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  ــــةــــمــقــــدم

ن ووھبه ملكة التفكير والبحث الكتشاف مكنونات ھذا الكون ، خلق هللا اإلنسا    
ولكثرة ما اكتشفه من معلومات لم تعد ذاكرته المحدودة تسع كل ھذا الكم الھائل من 
المعلومات، فالتجأ إلى حفظھا لنقلھا لألجيال القادمة بتدوينھا وتسجيلھا على جدران 

ف النخيل و أوراق البردي الكھوف والمغارات وجلود الحيوانات وعظامھا وسع
الخ ، إال أن ھذه الحوامل لم تستجب الحتياجات اإلنسان كافة ...األلواح الطينيةو

ومطالبه ، فاستمر في البحث عن وعاء معلوماتي في المستوى لحفظ معارفه  إلى 
أن توصل إلى اختراع الورق ، ھذه المادة التي أصبحت تحتل الريادة بين باقي 

األخرى ، بل واحتكرت كل األھمية خاصة مع اختراع الطباعة في أنواع الحوامل 
منتصف القرن الخامس عشر ، والتي انتقلت  بالعالم من زمن الُنسخ المحدودة في 
العنوان الواحد إلى عصر العدد الالمتناھي من الُنسخ في جل العناوين ، و بدأ العالم 

رفة على كامل أرجاء الكرة بذلك مرحلة االنفتاح المعرفي بانتشار مصادر المع
األرضية قاطبة، و ارتفعت بذلك المقروئية واتسعت معھا دائرة البحث والـتأليف 
واالختراع ولم يعد بوسع مؤسسات المعلومات من مكتبات و كذا دور األرشيف 
استيعاب ھذا الكم الھائل من اإلنتاج الفكري مھما كانت شساعة مساحات التخزين 

  .بھا

الطموح اإلنساني ال حدود له فإنه لم يكتف البتة بمادة الورق كوعاء  و بما أن    
    معلوماتي نھائي أبدي ، بل استمر في مسيرة البحث عن وعاء آخر أكثر مرونة 

و أكثر استجابة لمتطلبات المعرفة، بحيث يستطيع تجاوز النقائص الموجودة في 
  .الحوامل الورقية بل والتفوق عليھا

ا العمل الدؤوب وفي ظل معترك البحث المتواصل ، اكتشف وفي خضم ھذ   

بخصائصه العديدة ، ودأب على استغاللھا في مجاالت عدة " اإللكترون " اإلنسان 

أدت إلى انتقال العالم من لغة الحبر و الورق إلى لغة الصفر والواحد ، حيث 

لكترونيا ، أصبحت المعلومات ُتسجل وُتعالج وُتحلل و من ثم ُتحفظ وُتسترجع إ

مستفيدا بذلك من الطبيعة الديناميكية لإللكترون ، ھذه األخيرة التي تشكل الحد 

الفاصل بين ھذين االنتقاَلين حيث ولد معھا نوع جديد من حوامل المعلومات 

المتميزة أال وھو مصادر المعلومات اإللكترونية ، والتي تمثل نمطا حديثا أفرزته 

  .لي تكنولوجيا المعلومات واالتصال التطورات المتالحقة في مجا
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و بما أن المكتبات الجامعية واحدة من بين أھم مؤسسات المعلومات التي غزتھا      
ما تقدمه       التكنولوجيا الحديثة ، وأغرقتھا في تطوراتھا السريعة بامتدادھا إلى 

ين عليھا ، ھذه المؤسسات المعلوماتية من خدمات لفائدة جمھور المستفيدين المتردد
ھته الخدمات التي تمثل النتيجة الملموسة وواجھة العرض التي ُيحتكم إليھا في تقييم 

  .مستويات الجامعات عموما و مستويات المكتبات الجامعية على وجه الخصوص

و بما أن مجموعات المكتبة الجامعية قد تطورت من مصادر ورقية تقليدية إلى     
إنه من الطبيعي أن تتطور أيضا خدمات المعلومات التي مصادر إلكترونية حديثة ، ف

تقدمھا ھذه المكتبات بشكل يتناسب و طبيعة ھذه المصادر اإللكترونية من ناحية ، 
ويتكيف من ناحية أخرى مع احتياجات المستفيدين باعتبار ھذه التطورات تستقطبھم 

  .و تشغل حيزا كبيرا من اھتمامھم كثيرا،

وفي ظل سعيھا المستمر لمساعدة المستفيدين عند إجرائھم فالمكتبات الجامعية 
لعمليات البحث عن المعلومات وتسھيل استرجاع مصادرھا ، خاصة وأن قدرا 
كبيرا من أوقات المستفيدين تضيع في التفتيش عن مصادر المعلومات المناسبة 

لمية ، الحتياجاتھم البحثية التي تختلف باختالف تخصصاتھم و تدرج مستوياتھم الع
وتتباين بتباين درجة بساطتھا أو تعقدھا، وعليه فقد أصبح اقتناء ھذه المصادر 
الحديثة اليوم أمرا إلزاميا على المكتبات الجامعية ال مجال فيه لالختيار و ال وقت 

  .فيه للتأجيل 

، جاءت دراستنا ھذه في محاولة للتعرف على الدور  هذكر انطالقا مما سبق    
صادر المعلومات اإللكترونية في تعزيز خدمات المعلومات التي تقدمھا الذي تلعبه م

دور مصادر المعلومات اإللكترونية في " المكتبات الجامعية ، وذلك بالوقوف على 
تعزيز خدمات المعلومات المقدمة بالمكتبة المركزية لجامعة الحاج لخضر بباتنة 

ونية متعددة على مستوى ھذه باعتبارھا مكتبة تتوفر على مصادر معلومات إلكتر
  . الجامعة

فجاءت معالجة ھذا الموضوع بوضع خطة منھجية توضح الخطوات التي تسير 
وفقھا ھذه الدراسة والتي تجلت في خمسة فصول أساسية ، تجمع بين اإلطار العام 

مصادر المعلومات "للدراسة في الفصل األول منھا ، والذي يوضح أھمية موضوع 
النسبة للمكتبات الجامعية  في ظل الخدمات التي تقدمھا ھذه المؤسسات اإللكترونية ب

المعلوماتية ، واالنتقال بعدھا إلى استعراض األسباب العلمية التي تقف وراء رغبة 
 الباحث في دراسة ھذا الموضوع، وكذا استعراض األھداف التي تصبو الدراسة 

شكالية التي يقوم عليھا موضوع بلوغھا ، ومن ثم االنتقال إلى التعريج على اإلل
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الدراسة وما يندرج تحتھا من تساؤالت تلخص الحدود العامة لإلشكالية ، لتأتي 
  بعدھا فرضيات الدراسة والتي تمثل عصب الدراسة ، وكما 

و أن لكل دراسة علمية منھج علمي تستند عليه لتوجيه الباحث أثناء إجرائه لھا 
ة عن اللبس وعن العشوائية، ثم استعراض جملة بطريقة علمية منطقية واضحة بعيد

من الدراسات السابقة التي تعرضت إلى موضوع الدراسة من أي جانب من 
  .جوانبھا، ليسدل الستار عن الفصل األول بالضبط األولي للمفاھيم األساسية للدراسة

ماتيا الفصل الثاني مصادر المعلومات اإللكترونية باعتبارھا وسيطا معلو يعالجبينما 
حديثا في مؤسسات المعلومات ، وذلك بالحديث عن التطور التاريخي الذي مرت به 
ھذه المصادر الحديثة ، ومن ثم استعراض التعاريف العلمية التي تتعلق بھا ، 
واالنتقال بعدھا إلى التعرف على األنواع التي تنطوي تحتھا مصادر المعلومات 

التي توجد فيھا مصادر المعلومات اإللكترونية  اإللكترونية ، وكذا األشكال المتعددة
، وبعدھا تم استعراض مزايا مصادر المعلومات اإللكترونية وكذا عيوب ھذه 
الحوامل، ويختتم الفصل الثاني بالحديث عن أھمية مصادر المعلومات اإللكترونية 

  .في المكتبات و مراكز المعلومات 

علومات وعوامل ظھورھا ، ومن ثم مفھوم خدمات الم ويتناول الفصل الثالث  
استعراض أنواع ھذه الخدمات والتي  اض خصائصھا وكذا مقوماتھا، واستعر

تتوزع بين خدمات تقليدية وبين خدمات حديثة ، لننتقل بعدھا إلى استظھار 
االنعكاسات التي تنجر عن استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية في تقديم خدمات 

قال إلى التأثير الذي تحدثه خدمات المعلومات على مستوى أداء المعلومات ، واالنت
  .المكتبات ومراكز المعلومات 

 باعتبارھا فضاَء معلوماتيا متجدداالمكتبات الجامعية الفصل الرابع فيتناول عن أما 
يستقطب أھم شريحة في المجتمع أال وھي شريحة الباحثين ، وقد افتتح الفصل 

لتطور المكتبات الجامعية ، ومن ثم االنتقال إلى الحديث بعرض للجذور التاريخية 
عن تعريف ھذه المكتبات الجامعية والتعريج على أنواعھا ، وبعدھا استعراض 

االنتقال إلى  ، وكذا أھدافھا ، ومن ثمالوظائف التي تؤديھا المكتبات الجامعية 
الحديثة، والحديث الحديث عن مكانة المكتبات الجامعية بين باقي مرافق المعلومات 

أيضا عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وعالقتھا بالمكتبات الجامعية ، وختاما 
  .نستعرض أھم التحديات التي تواجه المكتبات الجامعية و آفاقھا المستقبلية

ليأتي الفصل الخامس و األخير لتقديم الجانب التطبيقي للدراسة وذلك من خالل 
وكذا مجاالت " االستبيان " مة في جمع البيانات والمتمثلة في تعريفه لألداة المستخد
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       الدراسة التي تبين حدود الدراسة من حيث المجال الجغرافي والذي يتمثل في 
، والمجال الزمني والذي  "المكتبة المركزية لجامعة العقيد الحاج لخضر بباتنة" 

ن تحديد موضوع الدراسة ووصوال يمثل المدة الزمنية التي استغرقتھا الدراسة بدء م
إلى اختيار العينة و إعداد االستبيان وجمع البيانات وإسقاطھا في جداول لتحليلھا 
والتعليق عليھا ، وأيضا تحديد المجتمع الذي مسته ھذه الدراسة وكذا تحديد العينة 

ول وحجمھا وطبيعتھا ، لالنتقال بعدھا إلى تحليل بيانات الدراسة وذلك بتحليل جدا
كل محور من المحاور األربعة لالستبيان والذي يشمل أربعا و أربعين سؤاال تندرج 
ضمن أربعة محاور ، لالنتقال بعدھا إلى استعراض النتائج المتوصل إليھا على 
 ضوء كل فرضية من الفرضيات األربع التي تقوم عليھا الدراسة وتحديد نسبة تحقق

عن النتائج العامة التي  ھاية الفصل الخامسأو عدم تحقق كل منھا، و الحديث في ن
  .               توصلت إليھا الدراسة 

      



 

  

  

  :الفصــل األول 

 طار المنھجي للدراسةاإل
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 :أھـمـيـة الدراسة    1.1

لقد أصبحت المكتبات الجامعية تحتل مكانة مھمة في المجتمع المعاصر وذلك    

و التخصصات من خالل  ي خدمة أفراده في مختلف الميادينلمدى مساھمتھا ف

للمعلومات التي يحتاجونھا إلنجاز بحوثھم و أعمالھم العلمية، كما أن  توفيرھا

التطورات الحاصلة في ميدان المكتبات و المعلومات و مزاوجتھا بالتقنيات الحديثة 

تستلزم تطويع ھذه التقنيات لتطوير خدمات المعلومات التي تقدمھا المكتبات وعلى 

لألسلوب اإللكتروني في الكثير من  رأسھا الجامعية، خاصة في خضم تبني العالم

ميادين الحياة و باألخص ميدان البحث العلمي،  وتعتبر خدمات المعلومات ذات 

أھمية كبيرة لكونھا معيارا مھما للتقييم و الحكم على مدى  فعالية و نشاط أي مكتبة 

  .وھو ما يستوجب االھتمام بدراسة ھذا المعيار لمعرفة ما وصل إليه

ھذه التغيرات السابقة تبرز مدى أھمية البحث عن دور مصادر إن كال من  

  .   المعلومات اإللكترونية في تعزيز و تطوير خدمات المعلومات بالمكتبات الجامعية

  :أسباب اختيار موضوع  الدراسة   2.1

لقد أصبحت مصادر المعلومات اإللكترونية تحتل مكانة مھمة ضمن رصيد     

ألمر الذي جعل ھذه األخيرة تعكف على استغالل ھذه المكتبات الجامعية ، ا

  .المصادر الحديثة لتطوير خدمات المعلومات التي تقدمھا لمستفيديھا

دور مصادر " و قد قمنا باختيار موضوع دراستنا ھذه و التي جاءت تحت عنوان 

لعدة "  المعلومات اإللكترونية في تعزيز خدمات المعلومات بالمكتبات الجامعية 

  :باب نوجزھا فيما يلي أس

دور مصادر المعلومات اإللكترونية في تعزيز خدمات " كون موضوع  -أ

 .موضوعا جديدا لم يسبق التطرق إليه" المعلومات بالمكتبات الجامعية 
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كون مصادر المعلومات اإللكترونية تشكل موردا معلوماتيا أساسيا يكتسي  -ب

 .مقارنة بمصادر المعلومات التقليدية أھمية كبيرة في توفير المعلومات الحديثة

توجه معظم المكتبات و خاصة الجامعية منھا إلى تعزيز أرصدتھا بھذه  -ج

 .المصادر الحديثة 

اإلقبال الكبير للمستفيدين من المعلومات على ھذا النوع الجديد من المصادر  -د

  .خاصة مع االنتشار الواسع لتكنولوجيات المعلومات و االتصال

و االھتمام بالتكنولوجيات الحديثة و تأثيرھا على  لسبب الشخصي و ھو الميلا -ه

    .المكتبة 

  :إشكالية الدراسة  13.

لقد كان للتطورات الحاصلة و المتزايدة في السنوات األخيرة في مجال     

المعلومات " تكنولوجيا المعلومات نتائج عديدة منھا ظھور ما يعرف ب 

ألخيرة التي تمثل خالصة المراحل االنتقالية التي مرت بھا ھذه ا ،" اإللكترونية

المعلومات بدءا باختراع  الكتابة  ثم اختراع الورق و بعدھا اختراع الطباعة الذي 

يعد نقطة تحول العالم و انتقاله إلى عصر النسخ العديدة للمواد المطبوعة من كتب و 

ج الفكري اإلنساني كما و نوعا غيرھا ، وھو ما نتج عنه تراكم وانفجار في اإلنتا

أين أصبح من الصعب السيطرة على مصادر المعلومات و تأمينھا للمستفيدين 

بالشكل الوافي و بالحجم المطلوب، فظھرت المعلومات اإللكترونية التي تستدعي 

توظيف الحاسوب بمختلف تجھيزاته و برمجياته لتحويل المعلومات التقليدية 

لستاتيكية إلى معلومات إلكترونية ذات طابع ديناميكي، وقد الموجودة في صورتھا ا

تزامن ھذا التطور في مجال المعلومات بتطورات في أساليب معالجتھا انطالقا من 

المعالجة اليدوية ثم المعالجة النصف آلية و بعدھا جاءت المعالجة اإللكترونية التي 

اعھا ، فتطورت واسترج جاد طرق عديدة لتسجيل المعلومات ساھمت في إي
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من حيث   -انطالقا من تطور البرمجيات و التجھيزات –المعلومات اإللكترونية 

الطبيعة و كذا من حيث الشكل بدليل ظھور مصادر متنوعة و متعددة لھا تعرف ب  

، و أصبحت ھذه المصادر منبعا مھما و رائج " مصادر المعلومات اإللكترونية " 

بمختلف مستوياتھم وتعدد تخصصاتھم و كذا اختالف  االستعمال يلجأ إليه األفراد

  .احتياجاتھم البحثية و المعرفية بغية استيقاء المعلومات و المعارف التي يحتاجونھا

و لما كانت المكتبات من أھم المؤسسات الفاعلة في توفير المعلومات بمختلف    

تقل أھمية عن مصادرھا ألفراد المجتمع و باألخص المكتبات الجامعية التي ال 

المكتبات األخرى باعتبارھا الشريان الحيوي للجامعة الذي يغذي و ينشط البرامج 

األكاديمية و برامج البحث، وھو ما يجعلھا تقف على  قمة الھرم بالنسبة لباقي أنواع 

المكتبات األخرى كونھا العمودي الفقري بمؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي 

مصادر المعلومات بشتى أشكالھا و من ثم تنظيمھا و حفظھا  و الذي يتولى جمع 

ذلك أن  ن خدمات تعرف ب خدمات المعلومات، استرجاعھا في إطار ما تقدمه م

تعتبر المرآة الحقيقية   -و بخاصة الجامعية منھا - خدمات المعلومات في المكتبات  

ة المستفيدين و التي تعكس نشاط و أھداف و حتى قدرة ھذه المؤسسات على إفاد

  .تلبية احتياجاتھم، كما أنھا المقياس الحقيقي لمدى نجاح المكتبات أو فشلھا 

كل ھذه العوامل نتج عنھا ظھور الحاجة الماسة لتطوير خدمات المعلومات في 

المكتبات الجامعية باالستعانة بمصادر المعلومات اإللكترونية حتى تتمكن ھذه 

لبحث العلمي، خاصة و أن توفير مصادر المعلومات األخيرة من مواكبة متطلبات ا

  .  اإللكترونية يعد أساسا و ركيزة مھمة للبحث العلمي الحديث

من ھنا برزت ضرورة التعرف على دور ھذه المصادر في تعزيز خدمات 

المعلومات بالمكتبات الجامعية ، خاصة مع ظھور منافسين جدد لھا يسعون إلى  

  .ين و تحويل وجھتھم إليھم  لتلبية احتياجاتھماستقطاب و جلب المستفيد
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ب حول ما مدى مساھمة مصادر و عليه تبلورت إشكالية دراستنا ھذه لتنص

، المعلومات اإللكترونية في تعزيز خدمات المعلومات المقدمة بالمكتبات الجامعية 

  :عونا إلى طرح التساؤل الرئيسي التالي وھو ما يد

ومات اإللكترونية في تعزيز خدمات المعلومات فيما يكمن دور مصادر المعل -

 بالمكتبات الجامعية ؟ 

 :و الذي تفرعت عنه التساؤالت الثانوية 

 : التســـاؤالت الثانوية 

 ما ھي أبعاد استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية في المكتبات الجامعية؟ -

تبات كيف ستعزز مصادر المعلومات اإللكترونية خدمات المعلومات بالمك -

 الجامعية؟

مصادر المعلومات اإللكترونية إلى إتاحة خدمات معلومات  ھل ستدفع   -

 جديدة بالمكتبات الجامعية من شأنھا إبقاء التواصل بينھا و بين المستفيدين؟

 ما ھي اإلضافة التي يمكن لمصادر المعلومات اإللكترونية تقديمھا لخدمات  -

 المعلومات بالمكتبات الجامعية؟

  :ضيات الدراسة فر  14.

  :لإلجابة على ھذه التساؤالت قمنا بصياغة الفرضية الرئيسية التالية    

تساھم مصادر المعلومات اإللكترونية في تحسين أداء المكتبات الجامعية  من  -

حيث تنويع خدماتھا و الرفع من مستواھا، مما يؤدي إلى إقبال المستفيدين 

 .عليھا
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  :ثانوية التالية و قد انبثقت منھا الفرضيات ال

إن إثراء رصيد المكتبة الجامعية بمصادر معلومات إلكترونية : الفرضية األولـى 

 .يدفع ھذه األخيرة إلى إعادة النظر في طريقة التسيير للرفع من أدائھا

في تنويع رغم حداثتھا تساھم مصادر المعلومات اإللكترونية : الفرضية الثانية 

 . خدمات المكتبات الجامعية

تمتاز ھذه الخدمات الجديدة بأكثر نجاعة و فعالية بفضل  :الفرضية الثالثـة 

 .الخصائص التي تميز مصادر المعلومات اإللكترونية

 اإللكترونية مساھمة فعالة في جلب تساھم مصادر المعلومات: الفرضية الرابعـة 

  .المستفيدين لالستفادة من خدمات المكتبات الجامعية

  :اسة أھداف الدر  15.

  :تتمثل أھداف دراستنا ھذه في العناصر التالية 

الوقوف و التعرف على الدور الذي أضافته مصادر المعلومات اإللكترونية  -أ

 .لخدمات المعلومات بالمكتبات الجامعية

التعرف على فوائد استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية في تقديم خدمات   - ب

 .ولة و أيضا اإلقبالالمعلومات من حيث الطريقة و السھ

تحديد إيجابيات و نقائص إدخال مصادر المعلومات اإللكترونية في تقديم  -ج

 .خدمات المعلومات بالمكتبات الجامعية 

الوقوف على ما وصلت إليه خدمات المعلومات المقدمة في المكتبات الجامعية     - د

 .ومدى توافقھا مع مساعي الجامعة
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  :منھج الدراسة   16.

 - بالدرجة األولى –أساسيات القيام بأي بحث علمي  على المنھج المتبع  تعتمد   

والذي يحدده و يختاره الباحث وفق ضوابط معينة بحيث يكون مالئما لمضمون 

  .دراسته ، وتحديد أبعادھا بشكل شامل بغية الوصول إلى نتائج منطقية و محددة

  .ل مشكلة من المشكالتو يرتبط المنھج العلمي بالعمليات العقلية الالزمة لح

إذن فھو مجموعة من اإلجراءات المتبعة في دراسة الظاھرة أو مشكلة البحث من 

خالل اإلجابة على األسئلة المثارة خالل البحث ، وھذه اإلجراءات تتضمن وصف 

الظاھرة المتعلقة بالمشكلة محل الدراسة شامال ھذا الوصف بالتحليل و التفسير 

  .الكتشاف الحقائق و إثباتھا لآلخرين للبيانات و المعلومات

 استعماالعلى المنھج الوصفي وھو من أكثر المناھج و قد اعتمدنا في دراستنا ھذه 

في البحوث االجتماعية ، كما أنه يعتمد على العديد من أدوات البحث السيما 

اه االستبيان و المقابلة و المالحظة، األمر الذي جعل اختيارنا لھذا المنھج دون سو

  .وذلك لتوافقه مع موضوع دراستنا

فالمنھج الوصفي يسمح لنا بوصف الظاھرة أو المشكلة و تحليلھا و من ثم استنباط 

 .النتائج المختلفة 

  :الدراسات السابقة   17.

  :الدراسة األولى 

" حول    2008وتتمثل في الدراسة التي أجراھا الدكتور متولي نقيب سنة  

حيث أفرد   "ومات و إعداد البحوث في البيئة الرقميةمھارات البحث عن المعل

الفصل السادس للحديث عن مصادر المعلومات اإللكترونية من حيث ماھيتھا، 
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فوائدھا للمكتبات و للمستفيدين، أشكالھا، معايير تقييم ھذه المصادر و تحدث في 

   )1. (و الملكية الفكرية  ونية األخير عن مصادر المعلومات اإللكتر

  :لدراسة الثانية ا

  جي  تحت عنوان يلي أعدھا الدكتور عامر إبراھيم قندو تتجلى في الدراسة الت 

و ذلك سنة " البحث العلمي و استخدام مصادر المعلومات التقليدية و اإللكترونية" 

أين ركز في الفصل السابع على ماھية مصادر المعلومات اإللكترونية ،  2007

 )2( .ا في البحث العلميجة استخدامھأنواعھا ودر

  : الدراسة الثالثة  

: تحت عنوان  2007و ھي الدراسة التي أجرتھا الدكتورة أمل وجيه حمدي سنة 

" االختيار و التنظيم و اإلتاحة في المكتبات: المصادر اإللكترونية للمعلومات "

حيث تطرقت في الفصل األول من ھذه الدراسة إلى التعاريف المختلفة لھذه 

مصادر ومن مختلف وجھات النظر وانتقلت بعدھا للحديث عن مراحل تطور ھذه ال

المصادر، و من ثم خصصت الفصل الثاني من ھذه الدراسة للحديث عن التقسيمات 

المختلفة لمصادر المعلومات اإللكترونية و كذا أنواعھا، لتتطرق في األخير إلى 

  )3( . دورة حياة المصدر اإللكتروني للمعلومات

                                                            
  .2008مصرية اللبنانية، الدار ال:   القاھرة. مھارات البحث عن المعلومات و إعداد البحوث في البيئة الرقمية . النقيب، متولي  1

  

. أسسه ، أساليبه ، مفاھيمه ، أدواته : البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية واإللكترونية . قندليجي، عامر إبراھيم  2
  .2007دار المسيرة ، : عمان 

  

الدار المصرية اللبنانية ، : القاھرة . في المكتبات االختيار والتنظيم واإلتاحة : المصادر اإللكترونية للمعلومات . حمدي ، أمل وجيه  3
2007.  
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  :لدراسة الرابعة ا

" وتتمثل في الدراسة التي أجراھا الدكتور سالم محمد السالم بعنوان           

دراسة ميدانية من : خدمات المعلومات بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية 

حيث أوضح لنا فيھا قنوات تعرف  1991ذلك عام " وجھة نظر المستفيد

ويم المستفيدين للخدمة من حيث الوقت والجھد المستفيدين على الخدمات ، وتق

ام خدمات المعلومات     مستقبال، المبذولين ، كما تعرض أيضا إلى إمكانية استخد

ذلك أن الباحث يرى أن الھدف األساسي من وجود مراكز المعلومات في أي دولة 

ستطالع ھو خدمة المستفيدين بكافة مستوياتھم ، وأن ھذا الھدف لن يتحقق إال بعد ا

آراء المستفيدين ومدى ارتياحھم للخدمات المقدمة، ومن ثم ترجمة مطالب و 

احتياجات المستفيدين إلى خدمات ملموسة ، من ھنا جاءت إشكالية ھذه  الدراسة 

التي ترمي إلى تقويم المستفيدين للخدمات المقدمة بأحد مراكز المعلومات في 

  .دراسة الحالة المملكة العربية السعودية، مستخدما منھج

وقد توصلت ھذه الدراسة إلى أن نسبة كبيرة من المستفيدين تستخدم قنوات 

شخصية للتعرف على الخدمات المقدمة بمدينة الملك عبد العزيز، كما دلت النتائج 

إلى أن أغلب المستفيدين يفضلون البريد، ثم الزيارة الشخصية فالفاكس وأخيرا 

  ).1(الھاتف 

  

  

  

                                                                                                                                                                          
  
. دراسة ميدانية من وجھة نظر المستفيدين : خدمات المعلومات بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية . السالم، محمد سالم  1

  . 1991مكتبة الملك فھد الوطنية، : الرياض 
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  :سة الدراسة الخام

" بعنوان  1984و تتمثل في الدراسة التي أجراھا الدكتور حشمت قاسم سنة  

و التي أوضحت لنا أھمية كل خدمة من "  مقوماتھا و أشكالھا : خدمات المعلومات 

خدمات المعلومات و دورھا في مساعدة المستفيد في العثور على معلومته المطلوبة 

كما يبرز لنا االرتباط الوثيق بين خدمات  وسط ھذا االنفجار الھائل للمعلومات ،

المعلومات و المعلومات نفسھا ، وأيضا مدى مواكبتھما لتطورات تكنولوجيا 

المعلومات، إضافة إلى العوامل المتحكمة في تقديم كل خدمة و تأثيرھا على 

  )1( .فعاليتھا 

 

  :ضبط أولي للمفاھيم   18.

ن أوعية حديثة تستعمل لحفظ عبارة ع  :مصادر المعلومات اإللكترونية  -

المعلومات التي تم إنتاجھا بصورة إلكترونية، وھي تستدعي استخدام 

 .الحاسوب عند العرض و التشغيل و الحفظ

عبارة عن التسھيالت التي توفرھا المكتبات و مراكز   :خدمات المعلومات  -

المعلومات لمساعدة المستفيد على تخطي عقبة معينة من العقبات التي 

طرحھا االنفجار المعلوماتي ، و يتمثل  ناتجھا النھائي في حصوله على ي

 .المعلومات المطلوبة

 

                                                            
  . 1984دار غريب ، : القاھرة . اتھا و أشكالھامقوم: خدمات المعلومات . قاسم، حشمت  1
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  : تمھيـــــــــد

تعتبر مصادر المعلومات اللبنة األساسية وحجر الزاوية الذي تقوم على أساسه   

ي المكتبات منذ األزل، بل و التي ال يمكن ألي كان تخيل وجوده دونھا، كما أن أ

حديث عن تكنولوجيا المعلومات واالتصال البد وأن يصاحبه حديث آخر عن 

تطورات مصادر المعلومات من خالل استخدام التقنيات الحديثة التي تفرزھا ھذه 

الثورة المتواصلة في مجال المعلومات في اإلنتاج والتخزين وأيضا في االسترجاع 

شرطة الممغنطة ووصوال إلى األقراص إلكترونيا، انطالقا من البطاقات المثقبة واأل

  .المليزرة والشبكة العنكبوتية

وقد أصبحت مصادر المعلومات اإللكترونية من العوامل المؤثرة التي تفرض 

وجودھا على مختلف المكتبات و مراكز المعلومات ، مما جعلھا ذات أھمية بالغة 

  .األثر بالنسبة لھذه المؤسسات المعلوماتية

  

  :ادر المعلومات اإللكترونية تعريف مص  1.2

وردت عدة تعاريف لمصادر المعلومات اإللكترونية ، حاول أصحابھا قدر      

اإلمكان الوصول إلى إعطاء تعريف جامع مانع لھذه المصادر، ومن بين ھذه 

  :التعاريف نذكر

  فئة غير تقليدية من أوعية المعلومات، "مصادر المعلومات اإللكترونية ھي

الخصائص اإللكترونية الختزان البيانات على أشرطة أو أقراص أو تقوم على 

أسطوانات أو غيرھا، يستخدم الحاسب اإللكتروني فيھا عند االختزان و عند 

 ) 1." (االسترجاع

                                                            
يارة ز  : ar.wikipedia.org/wiki/ // http متاح على اإلنترنت على .2010 - 09 -05زيارة يوم أوعية معلومات إلكترونية   1

  .2010 -09 -05يوم 
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و انطالقا من ھذا التعريف يتضح لنا ما مدى دور و أھمية الحاسب اإللكتروني عند 

و تتماشى مع الخصائص اإللكترونية استخدام ھذه المصادر باعتبارھا تستجيب 

  .الختزان البيانات و استرجاعھا

  بينما الدكتورة إيمان فاضل السامرائي فقد حاولت إعطاء تعريف شامل جامع

مصادر المعلومات التقليدية " لمصادر المعلومات اإللكترونية، حيث عرفتھا بأنھا 

ء ممغنطة  أو مليزرة الورقية و غير الورقية مخزنة إلكترونيا على وسائط سوا

بأنواعھا أو تلك المصادر الالورقية و المخزنة أيضا إلكترونيا حال إنتاجھا من قبل 

في ملفات قواعد بيانات و بنوك ) مؤلفين و ناشرين( مصدريھا أو ناشريھا   

معلومات متاحة للمستفيدين عن طريق االتصال المباشر أو داخليا في المكتبة أو في 

." ات عن طريق منظومة األقراص المتراصة و المتطورة األخرىمراكز المعلوم

فھذا التعريف يشير إلى أن أصل ھذه المصادر قد يكون ورقيا كما يمكن أن )1(

 . يكون الورقيا كالمصغرات الفيلمية مثال

تلك الوثائق التي تتخذ شكال إلكترونيا ليتم الوصول إليھا عن : "  ISOتعريف  -  

والمالحظ على ھذا التعريف قصوره و غموضه بالنسبة ) 2"(يطريق الحاسب اآلل

 .لھذه الوثائق فيما يتعلق بشكلھا اإللكتروني وكذا في عالقة الحاسوب بھا

  

  أماIFLA  المصادر اإللكترونية غالبا ما تشير إلى فئة عريضة " فعرفتھا بأن

اص المليزرة، و متنوعة من األوعية، بداية من الدوريات اإللكترونية و حتى األقر

بداية من الكتب اإللكترونية و انتھاء بالمواقع اإللكترونية، بداية من قوائم البريد 

                                                            
 1لمجلة العربية للمكتبات و المعلومات، مج ا. مصادر المعلومات اإللكترونية و تأثيرھا على المكتبات. السامرائي، إيمان فاضل  1
    .68ص. 1993، 1ع
  
سلسلة أساسيات المكتبات و . االختيار و التنظيم و اإلتاحة في المكتبات: المصادر اإللكترونية للمعلومات. حمدي، أمل وجيه    2

  .26ص .2007الدار المصرية اللبنانية، : القاھرة. المعلومات
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اإللكتروني وحتى بنوك المعلومات، جميعھم يحمل خاصية مشتركة أال وھي 

  )1." (االستخدام، وأحيانا إمكانية التعديل اعتمادا على الحاسب اآللي

المشتركة لكل أنواع مصادر المعلومات  فھذا التعريف يؤكد على أن الخاصية

  . ھي االستخدام و إمكانية التعديل فيھا اعتمادا على الحاسب اآللياإللكترونية 

فتعرف مصادر المعلومات اإللكترونية بأنھا عبارة عن تزاوج  L’AFNORبينما  - 

ة                    بين تقنية االتصال التي تھدف إلى ترتيب و تنسيق كافة الوسائل السمعية البصري

على نفس ) صور فوتوغرافية، رسوم متحركة، فيديو، أصوات و نصوص( 

من أجل  نشرھا وبثھا في آن ) ببرمجياته و برامجه(الدعامة وبين اإلعالم اآللي 

فھذا التعريف يركز على خاصية أساسية تتميز بھا ھذه ) 2. (واحد وبطريقة تفاعلية

تفاعلية، حيث أن ھذه المصادر تتيح لمستعمليھا إمكانية المصادر أال وھي خاصية ال

التجاوب و االنسجام بينھم و بين المعلومات التي تقدمھا ھذه المصادر فيتفاعلون 

  .معھا

 أي عمل يعالج و تتم إتاحته "أما مكتبة الكونغرس فعرفتھا بأنھا عبارة عن

متاحة على الخط  لالستخدام من خالل الحاسب اآللي، سواء أكان متضمنا بيانات

المباشر أم كان متضمنا بيانات إلكترونية محملة على إحدى الوسائط المادية مثل 

فھذا التعريف يركز على طريقة إتاحة ھذه المصادر إما ) 3".(األقراص المليزرة

على الخط المباشر عن طريق شبكة اإلنترنت أو من خالل الوسائط المادية 

  . كاألقراص المليزرة مثال

                                                            
    .27المرجع نفسه، ص   1
  

2   Jacquesson,  Alain .L’informatisation  des  bibliothèques :historique,  stratégie  et  perspectives. 
Nouvelle édition. Collection bibliothèques. Pris : electre  ed. du cercle de la librairie ,1995. P.153  

  
دراسة حالة ألعضاء التدريس بكلية علوم الحاسب : در المعلومات اإللكترونيةمدى استخدام مصا. الخثعمي، مسفرة بنت دخيل هللا   3

  والمعلومات 
  

   . 115ص . 2009، الرياض، 1، ع16مجلة مكتبة الملك فھد الوطنية، مج . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض
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أثناء قيامھا بدراسة حول المصادر -وصلت الدكتورة أمل وجيه حمديوت-

إلى تعريف  -االختيار والتنظيم واإلتاحة في المكتبات: اإللكترونية للمعلومات 

ھي تلك األعمال التي يتم إنشاؤھا أو : " مصادر المعلومات اإللكترونية كما يلي

قلھا و استخدامھا رقميا تسجيلھا و اختزانھا والبحث عنھا و استرجاعھا و تنا

 - باستخدام الحاسب اآللي و التجھيزات الملحقة به، سواء كانت متاحة عبر الشبكات

وھي اإلتاحة عن بعد مثل قواعد البيانات على الخط المباشرـ أم محملة على إحدى 

وھي اإلتاحة ) أقراص مرنة، أقراص صلبة، أقراص مليزرة( الوسائط المادية 

دت ھذه األعمال بھدف استخدامھا و اإلفادة منھا، مع عدم إغفال ما وقد أع.  المادية

نتيجة : تتمتع به من مزايا فيما يتعلق باالختزان و التعديل و البحث و االسترجاع

ويتم التمتع بحق استخدامھا . اعتمادھا على الحاسب اآللي و تكنولوجيا االتصاالت

إلتاحة المجانية سواء كانت أعماال إما عن طريق التأجير أو الترخيص، و إما عبر ا

  ).1"(مستقلة بذاتھا أم كانت أجزاء من أعمال أكبر

فھذا التعريف لم يكتف بالحديث عن عالقة ھذه المصادر بالحاسب اإللكتروني و  

استخدام ھذا األخير في عمليات التسجيل و االختزان و البحث، بل ثمنھا باإلشارة 

بواسطة شبكة اإلنترنت أو بالتعامل المادي من عن بعد : إلى سبل الوصول إليھا

خالل مختلف الحوامل، كما  أشار أيضا إلى كيفية التمتع بحق استخدام ھذه 

  .المصادر إما بالتأجير و إما بالترخيص

  :و قد حدد ولفرد النكستر مفھوم مصادر المعلومات اإللكترونية في اتجاھين ھما-

قواعد و ( ليا من مصادر معلومات إلكترونية أن كل ما يتوفر حا:  االتجاه األول 

ضمن االتصال المباشر أو ضمن األقراص المليزرة ھي في ) بنوك معلومات

األصل نفس المصادر الورقية التقليدية التي ما يزال التعامل معھا قائما و لكنھا 

  .إلكترونيا) كمعلومات(تخزن و تبث أو تسترجع 

                                                            
 .31المرجع السابق، ص . حمدي، أمل وجيه   1
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مات اإللكترونية التي ال تلغي وجود الوعاء فھي مصادر المعلو: االتجاه الثاني

الورقي فحسب و توفر االتصال المباشر بين منتج المعلومات و المستفيد منھا ، بل 

) 1. (تھدف إلى التغيير الشامل في الھيكل المألوف لشكل الورقة أو الكتاب المطبوع

المعلومات النكستر قد حاول في ھذا التعريف إبراز التمايز الموجود بين مصادر 

اإللكترونية ذات األصل الورقي و مصادر المعلومات اإللكترونية ذات المنشأ 

  .  اإللكتروني منذ البداية

فالمالحظ أن مجمل ھذه التعاريف تتفق من حيث أھمية و ضرورة استخدام  -

الحاسوب أثناء مراحل إنتاج و معالجة و تنظيم و حفظ المعلومات اإللكترونية على 

عاريف ما اقتصر على ذلك مختلفة و من ثم استرجاعھا، بل ومن التالوسائط ال

ا لم يكتف البعض اآلخر منھا بذلك فقط بل تطرق أيضا إلى سبل فحسب بينم

  .استخدامھا و كيفية إتاحتھا

واعتمادا على ما سبق من تعاريف، فإنه يمكن تعريف مصادر المعلومات  

للمعلومات، يتم إنتاجھا و تخزينھا و اإللكترونية بأنھا عبارة عن حوامل متطورة 

استرجاعھا و تناقلھا و كذا استخدامھا إلكترونيا، كما تشمل أيضا المعلومات 

الموجودة على حوامل تقليدية ورقية كانت أو غير ذلك، والتي يتم تحويلھا إلى 

  .الصيغة اإللكترونية من خالل االستعانة بالحاسوب و باقي التجھيزات المرافقة له

  

  

  

  

                                                            
1    Lancaster, w. “electronic publishing” in library tends. Winter, 1989. P. 322. 
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  :التطور التاريخي لمصادر المعلومات اإللكترونية 2.2

تتواجد معظم الظواھر و األشياء في ھذا الكون اعتمادا على مبدأ أن لكل شيء    

نقطة بداية تكون منطلقا لميالده و وجوده فيه، وھذه االنطالقة تمر بالعديد من 

ھو أحسن و أفضل و التطورات و المراحل الفنية بغية الوصول بذلك الشيء إلى ما 

كذلك ھو الحال بالنسبة لمصادر المعلومات اإللكترونية التي و كغيرھا من األمور 

األخرى تميزت بانطالقة كانت البداية لوجودھا ، ھذه البداية مرت بتطورات 

  .تاريخية عديدة متشعبة و لكنھا مترابطة فيما بينھا 

  الخامس عشرمن ما قبل التاريخ إلى القرن  :ولى المرحلة األ

لقد أيقن اإلنسان القديم أنه لم يعد باستطاعة ذاكرته البشرية االحتفاظ بكل معارفه    

و معلوماته، كما أن اعتماده على التواصل الشفھي لنقل المعارف باستخدام 

اإلشارات و الرموز و األصوات في عصر ما قبل التاريخ شكل عائقا يحول دون 

المعارف بشكل سھل و سريع بين األفراد و القبائل  انتقال و تبادل المعلومات و

، جاء اختراع الكتابة ليقف ) 1(نظرا الختالف مدلوالت اإلشارات و تباين اللھجات 

متفردا على باقي االختراعات الھائلة األخرى باعتباره أھمھا و أعظمھا على 

العراقيين ألنه و باختراع الكتابة بشكلھا الصوري البدائي من قبل )2(اإلطالق 

األوائل، أصبحت ھي ذاكرة اإلنسان الدائمة التي تحتفظ له بمعارفه و خبراته و 

، فكتب على جدران الكھوف و استخدمت ) 3(ابتكاراته و تجاربه عبر السنين 

األلواح الطينية في بالد الرافدين و لفائف البردي  في مصر و استعمل الرق وجلود 

                                                            
ص .  2002مؤسسة الزھراء للفنون المطبعية ، : قسنطينة . مدخل إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصال . بن السبتي ، عبد المالك   1

04.  

  . 15ص .  1988صباح ، مكتبة الم: جدة . دراسات في الكتب والمكتبات . الحلوجي ، عبد الستار   2

ص .  2002مؤسسة الوراق ، : عمان . تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتھا . قنديلجي ، عامر إبراھيم ، السامرائي ، إيمان فاضل   3

87.  
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وھو ( نان وبعض األشجار في الھند و العسيب الحيوانات في أواسط آسيا واليو

و عظام الحيوانات و غيرھا من المواد األخرى ) الجزء السفلي من سعف النخيل

  )1. (التي طوعھا اإلنسان حتى يسجل عليھا أفكاره و معارفه 

و بعدھا توصل الصينيون في مطلع القرن األول الميالدي إلى صناعة الورق   

ثيق، و استخدموا الفرشاة للكتابة على الورق ، وظلت ھذه كوسيط للكتابة و التو

الصناعة حكرا على الصين قرابة خمسة قرون ثم انتشرت بعدھا إلى كوريا و 

اليابان، و وصلت بعد ذلك إلى بغداد في نھاية القرن الثامن الميالدي، حيث طوره 

ف صناعة م ، أما أمريكا فلم تعر 1150العرب ثم أوصلوه إلى إسبانيا حوالي 

  .الورق إال مع نھاية القرن السابع عشر الميالدي

و يرجع السبب وراء ھذا االنتشار الواسع الستخدام الورق ألنه أقل كلفة و أكثر 

مالئمة للكتابة و لكونه يجمع كل مزايا المواد األخرى بل و يفوقھا، لذا شاع 

ورق موضع الصدارة استعماله بشكل أدى إلى تراجع استخدام تلك المواد و احتل ال

  )2. (في ھذا االستخدام

بواسطة الحروف " يوحنا غوتمبرغ"ثم جاء اختراع الطباعة من قبل األلماني 

المتحركة في منتصف القرن الخامس عشر الميالدي، وھو ما مثل تغيرا شامال في 

التعامل مع المعلومات، و التحول بھا من نسخ الكتب و خطھا يدويا بواسطة 

و بنسخة واحدة منفردة لكل كتاب منسوخ إلى طباعتھا آليا و بنسخ  النساخين ،

عديدة ، وبھا انتقل العالم إلى عصر النسخ العديدة من الكتب و المصادر المطبوعة 

                                                            
    .31 - 30ص ص . 2010دار صفاء ، : عمان . مصادر المعلومات في المكتبات و مراكز المعلومات . النوايسة ، غالب عوض  1

  . 15ص . 1989دار الشروق الثقافية العامة ، : بغداد . بنوك المعلومات . رجيس ، جاسم محمد ، القاسم ، بديع محمود ج  2
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األخرى  و بذلك تعزز دور الورق حيث أصبح الوسيط و الحامل الوحيد و بال 

  )1. (منافس للكتابة و التدوين و نشر الكتب و تيسير التعليم

    القرن التاسع عشر :المرحلة الثانية   

تعود بدايات ھذه المرحلة إلى منتصف القرن العشرين أين ظھرت المصغرات   

الفيلمية و البطاقية ، إال أن ظھور جھاز المايكروفيلم يعود إلى ما قبل ذلك و 

نجح  امعند" جون بنيامين دانسر"على يد العالم اإلنجليزي  1839بالضبط إلى عام 

  .مرة  160في إجراء تجربة تسجيل أول صورة مصغرة بنسبة تصغير وصلت إلى 

وقد كان لھا دور كبير في حفظ و تخزين المعلومات وكذا في تسھيل عملية 

" و " لويس داجير" ، ثم تطورت التجارب على يد العالمين الفرنسيين )2(تناقلھا

مليون رسالة على  2,5حيث قام ھذان األخيران بتسجيل " رونيه داجرون

المايكروفيلم خالل ثمانية أسابيع أثناء حصار باريس في الحرب الفرنسية الروسية 

ثم تزايد االھتمام بالمصغرات الفيلمية في الواليات المتحدة ). 1871 -1870(

، و في العشرينات ظھرت آالت التصوير الدوارة التي تعد  1933األمريكية عام 

  .ريق المصغراتمن أبرز التطورات في ط

االھتمام بالمصغرات الفيلمية يزداد بشكل كبير خالل الثالثينات و  وقد بدأ

األربعينات نتيجة لمشاكل الحيز و التوسع، ثم تطورت عمليات صنع المصغرات و 

ظھرت أجھزة القراءة و الطبع ، وفي الستينات ارتبطت المصغرات الفيلمية 

نظام جديد لتسجيل المصغرات الفيلمية مع  بالحاسبات اإللكترونية حيث تم إيجاد

                                                            
  .87المرجع السابق ، ص . تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتھا . قنديلجي ، عامر إبراھيم ، السامرائي ، إيمان فاضل   1

  . 89المرجع نفسه ، ص   2
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إلى  1839مرة سنة  160الحاسوب، و قد تطورت أيضا نسبة التصغير من 

  )1. (1975مرة سنة  10200

ألنھا ناتجة عن تصغير مواد " المصغرات" و قد أطلق على ھذه األوعية اسم " 
تصعب قراءتھا  ، من أحجامھا االعتيادية إلى أحجام صغيرة جدا...ثقافية مختلفة ،

بالعين المجردة، ثم استعادتھا ألحجامھا الطبيعية بتكبيرھا وفقا للمتطلبات عن طريق 
أو طبعھا ورقيا بواسطة جھاز خاص " جھاز القراءة" بثھا على شاشة جھاز يسمى 

و ظلت المصغرات الفيلمية و على مدار عشرات السنين )2." (بالقراءة و الطبع
زن واسترجاع المعلومات لما تميزت به من مزايا عديدة تمثل تكنولوجيا مھمة لخ

مقارنة بنظيرتھا من األصول الورقية، من سھولة و سرعة في استرجاع 
المعلومات، والدقة في الحصول على المعلومات و كذا إمكانية حفظھا و لفترات 

ويصدر ) 3. (طويلة دون أن تتلف في ظروف مناخية مالئمة ووفق مواصفات معينة
يتوفر على نشرها   العالم اليوم نحو مليوني مصغر فيلمي من أشكال مختلفةفي 

األول النشر : وعادة ما تتم عملية نشر المصغرات في اتجاهين. خمسة آالف ناشر
وقد فرض االتجاه األول بسبب كمية المخطوطات . الراجع، والثاني النشر الجاري

تطلب  ما عشرين قرنًا من الزمانوالمطبوعات الرهيبة التي أنتجتها البشرية عبر 
للحفاظ على ما تحمله من معلومات وتيسير استخدامها، إعادة تحميل تلك 

وقد بدأت البشرية في هذا الصدد . المعلومات من صيغها الورقية إلى صيغة فيلمية
بتحميل الوثائق األرشيفية التي تكتظ بها أرشيفات المصالح والمؤسسات في كل دول 

 .قامت المكتبات بتحميل جانب كبير من مقتنياتها على مصغرات فيلميةالعالم، كما 
)4(  

                                                            
  .90 - 89ص ص . 1991،  2دار اآلفاق الجديدة ، ط : بيروت . علم التوثيق والتقنية الحديثة .قبسي ، محمد   1

  . 89المرجع السابق ، ص . تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتھا . قنديلجي ، عامر إبراھيم ، السامرائي ، إيمان فاضل   2

  . 90المرجع السابق ، ص . قبسي ، محمد   3

www.svutec.webs.com/file/micro‐متاح على اإلنترنت على .2010 - 10 - 01يارة يوم ز. المصغرات الفيلمية 4 

 films.doc    
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       من القرن العشرين إلى غاية اليوم  :المرحلة الثالثة

تتابعت التطورات التي مست و تعلقت بالمعلومات و أوعية حفظھا حيث اخترع 

ة و ھذا آلة تنتج نمطا بطريقة تلقائي 1805الفرنسي في عام " يوسف ماري جاكورد"

أثناء عملية نسج األقمشة، فقام بقلب اآللة لتصبح عبارة عن سلسلة من البطاقات 

الموجودة بھا ثقوب، وتسمح الثقوب بنسج المواد بتسلسل معين وذلك باعتماده على 

طريقة تخزين األنماط كثقوب في بطاقات مثقبة ، وھي وسيلة ذكية جدا لتخزين 

انطالقا من تصوره " شالز بابيج"اإلنجليزي  ، ثم استطاع العالم)1(المعلومات

إلمكانية بناء آلة ميكانيكية ذكية تقوم بالحساب ميكانيكيا باستخدام ھذه البطاقات 

، بفرضه أن المعلومات يمكن معالجتھا آليا إذا أمكن تحويلھا إلى 1833المثقبة عام 

الشكل يقدر قياس ، وھذه البطاقات المثقبة ھي عبارة عن بطاقات مستطيلة )2(أرقام 

 12عمودا رأسيا و إلى  80بوصة، مقسمة إلى  7,25 * 3,25الواحدة منھا ب

عمودا أفقيا، و تسجل المعلومات على ھذه البطاقة بشكل ثقوب و يحتاج كل رقم أو 

عدد إلى ثقب واحد لتمثيله، بينما يحتاج كل حرف ھجائي إلى ثقبين و ثالثة لتسجيل 

  . عالمة أو رمز من الرموز

وتستخدم آلة تشبه اآللة الكاتبة إلجراء الثقوب، وبعد مراجعة البطاقة و التأكد من 

الثقوب المطلوبة يتم إدخالھا إلى جھاز الحاسوب من خالل وحدة القراءة للبطاقة 

بطاقة في  800، و تقدر سرعة قراءة البطاقات لھذه الوحدة ب )3(الخاصة بذلك 

 )4. (الدقيقة الواحدة

                                                            
  .25ص .  1994دار المريخ ، : الرياض. ترجمة سرور علي إبراھيم . أساسيات قواعد البيانات . جيليتسون، مارك   1

المجلس الوطني للثقافة و الفنون و : الكويت).طريق المستقبل. (ترجمة عبد السالم رضوان. المعلوماتية بعد اإلنترنت. جيتس، بيل  2

  .44ص. 1998اآلداب، 
  

  .25المرجع السابق ، ص . ترجمة سرور علي إبراھيم . أساسيات قواعد البيانات . جيليتسون، مارك   3
  
  . 90المرجع نفسه ، ص . تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتھا . راھيم ، السامرائي ، إيمان فاضل قنديلجي ، عامر إب   4
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أول من أدرك أنه بإمكان آلة واحدة أن تؤدي عددا من " بابيج"و بذلك كان 

  .األغراض و العمليات المختلفة

وفي أواخر القرن التاسع عشر ميالدي جرت محاوالت عدة إليجاد حل لمشكلة   

التأخير في جدولة نتائج التعداد السكاني للواليات المتحدة األمريكية الذي أعد عام 

حال لمشكلة ) وھو احد مھندسي الحكومة" (ن ھوليريثھيرما"، أين قدم   1880

ھذا التأخير  معتمدا على مفھوم جاكورد للبطاقات المثقبة، حيث رتب ھوليريث 

وقد بنى آالت لتثقيب الثقوب . إلعداد بيانات التعداد بتخزينھا في  بطاقات مثقبة 

تمس الثقوب  على البطاقات و آالت أخرى لترتيب البطاقات و الفرش السلكية التي

فتوصل التيار الكھربائي عندما تمر على الثقوب الموجودة في البطاقات و تغير من 

قيم عدادات ميكانيكية كھربائية، وبفضل ذلك تمكنت الواليات المتحدة األمريكية من 

، وقد )1(بعد شھر من االنتھاء من تجميع البيانات 1890عمل إحصاء السكان لسنة 

 -الذي كان آنذاك أمين مكتبة المكتب الفيدرالي للجراحين –" ربيليتف"كان الدكتور 

  ).2(الملھم الذي أوحى إلى ھوليريث بھذه الفكرة

بعدھا استخدمت األشرطة الورقية و ھي عبارة عن شريط بعرض حوالي بوصة و  

مترا، يستعمل خصيصا الختزان المعلومات المعبر عنھا بواسطة الثقوب،  12طوله 

ثقبا، وبعد إجراء الثقوب المطلوبة و مراجعتھا يتم  85قوب فيھا إلى و يصل عدد الث

  .إدخالھا إلى جھاز الحاسوب  اإللكتروني بواسطة وحدة قراءة األشرطة المثقبة

                                                                                                                                                                          
  
    .101ص. المرجع السابق. قبيسي، محمد  1
  

   .29 - 27 ص المرجع السابق ص. جيليتسون، مارك  2
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و قد امتازت ھذه المرحلة باستخدام الصمامات المفرغة وھي عبارة عن أنابيب 

يمر عبرھا التيار  سم ،3سم و ارتفاعھا  7زجاجية مفرغة من الھواء طولھا 

  )1. (الكھربائي في تشغيل المعلومات و استخدام البطاقات المثقبة

 و قد تصور بابيج أن المعلومات يتم تحويلھا بالطريقة نفسھا التي تحول بھا مادة   

و على الرغم من . القطن، إذ تسحب من المخزن و تعصر الستخراج شيء جديد

لى أنھا ميكانيكية إال أنه تنبأ بالكيفية التي تصبح آلته التحليلية كانت قائمة أساسا ع

بھا قادرة على إتباع مجموعات متغيرة من التعليمات لتؤدي وظائف مختلفة، و ذلك 

  )2. (ھو الجوھر الذي تقوم عليه البرمجيات

و في منتصف األربعينات من القرن التالي تم بناء أول كمبيوتر يقوم غلى أساس 

" آالن تورنج"بابيج، وفي أواسط الثالثينات قدم العالم الرياضي المبادئ العامة آللة 

رؤيته آللة حاسبة  ت، و التي جسد" آلة تورنج"فكرة تصميم ما أصبح يعرف ب 

  .متعددة األغراض، يمكن تزويدھا بالتعليمات للعمل مع أي نوع من المعلومات

تنفذ " لة التي أن يثبت أن اآل" كلود شانون" و مع أواخر الثالثينات استطاع 

منطقية يمكن أن تعالج المعلومات انطالقا من طرحه لفكرته القائمة على   تعليمات

  -المغلقة بالنسبة للحقيقي و المفتوحة بالنسبة للزائف -أنه بإمكان دوائر الكمبيوتر 

القيام بعمليات منطقية مستخدمة الرقم واحد ليمثل الحقيقي و الصفر ليمثل الزائف 

ك ما يعرف بالنظام الثنائي الذي يمثل أبجدية الحاسبات اإللكترونية و و ذل) 3"(

أساس اللغة التي تم بھا ترجمت كل المعلومات و تخزينھا و استخدامھا داخل 

  .الكمبيوتر

                                                            
 :تونس. حمد أتيم، مراجعة محمود األخرسترجمة محمود أ. مقدمة إلى نظم المكتبة المبنية علة الحاسب اإللكتروني. تيد، لوسي   1

    .27 - 26ص ص. 1980، لعلومالمنظمة العربية للتربية و الثقافة و ا
  
    .45-44ص  المرجع السابق، ص. جيتس، بيل     2
  
  .   46 -45ص  المرجع السابق، ص. جيتس، بيل     3
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و مع االقتراب من الحرب العالمية الثانية، تسارعت خطوات التطور من خالل ما 

بجامعة ھارفرد، " ھوارد إلكين"اتف وفي معامل بيل للھ" جيورج ستيبرز"قام به 

حين أنتجا أجھزة حاسوب رقمية ميكانيكية معقدة، كما أن أول جھاز حاسوب 

إلكتروني كبير كامل ظھر طبقا الحتياجات القذائف العسكرية أثناء الحرب ، و عمل 

حاسب و مكمل عددي : و أسمياه " برسبر إيكرت" و" جوت موشلي"عليه كل من 

و  Electronic Numerical Integrator and Calculator (ENIAC)إلكتروني

، وكان يضم ثمانية عشر ألف صماما مفرغا و بإمكانه 1946الذي تم تصنيعه عام 

ن ثالثون طنا يز ENIACو لقد كان .أداء خمسة آالف عملية جمع في الثانية الواحدة

رانزيستورات بدال وفي بداية الستينات استخدمت الت) 1. (و كانت تمأل غرفة كبيرة

من الصمامات المفرغة في بناء الحواسيب، لكونھا أصغر حجما و أسرع عمال و 

، إنطالقا من شظية رقيقة من السليكون حثي يمكن )2(أقل استھالكا للطاقة الكھربائية

  ).3(لھذه القطعة أن تؤدي نفس العمل الذي تؤديه الصمامات المفرغة

يادة في سرعة تنفيذھا للعمليات و صغر حجمھا  و قد انعكس ذلك على الحواسيب بز

و قلة تكلفتھا، ومع تطور أساليب برمجتھا فيما بعد استبدلت الترانزيستورات 

عن ذلك صغر في حجم  بالدوائر المتكاملة  المبنية على شرائح السليكون، فنتج 

تھا من الحواسيب و بسرعة تنفيذ أكبر، و خفة وزنھا و قلة تكلفتھا مقارنة مع سابقا

  )4(. الحواسيب

                                                            
          .32 - 31 ص المرجع السابق، ص. جيليتسون، مارك    1
  
    . 59المرجع السابق، ص . تكنولوجيا المعلومات و تطبيقاتھا. قنديلجي، عامر إبراھيم، السامرائي، إيمان فاضل   2
  

      . 52المرجع السابق، ص. جيتس، بيل   3
  

  .96 - 95 ص المرجع السابق، ص. تكنولوجيا المعلومات و تطبيقاتھا. قنديلجي، عامر إبراھيم، السامرائي ، إيمان فاضل   4
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وعلى التوازي مع نمو معدات تشغيل البيانات كان ھناك تطور في وسط جديد    

لتخزين المعلومات، فبعد استخدام البطاقات المثقبة و األشرطة الورقية شھد منتصف 

الثالثينات بداية عصر حوامل التخزين المغناطيسية، أين ظھرت األشرطة الممغنطة 

في نظم الكمبيوتر الكبيرة و المتوسطة لما تتميز به من قلة في و التي استخدمت 

، وھي عبارة عن شريط يشبه شريط التسجيل )1(التكلفة واقتصاد في االستخدام 

عرضه  وتحفظ ھذه األشرطة الممغنطة في كاسيت بالستيكي ) الكاسيت(المعروف 

دم، يلف على ألف ق 24بوصة و طوله  0,5به كاسيت أجھزة التسجيل المألوفة يش

، و يقسم عرض الشريط إلى مسارات )2(بوصة 10,5بكرة بالستيكية ذات قطر 

متوازية يبلغ عددھا في كثير من األحيان تسع مسارات، يسجل كل مسار نبضة 

مليون  45، وتتراوح سعة تخزين الشريط الواحد بحوالي )بت واحد( واحدة

سطح الشريط ممغنطة كل منھا ، و تكون مناطق منفصلة بالغة الصغر على )3(بايت

أما الوسيلة التي يمكن بھا إدخال ھذه ) 4(بإحدى الطريقتين لتمثل الواحد أو الصفر

" مسار األشرطة"األشرطة الممغنطة إلى جھاز الحاسوب أو إخراجھا منه فتدعى 

الذي يشتمل على أداة ترفع بكرة الشريط و تحركھا أمام رؤوس القراءة و الكتابة 

دم الكھرباء لتسجيل النبضات بمغنطة المسارات في نمط مقرر سلفا أو التي تستخ

و قد تال ظھور ھذه األشرطة ) 5(عن طريق استشعار نمط البتات الممغنط سابقا

الممغنطة ظھور ما يعرف باألقراص الممغنطة، و ھي عبارة عن أسطوانة صلبة 

حروف متتابعة في مغطاة بمادة ممغنطة تخزن البيانات عليھا في إطار رموز أو 

                                                            
      .   93المرجع السابق، ص . جيليتسون، مارك   1
  
.  1994مكتبة الملك فھد الوطنية، : الرياض. ترجمة وتعليق عبد الرحمان بن حمد العكرش. أسس تقنية المعلومات. رولي، جينفر   2

      53ص 
  
          .29المرجع السابق، ص. تيد، لوسي  3
  
          .93 المرجع السابق، ص. جيليتسون، مارك  4
  
     . 95لمرجع نفسه، ص ا  5
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و يصف قرصان أو أكثر . مجموعات مسلسلة من المسارات التي تتحد معا مركزيا

و تختلف مسارات " . Disk Driveمسار األقراص "على عمود دوار يطلق عليه 

األقراص تبعا لعدد األقراص و كثافة التسجيل في القرص التي تتراوح من عشرة 

  .    إلى ثالثمائة مليون حرف

تمتاز ھذه األقراص الممغنطة  بكثافتھا العالية و سعتھا التي تقاس بماليين  وبذلك

  )1.(البايتات

 Floppyثم تتابعت التطورات لتنبئ بظھور القرص المرن     disk  أو وسيط

مرن و ھش ، قابل  د سمي بالمرن ألنه، وق)2(تخزين البيانات القابل للتغيير

بتطوير أول نوع منه والذي كان بقياس  1967سنة  IBMلاللتواء، وقد قامت شركة 

كيلوبايت، وكان يستخدم لتوزيع البرامج و تبادل البيانات  7تخزينية   إنش وسعة 7

واستمرت في . و المعلومات و أخذ النسخ االحتياطية قبل اختراع القرص الصلب

التطور منذ ذلك الحين، وفي التسعينات ظھرت أنواع مختلفة بقياسات عديدة و 

ت تخزينية متفاوتة، كما توسعت استخداماتھا لتشمل برامج أنظمة التشغيل و سعا

). 3(التطبيقات وبعض البرامج الخاصة بالنصوص و الرسوم و الجداول اإلحصائية

أدخلت شركة فيليبس أول نمط الستعمال الليزر في مجال  1972و بحلول عام 

 1980و فيليبس عام ، ثم أنتجت شركتا سوني )4(التسجيل و إعادة التسجيل 

                                                            
  .95ص . 1989دار الشروق، : القاھرة. تكنولوجيا المعلومات و تطبيقاتھا. الھادي، محمد محمد  1
  
  .160-159 ص ، ص2009دار المسيرة، : عمان. المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعلومات و اإلنترنت. قنديلجي، عامر إبراھيم  2
  
: الرياض. شبكات المعلومات و االتصاالت ومدى توظيفھا في بيئة المكتبات. د الغفور عبد الفتاح، قمصاني، نبيل عبد هللاقاري، عب   3

  مكتبة الملك 
  

  .36ص .2010فھد الوطنية، 
  
  .النشر اإللكتروني و مستقبل الكلمة المطبوعة. الخوري، ھاني شحادة  4
  

   .www .arabcin.arabiaall/2‐2001 /1.htmlت على متاح على اإلنترن 2009 – 12-15زيارة يوم 
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كوسيط لتخزين الملفات )  CD‐ Audio )1أحيانا عليه القرص الصوتي الذي يطلق 

كنظائرھا الورقية في عھدھا التليد، استطاعت تقنية األقراص "الموسيقية،  و

أن تفرض نفسھا على  -وفي وقت قياسي لم يكد يبلغ العقدين من الزمن -المليزرة

خاصة بظھور األقراص المدمجة المليزرة و –) 2(كبديل قوي ومنافس الساحة 

...) النص، الصوت، الصورة،)( 3(التي تتعامل مع الوسائط المتعددة " الفيديوية 

جعلت األقراص المرنة تختفي من األسواق ومن   -بسعاتھا التخزينية الواسعة جدا

مغنطة أو أنابيب ذات تغطية م" و األقراص المليزرة عبارة عن       ، " االستخدام

شرائح مختزنة في خاليا بيانات مصممة خصيصا لذلك، وتوفر ھذه الخاليا تخزينا 

، وتسجل المعلومات على ھذه )4" (مباشرا و متصال للمعلومات التي يقل استخدامھا

األقراص بواسطة أشعة الليزر في شكل سلسلة من األرقام الثنائية التي تمَثل بندبات 

بقراءة ھذه الندبات لتحديد ما  CDم يقوم جھاز قارئ مجھرية على سطح القرص، ث

إذا كانت محولة إلى وضع الصفر و إلى وضع الواحد، ثم يعيد تجميع ھذه 

المعلومات في شكل صورة أو صوت أو نص من خالل توليد إشارات كھربائية 

  )5. (معينة

ك من و استمرت مصادر المعلومات اإللكترونية في التطور شكال و حجما و كذل  

حيث سعتھا التخزينية، ففي كل مرة يحاول العلماء إيجاد حامل للمعلومات 

اإللكترونية يستطيع الجمع بين خاصيتي الصغر في الحجم و الكثافة في السعة 

                                                            
  . 88المرجع السابق، ص . المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعلومات و اإلنترنت. قنديلجي، عامر إبراھيم  1
  
. دراسة حالة قاعدة بيانات اإلنتاج الفكري اإلسالمي: قواعد البيانات المحملة على األقراص المدمجة. فرحات، ھاشم   2
    .159، ص2000، 2، ع6جلة مكتبة الملك فھد الوطنية، مجم
  
  .36المرجع السابق، ص . قاري، عبد الغفور عبد الفتاح، قمصاني، نبيل عبد هللا  3
  

  .97 ص المرجع السابق،. تكنولوجيا المعلومات و تطبيقاتھا. الھادي، محمد محمد   4
  

  .55المرجع السابق، ص . جيتس، بيل  5
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األقراص الصلبة "التخزينية في الوقت ذاته، ففي التسعينات ظھر ما يعرف ب 

رة بجھاز الحاسوب كما ھو و التي سميت كذلك ألنھا ال تتصل مباش" الخارجية

  الحال بالنسبة للقرص الصلب، بل يتم توصيلھا من

و تميزت ھذه األقراص الصلبة الخارجية بسعات . )USB)1خالل المنفذ العام 

تخزينية عالية جدا يفوق بعضھا السعة التخزينية للقرص الصلب، كما تتميز 

  )2( .بإمكانية نقلھا من حاسوب آلخر بسھولة مطلقة

تمرت التطورات المتعلقة بمصادر المعلومات اإللكترونية خاصة بظھور شبكة واس 

المعلومات العالمية اإلنترنت التي مھدت لميالد قواعد و بنوك المعلومات المتاحة 

على الخط و التي اعتبرت مصدرا آخرا للمعلومات اإللكتروني، ذلك أنھا تضم 

  . )3("خارج نطاق أي سيطرة مجموعة متغيرة من مصادر المعلومات التي تقع "

من خالل استعراضنا لھذه التطورات التاريخية التي مست مصادر المعلومات     

اإللكترونية فإننا نقف على ثالث مؤشرات أساسية حصلت في مكونات تكنولوجيا 

المعلومات، فالمؤشر األول يتعلق بجانب المكونات المادية للحواسيب حيث تعاظمت 

غير المتناھي للعناصر اإللكترونية من الصمامات المفرغة إلى القدرة على التص

الدوائر اإللكترونية المتكاملة ذات الكثافة العالية، وبالتالي تقلص حجم الحواسيب و 

تضاعفت سرعة معالجة البيانات، أما المؤشر الثاني فيتعلق بالبرمجيات التي تحولت 

انات الخام إلى القدرة على تحديد بالحاسوب من المعالجة البسيطة المرتبطة بالبي

العالقات بين البيانات، ثم ارتقت به ليصبح آلة قادرة على المعالجة اإلجمالية 

للمعلومات، والمؤشر الثالث يرتبط بتطور وسائط حفظ المعلومات بشكل متزامن مع 

تطورات الحاسوب، فمن البطاقات المثقبة و األشرطة الورقية المثقبة في الجيل 

                                                            
  .38المرجع السابق، ص . الغفور عبد الفتاح، قمصاني، نبيل عبد هللا قاري، عبد  1
  
  . 38المرجع نفسه، ص   2
  
،  12-11المجلة العربية لألرشيف و التوثيق و المعلومات، ع . النشر اإللكتروني و مستقبل أوعية المعلومات. بيزان، حنان صادق  3

   14ص. 2002
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فاألشرطة الممغنطة في الجيل الثاني إلى األقراص الممغنطة في الجيل الثالث  األول

، وفي الجيل الرابع األقراص الضوئية، وال تزال التطورات تتابع بين الحواسيب و 

التطور "وبذلك نستنتج أن . مصادر المعلومات اإللكترونية إلى يومنا ھذا

في ميكنة معالجة المعلومات التكنولوجي في كافة المجاالت قد صاحبه تطور 

والدليل على ذلك انتقال أساليب معالجة البيانات من اليديوية البحتة إلى النصف آلية 

  )1". (ثم إلى المعالجة اإللكترونية

ألنواع التي ويوضح الشكل الموالي المراحل التي مرت بھا مصادر المعلومات و ا

 : ظھرت في كل مرحلة 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  
                                                            

  .46ص. 1985دار المريخ، : الرياض. مات و استخدام الحاسب اآللينظم المعلو. سلطان، تركي إبراھيم   1
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  المعلوماتمصادر 

  

المرحلة                                   المرحلة األولى               المرحلة الثانية

  الثالثة

        رق                        المصغرات الفيلمية           الحوامل الممغنطة            وال     

                  الميكروفيلم                                 البردي

  الميكروفيش                    الحوامل المليزرة       ...  الجلود، ألواح الطين،     

                                                                    

  .أشكال مصادر المعلومات بمراحلھا:  01شكل رقم 

  

  :أنواع مصادر المعلومات اإللكترونية 3.2

لقد امتاز خروج مصادر المعلومات اإللكترونية إلى الوجود بظھورھا في عدة    

أنواع، ھذه األنواع التي تتعدد و تختلف تبعا لتعدد المعايير التي يمكن وفقھا تقسيم 

  :ھذه المصادر اإللكترونية للمعلومات

  :مصادر المعلومات اإللكترونية حسب التغطية و المعالجة الموضوعية / أ

  :إلى األنواع التالية وتقسم 

  مصادر المعلومات اإللكترونية الموضوعية ذات التخصصات المحددة و

وھي التي تتناول موضوعا محددا بدقة أو موضوعات ذات عالقة : الدقيقة 

 .مترابطة مع بعضھا كمواضيع العلوم االجتماعية

  ز وھي التي تمتا: مصادر المعلومات اإللكترونية ذات التخصصات الشاملة

 .  بالشمولية و التنوع الموضوعي لقواعد البيانات التي تحتويھا
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  و تشتمل على توجيھات إعالمية : مصادر المعلومات اإللكترونية العامة

وسياسية و لكافة الناس بغض النظر عن تخصصاتھم أو مستوياتھم العلمية و 

  )1. (يونيةالثقافية، وتضم مصادر المعلومات اإللكترونية اإلعالمية و التليفز

  :وتتمثل في: مصادر المعلومات اإللكترونية حسب الجھات المسئولة عنھا/ ب 

مصادر المعلومات اإللكترونية التابعة لمؤسسات تجارية ربحية، والتي 

 تتعامل مع المعلومات كسلعة تجارية و قد تكون منتجة أو مسوقة أو موزعة

 .ستل، أوربتووسيط، ومن بين أشھر ھذه المؤسسات ديالوغ ، بري

 المعلومات اإللكترونية التابعة لمؤسسات غير تجارية وھي مؤسسات  مصادر

ذات طابع خدماتي تھدف إلى تقديم خدمات معلوماتية لتحقيق أھداف علمية 

وثقافية وخدمة الباحثين، وھذه المؤسسات تكون تابعة للجامعات و المعاھد و 

و دولية أو ھيئات  المراكز العلمية أو جمعيات و منظمات إقليمية

 الخ ...حكومية

مصادر المعلومات اإللكترونية حسب نوع المعلومات وتنقسم إلى الفئات / ج  

  :التالية

 مصادر المعلومات اإللكترونية البيبليوغرافية. 

  مصادر المعلومات اإللكترونية غير البيبليوغرافية وھي تضم مصادر

ادر المعلومات اإللكترونية المعلومات اإللكترونية ذات النص الكامل، مص

 . النصية الرقمية و مصادر المعلومات الرقمية

 برامج الحاسب اآللي 

  2(البريد اإللكتروني( 

                                                            
دار : عمان. مع إشارة خاصة إلى الكتب المرجعية: مصادر المعلومات في المكتبات و مراكز المعلومات. النوايسة، غالب عوض    1

 .152 -151  ص ص. 2010صفاء، 
  
   .153 -152 ص المرجع نفسه، ص  2
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  :مصادر المعلومات اإللكترونية حسب نوعية الوعاء/ د 

وتعني النمط أو األسلوب الذي يقدم به المحتوى، وھي تشمل الكتب اإللكترونية،     

ة، المجالت اإللكترونية، المراجع اإللكترونية، الرسائل الدوريات اإللكتروني

إللكترونية، كما يمكن أن تشمل أيضا قواعد بيانات النصوص الكاملة ااألكاديمية  

  للمقاالت و التقارير

  . و كذا النصوص المتاحة على األقراص المليزرة 

و :ل عليهمصادر المعلومات اإللكترونية حسب الشكل المادي أو الوسيط المحم/ ه

      :تشمل

  األقراص المليزرة 

 األقراص المرنة  

  األقراص الصلبةHard  disk ،  تكنولوجيةIPOD  تكنولوجية ،USB 

Flash Drive 

  أقراص الفيديو الرقميةDigital Video Disc DVD 

  1(الملفات المتاحة على الخط المباشر( 

  وتتمثل في :   صولمصادر المعلومات اإللكترونية حسب طرق اإلتاحة و الو/ و

 محطات العمل المستقلة 

  الشبكات المحليةLAN 

 الشبكات المحلية المتاحة عن بعد 

  الفھارس المتاحة على الخط المباشرOPAC  

  شبكة اإلنترنت من خالل خدماتھا المختلفة كخدمة الجوفر و النسيج

  ) 2. (العنكبوتي

                                                            
   58 - 53 ص ، صالمرجع السابق .حمدي، أمل وجيه   1
  

    .58المرجع نفسه، ص  2
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  :أشكال مصادر المعلومات اإللكترونية  4.2

ما يميز المعلومات اإللكترونية ھو تعدد و تنوع أشكال حواملھا، وھذا  إن أكثر   

التنوع  أشد ما يتعلق بالتطورات التكنولوجية المتتابعة ومدى استغاللھا في مجال 

  .وجدوا ھما كانوا و أينما المعلومات، سعيا إلى توفيرھا لكل طالبيھا م

  

  :ونية تتمثل في بناء على ذلك فإن أشكال مصادر المعلومات اإللكتر

  Floppy Disks:األقراص المرنة / أ

تعتبر األقراص المرنة من بين وسائط التخزين ذات السعة الصغيرة وھي من  

، و القرص المرن ھو قرص للوصول العشوائي )1(أكثرھا شيوعا و انتشارا 

ب ووسيلة أو وسيط لتخزين البيانات القابلة للتغير الذي يمكن استخدامه مع الحاسو

  .المايكروي أو الشخصي

والقرص المرن عبارة عن وسيط ممغنط يأخذ شكل قطعة دائرية مغناطيسية رقيقة 

، تحفظ في خرطوشة بالستيكية صلبة بسمك )2(و مرنة مغطاة بمادة بالستيكية 

 8بوصة أو  5,25، ويتوفر القرص المرن في حجمين رئيسيين )3(ميليمتر واحد

  بوصة مع إمكانية تسجيل

وتقدر سعته التخزينية بمليون . لومات على أي من وجھيھما أو على كليھما معاالمع

  )4. (بايت من المعلومات

                                                                                                                                                                          
  
  

  .95المرجع السابق، ص. تكنولوجيا المعلومات و تطبيقاتھا. الھادي، محمد محمد   1
  

 36المرجع السابق، ص . قاري، عبد الغفور عبد الفتاح، قمصاني، نبيل عبد هللا   2
  

 .160 -159 ص المرجع السابق، ص. نولوجيا المعلومات و اإلنترنتالمعجم الموسوعي لتك. قنديلجي، عامر إبراھيم   3
  

    .95المرجع السابق، ص. تكنولوجيا المعلومات و تطبيقاتھا. لھادي، محمد محمدا   4
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إن القرص المرن مناسب جدا لتخزين ملفات و معلومات مستقلة و برمجيات 

  .صغيرة، كما يستخدم كثيرا في حفظ المعلومات الوثائقية

سواقة القرص " رن تعرف بووسيلة تخزين و استرجاع المعلومات من القرص الم

، وتضم ھذه )1(التي ترتبط مع اللوحة األم بواسطة الكبالت الشريطية " المرن

السواقة عدة رؤوس منھا ما ھو مخصص لتسجيل المعلومات على القرص المرن 

، ومنھا ما ھو معني باسترجاع ھذه المعلومات منه و " رؤوس الكتابة"وتسمى 

    )  2. (رؤوس القراءة" تعرف ب

  Hard Disk: األقراص الصلبة / ب 

إن القرص الصلب عبارة عن قطعة رئيسية تدخل في تكوين جھاز الحاسب    

لوحة الاآللي، وھو عبارة عن صندوق أو علبة معدنية صغيرة مصممة  توصل ب

األم و بدونھا ال يمكن للبرامج أن تعمل، ألن البرامج و األنظمة التشغيلية المختلفة 

  .عليه تأتي مثبتة

 1ميقا بايت، و  30ب  1973و استمرت سعته التخزينية في التطور بدء من عام 

، وتوالت بعدھا اإلصدارات 1999جيقا بايت سنة  8إلى  1982جيقا بايت عام 

  )3. (جيقا بايت 500لتصل في وقتنا الحاضر إلى أكثر من 

التي  والقرص الصلب يحتوي على قرص صلب توضع عليه المادة المغناطيسية

ھذه المادة المغناطيسية ھي المادة نفسھا . تستخدم في حفظ البيانات و المعلومات

المستخدمة في األقراص المرنة غير أنه و في األقراص المرنة توضع ھذه المادة 

  ).4(على مادة بالستيكية مرنة و ھشة 

                                                            
  .160المرجع السابق، ص . المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعلومات و اإلنترنت. قنديلجي، عامر إبراھيم   1
  
    .95المرجع السابق، ص. تكنولوجيا المعلومات و تطبيقاتھا. محمدالھادي، محمد    2
  
 .www .al‐jeal.net/lofiversion/ indexمتاح على اإلنترنت على  . 2010 -10- 09زيارة يوم . مميزات القرص الصلب   3

Php/t587.html     
  
     www.wikipedia.org.datedمتاح على اإلنترنت على  2010- 10- 09زيارة يوم .  األقراص الصلبة    4 
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األقراص الصلبة "وفي التسعينات ظھرت األقراص الصلبة الخارجية وسميت ب 

كما ھو الحال بالنسبة لألقراص  -ألنھا ال تتصل مباشرة بجھاز الحاسوب" لخارجيةا

، وتمتاز ھذه  USBبل يتم توصيلھا عن طريق المنفذ العام  - الداخلية الصلبة

األقراص الصلبة الخارجية بسعاتھا التخزينية العالية جدا والتي منھا ما يفوق 

  السعات التخزينية لألقراص 

ية، وھي تستخدم في حفظ البيانات والمعلومات وتداولھا واسترجاعھا، الصلبة الداخل

  )  1. (زيادة على إمكانية نقلھا من حاسوب إلى آخر بمنتھى السھولة

  : ومن أھم مميزات األقراص الصلبة الخارجية نذكر

 سعتھا و قابليتھا لالستخدام المتنقل. 

  اعتمادھا على منفذ الناقل العامUSB مطورة الذي له و إصداراته ال

عملية تسريع نقل البيانات، فعلى سبيل المثال تصل في شأن كبير 

 .ميقا بايت في الثانية 12إلى  USB2سرعة الناقل 

  يتضمن ھذا القرص ذاكرة مخبأة خاصة به  من شأنھا تسھيل حركة

 )2. (البيانات منه و إليه

قرص الفالش "األول : كما أن األقراص الصلبة الخارجية  توجد على نوعين

Flash Disc  " ويكون بحجم القلم أو اإلصبع يحتوي على منفذ الناقل العامUSB 

أي قرص صلب من ناحية كليتم توصيله مباشرة بالحاسوب، ويمكن استخدامه 

لبيانات و المعلومات ، لالنسخ والحفظ و التعديل و الحذف و التداول و االسترجاع 

ميقا  480لعالية في نقل البيانات تصل إلى وأقراص الفالشات تتميز بسرعاتھا ا

جيقا  20ميقا بايت و  1بايت في الثانية و بسعاتھا التخزينية التي تتراوح ما بين 
                                                                                                                                                                          

  

      .38المرجع السابق، ص . قاري، عبد الغفور عبد الفتاح، قمصاني، نبيل عبد هللا  1
  

متاح على اإلنترنت على .  2010 - 09 -12زيارة يوم .  األقراص المرنة 2

www.itp.net/arabic/features/details.php‽id=6160   
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بايت، وأكثر ما يميز ھذه الفالشات قدرتھا على االحتفاظ بالمعلومات في غياب 

حجمھا التغذية الكھربائية ، زيادة على مرونتھا في العمل من حيث التحرك وصغر 

  )1. (ووزنھا

 

   Compact Discs: األقراص المليزرة / ج

ورد في النتاج الفكري المنشور تعاريف عدة لألقراص المليزرة، وفيما يلي نذكر    

  :أبرزھا

فئة خاصة من أوعية " يعرف مجمع اللغة العربية بالقاھرة ھذه األقراص بأنھا 

قطر (ا في الحجم المألوف المعلومات غير التقليدية يبدو القرص الواحد منھ

 54000ولكن الوجه الواحد للقرص البصري يختزن حتى زھاء ) بوصة أو أقل12

  :لقطة أو صفحة، و يتم االختزان بواسطة أشعة الليزر بأحد النظامين

  -المحاكيAnalog : ويفضل استخدامه في اختزان الصور و الخرائط

  .  واألشكال

  - الرقميDigital  :2. (تزان الكتب و المطبوعاتويستخدم في اخ(  

و يعرفھا عامر إبراھيم قنديلجي بأنھا عبارة عن وسيط دائري أو أسطواني صغير 

  قابل

          للنقل و الحمل، يستخدم ألغراض تسجيل و تخزين و قراءة المعلومات المسموعة 

 و المصورة و المرئية و الفيديوية، إضافة إلى النصوص و المعلومات المقروءة،

 )3. (بالتكنولوجيا و الشكل الرقمي

                                                            
      .39المرجع السابق، ص . قاري، عبد الغفور عبد الفتاح، قمصاني، نبيل عبد هللا  1
  

      .179المرجع السابق، ص . النوايسة، غالب عوض   2
  

  .87المرجع السابق، ص . المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعلومات و اإلنترنت. قنديلجي، عامر إبراھيم   3
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  .)1(  كما أن ھذه األقراص تحتوي على قنوات لتخزين المعلومات

إذن كال التعريفين يؤكدان على استخدام أشعة الليزر في عمليات تسجيل و تخزين و 

  ".المليزرة" على ھذه األقراص، وھو ما يعطيھا صفة المعلومات قراءة 

  :عرف بعدة مسميات  منھاكما أن األقراص المليزرة ت

  Laser Discsاألقراص المليزرة                   -

  Compact Discs  األقراص المدمجة                  -

  Compact Discsاألقراص المكتنزة                  -

  Silver Discsاألقراص الفضية                   -

    Optical Discsاألقراص البصرية المكتنزة       -

 Optical Discsاألقراص الضوئية المضغوطة   -

 Compact Laser Discsأقراص الليزر المكتنزة           -

    Laser Vision Discsأقراص الليزر المرئية            -

 Compact Disc Read Onlyاألقراص المكتنزة المقروءة فقط  -

 Compact Disc Read Onlyاألقراص المضغوطة للقراءة فقط -

 Compactاألقراص المكتنزة إقرأ ما في الذاكرة- Disc  Read  Only 

Memory(CD‐ROM)                                                                         )2(  

  

  

  :مميزات األقراص المليزرة 

  :ھناك عدة مزايا تختص بھا تقنية األقراص المليزرة، منھا    
                                                            

متاح على اإلنترنت على  .2010- 08 - 24زيارة يوم . ومات تقنية المعل  1

www.alriyadh.com/2006/05/11/section.net.html     
  

      .179المرجع السابق، ص . النوايسة، غالب عوض   2
  



 صل  الثاني                                               مصادر المعلومات اإللكترونيةالف

 

42 

 

 جم و خفيفة الوزنصغيرة الح. 

  لھا إمكانية ھائلة في كمية المعلومات المخزنة فالقرص الواحد يستوعب

 .مليون رمز 550حوالي 

  تحمل القرص للصدمات و اللمسات القوية والسقوط على األرض من غير

حدوث أي تأثير على المعلومات المخزنة وذلك لوجود طبقة بالستيكية 

 )1. (ماتخارجية تغطي مكان تخزين المعلو

   قرص مرن  300إمكانات التخزين الكبيرة إذ أن استيعابھا يعادل استيعاب

 .2MBبسعة 

  سھولة التعامل معھا واستخدامھا بحيث يستطيع أي شخص تلقي تدريب

 .بسيط الستعمالھا

 مجيات النظام جاھزة وسھلة االستيعاب و االستخدامتكون بر . 

 رئ األقراص يكون مرتبطا بسلك ال يحتاج نظام األقراص سوى إلى جھاز قا

 )2. (قصير بالحاسوب، وليس إلى معدات كثيرة ومعقدة

  إن البيانات المخزنة على األقراص المليزرة غير معرضة للتلف و الضياع

ألن ھذه األقراص المليزرة مغطاة بمادة عازلة تكسو سطحھا الخارجي و 

جودة على السطح تعمل كغطاء واقي للبيانات المنتشرة في المسارات المو

 .وتحمي المعلومات المخزنة عليه من الضياع أو التلف

  نوعية عالية وغير و إن المعلومات المخزنة على ھذه األقراص ذات كفاءة

قابلة للتلف أو حتى ضعف نوعيتھا الناجم عن االستخدام المتكرر ، ألن ھذه 

حزم ضوئية األقراص تعمل بتكنولوجيا الليزر و أشعة الليزر المتمثلة في 

                                                            
      .20ص . 1990، 2، ع30يات تكنولوجيا المعلومات، رسالة المكتبة، مج المكتبات و تحد. لمومني، حسن أحمدا    1
  

  277- 276 ص ص. 1999دار اليازوري، : عمان. البحث العلمي و استخدام مصادر المعلومات. قنديلجي، عامر إبراھيم   2
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توجه إلى سطح القرص عند القراءة، ولھا القدرة على اختراق الحاجز 

العازل لتصل إلى المواقع المتناھية الصغر في سطح القرص، دون المالمسة 

 .الفعلية لذلك السطح

  تكلفة تخزين المعلومات على األقراص المليزرة أقل من تكلفة تخزينھا على

 )1. (الوسائل األخرى

  سعته التخزينية الھائلة فھو وسيط مثالي لتخزين قواعد البيانات إلى جانب

البيبليوغرافية و الموسوعات و األدلة اإلحصائية و النصوص الكاملة 

 ) 2. (للجرائد و فھارس شركات النشر

  سھولة تبادل األقراص بالبريد دون خوف فقدانھا و سھولة حملھا و تغليفھا و

 .حفظھا

   3. (في التعامل مع البياناتتوفر األمان و السرية( 

  التعامل البعيد للمعلومات حيث أتاحت ھذه األقراص إمكانية نقل النصوص

والصور من مكان إلى آخر يبعد آالف األميال من خالل وسائل االتصال عن 

 .بعد

  المعلومات تتيح األقراص المليزرة في شكل غير قابلة للمسح اختزان

 .كما تتاح أيضا في شكل قابل للمسح يرھا،يغالراسخة والتي يستبعد ت

  تتاح األقراص المليزرة في شكل قابل إلعادة الكتابة عليه الختزان

 ) 4. (المعلومات المؤقتة والتي قد تتغير من وقت آلخر

                                                            
. أسسه ، أساليبه، مفاھيمه، أدواته: كترونيةالبحث العلمي و استخدام مصادر المعلومات التقليدية و اإل. قنديلجي، عامر إبراھيم   1

  .293 - 292 ص ص. 2007دار المسيرة ، : عمان 
    
  
مكتبة الملك : الرياض. قضايا إدارية: القرص المدمج في المكتبات. ھاتسون، تيري، داي، جان، ترجمة علي سليمان الصوينع     2

  .255ص .2007فھد الوطنية، 
    
، 15المجلة العربية للمعلومات، مج. مالمح التجربة العراقية: استخدام الحواسيب في خدمات المعلومات. ھيمقنديلجي، عامر إبرا     3
  .72ص. 1994، 1ع
    
   .182المرجع السابق، ص . النوايسة، غالب عوض    4
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فقد وزع مميزات األقراص المليزرة على الفئات  محمد عبد الواحد ضبشأما 

  :التالية

  نتاجھاقلة تكاليف إ -: التكاليف و الحيز 

  .بساطة أماكن حفظھا  -

  تميز بسعة تخزينية ھائلة حيث يمكن للقرص الواحد من ت :السعة التخزينية

 .ألف صفحة 270بعض أنواعھا اختزان حوالي 

  االسترجاع العشوائي حيث يمكن استدعاء المعلومة في أقل من ثانيتين، كما

 .خطى البحاريمكن نقل معلوماتھا من مكان آلخر يبعد آالف األميال و يت

 الوضوح والدقة - : سمات معلوماتھا 

  التجاوب والتفاعلية مع المستفيدين -              

من األقراص غير القابلة للمحو و منھا ما يتقبل  إضافة  -                 

  )  1. (معلومات

فھم فالقراءة التحليلية لكل ھذه السمات التي تمتاز بھا األقراص المليزرة تجعلنا ن  

عمق األھمية التي تحتلھا ھذه األقراص بين باقي أنواع الدعامات األخرى، و 

تجعلنا أيضا ندرك الدواعي التي تقف وراء االستخدام الواسع و المنتشرة لھذه 

  .   الحوامل المتطورة

  : أنواع األقراص المليزرة 

ه األنواع ھناك عدة أسس تقسم وفقھا األقراص المتراصة إلى عدة أنواع، وھذ    

  :ھي

  وھي :أوال أنواع األقراص حسب الحجم

  بوصة وھو أصغر األحجام و أقلھا شيوعا إذ غالبا ما يستخدم  3,5حجم

 .في اليابان فقط
                                                                                                                                                                          

    
  .123 - 122ص  ص. 2007دار الفكر العربي، : القاھرة. المكتبات العصرية و مراكز المعلومات. ضبش، محمد عبد الواحد   1
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  بوصة وارتبط ھذا الحجم بفئة األقراص المليزرة  4,75حجم

التي تتسع لحوالي ) Compact Disc‐   Audio(CD‐A) )1المسموعة

، ) 2(يل الصوتي وتكون معلوماته غير قابلة للمحوستين دقيقة من التسج

 Compactواألقراص المليزرة ذاكرة قراءة فقط Disc  Read 

Memory Only (CD‐ROM)   التي تستخدم ألغراض تخزين و قراءة

المعلومات النصية والصوتية والفيديوية بتقنية التسجيل الرقمي باالعتماد 

               على أشعة الليزر وتصل سعته

ميقابايت، كما يعد وسط تخزيني مناسب لألعمال  650التخزينية إلى  

الموسوعية والكتب المرجعية و توزيعات الوسائط المتعددة، وھذا النوع 

). 3(يسمح بتسجيل المعلومات لمرة واحدة و قرائتھا عدة مرات

 Compactواألقراص المليزرة كتابة مرة واحدة و قراءة أكثر من مرة

Disc Write Once Read Many(CD‐ WORM)  يشبه ھذا النوع

من األقراص البصرية األقراص الممغنطة من حيث عدم إمكانية محوھا 

ميغا  125بين  ما ، تصل)4(أو إعادة الكتابة عليھا بشكل كلي أو جزئي

ميغا بايت و تقبل إضافة معلومات إليه مرة واحدة  2بايت و إلى غاية 

 )5. (وال يمكن حذفھا

                                                            
  .183المرجع السابق، ص . النوايسة، غالب عوض    1
     
   .124المرجع السابق، ص . ضبش، محمد عبد الواحد   2
     
 اإلنترنت على  متاح على.  2010-11 - 11زيارة يوم . األوعية الرقمية بين اإلعداد الفني واالستخدام الفعلي. الزھري، طالل ناظم  3

azuhairi.jeeran .com /archive/2007/7/26 1136.html      
  
    
    .29المرجع السابق، ص . بن السبتي، عبد المالك   4
    
     .124المرجع السابق، ص . ضبش، محمد عبد الواحد  5
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  وھو أكثر األحجام شيوعا و أوسعھا انتشارا بين : بوصة  5,25حجم

األفراد المستخدمين لألقراص المليزرة نظرا الرتباط ھذا الحجم بفئات 

خاصة من ھذه األقراص أال وھي األقراص المليزرة 

 المرئية ، واألقراص Compact Disc  (CD‐I)المسموعة   Video 

Disc) .1( 

  بوصة 8حجم : 

ن السعة التخزينية للقرص المليزر بھذا الحجم واحد جيغا وعادة ما تكو

بايت، ويتوقع منتجو ھذا القرص أن ينخفض حجمه سعيا وراء تحقيق 

  .قدر من التوحيد و التقييس في األحجام

  بوصة  10حجم: 

ويميل المنتجون إلى جعل ھذا الحجم المعياري لألقراص المليزرة ذات 

بوصة كحجم معياري  5.25حجم في مقابل القرص ل( الحجم الكبير

  )2) . (لألقراص المليزرة ذات الحجم الصغير

  بوصة 12حجم : 

لالحتالل ) بوصة 14بوصة و  10(وھو منافس لألقراص ذات الحجم 

مرتبة القرص المعياري ذي الحجم الكبير وتتراوح سعته االختزانية ما 

  .جيغا بايت 2 - 1بين 

 

  بوصة  14حجم: 

جيقا  6.8سعة تخزينية عالية جدا حيث تصل إلى ويتميز ھذا األخير ب

بايت، و يسعى منتجو األقراص المليزرة بدورھم أيضا إلى أن يكون 
                                                            

  .183المرجع السابق، ص . النوايسة، غالب عوض  1
       

  .184المرجع نفسه، ص   2
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حجمھا ھو الحجم المعياري و المثالي لألقراص المليزرة ذات الحجم 

  )1. (الكبير

  

  ):المسح( أنواع األقراص حسب قابليتھا للمحو : ثانيا

  :يو تندرج ضمنھا فئتان تتمثالن ف

            أقراص للقراءة فقط 

 أقراص الكتابة مرة واحدة 

     : Read Onlyأقراص القراءة فقط / أ

والتي تسجل عليھا المعلومات مسبقا أثناء عملية تصنيع القرص و بالتالي ال   

تحتمل إمكانية للكتابة بمثليھا من جانب مستخدم القرص، وتضم ھذه الفئة األنواع 

  :التالية

إقرأ ما في الذاكرة فقط ، وھي اختصار :  ROM‐CDالمكتنزة األقراص 

 Compact Discل Read Only Memory  تعتبر ھذه األقراص الوسيط  ،

نجاحھا و رواجھا منذ أكثر من عشرين  تاألساسي و األكثر استخداما حاليا إذ أثبت

، وھي عبارة عن وسائل لتخزين )2(، كما توصف بوسيط القرن العشرين...سنة،

كون على شكل أسطوانات تشبه أقراص مسطحة ت ،المعلومات أو أوعية معلوماتية

، وھذه )3(مستديرة مثل األسطوانات الموسيقية الغنائية القديمة بالحجم الصغير

األقراص مصنوعة من رقائق األلمنيوم و تستخدم أشعة الليزر في تسجيل البيانات 

                                                            
     .184ص المرجع نفسه،   1

       
. لمحة تاريخية، ضبط لغوي للمفاھيم، ووجھة نظر: السيبارنيتيك و النشر اإللكتروني الرقمي االفتراضي. عين أحجر، زھير    2

  مجلة المكتبات و 
  

  .97ص .2005، قسنطينة، 2، ع 2المعلومات، مخبر تكنولوجيا المعلومات و دورھا في التنمية الوطنية، مج 
    
     .276المرجع السابق، ص . البحث العلمي و استخدام مصادر المعلومات. لجي، عامر إبراھيمقندي    3
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تغطى بطبقة فضية و تكون لھا  )1(المسارات الموجودة على سطحه  ىالنصية عل

خصوصيات تمكنھا من الصمود و عدم التأثر  باألشعة الليزرية التي تستخدم 

ويستوعب القرص الواحد ما بين  . لتسجيل المعلومات أو استرجاع المعلومات منھا

  )2. (ميقابايت) 560 -550(

   و ھناك فئة متميزة من أقراصCD‐RoM     ذات طاقة تخزينية كبيرة

 Compactدعىت Disc  Read  Only  Memory  Extended 

Architechture(CD‐ROM  Xa)   وتتيح طاقتھا التخزينية إمكانية تسجيل

برنامج تطبيقي يضم نصا مكتوبا، صورا، موسيقى، وصوتا على نفس 

القرص الواحد لذا فھو مناسب للتطبيقات في مجال التعليم و التدريب نظرا 

  )3. (ية بين المستخدم و البرنامجألنه يوفر قدرا من التجاوب

 Interactive‐Compact Disc:األقراص المليزرة التفاعلية 

يعد ھذا النوع من أحدث أنواع األقراص المليزرة حيث ظھرت أول مرة عام 

، و ھذه األقراص تتيح إمكانية تسجيل أكثر من نوع من المعلومات )4( 1991

، إضافة إلى )5(غير قابلة للمحوعليه صور ثابتة ومتحركة، أصوات، نصوص، 

إمكانية تسجيل البيانات النصية رقميا، يمكن لمستخدميه التجاوب والحوار مع 

  .   البرنامج المعروض، كما يمكن عرض معلوماته على جھاز تلفزيوني

تميز ھذه األقراص بإمكانية تسجيل  البيانات النصية رقميا، وتحتاج ھذه تو

 : ليةاألقراص إلى األجھزة التا
                                                            

  .185المرجع السابق، ص . النوايسة، غالب عوض   1
       

     .27المرجع السابق، ص . بن السبتي، عبد المالك    2
    
     .185المرجع السابق، ص . النوايسة، غالب عوض    3
    

4  Becquard, Françoise. Le métier de bibliothécaire.  Nouvelle éd. , Paris : éd. Electre‐ ed. du Cercle de 

la librairie ,1996.P.  27. 

      
      .124المرجع السابق، ص. ضبش، محمد عبد الواحد    5
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  جھاز معالجة الصوت-

  جھاز معالجة الصورة-

  جھاز معالجة المايكروية-

  )1. (نظام تشغيل -

  

  Optical Read only Memory :األقراص الضوئية لذاكرة القراءة فقط 

بوصة، ينظر إليھا على أنھا وسيط للتوزيع و ليس  5,25عبارة عن أقراص بحجم 

المصغرات الفيلمية أكثر مما يشبه  للتخزين أي أن استخدامھا يشبه استخدام

  :  استخدام األقراص المرنة، وھي تنقسم إلى نوعين ھما

وتتمثل في أقراص الفيديو التي تتواجد : األقراص ذات القراءة فقط القياسية/أ

بوصة، تستعمل بكثرة لتسجيل األفالم السينمائية، وألغراض التعليم  12بحجم 

  )2. (لتدريبيةالعام، و األغراض األرشيفية، وا

  Video Discs:األقراص المرئية

             ميغابايت 100بوصة، وتقدر سعتھا ما بين  12أو  8أو  5,25منھا ما قطره  

ألف إطار 54جيغابايت، ويتمتع بإمكانية تخزين الصور المتحركة ما يقارب  2و 

/ موسيقى (  ، وكذلك المعلومات المسموعة)3(دقيقة، وبيانات قابلة للمحو 60أو 

وھذا ما يجعلھا مناسبة لالستخدام في تطبيقات التعليم والتدريب و ) صوت

  )4. (الصناعة

                                                            
      . 186- 185 ص المرجع السابق، ص. النوايسة، غالب عوض    1
    
       .29 - 28ص ص المرجع السابق، . السبتي، عبد المالكبن    2
    
       .125المرجع السابق، ص. ضبش، محمد عبد الواحد   3

       
       .186المرجع السابق، ص . النوايسة، غالب عوض    4
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ھذا النوع من األقراص يشبه األقراص الممغنطة إذ ال : أقراص الكتابة لمرة واحدة

  :، و من أنواعھا)1(يمكن محوھا أو إعادة الكتابة عليھا بشكل كلي أو حتى جزئي

 Compactة كتابة لمرة واحدة و قراءة لعدة مراتاألقراص المتراص/ أ

Disc‐Write One Read Many(CD‐Worm)  : والتي تمتاز عن أقراص

القراءة فقط بقدرتھا على تسجيل البيانات من قبل المستخدم، كما أن التسجيل 

ممكن على كال وجھي القرص، لكن ھناك تباين في وجھات النظر حول قابلية 

ن يرى عدم إمكانية تغيير أو استبدال معلومات القرص المسح إذ أن ھناك م

و تتراوح سعتھا ).2(بعد تسجيلھا بينما يرى البعض اآلخر قابليتھا للمحو

  )3. (جيقابايت  2ميقابايت إلى 125التخزينية ما بين 

 Compactاألقراص المليزرة بذاكرة فقط مبرمجة/ ب Disc‐

Programmable only Memory(CD‐Progm)  :عبارة عن ذاكرة  وھي

لم يتم برمجتھا أثناء تصنيعھا، لذا فھي تتطلب معدات مادية و تجھيزات 

و إلكترونية لكي تتم برمجتھا، وھي تجمع ما بين إمكانية الكتابة مرة واحدة 

  )4. (بوصة 4,72القراءة فقط، وعادة ما تكون ھذه األقراص بحجم 

  

  Erasable Digital Optical: وأنواع األقراص المليزرة القابلة للمح: ثالثا   

(EDOD) Discs  وتعتبر من أحدث األقراص تمتاز بكونھا توفر إمكانية مسح و

من قبل المستخدم ووقتما يشاء ثم إعادة التسجيل عليھا آلالف المرات إزالة البيانات 

و  5,25و على نفس الجزء من مسارات القرص، وھذه األقراص متوفرة بالحجمين 

                                                            
     . 29ص المرجع السابق ،. ن السبتي، عبد المالكب  1

      
     .187السابق، ص  المرجع. النوايسة، غالب عوض  2

       
    . 126المرجع السابق، ص. ضبش، محمد عبد الواحد  3

       
        . 187المرجع السابق، ص . النوايسة، غالب عوض  4
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كونھا جمعت كل " أقراص الليزر الممغنطة"عليھا مصطلح  كما يطلقبوصة،  3,5

  )1(. مزايا األقراص المليزرة كلھا في قرص واحدو مزايا التسجيالت الصوتية 

 

  : بعض سلبيات األقراص الضوئية

رغم ما سبق ذكره من مميزات تتمتع بھا األقراص الضوئية إال أنھا و كغيرھا من  

  :خرى تعاني من بعض النقائص، والتي نذكر منھا ما يليالوسائط التكنولوجية األ

أحيانا قد يرفض محرك القرص الفتح إلدخال أو إخراج القرص، كما وقد يصبح - 

  .القرص الضوئي ال يعمل أي أن الحاسوب لم يعد يستطيع التعرف عليه 

قد يعطي القرص عند تشغيله أخطاء في القراءة و ھذا بسبب كون القرص ذاته -

نظيف، أما إذا تكرر األمر مع كل قرص تستعمله فھذا مؤشر على أن محرك  غير

  )2( .القرص ھو الذي يحتاج إلى تنظيف

  

  

  

  Disque Optique Numérique DOM: القرص المرئي الرقمي/ د

                                                            
  187، ص المرجع نفسه   1

       
متاح على اإلنترنت على .  2010 - 09 -24زيارة يوم . األقراص الضوئية   2

www.egyig.com/muntada/member.php‽s=191dad14e5b1    
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عبارة عن حامل جديد لتخزين المعلومات ظھر حديثا، وھو يقوم على تكنولوجيا  

ة الليزر، فالمعلومات تخزن عليه في شكل التخزين و القراءة بواسطة أشع

  . digitalأو قياسي numériqueرقمي

و يتميز القرص المرئي الرقمي بعدم إمكانية التغيير في معلوماته، وتقدر سعته 

 150إلى  20جيقابايت على الوجه الواحد، وھو ما يعادل من  15المتوسطة ب

بإعطائه إمكانية التغيير خرا تطوير ھذا القرص و قد تم مؤ.قرص  مجتمعة معا

مليون رمز، وأطلق  750والمسح، كما تمت الزيادة في سعته التخزينية لتصل إلى 

  )  Disque Magnéto‐ Optique  )."1"على ھذا النوع المطور تسمية

وانطالقا مما تقدم يتبين لنا أنه وفي كل عام تصبح الوسائط واألجھزة الممغنطة 

  )2. (لى تزايد قدراتھا التخزينيةأصغر و أرخص و أسرع إضافة إ

  :      شبكة اإلنترنت / ه 

تعتبر اإلنترنت  أبرز ثمرة نتجت عن تالحم ثالث ثورات كونية ھي ثورة   

وھي عبارة عن مجموعة من .)3(المعلومات، وثورة االتصاالت، وثورة الحواسيب

راسل و الشبكات التي تستخدم مجموعة من البروتوكوالت  الخاصة بمراقبة الت

اإلنترنت، وتستند في أساسھا على النموذج المرجعي للترابط بين النظم المفتوحة 

، وتعود فكرة إنشاء شبكة الشبكات العالمية اإلنترنت إلى الستينات من ھذا القرن )4(

                                                            
1  Chaumier , jacque. Les techniques documentaires. Blida : 

Editions du Tell,2003.P 29  
        
ص  .2006مكتبة الملك فھد، : الرياض. ترجمة جبريل بن حسن العويضي، ھاشم فرحات سعيد. المكتبات الرقمية. آرمز، وليم    2
51 .  

    
      
، مجلة )دراسة حالة لمكتبة جامعة البحرين(استخدام شبكة اإلنترنت في المكتبات الجامعية. ربحي، عليان مصطفى، القيسي، منال     3

  .5، ص 1999، 4، ع34رسالة المكتبة، مج
            

ملك عبد العزيز العامة، مكتبة ال: الرياض. ترجمة حشمت قاسم. تقنيات المعلومات في المكتبات و الشبكات. جروش، أودري     4
  .285ص. 1999
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عندما خشيت وزارة الدفاع األمريكية من أن وجود شبكة تدار مركزيا يمكن أن 

يقضي عليه، فطلبت إلى خبراء الكمبيوتر  مباغتيكون ھدفا سھال لھجوم نووي 

التوصل إلى طريقة تسھل االتصال بين عدد ال محدود من الحواسيب عوض 

، فقاموا بتأسيس شبكة جھاز )1(االعتماد على مركز واحد ينظم حركة العمل

، وھي عبارة عن شبكة  ARPAnetمشروعات البحوث المتقدمة تدعى آربانت 

، ثم تغير اسمھا إلى جھاز مشروعات بحوث الدفاع تجريبية واسعة المدى

بالحاسبات المضيفة الواقعة على الساحل الغربي بجامعة كالفورنيا  DARPAالمتقدمة

بسانتا بربرا و لوس أنجلس معھد ستانفورد للبحوث وجامعة  ستانسفورد وجامعة 

يوتا ومؤسسة تطوير النظم ومؤسسة راند، التي ارتبطت ببعضھا البعض ثم 

 بالحاسبات المضيفة الواقعة على الساحل الشرقي بجامعة كيس وسترن ريزيريف  

انقسمت ھذه  1983وفي عام .وجامعة كارنيجي ملون، وغيرھا من المؤسسات

الشبكة العسكرية ميلنات و شبكة آربا التي تطورت إلى إنترنت : الشبكة إلى شبكتين 

   )2. (داربا

لوجيا المتصفح في الثمانينيات ما أدى إلى وتكنو WWWو قد كان الختراع الويب 

الزيادة الفعلية و غير المتوقعة لإلنترنت و امتدادھا بعيدا عن جدران األكاديمية 

والحكومة، ھذه األدوات التي تساعد اآلن التسويق، البحث و الدعم الفني، اتصاالت 

 )3(عالم المشاركة البينية و مختلف نشاطات الموارد البشرية للمؤسسات حول ال

وأخذت ھذه الشبكة تتوسع عبر كل الحدود و في جميع األقطار خاصة بحلول عام ،

                                                                                                                                                                          
       

      
  .40ص. 2001مطبوعات جامعة منتوري، : قسنطينة. المعلومات اإللكترونية و انترنت في المكتبات. الصوفي، عبد اللطيف    1
    

       
    . 286صالمرجع السابق ، . شمت قاسمترجمة ح. تقنيات المعلومات في المكتبات و الشبكات. جروش، أودري   2
          
   78ص . 2003مكتبة األسرة، : القاھرة. الشبكة العالمية للمعلومات: اإلنترنت . حسن، فاروق سيد   3
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) WWW)1بسبب انتشار منظومة النسيج العالمي الواسع للربط بين الشبكات 1992

فھي بذلك ال تعرف الحدود الجغرافية، ألن مشتركيھا يتواجدون عبر شتى أنحاء  ،

  .العالم

 International Netلمة اإلنترنت باللغة اإلنجليزية إن ك: تعريف شبكة اإلنترنت

work الشبكة العالمية ، ومن بين التعريف الواردة لھا نذكر:  

عبارة عن شبكة اتصاالت تربط العالم كله من جالل مجموعة من الحواسيب التي -

تحتوي   على معلومات في مختلف المواضيع، بحيث تكون منتشرة في جميع أنحاء 

تقدم عليھا العديد من الخدمات و المعلومات، كما أنھا تساعد في إجراء العالم، و

وبما أن اإلنترنت أصبحت تعتبر كأوسع ). 2(االتصاالت بين األفراد و الجماعات

مرفق للمعلومات حاليا دون منازع، باعتبارھا سھلة للبحث عن المعلومات بشكل 

تخدامھا واإلفادة منھا في فإن أوجه اس، لذا )3(آني وسريع خدمة ألغراض بحثية

مراكز و مؤسسات المعلومات والتي من بينھا المكتبات تتنوع بين البث اإللكتروني 

لمصادر المعلومات من كتب رقمية و دوريات إلكترونية، وبين الوصول إلى قواعد 

البيانات و بنوك المعلومات، أي أنھا تقدم لنا إمكانية تجاوز الشكل المطبوع إلى 

  : ، وھذه الوثائق اإللكترونية تتمثل في)4(اإللكترونية للوثائق اإللكترونيةاإلتاحة 

  

                                                            
   205المرجع السابق، ص. النوايسة، غالب عوض    1
       

       
  . 202المرجع نفسه ص    2

      
   31-30ص  ص. 2006مكتبة المجتمع العربي، : عمان. تكنولوجيا في علم المكتبات. علوة، رأفت نبيل    3
       

       
الدار المصرية : القاھرة. االتجاھات الحديثة في إدارة و تنمية مقتنيات المكتبات ومراكز المعلومات. متولي، ناريمان إسماعيل   4

   114 -113 ص ص]. ت.د[اللبنانية، 
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ويقصد به الكتاب المخزن بطريقة رقمية التي جرى فيھا :  الكتاب الرقمي 

إدخال كلماته و محتواه على الحاسوب عن طريق كتابته ببرنامج معالجة 

جاعھا بعد النصوص أو عن طريق الماسح الضوئي، ثم تعالج لتسھيل استر

، فھو عبارة عن وسيط معلوماتي رقمي يتم إنتاجه عن طريق الدمج ما )1(ذلك

بين المحتوى النصي للكتاب من جھة و بين تطبيقات البيئة الرقمية الحاسوبية، 

وھذا إلنتاج الكتاب في شكل إلكتروني يكسبه المزيد من اإلمكانات والخيارات 

ية مقارنة بالبيئة الورقية للكتاب، والتي نذكر التي تتيحھا البيئة الرقمية االفتراض

منھا إمكانيات استرجاع النص ، اإلتاحة عن بعد، إمكانية إضافة الروابط 

الخ ويتم إخراج المحتوى الرقمي للكتاب في ...المھيبرة، و الوسائط المتعددة،

 ,HTML ,Wordبنية أو شكل رقمي معين مثل  PDF…etc  والتي يتم من

النص باستخدام إحدى برمجيات إنتاج الكتب الرقمية، والكتاب خاللھا تشفير 

أو عل الخط ) عبر شبكة اإلنترنت(الرقمي قد يتم إتاحته على الخط المباشر 

غير المباشر عبر إحدى الوسائط الحديثة للتخزين من أقراص مليزرة 

 ).2(وغيرھا

المجالت و  تتوافر على اإلنترنت مئات الدوريات من: الدوريات اإللكترونية  

النشرات اإلخبارية في مواضيع متعددة،وھي عبارة عن عمل فكري يصدر في 

صورة رقمية بطريقة متتابعة وله نفس خصائص العمل الدوري، وقد يصدر على 

وغالبا ما يتم ھذا التحويل . أسطوانات مليزرة أو يتاح اإلنترنت أو في الشكلين معا

ة حيث تعد مقاالت الدورية رقميا ثم تطبع الرقمي أثناء التجھيز للطباعة الورقي

                                                            
المؤتمر التاسع . دراسة نظرية: ية المعلومات نشرا و تداول المعلومات كخدمة مكتبيةإنتاج و تداول أوع. إسماعيل، رامي جالل   1

  .26، ص  2005 يونيو 30-28أيام  بمكتبة مبارك ببور سعيد،
   
   
ة ، القاھر)سلسلة أساسيات المكتبات والمعلومات.(مھارات البحث عن المعلومات و إعداد البحوث في البيئة الرقمية. النقيب، متولي  2
   .188ص . 2008الدار المصرية اللبنانية، : 
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وھذه الدوريات تشبه نظيراتھا الورقية من حيث انتظام الصدور ھيئات . )1(ورقيا

التحرير و المراجعة، كما تقوم أيضا بنشر بحوث أصلية على غرار الدوريات 

،وتتضمن اإلنترنت مجموعة متنوعة من المجالت اإللكترونية،  البعض )2(الورقية

ذه الدوريات متخصصة في مجاالت محددة وبعضھا اآلخر ذات طابع عام ، من ھ

ويشمل ھذا المصطلح مجموعة متنوعة من الدوريات يمكن تقسيمھا إلى دوريات 

متوفرة في شكل إلكتروني فقط أي ليس لھا بديل أو أصل ورقي سابق، ودوريات 

ان لھا أصل أصبحت تظھر بشكل إلكتروني فقط بعد أن كانت تظھر ورقيا أي ك

الورقي التقليدي و : بالشكلين ، و دوريات تظھر )3(عن الصدور تورقي ثم توقف

  :   الرقمي اإللكتروني، ويتم توزيع ھذه الدوريات من خالل طريقتين 

  .إما عن طريق القوائم البريدية إذ يتم إرسالھا كرسالة بريدية-أ

 .يلھا على جھازكوإما عن طريق إرسالھا إلى الموقع حيث تستطيع تحم -ب

)4(  

وكلتا الطريقتان تعتمدان على االشتراك، وفي المقابل فإن التعرف على المقاالت  

المنشورة بتلك الدوريات أمر ممكن، ألن بعض األدوات المتخصصة تقوم بحصرھا 

، فاستخدام ھذه المقاالت غير  Medline ; Chemical Abstractsو ضبطھا مثل 

راك الفردي أو عن طريق شبكة محلية يتمتع المستفيدون ممكن إال عن طريق االشت

  .من خدماتھا بترخيص جماعي على مستوى المؤسسة

                                                            
        . 195المرجع نفسه، ص   1

       
 - 13 ص ص. 1997، 66، مجلة آفاق الثقافة و التراث، ع"ثورة المعلومات والثقافة والتعليم: اإلنترنت. "الدركلي، شذى سلمان  2

43.  

          
. ماھيتھا ، وجودھا ومستقبلھا في المكتبات العربية : الدوريات اإللكترونية . ، إيمان فاضل  قنديلجي، عامر إبراھيم، السامرائي    3

www.arabcin.net/arabiaall/3‐متاح على اإلنترنت على  .  2010 - 09-17زيارة يوم . 2006،  3مجلة النادي العربي ،ع
06.html20         

       
       

     .212المرجع السابق، ص. النوايسة، غالب عوض   4
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وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن بعض الدوريات تتيح محتوياتھا و مستخلصات مقاالتھا 

  .بالمجان بغية تحفيز المستفيدين على االشتراك في خدماتھا

لكترونية المتاحة على الخط المباشر أيسر وتعتبر مھمة التعرف إلى الدوريات اإل

مناال ،ألنه توجد بعض األدوات البيبليوغرافية التي تقوم بحصرھا، إذ أن الدليل 

البيبليوغرافي بنوعيته الجيدة وبحدود تغطيته المرتفعة سيما إذا أخذنا بعين االعتبار 

ى الخط المباشر التقلبات الكبيرة وعدم االستقرار الذي تعرفه المصادر المتاحة عل

  )1. (عامة بما في ذلك الدوريات اإللكترونية

 :المواقع المرجعية على شبكة اإلنترنت 

تعد المواقع المرجعية المقابل الموضوعي واالصطالحي للمراجع التقليدية ولكن 

على شبكة اإلنترنت بما تحمله ھذه المواقع من صفات خاصة ومتميزة قاصرة 

ل على الخط المباشر مما يعنيه ذلك من التحديث المستمر عليھا، حيث أن أغلبھا تعم

  )2( .لبياناتھا، والروابط بينھا و بين المواقع ذات الصلة، والتفاعلية التي تعتمد عليھا

كما أن اإلنترنت تحتوي على العديد من المواقع المرجعية سواء العامة أو  

ن، كما أن ھذه المواقع المتخصصة، خاصة تلك الموجھة لفئات معينة من المستفيدي

قد ترتبط أحيانا بمواقع مؤسسات تعليمية أو تجارية، أو أنھا مواقع قائمة بذاتھا كما 

ھو الحال بالنسبة للموسوعة البريطانية المتاحة على الخط المباشر، وتكتسب بعضھا  

صفات المراجع التقليدية إلى جانب نوع معين من التفاعلية من جانب المستخدم، 

ھذه المواقع المرجعية يعتمد على قواعد بيانات بيبليوغرافية أو ذات  وأغلب

النصوص الكاملة أو األدلة التي تعتمد في البحث فيھا على العديد من استراتيجيات 

  )3(. البحث المتعددة والمتنوعة

                                                            
     . 60ص . 2006مكتبة الملك فھد، : الرياض. تحديات الحاضر و آمال المستقبل: المكتبات الرقمية. بوعزة، عبد المجيد صالح   1
          
       .196المرجع السابق،ص . النقيب، متولي   2
       

       
     .  199 - 198 ص المرجع نفسه، ص.النقيب، متولي    3
          



 صل  الثاني                                               مصادر المعلومات اإللكترونيةالف

 

58 

 

  :و تتمثل المواقع المرجعية في األنواع التالية 

عارف المتخصصة، القواميس الھجائية األدلة، دوائر المعرفة العامة، دوائر الم

العامة،  القواميس الھجائية المتخصصة، محركات البحث، البيبليوغرافيات، 

الكتب السنوية، قواميس المختصرات، كتب الحقائق، التراجم، األطالس، 

  . الكشافات و المستخلصات

 : قواعد البيانات  

تصادية واالجتماعية ،أصبحت  مع نمو المعلومات وازدياد أھميتھا العلمية واالق   

المنظمات الحديثة في حاجة دائمة إلى جمع و معالجة و خزن كميات ضخمة من 

البيانات للحصول على المعلومات الضرورية لصناعة القرارات المؤثرة و التخطيط 

و السيطرة، لذا البد من تنظيم البيانات المجمعة بأسلوب يخدم االحتياجات المتنوعة 

 من قبلللمعلومات 

من ھنا ظھرت قواعد البيانات كوسيلة أساسية لتنظيم المعلومات و  . )1(المستفيدين 

  .التحكم فيھا

مخزن لجميع "و تعرف قاعدة البيانات بعدة تعاريف منھا التعريف الواسع لھا بأنھا 

وھي أيضا عبارة  )2("البيانات ذات العائدية و األھمية لمستخدمي نظام المعلومات

عة من البيانات المرتبة والمنظمة و المخزنة بحيث تفي بمتطلبات مجمو"عن 

المستخدم ويتم تخزين البيانات في شكل ھيكلي بحيث ترتبط بجميع الملفات 

والسجالت في إطار ملف رئيس، وتحتوي قاعدة البيانات على معلومات ثابتة 

كما يمكن  ،)3("ومعلومات متغيرة تخضع لعملية التحيين كلما استدعى األمر ذلك

المستودع الذي يشتمل على كل "تعريفھا إما بطريقة عامة عريضة فنقول بأنھا 

                                                            
     .   113ص . 2000مكتبة دار الثقافة، : عمان. ماھيتھا و مكوناتھا: نظم المعلومات. الصباغ، عماد    1
          
     .   113المرجع نفسه، ص    2
           

علم : رسالة ماجستر. دراسة ميدانية بوالية أم البواقي: معلومات و دورھا في التنمية الوطنيةتكنولوجيا ال. تومي، عبد الرزاق  3
  .   113ص . 2006قسنطينة، : المكتبات
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" و إما بطريقة خاصة ضيقة فھي " البيانات والمعلومات المتواجدة في المنظمة

تشمل فقط على البيانات و المعلومات المختزنة في الكمبيوتر، والتي تتوفر للمعالجة 

  .)1("اآللية

عبارة عن مجموعة من المعلومات منظمة و "يانات أيضا بأنھا وتعرف قاعدة الب

وھذه المعلومات قد تكون بيبليوغرافية أو نصية أو " وسائط مقروءة آليا ىمخزنة عل

  .   )2(رقمية إحصائية

كما تعرف بأنھا مجموعة منظمة من بيانات ومعلومات مرتبطة مع بعضھا      

  )3( .متطلبات المستفيدين بنسق معين، بغرض تأمين حاجات محددة من

وتتكون قاعدة البيانات عادة من وحدات و أجزاء لھا تسمياتھا و ارتباطاتھا المختلفة 

  )4( .التي تبدأ من مصطلح البت و البايت و تنتھي بالقيود والتسجيالت و الملفات

 و يوضح الشكل التالي كيفية ترتيب عناصر البيانات لتشكيل قاعدة البيانات 

 

 

 

  

 

 

                                                            
    .97ص .1993دار الشروق، : القاھرة. التطورات الحديثة لنظم المعلومات المبنية عل الكمبيوتر. الھادي، محمد محمد  1
            
         .50ص . 1991مكتبة الملك الوطنية، : الرياض. أسس البحث المباشر في قواعد المعلومات. سري، فھد مسفر فھدالدو  2
            
       .185المرجع السابق، ص . تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتھا. قنديلجي، عامر إبراھيم   3
            
  .186المرجع نفسه، ص . مات وتطبيقاتھاتكنولوجيا المعلو. قنديلجي، عامر إبراھيم   4
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قاعدة 

  بيانات   

DB      

  

       ملف

File 

  

   قيد

  تسجيلة              أو

Record      

  

  

              حقل

Field 

  

            البايت

Byte 

  

  يمثل ھرمية البيانات 02شكل رقم 

  

  

  

ھي المجموع الكلي لجميع العناصر أدناه، منظمة بشكل:  قاعدة البيانات

  .يتيح توفير المعلومات لمستخدمي نظام المعلومات

ھو مجموعة محددة من القيود و التي تحتوي على بيانات تخفي كينونة

  )  مثل ملف الطلبة(عينة

حقول المترابطة والتي تخص وحدة واحدة من موضوعھو مجموعة من ال

  .قاعدة البيانات

ھو مجموعة غير محددة من البايتات، وھي بيانات تمثل وحدة واحدة من

  ).مثل اسم المؤلف(القيد 

فا أو رمزا أو إشارة، ويتكون عادة من ثماني بتات ويمثل رقما أو حر

  .بمجموع ھذه العناصر يتكون الحقل
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وقواعد البيانات توجد على عدة أنواع يمكن التمييز بينھا من زوايا مختلفة، وھذه 

  :األنواع ھي

  : من حيث الوظيفة/ أ

أي اإلحالة " قواعد بيانات اإلحالة"ب وتعرف: قواعد المعلومات المرجعية  -

  : إلى مصدر مكتوب أو مؤسسة أو شخص معين، وھي تنقسم إلى نوعين

قواعد المعلومات البيبليوغرافية والتي تحيل الباحث إلى معلومات  

 .منشورة

 .قواعد معلومات اإلحالة وتحيل الباحث إلى معلومات غير منشورة 

فئة من قواعد المعلومات تزود المستفيد ھذه ال: قواعد المعلومات المصدرية  -

بالمعلومات من مصدرھا نفسه بدال من إحالته إلى مصادر أخرى، وھي 

  : نوعان

 قواعد المعلومات الرقمية 

 )1( .قواعد معلومات النص الكامل 

تغطي قواعد المعلومات جميع أوعية  :من حيث التغطية الوعائية/ ب

الخ، إال أن ...و الرسائل الجامعية، المعلومات كالكتب و التقارير الفنية 

بعضھا ينفرد بتغطية نوع واحد من األوعية، ومن ھذه القواعد نذكر أمثلة 

  : منھا

  .وتغطي مقاالت دوريات العلوم و التقنية Sci Searchقاعدة -

  .وتغطي التقارير والدراسات الفنية NTISقاعدة-

                                                            
     .   54المرجع السابق، ص  . الصباغ، عماد    1
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  Conference Papers Indexقاعدة أبحاث المؤتمرات -

  وتغطي الكتب Lc/ Lineقاعدة -

  وتغطي الصحف بصفة رئيسية NEXISقاعدة -

  ).World Patents Index)1قاعدة براءات االختراع -

أو كما يسميھا البعض حسب محتوياتھا، ونميز : من حيث التغطية الموضوعية/ ج

  : فيھا 

 بة وتعتبر من أھم قواعد المعلومات بالنس: قواعد المعلومات البيبليوغراية

للمكتبات ومراكز المعلومات كما أنھا ال تزال أكثر األنواع عددا وانتشارا، وھي 

 : تضم فئتين ھما

   قواعد المعلومات ذات التغطية الموضوعية العامة. 

  قواعد المعلومات المتخصصة في حقل معين أو في عدد من الحقول 

  )2. (العلمية

 لى إحصاءات سكانية أو وتشتمل ع: قواعد المعلومات الرقمية اإلحصائية

إحصاءات متنوعة أخرى يحتاج الباحثون الرجوع إليھا، منھا قاعدة الكتاب 

 .اإلحصائي لألمم المتحدة

  وھذه القواعد تشتمل على كامل النصوص : قواعد النصوص الكاملة

لمصادر المعلومات المحوسبة التي تشھد تزايدا مستمرا، بعدما وجد الباحثون أن 

 . )1(ليوغرافية ال تفي بأغراض البحث العلمي نظيرتھا البيب

                                                            
     .   55المرجع نفسه ، ص   1
            
     .   56المرجع نفسه ، ص   2
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 وھذا النوع من القواعد يشمل على مقتنيات : قواعد بيانات فھارس المكتبات

 .مكتبة ما أو شبكة مكتبات

 توفر معلومات ببليوغرافية مع خالصة مكونة : قواعد بيانات المستخلصات

 .كلمة حسب قاعدة المعلومات 300- 50من 

 وھي قواعد بيانات تتخصص فقط في إعطاء  :قواعد بيانات الصور

المعلومات عن الصور ذاتھا فھي مزيج من قواعد البيانات البيبليوغرافية 

 .)2(والصورية معا

تعتبر الشكل المتطور لقواعد البيانات، وھي تعني تجميع  :بنوك المعلومات 

ي منظومة متكاملة من المعلومات بعد التجميع والمعالجة والنمذجة وحفظھا ف

حواسيب ضخمة وفي وسائط تخزين متطورة، ووضعھا في مجال خدمة 

المعلومات بواسطة تطبيقات إدارة قواعد البيانات المختلفة وخصوصا قواعد 

، ومن بين أنواع بنوك )3(وبرامجه المرتبطة بالشبكات البيانات العالئقية،

 :المعلومات نذكر

 مختلف الموضوعات  وھي تشمل عل معلومات في: بنوك المعلومات العامة

 .أي أنھا متعددة التخصصات

 وتحتوي على معلومات تتعلق بموضوع واحد : بنوك المعلومات المتخصصة

 .وفي مجال واحد من مجاالت المعرفة، وأشھرھا بنوك المعلومات الطبية

                                                                                                                                                                          
  .192السابق، ص المرجع . تكنولوجيا المعلومات و تطبيقاتھا. قنديلجي، عامر إبراھيم    1
        
       

       
    .213 - 211 ص المرجع السابق، ص. النقيب، متولي   2
       

       
مركز : دمشق. الجزء األول مدخل تعريفي: تكنولوجيا المعلومات على أعتاب القرن الحادي والعشرون. الخوري، ھاني شحادة  3

          .38ص . 1998الرضا للكمبيوتر، 
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 وتتضمن مجموعة من المعلومات الرقمية : بنوك المعلومات اإلحصائية

 .لسلة يتم تجديدھا يوميا أو أسبوعيا أو شھرياالموزعة على فترات زمنية متس

 وھي تحتوي على مجموعة من البيانات : بنوك المعلومات البيبليوغرافية

البيبليوغرافية بھدف تقديم خدمات مرجعية للمستفيدين و تتبعھا بمستخلصات 

 .للمواد المخزنة

 و تحتوي على معلومات خام بمعنى المواد  :بنوك المعلومات الحسابية

ألولية والنصوص الكاملة و األصلية، وتسمح بعمليات حسابية ومنطقية لمعالجة ا

  )1( .المعلومات المخزنة إلعدادھا لالستعمال

 

  :مزايا مصادر المعلومات اإللكترونية 5.2

لقد كان لظھور مصادر المعلومات اإللكترونية بأشكالھا المتعددة ما يضاھي ثورة    

على اإلنتاج الفكري و كذا التحكم في مصادره قدر حقيقية في محاولة للسيطرة 

المستطاع ، أمال في تأمين المعلومات التي يحتاجھا المستفيدون بالشكل الوافي و 

المناسبة، ففي ظل الزحف اإللكتروني المتنامي والشبكات المتطورة ستكون  كيفيةال

أن مصادر حين ھذه المصادر الحديثة المتفوق والمھيمن الرئيسي مستقبال في 

، كما تبرز مزايا )2(المعلومات الورقية فستظل تتعايش مع ھذه األخيرة بشكل قليل

ھذه المصادر الحديثة للمعلومات في تناقص دور مصادر المعلومات التقليدية و 

استبعادھا من طرف مصادر المعلومات اإللكترونية التي تتصف بالشمول وسعتھا 

ات و الدقة في تغطية المواضيع، زيادة على توفيرھا التخزينية الھائلة لكمية المعلوم

. )3(للوقت و الجھد بفضل السرعة التي تتميز بھا من ناحية التداول و االستعمال

                                                            
          .54ص. 2001دار المسيرة، : عمان . التكنولوجيا الحديثة ومراكز المعلومات و المكتبة المدرسية . الصوفي، عبد هللا إسماعيل   1
       

       
          .116المرجع السابق، ص . علوة، رأفت نبيل   2
       

       
3    .What are the electronic resources     متاح على اإلنترنت على   .2010- 09-22زيارة يوم     
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ويظھر الفارق بينھا في االستفادة الواسعة لمصادر المعلومات اإللكترونية من 

مات، و تكنولوجيا المعلومات في تطوير أساليب تخزين واسترجاع و بث المعلو

دليل ذلك الكم الھائل من المقاالت و األبحاث و نتائج الدراسات التي تنظم وتنتج 

، لتفتح المجال أمام اإلتاحة اإللكترونية للمعلومات، كما تتميز مصادر )1(إلكترونيا

المعلومات اإللكترونية أيضا بقدرتھا على إتاحة المعلومات بالوسائط المتعددة والتي 

مع إمكانية  )2(ستفيد االستخدام الالمتزامن والمتعدد للمعلوماتبدورھا تتيح للم

استرجاعھا في شكل صورة أو أصوات أو أفالم فيديو أو في شكل نصوص وھو ما 

يعطيھا ميزة السھولة في التعامل واالستخدام عند نسخھا والتعديل فيھا، و كذلك 

له أيضا إمكانية السھولة في البحث عن المعلومات والوصول إليھا، كما تتيح 

استخدام مصادر معلومات متنوعة متوافرة بعدة أشكال ال تحتاج سوى إلى جھاز 

كمبيوتر، كما أن تدعيم مصادر المعلومات اإللكترونية و إثرائھا بشبكة اإلنترنت قد 

أتاح استخدام النص المترابط عن طريق الروابط التشعبية، وذلك للوصول إلى 

في مواقع أخرى و مخزنة في حواسيب مختلفة لھا  مصادر معلومات أخرى توجد

عالقة بموضوع اھتمام الباحث، بل وفتح المجال واسعا أمام الباحثين في شتى بقاع 

، متخطيا بذلك الحواجز )3(العالم لتقاسم و تشاطر و تبادل المعلومات و استغاللھا

الحصول على  المكانية والحدود بين األقاليم والدول و اختصار الجھد والوقت في

فبإمكان الباحث الحصول على ذلك وھو في مسكنه أو مكتبه   ،المعلومات عن بعد

    )4( .الخاص

                                                                                                                                                                          
    http://city library.pncc.govt.nz/modules/html/admin/what‐are electronic resources   

       
متاح على اإلنترنت على .2010 – 09 - 30ما ھي مميزات وعيوب المصادر اإللكترونية؟ زيارة يوم    1

http://www.alyaseer.net/vb/member/php‽s= ما ھي مميزات وعيوب المصادر اإللكترونية؟        
            
            .84ص . 2008دار كنوز المعرفة، : عمان. النشر اإللكتروني و أثره على المكتبات و مراكز المعلومات. المصرايرة، خالد عبده   2

       
         .117المرجع السابق، ص . علوة، رأفت نبيل   3

      
   .61المرجع السابق، ص . بوعزة، عبد المجيد صالح  4
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فمصادر المعلومات اإللكترونية توفر للباحث كما ضخما من  زيادة على ما سبق

البيانات والمعلومات سواء عن طريق األقراص المتراصة أو من خالل االتصال 

راكز المعلومات و المواقع األخرى، وھي أيضا تجعل بمجموعات المكتبات و م

السيطرة على أوعية المعلومات اإللكترونية سھلة أكثر دقة و فاعلية من حيث 

التنظيم و الحفظ و التحديث، مما سينعكس إيجابا على قدرة االسترجاع من قبل 

ئج بحثه فرصة كبيرة لنشر نتا"الباحثين،كما أن ھذه المصادر الحديثة تتيح للباحث 

فور االنتھاء منھا في زمن ضاقت فيه المساحات المخصصة للبحوث على أوراق 

  )1(".الدوريات

كما أن اللجوء إلى مصادر المعلومات اإللكترونية قد يشكل حال مثاليا للقضاء على 

مشكلة ضيق المكان المخصص لمصادر المعلومات التقليدية التي تعاني منھا 

الوسائط اإللكترونية وعظم ما تحتويه من معلومات، كما المكتبات نظرا لصغر حجم 

أن ھذه المصادر تتيح فرصة استخدامھا من قبل عدد كبير من الباحثين أينما كانوا 

سرعته عالوة دونما اعتبار لحدود المكان أو الزمان، و تتيح أيضا سھولة التوزيع و 

وزمان، فنسخة واحدة النسخ فھي تحت الطلب في أي مكان  على انتفاء مشكلة نفاذ

من الكتاب كافية للوصول إلى ماليين القراء في أنحاء العالم في الوقت ذاته، ناھيك 

عن السھولة والمرونة في تحديث البيانات وإصدار الطبعات الجديدة على فترات 

مناسبة، واعتمادھا على نظم آلية متطورة في التكشيف واسترجاع المعلومات ، كما 

دد من العمليات كنتيجة لعملية واحدة باعتماد النظم اآللية في تخزين يمكننا إجراء ع

واسترجاع ومعالجة المعلومات، زيادة عن قلة تكاليف نشرھا للكتب وغيرھا من 

المصادر ، كما يتم في المكتبات توفير المبالغ التي تصرف في إجراءات التزويد 

الدوريات واختصار الجھود  والطلب والشحن والتجليد والترميم وتكاليف اشتراكات

التي تبذل في متابعتھا، حيث يمكن دمج االشتراك في عدد كبير من الدوريات كاملة 

                                                            
  117المرجع السابق، ص . علوة، رأفت نبيل  1
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النص على أقراص مدمجة ذلك أن الدوريات على وجه الخصوص تشكل إحدى 

المشكالت المالية المزمنة للمكتبات بسبب ارتفاع تكاليف االشتراك وھو ما دفع 

في الواليات المتحدة األمريكية إلى إلغاء االشتراك في  ببعض المكتبات البحثية

      ).1(مليون دوالر 21دوريات تصل قيمتھا إلى 

   

إذن جاءت مصادر المعلومات اإللكترونية لتحل محل  مصادر المعلومات الورقية  

التقليدية إن لم نقل لتلغي وجود ھذه األخيرة، بعدما كانت ھي الوسيط الوحيد المتوفر 

ين المعلومات فيما مضى، وذلك من خالل  المزايا العديدة التي تتيحھا في لتخز

  . تسھيالت التخزين و االسترجاع و سھولة الوصول إلى المعلومات

  

  :عيوب مصادر المعلومات اإللكترونية 6.2 

  

رغم كل المحاسن التي تتمتع بھا مصادر المعلومات اإللكترونية و التي سبق     

و كغيرھا من الوسائل التكنولوجية الحديثة عليھا مآخذ و بعض ذكرھا، إال أنه 

السلبيات التي تعيبھا، ومن ذلك أن ھذه المصادر تحتاج دائما إلى جھاز حاسوب 

وإلى الكھرباء فمن دونھما ال نستطيع اإلطالع على محتوى ھذه المصادر بعكس 

أينما نشاء ، كما أن المصادر الورقية التي نستطيع حملھا ومطالعتھا وقتما نشاء و 

ھذه المصادر تتطلب تكاليف عالية و إضافية القتناء التجھيزات و البرمجيات نتيجة 

تأثرھا المستمر بالتقادم اإللكتروني ، ولعل أكثر ما يعيب ھذه المصادر الحديثة 

تعرضھا للقرصنة وانتھاك حقوق مالكيھا، وكذلك مشاكل الفيروسات، كما أن لھا 

  على صحة مستعمليھا جراء استخدامھا بشكل كبير،  تأثيرات سلبية 

                                                            
متاح على اإلنترنت على  . 2010 -09-17زيارة يوم .  مصادر المعلومات بين اإلتاحة والتملك.الجبري،خالد بن عبد الرحمان  1

http://informatics.gov.sa/section.php?id=12    
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إضافة إلى ضعف التدريب على استخدامھا و التحكم فيھا وھو ما يؤدي إلى تقلص 

 )1( .شريحة مستعمليھا، كما أن ھذه المصادر تحتاج إلى الصيانة المستمرة

كما بات االھتمام بالحصول على المعلومة بصورة سريعة وسھلة أمرا جعل مجتمع 

المستفيدين يضيقون أفقھم بحيث أصبح كل ما يھتمون به ھو إرسال واستقبال 

المعلومة فقط، وإن التركيز اآلن في تكنولوجيا المعلومات ينصب على فعالية 

ويطرح التلوث المعلوماتي الذي ). 2(المعلومات وسرعتھا و ليس على أھميتھا

إللكترونية تتمثل في كثرة تشھده شبكة اإلنترنت سلبية أخرى لمصادر المعلومات ا

المعلومات المتاحة و حرية النشر عليھا، فأي كان يستطيع نشر ما يريد و كيفما 

يريد وسبب ذلك غياب رقابة تسير عملية بث المعلومات على اإلنترنت وفق معايير 

من المعلومات المتاحة عليھا معلومات غير  %90ھا، ألن ليواضحة و متفق ع

  الخ...لية والترفيهمھمة تدور حول التس

  :أھمية مصادر المعلومات اإللكترونية في المكتبات ومراكز المعلومات 7.2

غني عن القول أن المكتبات ودور األرشيف وغيرھا من مراكز المعلومات قد      

مرت بتطورات متالحقة من حيث مبانيھا و أشكال مقتنياتھا وخدماتھا و وظائفھا 

وتنظيمه و تذليل الصعوبات التي  )3(فكري الحضاريالمتمثلة في حفظ النتاج ال

لذا فالعالقة بين المكتبات ومصادر . تعترض المستفيد في سبيل الوصول إليھا

المعلومات عالقة قديمة و قوية في ذات الوقت ألن المكتبات ومراكز المعلومات ھي 

ى الباحثين التي تتولى مھمة اقتناء ھذه المصادر وإعدادھا سعيا منھا لتقديمھا إل

  .والمستفيدين عمال على إشباع حاجاتھم البحثية المعرفية
                                                            

متاح على اإلنترنت على .2010 – 09 -30ما ھي مميزات وعيوب المصادر اإللكترونية؟ زيارة يوم     1
http://www.alyaseer.net/vb/member/php‽s= ما ھي مميزات وعيوب المصادر اإللكترونية  

       
  .114المرجع السابق، ص . علوة، رأفت نبيل 2

   
مجلة المكتبات والمعلومات، مخبر تكنولوجيا . ترف تكنولوجي أم خيار مستقبلي: ة الجامعية االفتراضيةالمكتب. بطوش، كمال  3

     .30ص. 2005، 2، ع2المعلومات ودورھا في التنمية الوطنية، قسنطينة، مج
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وفي ظل التطور المذھل والسريع لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، تشھد     

المكتبات وغيرھا من مراكز المعلومات موجة جديدة من مصادر المعلومات أال 

تترك للمكتبات خيار  وھي مصادر المعلومات اإللكترونية، ھذه األخيرة التي لم

العيش بعيدا عنھا أو مجرد التقصير في مواكبة تطوراتھا المتعلقة بتكنولوجيا 

التسجيل والتخزين و االسترجاع إلكترونيا، فمصادر المعلومات اإللكترونية ھي 

بمثابة الوقود المحرك لعجلة تطور ورقي المكتبات، لما لھا من دور ھام في حياة 

ھا تعمل على إتاحة األدوات والوسائل الالزمة لتسھيل عملية خاصة وأن"المكتبات 

الحصول على المعلومات وتبادلھا وجعلھا في متناول المستفيدين منھا بسرعة 

، كما أنھا أيضا تساعد المكتبات فيما بينھا على تبادل األسئلة واألجوبة )1("وفعالية

ومات دون الحاجة إلى المرجعية ، ناھيك عن كونھا تتيح البحث في قواعد المعل

  .اللجوء إلى الوسائل القديمة

ولقد أدركت المكتبات في الدول المتقدمة منذ ما يزيد عن ربع قرن مدى أھمية 

التعامل مع ھذه التكنولوجيا الحديثة وفوائد توظيفھا الجيد في تحسين مستوى 

االستثمار خدماتھا فضال عن تقديم خدمات معلوماتية جديدة لمستفيديھا والسعي نحو 

األمثل إلمكانات تكنولوجيا المعلومات وتوظيفھا بالشكل الجيد و في المستوى 

المطلوب، إذن فمصادر المعلومات اإللكترونية تسھم وبشكل كبير في توفير 

والتزويد بالمعلومات الحديثة جدا بصورة لم تكن لتتم سابقا إال ببذل الكثير من الجھد 

ن المؤشرات إلى أن المكتبات ومراكز المعلومات وتشير كثير م. والوقت والمال

األخرى كانت وال تزال سوقا أساسية و رائجة لھذه التقنيات الحديثة، وبالتالي فھي 

تحرص دائما وبشغف شديد على اقتنائھا لإلفادة منھا، واألكيد أن المكتبات قد أقدمت 

دماتھا ويحقق لھا على استخدام ھذه التقنية عندما وجدت في إمكاناتھا ما يدعم خ

                                                            
مجلة المكتبات والمعلومات، مخبر .ةالنشر اإللكتروني وحتمية الولوج إلى المعلومات بالمكتبة الجامعية الجزائري. بطوش، كمال   1

   45ص .2002، قسنطينة، 1، ع1تكنولوجيا المعلومات ودورھا في التنمية الوطنية، مج
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أعلى معدالت عائد التكلفة، فضال عن خفض تكاليف إجراء عمليات البحث في 

، وھذا ما أكده النكستر في قوله بأن )1(قواعد المعلومات العامة على الخط المباشر

  األثر 

اإليجابي لمصادر المعلومات اإللكترونية على خدمات العاملين بالمكتبات يتجلى في 

تاحة قواعد المعلومات المطبوعة وغيرھا من المصادر المرجعية قدرتھا على إ

األخرى للمستفيدين وجعلھا في متناول أيديھم بشكل مباشر، وھو ما يحقق لھا 

، ودليل )2(مقومات بحث أفضل من تلك التي تتحقق مع المصادر الورقية المناظرة

رونية وإدارتھا يقوم ذلك بروز اتجاه جديد في مجال تنمية األرصدة المعرفية اإللكت

 . )3(حول االنتقال من مصادر المعلومات في شكلھا الورقي إلى شكلھا اإللكتروني

وتعد مصادر المعلومات اإللكترونية واحدة من أھم التطورات التي تؤثر في     

المكتبات ومراكز المعلومات في الوقت الحاضر خصوصا بعد انتشار استخدامات 

ات المجتمع، فتوافر ھذه المصادر اإللكترونية غَير من اإلنترنت بين جميع طبق

  ). 4(أساليب استخدام المكتبات وسلوكيات البحث عن المعلومات

يبقى أن نشير في األخير إلى أن مصادر المعلومات اإللكترونية قد أحدثت طفرة    

حقيقية في أساليب أداء العمل وفي سرعة وحداثة ودقة المعلومات التي توفرھا، 

أصبحت خيارا ضروريا وحتميا لكل المكتبات و مراكز المعلومات و لم تعد من ف

                                                            
مجلة مكتبة . دراسة حالة لقاعدة بيانات اإلنتاج الفكري اإلسالمي: قواعد البيانات المحملة على األقراص المدمجة. فرحات، ھاشم   1

  الملك فھد 
  

  . 160، المرجع السابق، ص الوطنية
       

       .161المرجع نفسه، ص    2
مجلة المكتبات والمعلومات، مخبر .النشر اإللكتروني وحتمية الولوج إلى المعلومات بالمكتبة الجامعية الجزائرية. بطوش، كمال  3

  تكنولوجيا 
  

       . 47المعلومات ودورھا في التنمية الوطنية،المرجع السابق، ص 
4  Budd,  J.  The  academic  Library:  Its  context,  Its  purpose  and  Its  operation.  Engewood  :Libraries 

Unlimited, 1998. P 246  .       
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الكماليات ألنھا تمثل تحديا تنمويا لتطور كل ھذه المؤسسات و اللحاق بركب التحكم 

اإللكتروني في مجال المعلومات وتحسين نوعية خدمات المعلومات ، ناھيك عن 

  .      حيز المكاني المخصص للتخزينتوسيع دائرة مجموعاتھا وأيضا التوفير في ال

  

  :خالصة الفصل 

       

بعد ھذه اإلطاللة والمعالجة البسيطة في ھذا الفصل لحيثيات مصادر المعلومات      

اعتبار مصادر المعلومات اإللكترونية بمثابة النقلة النوعية و اإللكترونية، يمكننا 

ت، ذلك  أنھا تمثل زبدة التطورات المرحلة االنتقالية في المسار التطوري للمعلوما

طبيعة و شكال ، فأصبحت منبعا مھما و  -المعلومات – ھذه األخيرة  التي مست

رائج االستعمال يستخدمه األفراد بمختلف مستوياتھم و تعدد تخصصاتھم و كذا 

اختالف احتياجاتھم البحثية و المعرفية بغية استيقاء المعلومات و المعارف التي 

في إعداد بحوثھم و تطوير أعمالھم العلمية و الثقافية المتنوعة، األمر  يحتاجونھا

الذي جعلھا تحتل حيزا كبيرا ومھما من أرصدة مجموعات المكتبات و مختلف 

مراكز المعلومات لتصبح ضرورة ملحة و حتمية ال مناص من إھمالھا أو تأجيل 

  .اللحاق بھا



 

 

  

  :الفصــل الثالـث 

خدمات المعلومات في المكتبات 
 ومراكز المعلومات



 الفصل الثالث                         خدمات المعلومات بالمكتبات و مراكز المعلومات

 

73 

 

  :  تمھيد

على استثمار رؤوس أموالھا،و باعتبار المكتبات  إن نشاط أي مؤسسة يقوم       

مؤسسات رأسمالھا المعلومات التي تقتنيھا في شكل أوعية فكرية تقليدية و إلكترونية  

تتناول العديد من التخصصات بمختلف موضوعاتھا، فإنھا تستثمرھا في تلبية أكبر 

الستفسارات، قدر من احتياجات المستفيدين منھا و كذا في اإلجابة على أكثر ا

ه ھته التي تعتبر منافذ للترويج عما تزخر ب" خدمات المعلومات"ووسيلتھا في ذلك 

  .ھذه المكتبات من معارف و معلومات تتواجد بين دفتي أوعيتھا

ت مستفيديھا، وبتباين وتتنوع خدمات المعلومات التي تقدمھا المكتبات بتنوع فئا

بتعدد األھداف التي تصبو ھته المكتبات تجاھتم نحو المعلومات، وكذا سلوكاتھم وإ

إلى تحقيقھا من وراء خلق كل خدمة من خدمات المعلومات، خاصة وأن الغاية 

األولى واألخيرة من وجود المكتبات ھي مساعدة ومساندة المستفيدين من مختلف 

شرائح المجتمع في شتى وظائفھم واھتماماتھم العلمية ، وذلك بإمدادھم بالمعلومات 

يحتاجونھا في أعمالھم اليومية أو بحوثھم العلمية، وسبيلھا في ذلك خدمات  التي

المعلومات ألنھا التي بواسطتھا تستطيع ھته المؤسسات المعلوماتية إيجاد صورة 

تعكس بصدق وحيادية مدى الجھود التي تبذلھا في سبيل الوصول بروادھا إلى 

دة القصوى التي تفضي بھم إلى االنتفاع بمواردھا المعلوماتية، وتحقيق االستفا

الرضا عن المكتبات و لو كان ھذا الرضا غير كامل، كما وتخلق نوعا من الوفاء 

لھا خاصة في ظل تزايد دائرة البدائل المحتملة للمكتبة الحالية و تزايد احتماالت 

  .عزوف أغلب روادھا عنھا واستغنائھم عن جل مميزاتھا

قة الرابحة التي تستعملھا المكتبات الحالية لإلبقاء لذا تعتبر خدمات المعلومات الور

  .على وجودھا وكذا لالستمرار في استثمار رأسمالھا المعلوماتي
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   :مفھوم خدمات المعلومات  1.3

المرآة الحقيقية التي تعكس نشاط و أھداف وقدرة "تعتبر خدمات المعلومات     

، بل وتعد المعيار األساسي )1"(نالمكتبات ومراكز المعلومات على إفادة المستفيدي

والحقيقي لقياس مدى نجاح المكتبات ومراكز المعلومات أو فشلھا، وقد وردت عدة 

مل و مانع لخدمات اتعاريف لھا ، حاول أصحابھا الوصول إلى مفھوم دقيق، ش

المعلومات، سنتطرق فيما يلي إلى أبرزھا، لكن سنتعرف أوال على مفھوم الخدمة 

  .نحاول إسقاطھا على مجال المكتبات والمعلوماتبشكل عام ثم 

  : مفھوم الخدمة 1.1.3

اختلفت وجھات النظر في تحديد مفھوم الخدمة وتعددت، ويكمن السبب وراء     

ذلك في وجود خدمات ترتبط بشكل كامل أو جزئي بالسلع المادية كالخدمات الفندقية 

ة التسويق كخدمات الصيانة، لذا مثال، بينما تمثل خدمات أخرى عمليات مكملة لعملي

ال يوجد تعريف دقيق وشامل للخدمة عدا بعض المحاوالت الجادة التي استھدفت 

  :وضع أرضية مشتركة لمفھومھا، ومن بينھا نذكر

النشاطات غير الملموسة والتي تحقق منفعة "ھي عبارة عن : ستانستونتعريف -

طة ببيع سلعة أو خدمة أخرى، أي للزبون أو المستفيد، والتي ليست بالضرورة مرتب

  ).2"(إنتاج أو تقديم خدمة معينة ال يتطلب استخدام سلعة مادية

فالخدمة من منظوره تتمثل في نشاط غير ملموس يھدف إلى إشباع رغبة المستفيد 

وتعود له بالفائدة والنفع ،و قد تكون مرتبطة ببيع سلعة ما كما يمكن أن ترتبط 

 تقتصر على اإلنتاج المادي بل تشمل كذلك اإلنتاج غير بخدمة أخرى ،وھي أيضا ال

  .الملموس
                                                            

  .17ص . 2000دار صفاء، : عمان. خدمات المستفيدين من المكتبات و مراكز المعلومات. النوايسة، غالب عوض 1

  . 21ص . 2009مكتبة الملك فھد الوطنية، : الرياض. تسويق خدمات المعلومات عبر اإلنترنت. العباس، ھشام عبد هللا 2
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نشاط أو منفعة يقدمھا طرف إلى طرف آخر "بأنھاأرمسترونج  وكولتر كما عَرفھا 

وتكون في األساس غير ملموسة وال يترتب عليھا أية ملكية، فتقديم الخدمة قد يكون 

  ).1"(مرتبطا بمنتج مادي أو ال يكون

عريف على كون الخدمة نتيجة لنشاط تبادلي غير ملموس يرتبط بمنتج يركز ھذا الت 

  .مادي أو غير مادي ،يتم بين طرفين بھدف تقديم المنفعة والفائدة

   :خدمات المعلومات تعريف 2.1.3

تعتبر خدمات المعلومات مرآة المكتبات ومراكز المعلومات وواجھتھا، كما أنھا    

في توفير المعلومات المناسبة للمستفيد المناسب تعبر عن قدرة أي مركز معلومات 

، ومن ذلك وردت عدة تعاريف لخدمات المعلومات نذكر )2(وفي الوقت المناسب

  :منھا

الناتج النھائي الذي يحصل عليه "عرف حشمت قاسم خدمات المعلومات بأنھا  -

المعلومات  المستفيد من المعلومات والذي يتأتى نتيجة للتفاعل بين ما يتوافر ألجھزة

من موارد مادية وبشرية فضال عن تنفيذ بعض العمليات واإلجراءات الفنية، 

وترتبط ھذه الخدمات بطبيعة نشاط المستفيدين وأنماط احتياجاتھم إلى 

ومنه يتبين من ھذا التعريف أن خدمات المعلومات تعد حصيلة ). 3"(المعلومات

تفاعل الموارد البشرية والمادية، كما المعلومات التي يتحصل عليھا المستفيد نتيجة ل

  .أنھا تتعلق بطبيعة المستفيدين وكذا باحتياجاتھم المعلوماتية

تعريف المعجم الموسوعي لعلوم المكتبات و التوثيق والمعلومات لخدمات  -

التسھيالت التي تقدمھا المكتبة الستخدام الكتب وبث : " المعلومات ھي

                                                            
  . 26ص . 2000دار زھران، : عمان . مدخل استراتيجي، وظيفي، تطبيقي: تسويق الخدمات. العالق، بشير، الطائي، حميد 1

  .143، ص]ت.د[ب، دار غري: القاھرة. مقدمة في علم المعلومات. عبد الھادي، محمد فتحي 2
  
  .  65، ص1984مكتبة غريب، : الفجالة.مقوماتھا و أشكالھا: خدمات المعلومات. حشمت، قاسم 3
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ساطته ينظر إلى خدمات المعلومات على أنھا فھذا التعريف بب) 1"(المعلومات

  .اإلجراءات التي تقوم بھا المكتبة لتسھيل استخدام كتبھا ولبث المعلومات

مجموع العمليات التي تھدف "وورد في تعريف آخر أن خدمات المعلومات ھي  -

فخدمات ) 2" (إلى تجميع المعلومات وتنظيمھا ومن ثم إتاحتھا لمن يحتاج إليھا

  .ات تعنى بجمع و تنظيم وإتاحة المعلومات إلرضاء احتياجات أصحابھاالمعلوم

نستطيع  - التي تعتبر األفضل بين باقي المنظمات األخرى –في إطار المكتبات "و

االھتداء إلى عدة معاني للخدمة، منھا أن الخدمة كمردود عبارة عن إضافة متعلقة 

المنظمة والموجھة للمستفيدين بنتيجة تقديم خدمة التي تتمثل ھنا في اإلجراءات 

  )3..." (كاإلعارة، الرفوف المفتوحة، الولوج إلى قواعد المعلومات

تلك الجھود الرامية "كما عرف زكي حسين الوردي خدمات المعلومات بأنھا تعني 

إلى التعريف بسبل المعرفة وتھيئة سبل اإلفادة منھا ومساعدة الباحثين وغيرھم لكي 

ن في خضم ھذا الرصيد الضخم من المعلومات، ومن شأنھا أيضا يسلكوا سبيلھم بأما

إذا ما تھيأت لھا األوضاع المناسبة أن تنظم تدفق المعلومات بشكل يكفل استثمار 

  )4"(ثروة المعلومات لصالح المجتمع وتحقيق أھدافه التنموية

مثل فھذا التعريف تطرق إلى أن خدمات المعلومات تھدف إلى أن تكفل االستثمار األ

  .   للمعلومات تحقيقا لمصالح المجتمع وأھدافه التنموية

  

انطالقا من التعاريف السابقة نستنتج أن جميعھا تتفق على أن خدمات المعلومات     

ھي مجموعة من اإلجراءات التي تقوم أساسا إلى تنظيم األوعية الفكرية و إعدادھا 

                                                            
  .261ص. 1984الكاظمية للنشر، : الكويت. المعجم الموسوعي لعلوم المكتبات والتوثيق والمعلومات. عبد التواب، شرف الدين 1
  
  .9ص. 1993مكتبة الملك فھد الوطنية، : الرياض. لمرسمةخدمات المعلومات ا. الميموني، محمد خلف 2
  

3 Calenge ,Bertrand. Accuiellir,orienter, informer : l’organisation des services aux publics dans les 
 

 bibliothèques (collection Bibliothèques). Paris :éditions du cercle de la librairie, 1996.P22. 
  
     208ص. 2002مؤسسة الوراق، : عمان. مصادر المعلومات وخدمات المستفيدين في المؤسسات المعلوماتية. لوردي، زكي حسينا  4
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ات التي يحتاجھا واستثمارھا بطريقة تكفل للمستفيد سھولة الوصول إلى المعلوم

  . بالشكل المالئم وفي الوقت المناسب

  : عوامل ظھور خدمات المعلومات 2.3

أصبحت خدمات المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات لبنة أساسية ال يمكن    

ألي من ھذه المؤسسات االستغناء عنھا أو حتى تجاوزھا و عدم االكتراث بھا، ومن 

  :عوامل ظھور خدمات المعلومات فيما يليذلك يمكن حصر 

 إذ : الزيادة الھائلة في حجم اإلنتاج الفكري وارتفاع معدالت نموه السنوي

تشير اإلحصائيات إلى أن معدل النمو السنوي لإلنتاج الفكري يتراوح ما 

وھذا يعني أن فترة تضاعف المواد المكتبية تتراوح ) %8 -%4(بين 

من ھنا تبرز . اين ذلك من مجال إلى آخرسنة مع تب) 15 -10(مابين 

الحاجة الماسة إلى توفير الخدمات التي يحتاجھا المستفيدون والتي تكون 

كما ترتبط ھذه الزيادة الھائلة في اإلنتاج الفكري بأمر آخر .  أكثر فائدة لھم

أال وھو تشتت اإلنتاج الفكري، وذلك نتيجة للتخصص الزائد و االتجاه نحو 

دقيق للعلوم والموضوعات، ويظھر ھذا التشتت بصورة أوضح التفريع ال

في الدوريات، وأيضا بسبب حرص ناشري الدوريات على زيادة فرص 

التوزيع وذلك بتوسيع مجال التغطية الموضوعية، لذلك فإن ھذا التشتت 

يشكل صعوبة كبيرة على الباحث في متابعة اإلنتاج الفكري في مصادره 

 ).1(األولية

 ال نشر اإلنتاج الفكري من الكتب إلى الرسائل الجامعية إلى براءات تعدد أشك

االختراع إلى الوسائل السمعية البصرية إلى المصادر اإللكترونية 

 .للمعلومات

                                                            
  . 33 -  32ص ص. 2005دار صفاء، : عمان. استخدام الحاسوب في المكتبات ومراكز المعلومات. عبابدة، حسان حسين  1
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 تعقد االرتباطات الموضوعية وتشتت المعلومات بين المطبوعات المحورية .

)1( 

  ت بضع لغات معدودة فقد ظل) : الحواجز اللغوية(تعدد لغات اإلنتاج الفكري

على األصابع ھي المسيطرة على التفكير العلمي لمدة طويلة من الزمن ، 

وھو ما انجر عنه نقص الترجمات لكثير من المؤلفات التي تظھر بلغات ال 

 )2. (يجيدھا الكثير من الباحثين كالروسية مثال والياباني

 ر منھا التقدم تغير طبيعة الحاجة إلى المعلومات والذي ارتبط بعدة أمو

الحضاري و العلمي للكثير من المجتمعات، زيادة على تداخل الموضوعات 

العلمية مع بعضھا البعض وظھور موضوعات جديدة مما أدى إلى التركيز 

وقد أدى ھذا التغير بطبيعة . على المعلومة أكثر من االھتمام بمصدرھا

من خالل تكليفھا  الحال إلى حمل و دفع المكتبة على االھتمام بالمعلومة

 .لجملة من موظفيھا فقط لإلجابة على استفسارات المستفيدين

  ذلك أن تغير أھمية مصادر المعلومات : تغير أھمية مصادر المعلومات

بشكل كبير جعل المؤسسات الصناعية والعلمية واالقتصادية والسياسية 

علمية تھتم بشكل أساسي على المعلومات المھمة في مجال االختراعات ال

والتنافس الثقافي والعلمي وأصبحت كل مؤسسة تركز على إنشاء مكتبتھا 

الخاصة وتزويدھا باألبحاث والمعلومات التي تساھم في تطوير إنتاجھا 

 ) 3. (وعملھا

 تعقد احتياجات الباحثين مع تعمق و اتساع المعرفة. 

                                                            
دار : الرياض. راسة في تخطيط و إدارة مركز المعلومات العلمية والتكنولوجيةد: التنظيم الوطني للمعلومات. بدر، أحمد  1

  .   144ص . 1988المريخ،
  
  .41ص  مرجع السابق ،ال. مقدمة في علم المعلومات. عبد الھادي، محمد فتحي  2
  
  .34المرجع السابق، ص . عبابدة، حسان حسين  3
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 لى ارتفاع تكاليف اإلنتاج الفكري وتضاعفھا بحيث أصبح من المستحيل ع

 .المكتبات ومراكز المعلومات تغطية كل ما ينشر في العالم

  تأخر وصول الكشافات و المستخلصات التي يستطيع الباحث التعرف من

 .خاللھا على كل ما ھو حديث في مجال تخصصه

  نقص الوسائل و اإلمكانيات الفعالة التي يمكن االعتماد عليھا في حفظ

تشمل التجھيزات و األفراد المؤھلين  واسترجاع المعلومات ، وھذه الوسائل

إضافة إلى األساليب الفنية كالتصنيف و التكشيف الالزمين لتحليل 

 .  المعلومات

  عدم إمكانية الحصول على الكثير من األوعية  والنشرات التي تعتبر سرية

 . أو محدودة النشر والتوزيع أو صادرة حديثا بالشكل اإللكتروني

 لألعمال البيبليوغرافية التي تتم في أماكن مختلفة  تكرار الجھود بالنسبة

متباعدة فضال عن تعدد وصعوبة البحث في ھذه األعمال البيبليوغرافية 

  ).       1(التي تتبع أساليب متباينة في تحليلھا للمعلومات

يتضح مما سبق أن ھذه العوامل و ما أفرزته من عقبات كثيرة تصعب من الوصول 

مطلوبة مما دفع بالمختصين في مجال المكتبات والمعلومات إلى إلى المعلومات ال

التفكير في ابتكار حلول شافية ووافية تساعد المستفيد على تجاوز تلكم العقبات 

  ". خدمات المعلومات"المذكورة آنفا، فظھرت بذلك 

  

  :خصائص خدمات المعلومات 3.3

المراد تحقيقه في  تعد خدمات المعلومات العصب الرئيسي والھدف النھائي   

، كونھا عملية ذات قيمة مضافة ومدخل لفحص )2(المكتبات و مراكز المعلومات

                                                            
  .144المرجع السابق، ص . لمكتبات ومراكز المعلوماتخدمات المستفيدين من ا. النوايسة، غالب عوض  1
  
:  الرياض. دراسة ميدانية من وجھة نظر المستفيدين: خدمات المعلومات بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. السالم، سالم محمد 2

  . 3ص. 1991مكتبة الملك فھد الوطنية، 
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، لذا فھي تتميز بعدة خصائص و )1(مزايا  وفاعلية ھذه المؤسسات المعلوماتية

  :مزايا تتمثل في 

 وتعني أن المستفيد ال يمكنه تذوقھا أو رؤيتھا أو : الخدمات غير ملموسة

ا و شمھا قبل شرائھا كما ھو الحال بالنسبة للكثير من معاينتھا بلمسھ

المنتجات المادية األخرى، فالخدمة ال تظھر بشكل فعلي إال بعد شرائك لھا  

، وھذه الخاصية جعلت اإلعالن أو الترويج للخدمات أكثر صعوبة  مما )2(

 ).3(ھو عليه في حالة السلع والمنتجات

  وھي تقدم وتستھلك في )4(ط بمصدرھا فالخدمة ترتب: التماسك أو الترابط

الوقت نفسه، وھو ما ال ينطبق على السلع التي تصنع و توضع في 

المعارض أو توزع على البائعين، ومن خاللھم إلى المشترين ليتم استھالكھا 

الحقا، وتشير خاصية التماسك إلى وجود عالقة مباشرة تقوم بين مقدم 

في الغالب حضور وتواجد المستفيد  الخدمة و المستفيد حيث يتطلب األمر

من الخدمة ، كما أن تواجد المستفيد يؤثر على النتائج من الخدمة ومثال ذلك 

 ).  5(مقابلة المستفيد عند تقديم خدمة البحث المباشر أو للخدمة المرجعية

 وذلك لكونھا تعتمد على : التباين أو االختالف في طريقة تقديم الخدمة

اءات مقدم الخدمة وزمان ومكان تقديمھا، فالخدمة مھارات وأساليب وكف

المعلوماتية التي يقدمھا األخصائي والخبير في المجال أفضل بكثير من تلك 

التي يقدمھا غير المتخصص أو األقل خبرة، حتى أن نفس الشخص قد يقدم 

                                                            
، 2مجلة عالم المعلومات والمكتبات والنشر، مج. الصناعات المعدنية بحلوان خدمات المعلومات بمكتبات شركات. القلش، أسامة  1
  .124،ص 2000دار الشروق، : ، القاھرة1ع
  
  .25المرجع السابق، ص . العباس، ھشام عبد هللا 2
   
  .107ص. 2006دار صفاء، : عمان. تسويق المعلومات. ربحي، مصطفى عليان، السامرائي، إيمان فاضل  3
   
  .25المرجع السابق، ص . ، ھشام عبد هللالعباس 4
  
  .107المرجع السابق، ص . ربحي، مصطفى عليان، السامرائي، إيمان فاضل 5
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الخدمة نفسھا بطرق مختلفة من وقت آلخر ، وقد يرجع ذلك إلى طبيعة 

، كما أنه ال يمكن )1(ا من الظروف المحيطة األخرىالمستفيد، وغيرھ

تنميط نتائج الخدمة لعدد كبير من مؤسسات المعلومات، وكذلك األمر في 

مختلف أنواع الخدمات، وال يمكن أيضا تنميط الناتج من الخدمة بالنسبة 

لمؤسسة ما في جميع المرات التي تقدم فيھا الخدمة، بل إنه يصعب التنبؤ 

الخدمة قبل تقديمھا، فالمعلومات التي يقدمھا اختصاصي بجودة أداء 

المراجع بالدقة والشمولية ذاتھا لكل مستفيد تماما كما ھو الحال مع الطبيب 

 )2. (الذي ال يعالج مرضا معينا عند المصابين به بالطريقة نفسھا

  تتميز الخدمات بخاصية تعرضھا للزوال ):   انتھاء الخدمة المقدمة( الزوال

استخدامھا إضافة إلى تعرض المؤسسات إلى خسائر ، فلكي تتمكن  عند

 :المكتبة العامة مثال من تحقيق أھدافھا ينبغي عليھا أوال تحقيق ما يلي

  .معرفة طبيعة وخصائص المجتمع الذي تقدم الخدمات ألفراده -

تحديد الوسائل التي تساعدھا على الدعوة واإلعالن من أنشطتھا وخدماتھا  -

اإلعالن عن كيانھا في الصحف واإلذاعة والتلفزيون : ين ھذه الوسائلومن ب

أو من خالل مطبوعات المكتبة وكذلك تنظيم المحاضرات والندوات التي 

  ) 3. (تتناول أھمية المكتبة والقراءة في حياة الفرد والمجتمع

 ال يمكن تخزين الخدمات في حالة عدم : عدم قابلية الخدمات للتخزين

أي في كل مرة تقدم (يؤدى فيھامن النتائج المحققة منھا في كل مرة  االستفادة

فالمكتبات مثال ال تستطيع إنتاج مئة خدمة إعارة خارجية ) ھذه الخدمات فيھا

                                                            
  .107المرجع نفسه، ص . ربحي، مصطفى عليان، السامرائي، إيمان فاضل 1
  
  
  .26 -25المرجع السابق، ص ص . العباس، ھشام عبد هللا 2
  
  .108المرجع السابق، ص . إيمان فاضل ربحي، مصطفى عليان، السامرائي، 3
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مقدما وتخزينھا لحين طلبھا، لكنھا تستطيع في فترات ذروة الطلب على تلك 

 )1. (الخدمة زيادة أعداد مقدميھا إلى الجمھور

  يتميز الطلب على الخدمات بالتقلب الشديد والموسمية : الطلب تذبذب حجم

إما حسب الفصول أو في أيام معينة من األسبوع أو ساعات معينة في 

، فمثال يزداد الطلب واإلقبال على المكتبات الجامعية في فترات )2(اليوم

الدراسة خاصة من طرف طلبة سنوات التخرج، أما في المكتبات العامة 

 .لطلب على مجموعاتھا أيام العطل المدرسيةفيزداد ا

  

  :مقومات خدمات المعلومات  4.3

حتى تتمكن المكتبات ومراكز المعلومات من تقديم خدمات المعلومات في أحسن     

صورة و بأكمل وجه  ، يتطلب منھا األمر االحتكام على العديد من المقومات والتي 

  :تتمثل في

  المعلومات التي تقتنيھا المكتبات ومراكز تعد مصادر : مصادر المعلومات

المعلومات عنصرا مھما لكونھا الركيزة األساسية التي تقوم عليھا جوانب 

إذ يقاس نجاح الخدمة أو قصورھا بمدى قوة مصادر "الخدمة المعلوماتية، 

المعلومات المتوافرة بالمكتبات أو مراكز المعلومات أو ضعفھا ،وكلما كانت 

ت شاملة لفروع المعرفة البشرية كافة ومتنوعة المستويات مصادر المعلوما

كانت المكتبة أو مركز )3" (ومطابقة للمعايير الكمية والنوعية المتعارف عليھا

المعلومات في حالة تسمح لھا وتمكنھا من تلبية وتحقيق األھداف التي تسعى 

 .إليھا، واالستجابة الفعالة الحتياجات المستفيدين من خدماتھا

                                                            
  .26 -25المرجع السابق، ص ص . العباس، ھشام عبد هللا 1
  
  .26 - 25المرجع نفسه، ص ص . العباس، ھشام عبد هللا 2
   
  
   . 22المرجع السابق، ص. خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعلومات. النوايسة، غالب عوض 3
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صادر المعلومات تشمل جميع األوعية أو الوسائل أو القنوات التي يمكن وم

سواء كانت مطبوعة أو غير ) 1(من خاللھا نقل المعلومات إلى المستفيدين

مطبوعة ، تكون منظمة ومعدة بطريقة تسھل وتيسر استخدامھا من قبل 

 . المستفيدين

 المكتبة أو مركز عد مستوى وكفاءة العاملين في ي: الكادر البشري المؤھل

المعلومات ومدى وعيھم وفھمھم لطبيعة العمل المكتبي أحد العوامل األساسية 

تأمين، جمع، تسيير " لنجاح خدمات المعلومات ، ذلك أن المكتبي يعمل على 

وبث المعلومة المھمة بالنسبة لمؤسسة ما أو لمصلحة ما، كما أنه يتولى مھمة 

ألولية المطبوعة منھا، و حفظھا و تكشيفھا البحث و تحديد و تأمين المصادر ا

، كما أن عدد و طبيعة العاملين )2." (و وضعھا في نظام تقليدي أو آلي

بالمكتبة يتأثر بعوامل عدة منھا حجم مجتمع المستفيدين الذي تخدمه المكتبة، 

طبيعة وحجم المجموعة المكتبية ومعدل نموھا السنوي، نوعية مستفيدي 

 )3(ج والنشاطات األخرى التي تقدمھا المكتبة كالمحاضرات المكتبة و البرام

وعليه يتعين على المكتبة أن تأخذ بعين االعتبار كل . والملتقيات وغيرھا

 . العوامل المذكورة آنفا

  :وتتباين فئات العاملين بالمكتبات ومراكز المعلومات في الفئات الثالث التالية

الخ، ...مليات الفنية من فھرسة، تصنيف،العاملون الفنيون والذين يتولون الع

أما فئة اإلداريين فتتمحور طبيعة أعمالھم على تنظيم إدارة المكتبة والتخطيط 

لھا، والفئة الثالثة تتمثل في العاملين غير الفنيين ممن يمارسون اإلعارة مثال 

                                                            
  .55ص . 2002األھلية، : عمان. ساسيات علم المكتبات والمعلوماتأ. سالمة، عبد الحافظ 1
   

2 Accart, jean‐ philippe. Le métier de documentaliste. Paris :Electre Ed. du cercle de la 
librairie,1999 .P19. 

  
  ، 27رسالة المكتبة، مج .لمكتبات العامةالعناصر األساسية لنجاح الخدمة المكتبية في ا. علوي، محمد عودة، المالكي، مجبل مالزم 3
  
  .51-50ص ص . 1992، 1ع
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) 1. (وتنظيم األوعية على الرفوف وغيرھا من األعمال الروتينية األخرى

قا من ذلك يظھر لنا أن القوى العاملة تسھم إلى حد كبير في تقديم أفضل انطال

الخدمات إلى جمھور المستفيدين حيث أنه ال يمكن ألي مكتبة أو مركز 

  معلومات أداء وظائفھما وتقديم خدماتھما في غياب ھذه الركيزة المھمة 

 . و األساسية

 يجب على : لوجيةالتسھيالت الالزمة للمستفيدين و المتطلبات التكنو

المكتبات توفير جملة من التسھيالت للمستفيدين و الباحثين حتى يتمكنوا من 

 : االستفادة الجيدة من خدماتھا على أكمل وجه، وذلك من خالل توفير 

 عةلطاوالت المطا -

 لعة والبحثاالقاعات المناسبة والمھيأة للمط -

 أماكن خاصة بالباحثين في قاعات المراجع والدوريات -

 أجھزة التصوير و النسخ -

 أجھزة الحاسوب وبرمجياتھا الخاصة بالمكتبات -

 اإلرشادات و التعليمات المتعلقة باستخدام الحواسيب -

األدلة والنشرات التي تعرف بالمكتبة و مصادرھا والخدمات التي  -

 تقدمھا

 وسائل االتصال المختلفة كالھاتف، الفاكس -

 اإلضاءة والتھوية والتدفئة والتبريد -

 اكن لالستراحةأم -

 )  2. (موقع المكتبة على اإلنترنت -

                                                            
  .25المرجع نفسه ، ص. خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعلومات. النوايسة، غالب عوض 1
   

    
  
  .26المرجع السابق، ص. خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعلومات. النوايسة، غالب عوض 2
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 تحتاج المكتبات ومراكز المعلومات خاصة ): الميزانية(المقومات المالية

الكبيرة منھا كالمكتبات الجامعية والعامة ومراكز المعلومات إلى متطلبات 

 :مالية كثيرة ومتعددة وذلك لتغطية النفقات التالية

 .لمعلومات المتنوعة والمتعددةنفقات مالية لشراء مصادر ا -

 .نفقات مالية خاصة بأجھزة التصوير والحواسيب وغيرھا -

 .نفقات مالية تتعلق بالبرمجيات المختلفة -

نفقات صيانة األجھزة والمواد المختلفة والمكان الذي  -

 .يحتويھا

 )1. (ونفقات أخرى متعددة -

 

   :أنواع خدمات المعلومات  5.3 

علومات قادرة على استيعاب الحاجيات البحثية للمستفيدين يعتبر تقديم خدمات م    

الھدف النھائي، األسمى و الرئيسي ألي مؤسسة معلومات، وھو ما يبرر سعي ھذه 

إلى تكثيف االھتمام بخدمات المعلومات بابتكار  -مؤسسات المعلومات –األخيرة 

راء حول أنواع موجود، وھو ما أدى إلى اختالف اآلھو الجديد منھا أو بتطوير ما 

ھذه الخدمات نظرا الختالف أھميتھا عند كل منھم، لذا تتمثل أنواع خدمات 

  :المعلومات في 

والتي تتعدد في الخدمات التي رافقت : خدمات المعلومات التقليدية 1.5.3

مؤسسات المعلومات المتعددة من مكتبات ومراكز المعلومات منذ بدايتھا، لذا 

أي أنه ال غنى ألي مركز معلومات عنھا، " ت التقليديةخدمات المعلوما" تعرف ب

  :وتتمثل في

  

                                                            
  .34المرجع نفسه،ص . خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعلومات. ة، غالب عوضالنوايس 1
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   :خدمة اإلعارة  1.1.5.3

تعد اإلعارة إحدى القنوات المھمة لتوسيع مجال استخدام مصادر المعلومات    

وإتاحة الخدمة ألكبر عدد من المستفيدين، كما أنھا تشكل مؤشرا مھما لقياس فعالية 

،  )1(يد ما يصاحب ھذه الخدمات من إيجابيات وسلبياتالخدمات بمكتبة ما وتحد

النشاط الذي يزود القارئ :" وھناك تعاريف عديدة ومتنوعة لإلعارة منھا أنھا

فھذا تعريف بسيط )2"(بالمواد التي يريدھا من خالل اتصال شخصي ونظام تسجيل

المكتبي، مفاده أن خدمة اإلعارة تقوم على أساس التعامل الشخصي بين المستفيد و 

  .إضافة إلى نظام تسجيل تعتمده المؤسسة القائمة بتقديم ھذه الخدمة

الخدمة المكتبية التي تمكن القارئ من " أما حسان حسين عبابدة فيعرفھا بأنھا 

استعارة عدد معين من الوثائق لفترة زمنية معينة ويشرف على ھذه الخدمة موظف 

) 3".(م المستفيدين من ھذه الخدمةأو أكثر وذلك حسب حجم المكتبة ونوعھا وحج

فھذا التعريف يبرز المبدأ العام الذي تقوم عليه اإلعارة والمتمثل في تمكين القارئ 

من استعمال عدد محدد من الوثائق خالل مدة زمنية محددة و يتوالھا موظف 

  .مكلف بھا

قد أطلقت من قبل معظم المتخصصين العرب " إعارة"ويذكر الحزيمي بأن كلمة 

في مجال المكتبات والمعلومات في العقود األربعة الماضية على إحدى الوظائف 

مجموعة من الخدمات واإلجراءات " المھمة في المكتبة الحديثة، وھو يعرفھا بأنھا 

التي يمكن للمكتبة من خاللھا إتاحة الفرصة للمستفيدين الستخدام مصادر المكتبة 

تكفل المحافظة على تلك المصادر وإعادتھا  خارج مبنى المكتبة وفقا لضوابط معينة

                                                            
  .11ص . 2002مكتبة الملك فھد الوطنية، : الرياض. 2ط. خدمات اإلعارة في المكتبة الحديثة. الحزيمي، سعود بن عبد هللا 1
  
  .27المرجع نفسه، ص. ماتخدمات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعلو. النوايسة، غالب عوض 2
  
  .87المرجع السابق، ص . عبابدة، حسان حسين 3
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يحاول ھذا التعريف اإلشارة إلى اإلجراءات التي تتخذھا ). 1"(في الوقت المحدد

المكتبة في سبيل وضع مجموعاتھا ومصادرھا تحت تصرف مستفيديھا قصد 

االنتفاع منھا خارج جدران المكتبة وذلك تبعا لنظامھا الداخلي حتى تضمن الحفاظ 

  .لفترات أطول من الزمنعليھا 

  : مبررات ودوافع اإلعارة/ أ

ھناك العديد من األسباب التي دفعت بالمكتبات وغيرھا من المؤسسات    

المعلوماتية األخرى إلى العمل على تقديم خدمة اإلعارة، ومن ذلك نذكر الدوافع 

  :التالية

 يكون الجو يلعب الجو العام للمكتبة دورا أساسيا في عملية اإلعارة، فقد ال 

مناسبا للمطالعة والبحث، األمر الذي يجعل المستفيدين يفضلون المطالعة 

 .في بيوتھم باعتبارھا المكان األنسب في كثير من األحيان

  البعد الجغرافي للمكتبة ، إذ أن صعوبة الوصول إلى المكتبة نظرا لبعدھا

مكتبة وذلك عبر حتاجونھا من الارة المواد التي ييدفع المستفيدين إلى استع

 .األنظمة التعاونية لإلعارة

  الدوافع النفسية للمستعيرين، والتي تتمثل في عدم وجود الرغبة واالستعداد

 .النفسي عند البعض للمطالعة داخل األماكن المكتظة

  عدم توفر المقاعد الكافية لألعداد الكبيرة من المستفيدين وخاصة في أوقات

 .االمتحانات

 وفي كثير من )2(وقت الكافي للمستفيد الستخدام المكتبةقد ال يتوفر ال ،

 . األحيان قد ال يتناسب دوام المكتبة مع أوقات فراغ المستفيدين

                                                            
  .15المرجع السابق،  ص . الحزيمي، سعود بن عبد هللا 1
  
   .215ص . 1990، ]ن.د: [عمان. أساسيات في علم المكتبات والتوثيق والمعلومات. ھمشري، عمر أحمد، ربحي، مصطفى عليان2
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  وجود عادات قرائية معينة لدى بعض القراء كالقراءة بصوت عال، تجعلھم

 )1. (يفضلون استعارة الكتب و أخذھا معھم على عدم المكوث في المكتبة 

 وافع دينية أو اجتماعية أو صحية تحول دون ارتياد بعض فئات إضافة إلى د

المستفيدين لمبنى المكتبة، فالنساء في بعض البالد والمعوقين وكبار السن 

وغيرھم قد يصعب عليھم الوصول إلى المكتبات لذا تعد خدمة اإلعارة 

 )  2. (وسيلة ال غنى عنھا إليصال مصادر المعلومات إل متناول أيديھم

  :ھداف خدمة اإلعارة أ/ ب

تحرص كل المكتبات مھما كان نوعھا أو حجمھا على إتاحة وتقديم خدمة      

  :اإلعارة، وذلك سعيا منھا لتحقيق األھداف والغايات التالية

  تحقيق األھداف العامة واالجتماعية والثقافية إلنشاء المكتبة ونشر الوعي

 .الفكري والثقافي

 يوازي الموارد المادية والبشرية القتنائھا تنشيط استخدام المصادر بما. 

  كسرقة وتمزيق الكتب: الحد من بعض الممارسات السلبية. 

  التقليل من تصوير المصادر، وھو ما يوفر كثيرا من الموارد على

 .المستفيدين، ويتوافق أيضا مع قوانين وأنظمة حقوق التأليف

  كالباحثين والطالب مراعاة الظروف العملية والخاصة لبعض المستفيدين

وكبار السن والمعاقين والنساء ونحوھم، الذين قد تحول بعض الصعوبات و 

 .العقبات بينھم وبين استخدام المصادر داخل مبنى المكتبة أحيانا وبشكل دائم

                                                            
  .87ع السابق، ص المرج. عبابدة، حسان حسين 1
  
  .215المرجع السابق، ص . ھمشري، عمر أحمد، ربحي، مصطفى عليان 2
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  إحدى  -وبخاصة في الدول المتقدمة –تعد اإلعارة في كثير من المكتبات

المشاركة "األخرى ضمن ما يسمى ب القنوات المھمة للتعاون مع المكتبات 

 ) 1".(في استخدام المصادر

 

    :أنواع نظم اإلعارة/ ج

  

حتى تتمكن المكتبة من بلوغ أھدافھا و تحقيق رضا المستفيدين الذين       

يرتادونھا بغية االستفادة من األوعية التي تزخر بھا،  فقد سعت من جانبھا إلى 

  : إتاحة نوعين من اإلعارة أال وھما

  :والذي بدوره ينقسم إلى نوعين ھما :أوال اإلعارة حسب الرفوف

 الذي يمكن جميع المستفيدين من دخول المكتبة : نظام األرفف المفتوحة

والتجول بين أرففھا الختيار المواد المكتبية التي يرغبون بمطالعتھا 

 . واستعارتھا

 إلى األرفف  وھو الذي ال يسمح للمستفيد الوصول :نظام األرفف المغلقة

والتجول بينھا أو المطالعة بتاتا، بل يقوم المستفيد عادة بتعبئة نموذج 

لقصاصة خاصة باإلعارة تتضمن معلومات ببليوغرافية كافية عن الكتب 

وظف اإلعارة المختص والذي يقوم مومعلومات عن المستفيد، ثم يسلمھا ل

 .)2(بدوره في البحث عن الكتاب و إحضاره من على الرفوف

   

  :وتتمثل في النوعين التاليين :ثانيا اإلعارة حسب طبيعة االستخدام 

                                                            
  .19المرجع السابق، ص . الحزيمي، سعود بن عبد هللا 1
  
  
  .41المرجع السابق، ص . خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعلومات. النوايسة، غالب عوض 2
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 وھي النتيجة الطبيعية لسياسية األرفف المفتوحة : اإلعارة الداخلية

وتعني عدم السماح بإعارة بعض المجموعات كالمخطوطات و 

الموسوعات بحيث يكون استخدامھا داخل القاعات المخصصة لھا 

ذه اإلعارة الداخلية مضبوطة ومؤقتة تستدعي وقد تكون ھ). 1(فقط

 ، والتي تقديم المستفيد لبطاقته و بطاقة الكتاب إلى الموظف المكلف بھا

الكتب التي يستخدمھا كل معرفة يستطيع ھذا األخير من خاللھا 

مستفيد، أما اإلعارة الداخلية غير المضبوطة فھي تلك التي تتيح 

ية دون أي عملية تسجيل لھا، إذ يقوم للمستفيد استخدام األوعية الفكر

المستفيد باسترجاعھا بنفسه من على األرفف أو يتركھا على طاوالت 

 ).2(المطالعة

  في ھذه الحالة يمكن للمستفيد إخراج الوعاء الذي : اإلعارة الخارجية

يحتاجه خارج مبنى المكتبة شريطة تسجيله وتحديد مدة اإلعارة ، 

بعدد أفراد مجتمع المستفيدين من المكتبة  وتتأثر اإلعارة الخارجية

وكذا بحجم مجموعات المكتبة إضافة إلى عدد موظفي قسم 

 ).3(اإلعارة

ولكي تتمكن المكتبات ومؤسسات المعلومات األخرى من تقديم خدمة اإلعارة     

بأنواعھا السابقة الذكر على أكمل وجه وتسھيل اإلفادة من أوعيتھا ، عمدت إلى 

من األنظمة المتعددة والتي تتمثل في مجموعة من السجالت  إنشاء جملة

واإلجراءات التي يتم أداؤھا إلتمام خدمة اإلعارة وضبط حركة الكتب التي 

يستعيرھا المستفيدون، ويتحدد نجاح النظام من عدمه في إجابته على التساؤالت 

                                                            
  .15ع السابق، ص المرج. الحزيمي، سعود بن عبد هللا 1
  
  .42المرجع السابق، ص . خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعلومات. النوايسة، غالب عوض 2
  
  .42المرجع نفسه، ص . خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعلومات. النوايسة، غالب عوض 3
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و أيضا مدة  التي تدور حول ھوية الشخص المستعير و ماھية المادة التي استعارھا

  ).1(االستعارة

وقد تطورت أنظمة اإلعارة تطورا ملحوظا تماشيا مع عدد الرواد و حجم المكتبة و 

فئة المجتمع المستفيد من نظام اإلعارة، ومن أنظمة اإلعارة المستخدمة في المكتبات 

  :نذكر

  

  :والتي تشمل األنواع التالية: أوال األنظمة اليدوية 

  

قدم نظام لإلعارة يستخدم حاليا في المكتبات صغيرة الحجم، ھو أ :نظام السجل/ أ

ويقوم على أساس تسجيل عمليات اإلعارة واحدة تلوى األخرى في سجل يشبه إلى 

، غير أن ھذا النظام ال يستطيع اإلجابة على ) 2(حد كبير سجالت العمليات التجارية

إلى ھذه اإلجابات إال ث ال نتوصل سھولة، بحيوالتساؤالت الثالثة السابقة بسرعة 

بعد التدقيق في صفحات السجل وھو ما يأخذ الكثير من وقت وجھد العاملين في 

  ).     3(المكتبات

يستخدم ھذا النظام بشكل واسع في المكتبات العامة خاصة في  : نظام براون / ب

  )4. (بريطانيا، ويتميز بقدرته على اإلجابة على األسئلة الثالث السابقة الذكر

  : كما تعرف أيضا بنظام الجذاذة ،ونميز فيه نوعان  : نظام بطاقة الجيب/ ج

   

والذي يستخدم بشكل واسع في المكتبات المتخصصة،  :نظام بطاقة الجيب المؤقتة -

وھذا النظام يعتمد أساسا على المستعير في تعبئة قسيمة اإلعارة والتي تتضمن 
                                                            

  .33المرجع السابق، ص . الحزيمي، سعود بن عبد هللا 1
  
  .36المرجع السابق، ص . مي، سعود بن عبد هللالحزي 2
  
  .88المرجع السابق، ص. عبابدة، حسان حسين 3

    
  .45المرجع السابق، ص . خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعلومات. النوايسة، غالب عوض 4
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مؤلف، عنوان الوثيقة، رمز التصنيف و اسم المستعير ورقمه، ال: البيانات التالية

  .تاريخ اإلعارة

ترتب ھذه البطاقات إما حسب أسماء المستعيرين أو حسب رمز التصنيف أو حسب 

  . عنوان الوثيقة أو حسب المؤلف أو حسب تاريخ اإلرجاع

  ) 1. (وتتلف البطاقة عند إرجاع الوثيقة

مريكي ، يقوم على أساس أن ھو نظام أ ): نيو آرك(نظام بطاقة الجيب الدائمة  -

لكل كتاب جيب من الورق المقوى، يلصق في الجھة الداخلية من غالف الكتاب 

: الخلفي ، وفي ھذا الجيب توضع بطاقة تثبت عليھا معلومات عن الكتاب وھي

  .المؤلف، عنوان الكتاب، رقم التصنيف، الرقم التسلسلي

ل يبين اسم المستعير، والثاني وتقسم ھذه البطاقة بشكل عمودي إلى قسمين، األو

تاريخ اإلرجاع، وفي الصفحة المقابلة توجد قسيمة خاصة عموديا لتثبيت تاريخ 

   ) 2. (اإلرجاع

و يستخدم بشكل واسع في المكتبات    )الجذاذات الثالثة:(نظام القسائم الثالثة / د

ر لثالث ، ويعتمد ھذا النظام على تعبئة المستعي)3(المتخصصة ومكتبات الكليات

اسم المستعير، عنوانه، توقيعه، : قسائم تشمل كل واحدة منھا المعلومات التالية

  )4. (عنوان الوعاء و مؤلفه، رقم التصنيف، رقم التسلسل وتاريخ اإلرجاع

ظھر ھذا النظام نظرا لالزدحام الشديد عند منضدة اإلعارة فقامت  : نظام الشارة/ ه

ارة حيث أصدرت للقراء إشارات من البالستيك بعض المكتبات بتسھيل عملية اإلع

اسم المكتبة، وما على المستعير سوى تقديم ھذه الشارة لموظف : مكتوب عليھا

                                                            
  .164ص . 2000دار صفاء، : عمان. دراسات في علوم المكتبات. أبو شريخ، شاھر ذيب 1
  
  .89المرجع السابق، ص. عبابدة، حسان حسين 2
  
  
  .47المرجع السابق، ص . خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعلومات. النوايسة، غالب عوض 3
  
  .167المرجع السابق، ص . أبو شريخ، شاھر ذيب 4
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اإلعارة مقابل كل كتاب، ليقوم ھذا األخير بختم التاريخ عليھا وسحب بطاقة الكتاب 

  )  1. (من الجيب

مكتبات بالتعاون مع الشركات ھذه األنظمة ابتدعتھا ال  :ثانيا األنظمة النصف اآللية

المتخصصة والتقنيات الحديثة لتسمح باستخدام تلك اآلالت و األجھزة ، ومن ھذه 

  : األنظمة

وھو نظام بطاقة الجيب اليدوي مع استخدام آلة لطباعة إجراءات  : نظام جيلورد -

 ، والھدف من استخدام اآللة في ھذا"شركة جيلورد األمريكية"اإلعارة من إنتاج 

النظام ھو تسريع اإلجراءات وتفادي األخطاء المصاحبة ألدائھا يدويا، وھي تتطلب 

تغيير القطع المعدنية المحددة لتاريخ اإلرجاع حسب فترات اإلعارة المسموح بھا 

  )  2. (بشكل يومي

جاء اكتشاف ھذا النظام نتيجة للسلبيات التي صاحبت   : نظام اإلعارة التصويرية -

خاصة الخطأ المتعلق بكتابة أرقام المستعيرين، وكذا الوقت الطويل ) نيو آرك(نظام 

  .الذي يتطلبه إنجاز إجراءات اإلعارة

وقد ظھر نظام اإلعارة التصويرية أول مرة في إحدى المكتبات األمريكية سنة 

، ويقوم ھذا النظام على أساس تصوير معلومات عن المستعير وعن الكتاب 1940

  ). 3(مم 35لى أفالم بمقاس الذي تم استعارته ع

في جميع  ھذا النظام نظام اإلعارة التصويرية يشبه  :نظام اإلعارة السمعية  -

إجراءاته إال أنه يختلف عنه فقط في اعتماده على آالت التسجيل الصوتي عند حفظ 

الرقم التسلسلي لعملية اإلعارة وتاريخ اإلرجاع، والمعلومات األخرى عن المستعير 

  .المعار والكتاب

                                                            
  .226المرجع السابق، ص . ھمشري، عمر أحمد، ربحي، مصطفى عليان 1
  
  .57المرجع السابق، ص . ن عبد هللالحزيمي، سعود ب 2
  
  .50المرجع السابق، ص . خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعلومات. النوايسة، غالب عوض 3
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وقد استخدم ھذا النظام في المكتبات األمريكية تالفيا لإلجھاد البصري الذي أحدثه 

استخدام نظام اإلعارة التصويرية للعاملين في أقسام اإلعارة، فجاء استخدام اإلعارة 

السمعية لمضاعفة عدد اإلعارات الممكن إنجازھا مقارنة بنظام اإلعارة 

  ).1(التصويرية

  

   :  اإلعارة المحسبة ثالثا أنظمة

  نظرا لما تتطلبه خدمة اإلعارة بكافة جوانبھا من استعارة وإرجاع الوثائق و      

الخ من جھد ووقت العاملين في ھذا ...إرسال إشعارات إرجاع الكتب المتأخرة 

القسم، األمر الذي دفع بالمختصين في شئون المكتبات إلى تبني نظم اإلعارة 

سوب، سواء كانت ھذه النظم جاھزة أو قامت المكتبة نفسھا المعتمدة على الحا

  ).2(بتطوير ھذه النظم

وقد أدخلت تقنية الحاسوب إلى المكتبات خالل العقود الثالثة الماضية في عمليات 

الفھرسة والتصنيف والتزويد وضبط الدوريات و أخيرا في خدمة اإلعارة ، وھذا 

ستخدام أساليب وبرامج وتجھيزات عديدة الحدث المھم في عالم المكتبات صاحبه ا

  )3. (فرضھا التطور السريع المتعلق بھذه التقنية

ونظم اإلعارة اآللية تتطلب وجود ملف للمستعير يضم كافة المعلومات الضرورية 

عن كل مستعير، ملف لألوعية الفكرية المقتناة وعادة ما يكون ھذا الملف متمثال في 

ل إعارة تربط بين المعلومات البيبليوغرافية عن الوعاء فھرس المكتبة، و تسجيلة لك

  )  4. (المعار و بين المستعير وتاريخ اإلعارة

                                                            
  .60المرجع السابق، ص. الحزيمي، سعود بن عبد هللا 1
  
  .91المرجع السابق، ص . عبابدة، حسان حسين 2
  
  .52 - 51المرجع السابق، ص . من المكتبات و مراكز المعلومات خدمات المستفيدين. النوايسة، غالب عوض 3
  
  .91المرجع السابق، ص . عبابدة، حسان حسين  4
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وتبرز فوائد و محاسن النظم اآللية لإلعارة في زيادتھا لسرعة أداء إجراءات       

اإلعارة وھو ما نتج عنه تطور في مستويات إنتاجية العاملين وتقليل عددھم في قسم 

، كما أدت إلى الدقة في إعداد السجالت الخاصة بضبط حركة اإلعارة اإلعارة

وندرة حدوث األخطاء مقارنة باألنظمة اليدوية، كما تمتاز ھذه األنظمة بفعالية 

كبيرة في إعطاء المعلومات الالزمة  عن كافة التساؤالت المتعلقة بھوية المستعير و 

ة إلى إتاحتھا ألداء وظائف جديدة ال ماھية الوعاء المستعار وتاريخ اإلرجاع، إضاف

يمكن القيام بھا من خالل األنظمة اليدوية دون زيادة إضافية في عدد العاملين أو 

السجالت كاالستفسار عن المستعير باالسم واللقب أو إصدار إشعارات التأخير وأداء 

قضاء ، زيادة على السيطرة على المواد المطلوبة للحجز وال)1(الغرامات وإنھائھا

  ).    2(على مشكلة الوقت

  :خدمة التصوير واالستنساخ  2.1.5.3

لقد أضفى التصوير الفوتوغرافي و الميكروفيلم صبغة جديدة على تقديم            

ونشر المعلومات، من خالل من خالل ظھور خدمة التصوير واالستنساخ التي 

العالمية  ء الحربأتاحت فرصة الحصول على أعداد الدوريات التي صدرت أثنا

الثانية ، وأيضا الحصول على نسخ من الكتب التي نفذت طبعاتھا أو تلك التي 

  ).3(يصعب الحصول عليھا وكذلك الحال بالنسب للتقارير والمقاالت

لذا تعتبر خدمة التصوير واالستنساخ من الخدمات األساسية والضرورية في جميع 

ھا تعد خدمة مكملة لخدمة اإلعارة خاصة ألن"أنواع المكتبات ومراكز المعلومات، 

بعد انتشار آالت التصوير واالستنساخ بشكل واسع، وأصبح من السھل التعامل معھا 

                                                            
  .64 -63المرجع السابق، ص ص . الحزيمي، سعود بن عبد هللا 1  

  
  .172المرجع السابق، ص . أبو شريخ، شاھر ذيب 2 

  
  

  .183المرجع السابق، ص . أبو شريخ، شاھر ذيب 3 
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، بل إن ھذه الخدمة تدخل في إطار الخدمات )1"(حتى من قبل المستفيدين أنفسھم

اطا العامة التي تقدمھا المكتبات ومراكز المعلومات لروادھا، كما أنھا ترتبط ارتب

وثيقا بحجم المكتبة، فكلما كانت المكتبة أكبر وخدماتھا أكثر تنوعا، كلما كانت 

  ).2(الحاجة لخدمات التصوير أكبر

التصوير الفوسفاتي أي التصوير الذي يصور  -: قسم التصوير إلى نوعين ھماو ين

صفحات من كتب ودوريات بواسطة آالت التصوير العادية، وقد يكون بنفس الحجم 

، وتنتج عنه صورة بيضاء على أرضية سوداء، وھذه الطريقة )3(تصغير بسيط أو ب

  . متبعة في معظم المكتبات

أما النوع الثاني من التصوير فيعرف بالتصوير المصغر والذي يقوم بتصوير 

األوعية الفكرية من أحجامھا العادية الحقيقة إلى أحجام أصغر على الميكروفيش أو 

  )   4. (الميكروفيلم

وتستفيد مؤسسات المعلومات من ھذه الخدمة في مجاالت عدة منھا تبادل الوثائق    

وعمليات اإلھداء ، و خاصة التقليل من عمليات السرقة و التمزيق لألوعية الفكرية 

، إال أن العقبة ) 5(المختلفة وباألخص المراجع والدوريات و الموسوعات ونحوھا

صوير واالستنساخ ھي حقوق الطبع والتأليف، الوحيدة التي تعترض سبيل خدمة الت

لذا اھتمت جمعيات المكتبات ولجان حقوق الطبع بحل ھذا اإلشكال العويص         

من خالل  -والذي من شأنه الحد من االستفادة من مصادر المعلومات المتنوعة -

                                                            
  .83 -82ص ص . 2006دار أسامة، : عمان. المرجع في علم المكتبات. عبد الحميد، فادي 1 

  
  .67المرجع السابق، ص . خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعلومات. النوايسة، غالب عوض 2 

  
:       بغداد. موسعة ومنقحة 2ط. لمعلوماتالتقنيات واألجھزة الحديثة في مراكز ا. قندليجي، عامر إبراھيم، السامرائي، إيمان فاضل 3 

  .41 -36ص ص . 1988الجامعة المستنصرية، 
  

  .84المرجع السابق، ص . عبد الحميد، فادي 4 
  

  .83المرجع نفسه، ص . عبد الحميد، فادي 5 
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سنھا لجملة من القواعد التي تسير عمليات النسخ واالستنساخ، ومن أبرز ھذه 

  : لقوانين نذكرا

  أن تتولى عمليات النسخ ھيئات كالمكتبات الوطنية، أو الجامعية أو غيرھا من

 .بح ماديرمؤسسات المعلومات التي ال تھدف إلى تحقيق أي 

  أن يكون الغرض الذي سيتم من أجله االستنساخ مقنعا للمكتبي كالنسخ ألغراض

 .البحث أو للدراسة

 أال يعطى للفرد أكثر من نسخة. 

  أن تشتمل النسخة المعطاة على جزء واحد من الدورية، بحيث ال يزيد عن مقال

 .واحد

 1. (أال تستعمل النسخة المعطاة إال من أجل الغرض الذي طلبت من أجله( 

  

  : الخدمة المرجعية 3.1.5.3

يعتبر قسم المراجع في المكتبات من األقسام الھامة والحيوية، لما يلعبه من        

في خدمة الباحثين وباقي المستفيدين، ذلك أنه يقوم على جملة من المواد دور فعال 

المرجعية التي تزخر بكم ھائل وثري من المعلومات يرجع إليھا الباحث بين اآلونة 

واألخرى، كما أنھا تتميز بتنظيم وترتيب خاصين وبمعلومات مميزة ما يجعلھا غير 

ي مترابط، بل تصلح للرجوع إليھا صالحة لتقرأ من أولھا إلى آخرھا ككيان فكر

  ).2(بشأن معلومة معينة فحسب

                                                            
  .183المرجع السابق، ص . أبو شريخ، شاھر ذيب1 

  
  .71ص . 1991دار الفكر العربي، : القاھرة. اعي التعليميالمكتبات وأثرھا الثقافي االجتم. حسن، سعيد أحمد2 
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لذا تعتبر خدمة المراجع أو الخدمة المرجعية من أكثر خدمات المعلومات التي     

تعكف و تحرص مؤسسات المعلومات على تقديمھا كما أنھا األكثر مساسا 

  ). 1(ليةبالمستفيدين، وتعد أيضا من أقدم الخدمات ظھورا على الساحة العم

  : وقد وردت عدة تعاريف للخدمة المرجعية منھا

خدمة تفاعلية ذات طابع إنساني ال "عرف نسيم الصمادي الخدمة المرجعية بأنھا  -

مجال فيھا لألعمال الروتينية، إنما تعتمد على سعة اطالع اختصاصي المراجع حتى 

إلى مصادر ھم جيھوتو احتياجات القراءيتسنى له تقديم العون للمستفيد وتلبية 

يشير ھذا التعريف إلى خاصية مھمة ). 2"(المعلومات المناسبة وفقا لتلك االحتياجات

تميز الخدمة المرجعية أال وھي التفاعلية والخروج من روتين األعمال المكتبية 

اليومية، فمن خالل استفسارات المستفيدين المتنوعة والمتباينة يحدث التفاعل بين 

  .  الء المستفيدين المكتبيين و ھؤ

ھي تلك التي تتضمن تسھيل التقاء " أما أبو الفتوح حامد عودة فعرفھا بأنھا  -

المستفيد بمصدر المعلومات المالئم، وأنھا تتاح بوسائل مختلفة منھا البريد العادي أو 

  )    3". (باستخدام الھاتف والفاكس كبدائل لحضور المستفيد الشخصي للمكتبة

الوسائل التي يمكن بواسطتھا إتاحة الخدمة على وح يركز في تعريفه ھذا فأبو الفت   

المرجعية بداية بالبريد العادي أو الھاتف أو الفاكس، ولما ال نضيف البريد 

  .اإللكتروني باعتباره وسيلة تواصل جد فعالة وأثبت مصداقيتھا

و مركز كما عرفت الخدمة المرجعية بأنھا خدمة فاعلة تعكس نجاح المكتبة أ

المعلومات في تلبية متطلبات المستفيدين واالتصال بھم وتعمل من خالل الوظائف 

  ) 1. (اإلشراف و التوجيه والتعليم واإلعالم وإعداد البيبليوغرافيات: التالية
                                                            

. دراسة حالة لمكتبة جامعة الملك فھد للبترول والمعادن: تقويم خدمات المعلومات في المكتبات الجامعية. العمران، حمد بن إبراھيم1 
  . 9ص . 2010،الرياض، 1، ع16مجلة مكتبة الملك فھد الوطنية، مج

  
مكتبة الملك فھد : الرياض. التخطيط لخدمة مرجعية رقمية  تعاونية بين المكتبات الجامعية السعودية. عليالرابغي، ريم بنت 2 

  .116ص. 2008الوطنية، 
  

  .117المرجع نفسه، ص . الراغي، ريم بنت علي3 
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فھذا التعريف يحيلنا إلى الوظائف التي يؤدي من خاللھا المكتبي أو اختصاصي 

ل وجه، وھذه الوظائف تتمثل في إشرافه على المراجع الخدمة المرجعية على أكم

قسم المراجع و توجيه المستفيدين الوافدين على ھذا القسم إلى الكيفية المثلى التي 

تؤدي بھم إلى االستفادة القصوى منه، زيادة على تعليم ھؤالء المستفيدين أساليب 

تقل أھمية  استخدام ھذه المراجع بالطريقة الصحيحة، دون أن نغفل وظيفة أخرى ال

عن الوظائف األخرى أال وھي اإلعالم، فھو مھم جدا لتقديم خدمة المراجع بالشكل 

المطلوب، إضافة إلى وظيفة رابعة أساسية تتمثل في إعداد البيبليوغرافيات 

باعتبارھا وسيلة و أداة مھمة في مساعدة المستفيدين و تقريبھم أكثر من المعلومات 

  . ھم أكثر من غيرھاالتي يحتاجونھا والتي تخدم

تقديم "وھو ما يؤكده سعيد أحمد حسن في تعريفه للخدمة المرجعية في قوله أنھا 

المعلومات المتصلة بموضوع ما، حيث يقوم أخصائي المراجع بتقديم كتاب، أو 

مجلة، أو أي مادة أخرى من مواد المعرفة التي تقتنيھا المكتبة، أو مركز 

  ).2"(باحث أو المستفيد بوضوحالمعلومات، بعد أن يحددھا ال

و يذھب مجبل الزم المالكي إلى أن الخدمة المرجعية تعتبر من الخدمات 

، لذا تعتبر خدمة المراجع إلزامية في المكتبات الوطنية والجامعية )3(الجوھرية

والعامة والمتخصصة لكنھا غير جائزة في مكتبات األطفال وكذا في المكتبات 

خدمات المراجع : خدمت العديد من التعابير للداللة عليھا منھاوقد است). 4(المتنقلة

 .والمعلومات، مكتب المراجع، قسم المراجع، األعمال المرجعية 

                                                                                                                                                                          
  . 120المرجع نفسه، ص. الراغي، ريم بنت علي 1 

  
  .74المرجع السابق، ص . حسن، سعيد أحمد2 

  
  .117المرجع السابق ، ص. ي، ريم بنت عليالراغ 3 

  
  . 18ص. 1995منشورات وزارة الثقافة، : دمشق. دراسات مكتبية. نعيسة، حسن سليم4 
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: ومن المسلم به أن الخدمة المرجعية تقوم على ثالث متطلبات أساسية       

ربط الذي يمكن تشبيھه بالجسر الذي ي) 1(المعلومات، المستفيد و أخصائي المراجع

بين المستفيد و المعلومات، فالمستفيد بدونه سيبقى ضائعا، تائھا ال يستطيع التقدم وال 

  .اإلنتاج

و بما أن الخدمة المرجعية ال تقتصر على اإلجابة على األسئلة المرجعية التي      

يطرحھا المستفيدون وإنما تتعداھا لتشمل خدمات أخرى كثيرة، فھي تنقسم إلى 

  :أال وھماقسمين رئيسين، 

  :والتي تتمثل في  :الخدمات المرجعية المباشرة/ أ-

 "إرشاد الرواد وتوجيھھم إلى األماكن التي يحتاجونھا في المكتبة. 

 تعليم وتدريب المستفيدين على استخدام المراجع المختلفة. 

 2"(تقديم المراجع المناسبة للباحث و إعداد قوائم بيبليوغرافية عند الضرورة( 

 لى األسئلة المرجعية التي يتقدم بھا المستفيدون بشكل مباشراإلجابة ع. 

 3"(تصوير بعض الصفحات من المراجع .( 

  :وھي:  الخدمات المرجعية غير المباشرة/ ب-

 اختيار المراجع المناسبة وتوفيرھا للقسم. 

 ترتيب المراجع على الرفوف وإعادتھا إلى أماكنھا الصحيحة. 

 خدمة المرجعية المقدمةتقييم المراجع المتوافرة وال. 

  تبادل المراجع والخدمات المرجعية مع المكتبات ومراكز المعلومات

 ).4(األخرى

    
                                                            

  .117المرجع السابق ، ص. الراغي، ريم بنت علي 1 
  

  .79المرجع السابق، ص . عبد الحميد، فادي2 
  

  .228ص. 2005دار صفاء، : عمان. كتبات ومراكز المعلوماتمبادئ إدارة الم. ربحي، مصطفى عليان ، النجداوي، أمين3 
  

  .229المرجع نفسه، ص. ربحي، مصطفى عليان، النجداوي، أمين4 
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   :مستويات الخدمة المرجعية

  :تتوزع الخدمة المرجعية على ثالث مستويات ھي    

  وھي التي تقتصر على تقديم الحد األدنى من : الخدمة المرجعية المتحفظة

 .خصائي المراجع بإيجاد إجابة على استفساراتهالخدمة أين يكتفي أ

  وفي ھذا النمط يحاول أخصائي المراجع تقديم : الخدمة المرجعية المعتدلة

بعض الشروحات تھدف إلى توضيح كيفية استخدام المرجع عند معاونته 

 .للمستفيد في إيجاد جواب لسؤال معين

 ع إلى إيجاد الجواب وفيھا يعتمد أخصائي المراج: الخدمة المرجعية التامة

بنفسه للمستفيد بحيث ال يكتفي باإلشارة إلى المصدر فقط أو بمجرد تعليم 

 )1. (المستفيد استخدامه كما في النمطين السابقين بل يقدم اإلجابة جاھزة

    

  : إجراءات الخدمة المرجعية

قت يتطلب تقديم الخدمة المرجعية المرور بعدة خطوات تفصيلية وكثيرة في الو   

  :نفسه، و ال يشترط إتباعھا جميعا في كل مرحلة، وھذه الخطوات ھي 

  .وجود مشكلة لدى المستفيد -

  .اإلحساس بحاجته إلى المعلومات -

  .يضع المستفيد سؤله المبدئي -

يقوم بصياغة السؤال في شكله المناسب من خالل مقابلة أخصائي الخدمة  -

  .المرجعية

  .عية نوع المصادريختار أخصائي الخدمة المرج -

  .يختار أخصائي المراجع المصدر المحدد إلجابة السؤال -

  .يحدد أخصائي المراجع الطريق المؤدي للبحث -

                                                            
  .85المرجع السابق، ص . خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعلومات. النوايسة،  غالب عوض1 
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  .يترجم ما يقوله المستفيد إلى لغة المصدر -

  .يختار نقاط اإلتاحة أي المداخل -

  .يقوم بالبحث بناء على إستراتيجية معينة -

  .بة ويطلب رد فعل المستفيديختار بعدھا اإلجابة المناس -

  .م ھذه اإلجابةيقيِ◌ِ ◌ُ  -

يسجل نتائج البحث حتى تكون ھذه اإلجابة مصدرا ألي سؤال مماثل في  -

  )1. (المستقبل

انطالقا مما سبق يتبن لنا أن الخدمة المرجعية أو كما يسميھا البعض بالخدمة    

ت معينة تخدمه المرجعية ترمي إلى مساعدة المستفيد في الحصول على معلوما

دون غيرھا، لذا فال عجب من كون مداھا يتسع بشكل كبير ويتراوح بين الرد على 

االستفسارات إلى التزويد المستفيد بقائمة بيبليوغرافية حول موضوع معين، األمر 

الذي تطلب االستفادة من اإلمكانات الھائلة التي يوفرھا الويب حتى يستطيع 

التي يحتاجھا، من خالل إحدى آليات البحث أو أحد األدلة المستفيد إيجاد المعلومات 

  ).    2(والتي تقوم على استخدام الكلمات المفتاحية للبحث فيھا

  

  :الخدمات اإلعالمية 4.1.5.3

مجموعة من األساليب و األنشطة التي "تعرف الخدمات اإلعالمية على أنھا    

قراء والمستفيدين والتعريف تقوم بھا المكتبات ومراكز المعلومات الجتذاب ال

فالخدمات اإلعالمية تؤديھا ). 3"(بسياسة المكتبة وبرامجھا و أنشطتھا المختلفة

المكتبات ومراكز المعلومات بواسطة جملة من  األساليب والطرق المحددة من 
                                                            

االتجاھات الحديثة في إدارة وتنمية مقتنيات المكتبات ومراكز  .متولي، ناريمان إسماعيل، تصدير عبد الھادي، محمد فتحي1 
  .49 -48ص ص . 2001الدار المصرية اللبنانية، : القاھرة. المعلومات

 http://www.alyaseer.net/ showthread ?t=4508. خدمات المعلومات على اإلنترنت ومردوديتھا. الوردي، زكي حسين2 
  .2010/ 09/ 12: زيارة يوم

   
المرجع السابق، . العناصر األساسية لنجاح الخدمة المكتبية في المكتبات العامة. علوي، محمد عودة، المالكي، مجبل الزم المالكي3 

  .  52ص 
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أجل جذب المستفيدين إليھا و أيضا من أجل التعريف بسياستھا و كذا للترويج 

  .  ا المتنوعة والمتعددةلبرامجھا و أنشطتھ

و تقوم الخدمات اإلعالمية في المكتبات ومراكز المعلومات بغية الوصول بھذه 

  :األخيرة إلى تحقيق جملة من األھداف أال وھي

جذب أكبر عدد من المستفيدين والقراء من الخدمات المكتبية على أوسع  

 .ھم ودعمھمنطاق فللمكتبات ومراكز المعلومات جديرة باھتمامھم ورعايت

 .تعريف جمھور المستفيدين بسياسة المكتبة وبرامجھا و أنشطتھا المختلفة 

خلق جو من الصداقة والتعاون بين والمجتمع المحيط بھا بما يحقق رسالة    

المكتبة في كسب مجتمع إضافي ليضاف إلى مجتمعھا األصلي الذي يستفيد من 

 )1.  (اعي الذي تقوم بهخدماتھا المتنوعة، وھذا تعزيزا لدورھا االجتم

و تتباين أساليب تقديم الخدمات اإلعالمية في عدة وسائل يمكن تلخصيھا في       

  :ما يلي

إقامة معارض للكتب بين الحين واآلخر بغية تعريف المستفيدين باإلنتاج الفكري / أ

الجديد للناشرين، أو عرض محتويات المكتبة حول موضوع معين أو حول مناسبة 

إقامة معارض تمثل األنواع المختلفة للمواد التي تحتويھا المكتبة من  ما أو

  .الخ...مخطوطات ومراجع و كتب نادرة

عرض الكتب الجديدة التي تقوم المكتبات ومراكز المعلومات باقتنائھا سنويا / ب

بھدف تنمية مجموعاتھا وإثرائھا قدر اإلمكان سعيا منھا إلى إشباع حاجات 

  .المستفيدين

إقامة المحاضرات والندوات تعدھا المكتبة بشكل سنوي وتكون مشتملة على / ج

المواضيع الجارية والتي تھم المجتمع وتخدمه، وتنشط ھذه الندوات والمحاضرات 

                                                            
  .108المرجع السابق، ص . خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعلومات. النوايسة،  غالب عوض1 
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من قبل شخصيات علمية مھمة، وھو ما يعزز دور المكتبة الثقافي واالجتماعي 

  .عيمھا وتطويرھاويزيد من إحساس الجمھور بأھميتھا وبالتالي ضرورة تد

دليل المكتبة والذي يشتمل على معلومات تتعلق بأسماء أعضاء وموظفي المكتبة / د

ومجاالت تخصصھم وأماكن تواجدھم وأرقام ھواتفھم، ومعلومات حول أوقات فتح 

المكتبة وكيفية االستفادة من خدماتھا، رسم توضيحي لمبنى المكتبة بكل طوابقه 

ت حول أسس تنظيم وترتيب المجموعات مع وصف وأقسامه المختلفة، معلوما

  ) 1(الخ...ألشكالھا ونوع ھذه المواد، النظام الداخلي للمكتبة، 

إضافة إلى  مجلة المكتبة  التي تتولى إدارة المكتبة إعدادھا وفقا لما يخدم      

سياسة ھذه المؤسسة المعلوماتية، دون أن ننسى لوحة اإلعالنات، عروض األفالم، 

  ). 2(خ ال...

      

  :خدمات المعلومات الحديثة 2.5.3

تحرص المكتبات ومرافق المعلومات األخرى على توفير مداخل الوصول إلى      

أوعية المعلومات بما يتفق واحتماالت البحث عن ھذه األوعية من جانب 

المستفيدين منھا، وتدخل تلبية حاجة الفئات المتعددة للمستفيدين ضمن نطاقين 

ن يعنى أولھما بالمعالجة الوصفية ألوعية المعلومات، بينما يھتم النطاق أساسيي

الثاني بالمعالجة الموضوعية لذات األوعية، ھذه األخيرة التي تعتبر العصب 

الرئيسي و القاعدة األساسية التي تقوم عليھا معظم الخدمات الحديثة للمعلومات، 

ت المعلومات من البقاء على ھذه الخدمات التي تمكن المكتبات و باقي مؤسسا

استعداد تام  لتلبية االحتياجات المعلوماتية لمستفيديھا، وتتمثل خدمات المعلومات 

  :الحديثة في 

                                                            
  .76ص . 2001الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، : القاھرة. المكتبات والمعلومات المدخل إلى. شرف الدين، عبد التواب1 

  
  . 86_ 85ص ص . 1980الجامعة المستنصرية، : بغداد. إدارة المكتبة). وآخرون (األمين، عبد الكريم إبراھيم 2 
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  :خدمة التكشيف 1.2.5.3

  

حتى تستطيع المكتبات ومؤسسات المعلومات األخرى ضمان أفضل استرجاع    

قومات و المنافذ والتي ألوعية المعلومات، فإنھا تسعى إلى توفير جملة من الم

ترتكز على إتباع أنسب طرق ترتيب لھذه األوعية، واستخدام أفضل سبل تحليل 

محتوى لھذه األخيرة، إضافة إلى التعبير عن نتائج ھذا التحليل بلغة تتوفر على 

المفاتيح المناسبة ألغراض االسترجاع الموضوعي، والتي يعد التكشيف واحدا 

  .منھا

            : مفھوم التكشيف

يمثل التكشيف المستوى األول للتحليل الموضوعي باعتباره ينطوي على التقاط   

األفكار أو المفاھيم القابلة للتكشيف والواردة بالوثيقة، متبوعا بالتعبير عن ھذه 

، ھذا األخير الذي وردت عدة )1(األفكار أو ھذه المفاھيم بلغة نظام التكشيف

  : تعاريف له منھا 

 موعة من اإلجراءات اليدوية أو اآللية المتبعة في تنظيم المحتوى مج" أنه

 ).2"(الموضوعي ألوعية المعلومات لخدمة أھداف االسترجاع والبث

  ھو عملية إعداد المداخل الالزمة للكشف عن المضمون الموضوعي لمصادر

 ).3"(المعلومات

 للوصول  ھو عملية خلق المداخل من كشافات أو إعداد المداخل التي تقود

 ). 4"(إلى المعلومات من مصادرھا 

                                                            
  . 161ص ص .1984دار غريب، : القاھرة. مقوماتھا وأشكالھا: خدمات المعلومات. قاسم، حشمت1 

  
  .  162 - 161المرجع نفسه، ص ص . مقوماتھا و أشكالھا: خدمات المعلومات. قاسم، حشمت2 

  
  .333ص. 2007المكتب العربي الحديث، : اإلسكندرية. مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات. الشريف، عبد هللا محمد3 

  
  . 90ص. 1978المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، : القاھرة. التكشيف ألغراض المعلومات. عبد الھادي، محمد فتحي4 
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فمجمل ھذه التعاريف تتفق حول كون التكشيف عملية تھدف إلى استخراج المداخل 

 .   التي تسھل وصول المستفيد إلى الوعاء الذي يخدمه بشكل دقيق

وبما أن عملية التكشيف تتألف من إجراءات معينة فاألكيد أن لھا ناتج ماديا أال       

 Index"كشاف"الكشاف، والمتتبع للمعنى اللغوي لھذا المصطلح يجد أن كلمة وھو 

 التي تعني لفت النظر أو اإلشارة إلى شيء ما، Indicareمشتقة من الكلمة الالتينية 

، أي أنھا عبارة عن إشارة أو عالمة توضع أو تفصح عن أو )1(أو الداللة عليه

" رن السادس عشر لتدل على معنى قد دخلت إلى اإلنجليزية في الق ) .2(تفسر

، ومنذ القرن السابع عشر استقر العرب على اختيار كلمة ) 3" (القائمة األبجدية

  ).Index)4العربية لتقابل المصطلح اإلنجليزي " كشاف"

  : أما التعريف االصطالحي للكشاف فھي عديدة وكثيرة نذكر منھا

  شف عن معلومات معينة أو الوسيلة التي تستطيع بواسطتھا الك" الكشاف ھو

كلمات معينة وتتبعھا لغرض إيجادھا إن كانت قد وردت في وثيقة أو مجموعة 

 ).5"(مجلة دورية أو أية مواد وليس االسترجاع -كتاب –وثائق 

  دليل أو مؤشر إلى موقع المعلومات التي نبحث " ويعرفه ھنري ھويتلي بأنه

 ). 6"(عنھا

  

  

                                                            
الدار : القاھرة. المفاھيم، األسس، التطبيقات: التكشيف واالستخالص. عبد الھادي، محمد فتحي، زايد، يسرية محمد عبد الحليم 1 

  .19ص . 2000المصرية اللبنانية ، 
  

  .332ص . المرجع السابق. الشريف، عبد هللا محمد2 
  

  . 52ص . 1997دار الفكر، : عمان. خدمات المعلومات وتنمية المقتنيات المكتبية. سالمة،  عبد الحافظ محمد3 
  

  .332المرجع السابق، ص . الشريف، عبد هللا محمد4 
  

  .332المرجع نفسه، ص . الشريف، عبد هللا محمد5 
  

  .9ص . 2000يب، دار غر: القاھرة. مدخل لدراسة التكشيف واالستخالص. قاسم، حشمت6 
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  يقة ما للمحتويات الفكرية ألوعية المعلومات، دليل مرتب وفق طر"الكشاف ھو

باستخدام مؤشر لفظي أو رمزي للمحتوى، ومؤشر مادي لمكان المعلومات 

 ).1" (المرغوبة

 ما يمكن أن يكشف عما ھو " ويعرف حشمت قاسم الكشاف بمعناه العام بأنه

مطمور أو مغمور أو مجھول في وسط معين، وھو في مجال تيسير سبل اإلفادة 

المعلومات دليل منظم يرشد إلى ما يمكن البحث عنه أو استرجاعه من من 

 )2. (الخ...مفردات أو حقائق أو معلومات 

إذن فالكشاف ھو الناتج المادي لعملية التكشيف يحيل إلى المعلومات الھامة       

التي يحتويھا الوعاء، شرط أن تكون مرتبة وفق نسق معين يستند فيه إلى المدخل 

  . طة ، وبذلك يكون الكشاف وسيلة لتحقيق غاية وليس غاية في حد ذاتھاوالراب

  

  :أنواع الكشافات 

إن الكشاف باعتباره أداة استرجاع مھمة للمعلومات يتكون من عنصرين    

مؤشر المحتوى والذي يعبر عن محتوى أو مضمون الوعاء الفكري : أساسيين ھما

اني فيدعى مؤشر المكان الذي يبين بواسطة الكلمات والرموز، أما المؤشر الث

موضع ما يبحث عنه المستفيد عن طريق رقم الصفحة أو غيرھا من وسائل 

، مما يعني إمكانية إعداد كشافات لمختلف األوعية الفكرية والتي تتحدد )3(اإليجاد

طبيعة كل منھا بناء على طبيعة مداخلھا وطريقة تنظيم ھذه المداخل، وعليه يمكننا 

  :نواع التالية من الكشافاتتمييز األ

  

                                                            
المرجع السابق، ص .المفاھيم، األسس، التطبيقات: التكشيف واالستخالص. عبد الھادي، محمد فتحي، زايد، يسرية محمد عبد الحليم 1 

21.  
  

  . 161المرجع السابق، ص. مقوماتھا وأشكالھا: خدمات المعلومات. قاسم، حشمت2 
  

المرجع السابق، ص .المفاھيم، األسس، التطبيقات: التكشيف واالستخالص. عبد الحليمعبد الھادي، محمد فتحي، زايد، يسرية محمد  3 
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 وھو أبسط أنواع الكشافات، يقوم على ترتيب أسماء المؤلفين   :كشاف المؤلفين

ترتيبا ھجائيا، وتضمن ھذه الكشافات إلى جانب  - سواء كانوا أفرادا أو ھيئات–

 ) . 1(أسماء المؤلفين أسماء المترجمين والمحققين والمحررين وما إلى ذلك

 و كشاف تقليدي ترتب مداخله وفقا لعناوين األعمال ، ويفيد ھ :كشاف العناوين

في الوصول إلى عمل فكري ما من خالل عنوانه، إال أن ھذا النوع من الكشافات  

نادر االستخدام ، ومع ھذا فھو شائع االستخدام في البيبليوغرافيات المرتبة ترتيبا 

 ).2(ھجائيا برؤوس الموضوعات

 يعتبر ھذا الكشاف من أھم أنواع الكشافات، ذلك  :الكشاف الموضوعي الھجائي

أنه يساعد المستفيد في التعرف على المواد التي ترتبط بموضوع بحثه، حيث 

ترتيبا ھجائيا تحت رؤوس موضوعات مخصصة مقننة مرتبة تتجمع فيه المواد 

 ).  3(مع ما يرتبط بھا من إحاالت وترتب ترتيبا ھجائيا

 ا الكشاف باشتماله على كافة أنواع المداخل المتمثلة يتميز ھذ :الكشاف القاموسي

الخ مجمعة ...في مداخل الموضوعات، مداخل بأسماء المؤلفين، مداخل بالعناوين 

والكشاف القاموسي . في ترتيب ھجائي واحد، وھو بذلك يشبه الفھرس القاموسي

و وھ KWICكشاف الكلمات الدالة في السياق : يوجد على عدة نماذج أبرزھا 

يتكون من الكلمات المفتاحية في عنوان ما مرتبة ترتيبا ھجائيا مع ضرورة تبيان 

السياق الذي وردت فيه كل كلمة وذلك بتسجيل بقية العنوان، وكشاف الكلمات 

وفيه تظھر الكلمات الدالة التي رفعت من سياق  KWOCالدالة خارج السياق 

ومشتمال على الكلمة الدالة نفسھا  العناوين على الھامش، بينما يرد العنوان كامال

 ).4) (العربية أو اللغات األجنبية( على يسار أو يمين الھامش تبعا للغة الكشاف

                                                            
  .334المرجع السابق، ص . الشريف، عبد هللا محمد 1 
المرجع السابق،  .المفاھيم، األسس، التطبيقات: التكشيف واالستخالص. عبد الھادي، محمد فتحي، زايد، يسرية محمد عبد الحليم 2 

  .27ص 
  . 82ص . 1979دار المجمع العلمي، : جدة. مدخل إلى علم المعلومات. حيلة، نسيمة عبد الرحمانك 3 
المرجع السابق، ص .المفاھيم، األسس، التطبيقات: التكشيف واالستخالص. عبد الھادي، محمد فتحي، زايد، يسرية محمد عبد الحليم 4 
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 عبارة عن كشاف ھجائي للكلمات الواردة في إحدى األوعية  :كشاف النصوص

الفكرية ترتب وفق سياق معين، ويتم إعداد ھذا النوع من الكشافات دون تمييز 

الواردة في النص، بحيث أن كل كلمة تنتمي إلى النص تعتبر مدخال بين الكلمات 

وتظھر أھمية ھذا النوع من الكشافات في حالة النصوص بالغة األھمية . كشفيا

كالقرآن الكريم، أو القوانين أو الدساتير، ألنه يرشد المستفيد إلى كلمات معينة 

 ). 1(صوإلى سياقاتھا، أو يمده بوسائل إيجاد الفقرات في الن

 يعتبر ھذا الكشاف من األساليب الحديثة نسبيا في : كشاف االستشھادات المرجعية

معالجة اإلنتاج الفكري، إذ ظھرت نماذج تطبيق ھذا األسلوب في العلوم الطبيعية 

في مطلع السبعينات من القرن الماضي من خالل صدور كشاف االستشھادات 

العلوم االجتماعية، الفنون، اإلنسانيات، المرجعية في العلوم، ثم توالى صدوره في 

د كشاف االستشھادات المرجعية على االعتراف بوجود عالقة موضوعية مويعت

بين األعمال العلمية القديمة واألعمال العلمية التي تليھا، أي بين األوعية التي 

يستشھد بھا واألوعية التي ترد بھا االستشھادات، إذن فھذا النوع من الكشافات 

بارة عن قائمة تشتمل على البيانات البيبليوغرافية الخاصة باألوعية المستشھد ع

 ).  2(بھا مرتبة وفق نظام معين

  : أسباب ظھور خدمة التكشيف

        

تعد الكشافات ھمزة وصل ال يمكن االستغناء عنھا تربط بين مصدر      

معلومات ، من المعلومات مھما كانت طبيعته، نصا أو مجموعة نصوص أو أوعية 

ناحية، ومن ناحية أخرى بين رواد المؤسسات المعلوماتية المتنوعة والذين يسعون 

إلى تحقيق االستفادة القصوى من ھذه المصادر، وكلما كان مصدر المعلومات 

                                                            
 .62، ص المرجع السابق. سالمة، عبد الحافظ محمد 1 
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ضخما وثريا بالمعلومات، كلما ازدادت أھمية الكشاف و ازدادت الحاجة إليه 

كننا ربط ظھور خدمة التكشيف بمجموعة انطالقا مما سبق فإنه يم). 1(أيضا

  :األسباب التالية

االنفجار المعلوماتي الذي يجعل الباحثين عن المعلومات يواجھون كما ھائال من  -

 .األوعية الفكرية في شتى فروع المعرفة

العائق اللغوي حيث تتعدد اللغات التي ينشر بھا اإلنتاج الفكري في العالم، ومن  -

 .تفيد معظم لغات العالمالنادر أن يتقن المس

حيد تعدد أشكال نشر وإتاحة المعلومات، إذ لم يعد الكتاب الورقي ھو الشكل الو -

أشكال أخرى ألوعية المعلومات سواء المطبوعة  السائد بل ظھرت إلى الوجود 

 .منھا، أو الفيلمية، أو السمعي بصرية أو اآللية اإللكترونية

لى ظھور موضوعات جديدة ال حصر لھا، التداخل بين الموضوعات والذي أدى إ -

مما نتج عنه ظھور أدوات مساعدة كالكشافات لتساھم في حل ھذه المشكلة انطالقا 

 .من التحليل الموضوعي لمحتويات األوعية الفكرية

تزايد الحاجة للمعلومات المتخصصة والسريعة في تطوراتھا كالطب مثال  -

أھم األسباب التي أدت إلى ظھور  والموضوعات التي يحتاجھا متخذو القرار من

 ).2(الكشافات

  : أھمية خدمة التكشيف

تتراء أھمية خدمة التكشيف باعتبارھا من األدوات البيبليوغرافية في جوانب       

  : عدة تتمثل في

 وسيلة سھلة وسريعة للوصول إلى المعلومات. 

                                                            
  . 10المرجع السابق، ص . مدخل لدراسة التكشيف واالستخالص. قاسم، حشمت1 
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 عن المعلومات  تساھم في تقليل الجھد و الزمن المبذولين من قبل المستفيد للبحث

     واسترجاعھا من مصادرھا، عن طريق كل االمتدادات الزمنية أو المكانية 

أو اللغوية أو الموضوعية، كما تحيطه علما بما نشر وما ينشر من إنتاج فكري 

 .يتلق بمجال اھتمامه

 قدرتھا على اإلجابة على تساؤالت مرجعية كثيرة. 

 وعية جديدة، زيادة على كونھا تمكن الباحث من التعرف على مجاالت موض

 )  1. (تبين العالقة القائمة بين مختلف الموضوعات مما يوسع دائرة معرفته

  تساعد المستفيد على اختيار أو انتقاء المصادر أو المعلومات التي يرغبھا أكثر

 .من غيرھا، بل توجھه وترشده إلى مصادر أخرى لم تكن في الحسبان

   على التحقق من معلوماته والعمل على استكمالھا وھي أيضا تعين المستفيد   

 .أو تصحيحھا

  وھي تقدم معلومات مفيدة عن شخص ما أو موضوع ما، إذ يمكن التعرف على

 )   2. (االھتمامات الحديثة لمؤلف ما من خالل كشافات المؤلفين

  إحاطة المستفيدين بما نشر وما ينشر من مصادر المعلومات التي يحتاجونھا   

 .التي تخدم اھتماماتھم العلمية والبحثية و

  التعريف بخصائص اإلنتاج الفكري في الموضوع ومدى االھتمامات البحثية

 )3. (ومن ثم معرفة نقاط االھتمام والتركيز في المقابل على نقاط التھميش

  

  

  

                                                            
  .3المرجع نفسه، ص . البيبليوغرافيا والتكشيف في المكتبات. العلي، أحمد عبد هللا 1 
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    :خدمة االستخالص 2.2.5.3

عداد المداخل ومفاتيح تھدف إلى التحليل من أجل إ إذا كانت خدمة التكشيف     

 تلك العملية التي تھدف إلى ھو الوصول إلى محتوى الوثائق ، فان االستخالص

  .جل تقديم أھم ما تشتمل عليه الوثائق من رسائل وأفكار ومعلوماتأالتحليل من 

  

  :مفھوم االستخالص

نظرا للمكانة الھامة التي تحتلھا خدمة االستخالص بين باقي أنواع خدمات    

علومات األخرى، فقد وردت عدة تعاريف حاول فيھا أصحابھا الوصول إلى الم

  :إعطاء مفھوم جامع شامل لخدمة االستخالص، ومن بين أبرز ھذه التعاريف نذكر

  يعرف االستخالص لغة على أنه استخراج للخصائص أو المكونات األساسية

 .)1(لشيء ما، وعادة ما يكون ھذا الشيء مادة أولية خام

 :لمعنى االصطالحي والمفھوم العلمي لالستخالص فيبرز في التعاريف التاليةأما ا

  ھو عملية تلخيص علمي يتمثل فيه العناصر الجوھرية التي يتضمنھا النص

األصلي  بغرض التعرف األولي على ما يتضمنه بما يوفر الوقت والجھد ويعين 

فھو إذن عملية )2( .على استرجاع المصادر التي تقع في نطاق اھتمام الباحث

فكرية تفيد في توفير وقت وجھد الباحث عند استرجاعه ألوعية المعلومات بحيث 

 .تحيله مباشرة إلى المصادر التي تخدمه

  فن استخراج أكبر قدر من المعلومات المناسبة من "ويعرفه حشمت قاسم بأنه

كون عملية وھو ھنا يشير إلى ). 3"(الوثيقة والتعبير عنھا بأقل قدر من الكلمات

االستخالص فنا باعتباره نشاطا يتطلب التمتع بمواھب ومھارات علمية ولغوية 

                                                            
 .205المرجع السابق، ص . مدخل لدراسة التكشيف واالستخالص. قاسم، حشمت 1 

  
 زيارة  http://librariansmenofia.blogspot.com/2008/03/ blog‐post_8859.html.االستخالص والمستخلصات 2 
 

  .2010/ 12/ 03يوم 
 

  .205مدخل لدراسة التكشيف واالستخالص، المرجع السابق، ص . قاسم، حشمت 3 
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معينة بغية انتقائه ألكبر قدر ممكن من المعلومات الجيدة والمناسبة والمفيدة أكثر 

من غيرھا، ومن ثم التعبير عنھا بأقل عدد ممكن من الكلمات والعبارات دون أن 

 .أن يتغير مضمونهدون و يختل معنى ھذه المعلومات 

من خالل ھذين التعريفين نتوصل إلى أن االستخالص يتمثل في عملية إنتاج أو      

إعداد مستخلصات لألوعية الفكرية المتعددة انطالقا من مبدأ احتوائه على أكبر قدر 

 . ممكن من المعلومات الھامة معبر عنھا بأقل عدد ممكن من الكلمات

  :تعريف المستخلصات

ألكيد أن لكل عملية ناتج مادي يعبر عنھا، وكذلك ھو الحال بالنسبة لخدمة ا  

االستخالص التي تعبر عنھا المستخلصات كنتاج مادي، وقد وردت عدة تعاريف 

  :للمستخلصات نذكر منھا

  المستخلص ھو الشيء الذي يلخص الخصائص الجوھرية لشيء أكبر أو لعدة

لمي موجز لمعلومات موجودة إما في أي أنه عبارة عن تقديم ع )1( .أشياء

 .وعاء واحد أو في عدة أوعية تشترك في موضوع واحد

  أما المنظمة العالمية للتقييسISO  تمثيل مختصر ودقيق لمحتوى "فعرفته بأنه

أي أن الشخص القائم بإعداد المستخلص يقدم ). 2"(الوثيقة دون تفسير أو نقد

ھا في شكل مختصر وفي نفس الوقت أفكار الوثيقة كما وردت على لسان مؤلف

 .    معبر بدقة عن المحتوى، دون القيام بتفسيرھا أو بنقدھا

  المستخلص يدل على المعلومات " و يعرفه عبد الحافظ محمد سالمة قائال أن

التي يحويھا مقال في مجلة أو نشرة أو مطبوع دوري أو رسالة جامعية أو 

عمل جار أو غيرھا، ومن النادر أن مؤتمر أو بحث منفرد أو تقرير متابعة 

                                                            
. التكشيف واالستخالص في المكتبات ومراكز مصادر التعلم. أحمد ، أحمد يوسف حافظ 1 
.php?t=15971www.alyaseer.net/vb/showthread.  2010 -12 -03زيارة يوم. 
 

. المرجع نفسه.التكشيف واالستخالص في المكتبات ومراكز مصادر التعلم. أحمد ، أحمد يوسف حافظ 2 
.www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=15971  1020 - 12-03زيارة يوم. 
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يخرج المستخلص على شكل تلخيص كامل لمحتويات النص األصلي بل أن 

 ).1("غالبية المستخلصات يتمثل فيھا االختيار المقصود من بين المحتويات

 صورة مصغرة وصحيحة للوثيقة، ويعد ذا " ويعرفه عبد الرزاق فاخر بأنه

 ).2"(أو الوثيقةأھمية لكونه أكبر منه وھو الكتاب 

من خالل قراءة وتحليل مضامين ھذه التعاريف نتوصل إلى أن المستخلص ھو   

عبارة عن عرض مختصر ومفيد للمعلومات واألفكار الواردة بالوثيقة األصلية 

عرضا علميا دقيقا ، يتقيد فيه المكتبي القائم بإعداده بعدم نقد ھذه األفكار أو التعليق 

  .كما ال يحق له تفسير وشرح ھذه األفكار عليھا بإبداء رأيه ،

  

  :أنواع المستخلصات 

توجد عدة أسس يمكن االحتكام إليھا عند تقسيم المستخلصات إلى أنواع، إما وفقا    

لنوع المعلومات الموجودة بھا، أو حسب مؤلفيھا، أو تبعا لطريقة إعدادھا، وعليه 

تتفق عليھا معظم المصادر، فإن األنواع الرئيسية للمستخلصات ھي تلكم التي 

  :والتي تتمثل في

  

كما تعرف أيضا بالمستخلصات الكشفية أو الداللية، وھي : المستخلصات الوصفية

، فھي إذن )3(تصف موضوع الوثيقة بوصف عام لطبيعة الوثيقة وموضوعھا

مجرد إشارة إلى محتوى الوثيقة، تمد القارئ بما يمكن أن يجده في الوثيقة، وال 

ن تكون بديال عن الوثيقة األصلية، وھي تصلح عادة لمقاالت الدوريات تصلح أل

                                                            
 .66المرجع السابق، ص . سالمة، عبد الحافظ محمد  1 
 

 .338المرجع السابق، ص . الشريف، عبد هللا محمد 2 
 .339المرجع نفسه، ص . الشريف، عبد هللا محمد  3 
 



 الفصل الثالث                         خدمات المعلومات بالمكتبات و مراكز المعلومات

 

115 

 

فھي إذن تكتفي بإعطاء صورة مصغرة ). 1(والكتب وأعمال المؤتمرات والتقارير

لھذه الوثائق، والغرض من إعداد ھذا النوع من المستخلصات ھو تيسير مھمة 

ئق المستخلصة أم ال، القارئ في الحكم على ما إذا كان عليه اإلطالع على الوثا

وھي تمتاز بسرعة إعدادھا و بقلة تكاليفھا، كما وتعتبر شكال من أشكال التكشيف 

الشتمالھا على أھم المصطلحات الدالة بالوثائق حيث تربط ھذه المصطلحات مع 

  ). 2(بعضھا البعض في شكل عبارات وجمل 

والتي تحدد مكان المستخلصات المكانية : ومن أمثلة المستخلصات الوصفية نذكر

إيجاد الوثيقة، وأيضا المستخلصات االستنتاجية والتي تحدد طبيعة موضوع 

  ).  3(الوثيقة، وكالھما يستخدم في المكتبات القانونية

  

وھذا النوع من المستخلصات يقدم مجرد جمل أو فقرات : المستخلصات االقتباسية

نفس أسلوب و كلمات أي ب) 4(أو عدة سطور من الوثيقة األصلية بشكل مباشر

ويتطلب إعداد ھذا النوع من المستخلصات التحلي بمھارة . مؤلف الوثيقة األصلية

القدرة على التعرف على الجمل المفتاحية التي تعبر بشكل جيد عن مضمون النص 

األصلي، وعادة ما ينطوي إعداد المستخلص االقتباسي على جھد أقل كما ويتطلب 

  ).5(داد باقي أنواع المستخلصات األخرىوقتا أقصر مما يتطلبه إع

والتي تعتبر كشافا مفصال للمقال األصلي ، وقد ظھر ھذا : المستخلصات التلغرافية 

النوع من المستخلصات جراء استخدام العقول اإللكترونية في عمليات خزن 
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كرة لمدخالت نظم تلذا فھي تمثل أحد األشكال المب)1(واسترجاع المعلومات

اإللكترونية، بحيث يتم صياغتھا بواسطة اللغة االصطناعية من خالل االسترجاع 

ويتكون ) . 2(بعض الرموز وعالمات الترقيم بدال من صياغتھا في شكل جمل عادية

الت تتمثل في األكواد الرمزية المبينة الھذا المستخلص من مصطلحات وصفية و د

   ). 3(لى رموز الترقيمللعالقة القائمة بين ھذه المصطلحات الوصفية، إضافة إ

وھي تلك المستخلصات التي تھدف إلى إعطاء القارئ : المستخلصات اإلعالمية

أكبر قدر من المعلومات الكمية والنوعية المحتواة في الوثيقة أو الوثائق األصلية، 

وھذا النوع من المستخلصات يسعى إلى تحقيق ھدفين أساسين، أوالھما مساعدة 

ة ارتباط الوثيقة بموضوع بحثه، أما الثاني فيتمثل في العمل القارئ في تحديد درج

كبديل عن الوثيقة األصلية وذلك في الحاالت التي يتعذر فيھا الوصول إلى الوثيقة 

ويشترط في المستخلص اإلعالمي الجيد مراعاة اشتماله على بيان ). 4(األصلية

عنوان الوثيقة  واضح ومركز لتحديد المشكلة موضوع الدراسة من خالل توضيح

المستخلصة وكذا التعريف المصطلحات الواردة بھا، إضافة إلى تبيان الطرق 

واألساليب التجريبية المتبعة في حل المشكلة، كما يجب أن يتضمن المستخلص أھم 

نتائج الدراسة والتي يفضل أن تكون كمية، وفي األخير يجب أن يشتمل ھذا 

نتائج اإليجابية التي تم التوصل إليھا في المستخلص اإلعالمي على عرض واضح لل

  ). 5(البحث

في ھذه النوعية من المستخلصات يعمل المستخلص كناقد  : المستخلصات النقدية

ومقيم للعمل، إذ ال يقتصر عمله ھنا على وصف محتوى الوثيقة بل يتعداه إلى تقييم 
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يوفر وقت القارئ األعمال العلمية والطرق المتبعة في تقديمھا وعرضھا، فھو بذلك 

،  بحيث يصدر حكما عليھا من حيث  )1(بإحالته إلى الوثائق ذات القيمة الحقيقية 

المستوى والمعالجة والموضوع وطريقة العرض، كما يظھر ھذا المستخلص أيضا 

ويجب على كاتب المستخلص النقدي أن يحاول على األقل إبراز ). 2(ذاتية الكاتب

ومستوى القارئ، وتتعلق قدرته على النقد الجيد بمدى مدى عمق المعالجة وحدودھا 

 ).   3(تمكنه من تخصصه و إلمامه بكل حيثياته

ھي تلك المستخلصات المصممة أساسا لتمثل جزء معينا :  المستخلصات المتحيزة 

، أو )4(من الوثيقة ، أو تركز على أجزء بعينھا في الوثيقة لصالح مستفيدين بعينھم

معينة من المتخصصين في موضوع معين، أو بالتركيز على من وجھة نظر فئة 

وقد سميت بالمستخلصات ). 5(قطاعات معينة من نصوص الوثائق المستخلصة

المتحيزة ألن القائم بإعدادھا قد يتحيز لخدمة أفراد بعينھم، أو وفقا لوجھة نظر 

ن سواھا من محددة، أما النمط الثالث من التحيز فذلك الذي يھتم بإبراز النتائج دو

عناصر الوثائق المستخلصة أو على المناھج والطرق التجريبية فحسب، وقد يتطلب 

األمر إدخال تعديالت حتى على عنوان الوثيقة نفسه بحيث تدرج بين قوسين، 

والھدف من وراء ذلك يتمثل في بث أھم المعلومات انطالقا من الجملة األولى من 

  ). 6(المستخلص

تكون ھذه المستخلصات في أغلب األحيان أقصر من باقي : المستخلصات المصغرة

، وھي تضم عدة أشكال )7(األنواع األخرى، وتظھر عادة كتوضيح لعنوان وثيقة ما
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مختلفة ال تھدف إلى ما ھو أكثر من توضيح عنوان الوثيقة كما أشرنا سابقا، فھي 

وع من الكشافات تتكون في الغالب من جملة أو جملتين على األكثر، أي أن ھذا الن

  ).1(عبارة عن مستخلصات كشفية مختصرة

كما تعرف أيضا لدى البعض بالمستخلصات : المستخلصات اإلحصائية أو الرقمية

الجدولية ، وھي شكل خاص من المستخلصات يقدم ملخصا للمعلومات المقدمة في 

اإلنتاج  ، بحيث تمثل األرقام التي تحويھا اتجاھا معينا في)2(شكل جدولي أو رقمي 

، كما يمكن تطبيق ھذا األسلوب في استخالص )3( أو االستھالك أو االستثمار

البحوث العلمية التي يخلص أصحابھا إلى نتائج تكون في شكل بيانات رقمية 

مجدولة ، كما ويمتاز ھذا المستخلص اإلحصائي باإليجاز وسھولة القراءة، كما 

  ).4(المستخلصات النصية ويعتبره البعض أكثر موضوعية من نظائره من

تعتبر المستخلصات ذات الشكل الواحد أو ذات  :المستخلصات ذات الشكل الواحد

األسلوب الموحد محاولة من جانب بعض مؤسسات إنتاج المعلومات إلضفاء نوع 

توحيد  لصات و ذلك بھدف تحقيق االطراد ومن النمطية في إعداد المستخ

يعاب الناتج من جانب المستفيدين، وأيضا الممارسات ، زيادة على تيسير است

استعمال ھذا الناتج ألغراض التكشيف وخاصة في النظم اإللكترونية، وفي ھذه 

المستخلصات تحدد النقاط األساسية الواجب تغطيتھا عند االستخالص، بحيث يلتزم 

  ). 5(بھا كاتب المستخلص كي يتجنب أي قصور في منتجاته
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مستخلصات معدة ومرتبة وفقا لرؤوس محددة تشمل  وھي :المستخلصات الھيكلية

النقاط الرئيسية في الوثيقة، بحيث يذكر تحت كل رأس من ھذه الرؤوس المعلومات 

  ).1(األھداف، المنھج والنتائج: المتصلة به، ومن بين ھذه الرؤوس 

يحرص مؤلف الوثيقة على مراعاة الدقة في صياغته  :مستخلصات المؤلفين

ضا عند إعداد مستخلصه ، كما يصر محررو الدوريات والمجالت للعناوين و أي

على تقديم مؤلفي المقاالت لمستخلصات لھذه األخيرة، إذ تعتبر مستخلصات 

المؤلفين عنصرا ھاما من عناصر عملية التحكيم التي تسبق النشر، وعادة ما تنشر 

  ). 2(ھذه المستخلصات في صدر المقاالت بعد العنوان مباشرة

إذا كان المستخلص وصفيا وكشفيا وإعالميا في نفس الوقت فإنه يسمى  أما  

   .المستخلص الكامل

  

  :أھمية خدمة االستخالص 

تعتبر مشكلة إلمام الباحثين بكل اإلنتاج الفكري الذي يتعلق بمجال تخصصھم     

قديمة قدم الكتابة ذاتھا، ألن اإلنسان ومنذ القديم لم يكن قادرا على تخصيص وقت 

افي للقراءة إلى جانب أدائه لمسئولياته اليومية، كما لم بإمكانه قراءة كل ما يكتب ك

ظھرت حاجة ملحة إلى إعداد مستخلصات لكل ھنا من مصادر و أوعية، من 

حوامل اإلنتاج الفكري، وبالتالي ضرورة إدخال خدمة االستخالص كخدمة جديدة 

مختلف مؤسسات المعلومات، لذا إلى جانب خدمات المعلومات األخرى التي تقدمھا 

  :تتجلى أھمية خدمة االستخالص في

ألن المستخلصات ھي ركيزة أساسية في اختيار الوثائق ذات الصلة بالموضوع،  -

, على المستخلصـات سيحدد مدى أھمية موضوع الوثيقة هإطالع مـن خاللالباحث و
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 ص الكامل للوثيقةإلى الن هقرر ما إذا كان رجوعسي وبالتالي وعالقته بموضوعه

باقي إستراتجيات القراءة المبدئية فإن قراءة المستخلص قبل وك .ضروريا أم ال

على توقع ما يمكن أن يحتويه النص في  ارئالنص الكامل للوثيقة يساعد الققراءة 

تجعل قراءته حد ذاته، و استخدام المستخلص للحصول على نظرة شاملة للنص، 

  .أسھل وأكثر فاعلية

يفضل العديد من المسيرين و ، حيث طالع على العمل التقني للمستخدميناإل - 

المشرفين أقل المستخلصات التنفيذية التقنية، أما البعض اآلخر فيحتاج معھا العمل 

الكامل للعمل التقني، و على أساس بحوث مركز الكتابة لجامعة محافظة كولورادو 

لنص الكامل للتقارير، وأكثرھم فقط من المسيرين يقرؤون ا% 15األمريكية فإن 

ألخذ نظرة أوضح على عمل  التنفيذي مستخلصن على البعد ذلك يعتمدو

  )1(.المستخدمين

ن الباحث يحافظ على المستخلص لتذكر أھم نتائج إذ أ التذكير بنتائج البحوث -

  )2( .ليھا مقارنة بالرجوع إلى النص الكاملالبحث و يسھل الرجوع إ

عملية التكشيف في الحواسيب  استعمال حتى قبل تسھيل تكشيف المقاالت -

إيجاد المعلومات بطريقة  علىالمستخلصات تساعد المكتبيين والباحثين إذ ، يلھاسھلت

طالع على اإلمن القراء  لھائل لإلنتاج الفكري سيتمكنه ومع الكم األن ،جد سھلة

  .ھمثوع بحيضاإليجاد أكثرھا أھمية و خدمة لمو مئات المستخلصات بسرعة

الباحث في اإلحاطة تساعد المستخلصات  حيث التشجيع على اإلحاطة الجارية -

، ذلك بكفاءة الدائمة واإلطالع المستمر على كل ما ينشر في مجال تخصصه و

    .يطلع على محتوى أكبر عدد من الوثائق بكلمات أقل و في وقت أقصر بحيث

اإلحاطة الجارية الواعية أھم إذ تعد  : لمستخلصات و االقتصاد في تكاليف البحثا -

ضمانات تجنب تكرار البحوث و طالما كانت المستخلصات تخدم أھداف اإلحاطة 

                                                            
 . 66ع السابق ، ص المرج. سالمة، عبد الحافظ محمد 1 
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 فيقتصاد اال إلىھا تؤدي حتما الجارية و تؤدي إلى االقتصاد في وقت القراءة، فإن

   . تكاليف البحث

سبقت اإلشارة إلى مدى التشتت اللغوي :  المستخلصات و تخطي الحواجز اللغوية -

لغة مستعملة في نشر اإلنتاج  70لإلنتاج الفكري فھناك على سبيل المثال حوالي 

لعلمي استعمال الفكري في العلوم و التكنولوجيا في الوقت الذي ال يمكن فيه للباحث ا

مكن التخفيض من حدة ھذه المشكلة بتوفير وي. أكثر من لغتين في المتوسط

، أما إذا كان الباحث كاالنجليزية مثال المستخلصات بإحدى اللغات واسعة االنتشار

أما إذا لم يكن . عن المعلومات محظوظا فإنه يجد المستخلص باللغة التي يجيدھا

ين فقط ھما لغته األم و اللغة التي تة إلى لغتين اثنكذلك فإنه يمكن أن يصبح بحاج

و يحدث في كثير من األحيان أن تقوم المستخلصات مقام . تنشر بھا المستخلصات

الوثائق األصلية بلغتھا األجنبية، كما يحدث في أحيان أخرى أن تساعد و بشكل أكثر  

  .الكشفية و المداخل في اتخاذ قرار الحصول على ترجمة للوثيقة مقارنة مع العناوين

تقدم المستخلصات مساعدة خاصة عند :  المستخلصات و إعداد المراجعات العلمية -

التغلب على الصعوبات ب Reviewsو المراجعات العلمية البيبليوغرافياتإعداد 

بكل   و عدم إمكانية تغطية كل الوثائق الناجمة عن ضخامة اإلنتاج الفكري المنشور

لحالة تبرز المستخلصات كبديل للوثائق األصلية ومصدرا وفي ھذه ا، اللغات

. يكون أيسر في استقائھا و تجميعھا من الرجوع إلى األصل البيبليوغرافيةللبيانات 

يسھل على الباحث عملية  البيبليوغرافيومن جھة أخرى فإن احتواء المستخلص 

 ) 1( .الوصف أثناء تحريره للبحث

  :   خدمة الترجمة العلمية 3.2.5.3

تسعى مؤسسات المعلومات على اختالفھا إلى تقديم كل التسھيالت الممكنة   

للمستفيدين حتى يستطيعوا االستفادة من جل اإلنتاج الفكري مھما كانت اللغات التي 

                                                            
 1  .post_04/html‐http://indexabstract.blogspot.com/2009/06/blog  2010 -12 - 03زيارة يوم.  
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ينشر بھا، ومن ذلك مساعدتھم على تخطي الحواجز اللغوية عن طريق ترجمتھا لما 

ات عالمية، لذا تعد خدمة الترجمة من المھام و أمكن من األوعية الفكرية إلى عدة لغ

  .الخدمات األساسية لھذه المؤسسات

  :مفھوم خدمة الترجمة العلمية 

تعد خدمة الترجمة ظاھرة حضارية تمتد جذورھا إلى عمق التاريخ، ويقصد بھا     

ترجمة البحوث واألعمال العلمية المتخصصة أيا كان مجالھا ، فھي بعكس الترجمة 

تركز في المقام األول على المادة العلمية ثم  - التي تھتم كثيرا باألسلوب  -ية األدب

  ).1(يأتي التركيز على األسلوب في المقام الثاني

كما تعرف خدمة الترجمة بأنھا وسيلة من وسائل بث المعلومات من لغة يجھلھا    

ى تلك المستفيد إلى لغة أخرى يعرفھا ويتقنھا، ميسرة بذلك أمر الوصول إل

  ).3(، كما تكاد تنحصر في المكتبات المتخصصة ومراكز المعلومات)2(المعلومات

  :أھمية خدمة الترجمة العلمية

ليس بوسع الباحث تعلم كل اللغات ليتمكن الرجوع إلى الكثير من اإلنتاج  -1

الذي يصدر بلغات متعددة، وال يستطيع كل مھتم أو مستفيد اإللمام )4(الفكري

ھنا يأتي حرص مؤسسات المعلومات على الترجمة العلمية بھا جميعا، من 

 .من لغات أخرى إلى لغة أخرى

 .أھمية اإلنتاج العلمي ودوره في رقي األمم وازدھارھا -2

                                                            
 .290 - 289المرجع السابق، ص ص . مقوماتھا وأشكالھا: لوماتخدمات المع. قاسم، حشمت  1 

  
. إعداد مجموعة من المكتبيين، تحرير ھاني العمد. الفھرسة، التصنيف، التوثيق، التكشيف، األرشيف: المعالجة الفنية للمعلومات  2 

 .176ص . 1985منشورات جمعية المكتبات األردنية، : عمان
  

 .240 -237المرجع السابق، ص ص . جداوي، أمينربحي، مصطفى عليان، الن  3 
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أھمية خدمة الترجمة بالنسبة للباحثين، إذ تحرص كل دولة على توفير  -3

اإلنتاج الفكري لباحثيھا، ألنه وإن لم يكن مترجما فكيف سيصلون لھذا 

 )   1. (اإلنتاج الفكري

 

ويتطلب تقديم خدمة الترجمة العلمية في مؤسسات المعلومات تنظيمھا في       

  : ثالث عناصر أساسية، وھي 

 .التعرف على الترجمات المتاحة -

 .توفير إمكانات الترجمة المحلية -

 )2. (التعريف بالترجمات التي تتم محليا -

     :خدمة اإلحاطة الجارية  4.2.5.3

تعتبر خدمة اإلحاطة الجارية حديثة نسبيا مقارنة بغيرھا من أنشطة خدمات     

المعلومات األخرى، لذا فھي تعد نوعا جديدا من خدمات المعلومات لكونھا تقوم 

على غربلة المعلومات وتنقيتھا للحصول فقط على ما له عالقة أو صلة باحتياجات 

ظھور خدمة اإلحاطة الجارية في وتعود البوادر األولى ل. الباحثين وتخصصاتھم

شكل أو في آخر إلى القرن الثامن عشر و أوائل القرن التاسع عشر، أين ظھرت في 

تلكم الحقبة جمعيات علمية متخصصة في موضوعات معينة كاآلثار والفلك 

والكيمياء وغيرھا، ونشرت ھذه الجمعيات بدورھا مطبوعات كانت توزع على 

اركتھم للتطورات الحديثة في ھذه المجاالت األعضاء المسجلين بھدف مش

مرور السنوات أخذ عدد ھذه بالمتخصصة والتعرف أكثر على ما ھو جديد، و

الجمعيات في التزايد وأخذت نشراتھا ومطبوعاتھا في التزايد أيضا لدرجة أنه أصبح 

من الصعب على العضو أو المتخصص أن يلم بكل ما ينشر في مجال تخصصه، 

                                                            
 .92المرجع السابق، ص . سالمة، عبد الحافظ محمد 1 
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مطبوعات جديدة تعرف بالمستخلصات تھدف إلى إعالم  1830ة فظھرت في سن

المستفيدين بما ھو جديد من مطبوعات تخص مجال اھتمامھم، ومع بداية القرن 

العشرين خاصة في فترة أثناء وبعد الحربين العالميتين تعددت المطبوعات العلمية 

ات فلم يعد وكثرت االكتشافات الحديثة فكثرت معھا أيضا المستخلصات والكشاف

كان بمقدور أي مختص متابعة وقراءة كل ما ينشر في مجال تخصصه، لذا فقد 

ظھور  الحواسيب اإللكترونية في الستينات بمثابة الحل والمنقذ الستيعاب  ذلك الكم 

الھائل من اإلنتاج الفكري باستخدام الحاسوب في إعداد وتقديم خدمة اإلحاطة 

  ).1(عدد ممكن من المستفيدين الجارية حتى أصبحت تستوعب أكبر

  :مفھوم خدمة اإلحاطة الجارية

تحرص خدمة اإلحاطة الجارية على مالحقة ومتابعة كل ما ينشر من إنتاج      

فكري جديد في شتى المجاالت و بشتى أشكاله حتى أصبحت ٌتعرف لدى الكثيرين 

لھذه الخدمة،  ، لذا فقد وردت عدت تعاريف)2"(المعرفة بالتطورات الحديثة"بأنھا 

  :نذكر من بينھا

  تعرف اإلحاطة الجارية بأنھا اإللمام بالتطورات الحديثة في أي فرع من فروع

المعرفة خاصة ما يھم منھا مستفيدين لھم اھتمام بھذه التطورات، وھذا اإللمام قد 

يكون نتيجة لرغبة شخصية في التعرف على أحدث ما نشر عن موضوع معين 

ه أو استخدامه في البحث أو في التدريس أو في كتابة من أجل التطلع علي

البحوث والمقاالت أو لالستعانة بھا في إدارة قسم أو ھيئة أو للتعرف على 

اتجاھات المنافسين من شركات ومنظمات في مجاالت معينة وغير ذلك من 

 ).3(األمور 

                                                            
 .15 - 14ص ص . 1983دار المريخ، : الرياض. خدمات المعلومات مع إشارة خاصة إلى اإلحاطة الجارية. أمان، محمد محمد 1 

  
 .15ص . 2004دار الثقافة العلمية، : اإلسكندرية. المكونات والخدمات: البث االنتقائي للمعلومات. البنداري، إبراھيم دسوقي 2 
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يب كل انطالقا من ھذا التعريف يتضح لنا دور خدمة اإلحاطة الجارية في تقر

مستفيد مھتم بتخصص أو بفرع معين من فروع المعرفة من األوعية الفكرية 

التي تخدمه وتنصب مضامينھا حول اھتماماته البحثية سواء لغرض التدريس أو 

 الخ...إعداد بحوث 

  كما تعرف اإلحاطة الجارية أيضا بأنھا عبارة عن نظم استعراض الوثائق

وثيقة الصلة باحتياجات فرد أو جماعة ، المتوافرة حديثا، واختيار المواد 

وتسجيل ھذه المواد من أجل إشعار ھؤالء المستفيدين بالمواد التي ترتبط 

 ).1(باحتياجاتھم البحثية

إذن فخدمة اإلحاطة الجارية أقرب ما تكون شبيھة بنظام متكون من عدة حلقات 

ى على اختيار تعمل إحداھا على تتبع كل األوعية المتوفرة حديثا ، وتقوم أخر

األوعية المتعلقة بمجال بحث المستفيد ومن ثم تقوم الحلقة الموالية بتسجيل و 

  .إشعار كل مستفيد باألوعية التي تخدمه أكثر

  عن إحاطة المستفيدين من المكتبة وعرفت اإلحاطة الجارية أيضا على أنھا

عداد الدوريات أو تمرير أب قد تقوم مثال األمرلتحقيق ھذا و تھا،مقتنيا فيبالجديد 

ً في المكتبات  تصوير صفحة المحتويات وتوزيعھا على المستفيدين وذلك غالبا

 المتخصصة، ومن أشكالھا أن بعض المكتبات تخصص عدة أرفف لوضع

  ) 2( .الجديد من الكتب عليھا

إذن تعتبر خدمة اإلحاطة الجارية بمثابة إعالن وترويج تقوم به المكتبات       

ؤسسات المعلومات للتعريف بمقتنياتھا الجديدة ، حتى تبقي روادھا وغيرھا من م

على اطالع دائم و تتبع مستمر لكل ما يتعلق بمجال تخصصھم أو اھتمامھم، لذا 

  .نستطيع تمثيل ھذه الخدمة بمثابة نافذة على آخر مستجدات اإلنتاج الفكري

                                                            
 .44المرجع السابق، ص . عبد الحافظ محمد سالمة،1 

  
 /http://librariansinmenofia.blogspot.com/2008/03متاح على . خدمة اإلحاطة الجارية. ناصف، دنيا عبد الفتاح2 

blog‐post_23.html.  2010 - 12-16زيارة يوم. 
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  :أساليب و طرق تقديم خدمة اإلحاطة الجارية

ة اإلحاطة الجارية تقوم على التعرف كل ما ھو جديد في اإلنتاج بما أن خدم    

الفكري، فھي بذلك تسلط الضوء على نظريات جديدة و مفترضات حديثة،  على 

مشاكل جديدة تحتاج إلى الدراسة، على طرق علمية جديدة لحل مشاكل قديمة 

وحتى  وحديثة، وأيضا ظروف جديدة لھا تأثيرھا على ما يفعله مختصون آخرون،

تتمكن ھذه الخدمة من القيام بما سبق على أكمل وجه، فإنھا تعتمد على عدة طرق 

  :و عدة أساليب والتي نذكر منھا

 ينحصر استخدام ھذه الطريقة عادة في التجمعات السكانية : االتصال الھاتفي

المحدودة وفي الھيئات الصغيرة عموما، وھذا نظرا لكونھا تستنفد الكثير من 

ملين في مؤسسة المعلومات، إضافة إلى ضعف احتمال تواجد المستفيد وقت العا

، إال أنه )1(في مكتبه عندما تدعو الحاجة إلى إحاطته ھاتفيا بمعلومات جديدة

ھا فإنه أصبح من روبوجود تكنولوجيا الھاتف النقال اليوم واتساع دائرة انتشا

لق بارتفاع مصاريف الممكن استخدام ھذه الطريقة لكنھا تطرح مشكال آخر يتع

 .ھذه المكالمات الھاتفية

 أو كما تسمى أيضا اإلخطارات اليومية، وھي عبارة عن  :اإلشعارات اليومية

نشرة بالمعلومات اليومية تصدرھا مراكز المعلومات، تشتمل على المواد 

اإلخبارية فضال عن التقارير و التحليالت والموجزات اإلعالمية، وبما أنھا 

تعريف بما ھو جار فينبغي أن تكون في متناول المستفيدين عند تھدف إلى ال

 ).    2(منتصف النھار كأقصى حد

 يعتبر أسلوب  تمرير األعداد  :تداول أو تمرير الدوريات على المستفيدين

الجارية من الدوريات على المستفيدين من أقدم أشكال اإلحاطة الجارية و أكثرھا 

ب اھتمام المستفيدين، وتتم ھذه العملية وفق خط انتشارا بل وأقدرھا على اجتذا

                                                            
 .325المرجع السابق، ص . مقوماتھا وأشكالھا: خدمات المعلومات. حشمت، قاسم1 
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لى المھتمين بھا مرتبين وفق سير محدد لكل دورية بإرسال ھذه الدورية إ

 ). 1(ھم في قائمة تلصق على غالف الدورية بمجرد وصولھاأسمائ

 ھي من أقدم وأبسط طرق التعريف بما يضاف تباعا  :قوائم اإلضافات الجديدة

 ھاجموعات المكتبة أو مركز المعلومات، إما بتصويرمن أوعية جديدة إلى م

وضع أغلفتھا في لوحات اإلعالنات المنتشرة في مداخل المكتبة و مختلف و

أماكن تردد المستفيدين، وإما بوضع األوعية الفكرية ذاتھا في قاعة خاصة بعد 

  ). 2(االنتھاء من إعدادھا فنيا

 حديثا أو مختارات مما اقتنته،  تقوم المكتبات بعرض كل ما اقتنته :المعارض

وذلك بصفة دورية ومنتظمة بغية إبقاء المستفيدين على اطالع دائم بكل ما ھو 

حديث في مقتنياتھا، ويجب أن تكون طريقة العرض جذابة وفي موقع يسھل 

 )3. (على المستفيد رؤيته

 ألفضل تعتبر النشرة اإلعالمية السبيل المناسب و األسلوب ا :النشرة اإلعالمية

لتحقيق البث السريع المناسب والفعال للمعلومات، حيث أنھا تسمح بعرض 

الوثائق الحديثة والتعريف باألوعية المناسبة فضال عن اإلخطارات و المواد 

ولعل السبب الذي يقف وراء استمرار وبقاء ھذه الطريقة منذ عام . اإلخبارية

حدود اإلحاطة الجارية في إلى يومنا ھذا يرجع إلى قدرتھا على تجاوز  1966

 ).4(تحقيق أھداف المكتبات و مراكز المعلومات

 نقل المعلومات آليا بالوسائط اإللكترونية)(viewdata : ويتمثل ھذا األسلوب

في تعريف المستفيدين بما ھو جديد وذلك باستخدام التقنية الحديثة بما في ذلك 

ي أماكن العمل بخدمة ربط أجھزة التلفزيون و الحواسيب في المنازل أو ف

                                                            
 .21المرجع السابق، . أمان، محمد محمد1 

  
 .329المرجع السابق، ص . مقوماتھا وأشكالھا: خدمات المعلومات. حشمت، قاسم2 

  
 .22المرجع السابق، ص . أمان، محمد محمد3 

  
  .332 - 331المرجع السابق، ص ص . مقوماتھا وأشكالھا: ماتخدمات المعلو. حشمت، قاسم4 
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        اإلحاطة الجارية المتوفرة في حاسب نظام معلومات معين داخل الدولة 

نظام : أو خارجھا، ومن بين النظم الشھيرة في تقديم خدمة اإلحاطة الجارية نذكر

Ceefax التابع لشركة تلفزيون اإلذاعة البريطانيةBBC )1 .( 

رسال المعلومات البيبليوغرافية األوعية إضافة إلى أساليب وطرق أخرى كإ      

  .الجديدة بالبريد العادي أو البريد اإللكتروني والتعريف بالبحوث الجارية

ومھما كانت األساليب و الطرق التي تتبعھا المكتبة أو أي من مؤسسات     

المعلومات فھي ملزمة قبل الشروع في تقديم خدمة اإلحاطة الجارية على توفير 

  :لعناصر األساسية التي تتطلبھا ھذه الخدمة ، وھذه المتطلبات تتمثل فيجملة من ا

مراجعة أو تصفح األوعية الفكرية أو الوثائق أو سجالت الوثائق في  .1

 .بعض األحيان

اختيار األوعية أو المحتويات وذلك من خالل مقارنتھم باحتياجات من  .2

 )2. (تمسھم خدمة اإلحاطة الجارية

مامات المستفيد بحيث يمكن للنظام إحاطته بأوعية المعرفة الجيدة باھت .3

 .المعلومات المالئمة لسماته

شمولية التغطية الموضوعية لمدخالت نظام اإلحاطة الجارية في أنماط  .4

أوعية المعلومات المختلفة، وكذا معرفة مصادر المعلومات لھا قدر كبير 

 .من األھمية

اد المستفيد بأوعية االنتقائية من خالل تصميم نظام قادر على إمد .5

 .المعلومات التي تخدم تخصصه ومجال اھتمامه

تنظيم وإخراج نشرة اإلحاطة الجارية بشكل يسھل على المستفيد  .6

 ) .3(استخدامھا، و في أحوال كثيرة االحتفاظ بھا في ملف خاص به

                                                            
 .23 -22المرجع السابق، ص . أمان، محمد محمد1 

  
 .14المرجع نفسه، ص . أمان، محمد محمد 2 

  
  .24 - 23المرجع السابق، ص ص . البنداري، إبراھيم دسوقي 3 
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كما أن قيام المكتبات وغيرھا من مؤسسات المعلومات األخرى بتقديم خدمة 

  :رية يكون بغرض تحقيق األھداف التاليةاإلحاطة الجا

تغطية ما يتوفر من أوعية فكرية في ھذه المكتبة بمختلف أشكالھا المادية  -

 .وكذا بتعدد مواضيعھا وتخصصاتھا

 كسر روتين األعمال المكتبية من خالل تقديم شيء جديد -

تحسيس المستفيد بقيمته و بمكانته المحورية لدى مسيري وعمال المكتبة من  -

ل السھر على إعالمه بكل ما ھو جديد وإشراكه في المقتنيات الحديثة خال

 .لھا

  :أھمية خدمة اإلحاطة الجارية في المكتبات و مراكز المعلومات

تعد خدمة اإلحاطة الجارية نشاطا مھما ضمن األنشطة األخرى التي تؤديھا      

ن األھمية كونھا وتقدمھا المكتبات ومراكز المعلومات، إذ أنھا على قدر كبير م

تسعى إلى تقريب المستفيد أكثر فأكثر من اإلنتاج الفكري الجاري األكثر مالئمة 

الحتياجاته البحيثة، من ھنا تبرز أھمية خدمة اإلحاطة الجارية في المكتبات 

وغيرھا من مراكز المعلومات األخرى في جانبين أساسيين، بحيث يتعلق األول 

تساعده على توفير الوقت المخصص لفحص اإلنتاج بالمستفيد بكون ھذه الخدمة 

الفكري مجال تخصصه، وعلى اكتشاف أوعية معلومات قد يفتقدھا نتيجة عدم 

إلمامه بكل مصادر المعلومات ذات األھمية المحتملة، كما وأنھا تعينه على تحسين 

 استخدامه للمعلومات في مجال عمله انطالقا من إكسابه القدرة على حل المشاكل،

وزيادة إنتاجيته بتطبيق طرق وأساليب متطورة، و أيضا بإكسابه القدرة على تعديل 

  .أو تغيير مسار البحث ككل بل و تجنبه التكرار في العمل

أما الثاني فيرتبط بالمكتبة، إذ أننا نجد أن الديناميكية التي تتمتع بھا ھذه الخدمة 

، كما أنھا تجعل موظفي المكتبة تضفي على المكتبة تقييما أفضل من قبل المستفيدين

في وضع أفضل لمعرفة احتياجات المستفيدين وھو ما سينعكس أثره إيجابا على 
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سياسة تنمية المقتنيات والتحليل الموضوعي وخدمات اإلعارة واإلطالع 

  ).  1(والتصوير

   

  : خدمة البث االنتقائي للمعلومات  5.2.5.3

مات نمطا جديدا ومتميزا من اإلحاطة الجارية تعد خدمة البث االنتقائي للمعلو     

للمعلومات، لما تتسم به من حرص على مطابقة المعلومات المقدمة مع احتياجات 

كل مستفيد على حدا، أين يتم االنتقاء في المعلومات حتى تتطابق مع احتياجات ھذا 

ث يتم المستفيد وھذا إلعفائه من مشقة البحث عن ھذه المعلومات بين غيرھا، بحي

ھذا االنتقاء على أساس التخصص الموضوعي للمستفيد ال على أي أساس آخر 

  ). 2(كاللغة مثال أو الشكل أو غيره

  

  :  تعريف خدمة البث االنتقائي للمعلومات

وردت عدة تعاريف حاولت اإللمام بالمعنى والمفھوم الحقيقي لخدمة البث    

ما عن باقي خدمات المعلومات األخرى، االنتقائي للمعلومات، بما يجعلھا تتميز تما

  :ومن جملة ھذه التعاريف نذكر

 عنى بتوجيه ما يرد حديثا تُ  ، وقدم داخل المؤسسة الواحدة خدمة تُ  عبارة عن ھي

كون فيھا تمن المعلومات آيا كان مصدرھا إلى تلك النقاط داخل المؤسسة والتي 

الھتمامات الجارية بنسبة احتمالية االستفادة منھا في األعمال والمشاريع وا

  .)3(عالية

                                                            
 .25المرجع نفسه، ص . البنداري، إبراھيم دسوقي 1 

  
 . 343المرجع السابق، ص . مقوماتھا و أشكالھا:خدمات المعلومات . حشمت، قاسم 2 

  
زيارة يوم   htm.المكتبية المباشرة الخدمات?http://www.marefa.org/index.php متاح على  .الخدمات المكتبية المباشرة 3 

16 - 12 - 2010. 
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  عبارة عن نظام مبني على فكرة مؤداھا يقوم على استخدام الحواسيب

اإللكترونية في مضاھاة المصطلحات التي تعبر عن اھتمامات وميول كل باحث 

بالمصطلحات المعبرة عن الوثائق التي أضيفت حديثا إلى مجموعات المكتبة أو 

الوثائق التي تتطابق وھذه المصطلحات، ومن ثم  مركز المعلومات الختيار

إشعار المستفيد بالمعلومات الالزمة عن ھذه الوثائق إما بإرسال مستخلص أو 

 ).1(نبذة عن كل وثيقة إلى المستفيد و إما بإرسال الوثائق أو الوثيقة كاملة

 الحديثة أوعية المعلوماتالتي يتم بھا تعريف المستفيد ب أو ھي تلك الطريقة 

وتضاھي ھذه المعلومات  ،عمله أووالتي لھا اتصال بموضوعات بحثه 

من مسبقا االھتمامات العلمية للمستفيد وميوله بناء على معلومات جمعت 

مقابلة شخصية حدد فيھا المستفيد احتياجاته العلمية  أوالمستفيد  بواسطة استبيان 

األوعية المتعلقة  أوالجارية واھتماماته العلمية ) بحوثه ( موضوعات بحثه و 

وتضاھى ھذه المطبوعات باھتمامات المستفيد . عمله  أوبموضوع بحثه 

 ).2(له أھمية واستبعاد ما ليس له أھمية الستخالص ما

  

نستخلص مما سبق أن خدمة البث االنتقائي للمعلومات ليست مجرد إعالم     

حاطته بتلكم األوعية للمستفيد باألوعية الفكرية الحديثة فحسب بل ھي تعمل على إ

الحديثة والتي تنصب موضوعاتھا ومضامينھا في مجاالت اھتمامه و ميوله 

  .البحثية

  :التطور التاريخي لخدمة البث االنتقائي للمعلومات

تعود فكرة االطالع بصفة مستمرة على محتويات الكتب والدوريات بمجرد    

بما نشر في ھذه األوعية  استالمھا بالمكتبة وتصفحھا بھدف إشعار المستفيدين

                                                            
 .95المرجع السابق، ص . محمدأمان، محمد  1 

  
 مركز:  اإلسكندرية  .عالم واالتصال الجماھيري مصادر المعلومات في مجال اإل. بديع محمود  ، القاسم، جاسم محمد جرجيس ،  2 
 
  . 25ص.  1998اإلسكندرية للوسائط الثقافية والمكتبات ،  
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والتي تتصل كثيرا بموضوع بحثھم إلى سنوات ماضية ، خاصة في المكتبات 

، وكانت  المبادرة التي قدمتھا مكتبة )1(المتخصصة و بعض المكتبات الجامعية 

" تنبيه"بإنتاجھا لخدمة  1939كلية األطباء والجراحين بجامعة كولومبيا عام 

 Serviceإحاطة alerting الخدمة البيبليوغرافية المستمرة"نت تعرف باسم كا" ،

والتي كانت تنفذ يدويا إذ تبدأ بإجراء لقاءات مباشرة مع المستفيدين بغية تحديد 

سماتھم واحتياجاتھم البحثية والمعلوماتية لكل منھم ، ومن ثم يقوم موظفو ھذه 

ت التكشيف المكتبة بفحص منتظم لثمانين دورية طبية إضافة إلى عدد من دوريا

واالستخالص حتى ينتقوا منھا وحدات المعلومات التي تتناسب وتتالءم مع 

بوصة لترسل بعدھا  5*3احتياجات كل مستفيد، ثم تطبع على قصاصات من حجم 

مستفيدا إلى غاية  135إلى المستفيدين، وقد بلغ عدد المستفيدين من ھذه الخدمة 

  ).2(ألف إشارة بيبليوغرافية سنويا 16، إذ كان يتم إمدادھم بحوالي 1974سنة 

 Business" وعندما نشر ھانز بيتر لوھن بحثا تحت عنوان    Intelligence 

System"  "حيث عرض فيه نظام يتضمن وصفا الستخدام " نظام اإلدارة الذكي

أجھزة المعالجة اآللية للبيانات في حفظ واسترجاع المعلومات ووسائل االتصال 

فيدين ونظام المعلومات من خالل التعرف على سمات المستفيدين الفعالة بين المست

، وقد قامت بإصدار نظام البث )IBM)3بالمؤسسة التي يعمل بھا وھي شركة 

في عدة طبعات أولى وثانية و حتى الخامسة، وكان  SDIاالنتقائي للمعلومات 

  .لنجاح ھذه النظم انتشار استخدامھا لدى الكثير من المؤسسات

استطاعت معامل آميس التابعة لوكالة الطاقة النووية  1963ية عام ومع بدا

بالواليات المتحدة األمريكية من تصميم نظام بث انتقائي للمعلومات قادر على تقبل 

                                                            
 .96المرجع السابق، ص . أمان، محمد محمد 1 

  
 .52 - 51المرجع السابق، ص ص . براھيم دسوقيالبنداري، إ 2 

  
  .51المرجع نفسه، ص . البنداري، إبراھيم دسوقي3  
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مقروءة آليا من أي مصدر ، وبھذا أخذت خدمة البث االنتقائي للمعلومات   بيانات

ات التي تولت تقديم ھذه في التطور بسرعة فائقة وظھرت العديد من المؤسس

الخدمة كمكتبة المعھد الملكي للتكنولوجيا بالسويد و المعھد الكندي للمعلومات 

، ومثلت فترة الستينات مرحلة نضج ھذه الخدمة خاصة مع )1(العلمية والتقنية

الشروع في تحسيبھا األمر الذي ساھم كثيرا في انتشار خدمة البث االنتقائي 

 )   2(الخ...الصناعية والتجارية والتعليمية  للمعلومات بالمؤسسات

 

مما سبق يمكننا استخالص األسباب الرئيسية التي دفعت بمؤسسات        

المعلومات ومن بينھا المكتبات إلى تقديم ھذا النوع المھم من الخدمات، وھذه 

  :األسباب تتمثل في

 التصفح من أجل معرفة و اإلحاطة باإلنتاج الفكري الجاري. 

 شاء ملف شخصي لكل مستفيد يضم اإلنتاج الفكري في مجال اھتماماتھمإن. 

 الحاجة إلى مداخل متعددة المعالجة الموضوعية لإلنتاج الفكري. 

  مواجھة الطلب المتزايد على المعلومات لما لھا من دور مؤثر في زيادة

اإلنتاجية واتخاذ القرارات وھذا ما يستدعي ضرورة تحسين خدمات 

بشكل يضمن سريان أفضل مع سرعة في توفير المعلومات التي المعلومات 

 )3( .تلبي و تتناسب وسمات المستفيد

  نجاح تطبيقات الحواسيب اإللكترونية في عمليات النشر اإللكتروني وھو ما

ساھم في إنشاء و تنمية قواعد البيانات دون تكاليف إضافية تذكر مع إمكانية 

 .لإلحاطة الجارية و أيضا للبحث الراجعاستخدامھا كمراصد بيبليوغرافية 

                                                            
  .98 -97المرجع السابق، ص ص. محمد محمدأمان، 1  
  
  .55 - 52ص ص  المرجع نفسه، . البنداري، إبراھيم دسوقي2  
  
  .48 - 47ص ص  المرجع نفسه، . البنداري، إبراھيم دسوقي3  
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  قيام موردي المراصد التجارية بالتعاقد مع منتجي المراصد لجعل محتويات

 .مراصدھم متاحة لالستخدام من خالل أنظمة خاصة بھم

  تطور نظم االتصال المباشر عن بعد عن طريق الحاسوب وظھور تقنية

Baud  ثانية الواحدة، وھو ما ساھم بود في ال 1200والتي تتيح إمكانية تحويل

في خفض وقت االتصال المباشر بالحاسوب، مما يجعل المستفيد يدفع فقط 

عندما يتحصل على تسجيالت بيبليوغرافية، إضافة إلى انخفاض تكلفة وقت 

 .اتصال الحاسوب بالمرصد

 1. (عدم التكرار غير المقصود للبحوث( 

  : أھمية تقديم خدمة البث االنتقائي للمعلومات

تعتبر خدمة البث االنتقائي للمعلومات حلقة االتصال بين األوعية الفكرية       

  :بين اھتمامات المستفيد، لذا فھي على قدر بالغ من األھمية و التي تبرز فيو

كونھا مفيدة للعمل العلمي الجاري بحيث تحافظ على المعرفة باإلنتاج الفكري  -

 .الجاري 

إلى أوعية فكرية كانوا يفتقدونھا في خدمة كونھا تلفت نظر المستفيدين  -

اإلحاطة الجارية وبالتالي تزيد من عدد أوعية المعلومات المتاحة للمستفيد 

 .لكي يقرأھا

كونھا تحيلھم إلى بعض العناوين التي تتصل اتصاال ھامشيا باھتماماتھم  -

 .المباشرة

ة و الكفاءة كونھا تقدم طرقا وأساليب جديدة تساعد على زيادة السرعة والدق -

 )2. (في إنجاز العمل

 .تعطي أفكارا و تلقي الضوء على مشروعات بحث أخرى -

                                                            
  .47 - 45ص  المرجع نفسه، ص. ، إبراھيم دسوقيالبنداري1  
  .69 - 67ص  المرجع نفسه، ص. البنداري، إبراھيم دسوقي2  
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تعمق أفكار و معلومات المستفيدين فيما يتعلق بمجاالت تخصصھم مما  -

 .  يكسبه ثقته بأنه متابع أوال بأول اإلنتاج الفكري الجاري الذي يھمه

وعية المعلومات توفر وقت المستفيد بالتقليل من االستعراض الشخصي أل -

 .المتعددة

 .توفر كثيرا من الزيارات المتكررة للمكتبة -

توفر تغطية أفضل لإلنتاج الفكري عما سبق من خالل خدمات المعلومات  -

 . األخرى

إضافة لكونھا تغطي مصادر معلومات أجنبية أو مغمورة وتقدم مستخلص  -

 )1. (عنھا

لومات في أحسن صورة وحتى يتم تقديم خدمة البث االنتقائي للمع      

وبأفضل طريقة ، فإن ذلك يستدعى توفر جملة من المتطلبات األساسية 

موظفين ذوي خبرات مختلفة من مبرمجي ومشغلي : والتي تتمثل في

لخدمة، وأيضا أخصائي الحاسوب ، وفنيين في إعداد دليل المستفيدين من ا

سب، كما تتطلب مھارات عالية في البحث البيبليوغرافي المح معلومات ذوو

أيضا رصد ميزانية استثمارية ضخمة للتجھيزات المادية والتنظيمية، 

ولالشتراك في شبكات المراصد البيبليوغرافية المحسبة، إضافة إلى أن 

خدمة البث االنتقائي للمعلومات تتطلب إقامة عالقة قوية ومباشرة مع 

  ) .2(المستفيدين منھا

أن ھذه الخدمة تنفرد بميزة إنجاز عملية  ويجدر بنا في األخير أن نشير إلى

المضاھاة من خالل قيام المسئول عن تقديمھا بفحص أوعية المعلومات التي تقابل 

وتجيب عن معاني وأفكار سمات المستفيد وليست أحرفا أو كلمات مجردة من 

 المعاني والمفاھيم التي يعنيھا المستفيد، إال أن ما يؤخذ على خدمة البث االنتقائي

                                                            
  .74 -70ص   المرجع نفسه، ص. البنداري، إبراھيم دسوقي1  
  .100 - 98المرجع السابق، ص ص . محمد محمدأمان، 2  
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للمعلومات أنھا تستھلك وقتا كبيرا زيادة على عدم شمولية أو اكتمال البحث، كما 

أنه ال يمكن الجزم نھائيا بأن ھذه الخدمة قد فحصت جميع مصادر المعلومات 

  ). 1(الممكنة

  

  :خدمة البحث باالتصال المباشر 6.2.5.3

ث اآللي ھناك تسميات عديدة لخدمة البحث باالتصال المباشر منھا البح    

المباشر، االسترجاع على الخط المباشر ، البحث على الخط المباشر أو الفوري، 

إال أن تسمية خدمة البحث باالتصال المباشر تعد من أكثر التسميات شيوعا و 

استخداما خصوصا في الوقت الحاضر، ناھيك أن ظھورھا كان في الستينات من 

معارف البشرية و التقدم في مجال القرن المنصرم إذ أن التوسع الكبير في ال

االتصاالت وتبلور األفكار في إجراءات التوثيق كالتكشيف واالستخالص تبلورت 

  ).2(عنه فكرة البحث باالتصال المباشر خاصة في سنوات السبعينات

  

      :مفھوم خدمة البحث باالتصال المباشر

الھامة والحديثة في  بما أن خدمة البحث باالتصال المباشر تعد من الخدمات    

مجال خدمات المعلومات، فقد وردت تعاريف متعددة لھا يمكن تلخيصھا في جملة 

  :التعاريف التالية

  عملية تخاطبية يسترجع فيھا الباحث خدمة البحث باالتصال المباشر عبارة عن

عملية تنقيح لالستفسار  إجراءبعد ذلك  ، و يستطيعالمعلومات على الفور 

لى أفضل النتائج الممكنة وقد تستغرق إصل التخاطب حتى يصل األصلي ويوا

بعض عمليات البحث بضع دقائق بينما تستغرق عمليات أخرى نصف ساعة أو 

                                                            
  .78المرجع السابق، ص . البنداري، إبراھيم دسوقي  1  
  .236المرجع السابق، ص . خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعلومات. ايسة ، غالب عوضالنو 2  
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أكثر وقد تكون بعض االستفسارات عن معلومة بعينھا بينما يسعى آخرون 

 ).1(للحصول على جميع المعلومات ذات العالقة باالستفسار األصلي

 بحث باالتصال المباشر بأنھا عبارة عن مراصد بيانات وتعرف خدمة ال

إلكترونية يمكن البحث فيھا بطريقة تفاعلية إيعازية تحاورية عن طريق منفذ 

لالتصال بالحاسب والذي قد يكون على مسافة آالف األميال من الحاسب 

 ).2(المركزي

ة ، تتمثل في و تقوم خدمة البحث باالتصال المباشر على ثالث مقومات أساسي      

وجود الھيئات والشركات والجمعيات وغيرھا من المؤسسات األخرى التي تعنى 

بتجھيز المعلومات، أما المقوم الثاني فيتعلق بما أحرزه مؤخرا من تقدم في 

تكنولوجيا االتصاالت والحاسبات اإللكترونية، ويتصل المقوم الثالث بالخبرات 

جة بين مصادر المعلومات والتطورات البشرية التي استطاعت تحقيق المزاو

  ). 3(التكنولوجية الحديثة

  :إجراءات خدمة البحث باالتصال على الخط المباشر

  :يمر تقديم خدمة البحث باالتصال المباشر بجملة من المراحل والتي تتمثل في    

اإلعداد للبحث وھذه العملية تشمل تلقي استفسارات المستفيد وقبل التوجه  -1

ذ يمكن للباحث أن يقرر ما إذا كان الموضوع صالحا للبحث على إلى المنف

المراجع كاألدلة والنشرات  الخط  أم ال، فإذا كان صالحا يلجأ إلى بعض

 .نز يختار المرصد المناسب ونظام االتصال المناسب أيضاوالمكا

االتصال بنظام االسترجاع ويكون بالتأكد من صالحية المنفذ ثم تشغيله، ثم  -2

م الھاتف المناسب ثم إدخال الرمز الالزم لشبكات االتصال ونظام طلب رق

 .االسترجاع
                                                            

متاح على . البحث باالتصال المباشر. خصوان، ھاني يوسف، سراج، محمد كمال 1  
eeran/com/archive/2008/12/744563.htmlhttp://syrialibrarian.j  2010 -12 -16زيارة يوم.  
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 تسجيل مصطلحات البحث -3

 طباعة النتائج -4

 ).1(مراجعة النتائج -5

  : مزايا خدمة البحث باالتصال المباشر

  :تتميز خدمة البحث باالتصال المباشر بالخصائص التالية       

ميات كبيرة من المعلومات وكذلك إمكانية الوصول الفوري والمباشر إلى ك  -

 .أنواع شتى الموضوعات 

  .تحديث سريع للمعلومات وإضافات مستمرة لما يستجد من معلومات -

التقليل من الجھد المبذول في األعمال الكتابية والروتينية في تسجيل    -

  المعلومات المطلوبة بالطرق التقليدية 

 )2( .لمعلوماتاقتصاد في أوقات البحث والتحري المطلوب من ا -

 .الفورية والوصول المباشر إلى كميات كبيرة ومتنوعة من المعلومات -

المرونة في التلقي الفوري حول صالحية البحث والمرونة في تغيير سمات  -

وقت والمرونة في وجود العديد من المستفيد أو إستراتيجية البحث في أي 

 )3. (مداخل البحث اإلضافية للبحث على الخط المباشر

  :أنماط اإلفادة من خدمة البحث باالتصال المباشر

تختلف أنماط اإلفادة من خدمة البحث باالتصال المباشر تبعا الختالف فئات     

  : المستفيدين، وھذه الفئات ھي

  الباحثون العلميون-

  العاملون بالتدريس وطلبة الدراسات العليا-

                                                            
  .83المرجع السابق، ص ص  .سالمة، عبد الحافظ محمد 1  
متاح على . البحث باالتصال المباشر. خصوان، ھاني يوسف، سراج، محمد كمال 2  

http://syrialibrarian.jeeran/com/archive/2008/12/744563.html  2010 -12 -16زيارة يوم.  
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  المخططون وصانعو القرار -

  علومات بصفة عامةالمكتبيون وأخصائيو الم-

  )الوطنية أو العامة أو القومية(المكتبات المتخصصة ومراكز المعلومات -

  المكتبات الجامعية -

  شركات التزويد بالمعلومات -

  شبكات المعلومات -

  ).1(مراكز البحوث -

  

  :خدمة تكوين المستفيدين 7.2.5.3

تبرز في االنفجار  أمام المعطيات الجديدة التي تميز عصرنا الحاضر والتي      

المعلوماتي ومجيء المعلومات اإللكترونية وكذا إدخال تقنيات جديدة للبحث عن 

المعلومات و حتمية التحكم في كيفية استعمال الوسائل اآللية الحديثة للحصول على 

كم ھائل من المعلومات، استدعى األمر دق ناقوس الخطر للبدء بالتفكير في سبل 

ومساعدته على كيفية تعلم استعمال المعلومات ووسائلھا   األخذ بيد المستفيد

المختلفة والمتعددة األشكال، وبھذا خرجت خدمة تكوين المستفيدين إلى الوجود 

     ).2(وبدأت تحظى بمكانة مركزية بالنسبة لمھمة المجتمع ككل

  

 :  مفھوم خدمة تكوين المستفيدين

دة مسبقا تطمح إلى إكساب عملية محد" التكوين بأنه  Berbaumعرف      

المتكون مجموعة من األنماط الفكرية والمھارات السلوكية التي تمكنه من القيام 

  ).3(" بوظيفة معينة 

                                                            
  .242 -241ص ص . المرجع نفسه. خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعلومات. النوايسة، غالب عوض 1  
  مجلة المكتبات والمعلومات،مخبر تكنولوجيا . الحاجة والعوائقبين : تكوين المستفيدين في مجال المعلومات . بودربان، عز الدين  2  
  

  .77 -76ص ص . 2002، قسنطينة، 1، ع 1المعلومات ودورھا في التنمية الوطنية، مج 
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 Pierreأما  L’ovart  فيرى أن التكوين عبارة عن أداة للتكيف ، تسمح لألفراد

  ). 1(" بتحسين معارفھم والتطور في عملھم

إلى أن التكوين عبارة عن عملية ووسيلة محددة  فھذان التعريفان يشيران      

ومبرمجة تھدف إلى إكساب المتكون جملة من المھارات والقدرات وكذا المعارف 

ونماذج من السلوك المتطلبة في مختلف المواقف، حتى يستطيع المتكون التكيف مع 

  .  التغيرات الحاصلة وبالتالي يتمكن من االستمرار في القيام بوظيفته

تكوين حول التوثيق ، حول " بأنه  ANNIE LE SAUXتكوين المستفيدين فعرفه  أما

التحكم في المعلومات ، حول البحث الوثائقي وكذا المنھج الوثائقي والمعلومات 

، حيث يمكن أن نالحظ بالموازاة أن تكوين المستفيدين يكتسب نظاما ...الجديرة

 )2"(المكتبات الجامعية أكثر فأكثر معروفا أكثر فأكثر في الجامعات وھذا بمشاركة

إحداث تغييرات في سلوك المستفيد لجعله " كما يعرف تكوين المستفيدين بأنه    

قادرا على الحصول بمفرده على المعلومات والتزود بمختلف المعارف حتى يصبح 

أكثر قدرة وكفاءة و استقاللية في استخدام المراجع التقليدية والحديثة، فھو وسيلة 

تنمية ورفع كفاءة المستفيد فيما يتعلق بطرق البحث والتنقيب ومسايرة التطورات و ل

  ).3"(التحديات في مجال النشر و التكنولوجيا الحديثة 

ما تقوم به المكتبات األكاديمية من تقديم برامج " كما يقصد بتكوين المستفيدين 

رة وكفاءة و استقاللية في تعليمية أو تدريبية للمستفيدين منھا، حتى يكونوا أكثر قد

  ).4" (استخدام مصادر و خدمات المعلومات

                                                                                                                                                                          
  دراسة ميدانية في المؤسسات التربوية الجزائرية ، والية قسنطينة : البحث الوثائقي في مجتمع المعلومات . بودربان، عز الدين  3  
  

  .  123ص . 2005قسنطينة، : علم المكتبات: أطروحة دكتوراه دولة . نموذجا
  
قسنطينة، : علم المكتبات: مذكرة ماجستير. دور المكتبة الرقمية في دعم التكوين والبحث العلمي بالجامعة الجزائرية. الحمزة، منير  1  

  . 73ص . 2008
  2  2010. –12 ‐. consulté le 16http://bbf.Enssib.fr.[en ligne],n°=6, p1 , Annie. Editorial, BBF Le Saux  
   
. 2006، نوفمبر 1، ع 3مج . مجلة المكتبات والمعلومات. الجامعة والمكتبة ودورھما في تدريب المستفيدين. مزيش، مصطفى   3  

  .105 -104ص ص 
  .372ص . 2002دار غريب، : القاھرة. ي في علم المكتباتالتكامل المعرف. بدر، أحمد   4  
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فتكوين المستفيدين يسعى إلى تسليحھم بكل المھارات والقدرات والمعارف التي      

تمكن من االستخدام الجيد و المفيد لمختلف مصادر وأوعية المعلومات زيادة على 

  .  خدمات المعلومات

 المكتبات الحديثة في قوله بأنور عبد اللطيف الصوفي الدكتاألستاذ  هأكد ما وھو

ً كاھتمامھا بتكوين تولي ً لتكوين المستفيدين ، تماما ً خاصا المكتبيين   اھتماما

ً ، حتى يتمكنوا   وتدريبھم ، ألنھم بحاجة ماسة إلى تكوين وتدريب مستمرين أيضا

الخاصة بالتعامل مع  من استخدام التقنيات الحديثة ، واألوعية الرقمية ، والوسائل

قليل من تالمكتبة ، وخدماتھا اإللكترونية ، وھي مسألة ال يجوز التھاون فيھا ، أو ال

    )1(.أھميتھا

  : لمحة تاريخية عن تكوين المستفيدين 

بتكوين المستفيدين من المكتبات وخدمات المعلومات إلى  تعود فكرة االھتمام    

رالف والدوار " يث دعا الفيلسوف األمريكي الخمسينات من القرن التاسع عشر، ح

" ، كما برز مفھوم )2(" أستاذ للكتب" الجامعات األمريكية إلى تعيين " سون

المكتبة ھي " في ھذا الصدد بأن " ميلفل ديوي"والذي قال عنه " المكتبي المربي

ين مدرسة والمكتبي ھو أستاذ، وزائر المكتبة ما ھو إال قارئ بين الكتب كالعامل ب

صدر أول عمل يتناول تدريب المستفيدين وذلك في  1880وفي عام  ).3( "اآلالت 

األمريكية، ومع مطلع القرن العشرين بدأت خدمات المستفيدين " روشست"جامعة 

في المكتبات الجامعية تحقق قدرا من االستقرار، وفي الستينات أبدت المكتبة 

بتدريب المستفيدين من المعلومات حتى الوطنية البريطانية لإلعارة اھتماما كبيرا 

  .يتمكنوا من تحقيق وبلوغ أقصى إفادة من اإلنتاج الفكري

                                                            
مجلة المكتبات والمعلومات، مخبر تكنولوجيا المعلومات .  التكوين للمكتبات الحديثة  في العصر الرقمي. الصوفي، عبد اللطيف    1  

  .19ص . 2006، قسنطينة، 1، ع3مج . ودورھا في التنمية الوطنية
  .418ص . 1996دار غريب، : القاھرة. دراسات في النظرية واالرتباطات الموضوعية: معلومات و المكتباتعلم ال. بدر ، أحمد   2  
  
  .77المرجع السابق ، ص .  بين الحاجة والعوائق: تكوين المستفيدين في مجال المعلومات . بودربان، عز الدين  3  
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أما عن تكوين المستفيدين في دول أوروبا كفرنسا و ألمانيا كلفت جامعاتھا بتنظيم 

برامج للتعريف باإلنتاج الفكري وكيفية اإلفادة منه ، وأن أعضاء ھيئة التدريس 

ه المھمة عن طريق برامج دراسية خاصة باسترجاع المعلومات، مكلفون بالقيام بھذ

بينما في الدول العربية والدول السائرة في طريق النمو ، فعلى الرغم من قصور 

برامج تكوين المستفيدين ، إال أنه توجد بعض الجامعات العربية التي أخذت مشعل 

ين لالستفادة من المبادرة واالنطالق بنوع من برامج تكوين وتدريب المستفيد

مصادر المعلومات واستغاللھا في أعمالھم البحثية حتى ولو أن ھذه البرامج 

     ).1(اقتصرت فقط على أدلة التعريف بموارد المكتبات وخدماتھا

  

  :أھداف خدمة تكوين المستفيدين

إن األھداف ھي األسس التي توضع  من أجلھا المناھج، فأھداف التكوين في    

ن تركز على المستفيد خاصة في ضوء سياسة المعلومات، ومن بين الوقت الراھ

  :أھم أھداف خدمة تكوين المستفيدين نذكر

  ترقية ثقافة المعلومات، وھذا من خالل رفع مستوى المتدربين في الحصول على

المعلومات و تحليلھا وتنظيمھا، مما يمنحھم االستقاللية في تحصيل المعرفة 

 .استراتيجيات البحثاإلنسانية والتحكم في 

  تطوير القدرة على اختيار مصادر المعلومات المفيدة والمناسبة للحاجات

 )2( .المعلوماتية الخاصة والمتصلة بالبحث والدراسة والتعامل معھا

  ترقية استعمال المنتوجات الوثائقية و أنظمة المعلومات، ويتم ذلك من خالل

بالتعرف على وسائل البحث التي تساعده في التكوين الذي يتلقاه المستفيد بالمكتبة 

 ).فھارس، كشافات، مالحق، مستخلصات( الوصول إلى المعلومات 

                                                            
  .418المرجع السابق، ص . ية واالرتباطات الموضوعية دراسات في النظر: علم المعلومات والمكتبات. بدر، أحمد  1  
  مخبر : قسنطينة. أھدافه، أنواعه واتجاھاته الحديثة: التكوين العالي في علوم المكتبات والمعلومات. الصوفي، عبد اللطيف  2  
  

  . 113ص . 2002تكنولوجيا المعلومات و دورھا في التنمية الوطنية، 
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  تنمية الذات والقدرات الشخصية من خالل المساھمة في تحقيق تنمية متوازنة

للقدرات الجسدية والعقلية، إضافة إلى توفير تسھيالت لحصول المستفيد على 

 )1. (ورغباته مھارات تتجاوب مع حاجاته

  تطوير القدرة على اختيار التجھيزات المناسبة للبحث عن المعلومات واستخدامھا

 .و توظيفھا محليا

  تنمية قدرة المستفيدين على التكيف السلوكي وتطوير الخدمات وفق المناھج

 )2. (واالتجاھات الحديثة التي تواكب استخدام المعلومات

  : أساليب وطرق تكوين المستفيدين

من بين تحديات التكوين اليوم والتي تؤكد أكثر على دوام وتطورات التوسع "   

فإن الثقافة المھنية ، محلية كانت أو  - في ھذا اإلطار -الثقافي والتطورات البيئية

عالمية ، والتكوين المھني ، ذاتيا كان أو مستمرا، تشكل محتوى تشاطر وتبادل 

  ). 3" (كيات، الترتيبات ، الرھانات والقيمالمعارف، القدرات، التطبيقات، السلو

فلتحقيق ھذه التحديات يستلزم وضع برنامج متنوع يشمل طرق ونشاطات تكفل     

للمستفيد المتكون تكوينا ھادفا و فعاال، وقد اختلفت وجھات نظر المكونين في ما 

يجب أن يحتويه ھذا البرنامج التكويني، ومن بين طرق و أساليب تكوين 

  :فيدينالمست

 الجوالت الموجھة 

 المحاضرات العامة 

 اإلرشاد الفردي 

                                                            
  
  . 14السابق، ص المرجع . مزيش، مصطفى  1  
  
  مجلة . نتائج دراسة ميدانية بالجزائر: الوسائل التكنولوجية الحديثة وأثرھا على سلوك المستفيدين والمكتبيين.  بودربان، عز الدين  2  
  

  .115ص . 2000، 2، ع 21العربية للمعلومات، مج 
  3  Bernard, Anne‐ Marie. La formation des bibliothécaires forcément continue .BBF, 2007,N°= 5,P5‐

2010. ‐12 ‐. le 10http://bbf.enssib.fr8.[en ligne]   
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 المساق الدراسي المستقل 

 الموجزات التعليمية 

  1(األفالم التعليمية( 

 األيام الدراسية 

 التربصات 

 التطبيقات التعليمية 

  2(اإلشراف على الدراسات( 

  3(التكوين عن طريق الحاسوب( 

  4(تكنولوجيا األقراص المدمجة( 

 5(شبكات المعلومات  تكنولوجيا.( 

  

خلق كل خدمة جديدة ينجر عنه بالمقابل ميالد  ويبقى أن نشير في األخير إلى أن  

وظيفة ودور جديد للمكتبي، بدليل أن خدمة تكوين المستفيدين نتج عنھا دور جديد 

، ھذه المھمة التي أعطت نظرة مختلفة عن الدور  "المكِون" للمكتبي  أال وھو دور 

ي له، إنھا امتداد لدوره االبتدائي والذي يفرض تقاسم معارفه ومھارات الكالسيك

    ). 6(البحث عن المعلومات مع المستفيد

  

  

                                                            
  .246ص . 1987مكتبة غريب، : القاھرة. دراسات في المكتبات األكاديمية و الشاملة: المكتبات الجامعية. بدر، أحمد    1  
  .136 -135المرجع السابق، ص ص . البحث الوثائقي في مجتمع المعلومات . بودربان، عز الدين  2  
  
  .125ص . 1996، 117مجلة التربية، . استخدام الحاسب كوسيلة تعليمية. األنصاري، محمد إسماعيل 3  
  
  .424ص . 1997المكتبة األكاديمية ، : القاھرة. تكنولوجيا التعليم وإنتاج الوسائل التعليمية. زاھر، أحمد   4  
  
متاح على . استخدام خدمات االتصال في اإلنترنت بفاعلية في التعليم. الموسى، عبد العزيز عبد هللا  5  

2010. ‐12 ‐taaleem.htm. Consulté le 20 http://www.tarbeyah.org/ 
  6   Accart, Jean‐ philippe, Réthy, Marie, Pierre. Le métier de documentaliste. Paris : Ed. du Cercle de la 
librairie,1999. P34‐ 35. 
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  :انعكاسات استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية على خدمات المعلومات  6.3

      

يتسم عصرنا الحالي بالتطورات السريعة في مجاالت تقنيات المعلومات       

ينھا، ومعالجتھا، واسترجاعھا، وبثھا، حتى تكون جاھزة وتحت تصرف وتخز

األفراد في كل زمان وفي أي مكان، إنه ببساطة عصر التحول إلى المجتمع 

، وھو ما يجعل المكتبات العلمية في ھذا العصر الرقمي تقف في )1(الالورقي

عني أن مواجھة مع خدمات جديدة ومطالب جديدة في جوانب عديدة، وھذا ال ي

خدمات المعلومات القائمة على األوعية الورقية ستضمحل وتتالشى أمام خدمات 

المعلومات المعتمدة على المصادر اإللكترونية للمعلومات، بل إن ھذين النمطين من 

  ).2(الخدمات سيجدان نفسيھما يسيران معا في خط متوازي

ھذا النوع الحديث جدا من وإذا كان البعض يجزم باختفاء المكتبة التقليدية في ظل 

، فإن تكنولوجيا المعلومات الحديثة قد أدت إلى )3(مصادر المعلومات اإللكترونية

إيجاد سبل أفضل الستغالل مصادر المعلومات اإللكترونية ، وذلك بتناقص دور 

مصادر المعلومات التقليدية وظھور مصادر المعلومات اإللكترونية الحديثة وما 

   ). 4(و شمولية ودقة في تغطية المواضيعتتصف به من سعة 

فإذا كان الھدف األساسي من وجود المكتبات ومراكز المعلومات ھو توفير 

الخدمات لطالبيھا سواء بالحصول على المعلومة أو بالمساعدة على استخدام بنوك 

، فإن ھذه الطفرة التقنية التي تمر )5(وقواعد المعلومات أو بتوفير خدمات مرجعية 

ا المكتبات حاليا ستغير الكثير من المفاھيم المتعلقة بخدمات المعلومات بل بالعمل بھ

المكتبي ككل، حيث أصبحت مصادر المعلومات اإللكترونية تتيح إمكانات ھائلة لم 
                                                            

  .11المرجع السابق، ص . التكوين للمكتبات الحديثة في العصر الرقمي. الصوفي، عبد اللطيف1   
  
  .119ص المرجع السابق، . المعلومات اإللكترونية و إنترنت في المكتبات. الصوفي، عبد اللطيف 2  
  
  .48المرجع السابق، ص .النشر اإللكتروني وحتمية الولوج إلى المعلومات بالمكتبة الجامعية الجزائرية. بطوش، كمال  3  
  .84ص . 2008دار كنوز المعرفة، : عمان. النشر اإللكتروني وأثره على المكتبات ومراكز المعلومات. الصرايرة، خالد عبده 4  
  
  .64المرجع نفسه، ص . بدهالصرايرة، خالد ع  5  



 الفصل الثالث                         خدمات المعلومات بالمكتبات و مراكز المعلومات

 

146 

 

تكن لتختر على بال أي كان فيما مضى، ولعل أبرز ھذه اإلمكانات يتمثل في 

التخزين و أيضا االقتصاد في تكاليف تقليص البعد الجغرافي و مساحات الحفظ و

الترميم و الصيانة وأيضا االقتناء، وبالتالي تقدم المكتبات فرصة كبيرة لمد خدماتھا 

خارج حدود جدرانھا و التحول تدريجيا نحو تقديم خدمات معلومات عن بعد وھذا 

  :من خالل بعدين أساسين ھما

يعھا من خالل وصول المعلومة األول ويتمثل في تحسين الخدمة المعلوماتية وتسر

إلى المستفيد وليس العكس بأن يسعى المستفيد جاھدا وراءھا وباذال لكل غال 

ونفيس، إضافة إلى توفر ھذه األخيرة على مدار األربع والعشرين ساعة و على 

مدار كل أيام األسبوع و أشھر السنة، أي متى احتاج المستفيد إلى المعلومة في أي 

ا دون أن يحول دوام المكتبة بينه و بين ذلك، ومثال ذلك أن زمان وصل إليھ

نتصور خدمات المعلومات المعتمدة على المصادر اإللكترونية الحديثة للمعلومات 

تمكن المستفيد من االطالع على المعلومات بنصوصھا الكاملة بل وتتيح له إمكانية 

كما أن ھذه المصادر تمكن طباعتھا وھو ما يزال في بيته أو مكتبه لم يغادره بعد، 

المستفيد من االتصال المباشر ببنوك وقواعد المعلومات و باقي الخدمات األخرى 

  .عبر الشبكة فيحصل على ما يريد بسرعة وكفاءة عاليتين

أما البعد الثاني فيبرز في تخفيف الكثير من األعباء على المكتبة ، ذلك أن تقديم 

المعلومات اإللكترونية ال يتطلب جھدا كبيرا ھذه الخدمات المعتمدة على مصادر 

من موظفي المكتبة ، ألن الخدمة تقدم مباشرة من مصدر المعلومة إلى المستفيد 

دون الحاجة إلى تدخل وسيط، فالمكتبي لن يتدخل سوى في تعليم المستفيد كيفية 

استخدام ھذا المصدر ال غير، أما قضية الحصول على المعلومة فھي أمر يخص 

مستفيد وحده، فھي بھذا تخلق دورا جديدا للمكتبي يتمثل في تعويده وتدريبه على ال

االعتماد على نفسه في عملية البحث عن المعلومات دون الحاجة لمساعدة أحد ، 

وھم بذلك يكتسبون استقاللية ذاتية في مھارات البحث عن المعلومات تؤھلھم إلى 
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ادر المعلومات ، كما وتجعلھم أقدر على التأقلم أكثر مع ھذا الجيل الجديد من مص

  .االندماج مع متطلبات المجتمع الالورقي

وبذلك تبرز انعكاسات مصادر المعلومات اإللكترونية على خدمات المعلومات       

في ظھور ثالث أنواع رئيسية من خدمات المعلومات المعتمدة على ھذه المصادر، 

  :وھذه الخدمات ھي

م على إنشاء شبكات محلية وربطھا بشبكات عالمية عن خدمات قاعدية تقو" -

طريق خدمات حاسوبية تفيد في إعداد الموارد الحاسوبية المختلفة عبر شبكة 

الحاسوب، وخدمات الخط التي ترمي إلى بناء مسودة تنظيم وحفظ لتحرير 

الموظفين من الخدمات اإلدارية، إضافة إلى خدمات أخرى محيطية تھدف إلى 

  .عروض من موارد المعلومات في شكل أخذ وعطاءتحصيل ال

خدمات التصنيع ، إذ أنه البد للشبكة من المشاركة في تصنيع المعلومات  -

اإللكترونية، وتقديمھا داخل الشبكة ألن العمل الشبكي يقوم أساسا على التبادل 

مركز الوسائط المتعددة، مركز :باألخذ والعطاء، ومن بين أوجه لھذه الخدمة 

  تحكم والتعامل عن بعدال

خدمات معلومات أرقى، وتتمثل في وضع سبل تدريب مالئمة للمستفيدين  -

كالتدريب على الحاسوب من أجل الوصول بھم إلى استخدام أمثل للوسائل 

  )  . 1"(اإللكترونية ، ودخول أوسع في الشبكة

  

  :ماتتأثير خدمات المعلومات على مستوى أداء المكتبات ومراكز المعلو 7.3

إذا كانت المعلومات سلعة فإن مراكز المعلومات ھي منافذ تسويق ھذه السلعة     

وخدمات المعلومات ھي وسيلة الترويج لھا، وإذا كانت المعلومات ثروة ، وأنه ال 

لھذه الثروة ينطوي  استثمار  قيمة لھذه الثروة ما لم يتم استثمارھا ، وحيث أن كل

                                                            
  .120 - 119المرجع السابق، ص ص . المعلومات اإللكترونية و إنترنت في المكتبات. الصوفي، عبد اللطيف 1  
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لم نافع ومعرفة قابلة للتطبيق ، فإن ذلك يجعل ال محالة على تحويلھا إلى ع

مؤسسات المعلومات تتحمل العبء األساسي في سلسلة الجھود الرامية إلى تحويل 

ن مؤسسات المعلومات ھي رفة، وإذا كانت المعلومات طاقة فإالمعلومات إلى مع

ج و براملالتي تتولى مسئولية توفير مقومات تحويل ھذه الطاقة إلى قوة دفع خدمة 

أھداف التنمية االجتماعية الشاملة، وأيا كانت نظرتنا إلى المعلومات فالبد لھا و أن 

تمر عبر ما يتخذه المجتمع من تدابير وما يھيئه من مؤسسات تكفل تدفق 

، )1(المعلومات وتجميع مصادر المعلومات و تنظيمھا وتيسير سبل اإلفادة منھا 

بالمعلومات المكتبات ومراكز المعلومات ومن بين ھذه المؤسسات المعنية كثيرا 

التي تسعى إلى تحقيق ھدفھا السامي في االرتقاء بالمستوى الفكري والثقافي ألفراد 

المجتمع ، ذلك أن مھمتھا الرئيسية تتمحور حول توفير المعلومات لروادھا، ھته 

ي المجتمع المعلومات التي تنمي قدرة الفرد على القيام بالبحث العلمي ، واالندماج ف

واستقاللية تفكيره و موضوعية سلوكه المعرفي وحسن التصرف حتى تكون 

، وعليه فإن خدمات المعلومات تؤثر عميقا )2(مساھمته في التنمية االجتماعية فاعلة

على مستوى أداء ھته المكتبات ومراكز المعلومات ، حيث أنه كلما كانت خدمات 

بة على استفسارات المستفيدين وتلبية معلومات ھذه المؤسسات أقدر على اإلجا

  .حاجاتھم المعلوماتية، كلما ارتقى مستواھا واتسعت دائرة مستفيديھا

ومتى كانت القناعة وكان اإليمان بأھمية الدور الذي يمكن للمكتبات أن تلعبه 

انطالقا من كونھا الشريان الفاعل والرئيسي في تلقي المعلومات من جھة، وفي 

األمر الذي جعل الكثير من مرافق . ر المعلومات من جھة أخرىالمساھمة في نش

                                                            
  .65 -64المرجع السابق، ص ص . مقوماتھا وأشكالھا: خدمات المعلومات. حشمت، قاسم 1  
  
علم : أطروحة دكتوراه دولة. التقنية داخل المكتبة الجامعية الجزائريةسلوك الباحثين حيال المعلومات العلمية و. بطوش، كمال 2  

  .140 -139ص ص . 2003قسنطينة، : المكتبات 
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المعلومات كالمكتبات ومراكز المعلومات األخرى تقوم بإعادة نظر في أسس تقديم 

  ).1(خدمات معلوماتھا

كما يظھر تأثير خدمات المعلومات على مستوى أداء المكتبات ومراكز المعلومات 

ة للمستفيدين حتى تضمن لھم أحسن استخدام في التسھيالت التي تقدمھا ھذه األخير

وأفضل استفادة من مختلف أوعيتھا الفكرية ، فيرتفع بذلك رضا ھؤالء المستفيدين 

من المكتبات ومراكز المعلومات لما وجدوه من مناسبة للبحث وإشباع لحاجاتھم 

، )2(االمعرفية، إضافة إلى التنظيم الجيد والفعال ألوعية المعلومات بمختلف أشكالھ

ضف إلى أن مستوى أداء المكتبات وخاصة األكاديمية منھا يتأثر تأثرا كبيرا بمدى 

تكيف وتآلف مستخدم المكتبة المتردد عليھا ومع المصادر المتوفرة بھا، فكلما 

زادت األلفة بينھما زاد التردد على المكتبة ، وكلما زاد التردد وجب على العاملين 

دة األلفة معھا والتكيف معھا، سواء من خالل التدريب بالمكتبة إيجاد وسيلة لزيا

المستمر لھؤالء الموظفين وزيادة وعيھم بحيث يستطيعون خدمة مجتمع المستفيدين 

حتى خارج الحدود المكانية للمكتبة عن طريق اإلنترنت، ومن جھة أخرى يجب 

تدريب المستفيدين من طالب و أساتذة و باحثين وغيرھم على طرق البحث 

الحصول على المعلومات عبر محركات البحث خارج نطاق المكتبة، ألن ذلك من و

  .شأنه أن يساعد على زيادة استخدام المكتبات

كما ويجب تدريب ھؤالء المستفيدين على كيفية تقييم كل من المصادر الورقية 

، ألن ذلك سيدفعھم أكثر إلى تقدير دور وأھمية المكتبات )3(واإللكترونية 

  . فاعلة وذات وزن في المجتمع كمؤسسات

                                                            
متاح على . حتمية مواكبة ثورة التكنولوجيا الرقمية: المكتبة الجامعية العربية في ظل مجتمع المعلومات. بطوش، كمال 1  
.http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=8544   2010 -12 -19زيارة يوم .  
  
متاح على . النشر وخدمات المعلومات في المكتبات الجامعية. الصباغ، محمد سعد محمد 2  
.w.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=23282http://ww   2010 - 12 -19زيارة يوم.  
  أثر جودة الخدمة والمصادر وسمات المستفيدين على . ترجمة حمد بن ابراھيم العمران. باتنس، سيموند ، عندليب، سيد سعد 3  
  

  . 2010 -12 -19خ الزيارة ، تاري)2004ديسمبر (، 3ع . Cybrarians journal. استخدام المكتبات األكاديمية
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وزيادة على ما سبق، يجدر التنويه إلى أھمية جودة المصادر المتوفرة بالمكتبة 

كمتغير أساسي يحفز على استخدام المكتبة كثيرا ، ألن رواد المكتبة يرتادونھا أمال 

ز في أن يجدوا فيھا إجابات الحتياجاتھم البحثية واألكاديمية، لذا فالمكتبات ومراك

المعلومات ملزمة بمواكبة ھذه االحتياجات المتجددة والمتحولة باستمرار لألفراد ، 

من خالل توافق مجموعاتھا مع متطلبات مختلف شرائح و فئات المستفيدين منھا، 

وإال تحولت أنظار ھؤالء إلى جھات ومؤسسات أخرى يرونھا أقدر على تلبية 

سسات المعلومات المختلفة مواكبة حاجاتھم البحثية ، كما وأنه يتوجب على مؤ

العصر فيما يتعلق بتجميع المعلومات عن طريق تسخير واستخدام الوسائل 

التكنولوجية الحديثة التي تستجيب لميوالت المستفيدين ويفضلون استخدامھا 

  .الخ...كاألقراص المليزرة، اإلنترنت، مواد سمعية بصرية، 

  

  

  :خالصة الفصـــــــل   

    

لنا من خالل حيثيات ھذا الفصل ما لخدمات المعلومات من دور مھم و  يتضح    

مكانة محورية ضمن أي نظام معلومات، ذلك أنھا تمثل مخرجات ھذا النظام و 

التي بواسطتھا تقاس نجاعته وفعاليته، ويظھر ذلك في االستخدام واالستفادة من 

يمكن اعتبارھا  مجموعاتھا المتنوعة، كما ويتضح لنا أن خدمات المعلومات

كمرجعية لتقييم مستوى أداء المكتبات ومراكز المعلومات األخرى، ألن نوعية 

وجودة ما تقدمه ھذه األخيرة من خدمات تعد الَحكَم على بقاء و استمرار وجود و 

  .مكانة ھذه المؤسسات المعلوماتية في عالم ال يعترف إال باألحسن و األجود

الفصل إلى تأثر ھذه الخدمات بالتغيرات كما ونخلص أيضا في ختام ھذا 

التكنولوجية سواء تلك التي تمس أوعية المعلومات وما طرأ عليھا من تجديد في 
                                                                                                                                                                          

    .http:/www.journal.cybrarian.info/index .php?option=com_sectionxview=caمتاح على 
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صناعتھا بصورة إلكترونية، أو تلك التي تتعلق بسبل إتاحة مجموعاتھا الفكرية 

ة إتاحة مباشرة أو غير مباشرة، ويبقى ھذا التأثر الذي تحدثه التكنولوجيات الحديث

تلبية طلبات المستفيدين و لعلى خدمات المعلومات نتيجة حتمية وثمرة السعي 

  . الوصول بھم إلى أقصى درجات الرضا الممكنة



 

 

  

        

  :الفصــل الرابــع 

فضاء : المكتبات الجامعية 
  معلوماتي متجدد
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 :تمھيد 

يتميز عالم المكتبات والمعلومات اليوم بالتعقيد والتغير السريع، وھو ما فرض     

القادرة على التماشي معه  ثةمن المؤسسات المعلوماتية الحدي وجود أنواع جديدة

واالستجابة مع متغيراه وتعقيداته، والمكتبات الجامعية ھي واحدة من ھذه 

المؤسسات والتي تسعى باستمرار إلى سد االحتياجات المعلوماتية والمعرفية 

لمختلف فئات روادھا، بل وأكثر من ذلك إنھا تسھر على تقديم الحديث من 

خالل الخدمات الجديدة التي تعكف على تطويرھا  المعلومات شكال و مضمونا من

  .بما يتماشى مع متطلبات محيط التعليم العالي والبحث العلمي

      

إذن فالمكتبات الجامعية ھي باختصار منارة تطور البحث العلمي ألي دولة تريد   

  .   التطور وتطمح إلى االرتقاء بأفرادھا نحو مستوى الدول الرائدة والمتقدمة

  

  :تعريف المكتبات الجامعية  4.1

قبل الشروع في تعريف المكتبة الجامعية من الضروري التعرض إلى مفھوم كل    

المكتبة "تشكيل كلمة  ، باعتبارھما الركنين األساسين في"الجامعة" و" المكتبة"من 

  ".الجامعية

  

   : مفھوم المكتبة  1.2.4

باني الھرم الكبير أسماھا  خوفوأن   عرفت المكتبة منذ القديم بتسميات عديدة منھا  

، كما أطلق "قاعات كتابات مصر" "محفوظات األسالف" "بيت الكتابات"ب

مكان "ألف لفافة بردي إسم  20فرعون مصر على مكتبته التي كانت تضم حوالي 

وھي كلمة مركبة من  Bibliotheca، أما اليونان فقد أسموھا "إنعاش الروح
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صندوق أو مكان، لذا  Thecaويعني كتاب والثاني  Biblioمقطعين ، األول 

  .ھو مخزن للكتب bibliotheca فالمعنى العام ل

و التي تعني مكان الكتب، بينما الحضارة  Libraryوأطلق الرومان تسمية كلمة 

" دار"كبيت الحكمة، وأسمتھا أيضا ب" بيت"العربية اإلسالمية أسمت المكتبة ب 

 ). 1(كدار الكتب

  : م الجامعة مفھو 2.2.4

إلى القرن الخامس عشر للميالد وھي تشير إلى " جامعة"يرجع أصل كلمة     

تكتل من الكيانات المندمجة والمتحدة، وعادة ما ينظر إلى الجامعة على أنھا ابتكار 

، وقد ورد في القانون الجزائري في المرسوم التنفيذي الصادر في )2(عادل للحداثة

الثانية منه تعريف الجامعة بأنھا مؤسسة عمومية ذات في المادة  2003أوت  23

  ).  3(طابع علمي وثقافي ومھني تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي

  : تعريف المكتبة الجامعية  3.2.4

قلب الجامعة النابض وعقلھا المفكر وسبيلھا نحو "تعتبر المكتبة الجامعية      

  ،)5(تولى الجامعة إنشاءھا وإدارتھا وتمويلھا، حيث ت)4("تطوير البحث العلمي 

                                                            
  .73 -72ص . 2007المكتب العربي الحديث، : اإلسكندرية. مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات. الشريف، عبد هللا محمد 1

    

  .  33ص . 2008مكتبة الملك فھد الوطنية، : الرياض. ترجمة السلطان، فھد بن سلطان. الجامعة في عصر العولمة. كنج، روجر 2

    

  .  ، الجريدة الرسمية،   51، ع  279 - 03رقم  2003أوت  23المرسوم التنفيذي   3

    

. 2003التنمية الوطنية،  مخبر تكنولوجيا المعلومات ودورھا في: قسنطينة. المكتبات في مجتمع المعلومات. الصوفي، عبد اللطيف  4  

 .122ص 

5Online Dictionary for Library and Information science. ِ◌consulté Le 17‐ 12 ‐2010. 

 [ online] http://lu.com/odils/odils_u.cfm.  
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فھي تعرف بأنھا تلك المكتبة أو مجموعة المكتبات التي تنشئ وتسير من قبل 

الجامعة أو الكلية أو المعھد العالي، وذلك لتقديم الخدمات المكتبية للطالب و 

دھم األساتذة والموظفين في ھذه المؤسسات، عن طريق توفيرھا للمعلومات التي تفي

  ).1(في البحث والدراسة

وتعرف كذلك بأنھا المكتبات الموجودة في الجامعات والتي تقوم بتقديم خدمة     

لبرامج الدراسة الجامعية بفروعھا المتعددة ورفع المستوى الثقافي لطلبة الجامعات 

والمعاھد العليا، كما تقوم بخدمة األساتذة والباحثين واإلدارات المختلفة للجامعة 

تھيئة الدراسة، : المعاھد العليا، فھي بذلك تعمل على تحقيق ھدفين رئيسيين ھماو

وتھيئة البحث العلمي وخدمته، وتلتزم عبر ذلك بمتابعة برامج البحث العلمي حتى 

تتمكن من تنمية مجموعاتھا في ھذا االتجاه، وتسعى إلى السيطرة على مصادر 

ل كبحوث األساتذة والرسائل الجامعية المعرفة الالزمة ، ونشر المطبوعات للتباد

  ).2(القيمة وكشوف محطات التجارب العلمية

والمكتبة الجامعية ھي أيضا تلك المؤسسة العلمية الثقافية التربوية االجتماعية ،    

شراء، إھداء، (التي تھدف إلى جمع مصادر المعلومات وتنميتھا بالطرق المختلفة 

واسترجاعھا ) ھا وتصنيفھا و ترتيبھا على الرفوف فھرست(وتنظيمھا ) تبادل، إيداع

بأقصر وقت ممكن، وتقديمھا إلى أفراد مجتمع المستفيدين من قراء وباحثين على 

اختالفھم، عن طريق جملة من الخدمات التقليدية كخدمات اإلعارة والمراجع 

نتقائي والتصوير، والخدمات الحديثة كاإلحاطة الجارية والترجمة العلمية والبث اال

للمعلومات، زيادة على الخدمات المحوسبة األخرى، وھذا بفضل الكفاءات البشرية 

  ) 3. (المؤھلة علميا وفنيا في مجال علم المكتبات

                                                            
  . 65ص . 2001دار الكتاب الحديث، : القاھرة. اتمدخل إلى المكتبات والمعلوم. العلي، أحمد عبد هللا 1

  .103 - 102ص ص . 2001مطبعة جامعة قسنطينة ، : قسنطينة. مدخل إلى علوم المكتبات والمعلومات. الصوفي، عبد اللطيف2

متاح على .  .2010 - 12 - 16زيارة بتاريخ  .المكتبات الجامعية3

http://www.alyaseer.net/vb/search.php?do=finduser&u=49700    
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كما تعتبر المكتبة الجامعية بمثابة الشريان الرئيسي الذي يغذي برامج وأھداف    

علمية من خالل ما وأغراض الجامعة، سواء في عملية التدريس أو في البحوث ال

توفره من أوعية فكرية ومصادر معلومات مختلفة، فھي تلكم المؤسسة العلمية التي 

تؤدي الدور البارز في مجال التعليم والبحث العلمي، حتى أصبحت في وقتنا 

الحاضر تمثل ثلث الرسالة الجامعية، وھي بمثابة ملتقى االتجاھات ونقطة انطالق  

قنية ، وھي عنصر أساسي واستراتيجي في تطور كل بلد المعلومات العلمية والت

  ).  1(مھما كانت إيديولوجيته 

   

من خالل ما سبق من تعاريف يمكننا أن نخلص إلى المكتبة الجامعية ھي كيان       

حيوي وجھاز متطور إلنتاج المعلومات وبثھا وفقا الحتياجات مستفيديھا بما يتالءم 

تمثل المرآة العاكسة لمستوى البحث العلمي وما وصل  مع أھداف الجامعة، كما أنھا

إليه داخل حدود الدولة، إنھا ببساطة ركيزة قيام ورقي العملية التعليمية و البحث 

  .  بالجامعة العلمي 

  

  : نبذة تاريخية عن تطور المكتبات الجامعية   42.

     

مادة المكتوبة ويحفظھا إذا ما نظرنا إلى المكتبة  على أنھا المكان الذي يجمع ال    

ويوفرھا لمن يريد االستفادة منھا، نجد أن المكتبات قد نشأت منذ البداية في ثالثة 

القصور والمعابد ومراكز التعلم، واستمرت المكتبات مرتبطة بھذه األماكن : أمكنة 

  ).2(لقرون طويلة قبل أن تستقل في مبان مستقلة كتلك التي نعرفھا اليوم

                                                            
  . 24 - 23ص ص . 1984دار المريخ، : الرياض. مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات. بدر، أحمد1

  .9ص . 1997منشورات آل البيت، ] : م.د. [المكتبة وأساليب البحث. البخيث، محمد عدنان2
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من كتبات الجامعية التي تشمل مكتبات الجامعات والكليات والمعاھد، الم وتعتبر   

، ألنه ومنذ ظھرت المؤسسات األكاديمية بأشكالھا أقدم أنواع المكتبات ظھورا

  ). 1(المختلفة ألحقت بھا مكتبات من أجل دعم عملية التعلم والتدريس والبحث العلمي

  

  : المكتبات الجامعية في الحضارات القديمة

بعدما اخترع السومريون الكتابة التصويرية وكتبوا بھا على الرقم الطينية ، ھته     

األخيرة التي كانت تحفظ في المعابد أو القصور الملكية أو في معاھد التعليم والتي 

وقد عثر على ھذه المكتبات في . تمثل النواة األولى للمكتبات الجامعية في التاريخ

بعدھا جاء أحفادھم . الكبيرة مثل أروك، نينوى، نيبورالعديد من المدن السومرية 

البابليون والذين استفادوا مما تركه لھم أسالفھم وتجاوزوھم في اإلنتاج الكتابي، 

فأصبحت المكتبات البابلية في المراكز الثقافية البابلية كسيبار وكيش وغيرھا وكانت 

ستوى الحضاري الذي تضم عشرات األلوف من الرقم الطينية وغدت تعبر عن الم

أما في مصر بالد الحضارة الفرعونية فقد تميزت ) 2. (وصل إليه البابليون آنذاك

بإنشاء مكتبة اإلسكندرية التي تعد من أقدم و أھم المكتبات الجامعية، ويرجع الفضل 

في التخطيط لبناء ھذه المكتبة إلى بطليموس سوتر أول ملوك أسرة خلفاء اإلسكندر 

وقد ُخصت . تنفيذ ھذه الخطة" فيالدلفوس" ما تولى ابنه بطليموس في مصر، بين

ھذه المكتبة بعناية كبيرة واھتمام فائق من قبل ھؤالء الملوك بدليل ما رصدوه لھا 

  .من أموال ضخمة

                                                            
  .365ص . 2002دار صفاء، : عمان. إدارة وتنظيم المكتبات ومراكز مصادر التعلم. ان، مصطفى ربحيعلي1

  .10 - 9المرجع السابق،  ص ص . البخيث، محمد عدنان 2
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وقد الحظ المؤرخون وجود شبه كبير بين مكتبتي نينوى و اإلسكندرية من ناحية 

عالجة المواد المكتبية رغم اختالف مادة الكتابة التنظيم الداخلي، وأيضا من ناحية م

  )1. (رغم أنه فصلت بينھما أربعة قرون من الزمن

  

  :   المكتبات الجامعية في الحضارة العربية اإلسالمية 

في البالد العربية كان العرب قد عرفوا ھذا النوع المھم من أنواع المكتبات في      

ت الجامعات تعرف في تلك الحقبة بالمدارس، وقت مبكر منذ العصر العباسي ، وكان

تحتوي على مكتبة كبيرة كالنظامية التي أنشأھا نظام ) جامعة(وكانت كل مدرسة 

صالح الدين األيوبي لمنشئھا الملك في بغداد في القرن الخامس الھجري والصالحية 

مدرسة ، إضافة إلى ال)2(في القدس ، والظاھرية التي بناھا الظاھر بيبرس في دمشق

المستنصرية التي بناھا المستنصر العباسي لتكون جامعة تحمل اسمه وزودھا 

  ).   3(بخزانة كتب عظيمة

  :المكتبات الجامعية في أوروبا

ظھرت الجامعات في البالد األوربية في القرن الثالث عشر، فتقلص دور المعابد     

ن البذور األولى للجامعات واألديرة الدينية في عملية التعليم وإنتاج الكتب، رغم أ

كانت دينية تمتد من الكنيسة، ذلك أن أول مكتبة لجامعة أكسفورد قد أقيمت في 

وھكذا ظل التعليم مرتبطا بالكنيسة وكان معظم المتعلمين من رجال . كنيسة الجامعة

الكنيسة، لكن مع مجيء القرن الخامس عشر بدأت حركة إحياء الثقافة القديمة، 

أخذت الدولة تحل محل الكنيسة كمصدر للسلطة وكمسئولة عن الثقافة، وشيئا فشيئا 

                                                            
دار الكتاب الحديث، : القاھرة. النشأة ، المجاالت، الوظائف، المصطلحات: أسس علم المكتبات والمعلومات. العلي، أحمد عبد هللا1

  .31 -29ص ص . 2005

              .28ص . المرجع السابق. البخيث، محمد عدنان 2
        

  .33ص . 1994دار غريب، : القاھرة. أسسھا النظرية وتطبيقاتھا العملية: إدارة المكتبات الجامعية . الشافعي، حامد دياب 3
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وأخذت بذلك المكتبات ھي األخرى تنفصل شيئا فشيئا عن الكنائس ويتحول َوالؤھا 

  )1. (من الكنيسة إلى الدولة

ومع نھاية القرن الثامن عشر وفي خضم نشاط حركة نشر وتأليف الكتب، كانت    

المميز للجامعات ال تحظ سوى بأربع مكتبات موجودة  رئاسة الجامعة ھذا القطب

فقط في جامعة باريس ، وھو ما يعبر بوضوح عن حالة مكتبات الكليات اإلقليمية 

التي كانت مكونة من مجموعات موجودة داخل بنايات مسترجعة بعد الحرب في 

  )2. (حالة يرثى لھا ال تخدم األساتذة وال الطلبة 

وھي   1986 -1855نشاء المكتبات الجامعية إلى الفترة مابين لذا ترجع فترة بداية إ

على العموم حديثة النشأة ، لذا فمن النادر أن تضم أرصدة قديمة ، وتقسم ھذه الفترة 

كمعلم فاصل بين ھاتين  1955التاريخية إلى حقبتين تاريخيتين مستقلتين، تأخذ سنة 

، وعليه يمكن )3(لمكتبات الجامعيةالحقبتين، باعتبارھا تمثل مرور قرن على إنشاء ا

  :تقسيم مراحل تطور المكتبات الجامعية إلى 

  ) : 1955 -1855(المرحلة األولى 

ظھرت المكتبات الجامعية خالل ھذه الفترة ، في إطار اإلصالح العام للتعليم     

والتي تمثل تاريخ قيام الجمھورية الفرنسية الثالثة، حيث  1870العالي بعد ثورة 

ھذه األخيرة ساندت خلق المكتبات الجامعية  ألن) 4(لت مؤسسة الجمھورية الثالثةمث

القصر "والتي كانت قبل قيام ھذه الجمھورية محصورة في مكان ضيق يعرف ب 

، كما وأنه وفي ھذه المرحلة التي بدأ فيھا تشييد المكتبات الجامعية كانت "الجامعي

                                                            
  .181المرجع السابق، ص . القبسي، محمد 1

2 Bisbrouck, Marie‐ François ,Renoult, Daniel. Construire une bibliothèque universitaire  :de la 

conception à la réalisation . Paris : Ed. du cercle de la librairie, 1993. P 15. 

3 Jarrie, Marie ‐thérèse, avec la collaboration de Jean Péchenart .Administration et bibliothèques.  

Paris : Ed. du cercle de la librairie, 1996. P 135. 

4Ibd. , P135. 



فضاء معلوماتي متجدد                       : المكتبات الجامعية                الفصل الرابع                 

 

160 

 

 1855الوطنية والجامعية ، لكن ومنذ سترانس بورغ تعيد صبغ بنايات المكتبات 

صدر قرار وزاري يقضي بأنه يجب في كل مركز جامعة إقامة مكتبة مركزية من 

خالل تالحم وانصھار مكتبات الكليات مع بعضھا، وتخضع ھذه المكتبة المركزية 

إلى متابعة من طرف رئيس الجامعة نفسه، علما أنه تم تسمية ھذه المكتبة المركزية 

 1886نوفمبر  20و  1878ماي  4، كما وكان لتوجيھات "بة الجامعة مكت" ب 

  )1. (التي مھدت مضامينھا رسميا لميالد المكتبات الجامعية في فرنسا

تنظيم وظائف المكتبات الجامعية ، كما  1878ماي  4حيث تضمنت توجيھات 

المداخل،        حددت بدقة كيفية تسجيل األوعية الفكرية ، ترتيبھا حسب األحجام وتنظيم 

و أوضحت أيضا  األنواع المختلفة للسجالت، إضافة إلى عمليات الختم، التجليد 

والضبط، كما ركزت كثيرا على نوعين من الفھارس، األول خاص بالمؤلفين 

  )   Brunet )  .2والثاني منھجي يتبع تصنيف 

نذكر منھا اجتماع  وتوالت بعدھا االجتماعات المكملة والمدعمة لھذا المرسوم، والتي 

نوفمبر  20المتعلق بإيداع الرسائل الجامعية ، ثم انعقد اجتماع  1882ماي  31

والذي حدد أنظمة اإلعارة واإلعارة بين المكتبات، كما وأكد و أقر على  1882

وظائف كل مكتبة جامعية ، كما وعالج مسألة الميزانية بوجه خاص و شكل لجنة 

امل مباشرة مع رئيس الجامعة واألساتذة، ومھمتھا متابعة تتع" لجنة المكتبة"أسماھا 

ومراقبة ثالث أرباع عملية االقتناء ويترك الربع األخير لتقييم المكتبي، مع التركيز 

عند عملية االقتناء على الكتب العلمية ذات القيمة المستمرة واستبعاد كتب التسلية 

   .والمواضيع العامة من مجموعات المكتبة الجامعية

لوحظ بداية ظھور جھود ترمي إلى تحديث كل ما ھو تقليدي عن  1952وفي عام 

سم، وأيضا من خالل إيجاد  ) 12,57,5(طريق تقنين حجم بطاقات الفھرسة ب

                                                            
1Bisbrouck, Marie‐ François ,Renoult, Op.cit. , P15.   

2Jarrie, Marie‐ thérèse,Op.cit., P 136.  
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ھنا لم تتأثر المكتبات الجامعية الفرنسية إذ كانت . الفھرس األلفبائي للموضوعات

، لكنھا كانت تعاني من تأخر 1955مكتبة جامعية حتى سنة  17جامعة تقابلھا  17

كبير ولم تلحق بنظيراتھا من المكتبات الجامعية األجنبية خاصة المكتبات الجامعية 

  ).1(األلمانية 

  ):1984 - 1955(المرحلة الثانية 

 820إلى 1955ألف طالب سنة  150لقد ارتفع عدد الطلبة في الجامعات من      

الجديدة لبناء وتنظيم المكتبات بفضل فرض السياسة  1976ألف طالب سنة 

بناية منجزة ضمن مجموعات متباعدة عن  140أحصيت  1976الجامعية، في عام 

بعضھا البعض جغرافيا، وقد دعمت ھذه الوضعية الجديدة بجملة األوامر والتعليمات 

  :1976و 1970و  1962الصادرة سنة 

وع الجديدة بما فيھا تتعلق بالفر 1962جوان  20القرارات الوزارية الصادرة في  -

الفروع الطبية، وقد انبثقت عنھا إعادة التنظيم الجذري لھذه المكتبات واألساس 

في ذلك وضع أكبر عدد ممكن من األوعية الفكرية للوصول الحر باستخدام 

األوعية القديمة على المخازن أساسا، وبذلك وتوزعت . التصنيف العشري العالمي

مستوى الدورة األولى و الليسانس، أما المستوى الثاني نميز مستويين األول يالءم 

 ) 2( .فيالءم التدريس و الدورة الثالثة وكذلك األساتذة

وفي المخازن كانت األوعية الفكرية مرتبة في مجموعات مرمزة باألحرف كما 

  العلوم والتكنولوجيات   A‐f-: يلي

     - G‐ M الحقوق والعلوم االجتماعية  

     - R‐W داب و العلوم اإلنسانيةاآل.  

                                                            
1Jarrige, Marie‐ thérèse,Ibd. P  136 . 

2Jarrie, Marie‐ thérèse, Ibd., P    136 .  



فضاء معلوماتي متجدد                       : المكتبات الجامعية                الفصل الرابع                 

 

162 

 

و معھا كل األوعية المقسمة في سالسل  (P)أما الدوريات فرمز لھا بالحرف     

  .وأيضا األعمال التي تتناول موضوعا واحدا

الذي وضع قانون توجيه التعليم العالي الصادر في  1970ديسمبر  23مرسوم  -

 يةي والطبيعة القانونحيز التطبيق،والذي اشتمل أيضا على التنظيم اإلدار 1968

 .للمكتبات الجامعية

الذي كمل ھذا التنظيم بنموذج للتعاون بين  1976مارس  26وأخيرا مرسوم  -

مكتبات المعاھد و المكتبات الجامعية، وضمنھا درجة فوق السياسة التوثيقية 

للجامعة لتفادي التطور الفوضوي للوثائق الجامعية وكذا تجنب تشتت األرصدة 

  )1( .الوثائقية 

في الجزائر حديثة، حيث تأسست  تعتبر المكتبات الجامعيةفأما في الجزائر       

مكتبة جامعية مع تأسيس أول جامعة، و ھي جامعة الجزائر التي تم تأسيسھا  لأو

و في نفس السنة انطلقت األشغال  1897نوفمبر  20: بموجب القانون الصادر في

علما أن تأسيس ھذه الجامعة .  1898أبوابھا سنة لبناء المكتبة المذكورة التي فتحت 

خدمة المصالح االستعمارية الفرنسية و ليس بھدف خدمة إلى ھدف يو مكتبتھا كان 

و ما يؤكد ذلك ھو عدد الطلبة من الفرنسيين و اليھود الذي بلغ في  ،الجزائر

    )2( .لبطا 200بينما لم يتجاوز عدد الطلبة الجزائريين  ،طالبا  450الخمسينيات 

و الجدير بالذكر أن المكتبة قد تعرضت لحريق خططت له و نفذته المنظمة الفرنسية 

)OAS (   ألف  1000000حيث تم إتالف أكثر من  1962جوان  07و ذلك في

  .مجلد 

                                                            
1Jarrie, Marie‐ thérèse, Ibd. ,P   137 .  

  متاح على اإلنترنت على  .2010 - 12 -19زيارة يوم  .جامعة الجزائر2

. kingdom.com/vb/forumdisplay.php?f=204‐http://souls    
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و في ديسمبر من نفس السنة تم تشكيل لجنة دولية من أجل ترميمھا ، حيث أعيد 

مع العلم أن .1968أفريل 12: كان ذلك فيسنوات من األشغال و  6فتحھا بعد 

  .جامعة الجزائر ھي الجامعة الوحيدة التي تم تأسيسھا خالل الفترة االستعمارية

أما الجامعات األخرى فلقد تأسست بعد االستقالل منھا جامعة السانية بوھران       

التي  1967نوفمبر  20: الصادر في - 278 -67و التي تأسست بموجب األمر 

 15: ت عبارة عن مركز و تحولت إلى جامعة بموجب المرسوم الصادر بتاريخكان

، و نفس األمر بالنسبة لجامعة قسنطينة التي كانت عبارة عن مركز 1975ديسمبر 

جوان  17: الصادر في 69 -54الذي تحول بدوره إلى جامعة بموجب األمر 

1969. )1(    

عات التي ال تقل شأنا عن سابقاتھا و قد عرف عقد السبعينيات إنشاء عدد من الجام

  : وھي

 74 - 59جامعة ھواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا بالجزائر بموجب األمر   -

  . )2(م 1974الصادر في أفريل 

 75 -27تأسست بموجب األمر رقم  –جامعة وھران للعلوم و التكنولوجيا   -

  ).3(م 1975أفريل  29: الصادر في

م و غيرھا من 1976 -1975: السنة الجامعيةفي  جامعة عنابة تأسست  -

   .الجامعات التي توالت بعد سنوات

م كمركز جامعي حيث تحولت 1977جامعة باتنة و قد تم تأسيسھا في سبتمبر   -

  .م إلى جامعة1990م إلى معھد وطني و في سنة 1985في سنة

لى م إ1984كمركز جامعي تحول سنة 1978جامعة سيدي بلعباس سبتمبر   -

  . م إلى جامعة1989معھد وطني و في سنة 
                                                            

  . الجريدة الرسمية الجزائريةمن 69 - 54رقم    1969 - 06 - 17المرسوم القانوني الصادر بتاريخ 1

   74 -59رقم .1974المرسوم القانوني الصادر في أفريل 2

   75 -27رقم .1975أفريل  29المرسوم القانوني الصادر في 3
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م تحول إلى 1989م كمركز جامعي و في سنة 1977:  جامعة تيزي وزو  -

  .جامعة

مركز جامعي، ل، 1992أنشأت كمعھد وطني تحول سنة  1984: جامعة بسكرة   -

  .إلى جامعة 1998ثم سنة 

، 1978جوان  03المؤرخ في  78- 133القرار الوزاري : جامعة سطيف   -

  .)1(إلى جامعة كبرى 1997عبارة عن معھد وطني، تحول سنة 

العالي مھما كان  عليمترتبط المكتبة الجامعية في الجزائر بمؤسسات التإذن     

و مھما كانت أھميتھا سواء كانت جامعة أو مركزا أو معھدا وطنيا للتعليم  ،مستواھا

قسام التي حلت محل المعاھد العالي أو حتى مدرسة عليا لألساتذة أو قسما من األ

الذي جاء به المرسوم التنفيذي و ،)نظام الكليات( الجامعية في النظام الجديد 

  . 02/12/1998:الصادر بتاريخ 98 - 398رقم

علما أن المكتبة الجامعية الجزائرية تعرف تطورا معتبرا و سريعا كغيره من    

حيث انطلق أول . عقد السبعينياتمؤسسات التكوين العالي و ھذا اعتبارا من بداية 

ھذه المكتبات مكانة ھامة في معظم ، وتحتل م 1971إصالح للتعليم العالي في سنة

العالي في الجزائر يختلف بعضھا  عليمالمجمعات الجامعية، علما أن مؤسسات الت

عن بعض من حيث المستوى و الحجم و المھام و من حيث األھمية، و لھذا 

ة بناء ھرمي تكون فيه المكتبات الجامعية المركزية في القمة و فالمكتبات الجامعي

تشكل مكتبات األقسام الجامعية قاعدته وتتدرج المكتبات األخرى بين الفئتين حسب 

  .)2()المكتبة المركزية مكتبات المعاھد، مكتبات الكليات،( ا أھمية كل منھ

   

                                                            
الجامعات /www.mesrs.dz/arabe_mesrsمتاح على اإلنترنت على  2010 -12- 12زيارة يوم . الجامعات الجزائرية1

  الجزائرية  

  .الجريدة الرسمية الجزائرية. 98 - 398رقم  1998 - 12 - 02انوني الصادر بتاريخ المرسوم الق2
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قبل الجامعات و الوزارة إن االھتمام بالمكتبات الجامعية في الجزائر من      

الوصية واضح وجلي حيث يتم باستمرار اإلشراف على انطالق مشاريع جديدة 

  .لبناء مكتبات جديدة

و من حيث الوجود القانوني للمكتبات الجامعية الجزائرية، نجد أنھا مرت بثالث 

مراحل أساسية خالل مسيرتھا التاريخية، وذلك من خالل النصوص التشريعية التي 

  .فلت بتأسيس و تنظيم مؤسسات التكوين العاليتك

  ) 1983 -  1962: (المرحلة األولى

نستثني منھا جامعة الجزائر التي أنشئت خالل  الفترة االستعمارية،وخالل ھذه  

الفترة،تم تأسيس العديد من الجامعات و المراكز و المعاھد و المدارس العليا للتكوين 

ية و التنظيمية خالل ھذه المرحلة كانت تقتصر علما أن النصوص التشريع العالي،

 إلىتحديد طبيعة و أھداف مؤسسات التكوين العالي دون اإلشارة و التطرق على 

  .تسييرھا و ھيكلتھا قطر

    :المرحلة الثانية

الذي تضمن  24/9/1983: الصادر بتاريخ 1983 -544تبدأ بالمرسوم رقم  

  .)1(ام الكليات ليحل محله نظام المعاھدتأسيس الجامعة و المعاھد، حيث ألغى نظ

   :المرحلة الثالثة

الذي حدد  1987ماي  26: تبدأ بصدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في

منح صالحيات واسعة للمعاھد في إطار ال  التنظيم اإلداري للجامعة و ألول مرة،

دقة وبين ھياكلھا مركزية التسيير و بذلك يكون ھذا القرار الھام  قد حدد تنظيمھا ب

كما أنه قد أدخل بعدا آخر من خالل .مع توضيح كل صالحيات كل ھيكل فيھا 

                                                            
  .الجريدة الرسمية الجزائرية. 83 - 544رقم  1983  - 09 - 24المرسوم القانوني الصادر بتاريخ 1
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المناصب النوعية التي أقرھا قصد تنظيم سلمي تراعى فيه أنشطة الجامعة و 

  .)1(معاھدھا

لنظام  يخضعھا ذيو سعيا إلبراز مكانة المكتبة الجامعية ضمن التنظيم الجديد ال     

  .تسيير واحد

  :أقسام رئيسية كبيرة، و ھي ثالث  ن القرار المذكور أخيرا يقسم الجامعة إلى إ

 .رئاسة الجامعة -1

 .المصالح المشتركة -2

 .عاھدمال -3

  :القسم الثاني

  :يمثل المصالح المساعدة و يطلق عليھا المصالح المشتركة للجامعة ممثلة في 

  .مكتبة الجامعة -

  .مركز التعليم المكثف للغات -

  .بع و السمعي البصريمركز الط -

  )Centre de calcul . )2. مركز الحساب -

الذي أشرنا إليه  83- 544من المرسوم رقم  05ھذه المصالح نصت عليھا المادة

ماي  26من القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ  19سابقا، و حددتھا المادة 

1987.  

لقرار المذكور تنص على ما من ا 20و فيما يتعلق بالمكتبة الجامعية، فإن المادة 

  : يلي

أعاله، محافظ رئيسي، و  19يتولى تسيير المكتبة الجامعية المذكورة في المادة  -

  :تضيف فقرتھا الثانية ما يلي

                                                            
  .الجريدة الرسمية الجزائرية. 1987 - 05 - 26القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1

    الجامعات  /www.mesrs.dz/arabe_mesrsمتاح على اإلنترنت على  2010 - 12- 12زيارة يوم . الجامعات الجزائرية  2
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و يقوم المحافظ الرئيسي زيادة على ذلك بتنسيق أعمال مكتبات معاھد الجامعة  -

  )1( .32المنصوص عليھا في المادة 

تحمل الكثير، و كانت مختصرة جدا إال أنھا قد أعطت الحق ، لم 32إن المادة     

  :لكل معھد من معاھد الجامعة بإنشاء مكتبة تابعة له، حيث نصت على ما يلي

  .يكون للمعھد مكتبة

  : أنواع المكتبات الجامعية 3.4

لب وجوھر الجامعة ألنھا تحتل موقعا " على اعتبار أن المكتبة الجامعية ھي      

فھي تخدم ، )3(وھي عامل ھام في كشف الميول الفردية لروادھا) 2("مركزيا 

  :رسالة الجامعة من خالل ما لھا من أنواع تبرز في

  :  المكتبات المركزية 1.3.4

وھي المكتبة الرئيسية للجامعة، وتقوم بمھام اإلدارة العامة للمكتبات الجامعية 

) 4. (سام بالمكتبين المؤھلينواإلشراف الفني والتبادل ورفد مكتبات الكليات واألق

والمكتبة المركزية تنطوي تحتھا مكتبات كل الكليات واألقسام التابعة للجامعة لذا 

فھي تعد أساسا للتنظيم السليم للخدمات المعلوماتية للجامعة، إذ أنھا تتولى التنسيق 

اون بين توفير أساليب وإجراءات التعبوالتكامل بين المكتبات التابعة لھا، كما تقوم 

ھذه المكتبات، وقد تحتوي على األوعية الفكرية التي ال يمكن توفيرھا بكل مكتبة 

  ).  5(كلية على حدى

                                                            
  .الجريدة الرسمية الجزائرية. 1987 - 05 - 26القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1

2Higham, Norman. The library in the University : Observation on a service. London: Ander Deutsch, 

1980. P11. 

  .  24ص . 1970، ]ن.د: [الرياض . ، مزيدة منقحة2ط. لمحات في المكتبة والبحث والمصادر. الخطيب، محمد عجاج3

  .104المرجع السابق، ص . والمعلومات  مدخل إلى علوم المكتبات. الصوفي، عبد اللطيف4

  . 52المرجع السابق، ص . النشأة ،المجاالت، الوظائف، المصطلحات: أسس علم المكتبات والمعلومات. ي، أحمد عبد هللالعل5



فضاء معلوماتي متجدد                       : المكتبات الجامعية                الفصل الرابع                 

 

168 

 

حسب المخطط التقليدي للمكتبات تستقطب جمھورا  -حقيقة  - والمكتبة المركزية 

واسعا بنسيجھا الجغرافي وما تتمتع به من جاذبية تجاه الرواد، إنھا بمثابة قمة جسر 

مجموعات متنوعة، األكثر اتساعا واألكثر تخصصا، وخدمات واسعة، إنھا  يعرض

تجمع أيضا كل الوظائف وكل أوعية المعلومات، وھي مركز للمصالح الداخلية 

  ).  1(المشتركة الخاصة بمعالجة الوثائق

  :مكتبات الكليات 2.3.4

تھا وخدماتھا ھي المؤسسات التي تقوم داخل الكليات الجامعية، وتتوجه بمجموعا    

للطلبة واألساتذة والموظفين العاملين في الكلية، وتكون كل مكتبة منھا متخصصة 

بتخصص الكلية وتطور مجموعاتھا في ھذا االتجاه، كما أنھا تتولى مھمة اإلشراف 

  ). 2(على كل مكتبات األقسام التابعة للكلية

لى تشجيع الطالب ولقد تطورت وظيفة ھذه المكتبة بحيث أصبحت تركز اھتماما ع

على استخدام المصادر التعليمية المتعددة، وكذا اختيار وتقديم األوعية الفكرية التي 

تخدم البرنامج التعليمي، وأيضا تسھيل حركة اإلعارة وتدريب الطالب على كيفية 

  ).    3(الخ...استخدام المكتبة والفھارس و المراجع

  :مكتبات األقسام   3.3.4

والمتبع في التعليم الجامعي وجود عدة أقسام بكل كلية من الكليات  من المعروف    

التابعة للجامعة ،لذلك فإن وجود مكتبة بكل قسم من أقسامھا يعتبر من الطرق 

  ).4(المناسبة لتوفير مواد البحث ألعضاء ھيئة التدريس بالقسم

                                                            
1Taesch‐ Wahlen, Danielle. Concevoir, réaliser et organiser une bibliothèque : Mémento pratique à 

l’usage des élus, des responsables administratifs et des bibliothécaires.  Paris : Ed. du cercle de la 

librairie, 1997. P 103. 

  .104المرجع السابق، ص . والمعلومات  مدخل إلى علوم المكتبات. الصوفي، عبد اللطيف2

  .52بق، ص المرجع السا. النشأة، المجاالت، الوظائف، المصطلحات: أسس علم المكتبات والمعلومات. العلي، أحمد عبد هللا3

  .68المرجع السابق، ص . مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات. العلي، أحمد عبد هللا4
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قسم يكون أكثر والفرق بين الكلية و القسم ليس كبيرا يتمثل في أن نطاق الدراسة بال

تخصصا، لذا فمكتبة القسم تخدم بالدرجة األولى ھيئة التدريس والطلبة الدارسين في 

، خاصة )1(القسم وتنمي مجموعاتھا وخدماتھا سعيا لخدمة تخصصات ھذه األقسام

بوضع ما أمكن من األوعية الفكرية في متناول ھؤالء المستفيدين وتخفيف العبء 

  .على مكتبة الكلية

  :  مكتبات مراكز البحث العلمي  4.3.4

وھي مكتبات تنشأ على مستوى الجامعة أو وحدات البحث، وتوجه لخدمة    

البحوث العلمية والباحثين العاملين على إعداد الدراسات، فھي تضم المصادر 

  ).  2(والمراجع التي تساعدھم في تقدم بحوثھم وإجراء تجاربھم

  : سمات وخصائص المكتبة الجامعية 4.4

ھناك جملة من السمات التي تميز المكتبة الجامعية عن قريناتھا من أنواع     

  :المكتبات األخرى، وتتمثل ھذه السمات في 

  المكتبة الجامعية مكتبة مفتوحة النھايات، حيث أن المعرفة و العلوم ال تتوقف

نمو عند حد ما بل تتشعب وتتفرع إلى ما ال نھاية، وھنا ال يمكن أن يقف عنده 

 .األوعية، وبالتالي ھذا ما يعطيھا خاصية النھاية المفتوحة

  الشمولية في االختيار، إذ أن المكتبة الجامعية تختار مصادر المعلومات في

مختلف فروع المعرفة، مع تركيزھا على األوعية الفكرية التي تمثل برامج 

 ).3(الجامعة وكلياتھا وحتى أقسامھا

 الحظ في الغالب أن المكتبات الجامعية ھي ضخامة حجم المجموعات، إذ ي

مكتبات تضم مجموعات من مصادر المعلومات، وھناك العديد من المكتبات 

                                                            
  .104المرجع السابق، ص . والمعلومات  مدخل إلى علوم المكتبات. الصوفي، عبد اللطيف1

  .104المرجع نفسه، ص 2

- 44ص ص]. ت.د[الدار العربية للكتاب، : القاھرة. ستقبلالمكتبات والمعلومات العربية بين الواقع والم.  عبد الھادي، محمد فتحي3

45.  
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التي تخطت مليون مجلد، وھي تحتل منذ فترة طويلة المرتبة الثانية بعد المكتبة 

 .الوطنية من حيث الحجم

 ادة ما تحصل تنوع مصادر المعلومات التي تقتنيھا المكتبات الجامعية، إذ ع

المكتبات الجامعية على الكتب والدوريات والمخطوطات والرسائل الجامعية 

والنشرات والتقارير، إضافة إلى المواد السمعية البصرية والمصغرات الفيلمية 

كما أنھا من أھم أنواع المكتبات التي تضم . ومصادر المعلومات اإللكترونية

لدكتوراه، وفي معظم األحيان تكون ھي الرسائل الجامعية لدرجتي الماجستر وا

 .المصدر الوحيد للحصول على مثل ھذا النوع من المصادر

  ،تعدد الموضوعات التي تقتني فيھا المكتبة الجامعية مصادر الموضوعات

فالمكتبة المركزية تقتني مصادر معلومات في مختلف موضوعات المعرفة 

مصادر المتنوعة وفقا لتخصصات البشرية، ومكتبات الكليات واألقسام تقتني ال

رصيدا ھائال من مصادر  -ككل–كل منھا، وعموما تمثل مكتبات الجامعة 

 .المعلومات في مختلف فروع المعرفة البشرية

  تنوع أغراض االستخدام، فقد أدى تعدد فئات المستفيدين منھا مابين طالب في

ھيئة التدريس،  المرحلة الجامعية األولى، وطالب الدراسات العليا، وأعضاء

الخ أدى إلى تنوع أغراض االستخدام، فالمكتبة الجامعية تخدم ...وموظفين

األغراض التعليمية واألغراض البحثية، ثم أغراض الثقافة العامة في بعض 

 .  األحيان

 المكتبة الجامعية تعتبر بمثابة مركز لنقل التراث العالمي من وإلى اللغة المحلية. 

 عتبر مركزا لتدريب العاملين في حقل المكتباتالمكتبة الجامعية ت. 

 1. (تعتبر المكتبة الجامعية مركز إشعاع ومصدر تطور علم المكتبات( 

  

                                                            
  .777ص . 2000دار صفاء، : عمان. دراسات في علوم المكتبات. أبو شريخ، شاھين ذيب1



فضاء معلوماتي متجدد                       : المكتبات الجامعية                الفصل الرابع                 

 

171 

 

  :وظائف المكتبات الجامعية  5.4

، لذا فإن وظيفتھا ترتبط )"1(أداة للتعليم واإلعالم "وبما أن المكتبة عبارة عن     

رسالة "وھي الجامعة، ھذه األخيرة التي لھا ارتباطا وثيقا بوظيفة المؤسسة األم أال 

، لذا فإن وظائفھا ترتبط وثيقا بالجامعة، ويمكن تقسيم وظائف المكتبة )2" (سامية

  :الجامعية إلى ثالث أقسام ھي

وھي الوظائف التي يقوم بھا أمين المكتبة الجامعية إلى  : الوظائف اإلدارية 1.5.4

  : جانب رؤساء األقسام، وتشمل

  .ات إعداد الميزانية وتوزيعھاعملي -

  .تعيين الموظفين وتدريبھم والتخطيط لخدمات جديدة -

  )3. (تنظيم وحفظ السجالت المختلفة -

  

  :وتتمثل في: الوظائف الفنية 2.5.4

توفير مصادر المعلومات الالزمة للتعليم والبحث وذلك عن طريق عمليات  -

  .ئ سليمة لالختيار والتزويدالتزويد الھادفة التي تتم عن طريق أسس ومباد

تنظيم المصادر وتجھيز األدوات المناسبة السترجاعھا واإلفادة منھا بسرعة  -

وسھولة ويشمل ھذا عمليات الفھرسة والتصنيف والتكشيف واالستخالص والحفظ 

  .والصيانة

  ).4(تجليد وصيانة المجموعات والحفاظ عليھا من التلف -

                                                            
وزارة ]: م.د). [6سلسلة لتبسيط علوم المكتبات،. (إشراف ومراجعة أحمد عبد العلي. مكتبة المستقبل. الموسوي، عزيزة ياخر1

  .9ص  . 1998رة المكتبة، إدا: التربية

). 1دراسات في علم المكتبات والمعلومات، . (دراسات في اإلعداد المھني والبيبليوغرافيا والمعلومات. عبد الھادي، محمد فتحي2

  .188ص. 1993مكتبة الدار العربية للكتاب، : القاھرة

  .50المرجع السابق، ص . ت، الوظائف، المصطلحاتالنشأة، المجاال: أسس علم المكتبات والمعلومات. العلي، أحمد عبد هللا3

  .62ص . 2005مركز اإلسكندرية للكتاب، : اإلسكندرية. نظم المعلومات والمجتمع . عبد الرحيم، إبراھيم ھانم4
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  تمثل في وت :الوظائف الخدماتية  3.5.4

  .تشجيع وتقديم خدمات اإلعارة بأنواعھا -

تقديم الخدمات اإلرشادية لتسھيل الحصول على المواد التي يحتاجونھا في  -

  .أبحاثھم

  ).  1(توفير أماكن للقراءة والدراسة الخاصة للباحثين وطلبة الدراسات العليا -

ج الدراسية والبحث تجميع كل وسائل المعرفة الالزمة لتلبية احتياجات المناھ -

  .العلمي

مواجھة االحتياجات العلمية والثقافية والفكرية للمجتمع الذي تخدمه المكتبة  -

  .الجامعية

  . تنظيم المواد بغرض االستخدام الفعال لھا من جانب المستفيدين -

  .تكامل سياسة المكتبة مع السياسة اإلدارية والتعليمية للجامعة -

ت بما يسھل من استعمالھا من طرف روادھا المتعددين تكييف خدمات المعلوما -

  )  2. (بسھولة ويسر

   

   :أھداف المكتبات الجامعية  6.4

تقوم المكتبات الجامعية أساسا على المبنى واألجھزة إضافة إلى مجموعة ثرية   

من مصادر المعلومات بمختلف أشكالھا وموضوعاتھا، متناسبة مع المستوى 

على كفاءات كافية مخصصة في علوم المكتبات  الجامعي، كما تتوفر

، وھي إذن تسعى إلى استثمار ھذه المقومات أحسن استثمار سعيا )3(والمعلومات

  :منھا إلى تحقيق األھداف التالية

                                                            
. العلمي تنظيمھا وإدارتھا وخدماتھا في تطوير التعليم الجامعي والبحث: المكتبات الجامعية. بدر، أحمد، عبد الھادي، محمد فتحي1

  .31ص . 2001دار غريب، : القاھرة

  .82ص  المرجع السابق،. الشريف، عبد هللا محمد 2

  .367 - 366المرجع السابق  ، ص ص .إدارة وتنظيم المكتبات ومراكز مصادر التعلم. ربحي، مصطفى عليان3
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خدمة التكامل في المناھج عن طريق إذابة الحواجز التقليدية بين المقررات  -

لمناھج الدراسية، وتساند النشاطات الدراسية، وتوفير المراجع والكتب التي تدعم ا

 .التعليمية للجامعة وتتناسب مع المستويات المختلفة للطلبة

تنمية المھارة في استخدام الكتب والمكتبات لدى الطلبة وتمكينھم من االستخدام  -

 ). 1(الواعي والمفيد لمحتويات المكتبة وخدماتھا

 .علمية المختلفة بالجامعةتوفير مصادر المعرفة اإلنسانية لخدمة التخصصات ال -

تطوير النظم المكتبية بما يتفق مع التطورات الحديثة في مجال خدمات المكتبات  -

 .والمعلومات

 تقديم خدمات للمستفيدين عن طريق الرد على االستفسارات وإيصال الطلب في  -

 

 ).2(أسرع وقت ممكن

 .تيسير سبل المطالعة والبحث للطلبة واألساتذة والباحثين -

م خدمات معلومات متنوعة وبالطرق المناسبة لتيسير أساليب البحث تقدي -

 .واالسترجاع

تھيئة أفضل الشروط والوسائل المساعدة، وخلق مناخ وجو مناسب للدراسة  -

 .والبحث من خالل قاعات المطالعة المؤثثة والمكيفة والمجھزة بشروط جيدة

م المكتبة ومصادرھا تدريب المجتمع الجامعي بكافة قطاعاتھا على حسن استخدا -

 ).3(وخدماتھا من خالل برامج تدريبية وإرشادية منظمة

 .تشجيع البحث العلمي ودعمه بين الطلبة وأعضاء ھيئة التدريس -

 ..)بحوث، دراسات، كتب، تقارير( تشجيع النشر العلمي -

 .حماية التراث الفكري اإلنساني والحفاظ عليه وإتاحته لالستعمال -
                                                            

  .104المرجع السابق، ص . مدخل إلى علوم المكتبات والمعلومات. الصوفي، عبد اللطيف 1

  .30المرجع السابق، ص . مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات. العلي، أحمد عبد هللا 2

  . 366المرجع السابق، ص . إدارة وتنظيم المكتبات ومراكز مصادر التعلم. ربحي، مصطفى عليان 3
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 ).1(ياةتشجيع التعلم مدى الح -

المشاركة في تطوير علم المكتبات عن طريق تدريب العاملين في حقل المكتبات  -

من غير المختصين من خالل عقد الدورات التكوينية والتدريبية، ورفع مستواھم 

المھني وكذا بتشجيع إقامة المعارض وعقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات 

 ).2(المعلوماتوالبحث في كل ما يھم في تطوير المكتبات و

  

  :مكانة المكتبة الجامعية بين باقي مرافق المعلومات الحديثة 7.4

يرى رانجنتان أن المكتبة الجامعية ھي قمة المكتبات األكاديمية، وأن مستواھا    

، فھو بقوله ھذا يؤكد )3(الفكري يقارن بالمستوى الفكري لمراكز المعلومات القًيمة

تنموي رائد في مجتمعھا المحلي، كما أن لھا مكانة  ما للمكتبات الجامعية من دور

مرموقة ومركز ثقل بين باقي مراكز المعلومات الحديثة، إذ أنھا أقرب المكتبات 

إلى مكتبات البحث من خالل الدور المحوري الذي تلعبه في النھوض بالتعليم 

عتبارھا ، كما أنھا تعتبرا شكال من أشكال مراكز المعلومات با)4(والبحث العلمي

تقدم خدماتھا المعلوماتية لسد االحتياجات المعلوماتية للباحثين والدارسين وأعضاء 

  .ھيئة التدريس بالجامعة

                                                            
متاح على  . 2010 - 12-23زيارة يوم  .ماھية المكتبة الجامعية 1

http://www.alaseer.net/vb/search.php?do=finduser&u=49700     

  .51المرجع السابق، ص . النشأة، المجاالت، الوظائف، المصطلحات: أسس علم المكتبات والمعلومات. العلي، أحمد عبد هللا 2

  .203ص . 1978دار المريخ، : الرياض. ترجمة محاسن، سماء زكي. تنظيم المكتبات. ر.رانجنتان، ش   3

    

جامعة سيناء، : سيناء. المؤتمر الثالث عشر ألخصائي المكتبات والمعلومات. بات الجامعية ودورھا المجتمعيالمكت. قطر، محمود 4
2009 .  
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كما أن المكتبة الجامعية ھي وجه من أوجه مراكز مصادر التعلم والتعليم، حيث لم 

تعد المكتبة في عصرنا الحاضر مجرد مخزن لألوعية الفكرية ُيلحق بقاعات 

  ).1(لعةالمطا

إن المكتبة الجامعية أصبحت وسيطا فعاال من وسائط التعليم الھادف، والمكتبة 

الجامعية ھي بالنسبة للمكتبة المدرسية تمثل امتدادا طبيعيا لھا عبر مراحل التعليم 

المختلفة، كما أن الخبرات والمھارات التي يكتسبھا الطلبة من استعمالھم لمكتبة 

ستعمالھم المكتبة الجامعية، كما أن المكتبة الجامعية تعتبر المدرسة تكون عونا في ا

ظھيرا وحليفا مساندا للمكتبة الوطنية، على اعتبار أن المجتمع الجامعي بكافة فئاته 

ھم من أبناء الوطن الذين يحظون باھتمام كبير من قبل المكتبة الوطنية، كما أن كال 

ن جنبا إلى جنب على اقتناء اإلنتاج من المكتبة الجامعية والمكتبة الوطنية تعمال

الفكري المنشور في الوطن وتنظيمه وإتاحته لالستعمال، بل إنه وفي حاالت نادرة 

تكون أكبر مكتبة جامعية كبديل أمثل ومؤقت للمكتبة الوطنية إذا كانت ھذه األخيرة 

 ال تتوافر على المساحة الكافية أو لتعرضھا لحادث ما أو لوضعھا حيز الترميم

والصيانة وغيرھا، حتى إن بعض األصوات تنادي بضرورة تخويل المكتبة 

     ).        2(الجامعية تنفيذ قانون اإليداع 

وترتبط المكتبة العامة بالمكتبة الجامعية من جانب قيام ھذه األخيرة بتقديم    

 خدماتھا خارج نطاق الجامعة للباحثين ومؤسسات المجتمع المحلي على اختالفھا،

كما تحتوي على مصادر معلومات في مختلف موضوعات المعرفة البشرية العامة 

                                                            
  .75المرجع السابق، ص . أسسھا النظرية وتطبيقاتھا العملية: إدارة المكتبات الجامعية. الشافعي، حامد دياب  1

    

تنظيمھا وإدارتھا وخدماتھا ودورھا في تطوير التعليم الجامعي والبحث : ات الجامعية المكتب. بدر، أحمد، عبد الھادي، محمد فتحي 2
  .25 - 24المرجع السابق، ص ص . العلمي
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، خاصة وأنه ال يمكن وضع حد نھائي لحجم موضوعاتھا )1(منھا والمتخصصة

، أما عن عالقة المكتبة الجامعية بالمكتبات المتخصصة ومراكز المعلومات )2(

تبات متخصصة مجسدة في تتمثل في أن نظام المكتبة الجامعية يشتمل عادة على مك

مكتبات الكليات واألقسام األكاديمية ومكتبات مراكز بحوث متخصصة داخل الحرم 

، حيث أن المكتبة الجامعية تعتبر ذاكرة متجددة للنشاط الفكري )3(الجامعي

اإلنساني ألنھا تعمل على تقدم وإثراء الفكر من خالل اقتنائھا لألدب العالمي في 

  ).4(ى التخصصاتكافة المجاالت و شت

والخالصة التي نخرج بھا من خالل النقاط السابقة أن المكتبات الجامعية ھي أبرز 

مؤسسات المعلومات ، إنھا باختصار كيان تعليمي اجتماعي متعدد 

تجھيز أوعية المعلومات وإعدادھا بأسرع وقت "االختصاصات، يسھر على 

األدوات إلى كل من ھو في  ، من أجل تقديمھا بأيسر وأبسط)5" (وبأسھل الطرق

  .    حاجة إليھا طالبا جامعيا كان أو باحث أو أستاذا

  :المكتبات الجامعية و تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  48.

تقف أسباب عديدة وراء ظھور المكتبات وھي تتباين بين غزارة اإلنتاج الفكري    

ود حتى تكون حلقة الوصل وتنوعه، األمر الذي أدى إلى بروز المكتبات إلى الوج

لنقل التراث اإلنساني الثقافي والفكري المتنوع بين األجيال السابقة والحاضرة، كما 

                                                            
  . 65ص . 2009دار صفاء، : عمان. المكتبة ومھارات استخدامھا. ھمشري، عمر أحمد 1

    

  . 23ص . 1991دار الفكر العربي، : القاھرة. يالمكتبات وأثرھا الثقافي، االجتماعي، التعليم. حسن، سعيد أحمد 2

    

  .26المرجع السابق، ص . مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات. بدر، أحمد 3

  .   66المرجع السابق، ص . المكتبة ومھارات استخدامھا. ھمشري، عمر أحمد 4

  . 95ص . 2002الوراق، مؤسسة : عمان. المعلومات والمجتمع. الوردي، زكي حسين، المالكي، مجبل الزم 5
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أن كل مجتمع بشري يود االحتفاظ بصلة لماضيه وتاريخه يلجأ إلى إنشاء المكتبات 

المختلفة والمتنوعة، ألن ھذه األخيرة تمثل رفدا حضاريا يجمع الماضي بالحاضر 

ره من مجموعات قديمة وحديثة، كما تسجل وترصد كل ما تبتكره األجيال بما توف

الحاضرة من معارف وعلوم وتضيفه إلى تراث األمة، كما وتقوم بإعداد ھذه 

األوعية الفكرية حتى تصبح مناسبة لكل المستويات وكل الفئات الفكرية واألدبية 

  .والثقافية المختلفة

كل أفراد المجتمع، سواء كانوا طالبا أو أساتذة أو إذن فالمكتبات تتيح الفرصة ل    

، وتعطيھم فرصة فيه  باحثين أو موظفين، التحرر من كل قيود المجتمع الذي نشئوا

  )1(الخ...أفضل لالتصال ببيئة أوسع منه ثقافيا، علميا، اجتماعيا، 

دم واليوم ھذه المكتبات الجامعية تتواجد في عصر أقل ما يقال عنه أنه عصر التق

والتطور العلمي والتكنولوجي السريع، والذي تحتل فيه التكنولوجيا مكانة مركزية 

في المجتمع أين تؤثر فينا بطريقة متناوبة في أنشطتھا اليومية، المھنية، المنزلية، 

 ).2(وحتى أوقات الفراغ

وبناء على كل التطورات التكنولوجية في مجالي المعلومات وكذا االتصاالت وما 

 - نه من تقدم وتطور سريعين، أصبحت المكتبة الجامعية في حيرة من أمرھايشھدا

بين تجاھلھا لھذه  -خاصة وأنھا ملزمة بتوفير أحدث وأفضل مصادر المعلومات

التطورات التي تمس أوعية المعلومات ووسائل االتصال أمال منھا في اختفائھا مع 

، لكن ذلك قد ينجر عنه تقھقر المكانة الحالية للمكتبة الجامعية )3(مرور الزمن

وتراجع دورھا في خدمة البحث العلمي وتدعيم برامج التعليم األكاديمي، وبالتالي 

                                                            
  .  60 -58ص . 1991المرجع السابق، . المكتبات وأثرھا الثقافي، االجتماعي، التعليمي. حسن، سعيد أحمد 1

2 Agostini‐Francis. Science en bibliothèque.  Paris : du Cercle de la librairie, 1994. P217. 

. 2000الدار المصرية اللبنانية، : القاھرة. رونية في المكتبات ومراكز المعلوماتمصادر المعلومات اإللكت. شاھين، شريف كامل 3

  .155ص 
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لظھور مؤسسات أخرى تصبح ھي البديل الجديد للمكتبات  -حتما–سيفسح المجال 

  .الجامعية، والقطب المستقطب ألغلب الرواد

تستبعد ھذه التكنولوجيات الحديثة وما توفره من أوعية حديثة من  أو بين أن 

، )1) (خاصة الورقية(مقتنياتھا وتركز جھودھا فقط على اقتناء األوعية التقليدية 

مھما بلغت درجة حداثة المعلومات التي تحتويھا األوعية ومھما بلغت التسھيالت 

تي توفرھا، وھذا يعني أن خدمات التي تتيحھا وسائل االتصال الحديثة والتكاليف ال

ستقتصر فقط على أولئك المستفيدين  –بھذه الصورة  -المكتبات الجامعية 

المستعملين للمصادر التقليدية وتھميش أولئك الذين يواكبون التطورات التكنولوجية 

اإلقصاء سيترتب عنه ثة للمعلومات، إال أن ھذا ويفضلون استخدام المصادر الحدي

  .المستفيدين الفعليين لمقتنيات المكتبة الجامعية تقليص لحجم

وإما أن تتولى ھذه المكتبة تجميع وتخزين ھذه المصادر الحديثة دون تقديم خدمات 

، وفي ھذه الحالة تكون المكتبة الجامعية قد رضخت )2(تعتمد على ھذه المصادر

استجابة واستجابت لما تفرضه ھذه التطورات الحاصلة في مجال المعلومات لكن 

غير كاملة ألنھا اكتفت باقتناء ھذه المصادر الحديثة للمعلومات دون تعزيزھا 

بخدمات معلومات تتناسب وطبيعة ھذه المصادر لتكون قادرة على تحقيق احتياجات 

  .المستفيدين باختالفھا وتعددھا

مصادر وأما الخيار األخير فيتمثل في التزام المكتبة الجامعية باقتناء وتوفير ھذه ال

، )3(وإتاحة الخدمات المتماشية معھا تماما كما ھو الحال مع المصادر التقليدية

وبذلك تصبح معاملة المكتبات الجامعية لھذه األوعية الحديثة قريبة تماما من 

معاملتھا لألوعية التقليدية، بحيث تسعى إلى إعداد مصادر المعلومات اإللكترونية 

ائل البحث المساعدة على الوصول إليھا واسترجاعھا فنيا وتنظيمھا و إلى توفير وس
                                                            

  .155ص مرجع نفسه ، ال 1

  . 155المرجع نفسه، ص 2

  . 155المرجع نفسه، ص 3
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بغية اإلفادة منھا، كشبكة اإلنترنت التي تعتبر وسيلة حديثة تفتح أمام الباحثين آفاقا 

واسعة لإلبحار والتجوال عبر العالم اإللكتروني من خالل المواقع اإللكترونية 

ومات متنوعة وحديثة للمكتبات الجامعية، لتتيح لھم بذلك الوصول إلى مصادر معل

متاحة عبر الفھارس واألدلة والبيبليوغرافيات، وقواعد المعلومات النصية وغير 

فتصبح ھذه المواقع ھمزة وصل بين الكيان المادي . النصية التي تشترك فيھا

تكنولوجيا التفاعل بين اإلنسان " للمكتبات الجامعية والمستفيد في إطار ما يعرف ب 

تطور وسائل االتصال ودخول أجھزة الحاسوب في شتى ميادين ، حيث أدى "واآللة

الواجھات التخاطبية األليفة االستخدام، بغية تسھيل " الحياة إلى التوجه نحو استخدام 

تعامل المستخدمين مع نظم البحث عن المعلومات وبالتالي فعالية أكبر في عملية 

حصول على المعلومات البحث، إنھا ببساطة وسيط معلومات ضخم يمَكننا من ال

، كما أنھا تسھل العمل التشابكي بين )1"(بالنص والصوت والصورة وحتى بالفيديو

  .مختلف المكتبات الجامعية الموجودة في شتى أنحاء العالم

سعت إذن المكتبات الجامعية قدر استطاعتھا إلى االستفادة من تطبيقات تكنولوجيا    

ك حال الكثير من المؤسسات والمنظمات المعلومات واالتصاالت حالھا في ذل

والھيئات األخرى بإنشاء شبكات االتصال الخاصة بھا والتشارك مع غيرھا في 

  ).2(قواعد معلومات متعددة

المعلومات ھي أداة العصر وبنيان أساسه المعرفة  تكنولوجياوعلى اعتبار أن 

ة كبيرة في ، وھي تحتل في الوقت الحاضر أھميوالمعلومات في شتى المجاالت

                                                            
متاح على اإلنترنت على  .2010 -12 -07زيارة يوم . مدى إفادة اإلنترنت للباحثين. كليب، فضيل 1

http://WWW.arabcin.net/modules.php?name=new8file=article&sid=735    

    

متاح على اإلنترنت على .2010 -09- 06زيارة يوم . تكنولوجيا المعلومات في المكتبات الجامعية. الترتوري، محمد عوض  2

 http://Knol.google.com/k/تكنولوجيا المعلومات في المكتبات الجامعية  .  
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، فقد أصبحت تشكل جزء من ھذه المكتبات، إال  )1(المكتبات وخاصة الجامعية منھا

أن ما يصاحب ھذه التكنولوجيا من تغيير وتحديث مستمرين وأحيانا متسارع جدا ال 

يتفق مع اإلمكانات المادية للمكتبات الجامعية سواء القتناء ھذه التكنولوجيا المتطورة 

ھا على كيفية استخدام ھذه األخيرة، خاصة وأن األساليب التقليدية أو لتدريب أمنائ

التي كانت تعتمد بشكل كلي على األوعية والنظم الورقية لم تعد صالحة لمواجھة 

بأن "في قوله " ديفيد لويس"االنفجار الرھيب في حجم المعلومات، بدليل ما أكده 

لي أصبح في الفترة األخيرة موجھا المكتبات الجامعية وكل ما له عالقة بالتعليم العا

نحو ضرورة إجراء تغييرات أساسية تمس طلب المزيد من الخدمات المحسنة 

لجودتھا، والمطالبة بتقديم المزيد في ظل قلة الموارد المتاحة بالمكتبات، وكل ذلك 

يتطلب إعادة الھيكلة والتطوير والتغيير ووضع ضغوط والتزامات أكبر على 

فھناك إذن ). 2(" لب أيضا تغييرات في األدوار التي يقوم بھاالعاملين، وتتط

مجموعة من األسباب التي ألزمت على المكتبات الجامعية إضافة تكنولوجيا 

  :المعلومات واالتصاالت إلى بنيتھا التحتية ، والتي تتلخص في

     

ولوجيا التطور المتالحق في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستعمال ھذه التكن -

تعد أحد العناصر األساسية أصبحت  حتى، الجامعيةعلى نحو مكثف في المكتبات 

  . المكونة لنظام المعلومات اإلداري الحديث

                                                            
 Cybrarians. الواقع والطموح: تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في مكتبات الجامعات الخاصة السورية. السمير، علي حسين 1

journal. متاح على اإلنترنت على  . 2010 - 12 -19زيارة يوم . 2010، 23، عhttp://www.journal.cybrarians.info/ 

       php?optoin=com.تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في مكتبات الجامعات الخاصة السورية

    

 متاح على اإلنترنت على  .2010 -09- 06زيارة يوم  .تكنولوجيا المعلومات في المكتبات الجامعية. الترتوري، محمد عوض  2

 http://Knol.google.com/k/تكنولوجيا المعلومات في المكتبات الجامعية  .  
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 نتيجة لتأثر المكتبة  ،الجامعية زيادة التعقيد في مھام ووظائف إدارة المكتبات  -

ة والقانونية بالتغيرات السياسية والثقافية واالقتصادية واالجتماعيالجامعية 

والتكنولوجية وغيرھا في البيئة الخارجية على الصعيدين المحلي والدولي، وما 

 الجامعية لذلك، ال بد لمديري المكتبات . يواكبه من تعقيد في عملية اتخاذ القرار

 كمتخذي قرارات استخدام وسائل ونظم جديدة تساعدھم في اتخاذ القرار وتمدھم

  .بالمعلومات الالزمة لذلك

المعلومات في مجاالت  الجامعية والكثير من مرافقالمنافسة بين المكتبات شتداد ا -

 كثيرة مثل تنوع المنتجات والخدمات وتسويقھا، وتطور النوعية والتقنيات 

المستخدمة، واستقطاب المستفيدين، وغيرھا، مما يستدعي المديرين إلى وجوب 

ات، وحل المشكالت، واستشعار مواجھة منافسيھم، من حيث سرعة اتخاذ القرار

  . مجاالت تحسين األداء العام

زيادة أھمية المعلومات وقيمتھا في المكتبات الجامعية، على اعتبار أنھا مورد  -

استراتيجي، وأنھا األساس في التقدم والتطور والبقاء واالستمرارية وزيادة 

دارة المكتبة أو مركز إن معالجة المعلومات وتحليلھا ھي وظيفة جديدة إل. اإلنتاجية

ھذه الوظيفة فرضتھا تطبيقات . المعلومات، وھي بعد آخر من أبعاد العملية اإلدارية

أنظمة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات األخرى في مختلف النظم الوظيفية للمكتبة 

  )1( .أو مركز المعلومات من إنتاج، وتسويق وخدمات، وشؤون مالية، وغيرھا 

أصبحت من المعايير التي  ،أھم المؤسسات الجامعيةمن  باعتبارھاتبة المكأن  كما   

خاصة في ظل ما يشھده العالم من  يمكن من خالھا تقييم وتقويم الجامعات،

التطورات التكنولوجية والمعلوماتية و التوجه الرقمي الذي تعرفه المقتنيات 

وتطوير الخدمات وھكذا باتت الحاجة ملحة لتجديد  .والمعومات في العالم كله

                                                            
  متاح على اإلنترنت على    .2010-12- 22زيارة يوم  .2تكنولوجيا المعلومات في المكتبات الجامعية   1

 .#168 topic‐3oloum.org/t164‐http://besheir      
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مما أدى إلى . المكتبية مع تزايد الطلب على المعلومات وبكل أشكالھا وبلغات متعددة

طالب بتخصيص ميزانية مستقلة للمكتبات الجامعية حتى تكون وجود أصوات ت

قادرة على مواكبة ھذه التغيرات الحاصلة في المجتمعات ، وھذا من خالل قدرتھا 

يثة لورودھا وكذا معالجة ھذه المصادر وتصنيفھا على توفير المقتنيات الحد

وفھرستھا وفق ما يتطلبه التوجه ألمعلوماتي الحديث وتوفير أجھزة الحاسوب 

والبرامج الفعالة الستخدامھا وإقامة المعارض والندوات للتعريف بمحتويات المكتبة 

العلمية وھذا لتدعيم البحوث وتعزيز البرامج .)1(وكيفية الحصول على مقتنياتھا

وبعدما كان الخطر يھدد الكتاب بعد ظھور  .والعملية للجامعات والمجتمع ككل

األوعية المعلوماتية بأشكالھا الرقمية فان الخطر اليوم طال المكتبة في حد ذاتھا 

وصار .بظھور المكتبات االلكترونية وحتى الجامعات بظھور الجامعات االفتراضية 

اجة للمكتبات الجامعية بعد ھذا التطور الرقمي البعض يتساءل إن كنا سنبقى بح

  .المذھل؟؟ والذي اختصر العالم في قرص

ومنه نخلص إلى أن تزاوج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمكتبات    

الجامعية ينتج عنه مؤسسة معلومات جد قوية وأثر صالبة ذات أثر فعال على 

بط مساعيھا انطالقا من رسالته المحيط الجامعي الذي تنتمي إليه، والذي ترت

         . السامية

 

 

  :تحديات المكتبات الجامعية و آفاق المستقبل  9.4

تواجه المكتبات الجامعية اليوم وأكثر من وقت مضى تغييرات عميقة في     

وظائفھا ومنطلقاتھا وسبل عملھا، وأن المستقبل لن يكون إال للمكتبات التي تستطيع 

الحديثة والتماشي معھا بمنتھى المرونة، كما تستطيع تبنى مواكبة التطورات 
                                                            

متاح على  2010 -12- 11زيارة يوم . دور المكتبة الجامعية في ظل التطورات التكنولوجية. بعيبع، نادية، بن غذفة ، شريفة  1

     topic‐s.yourforumlive.com/t16http://asspاإلنترنت على  
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قمة الھرم "التكنولوجيا وتكييفھا مع ما تقدمه من خدمات لروادھا، خاصة وأنھا تمثل 

لذا تقف المكتبات الجامعية أمام ).1"(الھرم العلمي في المجتمع ومنارة البحث

  :مجموعة من التحديات والتي تتمثل في

  ثورة المعلومات : 

ذلك أن غزارة اإلنتاج الفكري تفرز كل يوم بل كل ساعة كميات ھائلة من    

مھما تلقت إمكاناتھا المادية  –، وأصبح تحقيق أي مكتبة )2(المعلومات العلمية

ومواردھا البشرية، اكتفاءھا الذاتي من مصادر المعلومات ضربا من الخيال، 

وع الواحد تنشر فيه مئات فالتخصص الواحد يضم العديد من المواضيع والموض

العناوين إن لم نقل اآلالف منھا، وھذه العناوين منھا ما ينشر في شكل إلكتروني 

ومنھا ما يجمع بين الشكلين، كما وأن الموضوع الواحد  اومنھا ما ينشر ورقي

تصدر فيه مقاالت تنشر ضمن دوريات ومنه ما يصدر في شكل كتب أو 

العديد من العناوين تجري لھا عمليات تنقيح موسوعات أو أطالس، ضف إلى أن 

وزيادة أين ھي ھذه المكتبة الجامعية التي تستطيع التغلب على كل ذلك وتضم ھذا 

الكم الھائل من األوعية بين جنباتھا، بل ولنفترض أنھا تمكنت من ذلك فمن أين 

 ب كل ذلك ، ومن أين لھا بتوفيرلھا بمساحات التخزين التي تكفيھا الستيعا

  .إنه فعال ضرب من المستحيل.... ظروف الحفظ والتخزين المالئمة لھا

 

                                                            
متاح على . 2010-11 -12زيارة يوم . بين المشكالت والحلول: المكتبات الجامعية في مجتمع المعلومات. الصوفي، عبد اللطيف 1

     l2003.htm‐www.arabcin.net/arabiaall/1اإلنترنت على  

    

متاح على . 2010-11 -12زيارة يوم . بين المشكالت والحلول: المكتبات الجامعية في مجتمع المعلومات. الصوفي، عبد اللطيف 2

    html‐www.arabcin.net/arabiaall/1.2003اإلنترنت على  
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 1(أما التحدي الثاني فيتمثل في اإلنترنت(:  

التي أضحت تشكل منافسا لدودا للمكتبة الجامعية يحاول إزاحتھا من مكانتھا   

معلومات تبدو للوھلة األولى أفضل من والحلول مكانھا، من خالل ما يوفره 

ول عليھا أسھل وأسرع، ال تقارن بالبحث العميق في الفھارس وطرق الحص

واألدلة وال بالوقوف الطويل في طوابير اإلعارة وال بكل تلك اإلجراءات 

الروتينية والمملة في أحيان كثيرة مقابل الوصول إلى مصدر المعلومات 

 .المطلوب

عن مصالحھا زيادة على أنھا تقدم فوائد تبرز في تقديم معلومات عن تنظيمھا و

وخدماتھا ونظامھا الداخلي، وكذا تسھيل البحث في قواعد المعلومات 

البيبليوغرافية الموجودة على الشبكة آلالف المكتبات في العالم فضال عن 

مجموعة من لالفھارس المحوسبة وفھارس اإلنترنت، مع تقديم خدمات متخصصة 

لملفات المطلوبة إلى الباحثين المتخصصين ذوي االھتمام المشترك وتحويل ا

ية، ھذا إلى جانب تقديم الخدمات التفاعلية والبريد اإللكتروني وما الجھات المعن

 ).    2(إليه

  3(االنتشار الواسع للدوريات اإللكترونية :( 

وصعوبة اختيار ما يتالءم منھا مع حاجات المستفيدين وإمكانات المكتبة، فوسط 

مات وبالتالي تعدد المعلومات التي يوفرھا في توسع ھذا النشر اإللكتروني للمعلو

 .     صميم حاجات الباحثين وخدمة بحوثھم العلمية

                                                            
متاح على . 2010-11 -12زيارة يوم . بين المشكالت والحلول: المكتبات الجامعية في مجتمع المعلومات. طيفالصوفي، عبد الل 1

    html‐www.arabcin.net/arabiaall/1.2003اإلنترنت على  

    

 -139المرجع السابق ، ص ص  . العلمية والتقنية داخل المكتبة الجامعية الجزائرية سلوك الباحثين حيال المعلومات. بطوش، كمال  2

141  .  

متاح على . 2010-11 -12زيارة يوم . بين المشكالت والحلول: المكتبات الجامعية في مجتمع المعلومات. الصوفي، عبد اللطيف 3
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  1(ملكية مصادر المعلومات أو إتاحة الوصول إليھا :( 

تعد حقوق التأليف بمعناھا الواسع نوعا جديدا نسبيا من أنواع الملكية يتميز     

للمؤلف حق استغالل الفكرة التي  عن ملكية األشياء المادية ، بمعنى أن لھذا

ابتكرھا وصبھا في قالب التمثال، ونظرا لتطور األوعية التي تنشر فيھا 

المعلومات والتي أصبحت تعتمد الوسائل الرقمية اإللكترونية، بدأت ھذه القضية 

تثير جدال واسعا بين أوساط القانونيين والمؤلفين والناشرين، كل يريد الحفاظ على 

يدافع عن جھوده وحاجاته العلمية والتجارية وما إليھا، وتقف المكتبات  حقوقه، كل

، من خالل  في وصف المستفيدين من المعلومات، وتعميم ودعم البحوث العلمية

المعلومات بشتى أشكالھا، إال أن ذلك يحتاج إلى من سعيھا إلى توفير أكبر قدر 

لكن ھذا المسعى ما يزال  ).2(موافقة قانونية من صاحب أو أصحاب ھذه األعمال

 .   بعيد المنال نظرا لتشعب ھذا الموضوع وكثرة العناصر المتشاركة فيه

  3(إنشاء المكتبات الرقمية واإللكترونية :( 

والتي تمثل وجھا جديدا ومتطورا للمكتبات، من حيث تعاملھا مع المعلومات 

الت واستثمارھا كأرقام ليسھل تخزينھا وتناقلھا بتقنيات المعلومات واالتصا

، فكيف سيكون مستقبل المكتبة الجامعية )4(وتداولھا إلكترونيا بأشكال رقمية

                                                            
متاح على . 2010-11 -12زيارة يوم . بين المشكالت والحلول: المكتبات الجامعية في مجتمع المعلومات. الصوفي، عبد اللطيف 1

      html‐/arabiaall/1www.arabcin.net.2003اإلنترنت على  

أعمال : تكنولوجيا المعلومات والتشريعات القانونية. المكتبات وحقوق التأليف الرقمية والنشر اإللكتروني. الصوفي، عبد اللطيف 2
 ،106ص ص . 2000مطابع جامعة منتوري، : ، قسنطينة.1999/ 09)/ 27 - 25(الندوة العربية األولى للمعلومات المنعقدة في 

109 .  
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الكالسيكية، بوجودھا المادي وأرصدتھا الملموسة، أمام مكتبة يمكن ألي كان 

تحميلھا في أي وسيط إلكتروني متناھي في الصغر، وحملھا في جيبه بكل سھولة 

 لدائمين بشكل كبير إن لم نقل أنحجم روادھا ا وبمنتھى البساطة، مما يعني تقلص

 .صورتھا ستصبح أقرب إلى المتاحف من المكتبات

 1(مواكبة الوسائط المتعددة ذات األھمية البالغة في التعلم والتعليم العالي :(

وھو ما سيضعھا في مواجھة أمام تحدي التعليم عن بعد، إذ أن الجامعات يوما بعد 

فسة والتطوير في ميدان التعليم، مما يستدعي تطبيق يوم تعيش جوا من المنا

 .التكنولوجيات الحديثة في برامجھا لتتمكن من تحقيق نجاحھا

وإلتاحة كل الفرص للدارسين، جاءت فكرة التعليم عن بعد لكسر الحواجز      

المكانية والزمانية بكل الطرق، إلى أن وصلت الجامعة إلى التعليم عن بعد بواسطة 

نت وكذا الوسائط المتعددة ، فإذا كانت الصورة الجامعية اليوم متصلة اإلنتر

باإلنترنت فإن استخدامھا في التعليم ما زال في بداياته، غير أن التطورات تبشر 

بزيادة التعليم عن بعد وبتقدمه السريع، ألن المئات من جامعات العالم المتقدم أخذت 

  ).2"(جامعة اإلنترنت"به من خالل ما يسمى ب

فھل يا ترى ستتمكن المكتبات الجامعية  من مواجھة كل ھته التحديات؟ وھل   

ستتمكن من تكييف وضعيتھا معھا ، حتى تبقى محافظة على وجودھا كمؤسسة 

  معلومات مھمة ولھا مكانتھا القيمة بين باقي مرافق المعلومات األخرى؟

                                                            
متاح على . ن المشكالت والحلولبي: المكتبات الجامعية في مجتمع المعلومات. الصوفي، عبد اللطيف 1

2003.html‐www.arabcin.net/arabiaall/1  2010- 11 -12زيارة يوم.  

    

وجيا المعلومات مخبر تكنول: قسنطينة. 1، ع3مج . مجلة المكتبات والمعلومات. دور اإلنترنت في التعليم عن بعد. بوعناقة، سعاد 2

  . 57ص. 2006ودورھا في التنمية الوطنية، 
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تحدي وتحقيق النجاح إال المكتبات الجامعية لن تستطيع رفع الأن ھذا ونشير إلى 

بسواعد مكتبييھا و أفكار عقولھم، ليستطيعوا الحفاظ على مھنتھم من الزوال وعلى 

  .مرافق عملھم من االندثار و االنحالل في مؤسسات أخرى

  

  

  : خالصــة الفصــل  

جاءت تفاصيل ھذا الفصل  لتتناول بالتدقيق المكتبات  الجامعية من خالل      

م بأھم الجوانب التي تربط ھذه المكتبات بمحيطھا الجامعي وكذا محاولة اإللما

إضافة إلى تسليط الضوء على استخدام تكنولوجيا المعلومات . بالوسط التقني

واالتصاالت في المكتبات الجامعية، ومدى تأثير ھته التكنولوجيات على وظائف 

الجديدة، وما ھو  وخدمات وأھداف المكتبات الجامعية، وما ھو واقع ھذه اإلضافات

المأمول الذي تنتظره منھا المكتبات الجامعية بصفتھا جسرا يربط المستفيدين 

  .المتعددين بأحدث و أدق المعلومات

كما تعرض ھذا الفصل وبشيء من التفصيل إلى أھم التحديات التي تواجه المكتبات 

ت الجامعية تقف الجامعية المتربعة على قمة ھرم أنواع المكتبات، و أن ھذه المكتبا

في حيرة كبيرة أمام مفترق طرق ھذه التحديات التي تجذبھا تارة نحو تحدي 

اإلنترنت وتارة ثانية نحو تحدي التعليم عن بعد ، وتارة أخرى نحو توفير أحدث 

  .أوعية المعلومات اإللكترونية وما يتبعه من تحدي حقوق الملكية الفكرية وغيرھا
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لجامعية في عصر المعلومات إلى معادلة رياضية فھل يمكن تحويل المكتبات ا

  :تساوي

+ اإللكترونية  أوعية المعلومات +تصاالتاالتكنولوجيا + تكنولوجيا المعلومات 

مكتبة جامعية متطورة تستجيب = إلطارات البشرية المتخصصة والمؤھلة  ا

  .ألغلب متطلبات روادھا المتعددين

    



 

 

  

  

  

  :الفصــل الخامس 
واقع استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية 

تعزيز خدمات المعلومات بالمكتبة  في
 المركزية لجامعة باتنة
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  :تمھيد 

ي من إجراء البحوث العلمية والدراسات الميدانية يكمن في األساس إن الھدف    

التحري عن حقيقة الظواھر و مكوناتھا و أبعادھا وھذا لمساعدة األفراد  و 

  .المؤسسات على معرفة مضمون الظواھر التي تمثل أھمية معينة لديھم 

ية دور مصادر المعلومات اإللكترون" وبعد التطرق إلى الجوانب النظرية لموضوع 

، جاء ھذا الفصل الميداني " في تعزيز خدمات المعلومات بالمكتبات الجامعية 

إلسقاط المعلومات النظرية على واقع خدمات المعلومات المقدمة بالمكتبات الجامعية 

ومدى تأثير مصادر المعلومات اإللكترونية على نوعية و جودة ھذه الخدمات ، وقد 

ية لجامعة الحاج لخضر بباتنة  لدراسة ھذا وقع اختيارنا على المكتبة المركز

الموضوع مستعينين بالمنھج الوصفي، فيا ترى إلى أي مدى ساھمت مصادر 

المعلومات اإللكترونية في تعزيز خدمات المعلومات المقدمة بالمكتبة المركزية 

  لجامعة الحاج لخضر؟

اإلجابة عنھا  التي ننتظر الفرضياتولمعالجة ھذه اإلشكالية قمنا بوضع جملة من 

  . من خالل نتائج الدراسة الميدانية التي قمنا بھا 

  :مجاالت الدراسة 1.5 

يتعين على الباحث قبل البدء في إجراءات دراسته يستلزم منه تحديد المجاالت   

والتي تتضح من خاللھا األطر األساسية ألي دراسة علمية، و ھذه المجاالت تتمثل 

  :في 
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  : افيالمجال الجغر 1.1.5

يتمثل المجال الجغرافي للدراسة في المكتبة المركزية لجامعة العقيد الحاج لخضر   

وھي السنة التي تمثل  1977حيث يعود تاريخ افتتاح ھذه الجامعة إلى سنة بباتنة 

مقرھا األول بالمركز الجامعي لباتنة  أيضا تاريخ إنشاء المكتبة المركزية ، التي كان

CUB  2000مقرھا الحالي والذي انتقلت إليه سنة ، أما  1977وھذا منذ سنة  ،

وھو عبارة عن مبنى يتوسط فضاء جامعة الحاج لخضر ، وتتكون المكتبة المركزية 

من خمس طوابق يتضمن الطابق السفلي مصلحة الرسائل، مصلحة المكفوفين، 

. قتناءمصلحة القراء وتتعلق باستخراج بطاقة القارئ و شھادة التبرئة ومصلحة اال

أما الطابق األول فيضم مصلحة المراجع والدوريات ، مصلحة اإلعارة المخصصة 

لألساتذة و طلبة ما بعد التدرج ، قاعة االجتماعات ، مكتب المحافظة و مصلحة 

بينما يتكون الطابق الثاني من مصالح اإلعارة الداخلية ، مصلحة اآلداب . اإلنترنت

تتوزع مصالح اإلعارة . ة لطلبة السنوات النھائيةواللغات األجنبية، قاعة المطالع

الخارجية  و قاعة كبيرة للمطالعة مخصصة لكل الطلبة بمختلف مستوياتھم وبتعدد 

بع يحتوي على قاعة اإلنترنت اوالطابق الر. تخصصاتھم بالطابق الثالث 

  .المخصصة لطلبة ما بعد التدرج، إضافة إلى وجود مخزنين واسعين لتخزين الكتب

  :المجال الزمني  2.1.5

و يتمثل في المدة الزمنية التي استغرقتھا الدراسة بداية بتحديد موضوع الدراسة 

ووصوال إلى اختيار العينة و إعداد االستبيان  وجمع البيانات و تحليلھا ، ومن ثم 

تمثيلھا في جداول و التعليق عليھا، وعليه تقدر مدة دراستنا بثمانية أشھر بدء 

ت االستطالعية و إلى غاية توزيع االستبيان و استرجاعه و الشروع في بالدراسا

  .تحليل نتائجه
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  :المجال البشري  3.1.5

بما أن المكتبة المركزية لجامعة العقيد الحاج لخضر بباتنة ھي المكتبة الوحيدة     

التي تضم مصادر معلومات إلكترونية من قاعات لشبكة اإلنترنت و االشتراك في 

المعلومات العالمية و كذا كتب و رسائل محملة على أقراص مضغوطة، وبما قواعد 

دور مصادر المعلومات اإللكترونية في تعزيز " أن موضوع مذكرتنا ينصب حول 

فقد ارتأينا اختيار مجتمع الدراسة و " خدمات المعلومات بالمكتبات الجامعية 

لمكتبات و أعوان المكتبات المتمثل في المكتبيين و التقنيين الساميين في علم ا

لجامعة الحاج لخضر، وبالتحديد المكتبيون و  المنتمين إلى المكتبة المركزية 

التقنيون السامون في علم المكتبات و أعوان المكتبات الذين ينتمون إلى المصالح 

الخدماتية بھذه المكتبة المركزية و الذين يبلغ عددھم أربع مكتبيين موزعين 

و مكتبي آخر في مصلحة المعالجة واحد  مصلحة االقتناء بمكتبيساوي على بالت

الفنية لمصادر المعلومات و مصلحة خدمة البحث البيبليوغرافي بمكتبيين أيضا، أما 

التقنيون السامون في علم المكتبات فعددھم اثنان موزعين بين مصلحة االقتناء بتقني 

اجع و الدوريات، بينما يقدر سامي واحد و التقني السامي اآلخر في مصلحة المر

العدد اإلجمالي ألعوان المكتبات بستة عشر عونا منھم تسعة أعوان موزعين على 

مصالح تقديم الخدمات المتعددة و السبعة الباقون فيعملون بمصلحتي االقتناء و 

  .المعالجة الفنية ، بينما تشرف على مصلحة اإلنترنت مھندسة في اإلعالم اآللي

  :دراسةعينة ال 2.5

يعتبر تحديد عينة الدراسة من بين الخطوات المھمة التي يقوم بھا الباحث          

عن "عند إنجاز بحثه بھدف تسھيل عملية جمع البيانات ، و العينة ھي عبارة 



الفصل الخامس      واقع استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية في تعزيز خدمات   
 بالمكتبة المركزية لجامعة باتنة                                          المعلومات

 

193 

 

مجموعة جزئية من األفراد أو المشاھدات أو الظواھر التي تشكل مجتمع الدراسة 

  ).1" (األصلي

يبية ساسيات البحث العلمي تلزم الباحث باختيار عينة تجروالمعروف أن أ     

رية للدراسة، وعمال الذي أعده لجمع البيانات الضرو الختبار االستبيان التجريبي

بتوزيع االستبيان على عينة تجريبية مكونة من سبعة أفراد الباحثة  بذلك فقد قامت

دى وضوح األسئلة منھم أربعة مكتبيين و ثالث أعون تقنيين، وذلك لتقييم م

المقترحة من حيث الصياغة و كذا من حيث اشتمالھا على إجابات مناسبة و مالئمة 

للغرض الذي وضع   السؤال من أجله ، وبناء على ما سجلوه من مالحظات قام 

الباحث بوضع االستبيان النھائي للدراسة والذي وزع الحقا على كل أفراد العينة 

  .  المختارة

المختارة في ھذه الدراسة تشمل فئة المكتبيين و التقنيين الساميين في و العينة     

علم المكتبات و أعوان المكتبات العاملين في المصالح المكلفة بتقديم خدمات 

المعلومات للمستفيدين المترددين على المكتبة المركزية، و ھذه العينة تقدر بمكتبيين 

  .ھندسة في األعالم اآللياثنين و تقني سامي واحد و تسعة أعوان، وم

  فردا ، 13 و عليه فمجموع أفراد العينة الفعلية يساوي 

من المجموع الكلي للموظفين العاملين في  ٪ 59.09= 100)* 13/22(أي بنسبة 

  .مصالح تقديم خدمات المعلومات المختلفة بالمكتبة المركزية لجامعة الحاج لخضر

اختيار أفرادھا تبعا لتوفر شرط  ة ألنه قد تمو عليه فالعينة المختارة ھي عينة عمدي 

  أساسي والمتمثل في

                                                            
1 دار وائل للنشر، : عمان. القواعد والمراحل و التطبيقات : منھجية البحث العلمي . عبيدات، محمد، أبو نصار، محمد، مبيضين، عقلة 

.81ص . 1999  
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 بالمكتبة المركزية  العمل بالمصالح المكلفة بتقديم خدمات المعلومات للمستفيدين

  .لجامعة باتنة

وعند توزيع االستبيان استرجعنا الثالثة عشر استمارة كاملة أي العدد الكلي و 

   . األصلي لالستمارات الموزعة

  :أداة جمع البيانات  3.5

يعتمد الباحث أثناء دراسة الظاھرة موضوع بحثه على استخدام أدوات عديدة    

تفيده في جمع المعلومات و البيانات حول مشكلة الدراسة ، أو لإلجابة عن أسئلتھا 

أو لفحص فرضياتھا و التحقق من مدى صحتھا، لذا يجب عليه أن يقرر مسبقا 

أن يكون ملما باألدوات و األساليب المختلفة لجمع  المنھج المناسب لبحثه و

المعلومات ألغراض البحث العلمي، ذلك أن لكل أداة خصائصھا و مميزاتھا 

  .اإليجابية و عيوبھا التي تؤخذ عليھا

وتتباين أدوات جمع البيانات في كل من المالحظة ، المقابلة ، االستبيان وذلك تبعا 

  .لنوع الدراسة و طبيعتھا

  :   تبيان االس

إن االستبيان عبارة عن أداة يستخدمھا الباحثون بغية الحصول على الحقائق و 

، ويقصد باالستبيان مجموعة األسئلة المصممة لجمع البيانات )1(تجميع البيانات 

، و تكون ھذه األسئلة متنوعة و مرتبطة )2(الالزمة عن المشكلة تحت الدراسة

                                                            
1 .165ص . 2000مؤسسة الوراق، : عمان. معية أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجا. إبراھيم ، مروان عبد المجيد   

 

2 .115ص . 2001دار وائل ، : عمان. الدليل التطبيقي للباحثين: البحث العلمي. الصيرفي، محمد   

 



الفصل الخامس      واقع استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية في تعزيز خدمات   
 بالمكتبة المركزية لجامعة باتنة                                          المعلومات

 

195 

 

حقق الھدف الذي يسعى إليه الباحث بضوء ببعضھا البعض في آن واحد بشكل ي

موضوعه و المشكلة التي اختارھا لبحثه، ويكون عدد األسئلة التي يشتملھا االستبيان 

كبيرا أو قليال تبعا لطبيعة الموضوع، وحجم البيانات التي يطلب جمعھا و تحليلھا ، 

ة لتحقيق ھدف لكن ينبغي توفر الشرط المھم وھو أن تكون ھذه األسئلة وافية و كافي

  ).1(البحث ومعالجة الجوانب المطلوب معالجتھا من قبل الباحث

فاالستبيان إذن ھو استمارة تتضمن مجموعة من األسئلة مرتبة ترتيبا منطقيا 

  ) 2. (ومناسبا، يطلب من كل فرد من أفراد العينة اإلجابة عليھا

بارھا األنسب لجمع و عليه فقد وقع اختيار الباحث على أداة االستبيان باعت    

البيانات والمعلومات التي تخدم موضوع بحثه، حيث قام بصياغة استمارة استبيان 

تتكون من أربعة محاور، حيث جاء المحور األول تحت عنوان رصيد المكتبة 

الجامعية من مصادر المعلومات اإللكترونية وطريقة التسيير بھا، وقد تضمن أربعة 

لمحور الثاني أحد عشر سؤاال تدور حول مصادر عشر سؤاال ، بينما تضمن ا

المعلومات اإللكترونية و تنوع خدمات المكتبات الجامعية، ليأتي المحور الثالث 

معنونا بخصائص مصادر المعلومات اإللكترونية والخدمات الجديدة موزعا على 

 مصادر"عشرة أسئلة، أما المحور الرابع فقد اندرجت تحته عشر أسئلة تدور حول 

ذن إ" المعلومات اإللكترونية وجلب المستفيدين من خدمات المكتبات الجامعية 

فاستمارة االستبيان ھذه تضمن إجماال أربعا و أربعين سؤاال تنوعت بين أسئلة مغلقة 

  .     و أخرى نصف مغلقة و ثالثة مفتوحة

  
                                                            
1 .157المرجع السابق، ص . البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات. قنديلجي، عامر إبراھيم   

 

2 .386ص . 2006دار الكتاب الحديث، : إربد. المكتبات والمعلومات والبحث العلمي. ربحي، مصطفى عليان، المومني، أحمد حسن   
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  :تحليل بيانات الدراسة 4.5     

من مصادر المعلومات اإللكترونية و إعادة  رصيد المكتبة الجامعية: المحور األول 

  :النظر في طريقة التسيير بھا

  بالمكتبة  أنوع مصادر المعلومات المتوفرة:   01جدول رقم 

  ٪النسبة   التكرار  اإلجابة

  ٪ 16.66  13  كتب

  ٪ 16.66  13  دوريات

  ٪ 16.66  13  معاجم

  ٪ 16.66  13  أطالس

  ٪ 16.66  13  موسوعات

  ٪ 16.66  13  الرسائل الجامعية

  ٪ 100  78  المجموع

  

يتبين من خالل الجدول أعاله أن المكتبة المركزية لجامعة الحاج لخضر بباتنة 

مصادر المعلومات من كتب ودوريات ومعاجم و أنواع تتوفر على العديد من 

لكل نوع  % 16,66 وموسوعات ورسائل جامعية وھذا ما تؤكده النسبةأطالس 

در متكافئة من ناحية توفرھا النوعي بالمكتبة  غير أنھا أي أن ھذه المصامنھا 

تختلف عن بعضھا البعض فيما يتعلق في الحجم الذي تشغله من الرصيد الكلي 

، ومنه نستخلص أن رصيد المكتبة المركزية لجامعة الحاج لخضر ثري للمكتبة 

ن ومتنوع بمصادر المعلومات وأنھا ال تقتصر على نوع وحيد أو نوعين فقط م

مصادر المعلومات ، بل تتنوع بتنوع االحتياجات البحثية للمستفيدين الفعليين منھا 
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أي المستفيدين المنتمين إلى جامعة الحاج لخضر، إضافة إلى االحتياجات البحثية 

للمستفيدين المحتمل ترددھم عليھا من مختلف جامعات التراب الوطني، ألنه من 

ية لالستفادة من مصادرھا المتعددة والمتنوعة المرجح ترددھم على المكتبة المركز

بين كتب ، دوريات، معاجم، موسوعات ، أطالس و أيضا الرسائل الجامعية 

  .بدرجتي الماجستير والدكتوراه 

كما أن البحث العلمي يتطلب من الباحثين تنويع مصادر المعلومات وعدم االكتفاء 

ر من مصادر المعلومات ميزة بنوع واحد من مصادر المعلومات، ذلك أن لكل مصد

وحاجة معينة الستخدامه ، فالمعاجم تستخدم لتفسير وإزالة الغموض في مصطلحات 

ما وإعطائھا معنى واضحا ومحددا أو للبحث عن المصطلح المرادف في اللغات 

المتعددة، وكذلك تستخدم  الموسوعات إليجاد المفھوم العلمي لمصطلح ما وفي 

الدوريات فتستخدم الستيقاء المعلومات العملية ذات الصلة تخصص ما، أما الكتب و

بموضوع البحث من خصائص و أسباب ودوافع ترتبط ارتباطا كبيرا بالظاھرة 

موضوع الدراسة، أما األطالس فيتحدد استخدامھا في البحث عن األماكن الجغرافية 

  .وكل ما يتعلق بھا

جودة بالمكتبة المركزية لجامعة إضافة إلى أن رسائل الماجستير والدكتوراه المو

الحاج لخضر تعالج مواضيع لم تتطرق إليھا الرسائل المودعة بجامعات أخرى، 

ألنه ومن المعلوم أنه من غير الممكن أن يعالج باحثان نفس الموضوع سواء في 

  .مذكرة الماجستير أو في رسالة الدكتوراه

يھا المكتبة المركزية لجامعة إن معرفة أنواع مصادر المعلومات التي تشتمل عل   

كل من ھذه فيه الحاج لخضر تحيلنا إلى التعرف أيضا على الشكل الذي تتوفر 

  األنواع وھذا ما سنتعرف عليه من خالل الجدول التالي    
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  أشكال تواجد ھذه المصادر : 02جدول رقم 

  ٪النسبة المئوية    التكرار  اإلجابة

  ٪ 39.40  13  )الورقي(الشكل المطبوع 

  ٪ 39.40  13  الشكل اإللكتروني

  ٪ 21.21  07  مواد سمعية بصرية

  ٪ 100  33  المجموع

  

الجدول أعاله يبين أن المكتبة المركزية لجامعة الحاج لخضر تتوفر على رصيد ال 

، وھي نسبة تكافئ تماما الرصيد % 39,40بأس به في الشكل اإللكتروني بنسبة 

بيعة الحال مرتبط بسياسة المكتبة في إثراء المتوفر في الشكل المطبوع وھذا بط

رصيدھا بمصادر المعلومات سواء كانت مادتھا العلمية متوفرة في حوامل أو أوعية 

إلكترونية ، ومھما كان نوع ھذا المصدر كتابا ، دورية، موسوعة، رسالة 

الخ، وھذه األنواع يمكن أن تتوفر أيضا في الشكل الورقي التقليدي ...جامعية،

ة وأن قسطا كبيرا من الميزانية التي تخصصھا المكتبة المركزية القتناء خاص

مصادر المعلومات المتعددة موجه لشراء المصادر الموجودة في الشكل الورقي 

  .من الميزانية % 75وذلك بنسبة 

و نالحظ أيضا أن المكتبة المركزية توجب على كل باحث ناقش مذكرة ماجستير أو 

يم عشر نسخ ورقية من ھذه المذكرة في الشكل الورقي ونسخة رسالة دكتوراه بتقد

بالشكل اإللكتروني على قرص ضوئي، كما أننا نشھد في اآلونة األخيرة اتجاه 

الكثير من دور النشر نحو تقديم كل عنوان من عناوينھا في الشكلين اإللكتروني 
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ورقيا  وكذا الورقي من خالل إرفاق كل كتاب أو دورية أو موسوعة مطبوعة

  . بقرص ضوئي لنفس المصدر

و التي تتضمن أفالم طبية  و ℅   21.21أما المواد السمعية البصرية فتمثل نسبة 

أخرى  تاريخية كانت تمثل في فترة سابقة مصدر معلوماتي جد مھم فيما يخص 

توفير المعلومات في شكل صور، أصوات و فيديو ، لكن بمجيء مصادر المعلومات 

راجع استخدام ھذه المواد السمعية البصرية و أصبحت موجھة للعرض اإللكترونية ت

  . فقط

  أنواع مصادر المعلومات اإللكترونية المتوفرة بالمكتبة : 03جدول رقم 

  ٪النسبة المئوية   التكرار  اإلجابة

  ٪ 33.33  13  أقراص مضغوطة

  ٪ 33.33  13  قواعد بيانات

  ٪ 33.33  13  شبكة اإلنترنت

  ٪ 00  00  أخرى

  ٪ 100  39  المجموع

  

يوضح الجدول أعاله مصادر المعلومات ذات الشكل اإللكتروني والمتوفرة بالمكتبة 

والمستعملة من المركزية لجامعة الحاج لخضر والتي تتنوع بين أقراص مضغوطة 

محملة عليھا مذكرات الماجستير و رسائل  % 33,33بنسبة قبل المستفيدين 

قرص ضوئي موزعة على  1572اإلجمالي بالدكتوراه والتي يقدر عددھا 

قرصا ضوئيا في  71التخصصات العلمية المدرسة بجامعة الحاج لخضر وذلك ب

قرصا ضوئيا في  60قرصا ضوئيا في تخصص الري،  44تخصص الميكانيك، 
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قرصا ضوئيا في تخصص اإلعالم اآللي، أما  46تخصص العلوم الفالحية، 

قرصا ضوئيا ، وتخصص اإللكترونيك  19 تخصص الوقاية واألمن الصناعي ففيه

قرصا ضوئيا في  24قرص ضوئي، و 64قرص ضوئي، وتخصص الكيمياء  103

قرصا ضوئيا في تخصص الھندسة المدنية،  25تخصص علوم األرض، ومجموع 

قرصا ضوئيا في  20قرصا ضوئيا في تخصص الھندسة الصناعية ، و 19و

قرصا  15ص الفيزياء، وقرصا ضوئيا في تخص 50تخصص الرياضيات ، و

قرصا ضوئيا في تخصص البيطرة ، بينما  21ضوئيا في تخصص البيولوجيا، و

قرصا   127قرصا ضوئيا، في حين يوجد   232يحظى تخصص األدب العربي ب 

قرصا  26ضوئيا في تخصص األدب الفرنسي ، أما في األدب اإلنجليزي فھنالك 

قرصا  110القانونية، االقتصاد  قرصا ضوئيا في تخصص العلوم 103ضوئيا ، و

قرصا ضوئيا  125قرصا ضوئيا، و  84، علم النفس  100ضوئيا، علم االجتماع 

قرصا ضوئيا في تخصص العلوم السياسية، و  71في تخصص العلوم الشرعية، 

قرصا ضوئيا، و علوم  28أقراص مضغوطة في تخصص الفلسفة، التاريخ  05

  .ضوئية أقراص 05اإلعالم واالتصال فبھا 

أما النوع الثاني من مصادر المعلومات اإللكترونية المتوفرة بالمكتبة المركزية    

موزعة  % 33,33لجامعة الحاج لخضر فتتمثل في قواعد المعلومات و ذلك بنسبة 

 Techniqueعلى قاعدة  de  l’ingénieur,  و قاعدةEncyclopédie 

médicale  EMC  ,  ENTACONNECT,  JOSTOR ,  واعد معلومات وھي ق

عالمية تشترك فيھا المكتبة المركزية لجامعة الحاج لخضر بصفة سنوية ، وتتراوح 

قيمة االشتراك السنوي في قاعدة المعلومات الواحدة سبعة ماليين دينار جزائري، 

والتي تضعھا المكتبة المركزية تحت تصرف كل طالب في مرحلة التدرج وفي 
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أستاذ و باحث ينتمي إلى جامعة الحاج لخضر  مرحلة ما بعد التدرج و أيضا كل

  .بباتنة

وتمثل شبكة اإلنترنت النوع الثالث من مصادر المعلومات اإللكترونية العديدة    

التي توفرھا المكتبة المركزية لجامعة الحاج لخضر ، فھذه األخيرة تفتح فضاءات 

نترنت، ويتمثل عديدة الستفادة مستفيديھا المتنوعة فئاتھم من خدمات شبكة اإل

حاسوبا مخصصة لطلبة ما بعد التدرج  66الفضاء األول في قاعة مجھزة  ب

المنتمين للجامعة نفسھا  بمرحلتي الماجستير و الدكتوراه وكذا لألساتذة الجامعيين

وفي كل التخصصات، كما تمثل قاعة اإلنترنت المخصصة للكمبيوتر المحمول 

منصبا، إضافة إلى ذلك فإن المكتبة  15رنت ب الفضاء الثاني لالرتباط بشبكة اإلنت

على تكنولوجيا الويفي والتي تغطي فضاء تتوفر المركزية لجامعة الحاج لخضر 

المكتبة المركزية ككل وحتى على مستوى المحيط الخارجي للمكتبة المركزية، مما 

ويفي، يسمح للطلبة المالكين لحواسيب محمولة أو ھواتف نقالة متضمنة لتكنولوجيا ال

  .الولوج إلى شبكة اإلنترنت 

و الجدول الموالي يوضح األسباب التي دفعت بالمكتبة المركزية إلى إثراء     

  رصيدھا بھذه المصادر اإللكترونية للمعلومات  
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  المكتبة الجامعية لھذه المصادر اإللكترونيةاقتناء دوافع  ): 04(جدول رقم 

  ٪ النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة 

مواكبة التطورات 

  التكنولوجية الحاصلة

12  46.15 ٪  

  ٪ 11.53  03  تنويع مجموعاتھا الفكرية

توفير ما يحتاجه 

  المستفيدون

11  42.30 ٪  

  ٪ 100  26  المجموع

  

يتضح لنا من خالل الجدول المبين أعاله أن السبب الرئيسي الذي يقف وراء اتجاه 

لخضر بباتنة إلى إثراء رصيدھا الوثائقي إدارة المكتبة المركزية لجامعة الحاج 

بمصادر المعلومات اإللكترونية والتي تتنوع بين األقراص الضوئية ، وقواعد 

المعلومات و كذا شبكة اإلنترنت يتمثل في سعيھا إلى مواكبة التطورات التكنولوجية 

ت موما و المكتبا، ذلك أن المكتبات ع ٪ 46,15الحاصلة وھذا ما عبرت عنه نسبة 

الجامعية خصوصا ملزمة بمتابعة ھذه التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا 

المعلومات واالتصال باعتبارھا مؤسسة معلوماتية تسھر على توفير المعلومات 

العلمية و التقنية التي يحتاجھا المستفيدون من باحثين و أساتذة وطلبة في أعمالھم 

توفرھا المكتبة الجامعية الدقة والحداثة ،  العلمية ، ويشترط في ھذه المعلومات التي

وباعتبار التكنولوجيا الحالية توفر مصادر معلومات تستجيب لھاتين الخاصيتين فإن 

المكتبة المركزية لجامعة الحاج لخضر و كغيرھا من المكتبات الجامعية األخرى 

علومات و تسعى إلى متابعة و مواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة في مجالي الم

  .االتصال وھذا لمسايرة كل التغيرات التي تطرأ عليھما
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من المبحوثين فيرجعون سبب اقتناء المكتبة المركزية لھذه  ٪42,30أما نسبة 

المصادر اإللكترونية للمعلومات يكمن في سھرھا على توفير ما يحتاجه المستفيدون 

ومات وجد صدى إيجابيا من مصادر، ذلك أن ظھور ھذه المصادر اإللكترونية للمعل

لدى العديد من المستفيدين ، وبالتالي إقبالھم على استيقاء المعلومات التي يحتاجونھا 

من ھذه المصادر بدال من المصادر الورقية ، خاصة و أن أغلب فئات المستفيدين 

 بل دائما بكل ما ھو جديد وتستخدمتنتمي إلى شريحة الشباب ھذه الشريحة التي تق

  .نولوجيات الحديثة بشكل واسعھذه التك

على أن دافع المكتبة المركزية في اقتناء مصادر  ٪11,53بينما تعبر نسبة 

المعلومات اإللكترونية يكمن في رغبتھا في تنويع مجموعاتھا الفكرية ، و يظھر ھذا 

التنوع في الجھود التي تقوم بھا المكتبة المركزية في تنوع األوعية الفكرية التي 

ا و محاولة خلق نوع من االنسجام بين المصادر الورقية و بين المصادر تقتنيھ

اإللكترونية للمعلومات، وعدم اقتصار مجموعاتھا و أرصدتھا الفكرية على أحد 

  .النوعين دون اآلخر، ألن ھذا يعتبر وجھا من أوجه تطور المكتبة المركزية 

ركزية القتناء مصادر إن معرفة الدوافع التي تكمن وراء اتجاه المكتبة الم 

ا إلى التعرف على طرق تقديم ھذه المصادر نالمعلومات اإللكترونية، يدفع

وھذا ما سنتعرف عليه  اإللكترونية ومدى تشابھھا مع طرق تقديم المصادر الورقية

       :من خالل الجدول التـالي

م طرق تقديب ديم ھذه المصادر اإللكترونية مقارنةتق طرق):  05(جدول رقم 

  :المصادر المطبوعة 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة 

  ٪ 08  02  نعم
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االتصال المباشر بين   ال

  المستفيد و المكتبي

09  36 ٪  

باستخدام المستفيد لقاعدة 

  البيانات

05  20 ٪  

بولوج المستفيد إلى 

الموقع اإللكتروني 

  للمكتبة

09  36 ٪  

  ٪ 92  23  مجموع إجابات ال

  ٪ 100  25  الكلي المجموع

 

من المبحوثين يتفقون على وجود اختالف  ℅ 92يبين الجدول الموضح أعاله أن 

بين طرق تقديم مصادر المعلومات اإللكترونية وبين طرق تقديم مصادر 

تقدم لھم ھذه   ٪36المعلومات المطبوعة ، ويبرز ھذا االختالف في كون ما نسبته 

باشر الذي يتم بين المستفيد والمكتبي المصادر اإللكترونية عن طريق االتصال الم

من خالل زيارة المستفيد للمكتبة المركزية وتردده على مصالح إعارة مصادر 

المعلومات والتي غالبا ما تضم كال الشكلين اإللكتروني منھا وكذا المطبوع، وھذا 

االتصال الذي يتم بينھما يكون من باب كون المكتبي مطالبا بكسب ثقة المستفيدين 

و خلق عالقات إنسانية معھم ألنه يمثل الواجھة و الصورة الخارجية للمكتبة، كما 

من مصادر المعلومات اإللكترونية تقدم عن طريق الموقع اإللكتروني  ٪ 36أن 

للمكتبة المركزية لجامعة باتنة، فبمجرد ولوج المستفيد إلى ھذا الموقع يتيح له ھذا 

المعلومات التي تشترك فيھا المكتبة المركزية،  األخير إمكانية  الولوج إلى قواعد

ماجستير و "وكذا إمكانية الولوج إلى قاعدة بيانات السريست للرسائل الجامعية 
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المناقشة على المستوى الوطني ، إضافة إلى أن الموقع يسمح للمستفيد  "دكتوراه

 أيضا بإجراء عملية البحث البيبلوغرافي حول موضوع دراسته إما من خالل

عنوان وعاء فكري معين أو عن طريق استخدام كلمات مفتاحية أو من خالل اسم 

تعبر عن طريق استخدام المستفيدين لقاعدة البيانات التي  ٪20المؤلف ، بينما نسبة 

قاعدة سنجاب حيث شرعت  لجامعة باتنة والتي تدعىتتيحھا المكتبة المركزية 

لبيانات البيبليوغرافية األساسية مع في إدخال ا 2000المكتبة المركزية منذ سنة 

ملخص لكل مصدر معلومات إلكتروني كان أو ورقي غير أن ھذه القاعدة كانت 

محلية االستخدام للقيام بعملية البحث البيبليوغرافي  حول  2004حتى سنة 

وباقتناء المكتبات المركزية للطبعة الحديثة  2005موضوع بحثه ، بينما منذ سنة 

والتي تتميز بإمكانية القيام بعملية البحث البيبليوغرافي من أي مكان  لقاعدة سنجاب

من  ٪08ألن ھذه القاعدة أصبحت متاحة على شبكة اإلنترنت ، وقد عبرت 

المبحوثين على وجود تشابه ونقاط مشتركة في طرق تقديم مصادر المعلومات 

ذا إلى عدم اإللكترونية وطرق تقديم مصادر المعلومات المطبوعة وقد يعود ھ

وجود وعي كاف لدى ھؤالء بخصائص كل نوع والتي تجعله يحتاج إلى طرق 

مختلفة في التقديم ، ذلك أن المصادر المطبوعة تكتفي بالفھارس الورقية سواء 

البطاقية أو غيرھا و ال تتطلب مجھودات كبيرة عند تعريف المستفيد بھا ألنه اعتاد 

إلى غاية بلوغه المرحلة الجامعية ، أما المصادر عليھا منذ المراحل األولى لتعليمه 

اإللكترونية فھي حديثة مقارنة بسابقتھا وھي تخضع دائما إلى تطوير مستمر ، كما 

أن الكثيرين ال يدركون بعد االمتيازات التي يمكن أن توفرھا لھم ھذه المصادر 

  .اإللكترونية مقارنة بالمصادر المطبوعة 
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  :لمعالجة الفنية للمصادر اإللكترونيةا   ) : 06(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  ٪ 05.40  02  ال

  ٪ 21.62  08  فھرستھا  نعم 

  ٪ 24.32  09  تصنيفھا

استخراج رؤوس 

  الموضوعات

06  16.21 ٪  

  ٪ 32.43  12  تسجيلھا

  ٪94.60  35  مجموع نعم

  ٪ 00  00  أمور أخرى

  ٪ 100  37  المجموع

 

يجمعون على أن تقديم مصادر المعلومات % 94.60ه يوضح أن الجدول أعال

اإللكترونية يتطلب إتباع طرق خاصة عند معالجتھا و إعدادھا فنيا و ھذه الطرق 

% 32.43تختلف اختالفا بارزا في عملية تسجيل ھذه المصادر و ذلك بما نسبته 

طلب طريقة ألن تسجيلھا يتطلب دائما ذكر نوع ھذا المصدر اإللكتروني كما يت

 مختلفة عند القيام بعملية تصنيفھا ألن األمر يتطلب تشغيل كل قرص ضوئي و كل

DVD   ومن ثم تصفحھا لمعرفة موضوعھا الرئيسي ، أما بالنسبة لقواعد المعلومات

فيتم التعرف على التخصصات التي تخدمھا كل قاعدة من ھذه القواعد وھو ما تدل 

ھذه المصادر فتظھر فيھا نسبة االختالف عن  ، أما فھرسة % 24,32عليه نسبة 

،  % 21,62الفھرسة العادية التي تمر بھا مصادر المعلومات المطبوعة تقدر ب
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، إال % 16,21وذلك بنسبة كما أنھا تخضع لعملية استخراج رؤوس الموضوعات 

أن ھنالك فئة من المكتبيين ترى أن تقديم مصادر المعلومات اإللكترونية ال يتطلب 

وقد يعود  % 05,40تباع طرق خاصة عند معالجتھا فنيا وھذا ما تعبر عنه نسبة إ

ھذا لخضوعھم لدورات تدريبية و أيام تكوينية تصب حول كيفية استخدام ھذه 

المصادر، لذا أصبحوا ال يرون أن عملية معالجتھا و إعدادھا فنيا قد يتطلب منھم 

  .كمكتبيين إتباع طرق خاصة للقيام بذلك

بما أن مصادر المعلومات اإللكترونية تشكل قسما ال بأس  به من الرصيد و    

الوثائقي اإلجمالي للمكتبة ، فما ھي يا ترى آراء المكتبيين حول توجه المكتبة 

المركزية إلى اقتناء ھذه  المصادر اإللكترونية ، اإلجابة على ھذا السؤال تتضح في 

  :     الجدول الموالي

المكتبيين حول توجه المكتبة المركزية إلى اقتناء  يوضح آراء ) : 07(جدول رقم 

  ھذه المصادر اإللكترونية

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  % 100  13  ضروري

  % 100  13  المجموع

  

من المبحوثين على أن توجه المكتبة المركزية نحو تعزيز رصيدھا  % 100أجمع 

يعتبر ضروريا ، ونلتمس ھذه الضرورة الوثائقي بمصادر المعلومات اإللكترونية 

من خالل كون ھذه المصادر تمتاز بالسرعة والسعة التخزينية الھائلة وكذا سھولة 

التعامل بھا، إضافة إلى حداثة معلوماتھا وامتالكھا لخاصية الحركة والصورة 



الفصل الخامس      واقع استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية في تعزيز خدمات   
 بالمكتبة المركزية لجامعة باتنة                                          المعلومات

 

208 

 

والصوت فيصبح المستفيد المستخدم لھذه المصادر أقدر على استيعاب المعلومة و 

إلى استخدامھا االستخدام الصحيح ، ضف إلى أن مصادر المعلومات أقرب 

اإللكترونية تعتبر وجھا من أوجه التطور ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية 

الحاصلة في ميدان الحوامل واألوعية الفكرية ، حتى تستطيع المكتبة االقتراب أكثر 

البحثية ، فتعزز بذلك مكانة  فأكثر من المستفيد والتعرف أكثر على احتياجاته

المكتبة لدى المستفيدين بل وتتعداه إلى تعزيز دورھا في خدمة البحث العلمي، ذلك 

أن المكتبة الجامعية قلب الجامعة النابض ومحرك البحث العلمي وأنه من المستحيل 

تخيل جامعة قائمة دون وجود مكتبة بداخلھا ودليل ذلك أن مخطط بناء أي جامعة 

 .كلية تشكل فيه المكتبة حصة األسد أو أي

المصادر اإللكترونية  وبعد معرفة أھمية توجه المكتبة نحو اقتناء ھذه   

سنتعرف في الجدول الموالي على الطرق التي تتبعھا المكتبة الجامعية  للمعلومات، 

  .  في التزود واقتناء ھذه المصادر

  :المصادر اإللكترونية للمعلوماتطرق تزويد المكتبة الجامعية ب ) : 08(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة 

  ٪ 31.58  12  الشراء

  ٪00  00  التبادل

  ٪ 28.94  11  االشتراك

  ٪ 28.94  11  اإليداع

  ٪ 10.52  04  اإلھداء

  ٪ 00  00  طريقة أخرى

  ٪ 100  38  المجموع

  



الفصل الخامس      واقع استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية في تعزيز خدمات   
 بالمكتبة المركزية لجامعة باتنة                                          المعلومات

 

209 

 

ية يتم من مصادر المعلومات اإللكترون % 31,58يوضح الجدول أعاله أن 

اقتناؤھا عن طريق الشراء حيث أن العديد من المصادر المطبوعة تكون مرفقة 

بنسخة إلكترونية محملة على قرص ضوئي وھو اتجاه جديد تتبعه دور النشر منذ 

من طرق اقتناء المصادر اإللكترونية  % 28,94فترة ليست بالبعيدة ، كما أن 

شتراك في قواعد المعلومات على للمعلومات تتمثل في االشتراك والذي يخص اال

دورية علمية، وقاعدة  49ب  Technique de l’ingénieurالخط والتي تتمثل 

Encyclopédie médicale دورية علمية ، وقاعدة معلومات  43بJOSTOR 

 . simaproو القاعدة األخيرة 

لتمثل طريقة أخرى من طرق التزود بھذه المصادر أال  % 28,94وتشكل نسبة 

ي اإليداع من خالل ما يتم إيداعه من مذكرات الماجستير ورسائل الدكتوراه وھ

والتي أصبح إرفاق النسخ الورقية بقرص ضوئي يحتفظ به على مستوى مصلحة 

الرسائل بالمكتبة المركزية لجامعة الحاج لخضر ، ويتم إرسال نسخة في شكل 

PDF  إلى المركز الوطني للبحث العلمي والتقنيCERIST  ،  بينما تشكل طريقة

وھي عبارة عن الرسائل التي نوقشت في  % 10,52التزويد باإلھداء ما نسبته 

جامعات أخرى وارتأى أصحابھا إلى تقريبھا من مستفيدي المكتبة المركزية 

لجامعة الحاج لخضر، إضافة إلى اإلھداءات التي تقدمھا دور النشر لعناوين تتوفر 

ت اإللكترونية متخصصة في مجال علمي معين في أقراص مضغوط فقط والدوريا

  .      عند اشتراك المكتبة المركزية في قاعدة ما
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نية إلى رصيد المكتبة إضافة مصادر المعلومات اإللكترو ):09(جدول رقم 

  :خطة تسييرية جديدة الجامعية و ما يتطلبه من

  

  

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  ℅ 37.5  12  لمواكبة التطورات الحاصلة

  ℅ 25  08  لتحسين مستوى تسيير المكتبة

لتسھيل الولوج إلى ھذا النوع من 

  المصادر

07  21.87 ℅  

  ℅ 15.63  05  إلرضاء المستفيدين

  ℅ 100  32  المجموع

 

    

لقد أجمع كل المكتبيين على أن إضافة مصادر المعلومات اإللكترونية إلى رصيد 

 100    يرة خطة تسييرية جديدة وذلك بنسبة المكتبة الجامعية تتطلب من ھذه األخ

وھي نسبة تعبر عن الوعي الكبير للمكتبيين بدليل أنھم يرون أن استحداث ھذه  %

الخطة التسييرية الجديدة يتيح للمكتبة الجامعية مواكبة التطورات الحاصلة في 

مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال وكل ما يرتبط بھا من برمجيات ووسائط 

من المبحوثين  % 25، كما أن نسبة  % 37,50حديثة وھذا ما عبرت عنه نسبة 

يرون أن استحداث ھذه الخطة التسييرية من شأنه اإلفراز عن تحسين في مستوى 

تسيير المكتبة بحيث تصبح المكتبة أقدر على توزيع المھام والميزانية والتجھيزات 

 % 21,87يري للمكتبات ، وأرجع وغيرھا من األمور والتي تتعلق بالجانب التسي

أن إيجاد خطة تسييرية جديدة للمكتبة الجامعية سينتج عنه تسھيل الولوج إلى ھذا 

النوع الحديث من مصادر المعلومات وبالتالي سترتفع بذلك نسبة االستفادة الفعلية 

لھذه المصادر من قبل المستفيدين المترددين على المكتبة المركزية خاصة وأنھا 
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فھا موارد مالية كبيرة خاصة ما تعلق منھا باشتراكات قواعد البيانات ، إذ تقدر تكل

 Techniques deقيمة االشتراك السنوي لقاعدة  l’ingénieur   ماليين  7ب

 .دينار جزائري للسنة الواحدة

من المبحوثين فأرجعوا ضرورة وضع المكتبة المركزية لخطة  % 15,63أما 

رائھا لرصيدھا بھذا النوع الحديث من المصادر أرجعوه إلى تسييرية جديدة نتيجة إث

خدمة الھدف السامي واألساسي الذي إرضاء المستفيدين ، ويأتي ھذا اإلرضاء ألن 

نسبة ال بأس بھا من الباحثين الشباب يفضلون كثيرا استخدام المصادر اإللكترونية 

ثة المعلومات، للمعلومات لما تتمتع به من خصائص في الدقة والسرعة وحدا

وھناك فئة ال بأس بھا من المستفيدين المترددين على المكتبة المركزية لجامعة باتنة 

مما أدى بھا إلى محاولة خلق نوع من العدالة والتوازن بين كال الفئتين المقبلة منھا 

  .على المصادر المطبوعة وبين المفضلة للمصادر اإللكترونية 

ديدة للمكتبة الجامعية واعتباره كنتيجة إلثراء إن استحداث خطة تسيرية ج    

رصيدھا بالمصادر اإللكترونية للمعلومات يستلزم أيضا من المكتبة الجامعية طاقما 

  :     خاصا من العاملين ، وھذا ما يوضحه الجدول الموالي
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إضافة مصادر المعلومات اإللكترونية و ما يستلزم من المكتبة  ):10(جدول رقم 

  :امعية من طاقم خاص من العاملينالج

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

مختصين في اإلعالم 

  اآللي فقط

00  00 ℅  

مختصين في علم 

  المكتبات فقط 

00  00 ℅  

مكتبيون و مختصون في 

  اإلعالم اآللي معا

13  100 ℅  

  ℅ 100  13  المجموع

   

المكتبة الجامعية بھذا  على أن إثراء رصيد %100لقد أجمع كل المبحوثين وبنسبة 

النوع الحديث من مصادر المعلومات يفرض عليھا تشكيل طاقم خاص من العاملين 

بحيث يتوفر على الكفاءات والخبرة والممارسة المھنية التي تسمح له بمعالجة 

وتحليل وإعداد وكذا وضع ھذه المصادر اإللكترونية تحت تصرف المستفيدين 

ماشي مع احتياجاتھم البحثية حيث أنھم يرون أن ھذا وجعلھا قادرة أكثر على الت

ون فريقا مكونا من يجب أن يك -وحتى يستطيع االستجابة للشروط السابقة –الطاقم 

ن لشھادات جامعية في علم المكتبات و كذا مھندسين في اإلعالم اآللي مكتبيين حاملي

لمكتبات ، ألن ھذان التخصصان يكمالن بعضھما البعض من منظور أن علم ا

يتناول الجوانب العلمية والفنية من معالجة وتحليل وتكشيف واستخالص  
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واستراتيجيات البحث عن المعلومات وطرق إتاحتھا، بينما يمثل اإلعالم اآللي 

اإلطار التقني والتطبيقي للجوانب السابقة ، فھذا االرتباط والتكامل بين التخصصين 

في الكفاءات العاملة بھا وعدم اقتصارھا على يفرض على المكتبة الجامعية التنويع 

فئة المكتبيين فقط أو اكتفائھا بھا دون إشراك المھندسين اإلعالميين معھا، وھذا ألن 

طبيعة العمل في المكتبة الجامعية وارتباطه كثيرا بالتطورات التكنولوجية التي 

يؤكد ضرورة  تتعلق بالتجھيزات وأيضا بالحوامل والوسائط إضافة إلى البرمجيات

عمل كل من المكتبي و مھندس اإلعالم اآللي جنبا إلى جنب و بتكامل في أداء 

  .مھامھما بالمكتبة الجامعية

وبعد التعرف على الطاقم الخاص من العامليين الذي يتطلبه وجوده المصادر      

نية اإللكترونية في المكتبة الجامعية، نتساءل حول تأثير مصادر المعلومات اإللكترو

على مستوى الخدمات التي تقدمھا المكتبة الجامعية ، واإلجابة على ھذا السؤال 

  :       تظھر في الجدول الموالي

تأثير مصادر المعلومات اإللكترونية على مستوى الخدمات التي  ): 11(جدول رقم 

  تقدمھا المكتبة الجامعية

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  ٪ 92.30  12  تأثير كبير

  ٪ 07.70  01  تأثير متوسط

  ٪ 00  00  تأثير ضعيف

  ٪ 00  00  تأثير منعدم

   100  13  المجموع
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من المبحوثين أن مصادر المعلومات اإللكترونية تؤثر تأثيرا على  % 92,30يرى 

مستوى الخدمات التي تقدمھا المكتبة الجامعية وذلك من حيث السھولة والسرعة في 

فئة المستفيدين الفعليين ، كما و أنھا تقرب المستفيد أكثر من  اتساعو بالتالي التقديم 

رصيد المكتبة وتضع أمامه فرصا أكثر وأوسع الختيار وانتقاء المصادر التي 

أن مصادر  % 07,70تخدمه أكثر فأكثر في بحوثه أو دراسته، بينما يرى 

تقدمھا  المعلومات اإللكترونية تؤثر تأثيرا متوسطا على مستوى الخدمات التي

المكتبة الجامعية ولعل ھذا يرجع إلى محدودية استخدام ھذه المصادر من قبل 

المستفيدين وعدم تمكنھم من استخدامھا بشكل جيد أو لتخوفھم من االحتكاك بھذه 

التكنولوجيات الحديثة ، غير أن ھذه الفئة محدودة جدا بدليل محدودية النسبة المعبر 

  .% 07,70عنھا وھي 

معرفة الـتأثير الذي تلعبه مصادر المعلومات اإللكترونية على مستوى  بعد    

الخدمات التي تقدمھا المكتبة الجامعية ، نود التعرف على ما تتطلبه ھذه المصادر 

  :  اإللكترونية من المكتبة الجامعية والذي يوضحه الجدول التالي
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  لح المكتبة الجامعيةومصا مصادر المعلومات اإللكترونية ):  12(جدول رقم

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

تغيير كلي لمھام المصالح 

  الحالية

00  00 ٪  

اإلبقاء على المصالح 

  الحالية بمھامھا

00  00 ٪  

التعديل في بعض مھام 

  ھذه المصالح

13  100 ٪  

  ٪ 100  13  المجموع

 

تزويد و إثراء  من المبحوثين يتفقون على أن % 100يعبر الجدول أعاله على أن 

رصيد المكتبة الجامعية بمصادر المعلومات اإللكترونية يتطلب منھا التعديل في 

بعض مھام المصالح الحالية، وھذا التعديل يمس مصالح المعالجة الفنية من حيث 

تعديل بعض وظائفھم بما يتماشى ويتناسب وطبيعة ھذه المصادر ألن األكيد أنھا 

لمطبوعة التقليدية ، والتي ال تتطلب معاملة خاصة تختلف كثيرا عن المصادر ا

كتلك التي تستلزمھا المصادر اإللكترونية ، كما أن مصالح اإلعارة وباألحرى 

إتاحة ھذه المصادر لالستعمال واالنتفاع من قبل المستفيدين تتطلب التعديل في 

 طريقة عرض المصادر اإللكترونية وكذا كيفية استعارتھا بالنسبة لقواعد

المعلومات ، إضافة إلى تكييف المصالح والقاعات المخصصة لشبكة اإلنترنت بما 

يتناسب و يخلق نوعا من المالئمة بين خصائص ھذه الشبكة وبين حجم ونوع 

 .المستفيدين المترددين على المكتبة المركزية لجامعة الحاج لخضر
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المكتبة الجامعية فيما إن معرفتنا ما تتطلبه مصادر المعلومات اإللكترونية من     

يتعلق بالمصالح باعتبارھا المحيط الداخلي للمكتبة الجامعية ، يحيلنا إلى التعرف 

أيضا إلى ما تتطلبه ھذه المصادر من المكتبة الجامعية بالنسبة لمحيطھا الخارجي، 

  :  وھذا ما يوضحه الجدول الموالي

مصادر المعلومات بإثراء المكتبة الجامعية متطلبات   ) : 13(جدول رقم 

  :اإللكترونية 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة 

  ٪ 00  00  العمل بشكل فردي 

العمل في إطار التعاون 

  مع مكتبات أخرى

10  58.82 ٪  

العمل في إطار شراكة مع 

  مؤسسات أخرى

07  41.17 ٪  

  ٪ 100  17  المجموع

  

ى أن إثراء رصيد فقون علمن المبحوثين يت % 58,82يوضح الجدول أعاله أن 

المكتبة الجامعية بمصادر المعلومات اإللكترونية يتطلب من المكتبة الجامعية 

  BNF التعاون مع مكتبات أخرى ومن بين ھذه المكتبات المكتبة الوطنية لفرنسا

حيث تتعاون معھا المكتبة المركزية في جانب الفھرسة والتصنيف ، كما أن المكتبة 

لخضر تتعاون أيضا مع المكتبات الجامعية لكل من  المركزية لجامعة الحاج

بروكسل ببلجيكا،جامعة مارساي بفرنسا، جامعة كلوج نابوكا برومانيا ، جامعة 
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محمد بوقرة ببومرداس بالجزائر، جامعة أبو بكر القاضي بتلمسان الجزائر ، جامعتا 

  .بتونس monastirقفصي و 

لوب منھا العمل في إطار شراكة على أن المكتبة الجامعية مط % 41,17 ويجمع

للمعلومات اإللكترونية  Eiflمع مؤسسات أخرى والتي من بينھا المؤسسة اإليطالية 

للمكتبات، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر ، والمركز الوطني للبحث 

وھذا التعاون يدخل في إطار مشروع توسيع الولوج الحر   Ceristالعلمي والتقني  

  . ISTلى المعلومات العلمية والتقنية داخل الجامعات المغاربية إ

بعد التعرف على ھذه المتطلبات التي يوجبھا إثراء رصيد المكتبة الجامعية     

بالمصادر اإللكترونية للمعلومات ، ننتقل من خالل الجدول الموالي إلى معرفة رأي 

ھذه المصادر اإللكترونية في المكتبي في الكيفية التي يمكن من خاللھا استغالل 

  .تنويع خدماتھا الموجھة إلى مجتمع المستفيدين 
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استغالل ھذه المصادر اإللكترونية في  كيفية  رأي المكتبي في  : 14دول رقم ج

  :تنويع خدماتھا

  %النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

متابعة كل تطور 

تكنولوجي يتعلق بھذه 

  المصادر

04  30.76%  

رويج لھذه المصادر الت

  واإلعالن عنھا

02  15.38%  

توفير كل التجھيزات 

والوسائل المساعدة على 

  استغالل ھذه المصادر 

03  23.07%  

تدريب العمال على 

  استخدامھا بشكل أفضل

02  15.4%  

  %15.4  02  دون إجابة

  %100  13  المجموع

  

من خاللھا استغالل  على أن أفضل كيفية يمكن للمكتبةتتفق أغلب آراء المكتبيين 

مصادر المعلومات اإللكترونية لتنويع خدماتھا تتمثل في متابعة كل تطور 

تكنولوجي يتعلق بھذه المصادر من حيث تطور حواملھا ووسائطھا من جانب 

السعة التخزينية وكذا سرعة تخزين واسترجاع المعلومات وأيضا مدى دقتھا في 

ضا من جانب ما يتعلق بالتجھيزات المادية اإلجابة على استفسارات المستفيد، وأي

التي تسھل استخدام وتشغيل ھذه المصادر اإللكترونية إضافة إلى البرمجيات وھذا 
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ضرورة توفير كل  % 23,07، بينما يرى % 30,76ما عبرت عنه النسبة 

التجھيزات والوسائل المساعدة على استغالل ھذه المصادر ويعني ذلك توفير 

بعات وغيرھا من الوسائل التي تمكن المستفيد من استخدام ھذه الحواسيب والطا

المصادر اإللكترونية للبحث عن المعلومات التي تخدمه في مجال بحثه أو دراسته 

على حد السواء، كما وتساعده أكثر على الوصول إلى المعلومة المناسبة وھو ما 

تحميل أو النسخ يتطلب وسائل وتجھيزات حديثة ذات استطاعة كبيرة وقابلة لل

 .الورقي إلى غير ذلك

ضرورة الترويج لمصادر المعلومات اإللكترونية واإلعالن  % 15,38بينما يرى 

عنھا بتنظيم أيام دراسية أو محاضرات عامة وإما بتنظيم أيام تكوينية يشارك فيھا 

المستفيدون المترددون على المكتبة المركزية، ذلك أن ھذه المصادر تكلف ميزانية 

المكتبة المركزية مبالغ مالية ضخمة خاصة ما تعلق باالشتراكات السنوية في 

قواعد المعلومات العالمية ، لكن المالحظ عدم استغاللھا كما يجب من قبل 

المستفيدين وھذا إما لجھلھم أصال باشتراك المكتبة المركزية فيھا وإما لعدم 

لتالي يشكل ذلك حاجزا أمام معرفتھم الجيدة لكيفية البحث في ھذه القواعد وبا

االستغالل األمثل لمثل ھذه المصادر اإللكترونية خاصة وأنھا تتميز بتوفير 

فيرون ضرورة تدريب  % 15,40المعلومة األحدث وبشكل دقيق وسريع، أما 

العمال على استخدام ھذه المصادر بشكل أفضل إيمانا منھم أن استغالل المستفيدين 

دة يستوجب أوال تكوين العمال وتدريبھم على طرق لھذه المصادر بصورة جي

البحث فيھا وكيفية استخدام نتائج البحث ومن ثم يتولى ھؤالء العمال تكييفھا مع 

من  % 15,40مستوى ونوع وحجم المستفيدين المنتمين إلى المكتبة، بينما 

معية المبحوثين لم تعلق ولم تذكر رأيھا في الكيفية التي يمكن بھا للمكتبة الجا

استغالل ھذه المصادر الحديثة في تنويع خدماتھا ولعل ذلك يعود إلى حداثة عملھم 
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بالمكتبة المركزية و إما لعدم اقتناعھم أصال بضرورة وجود مثل ھذا النوع من 

  . المصادر ضمن رصيد المكتبة الجامعية لذا امتنعوا عن اإلجابة

  نوع خدمات المكتبات الجامعيةمصادر المعلومات اإللكترونية وت: المحور الثاني

   الفھرس اآللي بالمكتبة از نجفترة إ:  15جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  % 00  00  سنوات 10منذ أكثر من 

  %100  13  سنوات 05منذ أكثر من 

  %00  00  منذ أكثر من سنتين

  %00  00  منذ أقل من سنتين

  %00  00  لم ينجز بعد

  %100  13  المجموع

  

من المبحوثين اتفقوا على أن شروع المكتبة  %100يبين الجدول أعاله أن نسبة 

المركزية لجامعة الحاج لخضر في إنجاز فھرسھا اآللي تعود إلى أكثر من خمس 

أين اقتنت المكتبة المركزية نظام سنجاب  2001سنوات مضت وبالضبط في سنة 

كل البيانات البيبليوغرافية الطبعة األولى من مركز السريست وشرعت في إدخال 

المتعلقة بمختلف المصادر المتوفرة ضمن رصيدھا والتي كانت أغلبھا في ذلك 

الوقت ورقية من كتب ، دوريات، موسوعات، معاجم، وقد اتخذت إدارة المكتبة 

المركزية ھذه الخطوة انطالقا من سعيھا إلى تسھيل وصول المستفيد إلى المعلومة 

ادة من ھذا الفھرس كانت محلية على مستوى مبنى المكتبة حتى ولو أن االستف

المركزية أي تتطلب حضور المستفيد إلى المكتبة المركزية واستخدام المنافذ المتاحة 
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 2005فيھا محليا للوصول إلى األوعية والمصادر التي يحتاجھا، وبحلول سنة 

أصبحت عملية أكثر  اقتنت المكتبة المركزية الطبعة المستحدثة لنظام سنجاب والتي

خاصة بعد احتوائھا على إمكانية إتاحة الفھرس اآللي على شبكة اإلنترنت وأصبح 

بإمكان المستفيد إجراء عملية مساءلة للقاعدة من أي مكان من الجزائر أو من أي 

مكان من العالم ، والحصول على العناوين مصادر المعلومات التي تتوفر على 

للفھرسة واالقتناء وأيضا إمكانية نقل البيانات خصائص وامتيازات عديدة 

إضافة إلى إمكانية عرض صورة للغالف   BNFو     ELECTREالبيبليوغرافية من 

الخارجي لكل كتاب أو دورية، حيث قامت المكتبة المركزية بنقل الرصيد المفھرس 

ترتب  ير أنه قدالفالش ديسك إلى الطبعة الجديدة، غفي الطبعة القديمة عن طريق 

عن ذلك حدوث تكرار في بعض العناوين ، لذا أوكلت إدارة المكتبة المركزية مھمة 

حذف وتعديل العناوين المكررة إلى مكتبيين إثنين مكلفين بقسم المصادر باللغة 

  .العربية وعون تقني  في المكتبات مكلف بقسم المصادر باللغة الفرنسية

ھا المكتبة المركزية فھرسھا اآللي ب يحويوضح الجدول التالي الطرق التي تت    

  :    لمجتمع المستفيدين 
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  إتاحة المكتبة فھرسھا اآللي للمستفيدين طرق: 16جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

منافذ محلية موجودة داخل 

  المكتبة

13  50 ℅  

  ℅ 50  13  موقعھا اإللكتروني

  ℅ 00  00  أخرى

  ℅ 100  26  المجموع

  

من المستفيدين يلجئون إلى الفھرس اآللي للمكتبة  % 50وضح الجدول أعاله أن ي

عن طريق المناصب المحلية المتوفرة على مستوى مبنى المكتبة بحيث يقوم 

المستفيد بمساءلة الفھرس اآللي للمكتبة والمصمم ضمن نظام سنجاب من خالل 

نوعيھا الداخلية أجھزة الحاسوب المتوفرة في مصلحة من مصالح اإلعارة ب

من المستفيدين يستخدمون الفھرس اآللي للمكتبة عن  % 50والخارجية ، كما أن 

طريق الرابط التشعبي المتاح على الموقع اإللكتروني للمكتبة والمسمى 

Recherche  d’ouvrage   وھذا بھدف تسھيل المكتبة على المستفيد عملية

ثه أو في موضوع تخرجه ، إذ أن البحث عن المصادر التي تخدمه، سواء في بحو

ھذا الفھرس اآللي وبإتاحته على شبكة اإلنترنت من خالل ھذا الموقع اإللكتروني 

للمكتبة يمكن المستفيد من إجراء المساءلة من أي مكان من العالم يكون مرتبطا 

بشبكة اإلنترنت ليستطيع الحصول على عناوين األوعية الفكرية ومصادر 

إلى ملخصات عنھا وكذا أرقام تصنيفھا بل وحتى تحديد مكان المعلومات إضافة 
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تواجدھا ھل ھي موجودة على مستوى المكتبة المركزية أو بإحدى مكتبات الكليات 

: أو بمكتبات األقسام، وأيضا تفيد في تحديد عدد نسخ كل عنوان وكذا طبيعة إعارته

ل مكتبة من فھرسة ھل ھي داخلية فقط أم خارجية، ذلك أن الفھرس اآللي يمكن ك

مصادرھا المعلوماتية على حدا ولكنھا في الوقت نفسه تندمج آليا ضمن الفھرس 

الموحد لمكتبات جامعة الحاج لخضر ، ونشير إلى أن عملية مساءلة الفھرس اآللي 

تتضمن ثالث حقول باستخدام كلمات مفتاحية إما بموضوع البحث أو باسم المؤلف 

 .اتهأو بعنوان الوعاء في حد ذ

إن معرفة الطرق التي تتيح بھا المكتبة المركزية فھرسھا اآللي للمستفيدين     

تجعلنا نتساءل عن الكيفية التي يتم بھا تدريب المستفيدين للبحث في ھذا الفھرس 

  :     اآللي ، واإلجابة يوضحھا الجدول الموالي

  ي للمكتبةكيفية تدريب المستفيدين للبحث في الفھرس اآلل : 17جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  ℅ 00  00  تنظيم دورات تدريبية 

إقامة محاضرات تكوينية 

  عامة

00  00 ℅  

  ℅ 54.16  13  اإلرشاد الفردي

  ℅ 45.83   11  اللوحات اإلعالنية

  ℅ 00  00  أخرى

  ℅ 100  24  المجموع
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طريقة األولى من المبحوثين يجمعون على أن ال % 54,16يظھر الجدول أعاله أن 

واألكثر شيوعا في تدريب المستفيدين للبحث في الفھرس اآللي للمكتبة تتم عن 

طريق اإلرشاد الفردي الذي يتلقاه كل مستفيد يرغب في استخدام الفھرس اآللي وال 

يكون على دراية مسبقة به من المكتبي  أو التقني السامي في علم المكتبات أو 

التابعين لمصالح اإلعارة ، إال أن ھذه الطريقة تأخذ العون التقني في المكتبات 

الكثير من وقت وجھد الموظفين بل تجعلھم أحيانا يتقاعسون عن القيام بمھمة 

التدريب وھذا راجع لشعورھم باإلرھاق خاصة إذا كان عدد المستفيدين المترددين 

ضرات عليھم كبيرا ، وقد أعربوا عن أملھم في إقامة دورات تدريبية أو محا

تكوينية في بداية كل موسم جامعي أو تكليف موظفين بعينھم لتقديم ھذه الخدمة 

والمتمثلة في تكوين المستفيدين بحيث يتولون مھمة تكوين وتدريب المستفيدين على 

فتمثل طريقة أخرى  % 45,83كيفية البحث في ھذا الفھرس اآللي طيلة السنة، أما 

استخدام اللوحات اإلعالنية والتي يتولى منسق في  والمتمثلةلتدريب المستفيدين 

المكتبات إعدادھا وطباعتھا ومن ثم قام بتعليقھا عند مدخل كل مكتبة من مكتبات 

الجامعة بما فيھا مكتبات الكليات وكذا مكتبات األقسام، وھذه اللوحات اإلرشادية 

تروني للمكتبة تشرح للمستفيد طريقتا إتاحة ھذا الفھرس اآللي أي عبر الموقع اإللك

المركزية أو عبر المنافذ المحلية المتوفرة بمبنى المكتبة المركزية ثم تقدم شرحا 

 .حول كيفية استخدام ھذا الفھرس

  

بعد التعرف عن كيفية تدريب المستفيدين على استخدام الفھرس اآللي للمكتبة ،    

  :        رونيةنتعرف على الكيفية التي تتم بھا إعارة مصادر المعلومات اإللكت
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  إعارة األوعية الفكرية اإللكترونية كيفية: 18جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

إعارة 

  داخلية

  % 00  00  ال

  %50  13  نعم

إعارة 

  خارجية

  % 50  13  ملء استمارة ورقية

  % 00  00  بصفة آلية

  % 100  100  المجموع

   

ن مصادر المعلومات اإللكترونية تتم م % 50يتضح من خالل الجدول أعاله أن 

إعارتھا إعارة داخلية ويتعلق األمر باألقراص الضوئية الموجودة على مستوى 

مصلحة الرسائل الجامعية و التي تتم إعارتھا إعارة داخلية فقط بحيث يكتفي 

المستفيد باإلطالع الداخلي على محتوى القرص الضوئي و ال يسمح له بأخذه معه 

من المكتبة المركزية على حقوق التأليف من النسخ و التوزيع غير  وذلك حفاظا

من مصادر المعلومات اإللكترونية األخرى فتتم إعارتھا  % 50القانونيين ، أما 

إعارة خارجية ويتعلق اآلمر بقواعد المعلومات العالمية التي تشترك فيھا المكتبة 

قية وھي عبارة عن تعھد المركزية فقط يتوجب على المستفيد ملء استمارة ور

خطي يحمل بياناته الشخصية و إمضائه ليتم منحه اسم المستخدم  وكلمة المرور 

ليصبح بإمكانه الولوج إلى ھذه القواعد من أي مكان مرتبط بشبكة اإلنترنت فقط 

يترتب عليه المحافظة على اسم المستخدم وكلمة المرور الممنوحة له وعدم تسريبھا 

 .إلى عقوباتألن ذلك سيعرضه 

أما اإلعارة بصفة آلية فلم تتجسد بعد ألنھا تتطلب أن يكون كل الرصيد الوثائقي 

للمكتبة المركزية لجامعة الحاج لخضر مدخال في الفھرس اآللي وھذا األمر لم 
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يتحقق بعد بصفة كلية وذلك لثراء المكتبة وضخامة حجم مجموعاتھا وھو ما يحتاج 

كما وتتطلب اإلعارة اآللية الكثير من أجھزة  إلى بعض الوقت إلتمام ذلك،

الحجم الھائل تلبية الحاسوب ذات االستطاعة العالية والنوعية الجيدة حتى تستطيع 

لعمليات اإلعارة التي تتم يوميا بالمكتبة المركزية ، كما وتتطلب تجھيزات 

إلكترونية خاصة لوضع شرائح على كل وعاء فكري وتجنب سرقته أو خروجه 

  .القانوني من مبنى المكتبي  غير

استرجاع المصادر وھذا ما يجعلنا نتساءل عملية تتبعھا اإلعارة ھذه إن عملية     

حول الطريقة التي يتم بھا إشعار المستفيدين المتأخرين عن موعد مصادر 

  :    المعلومات اإللكترونية ، واإلجابة عن ذلك يوضحھا الجدول الموالي 

إشعار المستفيدين عن تأخرھم في إرجاع مصادر  طرق:   19جدول رقم 

  المعلومات اإللكترونية

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  % 69.23  09  المراسالت العادية

  % 23.07  03  البريد اإللكتروني

  % 07.69  01  الفاكس

  % 00  00  طرق أخرى

  % 100  13  المجموع

  

رجاع المصادر اإللكترونية التي عند تأخر المستفيدين عن التاريخ المحدد لھم إل

بحوزتھم تلجأ المكتبة المركزية إلى تذكيرھم بذلك عن طريق إرسال إشعارات 

وتلزمھم  ةالعادي عن طريق المراسالت % 69,23مطبوعة وھذا ما تبينه النسبة 
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بضرورة إرجاع ھذه المصادر في أقرب اآلجال و األمر يتعلق ھنا باألقراص 

سالھا عن طريق من اإلشعارات فيتم إر % 23,07يديو ، أما الضوئية و أقراص الف

وھي تخص عادة األساتذة والباحثين وطلبة ما بعد التدرج نظرا البريد اإللكتروني 

لحجمھم المحدود وامتالكھم لعناوين بريد اإللكتروني وھو ما يسھل عملية إشعارھم 

صولھا في أسرع اآلجال إلكترونيا ذلك أن البريد اإللكتروني يوفر الوقت ويضمن و

خاصة و أن ھته الفئة من المستفيدين تستخدم كثيرا بريدھا اإللكتروني فھي دائمة 

فيتم تذكيرھم بإرجاع المصادر  % 07,69الولوج إليه بصفة منتظمة ، أما 

اإللكترونية التي بحوزتھم عن طريق الفاكس وھذا يتعلق باإلعارة التي تتم بين 

 .ا يتعلق بالرسائل الجامعية ماجستير أو دكتوراه المكتبات الجامعية فيم

  

وجدير بالذكر أن ھذه العملية أي عملية إرسال اإلشعارات تتعلق بالمصادر     

اإللكترونية للمعلومات المتوفرة في شكل أقراص فيديو و األقراص الضوئية ألنھا 

  .تمثل الجانب الملموس والممكن حمله واالنتقال به من مكان إلى آخر 

والجدول الموالي يتطرق إلى الكيفية التي تتبعھا المكتبة المركزية لإلعالن عن      

  :مصادر المعلومات اإللكترونية المقتناة حديثا ضمن رصيدھا الوثائقي
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  إعالن المكتبة عن مصادر المعلومات اإللكترونية الجديدة طرق: 20جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة 

ل بشك

ورقي عن 

  :طريق

  % 50  13  اللوحات اإلعالنية

  % 00  00  مطبوعات توزع على المستفيدين

قوائم مطبوعة تعلق في أرجاء 

  مختلفة من المكتبة

00  00 %  

  % 00  00  أخرى

بشكل 

إلكتروني 

عن 

  :طريق

إرسال قوائم بھذه المصادر 

اإللكترونية إلى البريد اإللكتروني 

  للمستفيدين

00  00 %  

عالن عنھا في الموقع اإللكتروني اإل

  للمكتبة

13  50 %  

  % 00  00  أخرى

  % 100  26  المجموع

  

تقوم المكتبة المركزية عند كل عملية اقتناء وتزويد جديدة بالمصادر اإللكترونية 

الجديدة باإلعالن عنھا و إعالم المستفيدين بذلك إما بشكل ورقي وذلك عن طريق 

بحيث تقوم بوضع قائمة تتضمن عنوان  % 50تمثل نسبة اللوحات اإلعالنية والتي 

) قرص ضوئي أو قرص فيديو أو قاعدة معلومات( المصدر اإللكتروني ونوعه 

وطريقة الوصول إليه في لوحات إعالنية كبيرة عند مدخل المكتبة المركزية وكذا 

شكل عند مداخل مكتبات الكليات واألقسام األخرى ، كما و تقوم باإلعالن عنھا ب

إلكتروني من خالل وضع نفس القائمة المتوفرة ورقيا على الموقع اإللكتروني 
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للمكتبة المركزية ، وھي بھذا تعمل على إعالم أكبر قدر ممكن من المستفيدين 

المنتمين إليھا سواء بترددھم الشخصي على مصالح المكتبة المركزية أو من خالل 

ي كافة االحتماالت الممكنة والسبل ولوجھم إلى موقعھا اإللكتروني وبذلك تغط

المتوفرة للمستفيد حتى يتعرف على الجديد من ھذه المصادر والمضاف حديثا إلى 

 .رصيد المكتبة 

وتعتبر كال العمليتان التي تقوم بھما المكتبة المركزية سواء المتعلقة باإلعالن     

تعتبر وجھا من  بالشكل الورقي أو تلكم التي تخص اإلعالن بالشكل اإللكتروني

أوجه خدمة اإلحاطة الجارية التي تعد خدمة مھمة وأساسية في كل مكتبة بحيث 

المكتبة له تبقي المستفيد دوما على اتصال بالمكتبة وتشعره باألھمية التي توليھا 

  .   الجامعية من خالل إشراكھا له في كل ما يھمه ويخدمه

  ابات الستفساراتھم حصول المستفيدين على إجطرق  :  21جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  ℅ 69.23  09  طريقة شفھية مباشرة

  ℅ 00  00  طريقة كتابية

عن طريق البريد 

  اإللكتروني

04   30.77 ℅  

  ℅ 100  13  المجموع

  

من استفسارات المستفيدين يتلقون عليھا إجابات  % 69,23يبين الجدول أعاله أن 

ريق طرحھم الستفساراتھم وكل األسئلة المتعلقة سواء بشكل شفھي مباشرة عن ط
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بكيفية البحث في الفھرس اآللي أو الورقي أو فيما يتعلق بكيفية اإلعارة ومدتھا 

وغيرھا من األسئلة األخرى وتوجيھھا بصورة مباشرة إلى المكتبي المسئول عن 

من  % 30,77تلكم المصلحة و التقنيين الساميين واألعوان التقنيين ، أما 

االستفسارات التي يوجھھا المستفيدون عن طريق البريد اإللكتروني فتستقبل إما في 

البريد اإللكتروني للمحافظة الرئيسية للمكتبة المركزية وإما في البريد اإللكتروني 

لمسئول مصلحة اإلعالم اآللي و أيضا البريد اإللكتروني للمكتبة المركزية والذي 

يم الموقع  اإللكتروني للمكتبة و قاعة اإلنترنت، ويعود تشرف عليه مسئولة تصم

التنويع في طرق الرد على استفسارات المستفيدين دليال على سعي المكتبة نحو 

خدمة مستفيديھا بكل السبل وتذليل كل الحواجز والصعوبات التي تقف كحاجز 

كتبة يحول دون استفادتھم القصوى من مختلف مصادر المعلومات المتوفرة بالم

 " .الخدمة المرجعية"وتدخل ھذه العملية ضمن ما يعرف ب

إن خلق الخدمة المرجعية والمتمثلة في الرد على استفسارات المستفيدين، بغية    

تذليل الصعوبات أمام المستفيدين يحيلنا إلى التعرف على الموظفين المكلفين بعملية 

  الجدول التالي          اإلجابة على استفسارات المستفيدين وھو ما يتضح في

  ن بعملية اإلجابة على استفسارات المستفيدينالموظفون المكلفو :  22جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة 

موظفين مكلفين خصيصا 

  بھا

00  00 %  

كل الموظفين تقع على 

  عاتقھم ھذه المھمة

13  100 %  

  % 100  13  المجموع
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الموظفين الموكلة إليھم عملية الرد واإلجابة على  من المبحوثين أن % 100أجمع 

استفسارات المستفيدين ھم كل الموظفين مكلفين بھذه المھمة، بحيث أن جميع 

الموظفين العاملين في المكتبة المركزية بمختلف مصالحھا وتعدد الخدمات التي 

المستفيد مكلفون بالرد على مختلف االستفسارات واألسئلة التي يطرحھا  يقدمونھا ،

استخدام قواعد المعلومات إلى غير ذلك من االستفسارات إال بإما حول كيفية القيام 

" أن الموظفين يأملون بتخفيف ھذا العبء عنھم بتكليف فريق معين يتولى تقديم 

ألن ذلك سيجعلھا أكثر تنظيما و أكثر استجابة لالستفسارات " الخدمة المرجعية 

لمستفيدين المترددين على المكتبة المركزية ، كما وأن الكثيرة للحجم الھائل من ا

 .ذلك يجسد مبدأ التخصص في المھام

  

والجدول الموالي يحيلنا إلى التعرف على ما إذا كانت المكتبة تتوفر على قاعات    

  .      خاصة بشبكة اإلنترنت وكيفية االستفادة منھا

كة اإلنترنت وكيفية االستفادة توفر المكتبة على قاعات خاصة بشب :  23جدول رقم 

  منھا

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة 

  ℅ 50  13  التسجيل

  ℅ 00  00  االشتراك

  ℅ 13  13  استخراج بطاقة القارئ

  ℅ 100  26  المجموع
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يبين الجدول أعاله أن المكتبة المركزية لجامعة الحاج لخضر تتوفر على قاعات 

األولى موجودة بالطابق : ي قاعتين اثنتين خاصة بشبكة اإلنترنت ، وھي تتمثل ف

األول تخدم كافة المستفيدين من طلبة التدرج بمختلف مستوياتھم وتنوع 

منفذا لالرتباط بشبكة اإلنترنت ، وھذا ما  14تخصصاتھم وھي تحتوي على 

ويكفي امتالك جھاز حاسوب محمول وبطاقة القارئ  % 50عبرت عنه النسبة 

كزية لالستفادة من خدمة شبكة اإلنترنت بھذه القاعة ولمدة الخاصة بالمكتبة المر

ساعتين لكل مستفيد خالل كل فترة صباحية ومسائية، أما القاعة الثانية فمتواجدة 

" ماجستير و دكتوراه " بالطابق الرابع وھي موجھة لطلبة الدراسات العليا 

وھي تتطلب منھم المسجلين بجامعة الحاج لخضر  وكذا طلبة الماستر سنة ثانية، 

التسجيل في بداية كل موسم جامعي واستخراج بطاقة القارئ الخاصة بھم ، وھذا 

جھاز حاسوب مرتبطة  66، علما أن ھذه القاعة مجھزة ب  % 50ما أكدته النسبة 

بشبكة اإلنترنت، غير أن ھذه القاعة تابعة لرئاسة الجامعة تسييرا و تنظيما وتعرف 

 ".يا لإلعالم اآلليقاعة الدراسات العل" ب 

ويحيلنا الجدول الموالي إلى التعرف عن األوجه التي تستفيد بھا المكتبة الجامعية     

  :من شبكة اإلنترنت 
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  أوجه استفادة المكتبة من شبكة اإلنترنت : 24جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  % 46.42  13  االتصال بدور النشر

  % 07.14  02  يناالتصال بالمستفيد

االتصال بالمكتبات 

  الجامعية األخرى

09  32.12 %  

خدمات أخرى الولوج إلى 

  مواقع المكتبات الكبرى 

04  14.28 %  

  % 100  28  امجموع

من أوجه استفادة المكتبة من شبكة اإلنترنت  % 46,42يتبين من الجدول أعاله أن 

ب الوطني وكذا الموجودة في تتمثل  في اتصالھا بدور النشر المنتشرة عبر الترا

الدول األخرى سواء العربية منھا أو األجنبية ، ذلك أن شبكة اإلنترنت تتميز 

بخاصية السرعة في التواصل وكذا اقتصاد الوقت والجھد باختصار المسافات وكذا 

تسھيل عملية الحصول على ردود الناشرين خاصة و أن أغلب دور النشر الحالية 

ونية على الشبكة العنكبوتية والتي تعتبر كواجھة للتعريف تملك مواقع إلكتر

بالمصادر التي تنشرھا وباألسعار والتخفيضات وغيرھا من الخدمات األخرى، 

الحالية أصبحت تتجه نحو التخصص في النشر دون أن ننسى أن الكثير من دور 

 خصص، وھذا الكتسابھا النوعية والتنشر مؤلفات في مجال علمي بعينه دون غيره 

من أوجه ھذه االستفادة فتتمثل في االتصال بالمكتبات الجامعية  % 32,12أما 

األخرى سواء الموجودة منھا بالجزائر وذلك عند تنظيم ملتقيات ، دورات تكوينية ، 

كمكتبة : أو تلكم المكتبات الجامعية في الدول األخرى العربية منھا و األجنبية

 .سا ومكتبة جامعة قفصى بتونسجامعية بروفانس بمارسيليا بفرن
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عن استفادة المكتبة الجامعية من شبكة اإلنترنت  % 14,28بينما عبرت النسبة  

في الولوج إلى مواقع المكتبات العالمية كمكتبة الملك فھد الوطنية والمكتبة الفرنسية 

ية الوطنية و أيضا قواعد المعلومات العالمية ، إضافة إلى مواقع المكتبات االفتراض

  .كموقع المكتبة العراقية االفتراضية 

كما تستفيد المكتبة المركزية من شبكة اإلنترنت في االتصال بالمستفيدين بنسبة  

من خالل اإلجابة على استفساراتھم المتعددة والمتباينة و أيضا من  % 07,14

  .خالل إشعارھم بالمصادر المتأخرة والتي يتوجب إرجاعھا إلى المكتبة 

نا الجدول الموالي إلى معرفة مصادر المعلومات اإللكترونية التي يقترحھا ويحيل  

  :       المكتبيون لتنويع خدمات المعلومات المقدمة بالمكتبة الجامعية

 

لتنويع المقترحة من قبل المكتبيين لكترونية اإلمعلومات المصادر  : 25جدول رقم 

  خدمات المعلومات بالمكتبة الجامعية

  النسبة المئوية  تكرارال  اإلجابة

  % 61.53  08  الدوريات اإللكترونية

أفالم علمية على شكل 

DVD 

04  30.77 %  

األنواع المتوفرة كافية و 

 ال حاجة إلضافة نوع آخر

01  07.69 %  

  % 100  13  المجموع
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إثراًء لرصيد المكتبة المركزية من مصادر المعلومات اإللكترونية اقترح المكتبيون 

وذلك ألنھا تخدم  % 61,53دوريات اإللكترونية المتخصصة وذلك بنسبة اقتناء ال

اء واإلعالم اآللي والطب والبيطرة والصيدلة يالتخصصات العلمية كالفيزياء والكيم

وتمكن من كسب مستفيدين جدد يحبذون خدمة الدوريات اإللكترونية، كما عبر 

ولم ال  DVDة على شكل أن إثراء رصيد المكتبة بأفالم و أشرطة علمي % 30,77

تجھيز قاعات خاصة بمشاھدة ھذه األشرطة العلمية مما يسمح بخلق خدمة 

فيرون أن أنواع مصادر المعلومات التي  % 07,69الفيديوتيك بالمكتبة ، أما 

تقتنيھا المكتبة المركزية كافية وتخدم احتياجات المستفيدين و ال حاجة إلى تعزيزھا 

 .بأنواع أخرى

من قبل المكتبيين تدل على وعيھم بأھمية المقترحة المصادر اإللكترونية إن ھذه   

  .ھذه المصادر ودورھا الفعال في خدمة البحث العلمي

 

  خصائص مصادر المعلومات اإللكترونية و الخدمات الجديدة: المحور الثالث 
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  الوسائل التكنولوجية المتوفرة بالمكتبات الجامعية :  26جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  جابةاإل

  % 20  13  أجھزة الحاسوب

  % 20  13  ماسح ضوئي

  % 20  13  تكنولوجيا الويفي

  % 20  13  طابعات الليزر

آالت النسخ 

photocopieuses 

13  20 %  

  % 00  00  أخرى

  % 100  65  المجموع

  

وع بھا لجامعة باتنة تتنالمكتبة المركزية أجمع أفراد العينة المبحوثة على أن 

 %20الوسائل التكنولوجية المستخدمة في مختلف مصالح المكتبة ، حيث يرى 

وتكون ھذه األجھزة موزعة على مصالح العمليات الفنية  منھم توفر أجھزة حاسوب

الخ وكذا  على مصالح اإلعارة الداخلية واإلعارة ...من اقتناء ، فھرسة، تصنيف، 

من  %20يجمع ة الدراسات العليا ، كما الخارجية وقاعة اإلنترنت الخاصة بطلب

وھو يستخدم في مسح أغلفة الدوريات  الماسح الضوئي على وجود أفراد العينة

والكتب المطبوعة من أجل عرضھا في الموقع اإللكتروني للمكتبة ، كما أن المكتبة 

المركزية مجھزة بتكنولوجيا الويفي التي تساعد كثيرا في تخفيف الضغط على 

إلنترنت وھي تغطي المبنى داخليا وحدوده الخارجية ، بل وتمكن قاعات ا

المستفيدين االتصال بالشبكة بواسطة ھواتفھم النقالة إذا كانت معدة لھذا الغرض ، 
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الوسائل التكنولوجية المتوفرة بالمكتبة أھم من  واحدةوتمثل الطابعات الليزرية 

سخ اللوحات اإلعالمية والتي تستخدم في ن %20من خالل ما أقره المركزية 

واإلعالنات وجداول اإلرسال للناشرين والموزعين وغيرھا ، وھي موزعة بين 

 توفر المكتبة أيضا من المبحوثين  %20يرى مصلحتي االقتناء واإلنترنت ، كما 

والتي تستعين بھا المكتبة في نسخ األوراق   Photocopieusesمن آالت النسخ 

 .ا يتعلق بوظائفھا ومھامھا اإلدارية وكذا الخدماتيةاإلدارية واإلعالنات وكل م

إن معرفة الوسائل التكنولوجية المتوفرة بالمكتبة المركزية تحيلنا إلى التعرف       

ومن خالل الجدول الموالي على الھدف من استخدام ھذه الوسائل التكنولوجية 

  :بالمكتبات الجامعية

  :لوسائل التكنولوجية بالمكتبات الجامعيةالھدف من استخدام ھذه ا:   27جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  % 33.33  09  التماشي مع العصر

  % 25.92  07  جلب المستفيدين

  % 40.74  11  تحسين مستوى الخدمات

  % 37.03  10  تطوير المكتبة الجامعية

  % 100  27  المجموع

  

كنولوجية بالمكتبات الجامعية على أن استخدام ھذه الوسائل الت % 40,74أجمع 

يرمي إلى تحسين مستوى الخدمات التي تقدمھا ھذه األخيرة خاصة و أن ھذه 

الوسائل تتمتع بخصائص السرعة والدقة في العمل وكذا االقتصاد في الوقت 

فيرون إن  % 37,03والجھد في إنشاء خدمة ما أو المستغرقين في تحقيقھا ، أما 
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تكنولوجية بالمكتبة الجامعية يساھم في تطوير المكتبة استخدام ھذه الوسائل ال

الجامعية وھذا بخروجھا من النظام التقليدي المعتمد على الورق والطرق اليدوية 

الروتينية المتبعة والمكلفة ماديا وماليا ألنھا باعتمادھا على ھذه الوسائل 

التخزين و أيضا التكنولوجية تسھل المعامالت وتسرع عمليات المعالجة والتحليل و

على أن تعزيز الكيان المادي وعتاد المكتبة الجامعية  % 33,33البث ، بينما اتفق 

بھذه الوسائل التكنولوجية يأتي من باب التماشي مع العصر خاصة في خضم 

السنوات األخيرة التي أصبح الحكم فيھا على أي مؤسسة أو أي نظام بالتقدم 

عتادھا وتجھيزاتھا المادية فلم تعد أي منھا  والتطور مرھونا كثيرا بمدى تطور

الخ، ألن القرن الواحد والعشرين ھو ...خالية من الحاسوب أو الماسح الضوئي 

قرن التكنولوجيا بما فيھا التكنولوجيا التي تتعلق بالمعلومات من حيث المعالجة ، 

ث التخزين، االسترجاع، وكذا التكنولوجيا المرتبطة باالتصال من حيث الب

 . والتوزيع

فيرون أن الھدف من تعزيز المكتبة الجامعية بالوسائل التكنولوجية  % 25,92أما 

يرمي إلى جلب المستفيدين وكسب مستفيدين جدد من فئة أولئك المتابعين و 

المفضلين الستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والذين ُيقيمون مستوى خدمات 

  الخ...ن حواسيب والويفي والطابعات الليزرية المكتبات انطالقا مما تمتلكه م

إن ھذه الوسائل التكنولوجية المستخدمة بالمكتبة الجامعية تدعونا للتساؤل حول    

ما إذا كانت مصادر المعلومات اإللكترونية تساھم في تسھيل عملية اإلعارة،  

  :والذي يجيبنا عليه الجدول التالي
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  ادر اإللكترونية للمعلومات عملية اإلعارةتسھيل ھذه المص :  28جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  ℅ 69.23  09  كثيرا 

  ℅ 15.4   02  نوعا ما 

  ℅ 15.04  02  بشكل متوسط

  ℅ 00  00  ضعيف

  ℅ 100  13  المجموع

  

من المبحوثين أن المصادر اإللكترونية للمعلومات تسھل عملية  % 100يرى 

يرون أنھا تسھل عملية اإلعارة الذين  % 69,23نسبة بين اإلعارة وتنقسم ھذه ال

ن يكثيرا وھذا من خالل التسھيالت التي يقدمھا الفھرس اآللي للمكتبة والتي تع

المستفيدين في الوصول إلى المصادر التي يحتاجونھا من خالل تنوع حقول البحث 

للمستفيد أكثر  فيھا بين حقل المؤلف وحقل العنوان وحقل الموضوع ، أي أنه يعطي

من وسيلة و أكثر من فرصة للوصول إلى المصدر الذي يبحث عنه بذاته ، أما 

فيجمعون على أن ھذه المصادر اإللكترونية تساھم في تسھيل عملية  % 15,4

اإلعارة نوعا ما، وربما يعود ذلك لعدم تمكن كل المستفيدين من استخدام الفھرس 

ن األوعية التي تخدمھم في أعمالھم البحثية اآللي والشبكة العنكبوتية للبحث ع

وبالتالي تبقى التسھيالت التي تقدمھا ھذه المصادر غير كافية حسب بعض 

من المبحوثين أن مصادر المعلومات اإللكترونية  % 15,4المبحوثين ، كما يرى 
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وھذا راجع إلى عدم الشروع بعد في نظام " متوسط"تسھل عملية اإلعارة بشكل 

آللية التي توفر على المكتبي الوقت والجھد في البحث عن المصدر أو اإلعارة ا

الوعاء ما إذا كان موجودا أو أن كل نسخه معارة وكذا في تحديد المستفيدين 

المعاقبين ألن ھذا النظام يحدد بشكل آلي كل ما سبق ، لذا حكم ھؤالء المبحوثون 

  .نية لعملية اإلعارة بالمتوسطعلى حجم السھولة التي تقدمھا ھذه المصادر اإللكترو

وما دمنا تعرفنا على مدى تسھيل المصادر اإللكترونية للمعلومات لعملية      

اإلعارة ، يحيلنا الجدول الموالي إلى التعرف على مدى مساھمة مصادر المعلومات 

  :   اإللكترونية في تلبية طلبات المستفيدين

 

  إللكترونية في تلبية طلبات مساھمة مصادر المعلومات ا : 29جدول رقم 

  المستفيدين

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  ℅ 61.53  08  جيدة جدا

  ℅ 23.07  03  جيدة

  ℅ 00  00  متوسطة

  ℅ 15.38  02  مقبولة

  ℅00  00  ضعيفة

  ℅ 100  13  المجموع
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من المبحوثين على أن مصادر المعلومات اإللكترونية تساھم في تلبية  % 100يتفق 

مساھمة جيدة جدا تظھر في ارتفاع  % 61.53لمستفيدين وذلك بنسبة طلبات ا

الطلبات المحققة والتي تلبيھا و أيضا في ارتفاع تردد المستفيدين وزيادة إقبالھم على 

فيرون أنھا تساھم مساھمة  % 23.07المكتبة المركزية بمصالحھا المتنوعة ، أما 

التي تخدمھم أكثر وكذا إلى مكان  جيدة وذلك في إرشاد المستفيدين إلى العناوين

يرون أن مصادر  %15.38تواجد كل عنوان ومدى إمكانية إعارته ، إال أن 

المعلومات اإللكترونية تسھم مساھمة مقبولة في تلبية طلبات المستفيدين وھذه 

المساھمة المقبولة تتمثل في تخفيف االزدحام على المصادر األخرى غير 

نھا و السمعية البصرية إضافة إلى تقليص وقت المستفيد في اإللكترونية المطبوعة م

  .الوصول إلى أرقام تصنيف المصادر التي يبحث عنھا 

والجدول الموالي يوضح إقبال المستفيدين على الخدمات المعتمدة على مصادر      

  :المعلومات اإللكترونية 

مصادر المعلومات  إقبال المستفيدين على الخدمات المعتمدة على :  30جدول رقم 

  اإللكترونية

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة 

  % 76.92  10  نــعم 

  % 23.08  03  ال

  % 100  13  المجموع

  

على أن الخدمات المعتمدة على مصادر المعلومات اإللكترونية  % 76,92لقد أجمع 

ھذا اإلقبال  تلقى إقباال من قبل المستفيدين المترددين على المكتبة المركزية ، ويعود
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إلى سھولة التعامل مع ھذه المصادر و تميز ھذه األخيرة بالبساطة في االستخدام و 

أيضا يكمن السبب الرئيسي إلقبال المستفيدين واھتمامھم بالخدمات المعتمدة على 

ھذه المصادر في انجذابھم نحو كل ما ھو جديد ورغبتھم في التعرف عليه أكثر 

  ه ، وعلى عكس ذلك يبررواستخدامه واالستفادة من

عدم إقبال المستفيدين على الخدمات المعتمدة على ھذه المصادر الحديثة  % 23,08

بتخوف ھؤالء المستفيدين من كل ما ھو تكنولوجي ومن كل ما حديث لذا يفضلون 

االبتعاد كليا عن و التي تقوم على مصادر المعلومات المطبوعة ارتياد الخدمات

  .لى مصادر المعلومات اإللكترونية نظيرتھا المعتمدة ع

إن معرفة إقبال المستفيدين على الخدمات المعتمدة على المصادر اإللكترونية       

للمعلومات يدفعنا إلى التعرف عن كيفية تعاملھم مع مصادر المعلومات اإللكترونية 

  : من خالل الجدول الموالي

  نيةومصادر المعلومات اإللكتريبين كيفية تعامل المستفيدين مع :  31جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  % 61.56  08  بارتياح كبير

  % 23.07  03  بشكل عادي

  % 07.69   01  بشيء من التخوف

محاولة البحث عن بديل 

  ورقي

01  07.69 %  

  % 100  13  المجموع
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مع  من المستفيدين يتعاملون بارتياح كبير % 61,54يوضح الجدول أعاله أن 

مصادر المعلومات اإللكترونية ، ويعود ھذا االرتياح الكبير إلى قدرة ھذه األخيرة 

على توفير المعلومة الحديثة والمناسبة في وقت قصير وبجھد أقل ، إضافة إلى 

 % 23,07إمكانية نقل المعلومة من شكلھا اإللكتروني إلى الشكل المطبوع ، أما 

جع ذلك إلى كونھم ونتيجة لكثرة تعاملھم معھا فيتعاملون معھا بشكل عادي وقد ير

واحتكاكھم بھا أصبحت تبدو لھم تماما كالمصادر المطبوعة ولم يعودوا يلحظون أي 

يتعاملون مع مصادر المعلومات  % 07,69اختالف بين الشكلين ، إال أن 

اإللكترونية بشيء من التخوف وھذا أمر منتظر بالنسبة ألولئك المستفيدين الذين 

قبلوا على ھذه المصادر مؤخرا وليسوا معتادين على استخدامھا وكيفية البحث فيھا أ

كما ويشككون فيما إذا كانت ھذه المصادر تساعدھم في إيجاد المعلومات التي 

يحاولون البحث عن بديل ورقي يتضمن نفس  % 07,69تخدمھم ، كما أن 

دم تمكنھم من التعامل مصادر الورقية وعلالمعلومات وھذا راجع إلى تفضيلھم ل

بمرونة وبسھولة مع المصادر اإللكترونية ألنھم يرونھا صعبة ومعقدة ، وال تخدم 

  .احتياجاتھم البحثية و أيضا لعدم تقبلھم بسھولة كل ما ھو تكنولوجي و حديث

إن التعرف على كيفية تعامل المستفيدين مع مصادر المعلومات اإللكترونية يحيلنا    

لى أكثر أنواع مصادر المعلومات اإللكترونية استخداما وذلك من إلى التعرف ع

  : خالل الجدول الموالي 
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استخداما مرتبة من األكثر أنواع مصادر المعلومات اإللكترونية  :  32ول رقم جد

  03إلى  01

  النسبة المئوية  التكرار  الرتبة  اإلجابة

  % 00  00  األولى  األقراص الضوئية

  % 02.56  01  الثانية

  % 30.77  12  الثالثة

  % 33.33  13  األولى   شبكة اإلنترنت

  % 00  00  الثانية

  % 00  00  الثالثة

  % 00  00  األولى   قواعد البيانات

  % 30.77  12  الثانية

  % 02.56  01  الثالثة

  % 100  39  المجموع

  

استخداما  احتلت شبكة اإلنترنت الرتبة األولى بين أنواع مصادر المعلومات األكثر

وھذا نتيجة لميزة ھذه الشبكة بتجميع  % 33,33من قبل المستفيدين وذلك بنسبة 

معلومات العالم كله في جھاز واحد ، إضافة إلى الخدمات األخرى التي تقدمھا 

كخدمة البريد اإللكتروني بحث أصبح امتالك األفراد لعناوين إلكترونية أمرا 

الخ و أيضا خدمة ...علومات واإلشعارات ضروريا لتسھيل تبادل األفكار والم

تحميل المصادر اإللكترونية من كتب إلكترونية ومقاالت ، وكذلك خدمة الدردشة 

والتي تفيد المستفيد في التواصل بالصوت والصورة مع زمالء له في أي مكان من 
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العالم دون أن ننسى خدمة المنتديات و أيضا خدمة مجموعات النقاش والتي 

األساتذة مع طلبتھم خاصة الماجستير و الدكتوراه للنقاش حول مواضيع  يستخدمھا

مذكراتھم العلمية و أيضا توجيھھم ، إذن فشبكة اإلنترنت ببسيط العبارة قد حولت 

العالم فعال إلى قرية صغيرة، أما المرتبة الثانية فقد احتلتھا قواعد المعلومات وبنسبة 

دين إلى استخدام قواعد المعلومات لحداثة ويرجع تفضيل المستفي % 30,77تقدر ب

في موضوع معلومات معلوماتھا ودقة عملية البحث فيھا إضافة إلى أنھا تتضمن 

البحث من دول متعددة فھي فضاء واسع إلجراء عمليات البحث عن المعلومات وقد 

أنھا تأتي في المرتبة الثالثة بين أنواع مصادر المعلومات  % 02,56رأى 

علمھم لعدم ية وقد يرجع ذلك إلى عدم استخدامھم لھا بشكل مكثف إما اإللكترون

بوجودھا وإما لعدم تمكنھم من البحث فيھا أو ألن قواعد المعلومات التي تشترك فيھا 

المكتبة المركزية ال تغطي اختصاصاتھم العلمية ، أما المرتبة الثالثة فقد احتلتھا 

عود ذلك لكون المستفيدين يقبلون في وي % 30,77األقراص الضوئية وذلك بنسبة 

أغلب الحاالت على استخدام األقراص الضوئية المحملة عليھا مذكرات الماجستير و 

رسائل الدكتوراه أي أن استخدامھم لألقراص الضوئية محدودة عكس المصدرين 

السابقين ، أما الكتب المحملة على أقراص مضغوطة فيرى المستفيدون أنھا تحتل 

، غير أن ھذه الكتب المتوفرة بشكل إلكتروني  % 02,56الثانية وبنسبة المرتبة 

  .    محدودة جدا 

ويحيلنا الجدول الموالي إلى التعرف على ردود أفعال المستفيدين بالنسبة إلثراء     

  :المكتبة بالمصادر اإللكترونية 
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بالمصادر  يبين ردود أفعال المستفيدين بالنسبة إلثراء الرصيد:  33جدول رقم 

  اإللكترونية

  النسبة  التكرار  اإلجابة

  % 86.61  11  اإلقبال الواسع

  % 15.39  02  اإلقبال المتوسط

  % 00  00  اإلقبال المتواضع

  % 00  00  الرفض التام

  % 00  00  عدم إبداء أي رد فعل

  % 100  13  المجموع

  

ة إلثراء من ردود أفعال المستفيدين بالنسب % 84,61يوضح الجدول أعاله أن 

الرصيد بالمصادر اإللكترونية كانت باإلقبال الواسع على المكتبة المركزية وكذا 

 15,40على خدماتھا المتنوعة وأيضا على استخدام ھذه المصادر اإللكترونية ، أما 

من المستفيدين فكانت ردود أفعالھم حول إثراء الرصيد بالمصادر اإللكترونية  %

ع ذلك إلى تخوف ھؤالء من كل ما ھو جديد ومن كل ما باإلقبال المتوسط وقد يرج

ھو تكنولوجي وإلكتروني و تمسكھم باستخدام المصادر المطبوعة وعدم إقبالھم 

نحو استخدام المصادر اإللكترونية وھو ما ينعكس أيضا في إقبالھم المتوسط على 

  .   الخدمات المعتمدة على ھذه المصادر الحديثة 

ردود أفعال المستفيدين حول إثراء رصيد المكتبة بالمصادر  إن معرفة           

اإللكترونية يجعلنا نتساءل حول المساعدة التي يقدمھا رصيد المصادر اإللكترونية 

  : للمستفيدين ، واإلجابة عن ذلك تظھر في الجدول الموالي



الفصل الخامس      واقع استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية في تعزيز خدمات   
 بالمكتبة المركزية لجامعة باتنة                                          المعلومات

 

247 

 

  المساعدة التي يقدمھا رصيد المصادر اإللكترونية  :  34دول رقم ج

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة 

  % 27.27  09  االقتصاد في الوقت

  %  18.18  06  االقتصاد في الجھد

  % 24.24  08  سھولة االستخدام

سرعة الوصول إلى 

  المعلومات

10  30.30 %  

  % 100  33  المجموع

  

من المبحوثين أن المساعدة التي يقدمھا رصيد مصادر  % 30,30أجمع 

ثل في سرعة وصول المستفيدين إلى المعلومات التي المعلومات اإللكترونية تتم

ترتبط بموضوع بحثه من مقاالت في مواقع الدوريات العلمية اإللكترونية، وأيضا 

المكتبات اإللكترونية التي تتيح عددا من مصادر المعلومات اإللكترونية للتحميل 

ضيع المباشر على الخط و أيضا إلى أرقام تصنيف المصادر التي تعالج موا

فيجمعون على أن المساعدة التي يقدمھا رصيد المصادر   % 27,27بحوثھم،  أما 

اإللكترونية للمعلومات تتمثل في االقتصاد في الوقت الذي يستغرقه المستفيد أثناء 

عملية البحث عن المصادر التي تصب في مجال اختصاصه ، إذ أن ھذه العملية 

مقارنة بالقيام بعملية البحث في الفھارس تستغرق وقتا قصيرا يقدر بثوان ودقائق 

المطبوعة بتنوعھا بين فھارس المواضيع وفھارس المؤلفين و فھارس العناوين 

وسماكة كل فھرس منھا مما يتطلب ساعات من الزمن للوصول إلى أرقام تصنيف 

العناوين التي تخدمه ثم يقدمھا للمكتبي للتأكد من وجودھا أو أن كل النسخ قد 

من المساعدة التي يقدمھا رصيد المصادر اإللكترونية  % 18,18أما  أعيرت ،
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للمستفيدين فتتمثل في االقتصاد في الجھد المبذول في الوصول إلى المعلومات من 

خالل الفھرس اآللي يوضح للمستفيد مكان تواجد كل وعاء أي بالمكتبة المركزية 

ھل ھي معارة أم   :ة كل نسخةأو بمكتبة كلية ما أو بمكتبة قسم معين ، وأيضا حال

 .ضائعة أم ال يمكن إعارتھا إعارة خارجية

من المساعدة التي يقدمھا رصيد المصادر اإللكترونية إلى  % 24,24إال أن 

المستفيد فتتمثل في سھولة االستخدام من خالل احتوائھا على نظام مساءلة يساعد 

تاجونھا ، كما أن ھذه على تحديد دقيق لعملية البحث عن المعلومات التي يح

السھولة في االستخدام تعود إلى اھتمامھم بكل ما ھو جديد وكل ما ھو تكنولوجي 

إقباال واسعا و اقتناعھم بأھمية ھذه المصادر في الحصول على المعلومة الحديثة 

والدقيقة وھما الميزتان األساسيتان لمصادر المعلومات اإللكترونية مقارنة بنظيرتھا 

  .المطبوعة

أما الجدول الموالي فيبين آراء المكتبيين حول الكيفية التي يمكن للمكتبة      

الجامعية االستفادة من مميزات المصادر اإللكترونية فيما يتعلق بخلق خدمات 

  : جديدة معلومات

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الفصل الخامس      واقع استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية في تعزيز خدمات   
 بالمكتبة المركزية لجامعة باتنة                                          المعلومات

 

249 

 

استفادة المكتبة الجامعية  من مميزات كيفية  آراء المكتبيين حول :  35جدول رقم 

  اإللكترونية في خلق خدمات جديدةالمصادر 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة 

  % 53.85  07  إنشاء قاعة الميدياتيك

إنشاء قاعة أقراص 

ضوئية خاصة بكل 

  تخصص 

04  30.77 %  

قاعة خاصة بقواعد 

  المعلومات

02  15.4 %  

  % 100  13  المجموع

  

مميزات المصادر  أن المكتبة الجامعية تستطيع االستفادة من % 53,85يرى 

اإللكترونية والتي منھا قدرة ھذه األخيرة على تأمين المعلومات التي يحتاجھا 

المستفيدون بالحجم الوافي والكيفية المناسبة ، إضافة إلى شموليتھا وسعتھا 

التخزينية الھائلة لكمية المعلومات والدقة في تغطية المواضيع وخاصة إمكانية 

ل صورة أو أصوات أو أفالم فيديو ، فالمكتبة تستطيع استرجاع المعلومات في شك

االستفادة خاصة من الميزة األخيرة في إنشاء قاعة الميدياتيك أي قاعة مجھزة 

بوسائل تتيح للمستفيدين مشاھدة أقراص الفيديو من شاشات للعرض الجماعي أو 

مكتبة من المكتبيين أن ال % 30,77قاعات صغيرة لإلطالع الفردي ، وأيضا يرى 

الجامعية تستطيع خلق خدمة األقراص الضوئية حسب التخصصات العلمية وذلك 

بتخصيص قاعة ألقراص ضوئية لكل تخصص بحيث تضم األقراص الضوئية 

الخاصة بمذكرات الماجستير ورسائل الدكتوراه ووقائع المؤتمرات والندوات 
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الضغط على والمحاضرات التطبيقية المتعلقة بذلك التخصص وھي بذلك تقلل 

فيقترحون إنشاء قاعة خاصة بالولوج  % 15,40مصلحة الرسائل الجامعية، أما 

إلى قواعد المعلومات التي تشترك فيھا في المكتبة الجامعية حتى تضمن المكتبة 

الجامعية استغالل شبكة اإلنترنت ألمور علمية بحتة وترشيد استخدام المستفيدين 

 .على الكيفية المثلى الستخدامھا منھا لھذه القواعد بل و تدريبھم أكثر

      

وسنتعرف على حجم الشريحة المترددة على المكتبة الجامعية من خالل  الجدول    

 :  التالي 

مصادر المعلومات اإللكترونية وجلب المستفيدين من خدمات : المحور الرابع 

  المكتبات الجامعية

  الجامعيةالمكتبة  حجم الشريحة المترددة:  36جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

شريحة واسعة من 

  المستفيدين

11  84.62 %  

شريحة متوسطة من 

  المستفيدين

02  15.4 %  

شريحة صغيرة من 

  المستفيدين

00  00 %  

شريحة جد صغيرة من 

  المستفيدين

00  00 %  

  % 100  13  المجموع
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 % 84,62ة وذلك بنسبة  ترتاد شريحة واسعة من المستفيدين المكتبة المركزي

وھذا لثراء رصيدھا بالمصادر المتنوعة للمعلومات و أيضا لتنوع خدماتھا بين 

المعتمدة على المصادر المطبوعة التقليدية وبين القائمة على المصادر اإللكترونية 

ومما يقف وراء ھذا التردد الواسع على المكتبة الجامعية البحث عن المصادر التي 

فيرون أن شريحة  % 15,40م ومواضيع مذكرات تخرجھم، أما تعالج بحوثھ

متوسطة من المستفيدين تتردد على المكتبة الجامعية ويعود ذلك إلى استبدال ھؤالء 

للمكتبة الجامعية بشبكة اإلنترنت خاصة  وأن أغلب سكان الجزائر يملكون اآلن 

بالمصادر المتاحة على اشتراكا في شبكة اإلنترنت في منازلھم لذا فقد اكتفى ھؤالء 

الخط وزيارة المكتبة الجامعية من حين آلخر لإلطالع على بعض المصادر التي 

ود ھذا التردد تدعم المعلومات التي تحصلوا عليھا على الشبكة، كما وقد يع

ة الجامعية لوجود مكتبة خاصة أصبحت تنافس المكتبة المتوسط على المكتب

مات التي يحتاجوھا المستفيدون وھي منتشرة الجامعية في توفير مصادر المعلو

على محيط جامعة الحاج لخضر والتي تقوم بتقديم خدمات مرسمة كإعارة 

المصادر أو تصويرھا أو نسخ األقراص الضوئية أو تحميل الكتب اإللكترونية  في 

موضوع معين ، إال أن ھذه المكتبات لم تشكل بعد منافسا قويا للمكتبة الجامعية 

لى اعتبار الفارق الكبير والواضح بين نسبتي الشريحتين المترددتين على وھذا ع

  . % 69,22المكتبة الجامعية والذي يقدر ب 

والجدول الموالي يوضح التغيرات التي حدثت فيما يتعلق بالتردد على المكتبة       

  :    الجامعية بعد إثراء ھذه األخيرة لمجموعاتھا بالمصادر اإللكترونية للمعلومات
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إثراء مجموعات المكتبة الجامعية بمصادر بعد  النتائج المالحظة:   37جدول رقم 

 المعلومات اإللكترونية 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة 

تناقص عدد المترددين 

  على المكتبة

02  15.4 %  

  % 53.85  07  تزايد نوعا ما

لم يحدث أي تغير في عدد 

  المترددين

04  30.77 %  

  % 100  13  موعالمج

  

بعد إثراء المكتبة الجامعية لمجموعاتھا بمصادر المعلومات اإللكترونية الحظ 

من المبحوثين تزايد عدد المستفيدين المترددين على المكتبة نوعا ما  % 53,85

وھذا لرغبتھم في استكشاف ھذا النوع الجديد من المصادر والتي كان أغلبھم يسمع 

عيھم بأھمية ھذه المصادر في العملية البحثية وكذا عنھا أو يراھا ، وكذا لو

من المبحوثين فيرون عدم حدوث أي تغير في عدد  % 30,77البيداغوجية ، أما 

المستفيدين المترددين مقارنة بالفترة التي تسبق مرحلة إثراء المكتبة الجامعية 

الداخلية بالمصادر اإللكترونية للمعلومات وھذا يبدو واضحا في مصالح اإلعارة 

والذين يرون عدم وجود فارق واختالف في عدد المترددين على المكتبة الجامعية 

ألن أغلب المستفيدين اعتادوا على المصادر المطبوعة فلم يشكل استحداث 

المصادر اإللكترونية في مجموعات المكتبة نقطة تحول وفارقا كبيرا في توافدھم 

حظوا تناقص عدد المستفيدين المترددين فال 15,40على المكتبة الجامعية ، أما 

على المكتبة المركزية ويكمن السبب وراء ھذا التناقص لعدم تمكنھم من استخدام 
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ھذه المصادر بشكل يستجيب الحتياجاتھم البحثية وعزوفھم عنھا ولربما الكتظاظ 

المصالح الخاصة بھذه المصادر مما أدى بھؤالء المستفيدين إلى تقليل زياراتھم 

  .  ى المكتبة الجامعيةعل

بعد التعرف على التغيرات التي حصلت فيما يتعلق بحجم المستفيدين المترددين      

على المكتبة المركزية بعد إثرائھا لمجموعاتھا بمصادر المعلومات اإللكترونية ، 

يعطينا الجدول اآلتي توضيحات حول المؤشرات التي استخدمت لقياس تزايد أو 

 : تناقص حجمھم 

  المؤشرات المستخدمة لقياس تزايد أو تناقص المستفيدين بالمكتبة : 38جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة 

  % 61,90  13  قياس عمليات اإلعارة

قياس عمليات البحث 

  البيبليوغرافي

00  00 %  

قياس التردد على قاعات 

  اإلنترنت

03  14,28 %  

أمور أخرى العداد 

  ع المكتبةاإللكتروني بموق

05  23,81 %  

  % 100  21  المجموع

  

من بين المؤشرات التي تستعين بھا المكتبة المركزية لجامعة الحاج لخضر بباتنة 

لقياس تزايد أو تناقص حجم المستفيدين المترددين على المكتبة الجامعية قياس 

حيث تقوم مصلحة التنسيق  % 61,90عملية اإلعارة وھذا ما توضحه النسبة 
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صلحة من مصالح راء إحصاءات حول اإلعارة بشكل شھري بالنسبة لكل مبإج

منھا والخارجية ، من خالل توزيع استمارات بداية كل شھر  اإلعارة الداخلية 

مقسمة بعدد األيام عموديا وعدد التخصصات المعارة في تلكم المصلحة أفقيا 

ر الموظفين وحساب المجموع في الخانة األخيرة ، ويحرص المنسق على تذكي

القائمين بعملية اإلعارة على ضرورة ملء ھذه االستمارات بشكل منتظم ويومي 

ألھمية ھذه اإلحصائيات، وعند كل شھر يقوم باسترجاعھا من كل مصلحة وحساب 

عدد المصادر المعارة خالل ھذا الشھر حسابا كليا إجماليا ثم حساب عدد المصادر 

ج النسبة المئوية وھذا بالنسبة لكل المعارة في كل تخصص ومن ثم استخرا

مصلحة، فمثال كانت نسبة الكتب المعارة خالل شھر ديسمبر بالنسبة لمصلحة 

وھذا يدل على اإلقبال الكبير للمستفيدين على  % 70,75الدوريات والمراجع 

المصلحة خاصة على موسوعات اللغة العربية ثم يقوم المنسق بتجميع نسب 

المصالح في جدول يتضمن اسم المصلحة ، عدد المصادر المصادر المعارة لكل 

المعارة، نسبة اإلعارة ليتحصل في األخير على العدد اإلجمالي للمصادر المعارة 

 .بالنسبة للمكتبة المركزية كليا خالل شھر ديسمبر ثم تحديد نسبتھا المئوية

تفيدين أما المؤشر الثاني الذي يعتمد عليه لقياس تزايد أو تناقص حجم المس

المترددين على المكتبة الجامعية فيتمثل في العداد اإللكتروني المبرمج بالموقع 

تصميم الموقع على برمجته اإللكتروني للمكتبة المركزية والذي حرصت مسئولة 

مدى إقبال المستفيدين على الولوج لموقع المكتبة المركزية وقياس ترددھم  لمعرفة

رنت على المكتبة المركزية إما للتعرف على إلكترونيا وعن طريق شبكة اإلنت

جديدھا من أنشطة وملتقيات أو من مصادر أو الولوج إلى قواعد المعلومات 

مصادر المعلومات  نوالولوج إلى موقعھا اإللكتروني إلجراء عمليات البحث ع

التي تخدمھم ومساءلة الفھرس اآللي للمكتبة ومن ذلك نالحظ تعدد وتنوع الدوافع 

قف وراء ولوج المستفيدين إلى الموقع اإللكتروني للمكتبة المركزية وبالتالي التي ت
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يمكن اعتبار ھذه الدوافع وھذا الولوج المتكرر من المؤشرات التي تساعد على 

قياس تزايد حجم المستفيدين المترددين أو تناقصه ، غير أن المكتبة المركزية 

يات البحث البيبليوغرافي الذي يقوم لجامعة باتنة تفتقر إلى طرق خاصة بقياس عمل

به المستفيدون بواسطة الفھرس اآللي وھذا راجع إلى أن الفھرس اآللي لنظام 

السنجاب الذي تستخدمه المكتبة المركزية ال يتضمن عدادا آليا لحساب عدد 

المستفيدين الذين أجروا عمليات بحث بالمؤلف ،وعدد الذين أجروھا بالعنوان  

  .    استخدموا الموضوع ككلمة مفتاحية للبحث في الفھرس اآلليوأولئك الذين 

  نوع الفھارس التي يفضل المستفيدون استخدامھاأ :  39جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  % 66,66  10  الفھرس اآللي

  % 33,33  05  الفھرس المطبوع

  % 100  15  المجموع

  

تفيدين يفضلون عند القيام بعمليات من المس % 66,66يوضح الجدول أعاله أن 

البحث عن مصادر المعلومات استخدام الفھرس اآللي وذلك لربح الوقت واقتصاد 

الجھد المبذوالن في عملية البحث عن مصادر المعلومات ذلك أن ھذا الفھرس 

اآللي يؤمن للمستفيد الباحث تجميع جميع مصادر المعلومات التي تتعلق بالكلمة 

تي اختارھا في قائمة واحدة مع تحديد مكان وجود كل مصدر منھا المفتاحية ال

وخاصة بعد إتاحة ھذا الفھرس اآللي على الخط ، ويؤكد المبحوثون منطقية ھذه 

النسبة من خالل ما الحظوه من تزاحم المستفيدين على أجھزة الحاسوب الموجودة 

  س اآللي ، أمابالمكتبة المركزية والمخصصة للقيام بعملية البحث في الفھر
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من المستفيدين فيفضلون البحث عن المصادر باستخدام الفھارس  % 33,33 

المطبوعة بما فيھا فھارس العناوين وفھارس المواضيع وقد يرجع ذلك إلى عدم 

تمكن ھؤالء من إجراء البحث في الفھرس اآللي بسبب التزاحم عليه وطول طوابير 

رس المطبوعة  واستغالل للوقت ، كما يعود االنتظار لذا يختارون البحث في الفھا

سبب تفضيل ھؤالء الستخدام الفھارس المطبوعة لتخوفھم من كيفية البحث في 

الفھرس اآللي وھو ما يرتبط بالعامل النفسي للمستفيد وما قد يصاب به من إحراج 

نتيجة جھله للكيفية الصحيحة للبحث في مثل ھذه الفھارس الحديثة و إما لعدم 

 اعھم بكفاءة وجودة الفھرس اآللي فيتفادون البحث فيه ويستعينون دائمااقتن

شيئا من المصداقية ، إال أن ھذه الفئة  –حسبھم  – بالفھارس المطبوعة ألنھا تحتمل

أنھا عبارة عن البديل الورقي  تخدام الفھارس المطبوعة ال تدريالمفضلة الس

 .النسخ الورقي للفھرس اآلليللفھرس اآللي حيث أن نظام سنجاب يتمتع بميزة 

وعليه تبقى الفھارس بنوعيھا اآللي و المطبوع تتواجد جنبا إلى جنب في سبيل   

  .خدمة المستفيد و إرضاء احتياجاته 

  

إن التعرف على نوع الفھرس المفضل استخدامه من قبل المستفيدين يدفعنا إلى     

د وضعھا للفھرس اآللي في معرفة مدى إقبال ھؤالء المستفيدين على المكتبة بع

  :خدمتھم وذلك من خالل الجدول الموالـــي 
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مدى إقبال المستفيدين على المكتبة بعد وضع الفھرس اآللي في  : 40جدول رقم 

  متناولھم

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  % 76,92  10  كثيرا

  % 15,40  02  قليال

  % 07,70  01  نفس التردد

  % 00  00  عكس ذلك

  % 100  13  المجموع

و الموضحة في الجدول أعاله أن المستفيدين يقبلون كثيرا  % 76,92تؤكد النسبة 

على المكتبة بعد أن قامت ھذه األخيرة بوضع الفھرس اآللي في متناولھم إما على 

الخط من خالل موقعھا اإللكتروني و إما بالمناصب المحلية التي توفرھا المكتبة 

ارة بالمكتبة ، وھذا راجع إلى المساعدة التي يقدمھا ھذا بمختلف مصالح اإلع

الفھرس إلى ھذه الشريحة خاصة و أنھم يرتادون المكتبة المركزية في الفترات 

الشاغرة من برامجھم الدراسية وبالتالي يكون وقت البحث مھما جدا لھم وكذا 

م سرعة الوصول إلى المصدر المطلوب بأقل جھد ، ضف إلى أنه سھل عليھ

البحث عن أرقام تصنيف العناوين التي يريدون إعارتھا من أي مكان متصل بشبكة 

اإلنترنت ومن ثم الحضور في الوقت الذي يناسبھم إلعارة ھذه المصادر بكل 

فيرون أن إقبال المستفيدين  % 15,40سھولة وبمنتھى المرونة والبساطة ، أما 

ي متناولھم أصبح قليال ولعل ھذا على المكتبة المركزية بعد وضع الفھرس اآللي ف

يتعلق بمصالح اإلعارة الداخلية لكونھا ال تتيح إعارة المصادر لالستفادة منھا خارج 

مبنى المكتبة وذلك لندرة ھذه المصادر أو لقلة عدد نسخھا ، لذا يالحظ ھؤالء إقباال 

 قليال للمستفيدين على مصالحھم بسبب إدراك ھؤالء المستفيدين مكان تواجد
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المصادر وربما مشابھة لتلكم الموجودة بمصالح اإلعارة الداخلية ألخرى موجودة 

جد اختالف في عدد وأنه ال ي % 07,70بمصالح اإلعارة الخارجية ، بينما يرى 

المستفيدين المقبلين على المكتبة المركزية بعد وضع الفھرس اآللي في متناولھم 

لدوريات والتي تشھد اكتظاظا وعلى ولعل ذلك يرتبط كثيرا بمصلحة المراجع وا

مدار كل أيام األسبوع نظرا الحتوائھا على دوريات علمية متخصصة تقتنيھا 

المكتبة المركزية بصفة دورية ومنظمة من خالل االشتراك سنويا فيھا إضافة إلى 

ثرائھا بموسوعات متعددة المواضيع أيضا ولھذا لم تلحظ المكتبية المشرفة على 

 .أي تغير في التردد سواء بالزيادة أو بالنقصان ھذه المصلحة

بعد التعرف على اإلقبال الذي تشھده المكتبة المركزية نتيجة إلتاحتھا للفھرس     

اآللي لمستفيديھا ، ننتقل إلى التعرف على اإلقبال الذي يلقاه البريد اإللكتروني الذي 

ستفيدين وھذا من وضعته المكتبة المركزية خصيصا للرد على استفسارات الم

  :     خالل الجدول الموالــي

اإلقبال الذي يلقاه البريد اإللكتروني المخصص للرد على  :  )أ( 41جدول رقم  

 استفسارات المستفيدين

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  % 61,54  08  إقباال كبيرا

  % 38,46  05  إقباال متوسطا

  % 00  00  إقباال ضعيفا

  % 00  00  إقباال منعدما

  % 100  13  المجموع
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يشھد البريد اإللكتروني الذي تخصصه المكتبة المركزية لجامعة الحاج لخضر 

وھذا من خالل عدد الرسائل اإللكترونية التي  % 61,54إقباال كبيرا تؤكده النسبة 

تصل يوميا إلى البريد اإللكتروني للمحافظة الرئيسية للمكتبة المركزية أو إلى 

إللكتروني لمسئول مصلحة اإلعالم اآللي أو للبريد اإللكتروني للمكتبة  البريد ا

المركزية والتي يرسلھا في األغلب األساتذة والباحثون يستفسرون عن اسم 

المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكل واحد منھم و أيضا باستفسار المستفيدين 

ادر المقتناة بتنوع تخصصاتھم واختالف مستوياتھم العلمية عن آخر المص

واقتراحھم لعناوين تھمھم و يأملون اقتناء المكتبة لھا، كما وتتراسل المكتبة 

المركزية مع غيرھا من المكتبات الجامعية األخرى والتي تدور استفساراتھم في 

بطالب السنوات الغالب حول اإلعارة التعاونية بين المكتبات الجامعية فيما يتعلق 

العليا لتسھيل زيارتھم للمكتبة المركزية لجامعة باتنة  اساتاألخيرة وكذا طلبة الدر

والتي تمثل إقباال  % 38,46وتصوير المصادر التي يحتاجونھا وھذا نسبة 

متوسطا لھذه المكتبات الجامعية على البريد اإللكتروني وذلك الستخدامھا أكثر من 

 .الفاكس و اعتباره أكثر مصداقية من الرسائل اإللكترونية 

إن إتاحة المكتبة المركزية للبريد اإللكتروني كوسيلة حديثة وسھلة وسريعة في    

يحيلنا الجدول التالي و الوقت ذاته من أجل تقريب المسافات بينھا وبين مستفيديھا ، 

  : اإلقبال على البريد اإللكترونيلنتعرف أكثر على الدوافع القائمة وراء ھذا 

  

  

  

  



الفصل الخامس      واقع استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية في تعزيز خدمات   
 بالمكتبة المركزية لجامعة باتنة                                          المعلومات

 

260 

 

  : أجل إذا كان ھناك إقبال فھو من 

  النسبة  التكرار  اإلجابة

  % 55,55  10  معرفة الرصيد الجديد

معرفة النشاطات الجديدة 

  للمكتبة

02  11,11 %  

التوجيه في مواضيع 

  معينة 

06  33,33 %  

  % 00  00  معرفة المكتبيين 

  % 00  00  أمور أخرى

  % 100  18  المجموع

  يوضح دوافع إقبال المستفيدين ) : ب( 41جدول رقم 

من المستفيدين على البريد اإللكتروني للمكتبة المركزية طلبا  % 55,55ل يقب

لمعرفة الرصيد الجديد الذي تعززت به مجموعات المكتبة من كتب ، موسوعات، 

من المستفيدين فيتواصلون مع  % 33,33الخ  ، أما ...دوريات، قواعد معلومات ، 

جيھھم في مواضيع بحثھم المكتبة المركزية عبر بريدھا اإللكتروني بغية تو

ومساعدتھم بإرشادھم إلى المصلحة أو إحدى المكتبات األخرى التابعة للكليات أو 

فيقبلون على البريد اإللكتروني للمكتبة الجامعية لمعرفة  % 11,11األقسام  ، أما 

كمعارض الكتب ، الملتقيات ، : إقامتھا بالنشاطات الجديدة التي تقوم المكتبة 

ل موضوع معين أو ذكرى ما أو حول التربصات التي تبرمجھا المكتبة الندوات حو

سواء لفائدة المكتبيين العاملين بجامعة الحاج لخضر أو على المستوى الجھوي أو 

على المستوى الوطني، علما أن جمھور المستفيدين المستخدمين للبريد اإللكتروني 
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لنشر والباحثين والمكتبيين لمعرفة النشاطات الجديدة للمكتبة يتنوع بين دور ا

 .المھتمين بالتربصات وبين الجامعات األخرى

  

أما النتائج التي ترتبت عن اشتراك المكتبة الجامعية في قواعد المعلومات    

  : العالمية فھي موضحة في الجدول التالـي

عن اشتراك المكتبة الجامعية في قواعد  يوضح النتائج المترتبة: 42جدول رقم 

  ومات العالميةالمعل

  النسبة المئوية   التكرار  اإلجابة

أدى إلى ارتفاع التردد 

  على المكتبة

10  76,92 %  

  % 23,08  03  لم يغير نسبة التردد

أدى إلى انخفاض التردد 

  على المكتبة

00  00 %  

  % 100  13  المجموع

  

ة المبينة في الجدول أعاله أن اشتراك المكتبة المركزي % 76,92توضح النسبة 

 Techniqueفي قواعد المعلومات العالمية  de  l’ingénieur ,  JOSTOR  , 

Encyclopédie Médicale , SIMAPRO   نتج عنه ارتفاع التردد على المكتبة

خاصة من قبل األساتذة والباحثين وطلبة الدراسات العليا وھذا ما أكده مسئول قاعة 

حاسوبا متصال  66لمجھزة بالدراسات العليا لإلعالم اآللي باكتظاظ القاعة ا

بالشبكة طيلة أيام األسبوع وھذا للولوج إلى قواعد المعلومات التي تشترك فيھا 
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، وكذلك األمر نفسه شھدته قاعة اإلنترنت  المكتبة المركزية لجامعة الحاج لخضر 

المخصصة لطلبة ما بعد التدرج مما اضطر المسئولة عنھا إلى تحديد مدة 

في نسبة  فلم يلحظوا حدوث تغير % 23,08لكل مستفيد ، أما االستخدام بساعتين 

التردد وھذا ألن كثيرا من المستخدمين لقواعد المعلومات يترددون على المكتبة 

المركزية  للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكل واحد منھم 

توفرة بالمكتبة بينما يفضلون الولوج إلى ھذه القواعد من منافذ أخرى غير تلك الم

المركزية وقد يكون ھذا مرتبطا أشد االرتباط بعامل الوقت وجودة االتصال بالشبكة 

ألن االزدحام على استخدامھا يكون غالبا طوال ساعات النھار وتقل حدة االزدحام 

خيرة من الليل ، فھم يرون أنه مادمت المكتبة المركزية قد ليال خاصة الساعات األ

بھذه القواعد العالمية عبر موقعھا اإللكتروني فھم غير مقيدين أتاحت االرتباط 

  .بالتردد اإلجباري على مبنى المكتبة

إن التعرف على النتائج التي تمخضت عن اشتراك المكتبة الجامعية في قواعد     

معلومات عالمية يقودنا إلى التعرف أيضا على النتائج التي تمخضت عن إدخال 

لكترونية إلى المكتبة المركزية ، وذلك من خالل ما يوضحه مصادر المعلومات اإل

 :الجدول الموالـي 
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  إدخال مصادر المعلومات اإللكترونية إلى المكتبة  ج نتائ :  43جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  % 14,28  13  نعم  فتح قاعات جديدة

  % 00  00  ال

زيادة في عدد أجھزة 

  الحاسوب

  % 14,28  13  نعم

  % 00  00  ال

االشتراك في قواعد 

  معلومات جديدة 

  % 10,99  10  نعم

  % 03,03  03  ال

  % 14,28  13  نعم  ارتفاع عمليات اإلعارة

  % 00  00  ال

زيادة الحجم الساعي 

  للعمل

  % 00  00  نعم

  % 14,28  13  ال

تقليص عدد المصادر 

المسموح بھا في 

  اإلعارة

  % 00  00  نعم

  % 14,28  13  ال

  % 00  00  نعم  تقليص مدة اإلعارة

  % 14,28  13  ال

  % 100  91  المجموع

  

يوضح الجدول أعاله أن إدخال مصادر المعلومات اإللكترونية إلى المكتبة 

المركزية أدى إلى فتح قاعات جديدة خاصة بخدمة اإلنترنت وكذا باإلطالع 
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حملة على األقراص الداخلي على مذكرات الماجستير ورسائل الدكتوراه الم

كما تبع ھذا التوسيع في القاعات  % 14,28الضوئية وھذا ما عبرت عنه النسبة 

زيادة في عدد أجھزة الحاسوب التي بواسطتھا سيتمكن المستفيدون اإلبحار في 

 14,28     شبكة اإلنترنت وكذا استخدام األقراص الضوئية وھذا ما تؤكده النسبة 

يات اإلعارة المسجلة إحدى النتائج التي تمخضت عن ، كما يعتبر ارتفاع عمل%

إدخال ھذه المصادر اإللكترونية للمعلومات في المكتبة الجامعية بدليل النسبة 

والتي أجمع فيھا المبحوثون على ارتفاع واضح في عمليات اإلعارة  % 14,28

في  بمختلف  التخصصات بنوعيھا الداخلية منھا والخارجية، إال أن ھذه الزيادة

عمليات اإلعارة لم تؤد بإدارة المكتبة إلى زيادة الحجم الساعي المخصص لفتح 

، كما لم  % 14,28   المصالح المعنية بخدمة اإلعارة وھذا ما توضحه النسبة 

ينتج عن ھذه الزيادة تقليص في عدد المصادر المسموح بإعارتھا لكل مستفيد وھذا 

أنه  لم يتم تقليص مدة  % 14,28 نسبة  ، وكذا توضح % 14,28ما تبينه النسبة 

  ،اإلعارة نتيجة ارتفاع عمليات اإلعارة التي تسجلھا المكتبة المركزية بشكل يومي

أن إدخال مصادر المعلومات اإللكترونية إلى المكتبة  % 10,99بينما تعبر النسبة 

 JOSTORالجامعية أدى إلى االشتراك في قواعد معلومات جديدة وھي  , 

Entaconnect   فتمثل القواعد التي دأبت المكتبة المركزية على  % 03,30، أما

 Technique deاالشتراك فيھا سنويا وھي  l’ingénieur , Encyclopédie 

Médicale    . 

وتعبر ھذه النسب في مجملھا على أن إدخال مصادر المعلومات اإللكترونية إلى 

على مستوى المكتبة وفي جوانب متعددة  المكتبة الجامعية قد تبعتھا نتائج وتغيرات

تبرز في القاعات الجديدة و زيادة أجھزة الحاسوب و االشتراك في قواعد معلومات 

  . جديدة و ارتفاع عمليات اإلعارة
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اقتراحات المكتبيين الستخدامات أخرى لمصادر المعلومات  : 44جدول رقم 

  تبة الجامعيةاإللكترونية لجلب عدد أكبر من المستفيدين إلى المك

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  % 46,15  06  البث االنتقائي للمعلومات

  % 46,15  06  اإلعارة اآللية

إتاحة الرسائل الجامعية 

  على الخط

01  07,70 %  

  % 100  13  المجموع

   

من المكتبيين استغالل مصادر المعلومات اإللكترونية المتوفرة  % 46,15يقترح 

مركزية في خلق خدمة البث االنتقائي للمعلومات وھذا بغية جلب عدد بالمكتبة ال

أكبر من المستفيدين خاصة العازفين منھم والمنقطعين عن زيارة المكتبة الجامعية 

والتردد عليھا وتخصيص ھذه الخدمة لألساتذة وطلبة ما بعد التدرج وكذا الباحثين 

ن األولويات التي تسھر المكتبة لتحسيسھم بأن خدمة البحث العلمي تشكل أولوية م

انطالق نظام اإلعارة اآللية  % 46,15المركزية على خدمتھا ، كما يقترح  

لتسھيل إجراءات اإلعارة على كل من المكتبي و كذا على المستفيد ، فالمكتبي 

سيتمكن عند إدراج اإلعارة اآللية من التفرغ لعمليات التحليل والتكشيف 

تفيد فسيرتاح من المعامالت الورقية وسيتخلص من ملء واالستخالص وأما المس

االستمارات ومراجعتھا أكثر من مرة للتأكد من التسجيل الصحيح لكل البيانات ، 

فيرون ضرورة إتاحة خدمة الرسائل الجامعية على الخط وھذا  % 07,70أما 

ھذه  لتصفحھم لھا وتخفيف العبء و الضغط اللذان تشھدھما مصلحة الرسائل إال أن

اإلتاحة قد ال تتعدى الكلمات المفتاحية والمستخلص ، ألنھا تمثل آدابا رمادية لم 
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تنشر بعد كما ال يمكن نشرھا دون الحصول على موافقة أصحابھا وھذا ما يجعل 

  .العملية معقدة وتحتاج إلى إطار قانوني حتى تصبح قابلة للتنفيذ

  

  :النتائج على ضوء الفرضيات 5.5

  ضوء الفرضية األولى النتائج على : 

من خالل النتائج المبنية في االستبيان وبعد تحليلھا وانطالقا من االستنتاجات  

إن إثراء رصيد " المتحصل عليھا ، يتضح لنا أن الفرضية األولى والمتمثلة في 

المكتبة الجامعية بمصادر معلومات إلكترونية يدفع ھذه األخيرة إلى إعادة النظر في 

قد تحققت بصفة كلية وھذا ما تعكسه نتائج كل من " سيير للرفع من أدائھا طريقة الت

من المبحوثين الذين يرون طرق تقديم مصادر  % 92بنسبة ) 05(الجدول رقم 

المعلومات اإللكترونية تختلف عن طرق تقديم نظيرتھا المطبوعة ، وكذا الجدول 

على أن تقديم ھذه  % 94,60الذي يبين إجماع المكتبيين وبنسبة ) 06(رقم 

المصادر اإللكترونية يتطلب إتباع طرق خاصة عندما معالجتھا و إعدادھا فنيا ، 

النتائج السابقة من خالل االتفاق الكلي لجميع ) 07(وتعزز نتائج الجدول رقم 

المكتبيين حول ضرورة توجه المكتبة المركزية نحو اقتناء مصادر المعلومات 

الذي يتفق فيه جل ) 09(إلى نتائج الجدول رقم  ، إضافة % 100وذلك بنسبة 

المبحوثين على أن إضافة مصادر المعلومات اإللكترونية إلى رصيد المكتبة 

، كما  % 100الجامعية يتطلب من ھذه األخيرة خطة تسييرية جديدة وھذا بنسبة 

أن إضافة ھذه المصادر اإللكترونية إلى رصيد ) 10(تؤكد نتائج الجدول رقم 

تبة الجامعية  يستلزم منھا طاقما خاصا من العاملين يكون مكونا من مكتبيين و المك

، كما  % 100أيضا من مختصين في اإلعالم اآللي معا وھذا ما وضحته النسبة 

من المكتبيين يتفقون على أن  % 92,30توضح أن ) 11(أن نتائج الجدول رقم 
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دمات التي تقدمھا المكتبة مصادر المعلومات اإللكترونية تؤثر على مستوى الخ

الجامعية تأثيرا كبيرا ، كما أن ھذه المصادر اإللكترونية للمعلومات تتطلب من 

المكتبة الجامعية التعديل في بعض مھام مصالحھم الحالية وھذا ما يؤكده الجدول 

  . % 100وبنسبة ) 12(رقم 

 النتائج على ضوء الفرضية الثانية : 

على نتائج االستبيان وما استخلصناه أنه يمكن القول يتضح لنا من خالل التعليق 

تساھم مصادر المعلومات اإللكترونية في تنويع " عن الفرضية الثانية والمتمثلة في 

قد تحققت وبصفة كلية وھذا من خالل نتائج الجدول " خدمات المكتبات الجامعية 

لمستفيدين وذلك الذي يبين أن المكتبة المركزية تتيح فھرسھا اآللي ل) 16(رقم 

، كما أنھا تقوم بتدريبھم على كيفية البحث في ھذا الفھرس اآللي  % 100بنسبة 

، كما أن الجدول رقم ) 17(من نتائج الجدول رقم  % 100وھذا ما تؤكده النسبة 

تبين أن المكتبة الجامعية تنوع في طرق اإلعالن عن المصادر اإللكترونية ) 20(

وإما بشكل  %50ن طريق اللوحات اإلعالنية بنسبة الجديدة إما بشكل ورقي ع

، وتتعزز ھذه  %50إلكتروني من خالل الموقع اإللكتروني للمكتبة وذلك بنسبة 

الذي يبين أن المستفيدين ) 21(الفرضية الثانية أكثر من خالل نتائج الجدول رقم 

 سواء بطريقة شفھية % 100يحصلون على إجابات الستفساراتھم وذلك بنسبة 

، كما أن  % 30,77أو عن طريق البريد اإللكتروني بنسبة  % 69,23مباشرة 

 تؤكد توفر قاعات خاصة بشبكة اإلنترنت وھذا بنسبة ) 23(نتائج الجدول رقم 

100 % .  
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  النتائج على ضوء الفرضية الثالثة : 

والتي  من خالل استقراء نتائج االستبيان وتحليلھا يمكننا القول أن الفرضية الثالثة

تمتاز ھذه الخدمات الجديدة بأكثر نجاعة وفعالية بفضل الخصائص : " تتمثل في 

تحققت وبنسبة عالية وھذا من خالل " التي تميز مصادر المعلومات اإللكترونية 

من المكتبيين يجمعون على أن  % 100الذي يبين أن  )28(نتائج الجدول رقم 

ة اإلعارة ، كما أن ھذه المصادر تساھم مصادر المعلومات اإللكترونية تسھل عملي

) 29(المبنية في نتائج الجدول رقم  %100في تلبية طلبات المستفيدين وذلك بنسبة 

توضح إقبال المستفيدين على الخدمات المعتمدة على ) 30(، ونتائج الجدول رقم 

ويكون ھذا اإلقبال بصورة  % 100مصادر المعلومات اإللكترونية وذلك بنسبة 

  ).33(التي يوضحھا الجدول رقم  % 84,61عة وذلك ما تؤكده النسبة واس

  

  النتائج على ضوء الفرضية الرابعة : 

من خالل التعليق على نتائج االستبيان واستقرائھا نتوصل إلى أن الفرضية الرابعة 

تساھم مصادر المعلومات اإللكترونية مساھمة فعالة في جلب : " التي تتمثل في 

قد تحققت وبصفة جزئية " لالستفادة من خدمات المكتبات الجامعية المستفيدين 

الذي يبين أن شريحة واسعة من المستفيدين ) 36(وذلك ما تؤكده نتائج الجدول رقم 

، كما أنه وبعد إثراء المكتبة  % 84,62 ترتاد المكتبة الجامعية وذلك بنسبة

أدى إلى تزايد عدد  الجامعية لمجموعاتھا بالمصادر اإللكترونية للمعلومات

 % 53,85المستفيدين المترددين على المكتبة الجامعية نوعا ما وذلك بنسبة 

و أيضا اإلقبال الكبير للمستفيدين على المكتبة ) 37(والموضحة في الجدول رقم 

من  % 76,92بعد وضعھا للفھرس اآللي في متناولھم وذلك ما توضحه النسبة 

التي تبين اإلقبال ) 41(ة إلى نتائج الجدول رقم ، إضاف) 40(نتائج الجدول رقم 
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، زيادة  % 61,54الكبير للمستفيدين على البريد اإللكتروني للمكتبة وذلك بنسبة 

الذي يبين أن األثر الناجم عن اشتراك المكتبة ) 42(على نتائج الجدول رقم 

بنسبة  الجامعية في قواعد معلومات يتمثل في ارتفاع التردد على المكتبة وذلك

76,92 %  .  

  

  :  النتائج العامة للدراسة  6.5

 

  تشكل مصادر المعلومات اإللكترونية جانبا مھما من رصيد المكتبات

التي تعبر عن مصادر المعلومات  % 39,40الجامعية وھذا ما تؤكده نسبة 

المتوفرة بالمكتبة في الشكل اإللكتروني ومن ذلك فإن ھذه المصادر 

ومات تتنوع بين أقراص ضوئية وشبكة اإلنترنت وقواعد اإللكترونية للمعل

 .المعلومات  

  يقف السبب الرئيسي القتناء المكتبات الجامعية لھذه المصادر اإللكترونية

أمام سعيھا الدائم نحو مواكبة التطورات التكنولوجية التي يشھدھا عالم 

ويتم  % 46,15تكنولوجيا المعلومات واالتصال وھذا ما تدل عليه نسبة 

 .اقتناء ھذه المصادر عن طريق الشراء واإليداع و االشتراك 

  تتطلب المعالجة الفنية و اإلعداد الفني لمصادر المعلومات اإللكترونية إتباع

ومن ذلك فإن ھذه الطرق  % 94,60طرق خاصة وھذا ما تؤكده النسبة 

الخاصة تتراوح بين فھرسة ھذه المصادر ، تصنيفھا ، استخراج رؤوس 

موضوعاتھا وتسجيلھا ، كما أن تقديم ھذه المصادر اإللكترونية للمستفيدين 

يتطلب طرقا معينة تختلف عن طرق تقديم المصادر المطبوعة وھذا ما 

 .  % 92تؤكده النسبة 
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  إن اتجاه المكتبة الجامعية نحو اقتناء مصادر المعلومات اإللكترونية يعتبر

ذا ما أرادت مواكبة التطورات أمرا ضروريا جدا للمكتبة الجامعية إ

 . % 100الحاصلة في مجال المعلومات وھذا ما تدل عليه النسبة 

  إن إثراء المكتبة الجامعية لرصيدھا بمصادر المعلومات اإللكترونية يتطلب

منھا خطة تسييرية جديدة تتناسب والتطورات الحاصلة وكذا تحسين مستوى 

النوع من مصادر المعلومات التسيير و أيضا تسھيل الولوج إلى ھذا 

 .واالستفادة منھا 

  كما أن ھذا اإلثراء للرصيد بالمصادر اإللكترونية للمعلومات يتطلب طاقما

خاصا من العاملين حتى يدركوا كيفية التعامل مع ھذه المصادر بحيث 

يتعاون فيه المكتبيون مع المختصين في اإلعالم اآللي ألن الطبيعة 

صادر تتطلب تعاون وتشارك إطارات من كال اإللكترونية لھذه الم

التخصصين في معالجتھا وعند إعدادھا فنيا وحتى عند إتاحتھا وبثھا 

 .لالستخدام  

  كما أن ھذا اإلثراء يدفع المكتبة الجامعية إلى التعديل في مھام بعض

المصالح حتى تصبح قادرة على التماشي مع خصائص مصادر المعلومات 

 .رة بالمكتبة المركزية  اإللكترونية المتوف

  كما تتطلب الخطوة التي اتخذتھا المكتبة الجامعية نحو إثراء رصيدھا

بالمصادر اإللكترونية للمعلومات العمل مع مكتبات جامعية أخرى في إطار 

ما يعرف بالتعاون بين المكتبات ، كما ويتطلب منھا أيضا الدخول في 

، تعينھا في مواكبة كل  شراكة مع مؤسسات أخرى داخل الوطن وخارجه

 .جديد يتعلق بھذه المصادر  الحديثة 

  استطاعت المكتبة الجامعية تخفيف العبء الذي يتكبده المستفيد أثناء قيامه

بعملية البحث عن المصادر التي تخدمه عن طريق وضع فھرسھا اآللي في 
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ل متناول المستفيدين وتحت تصرفھم إما عبر موقعھا اإللكتروني أو من خال

المناصب المحلية المتوفرة بالمكتبة ، والذي شرعت في إنجازه منذ أكثر من 

 .خمس سنوات مضت

  تقدم المكتبة الجامعية خدمة تكوين المستفيدين من خالل عمليات اإلرشاد

الفردي الذي يقوم به المكتبيون لتدريب المستفيدون على كيفية مساءلة 

ية التي يتم إلصاقھا أمام مدخل كل الفھرس اآللي إضافة إلى اللوحات اإلعالن

 .مكتبة كلية ومكتبة قسم 

  تؤدي المكتبة الجامعية خدمة اإلحاطة الجارية من خالل إحاطة المستفيدين

بالمصادر اإللكترونية الجديدة المقتناة وھذا بشكل ورقي من خالل اللوحات 

ھا اإلعالنية التي تعرض عند مدخل المكتبة ، وكذا عن طريق اإلعالن عن

في الموقع اإللكتروني للمكتبة  وھو ما يمثل الشكل اإللكتروني في تقديم 

 .خدمة اإلحاطة الجارية 

  يتولى جميع المكتبيين و التقنيين الساميين في علم المكتبات وكذا األعوان

التقنيين في المكتبات اإلجابة على استفسارات المستفيدين  وذلك بطريقة 

لمحافظة الرئيسية ومسئول مصلحة اإلعالم شفھية مباشرة، كما تتولى ا

اآللي وكذا مسئولة قاعة اإلنترنت الرد على االستفسارات واألسئلة التي 

تصل البريد اإللكتروني للمكتبة ، وھاتان العمليتان تمثالن ما يعرف       

 " .الخدمة المرجعية " ب 

 حديثة تسعى المكتبات الجامعية إلى استخدام الوسائل التكنولوجية ال

كالحواسيب والماسح الضوئي وتكنولوجيا الويفي والطابعات المليزرة 

بالدرجة األولى  لجلب المستفيدين أكثر إلى المكتبة الجامعية لالستفادة من 

المصادر المعلوماتية التي تحتويھا ، وكذا رغبة منھا في تحسين ورفع 

ة في   مستوى الخدمات التي تقدمھا وجعلھا أكثر سھولة ويسر وسرع
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سعيھا المتواصل إلى تطوير المكتبة من حيث المدخالت إلى التقديم ، إضافة 

و المتمثلة في المصادر المعلوماتية و التجھيزات والبرمجيات وكذا من 

المخرجات والتي تتمثل في الخدمات المتعددة ، زيادة على رغبتھا حيث 

شھدھا وفي الدائمة في مسايرة العصر والتماشي مع التطورات التي ي

 .مختلف الميادين 

  ھناك إقبال كبير من طرف المستفيدين على الخدمات التي تعتمد في تقديمھا

على مصادر المعلومات اإللكترونية وھذا ما يؤكده االرتياح الكبير الذي 

يالحظه المكتبيون على المستفيدين عند استخدامھم لھذه المصادر ، كما 

لية اإلثراء بالمصادر اإللكترونية التي قامت كانت ردود أفعالھم بالنسبة لعم

بھا المكتبة الجامعية باإلقبال الواسع وھذا لما تقدمه ھذه المصادر من 

مساعدة لھم من حيث االقتصاد في الوقت وكذا في االقتصاد في الجھد، 

إضافة إلى سرعة وصولھم إلى المعلومات التي يحتاجونھا و أيضا لسھولة 

 .استخدامھم لھا

 م المكتبة الجامعية بقياس التغير في حجم المستفيدين المترددين على تقو

وھي مھمة " قياس عمليات اإلعارة " المكتبة الجامعية باستخدام مؤشر 

يتوالھا منسق المكتبات والذي يقوم بقياس عمليات اإلعارة بصفة شھرية 

 .وعلى مستوى كل مصالح اإلعارة الداخلية منھا والخارجية 

 بيو المكتبة الجامعية استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية يقترح مكت

المتوفرة بالمكتبة الجامعية في تقديم خدمة البث االنتقائي للمعلومات وھذا 

لجلب أكبر عدد من المستفيدين ، إضافة إلى تغيير نمط تقديم خدمة اإلعارة 

ة وتخليص من إعارة يدوية إلى إعارة آلية ، وھذا تسھيال إلجراءات اإلعار

  .       اإلجراءات الروتينية لھذه الخدمةالمستفيدين من 

  



 

 

  

  

 خـــــــاتمـــة  
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  خـــاتمـــــــة

بما أن المعلومات ينبوع ال يجف وال ينفذ ، وطاقة تتجه دوما نحو التزايد ال نحو     

كل وعاء يضيق بما يحمل إال " التناقص بدليل قول اإلمام علي بن أبي طالب أن 

سع، وقد تواكب ھذا االتساع والتزايد في المعلومات مع التطورات وعاء العلم فإنه يت

التكنولوجية التي زحفت لتشمل مختلف الجوانب المتعلقة بھذا الكم المعلوماتي الھائل 

بما فيھا من أساليب تجميعھا و معالجتھا واختزانھا، ومن ثم استرجاعھا ونقلھا 

  .الستخدامھا من قبل كل فرد أو مؤسسة

جيء ثورة اإللكترون التي أحدثت انقالبا كامال ودورانا محوريا في كل ومع م    

المفاھيم و النظريات وكذا الوسائل التي كانت موجودة قبل بزوغ فجر اإللكترون 

عليھا ، والذي حررھا من ظلمة السكون والجمود وارتقى بھا إلى نور الحركية 

لومات من أفكار جامدة على والديناميكية ، فانقلبت بذلك المعايير وتحولت المع

حوامل ومصادر خالية من الحياة و التفاعل، إلى مفاھيم ومعارف متحركة مخزنة 

  .على مصادر تتمتع بكثير من التفاعل و الكثير من الديناميكية

وبما أن مجال المكتبات والمعلومات يعيش ومنذ سنوات غير بعيدة تطورا     

نتيجة مزاوجته بمجال التكنولوجيات  ملحوظا فيما يخص مصادر المعلومات ،

الحديثة من جھة ، ولكون المعلومات أصبحت تمثل أكسجين التطور و التقدم 

لذا فاتجاه المكتبات الجامعية . واالزدھار ألي مجتمع يصبو إلى ذلك من جھة أخرى

نحو إثراء أرصدتھا المعرفية بمصادر المعلومات المتنوعة بما فيھا          

  .يعتبر تحصيال حاصال لھذه التطورات" معلومات اإللكترونية مصادر ال"

والمكتبات الجامعية الجزائرية حذت حذو مثيالتھا من المكتبات الجامعية في     

العالم ، في إطار مساعيھا األساسية والرامية إلى توفير أقصى ما يمكن من مصادر 

من المستفيدين المعلومات الحديثة ووضعھا تحت تصرف أوسع شريحة ممكنة 
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، ھذه األخيرة التي تعتبر بمثابة الجسر " خدمات المعلومات "ووسيلتھا في ذلك 

  .الرابط بين رصيد المكتبة الجامعية وبين روادھا المتنوعين

فاألكيد أن ھذه المصادر المتطورة للمعلومات قد أضفت تغييرات على خدمات     

المكتبة المركزية لجامعة العقيد " تعتبر  المعلومات المقدمة بالمكتبات الجامعية التي

واحدة من بينھا، ونلمس ھذا التغيير في ثراء رصيدھا بمصادر " الحاج لخضر

المعلومات اإللكترونية و تنوع أشكالھا بين األقراص الضوئية و قواعد المعلومات 

  .وكذا شبكة اإلنترنت

علومات التي تقدمھا كما أن مصادر المعلومات اإللكترونية عززت خدمات الم    

المكتبة المركزية وخرجت بھا من اإلطار الروتيني الكالسيكي المكتفي فقط بتقديم 

خدمة اإلعارة بنوعيھا داخلية و خارجية، وخدمة الدوريات وخدمة المراجع ، إلى 

خدمة البحث المباشر، وخدمة اإلحاطة الجارية وكذا الخدمة المرجعية اإللكترونية 

،غير أنھا ما زالت لم تتعزز بعد بخدمة البث االنتقائي للمعلومات  وخدمة اإلنترنت

وكذا خدمة اإلرشاد والتوجيه ، كما وتحتاج خدمة تكوين المستفيدين إلى إعادة 

  .ھيكلتھا و تنظيمھا بشكل أفضل

وبذلك يمكن التوصل إلى أن المكتبة المركزية لجامعة العقيد الحاج لخضر قد     

في نوعية الخدمات التي تقدمھا، كما و أنھا ارتقت كثيرا في  خطت خطوة جد مقبولة

مستوى استخدام التكنولوجيات الحديثة بتطوير كيانھا البرامجي و كذا المادي، إال 

أنھا تحتاج أكثر إلى كوادر بشرية متخصصة في مجال علم المكتبات حتى تستطيع 

بل توسيع شريحة المضي بھا نحو آفاق أوسع فيما يتعلق بتحسين خدماتھا ، 

المستفيدين منھا فتصبح بذلك المكتبة المركزية لجامعة العقيد الحاج لخضر قبلة 

  .آلالف المستفيدين

مصادر المعلومات اإللكترونية لھا دور فعال في تعزيز خدمات فإن  وعليه      

 المعلومات التي تقدمھا المكتبات الجامعية ، ذلك أنھا تعتبر بمثابة الوقود المحرك
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لعجلة تطوير ھذه الخدمات مضمونا ، واالرتقاء بمستوى تقديمھا نوعيًة، للمستفيدين 

على اختالفھم و بتباين احتياجاتھم البحثية ، ألن ذلك يشكل بدوره دافعا قويا لتشجيع 

الحركة العلمية من بحوث ودراسات ، باستثمار خصائص ھذه المصادر اإللكترونية 

تفيد إلى المعلومة التي تخدمه وفي الموضوع في تسھيل وتسريع وصول كل مس

  .            الذي يبحث فيه في الوقت المناسب
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  المالحــــــــــــــــق
  

  استمارة االستبيان: الملحق  



 

 

 

  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  ة التعليم العالي والبحث العلميوزار

  جـــــــــامعة منتوري قسنطينة
  قسم علم المكتبات                                                         كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية    

  
   
  

  
  في إطار إعداد مذكرة لنيل شھادة الماجستير في علم المكتبات 

  
  االفتراضية واستراتيجية البحث المعلومات: لكترونية المعلومات اإل:تخصص 

  
  :تــحـــــــــــــت عنــــــــــــــــــــــــــــــــنوان

  
  
  

  

دراسة  : دور مصادر المعلومات اإللكترونية في تعزيز خدمات المعلومات في المكتبات الجامعية
   ميدانية بالمكتبة المركزية لجامعة باتنة

  

  
  :تحت إشراف األستاذ الدكتور :                                                                           ة من إعداد الطالب

  ابن الطيب زينب                                                                                    بودربان عز الدين
  
  

  لمعلومات اإللكترونية في تعزيز خدمات المعلومات المقدمة بالمكتبة المركزية رغبة منا في معرفة دور مصادر ا    

لجامعة باتنة، نقدم لكم ھذا االستبيان آملين منكم اإلجابة على كل أسئلته بدقة وموضوعية ، ونحيطكم علما أن المعلومات 

  .المستقاة لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي ال غير
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  فما ھي الطرق المستخدمة في تقديم مصادر المعلومات اإللكترونية؟" ال" إذا كانت إجابتك ب 

 باالتصال المباشر بين المكتبي و المستفيد  -

 فيد لقاعدة البياناتباستخدام المست -

 بولوج المستفيد إلى الموقع اإللكتروني للمكتبة -

  ھل يتطلب تقديم ھذه المصادر اإللكترونية إتباع طرق خاصة عند معالجتھا فنيا؟-6
  نعم                                                                            ال 

  فھرستھا       -:    كون ذلك عند فھل ي"  نعم"إذا كانت إجابتك ب 

  تصنيفھا -                                                            
  استخراج رؤوس الموضوعات -                                                            
  يلھاتسج -                                                            
  ..............................   أمور أخرى أذكرھا -                                                            

                                      
                       



 

 

 

  :أمركمكتبي ، ھل ترى أن توجه المكتبة المركزية إلى اقتناء ھذه المصادر اإللكترونية  -7
 ضروري  -

 اختياري -

 متوسط األھمية -

 ال فائدة منه -

  
  :تزود المكتبة الجامعية رصيدھا بالمصادر اإللكترونية للمعلومات ، عن طريق كيف  -8

 الشراء -

 التبادل -

 االشتراك -

 اإليداع -

 اإلھداء -

 ........................................................طريقة أخرى -

  إضافة مصادر المعلومات اإللكترونية إلى رصيد المكتبة الجامعية يتطلب منھا وضع  ھل ترى أن -9
  خطة تسيير جديدة؟
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 فلماذا؟" نعم" إذا كانت إجابتك ب 

 لمواكبة التطورات الحاصلة -

 لتحسين مستوى تسيير المكتبة  -

 تسھيل الولوج إلى ھذا النوع من المصادرل -

 إلرضاء المستفيدين -

  ھل ترى أن إضافة مصادر المعلومات اإللكترونية يستلزم من المكتبة الجامعية طاقم خاص من العاملين؟ -10
  نعم                                             ال                                      

 فما تشكيلة ھذا الطاقم ؟" نعم"ابتك ب إذا كانت إج 

 مختصون في اإلعالم اآللي فقط     -

 مختصون في علم المكتبات فقط -

 مكتبيون و مختصون في اإلعالم اآللي معا -

  
  : كيف تؤثر مصادر المعلومات اإللكترونية على مستوى الخدمات التي تقدمھا المكتبة الجامعية -11

 تأثير كبير -

 تأثير متوسط -

 ثير ضعيفتأ -

 تأثير منعدم -

  
  :ھل تتطلب مصادر المعلومات اإللكترونية من المكتبة الجامعية  -12

 تغيير كلي لمھام المصالح الحالية -

 اإلبقاء على المصالح الحالية بمھامھا -



 

 

 

 التعديل في بعض مھام ھذه المصالح  -

  :ن المكتبة الجامعية ھل إثراء المكتبة الجامعية بمصادر المعلومات اإللكترونية يتطلب م -13
 العمل بشكل فردي                                  -

 العمل في إطار التعاون مع مكتبات أخرى -

 العمل في إطار شراكة مع مؤسسات أخرى -

  برأيك كيف يمكن للمكتبة الجامعية استغالل مصادر المعلومات اإللكترونية في رفع مستوى خدماتھا ؟ - 14
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 ت ا وى إذا كان ى محت داخلي عل الع ال ة لإلط ة مخصص ى قاع ة عل وفر المكتب ل تت ا فھ تم داخلي ارة ت إلع
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 اللوحات اإلعالنية  -بشكل ورقي عن طريق         *        
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Résumé : 

    Les supports d’information électronique sont une ressource d’information de 
grande importance qui est en fait le produit de l’ère des technologies de 
l’information et de la communication. Ces technologies ont d’ailleurs imposé 
leur présence dans toutes les institutions de la société qu’elles soient éducatives , 
sociales ou économiques. Les bibliothèques universitaires sont parmi ces entités 
qui ont à enrichir leurs collections avec de nouveaux supports. A travers le 
développement de leur fonds documentaire , les bibliothèques universitaires sont 
supposées  exploiter ces nouveaux supports d’information électronique  qui 
possèdent des caractéristiques positives lors de leur offre de services 
d’information aux utilisateurs. La bibliothèque est dans l’obligation d’innover  
en créant de nouveaux services d’information qui assurent un contact permanent 
entre les usagers et la bibliothèque  universitaire ; c’est ainsi que cette dernière 
pourra être proche des utilisateurs est capable de concurrencer les nouvelles 
bibliothèques électroniques et les bibliothèques spécialisées qui prennent place. 
Les supports  d’information électronique exige de la bibliothèque universitaire la 
mise en place d’une nouvelle stratégie  appropriée à ces nouvelles collections 
électroniques. Cette stratégie doit tenir compte, d’une part , des ressources 
humaines et matérielles , et d’autre part , des nouveaux services d’information 
de qualité à offrir . 

   Notre étude a pour objet de mettre en relief premièrement la valeur ajoutée qui 
est procurée par ces supports d’information électronique en termes de service 
d’information offerts par la bibliothèque universitaire , et deuxièmement le rôle 
essentiel  que peuvent jouer ces supports électroniques dans le renforcement des 
services de bibliothèques . 

   Dans cette recherche , nous avons opté pour l’approche descriptive et avons 
sélectionné le questionnaire comme outil pour collecter les données afin de 
pouvoir mesurer nos hypothèses. A la fin de notre étude , les résultats ont pu 
démontrer le rôle majeur que peuvent jouer ces supports d’information 
électronique pour améliorer les services d’information déjà présents ou sein de 
la bibliothèque centrale de l’université Hadj Lakhdar de Batna . 

Mots – clés : 

          Support d’information électronique , service d’information , bibliothèque 
universitaire , université Hadj Lakhdar , enquête, Batna. 



 

 

 

Abstract : 
 
               Electronic informational supports are an important informational 
resource that is the product of the era of information and communication 
technology. This latter has imposed its presence in all institutions in our society 
including educational, social and economic institutions. University libraries are 
also among these entities that should enrich their resources with the new 
supports in terms of collection development. Through this improvement, the 
university library is supposed to exploit these electronic information resources 
which show positive characteristics when offering information services to the 
users. The library should also innovate by creating other new information 
services that can assure a permanent link between the users and the university 
library, so that it will be possible for this institution to be close to the users by 
coping with the fierce competition generated by the new electronic libraries and 
the specialized libraries. The electronic information supports require from the 
university library the establishment of a new management strategy appropriate 
to the new electronic collections. The strategy should deal with human and 
material resources on the one hand, and with the provision of new information 
quality services on the other hand.   
              Our study attempts to highlight firstly the added-value that can be 
provided by electronic information supports in terms of information services 
offered by university libraries, and secondly the essential role that can be played 
by these electronic supports in reinforcing the library services.  
             In this research, we have adopted the descriptive approach and have 
selected the questionnaire as a tool for selecting data to be able to measure our 
assumptions. In the end, the results have shown the major role that can be played 
by these electronic information supports to improve the present information 
services offered by the Central Library of Batna Hadj Lakhdar University. 
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                 Electronic information support, information service, university 
library, Hadj Lakhdar University, survey, Batna. 
          

  

  

  

  



 

 

 

  الملـخـــص
حدى النتائج التي تعتبر مصادر المعلومات االلكترونية موردا معلوماتيا مھما باعتبارھا إ   

أفرزھا عصر تكنولوجيا المعلومات و االتصال ھذه األخيرة التي فرضت وجودھا على 
وبما أن المكتبات , االجتماعية و كذا االقتصادية,شتى مؤسسات المجتمع بما فيھا التعليمية

ع الجامعية واحدة من بين مؤسسات المجتمع التي أصبح لزاما عليھا إثراء رصيدھا بھذا النو
فان ھذا اإلثراء سيستوجب , الجديد من المصادر ضمن ما يعرف بسياسة تنمية المجموعات

أيضا من المكتبة الجامعية استغالل ھذه المصادر االلكترونية للمعلومات بما تتمتع به من 
خصائص و إيجابيات في تثمين ما تقدمه من خدمات معلومات حالية لمجتمع المستفيدين 

كذا التفكير الجدي في خلق خدمات معلومات أخرى جديدة تساھم أكثر  المترددين عليھا و
خاصة و أن ھذه األخيرة تشھد ظھور ,في إبقاء التواصل بين المستفيدين و المكتبة الجامعية

المكتبات االلكترونية و كمنافسين جدد يسعون إلى استقطاب وجھة المستفيد نحوھم  
ومات االلكترونية تتطلب من المكتبة الجامعية المكتبات الخاصة، كما وأن مصادر المعل

الشروع في وضع خطة تسييرية جديدة تتالءم و الرصيد الجديد من مصادر المعلومات 
االلكترونية، ذلك أن ھذه الخطة ينبغي لھا أن تمس الكائن البشري و التجھيزات و أيضا 

  .طرق تقديم خدمات المعلومات وكذا نوعيتھا
أيدينا حاولت التعرف على اإلضافة التي يمكن لمصادر المعلومات و الدراسة التي بين 

االلكترونية تقديمھا فيما يتعلق بخدمات المعلومات المتاحة للمكتبات الجامعية و ذلك من 
خالل تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه ھذه المصادر االلكترونية في تعزيز خدمات 

  .المعلومات بالمكتبات الجامعية
ان كأداة لجمع البيانات مدنا في ھذه الدراسة على المنھج الوصفي واستخدمنا االستبيوقد اعت

  .تحقق الفرضيات التي قامت عليھا دراستنا ھذهلقياس مدى 
وقد خلصت دراستنا ھذه إلى أن مصادر المعلومات اإللكترونية تلعب دورا مھما في تعزيز 

  . معة الحاج لخضر بباتنة خدمات المعلومات المقدمة بالمكتبة المركزية لجا
  

  :الكلمات المفتاحية
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