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 المستخمص

األساسية والميمة لمباحثين وطمبة الدراسات العميا عمى حد تعد مصادر المعمومات من األدوات 

 ،سواء، والتي بدورىا تسيم في تطوير ودعم البحث العممي ومواكبة التطورات العممية الحديثة

ونتيجَة لمتطورات المتزايدة والمتالحقة التي يشيدىا العالم اليوم من تنوع في مصادر المعمومات برز 

 ىو المصادر اإللكترونية.مصادر و الىذا النوع من 

استخداميم لممصادر من ناحية تسمط الدراسة الضوء عمى طمبة الدراسات العميا باألكاديمية 

فادتيم منيا خاصَة أنيا تمتاز بحداثة استلكترونية في كتابة رسائميم العممية ومعرفة مدى إلا

في الذي يختص بوصف ولتحقيق ذلك انتيجت الدراسة المنيج الوص ،معموماتيا وسرعة وصوليا

الظاىرة كما توجد في الواقع ووصفيا وصفَا دقيقًا، وذلك بإجراء مسح شامل لمرسائل المجازة 



 س

 

لكترونية باستخدام المنيج الببميوغرافي  إلوحصر مصادرىا ا 2013-2004باألكاديمية من سنة 

بة رسائميم العممية في ممحق منفصل عن الرسالة كأداة لجمع البيانات لتعرف عمى أىميتيا في كتا

 ودرجة اعتمادىم عمييا.

ستخدمة إلى غير برزىا أن نسبة الرسائل المأكما توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 

الحاسوب و العموم السياسية في  اسمكترونية لكل قسم عمى حدة جاء قِ لإلا المستخدمة لمصادر

%( عمى التوالي، وقسم األحياء الدقيقة في 74.07%( و )74.29المرتبة األولى والثانية بنسبة )

نسبة كبيرة تقترب من الثمث  ن  %(، كما كشفت النتائج أَ 13.64المرتبة األخيرة بنسبة )

دراج  إكر الرابط فقط دون %( مصادر إلكترونية غير معروفة، حيث اكتفى الباحثون بذ30.27)

 بيانات ببميوجرافية تساعد عمى تحديد ىوية المصدر وفئتو. ةأي

لكترونية المستشيد إلنجميزية عمى العربية في المصادر اإلكما توصمت الدراسة إلى تفوق المغة ا

%( المغة العربية، وأن ىناك 47.06%( مقابل )52.94نجميزية )إلبيا، حيث بمغت نسبة المغة ا

 لكترونية.إلصور وعدم إدراك لدى كثير من الطالب بأساليب وطرق توثيق المصادر اق

 لكترونية.إل: البحث العممي، الرسائل العممية ، المصادر ا الكممات المفتاحية

 

 

 

 

 



 ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

اإلطار العام لدراسة 
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 المقدمة:

يتجو العالم اليوم إلى مواكبة التطورات الحديثة والمتقدمة التي أصبحت واقعًا يفرض نفسو عمى 

ضافات جديدة وتغييرات واضحة وممموسة في الحصول  جميع مجاالت الحياة من تطورات عممية وا 

ىذا العصر األساسية الذي يتسم  عمى المعمومات، لذلك فمالحقة ىذه التطورات باتت من متطمبات

 بوفرة المعمومات و غزارتيا.

نتج وتتطور بشكل كبير أصبحت من أىم الركائز الميمة لتنمية وتطوير البحوث فالمعمومات التي تُ 

تطور مِ العممية و تقديم يد العون لمدارسين والباحثين لتمبية احتياجاتيم العممية و البحثية، ونتيجة ل

تقنيات المعمومات نتج عنو تعدد كبير ومتنوع في مصادر المعمومات وسبل الحصول اليائل في 

والجيد الذي كان يبذل لمحصول  الوقت عمييا بطرق وأشكال مختمفة أثرت بشكل كبير في توفير

إال أن تضخم اإلنتاج الفكري في جميع المجاالت   ،عمى المعمومات قبل ظيور التكنولوجيا الحديثة

أفرز نوعًا جديدًا من مصادر المعمومات وىو المصادر  ومتطورة يور تقنيات حديثةالعممية و ظ

كترونية التي تعد حاًل لمقضاء عمى ىذا التضخم في كل ما ينتج يوميًا من دراسات وأبحاث إللا

ومقاالت حديثة يصعب السيطرة عمييا بالشكل التقميدي الذي بات أمرًا مستحياًل، وكما نعمم جيدًا إن 

مت في فترة من خدِ تُ لكترونية في بدايتيا كانت تخزن بطرق وأشكال مختمفة اسْ إلر المصادر اظيو 

الفترات ليست بالقديمة بدايًة باألقراص المكتنزة والمميزرة واألقراص المرنة، ولكن لتكنولوجيا 

ركات نترنت وقواعد البيانات ومحإلالمعمومات تحديثات مستمرة وتغييرات متطورة تصل إلى شبكة ا

تاحتيا بشكل  البحث التي بطبيعتيا تضم الماليين من المصادر االلكترونية بأشكال ولغات مختمفة وا 

سريع بما يتماشى مع احتياجات مستفيدييا في الوقت الذي يريده والشكل الذي يحدده، غير أن 

تأتي أىمية  ومن ىنا ،االعتماد عمييا ال يزال محدودًا من قبل الباحثين وطمبة الدراسات العميا
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لكترونية المتاحة عبر قواعد البيانات أو شبكة إلالدراسة التي تمقي الضوء عمى استخدام المصادر ا

نترنت من قبل الباحثين في رسائميم العممية المجازة باألكاديمية، وذلك من خالل تحميل إلا

حثين عمى استخدام االستشيادات المرجعية بالمصادر التقميدية األخرى؛ لمعرفة مدى إقبال البا

نترنت في بحوثيم ودراساتيم العممية من حيث التوزيع الموضوعي والشكمي والمغوي والزمني إلا

 لمصادر المعمومات المستشيد بيا في الرسائل العممية.

ُأدرج في الفصل األول اإلطار العام لمدراسة من خالل تحديد  ،فصول ةوتتكون الدراسة من أربع

لتساؤالت، و األىداف واألىمية، والتعريف افًة إلى العناصر المرتبطة بيا كاإض ،مشكمة الدراسة

لكترونية إلببعض الدراسات السابقة التي تتناول الموضوع من جوانب مختمفة لالستعانة بالمصادر ا

 والمصطمحات المستخدمة في الدراسة.

ميزاتيا وعيوبيا، واستخداميا لكترونية وأىميتيا ومإلفي حين يتناول الفصل الثاني تعريف لممصادر ا

 من قبل المستفيدين والمكتبات الجامعية.

لكترونية من قواعد بيانات إلصص ليتضمن سبل الوصول إلى المعمومات اأما الفصل الثالث خُ 

نترنت وأىميتيا في البحث العممي و أساليب جمع البيانات إلوتعريفيا وأنواعيا، والتعريف بشبكة ا

 وصواًل إلى أنواع محركات البحث األكاديمية العربية منيا واألجنبية.نترنت إلمن شبكة ا

أما الفصل الرابع الذي يمثل إحدى ركائز الدراسة و ىو الجانب العممي لمدراسة حيث يتضمن لمحة 

مكتبة األكاديمية، وتحميل االستشيادات المرجعية التي اعتمد عمييا طمبة عن عن األكاديمية ونبذة 

نترنت إلي رسائميم العممية، وذلك من خالل تحميل االستشيادات المرجعية بمصادر ااألكاديمية ف
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في مقابل االستشيادات المرجعية بالمصادر األخرى التقميدية، وبعد تجميع البيانات الالزمة، قامت 

 سة.تساؤالت الدرال تبعاً و  الدراسة، لمنيج الدراسة، ووفقًا لألىداف اً الباحثة بتحميل البيانات وفق

 مشكمة الدراسة:

فبدونيا ال تتقدم  ،إن حاجتنا لممعمومات باتت من األمور الميمة والضرورية لتقدم المجتمعات واألمم

ونتيجًة ليذه  ،ننا نعيش في عصر المعمومات الذي يتسم بتنوع وحداثة معموماتوا  خاصًة و  ،الشعوب

أصبح لممعمومات أشكال وأنواع كثيرة من مصادر المعمومات وتنوع موارد الحصول  فقد التطورات

نترنت الذي يزخر بمعمومات كثيرة ومتنوعة في جميع إلمثل ما ينشر إلكترونيًا عمى شبكة ا ،عمييا

وتؤكد العديد من الدراسات عمى ىذه األىمية )عبد الكريم، خالد بن سميمان،  ،المجاالت العممية

لعباس عبد الحميد، فضل جميل كميب، ثناء ليو عباس( غير أن المتتبع لواقع الشوابكة، بيونس ا

لكترونية يالحع قمة استخداميا من قبل طمبة الدراسات إلاستخدام أو توظيف مصادر المعمومات ا

العميا والباحثين، وعمى الرغم من أن ىذا النوع من المصادر يسيم بدرجة كبيرة في تطوير البحث 

ن درجة االعتماد عمييا تبقى محدودة، ومن ىنا تبرز مشكمة الدراسة التي إعممي ودعمو، إال ال

لكترونية لدى طمبة الدراسات العميا باألكاديمية الميبية بنغازي إلا رعرف عمى أىمية المصادتتسعى لت

 تالية:السة لإلجابة عمى التساؤالت في كتابة بحوثيم ودرجة اعتمادىم عمييا، لذلك تسعى الدرا

 ىل يستخدم طمبة الدراسات العميا باألكاديمية مصادر معمومات إلكترونية؟ -1

 لكترونية المستشيد بيا في الرسائل العممية باألكاديمية؟اإل ما التوزيع الزمني لممصادر -2

 لكترونية المستشيد بيا في الرسائل العممية باألكاديمية؟إلما التوزيع الشكمي لممصادر ا -3

 لكترونية المستشيد بيا في الرسائل العممية باألكاديمية؟إلمغوي لممصادر اما التوزيع ال -4
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 أىداف الدراسة:

لكترونية لدى طمبة إلتيدف الدراسة بشكل أساسي لمتعرف عمى استخدام مصادر المعمومات ا 

العام الدراسات العميا، ومعرفة درجة اعتمادىم عمييا في كتابة رسائميم العممية، وينبثق من اليدف 

 مجموعة من األىداف المتمثمة في:

 التعرف عمى عدد الرسائل المستشيد ة إلكترونيًا لكل قسم عممي باألكاديمية. -1

لكترونية المستشيد بيا، ومعرفة العدد الكمي لالستشيادات، ونصيب إلمعرفة عدد ونسبة المصادر ا -2

 كل قسم عممي من ىذه المصادر.

 لكترونية استخدامًا في إعداد الرسائل العممية.إلمومات االتعرف عمى أكثر أشكال مصادر المع -3

 أىمية الدراسة:

لكترونية في إلتأتي أىمية ىذه الدراسة من بين الدراسات التي تمقي الضوء عمى أىمية المصادر ا

من مصادر المعمومات  اً ميم اً مجال البحث العممي، ودرجة اعتماد الباحثين عمييا باعتبارىا مصدر 

بشكل أكثر تركيزًا عمى الرسائل العممية المجازة من قبل طمبة الدراسات العميا باألكاديمية الحديثة، و 

 لتحديث وتطوير بحوثيم العممية.

 منيج الدراسة:

مة لمثل ىذه الدراسات ءنسب المناىج وأكثرىا مالأاعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي لكونو 

التي تركز عمى وصف الظاىرة المراد دراستيا وجمع بيانات دقيقة عنيا" الذي يعتمد عمى دراسة 
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الواقع أو الظاىرة كما توجد في الواقع وييتم بوصفيا وصفًا دقيقًا ويعبر عنيا تعبيرًا كميًا وكيفيًا دون 

 (70-69، الصفحات 2003)دياب،  تحيز من الباحث"

 أدوات جمع البيانات:

أجزاء داخل الممحق بدايًة بالمصادر العربية  ةلكترونية ينقسم إلى ثالثإلتم إعداد ممحق بالمصادر ا

معروفة لكل قسم، مرتبة ترتيبًا ىجائيًا، أعطيت ليا أرقام متسمسمة النجميزية ثم المصادر غير إلثم ا

 لكترونيًا، من أقدم إلى أحدث قسم باألكاديمية.إ( مصدرًا 3640بمغت )

 حدود الدراسة:

من قبل طمبة  خدمةلكترونية المستإلالحدود الموضوعية: تناولت الدراسة مصادر المعمومات ا -1

 ائميم العممية التي أجازتيا األكاديمية الميبية بنغازي.األكاديمية، والمستشيد بيا في رس

 الحدود المكانية: اشتممت الدراسة عمى الرسائل المجازة بقسم الرسائل العممية بمكتبة األكاديمية. -2

 .2013-2004الحدود الزمنية: تغطي الدراسة الرسائل المجازة في السنوات من  -3

لكترونية ويأتي التركيز عمى فئة إللمصادر المعمومات االحدود البشرية: تشمل الدراسة المستخدمين  -4

 طالب الدراسات العميا.

 لكترونية الواردة بالرسائل العممية.إلغوية: تغطي الدراسة جميع لغات المصادر االحدود المُ  -5

 :مجتمع الدراسة

دراسات العميا التي يبمغ عددىا ماقتصرت الدراسة عمى  الرسائل العممية المجازة باألكاديمية الميبية ل

( رسالة في الفترة التي تغطييا الدراسة، والتي مثمت مجتمع الدراسة، و تم اختيار ىذه الفترة 985)
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اتضح أن نسبة استخداميم  ،اطالع الباحثة عمى الرسائل المجازة باألكاديمية بالزمنية بسب

 )فترة الدراسة(.2013-2004ن لكترونية بدأت وازدادت خالل ىذه السنوات مإللممصادر ا

 2013-2004( يوضح عدد الرسائل التي أجيزت باألكاديمية من سنة 1الشكل رقم )

 عدد الرسائل السنة
2004 27 
2005 43 
2006 76 
2007 122 
2008 117 
2009 136 
2010 127 
2011 49 
2012 182 
2013 76 
 955 المجموع

 

 خطوات إجراء الدراسة:

 الدراسة  بأربع مراحل متمثمة في:مرت 

 المرحمة األولى:

وتسجيل عدد الرسائل المجازة بكل سنة  2013-2004حصر الرسائل المجازة باألكاديمية من سنة 

ولكل قسم من األقسام العممية حسب السنوات التي ُأجيزت بيا الرسائل محل الدراسة، حيث بمغ 
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( 156( رسالة، وقسم القانون)244( )2004البيئة لسنة )عدد الرسائل المجازة لقسم عموم وىندسة 

( رسالة، 62( رسالة، والمحاسبة )70سياسية)العموم ال( رسالة، و 124رسالة، واإلدارة والتنظيم)

نجميزية، إل( رسالة لقسم المغة ا53(، )2006( رسالة لقسم الحاسوب، وبداية من سنة )54و)

( رسالة 22(، )2007( رسالة لقسم عمم النفس من سنة )32( رسالة لقسم اإلدارة اليندسية، )44و)

( رسالة 15(، )2010عالم لسنة )إل( رسالة لقسم ا16(، و)2010لقسم األحياء الدقيقة في سنة )

( 13(، و )2006( رسالة لقسم إدارة األعمال من سنة )15(، و )2007جتماع لسنة )اللقسم عمم ا

( رسائل 8(، و)2010( رسائل لقسم اإلحصاء لسنة)10(، و)2009رسالة لقسم االقتصاد لسنة )

( رسائل 5(، و )2009( رسائل لقسم الجغرافيا لسنة )7(، و )2011لقسم اإلدارة التعميمية لسنة )

(، 2012( رسائل عممية لقسم الرياضيات لسنة) 5(، و )2012لقسم التخطيط الحضري لسنة )

لمباحثة  اً سم عممي، عمى حسب ما كان متاح( ق19( رسالة عممية من )955والذي يبمغ عددىا )

 يا لدراسة.ئأثناء إجرا

 المرحمة الثانية:

تسجيل عناوين الرسائل العممية لجميع رسائل محل الدراسة ولكل قسم في قائمة مقسمة إلى سبع 

سم المشرف، عدد المصادر االلكترونية، عدد اسم الباحث، تاريخ اإلجازة، اخانات: عنوان الرسالة، 

لكترونية من قوائم المراجع الخاصة بكل إلصادر التقميدية، مجموع المصادر، كتابة المصادر االم

لكترونية، ومن إلرسالة، االكتفاء بعد المصادر التقميدية؛ وذلك ألن الدراسة تركز عمى المصادر ا

د لكترونية والرسائل لم تستشيإلخالل ىذه القائمة تم فرز الرسائل التي استعانت بمصادر ا

 لكترونية.إلمصادر االب
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 المرحمة الثالثة:

لكترونية من كل رسالة من جميع األقسام العممية التي تناولتيا الدراسة، إلتم استخراج المصادر ا

( أشكال 9لكترونية وتمثمت في )إللكترونية واستخراج منيا أشكال المصادر اإلوكتابة المصادر ا

لكترونية، إمتمثمة في المقاالت والدوريات، كتب الكترونية، بحوث، تقارير، رسائل عممية، أدلة 

ببميوجرافيات، محاضرات، و موسوعات، قواميس، وتم التعرف عمييا من خالل بياناتيا 

ة في اسم المؤلف، والعنوان، الببميوجرافية، وتم فرز المصادر التي بدون وصف ببميوجرافي المتمثم

 نجميزية.إلمغة االغة العربية و المصادر ببالملخ، وفرز المصادر المكتوبة إ... وتاريخ اإلتاحة

 المرحمة الرابعة:

وتم ترتيب األقسام  ،تسجيل المصادر االلكترونية لكل قسم من األقسام العممية في ممحق منفصل

غة ملاالمصادر العربية أواًل، والمصادر المكتوبة بالعممية من األقدم إلى األحدث، وتسجيل 

معروفة( ثالثًا في ترتيب ىجائي، الغير )االنجميزية ثانيًا، والمصادر التي بدون وصف ببميوجرافي

لكترونية المستشيد بيا من إلوىو العدد الكمي لممصادر ا 3640-1وأُعطيت ليا أرقام متسمسمة من 

 قبل طمبة األكاديمية.

 الدراسة:مصطمحات 

 :cotationsعيةجاالستشيادات المر 

)الشامي،  ستيقت منو المادة والتعريف بمصدرىا"ا" ىي إحالة إلى النص أو جزء من النص الذي 

 (246، صفحة 1408

 theses or dissertationالرسائل العممية:
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ويجب أن يكون ىدفيا الرئيسي حل مشكمة  ،عممية"ىي بحث عممي يقوم بو الطالب عمى درجة 

 )ريان( بطريقة عممية"

 الدراسات السابقة:

إلى البحث في  تم حصر الدراسات السابقة لموضوع الدراسة من خالل البحث في جوجل، إضافةً 

بعض الدوريات االلكترونية مثل مجمة مكتبة الممك فيد الوطنية، ومجمة المكتبات والمعمومات 

، وقد أظيرت نتائج cybrarins journalالعربية، والمجمة األردنية في العموم التربوية، ومجمة 

سيم دراسات اإلفادة لكترونية، ويمكن تقإلالبحث توفر عدد جيد من الدراسات المتعمقة بالمصادر ا

 لكترونية إلى ثالث فئات عمى النحو التالي:إلمن مصادر المعمومات ا

 الستشيادات المرجعية في الرسائل العممية.دراسات تيتم با -

 دراسات تركز عمى استخدام أعضاء ىيئة التدريس لممصادر االلكترونية. -

 المكتبات الجامعية.دراسات تيتم بالمصادر االلكترونية ودورىا في تطوير  -

 أواًل: دراسات تيتم باالستشيادات المرجعية في الرسائل العممية:

وىو دراسة االستشيادات المرجعية بالرسائل العممية من  ،ىذه الفئة تتعمق مباشرًة بموضوع الدراسة

 .(2014-2010فترة )

العممية بجامعة أم القرى ( دراسة بعنوان" اتجاىات الرسائل 2010أجرى خالد بن سميمان معتوق ) -1

نحو استخدام مصادر المعمومات االلكترونية: دراسة تحميمية" تيدف الدراسة إلى التعرف عمى مدى 

نترنت، من قبل إللكترونية المتاحة عبر قواعد البيانات وشبكة اإلاستخدام مصادر المعمومات ا

عتمد فييا الباحث ا من جامعة أم القرى،  الباحثين في رسائميم العممية )الماجستير والدكتوراه( المجازة
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لكترونية متفاوتة حسب إلعمى المنيج الوصفي التحميمي، وتوصل إلى أن نسبة استخدام المصادر ا

التخصص والجنس واألعوام، وأن ىناك زيادة في إفادة الباحثين في العموم الشرعية من مصادر 

لكترونية لمطالبات عن إلدام المصادر الكترونية، فضاًل عن ارتفاع نسبة استخإلالمعمومات ا

 (120-102، الصفحات 2010)معتوق،  الطالب.

كترونية ل( أعد يونس الشوابكة دراسة بعنوان" استخدام مصادر المعمومات اإل2010وفي ذات العام ) -2

التربوية: دراسة تحميمية لالستشيادات المرجعية" ، نترنت في الرسائل واألطروحات إلالمعتمدة عمى ا

لكترونية إلتيدف الدراسة إلى الكشف عن درجة استخدام طالب الدراسات لمصادر المعمومات ا

( رسالة وأطروحة جامعية 277عمى االنترنت لتحميل االستشيادات المرجعية الواردة في ) ةالمعتمد

لكترونية، إل( وفق درجة االستشياد بالمصادر ا2007-2005بجامعة اليرموك خالل الفترة من )

عتمد الباحث في جمع البيانات عمى أسموب ا باإلضافة إلى التنوع الموضوعي، والشكمي، والزمني، 

تحميل االستشيادات المرجعية الذي يعد أحد األساليب الكمية لممنيج التحميمي الببميومتري أو 

اعتمدت عمى التي  واألطروحات الرسائلمجموع ى أن القياسات الورقية، توصل فييا الباحث إل

، في حين بمغت نسبة  %(74( رسالة بنسبة)277( رسالة من أصل)205)لكترونيةإللمصادر اا

(، 2007%(، وأن الرسائل التي أجيزت عام )6االستشياد بالمصادر االلكترونية في الرسائل )

ن معظم المصادر المستشيد بيا كانت لكترونية، وأإلتضمنت أعمى نسبة استشياد بالمصادر ا

بحث منشور  ،مقال إلكتروني ،بالمغة االنجميزية، وأن غالبية ىذه المصادر تنتمي إلى فئة )بحث

 (314-305، الصفحات 2010)الشوابكة،  في دورية(.

بعنوان" اإلفادة من مصادر المعمومات ( دراسة 2013أعد عبد الكريم رسالة دكتوراه عام ) -3

لكترونية في البحث العممي بجامعة قاريونس: دراسة في االستشيادات المرجعية بالرسائل العممية إلا

" تيدف الدراسة إلى رصد واقع االستخدام الفعمي لمصادر المعمومات 2009-2002بين عامي 
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الرسائل العممية، و التعرف عمى عدد االلكترونية من خالل تحميل االستشيادات المرجعية في 

ونسبة المصادر االلكترونية المستشيد بيا، اعتمد الباحث عمى المنيج الببميوجرافي، والمنيج 

الببميومتري، وا عداد قاعدة بيانات كأداة لجمع البيانات، وتوصل الباحث إلى إن إجمالي عدد 

ىناك  ( رسالة،1542عددىا )غ البال 2009-2002من الرسائل المجازة من جامعة قاريونس 

وسجمت كمية اآلداب العدد  %(،19.9( رسالة مستخدمة لممصادر اإللكترونية، تمثل بنسبة)307)

(، من 43( رسالة بنسبة )132لكترونية، حيث أجازت )إلاألكبر من الرسائل المستخدمة لممصادر ا

لكترونية إللمستخدمة لمصادر اإجمالي الرسائل المجازة من جامعة قاريونس، كما تسجل األقسام ا

لكترونية إل%( من أقسام الجامعة، وتوزعت المصادر ا100( قسمًا عمميًا تمثل نسبة )34)

المستشيد بيا عمى أربع لغات في مقدمتيا المغة االنجميزية ثم العربية والفرنسية واإليطالية، وعدم 

غفاليم لعالمات الترقيم المعيارية، وىناك التزام الباحثين بترتيب عناصر البيانات الببميوجرافية، وا  

عالقة بين تاريخ االستشياد وصالحية الرابط، فكمما زادت الفترة الزمنية بين تاريخ االستشياد 

والرجوع لمرابط مرة أخرى زادت نسبة الروابط المنتيية الصالحية، حيث توصمت الدراسة أيضًا إلى 

 .2009% عام 5.84ال تعمل، مقابل  2002% من المصادر المستشيد بيا عام48.45أن 

 (53-33، الصفحات 2013)سعد، 

لكترونية في مجال إل( دراسة بعنوان" استخدام مصادر المعمومات ا2014أجرت ثناء ليو عباس ) -4

 روحاتاألطو نترنت في الرسائل إلعالم: دراسة تحميمية لالستشيادات المرجعية بمصادر اإلا

بحث العممي، ومدى اعتماد نترنت في مجاالت الإلالجامعية" تناولت الدراسة أىمية استخدام ا

من مصادر المعمومات، بيدف الكشف عن كم  اً ميم اً مصدر  نترنت باعتبارهإلعمى ا ينالباحث

لصحافة، المجازة بأقسام ا روحاتاللكترونية في الرسائل و األطاالستشيادات المرجعية لممصادر ا

والصحافة اإلذاعية والتمفزيونية مقابل االستشيادات المرجعية بالمصادر التقميدية، تم استخدام 
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المنيج المسحي، والمصادر والمراجع الوثائقية لغرض استخداميا في الجانب النظري المتعمق 

ظري المتعمق نترنت( لغرض استخداميا في الجانب النإلبالدراسة، والشبكة العالمية لممعمومات )ا

إلى أن المصادر أبرز النتائج التي توصمت إلييا الدراسة بالدراسة كأداة لجمع البيانات، ومن 

و  روحاتعالم من )كتب ودوريات و أطإلافي مجال  ينلت محور اىتمام الباحثاالتقميدية ماز 

موضوع الدراسة أنو توجد  روحاتل فحص موضوعات الرسائل واألطصحف(، وقد تبين من خال

بمعنى كمما كانت  ،لكترونيةإلطروحة و اإلشارة بالمصادر األعالقة قوية بين موضوع الرسالة أو ا

لكترونية المتاحة إلن أصحابيا يستعينون بالمصادر اإالرسالة أو األطروحة تتناول موضوعًا حديثًا ف

نترنت، إلتماد الباحث عمى مصادر انترنت أكثر، كما أن ىناك عدة أسباب تؤثر في اعإلعبر ا

نترنت أصاًل وبالتالي لن يعتمد عمى مصادرىا، وقد ُيجيد استخدام إلمنيا ال ُيجيد استخدام ا

 (268-247، الصفحات 2014)عباس،  نترنت إال أن قدراتو في البحث عما يبحث محدودة.إلا

 :لكترونيةإل تركز عمى استخدام أعضاء ىيئة التدريس لممصادر اثانيًا: دراسات 

( دراسة بعنوان " استخدام مصادر المعمومات 2010) "مسفرة بنت دخيل هللا الخثمعي"أجرت  -1

لكترونية: دراسة حالة ألعضاء ىيئة التدريس بكمية عموم الحاسبات والمعمومات في جامعة اإلمام إلا

بمدينة الرياض" تيدف الدراسة إلى مدى استخدام أعضاء ىيئة التدريس دمحم بن سعود اإلسالمية 

التي يستخدميا لكترونية إللكترونية، والتعرف عمى مصادر المعمومات اإللمصادر المعمومات ا

عضاء ىيئة التدريس باإلضافة إلى التعرف عمى لغة مصادر المعمومات اإللكترونية التي أ 

كما استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج المسحي الوصفي، يستخدميا أعضاء ىيئة التدريس، 

كما أعمدت عمى مسح اإلنتاج الفكري حول موضوع استخدام مصادر المعمومات اإللكترونية 

لجمع البيانات، وقد أظيرت نتائج الدراسة أن  ، وا عداد استبانة كأداةبالمغتين العربية واإلنجميزية
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مع الدراسة يستخدمون مصادر إلكترونية، كما كشفت الدراسة عن جميع أعضاء ىيئة التدريس مجت

 .أن الغالبية العظمى من مجتمع الدراسة يستخدمون مصادر معمومات إلكترونية بشكل كبير

 (129-115، الصفحات 2010)الخثمعي، 

( دراسة بعنوان " ميارات استخدام المصادر الرقمية دراسة حالة 2011) "سمير مدحت سعيد"أعد  -2

ألعضاء ىيئة التدريس بكمية اليندسة في جامعة تكريت" تتناول الدراسة ميارات أعضاء التدريس 

باستخدام المصادر الرقمية بيدف التعرف عمى المشكالت التي يعاني منيا األستاذ الجامعي في 

لرقمية، ووضع الحمول الكفيمة التي تصب بالنياية في حقل البحث العممي التعامل مع المصادر ا

والجامعي، وتأثير ذلك عمى الحركة العممية في الجامعات العراقية، اعتمد الباحث عمى المنيج 

المسحي الوصفي، واستخدام أداتين لجمع البيانات وىي مسح اإلنتاج الفكري، والبيانات الواردة عن 

ن أغمبية مجتمع الدراسة إأبرزىا  ،، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائجةستبانطريق استمارة ا

ال يرغب باعتماد النسخة الرقمية، و ضعف الحاجة المادية لبعض مجتمع الدراسة في الحصول 

 (43-20الصفحات  ،2011)سعيد،  نترنت.إلعمى المصادر الرقمية أو االشتراك في خدمات ا

( دراسة بعنوان" استخدام أعضاء ىيئة 2013أجرى فايز منشر الظفيري، وعبد العزيز السويط ) -3

التدريس بجامعة الكويت لمصادر المعمومات الرقمية" تناولت الدراسة قياس مدى استفادة أعضاء 

المكتبات، بيدف التعرف ىيئة التدريس بجامعة الكويت من مصادر المعمومات الرقمية الحديثة في 

عمى مدى استخدام ىيئة التدريس بجامعة الكويت لمصادر المعمومات الرقمية من حيث الحرص 

والرغبة واألىمية و المعوقات وأثر التخصص الدراسي ) عممي/ أدبي( عمى استخدامات أعضاء 

لقياس مدى  ةناستبىيئة التدريس لمصادر المعمومات الرقمية، باستخدام المنيج الوصفي، وا عداد ا

( عبارة، 31استخدام أعضاء ىيئة التدريس لمصادر المعمومات الرقمية، حيث تكون المقياس من )

 –ال أوافق  –محايد  –أوافق  –وقد أعطي مقياسًا متدرجًا يتكون من خمسة اختبارات )أوافق بشدة 
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ام أعضاء ىيئة التدريس ال أوافق بشدة(، وتوصمت الدراسة إلى جممة من النتائج أىميا إن استخد

 ،%(71بجامعة الكويت لمصادر المعمومات الرقمية من الكميات العممية يتسم بااليجابية بنسبة)

%(، وىناك معوقات أخرى أمام استخدام مصادر 29بينما نسبة الفقرات التي جاءت نتيجتيا سمبية) 

وبة اكتساب ميارات %(، وىما: صع2.9المعمومات الرقمية، ولكن بمستوى متوسط وصل إلى )

الحاسوب التي تتطمبيا مصادر المعمومات الرقمية، والحاجة إلى المزيد من الوقت لمتعرف عمى تمك 

المصادر، وكيفية التعامل معيا، كما يعتبر أعضاء ىيئة التدريس من الكميات العممية واألدبية بأن 

ن استخ داميم ليا يوفر الوقت والجيد مصادر المعمومات الرقمية ضرورة يفرضيا عصر المعرفة، وا 

والتكاليف والسرعة في إنجاز األبحاث العممية عمى المستوى العالمي، ومن المعوقات التي تواجييم 

بالتالي يصعب عمييم  ،نيا تتطمب ميارات خاصة الستخدامياأأثناء استخداميم لمصادر الرقمية 

 (10-1، الصفحات 2013 )الظفيري، اكتسابيا.

 :ورىا في تطوير المكتبات الجامعيةلكترونية ودإل ثالثا: دراسات تيتم بالمصادر ا

( رسالة ماجستير بعنوان" إتاحة استخدام مصادر المعمومات 2006) "لعباس عبد الحميداب"أجرى  -1

الدراسات العميا بالمكتبة لكترونية من قبل طمبة إللكترونية: دراسة الستخدام مصادر معمومات اإلا

كتبة ملكترونية المتاحة بالإلالجامعية" تيدف الدراسة إلى التعرف عمى أىم مصادر المعمومات ا

لكترونية التي تقدميا إلالجامعية، وقياس مدى إقبال طمبة الماجستير بالجامعة عمى الخدمات ا

عوبات التي تواجو طالب الدراسات المكتبة الجامعية، باإلضافة إلى التعرف عمى أىم العوائق والص

العميا خالل استخداميم لمصادر المعمومات اإللكترونية، اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي 

كأداة لجمع البيانات، توصمت فييا الدراسة إلى مجموعة من النتائج  ةالتحميمي، واستخدم االستبان

لكترونية إلمة في التعامل مع المصادر االز الوىي أن طمبة الدراسات العميا ال يتمتعون بالقدرة 
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ويجيمون مختمف التقنيات الخاصة بعممية البحث، وعدم ثقة الباحث في المعمومات المستقاة 

العتماد عمى الموضوع في تحديد قيمة و مرجعية المعمومات المجمعة، مع التباين في امباشرة، و 

يم ية المعمومات، وعمق المعالجة في تقاستخدام معايير التقييم، إضافة إلى التركيز عمى حداث

لكترونية، وعدم معرفة طمبة الدراسات العميا بالتقنيات الخاصة بعممية البحث من إلالمعمومات ا

 (194-10، الصفحات 2006)الحميد،  خالل محركات وأدلة البحث.

( دراسة بعنوان" استخدام طمبة التعميم المفتوح لمصادر المعمومات 2008) "فضل جميل كميب"أعد  -2

جامعة العربية المفتوحة" تناولت الدراسة عمى ملكترونية في المكتبات االفتراضية: دراسة حالة لإلا

لكترونية التي توفرىا الجامعة، إلمدى إفادة طمبة الجامعة العربية المفتوحة من مصادر المعمومات ا

التعرف عمى مدى تردد استخدام طمبة الجامعة العربية المفتوحة لمكتبات االفتراضية،  بيدف

لكترونية لدى طمبة إلوالتعرف عمى الصعوبات التي تحد أو تقمل من استخدام مصادر المعمومات ا

الجامعة، اعتمد الباحث عمى المنيج المسحي، باستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتوصمت 

%( من المستخدمين يشعرون أن مصادر 91راسة إلى مجموعة من النتائج أبرزىا أن )الد

المعمومات التي توفرىا المكتبات االفتراضية كافية لتمبية احتياجاتيم المعموماتية بدرجة تتراوح بين 

%( منيم فقط يشعرون أنيا تمبي احتياجاتيم بدرجة 9%(، وأن )6%( والمتوسطة )25الكبيرة )

ن المعوقات التي تواجو فئة غير المستخدمين لممكتبات االفتراضية كان أعالىا نسبة عدم  قميمة، وا 

%(، وعدم إتقان البحث اآللي 70لكترونية لممكتبات االفتراضية، حيث بمغت )إلمعرفة المواقع ا

 %(، وعدم كفاية ما ىو منشور من مصادر المعمومات بالمغة العربية، وألن نسبة كبيرة69بنسبة )

من أفراد عينة الدراسة يعممون وفي نفس الوقت يدرسون بالجامعة وال يتمكنون من استخدام 

لى عدم ُألفة الطمبة لمصادر المعمومات  المكتبات االفتراضية لعدم توافر الوقت الكافي لدييم وا 

 (43-15، الصفحات 2008ب، )كمي لكترونية المتوافرة في المكتبات االفتراضية.إلا
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( دراسة بعنوان" تنمية ميارات استخدام المصادر الرقمية لدى 2011) "دمحم دمحم عبد اليادي"أعدّ  -3

أمناء مراكز مصادر التعمم باستخدام أدوات الجيل الثاني لمويب واتجاىاتيم نحوىا" تناولت الدراسة 

أىم الميارات التي يجب أن تتوافر ألمناء مصادر التعمم الستخدام المصادر الورقية المحيطة بيم 

الي، بيدف تحديد احتياجات أمناء مراكز مصادر التعمم لميارات استخدام المصادر في العصر الح

لكترونية( في تنمية إلالورقية، والتعرف عمى أثر أدوات الجيل الثاني لمتعمم االلكتروني )المدونة ا

ميارات استخدام المصادر الرقمية لدى أمناء مراكز مصادر التعمم، والتعرف عمى اتجاىاتيم نحو 

وات الجيل الثاني لمتعمم االلكتروني، وقد اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي إلعداد اإلطار أد

النظري والمنيج التجريبي لبيان أثر المتغير المستقل التجريبي عمى المتغيرات التابعة المتمثمة في 

ت الجيل الثاني ميارات استخدام المصادر الرقمية، واتجاىات أمناء مراكز مصادر التعمم نحو أدوا

لكتروني، كما استخدم االستبانة،  وبطاقة مالحظة لقياس أداء ميارات استخدام المصادر إللتعمم ا

الورقية، ومقاييس اتجاىات نحو الجيل الثاني لمويب كأداة لجمع البيانات، وأسفرت الدراسة عن 

استخدام المصادر الرقمية عرض ميارات  ُتتيحُ  لكترونيةإلا أن المدونة مجموعة من النتائج أىميا

فيي  ،لكترونية تتميز بسيولة التعامل معياإلبطريقة مشوقة، كما توصمت الدراسة إلى أن المدونة ا

 (11-6، الصفحات 2011)بدوي،  ال تحتاج إلى كثير من التدريب.

لكترونية ودورىا إل( دراسة بعنوان" مجموعة مصادر المعمومات ا2015) "زينب بن الطيب"أعدت  -4

في تطوير خدمات المعمومات بالمكتبات الجامعية الجزائرية: المكتبة المركزية لجامعة أم البواقي 

لكترونية المتوفرة بالمكتبات الجامعية إلنموذجًا" بيدف التعرف عمى مجموعات مصادر المعمومات اأ

لكترونية في تطوير خدمات إلمدى تطوير إسيام مجموعات مصادر المعمومات االجزائرية، و 

 ةالمعمومات بالمكتبات الجامعية، وقد طبقت الدراسة المنيج الوصفي، كما استخدمت االستبان

ىناك :أن والمقابمة والمالحظة كأداة لجمع البيانات، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا
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مستفيدين عمى خدمات المعمومات التي تعتمد في تقديميا عمى مصادر معمومات إقبال كبير لم

لكترونية، وىذا ما يؤكده االرتياح الكبير الذي يالحظو المكتبيون عمى المستفيدين عند استخداميم إ

ليذه المصادر، وأظيرت نتائج الدراسة ردود أفعال المستفيدين تجاه عممية اإلثراء بإنشاء مجموعات 

لكترونية التي قامت بيا المكتبة باإلقبال الواسع، وىذا لما تقدمو ىذه إلر المعمومات امصاد

المجموعات من مساعدة ليم من حيث االقتصاد في الوقت، وكذلك في الجيد عند البحث عن 

 المعمومة، إضافة إلى سرعة وصوليم إلى المعمومات التي يحتاجونيا وأيضًا لسيولة استخداميا ليا.

 (18-4، الصفحات 2015)الطيب، 

( دراسة بعنوان" دور اتحاد المكتبات الجامعية المصرية 2016) "نسرين دمحم رجب شرابي"أجرت  -5

لكترونية: دراسة حالة" تسعى الدراسة إلى قياس مدى إفادة أعضاء إلفي توفير مصادر المعمومات ا

لكترونية التي يوفرىا إلبالجامعات المصرية من مصادر المعمومات ا ىيئة التدريس ومعاونييم

االتحاد، والتعرف عمى حجم ىذه اإلفادة ومدى أىميتيا، وأنواع مصادر المعمومات التي يفضمونيا، 

و كيفية الوصول إلييا، وتيدف الدراسة إلى التعرف عمى البنية األساسية التحاد والمكتبات 

يث نشأة واألىداف ومراحل التشكيل، ومبرراتو، كما تيدف إلى رصد مدى الجامعية المصرية من ح

رضاء المجتمع األكاديمي عن الخدمات المقدمة من خالل مشروعات االتحاد والمتعمقة بالبحث في 

الفيرس الموحد، والبحث في مستودع الرسائل الجامعية المحمية، والكشف عن مدى تأثير استخدام 

البحث العممي في مصر من خالل قياس العالقة بين النشر الدولي لمباحثين المكتبة الرقمية عمى 

دوريات االلكترونية المتاحة بقواعد البيانات العالمية، واعتمدت مبالجامعات المصرية واستخداميم ل

الباحثة عمى عدة مناىج؛ لتحقيق أىداف الدراسة المتمثمة في المنيج دراسة الحالة بأدواتو المتمثمة 

ائمة المراجعة والمقابالت الشخصية، وتحميل بعض المصادر الوثائقية والسجالت والمستندات، في ق

كما تم استخدام المنيج الميداني من خالل استبانة وجيت إلى أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم، 
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كما استخدمت  أساليب القياسات الببميومترية في تحميل االستشيادات المرجعية، والمقابالت 

جراء عدة مقابالت و شخصية كأداة لجمع البيانات مع المسؤ ال ل الرسمي عن إدارة االتحاد، وا 

مرجعية مع المستفيدين من خدمات المكتبة الرقمية عمى مواقع التواصل االجتماعي، وقد خرجت 

لكترونية من خالل بوابة إلالدراسة بمجموعة من النتائج تتمثل في إتاحة مصادر المعمومات ا

ية واحدة ثم الدخول منيا عمى تمك المصادر يتاح من خاللو سبعة عشر قاعدة بيانات إلكترون

تغطي مختمف التخصصات العممية، أما بالنسبة ألسباب التي تعيق اإلفادة من مصادر المعمومات 

لكترونية التي ُتتيحيا المكتبة الرقمية ىي: توقف الخدمة لمدة طويمة أو قطعيا و عدم اإلعالن إلا

لك، وعدم تمقي ردود عن انقطاعيا، وتوقف خدمة البحث من خالل المنزل في بعض عن ذ

األوقات، وكذلك أظيرت النتائج من خالل تحميل االستشيادات المرجعية لعينة من مقاالت دوريات 

، وقد بمغ العدد اإلجمالي الستشيادات ISIالعموم البحتة والتطبيقية والمنشورة في قاعدة البيانات 

( استشيادًا لمقالة 26.7( استشيادًا، أي بمعدل )16571ية الواردة بعينة المقاالت العممية )المرجع

 (2016)شرابي،  الواحدة.

رسالة ماجستير بعنوان" مصادر المعمومات المتاحة في   "عفاف عواشرية"وفي ذات العام أعدت  -6

المكتبات الجامعية ودورىا في دعم التكوين الجامعي: دراسة ميدانية بكمية العموم اإلنسانية 

واالجتماعية جامعة تبسة " تناولت فييا دور مصادر المعمومات المتاحة في المكتبات الجامعية في 

رف عمى أىم مصادر المعمومات المتاحة بالمكتبة الجامعية، دعم التكوين الجامعي، بيدف التع

ومعرفة مدى استخدام الطمبة لمصادر المعمومات وكيفية االستفادة منيا، باإلضافة إلى تحديد 

الصعوبات والعراقيل التي تواجو الطالب في استخدام مصادر المعمومات، واعتمدت الباحثة عمى 

استبيان كأداة لجمع البيانات و استخدام األساليب المناسبة  المنيج الوصفي التحميمي، واستمارة

لتحميل البيانات، وأظيرت النتائج إن عناصر مجتمع الدراسة يعتمدون بالغالبية الساحقة عمى 
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%( في بحثيم عن المعمومات، بينما 84.85استخدام مصادر المعمومات ورقية وبنسبة )

 معمومات المتوفرة في المكتبة.الى استعمال مصادر %( أنيم ال يتمقون تكوين وتدريب عم74.52)

 (85-9، الصفحات 2016)عواشرية، 

دراسة بعنوان" تراخيص المصادر االلكترونية  "إيمان رمضان دمحم حسن"وفي ذات العام أجرت  -7

ودورىا في دعم حرية إتاحة المعمومات بالمكتبات الجامعية: دراسة استطالعية عمى مكتبات 

جامعات القاىرة الكبرى" تسمط الدراسة الضوء عمى دور المكتبات الجامعية في التفاوض مع دور 

ثية، سواء المتاحة منيا باشتراكات أو ذات النشر بشأن تراخيص استخدام مصادر المعمومات البح

التعرف عمى دور  :وىي ،الوصول الحر، كما تيدف الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األىداف

المكتبات الجامعية في التفاوض مع دور النشر بشأن تراخيص استخدام مصادر المعمومات 

لقاء الضوء عمى التطورات الحديثة البحثية، سواء المتاحة منيا باشتراكات أو ذات الوصول الحر، وا  

في مجال التراخيص القانونية لمحتوى الرقمي، ومدى صالحية رخص المشاع اإليداعي في تحقيق 

التوازن بين حماية حقوق المؤلفين والمستفيدين في العصر الرقمي، وتعتمد الدراسة عمى منيج 

ية لجمع البيانات، باإلضافة إلى كأداة رئيس ةالمسح الميداني، واعتمدت الدراسة عمى االستبان

المقابمة مع اختصاصي المكتبات الجامعية المركزية، والمالحظة المباشرة من خالل زيارات منتظمة 

أىميا: أن العديد من  ،لممكتبات الجامعية المركزية محل الدراسة، وتوصمت الدراسة إلى عدة رسائل

لكترونية وطرق الحصول إلخبرات بالمصادر الدييم متخصصين  إلى المكتبات الجامعية تفتقر

%( ليس لدييم وعي بالتراخيص 60عمييا، و إن أكثر من نصف أفراد عينة الدراسة بنسبة )

نترنت كمصدر رئيسي إل%( يعتمدون عمى شبكة ا50الرقمية، ونصف أفراد عينة الدراسة بنسبة )

 (2016)حسين،  .لكترونيةإللمعرفة تراخيص المصادر ا
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 تمييد

خاصة في ىذا الزمن  ،لكترونية أىمية كبرى لمباحثين والدارسينتشكل مصادر المعمومات اإل 

المتفجر معموماتيًا فقد شرعت العديد من المكتبات في العالم بتسخير ىذه المصادر لالستفادة من 

تقنياتيا الحديثة باعتبار أنو من الصعب عمييا توفير كل ما يحتاجو المستفيد من المعمومات في 

جميع بتقنية المعمومات موضوعات مختمفة و باألشكال والمغات المختمفة دون أن تتعامل مع 

 أشكاليا المتاحة.

وقد أدى استخدام تكنولوجيا اإلنترنت إلى تغييرات عميقة في الطريقة التي نعمل و نحيا و نتصل 

بيا، حيث إننا أصبحنا نتحرك نحو صورة جديدة لالتصال من االتصال اإلنساني وجيًا لوجو إلى 

ني اآللي، ومن الورق كوسيمة لنقل المعمومات إلى التفاعل اإلنساني عبر اآللة أو التفاعل اإلنسا

لكتروني، ومن النص المكتوب إلى الوسائط المتعددة لنصل إلى الوجود االفتراضي، الوسيط اإل

لنكون بذلك اتخاذ وسيمة جديدة لالتصال، وتنمية العالقات، وتييئة المصادر والخدمات لتتالءم مع 

اتجاه المكتبة نحو التطبيقات التكنولوجية الحديثة ليصبح البيئة التكنولوجية الجديدة، من خالل 

 .اإلنترنت جزءًا أساسيًا من بنية المكتبة

لمصادر المعمومات اإللكترونية من وجيات نظر متعددة في ترتيب زمني  اً تعريفيتناول ىذا الفصل 

المسميات المختمفة  كذلكو  من األقدم إلى األحدث، والخروج بتعريف إجرائي شامل لكل التعريفات

و التعرف عمى أىميتيا بالنسبة لمباحثين سواُء كانوا  (لكترونيةمصادر المعمومات اإل)لمصطمح 

ناحية ، و أنواعيا من وأىميتيا بالنسبة لممكتبات  أعضاء ىيئة تدريس أو طالب دراسات عميا

ومات و حسب اإلتاحة، لنوع المعم اً لكترونية وفقوالمصادر اإللة عنيا و التخصص والجيات المسؤ 

لكترونية مصادر المعمومات اإلمى مميزاتيا وعيوبيا، واألسباب التي أدت إلى استخدام والتعرف ع
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من تضخم في اإلنتاج الفكري و ظيوره بأشكال ولغات متعددة، وكذلك اليدف من تنمية مجموعات 

رىا الحيوي في بناء مجموعات المكتبة، فضاًل عن و لكترونية ودالمكتبات الجامعية بالمصادر اإل

أفضمية استخداميا من قبل مستخديمييا ومعايير اختيارىا في المكتبات بما يتماشى مع التطورات 

الحديثة و صعوبات االستفادة من المصادر االلكترونية سواًء كانت ىذه الصعوبات في عممية 

 االختيار واالسترجاع. وأالبحث 

 المعمومات اإللكترونية مفيوم مصادر

المطبوعة ، والبحث من خالل محركات البحث في  من خالل االطالع عمى أدبيات اإلنتاج الفكري 

 ْت مَ دِ خْ حول المصادر اإللكترونية وجدت الباحثة العديد من المصطمحات التي استُ  نترنتشبكة اإل

 من أوعية المعمومات منيا: الفئةلإلشارة ليذه 

                                               documents electronicلكترونيةالوثائق اإل -

                                                  electronic resourcesالمصادر الرقمية -

 digital documents                                                    الوثائق الرقمية   -

 Internet resources                                                   نترنتمصادر اإل -

  web resources                                                        مصادر الويب -

                                                 electronic resources لكترونيةالمواد اإل -

مصطمح لكترونية تبين أن عرض المسميات السابقة والمختمفة لمصادر المعمومات اإلومن خالل 

األكثر شيوعًا واعتمادًا لدى الكثير من الباحثين األدق و  ىو لكترونيةمصادر المعمومات اإل
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 د  عَ يُ  ألنو ؛لكترونية"والميتمين بيذا الجانب، وتم اختيار ىذا المصطمح " مصادر المعمومات اإل

 األكثر شمولية وتوضيحًا من وجية نظر الباحثة.

لكترونية ُلوحع أن خالل البحث عن تعريف المصادر اإل وتتعدد التعريفات المقدمة ليذا المصطمح

 تفق في مجمميا عمى عناصر معينة ،إال أنيا ت ،لكترونية تعريفات متعددةلمصادر المعمومات اإل

مفيوم لتوضيح في ترتيب زمني من األقدم إلى األحدث تالية لذلك اختارت منيا الباحثة التعريفات ال

 .لكترونيةمعمومات اإلالمصادر ال

ىي كل ما ىو متعارف  بأنيا" لكترونيةفقد عرفا مصادر المعمومات اإل "أما" قنديمجي والسامرائي

عميو من مصادر المعمومات التقميدية الورقية وغير الورقية المخزنة إلكترونيًا عمى وسائط سواء 

كانت ممغنطة أو ليزرية بأنواعيا، أو تمك المصادر الالورقية و المخزنة إلكترونيًا حال إنتاجيا من 

عمومات متاحة لممستفيدين عمى الخط قبل مصدرييا، أو نشرىا في ممفات قواعد البيانات و بنوك م

(، أو داخميًا في المكتبة أو مركز المعمومات عن طريق منظومة األقراص المدمجة onlineالمباشر)

(CD-ROM.")  ،(58، صفحة 1421)السامرائي 

اإللكترونية في اتجاىين: االتجاه األول: كما حددت " إيمان السامرائي" مفيوم مصادر المعمومات 

( أو األقراص المدمجة onlineكل ما يتوفر حاليًا من مصادر إلكترونية ضمن االتصال المباشر)

(CD-ROM ىي في الواقع المصادر التقميدية الورقية، ولكنيا تخزن وتثبت، أو تسترجع )

اإللكترونية بالمفيوم المتطور الذي ييدف إلكترونيًا. أما االتجاه الثاني: يحدد مصادر المعمومات 

إلى التغير الشامل في البنيان المألوف لشكل الورق أو الكتاب المطبوع ألنيا ستكون غير ورقية منذ 

 (60، صفحة 1993)فاضل،  البداية.
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أنيا تمك األنواع من أوعية ب "وعرف " الوردي والمالكي" مصادر المعمومات االلكترونيةىذا 

 discsالمعمومات التي تنشر عمى وسائط إلكترونية كاألقراص المدمجة بأنواعيا المختمفة )

compact( واألقراص المرنة ،)floppy discs( واألقراص الصمبة ،)Hard discs الموجودة في )

 (28، صفحة 2002)حسين م.،  الحواسيب".

"بأنيا كل ما ىو متعارف عميو من مصادر المعمومات )التقميدية  "عصام توفيق"عرفيا فقد 

تمك المصادر  والورقية(وغير الورقية ،المخزنة إلكترونيًا عمى وسائط ممغنطة أو ليزرية بأنواعيا أ

الالورقية والمخزنة أيضًا إلكترونيًا حال إنتاجيا من قبل مصدرييا أو نشرىا )مؤلف وناشر( في 

(أو onlineممفات قواعد بيانات وبنوك معمومات متاحة لممستفيدين عن طريق االتصال المباشر )

 (C.D.ROMداخميًا في المكتبة أو مركز المعمومات عن طريق منظومة األقراص المدمجة )

 (202، صفحة 2011)ممحم،  والمتطورة األخرى" .

كل أنواع أوعية المعمومات التي تحولت من شكميا  "بأنيا "غالب عوض النوايسة"أيضاً عرفيا كما 

الورقي التقميدي المطبوع إلى الشكل الذي يقرأ ويبحث بواسطة الحاسوب ،فالكتاب الورقي المطبوع 

 E-newsوالصحيفة الورقية أصبحت صحيفة إلكترونية ) (E-bookأصبح كتابًا إلكترونيًا )

paper) ( والمجمة الورقية أصبحت إلكترونيةE-Journal)  والمرجع التقميدي أصبح مرجعًا

( وكذلك مختمف أنواع الوثائق والمصادر الورقية التقميدية التي ولت كميًا E-Referenc)إلكترونياً 

إلى الشكل اإللكتروني ،أو أنيا ال تزال متوفرة بشكل تقميدي ورقى مطبوع إلى جانب الشكل 

 (29، صفحة 2011)النوايسة،  اإللكتروني".

مصادر المعمومات المتاحة عمى شبكة اإلنترنت والتي  " أنيايرى  "لغالب"تعريف أخر وىناك 

تستخدم من قبل الباحثين كمصادر بديمة أو إضافية لممصادر التقميدية وتتضمن أنواعًا كثيرة منيا: 
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المواد المنشورة عمى الويب  ،قواعد البيانات اإللكترونية ،البريد اإللكتروني، جماعات المناقشة

 (31، صفحة 2011)النوايسة،  ...الخ"

أي أنيا مصادر لممعمومات المخزنة إلكترونيًا عمى شبكة اإلنترنت ويستخدميا الباحثون إلى جانب 

 لكترونية.إالمصادر التقميدية أوىي مصادر مخزنة عمى وسائط 

مفيومين أحدىما: "المصادر اإللكترونية التي في المعمومات اإللكترونية  مصادر "النكستر"وحصر

تستخدم الحاسب اآللي إلنتاج و توفير وبث المعمومات إلكترونيًا وغالبًا  ليا مقابل ورقي، وىي التي

لكترونية خر ىو" المعمومات اإلما يكون معمومات ببميوجرافية أو نصوص كاممة".أما المفيوم اآل

رقي بل منتجات إلكترونية منذ البداية و يتم االتصال المباشر بين منتج و التي ليس ليا مقابل 

 (40، صفحة 2110)دمحم،  جية والمستفيد منيا من جية أخرى".المعمومات من 

 أن ىناك تغيير في نالحع لكترونيةمن خالل سرد التعريفات المتعددة لمصادر المعمومات اإل

إلى لكترونية مثل وسائط ممغنطة و ليزرية حفع عمييا المصادر اإلالوسائط التي كانت تُ  مصطمح

 نترنت.قواعد بيانات وشبكة اإل

تمك  :لكترونية ىيواستنتاجًا مما سبق من التعريفات ترى الباحثة بأن مصادر المعمومات اإل

في الفترة التي مرت  ، وحفظيا واسترجاعيا،تيااءالتي تعتمد عمى الحاسب اآللي في قر  المصادر

الياردسك والفالش :)مثل ،وصواًل بيا إلى الوسائط الحديثة ،لكترونيةبيا مصادر المعمومات اإل

 ىي تمك المصادر:)ويمكن تقسيميا إلى فئتين؛ األولى ،(قرين ستون :)مثل ،أو البرمجيات (ميموري 

التي )أو  scanner)، باستخدام الماسح الضوئي التي تم تحويميا من الشكل الورقي إلى اإللكتروني

 وسائط إلكترونيا عمى اما وحفظيمتخزينييتم  والفئتين (يوجد ليا أصل ورقيتم إنتاجيا إلكترونيا وال 
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أو تمك المصادر التي يتم  ،DVDوالمضغوطة CD-ROMالميزرية كاألقراص متعددة إلكترونية

 نترنت.إلإتاحتيا عمى شبكة ا

 :لكترونيةإل ا المعمومات أىمية مصادر

في كيان مقتنيات المكتبات و مراكز المعمومات لكترونية جزءًا ميمًا تشكل مصادر المعمومات اإل

كشكل مادي جديد يرتدي ثوبًا تكنولوجيًا يتناسب وتطورات تكنولوجيا المعمومات. فيي من إفرازات 

 النشر االلكتروني الذي أصبح سمة من سمات ىذا العصر وخطوة ميمة نحو قرن جديد.

المستفيدين لممعمومات بشكل عام، ولمباحثين إشباع حاجات أىمية بالغة ودور كبير في لما ليا من و 

، الصفحات 2010)الخثمعي،  عمى النحو التالي: ى وجية الخصوص. ويمكن إبراز أىميتياعم

119-120) 

 ر معمومات غير متوافرة عمى الورق وإتاحة الفرصة أمام المستفيد أو الباحث لموصول إلى مصاد -1

 ذلك من خالل اإلمكانيات التفاعمية لمبحث باالتصال المباشر والبحث في قواعد وبنوك المعمومات.

تنوع مصادر المعمومات والسرعة والدقة في الخدمة والذي ينعكس إيجابيًا عمى المكتبة و  -2

 المستفيدين.

 شر.المبا إتاحة عدة بدائل لمحصول عمى مصادر المعمومات سواء من قاعدة البيانات أو الخط -3

 تخطي المصادر اإللكترونية لحدود الجغرافية.  -4

 متابعة التطورات الحادثة في المجتمع بصفة عامة أو في مجال معين بصفة خاصة. -5

 تمبية احتياجات المستفيدين بسرعة أكبر بكثير من مصادر المعمومات المطبوعة. -6
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رونية والدوريات االلكترونية من الكتب االلكت تغطية مصادر المعمومات االلكترونية لعدد كبير -7

 والمراجع االلكترونية و القواميس االلكترونية وغيرىا.

"تعتبر مصادر المعمومات االلكترونية عنصرًا ميمًا بالنسبة ألنشطة الباحثين كما إنيا تخدم عديدًا  -8

 من األىداف والوظائف"

ضافية تتمثل في تضمين النص اتسام المصادر االلكترونية المتاحة عمى االنترنت بتوفير مميزات إ -9

خارجية( حيث يتمكن  -صوت( وكذلك إضافة الروابط ) داخمية -فيديو -وسائط متعددة ) صور

 الباحث من التنقل بسيولة بين األقسام والصفحات المتعددة لممصدر الواحد.

ة سواء تمكن المصادر االلكترونية الباحث من االتصال بأي قاعدة من قواعد البيانات االلكتروني -10

 في أي وقت وفي أي مكان في العالم. -المتاحة عمى شبكة االنترنت أو عمى األقراص المدمجة

تقمل مصادر المعمومات االلكترونية من الجيود المبذولة من قبل الباحثين ومن قبل األشخاص  -11

الذين يييئون ليم المعمومات المطموبة حيث أن الوصول إلى مصادر المعمومات التقميدية، 

المعمومات الموجودة في المصادر التقميدية، يحتاج إلى الكثير من الجيود واإلجراءات، بعكس و 

 المصادر الرقمية التي تختصر كثيرًا من تمك الجيود والمعاناة.

 أىمية مصادر المعمومات االلكترونية لممكتبات:

نما تتعدى أىميتيا إلى ال تنحصر أىمية مصادر المعمومات االلكترونية عمى الباحثين والدارسين،  وا 

)حسين م.،  لدعم البحث العممي وتطويره ومن أبرزىا ما يمي: أيضاً  المكتبات ومراكز المعمومات

 (31، صفحة 2002
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أن التعامل مع مصادر المعمومات اإللكترونية سيؤمن االستفادة كميات كبيرة جدًا من المعمومات  -1

( مع قواعد وبنوك onlineموضوع متخصص أو أكثر وذلك عن طريق االتصال المباشر )في 

 المعمومات من خالل قدرات الربط و االتصال مع أنظمة متعددة .

االقتصاد في النفقات والتكاليف خاصًة في االشتراك بالدوريات بشكميا الورقي، وشراء الكتب   -2

ن، ولكنيا تشكل عبئًا ماديًا كبيرًا ،وبذلك يتم التوفير في وبكميات ال تتناسب مع احتياجات المستفيدي

المصاريف اإلدارية من إجراءات التزويد وطمب المطبوعات وتوفير المبالغ في الشراء واالشتراك في 

 خدمات المعمومات المحوسبة الجديدة أو اقتناء قواعد جاىزة عمى األقراص المتراصة .

ن تحل كثيرًا من مشاكل المكتبات، خاصًة المكتبات الكبيرة التي استطاعت المصادر  اإللكترونية أ  -3

ترغب في الحصول عمى أكبر قدر ممكن من مصادر المعمومات لخدمة المستفيدين بجميع فئاتيم 

 الدراسية .

اإلمكانيات التفاعمية أي القدرة عمى البحث في قواعد عديدة لمرابط الموضوعي وفتح المجاالت   -4

 ستفيد.الواسعة أمام الم

الرضا الذي يحصل عميو الباحث نتيجة ليذا التنوع والقدرات والسرعة والدقة الذي بال شك ينعكس   -5

 ايجابيًا عمى المكتبة وخدماتيا .

إن مصادر المعمومات اإللكترونية لم تعد تقتصر عمى المطبوعات بل تعدتيا إلى المصادر غير   -6

 أصبحت متاحة لمجميع المطبوعة، وىى المواد السمعية والبصرية بحيث 

باستطاعة المكتبة أن توفر لممستفيد سبل الوصول إلى مصادر المعمومات غير المتوفرة أو   -7

 .اقشات المباشرة بين عدد من الدولالمتاحة عمى الورق أساسًا كالمؤتمرات عن بعد ،والحوادث والمن
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رك المستفيد ويرشده في االرتقاء بوظيفة أمين المراجع التقميدية إلى اختصاصي معمومات يشا  -8

الحصول عمى المعمومات واالتصال بقواعد البيانات والمعمومات, مما يؤدى إلى ازدياد نظرة 

 المستفيدين نحو أىمية الخدمات والمعمومات الحديثة ودور القائمين عمييا .

البيانات  تكون السيطرة عمى أوعية المعمومات اإللكترونية سيمة وأكثر دقة وفاعمية من حيث تنظيم  -9

والمعمومات وتخزينيا وحفظيا وتحديثيا، مما ينعكس عمى استرجاع الباحث ليذه البيانات 

 .والمعمومات

باإلضافة إلى أنيا ساىمت في عدم تموث البيئة والمحافظة عمييا، وذلك من خالل التقميل من  

ح ييدد البيئة استخدام الورق المتمثمة في عدم قطع األشجار والقضاء عمى التصحر الذي أصب

 بشكل ممحوظ .

 لكترونية:إل أنواع مصادر المعمومات ا

يمكن تقسيم مصادر المعمومات االلكترونية من زوايا متعددة في ضوء مجاليا الموضوعي، أو 

-41الصفحات ، 2110)دمحم،  الجيات المنتجة ليا أو تبعًا ألوجو اإلفادة منيا عمى النحو التالي:

42) 

 أوال: من حيث التخصص

 وتنقسم إلى ثالث فئات رئيسية ىي:

 المصادر الموضوعية ذات التخصصات المحددة والدقيقة: -1
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وىي تتناول موضوعًا محددًا أو موضوعات ذات عالقة ترابطية ببعضيا مع بعض، أو فروع من 

فروع المعرفة و ما لو عالقة بيذا النوع، وغالبًا ما تكون المعالجة في ىذا النوع متعمقة ومفيدة 

 لممتخصصين أكثر من غيرىم، ومن أمثمة ىذا النوع ما يمي: 

Biosis/Ntis/Medline/Agrcola/Compendex. 

 المصادر الموضوعية ذات التخصصات الشاممة أو غير المتخصصة: -2

ويتميز ىذا النوع من المصادر بالشمول والتنوع الموضوعي لقواعد البيانات التي تحتوييا. إضافة 

إلى كثرة ىذه القواعد التي تزيد دائمًا عمى الخمسين وتصل إلى بضع مئات في بعض الحاالت، 

(، وىذا النوع ُيفيد المتخصصين وغير المتخصصين، (super marketويطمق عمييا مصطمح 

 (.(DIALOGومن أمثمة ىذا النوع 

 المصادر العامة: -3

وىي ذات توجيات موضوعية عامة، وىذا النوع مفيد لعامة الناس بغض النظر عن تخصصات 

 information bankومن أشيرىا بنك معمومات نيويورك تايمز  ومستويات العممية والثقافية

 عنيا المسؤولةمصادر المعمومات االلكترونية حسب الجيات ثانيا: 

 وىناك من يقسميا إلى قسمين تشمل:

 سسات تجارية :مصادر معمومات إلكترونية تابعة لمؤ  -1

( أو موزعة (venderمباعةتجارية، ويمكن أم تكون منتجة أو  وىذه تتعامل مع المعمومات كسمعة

 (.(ORBIT/PAESTEL/DIALOGومن أمثمتيا: (BROKER)ووسيط 

 مصادر معمومات إلكترونية تابعة لمؤسسات غير تجارية:  -2
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وىذه ال تيدف لمربح المادي كأساس في تقديميا لخدمات المعموماتية، بقدر ما تسعى إليو من 

الجمعيات أو ىيئات  وخدمة الباحثين ويمكن أن تمتمكياتحقيق األىداف العممية والثقافية 

نما كل خدمات المعمومات ال حكومية.وتجدر اإلشارة ىنا إلى أن ىذه الخدمات ال تقدم مجانًا، وا 

 اإللكترونية تقدم بمقابل بسبب الكمفة المضافة لمخدمة ذاتيا الخاصة باالتصاالت واألجيزة.

 مصادر المعمومات االلكترونية وفق نوع المعمومات ثالثًا:

 ىي:وىناك من يقسميا إلى أربعة أقسام 

 :((Bibliographic Data bases مصادر المعمومات الببميوجرافية -1

وىي أقدم مصادر المعمومات اإللكترونية ظيورًا أو أكثرىا شيوعًا فيي تقدم البيانات الببميوجرافية  

الوصفية، والموضوعية التي ُتحيمنا أو ترشدنا إلى النصوص الكاممة مع مستخمصات لتمك 

  .LCMARCمثل  النصوص، أو المعمومات،

 :Non Biliographical Data Bases مصادر المعمومات اإللكترونية غير الببميوجرافية -2

( وىي التي توفر النصوص الكاممة (full textوتشمل المصادر االلكترونية ذات النص الكامل

من  لممعمومات المطموبة، كمقاالت الدوريات، و بحوث المؤتمرات، أو وثائق كاممة، أو صفحات

موضوعات، أو قصاصات صحف أو تقارير أو مطبوعات حكومية، وقد ظيرت لتغطي عجزًا في 

 النوع األول.

 :Textual Numeric Databases  :مصادر المعمومات النصية مع بيانات رقمية -3

ويضم ىذا النوع من المصادر العديد من الكتب اليدوية واألدلة خاصًة في حقل التجارة، وتغطي 

ن تشمل ، وأصبحت اآل(Facts and Figures)صية مختصرة جدًا مع حقائق وأرقام معمومات ن
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 ulrich)حقواًل أخرى: متنوعة من أىميا األدوات المساعدة في االختيار في حقل المكتبات مثل

international periodical directory.) 

 :Numericalمصادر المعمومات الرقمية  -4

عمى توفير كميات من البيانات الرقمية كاإلحصائيات والمقاييس ويركز ىذا النوع من المصادر 

دارة األعمال  والمعايير والمواصفات في موضوع محدد مثل اإلحصائيات السكانية وفي التسويق وا 

 والشركات.

 مصادر المعمومات االلكترونية حسب اإلتاحة أو أسموب توفير المعمومات:رابعًا: 

 أنواع ىي:ينقسم إلى ثالث وىذا النوع 

 :Onlineمصادر المعمومات اإللكترونية عمى الخط المباشر -1

مكتبات مل تتيحوىي قواعد البيانات المحمية و اإلقميمية والعالمية المتوفرة والمنتشرة في العالم والتي 

ومراكز المعمومات والجيات العممية والثقافية فرصة الحصول عمى مصادر معمومات إلكترونية عن 

االتصال عن بعد والمرتبطة بالحاسبات المتوفرة لدييا ولدى المستفيدين، وتوفير ىذه  طريق شبكات

المصادر لممستفيد إمكانية الحصول عمى مصادر المعمومات، الموجودة في أماكن بعيدة ومترامية 

األطراف وموزعة في أكثر من موقع خارج المكتبة ومراكز المعمومات، ويعد االتصال بيذه الطريقة 

 لتوفير سبل أقل تكمفة. ف ماديًا، ولذا تضافرت الجيودمكم

 : CD-ROMمصادر المعمومات اإللكترونية عمى األقراص المدمجة . أ

وىذا النوع يمكن اعتباره مرحمة متطورة لمنوع األول فيي جاءت لتسد ثغرات النوع األول، واتجو 

 onlineالبحث عمى الخط المباشرالعديد من الجيات نحو استخدام ىذه القواعد كبدائل عن خدمة 

وذلك بعد أن توفرت أغمب مصادر المعمومات عمى ىذه األقراص وحاليًا توجد مصادر المعمومات 
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إضافة إلى المطبوعات أو المصادر المرجعية dialog/eric/medlineنفسيا بالشكمين مثل

 (41-40، الصفحات 2110)دمحم،  من الموسوعات والمعاجم واألدلة. full textبنصوصيا الكاممة

 مصادر المعمومات االلكترونية المتاحة عمى االنترنت:. ب

إن التطور السريع في تقنية المعمومات أتاح المجال أمام المستفيدين الستخدام شبكات المعمومات 

إتاحتيا مباشرة عمى االنترنت بواسطة وأبرزىا اإلنترنت، ولذا فقد تحولت قواعد بيانات قرصية إلى 

-38، الصفحات 2000)السامرائي ع.،  .webs االشتراكات، كما أن االنترنت تتيح مواقع عديدة

43) 

 :لكترونية عن التقميديةإل أفضمية استخدام المصادر ا

كبيرًا ما بين استخدام المصادر التقميدية  إن مستخدمي المصادر االلكترونية يجدون اختالفاً 

 (123-122، الصفحات 2014)شمال،  وااللكترونية التي سيتم عرضيا في النقاط التالية:

الحيز التقميدي ومعوقات التكاليف التي ال تنسجم عادة مع المصادر اإللكترونية، فالمصادر -1

عمى اإلنترنت ال تستيمك مساحة مكانية، وىناك أيضًا التكاليف المرتبطة بإنشاء وصيانة المتاحة 

الربط باإلنترنت، ومع ىذا عندما يرتبط بشكل سميم فمعظم المصادر يمكن الحصول عمييا في 

الوقت الحاضر بالمجان مع بعض االستثناءات، فبعض المصادر كالموسوعة البريطانية ليست 

 خداميا عمى عكس الكتب والدوريات.مجانية في است

يمكن من خالل استخدام المصادر االلكترونية االختيار وليس الجمع كما ىو الحال في  -2

 المصادر التقميدية فيتييأ لنا إمكانية إنتاجيا.

 .يتم تجميعيا في المكتبات تقدم اإلنترنت مصادر لم -3
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عادة عمى المستوى الكمي بينما تكون قرارات قرارات االختيار في المصادر اإللكترونية تكون  -4

 االختيار التقميدية عمى المستوى الجزئي.

إمكانية تجاوز التكرار الحاصل في اقتناء المصادر التقميدية، فيناك مواقع ويب كثيرة تزودنا  -5

 بروابط لممصادر األصمية نفسيا.

وذلك لسيولة اقتنائيا واستخداميا من تتوجو فئات كبيرة اليوم نحو استخدام المصادر اإللكترونية؛ 

حيث المساحة التي تشغميا، وتكاليف الحصول عمييا فيي في الغالب تكون بالمجان دون قيود 

مفروضة ولكن باستثناء بعض الدوريات العممية والموسوعات التي تتطمب اشتراكًا وفرض مبمغ 

رعة كبيرة بدون قيود النشر مالي عمييا،فضاًل عن أن معموماتيا حديثة تصل إلى الباحث بس

المفروضة عمى الكتاب التقميدي، كل ىذه المزايا أعطت لممستفيدين المبرر الذي يتجو إليو معظم 

 الدارسين والباحثين سواء أكانوا طمبة أم أعضاء ىيئة تدريس.

 :مميزات مصادر المعمومات اإللكترونية 

تزويد المكتبة إال بقدر ضئيل منيا، وال تغطي يتم  أن مصادر المعمومات التقميدية المطبوعة  ال

لكترونية يقدم إلالموضوع المطموب تغطية واسعة، كما أن الكم اليائل من مصادر المعمومات ا

لمباحثين والمستفيدين القدرة عمى البحث عن كمية كبيرة من المعمومات بصورة أسرع من البحث 

يمكن اكتشاف معمومات بالطرق اإللكترونية ال اليدوي في مصادر المعمومات المطموبة، كما أنو 

يمكن اكتشافيا بطرق البحث التقميدي عن طريق المكتبة أو المراجع المطبوعة، وبذلك فإن البحث 

االلكتروني يتميز بأنو سريع ويمكن الباحث من االتصال بأي مصدر من مصادر المعمومات 

الم. وطيمة أيام األسبوع خالل أيام العطل بداًل في أي مكان في الع (لكترونيةكقواعد المعمومات اإل)
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في مجال  اً كبير  اً وتمعب مصادر المعمومات االلكترونية دور  ،من أن يذىب إلى مبنى المكتبة

لكترونية التقدم السريع في البحث و التواصل الفوري بين إلحيث تشجع المراجع ا ،التدريس

 الباحثين.

 (58-57، الصفحات 2011)النوايسة،  اآلتي:نية تتميز بلكترو إلوبذلك فإن مصادر المعمومات ا

 حداثة معموماتيا. -1

من مصادر المعمومات من دوريات أو كتب أو تقارير أو إحصائيات أو تغطيتيا أكبر عدد ممكن  -2

 قواعد البيانات في التخصصات الموضوعية.

 والتكاليف.االقتصاد في النفقات  -3

 التوفير في الكثير من المبالغ المالية. -4

 التوفير في مساحات المكتبة. -5

 لكترونية لممعمومات.إلاإلتاحة اتوفر  -6

لكترونية فرصة عرض المعمومات عمى وسائل متعددة من صور، أو إلتتيح مصادر المصادر ا -7

 فيديو، أو صوت.

 لكترونية الكاممة.إلالنصوص اتيح تُ  -8

 االسترجاع المتطورة.نظم توفر  -9

وفي  غير أي وسيمة من  وسائل تقديم المعمومات سيولة الوصول إلييا عبر الكمبيوتر الشخصي -10

 أي وقت.
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مشاكل النشر التقميدي الورقي والمتمثمة في زيادة تكاليف إنتاج وصناعة الورق، وقمة المواد  -11

التخزينية والطبيعة المادية لمورق األولية في صناعة الورق وأثارىا السمبية عمى البيئة والمشاكل 

 والقابمية لمتمف والتمزق.

 متطمبات الباحث المعاصر في سرعة الحصول عمى المعمومات،إلنجاز أعمالو البحثية. -12

لكترونية من الجيود المبذولة من قبل الباحثين ومن قبل األشخاص إلتقمل مصادر المعمومات ا -13

إن الوصول إلى المصادر التقميدية يحتاج إلى الكثير  الذين يييئون ليم المعمومات المطموبة،حيث

من الجيود واإلجراءات بعكس المصادر اإللكترونية التي تختصر كثيرًا في مثل تمك الجيود 

 والمعاناة.

تساعد الحواسيب واألجيزة والمعدات الممحقة بيا عمى السيطرة عمى الكم اليائل والمتزايد من  -14

 ا بشكل يسيل استرجاعيا.المعمومات،وتخزينيا ومعالجتي

 لكترونية.إلالدقة المتناىية في الحصول عمى المعمومات ا -15

ويمكننا القول بأنيا وضعت حمواًل لمطمبة والدارسين والباحثين في الحصول عمى معموماتيم والقضاء 

تقادم ناحية عمى المشاكل التي كانوا يواجيونيا في الحصول عمى مصادر المعمومات التقميدية من 

المعمومات الذي تسببو إجراءات النشر التقميدي،والتي تأخذ من الناشر وقتًا طوياًل لوصوليا إلى 

المستفيد،وىذا مما يعيق الباحث في حصولو عمى المعمومات في وقتيا المناسب،ناىيك عن كيفية 

في المكتبات  تخزينيا وطرق معالجتيا التي وفرت حيزًا كبيرًا عمى المكتبات والتكدس الذي يحصل

 شرط. وأالتقميدية وسرعة تصنيفيا وفيرستيا وتسجيميا والتزود بيا دون قيد 
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 :لكترونيةإل مصادر المعمومات اعيوب 

من وجود  كذلك  مميزات سبق التطرق إلييا فإنيا ال تخمو لكترونيةإلا مثمما لمصادر المعمومات

 (31-30، الصفحات 2002)حسين م.،  :عيوب من أبرزىا

بعض الصعوبات التي تواجو المستفيد من ناحية االستخدام، حيث ُتوجد نسبة ال يستيان بيا من  -1

المستفيدين ال يستطيعون استخدام مصادر المعمومات اإللكترونية؛ وذلك بسب عدم توافر الوقت 

 الالزم لدييم لمتدريب عمى كيفية االستخدام .

إذا يتطمب   ،بما أن مصادر المعمومات اإللكترونية قائمة عمى األجيزة والبرامج والشبكات ،الصيانة -2

ويجب أن تكون عمى أعمى درجة من الجودة وبصفة مستمرة ؛تحسبًا الوقوع  ،ذلك صيانة دائمة ليا

 أية  مشاكل .

العمل بأقسام الخدمة اإلدارة :تتطمب مصادر المعمومات اإللكترونية جيدًا إداريًا كبيرًا، وتنظيم  -3

 المرجعية .

البد من تدريب العاممين والمستفيدين عمى كيفية استخدام مصادر المعمومات  ِإذْ  التدريب: -4

 اإللكترونية والقدرة عمى التعامل مع األجيزة والبرامج المستخدمة .

فتيا عالية تتطمب توافر مداخل إلى تقنيات تعتبر متقدمة في العديد من الدول المتقدمة وتكون كم -5

 بشكل عام.

 ة االستخدام من قبل المستفيدين.يمحدود -6

 تستيمك جيدًا كبيرًا من المستفيدين مقارنة بالكتاب الورقي. -7

 لكتروني تتسم بالتعقيد والصعوبة لمن ال يمتمك معرفة بالموضوع.إلالتقنيات المستخدمة في النشر ا -8

 .نترنتإلية فيما يتعمق باستخدام العالبعض الدول تفتقر إلى خدمات االتصال الجيدة وكمفتيا ا -9
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 لكتروني.إلالفتقار إلى المقاييس والمعايير الموحدة في التعامل مع الشكل اا -10

 كترونية لمصادر المعمومات.لإلعدم استقرار وانتظام ظيور األشكال ا -11

نترنت إلعمى احيث يتم يوميًا بناء مواقع جديدة ازدياد المنافسة في ىذا المجال الحيوي المتجدد  -12

 ومميارات من الصفحات مما يسبب عبء أمام الباحث النتقاء ما يناسبو.

ضعف البنية التحتية في المكتبات ومراكز المعمومات والبحوث وخاصة في الدول العربية  -13

والنامية، وينطبق ذلك عمى األجيزة والمعدات المناسبة والبرمجيات الفعالة وشبكات وتقنيات 

 االتصال.

لكتروني لمصادر اإلضعف البنية التكنولوجية والمستمزمات البشرية التي تتعامل مع الشكل  -14

تقان الوسائل الحديثة والمستحدثة في التعامل معيا.  المعمومات، وا 

لكتروني لمصادر المعمومات عمى مستوى الفيرسة والتصنيف إلمشاكل التعامل مع الشكل ا

 ييا.والتكشيف والتزويد وكذلك السيطرة عم

لكترونية، حيث يصعب تحديد عنوان المجمة أو إلمشاكل االستشيادات المرجعية لممصادر ا -15

 الكتاب أو ىوية المؤلف، مع التنفيذ في الموقع التي توصل الباحثين إلى مثل ىذه المصادر.

نجميزية والمغات إللكترونية ىي المغة اإلالمعوقات والحواجز المغوية, حيث أن معظم المصادر ا -16

 ألجنبية األخرى التي يصعب عمى الكثير من الباحثين العرب االستفادة منيا عمى الوجو المطموب.ا

 مشاكل حقوق التأليف وصعوبة أو إساءة التعامل مع نقل واقتباس المعمومات. -17

لكتروني لحصار المعمومات من قبل بعض إلمشكمة التقبل العممي لمشكل ا :الجانب النفسي -18

 العمماء والباحثين.
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المعمومات  الحصول عمىاإلضافة إلى الميارات التي ينبغي عمى المستفيد اتقانيا عند رغبتو في ب

كيفية استخدام التقنية بالشكل المطموب، معرفة كافية بيتطمب منو  ، حيثالمصادر اإللكترونية من

عمييا واالستفادة منيا ومتابعة التطورات التي أصبحت تتزايد بشكل  االطالعحتى يتمكن من 

مكتبات ومراكز المعمومات التي تستخدم التقنية في تخزين مصادرىا يتطمب منيا مكبير،أما بالنسبة ل

 عبئاا يتطمب ميزانية كبيرة تشكل توفير ميزانية لكي تغطى بيا صيانة أجيزتيا وتصميم مواقعيا، مم

المواقع التي يخزن عمييا المصادر اإللكترونية البد من تحديثيا من  نّ أَ  عن فضالً ، عمى المؤسسة

تاحتيا   نَ كيتمممستفيد، حتى لحين إلى آخر،باإلضافة إلى أن تدريب الكوادر عمى استخداميا وا 

ن من تحقيق االستفادة المرجوة منيا،فذلك يتطمب من المكتبات وقتًا وجيدًا وتكاليف و المستفيد

 ة قد ال تكمفيا المصادر التقميدية.باىظ

 :مصادر المعمومات اإللكترونية األسباب التي أدت إلى استخدام 

أنحاء  جميع من مجموعات المكتبات الحديثة في مصادر المعمومات اإللكترونية أصبحت عنصرًا رئيسياً 

"التقميدية " المتمثمة في العالم، وذلك لما لدييا من مزايا كثيرة مقارنًة مع المصادر المطبوعة 

استيعابيا مجموعات كبيرة ومساحات أقل فضاًل عن كونيا تجذب كثيرًا من المستفيدين إلييا 

 (Liyil zhang, 2011, pp. 828-829) إلرضائيم.

 :ما يمي اإللكترونيةومن بين العوامل التي أثرت في االستفادة من مصادر المعمومات 

 :تضخم اإلنتاج الفكري أواًل: 

 تضخم اإلنتاج الفكري في عدة مجاالت وموضوعات مختمفة . -1

 ظيور اإلنتاج الفكري بأشكال متنوعة ووسائل نشر مختمفة . -2
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 ظيور اإلنتاج الفكري بمغات متعددة . -3

 ت اإلنتاج الفكري وتداخميا ببعض.تشابك موضوعا -4

 -تي تتعمق بالمستفيدين فيي متمثمة في اآلتي :أما بالنسبة لمعوامل ال

 .من الكم اليائل  لإلنتاج الفكري  سرعة الحصول عمى المعمومات -1

 توفير الجيد والوقت عمى الباحث في الحصول عمى المعمومات . -2

 توفير مصادر معمومات متنوعة . -3

 (40-39، الصفحات 2011)النوايسة،  متاحة دائمًا في الحصول عمى المعمومات . -4

تتجو نحو اقتناء مصادر المعمومات ىذه العوامل جعمت المكتبات ومراكز المعمومات  كل

ىو النشر  ؛اقتناء مصادر المعمومات اإللكترونيةالتي أدت إلى  ومن بين العوامل  ،اإللكترونية

 اإللكتروني .

 :النشر اإللكترونيثانيًا: 

نظام إنتاج طباعي قميل الكمفة ,لو القدرة عمى تركيب وتشكيل وجمع كل من النص المكتوب "ىو 

(مع برمجيات Highly Resolutedوالمخطوطات، واألشكال المرسومة عمى شاشة عالية الجودة )

خاصة ليذا الغرض وضعت وصممت لجعل الطباعة عممية يمكن إتقانيا والقيام بيا من قبل أي 

 (2011)العال،  بسيط" شخص بعد تدريب

ذلك النظام الذي يعمل لتسييل عممية بث ونشر المعمومات بسرعة عالية الجودة وبتكمفة أقل لتشمل 

ويمكن ألي شخص أن يقوم بيا  ،جميع أنواع النصوص واألشكال وذلك بواسطة برامج مخصصة

 وذلك بعد تدريب بسيط.
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 :اب المجوء إلى النشر اإللكتروني أسب

 )الجبري( :ىناك أسباب دعت لمجوء إلى النشر اإللكتروني ومن بينيا ما يمي 

مثاليا لمقضاء عمى مشكمة ضيق  إن المجوء إلى مصادر المعمومات المحوسبة قد يشكل حاّلً - 1

المكان المخصص لمصادر المعمومات التقميدية التي تعاني منيا المكتبات؛ نظرا لصغر حجم 

 الوسائط المحوسبة وعظم ما تحتويو من معمومات .

تتيح مصادر المعمومات المحوسبة الفرصة الستخداميا من قبل عدد كبير من الباحثين أينما -2

 ر لحدود المكان أو الزمان .كانوا دونما اعتبا

سيولة التوزيع وسرعتو عالوة عمى انتقاء مشكمة نفاذ النسخ ,فيي تحت الطمب في أي مكان -3

وزمان ,فنسخة واحدة من الكتاب كافية لموصول إلى ماليين القراء في أنحاء العالم وفى الوقت 

 ذاتو.

صدار الطبعات الجد -4  يدة عمى فترات مناسبة .السيولة والمرونة في تحديث البيانات وا 

لية متطورة في  تكشيف واسترجاع المعمومات تمكن آتعتمد مصادر المعمومات المحوسبة عمى نظم  -5

الباحث من إجراء عمميات الربط بين الواصفات وتقييدىا، أو توسيع دائرة البحث وتضييقيا بما 

 .ميديةوىذا ماال يمكن تحقيقو باستخدام المصادر التق يحقق نتائج مرضية ،

يمكن إجراء عدد من العمميات كنتيجة لعممية واحدة باعتماد النظم اآللية في تخزين ومعالجة  -6

فمثاًل بعد تخزين السجالت الببميوجرافية الخاصة بمصادر المعمومات المتوفرة في مكتبة  ،المعمومات

وكذلك لمناشرين ما يمكن استخراج قائمة ببميوجرافية وقائمة بأسماء المؤلفين وكشاف لمعناوين 

 وقائمة برؤوس الموضوعات .
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قمة تكاليف النشر اإللكتروني وغيرىا من مصادر المعمومات كما يتم في المكتبات توفير المبالغ  -7

التي تصرف في إجراءات التزويد والطمب والشحن و التجميد والترميم وكذلك تكاليف اشتراكات 

ا حيث يمكن دمج االشتراك في عدد كبير من ،الدوريات واختصار الجيود التي تبذل في متابعتو

الدوريات كاممة النص عمى أقراص مدمجة ،وتشكل الدوريات المطبوعة عمى وجو الخصوص 

ازدياد ممموس  في تكاليف االشتراك فييا نَ إإذ  ،إحدى المشكالت المالية المزمنة ألمناء المكتبات

يص في بنود الصرف عمييا عاما بعد عام ,كما أن معدل ما يصدر منيا في نمو مستمر يقابمو تقم

الواليات المتحدة إلى إلغاء االشتراك في دوريات تصل  ,ذلك ما دفع ببعض المكتبات البحثية في

 .1992إلى  1990عام مميون دوالر ما بين 21يمتيا إلى ق

المكتبات  ء عمى المشاكل التي كانت تواجييالذلك تكمن أىمية النشر اإللكتروني في القضا

التقميدية ودور النشر التقميدي التي وضعت ليا حمواًل لمقضاء عمى تضخم اإلنتاج الفكري وتوفير 

وفير عًا في جميع فروع المعرفة، ىذا باإلضافة إلى تتي شيدت نموًا متسار حيز كبير في المكتبات ال

نجازىا في وقت قصيأيٍد تكمفة النشر التقميدي من  و سيتم أنَ ،وىذا ال يعنى رعاممة وورق، وا 

إال  ،االستغناء عن الكتاب المطبوع أويتم استبدالو بمصادر المعمومات اإللكترونية بأشكاليا المختمفة

 أن لكل نوع من ىذه المصادر سواًء كانت إلكترونية أم تقميدية ليا جميورىا وقراؤىا و مستفيدوىا .

تيجة الحتياجات المكتبات ودور لم يكن ىذا النوع من النشر قد ظير فجأة، ولكنو ظير تدريجيا؛ ن

)المطيف،  :النشر التقميدية، لذلك كانت ىناك دواٍع لظيور النشر اإللكتروني تحدد في اآلتي

 (46، صفحة 2011

 ارتفاع  كمفة األيدي العاممة في دور النشر التقميدية . -1
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 وتقنيات الطباعة .ارتفاع كمفة أسعار الورق والحبر  -2

ا بدائل لمكتب والمجالت ظيور بنوك المعمومات وتقنيات التخزين العالية التي يمكن اعتمادى -3

 .الورقية

 التضخم اليائل في حجم المطبوعات الورقية. -4

 شدة الحاجة إلى النتاج الفكري لتفعيمو في دفع عممية البحث العممي والتنمية . -5

 راجعتيا وتوزيعيا إلكترونيًا.إمكانية تحرير الكتب والمجالت وم -6

منشر اإللكتروني أىمية بالغة في السيطرة عمى النمو المتسارع  لأسباب جعمت من كل ما سبق ذكره 

في أشكال وأنواع مصادر المعمومات اإللكترونية ,حيث إنو ساىم في القضاء عمى عممية تضخم 

فضاًل عن أنيا  ،ونشرىا في وقت قياسياإلنتاج الفكري وتقميص أوعية المعمومات التقميدية، وبثيا 

مكنت الباحث من نشر أبحاثو واتصالو بالناشرين بشكل مباشر وسريع، بالتالي فيو أتاح لمباحث 

كل أنواع مصادر المعمومات اإللكترونية واالستفادة من كل أوعية المعمومات المنشورة عمى شبكة 

 عمى قواعد البيانات . اطالعواإلنترنت من خالل 

مات اإللكترونية واالستفادة الباحثين من االستعانة بمصادر المعمو مّكنت ن  ضمن الوسائل التي وم

 ختمفة.ىو إتاحتيا عبر اإلنترنت بوسائل وأشكال م منيا

 لكترونية بالمكتبات الجامعية:إل المجموعات االيدف من تنمية 

 من المصادر اإللكترونية:ومن أىم األىداف التي تسعى إلييا المكتبات ىي تنمية مجموعاتيا 

 (53-50، الصفحات 2014)بودربان، 
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وبالنسبة لممكتبة  االستفادة الكبرى من المزايا العديدة التي تتمتع بيا ىذه المصادر اإللكترونية، -1

وتسريع العمل وتسييمو الجامعية في حد ذاتيا من حيث توفير مساحات تخزين المصادر التقميدية، 

التفاعمية الكبيرة والسرعة في الحصول عمييا والمرونة ناحية وبالنسبة لممستفيدين من  ،لخإ ...

 الكبيرة في استخداميا وسبل الوصول إلييا والقدرة عمى تييئتيا وغيرىا من المزايا األخرى.

احتياجات كل المستفيدين عمى تنويع المكتبات الجامعية لمصادرىا اإللكترونية لمواجية وتمبية  -2

 اختالف توجياتيم وتخصصاتيم األكاديمية والبحثية وكذلك اختالف أوقات استفادتيم منيا.

النيوض بمجتمع مستفيدييا وبمجتمع المكتبة الذي توجد فيو عمى تعزيز قدرة المكتبة الجامعية  -3

إللكترونية الجديدة، وتعمل عمى خدمتو،وذلك عن طريق تقديم مفيوم جديد من ىذه الخدمات ا

األمر الذي من شأنو الزيادة في اإلقبال عمى المكتبة من جية، وزيادة اندماج المستفيدين معيا من 

 جيِة أخرى.

مصاحبة دعم و تعزيز التفاعل بين المستفيدين والمكتبة الجامعية من خالل ما يقدم من خدمات  -4

 ةمسؤوليي المجموعات اإللكترونية، و صصاتخالمحادثة الفورية مع كا ومرتبطة ومساندة في ذلك

 لكترونية.إلالخدمة المرجعية ا

لكترونية بأكثر من مدخل واحد في آِن واحد، والتدخل كذلك في إلتعضيد البحث في المجموعات ا -5

 لباحث والمستفيد.اتحديد شكل ظيور النتائج،ناىيك عن إمكانية تطويعيا وفقًا لمرغبة 

ساعة وطيمة أيام السنة،دون التقيد بزمان أو بمكان  24اإلتاحة المستمرة والمتواصمة عمى مدار -6

مجموعاتيا  من خالل إتاحتالوصول والذي يعد من أكبر المشاكل التي تواجو المكتبة الجامعية 

 .الورقية

جموعات عدم تعرض المجموعات اإللكترونية لممكتبات الجامعية لمخاطر التمف التي تيدد الم -7

 التقميدية من حريق ورطوبة وسرقة وتمزيق وغيرىا من المخاطر األخرى.
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حصرىا وتسجيميا وتنظيميا وبثيا جية القدرة عمى التحكم في مصادر المعمومات اإللكترونية،من  -8

 ليات وأنظمة وأساليب إلكترونية ليا ميزات خاصة تحقق ليا التكاممية.آاعتمادًا عمى 

ت التي تسعى إلييا المكتبات الجامعية في تقديم خدمات أفضل وبناء تعدد األىداف والغايا

سواء أكانوا من داخل الجامعة أم  ،مجموعات جديدة يستفيد منيا أكبر عدد ممكن من الباحثين

 لتضمخارجيا من خالل التنوع في مجموعاتيا، ومواكبة التطورات الحديثة في تنمية مجموعاتيا 

ميزىا عن غيرىا من حيث تخزينيا وسيولة الوصول إلييا وسرعة لكترونية وما يإلالمصادر ا

مكانية الوصول إلييا عمى مدار اليوم دون التقيد بمواعيد فتح باب  وصوليا إلى المستفيد وا 

لكترونية حماية كبيرة لمجموعاتيا من إلالمكتبة،كما تعد تنمية مجموعات المكتبة بالمصادر ا

 لحريق والضياع والتمف والحريق وغيرىا.الكوارث التي قد تحدث ليا مثل: ا

 معايير اختيار مصادر المعمومات اإللكترونية في المكتبات:

إن فوائد استخدام المعايير يجب أن يكون واضحًا لدى أي تطوير؛ وذلك ألن  إيصال محتويات 

الحالية،فضاًل عن ذلك  المكتبة الرقمية في الشبكة سيكون باعتماد المعايير والتشريعات والقوانين 

األخرى سوف تضاعف من فرص  اتومعايير تكنولوجيا الشبك ةفإن واصفات البيانات عمى الشبك

وألن  ؛مقدرة محركات بحث الشبكة في العثور عمى المكتبات وبشكل خاص عناصر محددة فييا

-126، الصفحات 2014)شمال،  التكنولوجيا تتغير بسرعة كبيرة ويمكن تحديد ىذه المعايير في:

127) 

 لكتروني من قبل المستفيدين.إلمدى الطمب عمى المصدر ا-1

 .ةلكترونيإلدر اااقتناء المكتبة أو عدم اقتنائيا لتجييزات مناسبة الستخدام المص -2
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 التي تخدميا المكتبة.مدى ارتباط ىذه المصادر باالحتياجات التعميمية والبحثية لممؤسسة  -3

 لكترونية.إلالمساحة الالزمة الختزان واستخدام المصادر ا-4

 الدعم الفني الذي سيقدم لمصادر.-5

تاحتيا  -6  أشكال أخرى.بمدى جودة ىذه المعمومات في المكتبة وا 

لكتروني لالستخدام المتعدد في الوقت نفسو من قبل أكثر من إلا رمدى صالحية المصد -7

 بصورة جيدة.مستخدم و 

 سيولة االستخدام وسيولة الحصول عمى المعمومات من المصدر. -9

تزويد المكتبة بالمصادر اإللكترونية ال يعني سيولة االستخدام والحيز الذي تشغمو فحسب، فيناك 

لكترونية من حيث إقبال المستفيدين إلمعايير يتوجب عمى المكتبة مراعاتيا عند اقتنائيا لممصادر ا

لكترونية في شكل إلكتروني إلار ا يناسب إمكانية اقتنائيا لممصادوىل يوجد بالمكتبة م عمييا،

جانب،آخر نوعية المصادر  نْ مِ و ىذا من جانب  ،مختمف عن الشكل الذي اعتادت عميو المكتبات

والموضوعات التي تحمميا يجب أن تكون مالئمة الحتياجات المستفيدين من المكتبة،كما يتطمب 

اقتناؤىا مساحة تخزينية تالئم المجموعات اإللكترونية وتوفير متخصصين لتقديم المساعدة 

 .لممستفيدين

 بة:لكترونية في تنمية مجموعات المكتإل دور مصادر المعمومات ا

تعتبر سياسة تنمية المجموعات الخاصة بمصادر المعمومات اإللكترونية جزءًا ال يتجزأ من السياسة 

ل،وعمى الرغم من تفاوت ىذه السياسة بل وأحيانًا تباينيا الشاممة لتنمية المجموعات في المكتبة ككّ 
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مى خمسة عناصر من مكتبة إلى أخرى تبعًا لظروف الخاصة بكل منيا،إال أنيا عادة ما تشمل ع

 والتي تتكامل فيما بينيا ويؤثر كل منيا في بقية العناصر األخرى كما يتأثر ىو أيضًا بيا وىي:

 (59-57، الصفحات 2014)بودربان، 

 لكترونية:إلتحديد األىداف األساسية التي من أجميا يتم اقتناء مصادر المعمومات ا -1

كل ىدف منيا غالبًا ما يشتمل عمى  نَ إِ وىي عادة ما تنبع من األىداف العامة لممكتبة، كما 

مجموعة من األىداف الفرعية،فمثاًل توافر مجموعة من مصادر المعمومات اإللكترونية تمبي 

كأحد األىداف التي تسعى ىذه  االحتياجات الفعمية لمجتمع المستفيدين من خدمات المكتبة،

إلى تحقيقيا إذ يتطمب التعرف عمى سمات مجتمع المستفيدين، بحيث تخضع المصادر  السياسة

م ىذه السمات،مع توافر االعتمادات المالية الالزمة ئاإللكترونية لممعمومات لعممية اختيار ما يال

 لمحصول عمى المصادر التي يتم اختيارىا كأىداف فرعية يتحقق من خالليا ىذا اليدف األساسي.

 ديد المستفيدين المستيدفين من اقتناء ىذه المصادر:تح -2

ففي المكتبات الجامعية عمى سبيل المثال ينبغي عمى المكتبة أن تحدد ما إذا كانت  مجموعة من 

لكترونية لممعمومات ستوجو إلى خدمة طالب المرحمة الجامعية األولى،أو طالب إلالمصادر ا

العاممين بالجامعة أو إلى فئات معينة من األفراد الذين  الدراسات العميا وأعضاء ىيئة التدريس،أو

ذا كان ذلك، فيل تقدم الخدمة بالدرجة  وتخدميم الجامعة، أ إلى أكثر من فئة من الفئات السابقة،وا 

ما؟ وبالطبع سوف يختمف الوضع إذا كنا نتحدث  ذاتيا من العمق لكل الفئات أم يكون ىناك تفاوت  

 .عن مكتبة عامة أو متخصصة

 المجاالت الموضوعية والمجاالت الفرعية التي تغطييا ىذه المصادر : -3
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عادة ما يساعد تحديد سمات واتجاىات أفراد مجتمع المستفيدين الذين تخدميم المكتبة في تحديد 

المجاالت الموضوعية التي ستغطييا المصادر اإللكترونية لممعمومات التي سيتم اقتناؤىا، وكذلك 

موضوعي الذي سيتم االلتزام بو، ففي المكتبات الجامعية مثاًل يمكن أن تكون درجة العمق ال

المقررات الدراسية من العوامل المساعدة عمى استكشاف المجاالت الموضوعية التي ينبغي تغطيتيا 

،وفي معظم األحوال تتخذ التغطية الموضوعية المتبعة في السياسة العامة لتنمية المجموعات 

عميو التغطية الموضوعية بالنسبة إلى مصادر المعمومات االلكترونية دون الحاجة  كأساس ُتبْنىَ 

إلى وضع خطة جديدة من البداية، أيضًا من العوامل األخرى التي يمكن االسترشاد بيا في تحديد 

 ،التقارير اإلحصائية الصادرة عمى قسمي اإلعارة والخدمات المرجعية، تمك التغطية الموضوعية

المكتبات العامة و اتجاىات استخدام قواعد البيانات والبحث فييا والفيرس المتاح عمى  خاصة فئة

 الخط.

 لكترونية التي تنوي المكتبة اقتناءىا:إلفئات مصادر المعمومات ا -4

حيث يتعين عمى المكتبة أن تحدد ما إذا كانت سوف تقتني فئة بعينيا من تمك المصادر أم أكثر 

عوامل كثيرة منيا عمى سبيل المثال مدى التحديث الذي يجري عمى  من فئة، وذلك في ضوء

المعمومات التي يضميا المصدر المعموماتي الذي يحدد ما إذا كان من الممكن اقتناء نسختو عمى 

أقراص مميزرة، وتحديثيا عمى فترات متباعدة أم ضرورة الحصول عميو عمى الخط المباشر، وما 

 لية مرتفعة .يتبع ذلك من تحمل تكمفة ما

 الطرق التي سوف تنتيجيا المكتبة في تنظيم ىذه المصادر وكيفية االستبعاد: -5



49 

 

يرتبط ىذا العنصر إلى حد كبير بالعنصر األول الخاص باألىداف، فكما أن لكل مكتبة أىدافيا 

ه الخاصة التي تسعى إلى تحقيقيا من وراء اقتنائيا تمك المصادر، ليا أيضًا األسموب الذي يرا 

مناسبًا لتنظيم ىذه المصادر بما يضمن تحقيق تمك األىداف، ولعل أبسط وأيسر ىذه األساليب 

مصادر ُتَرَتُب التي تتبع عممية التنظيم ما يعرف بالقطاعات الموضوعية العريضة البسيطة حيث 

س و لكترونية حسب فئاتيا المختمفة تحت قطاعات موضوعية عريضة تضم تحتيا رؤ إلالمعمومات ا

 وضوعات فرعية أضيق.م

من أىم األىداف التي يجب أن توضع في االعتبار عند اقتناء ىذه المجموعات اإللكترونية أو 

غيرىا أن تكون ىناك سياسة واضحة لممكتبة الختيار وانتقاء األفضل وما يناسب الفئات الموجو 

المقاالت الطبية الحديثة إلييا، فعمى سبيل المثال إذا كانت الجامعة طبية فالبد من التركيز عمى 

لذلك فاختيار المصادر المناسبة ستخدم الكثير من الفئات الجامعية  ،التي تخدم ىذه الفئة

أعضاء ىيئة  وأم طمبة دراسات عميا أالمرحمة الجامعية األولى والمستفيدين منيا سواء أكانوا طالب 

ىداء بين مثيالتيا من المكتبات تدريس،كما تمكنيا أيضًا سياسة االقتناء من فرصة التبادل واإل

لكترونية البد أن تكون واضحة من الجيات إلالجامعية،ليذا فتحديد الفئة الموجية إلييا المصادر ا

لة عن االقتناء حتى يتسنى ليا أداء عمميا والقيام بدورىا التعميمي نحو مستفيدييا ولكي و المسؤ 

لكترونية يجب أن تكون منظمة ومرتبة عمى حسب إلتكون االستفادة أكبر من اقتناء المصادر ا

س موضوعات عريضة بطرق بسيطة تمكن و قواعد الفيرسة التي من خالليا يتم تنظيميا وفقًا لرؤ 

يجاد ما يبحث عنو في وقت قصير وبجيد قميل، مالمستفيد من البحث داخل ىذه المج وعات، وا 

ال يكون مختمفًا عن المصادر التقميدية من ففي واقع األمر فإن التعامل مع المصادر االلكترونية 
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حيث االقتناء والتزويد والترتيب، ولكن سيكون األمر مختمفًا تمامًا من حيث سعة التخزين التي 

 ية.تشغميا المصادر التقميد
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 الفصل الثالث

 ةإلى مصادر المعمومات اإللكتروني سبل الوصول
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 تمييد:

ىناك أكثر من وسيمة لموصول إلى مصادر المعمومات االلكترونية من شبكة انترنت وقواعد بيانات 

(Data Bases )  لة عن أتمتة نظم المعمومات، فقد و من أىم عموم الحاسب اآللي المسؤ التي تعد

دخمت جميع مجاالت الحياة، والتي تعتبر من أحدث األساليب المعاصرة في معالجة المعمومات 

اجو و تخزينيا واسترجاعيا من خالل تطبيقات المعالجة اآللية لمبيانات، فيي الوسيمة المثمى التي نو 

 بيا تنظيم الكميات الكبيرة من البيانات و التعامل معيا بشكل يسير وُمبسط.

مما أدى إلى توفير الكثير من الجيد والوقت، ولكن قواعد البيانات كانت مقتصرة عمى شكل واحد  

يانات. ومع االىتمام بقواعد البيانات وتطويرىا إلى مستودعات يمكن أن ُيحفع بيا البيانات من الب

سواء كانت ىذه المادة محفوظة عمى شكل فيديو أو صور لتصبح قواعد البيانات  ،والمرئية الصوتية

 وسيمة لحفع الممفات والبرامج.

المتمثمة في قواعد  المتاحة لكترونيةإليتناول ىذا الفصل سبل الوصول إلى مصادر المعمومات ا

نترنت، و تعريف نظم قواعد البيانات و مكوناتيا إلالبيانات وتعريفيا، وكذلك تعريفيا عمى شبكة ا

نترنت إلتناول أيضًا تعريف شبكة ايوالوظائف األساسية لنظم إدارة قواعد البيانات وأنواعيا، كما 

نترنت و أىميتيا في إلجمع البيانات من خالل شبكة اوفوائدىا و أىميتيا و مميزاتيا و أساليب 

تطوير البحث العممي، وتعريف محركات البحث ومكوناتيا وعالقتيا بالبحث العممي و أنواع 

 محركات البحث اإلنجميزية والعربية.
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 :Data Baseأواًل: قواعد البيانات:

 مفيوميا:

 ،مرتبة بطريقة معينة ،مجموعة من البيانات المرتبطة وذات الصمة "نياإتعرف قواعد البيانات ب

إضافة إلى أنيا تتميز  ،ويتم فييا تحاشي تكرار البيانات ،بحيث يمكن البحث فييا وتحديثيا بسيولة

لة عن المعالجة الخاصة بيذه البيانات، وتشكل االستقاللية عن و باستقالل نسبي عن البرامج المسؤ 

مة ُيستفاد منيا عند تطوير األنظمة، وا عادة الييكمة عند الحاجة إلى متطمبات البرامج نقطة ىا

 (2006)قاموس الموسوعة العربية لمكمبيوتر و اإلنترنت،  ."جديدة أو بناء نظام جديد

 وتعرف قواعد البيانات الرقمية عمى الشبكة بأنيا:

لكترونية التي يمكن الدخول عمييا إلالمرتبطة والمنظمة في الصورة ا" مجموعة من البيانات 

 (54-53، الصفحات 1431)الدين،  ومعالجتيا بواسطة برمجيات كمبيوتر متخصصة".

 :Database systemsنظم قواعد البيانات:

خر ىو نظام كمبيوتري الغرض آنظام قاعدة البيانات ىو" نظام إحصائي لمحفع والتسجيل. بمعنى 

 (54، صفحة 1431)الدين،  ."العام منو ىو تخزين البيانات عند الحاجة إلييا

 مكونات نظم قواعد البيانات:

تشكل منظومة متكاممة و مترابطة عمى و تتكون نظم قواعد البيانات من عدة مكونات، تتجمع 

 (55-54، الصفحات 1431)الدين،  النحو التالي:

 : Dataالبيانات  -1
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تعتبر البيانات النقطة التي تعمل حول محورىا جميع مكونات أنظمة قواعد البيانات، والبيانات يتم 

ل منيما كسوف يكون و إدخاليا وتخزينيا جميعًا في قاعدة بيانات فردية في األنظمة األكبر 

 متداخاًل ومتشاركًا.

 :Hardware األجيزة وممحقاتيا  -2

 مكونات األجيزة وممحقاتيا لمنظام تتكون من : نَ إِ 

 أجيزة التخزين الثانوية: -

وىي في أغمب األقراص الممغنطة، والتي يتم استخداميا لحفع المعمومة المخزنة و ارتباطيا 

 باألجيزة المختمفة ومحركات القرص...وغيرىا.

 تنفيذ النظام لقاعدة البيانات.األجيزة المرتبطة بوجود ذاكرة رئيسية والتي يتم استخداميا لتدعيم  -

 :Softwareالبرامج  -3

لما كانت قاعدة البيانات تساعد في تحقيق مجموعة من األىداف المؤثرة عمى األنشطة الرئيسية في 

دارة البيانات، فإنو ممجاالت تطبيقات التجييز اآللي ل بيانات، فإنو يمزم وجود نظم معينة لتنظيم وا 

دارة البيانات المخزنة يمزم وجود نظم معينة لتنظيم ولذلك البد من توفير عدد من البرامج التي  ،وا 

تشمل أنظمة البرمجة الخاصة بقواعد البيانات إضافة إلى البرامج الخاصة بأجيزة الحاسب 

 الشخصية و الشبكات.

، Database Managent systamsومن أكثر البرامج شيوعًا ىو نظام إدارة قاعدة البيانات 

ت الدخول إلى قاعدة البيانات يتم التعامل معيا عن طريق "نظام إدارة قاعدة البيانات " فكل متطمبا

وتغطي التسييالت الالزمة إلضافة أو حذف ممفات أو أعمدة من أجل استرجاع أو تحديث 
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المعمومات في مثل ىذه الممفات أو الجداول، وىكذا فإن كل ىذه التسييالت يتم تقديميا عن طريق 

 ة قاعدة البيانات.نظام إدار 

عبارة عن برنامج وظيفتو إجراء المالئمة بين قاعدة البيانات والمستخدم حيث يدير كما تعرف بأنيا" 

ىذا النظام كل متطمبات أعمال قاعدة البيانات، وبيذا يبقى المستخدم بمعزل عن التفاصيل 

)قاموس الموسوعة العربية لمكمبيوتر و  ."االفيزيائية لممفات قاعدة البيانات ولموضعيا وتنسيقي

 (2006اإلنترنت، 

وىي تطوير لنظم إدارة الممفات مثل النظم التي تتحكم في ىيكل أو بناء قاعدة البيانات فضاًل عن "

 )الرحيم( ."التحكم في سبل الوصول لمبيانات المخزنة في قاعدة البيانات

 الوظائف األساسية لنظم إدارة قواعد البيانات:

تتمتع نظم قواعد البيانات بخصائص ومميزات عديدة، ىذه المميزات تتيح لممستخدم عمميات عديدة 

 (56، صفحة 1431)الدين،  تي:وفعالة لتشغيل وحدات البيانات من ىذه العمميات اآل

( عند إنشاء قاعدة بيانات جديدة DBMSبيانات جديدة تقوم بنظام إدارة قاعدة بيانات )إنشاء قاعدة 

بتخصيص مساحة تخزينية عمى القرص لقاعدة البيانات كما يربط المساحة التخزينية بالبرامج 

 الموجودة في النظام.

اخل كل ممف. كذلك تتيح لممستخدم توصيف قاعدة البيانات من حيث الممفات والعالقات والحقول د

 سم الحقل وطولو ونوعو.اوذلك باإلضافة إلى تحديد 

 إضافة سجالت جديدة: 
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مر أتتيح نظم إدارة قواعد البيانات لممستخدم إضافة سجالت جديدة إلى قاعدة البيانات ويختمف 

 المستخدم في ذلك حسب كل نظام.

 تصحيح البيانات:

تيح أي نظام لممستخدم تُ كذلك و  بيانات أي سجل،ات إمكانية تصحيح تتيح نظم إدارة قواعد البيان 

تحديد السجل أو السجالت المطموب تعديميا، وتتميز نظم إدارة قواعد البيانات بقدرتيا عمى تعديل 

، 1993)طمبة...وأخ،  حقل معين في عدد من السجالت أو في كل السجالت في نفس الوقت.

 (61صفحة 

 فرز البيانات:

وىما طريقة  ،معظم نظم إدارة قواعد البيانات تتيح لممستخدم طريقتين لترتيب السجالت 

وطريقة الفرز تؤدي إلى تغيير المواقع الفعمية  ،(indexing ( وطريقة الفيرسة )storingالفرز)

 لمسجالت في الممف وترتيبيا حسب بيانات حقل معين.

( عن searching( عادة عممية البحث )storingعممية الفرز) البحث عن بيانات محددة: يمي

 وحدة بيانات محددة، وذلك باستخدام معادالت منطقية لتحديد شروط البحث.

الشاشة  استرجاعيا من قاعدة البيانات عمىىو قائمة البيانات المطموب  :طباعة التقارير: التقرير

 (62، صفحة 1993طمبة...وأخ، ) أو الطابعة.

 أنواع قواعد البيانات :

 (44، صفحة 2001)اليادي،  تتعدد قواعد البيانات ويمكن تمخيصيا فيما يمي:
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 (:Hierarchy Data basesقواعد البيانات اليرمية )

الواحد مع الكل حيث تندرج المعمومات في وىي قواعد بيانات مرتبطة مع بعضيا البعض بعالقة 

ىذا النوع من قواعد البيانات حسب أىميتيا بشكل ىرمي يبدأ من الرأس الذي يتفرع إلى فروع 

 مترابطة، لكل منيا محور يتفرع أيضًا إلى فروع، وىكذا إلى أن ينتيي عند القاعدة.

 (:Network Data basesقواعد البيانات الشبكية )

 Nodesيتكون ىيكل البيانات الشبكي من مجموعة نقاط وصل أو ربط التي يطمق عمييا محاور 

، إال أنيا تختمف في ىذا المحور من أن النتيجة كما في الييكل اليرمي السابقBranchesوفروع 

مكونة فيما بينيا  ةالواحدة قد يكون ليا أكثر من أصل أي أن العالقة بين البيانات قد تكون واحد

 ترابط عمى شكل الشبكة.

 (:Relational Data baseقواعد البيانات العالئقية )

من أكثر قواعد البيانات استخدامًا مع الحاسبات الشخصية، وىي تستخدم كذلك مع الحاسبات 

، وىي أكثر استخدامًا ألنيا ال تحتاج إلى ذاكرة أو وسائط large mainframesالكبيرة الضخمة

تخزين بأحجام كبيرة مثل األنواع األخرى التي تعمل عمى الحاسبات الكبيرة، كما أنيا أسيل في 

 تعمميا وبرمجتيا. وىذا النوع من قواعد البيانات يستخدم طريقة الجداول في تمثيل البيانات.

ودة بيذه الوحدة األساسية ألي قاعدة بيانات عالئقية، حيث يتم تخزين البيانات الموج :ويعد الجدول

 الرئيسي في كل منيا اسم أو عنوان فريد، وتصبح الحقول المفتاح الجداول ويخصص لكل جدول

تكون معرفة  اتىذه العالق ،لتكون بينيم عالقات ،ويتم ربط الجداول بالحقول المشتركة في كل منيا

نات عالئقية، ويحدد ذلك السبب في تسميتيا قاعدة بيا ،و واضحة سابقًا ضمن بيانات الجدول نفسو
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وتستخدم ىذه الجداول لالحتفاظ بالمعمومات. أي أن نظم قواعد البيانات العالئقية ىي التي تتمقى 

 البيانات من المستخدم في ىيئة جداول.

 (:File server Data baseقواعد بيانات خادم الممفات )

محدد من  ِقَبل لممشاركة من عددويعتمد ىذا النوع من قواعد البيانات عمى أن تكون الممفات متاحة 

المستخدمين في وقت واحد، كما تتيح إمكانية البحث والحصول عمى المعمومات بسرعة، وىي كافية 

الحتياجات المستخدم العادي و لمشبكات الصغيرة والتي ال تستخدم حجمًا ضخمًا من البيانات، 

 foxأجيزة الحاسبات الشخصية مثل:ومن أشير قواعد البيانات في ىذا المجال تمك الموجودة عمى 

poo, dbase, clarion paradox ,file  

,maker pro 

 شبكة اإلنترنت:

 مفيوميا:

 اإلنترنت لغًة:

 Interconected Networksاإلنجميزية التي تعتبر إدغامًا لكممتي  Interconetلفع يترجم كممة 

 أي الشبكات المترابطة.

 نترنت:إل تعريف ا

ليا تعني الشبكة البينية، و أما االصطالحي فيعني شبكة ترتبط بأجيزة كمبيوتر الترجمة الحرفية 

 نترنت مع التمفاز والمذياع إلفي جميع أنحاء العالم من خالل تبادل المعمومات. وعند مقارنة شبكة ا
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و الصحف والمجالت نجد أن تمك الوسائل ناشرًا وحيدًا يعمل عمى صياغة المعمومات وبثيا، 

، من المستقبمين يستفيدون من تمك المعمومات و لكن في حالة االنترنت الكل ناشر ومتمقِّ ومجموعة 

 مما يعطي مستخدم االنترنت قدرة ال مثيل ليا في بث ما يريد نشره.

تسم بسرعة توفير المعمومة، فال يمكن القد أصبح االنترنت واقعًا ممموسًا فرض نفسو في عصر 

عمى الدول والمجتمعات واألفراد الذين سعوا إلى اإلسراع في استغاللو  كار تأثيرهإنألحد تجاىمو أو 

)  ففي دراسة المؤسسة ،من وسائل اتصال ؤهبو نظرا إفادة واستفادة، حيث حظي برواج لم يحعَ 

نترنت استقطبت إلفي الواليات المتحدة األمريكية تبين أن شبكة ا 1997تستاتمي( لألبحاث  مورجا

سنة و  13سنوات العدد الذي استقطبو التمفاز في  4مستخدم في أقل من مميون 50ما يقارب 

 (473)داود، صفحة  سنة. 38جياز المذياع في 

 الشبكة التي تضم عشرات األلوف من الحواسيب المرتبطة مع بعضيا  :ُيعرف اإلنترنت بأنو

الحواسيب المرتبطة ببروتوكول النقل والسيطرة وبروتوكول البعض في عشرات من الدول ،وتستخدم 

 لتأمين االتصاالت الشبكية . (TCP/IPإنترنت الذي يرمز لو )

لذا فإنيا أوسع شبكات الحواسيب في العالم ،إذ تزود المستخدمين بالعديد من الخدمات ،كالبريد 

كذلك فإنيا تزودىم  ،واعد البياناتمن ق الفٍ آوالوصول إلى  واألخبار، ونقل الممفات، اإللكتروني ،

 ،وممارسة األلعاب اإللكترونية ،بخدمات الدخول في حوارات مع أشخاص آخرين حول العالم

وغيرىا من المواد  ،والوصول إلى مكتبة إلكترونية كبيرة من الكتب والمجالت والصحف والصور

 theأو الشبكة ) (world netالشبكة العالمية ) :مثل ،ويطمق عمييا تسميات عدة ،والخدمات

net( أو العنكبوت)the web) ( أو الطريق اإللكتروني السريع لممعموماتELECTRONIC 

SUPERIGH WAY.)  ،(28، صفحة 2008)المقدم 
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وتعرف أيضًا"بأنيا عبارة عن نظام اتصال مرن يربط ماليين أجيزة الحواسيب والشبكات الخاصة 

مشتقة من INTERNETعبر العالم،ويسمح بتداول المعمومات فيما بينيا وكممة إنترنت 

 وىناك من يقول بأنيا من كممتي INTERNATIONAL NETWORKكممتي

INTERCONNECTION NETWORKبكة عالمية مفتوحة لمن يود ،عمى كل حال فيي ش

نترنت أصبحت تمثل وسيمة لتبادل المعمومات أكثر إلالدخول إلييا من أي مكان ،بمعنى آخر فإن ا

 (29-28، الصفحات 2008)المقدم،  ."من كونيا وسيمة مادية

الحواسيب التي بدورىا تشكل حمقة وصل بين أوىى تمك الشبكة التي تتكون من مجموعة كبيرة من 

أوىى التي حولت العالم إلى قرية صغيرة، وذلك من خالل أنظمة ومعايير  ،العديد من دول العالم

كالبريد اإللكتروني ونقل الممفات واألخبار وذلك من خالل العديد من قواعد  ،تخدم المستفيدين منيا

البيانات ،كذلك قربت المسافات بين األشخاص عبر العالم، ومكنتيم من الوصول إلييا بأسرع وقت 

 فمن خالل الخدمات التي تقدميا شبكة اإلنترنت أصبح ليا تسميات مختمفة . ،ممكن

 نترنت:إل نشأة ا

نترنت إلى التجارب التي قامت بيا وكالة مشاريع البحوث المتقدمة بوزارة الدفاع إلشبكة ا ترجع نشأة

و تخصصت  ،، وكانت نتيجة تمك األبحاث والتجارب أن ظيرت شبكة1966األمريكية خالل سنة 

ن م يتم إرساليا و استقباليا مزَ حِ والبيانات التي يتم تجزئتيا إلى ىذه الشبكة في تبادل المعمومات 

 (475)داود، صفحة  قبل الحواسيب المرتبطة بالشبكة.

 فوائد اإلنترنت :

 فوائد اإلنترنت بالنسبة لممكتبات :
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 (476)داود، صفحة  وفرت اإلنترنت بالنسبة لممكتبات جممة من الفوائد منيا:

من الوثائق اإللكترونية ،وذلك بتقديم مجموعة من التطبيقات الدائمة والنمو والتطور تيسر اإلفادة  -1

كالبريد اإللكتروني، ولوحات النشرات، ونقل الممفات، واالتصال  عمى البعدين األفقي والرأسي،

وخدمات المالحة، وتصفح مصادر المعمومات عمى اختالف مستويات وأساليب  بالحاسبات النائية،

واالتصاالت السمعية والبصرية، وغيرىا من التطبيقات التي تساعد المستفيدين عمى تأدية  ،التصفح

  .ة في الوقت ذاتوعمميم بسيولة وسرعة ودق

والمؤتمرات ات كثيرة من خالل قوائم المناقشة االتصال المباشر بين الباحثين والعمماء في تخصص -2

 اإللكترونية .

الفيارس المحوسبة لممكتبات في العالم والحصول عمى يمكن من خالل اإلنترنت البحث في  -3

 المعمومات المطموبة .

وذلك بإنشاء  ،إذ تمثل رصيدًا ىائاًل من المصادر الحديثة ،توافر اإلنترنت بوصفيا أداة مرجعية -4

 قوائم ببميوجرافية لماليين الكتب ومقتنيات المكتبات في جميع أنحاء العالم .

اإللكترونية الشتمال اإلنترنت عمى عدد كبير من المجالت والنشرات البحث في الكتب والدوريات  -5

 اإللكترونية في مواضيع مختمفة .

تعزيز عممية اقتناء تنمية مصادر المعمومات إذ يمكن عن طريق الشبكة توفير قوائم ببميوجرافية بما  -7

وفحص ، النشر سوق  يومعرفة مدى توافر أوعية المعمومات ف ،لدى الناشرين ومكتبات بيع الكتب

 العناوين الجديدة وطمبيا من الناشرين.

 الحصول عمى أعداد سابقة من المجالت اإللكترونية من خالل خدمات نقل الممفات . -8
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من المعمومات يصل إلى عشرات المميارات من صفحات  ُمِيم  و  اً كبير  اً خزانعمى يا تحتوي أن   -9

 نترنت.إلا

 والمعمومات.سيولة تصنيف وحفع ىذه البيانات  -10

االطمئنان إلى حد كبير عمى عدم تمفيا أو ضياعيا أو تأثرىا بالعوامل و المؤثرات الفيزيقية والفترة  -11

 .الزمنية

باإلضافة إلى أنيا تقدم مصادر المعمومات إلى مستفيدييا بسرعة فائقة ىذا مما يمكن المكتبة من 

وقت في عمميات البحث عن  استيعاب أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وبأقل جيد وأسرع

المعمومات، وأيضًا يمكن أن تكون المكتبة بفضل استخداميا لشبكة اإلنترنت أن تقوم بعممية التعميم 

عن بعد من خالل اتصال المستفيد بالمواقع التي تتيح لو التعرف عمى المجريات التي تطرأ عمى 

التالي تكون قد حافظت عمى مقتنياتيا وب ،نترنتإلجميع العموم ،وىذا من خالل استخداميا لشبكة ا

 من التمف والضياع، وذلك من خالل استقبال المكتبة لعدد كبير من المستفيدين منيا .

 أىمية اإلنترنت في البحث العممي:

طالع ،فيي تسمح  بواسطة اإلنترنت زادت كفاءة الخدمات التي تقوم بيا المكتبة من خدمات إعارة وا 

عمى أكبر قدر ممكن من المصادر المختمفة، و أيضأ وصول المستفيد إلى لممستفيدين باالطالع 

وفرت الخدمة  التيonlineمن خالل إطالع المستفيد عمى فيارس  ،فيارس مختمفة بين المكتبات

 وذلك من خالل وضع فيارسيا عمى شبكة اإلنترنت . ؛لجميع رواد المكتبة

وعدم دخوليم إلى online تفيدين عمى فيارس إال أن ىذه الفيارس تخدم روادىا حال دخول المس

كثيرًا من  ن  إحيث ِ  onlineقاعدة البيانات التجارية وتغيير العالمات المساعدة المتوافرة عمى نظام 
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الفيارس مصممة لتوفير الخدمة داخل المكتبة فقط؛ ألن ذلك لو جانب سيء ال يعود بالفائدة عمى 

 (40)مراد، صفحة  ا.مما يؤدى إلى إجياد فيارسي ،المكتبة

لذلك تكمن أىمية اإلنترنت في تطوير البحث العممي من خالل تواصل الباحثين من مختمف دول 

العالم ،وذلك من خالل توفير معمومات حديثة تنشر كل يوم عمى شبكة اإلنترنت،  فيي تعتبر 

الباحثين واالستفادة منيا، وذلك من خالل المواقع اإللكترونية وسيمة حديثة لتبادل المعمومات بين 

 ،التي تمكن الباحثين من الوصول إلى معمومات حديثة ومتطورة في مجال تخصصاتيم العممية

 ،والتي من خالليا يستطيع الباحث انتقاء أفضل المعمومات وأحدثيا وأكثرىاُ ماَلَءمًة لموضوع بحثو

ل بحثو عمى المستوى الشخصي ،أما بالنسبة لمباحثين الذين يترددون ىذا بالنسبة لمباحث من خال

عمى المكتبة حينيا تقوم المكتبة بانتقاء أفضل المواقع والروابط التي تضمن لممستفيدين الحصول 

  ،عمى معمومات حديثة تضمن ليم نوعية جيدة من المعمومات، بحيث ال تدع مجااًل لمشك فييا

مكممة لمصادر المعمومات التقميدية التي تقدميا المكتبات ومراكز  باإلضافة إلى أنيا تعد

 (227-224، الصفحات 2012)جرناز،  المعمومات.

كما أنيا تقدم خدمات عديدة لممستفيدين منيا، وذلك من خالل تعزيز دور المكتبة التي تسيم في 

من  فإنو فضاًل عن ذلك ،وتدريب مستخدمييا عمى ميارات استخدام اإلنترنتدعم العممية التعميمية 

وذلك بتخطي جميع الحواجز والحدود بين  ،خالليا يستطيع الباحث أن يتجول عبر قارات العالم

لو مجموعات متنوعة من مصادر المعمومات دون قيود كالتي تفرضيا المكتبات  احُ تَ الدول، مما تُ 

)كميب، مدى إفادة اإلنترنت لمباحثين في  .كمن في الوقت الذي يختاره الباحثيوذلك  ،التقميدية

 مجال البحث العممي(



64 

 

االستعانة بشبكة اإلنترنت باتت من األمور األساسية والضرورية والميمة  نستنج من ذلك أن  

تعرف عمى المستجدات التي تطرأ عمى كافة لتطوير بحوثيم وال ،لمباحثين والميتمين بالبحث العممي

يجاد الحمول الالزمة لما يعيق الباحث في مسيرتو.  العموم وا 

طالع عمى أكبر عدد لالكما تكمن أىميتيا أيضًا بإعطاء فرصة لمطالب أو الباحث عمى حد سواء 

تكون لديو فرصة انتقاء األفضل من بين ما ينشر عمى شبكة  ئوحيث في إعطا ،من المعمومات

ولكن ىذا ال يتعارض مع عيوب شبكة االنترنت، وذلك بسبب وجود مجالت ومواقع  نترنت،إلا

 عممية محكمة تضع أفضل ما ينشر عمييا.

 نترنت:إل ة اكأساليب جمع البيانات من شب

ما عمى جميع مجاالت ن  إِ ال تقتصر أساليب جمع البيانات عمى عمم معين من العموم المختمفة و 

 )كميب، مدى إفادة اإلنترنت لمباحثين في مجال البحث العممي( العموم، وىي:

موجود عمى  نترنت الكتشاف ما ىوإل( عمى شبكة اserachengingesاستخدام محركات البحث ) -1

 (.googleالطالب أو الباحث عنو و أشيرىا محرك البحث ) ،الشبكة مما يبحث عنو

( ومنيا تمك المتخصصة بشتى أنواع االىتمامات ) دليل internet guidesنترنت )إلأدلة ا -2

 المجالت العممية، دليل الجامعات، نوادي الباحثين...الخ(.

 (.Messengerامج المسنجر)المقابمة باستخدام االنترنت وعن طريق بر  -3

 )صوتية أو كتابية(. chatالمقابمة باستخدام برامج المحادثة  -4

 ، التي تضع استمارات استبيان أو استطالعات لمرأي.Ewebsiteلكترونية إلالمواقع ا -5

 المكتبات االلكترونية المتوفرة عمى شبكة االنترنت. -6
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اآلراء و األفكار ألعداد من مرتادي الشبكة مواقع تبادل  :( وىيEformusالمنتديات االلكترونية )  -7

ويتم ،تجمعيم خصائص مشتركة مثل فئات الشباب، النساء، الرجال، الفن، التخصص العممي...إلخ

( passwordاالنضمام ليؤالء وفق فتح حساب مجاني يحصل بموجبو المشترك عمى كممة مرور )

 إلى جانب لقبو الخاص.

 لممجتمعات االفتراضية.فرصة االحتكاك والمعايشة  -8

 محركات البحث األكاديمية:

و نّ إفي الحقيقة عمى الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت محرك أو عدة محركات بحث أكاديمية ف

لم ترد فييا سوى قمة من التعريفات التي تعرف محركات البحث األكاديمية كموضوع أو تعرف أحد 

 Ku librariesعرفت  منيا عمى سبيل المثال: ،محركات البحث األكاديمية

محركات بحث عممية تغطي مساحات واسعة من الويب بطريقة  "نيابأمحركات البحث األكاديمية 

خر آلمختمفة وتركز بعضيا عمى المواد أو المصادر في مجال عممي محدد، بينما يركز البعض ا

ة، وتعد محركات البحث األكاديمية أحد عمى تجميع العدد من الموضوعات أو المجاالت األكاديمي

أدوات االختيار الميمة التي تساعد عمى البحث عن المواد العممية الموجودة عمى الويب أو عمى 

االستشيادات العممية ضمن مواقع المكتبات األكاديمية، والمكتبات العامة، والمستودعات الرقمية 

 (220، صفحة 2011)حسين م.،  ."عمى الويب

" أداة من أدوات البحث عمى الويب، أطمق عمييا عدة مسميات مثل محركات  نيابإويمكن تعريفيا 

 seholaryومحركات البحث العممية    Acadcmic Serch Engincsالبحث األكاديمية

search engines  محركات المتخصصة  الأوspccialty search engines."  ،.حسين م(

 (221، صفحة 2011
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وىو كون ىذه المحركات تيتم بتغطية مجاالت ميم، وجميع ىذه المسميات تدور في محور  

موضوعية متخصصة، وبالتالي تيتم فئة معينة من المستفيدين كالطالب و الباحثين و األكاديميين 

عمى  الميمةفي مختمف المجاالت الموضوعية التي تسعى لتكشيف العديد من مصادر المعمومات 

ات والصحف والمجالت العممية والرسائل كمقاالت الدوريات المحكمة عمميًا واألطروح ،الويب

الجامعية والكتب وبراءات االختراع و التقارير و وقائع المؤتمرات و مصادر الناشرين األكاديميين 

 (222، صفحة 2011)حسين م.،  ومصادر المكتبات و الجمعيات المينية و الجامعات والمعاىد.

عبارة عن قاعدة بيانات تضم ماليين الصفحات المتاحة عمى الشبكة العنكبوتية نيا" إوتعرف ب 

ويتألف محرك البحث من ثالثة  yahoo, Altavist ,googleوالتي من أشيرىا  ،العالمية  الويب

، 1431ناء محركات البحث، )الدين، قواعد البيانات الرقمية و أىميتيا في ب : "سيةيأجزاء رئ

 (69-68الصفحات 

 :search engninesمحركات البحث 

حصول عمى وثائق مطابقة مىي البرنامج الذي يبحث في فيرس ما يحتوي عمى ماليين الصفحات ل

 لموضوعات البحث، ثم يقوم بتصنيفيا.

 وتتكون محركات البحث من أربعة مكونات رئيسية:

 :Robotsالبرنامج اآللي الربوت

وىي برامج كمبيوتر تجوب أنحاء الشبكة العنكبوتية والمواقع المختمفة عبر الوصالت من وصمة 

تجمع معمومات إلضافتيا في قاعدة البيانات الخاصة بالمحرك، وكذلك تبحث عن  ،إلى أخرى 

 المحدث من الصفحات.
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 :قاعدة البيانات 

وتتضمن مجموعة بيانات الصفحات التي حيث تشكل جميع البيانات المخزنة حول صفحات الويب 

 تم التعرف عمييا من قبل الربوت وكذلك تستقبل المواقع المضافة عن طريق الناشرين أنفسيم.

 :المفيرس

وينشئ جداول تحتوي قوائم  ،يقوم برنامج الفيرسة بفحص المعمومات المخزنة في قاعدة البيانات

بعد  تداخل الصفحات التي تم العثور عمييا من الربو  ميمةمرتبة أبجديًا بالكممات الرئيسية ال

 تصفية الكممات الشائعة لكي تستخدم لمطابقة السجالت.

 برنامج االسترجاع:

ُيتيح لو أن يستعمم عن كممات معينة داخل  ،نترنتإلتفاعل مع الباحث عبر اموىو برنامج ل

ت المستعمم عنيا ) التي تطابق حيث يجمب لو قائمة بعناوين الصفحات التي تحتوي كمما ،الفيرس

 االستعالم(.

 ( والبحث العممي:search enginesمحركات البحث )

معجزات البشرية المعاصرة، فإن محركات الفي قاموس  إذا كانت تقنية شبكة االنترنت تعد إعجازاً 

 نترنت تعتبر بمثابة معجزة حقيقية داخل ىذه المعجزة.إلالبحث عمى الشبكة ا

البحث التي ىي عبارة عن برامج عمى الشبكة العالمية، تعمل بمثابة دليل أو )موظف ومحركات 

مكتبة(، يستطيع أن يعطيك اإلجابة السريعة عمى العنوان الذي تبحث عنو من خالل كتابة كممة أو 

ذا كان العنوان  و( ليذا الموضوع، من ناحية احتمال كونو موجودًا أةعدة كممات ) مفتاحي ال. وا 

( الذي أنشأه googleنك منو. ويعد محرك بحث غوغل )فإنو سوف يعطيك تفاصيمو ويمكِّ  ،داً موجو 
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ويسعى جاىدا  ،، أشير محركات البحث التي تقدم ىذه الخدمات1998طالبان أمريكيان عام 

 لمسبق و التنوع فييا.

( mobileخدمة البحث عبر الياتف الجوال ) :منيا ،وقد طرح العديد من الخدمات المنوعة

رساليا googlesmsلممستخدمين في الواليات المتحدة  ، ويمكن لممستخدم كتابة عبارة بحث وا 

بالياتف الجوال عمى شكل نص، وتبرز مزايا الخدمة عمى الموقع. ويحصل المستخدم عمى نتائج 

رساليا إلى الرقم helpالبحث بعد إرسال رسالة نصية قصيرة. وعند طباعة كممة مساعدة ) ( وا 

الذي يقابل الخدمة حاليًا عمى تقديم معمومات أساسية مثل أرقام دليل الياتف وأسعار  46645

 ( وقاموس الكممات.froogleالمنتجات من فروغل )

نترنت ومحرك البحث غوغل عبر الياتف الجوال مباشرة لكن إلويتم في ىذه الخدمة االتصال با

رسال النتائج التي ال تضمن صورًا أو روابط دون قدرات التصفح االعتيادية، ويتولى غوغل بعدىا إ

لكن سيسيل تقديم لغات أخرى بعد  ،وال تدعم الحالية سوى المغة االنكميزية ،أخرى كما ىي العادة

 (476)داود، صفحة  المرحمة التجريبية.

وطمبتو وباحثيو واألوساط األكاديمية، ي بالبحث العممي نَ عْ وفي إطار تخصيص الخدمات التي تُ 

أطمقت الشركة نفسيا أخيرًا محرك بحث جديدًا يشمل فقط مقاالت عممية و أبحاثًا عمى شبكة 

( لمطمبة www.scholar.google.comنترنت، ويتيح ىذا المحرك الجديد المتوفر في موقع )إلا

الحصول عمى نتائج بحث مجاالت تخصصيم عمى اختالفيا. والشركة ال تنوي جباية  والباحثين

رسوم مقابل استخدام محرك البحث الجديد وال تنوي أيضًا عرض اإلعالنات النصية التي تظير 

وىذا يضاف إلى  ،عادة في صفحات النتائج التي يحصل عمييا المستخدم في محرك البحث العادي

منيا ما أطمقو منذ فترة وىو خدمة بريد إلكتروني في مرحمتيا التجريبية تستطيع و  ،خدماتيا السابقة

وكانت شركة غوغل قد أطمقت في شير  ،ميغابايت 1000استقبال بريد يصل حجمو إلى حدود 

http://www.scholar.google.com/
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برنامجًا يتيح لدور النشر تخزين الكتب الصادرة عنيا و إضافتيا إلى فيرس محرك  2004نوفمبر

تاحتو المجا الطالع عمى مضمون كتاب معين قبل أن يذىبوا إلى لل أمام المستخدمين البحث وا 

 (477)داود، صفحة  مجال الكتب لشرائو.

حيث تتجو المكتبات إلى نشر جميع أو معظم موادىا من الكتب وأبحاث ومجالت ودوريات رقميًا، 

بحيث تكون قابمة لالستعراض والبحث لكل من لديو اتصال باالنترنت. أما شركة غوغل فقد عكفت 

عمى مشروع ضخم بالتعاون مع خمسة من المكتبات الكبرى لتحويل جميع مقتنياتيا الثمينة التي 

قدر بعشرات الماليين من الكتب إلى وثائق إلكترونية وتوفيرىا عبر محرك البحث غوغل ت

google .دالالتو حين يكتمل  ن  إسنوات، غير ِ  10إلى  5نو مشروع طموح قد يستغرق مابين إ

بالنسبة لتاريخ لكتاب وبالنسبة لمبحث العممي وبالنسبة لمفكر البشري والتراث اإلنساني ال يمكن 

طة بأبعادىا.ويعمق بيتر كوسوكي مدير النشر واالتصاالت في مكتبة جامعة ىارفارد عمى اإلحا

المشروع بقولو" سيكون بإمكان الناس حول العالم الوصول إلى المواد الفكرية التي كانت في السابق 

مقصورة عمى منطقة جغرافية معينة أو عمى صالحيات خاصة بمستخدمين منتسبين إلى مؤسسات 

 معينة"

لكترونية بمسحيا ضوئيًا باستخدام ماسحات ) إوتجري عممية تحويل ىذه الكتب إلى نصوص 

)داود،  (.ocrواستخدام برنامج ) التعرف اآللي عمى الحروف  ،( عالية القدرةscannerسكانر

 (479-478الصفحات 

ثراء حركة وىكذا سيكون لمثل ىذه الثروة من  المصادر المعرفية المتنوعة دور كبير في تيسير وا 

الكتب والمصادر التي نالت التمف  ميا، وا عادة إحياء الكثير مناالبحث العممي وفقًا لمميزات استخد

وبغية الحصول عمى نتائج أفضل من عممية البحث من خالل محركات  ،وربما النسيان الكثير منيا
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)داود،  نترنت:إلات يضعيا الخبراء في استخدام البحث عمى شبكة االبحث، توجد مجموعة توصي

 (478صفحة 

من المفيد أواًل أن نتعرف عمى محرك البحث والتقنيات المستخدمة في ىذا المحرك من  .1

 أجل توظيفيا في عممية البحث.

 و محدد. في شكل دقيق حدد ما تريد من االنترنت .2

 حاول أن تستخدم كممات دقيقة ومباشرة لمموضوع الذي تريد البحث عنو. .3

عديد من المترادفات والصيغ البحث، حاول في الال تكتف بطريقة واحدة في إدخال كممة  .4

 لكممات البحث) صيغة المفرد أو الجمع(.

 مبحث عن األشياء المحسوسة أوللدى البحث عن المفاىيم المجردة استخدام صيغ المفرد  .5

 األشخاص والجماعات استخدم صيغ الجمع.

 ال تستخدم العبارات العامة وكثيرة االستخدام ) مثل حروف الجر والعطف(. .6

 .خالتو مع الموضوعاتاحث عنو وبتدكن عمى إلمام بالموضوع الذي تب .7

معظم محركات  نتيجةكان عدم اقتناعك بنتائج بحثك استخدم البحث المتقدم الذي عند  .8

 البحث العالمية والعربية.

 ،إذا كنت تبحث عن موضوع محدد حاول أن تتعرف عمى محركات البحث المتخصصة .9

 محرك بحث خاص بالطب أو االقتصاد أو المجتمع. :مثل

في و خر آإذا لم تكن مرتاحًا من نتائج محرك بحث ما، حاول استخدام محرك بحث  .10

 دًا من محركات البحث.إمكانك استخدام محرك بحث يجمع عد

( التي تعرف بالتحميل الصرفي من أجل توسيع نطاق wildcardاستخدم تقنية البتر ) .11

البحث.من أجل الحصول عمى معمومات دقيقة حاول أن تستخدم األدلة الموضوعية بداًل 
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من محركات البحث.إذا كان عدد المواقع المسترجعة صغيرًا حاول أن توسع نطاق البحث 

 ".orأو "عبر "/" 

وسع نطاق البحث أيضًا عن طريق اختيار البحث في جميع مواقع البحث أو استخدام  .12

 عبارات أكثر شمواًل من العبارة التي أدخمتيا وحصمت عمى نتائج قميمة.

 مكونات محركات البحث األكاديمية:

البحث  ُيبنى عمل محركات البحث األكاديمية عمى عدة مكونات أساسية كالتي تحتوييا محركات

العادية إال أنيا تختمف في اإلمكانيات والميزات اإلضافية، وتتمثل ىذه المكونات في ثالثة برامج 

 (223، صفحة 2011)حسين م.،  ىي:

برنامج محرك بحث، إضافة إلى  Indexer، برنامج المكشف spiderبرنامج الزاحف أو العنكبوت 

محرك األكاديمي. وينبغي أن تؤكد عمى أن محركات البحث األكاديمية تستخدم القاعدة بيانات 

، فمحركات البحث تستخدميا إليجاد spiderحاليا حال محركات البحث العادية برنامج العنكبوت 

ألنو ُيبحر في  crawlerزاحف صفحات جديدة عمى الويب إلضافتيا، ويسمى ىذا البرنامج أيضًا ال

طالع عمى محتوياتيا، ويأخذ ىذا البرنامج مؤشرات الاالنترنت بيدوء لزيارة صفحات الويب وا

التي تحتوييا، إضافة إلى   keywords، والكممات المفتاحية titleالمواقع من عنوان الصفحة 

التي تكون مجاليا  وخاصةً  urlبروابط  وإلى اىتمام ضافةً إ metagsمحتوياتيا محددات الميتا 

 .govأو حكومي  eduأكاديمي 

(، فمثاًل عنكبوت meta tagsإال أن بعض محركات البحث األكاديمية ال تيتم بمعدات الميتا ) 

يقوم بزيارة عناوين ومستخمصات مقاالت النصوص الكاممة و تكشيفيا و يقوم scirus محرك بحث 

ىو أكثر عالقة من الرابط  www.microsofi.comفمثاًل  ،urlبقياس واختيار طول الرابط 

http://www.microsofi.com/
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حيث يرى بأنيا  meta tags، وىو ال ييتم باستخدام www.microsoft.com/helpاألطول 

لذي قد ال يعبر عن المحتوى الفعمي لف استخدامو المستفيدين واتأخذ الطابع الشخصي الذي أُ 

 لمموقع.

كما يركز برنامج العنكبوت عمى تكشيف المواقع التي تضم محتوى عممي ويقوم تكشيفيا بعمق، 

وبالتالي فإن برامج العنكبوت في محركات البحث األكاديمية تتعمق في تكشيف قواعد البيانات 

تشترك في المصادر التي تغطي مجاليا العممي،  ومواقع الناشرين والمواقع األكاديمية األخرى التي

من أكبر الناشرين العمميين في  29يكشف محتويات حوالي  google schdarفمثاًل محرك 

Institute of Blackwell Publishing Nature Pulishing Physics Publishing 

Group.  قميين في والمناقشات قائمة لضم غيرىم من الناشرين، كما أن المضيفين الر High-

press ,metapress ,Ingenta ,wire  يتم تكشيفيا من قبل روبوتاتgoogle scholar ،

 open-access ,Biomed central inضافة إلى تكشيف الدوريات ذات الوصول المفتوح اإلب

journals ,med central  ومجيزو الوثائق مثلIngenta  والجمعياتsocieties   والمنظمات

)حسين  .preprint severs reprintوخدمات إعادة الطباعة  scolary organizationالعممية 

 (223، صفحة 2011م.، 

بل يتابع البرنامج تعقب الروابط  وقعِ مْ موال تقتصر زيارة برنامج العنكبوت عمى الصفحة األولى لِ 

(links الموجودة فييا لزيارة صفحات ) كما ييتم عناكب محركات البحث األكاديمية بتكشيف ،أخرى

في تكوين دليل أو شبكة االستشيادات  مساعدةِ مْ وذلك لِ  ؛االستشيادات المرجعية داخل كل مقالة

كما يضم  ،google scholarكما يحدث في محرك بحث  ،بمحرك البحث ةالمرجعية الخاص

دوريات وقواعد البيانات و المكتبات والمصادر كشاف أو قاعدة بيانات محرك البحث األكاديمي ال

 (224، صفحة 2011)حسين م.،  العممية التي يقوم محرك البحث نفسو بتكشيفيا.

http://www.microsoft.com/help
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 أنواع محركات البحث:

 :محركات البحث بالمغة األجنبية

 :) Excit)The Easily Excitalile Spiderمحرك بحث  -1

عمى تكنولوجيا الذكاء االصطناعي في بناء المكنز المستخدم في  Exciteيعتمد محرك 

تكشيف المعمومات عمى الشبكة، وبناء العالقات بين المصطمحات، وتجمع مواده المكشفة أكثر من 

( و المشغالت المنطقية fuzzy logicباستعمال واستخدام المنطق االحتمالي ) ،مميون موقع 50

عمى دقة البحث و اختصاره، ومن ثم  اً كبير  اً ( في البحث، يجد الباحث أثر operation)  البوليانية

الوصول إلى المعمومات المراد البحث عنيا في أقل وقت ممكن، وبأكثر دقة ممكنة تحقق لمباحث 

 الغاية المنشودة من إجراء عممية البحث. كما تتيح لممستفيدين إيجاد قواعد البيانات المتشابية في

 This moreأي من قوائم المستخرجة باستخدام نماذج من أساليب التحقق تحت قائمة اختيارات )

likeالتي تعد خاصية مفيدة وناجحة ليذا الموقع بصفة خاصة. كما يستخدم عالمات االقتباس ) )"(

، (+)ة إلنجاز البحوث ذات الصمة المتقاربة، كما أن قائمة االختيار تسمح لمباحثين باستخدام عالم

 مميون موقع تقريبًا. 30عمى  Exciteكما يحتوي كشاف محرك البحث 

 :web crawlerمحرك البحث  -2

ي ورشة فاجتمع بعض الطالب من قسم عموم الحاسوب و اليندسة بجامعة واشنطن 1994في عام 

 Brianنترنت، وفييا قدم الطالب ) برايات بينكوتون( محرك بحث إلعمل جامعية لمناقشة شعبية ا

pinkerton  ( ويبكراولر، والذي بدأ استخدامو إليجار المعمومات في شبكة الويب، وقد اشترتو(
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؛ ، ثم اشترتو ) إكسايت(، وكان متميزاً 1997و في شبكتيا في عام تن الين(، واستخدم أمريكا أو

 .نترنتإلانو موقع بحث النص الكامل األول عمى أل

 :Alltheweb محرك البحث -3

يمتاز ىذا المحرك بأنو يمكن البحث فيو باستخدام مجموعة من الخيارات، ويمكن البحث بمغة 

لغة يمكن البحث بأي منيا، أو بيا جمعيًا(.كما أنو يوفر فرصة تحديد لمبحث  47معينة )يضع 

(، تحميل برمجيات معينة mp3عن صفحات الويب، أو الصور، أو الفيديو، أو ممفات الصوت ) 

، باإلضافة إلى أنو يوفر مجموعة قوية من طرق البحث، منيا FTPكول نقل الممفات عبر بروت

البحث بكممة مفردة أو جممة معينة، أو البحث في عنوان محدد، أو البحث في موقع معين، أو عن 

طريق وصمة معينة داخل أحد المواقع، ويمكن لمستخدمي ىذا المحرك تحديد طريقة البحث 

يم. يرفع شعار" كل الشبكة، طوال الوقت"، حيث تمكن المعيد النرويجي تاالمناسبة الحتياج

لتكنولوجيا أخيرًا بعد عقد من الزمان أمضاه في األبحاث، من الوصول إلى أفضل و أشمل محرك 

مميون عنوان  200بحث عمى شبكة االنترنت من وجية نظر أغمب الباحثين، حيث يضم أكثر من 

url ( في قاعدة بيانيةwww.cuarab.com.) 

 :Northernlightمحرك البحث . 4

نترنت أن ىدفيا تكشيف و تصنيف إلتقول الشركة المالكة ليذا المحرك عمى موقعيا عمى شبكة ا

في كامبريدج بوالية  1995كل المعرفة البشرية بمعيار منطقي موحد، وقد بدأت العمل في سبتمبر 

من خالل صفحة واحدة وصمت اآلن  1997ماساشوستس، وتم إطالق ىذا المحرك في أغسطس 

مصدر معمومات موجودة، فيما يعرف  1800ب، إضافة إلى يمميون صفحة عمى الو  21إلى 

بمجموعة الشركة الخاصة، وتحتوي ىذه المجموعة من المصادر عمى مجموعة أخرى من المصادر 

http://www.cuarab.com/
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بين الصفحات ذات النص الكامل والكتب والدوريات، وشبكات  مصدر، تتراوح 7100تصل إلى 

اإلخبار، والمصادر المرجعية، ويتمتع جوجل بميزة البحث عن المعمومات بمغات مختمفة، من 

ضمنيا المغة العربية، كما يقدم خيارات مختمفة لمبحث عن المصور عبر الويب، والمناقشات التي 

فحات المخبأة والمشابية لموضوع البحث، ىذا إلى جانب تحدث في مجموعات اليوزنت، خدمة الص

نترنت تيدف إلى تسييل الوصول إلى المواد إلإضافة أداة جديدة مجانية لمبحث العممي عمى ا

 (34-28، الصفحات 2012)اليوش،  العممية و األكاديمية.

 محركات البحث العربية:

الدراسات إلى أن معظم محتوى االنترنت بالمغة اإلنجميزية، وال تشكل المغات األخرى تشير أغمب 

من ذلك المحتوى، والسؤال الذي يطرح نفسو ىو كيف ليؤالء الذين ال ُيجيدون المغة  اً بسيط اً إال جزء

 نترنت بالمغة العربية، من أجل ذلك ظيرت الحاجة إلىإلنجميزية إجراء أبحاثيم عمى شبكة اإلا

عربية في محاولة لسد تمك الفجوة المغوية، التي تعتمد عمى تحميل البناء المغوي المحركات البحث 

ر تمك لمحتوى المواقع كي تكون قادرة عمى فيم االستفسارات الموجية بالمغة العربية، ورغم ظيو 

األجنبية التي تدعم نيا غير قادرة عمى منافسة المحركات إسائد ب اع  ثمة انطب ن  إِ المحركات إال 

البحث بالمغة العربية، فكان ذلك سببًا في عدم شيوع استخدميا، ومواجيتيا لكثير من المشكالت 

 (55-53، الصفحات 2012)اليوش،  الباحث العربي. ىالتي لم تحقق رض

 :ويمكن تقسيميا إلى مجموعتين 

 المجموعة األولى:
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نجميزية، ولذلك فقد جاءت نتائجيا ضعيفة العتمادىا في إلقمدت ىذه المجموعة محركات البحث ا

( لكممات البحث، مما يتسبب في حجب الكثير string machingالبحث عمى المطابقة الحرفية )

 من المعمومات التي تتوافق مع الكممات المراد البحث عنيا ) التي قد تختمف بأحرف زائدة بسيطة(.

 المجموعة الثانية:

عمى تكنولوجيا متقدمة لمعالجة المغة العربية، ومن  يةاعتمدت ىذه المجموعة من المحركات البحث

أىميا محرك جوجل و الذي أعطى نتائج مذىمة عند اختبار دقتو باإلضافة إلى محرك أراب فيستا ) 

anbvista سمو إلى البحار ا( والذي تحولwww.albahar.com وطورت شركة الحمادي أيضًا ،

الذي تعتمد آلية البحث فيو عمى الدليل الرئيسي أو  www.awse.comمحرك بحث العالم العربي 

ية تحتوي بدورىا عمى فئات مربع البحث، حيث يحتوي ىذا الدليل عمى إحدى وخمسين فئة رئيس

مستويات، تتضمن كافة المواد والمواضيع، لتقدم بذلك المعمومة الشاممة والدقيقة في  ةفرعية بثالث

، ومن جية أخرى تم تصنيف فئات الدليل جغرافيًا حسب جيةمن  زمن قياسي لممستخدم العربي

 الدول ) عربية/ غير عربية(، وذلك لتحديد نطاق البحث.

 (60-55، الصفحات 2012)اليوش،  ات البحث التي تدعم المغة العربية :ومن محرك

 اإلدريسي: -1

الذي أصدرتو شركة صخر لبرامج الحاسوب، وتتميز المجموعة الثانية بإمكانات إضافية مثل: 

من تكنولوجيا متقدمة ابتكرتيا واصق، والبحث بالمشتقات، وقد استفاد محرك اإلدريسي مالبحث بال

 أمور : ةشركة صخر في معالجة المغة العربية، فتميز عن غيره بعد

  البحث بالمترادفات: .1

http://www.albahar.com/
http://www.awse.com/
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 تستخدم لمبحث عن نصوص عربية متشابية المعنى، كما ىو مبين في المثال:

 عربية.البحث عن كممة" مساعدة" سيعطي من بين نتائج البحث كل الصفحات التي تحتوي كممات 

 ) مساعدة معنوية، مؤازرة...إلخ(.مثال: 

 البحث بالمعاني والترجمة: .2

 تستخدم لمبحث عن نصوص إنجميزية عن طريق كممة عربية يجيل المستخدم معناىا.

 إمكانية التعامل مع التشكيل بشكل جيد. -1

 استثناء بعض الكممات من البحث. -2

أو في كل  سماء المواقعأتحديد مجال البحث بحيث يقتصر عمى أن ترد الكممات في  -3

 المواقع.

 كمتييما.نجميزية أو إلة العربية أو اتحديد المغ -4

 قصر البحث عمى ما تم تحديثو من المواقع خالل ثالثة أو ستة أشير أو أي وقت. -5

 .500أو  100أو  50تحديد عدد النتائج بحيث ال يتجاوز -6

 :Naseejسيج موقع ن -2

يقدم موقع نسيج الكثير من الخدمات المجانية من خالل بوابتو عمى الشبكة العنكبوتية، ومن بينيا 

، تم إعدادىا web crawlerمحرك البحث الذي يعتمد عمى استخدام برنامج زواحف الويب 

باستخدام برامج تتجول خالل مواقع الشبكة العنكبوتية، وتحصر مصطمحات التكشيف وعناوين 

المواقع، ليتم تسجيميا في قاعدة بيانات بحيث يتم البحث فييا. وتتيح محرك بحث نسيج استرجاع 

صصة لذلك المعمومات من الشبكة العنكبوتية، كما تتيح البحث المتقدم من خالل واجية بحث مخ

 لمستفيد اآلتي:ا
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 البحث عن مجموعات من الكممات. -

 البحث عن بعض الكممات المذكورة. -

 البحث بنص أو عبارة محددة. -

 :دليل نسيج -3

يوفر نسيج عمى موقعو دلياًل يساعد المستفيدين عمى الوصول إلى المعمومات والمواقع المتاحة عمى 

مختمفة تتمثل في الرياضة والترفيو، والصحة، نترنت، ويستعرض الدليل فئات موضوعية إلشبكة ا

والمواقع الحكومية، والتسويق، واألسرة والمنزل، واألخبار، ووسائل اإلعالم، وأعمال األعمال، 

 نترنت والشعر والثقافة والفنون. أماإلوالسفر والسياحية والتعميم، واإلسالم والمسممين، والحاسوب وا

وتجييزه ستة أشخاص، بحيث يتم توزيع العمل فيما بينيم و  هدادبالنسبة لدليل نسيج فيتولى إع

 يشمل اآلتي:

 جمع بيانات الموقع. -

 إدخال بيانات المواقع إلى النظام. -

 تدقيق المعمومات التي يتم نشرىا في مرحمة تالية. -

قميمي محدد، ويقوم ىؤالء  ويتولى القائمون عمى الدليل بناء اعتماد نظام تصنيف موضوعي وا 

قاعدة البيانات الخاصة بالدليل، ويتضمن المعمومات اآلتية: أسم الموقع، الكممات المفتاحية، بإنشاء 

التصنيف اإلقميمي، التصنيف الموضوعي، لغة الموقع، وصف الموقع. وتسمح خدمة نسيج 

ألصحاب المواقع بتسجيل مواقعيم المختمفة في النظام الذي يتولى االحتفاظ بالبيانات الخاصة 

ع، إلى أن يتم مراجعتيا ونشرىا عمى الموقع، ليتم البحث فييا من خالل محرك البحث بالمواق
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تسجيل خاصًا بذلك عمى موقعيا عمى الشبكة. يتم إعداد الدليل  نموذجَ أالخاص بنسيج، وتتيح 

 باالعتماد عمى برامج تم تطويرىا في " نسيج" وىي:

 تصنيفيا وتسجيل البيانات الخاصة بتمك المواقع.برنامج الدليل: يستخدم لنشر بيانات المواقع بعد  -1

برنامج مراقبة: يستخدم لمراقبة المواقع المنشورة ومتابعة عمميا وتحديد المواقع التي تتوقف أو   -2

 تتعطل، وذلك ليتم تعديل بياناتيا وا عادة نشرىا أو إلغاؤىا.

، وبذلك 1997منذ شير مارس عممًا بأن خدمة نسيج تتبع شركة النظم العربية المتطورة، وقد بدأت 

 يعتبر نسيج أول موقع عربي يقدم:

 نترنت.إلاستخدام النصوص العربية لمنشر عمى ا -1

 إنجميزي(. -توفير خدمة بريد إلكتروني ثنائية المغة ) عربي -2

 توفير خدمة المراجعة الفورية عن طريق نداء نسيج. -3

 برنامج سندباد:-4

لمبرمجيات، وىو بمثابة النظام العددي المقابل لبرنامج برنامج الذي طورتو شركة صخر الىو 

(Netscapeالشيير )،  ويعمل برنامج سندباد مع إصدار من إصدارات برنامج تشغيلwindows 

نجميزية أو الفرنسية أو األلمانية أو غيرىا من المغات األخرى، إل، سواء منيا العربية أو ا95

في إطار إرسال واستقبال Netscape بجميع الوظائف ويستطيع مستخدمو برنامج سندباد القيام

لكترونية بالمغة العربية، وينطوي سندباد أيضَا عمى إمكانية االنخراط في مجموعات إلالرسائل ا

 المحادثة والمجموعات اإلخبارية بالمغة العربية، والعديد من اإلمكانات األخرى.

 ما يمي:متطمبات التشغيل: يحتاج تشغيل برنامج سندباد إلى 
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 .95windowsبرنامج تشغيل 

 .Netscape communicationبرنامج 

 ميجابايت لتنصيب اإلصدار الكامل. 60مساحة خالية عمى القرص الصمب ال تقل عن 

 Aynaأين -5

ىو محرك دليل لمبحث بالمغة العربية عمى مواقع الويب، ويتكون من ىيكمو ترتيبية تمكن المستعمل 

( و utf-8( و )cp-1256المعمومة التي يريد استغالليا، ويستعمل الشفرات )من تحديد موقع 

(iso8859-6كما ُييسر لممتصمين با ،)نترنت استعمالو دون المجوء إلى تشغيل نظام شامل إل

 .http://www.ayna.comبالمغة العربية، ونجده بالموقع التالي عمى شبكة االنترنت

 :Ebhathأبحث -6

( األمريكية منذ Eg5نجميزية، وقد أنجزتو شركة )إلبحث بالمغتين العربية وا يعد " أبحث" محرك

مساىمة في تطوير تكنولوجيا اإلعالم في الوطن العربي عمى شبكة م، وذلك ل1998مارس 

نترنت، وخصوصًا في مجال مواقع الويب بالمغة العربية. وتتمثل طريقة بحث ىذا المحرك في إلا

لسجالت الموجودة عمى الموقع المحمي وا عادة ترابط ) اليايبر تكست( ( ا (Recursiveتكرارية  

(liens hyper texts لموضع البيانات، ويتالءم " أبحث" مع مواقع الويب الصغيرة والمتوسطة )

(، كما أنو يشتغل عمى iso-8859-6( و )cp-1256الحجم، ويعتمد عمى مواصفات البيانات )

 (.perlبمغة )جميع أنظمة التشغيل ألنو أنجز 
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 :kashef netكاشف نت -7

يعد ىذا المنتج الجديد لشركة " صخر" من برمجيات البحث عن البيانات، وىو يقوم ببحوث بسيطة 

نترنت، وذلك بتحميل الصفحات التي تستجيب لطمبات إلبواسطة عدة محركات بحث عمى شبكة ا

برمجيات المالحة، ويمكن المستعمل المستعمل، وبعد عممية التحميل يقوم " كاشف نت" بتشغيل 

من رؤية المؤشرات المرتبطة بالصفحات المحممة. وتمكن برمجيات الوساطة لدى " كاشف نت" من 

ن كان ذلك ال يال طبيعة البحث  ئمإدماج محرك البحث الذي يتم اختياره من طرف المستعمل، وا 

تيا اقتصاد القائمة الجممية يستطيع بواسط فإن المستعمل مع " كاشف نت" عمى الئحة اختيار

 نشرىا وترتيبيا ال حقًا.و لممؤشرات ونفس الصفحات عمى القرص الصمب 

 :Nathraنظرة -8

، ويحتوي عمى برمجيات تقوم Indexationيعتبر" نظرة" محرك بحث يعتمد عمى التكشيف 

نجميزية إلوا( والمكتوبة بالمغتين العربية Htmlبالتكشيف و الفحص والفرز والبحث عمى نصوص )

لمعجم العربي، اوغيرىا، وقد تم تطويره خاصًة بالنسبة إلى لمغة العربية بإدماج برمجيات فحص 

ويتالءم محرك البحث " نظرة" مع مواقع الويب ذات الحجم الكبير والمتوسط، كما يعتمد عمى 

 عتبر طاقةتُ (، و Iso-8859-6( و )Unicode Htf-8( و )cp-1256مواصفات البيانات )

كانت، ويعتمد البحث  لغةٍ  ةِ أيبمكن من تكشيف أي نص إلكتروني و كشيف " نظرة" كبيرة جدًا إذ يُ ت

طرق ترتيب يتم اختيار إحداىا لحصول عمى البيانات المطموبة. ويحتوي" نظرة"  ة" نظرة" عمى ثالث

سبق ذكرىا، كما عمى برمجة بالمغة العربية يمكن ليا معالجة البيانات التي تعتمد المواصفات التي 

( (windows( و ويندوز Unixومنيا يونيكس ) ،أنو يتالءم مع جل أنظمة التشغيل الموجودة

( باسم ) أين(، EGSوغيرىما. وتتمثل في إصدارين مختمفين : األول تجاري تقوم بتسويقو شركة )
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ىناك  ن  إواإلصدار الثاني منتج خاص تقوم باستعمالو الشركة المصنعة السالفة الذكر. كما 

نشير ىنا إلى أن بعض األدلة التي تسمي  ،مجموعة كبيرة من األدلة العربية عمى الشبكة العنكبوتية

نفسيا عربية تضم في محتواىا مواقع غير عربية، أما لجودة تمك المواقع أو ألن محتواىا ييم 

ن ذلك ال يعني أن الباحث العربي، وىذه ثالثة أدلة تتميز بالشمول في التصنيف والمحتوى، إال أ

 غيرىا من األدلة ال يفي بالغرض، وىذه األدلة كالتالي:

 .www.aldali.comنترنت إل( وىو دليل فرعي من موقع عجيب وموقعو عمى اaldaliعجيب ) -1

 .www.alyousufi.comنترنت إل( وموقعو عمى اalyousufiالدليل العربي لممواقع اليوسفي ) -2

 .www.cvoon.fares.net(.موقعو عمى االنترنت faresعيون الموقع من ) فارس نت( ) -3

 :Sawafiمحرك سوافي -9

بشراكة عربية ، تم تصميمو ليحقق احتياجات الباحث العربي 2006محرك بحث عربي أطمق 

ثالث أكثر موقع  (مكتوب)( يعتبر محرك البحث العربي Alexaلما ورد بموقع ) اً فقألمانية. ووِ 

 عربي زيارة من قبل مستخدمي المواقع العربية.

 .http://www.ouon.comدليل المواقع العربية عيون 

 .http://www.raddadi.comدليل المواقع العربية ردادي 

 .http://awsc.com/home/pagc.phpأوس 

 .http://www.ayna.com/prva.ar.phpأين 

 http://ajecb.sakhr.com/gencral/privlacy.aspعجيب 

http://www.aldali.com/
http://www.alyousufi.com/
http://www.cvoon.fares.net/
http://www.ouon.com/
http://www.raddadi.com/
http://awsc.com/home/pagc.php
http://www.ayna.com/prva.ar.php
http://ajecb.sakhr.com/gencral/privlacy.asp
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 .http://www.maktoob.com/pri.lacy.phpمكتوب 

 ..lacy.nasecj.comhttp://priنسيج 
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 الدراسة التحميمية
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 تمييد

يبدأ ىذا الفصل بإعطاء نبذة مختصرة عن األكاديمية الميبية لمدراسات العميا )فرع بنغازي(، وكذلك 

تحميل الرسائل العممية المجازة من األكاديمية الميبية لى إنبذه عن مكتبتيا. ُثم ينتقل الفصل 

لمدراسات العميا فرع بنغازي. حيث يستعرض الفصل توزيع الرسائل زمنيًا عمى السنوات التي تغطييا 

( ونصيب كل سنة من عدد الرسائل المجازة. ُثم يستعرض توزيع الرسائل 2013-2004الدراسة )

ت زمنيًا بحسب األقسام العممية باألكاديمية، ونصيب كل قسم من الرسائل في كل سنة من السنوا

التي تشمميا الدراسة. لينتقل بعدىا الفصل إلى توزيع مصادر المعمومات التقميدية واإللكترونية 

المستشيد بيا، ونصيب كل قسم عممي من الشكمين. ثم يتناول الفصل توزيع الرسائل المستخدمة 

ذا وغير المستخدمة لممصادر اإللكترونية بحسب األقسام العممية باألكاديمية. كما يستعرض ى

الفصل توزيع مصادر المعمومات اإللكترونية المستشيد بيا إلى فئتين، األولى المصادر المعروفة، 

ويتناول الفصل أيضا ، والثانية المصادر غير المعروفة، ونصيب كل قسم عممي من الشكمين

ختتم وي ،التوزيع النوعي لممصادر اإللكترونية المستشيد بيا في الرسائل العممية موضوع الدراسة

 الفصل باستعراض التوزيع الُمغوي لممصادر التقميدية واإللكترونية المستشيد بيا.

 :لمحة عن األكاديمية الميبية )فرع بنغازي( :أوالً 

بدأت األكاديمية بقبول طمبات الراغبين في الدراسات العميا في مختمف التخصصات سبق وقد 

لألكاديمية وكان ذلك في بداية فصل الخريف  أعمنت عنيا وبذلك تقرر بدء الدراسة في مقر مؤقت

 م,وعندىا كانت بداية الدراسة في خمسة أقسام فقط وىى:1998عام 

 القانون )شعبة القانون العام(، العموم السياسية، المحاسبة، االقتصاد، اإلدارة. -1
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قسم إدارة  حيث تم افتتاح ،وطالبةطالب 75طمبة الدارسين باألكاديمية حينيا كان أجمالي عدد ال

 لتتوالى فيما بعد بقية أقسام األكاديمية وىي: (،MBAاألعمال لغير المتخصصين وىو ما يعرف )

 ف.2001قسم العموم البيئة في ربيع -1

 عمم المغة التطبيقي(.-قسم المغة اإلنجميزية بشعبتيو)الترجمة-2

 ف.2003قسم اإلدارة اليندسية في ربيع -3

 ف.2003قسم الحاسوب في ربيع -4

 وكذلك تم افتتاح قسم العموم االجتماعية  بُشعب مختمفة :

 ف.2003شعبة التربية وعمم النفس في ربيع -1

 ف.2005شعبة اإلدارة التعميمية في خريف -2

 ف.2006شعبة الدراسات الجغرافية في خريف -3

 ف.2006شعبة عمم االجتماع  في خريف -4

 ف.2007باإلضافة إلى قسم األحياء الدقيقة في خريف 

 و إضافة أقسام أخرى إلى قسم القانون وىى:

 شعبة القانون الجنائي.-1

 شعبة القانون الخاص.-2
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 شعبة القانون الدولي.-3

 كما أضيف في ىذا العام األقسام التالية:

 قسم التخطيط الحضري واإلقميمي.-1

 قسم العموم الرياضية بشعبتيو الرياضيات واالقتصاد واإلحصاء.-2

قسما اإلعالم والتاريخ،عالوة عمى ذلك فإن فرع األكاديمية يسعى إلى التنسيق مع إدارة  كما أضاف

األكاديمية إلى فتح أقسام أخرى جديدة مثل قسم تقنية المعمومات وقسم اليندسة الميكانيكية 

 (2011)األكاديمية،  والكيميائية.

 نبذة عن المكتبة: :ثأنياً 

افتتحت المكتبة مع افتتاح األكاديمية التي تضم أكثر من ثمانية عشر ألف عنوان من مجموعات 

المكتبة من كتب ودوريات ورسائل عممية، وتقع المكتبة في نطاق األكاديمية بمبنى خاص بيا 

، وتتنوع مصادر أوعية المعمومات بالمكتبة في عدة مجاالت (أرضي)وتتكون من طابق واحد 

عممية مختمفة، تيدف إلى تسييل الحصول عمى المراجع و الكتب والدوريات والمواد األخرى ذات 

الصمة بمجاالت الدراسة ومتطمبات البحث العممي لممستفيدين سواًء كانوا طمبة من داخل األكاديمية 

كتب عن طريق بطاقة المكتبة التي تمنح لطمبة األكاديمية فقط أما أو من خارجيا وتتم إعارة ال

بالنسبة لمطمبة الذين من خارج األكاديمية فيسمح ليم بأذن تصوير فقط من أجزاء الكتاب وتتبع 

المكتبة في عممية التصنيف العالمي المتعارف عمية لدى أخصائي المكتبات وىو ) تصنيف ديوي 

عظم المكتبات ، كما يوجد بيا سبع موظفين مقسمين عمى الفترة العشري( الذي تعمل عميو م
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الصباحية والمسائية، ويتم تزويدىا عن طريق شراء الكتب من المعارض الدولية العربية باإلضافة 

 (2018)الفرجاني،  إلى اإلىداء من بعض أعضاء ىيئة التدريس.

 انؼذديًنهرسبئمًانؼهًيخ::ًانزىزيغًانسينيًثبنثب ً

 بمختمف أقسامياييدف الجزء التالي من الدراسة إلى معرفة عدد الرسائل المجازة باألكاديمية 

تم ذلك من خالل الرجوع إلى كل رسالة  و, قسم( ونسبة كل 2013-2004العممية من سنة )

 .ومراجعة قائمتيا الببميوجرافيةعممية 

 لعددي لمرسائل العمميةالتوزيع الزمني ا (1الجدول رقم )

 النسبة عد الرسائل السنة
2004 27 2.83% 
2005 43 4.50% 
2006 76 7.96% 
2007 122 12.77% 
2008 117 12.25% 
2009 136 14.24% 
2010 127 13.30% 
2011 49 5.13% 
2012 182 19.06% 
2013 76 7.96% 
 100 955 المجموع
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 الزمني لمرسائل العممية التوزيع العددي (1الشكل رقم )

والشكل الموضح لو أن عدد الرسائل المجازة خالل الفترة الزمنية  (1يوضح الجدول رقم )

( رسالة عممية تشمل مختمف التخصصات العممية 955)، والبالغ عددىاالتي تغطييا الدراسة

م( ويتضح 2013-م2004باألكاديمية الميبية لمدراسات العميا فرع بنغازي في الفترة الممتدة من )

( رسالة، بنسبة 27م( )2004( حيث بمغت في أول سنة )2004أنيا في تزايد منذ سنة )

وىذا أمر طبيعي باعتبار أنيا أول  ،النسبةقل من حيث األ ىذه السنة ىي تعتبرو %( 2.83مئوية)

م( أرتفع عدد الرسائل إلى 2005سنة تم فييا الشروع في إجازة الرسائل العممية، بينما في عام )

م(  إلى 2006%( بينما وصل عدد الرسائل عام)4.50( رسالة وذلك بنسبة مئوية قدرىا )43)

ارتفاعًا في عدد الرسائل المجازة في عام  %(. ثم نالحع7.96( رسالة عممية، وكانت نسبتيا )76)

%( وفي ىذا العام زاد 12.77( رسالة وبنسبة مئوية قدرىا )122عدد إلى )الم( فقد وصل 2007)

عدد األقسام المانحة لمدرجات العممية؛ نتيجة لإلقبال عمى الدراسة باألكاديمية. كما نالحع أنو في 

%( وكذلك 12.25( رسالة عممية بنسبة بمغت )117م( كان عدد الرسائل المجازة )2008عام )
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( 136م( وصل عدد الرسائل المجازة باألكاديمية إلى )2009الحال في العامين التاليين، ففي عام )

( رسالة 127) إجازة (2010%( . وسجل في عام )14.24رسالة ومثمت نسبة مئوية قدرىا )

م( تراجع 2011لمجازة، بينما في عام )%( من العدد الكمي لمرسائل ا13.30عممية شكمت نسبة )

%( من المجموع الكمي لعدد 5.13بنسبة مئوية قدرىا ) مثمت( 49عدد الرسائل المجازة إلى )

الرسائل المجازة، ويرجع السبب في انخفاض عدد الرسائل في ىذه السنة إلى األوضاع األمنية غير 

ير، حيث توقفت الدراسة خالل ذلك العام فبرا 17المستقرة المتمثمة في توقف الدراسة خالل ثورة 

( رسالة عممية بنسبة 182م( إلى )2012قرابة عشرة أشير متتالية، بينما قفز العدد في سنة )

%( وىي أعمى نسبة باعتبار أنو تم خالليا إجازة العديد من الرسائل التي كان 19.06مئوية قدرىا )

( وىي فترة توقف الدراسة نتيجة 2013العام )م(، أما في 2011من المفترض إجازاتيا في العام )

األوضاع األمنية التي مرت بيا مدينة بنغازي خالل ىذه السنة والسنوات التالية، حيث انخفض عدد 

 %( من إجمالي الرسائل المحصورة بالدراسة.7.96( رسالة مثمت نسبة )76الرسائل المجازة إلى )

ًسبوًانؼهًيخ:انزىزيغًانسينيًنهرسبئمًثحستًاألقً:راثؼب ً

يبين الجدول التالي السنوات التي أجيزت فييا الرسائل العممية قيد الدراسة, واألقسام 

 العممية, ومجموع الرسائل المجازة بكل قسم, والبدايات لكل قسم .

 

 

 

 التوزيع الزمني لمرسائل بحسب األقسام العممية (2الجدول رقم )
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 السنوات
 األقسام
 العممية

20
04

 20
05

 20
06

 20
07

 20
08

 20
09

 20
10

 20
11

 20
12

 20
13

موع 
مج
ال

 

علومِوهندسةِ
 البيئة

8 11 29 47 40 39 25 12 22 11 466 

 678 10 32 9 19 24 21 14 14 10 3 القانونِِِ

 646 6 29 7 11 19 16 11 9 8 8 اإلدارةِوالتنظيم

 97 10 5 3 12 13 11 5 5 1 5 علومِسياسية

 84 5 5 - 7 3 10 14 5 10 3 محاسبة

 76 3 9 4 8 13 6 8 3 - - حاسوب

 75 3 8 3 10 5 6 7 8 3 - لغةِإنجليزية

 66 5 7 1 9 7 3 11 1 - - اإلدارةِالهندسية

 54 1 9 3 8 6 2 3 - - - علمِنفس

 44 8 10 2 2 - - - - - - األحياءِالدقيقة

 68 5 9 1 1 - - - - - - اإلعالم

 67 2 4 1 5 2 - 1 - - - علمِاالجتماع

 67 - 3 2 2 3 2 1 2 - - إدارةِاألعمال

 65 - 7 1 4 1 - - - - - االقتصاد

 67 1 7 - 2 - - - - - - اإلحصاء

 : 3 5 - - - - - - - - إدارةِتعليمية

 9 1 3 - 2 1 - - - - - جغرافيا

 7 1 4 - - - - - - - - التخطيطِالحضري

 7 1 4 - - - - - - - - الرياضيات

 77; 98 6:4 ;6 649 658 669 644 98 65 49 المجموع
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 التوزيع الموضوعي الزمني لمرسائل العممية (2الشكل رقم )                   

فمن خاللو تبين  ( عدد الرسائل المجازة باألقسام العممية باألكاديمية،2يبين  الجدول والشكل رقم)

مجازة مقارنًة باألقسام العممية األخرى أن قسم عموم وىندسة البيئة تحصل عمى أعمى عدد رسائل 

( رسالة عممية. كما يبين الجدول أيضًا البدايات لكل قسم باألكاديمية، ونالحع 244البالغ عددىا )

أن أقسام عموم وىندسة البيئة، والقانون، واإلدارة والتنظيم، والعموم السياسية، والمحاسبة كانت 

م(.  كما يتضح من الجدول أيضًا أن  2004رونية سنة )بدايتيا في االستعانة بالمصادر االلكت

 م، وقد تم ذكر2012أكبر عدد من الرسائل المستخدمة لممصادر اإللكترونية تمت إجازتيا سنة 

( بينما يقل عدد الرسائل المجازة باالكاديمية في أقسام اإلدارة 1السبب في الجدول السابق رقم )

الحضري، والرياضيات، وىذا األمر طبيعي؛ وذلك بسبب بداية ىذه التعممية،  والجغرافيا، والتخطيط 

 األقسام في السنوات األخيرة من الفترة التي تغطييا الدراسة.
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ًانزىزيغًانؼذديًنهرسبئمًثحستًاألقسبوًانؼهًيخ:ً:ب ًخبيس

( عمى أساس أكثر األقسام العممية إنتاجًا وليس من خالل األقدمية، 3تم إعداد الجدول رقم )
الجدول يبين ىذا الترتيب من األكثر إنتاجية إلى األقل فاألقل، وعمى الرقم من أن عدد األقسام و 

( بمغت 3( قسمًا إال أن األقسام التي يشمميا الجدول رقم )25العممية في األكاديمية بمغ عددىا )
د ىذه الدراسة؛ ( أقسام بعضيا لم ُيِجيْز أي رسالة حتى تاريخ إعدا6( قسمًا باعتبار أن ىناك )19)

وأيضًا ىناك بعض األقسام تمت إجازة بعض الرسائل بيا، ولكن تعذر  ،لحداثة تمك األقسام
 الوصول إلييا؛ نظرًا لعدم وجودىا عمى  أرفف المكتبة.

 التوزيع الموضوعي العددي لمرسائل العممية( 3) الجدول رقم

 النسبة عددِالرسائل األقسامِالعلمية

%25.55 244 علومِوهندسةِالبيئة  

القانونِِِِِ  156 3 16.3%  

اإلدارةِوالتنظيمِِِِ  124 12.98% 

العلومِالسياسيةِِِِ  70 2 7.3%  

المحاسبةِِِ  62 6.49% 

الحاسوبِِِِ  54 5.65% 

اللغةِاالنجليزيةِِِ  53 5.54% 

اإلدارةِالهندسيةِِِ  44 4.6% 

علمِالنفسِِِِ  32 3.35% 

األحياءِالدقيقةِِِِِ  22 2.3%  

اإلعالمِِِ  16 1.67% 

 15 1.57% (MBA)إدارةِاألعمال

%1.57 15 علمِاالجتماع  

%1.36 13 االقتصاد  

اإلحصاءِِ  10 1.04% 

إدارةِتعليميةِِِِ  8 0.83% 

جغرافياِِ  7 0.73% 

التخطيطِالحضريِِ  5 0.52% 

 %0.52 5 الرياضيات

%677 77; المجموع  
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 التوزيع الموضوعي العددي لمرسائل العممية (3الشكل رقم )

( والشكل البياني إلى أن عدد األقسام العممية باألكاديمية الميبية لمدراسات 3يشير الجدول رقم )

( 955( قسمًا في تخصصات عممية مختمفة. وقد أجازت ىذه األقسام )19العميا فرع بنغازي بمغ )

دول ( و يتضح من خالل الج2013-2004رسالة عممية في الفترة الزمنية التي تغطييا الدراسة )

أن األقسام العممية الثالثة : )عموم وىندسة البيئة، والقانون، واإلدارة والتنظيم( قد تحصمت عمى 

%( وتمثل نسبة األقسام الثالثة أكثر 12.98 -%16.33 -% 25.55أعمى النسب عمى التوالي )

ة. وقد يرجع من نصف العدد الكمي لمرسائل المجازة في جميع األقسام في الفترة التي تغطييا الدراس

ارتفاع عدد الرسائل في ىذه األقسام إلى قبول خريجين من تخصصات عممية مختمفة، كما تم 

اإلشارة إلى ذلك في فصل سابق عند الحديث عن األقسام العممية باألكاديمية، أو قد يكون السبب 

ببقية الجامعات  بأن األكاديمية ال تفرض شروطًا كثيرة عمى الطمبة المتقدمين إلييا إذا ما قورنت

الميبية األخرى. كما يمكن أن ُيعزى السبب إلى أن قسم عموم وىندسة البيئة من األقسام العممية 

الحديثة التي قد ال تتوفر في بقية الجامعات الميبية األخرى. بينما نالحع أن قسم العموم السياسية 
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( 62مجازة بقسم المحاسبة )%( في حين بمغ عدد الرسائل ال27.3( رسالة بنسبة )70وصل إلى )

%( ونالحع من الجدول تقارب في عدد الرسائل بين قسمي الحاسوب 6.49رسالة شكمت نسبة )

رسالة(  53%( و ) 5.65رسالة( بنسبة ) 54والمغة اإلنجميزية حيث بمغ عدد ونسب  رسائميما )

% (، و 4.6بنسبة  ) ( رسالة44%( عمى التوالي . يمي ذلك قسم اإلدارة اليندسية، )5.54بنسبة )

%(. كما نالحع انخفاضًا 3.35( رسالة بنسبة )32بمغ عدد الرسائل المجازة في قسم عمم النفس )

في عدد الرسائل المجازة في األقسام العممية األخرى إذ نجد أن قسم األحياء الدقيقة قد أجاز عدد 

%. وتساوى 1.67نسبة ( رسالة ب16%( في حين أجاز قسم اإلعالم )2.3( رسالة بنسبة )22)

دارة األعمال في عدد الرسائل المجازة حيث بمغت ) ( رسالة و بنسبة 15قسمي عمم االجتماع وا 

%(، بينما 1.36( رسالة ونسبتيا )13%( لكل منيما. أما في قسم االقتصاد فقد أجيزت )1.57)

( رسائل 10ء )ينخفض عدد الرسائل في بقية األقسام العممية حيث بمغت عمى التوالي: اإلحصا

%( وقد يرجع السبب في ذلك  0.83( رسائل بنسبة )8%( قسم اإلدارة التعميمية ) 1.04بنسبة )

( وجاء في المرتبة األخيرة قسمي 2إلى حداثة ىذه األقسام كما تم توضيحو في تحميل الجدول رقم )

ولعل السبب %( لكل منيما.   0.52( رسائل و بنسبة )5التخطيط الحضري والرياضيات بعدد )

 في ذلك يعود إلى إقبال معظم الطمبة عمى االمتحان الشامل بداًل من كتابة الرسالة.
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ًاألكبديًيخ:ًنرسبئمًواإلنكزرونيخًانزقهيذيخًانًؼهىيبدًيصبدرًسبدسب :ًرىزيغ

توزيع مصادر المعمومات التقميدية واإللكترونية بكل قسم من األقسام العممية  ا المحوريتناول  ىذ

محل الدراسة والمجموع الكمي لمصادر المعمومات التقميدية واإللكترونية، ونسبة كل منيما من 

 المجموع العام لممصادر

 توزيع مصادر المعمومات التقميدية واإللكترونية لرسائل األكاديمية (4) الجدول رقم

ِ
ِاألقسامِالعلمية

ِنسبةِتقليدي
ِالتقليدي

نسبةِِلكترونيإ
ِاإللكتروني

المجموعِالكليِ
ِللمراجع

نسبةِمصادرِالقسمِ
ِبصفةِعامة

%792311.21%6117.57%732392.43ِعلومِسياسية

%6841.97%345%65195ِاالقتصاد

%1581722.4%8865.6%1493194.4ِالقانون

%39385.58%1122.84%382697.16ِمحاسبة

%767111.86%2743.57.%739796.43ِاإلدارةِوالتنظيم

%1815825.57%4122.23%1765697.77ِعلومِوهندسةِالبيئة

%26433.74%27211.29%237189.71ِاللغةِاالنجليزية

%19582.77%1527.76%181692.24ِالهندسيةاإلدارةِ

%34714.92%762.19%339597.81ِعلمِالنفس

%19172.71%57631.15%134169.95ِالحاسوب

%4781.68%459.41%43391.59ِإدارةِتعليمية

%12111.7%494.18%115195.92ِعلمِاجتماع

%9171.28%485.29%85994.71ِإدارةِأعمال

%4931.7%61.22%48798.78ِجغرافيا

%15312.17%41.26%152699.74ِاألحياءِالدقيقة

%3991.57%338.27%36691.73ِالتخطيطِالحضري

%11611.64%615.26%119994.74ِاألعالم

%2741.39.%113.65%26496.35ِاإلحصاء

%961.36%11%96111ِرياضيات

%71617111%36415.15%6697794.85ِالمجموع
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 توزيع مصادر المعمومات التقميدية واإللكترونية لرسائل األكاديمية( 4شكل رقم )

من المؤشرات وىي كما  ( يمكن أن نخرج بمجموعةٍ 4بتحميل البيانات التي يعكسيا الجدول رقم )
  :يمي

بين المصادر التقميدية واإللكترونية المستخدمة في الرسائل التي تم تحميميا بشكل  بالمقارنةِ  -

عام، نجد أن االعتماد مازال بشكل كبير عمى المصادر التقميدية. فقد بمغ مجموع 

استشيادا  (66977)استشيادًا. منيا  (70617 )االستشيادات المرجعية في جميع الرسائل

استشيادًا إلكترونيًا، مثمت فقط  (3640)في مقابل  (%94.85)تقميديًا، ومثمت نسبة 

% من مجموع االستشيادات. وىذا مؤشر واضح عمى ضعف االعتماد عمى مصادر 5.15

 المعمومات اإللكترونية في رسائل األكاديمية.

اختمف معدل االعتماد عمى المصادر اإللكترونية من قسم ألخر، حيث سجل قسم  -

الحاسوب أعمى معدل استشياد إلكتروني، فقد بمغت نسبة االستشيادات المرجعية 
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. وتعتبر ىذه النسبة مرتفعة (%30.05)اإللكترونية في الرسائل المجازة من ىذا القسم 

قياسًا بالنسبة العامة لالستشيادات اإللكترونية في قياسا بباقي األقسام، كما أنيا مرتفعة 

يميو  (% 10.29)الرسائل بشكل عام. وفي المرتبة الثانية جاء قسم المغة اإلنجميزية بنسبة 

قسم اإلدارة التعميمية الذي بمغت نسبة استخدام المصادر اإللكترونية في رسائمو 

عمى  أما أقل األقسام اعتماداً . (%8.27). ُثم قسم التخطيط التربوي بنسبة (9.41%)

المصادر اإللكترونية جاء قسم الرياضيات الذي لم تسجل في الرسائل التي أجازىا القسم 

، ُثم قسم الجغرافيا (%0.26)أي واقعة استشياد إلكتروني. يميو قسم األحياء الدقيقة بنسبة

من الجدول  ، وجاءت باقي النسب متقاربة بين األقسام كما ىو واضح(%1.22)بنسبة 

أعاله. وربما يكون السبب في عدم استخدام تخصص الرياضيات لممصادر اإللكترونية إلى 

توافر مصادر تقميدية تغطي كافة متطمبات البحث في ىذا التخصص داخل مكتبة 

 األكاديمية.

وربما يرجع السبب في ارتفاع معدل االعتماد عمى المصادر اإللكترونية في قسمي  -

ة اإلنجميزية وانخفاضيا في رسائل األقسام األخرى إلى إجادة طالب قسم الحاسوب والمغ

المغة اإلنجميزية ليذه المغة التي تعتبر لغة البحث األولى في االنترنت وتتوافر العديد من 

المصادر بيذه المغة، وربما يكون عائق المغة ىو السبب الرئيسي في انخفاض معدل 

ادر اإللكترونية. أما بالنسبة لقسم الحاسوب الذي احتل قسام األخرى عمى المصألاعتماد ا

الترتيب األول في نسبة االستشياد اإللكتروني فيمكن أن ُيعزى السبب إلى طبيعة ىذا 

التخصص الذي يجيد طالبو استخدام محركات البحث ويجيدون التعامل مع المصادر 

لسبب في انخفاض نسبة اإللكترونية بصفة عامة بطبيعة تخصصيم. ويمكن أن يكون ىو ا
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خرى لممصادر االلكترونية وذلك الفتقارىم لميارات البحث واالسترجاع ألقسام األاستخدام ا

 ليذا النوع من مصادر المعمومات.

( وفي عموده األخير نسبة االستشيادات بصفة عامة إلى النسبة 4كما يعكس الجدول رقم ) -

فقد بمغ العدد الكمي لممصادر التي استعان ت المرجعية في كل األقسام. االعامة لالستشياد

، اً عممي قسماً  (19)مصدرُا موزعة عمى  (70617)بيا طمبة األكاديمية في إعداد رسائميم 

لكترونية. وقد بمغ أعمى معدل  في قسم   الستشياداتوموزعة أيضًا إلى مصادر تقميدية وا 

 (%25.57) مصدرًا مثمت نسبة (18058)عموم وىندسة البيئة حيث بمغ عدد المصادر  

.  وبالرغم من مجيئ ىذا القسم في (%22.4)مصدرًا وبنسبة ( 15817)يميو قسم القانون 

جمالي لممصادر، نجد أنو يحتل مرتبة متأخرة من حيث إلالمرتبة الثانية من حيث الغدد ا

ة في ىذا القسم نسبة المصادر اإللكترونية إلى التقميدية، فقد بمغ عدد االستشيادات المرجعي

فقط. في حين نجد قسم مثل الحاسوب الذي احتل المرتبة األولى من حيث  (5.6%)

نجد أن العدد الكمي   (%30.05)االعتماد عمى المصادر اإللكترونية والتي بمغت 

لممصادر)مجموع التقميدية واإللكترونية(  التي تم االعتماد عمييا في الرسائل المجازة من 

 مصدرًا. (1341)فقط  ىذا القسم كان

ما ُيمكن استنتاجو من الجدول السابق بصفة عامة ىو أن طبيعة التخصص تؤثر سمبًا أو   -

 يجابًا عمى كثافة االعتماد عمى مصادر المعمومات اإللكترونية في أعداد البحوث العممية.إ

  (26-25، الصفحات 2008)جوىري،  ومن خالل العرض السابق نجد أن ىناك دراسة

اتفقت  مع الدراسة الحالية من حيث التطرق إلى استخدام المصادر اإللكترونية، وكذلك استخداميا 

لنفس أداة جمع البيانات، ومدى اإلفادة منيا في البحث العممي وكان من نتائجيا " أن استخدام 
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( رسالة، كما 246( رسالة من أصل )33وبواقع )%( منيا 13.4المصادر اإللكترونية قدر بنسبة )

( 60%( فقد سجمت )1أن عدد واقعات االستشياد المرجعي اإللكتروني ذاتو لم تصل إلى نسبة )

( حجم الواقعات المستشيد بيا، أي ما يعادل نسبة 23279واقعة إلكترونية من إجمالي )

 الطالبات . %( من خالل إعداد دليل )ببميوجرافيا( بالرسائل شطر0.71)
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ًب :رىزيغًانرسبئمًانزيًاسزخذيذًثهبًيصبدرًاإلنكزرونيخًورقهيذيخ:سبثؼ

يعرض الجدول التالي عدد الرسائل باألقسام العممية، وعدد الرسائل التي توافرت بيا المصادر 

 لكترونية، والرسائل التي لم يتوافر بيا مصادر إلكترونية ونسبة كل منيما.إلا

 (5رقم )الجدول 

مرسائل عمى األقسام العممية التي استخدمت مصادر إلكترونية لالتوزيع العددي والموضوعي 
 وتقميدية

رسائلِاستخدمتِِاألقسامِالعلميةِ
ِمصادرِإلكترونية

رسائلِلمستخدمِِالنسبة
ِإلكترونيةِمصادر

مجموعِِالنسبة
ِالرسائل

5211.2ِعلومِسياسية
%

183.1%97ِ

65ِ%61.2%72ِاقتصاد

678ِ%830.2%7316ِقانون

84ِ%327%307ِمحاسبة

646ِ%6413.0%6013ِإدارةِوتنظيم

67ِ%816.3%72ِإدارةِأعمال

466ِ%1654%7917ِعلومِوهندسةِالبيئة

75ِ%153.1%388.2ِاللغةِاالنجليزية

66ِ%204.1%245.2ِاإلدارةِالهندسية

54ِ%133%194.1ِعلمِالنفس

76ِ%143%409ِالحاسوب

ِ:%31%51.1ِإدارةِتعليمية

67ِ%71.4%82ِعلمِاجتماع

9ِ%41%31ِجغرافيا

44ِ%194%30.2ِاألحياءِالدقيقة

7ِ%41%10.2ِالتخطيطِالحضري

68ِ%61.2%102.2ِاألعالم

67ِ%51.0%51.1ِاإلحصاء

7ِ%51.0%00.0ِرياضيات

77ِ;ِ%6ِ677;6ِ%686ِ677ِالمجموع
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 توزيع الرسائل التي استخدمت مصادر إلكترونية وتقميدية (5الشكل رقم )

( الموضح لو نجد أن قسم عموم 5( والشكل البياني رقم )5من خالل االطالع عمى الجدول رقم )

وىندسة البيئة سجل أعمى رصيد لمرسائل التي توافرت فييا مصادر إلكترونية إلى جانب المصادر 

( رسالة أجازىا القسم 244( رسالة بمصادر إلكترونية من إجمالي )79التقميدية حيث استشيدت )

%( من الرسائل التي توافر بيا  مصادر 17الل الفترة التي تغطييا الدراسة، وبيذا سجمت نسبة )خ

( رسالة استشيدت 73إلكترونية، ويأتي في المرتبة الثانية قسم القانون الذي يبمغ عدد رسائمو )

( رسالة، بينما سجل قسم اإلدارة 156%( من أصل )16بمصادر إلكترونية، وسجمت نسبة )

%( 13( رسالة، وبنسبة )60( رسائمو، منيا  )124نظيم الذي بمغ العدد الكمي لرسائمو )والت

استشيدت بمصادر إلكترونية. في حين سجل قسم العموم السياسية في نسب متقاربة حيث بمغت 

إجمالي عدد الرسائل، بينما تأتي األقسام  من( رسالة 70%( من )11.2( بنسبة )52رسائمو )

وب والمحاسبة والمغة االنجميزية واإلدارة اليندسية في نسب متقاربة عمى التوالي التالية: الحاس

(9%-7%-8.2%-5.2.)% 
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وينخفض عدد المصادر اإللكترونية بقسم التخطيط الحضري ليصل إلى رسالة واحدة، وبنسبة 

يقة %(، بينما ينعدم استخدام المصادر الكترونية في بعض األقسام مثل قسم األحياء الدق0.2)

واإلعالم، وعمم االجتماع، واالقتصاد، واإلحصاء واإلدارة التعميمية، والجغرافيا، وقد يكون السبب في 

ذلك ىو نشأة ىذه األقسام العممية مؤخرًا باألكاديمية، وذلك باعتبار أنو تم فحص جميع رسائل 

 عمي قائمة المراجع بيا . واالطالعاألكاديمية محل الدراسة 
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ًب :ًرىزيغًانًصبدرًاإلنكزرونيخًحستًاألقسبوًانؼهًيخ:ثبين

نستعرض في ىذه الجزئية توزيع المصادر اإللكترونية المستخدمة في  الرسائل العممية التي أجازتيا 

األكاديمية خالل الفترة التي تغطييا الدراسة، ونصيب كل قسم عممي من المصادر اإللكترونية 

 كترونيًا. والجدول التالي بين ىذا التوزيع( مصدرًا إل3640البالغ عددىا )

 عدد المصادر اإللكترونية باألقسام العممية (6الجدول )

عددِالمصادرِِاألقسامِالعلمية
ِاإللكترونية

ِالنسبة

%60016.48ِعلومِسياسية

%340.93ِاالقتصاد

%88624.34ِقانون

%1123.08ِمحاسبة

%2747.53ِإدارةِوتنظيم

%481.32ِإدارةِأعمال

%40211.04ِعلومِوهندسةِالبيئة

%2727.47ِاللغةِاالنجليزية

%1524.18ِاإلدارةِالهندسية

%762.09ِعلمِالنفس

%57615.82ِحاسوب

%451.24ِإدارةِتعليمية

%491.35ِعلمِاجتماع

%60.16ِجغرافيا

%40.11ِأحياءِدقيقة

%330.91ِالتخطيطِالحضري

%611.68ِإعالم

%100.27ِإحصاء

ِ%5867ِ677ِالمجموع
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 عدد المصادر اإللكترونية باألقسام العممية(6الشكل رقم )

( الخاص بتوزيع المصادر اإللكترونية عمى األقسام العممية باألكاديمية، والبالغ 6من الجدول رقم )

المرتبة األولى، حيث بمغ عدد نالحع أن قسم القانون جاء في  ( مصدرًا إلكترونيًا،3640عددىا )

( مصدرًا، ومثمت 886المصادر اإللكترونية المستشيد بيا في الرسائل التي أجازىا ىذا القسم )

%( من مجموع المصادر اإللكترونية المستخدمة في الرسائل العممية التي أجازتيا 24.34نسبة )

السياسية في المرتبة الثانية بعدد  األكاديمية في الفترة التي تغطييا الدراسة. وجاء قسم العموم

 .%(16.48( مصدرًا بنسبة )600)

%(، 15.82( مصدرًا إلكترونيًا وبنسبة )576ثم يأتي قسم الحاسوب ليحتل المرتبة الثالثة بعدد )

( مصدرًا بنسبة 402بينما يأتي قسم عموم وىندسة البيئة في المرتبة الرابعة حيث سجل )

األقسام العممية بنسب قميمة جدًا من الرسائل موضوع الدراسة، و يمثل %( بينما تأتي بقية 11.04)

رغم االستشياد بالمصادر اإللكترونية في أربع رسائل من الرسائل ، قسم األحياء الدقيقة أقل نسبة

%( من إجمالي العدد الكمي 0.11التي أجازىا القسم حيث لم تتجاوز المصادر اإللكترونية نسبة )

 علومسٌاسٌة

 اَللتصاد

 لانون

 محاسبة

 إدارةوتنظٌم

 إدارةاعمال

 علوموهندسةالبٌئة

 اللغةاَلنجلٌزٌة

 اإلدارةالهدسٌة

 علمنفس

 حاسوب

 إدارةتعلٌمٌة
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رونية، وىذا ال ينفي أن جميع األقسام العممية قد توافرت بيا مصادر إلكترونية لممصادر اإللكت

 .(5ماعدا قسم الرياضيات الذي تم توضيحو والتطرق إليو في الجدول السابق رقم )

عمى الرغم من أن بعض الدراسات قد بينت " أنو كمما كانت الرسالة أو األطروحة تتناول موضوعًا و 

إال أن ذلك لم يتحقق  يستعينون بمصادر إلكترونية متاحة عبر االنترنت أكثر"حديثًا فإن أصحابيا 

أن معظم موضوعاتيا حديثة إال أن االستعانة بالمصادر  . بالرغم منالدراسة الحالية في 

 (207، صفحة 2014)عباس،  اإللكترونية فييا قميل.

ًًؼروفخ:اناالنكزرونيخًانًؼروفخًوغيرًًالمواقعربسؼب :ًرىزيغً

ىذا المحور تم تقسيم مصادر المعمومات اإللكترونية المستخدمة في الرسائل المجازة من فً

األكاديمية إلى قسمين. القسم األول لممصادر اإللكترونية المعروفة، ويقصد بيا المصادر التي 

كترونية، ومقاالت الدوريات اإللكترونية، والموسوعات تنتمي ألنواع محددة ومعروفة، مثل الكتب اإلل

اإللكترونية، والمنتديات، والصفحات الشخصية، وغيرىا من األشكال التي تندرج ضمن مصادر 

المعمومات اإللكترونية. وتم ذلك بناء عمى البيانات الببميوجرافية المسجمة عن كل حالة استشياد. 

اقع غير معروفة لعدم وجود بيانات ببميوجرافية ُتمكن من تصنيفيا أما النوع الثاني فقد تم تسميتو مو 

تحت أي من الفئات السابقة. والجدول التالي يبين توزيع المصادر المعروفة وغير المعروفة بحسب 

 كل قسم من أقسام األكاديمية.
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ِتوزٌعالمصادراإللكترونٌةالمعروفةوغٌرالمعروفة(7ِالجدولِرقمِ)

 انًىاقغ
العلميةِاألقسام  

 انًجًىع اننسجخ غيرًيؼروفخ اننسجخ يىاقغًيؼروفخ

 600 25.33% 152 74.67% 448 ػهىوًسيبسيخ

 34 61.76% 21 38.24% 13 االقزصبد

 886 44.02% 390 55.98% 496 انقبنىٌ

 112 22.32% 25 85.29% 87 يحبسجخ

 274 27.74% 76 72.26% 198 إدارحًورنظيى

 48 33.33% 16 66.67% 32 إدارحًأػًبل

 402 37.56% 151 62.44% 251 ػهىوًوهنذسخًانجيئخ

 272 30.88% 84 69.12%  188 انهغخًاالنجهيسيخ

 152 19.74% 30 80.26% 122 اإلدارحًانهنذسيخ

 76 5.26% 4 94.74% 72 ػهىًاننفس

 576 19.10% 110 80.90% 466 حبسىة

 45 2.22% 1 97.78% 44 إدارحًرؼهيًيخ

 49 10.20% 5 89.80% 44 ػهىًاالجزًبع

 6 83.33% 5 16.67% 1 جغرافيب

 4 25% 1 75% 3 أحيبءًدقيقخ

 33 63.63% 21 36.36% 12 انزخطيطًانحضري

 61 16.19% 10 83.61% 51 إػالو

 10 0% 0 100% 10 إحصبء

 3640 30.27% 1102 69.73% 2538 انًجًىع
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معروفةوغٌرالمعروفةاإللكترونٌةالموالعتوزٌع(7ِ)ِشكلِرقم

مصدرًا إلكترونيا تم االستعانة بيا في الرسائل  (3640)من الجدول السابق الذي يشتمل عمى 

%( 30.27العممية المجازة من األكاديمية الميبية. نالحع أن ىناك نسبة كبيرة تقترب من الثمث )

الباحثون بذكر الرابط فقط دون إدراج أي بيانات  اكتفىمصادر إلكترونية غير معروفة، حيث 

 ببميوجرافية تساعد عمى تحديد ىوية المصدر وفئتو. وقد توزعت ىذه المصادر عمى األقسام العممية 

بنسب متفاوتة. فقد سجل قسم الجغرافيا أعمى نسبة مواقع غير معروفة، حيث بمغت نسبتيا 

. وفي المرتبة الثانية قسم التخطيط الحضري %( لممواقع المعروفة16.67%( مقابل )83.33)

%( 36.36موقعا معروفًا وبنسبة ) 12%(  مقابل 63.63موقعًا غير معروف بنسبة ) (21)بعدد 

%( لممواقع 38.24%( لممواقع غير المعروفة، مقابل )61.76يميو قسم االقتصاد بنسبة )

 المعروفة.

 استشياداتو أما أقل األقسام من حيث المواقع غير المعروفة فقد جاء قسم اإلحصاء الذي لم ترد في 

المرجعية أي حالة استشياد بمواقع غير معروفة، وكانت نسبة المواقع المعروفة في ىذا القسم 

روفة، من المواقع التي استخدميا مع (%97.78)كانت  ي%( تاله قسم اإلدارة التعميمية الذ100)

%( لممواقع المعروفة، 94.74%( فقط غير معروفة. ثم قسم عمم النفس بنسبة )2.22مقابل )

%( و 10.20%( لممواقع غير المعروفة. وتراوحت نسب باقي األقسام ما بين )5.26مقابل )

 عاله.أ %( من حيث المواقع غير المعروفة كما ىو مبين في الجدول 44.02)

بصفة عامة نالحع أن نسبة ال يستيان بيا من المصادر المسجمة في ومن بيانات الجدول السابق 

الرسائل التي تم تحميميا ىي لمواقع غير معروفة بالنسبة لمباحثة، نظرًا لعد اكتمال العناصر 

الببميوجرافية التي تساعد في تحديد ىوية المصدر. وربما يرجع السبب في ذلك إلى عدم معرفة 
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مع دراسة عزة  الحاليةاتفقت الدراسة  وقدادر اإللكترونية داخل رسائميم ، الطمبة بكيفية توثيق المص

الصعوبات جوىري من حيث معرفة نوعية المصادر التي استعان بيا الطمبة، حيث أشارت إلى 

في إلحاق بعض المصادر بفئة أو نمط معين، وىي األعمال المنشورة بمواقع فقط  التي واجيتيا

 (28-27، الصفحات 2008)جوىري،  .دون أي بيانات أخرى"

ًنكزرونيخ:إلا :ًانزىزيغًاننىػيًنًصبدرًاػبشر

من خالل تحميل مصادر المعمومات اإللكترونية المستشيد بيا في رسائل األكاديمية والتي بمغ 

( أشكال، باإلضافة 9تصنيفيا إلى )( مصدرًا تم 2538( مصدرًا إلكترونيًا، منيا )3640عددىا )

مصدرًا، وىي لممصادر غير المعروفة أو غير المحددة والتي لم  1102إلى فئة عاشرة ضمت 

تتمكن الباحثة من تضمينيا ضمن أي شكل من األشكال التسعة لعدم اكتمال البيانات الببميوجرافية 

 التي تحدد شكل المصدر. والجدول التالي يبين ىذه األشكال

التوزٌعالنوعًلمصادرالمعلوماتاَللكترونٌة(8)ِلجدولِرقما

ِالنسبةِالعددِنوعِالمصادر

%111843.65ِمقاالتِودوريات

%91836.17ِكتبِإلكترونية

%41416.31ِبحوث 

%712.76ِتقارير

%171.67ِرسائلِعلمية

%31.12ِأدلةِإلكترونية

%11.14ِببليوجرافيات

%51.21ِمحاضرات

%21.18ِموسوعاتِوقواميس

ِ%8358ِ011ِالمجموع
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 التوزيع النوعي لمصادر المعمومات االلكترونية (8) الشكل رقم

( نالحع أن العدد الكمي لممصادر اإللكترونية المعروفة  8من خالل تحميل بيانات الجدول رقم )

( مصدرًا. وقد احتمت مقاالت الدوريات المرتبة األولى حيث بمغ 2538بجميع األقسام العممية بمغ  )

بيا،  نصف عدد المصادر اإللكترونية المعروفة المستشيد ، أي ما يقارب( مقالة 1108عددىا )

مجموع المصادر المعروفة. يمييا الكتاب اإللكتروني  بعدد  %( من43.65ومثمت ما نسبتو)

%( في المرتبة الثانية، بينما تأتي البحوث في المرتبة الثالثة بعدد 36.17( كتابًا و بنسبة )918)

بنسبة ( تقريرًا و 70%(  يمي ذلك التقارير والتي بمغ عددىا  )16.31( بحثًا وبنسبة )414)

( رسالة و 17المرتبة الخامسة بعدد ) %(في المرتبة الرابعة، أما الرسائل العممية جاءت في2.76)

 ت%(  بينما تنخفض نسبة االستعانة بالببميوجرافيات والموسوعات واألدلة. حيث جاء0.67بنسبة )

%( 0.12%( لمموسوعات، و )0.08ميوجرافيات، و )ب%( لمب0.04نسب ىذه األشكال كما يمي:  )

 %( لممحاضرات .0.20لألدلة ، و )

,  مقاالتِودوريات
43.65%  

,  كتبِإلكترونية
36.17%  

%16.31, بحوث  

,  تقارير
2.76%  

,  رسائلِعلمية
0.67%  

,  أدلةِإلكترونية
0.12%  

,  ببليوجرافيات
0.04%  

%0.20, محاضرات موسوعاتِ 
,  وقواميس

%0.08 
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وربما كان سبب تفوق بعض المصادر عن غيرىا سيولة الحصول عمييا عبر االنترنت.أو ربما 

 (2007)مزيش،  يعود إلى األسباب التالية:

 المغة التي تعد من الصعوبات التي تعرقل عممية البحث عن المعمومات.-1

 عدم وثوق الطمبة في بعض المواقع.-2

 الكم اليائل من المعمومات التي يصعب انتقاء المعمومات واختيار األفضل منيا.-3

التي تكمن في دفع و صعوبة الدخول عمى المواقع العممية، وذلك بفرض بعض القيود عمييا -4

 االشتراك الذي تفرضو بعض الدوريات العممية .

االعتماد عمى المصادر االلكترونية ال يزال بسيطًا، ولكن ىذا ال ينفي أنيا في  فإن وبشكل عام

ن اإلقبال عمى استخدام أالستار  في   اتفقت  الدراسة الحالية مع دراسة عبد وقدتزايد مستمر، 

مصادر المعمومات اإللكترونية في تزايد ممحوظ؛ لقدرة ىذه الوسائل العالية في استرجاع المعمومات 

وتخزينيا وتوفير المعمومات الجديدة والتواصل مع اآلخرين عبر البريد اإللكتروني باإلضافة إلى 

 (334)خميفة، صفحة  السرعة والفاعمية والحداثة التي تميزىا.

 نكزرونيخ:إل:ًانزىزيغًانهغىيًنهًصبدرًانزقهيذيخًواحبديًػشر

المحور التوزيع الُمغوي لممصادر المستشيد بيا في الرسائل العممية المجازة من يتناول ىذا 
األكاديمية الميبية فرع بنغازي، لمخروج بمؤشر عن لغة البحث لدى طمبة األكاديمية. وقد تم تصنيف 
المغات إلى لغة عربية ولغة إنجميزية، حيث لم ُتسجل أي حالة استشياد بمصادر معمومات صادرة 

غة أخرى. وسنتناول في الجدول التالي توزيع المغتين عمى المصادر المستشيد بيا بصفة بأي ل
 .عامة، ُثم التعرف عمى مجموع ونسبة كل لغة لكل شكل عمى حده
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 لكترونيةإلالتوزيع المغوي لممصادر التقميدية وا (9الجدول رقم )

 المغة  
 

 النوع

المغة  النسبة المغة العربية
 اإلنجميزية

 المجموع النسبة

 66977 27.73% 18574 72.26% 48403 المصادر التقميدية
المصادر 
 اإللكترونية

1713 %47.06 1927 %52.94 3640 

 70617 %29.1 20501 70.9% 50116 المجموع
 

 

 التوزيع المغوي لمصادر المعمومات (9الشكل رقم )

المغة العربية ىي لغة البحث األساسية ( والشكل المبين لو نالحع أن 9من بيانات الجدول رقم )

المستخدمة من قبل طمبة األكاديمية . فقد بمغ عدد  المصادر المستشيد بيا، بشكمييا التقميدي 

( مصدرًا مستشيد بو، ومثمت نسبة 70617( مصدرًا من أصل )50116واإللكتروني، )

  %( لمغة اإلنجميزية.29.1( وبنسبة  )20501%( في مقابل )70.9)

 المصادرِاإللكترونية المصادرِالتقليدية
المصادرِاإللكترونيةِ

 والتقليديةِمعا ِ

%72.26 اللغةِالعربية 47.06% 70.90%

%27.73 اللغةِاإلنجليزية 52.94% 29.10%
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النظر إلى كل شكل عمى حده نالحع أن النسبة لم تختمف كثيرًا بالنسبة لممصادر التقميدية، حيث وب

%( لمغة اإلنجميزية. وقد يرجع ذلك إلى أن 27.73%(  مقابل )72.26بمغت نسبة المغة العربية )

طالب كل معظم التخصصات العممية األدبية كانت بالمغة العربية، وذلك تبعًا لمغات التي يجيدىا ال

حسب تخصصو. أما بالنسبة لممصادر اإللكترونية نالحع أن ىناك تفوقًا لمغة اإلنجميزية. فمن 

خالل بيانات الجدول نالحع أن عدد المصادر اإللكترونية اإلنجميزية المستشيد بيا قد بمغ 

( 1713%( مقابل )52.94( مصدرًا إلكترونيًا، ومثمت نسبة )3640( مصدرًا من أصل )1927)

 %( لمغة العربية.47.06مصدرُا وبنسبة )

ربما يرجع ذلك إلى أن أغمبية المواقع االلكترونية تنشر بالمغة االنجميزية، فضاًل عن التخصصات 

العممية التي تخص المجاالت  العممية باألكاديمية وذلك باستثناء قسم المغة االنجميزية الذي يكون 

وعمى الرغم من أن ىناك بعض  .مغة االنجميزيةالب من الطبيعي استخداميم لمصادر المعمومات

الدراسات التي أشارت" بمحدودية اإلفادة من مصادر المعمومات االلكترونية بمغات أخرى غير 

، حيث نجد أن في ىذه الجزئية الدراسة السابقة تختمف عنالدراسة الحالية  نتائج إال أن"العربية

 (120، صفحة 2010)معتوق،  كانت بنسبة أكبر. المصادر االلكترونية بالمغة االنجميزية
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ِالفصلِالخامس



ِنتائجِالدراسةِوتوصياتها
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 نتائج الدراسة وتوصياتيا:

 أوال النتائج:

من خالل الدراسة الميدانية واستخالص بياناتيا وعرضيا في جداول وأشكال بيانية وتحميميا 

 وتفسيرىا، توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج نعرضيا فيما يأتي:

( رسالة عممية في مختمف 955الرسائل المجازة خالل الفترة التي تغطييا الدراسة )بمغ عدد  

  .التخصصات العممية باألكاديمية الميبية لمدراسات العميا بفرع بنغازي 

الرسائل العممية المجازة من األكاديمية الميبية لمدراسات العميا في تزايد مستمر من سنة إلى سنة،  

( 27بسبب الظروف األمنية التي مرت بيا مدينة بنغازي. حيث كان عددىا ) 2013باستثناء عام 

 . 2012( رسالة في عام 182في حين بمغ العدد ) 2004رسالة عام 

ة ىو أكثر األقسام العممية باألكاديمية إجازة لمرسائل العممية فقد أجاز قسم عموم وىندسة البيئ 

( رسالة. أما قسمي التخطيط الحضري والرياضيات فيما األقل إنتاجًا لمرسائل العممية، حيث 244)

 ( رسائل.5لم ُيجز كل منيما سوى )

%( 94.85)المصادر التقميدية ىي األكثر استخدامًا وبدرجة كبيرة، حيث بمغت نسبتيا 

 %( فقط لممصادر اإللكترونية.5.15مقابل)

قسم الحاسوب ىو أكثر أقسام األكاديمية استخدامًا لممصادر اإللكترونية، حيث بمغت نسبتيا  

%(  لممصادر التقميدية. أما أقل األقسام استخداما لممصادر 69.95%(، مقابل  )30.05)

 .% (  لممصادر التقميدية99.74% ( مقابل )0.26اإللكترونية جاء قسم األحياء الدقيقة بنسبة )

( إلى  %48.59نسبة الرسائل المستشيدة إلى غير المستشيدة بمصادر إلكترونية بمغت  ) 

واحتمت الرسائل المجازة من قسم عموم وىندسة البيئة المرتبة األولى من حيث نسبة  %(.51.41)
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موع الرسائل المستشيدة بمصادر %( إلى مج17رسائل القسم المستشيدة بمصادر إلكترونية )

 إلكترونية عمى مستوى األكاديمية. 

من حيث نسبة الرسائل المستخدمة إلى غير المستخدمة لممصادر اإللكترونية داخل كل قسم عمى  

%( و 74.29حدة، جاء قسمي الحاسوب والعموم السياسية في المرتبة األولى والثانية بنسبة )

 .%(13.64قسم األحياء الدقيقة في المرتبة األخيرة بنسبة )%( عمى التوالي. وجاء 74.07)

 .قسم الرياضيات ىو القسم الوحيد الذي لم يستخدم أي مصدر إلكتروني 

( مصدرًا إلكترونيًا مستشيد بو في الرسائل المجازة من األكاديمية احتل قسم القانون 3640من ) 

ء قسم األحياء الدقيقة في المرتبة %( . وجا24.34( مصدرًا، و نسبة )886المرتبة األولى )

 %(.0.11األخيرة بنسبة )

الباحثون  اكتفى%( مصادر إلكترونية غير معروفة، حيث 30.27نسبة كبيرة تقترب من الثمث ) 

 بذكر الرابط فقط دون إدراج أي بيانات ببميوجرافية تساعد عمى تحديد ىوية المصدر وفئتو.

فئات، وجاءت مقاالت الدوريات اإللكترونية  تسع بيا في انحصرت المصادر اإللكترونية المستشيد 

والكتب اإللكترونية كأكثر أنواع مصادر المعمومات اإللكترونية المستشيد بيا حيث بمغ مجموع 

%(. بينما 43.65%( مع أفضمية لمقاالت الدوريات التي جاءت نسبتيا )79.82النوعين معًا )

 %(.0.04رة بنسبة)جاءت الببميوجرافيات في المرتبة األخي

تفوق المغة اإلنجميزية عمى العربية في المصادر اإللكترونية المستشيد بيا. حيث بمغت نسبة المغة  

 %( لمغة العربية.47.06%( مقابل ) )52.94اإلنجميزية )

ىنا كمصادر إلكترونية بياناتيا الببميوجرافية ناقصة، ومصادر أخرى لم يذكر فييا أي نوع من  

الباحثون بذكر الرابط فقط األمر الذي أدى إلى صعوبة تصنيفيا  اكتفىببميوجرافية، و البيانات ال
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تحت أي نوع من المصادر،عمى الرغم من أنو قد تمت االستفادة منيا فعال في الرسائل موضوع 

 الدراسة.

 .ىناك قصور وعدم إدراك لدى كثير من الطالب بأساليب وطرق توثيق المصادر اإللكترونية  

 :ثانيًا: التوصيات

 بناًء عمى ما توصمت إليو الدراسة من نتائج توصي الباحثة بما يأتي:

لطمبة عمى استخدام المصادر اإللكترونية التي أصبحت جزء ميم في البحوث احث المشرفين  

 العممية، لما توفره من حداثة وتنوع قد ال تتوافر في المصادر التقميدية.

  .القواعد واألساليب العالمية لصياغة وتوثيق المصادر اإللكترونيةضرورة االعتماد عمى  

 .العناصر الببميوجرافية لالستشياد المرجعي اإللكتروني بيتر ت التزام الباحثين باكتمال و 

إضافة مفردات إلى مقرر مناىج البحث العممي التي ُتدرس باألكاديمية لمتعريف بمصادر  

 الستشياد بيا في البحوث العممية.المعمومات اإللكترونية وطريقة ا

ينبغي عمى طالب مرحمة الماجستير والدكتوراه إن يكون لدييم إلمام ووعي بمعايير تقييم المصادر  

 نترنت يصمح لالستخدام في البحث العممي.إلاإللكترونية، فميس كل ما يتاح عمى ا

اإللكترونية المستشيد بيا، تجنبًا االعتماد عمى خاصية النسق والمصق في كتابة روابط المصادر  

 لمخطأ في كتابتيا.

تشكيل لجنة لمراجعة الرسائل قبل الموافقة عمى مناقشتيا لمتأكد من سالمة االستشيادات المرجعية  

واكتمال عناصرىا  الببميوجرافية  والتزاميا بإحدى قواعد وأساليب صياغة االستشيادات المرجعية  

 ت التقميدية واإللكترونية.وينطبق ذلك عمى االستشيادا
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ضرورة اشتراك المكتبة بقواعد بيانات العالمية لمدوريات اإللكترونية التي تخدم جميع التخصصات  

 .العممية

تاحتيا عمى موقع األكاديمية   .إعداد قاعدة بيانات خاصة بالرسائل العممية المجازة باألكاديمية وا 

 .بالنظم اآللية الحديثة بما يشمل المصادر اإللكترونية العمل عمى تطوير العمل التقميدي واالستعانة 

 من طمبة او كان أالرواد سو  من عدد أكبر تستوعب حتى األكاديمية مكتبة توسيع عمى العمل 

 اإللكترونية المعمومات مصادر من ممكن عدد أكبر تضم لكي وأيضاً  خارجيا أم األكاديمية

 والتقميدية.

العممية المجازة من األكاديمية لتكون قاعدة بيانات إلكترونية يستفيد إنشاء مستودع رقمي لمرسائل  

 منيا الباحثين في األكاديمية بصفة خاصة والباحثين عامة.
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Abstractً

The sources of information from the primary task for researchers and graduate students 

alike tools, which in turn contribute to the development and support of scientific 

research and keep up with modern scientific developments, As a result of the increasing 

and successive developments in the world today, the diversity of sources of information 

has emerged as a source of electronic resources. 

The study sheds light on the graduate students of the Academy about their use of 

electronic resources in writing their scientific messages and the extent of their 

knowledge, especially as they are characterized by modernity of information and speed 

of arrival. To achieve this, the study adopted the descriptive approach that describes the 

phenomenon as it is in fact and described it accurately, for the letters approved by the 

Academy from 2004-2013 and to collect their electronic sources using the bibliographic 

approach in a separate appendix to the message as a data collection tool to identify their 

importance in writing their scientific messages and their degree of dependence on them. 

The study found that the proportion of messages used to the electronic sources of each 

department separately came in the computer and political science departments ranked 

first and second by 47.29% and 74.07% respectively; (13.64%). The results revealed 

that a large percentage approaching 30.27% is unknown. The researchers only 

mentioned the link, without including any bibliographic data that helps identify the 

source and the category. 

The study also found that the English language is superior to Arabic in the electronic 

sources cited. The percentage of English language is 52.94% compared to 47.06% in the 

Arabic language, and there is a lack of awareness among many students about methods 

and methods of documenting electronic resources. 

Keywords: Scientific Research, Dissertation, Electronic Resources.  
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