث يمكف لمطالب تمقي الخدمات التعميمية في أماكف بعيدة عف
 المؤسسات التي تقدـ الخدمة.

                                                                                                                                                                                     
. 1.ط.8110المكتبات كمنظكمة التعميـ االلكتركني. اإلسكندرية: الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر،  السعيد ،مبركؾ إبراىيـ. -1

 42-44ص.
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  ني؛ حيث يمكف لمجمكعة مف الطالب التعاكف النجاز مياـ تعميمية محددة التعمـ التعاك
 مف خالؿ االتصاؿ بيذه الشبكة.

  التعمـ غير المتزامف؛ حيث تقدـ الخدمات التعميمية لمطالب، كيتفاعمكف معيا كفؽ ظركفيـ
 كمعدؿ خطرىـ الذاتي.

 :التعميـ االفتراضي؛ كيتـ ذلؾ مف خالؿ 

 د أك في بالد متعددة لتقديـ خبرات عممية مباشرة لمطالب، كاحد الربط المدارس في البم
 كلالستفادة مف بعضيـ البعض.

 .حضكر المؤتمرات العممية التي تتناكؿ قضايا ىامة ترتبط بالمنيج 

  تساعد عمى نقؿ الخبرات التعميمية التي  يصعب تقديميا في  الفصكؿ الدراسية
 كالتجارب العممية الخطرة.

 :E-mailوني البريد االلكتر   ( ب
البريد االلكتركني أحد الخدمات الميمة التي تقدميا االنترنت فيك بديؿ حي لتفاعؿ 
الرسائؿ البريدية، أك حتى الرسائؿ الالسمكية كالتمغراؼ أك الفاكس، حيث يمكف مف خاللو 
تبادؿ الرسائؿ النصية، أك تبادؿ الممفات التي تحكم المعمكمات بمختمؼ أشكاليا بسيكلة 

 ة فائقة ال تتعدل دقائؽ محدكدة.كسرع
كفي المجاؿ التعميمي يجب أف نشجع الطالب عمى استخداـ البريد االلكتركني 
كاستخدامو بفاعمية في عممية التدريس حيث يتيح البريد االلكتركني فرصا عديدة لمتعمـ مف 

 أىميا:
  ،كالرد عمى االتصاؿ السريع بيف أخصائي المكتبات كالطالب، يسمح بتصحيح الكاجبات

االستفسارات، كتمقي التغذية الراجعة، كالتعرؼ عمى ميكؿ الطالب كاستعدادىـ تجاه جكانب 
 المقررات المختمفة.
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  ف كانكا خارج جدراف تقديـ المعمكمات كمصادر التعمـ لمطالب بسيكلة كيسر، حتى كا 
 المدرسة.

 ـ، لإلطالع عمى يسيؿ لمطالب كالمعمميف االتصاؿ بالمتخصصيف في مختمؼ بمداف العال
 الجديد في مكضكع أك قضايا الدراسة.

 Mailing listsالقوائم البريدية   ( ت
ىي نكع مف البريد االلكتركني يسمح بالمناقشة بيف مجمكعة مف األفراد تجمعيـ 
اىتمامات متقاربة مف خالؿ الرسائؿ البريدية، كيمكف لممشترؾ الكاحد أف يرسؿ رسالة لجميع 

ـ مف خالليا تبادؿ المعمكمات كاألفكار، كتقدـ ىذه القكائـ خدمات أفراد المجمكعة، كيت
ف كانت  تيح لممعمـ تسييال بإرساؿ الرسالة تتعميمية كتدريسية يقدميا البريد االلكتركني، كا 

 الكاحدة ذات اليدؼ المشترؾ لجميع طالبو المقصكديف بيذه الرسالة.
 News groupsمجموعات األخبار   ( ث

يا مجمكعة كبيرة جدا مف ذكم االىتمامات المتقاربة لتبادؿ األفكار كىي ساحة يمتقي في
كالمعمكمات، كيختمؼ ىذه المجمكعات عف القكائـ البريدية في أنيا يمكف التحكـ في الرسائؿ 
التي تصمؾ، كأنؾ ال تستطيع تحديد مف يقرأ  رسالتؾ بخالؼ القكائـ البريدية كأنيا تستخدـ 

بخالؼ القكائـ البريدية التي تعتمد عمى  readerئؿ يعرؼ باسـ برنامجا خاصا لقراءة الرسا
 برنامج البريد االلكتركني في القراءة كاإلرساؿ.

  Internet Relay chatالمحادثة الحية ( ج
حيث يمكف مف خالؿ ىذه الخدمة التحدث كالتخاطب كتفاعؿ الرسائؿ الفكرية بيف عدد 

خاصة بذلؾ، كيسيؿ ىذا األمر إلقاء كبير مف المستخدميف، عف طريؽ أحد البرامج ال
بيف أخصائي المكتبات كعدد كبير مف  الندكات التعميمية ككرش العمؿ  المحاضرات كعقد

 الطالب.
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 والتعميم االلكتروني: E-bookالكتاب االلكتروني  .3
الكتاب االلكتركني كتاب محمؿ بمغة العصر، كتاب يفتح كأم كتاب، ليس مطبكعا 

و بطريقة مبسطة، فتظير عمى الشاشة محتكيات كؿ جزء مف الكتاب، عمى كرؽ، بؿ يتـ فتح
كما عمى القارئ إال أف يطمب ما يريد أف يراه مف مكضكعات ميما بمغ حجـ الكتاب، فأىـ 
ما يميز الكتاب االلكتركني ىك صغر حجمو ككبر سعتو التي قد تصؿ إلى سعة 

ة في ثكاف معدكدة، كما أنو المكسكعات، كيمكف البحث عف أم كممة أك مكضكع أك صفح
 بسيط التصميـ لمغاية، كيمكف لمقارئ أف يقمب صفحاتو صفحة صفحة.

كصفت المكسكعة العالمية لعمـ المكتبات كالمعمكمات لمكتاب االلكتركني عمى :"أنو 
مصطمح يستخدـ لمداللة عمى نص أشبو ما يككف بالكتاب التقميدم غير أنو عبارة عف قالب 

 .1كقراءتو باستخداـ الشاشات الحاسكبية"رقمي يتـ عرضو 
كيعتبر أحد أشكاؿ النشر االلكتركني فيك كتاب غير كرقي عمى الرغـ مف أصكلو ربما 

عمى الحاسب اآللي أك متاح عمى أقراص مدمجة أك عمى  ية كفي شكؿ مختزفتككف كرق
 شبكة االنترنت.

 مميزات الكتاب االلكتروني: -*

 تي يتمتع بيا  الكتاب االلكتركني منيا ما يمي:ىناؾ العديد مف المزايا ال
قمة كمفة المنشكر الكتركنية عف المطبكع الذم يحتاج إلى نفقات الطباعة كالتكزيع  -1

 كالشحف.

 اختصار الكقت في البحث عف الكتاب االلكتركني . -2

 سيكلة البحث عف معمكمات محددة فيي تعد مثيرة خاصة في الكتاب االلكتركني. -3

                                                           
ميرل، سييمة. المكتبة الرقمية في الجزائر: دراسة لمكاقع كالتطمعات المستقبمية. رسالة ماجستير في عمـ المكتبات.  -1

 11. ص.8111قسنطينة: جامعة منتكرم، 
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المكاني، ال تحتؿ الكتب االلكتركنية حيزان مف المكاف في المنزؿ أك غيره تكفير الحيز  -4
يمكف أف  serverفالحاسكب الشخصي لممستخدـ أك باستخداـ جياز حاسكب الخادـ

 تحمؿ عميو  عددا ىائال مف الكتب كالمصادر االلكتركنية.

 سيكلة التعديؿ كالتنقيح الكتركنيان. -5

 خداـ الكرؽ كىذا يعني الحفاظ عمى األشجار .الحفاظ عمى البيئة حيث يقمؿ است -6

 المقررات االلكترونية والتعميم االلكتروني: .4

تتنكع أدكات التعميـ االلكتركني نظران لتطكرىا المستمر، فإف جميع المؤسسات التعممية 
المستخدمة لمتعميـ االلكتركني بما فييا الجامعة تكاجو العديد مف التحديات في استخداـ 

اللكتركني المناسبة الحتياجاتيا كمتطمباتيا، فتعتبر المقررات االلكتركنية مف أىـ التعميـ ا
 التقنيات التعممية لطمبة التعميـ االلكتركني عف بعد.

 1:تعريف المقررات االلكترونيةا. 
ىي أداة مف أدكات التعميـ االلكتركني التي سكؼ تغير مجرل العممية التعميمية حيث تتكامؿ 

ككنة ليا مف كسائط متعددة فائقة مف خالؿ نشرىا عبر شبكة االنترنت، حيث عناصرىا الم
صائي المكتبات، كالطالب كالمقرر االلكتركني أختتـ التفاعالت المختمفة بيف الطالب ك 

بعناصره كأدكاتو التفاعمية المختمفة كالطالب كبعضيـ عمى مدار الساعة دكف التقيد بمكاف أك 
 بط لكؿ مصادر المعرفة عمى مكاقع االنترنت.زماف معينيف مع كجكد ركا

 
 

 
 
 
 
 

                                                           
 32مرجع سابؽ.ص. كؾ إبراىيـ.مبر  السعيد ، -1



 التعميم االلكتروني                                                      الفصل الثاني: 

72 

 

 أنواع المقررات االلكترونية:ب. 

 :1مقررات الكترونية غير معتمدة عمى شبكة االنترنت 
كتعرؼ بأنيا المقررات األكثر شيكعان كالتي تقدـ عمى أقراص مدمجة تحتكم عمى 

بيف الطالب كالبرمجية  الدركس التعممية كتصمـ عمى أساس ميكؿ الطالب، كيككف التفاعؿ
 التعممية، كيعتمد عمييا الدارس في التعمـ كال تحتاج منو إلى ميارة حاسكبية كبيرة.

 :2المقررات االلكترونية المعتمدة عمى شبكة االنترنت 
ىي مقررات تقـك عمى إيجاد مكقع الكتركني يتـ تحميمو عمى شبكة االنترنت كيعتمد 

لمتعددة ذات األشكاؿ المختمفة مف  نصكص خاصة في تككينو عمى مككنات الكسائط ا
بالمقرر كصكر متحركة كمحاكاة كمجمكعات صكتية كمرئية ككصالت داخمية كخارجية، 
إضافة إلى المادة المتعممة بشرط أف يككف المحتكل المقدـ متكافقان مع األسس الفمسفية 

 اقع لدراسة المادة المتعممة.كالنفسية كالتكنكلكجية التي  تتيح لمطالب الدخكؿ إلى ىذه المك 
 3مكونات صفحة المقرر االلكتروني: . أ

 الصفحة الرئيسة: ىي نقطة االنطالؽ عمى بقية أجزاء المقرر. -1

 محتكل المقرر: كىك المادة العممية االلكتركنية. -2

 قكائـ المراجع االلكتركنية: الركابط الخارجية كالمصادر ذات الصمة بالمقرر. -3

 ؼ مفصؿ لمككنات المقرر.دليؿ استخداـ المقرر: ك  -4

 كدرجاتيـ . الطالب: يطمع الطالب عمى نتائجيـسجؿ نتائج  -5

 سجؿ إحصائي: أكقات كعدد الزيارات لمطالب الستخداـ مككنات المقرر. -6

 غرفة الحكار: التكاصؿ بيف األستاذ كالطالب، أك بيف الطالب مع بعضيا. -7

                                                           
 33.ص.مرجع سابؽبركؾ إبراىيـ. السعيد م -1
 114.السعيد مبركؾ إبراىيـ. مرجع سابؽ.ص -2
 111.مرجع سابؽ.ص السعيد مبركؾ إبراىيـ.  -3
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 ات.لكحة اإلعالنات: مختمؼ اإلعالنات مثؿ مكاعيد االختبار  -8

 مركز لمبريد االلكتركني: الرسائؿ الخاصة كالمرفقات كتبادليا مع األساتذة كالزمالء. -9

 االختبارات بأنكاعيا: يتـ إعداد أسئمة االختبارات.-13
 الفيديو التفاعمي والتعميم االلكتروني  -5

يجمع الفيديك التفاعمي بيف حسنات كؿ مف الفيديك كالككمبيكتر، كحيث يتـ مف خاللو 
 لمعارؼ كالمعمكمات كالرسكمات بالصكت كالصكرة كالحركة.عرض ا

كيعرض ىذا البرنامج قدر كبير مف ىذه المعارؼ أك المعمكمات أك الرسكمات كغيرىا 
ثـ يتكقؼ ليقـك الكمبيكتر الممحؽ بو مف التقكيـ الذاتي لممتعمـ مف خالؿ طرح أسئمة 

ذه اإلجابات عمى الكمبيكتر مكضكعية متنكعة، كيجيب الدارس عمييا مف خالؿ إدخاؿ ى
ليعرؼ الخطأ كالصحيح مف اإلجابات ثـ يعاد الفيديك عرض المعارؼ أك المعمكمات أك 
الرسكمات كغيرىا كيتكقؼ ليقكـ الكمبيكتر بعممية التقكيـ كىكذا، كيتبادؿ  األدكار رفي ىذا 

 .1د أكثر فعاليةالفيديك يحقؽ التفاعؿ كتجديد النشاط لدل المتعمـ ما يجعؿ التعميـ مف بع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 181ص..1.ط.8111العربي، سعيد، محمد سعيد. برامج تعميـ الكبار: إعدادىا كتدريسيا كتقكيميا. القاىرة: دار الفكر -1



 التعميم االلكتروني                                                      الفصل الثاني: 

74 

 

 

II-7- بيئة التعميم االلكتروني 
 

II-8-1-مفيـك بيئة التعميـ االلكتركني 
II-8-8- مميزات بيئة التعميـ االلكتركني 
II-8-0- مككنات البيئة التعممية لمتعميـ االلكتركني 
II-8-4-أنكاع بيئات التعميـ االلكتركني 
II-8-1-منصات التعميـ االلكتركني 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II-7- بيئة التعميم االلكتروني 
يعتمد التعميـ التقميدم عمى عنصر المكاجية بيف المعمـ كالمتعمـ في المكقؼ التعميمي، 
كىذا االلتقاء المباشر ىك أقكل عنصر لتكفير التفاعؿ اإليجابي لحدكث التعمـ كاكتساب 
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إلى أحدث التقنيات لتكفير بيئة المعرفة، أما في التعميـ غير التقميدم أك االلكتركني فيستند 
 التعمـ.

II-7-0- :مفيوم بيئة التعمم االلكترونية 
ىناؾ عدد مف البرمجيات التي تـ تطكيرىا لتقـك بإدارة العمميات المختمفة لمتعميـ 
االلكتركني اصطمح عمى تسميتيا بيئات التعمـ االلكتركنية، كما أف ىناؾ بعض أدكات إدارة 

مـ عف طريؽ الشبكة، كأدكات تصميـ المقرر المعتمد عمى الكيب، أك عمى التعمـ، كأنظمة التع
الشبكة...كفي الحقيقة ال يكجد تعريؼ مبسط ليذا المصطمح، إال إنو يمكف القكؿ أف 

 (Server)مصطمح بيئة التعمـ االلكتركنية يستخدـ ليصؼ البرنامج  المكجكد في أم مزكد
ختمفة لمتعمـ؛ كتقديـ المكاد  التعميمية كمتابعة كالمصمـ كي ينظـ أك يدير العمميات الم

 .1الطالب؛ كالكاجبات
فمفيـك بيئة التعمـ االلكتركنية ال يعني البيئة التعميمية االلكتركنية بمفيكميا الكاسع 

دارة عمميات التعميـ كالتعمـ.  الشامؿ لجميع مرافقيا، لكنو يعني البرنامج المصمـ لتنظيـ كا 
II-7-7-ة التعميمية االلكترونيةمميزات البيئ: 

تتميز البيئة التعميمية االلكتركنية التي تساعد عمى دمج التقنيات في التعميـ بمميزات 
 فيما يمي: 2خاصة بيا، حددتيا الباحثة إيماف محمد الغزك

  أف تككف بيئة نشطة: بمعنى أف يشارؾ الطمبة في عمميات عقمية مختمفة كاف يككنكا
تي يحصمكف عمييا، كما يمكنيـ مف استخداـ الحاسكب اآللي إلجراء مسؤكليف عف النتائج ال

 العمميات الحسابية كالمنطقية.

  أف تككف بيئة بنائية: كفي ىذه البيئة يقـك المتعممكف بإدخاؿ األفكار الجديدة عمى
 المعرفة السابقة لفيـ المعنى.

                                                           
 11ص.مرجع سابؽ. الحاج فايز، محمد بف عمي. -1
 111.ص.1.ط.8114 ،دبي: دار القمـ .إعداد المعمـ تقنيان لأللفية الثالثة :الغزك، إيماف محمد. دمج التقنيات في التعميـ -2
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 كعات صغيرة حيث أف تككف بيئة تعاكنية: كفي ىذه البيئة يعمؿ الطالب عمى شكؿ مجم
يساعد كؿ منيا اآلخر لتحقيؽ التعمـ األفضؿ، كفي ىذه الحالة يمكنيـ استخداـ البرمجيات 
المختمفة لتعزيز التعميـ التعاكني كاستخداـ الحاسكب كأداة اتصاؿ فيما بينيـ لتبادؿ 

 المعرفة.

 أف تككف بيئة مقصكدة كمنظمة: كفييا يككف لدل المتعممكف أىداؼ معرفية كغير  
 معرفية يسعكف لتحقيقيا.

  أف تككف بيئة محادثة كاتصاؿ: كذلؾ عف طريؽ استخداـ البريد االلكتركني لتخطي البعد
 المكاني كاالتصاؿ مع مجمكعات أخرل.

  أف تككف مرتبطة بالبيئة الحقيقية: تقدـ إلى المتعمميف كاجبات مف البيئة الحقيقية، كيمكف
 لمساعدة المتعمميف عمى فيـ كحؿ ىذه المشكالت. استخداـ برمجيات المحاكاة المختمفة

  أف تككف بيئة تأمؿ: يمكف لممتعمميف التأمؿ في العمميات المعرفية التي حصمت في بيئة
التعمـ ككذلؾ في القرارات التي تـ اتخاذىا لمكصكؿ لمحؿ المطمكب، كيمكف استخداـ 

 المعرفية المختمفة.الحاسكب كأداة إنتاج لعرض ذلؾ أك كأداة لمقياـ بالعمميات 

 

 

II-7-3-1مكونات البيئة التعممية لمتعميم االلكتروني 
 تتككف البيئة التعميمية لمتعمـ االلكتركني مف اآلتي:

 (Major players)مكونات أساسية  - أ

 : كيجب أف تتكافر فيو الخصائص التالية: المعمم -0

 .القدرة عمى التدريس كاستخداـ تقنيات التعميـ الحديثة 

                                                           
 831.ص..)د.ط.(8111تكنكلكجيا التعميـ كالتعميـ االلكتركني. عماف: دار كائؿ،  استيتية، دالؿ ممحسف. -1
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 ستخداـ الحاسب اآللي بما في ذلؾ االنترنت كالبريد االلكتركني.معرفة ا 

 : كيجب أف تتكافر فيو الخصائص التالية: المتعمم -7

 ميارة التعمـ الذاتي(Self-directed learning skills) 

 .معرفة استخداـ الحاسب اآللي بما في ذؾ االنترنت كالبريد االلكتركني 

 فيو الخصائص التالية: : كيجب أف تتكافرطاقم الدعم التقني -3

 التخصص في الحاسب اآللي كمككنات االنترنت 

 :معرفة بعض برامج الحاسب اآللي مثؿ 

TCP/IP Networking 

Data Communications Networking-Lan& Wans 

WWW.E-mail and FTP Server Expertise. 

Operatingf System Programs Used on Server(Unix,Lynix,Windoqs 

NT) 

 (The Technical Support Officer) ضابط الدعم التقني -4

 (The Central Administration) الطاقم اإلداري المركزي -5

 (Major Items of Equipement)ب.تجييزات أساسية : 

 (Servers)األجيزة الخدمية  -1

 (The Teacher’s Workstation)محطة عمؿ المعمـ -2

 (The Learner’s Workstation)محطة عمؿ المتعمـ-3

 (The Internet Access)استعماؿ االنترنت-4

http://www.e-mail/
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II-2-4-1أنواع بيئات التعّمم اإللكترونية 

 المقررات:برمجيات إدارة وتصميم 

ىذا النكع مف الحـز البرمجية جميعيا تقدـ مزايا متشابية إلى حد كبير، كىذه 
كمف  التعميمية،كعة مف األدكات التي تدير عممية تقديـ المادة البرمجيات عادة ما تقدـ مجم

 : أمثمة تمؾ الحـز

 Webct 

 Blackboard 

 Moodle 

 Claroline 

 Share point 

 : برمجيات إدارة الفصل اإللكتروني -1

االختبارات  ـالدركس، كتصميىذا النكع مف البرمجيات يساعد المعمـ عمى تخطيط 
التاـ في أجيزة الطالب مف خالؿ حاسبو الرئيسي أثناء  ـالطالب، كالتحككتكزعييا عمى 

 : المحاضرة ، كمف أمثمة تمؾ البرمجيات

 Netsupportschool 

 Netop 

 TopClass 

 Learnlinc 

 Lotus Learning Space 

 :  برمجيات تصميم المحتوي التعميمي  -2

                                                           
1

ط :11111ػًٍ اٌسبػخ  8112-18-88.صَبسح َىَ  ثُئخ اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ -  راب لى ال اح ع ت خط] م لى ال  [ع

https://helearning.wordpress.com/e-learning-environment. 
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 ك جذابة ىذا النكع مف البرمجيات يمكف االستفادة منو إلنشاء بيئة تعمـ إلكتركنية،
كالكثير منيا يدعـ محتكيات تعدد الكسائط بصكرة متكاممة ، كيمكف تقسيميا إلى  تفاعمية،
 :اآلتي

 برمجيات الكتب اإللكترونية . أ

 KeeBook Creator 

 Webexe 

 eBook Workshop 

 eBook Edit Pro 

 ebook pack express 

 برمجيات تفاعمية . ب

 Knowledge Presenter Professional 

 Macromedia family(Authorwave, Robodemo,Flash) 

 Camtasia Studio 

 TestPilot 

 PopQuiz 

 Power point 

 

 

 

II-7-5- منصات التعميم االلكتروني 
 1مفيوم المنصات االلكترونية: -0

                                                           
 81111ى الساعةعم84/14/8112عبد العاؿ ،عبد اهلل السيد. المنصات التعممية االلكتركنية. تمت الزيارة  -1

 متاح عمى الرابط :]الخطعمى  [التعميـ االلكتركني (.مجمة8111)11ع.

Emy.Mans.edu.eg/index.php ?page=news&task=show&id=513 
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، كتجمع بميف مميزات أنظمة 8ة تعميمية تفاعمية تكظؼ تقنية الكيبئتعرؼ بأنيا:" بي
ت التكاصؿ االجتماعي الفيس بكؾ، كتمكف المعمميف إدارة المحتكل االلكتركني كبميف شبكا

مف نشر الدركس كاألىداؼ ككضع الكاجبات كتطبيؽ األنشطة التعميمية، كاالتصاؿ بالمقيميف 
مف خالؿ تقنيات متعددة، كما أنيا تمكف المعمميف مف إجراء االختبارات اإللكتركنية، كتكزيع 

ساعد عمى تبادؿ األفكار كاآلراء بيف األدكار، كتقسيـ الطالب إلى مجمكعات عمؿ، كت
الطالب، كمشاركة المحتكل العممي، كتتيح ألكلياء األمكر التكاصؿ مع المعمميف كاالطالع 

 عمى نتائج أبنائيـ ، مما يساعدىـ عمى تحقيؽ مخرجات تعممية ذات جكدة عالية.
 1مميزات استخدام المنصات التعميمية االلكترونية في العممية التعميمية: -7

 إف أىـ مميزات استخداـ المنصات التعميمية االلكتركنية في العممية التعميمية ما يمي:
 .الجمع بيف أنشطة إدارة المحتكل االلكتركني كشبكات التكاصؿ االجتماعي 

 ساعد الطالب عمى تبادؿ اآلراء كاألفكار مما يساعد عمى التفكير اإلبداعي.ت 

 لمطالب. يمكف المعمميف مف إنشاء فصكؿ افتراضية 

 .رساؿ الرسائؿ كتبادؿ الممفات بيف المعمميف كالطالب  إجراء المناقشات الجماعية كا 

 .إنشاء العديد مف المجمكعات في المنصة االلكتركنية 

 .تكفر مكتبة رقمية تحتكم عمى مصادر التعمـ لممحتكل العممي 

 .تساعد في إنشاء االختبارات االلكتركنية بسيكلة 

 ة لمطالب.تكفر التغذية الراجع 

 .إمكانية تحصيميا عمى اليكاتؼ الذكية كاألجيزة المكحية 

 .طالع أكلياء األمكر عمى نتائج أبنائيـ  سيكلة التكاصؿ بيف المعمـ كأكلياء األمكر كا 

 .تساعد المعمميف في متابعة أداء طالبيـ ألداء بعض الميارات، كمدل تقدميـ 

 .تشجع الطالب عمى التعمـ التشاركي 

                                                           

نفسومرجع العبد العاؿ ،عبد اهلل السيد.  - 1  
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 كؿ إلى المادة العممية.سيكلة الكص 

  التكاصؿ بيف المعمميف في دكلة معينة أك في دكؿ عديدة لتبادؿ األفكار كالمشاركة في
 المناقشات التربكية.

  .تدعيـ التفاعمية بيف المعمـ كالمتعمـ 

  حؿ مشكمة الدركس الخصكصية بالكصكؿ إلى حمكؿ غير تقميدية لمشكالت طرؽ
 التدريس التقميدية.

 ة لمطالب السترجاع ما تـ دراستو في أم كقت.إتاحة الفرص 
 1في العممية التعميمية بعض الخدمات التي توفرىا المنصات التعميمية االلكترونية -3
 بو عمى المنصة االلكتركنية. : يمكف لألستاذ إنشاء حساب خاص ستاذإنشاء حساب لأل 

 صة عمى المن ـخاصة بي ات: يمكف لمطالب إنشاء حساب إنشاء حساب لمطالب
 االلكتركنية.

 يمكنؾ مشاركة المكتبة بإدراجيا في الكظائؼ، كالتنبييات أك المياـ،  توفير مكتبة رقمية :
 كيمكف تنظيميا في مجمدات لتبادليا مع المجمكعات المختمفة.

 كمف ىنا يمكنؾ : تكجد عربة التسكؽ تأخذؾ إلى المخزف  الحصول عمى تطبيقات
قات، كىذه التطبيقات بعضيا بالمجاف، كبعض استعراض مجمكعة متنكعة مف التطبي

 التطبيقات غير مجانية.

 يمكف إنشاء مجمكعات باستخداـ عناصر التحكـ في كسط الشاشة، إنشاء مجموعة :
تباع المطمكب عمى الشاشة.  بمجرد النقر فكؽ إنشاء مجمكعة كا 

 اـ إلى : دعكة الطالب كالمعمميف اآلخريف لالنضمدعوة اآلخرين لالنضمام لمجموعتك
 مجمكعتؾ مف خالؿ منحيـ رمز المجمكعة المككف مف ستة أرقاـ.

                                                           

عبد العاؿ ،عبد اهلل السيد. مرجع سابؽ -  1  
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 أك  غمؽ: عف طريؽ ضبط المجمكعة يمكنؾ /فتح أو إعادة تعيين رمز لمجموعتكغمق
إعادة تعييف رمز مف ستة أرقاـ لمجمكعتؾ كسكؼ تبقى المجمكعة الخاص بؾ آمنة كضماف 
ف  المجمكعات تقفؿ تمقائيا ، كلكف  أف المستخدميف ال ينضمكف دكف إذنؾ بعد أسبكعيف، كا 

 يمكنؾ منح حؽ الكصكؿ باستخداـ خيار إعادة تعييف.

 )المكافقة عمى المشاركات قبؿ أف  عندما تريد :إدارة إعدادات مجموعتك )نشر المعتدل
تككف مرئية لممجمكع بأكمميا، يمكنؾ تطبيؽ ىذا عمى كؿ فرد في المجمكعة، أك بعض 
الطالب فقط عند الضركرة، مف إعدادات المجمكعة يمكنؾ تعييف االخطارات الخاصة بؾ إذا 

 ؽ.في كؿ مرة ينشر شيئا لمفري smsما كنت تريد رسالة بريد الكتركني أك رسالة 

  :صاحب المجمكعة يمكنو تعديؿ أك حذؼ أم شخص  المعمـتحرير أو حذف المشاركات
 آخر، في حيف يمكف لممستخدميف اآلخريف فقط تحرير أك حذؼ المشاركات الخاصة.

 يمكف البحث عف المشاركات كفرزىا بعدد مف الطرؽ البحث من خالل المشاركات :
 .ةالمختمف

 المجمدات تساعد عمى تنظيـ الكثائؽ كالركابط،  : تككيفإعداد المجمدات في مكتبتك
كيمكنؾ جعؿ المجمدات متاحة لمختمؼ المجمكعات لممساعدة عمى إبقاء تركيز الطالب في 

 المسار الصحيح.

 إلنشاء ميمة، أنقر فكؽ عالمة ميمة ، كقـ بإضافة عنكاف كتاريخ إنشاء ميمة :
أم ممفات مطمكبة ، ركابط، أك مف االستحقاؽ، ككصؼ ميمتؾ أك إعطاء االتجاىات، إرفاؽ 

مكارد المكتبة الالزمة، رمز الساعة يسمح لؾ لتحديد الكقت الذم تصبح الميمة مرئية 
 لمطالب) إذا كنت ال ترغب في نقمو عمى الفكر(.

 إلنشاء اختبار، انقر فكؽ عالمة تبكيب )اختبار(، سكؼ تعطيؾ النافذة إنشاء اختبار :
الختبار الخاص بؾ، كاختيار أنكاع السؤاؿ ، كتحديد تكقيت التي تظير خيارات: تسمية ا
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زمني لالنتياء، إضافة كصؼ) أك التعميمات(، تمميح: تأكد مف تذكير الطالب بعد حفظ  
 االختبار البد مف الضغط عمى زر إرساؿ.

 تظير تقارير النتائج في مشاركات المعمـ، كيمكف أيضا أف ينظر في إظيار النتائج :
 .مجمكعة الصؼ

 يكجد التطبيؽ لمجكاؿ لكؿ مف أندركيد، كاألجيزة القائمة عمى نظاـ تطبيقات الجوال :
 التشغيؿ آم فكف/آبؿ.
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II-3- التعميم عن بعد 
 

II-3-1-تعريؼ التعميـ عف بعد 
II-3-2-نشأة التعميـ عف بعد 
II-3-3- خصائص التعميـ الجامعي عف بعد 
II-3-4- ي عف بعدأىداؼ التعميـ الجامع 
II-3- 5- مبادئ التعميـ الجامعي عف بعد 
II-3-6- مبررات األخذ بنظاـ التعميـ الجامعي عف بعد 
II-3-7- عف بعد مزايا كعيكب التعميـ الجامعي 
 

 
 
 
 
 
 
 

II-3-0- تعريف التعميم عن بعد 
: يعرؼ بأنو" كؿ نمكذج أك شكؿ أك نظاـ تعميمي ال يخضع إلشراؼ  تعريف المنصوري

كمستمر مف قبؿ المعمـ مف خالؿ تكاجده الفيزيائي مع المتعمميف في حجرة الدراسة،  مباشر



 التعميم االلكتروني                                                      الفصل الثاني: 

85 

 

كىك يشمؿ كافة الكسائؿ التي يتعمـ مف خالليا بما في ذلؾ الكممة المطبكعة كاألجيزة 
 .1األخرل المختمفة"

ة : كيعرؼ التعميـ عف بعد بأنو"محاكلة إليصاؿ الخدمة التعميمي تعريف الدكتور عمي عثمان
إلى الفرد حيث يعمؿ أك يقيـ"، كىك بصفة خاصة يكجو لمفئات التي لدييا رغبة في التعميـ 

 .2كالقدرة عميو كلكنيا ال تستطيع الحضكر إلى المدرسة التعميمية لسبب أك آلخر
مصطمح يشمؿ كافة أساليب الدراسة ككؿ المراحؿ التعميمية التي ال تعريف ىولومبرج :"
شر كالمستمر مف قبؿ المعمميف يحضركف مع طالبيـ داخؿ قاعات تتمتع باإلشراؼ المبا

الدراسة التقميدية كلكف تخضع عممية التعميـ لتخطيط كتنظيـ كتكجيو مف قبؿ مؤسسة تعميمية 
 .3كمعمميف"

II-7-0- : نشأة التعميم عن بعد وتطوره 
صرة ترجع بدايات التعميـ عف بعد إلى أكساط القرف التاسع عشر كالتي جاءت معا

ؿ بالمراسمة، كالتي إلنشاء المؤسسة البريدية، حيث يعيد البعض ظيكره إلى دركس االختزا
ى في ل، عند إنشاء المكاتب البريدية المنتظمة األك 1241تيماف" سنة نظميا "إسحاؽ 

كالمتخصص في تعميـ  1111غير أف معيد"تكساف" الذم تأسس في برليف عاـ بريطانيا، 
 ة لمتعميـ بالمراسمة لممعنى الصحيح لمكممة.المغات، كاف أكؿ مؤسس

كلقد تكلى ظيكر التعميـ عف بعد بعد ذلؾ في العديد مف البمداف ففي بريطانيا بدأ 
في جامعة "كسكنس" كغيرىا البمداف التي شيدت نمكا منتظما  1238استخدامو في عاـ 

                                                           
،  (8114ديسمبر  )11.عمجمة تعميـ الجماىير .رمشعؿ، أحمد. التعميـ الجامعي المفتكح كدكره في تعميـ الكبا -1

 141ص.
زيتكف، كماؿ عبد الحميد.تكنكلكجيا التعميـ في عصر المعمكمات كاالتصاالت، القاىرة: عالـ الكتب،  -2

 021ص..1ط..8118
 .)د.ط.(8111عمار ،حامد. اإلصالح المجتمعي: إضاءات ثقافية كاقتضاءات تربكية. القاىرة: الدار العربية لمكتاب،  -3

 884ص.
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لكجو" إال أف ىذه  لخدمات التعميـ بالمراسمة مصحكبة في حاالت كثيرة بجمسات تعمـ"كجيا
 الخدمات ظمت حتى عيد قريب، تعتبر في مرتبة أدنى بالقياس إلى التعميـ التقميدم.

 اقرف مف الزمف عمى ظيكرى ىالتعميـ بالمراسمة أك صيغة لمتعميـ عف بعد انقض فإ
جاءت صكر أخرل حيث جاء التعميـ بكاسطة اإلعادة، ثـ بكاسطة التمفزيكف، ثـ بكاسطة ك 

سمعية كالفيديك، كصكال إلى الحاسب االلكتركني...الخ، االستخداـ المتكامؿ لسائر الكاسيت ال
 الكسائط فيك نيج يستخدـ كؿ اكتشاؼ تكنكلكجي جديد.

كقد أصبح نظاـ التعميـ عف بعد مستقال بعد إنشاء الجامعات المفتكحة في دكؿ العامؿ 
 1عمى النحك التالي:

، كندا 1314، باكستاف  1314ا الغربية ، ألماني1311، إسبانيا 1313بريطانيا 
 ...الخ.1312، الصيف 1312، تايمندا1311، فنزكيال 1311

كمما تجدر اإلشارة إليو أف نمك التعميـ عف بعد ال يقتصر عمى التعميـ الجامعي فقط 
في كؿ السنكات مف التعميـ األساسي كالثانية كالعالي أيضا في قطاع التعميـ غير النظامي 

ب المعمميف أثناء الخدمة، كتدريب العامميف في مكاقع العمؿ كتكصيؿ التعميـ إلى كفي تدري
 .2كؿ الفئات
 

II-3-3- خصائص التعميم الجامعي عن بعد : 

عبد ببعض الصفات التي يتفرد بو مقارنة بالتعميـ التقميدم كمف يتصؼ التعميـ عف 
 أىميا ما يمي:

                                                           
 .8.ط.8111بدراف شبؿ، الدىشاف جماؿ. التجديد في التعميـ الجامعي. القاىرة. دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، -1

 118ص.
 110بدراف شبؿ، الدىشاف جماؿ. المرجع نفسو.ص.  -2
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  الكظيفية كالمينية لمممتحقيف بو لما يتمتع بو القدرة عمى تمبية االحتياجات االجتماعية ك
 .1مف مركنة كحداثة

 .استفادة ىذا النمط مف التعميـ بالثكرة التكنكلكجية، كثكرة االتصاالت 

  يعد التعميـ عف بعد مظيرا مف مظاىر التقدـ التكنكلكجي، ففي عصر الثكرة الصناعية
لمعمكماتية فال عمينا أف نذىب إلى كاف عمينا أف نذىب إلى المدرسة، أما في عصر الثكرة ا

 المدرسة بؿ تأتي إلينا في بيكتنا.

  .ارتباط التعميـ بحاجات األفراد التطبيقية كالمينية أك الشخصية االجتماعية 

  ،يتغمب ىذا النمط عمى الكثير مف العكائؽ التي تحد مف إمكانية االلتحاؽ بالتعميـ التقميدم
القبكؿ، العمؿ ، نظـ التقديـ ،  ظركؼ العمؿ، متطمباتيت، المكاف، مثؿ االنتظاـ، التكق

 الشيادات.

  أىـ ما يميز التعميـ عف بعد ىك التفاعمية كالعرض المرئي المسمكع مع التحرر مف مكاعيد
 كأماكف التدريس الثابتة.

 .ىذا النمط يسيؿ فرص االلتحاؽ لفرص عمرية أكسع مف الفئة العمرية التي تحددىا 

 طمبة المسجميف.يزيد في إعداد ال 

 .يجذب نكعية جديدة مف المتعمميف 

 .عداد مباف كحـر جامعي  يقمؿ الحاجة إلى بناء كا 

 .يقدـ طريقة جديدة مف االتصاؿ بالطمبة 

  حرية المؤسسات التعميمية في استحداث برامج كأنشطة تربكية كمناىج جديدة كتصميـ
 .2عممية التعمميةالمقررات كتحديد أساليب التقكيـ، كغير ذلؾ مف مككنات ال

                                                           
العصرية لمنشر كالتكزيع،  جماؿ محمد، الينيدم. االستخدامات التربكية لالنترنت كأىـ معكقاتيا.مصر: المكتبة -1

 11ص.)د.ط.(..8111
عمى [11111عمى الساعة  82/18/8112 تمت الزيارة يـك مقكمات نجاح التعميـ عف بعد. :نادية ،آماؿ. التعميـ عف بعد-2

 www.Edutrapedia.illaf.net.shiow-article متاح عمى الرابط التالي : ]الخط



 التعميم االلكتروني                                                      الفصل الثاني: 

88 

 

II-3-4- :أىداف التعميم الجامعي عن بعد 
 تتعدد كتتنكع أىداؼ التعميـ عف بعد، كنكجز بعضيا في النقاط التالية:

 تحقؽ مبدأ تكافؤ الفرص في التعميـ بصفة عامة كالتعميـ العالي عمى كجو الخصكص، كذلؾ
 مف خالؿ تقديـ الخدمات التعميمية لمف فاتتيـ فرص التعميـ.

 مراعاة ظركؼ الدارسيف حيث أنو تعميـ جماىيرم يحاكؿ تكافر فرص التعميـ لجميع فئات
 كشرائح المجتمع.

 مكاكبة التطكرات العممية كالمعرفية مف خالؿ التكظيؼ الفعاؿ لتكنكلكجيا االتصاالت مف
جية كتكنكلكجيا التعميـ مف جية أخرل، فضال عف ذلؾ اإلشيار في محك األمية كتعميـ 

 بار.الك

.المشاركة في إعداد القكل البشرية الالزمة لتنفيذ خطط التنمية 

1تنشيط البحث العممي كتحقيؽ التعاكف الدكلي. 

 زيادة إمكانية االتصاؿ كذلؾ بيف الطمبة فيما بينيـ، كبيف الطمبة كالجامعة، كذلؾ مف خالؿ
 مجالس النقاش كغرؼ الحكار.

في أسرع كقت خار ج أكقات الدراسة باستخداـ  سيكلة الكصكؿ إلى المدرس، كاالتصاؿ معو
 بعض أدكاتو مثؿ البريد االلكتركني كساحات الحكار عمى الشبكة العالمية.

  تطكير دكر المعمـ في العممية التعميمية، حتى يتكاكب مع التطكرات العممية كالتكنكلكجية
 .2المستمرة كالمتالحقة

II-3-5-مبادئ التعميم الجامعي عن بعد : 
 :َ اٌزؼٍُُ اٌجبِؼٍ ػٓ ثؼذ ػًٍ ػذد ِٓ اٌّجبدئ األسبسُخ اٌزٍ ِٓ أهّهب هٍَمى

                                                           
 .8111اإلمارات العربية المتحدة: دار الكتاب الجامعي، .تعميمية كالمعمكماتيةالحيمة، محمد محمكد. التكنكلكجيا ال-1
 142ص..1.ط
 011-014ص..1.. ط8118عماف: دار صفاء لمنشر كالتكزيع،  .البيئة االلكتركنية .عمياف ، ربحي مصطفى -2
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 مبدأ اإلتاحية Accessibility كىك يعني أف الفرص التعميمية في مستكل التعميـ :
الجامعي متاحة لمجميع بغض النظر عف كافة أشكاؿ المعكقات الزمانية أك المكانية أك 

 المكضكعية.

  مبدأ المرونةFlexibility: كىي تخطي جميع الحكاجز التي تنشأ بفعؿ النظاـ أك بفعؿ
القائميف عميو، لكف ىذه الزاكية أخذت بكثير مف الحذر في أكثر البرامج المعاصرة لمتعميـ 

 عف بعد.

  تحكم المتعممLearner control:يب مكضكعات المنيج كتعيف أف الطالب يمكنيـ ترت
ر أساليب التقكيـ كذلؾ إال أف ىذه الخاصة تؤخذ ظركفيـ كقدراتيـ كاختيا المختمفة بحسب

 بتحفظ شديد في معظـ البرامج المعاصرة لمتعميـ عف بعد.

  اختيار أنظمة التوصيلDeliverysystems option: تعممكف ينظرا ألف المتعمميف ال
 -بالحاسكب-بنفس الطريقة فإف اختيارىـ الفردم ألنظمة التكصيؿ العممي )بالمراسمة

 بالمقاءات( يعد أساسيا ليذا النمط مف التعميـ. -باليكائيات -تبالبرمجيا

  االعتماديةAccreditation: كتعني مدل مناسبة البرامج الدراسية كدرجتيا العممية
االعتراؼ بيذه البرامج ك  بغيرىا كمف زاكية أخرل فيي تعني ألغراض المتكخاة منيا مقارنة

 .1سسات مختمفةآلياتيا كقابمية محتكاىا لالحتساب في مؤ 

 

II- 3-6- :2مبررات األخذ بنظام التعميم الجامعي عن بعد 

فرضت المتغيرات كالتطكرات التكنكلكجية كالمعرفية الحديثة عمى التعميـ الجامعي 
ضركرة البحث عف أنظمة تعميمية جديدة تككف مكممة أك بديمة ألنظمة التعميمية التقميدية، 

ي عنو بفرض  نفسو في الربع األخير مف القرف العشريف كنتيجة لذلؾ أخذ التعميـ الجامع
                                                           

 31-31ص.مرجع سابؽ.طارؽ ،عبد الرؤكؼ.  -1
33-32..صمرجع سابؽ طارؽ ،عبد الرؤكؼ. - 2  
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باعتباره أحد البدائؿ الفعالة القادرة عمى تكفير مزيد مف الفرص التعميمية لقطاعات كبيرة لـ 
يحالفيا الحظ، لسبب أك آلخر في االنتفاع مف ىذه الفرص مف خالؿ مؤسسات التعميـ 

 ير إلى عدة أسباب أىميا:الجامعي التقميدم، كقد استند الدافع إلى التغ

االتجاه المتزايد نحك الحصكؿ عمى التعميـ الجامعي، حيث أدرؾ األفراد كما أدركت  -1
المجتمعات أىمية التعميـ الجامعي، كاإلقباؿ عمى التعميـ الجامعي لـ يعد يقتصر عمى 
 الطالب النظامييف بؿ ىناؾ رغبة مف الكبار لمحصكؿ عميو، كىذه الزيادة عمى التعميـ
الجامعي يكاكبيا زيادة في التكاليؼ الرأسمالية كىك ما تعجز عف تحقيقو بعض المجتمعات 

 كمف ثـ تتجو إلى تقديـ تعميـ جامعي أقؿ تكمفة كىك التعميـ عف بعد بأم شكؿ مف أشكالو.

السعي لتحقيؽ ديمقراطية التعميـ، إف زيادة عدد المقبكليف في التعميـ الجامعي ال يعني  -8
 راطية، كلكف يرل البعض أنو لتحقيؽ ديمقراطية التعميـ البد مف :تحقيؽ ديمق

 إتاحة فرص التعميـ ألكبر عدد ممكف. - أ

 إتاحة أفضؿ فرص النجاح لمجميع. - ب

فقد يككف ىناؾ فئات محرمة مف التعميـ الجامعي ألسباب اقتصادية أك اجتماعية أك 
جرة بسبب عامؿ الحراؾ محركمة نتيجة العزلة االختيارية أك اإلجبارية أك نتيجة لمي

االجتماعي أك بسبب الحركب كالقمع السياسي لكؿ ىؤالء تحاكؿ الجامعات أف تقدـ ليـ تعميـ 
عالي عف بعد إلشباع حاجاتيـ االجتماعية كالنفسية كمساعدتيـ عمى التكيؼ مع مجتمعيـ، 

 باإلضافة إلى تحقيؽ الكحدة كالتجانس الثقافي داخؿ المجتمع الكاحد.
لتعميـ بفضؿ مركنتو كضعؼ تكمفتو يتيح االستجابة الحتياجات مجمكعات أف ىذا ا -0

سكانية لـ يتيسر لو بطريقة أخرل فرص االنتفاع بالتعميـ الجامعي بسبب البعد الجغرافي أك 
 العائؽ االجتماعي.
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الحاجة إلى تطكير التعميـ الجامعي، كقد طرحت عدة أفكار لتطكير التعميـ الجامعي  -4
 منيا:

المتناكب حيث يسمح لمطالب أف يخرجكا لمعمؿ عاـ ثـ يعكدكا إلى الدراسة التعميـ  - أ
 العاـ التالي.

تحقيؽ كحدة المعرفة، بمعنى أف الدارس في األقساـ العممية ال تنقطع صمتو  - ب
 بالدراسات األدبية، كالدارس في األقساـ األدبية ينبغي أال تنقطع صمتو بالدراسات العممية.

يـ الجامعي، فالدارس ينبغي أف ينيي دراستو عندما يتمقى القدر تحقيؽ الكفر في التعم - ت
المطمكب مف التعميـ كالتدريب في مجاؿ دراستو، كفؽ قدراتو كأقصى ما تؤىمو لو إمكاناتو، 
كىذا يعني عدـ فرض عدد معيف مف سنكات التعميـ الجامعي التي يجب عمى الطالب أف 

 يستكفييا قبؿ التخرج مف الجامعة.

لتعميـ الجامعي في أم كقت كفي أم مكاف، كفي جميع مراحؿ العمر ، حيث تقديـ ا - ث
 أف المشكالت   كالتحديات التي يكاجييا طالب الجامعة اليـك ليست ثابتة.

االستفادة مف الدكر المتزايد لكسائؿ اإلعالـ، نظران لمتطكر اليائؿ في نظـ ككسائؿ  - ج
ر كالمعمكمات تنتقؿ إلى أم مكاف في االتصاؿ كاالنتقاؿ، كىك ما جعؿ األخبار كاألفكا

كقت كاحد، كاف البد مف االستفادة مف ىذا التطكر بكسائؿ اإلعالـ، كاستثارة بشكؿ 
 مكسع، كاستخداـ تقنياتو التربكية .

II-3-7- مزايا وعيوب التعميم عن بعد : 
 مف بيف مميزات التعميـ عف بعد نذكر ما يمي: المزايا: - أ

 ذلؾ أف الطالب كاألستاذ ال يحتاج أف يككنا متكاجديف في  االستغالؿ الجغرافي كيعني
 مكاف كاحد.

  االستغالؿ الكقتي، فالطالب لو الحرية في اختيار الكقت المناسب لو لتمقي المحاضرات
 كالدركس.
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  مكانياتو في تطكير العممية الكسيط الحاسكبي لنقؿ المعمكمات كما يتميز بسرعتو  كا 
 التعميمية.

 يـ لغير المستطيعيف)مثؿ السف، المكظفيف(، فالتعميـ عف بعد مفتكح تكفير فرص التعم
 لمجميع.

 1التغمب عمى مشكمة الطاقة االستيعابية لمجامعات  كالييئات التعميمية 

 عيوب التعميم عن بعد: - ب

 :الحاجة إلى التدريب 

يحتاج المدرسكف إلى تدريب عمى استخداـ االنترنت بشكؿ عاـ إضافة إلى التدريب 
تخداـ برامج خاصة الستغالليا في عمؿ صفحات االنترنت كنشر المحاضرات، عمى اس

عمى استخداـ االنترنت كالبرامج التي تساعده عمى تبادؿ  بكذلؾ الطالب يحتاج إلى تدري
 المعمكمات مع أستاذه.

 
 
 
 :الحاجة إلى بنية تكنولوجية 

ة مف أجؿ إنشاء نظاـ تعميـ عف بعد يجب تكفر بنية تكنكلكجية تحتي
Technological Infrastructure  عند الجامعة أك الجية التي ترغب بطرح برامج التعميـ

 عف بعد، كىي ليست متكفرة لدل كؿ الجامعات أك الييئات التعميمية.
 :الحاجة إلى وجود اتصال بين الطمبة وشبكة االنترنت 

                                                           
عمى الساعة  84/14/8112 يـك الزيارة تمت(. التعميـ عف بعد . 8111األكاديمية العربية البريطانية لمتعميـ العالي ) -1

 .http://wwabalve.co.uk./distance-learning.htmlمتاح عمى الرابط التالي: ]عمى الخط[11111
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تبادؿ المعمكمات  كي يتمكف الطمبة مف النفاذ إلى البيانات االلكتركنية كلكي يستطيعكا
مع أساتذتيـ يجب تكفر اتصاؿ بيف الطمبة كشبكة االنترنت، ىذا االتصاؿ قد يككف اتصاال 

أك عبر الشبكة الداخمية لمجامعة أك الييئة التعميمية  ISPعبر مزكد خدمات انترنت 
Intranet. 

 :األمن 

أف ال يحاكؿ ال يضمف األستاذ  On-line quizesخالؿ أداء االمتحانات االلكتركنية 
الغش، كذلؾ ال يضمف األستاذ أف يقـك بأداء االمتحاف ىك الطالب نفسو كليس شخصا 
غيره،  ىنالؾ بعض الكسائؿ البرمجية كالتقنيات التي قد تساعد في التغمب عمى بعض 
السمبيات المتعمقة باألمف، إال أنيا غير كافية لمتغمب عمى كؿ تمؾ السمبيات، مف ىذه 

لمدخكؿ إلى االمتحاف عف  Passwordsكالػ login amesاـ ما يعرؼ بالػالكسائؿ استخد
طريؽ برمجة المكقع لكي يقبؿ فقط الطمبة المسمكح ليـ بالدخكؿ، مف تمؾ الطرؽ أيضا 

المستخدـ مف قبؿ الطالب أثناء أداء االمتحاف عف طريؽ عمؿ  IPالحصكؿ عمى عنكاف الػ
مف أجؿ التعرؼ عمى ذلؾ  Serverالخادـبرامج خاصة تستخدـ بعض إمكانيات الحاسب 

 العنكاف، إال أف ىذه الكسائؿ غير كافية لمتغمب عمى كؿ السمبيات المتعمقة بمكضكع األمف.
 
 
 :التكاليف 

ىناؾ تكاليؼ تتحمميا الجية التي ترغب بتطبيؽ نظاـ التعميـ عف بعد ، مثؿ ما يتعمؽ 
ف بعد، فشراء كصيانة حاسكب خادـ بالبنية التكنكلكجية التي يتطمبيا نظاـ التعميـ ع

Server مع معدات كبرامج، أك استئجار مساحة عمى حاسكب خادـ مف جية خارجية كميا



 التعميم االلكتروني                                                      الفصل الثاني: 

94 

 

أمكر تمثؿ أعباء مالية، كما أف تدريب المدربيف عمى استعماؿ البرامج كاألدكات المستخدمة 
 .1في نظاـ التعميـ عف بعد يمثؿ عبئا ماليا إضافيا

 ى ذلك من سمبيات التعميم عن بعد:وتضيف دراسة أخرى إل
 .نقص أسمكب التفاعؿ كاالتصاؿ المباشر بيف المعمـ كالمتعمـ 

  قصكر التعمـ عف بعد عمى تدريس المكاد اإلنسانية كاالجتماعية فقط، كيفتقر إلى تدريس
 المكاد الطبيعية.

 2انعداـ القدرة عمى الكشؼ عف المكىكبيف. 

 
 
 
 
 
 خالصة:

الفصؿ تبيف لنا أف الجامعة عرفت تكسعان كاىتمامان كبيران  مف خالؿ دراستنا ليذا
بالتعميـ االلكتركني كىك نمط جديد مف التعميـ أدل إلى تطكر حركة التعميـ مع تحديث 

                                                           
 ع سابؽمرج(. 8111األكاديمية العربية البريطانية لمتعميـ العالي ) -1
، كمية  -2 عكاطؼ ،إبراىيـ محمد عمي. استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في التعميـ عف بعد )دراسة حالة جامعة الخرطـك

 ]عمى الخط [14111عمى الساعة: 81/14/8112الدراسة عف بعد(. بحث تكميمي لنيؿ درجة البكالكريكس. تمت الزيارة 
 : متاح عمى الرابط التالي

kharloumspace.uofk.edu/bilstream/lrandle/123456789/892/ استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في التعميـ عف  
 pdf ?sequence=1. بعد
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الكسائؿ التعممية، التي سيمت كاختصرت عنصر الكقت كالمكاف لممتعمـ ، كالتغمب عف 
 مختمؼ التحديات التي تكجيو.

التقميدم إلى التعميـ االلكتركني ال مفر منو، فيجب التجند لو بكؿ  كالتحكؿ مف التعميـ
 .المادية كالبشرية لنجاحو كلك عمى المدل الطكيؿ اإلمكانيات
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 اإلطار التطبيقي :
 الدراسة الميدانية
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I- 1- :التعريف بمكان الدراسة 

 لمحة تاريخية عن جامعة الجزائر

الل1 ق ت س عد اال  ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .8111،دليؿ الجامعة - 1

عرفت جامعة الجزائر منذ االستقالل إلى يومنا تطورا كبيرا وسريعا خاصة بعد اإلصالح الكبير الذي أدخل 
. وبصفة عامة يمكن حصر المراحل كاآلتي:1971على التعليم العالي في سنة   

 

 

1971-1962مرحلة   

كانت الجامعة في ىذه المرحلة الجامعة الوحيدة في الوطن، حيث كانت تضم كل التخصصات المدرسة في الوطن 
 مثل العلوم الدقيقة والتكنولوجية والطب واآلداب واالقتصاد والحقوق والعلوم اإلنسانية واالجتماعية وما إلى ذلك.

 1974 -1971مرحلة 
   

ها التعليم العالي إصالحات كبيرة وجذرية وضعت لها أىداف محددة وسخرت لها كل وىي المرحلة التي عرف في
اإلمكانيات المادية والبشرية. ومن أىم أىداف ذلك اإلصالح ديمقراطية التعليم وجزأرتو وتعريبو والتوجو نحو 

.االعلوم والتكنولوجي  

1978 -1974مرحلة    

بما يسمى بالمعاىد.ألغي نظام الكليات في اإلصالح الجديد وعوض   

رفعت كلية العلوم إلى جامعة سميت وقتها جامعة الجزائر للعلوم والتكنولوجيا وىي التي  1974أفريل  25في 
سميت فيما بعد باسم الرئيس الراحل ىواري بومدين. وظلت الكلية القديمة مسيرة بعض الوقت من طرف 

تقالل التام للجامعة الجديدة التي أنشئت فيها عدة وبذلك تم االس 1978الجامعة األم إلى أن حلت في سنة 
 معاىد حسب النظام الجديد آنذاك.
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في ىذه المرحلة اختصت جامعة الجزائر في تعليم ثالثة تخصصات كبرى ىي العلوم االجتماعية، والعلوم 
نسانية. وقد اإلنسانية، والعلوم الطبية. وشرع في توسيع تطبيق التعريب في التخصصات االجتماعية  واإل

 ضمت جامعة الجزائر آنذاك المعاىد التالية:

 معهد العلوم القانونية واإلدارية. -
 معهد العلوم االقتصادية. -
 معهد علم االجتماع. -
 معهد علم النفس وعلوم التربية. -

 معهد التربية البدنية والرياضية. -

 معهد الفلسفة. -

 معهد العلوم إال سالمية. -

 .معهد علوم اإلعالم والتبليغ  -
 معهد العلوم السياسية والعالقات الدولية. -

 معهد علم اآلثار. -

 معهد اللغة واآلداب العربية. -

 معهد الترجمة. -

 معهد اللغات األجنبية. -

 معهد اقتصاد المكتبات. -

 معهد الترقية االجتماعية في العمل. -

 

1998 -1984مرحلة   

ة في أحضان معهد واحد سمي بالمعهد الوطني جمعت المعاىد القديمة للعلوم الطبية وجراحة األسنان والصيدل
. 1984للتعليم العالي للعلوم الطبية، واستقل تدريجيا عن جامعة الجزائر وكان ذلك ابتداء من سنة   

استقل معهد العلوم اإلسالمية، وأصبح يسمى بالمعهد الوطني العالي ألصول الدين، كما  1986وفي سنة 
ارة والمعهد الوطني للفالحة من قبل.استقلت كل من المدرسة العليا للتج  

 

 



 الدراسة الميدانية                          اإلطار التطبيقي :                           

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001- 1998مرحلة   

أعيدت ىيكلة الجامعة في ىذه السنة وأعيد العمل بنظام الكليات التي أصبح لها بعض االستقاللية. وبموجب ذلك 
التالية: أصبحت الجامعة تضم الكليات  

 كلية الحقوق -
 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير -
 كلية الطب -
 العلوم االجتماعيةكلية  -
 كلية العلوم اإلنسانية -

 كلية اآلداب واللغات -

 كلية أصول الدين -

وبذلك يعود كل من المعهد الوطني العالي للعلوم الطبية والمعهد الوطني العالي ألصول الدين إلى جامعة الجزائر، كما 
.ألغيت المعاىد القديمة وحولت إلى أقسام تضم كل كلية عددا منها  

 

 

 

 

2004 -2001 مرحلة  

في ىذه المرحلة أدخل تعديل آخر على الكليات وأعيد توزيع األقسام داخلها مع تعديل في تسمياتها وعليو 
 أصبحت جامعة الجزائر تضم الكليات اآلتية:

 كلية الحقوق. -
 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير. -
 كلية الطب. -
 كلية العلوم اإلنسانية  االجتماعية. -
 م السياسية واإلعالم.كلية العلو  -

 كلية اآلداب واللغات. -

 كلية العلوم اإلسالمية. -
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2009 - 2004مرحلة   

حيث انضم كل من معهد التربية البدنية  والرياضية، ومعهد اآلثار إلى الجامعة . أدخل تعديل آخر على الجامعة  

نظام  شرعت جامعة الجزائر في تطبيق 2004وفي ىذه المرحلة أيضا وابتداء من سنة  LMD في العلوم االقتصادية والعلوم  
 التجارية وعلوم التسيير، وتوالت بعدىا عروض التكوين في الميادين والفروع المختلفة.

2015-2009مرحلة من    

 شهدت ىذه المرحلة إعادة ىيكلة جامعة الجزائر حيث قسمت إلى ثالثة جامعات، ىي:

. تضم كل جامعة مجموعة من الكليات، وقد ضمت جامعة  3لجزائر ، جامعة ا 2، جامعة الجزائر 1جامعة الجزائر
( الكليات واألقسام التالية: 1الجزائر )  

  *  كلية الطب : وىي تضم األقسام التالية:

 قسم الطب - أ
 قسم جراحة األسنان  - ة
 قسم الصيدلة  - ث

  * كلية الحقوق : وىي تضم األقسام التالية:

 قسم القانون الخاص - أ

 قسم القانون العام  - ة

 * كلية العلوم اإلسالمية : وىي تضم األقسام التالية:

 قسم العقائد و األديان - أ
 قسم الشريعة والقانون  - ة

قسم اللغة والحضارة العربية واإلسالمية -ت  
الى االن 2015مرحلة من   

1شهدت ىذه المرحلة إعادة ىيكلة جامعة الجزائر  حيث تم إنشاء كلية جديدة سميت كلية العلوم التي ضمت 
 األقسام التالية: 

 قسم الهندسة المعمارية - أ
 علوم الطبيعة والحياةقسم  - ة

 علوم المادةقسم  - ث

 واإلعالم اآللي قسم الرياضيات - ث
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جامعة لالهيكل اإلداري والعلمي ل  

 مدير الجامعة

نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطورين 
والتكوين المتواصل والشهادات األول والثاني 

وين العالي في التدرجوكذا التك  
 

نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطور 
 الثالث والتأىيل الجامعي و البحث العلمي

التكوين العالي فيما بعد التدرج اكذ و   

نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية و 
 التعاون و التنشيط و االتصال 

 والتظاىرات العلمية

للتنمية نيابة مديرية الجامعة  
و االستشراف و التوجيو   

الجامعة إدارة مجلس  المجلس العلمي للجامعة 

 المكتبة المركزية للجامعة

 األمانة العامة للجامعة
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  1امعة الجزائر ج

 بن يوسف بن خدة

 الكليات

 كلية العلوم اإلسالمية كلية الحقوق كلية الطب

 قسم الصيدلة

الطبقسم   

 قسم طب األسنان

م القانون العامقس  

 قسم الشريعة والقانون قسم القانون الخاص

 قسم العقائد واألديان

 قسم اللغة والحضارة
 العربية اإلسالمية

 كلية العلوم

 قسم الهندسة المعمارية

قسم الرياضيات 
 واالعالم اآللي

 قسم علوم المادة

قسم علوم الطبيعة 
 والحياة

 لعلميوزارة التعليم العالي والبحث ا
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 القانون الخاص

الملكية الفكريةقانون   

 القانون القضائي القانون القضائي

 

 قانون األعمال قانون األعمال

 القانون العام

 قانون األسرة

العام القانون الدولي قانون العقود   والمسؤولية  

 القانون الجنائي

 

 قانون البيئة

 

 الطور الثاني الماستر

 علم اإلجرام

 قسم القانون الخاص قسم القانون العام

 القانون العام القانون الخاص

 كلية الحقوق

األول الليسانسلطور ا  
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I-2- النتائج وعرض اناتيالب ليتحم :  

 المسح خالؿ مف يايإل التكصؿ تـ التي اناتيالب ؿيتحم الدراسة مف الجزء ىذا تناكؿي     
 النتائج بتحميؿ قمنا ك المعمكمات لجمع كأداة االستبانة داـباستخ الدراسة داني لمجتمعيالم

 المحاكر التالية : حسب

 ةيشخص اناتيب :األول  المحور

 الجنس .0

 

 

 

 الجنس حسب ةينالع أفراد عيتوز  مثلي:  10 رقم جدول

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةامف إعداد المصدر: 

طالبا في قسـ  %55نالحظ مف خالؿ تحميؿ بيانات العينة المأخكذة التي تمثؿ           
جنس ذكر  %57المستجكبات ك اإلناثتمثؿ جنس   %57الماستر تحصمنا عمى نسبة 

 أكثربعد المسجميف بالماستر عف  اإلناثنسبة  أفالمستجكبيف ، نقرا مف خالؿ ىذه النسبة 
نسبة الطالبات المتمدرسات عمكما في مرحمة  إلى األساسمف نسبة الذككر كىذا يعكد في 

 التدرج.

 الجنس التكرار المئكية النسبة

 ذكر 111 %81

 أنثى 111 %11

 المجمكع 112 %111
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 الجنس حسب نةيالع أفراد: 14 رقم الشكل

 مف إعداد لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةالمصدر: 

 المستوى الجامعي .7

 

 

 

 المستوى الجامعي حسب نةيالع أفراد عيتوز  مثلي:  17 رقم جدول

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةامف إعداد المصدر: 

تضمنت نتائج تفريغ بيانات جدكؿ المستكجبيف )العينة( في طكر الماستر الحصكؿ 
مزاكلكف في  %11كنسبة  1ـ مزاكلكف في الماستر مف المستكجبيف ى %21عمى نسبة 

 ىذا النكع مف التعميـ. إلىزيادة الطمب  إلىكىذا الفارؽ الكبير راجع  8الماستر 

 المستكل الجامعي التكرار المئكية النسبة

 سترما أكلى 112 21%

 ثانية ماستر 111 11%

 المجمكع 112 111%
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85%

15%

 ثانية ماستر اولى ماستر

 
 حسب المستوى الجامعي نةيالع أفراد: 15 رقم الشكل

 مف إعداد لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةالمصدر: 

 التخصص .3

 

 

 

 

 التخصص حسب نةيالع أفراد عيتوز  مثلي:  13 رقم جدول

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةامف إعداد المصدر: 

% كالتي تفكؽ تخصص القانكف 84نسبة كالمالية  لو  اإلدارةتخصص قانكف  أفنالحظ      
تخصص جديد القانكف الجنائي لسنة   ضافةإل% فقط كىذا نظرا  16الجنائي كالذم يمثؿ 

2317/2318 . 

 التخصص التكرار  المئكية لنسبةا  

 القانكف الجنائي 111 11%

 كالمالية اإلدارةقانكف  112 24%

 المجمكع 112 111%
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16%

84%

  انون االدارة والمالية القانون الجنائي

 
 حسب التخصص نةيالع أفراد: 6 رقم الشكل

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةامف إعداد المصدر: 

 واستخداماتيا من طرف الطمبة  صادر المعمومات االلكترونيةالمحور الثاني : م
 امتالك  جياز حاسب آلي .4

 آليامتالك جياز حاسب  حسب نةيالع أفراد عيتوز  مثلي:  14 رقم جدول

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةامف إعداد المصدر:      

 

 امتالؾ  جياز حاسب آلي التكرار المئكية النسبة

  أليال اممؾ جياز حاسب  81 0%

 اممؾ جياز حاسب محمكؿ 431 11%

 اممؾ جياز حاسب مكتبي 12 11%

 اممؾ جياز حاسكب محمكؿ مشترؾ مع العائمة 83 4%
 اممؾ جياز مكتبي مشترؾ مع العائمة 21 18%

 المجمكع 111 111%
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 امتالؾ جياز محمكؿ لدل الطمبة بنسبة كبيرة تقدر أفما الحظناه في ىذا السؤاؿ   
 %0نسبة  أفمما لو مف امتيازات كسيكلة النقؿ كالحمؿ كسيكلة استخدامو ، حيث  %11ب

نسبة  إلىالقدرة الشرائية ليذه الفئة ، باإلضافة  إلىال تممؾ جياز حاسب كىذا ممكف راجع 
جياز  اآلخرالتي تمثؿ ىي  %18التي تمثؿ امتالؾ جياز حاسب مكتبي كنسبة  11%

المتالؾ حاسكب محمكؿ مشترؾ مع العائمة  %4ائمة كنسبة حاسب مكتبي مشترؾ مع الع
لضركرة تكفير حاسب في دعـ المرحمة  األكلياء إدراؾ إلىكىذه النسب تعكد نتائجيا 

 التعميمية 

 
 أليحسب امتالك جياز حاسب  نةيالع أفراد: 7 رقم الشكل

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةامف إعداد المصدر: 
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 باألنترنتالتي تممكو مزود الجياز . 1.4

 
 
 
 

 حسب تزودىم باألنترنت العينة أفراد عيتوز  مثلي:  15 رقم جدول

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةامف إعداد المصدر: 

نترنت كما ىك مبيف في الجدكؿ كىذا راجع تزكد الطمبة باأل %93نسبة          
لتسييؿ االشتراؾ بخدمة  لمجمكعة مف التسييالت التي كضعتيا كزارة البريد كالمكاصالت

، ؿ إلى قكاعد البياناتالخدمات التي تقدميا كمف بينيا الدخك  إلى، باإلضافة االنترنت
، نشر كبث المعمكمات  االتصاؿ بمراكز البحكث كالمعمكمات ، التعميـ كالتدريب عف بعد

كىـ غير  %13الخيار الثاني تقدر نسبتو ب  أما ،1كمتابعة الصحؼ كالمجاالت ...الخ
مف بينيا تكاليؼ االشتراؾ كتكفر خدمة  أسبابمزكديف بخدمة االنترنت كىذا راجع لعدة 

 االنترنت بالجامعة يجعؿ البعض يستغني عنيا بالمنزؿ.

                                                           
  .084صمرجع سابؽ.  الكردم ، زكي حسيف . -1

 التزكد باالنترنت التكرار المئكية النسبة

 نعـ 133 31%

 ال 13 11%

 المجمكع 112 111%
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90%

10%

نعم ال

 
  ليآحسب امتالك جياز حاسب  ةينالع أفراد: 8 رقم لشكلا

 مف إعداد لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةالمصدر: 

 طرق الحصول عمى مصادر المعمومات االلكترونية .5

حسب طرق حصوليم عمى مصادر المعمومات  نةيالع أفراد عيتوز  مثلي:  16 رقم جدول
 االلكترونية

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةامف إعداد المصدر: 

 طرؽ حصكليـ عمى مصادر المعمكمات االلكتركنية التكرار المئكية النسبة
 

 االنترنت 420 11%

 األقراص 04 1%

 اتذةاألس 11 11%

 الزمالء 23 10%
 أخرل 1 1%

 المجمكع 121 111%
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ستجكبيف % مف الطمبة الم71مف خالؿ تفريغ بيانات الجدكؿ تحصمنا عمى نسبة         
يتحصمكف عمى مصادر المعمكمات االلكتركنية عف طريؽ االنترنت ، كىذا نظرا لتعميـ 
االنترنت عمى المستكل الكطني كداخؿ الجامعات ككذلؾ ما  تحتكيو االنترنت مف مختمؼ 

% 13ك  األساتذة% 11نسبة  أماالمصادر مف كتب كدكريات كرسائؿ جامعية الكتركنية ، 
اف تدؿ عمى احتكاؾ الطمبة  بالعنصر التعميمي كالتفاعؿ بينيما في لمزمالء كىما نسبت

% 5تحتؿ نسبة ضئيمة تقدر ب األقراص أماالحصكؿ عمى مصادر المعمكمات االلكتركنية ، 
 نظرا لنقص التعامؿ مع ىذا الكعاء. 

71%

5%

13%

11%

0%

 اخر  الزمال  االساتذة اال راص االنترنت

 

 معمومات االلكترونية حسب طرق الحصول عمى مصادر ال نةيالع أفراد: 9 رقم الشكل

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةامف إعداد المصدر: 
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 المعمومات االلكترونية مصادر. الواجية التي تتمقى منيا 6

حسب الواجية التي تتمق منيا مصادر المعمومات  نةيالع أفراد عيتوز  مثلي: 17 رقم جدول
 االلكترونية

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةامف إعداد صدر: الم

الطمبة يعتمدكف عمى كاجيات مختمفة  أفبعد تفريغ البيانات في الجدكؿ الحظنا        
يركزكف عمى االنترنت بنسبة  أنيـلمحصكؿ عمى مصادر المعمكمات االلكتركنية ، كما 

ة ، كنجد كذلؾ المنتديات ألنيا تحتكم عمى العديد مف المكاقع العممية المتخصص 81%
المنصة االلكتركنية  إلى، باإلضافة األعضاءمتسعة المجاؿ كغير محدكدة  ألنيا%81بنسبة 

التي تضعيا الجامعة تحت تصرؼ الطالب لتفعيؿ العممية التعميمية كتقديـ لو مصادر 
، مختمفة تخص تخصصو كدركسو كمف مميزاتيا كذلؾ تشجيع الطالب عمى التعمـ التشاركي 

المحتكل االلكتركني كشبكات التكاصؿ االجتماعي سيكلة الكصكؿ  إدارة أنشطةالجمع بيف 

 الكاجية التي تتمقى منيا مصادر المعمكمات االلكتركنية التكرار المئكية النسبة

 

 االنترنت 141 81%

 يمنصة التعميـ االلكتركن 181 12%

 مكقع الجامعة 14 8%

 المنتديات 101 81%
 مكاقع التكاصؿ االجتماعية 110 11%
 البريد االلكتركني 110 11%

 البحث في محركات البحث 00 1%
 أخرل 1 1%

 المجمكع 112 111%
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، كما نجد في المقابؿ البريد االلكتركني كمكاقع  %12ككانت نسبتيا 1المادة العممية  إلى
لكال منيـ كىما خياراف ميماف لتمقي مصادر المعمكمات  %11التكاصؿ االجتماعي بنسبة 

سيكلة خدماتيـ في تبادؿ المعمكمات ، كيبقى مكقع الجامعة كمحركات البحث نظرا لسريتيـ ك 
 ( عمى التكالي .%1،%8غير مرغكب فييـ في تمقي مصادر المعمكمات االلكتركنية بنسبة )

 
 
 
 
 
 

الواجية التي يتمقى منيا الطمبة مصادر المعمومات حسب  نةيالع أفراد: 01 رقم الشكل
 االلكترونية

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةاعداد مف إالمصدر: 

 

 

 

 

 

 التعميم االلكتروني عن بعد من حيث توفير مصادر المعمومات االلكترونية  .7

                                                           

عبد العاؿ ، عبد اهلل السيد . المنصات التعميمية االلكتركنية . مرجع سابؽ - 1  

21%

18%

2%
20%

17%

17%

5%

0%

 ا نترنت

 منصة التعليم ا لكتروني

 موق  ال امعة

 المنت يات

 مواق  التواص  ا  تما ية

 البري  ا لكتروني

 البح   ي محركات البح 

 اخر 
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توفر مصادر المعمومات االلكترونية في  حسب نةيالع أفراد عيتوز  مثلي:  18 رقم جدول
 التعميم االلكتروني عن بعد

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةامف إعداد المصدر: 

اغمب الطمبة غير راضيف عف مصادر  أف( 2لقد تكصمنا مف خالؿ نتائج الجدكؿ رقـ)      
نكعية المعمكمات المخزنة ككنيا ال  إلىمات االلكتركنية مف حيث كفرتيا كىذا راجع المعمك 

، في حيف بمغت نسبة  %48بنسبة  اإلجابةحيث بمغت  كأعماليـتفي بالقياـ ببحكثيـ 
نسبة الفئة المرضية عف مصادر المعمكمات  أما، %02بمرضية نكع ما ب اإلجابة

عمى النظاـ الكطني لمتكثيؽ كالتي تكفره كزارة التعميـ  ربما لدييـ تطمع %81االلكتركنية ىي 
 العالي عمى مستكل جامعات الكطف. 

 

 النسبة
 المئكية

التعميـ االلكتركني عف بعد مف حيث تكفير مصادر  التكرار
 المعمكمات االلكتركنية

 

 كافية 104 81%

 غير كافية 821 48%

 نكع ما 814 02%

 المجمكع 112 111%
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20%

42%

38% كافية

غير كافية

نو  ما

 
 حسب توفر مصادر المعمومات االلكترونية نةيالع أفراد: 00 رقم الشكل

 مف إعداد لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةالمصدر: 
 ترونية التي يستخدميا الطمبةأنواع مصادر المعمومات االلك .8

أنواع مصادر المعمومات االلكترونية التي  حسب العينة أفراد عيتوز  مثلي:  19 رقم جدول
 .يستخدميا الطمبة

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةامف إعداد المصدر: 

 النسبة
 المئكية

 أنكاع مصادر المعمكمات االلكتركنية التي تستخدميا الطمبة التكرار

 

 الكتاب االلكتركني 111 11%

 الرسائؿ الجامعية االلكتركنية 804 01%

 الدكريات االلكتركنية  00 1%

 قكاعد البيانات 00 1%
 شبكة االنترنت 811 41%

 تبات الرقميةالمك 1 1%
 أخرل 1 1%

 المجمكع 112 111%
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الجامعية الكتاب االلكتركني كالرسائؿ  أفبعد تفريغ البيانات في جدكؿ الحظنا 
( %41،%01،%11نسب معتبرة  )ت تحتؿ الصدارة بشبكة االنترن إلىااللكتركنية باإلضافة 

في نفس  اإلطالعفي استخدامات الطمبة نظرا لمكثافة العالية في اختزاف البيانات ، تتيح 
مقارنة بالدكريات االلكتركنية كقكاعد البيانات التي 1عدد كبير مف المستفيديف  إلىالكقت 

مف طرؼ الكزارة SNDLكىي قميمة رغـ تكفير النظاـ الكطني لمتكثيؽ  %00ثؿ نسبة تم
كانت نبسيا  األخرلعف المكتبات الرقمية كالمبررات  كأماالمعنية لكافة الجامعات الجزائرية ، 

1% . 

15%

35%

5%
5%

40%

0% 0%
الكتا  االلكتروني

الرسائل الجامعية 
االلكترونية

الدوريات االلكترونية 

 واعد البيانات

شبكة االنترنت

المكتبات الر مية

 
نية التي يستخدميا أنواع مصادر المعمومات االلكترو  حسب نةيالع أفراد: 07 رقم الشكل
 الطمبة

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةامف إعداد المصدر: 

 
                                                           

حمد عكض. مرجع سابؽترتكرم ، م - 1  
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 ةأىمية مصادر المعمومات االلكتروني .9

 ةأىمية مصادر المعمومات االلكترونيحسب  نةيالع أفراد عيتوز  مثلي:  01 رقم جدول

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةامف إعداد المصدر: 

مصادر  أفجؿ الطمبة يعتبركف  أفمف خالؿ تفريغ بيانات الجدكؿ تحصمنا عمى       
دىـ عمى مسايرة التطكرات التي تساع األدكات أىـالمعمكمات االلكتركنية ضركرية ألنيا مف 

العممية ،مع التكجو الحديث في عصر التعميـ كخاصة السرعة كالدقة كالمركنة ككانت نسبتيا 
المصادر االلكتركنية مكممة  أفالذيف يركف  %81، في حيف بمغت نسبة الطمبة ب31%

ة ضعيفة كىي نسب %1ثانكية بنسبة  أنياعف فئة الطمبة الذيف يركنيا  أمالممصادر الكرقية 
نظرا لعدـ ثقتيـ بيذا النكع مف المصادر ككذلؾ ال يحبذكف الجمع بيف المصادر الكرقية 

بالنسبة لمباحثيف في سيكلة البحث عف المعمكمات كسيكلة  أىميتياكااللكتركنية كتتجمى 
 .1االستشياد كىي متاحة في أم كقت 

                                                           

عبد الرحمف ، بف عبد اهلل الحميدم . مصادر المعمكمات االلكتركنية .مرجع سابؽ - 1  

 النسبة
 المئكية

 أنكاع مصادر المعمكمات االلكتركنية التي تستخدميا الطمبة التكرار

 

 ضركرية 101 31%

 ثانكية 1 1%

 مكممة 81 4%

 المجمكع 112 111%
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 ةااللكتروني أىمية مصادر المعموماتحسب  نةيالع أفراد: 03 رقم الشكل

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةامف إعداد المصدر: 

 استخدم مصادر المعمومات االلكترونية .01

 استخدم مصادر المعمومات االلكترونيةحسب  نةيالع أفراد عيتوز  ثلمي:  00 رقم جدول

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةامف إعداد المصدر: 

 
مف الطالبة المستجكبيف الذيف  %11مف خالؿ تفريغ بيانات الجدكؿ تحصمنا عمى     

في الحصكؿ  يستخدمكف مصادر المعمكمات االلكتركنية دائما نظرا المتيازاتيا بالسيكلة

 النسبة
 المئكية

 أنكاع مصادر المعمكمات االلكتركنية التي تستخدميا الطمبة التكرار

 

 دائما 011 11%

 احيانا 814 02%

 نادرا 41 1%

 المجمكع 112 111
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كذلؾ مف اجؿ  أحيانا %02كالحمؿ ، كفي المقابؿ نجد استخداـ مصادر المعمكمات بنسبة 
التكفيؽ بيف المصادر التقميدية كالمصادر االلكتركنية كىذا لعدـ التحكـ الجيد في تقنيات 

عند  %1كالمقدرة ب األضعؼاستخداـ مصادر المعمكمات االلكتركنية ، كما نجد النسبة 
 الذيف يعتمدكف عمى المصادر الكرقية. الطمبة

55%
38%

7%  دائما

 احيانا

 نادرا

 
 استخدم مصادر المعمومات االلكترونيةحسب  نةيالع أفراد: 04 رقم الشكل

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةامف إعداد المصدر: 
 الدوافع التي تجعمك  تستخدم مصادر المعمومات االلكترونية .00

حسب الدوافع التي تجعل الطمبة يستخدمون  العينة أفراد عيتوز  مثلي:  07 رقم جدول
 لكترونيةمصادر المعمومات اال 

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةامف إعداد المصدر: 

 النسبة
 المئكية

 الدكافع التي تجعمؾ  تستخدـ مصادر المعمكمات االلكتركنية رارالتك

 قمة التكمفة 842 00%

 سيكلة االستخداـ 101 12%

 حداثة المعمكمات 088 40%

 أخرل 41 1%
 المجمكع 111 111%
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نسبة  أعمىكىي   %40مف خالؿ عممية التفريغ في الجدكؿ تحصمنا عمى نسبة         
 %00كىي حداثة المعمكمات ، كما نجد دافع قمة التكمفة بنسبة  األخرلبالنسبة لمخيارات 

ارتفاع تكاليؼ مصادر المعمكمات  إلىضافة كىك مرتفع نظرا لمحالة المادية لمطمبة باإل
مف الطمبة يحددكف سيكلة االستخداـ كدافع الستخداـ مصادر  أخرلمجمكعة  كأما، 1الكرقية 

كقمة الكتب  أخرلمبررات   %1النسبة الضعيفة  أما،  %12المعمكمات االلكتركنية بنسبة 
 المراجع الكرقية في تخصصيـ .   أكالكرقية 

33%

18%
43%

6%

  لة التكلفة

 س ولة االستخدام

 حداثة المعلومات

 اخر 
 

 حسب دوافع استخدام مصادر المعمومات االلكترونية نةيالع أفراد: 05 رقم الشكل

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةامف إعداد المصدر: 
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 شكل مصادر المعمومات االلكترونية المتاحة لمطمبة .07

شكل مصادر المعمومات االلكترونية حسب  نةيالع أفراد عيتوز  مثلي:  03 رقم جدول
 المتاحة لمطمبة

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةامف إعداد المصدر: 

بنسبة  PDFاؿ  شكؿ تصدر المتاح ليـ، الشكؿ الطمبة حكؿ اتإجاب خالؿ مف          
لما يتميز بو ىذه الصيغة لمممفات بالمحافظة عمى الشكؿ العاـ لمكثيقة كعدـ حدكث  41%

كىك الشكؿ المفضؿ خاصة  PPTكاف عمى الشكؿ  %12ما نسبتو  أفتغيرات فييا ، غير 
ىذه  أسيؿككنو  %81 بنسبة WORD، كنجد الشكؿ  كاألفكارفي عرض الممخصات 

سيكلة التحميؿ ، كفي المقابؿ لو  إلى إضافةكىك متكفر تقريبا في كؿ الحكاسيب  األشكاؿ
ككانت  %8 إلىكصمت  HTMLنسبة استجكاب عمى الشكؿ  أماسمبيات كالتغير كالنسخ ، 
مما لو  %11نسبتو VEDIOالشكؿ  أماككنو اعقد الممفات ،  األخرلضئيمة مقارنة باألشكاؿ 

 ألنو يجمع بيف الصكت كالصكرة .  خراآلىك  ىميةأ

 لمطمبة شكؿ مصادر المعمكمات االلكتركنية المتاحة التكرار المئكية النسبة

41% 812 PDF 

12% 181 PPT 

81% 111 WORD 

8% 10 HTML 
11% 111 VEDIO 

 المجمكع 112 111%
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شكل مصادر المعمومات االلكترونية المتاحة  حسب نةيالع أفراد: 06 رقم الشكل
 لمطمبة

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةامف إعداد المصدر: 

 الوقت الذي المستغرق الستخدام مصادر المعمومات االلكترونية في اليوم .03

حسب الوقت المستغرق الستخدام مصادر  نةال أفراد عيتوز  يمثل:  04 رقم جدول
 المعمومات االلكترونية

 ة الدراسةلطالبيف اعتمادا عمى أداامف إعداد المصدر: 

 
( حجـ الكقت المستغرؽ الستخداـ مصادر المعمكمات االلكتركنية 14يمثؿ الجدكؿ رقـ )     

 %41ساعتيف بنسبة  إلى %42ىي مف ساعة بنسبة  األكقات أكثر أففي اليـك كنالحظ 

الكقت المستغرؽ الستخداـ مصادر المعمكمات  التكرار المئكية النسبة
 االلكتركنية

 ساعة 081 42%

 ساعتيف 811 41%

 أكثر 21 18%

 المجمكع 112 111%
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قد نجيميا ،  آخرألسباب  أكنقص المطالعة لدل الطمبة  أكضيؽ الكقت  إلىكىذا قد يرجع 
حاجاتيـ العممية  إشباع إلىكىذا ممكف راجع  أكثركاف االستجكاب حكؿ  %18نسبة  أما

 ىذه الفئة . إلىبالنسبة 

48%

40%

12%
 ساعة

 ساعتين

 أكثر

 
الوقت المستغرق الستخدام مصادر المعمومات  حسب نةيالع أفراد: 07 رقم الشكل

  االلكترونية
 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةامف إعداد المصدر: 

 التعامل مع مصادر المعمومات االلكترونية .04

 سب التعامل مع مصادر المعمومات االلكترونيةح العينة أفراد عيتوز  مثلي:  05 رقم جدول

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةامف إعداد المصدر: 

 التعامؿ مع مصادر المعمكمات االلكتركنية التكرار المئكية النسبة

 بارتياح كبير 011 41%

 بشكؿ عادم 011 11%

 شئ مف الخكؼ كالقمؽ 1 1%

 محاكلة البحث عف بديؿ كرقي 1 1%
 المجمكع 112 111
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االرتياح الكبير كبشكؿ عادم كاف بنسبة كبيرة في االستخداـ كالتعامؿ مع مصادر        
( نظرا لمتطكر %11،%41المعمكمات االلكتركنية التي كانت تشكؿ عمى التكالي )

 .مع مصادر المعمكمات االلكتركنية الذم فرض نفسو عمى المجتمع في التعامؿالتكنكلكجي 

45%55%

0% 0%

بارتياح كبير

بشكل عاد 

ش  من الخوف والقلق

محاولة البح  عن بديل ور ي

 
 حسب التعامل مع مصادر المعمومات االلكترونية نةيالع أفراد: 08 رقم الشكل

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةامف إعداد المصدر: 

 

 

 

 

 

 

 الكترونية  وني عن بعد وما يقدمو من مصادر معموماتالمحور الثالث : التعميم االلكتر 



 الدراسة الميدانية                          اإلطار التطبيقي :                           

125 

 

 الدعم  الذي يقدمو التعميم االلكتروني  عن بعد .05

حسب الدعم الذي يقدمو التعميم االلكتروني عن  نةيالع أفراد عيتوز  مثلي:  06 رقم جدول
 بعد

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةامف إعداد المصدر: 

العينة كالتي يمتاز بيا التعميـ  أفراد أماـمف بيف جممة الخيارات التي كضعناىا 
 أفالعينة حيث  أفرادمفت اختيارات االلكتركني عف بعد كيقدميا كدعـ لمعممية التعميمية ، اخت

% اتجيت نحك خيار تنكع مصادر المعمكمات كالتي تتيحيا العديد مف المكاقع 42نسبة 
التعميـ االلكتركني عف بعد يعطيؾ  أف% ترل 29نسبة  أماقكاعد المعمكمات ،  إلى إضافة
معينة   كأفكارات لالستقاللية في تككيف المعمكمات كتنكعيا كعدـ التقيد بمعمكم أكثرفرصة 

حيث  ذكم الخبرة كالتفاعؿ معيـ مف األساتذةاالستفادة مف  أف% ترل 18ما نسبتو  أف إلى
الدعـ الذم يقدمو التعميـ  أفاالستفادة مف معمكماتيـ كتحاليميـ ، كما نجد فئة مف العينة ترل 

 النسبة
 المئكية

 الدعـ الذم يقدمو التعميـ االلكتركني عف بعد التكرار

 يعطيؾ فرصة أكثر لالستقاللية في تككيف المعمكمات 134 83%

ية )كمكتبات االلكتركنية ،قكاعد تنكع بمصادر المعمكمات االلكتركن 821 48%
 البيانات،كتب الكتركنية...الخ(

يعطيؾ الكقت الكافي لممراجعة باإلضافة إلى حرية التعبير دكف  10 11%
 عكائؽ نفسية

االستفادة مف األساتذة ذكم الخبرة في منظكمة التعميـ االلكتركني  181 12%
 عف بعد

 أخرل 1 1%
 المجمكع 112 111



 الدراسة الميدانية                          اإلطار التطبيقي :                           

126 

 

ائؽ نفسية الكقت الكافي لممراجعة كحرية التعبير دكف عك  إعطاءااللكتركني عف بعد ىك 
 يراه الطمبة منيا :  أخرلعكس التعميـ الحضكرم ، كىناؾ خيارات 

 تحسيف المستكل التعميمي   -        

 فرصة لمتعمـ لفئات المكظفيف  إعطاء -      

 
 حسب الدعم الذي يقدمو التعميم االلكتروني عن نةيالع أفراد: 09 رقم الشكل

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةاإعداد  مفالمصدر: 

 

 

 

 

 

 استخدام التكنولوجيات الحديثة المستعممة  في التعميم االلكتروني عن بعد .06
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ممة استخدام التكنولوجيات الحديثة المستع حسب نةيالع أفراد عيتوز  مثلي:  07 رقم جدول
 في التعميم االلكتروني عن بعد

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةامف إعداد المصدر: 

بعد تفريغ البيانات في الجدكؿ نالحظ باف معرفة استخداـ التكنكلكجيات الحديثة       
خيارات كىي  1كالمستعممة في التعميـ االلكتركني عف بعد مف طرؼ الطمبة تكمف في 

اسكب ، االنترنت ، المنصة االلكتركنية ، الياتؼ الذكي ، البريد عمى التكالي : الح
 أىـكىي مف  %13،  %12،  %11،  %81،  %13االلكتركني بنسب متتالية : 

في حؿ مشكالت  أىميةالتكنكلكجيات الضركرية في العممية التعميمية عف بعد كما ليا مف 

 النسبة
 المئكية

استخداـ التكنكلكجيات الحديثة المستعممة  في التعميـ  التكرار
 االلكتركني عف بعد

 الحاسكب بمختمؼ أنكاعو 181 13%

 االنترنت 104 81%
 المنصة االلكتركنية 111 11%

 الياتؼ الذكي 181 12%

 البرمجيات 10 8%
 قكاعد البيانات 10 8%
 عارض البيانات 1 1%

 البريد االلكتركني 181 13%
 الكسائط المتعددة 81 4%

 المجمكع 112 111%
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الخيارات  أما، 1المصادر  كتنكع األميةازدحاـ الصفكؼ كقاعة المحاضرات كمكافحة 
: البرمجيات ، قكاعد البيانات ، الكسائط االلكتركنية  كاف االستجكاب فييا ضعيؼ األخرل

الضركرية فقط ككانت نسبيا  إالالف الطمبة ليس متحكميف بجميع التكنكلكجيات الحديثة 
 . %4،  %1،  %8،  %8عمى التكالي : 

 
خدام التكنولوجيات الحديثة المستعممة  في حسب است العينة أفراد: 71 رقم الشكل

 التعميم االلكتروني عن بعد

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةامف إعداد المصدر: 

 

 

 
                                                           

04-00ص  مرجع سابؽ. دالؿ  ممحس. استيتية ، - 1  
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 الطرق األكثر استخداما في التعامل مع برنامج التعميم االلكتروني عن بعد .07

تخداما في التعامل مع حسب الطرق األكثر اس نةيالع أفراد عيتوز  مثلي:  08 رقم جدول
 برامج التعميم االلكتروني عن بعد

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةامف إعداد المصدر: 

كؿ مف المنتديات كالبريد االلكتركني  أفبعد تفريغ البيانات في الجدكؿ تبيف              
عمى  األعمىب المنصة االلكتركنية تشكؿ النس إلىكمكاقع التكاصؿ االجتماعي  باإلضافة 

بالنسبة لمطمبة لمتعامؿ مع برنامج  أىمية األكثر( كىي %81،%81،%82،%12التكالي )
كالتبادؿ كالتشارؾ في  التعميـ االلكتركني مف البحث عف المعمكمات كالبحث عف المصادر

 أخصائيكاالستفسارات كاالتصاؿ السريع مع  األسئمةعمى بعض  اإلجابة، المعمكمات
،  1لمختصيف في مختمؼ بمداف العالـ كتقديـ المعمكمات بسيكلة كيسر ...الخالمعمكمات كبا

                                                           

.41مرجع سابؽ.ص السعيد، مبركؾ إبراىيـ.- 1  

 النسبة
 المئكية

لتعميـ الطرؽ األكثر استخداما في التعامؿ مع برنامج ا التكرار
 االلكتركني عف بعد

 الدردشة 81 4%

 المنتديات 181 12%
 البريد االلكتركني 121 82%

 مكاقع التكاصؿ االجتماعي 121 81%

 األسئمة الشائعة 14 8%
 المنصة االلكتركنية 141 81%

 أخرل 1 1%
 المجمكع 112 111
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نسب ضعيفة في التعامؿ مع برنامج التعميـ االلكتركني  أخذتالشائعة  كاألسئمةالدردشة  أما
 لضعؼ خدماتيا كجكدتيا مقارنة بالطرؽ السابقة . 

 
سب الطرق األكثر استخداما في التعامل مع برنامج ح نةيالع أفراد: 70 رقم الشكل

 التعميم االلكتروني عن بعد

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةامف إعداد المصدر: 
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والتدريب عمى استخدام مصادر معمومات الكترونية في ظل  المحور الرابع : البحث
   التعميم االلكتروني عن بعد

 روني عن بعدالتكوين حول التعميم االلكت .08

 حسب التكوين حول التعميم االلكتروني عن بعد نةيالع أفراد عيتوز  مثلي:  09 رقم جدول

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةامف إعداد المصدر: 

بعد ما تـ تفريغ البيانات في الجدكؿ اتضح اف الكمية ال تقدـ تككينا حكؿ التعميـ            
، كلـ تعطي اىمية لتككيف الطمبة المستفيديف  الؿ   %111االلكتركني عف بعد  كىذا بنسبة 

مف التعميـ االلكتركني عف بعد ،كيبقى التككيف ىك سيد التعمـ كاالستخداـ الجيد ألم مشركع 
 كعو مع شرح طريقة العمؿ فيوميما كاف ن

 النسبة
 المئوية

 التككيف حكؿ التعميـ االلكتركني عف بعد التكرار

 نعـ 1 1%

 ال 668 011%
 المجموع 668 011%
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 حسب التكوين حول التعميم االلكتروني عن بعد نةيالع أفراد عيتوز  مثلي:  77 رقم الشكل

 لطالبيف اعتمادا عمى أداة الدراسةامف إعداد المصدر: 

 . مدة ىذا التكوين0108

 الجية المسؤولة عن التكوين .09

 تقيم التكوين  .71

ىناؾ استجكاب سالب كال يكجد ىناؾ تككيف حكؿ التعميـ  أفمداـ  ظة :مالح  
االلكتركني عف بعد فالضركرة ال يكجد مدة تككيف كال جية مسؤكلة عف التككيف كال يمكف 

 عممية التقييـ  إجراء
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 التدريب عمى استخدام مصادر المعمومات االلكترونية .70

حسب التدريب عمى استخدام مصادر المعمومات  العينة أفراد توزيع مثلي:  71 رقم جدول
 االلكترونية

 مادا عمى أداة الدراسةلطالبيف اعتامف إعداد المصدر: 

عنصريف  اإلعالميةالمحاضرات كالمكحات  إقامة أفبعد التفريغ عمى الجدكؿ الحظنا        
تعتمد عمييما الجامعة في تدريب الطمبة عمى استخداـ مصادر المعمكمات االلكتركنية كتتمثؿ 

تنظيـ نو عدـ كجكد (  كىي نسبة عالية ، كما الحظناه  كذلؾ ا%10،%44نسبتيما  )
مثؿ  %0صرح بيا الطمبة في االستجكاب بنسبة  أخرل، كىناؾ مبررات دكرات تدريبية

 التككيف الخاص .

 النسبة
 المئكية

 ـ مصادر المعمكمات االلكتركنيةالتدريب عمى استخدا التكرار

 تنظيـ دكرات تدريبية 1 1%

 إقامة محاضرات 834 44%

 المكحات اإلعالمية 014 10%

 أخرل 81 0%
 المجمكع 112 111%
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0%

44%

53%

3%

تنظيم دورات تدريبية

  امة محا رات

اللوحات ا عالمية

أخر 

 
حسب التدريب عمى استخدام مصادر المعمومات  العينة أفراد عيتوز  مثلي:  73 رقم الشكل

 االلكترونية

 اة الدراسةلطالبيف اعتمادا عمى أدامف إعداد المصدر: 
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I-3- الفرضيات: التحقق من 

بعد تفريغ البيانات المتعمقة باستمارة االستبياف كتحميميا كتفسيرىا بما يتناسؽ مع     
معطيات الدراسة كذلؾ لمعرفة مدل استخداـ الطمبة لمصادر المعمكمات االلكتركنية في 

 ظؿ التعميـ االلكتركني عف بعد .

د دكرات تدريبية لطمبة التعميـ االلكتركني عف بعد سيؿ عممية كجك  الفرضية العامة :
 استخداـ مصادر المعمكمات االلكتركنية 

مف خالؿ تفريغ بيانات الجداكؿ المتعمقة بيذه الفرضية الحظنا انيا لـ تتحقؽ كذلؾ مف 
 خالؿ المؤشرات التالية :

  االلكتركنية ككانت عدـ كجكد كتنظيـ دكرات تدريبية في استخداـ مصادر المعمكمات
 (23)المحكر الرابع : االستجكاب  %3نسبتيا 

  اإلعالميةالمكحات  إلى باإلضافة %44محاضرات التي كانت نسبتيا  بإقامةاالكتفاء 
 (23)المحكر الرابع : االستجكاب %53التي كانت نسبتيا 

 ات الغياب التاـ عف تقديـ تككيف حكؿ التعميـ االلكتركني عف بعد مف طرؼ الييئ
المعنية بيذا النمط مف التعميـ ككزارة التعميـ العالي كالجامعة التي تنتيج ىذه السياسة 

التعميـ االلكتركني عف بعد يعتمد عمى مصادر المعمكمات  أفالتعميمية الحديثة ، باعتبار 
االلكتركنية في تمبية حاجيات المستفيديف المعنييف بيذا التعميـ )المحكر الرابع : 

 (%3: النسبة  23ب االستجكا

بيف التسييالت التي يقدميا التعميـ االلكتركني عف بعد ىك كجكد مف  الفرضية األول :
 منصة الكتركنية تمبي حاجيات الطمبة مف مصادر المعمكمات االلكتركنية 
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مف خالؿ تفريغ بيانات الجداكؿ المتعمقة بالفرضية األكؿ الحظنا أنيا قد تحققت نسبيا   
 كذلؾ مف خالؿ المؤشرات التالية :  كليس كميا ،

  الكاجية التي يتمقى منيا الطمبة مصادر المعمكمات االلكتركنية منيا المنصة االلكتركنية
 %23كالمنتديات  %21مقارنة بالخيارات األخرل كاالنترنت  %18كالتي كانت نسبتيا 

 %17نسبيا  باإلضافة إلى مكاقع التكاصؿ االجتماعي كالبريد االلكتركني التي كاف
 (6)المحكر الثاني : االستجكاب 

  استخداـ التكنكلكجيات الحديثة المستعممة في التعميـ االلكتركني عف بعد ، بحيث كانت
مع مقارنتيا بالتكنكلكجيات كالكسائؿ األخرل كالحاسكب  %15نسبة المنصة االلكتركنية 

 %19بريد االلكتركني كال %18كاليكاتؼ الذكية  %23كاالنترنت  %19الذم كاف نسبتو 
المنصة االلكتركنية ال تمعب دكر كبير في تمبية حاجيات الطمبة مف مصادر  أفكىذا يعني 

 (17)المحكر الثالث : االستجكاب المعمكمات االلكتركنية 

ال يكجد معكقات تكاجو الطمبة عند استخداميـ لمصادر المعمكمات  الفرضية الثانية :
 االلكتركنية 

ريغ بيانات الجداكؿ المتعمقة بالفرضية الثانية كاستجكابات الطمبة مف خالؿ مف خالؿ تف  
لـ تتحقؽ كىناؾ مشاكؿ كمعكقات تكاجو الطمبة  أنيااألسئمة المفتكحة في االستبياف الحظنا 

 عند استخداميـ لمصادر المعمكمات االلكتركنية كىي كالتالي : 

  قمة تدفؽ االنترنت 

 ؿ كصعكبة تحميمياالكتب الغير قابمة لمتحمي 

  التصريح بالمعمكمات الغير ميمشة 
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  الخمؿ في شبكة االنترنت 

 يلقمة الخبرة في اإلعالـ اآل 

تعتبر مصادر المعمكمات االلكتركنية جزء ضمف سياسة العميـ  الفرضية الثالثة :
 االلكتركني عف بعد 

حققت ، كذلؾ مف مف خالؿ تفريغ بيانات الجداكؿ المتعمقة بالفرضية الحظنا أنيا ت   
 خالؿ المؤشرات التالية : 

  التعميـ االلكتركني عف بعد كما يقدمو مف دعـ لمصادر المعمكمات االلكتركنية ، حيث
 (16)المحكر الثالث:االستجكاب %42كانت نسبة تنكع مصادر المعمكمات االلكتركنية 
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I-4-  النتائج العامة لمدراسة 

راء دراستنا ىك الكقكؼ عمى أىـ النقاط المستنتجة كالتي تبرز إف اليدؼ األساسي مف ك     
كتزيد مف قيمة العمؿ البحثي في إطار تحميؿ جكانب الدراسة ، فبعد جممة مف اإلجراءات 

 كالتحاليؿ السابقة يمكف إبراز ىذه النتائج فيما يمي :

 ت عدـ تعميـ ىذا النكع مف التعميـ الجامعي عف بعد عمى مستكل كؿ التخصصا
 كاقتصر عمى تخصصيف ) القانكف الجنائي ، قانكف اإلدارة كالمالية (

  ، االعتماد الكبير عمى االنترنت في الحصكؿ عمى مصادر المعمكمات االلكتركنية
 باعتبارىا فضاء عالمي كاسع 

 . مصادر المعمكمات االلكتركنية غير كافية كال تفي بالقياـ ببحكث الطمبة كأعماليـ 

 لمعمكمات االلكتركنية  كضركرياتيا لمبحث العممي لما تتميز بو مف أىمية مصادر ا
 السرعة كالدقة ، كالمركنة .

  استخداـ مصادر المعمكمات االلكتركنية بشكؿ دائـ نظرا لخصائصيا كامتيازاتيا
 كالسيكلة كالحمؿ 

  حداثة المعمكمات كقمة التكمفة تجعؿ الطمبة يستخدمكف مصادر المعمكمات االلكتركنية
 بشكؿ كبير

  يعتبر الشكؿPDF كword  مف األشكاؿ اليامة كالمتاحة لمطمبة في عممية التعميـ
 االلكتركني عف بعد 

  يتعامؿ الطمبة مع مصادر المعمكمات االلكتركنية بارتياح كبير كبشكؿ عادم 
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  ،  يعتبر التعميـ االلكتركني مف الدعائـ الميمة في تنكع مصادر المعمكمات االلكتركنية
عطاء الفرص لالستقاللية في تككيف المعمكمات كتحسيف المستكل التعميمي ، مع إعطاء كا  

 فرصة التعمـ لفئات المكظفيف .

  معرفة استخداـ التكنكلكجيات الحديثة كالمستعممة في التعميـ االلكتركني عف بعد
، كىي  كالحكاسيب كاالنترنت كالمنصة االلكتركنية ، البريد االلكتركني كاليكاتؼ الذكية

 تساعد في التحكـ في مصادر المعمكمات االلكتركنية 

  يعتبر البريد االلكتركني كمكاقع التكاصؿ االجتماعي كالمنصة االلكتركنية كالمنتديات
 مف أىـ الطرؽ األكثر استخداما في التعامؿ مع برنامج التعميـ االلكتركني عف بعد 

 عف بعد . عدـ كجكد تككيف لمطمبة حكؿ التعميـ االلكتركني 

  عدـ كجكد دكرات تدريبية حكؿ استخداـ مصادر المعمكمات االلكتركنية كاالكتفاء بالقياـ
قامة محاضرات.  بالمكحات اإلعالمية كا 

I-5- التوصيات والمقترحات : 

مف خالؿ ما تكصمنا إليو في الدراسة الميدانية كالمتمثمة في مدل استخداـ طمبة التعميـ     
لمصادر المعمكمات االلكتركنية ، حاكلنا التطرؽ إلى بعض االقتراحات  االلكتركني عف بعد

 كالتي ناـ الف نجد أذانا صاغية ليا كالمتمثمة فيما يمي : 

  عقد المحاضرات كالندكات كالدكرات التدريبية باإلضافة إلى كرشات العمؿ المكثفة حكؿ
 كؿ الطمبة لممشاركة فييا .استخداـ مصادر المعمكمات االلكتركنية مع إعطاء الفرصة إلى 
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  يجب تكفير اإلعالـ كالتعريؼ بمصادر المعمكمات االلكتركنية لكافة فئات المجتمع
ألمعمكماتي كخاصة فئة طمبة التعميـ االلكتركني عف بعد إلدراؾ أىمية استخداميا  كدكرىا 

 في دعـ كتطكير البحث العممي 

 صادرىا االلكتركنية باعتبارىا العنصر االىتماـ بالمنصة االلكتركنية كتكفير كتنكيع م
 الفعاؿ في العممية التعميمية .

  دعـ التعميـ االلكتركني عف بعد بالدركس المكثفة عف طريؽ الفيديكىات الف بالصكرة
 كالصكت يككف ىناؾ تفاعؿ أكثر بالنسبة لمطالب 

 تكضيح ىذا إقامة دكرات تككينية حكؿ التعميـ االلكتركني عف بعد ك لك لفترات قصيرة ل
 النمط مف التعميـ 

  إعادة النظر كمحاكلة إجراء عممية تقييـ حكؿ المنظكمة التعميمية عف بعد 

  النظر في نماذج عالمية ناجحة حكؿ التعميـ االلكتركني عف بعد كمحاكلة تطبيقيا عمى
 ارض الكاقع .
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ة الجامعيف بصفة عامة إف استخداـ مصادر المعمكمات االلكتركنية مف طرؼ الطمب
كطمبة التعميـ االلكتركني عف بعد بصفة خاصة كالذم ىك مكضكع دراستنا الميدانية التي 
قمنا بيا كالتي تـ الكشؼ مف خالليا عمى كاقع التعميـ االلكتركني عف بعد مف ناحية تكفير 

ذا لما تتميز ، كىمطمب ىاـ لمبحث العمميكاستخداـ مصادر المعمكمات االلكتركنية باعتباره 
 بو مف السرعة كالسيكلة في الحصكؿ عمى المعمكمات . 

يكلي لو اىتماـ كبير ، كلقد تبيف أف ىذا الكاقع ال يفي بيذا المطمب مف كؿ جكانبو كال     
  PDF , WORDعمى المنصة االلكتركنية في تكفير بعض الدركس عمى شكؿ  فيك يعتمد

ال يكجد تدريبات كال تككيف حكؿ استخداـ مصادر  ال أكثر كال اقؿ ، ناىيؾ عمى ذلؾ انو
 المعمكمات االلكتركنية كالكلكج إلى قكاعد المعمكمات االلكتركنية عف بعد .

كعميو بات اليكـ مف الضركرم التخطيط كاإلسراع إلى إعادة تقييـ ىذا النكع مف النمط      
مصادرىا االلكتركنية  التعميمي مع استخراج كؿ النقائص كتصحيحييا كخاصة مف ناحية 

، إدارييف كمصممي البرامج التعميمية ركة كؿ المعنييف مف طمبة كأساتذةكذلؾ بمشا
 كالمسؤكليف عف ىذا المشركع . 
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 المستخمص :

تناكلت ىذه الدراسة مصادر المعمكمات االلكتركنية كمدل استخداميا مف طرؼ طمبة     
معرفة أىـ المصادر  عمى، حيث ىدفت  1جزائر ماستر عف بعد لكمية الحقكؽ بجامعة ال

المعمكماتية االلكتركنية المتاحة لطمبة التعميـ االلكتركني عف بعد مع تحديد أىـ الصعكبات 
كالعراقيؿ التي يكاجييا، كقد اعتمدنا في معالجة ىذا المكضكع عمى المنيج الكصفي التحميمي 

 ـ التكصؿ إلى العديد مف النتائج أىميا : كاالستعانة باالستبياف كأداة لجمع البيانات كت

 أف مشركع التعميـ االلكتركني عف بعد البد لو مف تكفير مصادر معمكمات الكتركنية  -

التككيف كالتدريب عمى استخداـ مصادر المعمكمات االلكتركنية ، ككذلؾ حكؿ التعميـ  -
بيف األطراؼ  االلكتركني عف بعد لتحقيؽ االستفادة بأكبر قدر ممكف مع خمؽ تفاعؿ

 التعميمية الثالثة ) الطالب ، األستاذ ، المحتكل التعميمي (

التعميـ عف بعد  -التعميـ االلكتركني  -مصادر المعمكمات االلكتركنية  الكممات المفتاحية :
  بيئة التعميـ االلكتركني -
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  (..ت.)د ب،يدار غر : القاىرة مقكماتيا كأشكاليا. خدمات المعمكمات: حشمت. قاسـ، .47
الباحثكف كالمكتبات  ة:يالعمماالتصاؿ العممي الحر إلى المعمكمات  د.يكح قدكرة، .48

،ية لمتربيالمنطقة العرب تكنس: .ةية العربيالجامع  8110ة كالثقافة كالعمـك

كامؿ محمد، فاركؽ عبد الحميد. المعمكمة األمنية. الرياض: أكاديمية نايؼ العربية  .43
 1311لمعمـك األمنية، 

 8110يث،نعيـ ،إبراىيـ. إدارة التعميـ العالي. األردف: عالـ الكتب الحد .11

 ف مف المكتبات كمراكز المعمكمات .عماف:يديخدمات المستف .غالب عكض سة،يلنكاا .51
  2009،عيؼ لطباعة كالنشر كالتكز يدار الض

.يجم المالكي، ؛فيزكي حس الكردم، .52 ف يديمصادر المعمكمات كخدمات المستف ؿ الـز
  8118،دار الكرؽ عماف: ة.يفي المؤسسات المعمكمات

 مقاالت الدوريات
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يماف فاضؿ، السامرائي. مصادر المعمكمات االلكتركنية كتأثيرىا عمى المكتبات. إ .53
 (1330)1ع1المجمة العربية لممعمكمات. مج

 المكتبات مجمة .كاالفتراضي الرقمي االلكتركني كالنشر ؾيتيبارنيالس. احجر فير ،عيزى .54

 8111.2ع،8 مج.كالمعمكمات

ات يز عمى عممية مع التركيب العالمالتجار  النشر االلكتركني: عبد اليادم.،ف يز  .55
كتاب دكرم . المعمكماتمراكز ثة في المكتبات ك ياالتجاىات الحد.إعداد النص االلكتركني 
 (1333)18،ع1ف في السنة. مجيمحكـ يصدر مؤقتا مرت

مجمة االتجاىات .ة يميالمكتبة األكادفي  ةيـ .األقراص الضكئيمحمد إبراى ماف،يسم .56
  (1331) 1،ع4.مجالمعمكماتمراكز ك ثة في المكتبات يالحد

ة المتاحة عف بعد في االستشيادات يالمصادر االلكتركن ة محمد.يسر ي ـ،يعبد الحم .57
كتاب دكرم محكـ يصدر  ثة في المكتبات كمراكز المعمكمات.ياالتجاىات الحد. ةيالمرجع

 (8111)84.عف في السنة يمؤقتا مرت

 ،8مج .كالمعمكمات المكتبات مجمة .قبؿالمست كمكتبة االلكتركني النشر.مراد ،ـيكر  .58
 .8111.8ع

 محمد،محمد أماف. النشر االلكتركني كتأثيره عمى المكتبات كمراكز المعمكمات .59
 (1321) 1،ع1.المجمة العربية لممعمكمات.مج

مشعؿ، أحمد. التعميـ الجامعي المفتكح كدكره في تعميـ الكبار. مجمة تعميـ  .61
 (8114) ديسمبر 11الجماىير.ع

 الجامعية  األطروحات سائل والر 
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ة داخؿ المكتبة ية كالتقنياؿ المعمكمات العمميف حيكماؿ. سمكؾ الباحث بطكش ، .61
ؿ شيادة الدكتكراه في يراف. رسالة مقدمة لنهة بجامعة كيدانية: دراسة مية الجزائر يالجامع

  8110 ، كالتكثيؽ قسـ عمـ المكتبات :نة يعمـ المكتبات. جامعة قسنط

 كالبحث التكثيؽ دعـ في كدكرىا كأنكاعيا المعمكمات المالؾ، تكنكلكجيا ، عبدالسبتي بف .62

 2002 ، المكتبات عمـ:قسنطينة  .دكتكراه دكلة .العممي

 دراسة : ةيااللكتركافتراض ئةيالب داخؿ الجامعية المكتبات.بكشارب، بكلداني لزىر .63

 ماجستير.ؼيسط ةيبكال عباس فرحات ة لجامعةيالمركز  ةيالجامع بالمكتبة ةيدانيم
 2001 ،المكتبات عمـ:نةيقسنط

ة :أطركحة ية في المكتبات الجامعيات االلكتركنيؿ .اقتناء الدكر ير الخميعب كمي،يب .64
 8114ة اآلداب .قسـ عمـ المكتبات كالمعمكمات،يمك:ة يجامعة المنكف .ر يماجست

ة يدانيدراسة مة :ية الكطنيا المعمكمات كدكرىا في التنميتكنكلكج .تكمي،عبد الرزاؽ .65
 8111،نة يعمـ المكتبات :قسنط .ريماجست .ة آـ البكاقييبكال

 .ماجستير.ةيالرقم الفجكة صيتقم في ةيالجزائر  الجامعية المكتبات دكر .ريمن ف،يقرك يت .66
  2005 ، عمـ المكتبات:نة يقسنط

عكالمية ، محمد . التكنكلكجيا المعاصرة لإلعالـ كاالتصاؿ كاإلدماج االجتماعي  .67
جامعة األمير عبد القادر  .مكفكفيف : دراسة تحميمية لمجمتي الفجر السعكدية .ماجستير لم

 2335لمعمـك اإلسالمية: الدعكة كاإلعالـ كاالتصاؿ، 

 الخفي بيالك  خالؿ مف ةيكالتقن ةيالعمم المعمكمات عف البحث .فيالد غراؼ، نصر .68
 8114،المكتبات عمـ:نةيقسنط .ريماجست.ؼيسط ةيبكال عباس بجامعة فرحات ةيدانيم دراسة:
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 كلويم ةيكتنم الجامعي الطالب فيتكك  في كدكرىا المعمكمات مصادر. مصطفى ش،يمز  .69

 2009 ، المكتبات عمـ:نة يقسنط .دكتكراه .نةيقسنط منتكرم بجامعة ةيدانيم دراسة: ةيالقرائ
 دراسة :المعاصرة ةيالتكنكلكج النيضة ضؿ في ةيالجامع المكتبات. مةيجم معمر، .11

 8110،المكتبات عمـ:نة يقسنط . دكتكراه .نةيقسنط منتكرم بجامعة ةيدانيم
ميرل، سييمة. المكتبة الرقمية في الجزائر: دراسة لمكاقع كالتطمعات المستقبمية. رسالة  .11

 8111ماجستير في عمـ المكتبات. قسنطينة: جامعة منتكرم، 
 بوغرافيةاالو 

 تمت الزيارة يكـالمعمكمات االلكتركنية.  بف عبد اهلل الحميدم. مصادر، عبد الرحمف  .72
                 :الرابط التالي متاح عمى]عمى الخط[3111عمى الساعة 01/11/8112

www. slia. org.sa/ new% 20 fdder / abdalaralunan.ppt 
http:/ mnh 426. Ahlamontada. Net/t16-topi 

.تمت الزيارة كالمعمكمات مكتباتال لمصطمحات ةيالعرب المكسكعة.حمدم الشامي، احمد .73
 //:httpعمى الخط[ متاحة عمى الرابط التالي: ] 11111عمى الساعة  81/10/8112يـك 

www.elzshami .cim/meni-arabic.htm 

.تمت الزيارة يكـ  ةيكاألم ةيااللكتركن المعمكمات مصادر. عكض ،محمد ترتكرم .14
 عمى الرابط التالي:عمى الخط[ متاحة ] 11118عمى الساعة  11/10/8112
11. http://www.yemen_nic.info/contens/informatics/studies/4pdf  
 

زيارة يكـ تمت العماد ، بشير . انكاع مصادر المعمكمات كمعايير تقييميا .  .11
عمى الخط[ متاحة عمى الرابط التالي: ] 11181عمى الساعة  12/11/8112

http/www.knol.google.com 
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.تمت الزيارة األنكاع كالمشاكؿ :. مصادر المعمكمات عمي ، كماؿ محمكد  .77
 عمى الخط[ متاحة عمى الرابط التالي: ] 11148عمى الساعة 13/14/8112

http ://www.mans.eun.eg/ libr /defult.html 

ضياء ،عكيد حربي العرنكسي. التعمـ المزيج كضماف الجكدة في  ؛مد جبرسعد، مح .57
عمى  ]11111 عمى الساعة 12/14/8112.تمت الزيارة التدريس الجامعي : دراسة نظرية

 متاح عمى الرابط : [الخط

79. -ed17-www.uababylon.edu.iq/publieationny/basic.../bassic

16.doc 

تعممية االلكتركنية. تمت الزيارة عبد العاؿ ،عبد اهلل السيد. المنصات ال .83
عمى  [(.مجمة التعميـ االلكتركني8111)11ع. 81111عمى الساعة84/14/8112

 متاح عمى الرابط :]الخط

81. Emy.Mans.edu.eg/index.php ?page=news&task=show&id=513 

نادية ،آماؿ. التعميـ عف بعد: مقكمات نجاح التعميـ عف بعد. تمت الزيارة يـك  .82
 متاح عمى الرابط التالي : ]عمى الخط[11111عمى الساعة  82/18/8112

article-www.Edutrapedia.illaf.net.shiow 

(. التعميـ عف بعد . تمت الزيارة 8111األكاديمية العربية البريطانية لمتعميـ العالي ) .83
متاح عمى الرابط  ]عمى الخط[11111مى الساعة ع 84/14/8112يـك 

 .http://wwabalve.co.uk./distance-learning.htmlالتالي:

عكاطؼ ،إبراىيـ محمد عمي. استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في التعميـ عف بعد  .24
، كمية الدراسة عف بعد. بحث تكميمي لنيؿ درجة البكالكريكس. : دراسة حالة جامعة الخرطـك

 متاح عمى الرابط التالي : ]عمى الخط [14111عمى الساعة: 81/14/8112يارة تمت الز 

85. kharloumspace.uofk.edu/bilstream/lrandle/123456789/892/ 
 pdf ?sequence=1. استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في التعميـ عف بعد

http://www.uababylon.edu.iq/publieationny/basic.../bassic-ed17-16.doc
http://www.uababylon.edu.iq/publieationny/basic.../bassic-ed17-16.doc
http://www.edutrapedia.illaf.net.shiow-article/


 الببميوغرافية

153 

 

ى عم 82/10/8112تمت الزيارة يـك . مصادر المعمكمات االلكتركنية .أبك ىالؿ .86
 عمى الخط[ متاحة عمى الرابط التالي:] 11111الساعة 

عمى الساعة  12/14/8112عمي، الزكبيدم. التعميـ االلكتركني. تمت الزيارة في:  .87
متاح عمى الرابط :    [عمى الخط].13101

post_19.html-gspot.com/2015/04/bloghttp://alialzubidy.blo 

 المراجع بالمغة الفرنسية
 الكتب

88. Jacquesson ; Alain ; Linformati des bibliotheques : historique, 

strategie et de carcle de la librairie, 1995. 

 بوغرافيةاالو 

89. Chartron ;Chrislaine .Nouveaux modeles pour la comminication 

scientifiqu (En ligne).Visite10.01.2018.Sur : 
90. ccr.jussieu .Fr/wifist/ enssib v2.html 

 مقاالت الدوريات

91. Okersm, Ann  . the Electronic journal ;What, Wlrence and wlren 

the  pubic Access computer systems Revieus, N° 1 (1991). 

http://alialzubidy.blogspot.com/2015/04/blog-post_19.html
http://alialzubidy.blogspot.com/2015/04/blog-post_19.html


 

 

 



 

 

 وزارة التعليم العالي و البح  العلمي
-مستغانـ  –معة عبد الحميد ابف باديس جا  

 كمية العمـك االجتماعية 

 قسـ العمـك اإلنسانية

نظـ المعمكمات التكنكلكجية كالتكثيؽماستر تخصص :            شعبة عمـ المكتبات كالمعمكمات     

 استبياف لتحضير مشركع ماستر تحت عنكاف:

 عميـ االلكتركني عف بعد""استخداـ مصادر المعمكمات االلكتركنية في ظؿ الت

 أنمكذجا"  1"جامعة الجزائر 

استخدام مصادر المعمومات االلكترونية في ظل  « نحف بصدد إعداد مذكرة ماستر بعنكاف         
كنيدؼ مف خالؿ ىذه الدراسة إلى معرفة مدل استخداـ طمبة الماستر عف  »التعميم االلكتروني عن بعد 
لمصادر المعمكمات االلكتركنية في ظؿ نظاـ التعميـ االلكتركني   1الجزائر  بعد  بكمية الحقكؽ  لجامعة 

 عف بعد .

كنرجك منكـ اإلجابة عمى أسئمة االستبياف ، كما نحيطكـ عمما أف المعمكمات المسترجعة         
 تستخدـ ألغراض البحث العممي دكف سكاه .

  كنيا مناسبة(  أماـ اإلجابة التي تر ×يرجى كضع عالمة  ) مالحظة :

 إعداد الطالبيف :                                                  تحت إشراؼ :

 د.عبد اهلل الثاني محمد النذير                                           معمر جياللي محمد -

 بف غانػػػػػػػي خيرة                                  -

 

 8111/8112السنة الجامعية : 
 



 

 

 المحور األو  : بيانات شخصية

  

 روش             -اٌجٕس  :   -1

 أٔثً         -

 أوًٌ ِبسزش  -اٌّسزىي اٌجبِؼٍ :  -8

 ثانية ماستر  -            

 ..............................          -اٌزخظض :   -0

 -         ............................... 

 مصا ر المعلومات ا لكترونية واستخ اماتها من طرف الطلبة المحور الثاني :  

 هً رٍّه جهبص حبست آٌٍ ؟ -4

  

 ........................................................ جهبص حبست آٌٍ ال اٍِه -

 ...................................جهبص ِحّىي .............................أٍِه  -

 .................................................بست ِىزجٍ ........أٍِه جهبص ح -

 ......................ِشزشن ِغ اٌؼبئٍخ......... جهبص حبسىة ِحّىيأٍِه  -

 ............................ِغ اٌؼبئٍخ .............. جهبص ِىزجٍ ِشزشنأٍِه  -

 

 خذِخ االٔزشٔذ ؟ئرا وٕذ رٍّه جهبص حبست آٌٍ هً هى ِضود ث

 

 ال   -ٔؼُ            -

 

 ػًٍ ِظبدس اٌّؼٍىِبد االٌىزشؤُخ ؟ ِب هٍ طشق حظىٌه -1

  

 ....................... االٔزشٔذ -

 .......................األلشاص -

 ........................األسبرزح  -

 .........................اٌضِالء -
 ...........................................................................أخشي حذدهب.................. -

 

 ؟ِب هٍ اٌىاجهخ اٌزٍ رزٍمً ِٕهب ِظبدس اٌّؼٍىِبد االٌىزشؤُخ  -1

 االٔزشٔذ ................................................. -

 ِٕظخ اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ ............................. -

 لغ اٌجبِؼخ ...........................................ِى -

 إٌّزذَبد................................................. -

 ِىالغ اٌزىاطً االجزّبػٍ .......................... -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 اٌجشَذ االٌىزشؤٍ ..................................... -

 ...............اٌجحث فٍ ِحشوبد اٌجحث .......... -
 أخشي حذدهب............................................................................................. -

 

 وُف رشي اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ ػٓ ثؼذ ِٓ حُث رىفُش ِظبدس اٌّؼٍىِبد االٌىزشؤُخ ؟ -1

 

 ........ٔىع ِب   -,              .غُش وبفُخ .......  -,             .وبفُخ ....... -

 

 ِب هٍ أٔىاع ِظبدس اٌّؼٍىِبد االٌىزشؤُخ اٌزٍ رسزخذِهب ؟ -2

 

 اٌىزبة االٌىزشؤٍ.................................................  -

 االٌىزشؤُخ .................................. جبِؼُخاٌشسبئً اٌ -

 ................................اٌذوسَبد االٌىزشؤُخ ............. -

 لىاػذ اٌجُبٔبد ...................................................... -

 شجىخ االٔزشٔذ ..................................................... -

 اٌّىزجبد اٌشلُّخ ................................................... -

 .......................................................................................................أخشي حذدهب: -

 

 ثبٌٕسجخ ٌه ؟ خِب هٍ أهُّخ ِظبدس اٌّؼٍىِبد االٌىزشؤُ -3
 

 ضشوسَخ .............. -

 ثبٔىَخ ................... -

 ِىٍّخ ................... -

 

 ٍىِبد االٌىزشؤُخ ؟هً رسزخذَ ِظبدس اٌّؼ -11
 دائّب ......................... -

 احُبٔب ........................ -

 .............ٔبدسا ............ -
 

 ِب اٌزٌ َذفؼه السزخذاَ ِظبدس اٌّؼٍىِبد االٌىزشؤُخ؟ -11

 

 لٍخ اٌزىٍفخ ................................... -

 .......... سهىٌخ االسزخذاَ................. -

 ...........................حذاثخ اٌّؼٍىِبد -
 ..................................................................................................أخشي حذدهب.... -

 

 

 

 ِب هى شىً ِظبدس اٌّؼٍىِبد االٌىزشؤُخ اٌّزبحخ ٌه ؟ -18

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

PDF-      ........    ,-PPT.      ........  ,-WORD  ,        ........- HTML     ....... 

,VEDIO......... 

  

 ِب هى اٌىلذ اٌزٌ رسزغشله السزخذاَ ِظبدس اٌّؼٍىِبد االٌىزشؤُخ فٍ اٌُىَ ؟ -10
 سبػخ ............................................. -

 سبػزُٓ .......................................... -

 ............................................. وثشأ -

 

 وُف رزؼبًِ ِغ ِظبدس اٌّؼٍىِبد االٌىزشؤُخ ؟ -14

 

 ثبسرُبح وجُش ................................................................ -

 .........ثشىً ػبدٌ ........................................................ -

 ِٓ اٌخىف واٌمٍك ....................................................شئ  -

 ...................ِحبوٌخ اٌجحث ػٓ ثذًَ وسلٍ ........................ -

 

ِب هٍ اٌّشبوً اٌزٍ رىاجهه فٍ اٌحظىي ػًٍ ِظبدس ِؼٍىِبد االٌىزشؤُخ فٍ  -11

  ِسبسن اٌزؼٍٍُّ
- ...................................................................................................... 

- ...................................................................................................... 

- ...................................................................................................... 

- ...................................................................................................... 

- ...................................................................................................... 

 

 نكتروني ػن بؼذ ويب يقذي  ين يصبدر يؼهىيبث   انتؼهيى اال انًحىر انثبنج :

 

 ِب هى اٌذػُ اٌزٌ َمذِه اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ ػٓ ثؼذ ٌه -11

 

 رىىَٓ اٌّؼٍىِبد...................................................َؼطُه فشطخ أوثش ٌالسزمالٌُخ فٍ  -

 .............(لىاػذ اٌجُبٔبد...اٌخوّىزجبد االٌىزشؤُخ ,رٕىع ثّظبدس اٌّؼٍىِبد االٌىزشؤُخ ) -

 .....................َؼطُه اٌىلذ اٌىبفٍ ٌٍّشاجؼخ ثبإلضبفخ ئًٌ حشَخ اٌزؼجُش دوْ ػىائك ٔفسُخ  -

 .........................االسزفبدح ِٓ األسبرزح روٌ اٌخجشح فٍ ِٕظىِخ اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ ػٓ ثؼذ  -

 

 فىائذ أخشي رٍمُزهب اروشهب : -

     - .......................................................................................... 

     - .......................................................................................... 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     - .......................................................................................... 

     - .......................................................................................... 

    

 هً رجُذ اسزخذاَ اٌزىٕىٌىجُبد اٌحذَثخ اٌّسزؼٍّخ  فٍ اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ ػٓ ثؼذ ؟ -11

 ٔؼُ          ال                                                        

 اٌحبسىة ثّخزٍف أٔىاػه .............................. -

 االٔزشٔذ................................................... -

 إٌّظخ االٌىزشؤُخ...................................... -

 ...........اٌهبرف اٌزوٍ ................................. -

 اٌجشِجُبد................................................ -

 لىاػذ اٌجُبٔبد ........................................... -

 ػبسع اٌجُبٔبد ......................................... -

 اٌجشَذ االٌىزشؤٍ......................................... -

 ىسبئط اٌّزؼذدح ........................................اٌ -
 

ِب هٍ اٌطشق األوثش اسزخذاِب ٌذَه فٍ اٌزؼبًِ ِغ ثشٔبِج اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ ػٓ  -12

 ثؼذ؟ 
 اٌذسدشخ ............................................................. -

 .........................إٌّزذَبد ................................... -

 اٌجشَذ االٌىزشؤٍ .................................................. -

 ِىالغ اٌزىاطً االجزّبػٍ ....................................... -

 األسئٍخ اٌشبئؼخ ...................................................... -

 ..............................................إٌّظخ االٌىزشؤُخ ... -

 .................................................................................................. -أخشي اروشهب :  -

 فٍ دػُ اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ ػٓ ثؼذ ثّظبدس ِؼٍىِبد اٌىزشؤُخ ؟ هِب هٍ الزشاحبر -13
- ............................................................................................. 

- ............................................................................................. 

- ............................................................................................. 

- ............................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

البح  والت ريب  لى استخ ام مصا ر معلومات الكترونية  ي ظ  التعليم  المحور الراب  : 

   بع  ا لكتروني  ن

   

 ثؼذ ؟هً رٍمُذ رىىَٕب حىي اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ ػٓ  -81
 ال  -ٔؼُ                                             -

 

 ؟ ذا كانت ا جابة بنعم ما هي مدة هذا التكوين 

             ............. الً ِٓ أسجىع -

 ...........أوثش ِٓ أسجىع  -

 ............. ثظفخ ِسزّشح -

 

 ِب هٍ اٌجهخ اٌّسإوٌخ ػٓ اٌزىىَٓ  ؟ -81

 

 ّىْ ئٌُهب...........................................اٌجبِؼخ اٌزٍ رٕز -

 وصاسح اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجحث اٌؼٍٍّ.............................. -

 جبِؼخ أخشي ٔظّذ دوسح رىىَُٕخ................................ -

 .....ِشاوض ِزخظظخ فٍ اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ ................... -

 .........................................................رىىَٓ رارٍ... -

 

 وُف رمُُ اٌزىىَٓ اٌزٌ لّذ ثه ؟ -88

 

 غُش وبفٍ ...................  -وبف ...............             -

 

 وُف رُ رذسَجه ػًٍ اسزخذاِه ٌّظبدس اٌّؼٍىِبد االٌىزشؤُخ ؟ -80
 ...............رٕظُُ دوساد رذسَجُخ  -

 ......................ِخ ِحبضشادئلب -

 ....................اٌٍىحبد اإلػالُِخ -
 أخشي حذدهب....................................................................................................... -
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