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 المستخلص 

تركز هذه الدراسة على موضوع اإلفادة من النشر الرقمي لدي طالب الدراسات العليا بجامعة      
بني سويف، وهدفت هذه الدراسة إلى المساهمة فكريا في عرض موضوع مهم وذو عالقة مباشرة 

الغة في دعم طالب الدراسات بالمجتمع األكاديمي، فالنشر الرقمي يعد تقنية رائدة ذات اهمية ب
العليا. وبشكل أكثر تحديدا، فان هذه الدراسة جاءت كمحاولة متواضعة للتعريف بمفهوم النشر 
اإللكتروني  والحاجة إليه ودوره في تطوير حركة البحث العلمي. واعتمدت الدراسة على المنهج 

وقد خرجت الدراسة بمجموعة من الوصفي التحليلي ،وقد استخدم االستبيان كأداة لجمع البيانات ،
النتائج من أهمها أن الرسائل الجامعية كانت من أكثر المصادر التى يتم البحث عنها ،كما أظهرت 
النتائج ان الهيئة المسئولة عن الموقع هى أكثر معيار يستخدم من قبل الطلبة للتأكد من مصداقية 

اسة فقد اوصت بضرورة إعداد دورات وورش المعلومات. وبناءاً على النتائج التى خرجت بها الدر
عمل تدريبية لطالب الدراسات العليا؛ إلكسابهم القدرة على استخدام شبكة االنترنت ؛وتزويدهم 
بمهارات استخدام هذه الشبكة؛ وتزويد طالب الدراسات العليا بمهارات البحث عن المصادر 

ات العليا بمقرر دراسي يربط الجانب المعرفي الرقمية ،وكيفية االستفادة منها، وإثراء برامج الدراس
واالفادة من خدماتها فى البحث العلمي إلى جانب  ،يختص باإلنترنتبالجانب العملي التطبيقي؛ 

 المقررات األكاديمية في كافة التخصصات .

 الكلمات المفتاحية: االفادة، النشر الرقمي، طالب الدراسات العليا،جامعة بني سويف

Abstract 

   This study covered the use of digital publishing by postgraduate students 
at the University of Beni Suef. This study aimed to contribute intellectually 
to the presentation of an important topic of direct relevance to the academic 
community , Digital publishing is a pioneering technology that is crucial to 
support graduate students. More specifically, this study was a modest at-
tempt to introduce the concept of electronic publishing. The study was 
based on the descriptive analytical approach  , the questioner was used as 
a data collection tool. The study came out with the following results: The 
most important source of research was the digital university thesis , The 
results also showed that the site's authority is the most used by students to 
ensure the credibility of information by. Based on the results of the study, it 
is recommended to prepare training courses and workshops for postgradu-
ate students; to provide them with the ability to use the Internet; and pro-
vide them with the skills of using it. and provide graduate students with digi-
tal resource search skills, and how to benefit from them. It is also recom-
mended to enrich the programs of postgraduate studies with a course re-
lated to internet that links the knowledge side with the applied practical as-
pect; the Internet, the use of its services in scientific research as well as 
academic courses in all disciplines; in order to get use of its services in sci-
entific research in the same line with the academic courses in all disci-
plines. 
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 تمهيد:    

ال شك أن شبكة اإلنترنت قد أحدثت ثورة في المجاالت كافة، وال شك ـــــــ أيًضا 
أن منظومة البحث العلمي قد تأثرت تأثًرا كبيًرا بهذه الثورة، فاإلنترنت فتحت آفاًقا 
جديدة متطورة في العملية التعليمية والبحثية، فما يتاح لطالب اليوم لم يكن متاًحا 

بل عقدين من الزمن. ويشهد عصرنا الحالي تطوًرا سريًعا في المجاالت كافة، ألقرانه ق
بما فيها مجال التعليم والبحث العلمي الذي يشهد تطوًرا كبيًرا ونموًّا متسارًعا في 
النشاط البحثي واالنفجار المعلوماتي، وفي المقابل لم تعد الوسائل التقليدية قادرة على 

شباع حاجات المستفيدين للمعلومات؛ فالمكتبة التقليدية، مهما مواكبة هذه التطورات، وإ
أتيح لها من إمكانات، ستقف عاجزة عن مواكبة هذا التطور، ولذلك ظهرت الحاجة 
إلى وسائل أكثر تطوًرا وقدرة على مواكبة هذا التدفق المعلوماتي، ومّكن ظهور 

الحاجة، فاإلنترنت اليوم اإلنترنت وتوظيفها في مختلف جوانب الحياة من تلبية هذه 
من أهم وسائل الحصول على المعلومات الحديثة في مختلف المجاالت من مصادر 
متنوعة موزعة جغرافيًّا على امتداد الكرة األرضية، فأصبح بإمكان كل جامعة أن 
تمتلك مكتبة كونية بال جدران، وتقدم خدماتها على مدار الساعة لمواكبة التطور 

د بالنفع على مجتمع المستفيدين من خدماتها، كما أن سهولة العلمي الذي يعو 
االتصال بشبكة اإلنترنت مّكن طالب الدراسات العليا وغيرهم من تلبية احتياجاتهم 
المعلوماتية، وهم جالسون في بيوتهم، وبالطبع لم تكن هذه التسهيالت متاحة للباحثين 

أثيرات وانعكاسات النشر الرقمي من قبل؛ لذا سوف نتطرق في هذا البحث إلى معرفة ت
 ومصادر المعلومات في البيئة الرقمية على مجتمع البحث العلمي. 

 مشكلة الدراسة :

انطالقا من أهمية النشر اإللكتروني وضرورة االفادة من مخرجاته في البحث 
فإن التعريف ، العلمي، خاصة وأننا نعيش عصر ثورة معلوماتية وتكنولوجية هائلة

لنشر اإللكتروني ودورها فى تعزيز البحث العلمي يعد مطلبا رئيسا للطالب بتقنية ا
 ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة في السؤال التالي . والباحثين والمهتمين عموما
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 ما مدى اإلفادة من النشر الرقمي لدي طالب الدراسات العليا بجامعة بني سويف ؟ 
 أهمية الدراسة 

النشر اإللكتروني عبر الشبكة العنكبوتية واهميته  تنبع اهمية الدراسة من اهمية
إذ احدثت تطورا هائال في تطوير وتحسين عملية بث ، فى مجال البحث العلمي

ويعد البحث العلمي للباحثين ، المعلومات ونشر المعارف وإيصالها إلى المستفيدين
ني ومن هنا والطلبة فى الجامعات احدي المجاالت التى تاثرت بعالم النشر اإللكترو 

تأتي اهمية الدراسة بسبب محدودية الدراسات النظرية المنشورة والمتعلقة بالنشر 
لذلك تحاول هذه الدراسة إثراء الرصيد . االلكترونى ودورها فى تنمية البحث العلمي

 المعرفي فى هذا المجال .
 أهداف الدراسة   

وذي عالقة  تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة فكريا في عرض موضوع مهم
فالنشر الرقمي يعد تقنية رائدة ذات اهمية بالغة في دعم ، مباشرة بالمجتمع األكاديمي

فان هذه الدراسة جاءت كمحاولة ، وبشكل أكثر تحديدا. طالب الدراسات العليا
متواضعة للتعريف بمفهوم النشر اإللكتروني  والحاجة إليه ودوره في تطوير حركة 

 خالل : وذلك من؛ البحث العلمي
 التعريف بمفهوم النشر اإللكتروني  وخصائصه وأهدافه ودواعيه . -
 والفوائد والمراحل .، النشر اإللكتروني في مجال البحث العلمي : األهداف -
 التعريف بمفهوم مصادر المعلومات الرقمية ومزاياها وعيوبها. -
 تقسيمات مصادر المعلومات الرقمية . -
عنها فى البيئة الرقمية لدى طالب الدراسات نوع المعلومات التى يتم البحث  -

 العليا .
األشكال الرقمية المعتمد عليها عند البحث عن المعلومات من قبل طالب  -

 الدراسات العليا.
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معايير التاكد من مصداقية المعلومات المتاحة على الموقع لدى طالب الدراسات  -
 .العليا

ر الرقمية عند البحث عن أسباب إعتماد طالب الدراسات العليا على المصاد -
 المعلومات فى البيئة الرقمية.

 الخدمات األكثر استخدامًا فى البيئة الرقمية لدى طالب الدراسات العليا . -
 استخدامات مصادر المعلومات الرقمية فى مجاالت البحث العلمي . -

 تساؤالت الدراسة 

 ما هي خصائصه وأهدافه ودواعيه؟ما مفهوم النشر اإللكتروني  و  -
 والفوائد والمراحل ؟، : األهدافاإللكتروني في مجال البحث العلميما دور النشر  -
 ما مفهوم مصادر المعلومات الرقمية ومزاياها وعيوبها؟ -
 ما هي تقسيمات مصادر المعلومات الرقمية ؟ -
 ما نوع المعلومات التى يتم البحث عنها فى البيئة الرقمية لدى طالب الدراسات العليا؟ -
شكال الرقمية المعتمد عليها عند البحث عن المعلومات من قبل ما هي األ  -

 طالب الدراسات العليا؟
ما هي معايير التاكد من مصداقية المعلومات المتاحة على الموقع لدى طالب   -

 الدراسات العليا؟
ما هي أسباب إعتماد طالب الدراسات العليا على المصادر الرقمية عند البحث   -

 بيئة الرقمية؟عن المعلومات فى ال
 ما هي الخدمات األكثر استخدامًا فى البيئة الرقمية لدى طالب الدراسات العليا ؟ -
 ما هي استخدامات مصادر المعلومات الرقمية فى مجاالت البحث العلمي ؟ -

 منهج الدراسة 

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لمالءمته لطبيعة هذه 
هدف إلى التعرف على  واقع  اإلفادة من النشر الرقمي لدي طالب الدراسة، والتي ت

وهذا المنهج التحليلي يقوم على استخدام طريقة . الدراسات العليا بجامعية بني سويف
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منظمة لتحليل وتفسير الوضع الراهن و ـــــــ أيًضا ـــــــ يحاول الكشف عن األوضاع 
 والبرامج الالزمة إلصالحها. القائمة لمحاولة النهوض بها، ووضع الخطط 

 مصطلحات الدراسة 

عملية إصدار عمل مكتوب بالوسائل اإللكترونية سواء مباشرة، أو  النشر اإللكتروني
من خالل شبكة اتصاالت، أو مجموعة من العمليات بمساعدة الحاسب يتم عن 

مع محدد طريقها إيجاد وتشكيل واختزان وتحديد المحتوى المعلوماتي من أجل بثه لمجت
 . (1)من المستفيدين 

أي مادة تحتوي على بيانات أو برامج أو كليهما مًعا، ويتم  مصادر المعلومات الرقمية
قراءتها والتعامل معها من خالل الحاسوب باستخدام وحدات خارجية متصلة 
بالحاسوب مباشرة؛ مثل: مشغل األقراص المرنة أو الصلبة، أو باستخدام الشبكات؛ 

 Resources -E 2ترنت، ويشار إليها عادة بالمصطلح مثل: اإلن
 الدراسات السابقة 

  دراسة شو و شامchiu&Chuam    ( تتناولت هذه الدراسة مدى 3) 2002عام
فقد تبع تطور التكنولوجية الحديثة ، استخدام النشر اإللكتروني في المطابع الجامعية

ات العلمية وتوضح الدراسة تغير فى أساليب النشر والتواصل العلمي فى المجتمع
مدى حاجة البيئة العلمية للنشر اإللكتروني مع عرض ألربعة نماذج فى النشر 
اإللكتروني تصلح للمطابع الجامعية ،وتوصلت الدرسةالى ضرورة مناشدة مجتمعات 

 النشر العلمية بالتعاون معًا ووضع استراتيجية مشتركة لنظام االتصال العلمي .

                                                           

 -. 1ط -الكتب اإللكترونية والدوريات اإللكترونية.  غالب عوض النوايسه. االنترنت والنشر اإللكتروني:( 1)
 . 182ص-. 2011عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، 

يونس أحمد إسماعيل الشوابكة. استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية في الرسائل الجامعية التربوية: دراسة  2

ـ نوفمبر)يونيو2،ع16مح  -.الوطنية مجلة مكتبة الملك فهد -تحليلية لالستشهادات المرجعية.  .316ص  -(.2010ـ
3  - Chiu,Jeong- yeou  ,Chuann- Liang. A Study  On The Electronic Publising Of  
Univeristy Presses And Shcolary Communities .- Journal  Of Information Com-
munication And Library Of Information .- Vol 9,2002.- PP 130.  
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  وتناولت كولينزCollins   فى دراسة لها عن موضوع  (:1) 2005عام
مستقبل النشر األكاديمي واهميته وتوصلت الباحثة ان بث المعرفة قد شهد ثورة 

 حقيقية بفضل شبكة اإلنترنت وهو ما أثر بدوره على نظام النشر األكاديمي .
  تناولت هذه الدراسة مفهوم النشر  (2) 2009دراسة عبد هللا وجعفر عام :

لكتروني على اإلنترنت مع التركيز على النشر اإللكتروني الجامعي من خالل اإل
تجربة نشر مجلة التقني العراقية الصادرة عن هيئة التعليم التقني على اإلنترنت 
باالعتماد على تحليل مجموعة من الخصائص الرئيسة للمجلة والمتعلقة بموقعها 

وقد خرج البحث . أداة لجمع البياناتاإللكتروي ،كما تم االعتماد على المقابلة 
بعدة نتائج أهمها ان المجلة اإللكتروية تعاني من نقاط ضعف كثيرة إضافة إلى 

أما اهم التوصيات فهي ضرورة توفير ، الصعوبات التى تواجه النشر اإللكتروني
النصوص الكاملة للمجلة ،وإدخال المستخلصات باللغتين العربية واإلنجليزية 

بيئة اإللكترونية وضرورة اإلفادة من الخبرات في مجال النشر وتحسين ال
 اإللكتروني .

   دراسة تهدف الى التعرف على معوقات ( : 3اجري عبد العال )  2011وفى
النشر االلكتروني في جامعة سوهاج من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

نشر العربي واستخدم فيها المنهج الوصفي وأظهرت الدراسة أن اهم معوقات ال
عدم اعتراف لجان الترقية باالبحاث المنشورة على االنترنت وضعف مستوى 

                                                           
1  - Collines ,Jannerre. The Future Of Academic Publishing :What Is Open Acess-
es ?.- Journal  Of The American College Of Radiolgy .- Vol2,( Apirl 2005 ). .- 
PP 25.. 

باسل محمد عبدهللا، ضمياء عبد االله جعفر. النشر اإللكتروني العلمي على االنترنت عرض  - 2

 . 12ص ص  -. 2009، 1،2،ع 10مج  -المجلة العراقية للمعلومات . -ة مجلة التقني .لتجرب
عنتر محمد عبد العال.معوقات النشرااللكتروني وعدم االستفادة منه فى الجامعات العربية : جامعة سوهاج  - 3

ً :دراسة ميدانية .    على متاح -( .2011)سبتمبر 26ع  -.Cybrarians Journal -نموذجا

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=articl
36-46-11-22-08-31&catid=243: 2011-16-23-29-08-e&id=547: 2011 تم

 (. 5/10/2017االطالع )

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=547:%202011-08-29-23-16-31&catid=243:%202011-08-22-11-46-36
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=547:%202011-08-29-23-16-31&catid=243:%202011-08-22-11-46-36
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بعض الشركات العاملة فى مجال النشر االلكتروني وعدم وجود قوانين تحمي 
 . الملكية الفكرية

  تهدف هذه الدراسة الى التعرف على   ( :1) 2013دراسة كاظم ومصحب عام
طلبة كلية العلوم فى الجامعة المستنصرية وماهي استخدام النشر االلكتروني لدي 

. أشكال مصادر المعلومات التى يستخدمها الطلبة فى مشاريعهم البحثية
طالب  426واستخدمت الدراسة المنهج المسحي للمرحلة الرابعة والبالغ عددهم 

 واستخدمت العينة الطبقية كأداة لجمع البيانات المطلوبة .، وطالبة 
 تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور النشر   ( :2) 2016ام  دراسة رزيقة ع

النشر اإللكتروني عبر الشبكة العنكبوتية في تنمية البحث العلمي لدى طالب 
واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي ، قسم علم النفس المقبلين على التخرج

طالب  340وتكونت عينة الدراسة من ، لكونه المنهج  المناسب لموضوع الدراسة
وطالبة مقبلين على التخرج  من كليات العلوم اإلنسانية واالجتماعية بقسم علم 

وتم استخدام االستبيان لجمع البيانات المطلوبة وتوصلت الدراسة ان ، النفس 
النشر افلكتروني عبر الشبكة اإللكترونية يزداد بسرعة كبيرة  إذ يسمح بتوزيع 

 المعلومات ونشرها بكلفة بسيطة .
النشر اإللكتروني وتأثيره على البحث العلمي: 1/1 ـ   ـ

ـ مفهوم النشر اإللكتروني وتطوره:  1/1/1  ــ

النشر اإللكتروني هو العملية التي يتم من خاللها تقديم الوسائط المطبوعة 
Printed Based Materials  كالكتب واألبحاث العلمية بصيغة يمكن استقبالها

هذه الصيغة تتميز بأنها صيغة مضغوطة  وقراءتها عبر شبكة اإلنترنت.

                                                           
هناء عبد الحكيم كاظم، سيناء مصحب شمال. النشر اإللكتروني ودوره فى تطوير البحث  - 1

 . 933ص -. 2013، 3،ع 21مج -مجلة جامعة بابل . -العلمي .
فى تنمية البحث العلمي لدى محدب رزيقة. النشر اإللكتروني عبر الشبكة العنكبوتية ودورها  - 2

 -طالب قسم علم النفس المقبلين على التخرج : دراسة ميدانية بجامعة تيزي وزو وجامعة ورقلة .

 . 167ص  -( . 2016) ديسمبر  27ع  -مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية .
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Compacted  ومدعومة بوسائط وأدوات كاألصوات والرسوم ونقاط التوصيل
Hyberlinks  (1)التي تربط القارئ بمعلومات فرعية أو بمواقع على شبكة اإلنترنت .

)سواء ويعرف النشر اإللكتروني ـــــــ أيًضا ـــــــ بأنه استخدام كافة إمكانات الكمبيوتر 
أجهزة وملحقاتها أو برمجيات( في تحويل المحتوى المنشور بطريقة تقليدية إلى محتوى 

 .(2)منشور إلكترونيًّا؛ حيث يتم نشره على أقراص ليزرية أو من خالل شبكة اإلنترنت 
ومن خالل التعريفات السابقة يتضح أن النشر اإللكتروني هو استخدام األجهزة 

مليات إنتاج ومعالجة المعلومات وإدارتها وتوزيعها ونشرها اإللكترونية في مختلف ع
 ونقلها إلى المستفيدين. 

وتعود بداية تجارب النشر اإللكتروني إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهي 
الفترة التي شهدت اإلرهاصات األولى لكثير من االختراعات التي دفع بعضها بالنشر 

مكانته الحالية، ولم تكن دور النشر التقليدي هي من بدأت في  اإللكتروني إلى أن يحتل
محاولة إظهار وتطوير النشر اإللكتروني، وإنما كانت مكتبات ومجاميع المستفيدين 
والمؤسسات المسءولة عن شبكات االتصال وتطوير األقراص الضوئية في بداية 

من أخذو على عاتقهم هذه  الثمانينيات وخالل انتشار شبكة اإلنترنت في التسعينيات هم
المهمة، وكان الهدف الرئيس من النشر اإللكتروني على شبكة اإلنترنت هو تفعيل عمليات 

 . (3) االتصال العلمي بين العلماء، ولم يكن الغرض منه تجاريًّا على اإلطالق
ـ األسباب التي أدت إلى ظهور النشر اإللكتروني وتطوره:  1/1/2  ــ

عدت في ظهور النشر اإللكتروني، وأسهمت في تطوره هناك عدة أسباب سا
 وازدهاره، ولعل أهم تلك األسباب ما يلي: 

                                                           

القاهرة :  -ة .( متولي النقيب. مهارات البحث عن المعلومات وإعداد البحوث فى البيئة الرقمي1)

 . 149ص  -. 2008الدار المصرية اللبنانية ،
مجلة الدراسات والبحوث  -( أكرم محمد أحمد الحاج. تحديات النشر العلمي اإللكتروني. 2)

 . 169ص  -(. 2013)نوفمبر 2ع  -االجتماعية. 
لبحث ( هناء عبد الحكيم كاظم، سيناء شمال مصحب. النشر اإللكتروني ودوره في تطوير ا3)

 . 936ص  -. 2013، 3،ع 21مج  -مجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانية.  -العلمي. 
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اهتمام المكتبيين والناشرين بإيصال المعلومات وإتاحتها للمستفيدين بأسرع الطرق  -
 وأيسرها. 

 االرتفاع الهائل في تكلفة اليد العاملة في دور النشر التقليدية. -
 بار.ارتفاع سعر الورق واألح -
ظهور بنوك المعلومات والوسائل اإللكترونية األخرى التي يمكن اعتمادها بدائل  -

 للكتب والمجالت الورقية.
 التضخم الهائل في حجم المطبوعات الورقية.  -
 شدة الحاجة إلى اإلنتاج الفكري لتشغيله في دفع حركة البحث العلمي والتنمية. -
 توزيعها إلكترونيًّا. إمكانية تحرير الكتب والمجالت ومراجعتها و  -
 .(1)نمو شبكات االتصاالت  -
ـ مراحل النشر اإللكتروني:  1/1/5  ـ

يجمل "عنتر محمد" مراحل التطور من الطباعة على الورق إلى النشر 
 اإللكتروني في اآلتي: 

  المرحلة األولى: استخدام الحاسوب إلصدار المنشورات التقليدية المطبوعة
 ة تتواجد األوعية الورقية واإللكترونية جنًبا إلى جنب. على الورق وفي هذه المرحل

  المرحلة الثانية: وهي ظهور مطبوعات جديدة بصورة تامة وهذه موجودة بشكل
إلكتروني فقط، وهذه يمكن الوصول إليها عن طريق الخط المباشر فقط؛ لعدم وجود 

 نظير لها مطبوع على ورق. 
 قد تم حلول اإللكترونيات محل المطبوعات المرحلة الثالثة: نظًرا لهذا التطور ف

 التقليدية على الورق، وهذا ما يمثله النشر اإللكتروني. 

                                                           

( عصام توفيق أحمد ملحم. معوقات النشر اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 1)

. 2015، 7، ع3المجلة العربية الدولية المعلوماتية، مج  -بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية. 

 . 5ص  -
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  مرحلة المصغرات وخالل أعوام الستينيات والسبعينيات ُصرفت األموال بكل
سخاء لتطوير تقنيات المصغرات في مجال النشر، وإن أكبر دعم لهذه البحوث كان 

يث كان يقوم بالبحوث بخصوص الطرق الجديدة من مجلس مصادر المكتبات؛ ح
واإلجراءات الحديثة في هذا الصدد، ونشر نتائج البحوث واالتصال ببقية المعاهد 
العلمية إلجراء البحوث المماثلة، باإلضافة إلى القيام بدور القيادة في هذا الصدد؛ 

 . (1)لكي ينسق الجهود لمزيد من التعاون بينها 
ـ مجاالت ا 1/1/6  لنشر اإللكتروني:ــ

 مجاالت النشر اإللكتروني كثيرة ومتعددة؛ من أهمها ما يلي: 

  نشر األبحاث العلمية: حيث يحتاج الطلبة والباحثون إلى توافر هذه المواد
تحت أيديهم أثناء بحثهم بغض النظر عن أماكن تواجدهم، والنشر اإللكتروني يسهل 

وهذا ما أكدته دراسة المؤلف،  ذلك عن طريق الحصول على المواد مباشرة من
"محدب رزيقة" أنه يتم االعتماد على النشر اإللكتروني في إعداد البحوث العلمية 

. وأيًضا أكدت دراسة (2)%(88. 55ونشرها؛ حيث جاءت في المرتبة األولى بنسبة )
ا للطالب  "هناء كاظم " على أن النشر اإللكتروني يوفر مصادر معلومات حديثة جدًّ

 .(3)%(1. 53ة )بنسب

  نشر أوراق المحاضرات والمذكرات: حيث يمكن ألساتذة الجامعات نشر أوراق
 محاضراتهم إلكترونيًّا ليحصل عليها الطلبة من مواقع األساتذة على اإلنترنت. 

  نشر الكتب والمراجع األكاديمية: فباستخدام النشر اإللكتروني ال يحتاج الباحث
البريد، وال يحتاج إلى أن يطلب من زميل في  إلى شراء مرجع معين عن طريق

بلد آخر أن يصور له مرجًعا حيث يستطيع هذا الباحث أن يحصل عليه 

                                                           

 (عنتر محمد أحمد عبد العال. مصدر سابق. 1)
 . 174ص   -( محدب رزيقة. مصدر سابق .2)
 . 942ص  -( هناء عبد الحكيم كاظم، سيناء شمال مصحب. مصدر سابق. 3)
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 إلكترونيًّا. 
  نشر األدلة التقنية: وهي منشورات عادة ما تكون كثيرة التعديل والتنقيح ويتم

متابعة ما التوجه للنشر اإللكتروني لمواكبة االنفجار المعرفي، والحاجة الماسة ل
 ُينشر بشكل سريع وبطرق سهلة، باإلضافة إلى أسباب أخرى من أهمها: 

  أن الطباعة على كمية كبيرة من الورق ال يمكن أن يتماشى مع متطلبات البيئة
 المحيطة والتطورات. 

  .ارتفاع كلفة اليد العاملة والورق والحبر في دور النشر التقليدية 
 م المطبوعات الورقية. التضخم الهائل والزيادة في حج 
  .التوجه نحو استخدام الحاسوب في أعمال التصنيف الضوئي من ِقبل الناشرين 
 .انتشار استخدام الحاسوب في المكتبات ومراكز المعلومات 
  .التضخم الهائل في كمية وحجم المعلومات المطلوبة 
 علومات.ربط تكنولوجيا الحاسب بتكنولوجيا االتصاالت لتسهيل الوصول إلى الم 
  .تنوع وتوسيع مجاالت المعرفة وتطور صناعتها 
  .تطور صناعة النشر في تحرير ومراجعة الكتب والمجالت وتوزيعها إلكترونيًّا 
  (1)انتشار وتطوير نظم مكتبية إلكترونية محوسبة. 
ـ أهداف النشر اإللكتروني في مجال البحث العلمي: 1/1/7  ــ

يتوفر من معلومات تخص موضوعات إن من شأن الباحثين اإلحاطة بما 
بحوثهم فقبل ظهور اإلنترنت كان الباحثون يمضون شهوًرا أو سنين بحًثا عن ما ُينشر 
من دراسات تتصل ببحوثهم أو معلومات وبيانات أولية يحتاجونها. أما اليوم فإن شبكة 

وهذا ما اإلنترنت قد وفَّرت للباحثين إمكانية كبيرة لإلحاطة بكل ذلك بسرعة فائقة، 
م أن النشر اإللكتروني يوفر معلومات حديثة 2016أوضحته دراسة "محدب رزيقة" 

                                                           

مجلة المكتبات  -( عاشور محمد الشيخي. النشر اإللكتروني وتأثيراته على بيئة البحث العلمي. 1)

 . 65-64ص ص  -(. 2014يو )يون 12ع  -والمعلومات. 
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ا حيث جاء هذا االختيار في المرتبة األولى بنسبة )  . (1)%(53. 48جدًّ

وقد يكون الفرق األساسي بين الشكل الورقي التقليدي والشكل اإللكتروني عبر 
ال الورقية التي تشتمل على الطبع والنشر اإلنترنت هو الكلفة المالية العالية لألشك

والتسويق والتوزيع، وغير ذلك من األمور المكلفة ماليًّا، وكذلك المكلفة من حيث 
 الوقت الذي تستغرقه المطبوعات الورقية حتى وصولها إلى المستفيدين. 

ومن المعروف أن ميزانيات شراء واقتناء الكتب والمجالت والصحف والمواد 
واإلعالمية األخرى في المكتبات ومراكز المعلومات محدودة في مختلف دول الثقافية 

العالم، حتى في الدول الصناعية والدول الغنية، كذلك فإن تلك المكتبات التي يتوفر 
بها عدد جيد من هذه المواد تعاني من ضيق في أماكن الحفظ والتخزين وبطء ومعاناة 

 في استرجاع معلوماتها. 
هدف من وراء النشر اإللكتروني العلمي هو إعطاء الفرصة لتبادل وعليه فإن ال

الخبرات ونشر النتائج العلمية لتحقيق التوفير الهائل لتكاليف النشر والتوزيع والتخزين، 
 وتوفير المزيد من الوظائف وتسهيل األداء في شأن الوظائف الحالية. 

والمعلومات والمواد التي  وهذه التقنية الجديدة تقدم عدًدا كبيًرا من الخدمات
تعجز عن تقديمها أكبر مكتبات العالم للباحثين ولمختلف شرائح المجتمع؛ فمن 
الممكن تصفح وقراءة مئات من المجالت والدوريات اإللكترونية المتوفرة على الشبكة، 

 . (2)والتي تصدر في الكثير من دول العالم وبمختلف اللغات 
ـ فوائد النشر اإللك 1/1/8  تروني للباحثين: ـ

يوفر النشر اإللكتروني مجموعة من المزايا والفوائد للباحثين؛ ويمكن إجمالها 
 في اآلتي: 
توفير الوقت وذلك من خالل اختصار جهد الباحث؛ ألن النشر اإللكتروني  -

                                                           

 !. 171ص  -( محدب رزيقة. مصدر سابق. 1)
مجلة دراسات عربية في التربية  -( وفاء فاهد السرحاني. النشر اإللكتروني والبحث العلمي. 2)

 . 218ص  -(. 2012)فبراير 22، ع1مج -وعلم النفس. 
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يغنيه عن القراءة الكاملة للمحتوى، ويمكنه من الحصول على المقاطع أو المحتويات 
 اشرة. التي يريدها مب

التعرف على المقاالت والدراسات والبحوث المنشورة في آالف الدوريات  -
العلمية والبحثية المحكمة التي ُتنشر عالميًّا وإلكترونيًّا عبر اإلنترنت، وبلغات متعددة 
وخاصة اللغة اإلنجليزية؛ فلقد أصبح بمقدور الباحث استعمال حاسوبه الشخصي في 

 لمعلومات التي يريدها.مكتبه أو بيته للوصول إلى ا
حصر المقاالت والدراسات المطلوبة للباحث عن طريق البحث البسيط  -

بالموضوعات أو الكلمات المفتاحية أو العناوين أو المؤلفين، وكذلك عن طريق البحث 
المركب باستخدام البحث البولياني وغير ذلك من الوسائل واألدوات التي تسهل الدقة 

 لمطلوبة. في تحديد المعلومات ا
إمكانية الوصول إلى النصوص الكاملة للمقاالت والبحوث المطلوبة وتحميلها  -

في حاسوب الباحث المستخدم، ومن َثمَّ تخزينها في ذاكرة الحاسوب، أو طباعتها على 
 الورق، أو نقلها على قرص مرن. 

الحصول على المعلومات المرجعية والحصول على إجابات الستفسارت  -
قد يحتاج الباحثون التعرف على معلومات أساسية عن موضوع محدد في الباحثين، ف

 موسوعة، أو يحتاج لمعلومات عن مؤسسة أو منظمة معينة، وما إلى غير ذلك. 
عرض أفكارهم أو أسئلتهم واستبياناتهم، أو ما يقومون به من تجارب على  -

وتقديم المشورة أصحاب الخبرة في بلدان عربية في وقت واحد؛ إلبداء الرأي فيها، 
للقائمين عليها، وبخاصة تلك المراكز البحثية والمؤسسات المتخصصة التي ُتْعَنى 

 بموضوعات تلك البحوث.
متابعة البحوث العلمية واالطالع على نتائجها لإلفادة منها في تطوير  -

 الكفايات البحثية. 
وث الحصول على البحوث والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوعات البح -

 التي يجريها الباحث.
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 وليس من شك أن النشر اإللكتروني يساعد في أمرين أساسيين؛ هما: 
تواصل الباحثين على صعيد التخصص الواحد والتخصصات المختلفة،  -

 واستثمار وجودهم بالشكل األمثل دون تكرار الجهود. 
االطالع على آخر ما توصل إليه الباحثون اآلخرون؛ بما يضمن حداثة  -

ناول العلمي للمشكالت، والبدء من حيث انتهى اآلخرون، وهو ما لم يكن متاًحا الت
 . )1)على هذا النحو قبل ظهور اإلنترنت

، (2)م 2016ومن خالل النتائج التي توصلت إليها دراسة " محدب رزيقة " عام 
أكدت نتائج الدراسة أن جميع الطالب المشمولين  (3)م2013ودراسة "هناء كاظم" عام 

البحث أكدوا أن المصادر المنشورة إلكترونيًّا عبر الشبكة العنكبوتية تزودهم ب
بالمصادر الحديثة في إنجاز أطروحاتهم، والتي ال يستطيع الطلبة الحصول عليها 
بالشكل التقليدي )الورقي( عن طريق الشراء أو االستعارة من المكتبات؛ وذلك الرتفاع 

لى أن المصادر المنشورة إلكترونيًّا تتميز بالدقة أثمانها أو قلة أعدادها، إضافة إ
والشمولية والسرعة في الحصول عليها؛ مما يساعد على توفير وقت الطالب وجهده 
في الوصول إلى المعلومات المطلوبة، وأوصت الدراستان بضرورة توفير تقنيات النشر 

َبل الباحثين، اإللكتروني في المكتبات الجامعية والعامة؛ لغرض استخدامها من قِ 
وضرورة تعليمهم كيفية استخدام محركات البحث، ومواقع البحث اإللكترونية؛ 

 للحصول على المعلومات المطلوبة. 
ـ مصادر المعلومات الرقمية وتأثيرها على البحث العلمي: 2/2  ــ

ت ُيَعدُّ النشر اإللكتروني إحدى نتائج تقنيات المعلومات الحديثة، وُتْعَتَبُر الحاسبا
اآللية أو ما يعرف بالتقنيات الرقمية هي األساس في تقنيات المعلومات المعاصرة؛ 
فهي ُتستخدم ألغراض إنتاج أوعية المعلومات سواء في إعداد النصوص للطباعة أو 

                                                           

 . 219ص  -( وفاء فاهد السرحاني. المصدر السابق. 1)
 . 175ص  -يقة. مصدر سابق. ( محدب رز2)
 . 944ص  -( هناء عبد الحكيم كاظم،سيناء شمال مصحب. مصدر سابق. 3)
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في النشر اإللكتروني، وقد كان من نتائج النشر اإللكتروني ظهور ما ُيْعَرف بمصادر 
 رونية. المعلومات الرقمية أو اإللكت

ـ مفهوم مصادر المعلومات الرقمية: 2/2/1  ــ

نبعت الحاجة في عصر االنفجار المعرفي إلى توفير أشكال فاعلة للحصول 
على المعلومة بشكل يسير في خضم هذا الزخم الهائل من المعلومات التي ترد إلى 

المعلومات  المكتبات بشكل عام يوميًّا؛ لذا ظهرت الحاجة إلى ما ُيْعَرُف باسم مصادر
الرقمية. وُتعتبر مصادر المعلومات الرقمية وجًها من أوجه تطور التكنولوجيا ومحاولة 

 توظيفها لخدمة اإلنسان أينما ُوِجد. 
وهناك كثير من المصطلحات التي تم استخدامها للتعبير عن هذه النوعية من 

 المصادر؛ منها: 
 Digitalالمصادر الرقمية  ،Electronic Collectionsالمجموعات اإللكترونية 

Resources ، المصادر اإللكترونيةElectroinc Resources المصادر المحسبة ،
، الكيانات الرقمية Computerized Information Resourcesأو المحوسبة 

Digital Objects إال أن أكثر هذه المصطلحات استخداًما من ِقَبل الباحثين هو .
، أو مصادر المعلومات اإللكترونية، وقد تم استخدام مصادر المعلومات الرقمية

لكي  Digital Information Resourcesمصطلح مصادر المعلومات الرقمية 
 .(1)يعبر عن هذه الفئة من مصادر المعلومات 

وردت تعريفات كثيرة من قبل الباحثين والمتخصصين لمصادر المعلومات 
 الرقمية؛ منها: 

بأنها تعني كل أوعية المعلومات المتاحة عن ُبْعد،  Dawsonعرفها "دوسون"  
وتعتمد على االندماج بين المصادر اإللكترونية للمعلومات وتكنولوجيا االتصاالت 

                                                           

( هند عبد الرحمن إبراهيم الغانم. واقع تنمية مصادر المعلومات اإللكترونية في مكتبة الملك فهد 1)

 2015بريل م ـــــــ أ2014)نوفمبر 1،ع21مج  -مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية.  -الوطنية. 

 . 11ص  -م(. 
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الحديثة وشبكة اإلنترنت؛ مما يشكِّل بعًدا جديًدا في عالم صناعة المعلومة بشكل 
 . )1)يسّهل على الباحث الحصول عليها، وتداولها دون عناء ومشقة 

ولقد وضعت "أمل وجيه حمدي" تعريًفا لمصادر المعلومات الرقمية يكاد يكون 
 من أكثر التعاريف تخصيًصا وشمواًل؛ حيث عرَّفتها بأنها: 

تلك األعمال التي يتم إنشاؤها أو تسجيلها واختزانها، والبحث عنها واسترجاعها 
جهيزات الملحقة به، سواء كانت وتناقلها واستخدامها رقميًّا باستخدام الحاسب اآللي والت

متاحة عبر الشبكات؛ وهي اإلتاحة عن ُبْعد؛ مثل: قواعد البيانات على الخط المباشر، 
أو محملة على أحد الوسائط المادية: )أقراص مرنة، أقراص صلبة، أقراص مليزرة(؛ 

ا مع وهي اإلتاحة المباشرة. وقد أُِعدَّت هذه األعمال بهدف استخدامها واإلفادة منه
عدم إغفال ما تتمتع به من مزايا فيما يتعلق باالختزان والتعديل والبحث واالسترجاع؛ 
نتيجة اعتمادها على الحاسب اآللي وتكنولوجيا االتصاالت، ويتم التمتع بحق 
استخدامها إما عن طريق التأجير أو الترخيص أو اإلتاحة المجانية؛ سواء أكانت 

 . (2)نت أجزاء من أعمال أكبر أعمااًل مستقلة بذاتها، أو كا

ومن خالل العرض السابق لتعريفات مصادر المعلومات الرقمية ُيالحظ أن 
جميعها يركز على أنها عمل علمي، يتم التعامل معه بواسطة الحاسبات اإللكترونية، 
سواء من خالل شبكات معلومات أو من خالل وسائط أخرى يمكن من خاللها 

 اإللكترونية.  الحصول على هذه المصادر

أن مصادر المعلومات الرقمية هي: كل مصادر المعلومات  ويرى الفريق البحث
غير المطبوعة، وغير الورقية تحتوي على معلومات مخزنة إلكترونيًّا، وتكون في عدة 

                                                           

(1) Dawson,A. Principles and Policies For Creating High ـــــــ   Quality Digital Re-
sources With Low- Cost Methods. - New Review Of Information Network-
ing,2006. - Vol 12 (2). -P88 . 

 -ختيار والتنظيم واإلتاحة في المكتبات. ( أمل وجيه حمدي. المصادر اإللكترونية للمعلومات: اال2)

 . 31ص  -. 2007القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 
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 أشكال؛ كالوسائط الممغنطة أو األقراص المليزرة. 
ـ تقسيمات مصادر المعلومات الرقمية: 2/2/2  ـ

 سيم مصادر المعلومات الرقمية من زوايا متعددة على النحو التالي: يمكن تق
 المحمل عليه:  مصادر المعلومات الرقمية حسب الشكل المادي أو الوسيط  2/2/2/1 

فهناك عدد من الوسائط واألشكال الرقمية التي ُتستخدم في تخزين المعلومات 
 واسترجاعها؛ مثل: 

 . Compact Discs CDsاألقراص المليزرة  -
، Hard disc، أو األقراص الصلبة Floppy Diskاألقراص المرنة  -

 . USB Flash Drive، تكنولوجية IPODتكنولوجية 
 . DVDـــــــ  Digital VideoDiscأقراص الفيديو الرقمية  -
 Online/remotelyالملفات المتاحة على الخط المباشر، أو عن ُبعد  -

accessible Files . 
 المعلومات الرقمية حسب طرق اإلتاحة والوصول:  مصادر  2/2/2/2

 وُتقسم هذه المصادر إلى الفئات التالية: 
 . alone workstationـــــــ  Standمحطات العمل المستقلة  -
 . LANالشبكات المحلية  -
 . AN remotely accessedالشبكات المحلية المتاحة عن ُبعد  -
 . OPACالفهارس المتاحة على الخط المباشر  -
 . Internet (1)شبكة اإلنترنت  -

 مصادر المعلومات الرقمية حسب التغطية الموضوعية:   2/2/2/3

الرقمية ذات التخصصات المحددة والدقيقة، وهي التي  المعلومات مصادر -1
تتناول موضوًعا محدًدا أو موضوعات ذات عالقة ترابطية مع بعضها البعض، أو فرع 

                                                           

 . 58ص  -( أمل وجيه حمدي. المصدر السابق. 1)
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ذا النوع، وغالًبا ما تكون المعالجة في هذا النوع من فروع المعرفة وما له عالقة به
متعمقة ومفيدة للمتخصصين أكثر من غيرهم؛ ومن أمثلة هذا النوع ما يلي: 

Biosis/NTIS/MEDLINE/AGRCOLA/COMPENDEX . 
مصادر المعلومات الرقمية ذات التخصصات الشاملة أو غير  -2

تنوع الموضوعي لقواعد المتخصصة: ويتميز هذا النوع من المصادر بالشمول وال
البيانات التي تحتويها، إضافة إلى كثرة هذه القواعد التي تزيد دائًما على الخمسين 
وتصل إلى بضع مئات في بعض الحاالت، وهذا يفيد المتخصصين وغير 

 . DIALOG)المتخصصين؛ ومن أمثلة هذا النوع )
عامة، مصادر المعلومات الرقمية العامة: وهي ذات توجهات موضوعية  -3

وهذا النوع مفيد لعامة الناس بغض النظر عن تخصصاتهم ومستوياتهم العلمية 
 والثقافية. 

 ـ رابعًا: مصادر المعلومات الرقمية حسب الجهات المسئولة عنها:  2/2/2/4

تابعة لمؤسسات تجارية هدفها الربح المادي:  وهذه  رقمية معلومات مصادر -1
(، Venderويمكن أن تكون منتجة أو مباعة )تتعامل مع المعلومات كسلعة تجارية 

 (؛ ومن أمثلتها: Brokerأو موزعة أو على وسيط )
((ORBIT/PRESTEL/DIALOG . 
مصادر معلومات رقمية تابعة لمؤسسات غير تجارية: وهذه التهدف إلى الربح  -2

المادي كأساس في تقديمها للخدمات المعلوماتية، بقدر ما تسعى إليه من تحقيق 
العلمية والثقافية وخدمة الباحثين، ويمكن أن تمتلكها أو تشرف عليها جهات  األهداف

 . (1)مثل المؤسسات الثقافية أو الجمعيات أو هيئات حكومية 
 

                                                           

( مها أحمد إبراهيم. مصادر المعلومات اإللكترونية: دراسة التجاهات األكاديميين في جامعة 1)

مجلة االتجاهات  -نحو إفادتهم من تلك المصادر. اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض 

 . 182-181ص ص -(. 2010)يناير  33، ع 16مج  -الحديثة. 
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 ـ خامسًا: مصادر المعلومات الرقمية وفق نوع المعلومات:  2/2/2/5

لوصفية مصادر المعلومات الرقمية الببلوجرافية: تقدم البيانات الببلوجرافية ا -1
والموضوعية التي تحيلنا أو ترشدنا إلى النصوص الكاملة مع مستخلصات لتلك 

 . LC MARCالنصوص أو المعلومات؛ مثل: 
مصادر المعلومات الرقمية غير الببلوجرافية: هي التي توفر النصوص  -2

 الكاملة للمعلومات المطلوبة؛ وقد ظهرت لتغطي عجًزا في النوع األول. 
النصية مع بيانات رقمية: تعطي معلومات نصية مصادر المعلومات  -3

ا مع حقائق وأرقام )  . Facts and Figures)مختصرة جدًّ
مصادر المعلومات الرقمية: ويركِّز هذا النوع من المصادر على توفير  -4

كميات من البيانات الرقمية؛ كاإلحصائيات والمقاييس والمعايير والمواصفات في 
 . (1)السكانية و التسويق وإدارة األعمال والشركات موضوع محدد مثل اإلحصائيات 

وقد استهدفت الدراسة الميدانية التعرف على نوعية المعلومات التي يكثر 
استخدامها من ِقَبل طالب الدراسات العليا، وبناًء على ذلك تم حصر بعض أنواع 

لطالب عينة المعلومات، وللتعرف على نوع المعلومات التي يتم البحث عنها من ِقَبل ا
( باالستبيان، كما يوضحها الجدول 2/1/2الدراسة كانت اإلجابة عن السؤال رقم )

 التالي: 
 
 
 
 
 

                                                           

( عادل إسماعيل حمزة. استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية في المؤسسات اإلعالمية: دراسة 1)

تحاد العربي تطبيقية على المركز السوداني للخدمات الصحفية. المؤتمر الثاني والعشرون لال

 . 1808-1807ص ص  -. 2011للمكتبات والمعلومات، الخرطوم، ديسمبر 
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0

200

الكليات النظرية

الكليات العملية

العينة الكلية

 (1جدول رقم )

 نوع المعلومات التي يتم البحث عنها في البيئة الرقمية لدى عينة الدراسة

نوع المعلومات التي 
 يتم البحث عنها

 ليةالعينة الك الكليات العملية الكليات النظرية

النسبة  التكرار
النسبة  التكرار المئوية

النسبة  التكرار المئوية
 المئوية

 %52,6 184 %52,0 91 %53,1 93 نص كامل
 %34,9 122 %28,6 50 %41,1 72 مستخلصات

 %26,3 92 %35,4 62 %17,1 30 صور
 %18,3 64 %21,7 38 %14,9 26 فيديو فقط

 %13,7 48 %13,1 23 %14,3 25 ملفات صوتية
 %9,1 32 %9,1 16 %9,1 16 بيانات ببلوجرافية

 %35,1 123 %35,4 62 %34,9 61 كل ما سبق
 

 

 

 

  
 ( نوع المعلومات التي يتم البحث عنها في البيئة الرقمية لدى عينة الدراسة1شكل رقم )

( أن ما يزيد عن نصف عينة 1( والشكل رقم )1يتضح جليًّا من الجدول رقم )
( يبحثون عن النصوص، ثم جاء في المرتبة الثانية 52,6ة )الدراسة بنسب

%(، 26,3%(، يليها الصور في المرتبة الثالثة بنسبة )34.9المستخلصات بنسبة )
%(، 13,7%(، والملفات الصوتية جاءت بنسبة )18,3أما الفيديو فتحتل نسبة )
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بب انخفاض أن س يرى فريق البحث%(. و 9,1رافية بنسبة )وجاءت البيانات الببلوج
هذه النسبة يرجع إلى أن الذي يكتفي بالبيانات الببلوجرافية ليس لديه المهارة الكافية 

 في استخدام شبكة اإلنترنت، وكيفية الوصول إلى النصوص الكاملة. 

وأخيًرا جاء االختيار )كل ما سبق( لكل هذه األنواع من المعلومات بنسبة 
(35,1 .)% 

لومات التي يبحث عنها طالب الدراسات العليا ويتضح مما سبق أن نوع المع
في الكليات النظرية هي النصوص الكاملة، بينما نوع المعلومات التي يبحث عنها 
طالب الدراسات العليا في الكليات العملية هي النصوص الكاملة إضافة إلى تركيزهم 

 على الفيديو والملفات الصوتية والصور؛ نظًرا لطبيعة دراساتهم. 
 ـ سادسًا: مصادر المعلومات الرقمية حسب شكل أو نوع الوعاء:  2/2/2/6

وُيقصد به شكل الوعاء الذي ُقدم به المحتوى فهناك العديد من األشكال 
 لمصادر المعلومات الرقمية؛ نذكر منها: 

ـ الدوريات اإللكترونية:  2/2/2/6/1  ــــــ

اإللكترونية، إال أن أغلبها  هناك الكثير من الكتابات التي تناولت تعريف الدورية
ًدا لها؛ فهي من المصطلحات التي يشوبها الغموض نتيجًة لتعدد  لم يضع تعريًفا محدَّ

 المفاهيم الدالة عليها. 

ُتعرف الدورية اإللكترونية ـــــــ أيًضا ـــــــ بأنها منشور متاح في الصيغة اإللكترونية 
ر في الصيغة اإللكترونية فقط، أو في على شبكة الحاسب اآللي؛ فهي يمكن أن ُتنش

كال الصيغتين المطبوعة واإللكترونية، وعادة ما تتوافق مع المتطلبات العامة للدورية؛ 
حيث إنها ُتنشر على فترات منتظمة، وتخضع لسيطرة هيئة التحرير، وتصدر في 
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ونية . ومن أكثر التعريفات تفصياًل للدوريات اإللكتر (1)أعداد تحت عناوين محددة 
التعريف الذي أوردته "أماني السيد"؛ حيث عرفت الدورية اإللكترونية بأنها منشور 
دوري متاح في شكل رقمي، ُيوزَّع بعضه على أقراص مليزرة، والبعض اآلخر متاح 
من خالل شبكة اإلنترنت، وهذه المتاحة على شبكة اإلنترنت بعضها ُيوزَّع من خالل 

خدمة البريد اإللكتروني. والدورية اإللكترونية قد يكون لها الشبكة العنكبوتية باستخدام 
مطبوع ورقي وقد تكون إلكترونية فقط، وقد تكون دوريات إلكترونية محكمة، والبعض 

 . (2)اآلخر ال يمارس أي شكل من أشكال ضبط المحتوى 

ا عن مفهوم الدور  ويتفق فريق البحث ية مع هذا التعريف؛ ألنه ُيَعدُّ معبًِّرا جدًّ
اإللكترونية؛ وذلك الشتماله على كافة الجوانب المتعلقة بإنتاج وإتاحة هذا النوع من 

 مصادر المعلومات الرقمية. 

ومن خالل التعريفات العديدة التي تم تناولها نجد أن هناك تشابًها في كثير من 
األوجه، ودارت جميعها حول مفهوم واحد مع اختالف طفيف في تناول المصطلحات؛ 

ث ركزت جميعها على أن الدوريات )منشور إلكتروني(؛ وحيث ال يوجد تعريف إال حي
 تطرق لهذا المصطلح. 

ـ مميزات الدوريات اإللكترونية:  2/2/2/6/1/1  ــــــ

الدوريات اإللكترونية تتميز عن غيرها من الدوريات التقليدية بعدة مميزات 
 ن مميزاتها نذكر ما يلي: وخصائص تجعل الباحثين يقبلون على استخدامها؛ وم

 سرعة الصدور بحيث أمكن القضاء على الفجوة بين عمليتي التأليف والنشر.  .1

                                                           

( رحاب فايز أحمد. نشر الدوريات اإللكترونية العلمية في مصر: دراسة حالة مع دراسة 1)

، 2003بني سويف،  -التوقعات المستقبلية؛إشراف أحمد أنور بدر،محمد جالل غندور. 

القاهرة ـــــــ فرع بني سويف. كلية اآلداب. قسم المكتبات جامعة  -أطروحة )ماجستير(. 

 . 26ص  -والوثائق. 
 -( أماني محمد السيد. الدوريات اإللكترونية: الخصائص ـــــــ التجهيز والنشر ـــــــ اإلتاحة. 2)

 . 52ص  -. 2007القاهرة: الدار المصرية اللبنانية،  -. 1ط
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 اإلتاحة ألكثر من مستفيد في وقت واحد.  .2
إمكانات البحث واالسترجاع وبخاصة بحث النصوص الكاملة أو البحث باسم  .3

أو بالكلمات المؤلف للحصول على المقاالت الواردة له بالدورية، أو بالعنوان 
 الدالة. 

تكنولوجيا الوسائط المتعددة حيث يمكن إدراج بيانات حية من رسوم  .4
 ومعادالت وعروض صوتية ولقطات فيديو وغيرها. 

 التفاعلية من حيث إمكانية إرسال التعقيبات والتعليقات على المقاالت.  .5
 الربط البيني لالستشهادات المرجعية.  .6
 المقال في الشكل اإللكتروني. ال توجد مقيدات أو حدود لحجم  .7
 انخفاض تكاليف النشر.  .8
 . (1)تقليص الحجم والمساحة سواء فيما يتعلق باإلتاحة أو االختزان  .9

ـ عيوب الدوريات اإللكترونية:  2/2/2/6/1/2  ــــــ

على الرغم من الممميزات العديدة التي تمتاز بها الدوريات اإللكترونية إال أن 
 وب التي ُتؤخذ عليها؛ نذكر منها: هناك العديد من العي

المعوقات والحواجز اللغوية: حيث إن معظم الدوريات اإللكترونية باللغة  -1
 اإلنجليزية واللغات األجنبية األخرى؛ وبالتالي يصعب على الباحثين اإلفادة منها. 

 الجانب النفسي: حيث يرفض بعض المستفيدين الشكل اإللكتروني.  -2
 هور الدوريات اإللكترونية. عدم استقرار انتظام ظ -3
االفتقار إلى المعايير والمقاييس الموحدة للتعامل مع المصادر اإللكترونية؛  -4

 ومنها الدوريات اإللكترونية. 
 قضايا حقوق التأليف التي لم ُتْحَسم َبْعُد.  -5
ال زالت الكثير من الدول األقل تقدًما تفتقر إلى خدمات االتصال الجيدة،  -6

                                                           

 . 55ص  -ابق. ( أماني محمد السيد. المصدر الس1)
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ت التوقفات واالنقطاعات الكهربائية، وتكلفة االتصاالت العالية فيما وتعاني من مشكال
 . (1)يتعلق باستخدام اإلنترنت 

ـ الكتب اإللكترونية:  2/2/2/6/2  ــــــ

 تعددت التعريفات المتعلقة بالكتب اإللكترونية نذكر منها ما يلي: 
وني، ويمكن الكتاب اإللكتروني يعني محتوى أي كتاب تم تحويله للشكل اإللكتر 

أن ُيخزن الكتاب في الشكل اإللكتروني و ُينقل بدون أي تكلفة، كما أن الكتاب ليس 
معلومات فقط، بل إنه حاو ـــــــ أيًضا ـــــــ لهذه المعلومات، وإذا كانت الكتب اإللكترونية 
ستحل محل الكتب الورقية؛ فستحتاج إلى أجهزة وبرامج تجعل قراءة الكتاب اإللكتروني 

 . (2)مريحة ومالئمة أكثر من قراءة الكتاب الورقي 
 ومن أكثر التعريفات شمواًل للكتاب اإللكتروني تعريف "رامي عبود": 

"هو وسيط معلوماتي يتم إنتاجه عن طريق إدماج المحتوى النصي للكتاب من 
جانب وتطبيقات البيئة الرقمية من جانب آخر؛ وذلك إلنتاج الكتاب في شكل 

ُيْكِسُبه المزيد من اإلمكانات والخيارات التي تتفوق بها البيئة اإللكترونية إلكتروني 
االفتراضية على البيئة الورقية للكتاب، كاإلمكانات االسترجاعية للنص، واإلتاحة عن 
ُبْعد، وإمكانية إضافة الوصالت المهيبرة، والوسائط المتعددة إلى غير ذلك. وقد يكون 

إصداره للمرة األولى في شكل إلكتروني، أو أعيد إنتاجه  الكتاب اإللكتروني قد تم
إلكترونيًّا عن طريق المسح الضوئي لصفحات الكتاب، أو بإعادة إدخال النص 
إلكترونيًّا بواسطة إحدى برمجيات تحرير النصوص، على أن يتم وضع المحتوى 

 ،ASCII Word ،PDFاإللكتروني للكتاب في بنية أو قالب رقمي معين مثل، 
HTML إلى غير ذلك من البنيات الرقمية التي يتم من خاللها تشفير أو تكويد ،

                                                           

)يناير  1مجلة المكتبات والمعلومات، ع  -( فيصل صالح الصبر جبريل. الدوريات اإللكترونية. 1)

 . 241ص  -(. 2017
الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية،  -( أحمد فايز أحمد سيد. الكتاب اإللكتروني: إنتاجه ونشره. 2)

 . 65ص  -. 2010



 (م2020مارس   -  يناير) 54سويف                          عجامعة بني  –مجلة كلية اآلداب 

 ... ر الرقميشاإلفادة من الن                              ، عزة جوهري، آمال طهشيماء رمضان تهامي    
 

 38 

 

النص باستخدام إحدى برمجيات إنتاج الكتب اإللكترونية، بحيث يستلزم لقراءة الكتاب 
اإللكتروني وجود برمجيات داعمة للتعامل مع القالب اإللكتروني للكتاب. والكتاب 

خط المباشر أو عبر األقراص المليزرة، أو قرص اإللكتروني قد يتم إتاحته على ال
 bookـــــــ  eمرن، أوشريحة اختزانية، أو عبر قارئ مخصص للكتب اإللكترونية 

reader dedicated كما يمكن عرضه أو قراءته ـــــــ أيًضا ـــــــ باستخدام حاسب ،
 شخصي، أو حاسب محمول، أو باستخدام أحد المساعدات الرقمية الشخصية

PDAs"(1) . 
أن الكتاب  فريق البحثومن خالل التعريفات السابقة للكتاب اإللكتروني ترى 

اإللكتروني رؤية جديدة للكتاب الورقي، ولكن عبر وسيط غير الورق، وبذلك يكتسب 
 مميزات التقنيات الحديثة. 

ـ مزايا الكتاب اإللكتروني:  2/2/2/6/2/1  ــــــ

يرها من الكتب المطبوعة بعدة مميزات تجعل تتميز الكتب اإللكترونية عن غ
الكثير من الباحثين والمستفيدين يتجهون نحو استخدامها بشكل مكثف، ومن مميزتها 

 ما يلي: 
 السهولة والسرعة في الوصول إلى المعلومات المطلوبة.  -1
المساحة التخزينية: حيث إن األسطوانة المدمجة من الممكن أن تحتفظ  -2
 المعدل الطبيعي.  كتاب في 500بحوالي 
الراحة والمالءمة: حيث إن تصميم أجهزة الكتب اإللكترونية الخاصة،  -3

وشكلها الخارجي اليتطلب إمساكها بكلتا اليدين؛ كالكتاب التقليدي، وهذا شيء مريح 
ا، كما أنه مفيد للغاية لمن فقد إحدى يديه، كما أنه يمكن وضعه على الطاولة  جدًّ

اص آخرين، كما يمكن وبإضافة بعض البرمجيات تحويل والتحكم فيه بواسطة أشخ
 النصوص المكتوبة إلى مقروءة، كما يمكن تغيير حجم النص. 

                                                           

ب اإللكترونية: النشأة والتطور الخصائص واإلمكانات: االستخدام ( رامي محمد عبود داوود. الكت1)

 . 36ص  -. 2008القاهرة: الدار المصرية اللبنانية،  -. 1ط -واإلفادة. 
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الطباعة والنسخ: حيث يستطيع المستخدم للكتب اإللكترونية عمل نسخة  -4
 غير رقمية. 

التوزيع واالنتشار: بما أن الكتب اإللكترونية لن يكون لها وجود فيزيائي  -5
 طبيعتها الرقمية فإن ذلك يساعد على سرعة التوزيع واالنتشار. ملموس بسبب 

التحديث والتعديل: بإمكان المستخدم للكتاب اإللكتروني التحديث لنسخته  -6
من الموقع مباشرة دون الحاجة إلى شراء الطبعات الجديدة، كما يمكنه التعديل أو 

 ساسي. اإلضافة على نسخته الخاصة به دون المساس بمحتوى الكتاب األ
ـ عيوب الكتاب اإللكتروني:  2/2/2/6/2/2  ــــــ

على الرغم من أهمية الكتاب اإللكتروني ومزاياه العديدة التي ذكرناها سابًقا فإن 
 له عيوًبا وسلبيات كثيرة؛ منها ما يلي: 

فقد حق الملكية الفكرية: قد يكون من أهم عيوب الكتب اإللكترونية هو  -1
 مما قد يتسبب في انتهاك لحقوق الملكية الفكرية.  توفرها بصيغتها الرقمية

اإلجهاد البصري: حيث إن تعرض العين لساعات طويلة أمام شاشات  -2
 الحاسب يسبب إجهاًدا للعين. 

العوامل النفسية: الطبيعة البشرية تخشى التجديد والتطوير واالستغناء عن  -3
 ن الكتب التقليدية المطبوعة. األوراق، وكأنَّ هناك عالقة حميمة بين هؤالء البشر، وبي

العوامل المادية: يأتي الكتاب اإللكتروني في عدة أشكال وأسهلها وأكثرها  -4
انتشاًرا هو ما يتوافق أو يمكن استخدامه وقراءته بواسطة الحاسب اآللي، ولكن توجد 
أنواع أخرى تتطلب أجهزة خاصة، وبرامج لقراءتها مما يعني ذلك أن أي عطل أو 

ف استخدامها، هذا باإلضافة إلى التكلفة المادية التي ُتنفق في شراء مشكلة توق
األجهزة الجديدة، وفي مقابل الصيانة والتحديث لها، هذا باإلضافة إلى ارتفاع أسعار 

 . (1)القارئات 
                                                           

 -( نيفين عبد العزيز محمود صالح. الكتاب اإللكتروني وسيلة تعليمية تنافس الكتاب المطبوع. 1)

 . 239-238ص ص  -(. 2009)أبريل  2، ع21مج  -مجلة علوم وفنون. 
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ـ مصادر المعلومات المرجعية اإللكترونية:  2/2/2/6/3  ــــــ

ت متعددة ظهور أوعية صاحب وجود اإلنترنت واستخدامه من جانب فئا
معلومات في شكل جديد، وقد ُعِرَفت بعدة تسميات من بينها المصادر اإللكترونية أو 
المواد اإللكترونية، وقد حظيت المصادر المرجعية اإللكترونية بالعديد من التعريفات 

 التي حاولت تحديد هوية تلك المصادر، وسماتها المحددة؛ وهي: 

شكل إلكتروني وتشمل معلومات يتم تنظيمها بطريقة  تلك المصادر المتاحة في
معينة تسهل الوصول للمعلومات الموجودة بها. وتعرف كذلك بأنها مصادر معلومات 
مرجعية متاحة على وسيط يتم التعامل معه بواسطة الحاسب اآللي أو عن طريق 

 . (1)شبكات؛ سواء كانت محليَّة أو عالميَّة 
ـ مزاي 2/2/2/6/3/1  ا المصادر المرجعية اإللكترونية:ــــــ

 يمكن ألكثر من مستفيد استخدامها في وقت واحد. .1
عند استخدام المرجع المتاح على اإلنترنت فإنه عند ظهور مقالة معينة  .2

فسوف تظهر قائمة بإحاالت للموضوعات المتصلة والموجودة في مصادر أخرى 
 وليس المتناولة في المرجع فقط. 

بة إمكانيات استرجاعية أكثر حيث تتيح المصادر توفر المراجع المحس .3
 المرجعية اإللكترونية إمكانات كثيرة في البحث واالسترجاع. 

 رخص ثمن هذه المصادر.  .4
 إدماج النص مع الصوت والصورة في الشكل الرقمي.  .5
إن أية مراجع على اإلنترنت ال تنحصر في أنها مجرد عمل مرجعي نوعي،  .6

شأن فهرس البطاقات في المكتبة مدخاًل إلى كل مجاالت  وإنما يمثل شأنها في ذلك
 المعرفة. 

                                                           

( فايقة حسن. تقييم مصادر المعلومات المرجعية اإللكترونية المتاحة على شبكة إلنترنت 1)

 . 148ص  -(. 2002)يوليو 18،ع9مج  -مجلة االتجاهات الحديثة.  -واألقراص المدمجة. 
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يشكل حجم المصادر المرجعية المطبوعة وطباعتها المستمرة مشكلة كبيرة؛  .7
ألنها تشغل حيًزا كبيًرا؛ لذلك ُيَعدُّ استبدالها بمصادر مرجعية إلكترونية حالًّ جذريًّا لتلك 

 المشكلة. 
 سهولة االستخدام.  .8
 صياغة المعلومات في أشكال جيدة وسهولة الوصول إليها.  القدرة على .9

تمنح المصادر المرجعية اإللكترونية القدرة على اإلحساس بالواقع وذلك عن  .10
 طريق إضافة اللقطات السمعية والبصرية. 

الوصول المباشر إلى المعلومات المطلوبة عن طريق القص والحفظ في أحد  .11
  الملفات اإللكترونية الخاصة بها.

اإلصدارة على الخط المباشر تكون شاملة أكثر من المطبوعة ويتم تحديثها  .12
 بصفة مستمرة. 

 يمكن استخدام هذه المصادر في التعليم عن ُبعد.  .13
 إمكانية الحذف والتعديل بسهولة.  .14
ـ عيوب المصادر المرجعية اإللكترونية 2/2/2/6/3/2  . (1) ــــــ
در المرجعية على اإلنترنت باللغة عدم وجود معايير منهجية لتقييم المصا .1

 العربية. 
الطبيعة المتغيرة لمصادر اإلنترنت وعدم ثباتها؛ حيث إن بعض مصادر  .2

اإلنترنت تتغير باستمرار؛ وبالتالي تكون محتوياتها قابلة للتغيير والتبديل والحذف أو 
 اإلضافة. 

جهيزات؛ يتطلب استخدام المصادر المرجعية المتاحة على اإلنترنت بعض الت .3
مثل وجود جهاز كمبيوتر ومودم وخط هاتف وغيرها من األجهزة، وربما ال تتوفر هذه 

 اإلمكانيات لكل المستفيدين. 
                                                           

اتها: ( حسناء محمود محجوب، نجالء محمود خليل... وأخ. عالم المصادر المفتوحة وبرمجي1)

 . 103-102ص ص  -. 2012اإلسكندرية: دار الثقافة العلمية،  -. 1ط -دراسة تأصيلية. 
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 ليس هناك مصطلحات بصفة عامة منضبطة يمكن البحث من خاللها.  .4
معظم المصادر المرجعية وغيرها المتاحة على اإلنترنت غير محكمة؛ لذا  .5

 نها، واحتوائها على أخطاء متعددة. نجد عدم الدقة في كثير م
 بعض المصادر المرجعية المتاحة على اإلنترنت غير منظمة وغير واضحة.  .6
مشكالت االتصال يمكن أن تؤثر سلبيًّا على معدالت استخدام المصدر  .7

 المرجعي نفسه. 
 بعض المصادر المرجعية المتاحة على اإلنترنت تكون بمقابل.  .8
 ومات المتاحة على اإلنترنت. ليس هناك ضبط لجودة المعل .9

ندرة المعلومات التي يتم إعطاؤها عن مصدر المعلومات المرجعي في بعض  .10
 األحيان؛ مثل )المؤلف ـــــــ التحديث ـــــــ التغطية ـــــــ الغرض... إلخ(. 

عدم توفر معايير وسياسات واضحة ومحددة تمّكن الباحثين من تقييم  .11
 على اإلنترنت. المصادر المرجعية المتاحة 

التغيرات المستمرة في تكنولوجيا األجهزة والبرامج المستخدمة في التعامل مع  .12
 المصادر المرجعية اإللكترونية.

ـ الرسائل األكاديمية اإللكترونية:  2/2/2/6/4   ــــــ

تعرف الرسائل األكاديمية بأنها أوعية المعلومات التي تحوي دراسات علمية 
معية )ماجستير ـــــــ دكتوراه(، وهي تتناول في العادة موضوعات للحصول على درجة جا

لم يسبق بحثها أو دراستها على مستوى أكاديمي جاد، ومن َثمَّ فهي ُتَعدُّ إضافة حقيقية 
. أما بالنسبة للرسائل األكاديمية المتاحة في شكل (1)للمعرفة وجهًدا علميًّا أصياًل 

اجستير والدكتوراه المتاحة في شكل إلكتروني أكثر إلكتروني فُتعرف بأنها رسائل الم
من إتاحتها في شكل ورقي وتقابلها تلك المتاحة على نسخة ورقية إلى أن يتم تحويلها 

                                                           

( إيمان علي قسم السيد. تنمية أوعية المعلومات المحسبة في مكتبات والية الخرطوم: دراسة 1)

، أطروحة )ماجستير(. 2005السودان،  -مسحية تطبيقية؛ إشراف عفاف مصطفى حامد. 

 . 20ن اإلسالمية. كلية اآلداب. قسم المكتبات والمعلومات. ـــــــ ص جامعة أم درما
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إلى شكل مقروء آليًّا بواسطة عملية المسح الضوئى، ومن أشهر الشبكات التي تقوم 
 ل واألطروحات الرقمية بتجميع هذا النوع من الرسائل شبكة المكتبات الرقمية للرسائ

Dissertations and Networked Digital Library Of Theses (1) . 
ومما سبق نستنتج أن مصادر المعلومات الرقمية قد تعددت واختلفت أقسامها 
تبًعا لتعدد المعايير التي تعتمد عليها في التقسيم؛ فهي تعتمد بشكل خاص على 

دى استغاللها في مختلف المجاالت وبخاصة مجال التطورات التكنولوجية المتتابعة وم
المكتبات ومراكز المعلومات، وقد أسهم هذا التقسيم في تسهيل عملية البحث بالنسبة 

 للمستفيدين. 
( باالستبيان والموجه إلى الطالب المشاركين حول 2/2/5ويتمحور السؤال رقم )

علومات من قبل، وقد طلب معرفة األشكال الرقمية المعتمد عليها عند البحث عن الم
منهم تحديد أبرز األشكال من بين خمسة أشكال ُأدرجت في االستبانة. وذلك كما 

 (2يظهر بجدول )
 (2جدول رقم )

 األشكال الرقمية المعتمد عليها عند البحث عن المعلومات من قبل عينة الدراسة
أبرز األشكال الرقمية التي 

 تعتمد عليها

 العينة الكلية ت العمليةالكليا الكليات النظرية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 %57,4 201 %53,7 94 %61,1 107 الرسائل الجامعية الرقمية

 %51,1 179 %52,6 92 %49,7 87 الكتب اإللكترونية

 %28,6 100 %25,1 44 %32,0 56 الدوريات اإللكترونية

 %17,4 61 %24,0 42 %10,9 19 ائط متعددةملفات وس

 %16,3 57 %16,0 28 %16,6 29 قواعد بيانات المستخلصات

 %16,3 57 %13,7 24 %18,9 33 كل ما سبق

                                                           

(1)Retiz,Joan M. ODLIS: Online Dictionary Of Library and Information Sci-
ence,2002 available at http: //vlado. fmf. uni ـــــــ lj. 
si/pub/networks/data/dic/odlis/odlis. pdf 

 
 



 (م2020مارس   -  يناير) 54سويف                          عجامعة بني  –مجلة كلية اآلداب 

 ... ر الرقميشاإلفادة من الن                              ، عزة جوهري، آمال طهشيماء رمضان تهامي    
 

 44 

 

0

500

الكليات النظرية

الكليات العملية

العينة الكلية

 
 
 
 
 

 

 
 ( األشكال الرقمية المعتمد عليها عند البحث عن المعلومات من قبل عينة الدراسة2رقم )شكل       

( نالحظ أن الرسائل الجامعية هي من 2قم )( والشكل ر 2ومن الجدول رقم )
%( من  57,4بين أكثر المصادر الرقمية التي يتم االعتماد عليها؛ حيث أفاد )

إجمالي عينة الدراسة بأنهم يعتمدون على الرسائل الجامعية أثناء بحثهم عن 
المعلومات؛ نظًرا ألنها تعتمد في تناولها على ما تم دراسته سابًقا وما أوصى به 
الباحثون؛ لذا فعادة ما يهتم كثير من الباحثين في الدراسات العليا بالبحوث والدراسات 
العلمية المنهجية أكثر من الكتب، تليها الكتب اإللكترونية في المرتبة الثانية بنسبة 

%(؛ وُتْعَزى هذه النتيجة إلى أن طالب الدراسات العليا أحياًنا يحتاجون 51,1)
من بعض الكتب والتي ال يحصلون عليها ضمن الكتب الحصول على معلومات 

والمراجع بالمكتبات العادية، مما يجعلهم يلجئون إلى استخدام الكتب اإللكترونية 
%( في 28,6المنشورة على مواقع اإلنترنت، بينما جاءت الدوريات اإللكترونية بنسبة )

ا ومخالفة لتوق وجاءتالمرتبة الثالثة. في أن  فريق البحثعات هذه النسبة ضعيفة جدًّ
تحتل الدوريات اإللكترونية المصدر األول المعتمد عليه من ِقبل طالب الدراسات 
العليا؛ لكونها مصدًرا مهمًّا للحصول على معلومات حديثة ومتطورة، وسرعة صدورها، 
وكون البحوث التي ُتْنشر فيها يتم تحكيمها، وبالتالي تكتسب مصداقية أكبر وثقة من 

%( في المرتبة الرابعة، وأخيًرا 17,4ين.وجاءت ملفات الوسائط المتعددة بنسبة )الباحث
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جاءت قواعد بيانات المستخلصات واالختيار )كل ما سبق( في المرتبة األخيرة 
 %(.16,3بالتساوي بنسبة قدرها )

وباستقراء األرقام السابقة بالجدول تبين أن أبرز األشكال التي يعتمد عليها 
سات العليا في الكليات النظرية والعملية هي )الرسائل الجامعية والكتب طالب الدرا

اإللكترونية( فهم يعتبرونهما مصادر أساسية للمعلومات، أما بقية المصادر فيتم 
ا، مما يعطي دلياًل قاطًعا على عدم معرفة الطالب بأهمية  استخدامها بنسب قليلة جدًّ

 معلومات التي يقدمها وقيمتها. كل مصدر من مصادر المعلومات وطبيعة ال
ـ معايير اختيار مصادر المعلومات الرقمية: 3/3/3  ــ

توجد عدة معايير يتم في ضوئها اتخاذ القرار باختيار مصادر المعلومات 
 الرقمية؛ وهي: 

ـ معايير عامة تتمثل في:  1   ــــــ

واحدة مقابل ـــــــ طبيعة المواد الوثائقية: )مطبوعة مقابل إلكترونية، مرة  
 االشتراك المستمر، مستخدم واحد مقابل عدة مستخدمين(. 

 ـــــــ سوق النشر.  
 ـــــــ مصادر التمويل.  
 ـــــــ أهداف المكتبة واحتياجات المستفيدين.  
 ـــــــ الطلبات األكثر إلحاًحا.  
  ـــــــ محتوى الوثيقة )نص كامل ـــــــ جزء من النص ـــــــ ملخص(. 
 ـــــــ عمق المحتوى وارتباطه بمصطلحات البحث.  
 ـــــــ العالقة التخصصية بين الدورية أو قاعدة المعلومات والمصدر اإللكتروني.  

ـ معايير ترتبط بالمصادر الرقمية مثل:  2  ــــــ

 عن المحتوى أو التخصصية.  للمسئولينـــــــ الموثوقية: سواء بالنسبة  
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 الناشرة: من حيث الخبرة والجودة والتخصص. ـــــــ الجهة  
 ـــــــ دقة المحتوى وصالحيته الحتياجات المستفيدين.  
 ـــــــ اتجاهات مجتمع المستفيدين الكمية والنوعية.  
 ـــــــ اللغة المستخدمة في النشر اإللكتروني.  
 . ـــــــ االستشهادات المرجعية لمواد الدوريات أو قواعد المعلومات 
  (.1)ـــــــ حداثة وأصالة المعلومات الواردة في المصدر اإللكتروني  
وعن المعايير التي تمكِّن عينة أفراد عينة الدراسة من التأكد من مصداقية  

( باالستبيان كما 3/10المعلومات المتاحة على الموقع كانت اإلجابة عن السؤال رقم )
 يوضحها الجدول التالي: 

 (3جدول رقم )

 عايير التأكد من مصداقية المعلومات المتاحة على الموقع لدى أفراد عينة الدراسةم

المعايير التي تمكن من 
التأكد من مصداقية 
المعلومات المتاحة على 

 الموقع

 العينة الكلية الكليات العملية الكليات النظرية

النسبة  التكرار
النسبة  التكرار المئوية

النسبة  التكرار المئوية
 مئويةال

 %41,4 145 %40,0 70 %42,9 75 الهيئه المسئوله عن الموقع

 %40,0 140 %30,9 54 %49,1 86 شهرة المؤلف
 %19,7 69 %24,0 42 %15,4 27 طبيعة الناشر

تكلفة الحصول على 
 المعلومات

21 12,0% 21 12,0% 42 12,0% 

 %11,4 40 %11,4 21 %11,4 20 تاريخ كتابة المعلومات

                                                           

لسيد قحوف، محمد محمد أحمد عبيد. واقع استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية ( سمير أحمد ا1)

ص  -(. 2014)يناير 1،ع30مج  -مجلة كلية التربية بأسيوط مصر.  -بجامعة نجران. 

 . 80 -79ص
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 ( معايير التأكد من مصداقية المعلومات المتاحة على الموقع لدى أفراد عينة الدراسة3شكل رقم )

( أن المعايير التي اختارها طالب 3( والشكل رقم )3يتضح من الجدول رقم ) 
الدراسات العيا، والتي تمكِّنهم من التأكد من مصداقية المعلومات المتاحة على الموقع، 

%(، ثم يأتي بعد ذلك شهرة  41,4لهيئة المسئولة عن الموقع بنسبة )جاء على قمتها ا
%(، و تأتي تكلفة  19,7%(، يليها طبيعة الناشر بنسبة )40المؤلف بنسبة )

%(، وأخيًرا يأتي تاريخ كتابة المعلومات بنسبة 12,0الحصول على المعلومات بنسبة )
(11,4.)% 

من أهم المعايير التي تم اختيارها ومن النتائج السابقة تبين أن شهرة المؤلف 
من ِقَبل طالب الدراسات العليا في الكليات النظرية للتأكد من مصداقية المعلومات 
المتاحة على الموقع، بينما أكد طالب الدراسات العليا في الكليات العملية أن الهيئة 

ة المعلومات المسئولة عن الموقع من أهم المعايير التي تمكنهم من التأكد من مصداقي
 المتاحة على الموقع. 

ـ مزايا مصادر المعلومات الرقمية: 3/3/4  ــ

تحتل مصادر المعلومات اإللكترونية مكاًنا بارًزا بين أنواع مصادر المعلومات، 
توالت  وأشكالها، بالنسبة للباحثين والمستفيدين من مراكز ومؤسسات المعلومات. ولقد
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مصادر المعلومات اإللكترونية في الظهور وتنوعت نتيجة التطورات الهائلة التي 
حدثت ـــــــ و ال زالت تحدث ـــــــ في تقنيات المعلومات؛ ونتيجة لما تتميز به مصادر 
المعلومات اإللكترونية من ميزات هائلة تم اإلقبال عليها، والتعامل معها بشكل كبير، 

المؤسسات أو من ِقبل المستفيدين أنفسهم؛ ومن أهم ما تتميز به سواء من ِقبل 
 المصادر اإللكترونية ما يلي: 

 الحداثة في المعلومات مقارنة بنظيرتها من مصادر المعلومات المطبوعة. -
سرعة الحصول على المعلومات وفي أي وقت يناسب المستفيد دون التقيد بوقت  -

 معين. 
لى المعلومة من ِقبل عدد كبير من المستفيدين تتيح فرصة االطالع والحصول ع -

 وفي الوقت نفسه.
تتيح خيارات كثيرة أمام المستفيد لكيفية االستفادة منها، سواء في طريقة عرض  -

 المعلومات أو حفظها وتحميلها. 
 متوفرة بشكل مستمر دون تحديد ألوقات تواجدها أو انقطاعها. -
متطلباتهم العلمية بسرعة؛ نظًرا تساعد الباحثين على سرعة إنجاز بحوثهم و  -

 . (1)الختصارها لوقت البحث واالطالع وسرعة الحصول عليها 
( باالستبيان تبين مبررات اعتماد مجتمع الدراسة على 2/2/6ومن السؤال رقم )

مصادر المعلومات الرقمية؛ فبعضهم يرى أن أهم أسباب اعتماده على المصادر 
ى المعلومات، بينما يرى آخرون أن ما يدفعهم الرقمية هو السرعة في الحصول عل

الستخدام المصادر الرقمية حداثة المعلومات المتوافرة فيها، كما يرى آخرون أن 
سهولة الحصول على المعلومات من أهم أسباب اعتمادهم عليها، وهذا ما سيوضحه 

 (.4الجدول رقم )

                                                           

( مسفرة بنت دخيل هللا الخثمعي. مدى استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية دراسة حالة 1)

دريس بكلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ألعضاء هيئة الت

 . 129ص  -(. 2009)ديسمبر  1،ع16مج -مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية.  -بمدينة الرياض. 
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 (4جدول رقم )

 لرقمية عند البحث عن المعلومات في البيئة الرقميةأسباب اعتماد عينة الدراسة على المصادر ا 

أساب االعتماد على مصادر 
 المعلومات الرقمية

 العينة الكلية الكليات العملية الكليات النظرية

النسبة  التكرار
النسبة  التكرار المئوية

النسبة  التكرار المئوية
 المئوية

السرعه في الحصول على 
 %57,1 200 %53,1 93 %61,1 107 المعلومات

 %53,4 187 %47,4 83 %59,4 104 حداثه المعلومات
سهوله الحصول على 

 %53,1 186 %54,3 95 %52,0 91 المعلومات

 %50,9 178 %49,1 86 %52,6 92 توفير الوقت والجهد
 %34,0 119 %30,9 54 %37,1 65 قلة التكلفة

 %30,9 108 %31,4 55 %30,3 53 الثقه في مصادر المعلومات
 %23,1 81 %26,3 46 %20,0 35 دقة المعلومات

 %21,7 76 %20,0 35 %23,4 41 اكتمال المعلومات وشموليتها
 %16,6 58 %10,9 19 %22,3 39 الموضوعية وحيادية المعلومات

 

 

 

 

 

 
( أسباب اعتماد عينة الدراسة على المصادر الرقمية عند البحث عن المعلومات في 4شكل رقم )

 رقميةالبيئة ال
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( أكدت إجابات عينة الدراسة أن أسباب 4( والشكل رقم )4ومن الجدول رقم )
هي السرعة في الحصول على المعلومات؛  اعتمادهم على مصادر المعلومات الرقمية

أن سرعة  ويرى فريق البحث%(.57,1حيث جاءت في المرتبة األولى بنسبة )
المعلومات الرقمية، فاليوم يمكن  الوصول إلى المعلومات ميزة أساسية توفرها مصادر

الوصول إلى المعلومات بسرعة كبيرة وبسهولة، وبأقل جهد مما يسهل على الباحث 
حداثة المعلومات  القيام بأبحاثه ودراساته بسهولة ويسر، ثم جاء في المرتبة الثانية

%(؛ حيث إنها توفر للباحثين مصادر جديدة في مجال البحث العلمي، 53,4بنسبة )
ما أن هذه المصادر الرقمية ال تحتاج إلى وقت طويل في الطباعة والنشر والتوزيع، ك

كما يحدث في المصادر المطبوعة؛ فهي ُتْنشر بسرعة وبانتظام على اإلنترنت؛ 
وبالتالي ال تتقادم المادة العلمية المتاحة فيها، ويليها في المرتبة الثالثة سهولة 

%(، وجاء في المرتبة الرابعة توفير الوقت 53,1الحصول على المعلومات بنسبة )
على مدى وعي طالب الدراسات  تدلمرتفعة الهذه النسبة و  %(.50,9والجهد بنسبة )

العليا بأهمية هذه المصادر في توفير الوقت والجهد المخصص للوصول إلى 
 فإن وبالفعل %(.34المعلومات، ثم جاءت قلة التكلفة في المرتبة الخامسة بنسبة )

المصادر الرقمية تكلفتها قليلة مقارنة بالمصادر الورقية؛ حيث تتاح هذه المصادر 
الرقمية مجاًنا على اإلنترنت، يليها في المرتبة السادسة الثقة في مصادر المعلومات 

%(، ثم جاءت دقة المعلومات في المرتبة السابعة بنسبة 30,9الرقمية بنسبة )
%(؛ 21,7وشموليتها في المرتبة الثامنة بنسبة )%(، وجاء اكتمال المعلومات 23,1)

حيث إن هذه المصادر توفر للباحث كل المعلومات والمعرفة التي يحتاج إليها سواء 
للقيام بأبحاثه، أو التزود بالثقافة العامة ومعرفة األخبار وكل ما يخص تخصصه أو 

 %(.16,6حياته العملية، وأخيًرا الموضوعية وحيادية المعلومات بنسبة )
وهذا يعني أن طالب الدراسات العليا كل ما يهمهم سرعة الحصول على 
المعلومات وتوفير الوقت والجهد وحداثة المعلومات، وهذه سمات العصر الذي نعيشه، 

 والذي يتغير بصفة دائمة. 
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ـ عيوب مصادر المعلومات الرقمية: 3/3/5  ـ

دام؛ حيث يوجد نسبة بعض الصعوبات التي تواجه المستفيد من ناحية االستخ -
ال يستهان بها من المستفيدين ال يستطيعون استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية؛ 

 وذلك بسبب عدم توفر الوقت الالزم لديهم للتدريب على االستخدام.

الصيانة: بما أن مصادر المعلومات اإللكترونية قائمة على األجهزة  -
دائمة، ويجب أن تكون على أعلى درجة والبرمجيات والشبكات، يتطلب ذلك صيانة 

ًبا لوقوع أي مشكلة.  من الجودة وبصفة مستمرة؛ تحسُّ

 اإلدارة: تتطلب مصادر المعلومات اإللكترونية جهًدا إداريًّا كبيًرا.  -

التدريب: حيث البد من تدريب العاملين والمستفيدين على كيفية استخدامها  -
 . (1)ج المستخدمةوالقدرة على التعامل مع األجهزة والبرام

ـ استخدمات مصادر المعلومات اإللكترونية في مجاالت البحث العلمي: 4/4  ــ

ينحصر استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية في مجاالت البحث العلمي في 
ثالثة مجاالت رئيسة؛ هي: البحث باالتصال المباشر، والبحث باألقراص المدمجة أو 

 والبحث بشبكة المعلومات على اإلنترنت. (، ROMـــــــ  CDالمليزرة )
ـ  أولًا: البحث باالتصال المباشر:  4/4/1  ـ

 ـ مفهوم البحث باالتصال المباشر: 4/4/1/1

ويعرف ـــــــ أيًضا ـــــــ بأنه نظام السترجاع المعلومات بشكل فوري عن طريق 
ات الجاهزة التي استخدام الحاسوب والمحطات الطرفية والمحوالت، إضافة إلى البرمجي

 . (2)تزود المستفيدين بإجراءات تخزين واسترجاع قواعد المعلومات المقروءة آليًّا 

                                                           

( منى هادي صالح. استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية في مكتبة الجامعة التكنولوجية: معهد 1)

 . 23ص  -. 2016اإلدارة، 

 . 253ص  -( عامر إبراهيم قنديلجي.. مصدر سابق. 2)
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 ـ خدمات البحث باالتصال المباشر: 4/4/1/2

 يمكن حصر خدمات البحث باالتصال المباشر في المجاالت التالية: 

معلومات  اإلجابة على استفسارات المستفيدين وتزويديهم بما يحتاجون إليه من .1
 وحقائق وأرقام إحصائية، وأدلة عناوين. 

توفر قواعد المعلومات، والبيانات الببلوغرافية، كما أن هناك عدًدا من القواعد توفر  .2
النصوص الكاملة للوثائق من كتب ومقاالت للدوريات؛ بحيث يستطيع الباحث 

 الرجوع إلى تلك الوثائق مباشرة. 
بث االنتقائي للمعلومات؛ بحيث تزود المؤسسة توفر خدمات اإلحاطة الجارية وال .3

األشخاص المعنيين أواًل بأول بكل ما يصدر حديًثا في مجال اهتمامهم، ويتم ذلك 
من خالل تخزين إستراتيجيات بحث في نظام البحث باالتصال المباشر ذاته؛ 

ت ومن َثمَّ ُتْجَرى عملية مطابقة ومقارنة بين تلك اإلستراتيجيات وبين اإلضافا
الجديدة لتلك القواعد؛ ومن َثمَّ يتم إرسال القوائم المطابقة إلى الجهات واألشخاص 
المعنيين؛ كل حسب اهتمامه واختصاصه، وتختلف خدمة البث االنتقائي 
للمعلومات عن اإلحاطة الجارية في كون البث االنتقائي توجه لمستفيدين معنيين؛ 

 . (1)أشخاص معنيين بذواتهم  بمعنى أنها مصممة وفًقا الحتياجات شخص أو
 ـ مزايا البحث باالتصال المباشر: 4/4/1/3

 هناك عدد من المزايا يوفرها البحث باالتصال المباشر؛ منها ما يلي: 

 الوصول الفوري والمباشر إلى كميات كبيرة ومتنوعة من المعلومات.  -1
ومات بحث أكثر فعالية بسبب اإلمكانات الواسعة والمتعددة للوصول للمعل -2

 المخزنة.
 عمل كتابي أقل ضجًرا والقدرة على الحصول على نسخة مطبوعة من النتائج. -3

                                                           

زكي حسين الوردي، مجبل الزم المالكي. مصادر المعلومات وخدمات المستفيدين في  (1)

 . 243-242ص ص  -. 2002عمان: دار الوراق للنشر والتوزيع،  -المؤسسات المعلوماتية. 
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 حداثة أكثر في المعلومات. -4
 % من الوقت الذي يحتاج إليه البحث اليدوي.50بحث أسرع ويصل إلى  -5
 إمكانية البحث في قواعد للمعلومات غير متوفرة بشكل مطبوع.  -6
المعلومات بسبب نقاط الوصول المتعددة؛ طريقة مرنة وفعالة في الوصول إلى  -7

بحيث يستطيع الباحث استخدام رءوس الموضوعات، أو الكلمات المفتاحية، 
 وكذلك العنوان والكاتب والناشر... إلخ.

التكامل والتنسيق في البحوث العلمية والرسائل الجامعية ومنع االزدواجية والتكرار  -8
 غير المبرر.

و إقليمية للمعلومات ونظام وطني تعاوني تساعد في بناء شبكة وطنية أ -9
 للمعلومات.

 تسهل عملية تبادل الوثائق والمطبوعات نظًرا لحاجة الباحثين إليها. -10
أن المستفيدين  (1)م 2012ولقد أوضحت دراسة "عائشة مسيف" عام 

يستخدمون البحث باالتصال المباشر؛ نظًرا لتوفره على العديد من الخصائص 
%(، 7. 65مها: الفورية في الحصول على المعلومات بنسبة )والمميزات؛ ومن أه

 %(. 2. 17وتوفير الوقت بنسبة )
 ـ عيوب البحث باالتصال المباشر: 4/4/1/4

 وإلى جانب هذه المميزات هناك عدد من المعوقات؛ وهي: 
نقص التغطية الراجعة؛ فمعظم المراصد تغطي المواد المنشورة في فترة الستينيات  -

 ات حتى اآلن.والسبعيني
حاجة أمناء المكتبات إلى وسيط بين الخدمات والمستفيد، وهو من يقوم بعملية  -

 البحث، وما يتبع ذلك من وقت ومصادر يحتاج إليها تدريب الباحث أو الوسيط.
                                                           

المستفيدين من المكتبة الجامعية :دراسة ميدانية  تاثير البييئة الرقمية على( عائشة مسيف. 1)

الجزائر  -أوت بسكيكدة ؛إشراف عبد الملك بن السبتي .20بالمكتبة الجامعية المركزية لجامعة 

قسنطينة ،كلية العلوم اإلنسانية  –جامعة منتوري  -)اطروحة ماجستير( . 2012،

 . 251ص  -واالجتماعية، قسم علم المكتبات. 
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 التجهيزات والتكاليف. -
الخلل أو العطل الفني في األجهزة والمعدات، واحتماالت التشويش بمختلف  -

 ل غير المشروع والمخول أثناء تناقل المعلومات. أنواعه، والدخو 
زيادة الطلب على مصادر المكتبات ومراكز المعلومات ومواردها بعد اإلفادة من  -

 .(1)الخدمة
ـ ثانيًا: مصادر المعلومات اإللكترونية على األقراص المدمجة:  4/4/2  ـ

روني؛ مما دعا أضافت األقراص المدمجة بعًدا إضافيًّا جديًدا إلى النشر اإللكت
أغلب المكتبات في الدول المتقدمة إلى أن توفر قدًرا جيًدا من التجهيزات؛ لتمكين 

 . (2)جمهورها من اإلفادة من هذه التقنية لمتابعة الحركة العلمية 
 (:ROMـ  CDـ مفهوم األقراص المدمجة ) 4/4/2/1

ت؛ منها: ُيْطَلُق على األقراص المدمجة العديد من التسميات، والمصطلحا
أقراص الفيديو، أو أقراص الليزر، أو األقراص البصرية، أو األقراص المضغوطة، 
واختالف التسمية يرجع في أساسه إلى جوانب شكلية، وليس إلى اختالفات جوهرية. 
وُتعرف بأنها عبارة عن أسطوانات بشكل أقراص مسطحة مستديرة، تشبه األسطوانات 

 12فسجّي، اليزيد حجم )قطر( القرص الواحد منها على الموسيقية، تعكس اللَّون البن
سم، تعتمد على تقنية أشعة الليزر في تخزين المعلومات عليها، وكذلك في استرجاع 
ا؛ بحيث  المعلومات المخزنة، ويكون تخزين المعلومات بشكل مكثف ومضغوط جدًّ

معلومات مليون رمز، ويعادل هذا الكم من ال 650يستوعب القرص الواحد حوالي 

                                                           

 -. 1ط -وفيق أحمد ملحم. مصادر المعلومات اإللكترونية في المكتبات الجامعية. ( عصام ت1)
 . 238-237ص ص  -. 2011الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 

 -مكتبات نت.  -سحر مصطفى أبو الحسن سبح. النشر اإللكتروني على األقراص الضوئية.  (2)

 . 29ص  -(. 2002)يناير ـــــــ فبراير  1،2، ع 3مج 



 (م2020مارس   -  يناير) 54سويف                          عجامعة بني  –مجلة كلية اآلداب 

 ... ر الرقميشاإلفادة من الن                              ، عزة جوهري، آمال طهشيماء رمضان تهامي    
 

 55 

 

. وُعرفت ـــــــ أيًضا ـــــــ بأنها من الوسائط (1)أكثر من ربع مليون صفحة مطبوعة 
الحديثة الختزان المعلومات، وهي تحمل كميات ضخمة من البيانات في أشكال 
مختلفة سواء نصية أو سمعية أو مرئية، وهي عبارة عن أقراص مسطحة مستديرة 

سم، تعتمد على تكنولوجيا أشعة الليزر في  12بلون فضي، ال يزيد حجمها عن 
تخزين المعلومات عليها، وُتْقَرُأ بواسطة جهاز حاسوب يرتبط به جهاز قارئ األقراص 

(CD  ـــــــROM Drive)(2) . 
ومن خالل التعريفات السابقة يمكن تعريف األقراص المدمجة بأنها نوع جديد 

شعة الليزر عند تسجيل المعلومات، من أوعية المعلومات غير التقليدية، تستخدم أ
 وعند استرجاعها. 

 ـ مزايا األقراص المدمجة: 4/4/2/2

لقد امتازت هذه األقراص في عملية خزن المعلومات بميزات عديدة لكونها 
 تتمتع بالمواصفات التالية: 

إن جميع هذه األقراص يتم تسجيل المعلومات عليها؛  الصالبة والثبات العالي: -1
قراءتها بواسطة أشعة الليزر؛ حيث ال يوجد تماس مباشرة بين رأس القراءة ومن َثمَّ 

الليزري أو رأس الكتابة الليزري والقرص، مما يقلل من احتماالت التلف؛ ويعني 
 هذا أنه باإلمكان استخدام القرص ماليين المرات، بدون أي تآكل أو تلف للقرص. 

راص تكون محمية بطبقة من مادة إن هذه األق متانة عالية وثبات في األرشفة: -2
متعددة الكربونات، والتي ُتستخدم لحفظ هذه األقراص من الخدوش التي تصيبها، 
ا، يصل إلى أكثر من سنة.  وعلى هذا األساس تملك هذه األقراص عمًرا طوياًل جدًّ

                                                           

محمود محمد عبد الكريم. أثر استخدام األقراص المدمجة في إتقان تالوة القرآن الكريم وحفظه  (1)

مج  -مجلة أبحاث كلية التربية األساسية.  -لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي. 

 . 105ص  -. 2،2011،ع11
ت الفليمية واألقراص ( العوض أحمد محمد الحسن. مدى اإلفادة من استخدام تقنيتي المصغرا2)

المليزرة في المكتبات ومراكز المعلومات: دراسة حالة مكتبتي جامعة الخرطوم ومركز 

التوثيق والمعلومات بوالية الخرطوم. أعمال المؤتمر العشرين لالتحاد العربي للمكتبات 

 . 583. ـــــــ ص 2009والمعلومات، الدار البيضاء، 
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االستعمال العشوائي السريع: إن التأخير أو التقديم في حالة محرك الشريط في  -3
جيل أو الفيديو إليجاد لقطة خاصة أو صوت معين أو ملف معين جهاز التس

يحتاج كل هذا إلى سرعة ووقت من أجل الوصول إلى هذه اللقطات أو هذا 
الصوت، أما في حالة األقراص المدمجة فباإلمكان التحرك مباشرة إلى الهدف 

 المنشود.
ا: -4 الوقت  إن األقراص المدمجة ذات حاجة ملحة في سعة تخزين عالية جدًّ

الحاضر؛ حيث توجد ملفات الصوت الرقمي، والصورة الرقمية، والوسائط 
المتعددة، وقاعدة البيانات الكبيرة، والتطبيقات الضخمة، وأنظمة التشغيل؛ حيث 

 جيجا بايت. 17وصلت سعة التخزين في هذه األقراص إلى 
قراص تسمى إن بعض من هذه األ القدرة على الكتابة وإعادة الكتابة على القرص: -5

األقراص البصرية المغناطيسية، يمكن الكتابة ومسح هذه الكتابة، وإعادة الكتابة 
من جديد؛ حيث من الممكن إعادة التسجيل على مثل هذه األقراص ألكثر من 

 مليون مرة.
سعره زهيد: بعض أنواع األقراص المدمجة رخيصة الثمن للمصنع؛ حيث نالحظ  -6

ا مع بعض المجالت، وبعض الكتب وألغراض أن هذه األقراص توزَّع مجانً 
 الدعايات.

القياسي،  DVDإن تطور هذا القرص وظهور أقراص  له تطبيقات مستقبلية كبيرة: -7
ا تفوق ال  مرة يجعله ذا  12بحوالي  CDوالذي يحمل كثافة تخزين عالية جدًّ

 . (1)تطبيقات مستقبلية واسعة
األقراص المليزرة في  أن تقنية (2)م2009وأوضحت دراسة "العوض" عام 

ا بنسبة  %. كما أكدت دراسة "بلعباس" 100المكتبات ومراكز المعلومات مفيدة جدًّ
أن هذه األقراص المدمجة لها أهمية كبيرة في البحث العلمي؛ حيث  (3)م2006عام 

                                                           

اسم العزاوي. تكنولوجيا األقراص المدمجة وعملية خزن ناصر محمود الراوي، كفاح ق (1)

 . 32-30ص ص  -. 2002عمان: دار المنهاج للنشر والتوزيع،  -المعلومات. 
 . 588ص -( العوض أحمد محمد الحسن. مصدر سابق. 2)
( بلعباس عبد الحميد. إتاحة واستخدام مصادر المعلومات اإللكترونية: دراسة الستخدام مصادر 3)

 -لومات اإللكترونية من قِبَل طلبة الدراسات العليا بالمكتبة الجامعية؛إشراف لعقاب محمد. المع
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إنها تعتبر وسيلة فعالة للغاية في حفظ المعلومات، واسترجاعها، وقد أثبتت كفاءتها؛ 
ائط ذات سعة كبيرة في التخزين، وتوفر للمستخدم السهولة واليسر في لكونها وس

 االستخدام. 
 ـ عيوب األقراص المدمجة: 4/4/2/3

 على الرغم من مزايا األقراص المدمجة إال أن لها الكثير من العيوب؛ منها: 
افتقاد قواعد المعلومات المتاحة على األقراص المدمجة إلى عملية التقنين  -1

ببرنامج البحث، وطرق استرجاع المعلومات منها، إضافة إلى االختالفات المتعلقة 
الكبيرة في أنظمة الضبط الببلوجرافي، وأشكال التسجيالت الببلوجرافية للمواد المختزنة؛ 

 مما يسبب اإلرباك للمتخصصين والمستفيدين عند استخدام هذه القواعد. 
)تحديث المعلومات( مما عدم قابلية إجراء التعديالت على هذه األقراص  -2

يتطلب إعادة تسجيل المعلومات كاملة مرة أخرى على قرص جديد؛ مما يستغرق وقًتا 
طوياًل؛ ولذلك فإن عملية تحديث هذه األقراص تتم في غالب الحاالت بشكل متباعد 

 نسبيًّا. 
تملك األقراص المدمجة ما يتم تحديده على أساس االشتراك السنوي القابل  -3
و اإللغاء؛ ومن َثمَّ فإن اقتناء المكتبات لغالبية هذه القواعد، إنما هو اقتناء للتجديد أ

 مؤقت محكوم بانتهاء مدة االشتراك. 
تعتبر تكاليف االشتراك إحدى المشكالت التي قد تحول دون استخدام قواعد  -4

المعلومات المختزنة على األقراص المدمجة؛ نظًرا الرتفاع تكاليف االشتراك في معظم 
قواعد المعلومات، وعدم قدرة بعض المستفيدين على اقتناء هذه التقنية؛ ومن َثمَّ عدم 

 . (1)اإلفادة منها
 

                                                                                                                                                    

جامعة الجزائر، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  -)أطروحة ماجستير(. 2006الجزائر، 

 . 29ص  -قسم علم المكتبات والتوثيق. 
ية في المكتبات الجامعية. مصدر سابق. ( عصام توفيق أحمد ملحم. مصادر المعلومات اإللكترون1)

 . 252ص  -



 (م2020مارس   -  يناير) 54سويف                          عجامعة بني  –مجلة كلية اآلداب 

 ... ر الرقميشاإلفادة من الن                              ، عزة جوهري، آمال طهشيماء رمضان تهامي    
 

 58 

 

ـ ثالثًا: مصادر المعلومات اإللكترونية على شبكة اإلنترنت:  4/4/3  ـ

 ـ مفهوم اإلنترنت: 4/4/3/1

اإلنترنت عبارة عن شبكة ضخمة من شبكات الحاسوب الممتدة عبر الكرة 
مليون مستخدم من جميع  75رضية بدولها كافة، ويستخدم هذه الشبكة أكثر من األ

أنحاء العالم، وهي اتفاقية عمالقة بين ماليين الحواسيب لالرتباط مع بعضها البعض؛ 
ولهذا ُيطلق عليها )شبكة الشبكات(، وهي شبكة عالمية مفتوحة تجعل المشترك قادًرا 

. ويمكن تعريف شبكة (1)دمات المختلفةعلى الوصول إلى آالف المصادر والخ
اإلنترنت ـــــــ أيًضا ـــــــ بأنها عبارة عن شبكة اتصاالت تربط بين الحواسيب اآللية عن 
طريق الكبالت، أو األقمار الصناعية معتمدة في ذلك على بروتوكوالت االتصال التي 

م عملية نقل واستقبال المعلومات والبيانات بين الحواس يب اآللية، سواء كانت ُتَنظِّ
 . (2)فردية أو شبكات محلية أو إقليمية

ومن خالل التعريفات السابقة لإلنترنت يمكن تعريفها بأنها "شبكة عالمية 
مترابطة لنقل وتبادل مختلف المعلومات والمعطيات كما توفر الكثير من الخدمات في 

 مجاالت متعددة ". 
 ت في البحث العلمي:ـ تطبيقات واستخدامات اإلنترن 4/4/3/2

أدى انتشار وتوسع شبكة اإلنترنت إلى زيادة مجموعة الخدمات التي تقدمها 
للمستفيدين، والتي تتميز بالدقة والسرعة مقارنة ببعض الخدمات التقليدية، ومن هذه 

 الخدمات ما يلي: 

البريد اإللكتروني: يقوم البريد اإللكتروني بدور حيوي في الربط بين مستخدمي  -1

                                                           

، 20مج -مجلة األمن والحياة.  -ربحي مصطفى عليان. اإلنترنت؛ شبكة الشبكات في العالم.  (1)

 . 54ص  -(. 2002)جمادى األولى ـــــــ أغسطس  228ع
مكتبتي جامعة ( عبد الرحمن بن عبيد القرني. استخدامات شبكة اإلنترنت من قِبل العاملين في 2)

 -مجلة االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات.  -الملك عبد العزيز وجامعة أم القرى. 

 155ص  -(. 2005)يوليو  24،ع12مج
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لشبكة العالمية في جميع المجاالت، ومختلف التخصصات؛ إذ إنه يتيح ا
للمستخدم االتصال بأقرانه في أي مكان في زمن قياسي ال يتعدى ثواني، ويمكن 

 أن يتلقى الرد على خطابه في الوقت نفسه. 
مجموعات المناقشة: يتم عمل مجموعات للمناقشة والحوار ويستطيع المستخدم  -2

اختيار إحدى هذه المجموعات حسب الموضوعات التي تتم من خالل الشبكة 
مناقشتها، كما أن العديد من هذه المجموعات تصدر نشرات دورية عن هذه 
المناقشات يتم استقبالها على شاشة الحاسوب، وبالضغط على زر معين تخرج 

 .(1)مطبوعة 
: تستخدم هذه المجموعات بروتوكول نقل NEWS GROUPمجموعات األخبار  -3

( وهو بروتوكول ُأْنِشئ لتحديد طريقة توزيع واستعالم NNTPخباريات الشبكة )إ
واسترجاع وإرسال المقاالت اإلخبارية، وُتَعدُّ الشبكة اإلخبارية أكبر مستخدمي هذا 
البروتوكول؛ فهي تدعم وحدات اإلعالنات وغرف الحوار وشبكة اإلخباريات 

مستفيد من اإلنترنت النفاذ إلى بالمعلومات الجارية والدائمة. و يستطيع ال
المجموعات اإلخبارية ويحقق اتصاله ما يشبه نظام البريد اإللكتروني، ويمكنه من 
الوصول إلى مصادر معلومات حديثة في مجاالت متعددة: )علمية، فنية، 

 هوايات(.
خدمة نقل الملفات: هذه الخدمة تسمح بتبادل المفات بين أجهزة الحاسب اآللي  -4

ترنت وخاصة الملفات ذات الحجم الكبير، وُتَعدُّ هذه الخدمة من أوسع على اإلن
 . (2)خدمات اإلنترنت انتشاًرا

                                                           

المجلة العربية العلمية  -( وجدي عبد الفتاح سواحل. شبكة اإلنترنت: منشأ وتطوًرا وخدمات. 1)

 . 13، 10ص ص  -(. 2001)يونيو 9، ع5مج -للفتيان. 
( بالل بن جامع. المشكالت األخالقية والقانونية المثارة حول شبكة اإلنترنت: دراسة ميدانية على 2)

 2006الجزائر،  -األساتذة بمخابر البحث بجامعة منتوري قسنطينة؛ إشراف ناجية قموح. 

م االجتماعية. )أطروحة( ماجستير. جامعة منتوري ـــــــ قسنطينة. كلية العلوم اإلنسانية والعلو

 . 46ص -قسم علم المكتبات. 
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خدمة األرشيف اإللكتروني: هذه الخدمة من الخدمات المهمة والمفيدة التي تقدمها  -5
شبكة اإلنترنت لمستخدميها؛ وهي تتلخص في إمكانية البحث عن برامج أو ملفات 

 عات محفوظة في إحدى المؤسسات العالمية. أو وثائق أو مطبو 
غرف الدردشة: يعتبر الكثيرون خدمة الدردشة عبر اإلنترنت أجمل وأمتع خدمات  -6

اإلنترنت، والدردشة طريقة للتخاطب بين اثنين أو أكثر من مستخدمي اإلنترنت 
عن طريق الكتابة على صفحة اإلنترنت، وقراءة ما يكتبه الطرف اآلخر على 

فسها، ويفضل كثير من مستخدمي اإلنترنت زيارة غرف الدردشة للبحث الصفحة ن
عن أصدقاء جدد حوال العالم، والتحاور معهم في الموضوعات المسلية 

 . (1)والمفيدة
ولإلنترنت العديد من الخدمات التي تقدمها للباحثين لتيسير التواصل والتفاعل 

لمتخصصين في مختلف الميادين مع اآلخرين، وتبادل األفكار، ولتكون وسيلة ربط ل
بغض النظر عن الزمان أو المكان، ولتكون ـــــــ أيًضا ـــــــ وسيلة ميسرة للحصول على 

 المعلومات، وهذه الخدمات دائمة النمو والتطور. 
وللتعرف على أكثر الخدمات التي يستخدمها أفراد مجتمع الدراسة في البيئة 

 . باالستبيان (2/2/7رقم )الرقمية كانت اإلجابة عن السؤال 
 (5جدول رقم )

 الخدمات األكثر استخداًما في البيئة الرقمية لدى عينة الدراسة 

أكثر الخدمات المستخدمة في 
 البيئة الرقمية

 العينة الكلية الكليات العملية الكليات النظرية

النسبة  التكرار
النسبة  التكرار المئوية

النسبة  التكرار المئوية
 المئوية

االطالع على البحوث والدراسات 
ورسائل الماجستير والدكتوراه 

 وغيرها
139 79,4% 113 64,6% 252 72,0% 

                                                           

ع  -مجلة الخدمة االجتماعية . -( أسماء مصطفى عبد الرازق. اإلنترنت : الفوائد والمخاطر .1)

 . 225ص  -(  2015)يناير  53
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العينة الكلية

أكثر الخدمات المستخدمة في 
 البيئة الرقمية

 العينة الكلية الكليات العملية الكليات النظرية

النسبة  التكرار
النسبة  التكرار المئوية

النسبة  التكرار المئوية
 المئوية

 %49,7 174 %57,7 101 %41,7 73 البريد اإللكتروني
االطالع على الصحف والمجالت 

 %34,9 122 %37,1 65 %32,6 57 اإللكترونية

الصفحات العلمية على الفيس 
 بوك

53 30,3% 47 26,9% 100 28,6% 

 %25,1 88 %21,7 38 %28,6 50 نقل أو نسخ الملفات
 %16,3 57 %14,9 26 %17,7 31 االطالع على األخبار

 %13,1 46 %13,7 24 %12,6 22 اإلفادة من البرامج التعليمية
 %6,3 22 %8,0 14 %4,6 8 مجموعه الحوار

 

 

 

 

 

 
 بيئة الرقمية لدى عينة الدراسة( الخدمات األكثر استخداًما في ال5شكل رقم )

( تبين أن أكثر الخدمات التي يستخدمها 5( والشكل رقم )5ومن الجدول رقم )
طالب الدراسات العليا في البيئة الرقمية هي خدمة االطالع على البحوث والدراسات 

%(، في حين أفاد 72,0ورسائل الماجستير والدكتوراه، وغيرها بنسبة قدرها )
فراد عينة الدراسة أن البريد اإللكترونى من أكثر الخدمات التي %( من أ49,7)
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يستخدمونها في البيئة الرقمية؛ حيث يعتبر استخدام البريد اإللكترونى في الوقت 
الحالي من أهم الخدمات التي تقدمها شبكة اإلنترنت؛ فهو إحدى وسائل االتصال 

ه يمكن تبادل المعلومات، بل المعاصرة التي تمثل أهمية كبيرة للباحثين؛ فمن خالل
وتبادل الدراسات والبحوث بين الباحثين قبل نشرها دون التقيد بالحدود المكانية، كما 
يتيح البريد اإللكتروني إجراء اتصاالت متعددة األطراف؛ مثل: إجراء مؤتمر 
إلكتروني، أو ندوة بين الباحثين في مجال معين بصرف النظر عن جنسياتهم، ودون 

لمكان انعقاد المؤتمر أو الندوة؛ مما يسهل من سير عملية االتصال إضافة  الحضور
%( من أفراد عينة الدراسة أن االطالع 34,9إلى ذلك تميزه بالسرية واألمان، وأكد )

على الصحف والمجالت اإللكترونية من أهم الخدمات التي يستخدمونها في البيئة 
ع التي تستعرض الصحف المحلية الرقمية؛ ويرجع ذلك إلى وجود بعض المواق

والعربية، وأيًضا األجنبية التي يّطلع عليها الطالب دون تحّمل تكلفة الشراء، في حين 
%( من أفراد عينة الدراسة أن الصفحات العلمية على الفيسبوك من 28,6أشار )

الخدمات المستخدمة في البيئة الرقمية، ثم جاءت خدمة نقل ونسخ الملفات بنسبة 
%(، وهي من الخدمات التي تهم الباحثين؛ حيث الحاجة إلى النسخ األصلية 25,1)

%(، 16,3للبحوث لالطالع والرجوع إليها، يليها خدمة االطالع على األخبار بنسبة )
%(، وأخيًرا خدمة مجموعة 13,1يليها خدمة اإلفادة من البرامج التعليمية بنسبة )

الدراسات العليا في إجراء الحوارات %(؛ وذلك لرغبة طالب 6,3الحوار بنسبة )
 والمناقشات والتعارف وتبادل اآلراء والتعبير عن الذات.

ويتضح مما سبق أن أكثر الخدمات التي يستخدمها طالب الدراسات العليا في 
الكليات النظرية والعملية هي خدمة االطالع على البحوث والدراسات ورسائل 

ها خدمة البريد اإللكتروني؛ ويرجع ذلك إلى أن الماجستير والدكتوراه، وغيرها يلي
مجتمع الدراسة هو مجتمع أكاديمي يسعى للحصول على المعلومات، وتساعدهم في 
ذلك اإلنترنت التي ُتَعدُّ مصدًرا مهمًّا للمعلومات والتواصل بين طالب الدراسات العيا 

 بعضهم ببعض. 
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ـ خصائص مصادر المعلومات المتاحة  4/4/3/3  على شبكة اإلنترنت: ــــــ

تتيح شبكة اإلنترنت اليوم أساليب ميسرة ومالئمة للوصول إلى مدى واسع من 
مصادر المعلومات مختلفة األشكال واألنماط؛ وفي السطور القادمة نحاول الكشف 

 عن بعض خصائص مصادر المعلومات المتاحة على شبكة اإلنترنت. 
 اإلنترنت مصدر معلومات غاية في الضخامة: -1

حيث إن أي شخص يمكن أن يكون مولًفا لمصدر ما على اإلنترنت، ويمكن 
أن يكون مولًفا وناشًرا في الوقت ذاته، كما يمكن لمجموعة ما من األشخاص أن 
تشترك في تأليف عمل ما ونشره على الشبكة، دون أن يعرف بعضهم بعًضا بصفة 

لمتاحة على شخصية.وقد كشفت إحدى اإلحصائيات أن عدد صفحات الويب ا
بليون صفحة، وأن اإلنترنت تنمو بمعدل انفجاري يصل إلى أكثر  2.1اإلنترنت تبلغ 

 ماليين صفحة يوميًّا. 7من 
 مجانية الحصول على مصادر المعلومات من اإلنترنت:  -2

من المفاهيم الخاطئة عن اإلنترنت أن المعلومات المتاحة على الشبكة كلها 
يوجد أكثر من مليوني صفحة ويب على اإلنترنت، إال بالمجان؛ فعلى الرغم من أنه 

 أن المواد المهمة منها والمتاحة بالمجان قليلة للغاية. 
 اإلنترنت مصدر معلومات متغير:  -3

إن مصادر المعلومات المتاحة على اإلنترنت ال تنمو وتتضاعف فحسب، وإنما 
 تتغير باستمرار وتختفي في بعض األحيان. 

 المعلومات المتاحة على اإلنترنت:  ليس هناك ضبط لجودة -4
من المفاهيم غير الدقيقة ـــــــ أيًضا ـــــــ عن اإلنترنت أن المعلومات المتاحة بها 
كلها صحيحة ودقيقة، والحقيقة أننا نتوقع أي شيء عن مصادر المعلومات المتاحة 

شخصية غير على الشبكة؛ فهي يمكن أن تكون منحازة للقائم بإعدادها، أو تحمل آراء 
مدعمة، كما أنها يمكن أن تكون حيادية، ويمكن أن تصل إلى أقصى مستوى للجودة 
الذي توفره المؤسسات األكاديمية والجمعيات المهنية. على عكس الكتب المتوفرة في 
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المكتبات التي ربما تمت مراجعتها ثالث مرات على األقل؛ من ِقَبل كلٍّّ من المؤلف، 
المكتبي الذي قام على اختيار الكتاب؛ فإنه ليست هناك تلك  والمحرر، والناشر، ثم

المراجعات الضرورية لجودة المعلومات على شبكة اإلنترنت؛ فالمؤلف هنا يمكنه نشر 
 عمله دون مراجعته من ِقَبل أي شخص آخر. 

 اإلنترنت ليست للجميع: -5
د حيث يعتقد بعض الناس أن اإلنترنت بفضل انتشارها الواسع وتنوع وتعد

جمهورها الذي يشمل مختلف أفراد المجتمع رجااًل ونساًءا، كباًرا وصغاًرا، شيوًخا 
وشباًبا، علماء وباحثين... إلخ سوف تحقق ديمقراطية الوصول، ولكن هذا االعتقاد ال 

%( 46. 8( فإن حوالي )2001يمثل كل الحقيقة؛ فوفًقا ألحد التقارير المنشورة عام )
ن يملكون االتصال باإلنترنت، وتتفاوت نسبة من يتصلون من سكان العالم هم الذي

بالشبكة من بلد إلى آخر بطبيعة الحال، وما من شك أن عدد من يتصلون باإلنترنت 
يزداد كل يوم، إال أنه بصفه عامة، فإن معظم الناس بناًء على القدر اإلجمال لسكان 

 العالم يعانون من أمية اإلنترنت. 
 ت متعددة الموضوعات:اإلنترنت مصدر معلوما -6

يمكن القول باطمئنان ـــــــ وما دامت اإلنترنت مصدًرا ضخًما للمعلومات ـــــــ: إنه 
ال يكاد يوجد موضوع من موضوعات المعرفة البشرية العلمية والتقنية واالجتماعية 
واإلنسانية ال تتوافر لها مصادر معلومات على الشبكة، أما محتوى هذه المعلومات 

يمكن أن يقع في أي نمط من أنماط الكتابة المعروفة في البيئة الورقية، كأن  فإنه
تكون المعلومات في شكل مناقشات عامة، أو آراء وانطباعات أو أشكال أدبية أو 
حقائق أو بيانات إحصائية أو تحليالت منهجية، وسواء كان ذلك في شكل مادة 

 . (1)مقروءة أو مسموعة أو مرئية ثابتة أو متحركة

                                                           

 -عبد الرحمن فراج. مصادر المعلومات المتاحة على اإلنترنت: أشكالها وبعض خصائصها.  (1)

-181ص ص  -. 18،2002، ع9مج  -يثة في المكتبات والمعلومات. مجلة االتجاهات الحد

186 . 
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 اإلنترنت ليست مكتبة: -7
يعتقد بعض الناس أن اإلنترنت مكتبة غاية في الضخامة تشتمل على جميع 
أوعية المعلومات، ولكن في الواقع توجد ثمة عوامل عديدة تحول دون اعتبار أن تكون 
اإلنترنت مكتبة؛ منها االرتفاع المستمر في تكلفة رقمنة مصادر المعلومات، الطبيعة 

ًما لكل من العتاد والبرمجيات المستخدمة في رقمنة النصوص، والقيود المتغيرة دو 
المتعلقة بحقوق التأليف التي تقف حجر عثرة تجاه نشر الكتب الحديثة على الشبكة. 
ومن المعلوم أن كثيًرا من الكتب المتاحة على اإلنترنت كتب تراثية ال تتمتع بحقوق 

ال تتيح الوصول إلى كل المعلومات التأليف فضاًل عن كل ذلك؛ فإن اإلنترنت 
المتاحة بها؛ نظًرا ألن المعلومات المتاحة في اإلنترنت غير مفهرسة بصورة كاملة؛ 
مما يتطلب للبحث على الشبكة استخدام أدوات بحث مختلفة ومتعددة، كما أن ما َيْنُتج 

ي إلى من عملية البحث في اإلنترنت غالًبا ما يكون ليس ذا صلة بالبحث؛ مما يؤد
ضياع الجهد والوقت دون مبرر، كما تفتقد اإلنترنت إلى عوامل الثقة وضبط الجودة. 
وبناًء على ما سبق فإن اإلنترنت ليست مكتبة. اللهم، إال إذا اعتبرناها مكتبة غير 

 منظمة البتة، أو مكتبة ال فهرس شامل لها ُيعرِّف بجميع موجوداتها. 
 صعوبة البحث في اإلنترنت: -8

في اإلنترنت ليس من السهولة بمكان: من المفاهيم غير الصحيحة عن شبكة البحث 
اإلنترنت أن البحث عن المعلومات المتاحة على الشبكة عملية في غاية السهولة، وأن 
جميع محركات البحث تعمل بالطريقة نفسها، والواقع أن هذا المفهوم يخالف الواقع ما دامت 

ــ المعلومات على اإلنترنت غير مفه ــ ــ ــــ إلى حد كبير ـ ــ رسة؛ فالبحث في مواقع اإلنترنت يشبه ـ
البحث في مكتبة غير مفهرسة، أو تخلو من الفهارس؛ فالبرغم من وجود الكثير من 
محركات البحث إال أن المستفيد أو الباحث ال يمكنه عمل بحث متكامل في الويب، والكثير 

 . (1)، وربما تختفي أحياًناسبوعيًّا، أو حتى شهريًّامن المواقع ال يتم تحديثها يوميًّا، أو أ
                                                           

عصام توفيق أحمد ملحم. مصادر المعلومات اإللكترونية في المكتبات الجامعية. مصدر سابق.  (1)

 . 275-273ص ص  -
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ـ الخالصة: 5/5  ـ

هكذا أحدثت تقنيات المعلومات المتمثلة في شبكة اإلنترنت وتقنيات الحواسيب 
وتقنية النشر الرقمي وما نتج عنها من مصادر معلومات رقمية ـــــــ هذه األخيرة ـــــــ التي 

تزال كذلك حتى شملت أنماط سلوك الباحثين في غيرت كثيًرا من المفاهيم، وال 
الحصول على المعلومات؛ حيث أصبحوا يتوجهون بخطى متسارعة نحو استخدام هذه 
المصادر الجديدة؛نظًرا لمزاياها العديدة كالكم الهائل من المعلومات التي توفرها، 

دة للبحث والسرعة العالية في استرجاع المعلومات؛ وبالتالي أصبح هناك هياكل جدي
العلمي وإلنتاج المعلومات؛ مثل: مجموعات البحث االفتراضي التي ليس لها حدود 
جغرافية بفضل تقنية الشبكات؛ حيث يحدث التفاعل العلمي بين الباحثين في عدة 
جامعات، ويسهل تبادل المعلومات فيما بينهم عبر شبكات المعلومات واالطالع 

ديدة لتحرير مؤلفاتهم وبثها دون اللجوء إلى عليها، مما أكسب المؤلفين عادات ج
 القنوات التقليدية. 
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