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 يف تقديم خدمات املعلومات يف املكتبات اجلامعية  2.0توظيف تطبيقات الويب

 مع تقديم مشروع توظيفه يف مكتبة كلية اآلداب يف جامعة املوصل

 رندة ميسر الرفاعيو    مسية يونس اخلفاف  .أ.م

 21/1/2019 تأريخ القبول:           2/1/2019 تأريخ التقديم:
 : االطار العام للدراسة -1
 : دمةمق1-1

تعد خدمات المعلومات االساس الذي تقوم عليها المكتبات والمقياس الحقيقي            
لتحديد مدى نجاح وفاعلية المكتبات لذا يجب االرتقاء بها وتطويرها لمواكبة التطورات 
التكنولوجية الحاصلة فبعد ظهور االنترنت وحوسبة خدمات المعلومات واتاحتها على االنترنت 

( الذي يحمل معه تطبيقات جديدة ساعدت   2.0الجيل الثاني من الويب ) الويب وظهور 
على التفاعل والمشاركة بين المستفيد والمكتبة وعلى هذا االساس اجريت هذه الدراسة لمعرفة 

 . في تطوير خدمات معلومات في المكتبات 2.0امكانية توظيف تطبيقات الويب 
 مشكلة البحث  1-2

من اجل تقديم   2.0كلة الدراسة في انها تحاول توظيف تطبيقات الويب تتمثل مش      
كانت المكتبات سباقة لتقديم   1.0خدمات معلومات متطورة في المكتبات فمنذ ظهور الويب

الخدمات للمستفيدين في محاولة لالستفادة منه في الوصول الى المعلومات وعندما ظهر 
كان البد للمكتبات من التطلع الى تقديم خدمات  2.0ب الجيل الثاني من الويب المسمى بالوي

بنوع افضل من السابق من خالل استغالل هذه التطبيقات وتطويعها لتقديم خدمات معلومات 
  2.0فكيف يمكن للمكتبات الجامعية تقديم خدمات معلومات متطورة باستخدام الويب  متطورة

  -التساؤالت االتية :هذا ما ستحاول الدراسة  االجابة عليه من خالل 
 ما هو واقع مكتبة كلية اآلداب بجامعة الموصل. .1
 في المكتبات ؟  2.0ما هي اهم الخدمات التي يمكن ان تقدمها تطبيقات الويب  .2

                                                 

 سم المكتبات والمعلومات/ كلية اآلداب/ جامعة الموصلق . 
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ان تساهم فعليا بتقديم خدمات معلومات متطورة في   2.0هل تستطيع تطبيقات الويب .3
 المكتبات؟

في تطوير خدمات المعلومات في المكتبات  ان توظف  2.0كيف يمكن لتطبيقات الويب  .4
 ؟  2.0وما هي االضافة التي يمكن ان تقدم من خالل الويب 

 اهمية الدراسة  1-3
تنبثققق اهميققة الموضققوع العلميققة فققي انهققا تعققد دراسققة تضققاف الققى الدراسققات السققابقة نظققرا        

وامكانيقة توظيفهقا 2.0 الويقبلقلة الدراسقات التقي تناولقت هقذا الموضقوع واالمكانقات التقي تققدمها 
في المكتبات في تقديم خدمات معلومقات متطقورة فقي المكتبقات الجامعيقة وتكمقن اهميقة الدراسقة 

وامكانياتهققا فقي تققديم ودعقم خقدمات المعلومقات فقي المكتبققات   2.0فقي تحليقل تطبيققات الويقب 
المباشقققر مقققع  فضقققال عقققن تطويعهقققا لتققققديم خدمقققة للمسقققتفيد وجعلقققه مشقققاركا مقققن خقققالل التفاعقققل

للمسقتفيد بقان يكقون مشقاركا فقي بنقاء محتقوى المكتبقة   2.0 المكتبة حيث تسمح تطبيققات الويقب
 .وتقنياتها  2.0من خالل تطبيقات الويب 

 اهداف الدراسة  1-4
 .   2.0التعرف على تطبيقات وتقنيات الويب  .1

مقققات فقققي فقققي تطقققوير خقققدمات المعلو  2.0التعقققرف علقققى امكانيقققة توظيقققف تطبيققققات الويقققب  .2
 المكتبات.

وسقبل االسقتفادة منهقا فقي مجقال  2.0الكشف عن االمكانيقات التقي تمنحهقا تطبيققات الويقب   .3
 تقديم خدمات معلومات متطورة في المكتبات.

  2.0التعرف على اهم خدمات المعلومات المقدمة في المكتبات من خالل تطبيقات الويب  .4

وتوظيفهقا   2.0خقالل اسقتخدام الويقب  صياغة مشقروع تققديم خقدمات معلومقات  متطقورة مقن .5
 في مكتبة كلية اآلداب بجامعة الموصل.

 مجتمع وعينة الدراسة : 1-5
 -ينقسم مجتمع الدراسة الى قسمين :

االول : مكتبققققة كليققققة اآلداب التققققي كانققققت كحققققور الدراسقققققة مققققن خققققالل التعققققرف علققققى المكتبقققققة 
ع تققققديم مشقققروع توظيقققف الويقققب ومجموعاتهقققا وموظفيهقققا وخقققدمات المعلومقققات المقدمقققة فيهقققا مققق
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 بتقديم خدمات معلومات متطورة.2.0
الثققاني يتمثققل فققي تدريسققي كليققة اآلداب فققي جامعققة الموصققل بجميققع اقسققامها وهققي عشققرة اقسققام 
علمية وقد استخدمت الباحثتان االسقتبيان كقاداة لجمقع البيانقات مقن خقالل عينقة عشقواةية طبقيقة 

% مقن اجمقالي 50ميع اعضاء هيةة التدريس باخقذ نسقبة بطريقة التوزيع وذلك لضمان تمثيل ج
( اسقققتمارة اسقققتبيان تقققم 160( تدريسقققي حيقققث تقققم توزيقققع )320اعضقققاء الهيةقققة والبقققال  عقققددهم )

 .( استمارة وستوضح الباحثتان جدول خاص في الجانب العلمي من الدراسة146استرجاع )
   حدود الدراسة 1-6
لى الجيل الثاني من الويب من حيث تعريفاتقه ونشقاته الحدود الموضوعية : تركز الدراسة ع -1

واهميته وخصاةصه ومميزاته وتقنياته وتطبيقاته في المكتبقات الجامعيقة موضقوع الدراسقة وكيفيقة 
 توظيفه في تقديم خدمات معلومات متطورة في المكتبات.

حتقى  2004عقام  الحدود الزمنية : تتناول الدراسة الجيل الثاني من الويب منذ بقد  انطالققه -2
2018  . 

 .الحدود اللغوية : اقتصرت الدراسة على االنتاج الفكري باللغة العربية واالنكليزية -3
 الدراسات السابقة  1-7

لتقضديم  2.0اماني جمال مجاهد. توظيف بعض  امكانضات الشضبكة العنكبوتيضة العالميضة ويضب  .1
 .(1)خدمات معلومات متطورة 

فقي تققديم خقدمات  2.0مقترحقات لتوظيقف تطبيققات الويقب  هدفت هذه الدراسة القى وضقع      
معلومقققات جديقققدة وسقققريعة فقققي المكتبقققات مقققع عقققدم المسقققاس بميزانيقققة المكتبقققات او التقققاثير علقققى 
الخقققدمات الرةيسقققية المقدمقققة فيهقققا وققققد اسقققتخدمت الباحثقققة المقققنه  الوصقققفي التحليلقققي حيقققث تقققم 

( واقتقراح توظيفهقا  2.0مقن الويقب ) الويقب وصف التطبيقات الجديدة التي اتاحها الجيل الثقاني 
فققققي تقققققديم خققققدمات اكثققققر تطققققورا فققققي المكتبققققات وقققققد خرجققققت الدراسققققة بمجموعققققة مققققن النتققققاة  
والتوصققيات اهمهققا ضققرورة السققعي لتطققوير الخققدمات التققي تقققدمها المكتبققات مققن خققالل توظيققف 

                                                 

 2.0اماني جمال مجاهد. توظيف بعض توظيف بعض امكانات الشبكة العنكبوتية العالمية ويب  (1)
لتقديم خدمات معلومات متطورة. قدم في المؤتمر السنوي لجمعية المكتبات السعودية : جدة , 

2008.http://www.academia.edu/11352918/%D8%AA  

http://www.academia.edu/11352918/%D8%AA
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هقو جديقد ومتطقور في تقديمها وضروة المقام اخصقاةي المعلومقات بكقل مقا  2.0تطبيقات الويب 
 .الستغالله في تطوير الخدمات والسعي لتقديم خدمات جديدة

2. Ricchini,J.V.2010 MLC libraries a school library s journey with 

student stsff and web 2.0 
(1)  

 Methodistفققي كليققة 2.0هققدفت هققذه الدراسققة الققى تحديققد مققدى االفققادة مققن تطبيقققات الويققب 

ladies College  بانشقاء مدونقة  2008التقي بقد ت فقي عقامMIC Methodist ladies 

College  بانشققاء موقققع الققويكي وذلققك سققعيا للفققادة مققن التقنيققات الحديثققة  2009ثققم فققي عققام
ودعمققا للتواصققل بققين الطققالب واالسققاتذة وتمكققين اعضققاء هيةققة التققدريس والطققالب مققن مهققارات 

مت الدراسقة المقنه  الوصقفي فقي وصقف تطبيققات وققد اسقتخد 2.0التعامل مقع تطبيققات الويقب 
 2.0ولققد اظهققرت الدراسقة اهتمققام اعضقاء هيةققة التقدريس باسققتخدام تطبيققات الويققب  2.0الويقب 

في العملية التعليمية من خالل اثقراء المواققع بالمصقادر التقي يحتاجهقا البقاحثين وانشقاء عالققات 
علقى تحديقد الهقدف مقن انشقاء المدونقة او تبادلية بقين الكليقة واوصقت الدراسقة بضقرورة الحقرص 
 موقع الويكي قبل الشروع بالبدء في التحرير والنشر. 

 اختالف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  1-8
تختلقف هقذه الدراسققة عقن الدراسققات السقابقة فقي انهققا تركقز علققى الجيقل الثقاني مققن االنترنقت مققن 

 2.0وتطبيقاتققه وتوظيققف تطبيقققات الويققب  حيققث تعريفققه وظهققور المصققطلح ونشققاته وخصاةصققه
فقي تققديم خقدمات المعلومقات فقي المكتبقات وبيقان مقدى االسقتفادة مقن هقذه التطبيققات فقي تقققديم 

 خدمات معلومات متطورة .
 2.0الويب  -2

لجيققل جديققد مققن الخققدمات المتاحققة علققى شققبكة الويققب  2.0 يشققير الجيققل الثققاني للويققب      
سقققتفيدين التعقققاون ومشقققاركة المعلومقققات علقققى الخقققط المباشقققر كمقققا يقققوفر العالميققة والتقققي تتقققيح للم

                                                 

(1)  Ricchini,J.V.2010 MLC libraries a school library s journey with student stsff 
and web 2.0 technologies ;blogs wikis and e- books- where are we going 
next ? the 39th international Association of school Librarianship (pp.27 
september- 1 october).Australia ; Brisbane QLD. 
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الجيقققل الثقققاني خبقققرة للمسقققتفيدين تشقققبه تطبيققققات سقققطح المكتقققب علقققى الحاسقققبات االليقققة وليسقققت 
انققه الجيققل الثققاني مققن ويمكققن القققول صققفحات الويققب المعتققاد عليهققا مققع الجيققل االول مققن الويققب 

عبقر االنترنقت ويشقير القى مجموعقة مقن التقنيقات  ضقافةالمستالمجتمعات االفتراضية والخقدمات 
الجديدة والتطبيقات التقي ادت القى تغييقر سقلوك الشقبكة العالميقة تانترنقتت وجعلقت للمسقتفيد دور 

 طلح الويققبصقبعققد اقتققراح م (1)واالفكقار بققاآلراءفعقال فققي المشققاركة واثقراء المحتققوى والمشققاركة 

وتعريفقه وابقراز  2.0 حقاوالت لضقبط مفهقوم الويقبفي مؤتمر سان فرانسيسكو جاءت عقدة م 2.0
الققدرة علقى المسقاهمة فقي  الكتابقة فهقو يقوفر-فقد وصفه تيم بيرنرزلي بانه ويب القراءة (2)حدوده

المحتقققوى والتفاعقققل مقققع المسقققتفيدين ومقققن ثقققم تغيقققر الويقققب طبققققا لعقققدد مقققن االصقققدارات الخاصقققة 
را في شبكة الويقب العالميقة ومقن التكنولوجيقا بتحديث البرام  فان الجيل الثاني يمثل شكال متطو 

التي توفر تحسينات على مواقع القراء فقط مثل المقدونات ومواققع التواصقل االجتمقاعي والقويكي 
والبودكاسققت و التغذيققة المرتققدة لملخققص الققوافي والبققرام  االجتماعيققة علققى الخققط المباشققر مثققل 

 Gmailوالجي ميل  E-bay االي بي
(3). 

Odlis فققي قققاموس المعلومققات والمكتبققات 2.0الويققبوعققرف       
بانققه تطققور الشققبكة مققن  )*(4 

الصفحات الثابتة الى الصقفحات التقي تسقمح للمسقتخدمين بالتفاعقل مقع المحتقوى واالضقافة اليقه 
 .وتغييره
د مققبانققه عبققارة عققن صققفحات ومواقققع ويققب تعت 2.0بتعريققف الويققب  تققانخرجققت الباحثد وققق      

كنولوجيا وتطبيقات حديثة لالنترنت وهي مواققع تتقيح الفرصقة للمشقاركة والثققة في تركيبها على ت

                                                 

في المكتبات العامة الجزاةرية: دراسة وصفية. الملتقى الوطني  2.0غزال عادل. واقع تطبيقات الويب ( 1)
 .4السابع: الجزاةر, ص

(2Oreilly,t.what is web2.0 ;desinpatterns and business models for the next 
generation of software .-international journal of digital economics, 2007 .  

مجلة دراسات ( رحاب فايز احمد, احمد فايز احمد. استرجاع الجيل الثالث: دراسة تحليلية مقارنة . 3)
 .201,ص 2011,  12, ع  المعلومات

(4)wxyz-a-www.abc.clio.com/odlis Odlis; Online Dictionary For Library And (*) 
Information Science. 

http://www.abc.clio.com/odlis-a-wxyz
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كاسقققلوب جديقققد لتققققديم المعلومقققات عقققن طريقققق التفاعقققل مسقققتفيد البقققداء ر يقققه وتطقققوير الموققققع بال
 المباشر مع المستفيد.

 2.0خصائص ومميزات الويب  2-1
 .عليةة مع المستخدم وتتمثل هذه التفاليتوفير قدر عال من التفاع -1
هقققو المحقققور  2.0مشقققاركة المسقققتخدم فقققي المحتقققوى حيقققث اصقققبح المسقققتخدم فقققي الويقققب  -2

 .االساسي في عملية اثراء المحتوى
مبنيقة علقى  2.0 امكانيقة توصقيف المحتقوى بمقا انقه العصقب الرةيسقي فقي تقنيقات الويقب -3

 .وجود المحتوى والذي ساهم به المستخدم بطريقة مباشرة او غير مباشرة
  2.0الويب تقنيات  2-2

اذا تققم احتواءهققا فققي احققد خققدمات الويققب كمققا يعتبققر  التقنيققات هققي  ي خاصققية التقققوم بعملهققا اال
 وتقنيقة التقدوين الصقوتي Ajaxوجودها مساند لوظاةف الخدمة ومن هذه التقنيات تقنية اجقاكس 

Podcast . . 
 Ajax تقنية اجاكس 2-2-1

تقنيققات ومعناهققا  Asynchronous JavaScript and Xml (Ajax) هققي اختصققار ل
 Xml ( Extensible Markupنترنت متعددة تجمع جافا سكريبت غير المتزامنة مقع لغقة اال

Language )تعرف و  (1)لجعل المواقع اكثر تفاعليةAjax  تقنية ويقب متطقورة تحقول مقن بانها
دم بعيققد واجهقة المسققتفيد الققى الجهققاز المحلققي مققع الحفققاظ علققى جققزء كبيققر مققن البيانققات علققى خققا

لتكققون خبققرة مسققتجيبة الققى حققد كبيققر فققي حققين ان تقنيققة التطققوير المسققاندة غيققر قابلققة للتطبيققق 
عالميا على مجموعة من تطورات الجيل الثاني من الويب اال انها اداة مهمة في تقوفير وظقاةف 

                                                 

جامعة  -في خدمة التعليم والتدريب االلكتروني. 2.0( هند بنت سليمان. توظيف تطبيقات الويب 1)
موقع االلكتروني حدة تم االطالع عليها على الساوثمبتون: المملكة المت

https://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/A82.pdf  2018-1-12بتاريخ 

https://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/A82.pdf%20بتاريخ%2012-1-2018
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السحب لتحديد محتوى وضع الصفحة وتحديد المستفيد في نفس الوقت عن طريقق التغلقب علقى 
(1)جة العادة تحميل صفحة الويب بالكامل مع كل تغيير الحا

. 
مثقققل امكانيقققة التصقققنيف الموضقققوعي الحقققر للوثيققققة او التسقققجيلة بقققالفهرس مقققن قبقققل المسقققتفيدين 
بمعنى اخر اضافة المستفيدين لر س موضوع او واصقف يصقف بقه تسقجيلة المقادة المفهرسقة او 

 Freeلمتخصصققين وهققذه التيجققان الحققرة )الرقميققة وهققي امكانيققة متاحققة للمسققتفيدين مققن غيققر ا

Tags تكققون مقققا يعقققرف بالتصقققنيف العقققام )Folksonomy   كمققا يمكقققن ايضقققا ان نطلقققق عليقققه
التصققنيف الشققاةع وهققو يعتبققر نققوع مققن التصققنيف الحققر المعققد مققن قبققل الغيققر متخصصققين .كمققا 

ت تسقهل علقى تستخدم هذه التقنية في اقتراحات الكتب ويكون ذلك من خالل اتاحة عقدة اقتراحقا
 المستفيد عملية البحث وهي : 

اوال : وفققا للعقارات وتعنقي انققه فقي حالقة البحققث عقن كتقاب او مقادة معينققة يمكقن ان يقتم تقققديم 
مزيققققد مققققن االقتراحققققات للمسققققتفيد بنققققاء علققققى الموضققققوعات التققققي قققققام المسققققتفيد بالبحققققث عنهققققا 

 واستعارتها من قبل .
 ضوع البحث نفسه .ثانيا : وفقا للموضوعات المرتبطة بمو 

ثالثققا : وفقققا لققبعض البيانققات المشققتركة المسققؤولية مثققل بعققض الكتققب التققي تتشققارك فققي بعققض 
 الموضوع ... وغيرها. –السمات والخصاةص كبيان المسؤولية 

 Mash Upتقنية الماش  2-2-2

واهقا يكقون محت 2.0الدم  من اهم التقنيات التقي يتيحهقا الويقب   Mash upتعتبر تقنية الدم   
نات  عن دم  العديد من التطبيقات ومصادر المعلومات المختلفة بهدف انشاء موققع او تطبيقق 
تفاعلي ويشير مصطلح الدم  الى تطبيق ويقب جديقد او لمواققع تقم انشقاؤها مقن خقالل اسقتخدام 
مجموعقققة مقققن البيانقققات المسقققتخدمة فقققي عقققدة مصقققادر ويقققب وعقققادة مقققا تكقققون مقققن قبقققل الطقققرف 

مصقادر عمليقات دمق  المحتقوى المشقتق بواسقطة واجهقات برمجقة التطبيققات مقن .ومقن (2)الثالث
                                                 

(1 ) graig.emory.changing paradingms; manged information system 24(3) 
p.152,2007at http;//www.emeraldin sight.com/insight/ /html. Avalible at 
12-1-2018 
(2 ) Ficher.Darlene.doing the monster mashup-online avalible at 

www.springerlink.com /index.pdf at 22-1-2018 

http://www.springerlink/
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خقققدمات الويقققب المتاحقققة البيانقققات الهاةلقققة مقققن المقققدونات والقققويكي ومواققققع التواصقققل االجتمقققاعي 
االخققرى والمواقققع الجديققدة التققي يققتم تلقيهققا عبققر التغذيققة الراجعققة لخدمققة الملخققص الققوافي للموقققع 

RSS  المعلومققققات المرغوبققققة , وهقققي تقنيققققة تجمققققع بققققين عققققدة خققققدمات وصقققفحات الويققققب لجمققققع
تطبيقيقققة مقققع بعضقققها القققبعض مقققن اجقققل عقققرض واسقققترجاع البيانقققات والمعلومقققات القادمقققة مقققن 

 Facebook,Yahoo,My Space, Googleمصققادر مختلفققة ومققن ابققرز هققذه الخققدمات 

Maps. 
  RIAتقنية   2-2-3

وظهقر المصقطلح لول  Rich Internet Application هقو اختصقار  RIAمصقطلح      
وسقرعان مقا انتشقرت هقذه التقنيقة فقي  2002وذلك في  Macromedia مرة من خالل مؤسسة 

مجموعة متكاملة مقن التطبيققات التفاعليقة التقي  RIAمختلف مؤسسات المعلومات وتمثل تقنية 
المسقتخدمة  تستخدم في اطقار الويقب وتعنقي هقذه التقنيقة القدم  بقين التطبيققات المكتبيقة التقليديقة

وبالتققالي  On lineوتلقك المسققتخدمة علققى الخققط  Offline مقن جانققب المسققتفيد خققارج الخققط
تجمع بين السرعة والكفاءة في االستجابة والتي تتميز بها التطبيققات المكتبيقة مقن جهقة وسقهولة 

حتقوى . ومقن مميزاتهقا انهقا تقوفر م(1)االتصال واسقتخدام المواققع والبوابقات المتاحقة علقى الويقب 
غنقققي وعقققال الجقققودة وتعقققرض البيانقققات بطريققققة شقققاملة مقققع تحسقققين المحتقققوى فضقققال عقققن زمقققن 
االسققتجابة والموثوقيققة وتخفققض فتققرات االنتظققار والطلبققات المتزايققدة مققن الخققادم وتلبيققة احتياجققات 

 المستخدم.

 

 في تطوير خدمات المعلومات في المكتبات  2.0تطبيقات الويب توظيف -3

 هقي تلقك المواققع التقي تعمقل علقى تقوفير خدمقة للمسقتخدم بوظقاةف محقددة 2.0تطبيقات الويب 
وسقققمحت للمسقققتفيدين بقققامتالكهم قواعقققد بيانقققات خاصقققة بهقققم وامكانيقققة تعقققديلها واالضقققافة عليهقققا 

                                                 

, 7يقاتها في مؤسسات المعلومات. مجلة اعلم, عوتوظيف تطب 2.0احمد فرج احمد. تقنيات الويب (1)
 تم االطالع عليها على الموقع االلكتروني  8-7,ص 2010

859541_tqnyat_alwyb_20_wtwzyhttps://www.researchgate.net/publication/313
f_ttbyqatha_fy_mwssat_almlwmat 

https://www.researchgate.net/publication/313859541_tqnyat_alwyb_20_wtwzyf_ttbyqatha_fy_mwssat_almlwmat
https://www.researchgate.net/publication/313859541_tqnyat_alwyb_20_wtwzyf_ttbyqatha_fy_mwssat_almlwmat


 
 م2019/هـ1441                                  (                        79العدد ) –                       

 

 

 

 

 

619 

فضققال عقققن انهقققا مواقققع تفاعليقققة جعلقققت المسقققتفيد مشققاركا فقققي بنقققاء المحتققوى وققققد سقققاعدت هقققذه 
   :اهم هذه التطبيقات هيفي المكتبات ومن مات و التطبيقات في تقديم خدمات معل

  RSS الملخص الوافي للموقع  3-1
   RamanathanV.Guh ترجع فكرة الملخص الوافي للموقع إلى العالم رامانثان جوها    

في ابتكار طريقة إلعادة هيكلة مواقع اإلنترنت وواصفات محتواها,  1995حيث فكر سنة 
, RSS 0.9 من الملخص الوافي للموقع و طلق عليها انتجت  ول إصدارة 1999وفي مارس 

Netscape وكانت تلك الدراسات تجرى تحت مظلة شركة نيت سكيب
حيث ظهرت قبل  

2.0ظهور مصطلح الويب 
عبارة عن تقنية تمكن  RSSالملخص الوافي للموقع , و  (1) 

تلقاةي بدال  والمعلومات فور ورودها للموقع بشكلر المستفيد من الحصول على اخر االخبا
من تصفح الموقع كامال فهي تخبر المستفيد بما يستجد من اخبار في الموقع وذلك من خالل 

 قارىء الملخص الوافي للموقع والتي سناتي الى شرحها الحقاعليه استخدام برام  يطلق 
والتي تعني حرفيا توسيط  ”Really Simple Syndication” لقهو مختصر  RSSومصطلح 
 . Rich Sammery Site (2)ت ووهو االكثر استخداما ل حقا النشر السه

فقي تققديم خقدمات معلومقات  RSSوتسعى المكتبات الى توظيف تقنيقة الملخقص القوافي للموققع 
 في المكتبات من خالل وجهين وهما: 

: تسعى المكتبات ومؤسسات المعلومقات فقي خضقم التطقورات الخدمات الموجهة للمستفيدين -  
الققققى تقققققديم خققققدمات معلومققققات متطققققورة تصققققل الققققى  2.0ور تطبيقققققات الويققققب التكنولوجيققققا وظهقققق

المسقتفيد باققل وققت وجهقد ممكقن وتقذكر الباحثتقان اهقم الخقدمات التقي يمكقن تققديمها مقن خققالل 
وهقققي االحاطقققة الجاريقققة والبقققث االنتققققاةي للمعلومقققات   RSSتقنيقققة الملخقققص القققوافي للموققققع 

                                                 

(1 ) Anderson, Paul. What is Web 2.0?: Ideas, Technologies and 
Implications for Education.- JISC, Technology and Standards 
Watch.- 2007.- Accessed 10-4-2018.- Available 
at: http://www.jisc.ac.uk/media/documents/techwatch/.pdf 

 في مواقع المكتبات  RSSاحمد سعيد متولي. استخدام تقنية الملخص الوافي للموقع ( 2)
متوفرة على الموقع  2009, 21, ع Cybrariansوالمرافق المعلومات. مجلة 

http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com  

http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=490
http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=490
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التسققققويق لخققققدمات المعلومققققات فضققققال عققققن اتاحققققة والتعريققققف بالمكتبققققة ومصققققادر المعلومققققات و 
 الفهارس .

   الخدمات الموجهة للمكتبيين: - ب
القى المسقتفيدين فانهقا تققدم  RSSالى جانب الخدمات التي تقدمها تقنية الملخص الوافي للموقع 

خدمة الى المكتبيين ايضا الذين بدورهم يسقتفيدون مقن هقذه التقنيقة واهقم الخقدمات المكتبيقة التقي 
هي التزويقد والتصقنيف علقى الخقط  RSSتقديمها من خالل تقنية الملخص الوافي للموقع يمكن 

المباشققققر كمققققا تسققققمح للمكتبيققققين بانشققققاء طلبققققات خاصققققة واسققققتقبال االجابققققة بقاةمققققة واسققققعة مققققن 
القذي  Amazonالمنشورات الجديدة في مجال تخصصهم ونجد هقذه الخدمقة متقوفرة لقدى موققع 

تحتقققوي علقققى منشقققورات  RSSتقنيقققة الملخقققص القققوافي للموققققع  يضقققم مجموعقققة كبيقققرة مقققن روابقققط
 حديثة.

 
 المدونات  3-2

للويققققب اسققققتخداما  الثققققاني هققققم و كثققققر تطبيقققققات الجيققققل  ىتعققققد المققققدونات اإللكترونيققققة إحققققد     
فرضقققت نفسقققها فقققى الققققرن الحقققادي  التقققيمقققن  هقققم وسقققاةل التواصقققل والتعبيقققر والتفاعقققل  تعتبقققرو 

 وبيةققة إلكترونيققة ,االفتراضققي والتفاعققل االجتمققاعيللتعلققيم   سققلوبا   المققدونات  صققبحتو  والعشققرين
علققى توظيفهققا كققل وفققق  المسققتفيدين شققجع ممققاومشققاركة المعلومققات  المعرفققيللتبققادل  صققالحة

 .(1)حاجته وتخصصه
يسققمح للمسققتفيدين بالنشققر 2.0بانققه تطبيققق مققن تطبيقققات الويققب وقققد عرفققت الباحثتققان المدونققة 

يضققا خلققق بيةققة تفاعليققة بققين المؤلققف والمسققتفيد مققن خققالل امكانيققة التفاعققل وكتابققة المواضققيع وا
 واضافة التعليقات.

تققديم خقدمتي االحاطقة وقد وظفت المكتبات المدونات في تقديم خدمات معلومات متطورة  مثقل 
وخدمققققة المناقشققققات وعقققققد الحققققوارات والتسققققويق لخققققدمات الجاريققققة والبققققث االنتقققققاةي للمعلومققققات 

                                                 

في التعليم تم االطالع عليها على الموقع االلكتروني  2.0( محمد جابر. توظيف الويب 1)
http;//azhar.blogspoy.com/p/blog-html  2017-12-17بتاريخ 
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تعتبقر المقدونات مظهقر مقن التي تقدمها المكتبة فضال عن  النشر االلكتروني حيقث المعلومات 
مظاهر النشر االلكتروني التقي سقاعدت علقى النشقر مقن خاللقه وتققديم المحتقوى للمسقتفيد والتقي 

حقذف ..القخ( والتحقديث  –تعقديل  –تقدم للمدون امكانيات كثيرة في التدوين من تحرير )اضافة 
المنشورة  والتفاعقل بقين المكتبقة والمسقتفيدين مقن خقالل التعليققات التقي يمكقن  المستمر للمقاالت

 .من خاللها تبادل االفكار ووجهات النظر حول الموضوع المنشور
  Wikiالتأليف الحر   3-3

هقو مقزي  مقن موققع ويقب ومسقتند معقال  الكلمقات فقي ابسقط صقوره يمكقن  Wikiالتقاليف الحقر 
خققر ولكققن قوتققه الحقيقيققة تكمققن فققي حقيقققة انققه يمكققن مجموعققة مققن قراءاتققه فقققط مثققل  ي موقققع ا

االفراد وزوار الموقع علقى العمقل بشقكل تعقاوني علقى محتقوى الموققع باسقتخدام مسقتعرض ويقب 
دون الحاجقققة القققى التسقققجيل , اضقققافة القققى سقققهولة التحريقققر اذ يتقققيح للمسقققتخدم تتبقققع تقققاريخ  ي 

ديالت التقي اجريقت عليهقا حيقث انقه فقي كقل ومعرفقة كقل التعق Wiki صفحة مقن التقاليف الحقر 
فققان التغييققرات تحفققظ  Wikiمققرة يقققوم مسققتخدم مققا بققاجراء تغييققرات علققى صققفحة التققاليف الحققر 

وتصققبح جديققدة فققي النسققخة المتاحققة ولكققن يققتم تخققزين النسققخ فققي االرشققيف بحيققث يمكققن مقارنققة 
اء التغييققرات والعققودة الققى النسققخ المختلفققة مققن الوثيقققة جنبققا الققى جنققب كمققا ان التراجققع عققن اجققر 

 .(1)نسخة قديمة من الوثيقة يتم بسهولة اذا لزم االمر
فقي تققديم خقدمات معلومقات للمكتبقات بشقكل اسقهل  Wiki ويمكقن توظيقف مواققع التقاليف الحقر
ان تشقكل قاعقدة معرفيقة تعتمقد علقى الكتابقة التعاونيقة  Wikiوايسر فيمكن لمواقع التاليف الحر 

اداة لالنفتقققاح اكثقققر مقققع  Wikiاالجتماعقققات كمقققا تعتبقققر مواققققع التقققاليف الحقققر وتشقققمل التققققارير و 
مجتمققع المسققتفيدين للمشققاركة فققي وضققع سياسققات المكتبققة ويمكققن تحديققد المجققاالت التققي يقققدمها 

تقققدم مواقققع التققاليف فققي المكتبققات مققن خققالل النشققر االلكترونققي  ذ Wiki مواقققع التققاليف الحققر
ين وتمققنح للمؤلققف تسققهيالت كثيققرة فتقققدم اوامققر بسققيطة وسققهلة فضققاء واسققع للمققؤلف Wikiالحققر 

                                                 

ق نموذجي للتعليم التعاوني: استخدام الويكي في ( العبيد, افنان عبد الرحمن, الفري , مها محمد. تطبي1)
 http;// www. Almarefh.netقع.تم االطالع عليها على المو  2011, 198المعرفة, ع  التعليم. مجلة

/ show- content- sub. Pup? cuv=386&modelt. 
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وتققوفير  (1) تسققاعد المؤلققف فققي الكتابققة بسققهولة واجققراء التعققديالت مققن اضققافة وحققذف وتحققديث
(2) مجاالت الحوار وتقديم المستخلصات والتسويق لخدمات المعلومات التي تقدمها المكتبة 

. 
 مواقع التواصل االجتماعي  3-4

ع التواصققل االجتمققاعي كمواقققع تجعققل المسققتفيدين يتقققاربون بيققنهم مققن خققالل غققرف ظهققرت مواققق
الدردشة والتحاور ومشقاركة المعلومقات الشخصقية واالخبقار واصقبح المسقتفيد يسقجل علقى موققع 
مقققن مواققققع التواصقققل االجتمقققاعي وينشقققش ملقققف خقققاص بقققه ويشقققترك بهقققا للقققدخول علقققى عنقققاوين 

لبريد االلكتروني الخقاص بقه وارسقال دعقوة باسقمه لالنضقمام اصدقاةه من خالل قاةمة العناوين ل
 ومن اهم مواقع مواقع التواصل االجتماعي : (3)واالطالع على ملفها الخاص على الشبكة 

 Facebook موقع الفيس بوك 3-4-1

علققى يققد مققارك زوكربققر   2004فققي عققام   نشققشهققو مققن اشققهر مواقققع التواصققل االجتمققاعي     
Mark  Zuckerberrg  هقو الفقيس بقوك و  .(4)القذي كقان طالبقا فقي جامعقة هارفقارد فقي حينقه

موقع مخصص للتعارف عن طريق مساحات مجانية يتيحهقا لمشقتركيها وققد جقاءت فكقرة انشقاء 
الموققع مقن طقرف احققد طقالب جامعقة هارفققارد مقارك زوكربيقرج النشققاء موققع لتبقادل المعلومققات 

 .(5)د التخرجوالملفات الشخصية من قبل طالب الجامعة بع

                                                 

تم االطالع  2009, 18في المكتبات: الويكيز. مجلة سيبرين, ع 2.0اسامة قشاشة. تطبيقات الويب  (1)
 http;//www.journal cbrarians.info/index.php.comعليها على الموقع االلكتروني 

تم االطالع عليها على الموقع االلكتروني  2.0بيارالردي جون. المكتبات في بيةة الويب(2)
http;//mineurmajour.blogspot.com  2017-11-29بتاريخ. 

بكات االجتماعية لتقديم خدمات مكتبية متطورة. دراسات ( اماني جمال مجاهد. استخدام الش3)
 .10,ص2010, مايو, 8المعلومات,ع

 . 14,ص2009بيروت:الدار العربية للعلوم, -اولي  عوكي. فيس بوك للجميع.(4)
المؤمن, سعد. استخدام تقنية الملخص الوافي للموقع في التعليم االلكتروني تم االطالع عليها على ( 5)

 .2018-1-12بتاريخ  informatics.gov.sa/details.phpلكتروني الموقع اال
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علقى شقبكة االنترنقت يسقمح للمسقتخدمين   كبر موقع هو YouTube موقع اليوتيوب 3-4-2
(1)مجقققاني برفقققع ومشقققاهدة ومشقققاركة مققققاطع الفيقققديو بشقققكل

تاسقققس الموققققع فقققي بدايقققة عقققام  ولققققد 
 . )*( Pay PALعلى يد ثالثة موظفين في شركة  2005

  Twitter توتيرموقع  3-4-3

كلمققة  140امكانيققة اتاحققة خدمققة تققدوين للمشققتركين عليهققا بحققد اقصققى يشققتهر هققذا الموقققع ب    
تتققاح علققى ملققف المشققترك وعلققى الصققفحة الرةيسققية بققالموقع وهققذا الموقققع بسققيط وسققهل ويققوفر 

 .اتصاالت بين االعضاء بشكل امن وبسيط

 Myspaceماي سبيس موقع  3-4-4

شقققبكة تفاعليقققة بقققين هقققو احقققد مواققققع التواصقققل االجتمقققاعي يققققدم خقققدمات علقققى الويقققب وتققققدم    
 . (2)الفيديوالمدونات والصور والموسيقى ومقاطع  فضال  عناالصدقاء المشتركين في الشبكة 

ويمكن للمكتبات تطوير خدمات المعلومات من خالل مواقع التواصل االجتمقاعي عامقة والفقيس 
يمكقن  بوك خاصة في المكتبات ومن اهقم الخقدمات التقي يمكقن تققديمها الخدمقة المرجعيقة حيقث

مققققن خققققالل بققققرام  المحادثققققة المباشققققرة التققققي تقققققدمها مواقققققع التواصققققل االجتمققققاعي التققققي تمكققققن 
المستفيدين من التواصل مع المكتبة بصورة مباشرة واالستفسار عن كتاب بعينقه او مقالقة معينقة 
او حصوله على مرجع معين فضال عن ارشاد اخصاةي المعلومات للمستفيد واعالمقه بمصقادر 

فضقال عقن امكانيقة تققديم خدمقة االحاطقة الجاريقة ,   (3)ت الموجودة على موققع المكتبقةالمعلوما
والبث االنتقاةي للمعلومقات واتاحقة الفهقارس علقى موققع المكتبقة فقي مواققع التواصقل االجتمقاعي 
والتقروي  لخقدمات المعلومقات التقي تققدمها المكتبقة .كمقا يمكقن لهقذه المواققع مقن امكانيقة اضققافة 

                                                 

 65, ص2014دار اسامة: االردن,  -علي خليل شقرة. االعالم الجديد: شبكات التواصل االجتماعي.(1)
. 
 تعتبر من الشركات الراةدة عالميا في مجال الدفع على االنترنت paypalشركة )*( 

موسوعة الحرة للمعلومات تم االطالع عليها على الموقع . ويكبيديا الmyspaceماي سبيس ( 2)
 2017-12-22بتاريخ  http;//ar.wikipedia.org/wiki/d9%االلكتروني 

البلوشي, هنادي حسن. خدمات المكتبات الجامعية السعودية المقدمة على مواقع التواصل ( 3)
 .46, ص 2012: السعودية, جامعة الملك عبد العزيز -رسالة ماجستير. -االجتماعي: الفيسبوك.



يف تقديم خدمات املعلومات يف املكتبات اجلامعية مع تقديم مشروع توظيفه يف مكتبة كلية   2.0توظيف تطبيقات الويب 

 ميسر الرفاعيو رندة    أ.م. مسية يونس اخلفاف                                                          اآلداب يف جامعة املوصل

 

 

 

 

 

624 

قاطع الفيديو وانشقاء مجموعقات االهتمقام فقي المكتبقة مقع امكانيقة تققديم خدمقة تقدريب الصور وم
 المستفيدين واتاحة الفهرس والسماح بالدخول الى فهارس مكتبات اخرى.

 في مكتبة كلية اآلداب   2.0مشروع توظيف تطبيقات الويب  -4
 مكتبة كلية اآلداب 4-1

اآلداب مكانقققة علميقققة كبيقققرة فقققي جامعقققة  تحتقققل كليقققةم و 1966عقققام كليقققة اآلداب فقققي  تاسسقققت
الموصقققل بوصقققفها احقققدى معقققالم الدراسقققات االكاديميقققة للعلقققوم االنسقققانية وتققققع فقققي قلقققب جامعقققة 

لمققنح شققهادة البكققالوريوس فضققال  عققن شققهادتي  مققدة الدراسققة فيهققا اربققع سققنوات وتكققون  الموصققل
غققة العربيققة والتققاريخ واللغققة فققي اغلققب اقسقامها وتضققم عشققرة اقسققام وهقي الل والققدكتوراهالماجسقتير 

االنكليزيققة واللغققة الفرنسققية واللغققة التركيققة والترجمققة واالجتمققاع والمعلومققات والمكتبققات والفلسقققفة 
وتحتققوي الكليققة علققى مكتبققة خاصققة بهققا تخققدم كافققة اقسققامها  ,تققم اضققافة قسققم اإلعققالم  ومققؤخرا

التققي يقققوم بهققا  عضققاء هيةققة  وهققدفها تعزيققز البحققث العلمققي فققي العلققوم االنسققانية ودعققم البحققوث
التققققدريس والبققققاحثين مققققن طلبققققة الدراسققققات االوليققققة الدراسققققات العليققققا وفقققققا للمسققققتجدات المعرفيققققة 

وتاسسققت مكتبققة الكليققة فققي نفققس عققام الققذي تاسسققت فيققه الكليققة ,  والمنهجيققة والتقنيققة المعاصققرة
ة وتقدريب المسقتفيدين كمقا وتقدم المكتبة العيد من الخدمات منها الخدمة المرجعية وخدمة اإلعقار 

تحققوي المكتبققة علققى قاعققة للمطالعققة فضققال عققن قاعققة مخصصققة للمسققتفيدين وقاعققة للدراسققات 
 العليا.
 تحليل نتائج االستبيان  4-2

وعالقتهققا بخققدمات 2.0 تنققاول اسققتبيان الدراسققة  مجموعققة مققن االسققةلة تتعلققق بتطبيقققات الويققب 
ضققمنها اسققةلة فرعيققة , وقققد تققم اإلجابققة عققن هققذه المعلومققات وتضققمن االسققتبيان تسققع  سققةلة مققن 

السققةلة باجابققة )نعققم( او )ال( فققي بعققض السققةلة وفققي اسققةلة اخققرى حققددت الباحثتققان اجابققات 
مناسبة لسةلة الدراسقة وسقوف يقتم تحليقل نتقاة  االسقتبيان وفقق االسقةلة الخاصقة بهقا وتقم توزيقع 

اسققتمارة اسققتبيان  146وتققم اسققترجاع  % مققن كققل قسققم مققن اقسققام الكليققة50اسققتمارة بواقققع  160
 (عينة الدراسة. 1( نسخة مفقودة ما بين تالفة ومفقودة وسنوضح في الجدول ) 14وسجلت ) 

 

 القسم العدد الذي تم توزيع االستبيان له العدد المسترجع 
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 اللغة العربية  36 29

 التاريخ  30 28

 الترجمة  30 28

 االجتماع  20 18

 نكليزية اللغة اال  15 15

 اللغة الفرنسية 11 10

 معلومات ومكتبات 7 7

 الفلسفة  5 5

  اإلعالم 4 4

 اللغة التركية  2 2
 المجموع 160 146

 ( عينة الدراسة 1الجدول )
 السؤال االول: هل تستخدم مكتبة الكلية ؟  4-2-1

هيةقققة ان الهققدف مقققن هققذا السقققؤال التعققرف علقققى مققدى اإلقبقققال علققى مكتبقققة الكليققة مقققن  عضققاء 
( يوضققح تفاصققيل 2التققدريسو وكانققت اإلجابققة عققن هققذا السققؤال ب )نعققم( او ب )كققال( والجققدول )

  .اإلجابة

 نعم  ال
 االقسام 

 التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية 

 اللغة العربية  25 86% 4 14%

 التاريخ 24 86% 4 14%

 الترجمة 25 89% 3 11%

 االجتماع 18 100% 0 -

 اللغة االنكليزية  12 80% 3 20%

 اللغة الفرنسية  9 90% 1 10%

 معلومات ومكتبات 7 100% 0 -

 الفلسفة 5 100% 0 -

   اإلعالم 4 100% 0 -

 اللغة التركية  2 100% 0 -
 المجموع  131 % 90 15 10%
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 ( هل تستخدم مكتبة الكلية 2الجدول )

نسقققبة اجابقققة لعينقققة الدراسقققة كانقققت ب ) نعقققم ( ي  بقققان اعلقققى  (2)يتضقققح مقققن الجقققدول         
 فقي اغلقب االقسقام العلميقة% ( 100باستخدامهم مكتبة الكلية وسجلت اغلب االجابات نسقبة ) 

هذه االقسام تستخدم المكتبقة بنسقبة كبيقرة وذلقك لحقاجتهم لهقا فقي انجقاز البحقوث وهذا يعني بان 
التققققاريخ اللغققققة و % ( 89الترجمققققة ) و % ( 90اللغققققة الفرنسققققية ) وتتققققراوح االجابققققات فققققي اقسققققام 

% ( فققي حققين كانققت اقققل نسققبة لالجابققة ب )نعققم( فققي قسققم اللغققة االنكليزيققة بنسققبة 86العربيققة )
%( 14% ( فققي قسققم اللغققة االنكليزيققة و)20%( امققا نسققبة اإلجابققة ب ) كققال ( فسققجلت )80)

 ( فققي حققين كانققت اقققل% 11فققي قسققم التققاريخ وقسققم اللغققة العربيققة وسققجل قسققم الترجمققة نسققبة )
ة الدراسقة ينق% مقن ع90%( وهقذا يقدل علقى ان 10بنسقبة ) نسبة اجابة في قسم اللغقة الفرنسقية

 من العينقة ال يسقتخدمون المكتبقة( % 10)في حينالتمام بحوثهم ودراساتهم يستخدمون المكتبة 
ع علقى السباب اخرى لم يذكروها ربما يكون السقبب اسقتخدام اإلنترنقت  بشقكل شخصقي لالطقال

 .المصادر
 السؤال الثاني: هل تؤيد ان يكون للمكتبة موقع خاص بها على اإلنترنت ؟ 4-2-2

ٌ ريقققد بهقققذا السقققؤال اسقققتطالع ر ي عينقققة الدراسقققة حقققول تاييقققدها لوجقققود موققققع الكترونقققي خقققاص 
 .(3بالمكتبة على اإلنترنت  وجاءت النسبة العلى للجابة ب )نعم( كما موضح بالجدول )

 
 

 منع كال
 األقسام

 التكرار % التكرار %
 اللغة العربية  29 100% 0 

 التاريخ 27 96% 1 4%

 الترجمة  26 93% 2 7%

 االجتماع 18 100% 0 -

 اللغة االنكليزية  15 100% 0 -

 اللغة الفرنسية  10 100% 0 -
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 معلومات ومكتبات 7 100% 0 -

 الفلسفة 5 100% 0 -

   اإلعالم 4 100% 0 -

 اللغة التركية  2 100% 0 -

 المجموع 143 98% 3 2%

( اجابة عينة الدراسة عن السؤال هل تفضل ان يكون للمكتبة موقع خاص بها على 3الجدول )
 اإلنترنت . 

%( ب ) نعم ( حيث 98(  ان عينة الدراسة اجابت بنسبة) 3نالحظ من الجدول )          
سام ) المعلومات والمكتبات , اإلعالم  , اللغة كانت اجابات  عضاء هيةة التدريس في اق

العربية , اللغة االنكليزية , اللغة الفرنسية , اللغة التركية , الفلسفة واالجتماع ( بنسبة) 
% ( في قسم الترجمة وهذا يدل بان المستفيدين 93% ( في قسم التاريخ و)96%( و)100

على اإلنترنت  تقدم المكتبة خدماتها من خاللها وتوفر الجهد  يفضلون وجود موقع للمكتبة
%( وكانت االجابات ب ) كال ( 2والوقت للمستفيد في حين كانت نسبة اإلجابة ب )كال( )

%( من مجموع  عضاء التدريس بالقسم في 7لعضاء هيةة التدريس في قسم الترجمة بنسبة )
  .%( من مجموع العينة4بنسبة)  حين سجل قسم التاريخ اجابة واحدة ب ) كال(

 األقسام 

التعريف 
بخدمات 
 المعلومات

المشاركة 
والتفاعل بين 
المكتبة 
 والمستفيد

وجود روابط 
الى مكتبات 

 رقمية

الدخول الى 
فهارس 
 المكتبة

احاطة جارية 
وبث انتقائي 
 للمعلومات

 المدونات

رار
لتك
ا

بة  
نس
ال

وية
لمئ
ا

رار 
لتك
ا

بة  
نس
ال

وية
لمئ
ا

رار 
لتك
ا

بة  
نس
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وية
لمئ
ا
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ا

بة  
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ا

رار 
لتك
ا

بة  
نس
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وية
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بة  
نس
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لمئ
ا

 

اللغة 
 العربية 

1
5 52% 9 31

% 
1
1 

38
% 

2
6 

62
% 28 96.

5% 
1
9 

65
% 

1 التاريخ
3 86% 2

5 
89
% 

1
3 

46
% 

2
2 

79
% 19 68

% 
2
0 

71
% 

1 الترجمة 
9 68% 1
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36
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2
1 

75
% 

2
1 

75
% 19 68

% 
2
1 

75
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  ؟في حالة اإلجابة ب )نعم ( فما هي الخدمات التي ترغب بالحصول عليها من الموقع- 

 
ٌ ريد بهذا السؤال التعرف على خدمات المعلومات التي يرغب المستفيد بوجودها على  
  ( يوضح تفاصيل االجابة.4وقع المكتبة على اإلنترنت  والجدول ) م
 خدمات من خدمة من اكثر على اجابت الدراسة عينة ان( 4) الجدول خالل من يتبين 

 خدمات تقديم الى بحاجة المستفيدين ان على يدل وهذا,  الباحثة اقترحها التي المعلومات
 آلخر قسم من االجابات نسبة وتتفاوت نتاإلنتر  على المكتبة موقع خالل من معلومات

 (.   4) الجدول في موضح كما
 اذا كان الجواب )كال( فهذا يعود الى واحد او اكثر من االسباب االتية  -ب  
جاء هذا السؤال للتعرف على االسباب التي تكمن وراء اجابة عينة الدراسة بعدم تاييد ان   

ت النسبة ضةيلة جدا حيث كانت نسبة اإلجابة يكون موقع للمكتبة على اإلنترنت, وكان
%  ي ان  الغلبية ايدت وجود موقع للمكتبة على اإلنترنت  وتقديم خدمات 2ب ) كال ( 

 .المعلومات من خالل هذا الموقع
السؤال الرابع: هل تؤيد فكرة ان يكون للمكتبة موقع خاص على وسائل  4-2-1

 التواصل االجتماعي مثل الفيس بوك ؟

د بهذا السؤال االستطالع حول اراء عينة الدراسة بانشاء  موقع خاص للمكتبة اري       

1 االجتماع 
8 

100
% 

1
2 

67
% 6 33

% 
1
2 

67
% 11 61

% 
1
4 

78
% 

اللغة 
 االنكليزية

1
1 73% 8 53

% 9 60
% 

1
1 

73
% 12 80

% 9 60
% 

اللغة 
80 8 %70 7 الفرنسية

% 0 - 8 2 7 70
% 6 60

% 
معلومات 
86 6 %71 5 ومكتبات

% 3 43 7 100
% 7 100

% 4 57
% 

100 5 %40 2 الفلسفة 
% 2 40

% 5 100
% 4 80

% 3 60
% 

100 4  ماإلعال
% 4 100

% 1 25
% 4 100

% 3 75
% 3 75

% 
اللغة 
100 2 - 0 التركية 

% 2 100
% 2 100

% 2 100
% 2 100
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( يوضح 5على وساةل التواصل االجتماعي وعلى موقع الفيس بوك بالتحديد والجدول )
 تفاصيل االجابة.

 
 
 
 
 
 
 
 

ل ( ه5) الجدول 
يكون  تؤيد ان 
موقع على  للمكتبة 
التواصل  موقع 
االجتماعي  الفيس بوك

( على اعلى نسبة اجابة ب )نعم( إذ كانت 5حصل هذا السؤال كما موضح  بالجدول )
%  ي ان 4% في حين كانت اإلجابة ب ) كال ( 96االجابات في جميع االقسام 

اصل االجتماعي وتقديم خدمات المستفيدين يفضلون وجود موقع للمكتبة على مواقع التو 
 المكتبة .

السؤال الخامس: ما هي خدمات المعلومات التي ترغب بوجودها على مواقع  4-2-4
ٌ ريد بهذا السؤال التعرف على خدمات المعلومات التي يرغب المستفيد  ؟التواصل االجتماعي

 ات  .( يوضح االجاب6بوجودها على موقع الفيس بوك الخاص بالمكتبة والجدول )
( يوضح خدمات المعلومات التي ترغب العينة بوجودها على مواقع التواصل 6الجدول )

 االجتماعي.

 نعم ال
 االقسام

 التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية

 اللغة العربية 28 97% 1 3%

 التاريخ 26 93% 2 7%

 الترجمة 28 100% 0 -

 االجتماع 16 89% 2 11%

 اللغة االنكليزية 15 100% 0 -

 اللغة الفرنسية 10 100% 0 -

معلومات  7 100% 0 -
 ومكتبات

 الفلسفة 4 80% 1 20%

 اإلعالم 4 100% 0 -

 اللغة التركية 2 100% 0 -
 المجموع 140 96% 6 4%



يف تقديم خدمات املعلومات يف املكتبات اجلامعية مع تقديم مشروع توظيفه يف مكتبة كلية   2.0توظيف تطبيقات الويب 
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( إجابات عينة الدراسة بنسب متفاوتة على الخدمات التي يرغبون 6يتضح من الجدول )

خدمة التعريف بالمكتبة بوجودها على مواقع التواصل االجتماعي و على نسبة إجابات كانت ل
 و تاحة فهرس المكتبة وتقديم خدمتي اإلحاطة الجارية والبث االنتقاةي للمعلومات .

السؤال السادس: هل ترغب ان يكون للمكتبة قناة خاصة بها على اليوتيوب  4-2-5

 االقسام

التعريف 
بالمكتبة 
 واقسامها

اتاحة فهرس 
 المكتبة

االحاطة 
 RSS الجارية
والبث 
 االنتقائي

لنشر ا
 االلكتروني
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 ؟تعر  من خاللها نشاطاتها التي تقوم بها وتعرف خدماتها المتوفرة في المكتبة 

السؤال التعرف على مدى رغبة عينة الدراسة بوجود قناة للمكتبة على موقع ٌ ريد بهذا 
 ( يوضح ما اجابت به عينة الدراسة.7اليوتيوب والجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 ( هل ترغب ان يكون للمكتبة قناة خاصة بها على اليوتيوب7الجدول )

% 100اعلى نسبة اجابات لعينة الدراسة كانت بنسبة   (7)ح من الجدول يتض        
في قسمي اإلعالم  واللغة التركية وهذا يدل على رغبة عينة الدراسات في هذه االقسام بان 

% وتلتها 89يكون هناك قناة للمكتبة على موقع اليوتيوب , في حين سجل قسم االجتماع 
لغة الفرنسية والفلسفة بنسب متساوية حيث سجلت نسبة اجابات قسم اللغة االنكليزية وال

% وهذا يدل على حاجة المستفيد الى تقديم خدمات المعلومات والتعريف بها على 80
% وتلتها 79موقع اليوتيوب في حين كانت اجابات عينة الدراسة في قسم اللغة العربية 

لومات والمكتبات بنسبة % ثم تلتها اجابات قسم المع75اجابات عينة الدراسة في قسم 
% وتشير هذه النسب الى 68% في حين سجلت اقل نسبة اجابات في قسم التاريخ 71

تاييد عينة الدراسة بانشاء  قناة للمكتبة على موقع اليوتيوب تعرض من خاللها خدماتها 

 التكرار % التكرار % االقسام نعم ال
 اللغة العربية 23 79% 6 21%

 التاريخ 19 68% 9 32%

 الترجمة 21 75% 7 25%

 االجتماع 16 89% 2 19%

 اللغة االنكليزية 12 80% 3 20%

 اللغة الفرنسية 8 80% 2 20%

 معلومات ومكتبات 5 71% 2 29%

 الفلسفة 4 80% 1 20%

 اإلعالم 4 100% 0 -

 اللغة التركية 2 100% 0 -
 المجموع 114 78% 32 22%



يف تقديم خدمات املعلومات يف املكتبات اجلامعية مع تقديم مشروع توظيفه يف مكتبة كلية   2.0توظيف تطبيقات الويب 

 ميسر الرفاعيو رندة    أ.م. مسية يونس اخلفاف                                                          اآلداب يف جامعة املوصل

 

 

 

 

 

632 

 .وتعرف بنفسها لمجتمع المستفيدين منها
فما هي المعلومات التي ترغب السؤال السابع: اذا كان الجواب ب ) نعم ( 4-2-6

 بعرضها على قناة اليوتيوب الخاصة بالمكتبة ؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح المعلومات التي ترغب العينة بوجودها على قناة اليوتيوب 8الجدول)

ٌ ريد بهذا السؤال التعرف على المعلومات التي يرغب المستفيد بعرضها على قناة 
 ( يوضح اجابات العينة والنسب.8)اليوتيوب والجدول 

( اجابات عينة الدراسة حول المعلومات التي يرغبون 8يتضح من خالل الجدول )
بوجودها على قناة اليوتيوب الخاصة بالمكتبة حيث كانت نسب االجابات متفاوتة كما 

( , ومن خالل هذه النسب الموضحة يتضح ان المستفيدين بحاجة 8موضح في الجدول )
يتعرفوا على المكتبة وخدماتها عن طريق موقع اليوتيوب من خالل فديوات كجزء  الى ان

 األقسام
معلومات عن 
المصادر التي 
 وصلت حديثا

تعريف بالخدمات 
المقدمة وكيفية 
 االستفادة منها

االخبار الدورية 
 ألنشطة المكتبة

 الدورات التعليمية

 %59 17 %21 6 %72 21 %68 20 اللغة العربية

 %50 14 %32 9 %57 16 %64 18 خالتاري

 %64 18 %39 11 %68 19 %75 21 الترجمة

 %67 12 %78 14 %67 12 %83 15 االجتماع

 %73 11 %47 7 %67 10 %73 11 اللغة االنكليزية

 %60 6 %60 6 %80 8 %70 7 اللغة الفرنسية

 %57 4 %29 2 %71 5 %57 4 معلومات ومكتبات

 %60 3 - 0 %40 2 %80 4 الفلسفة

 %100 4 %75 3 %75 3 %75 3 اإلعالم

 %100 2 - 0 %100 2 %100 2 اللغة التركية

 146 
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من خدمة تدريب المستفيدين والتي تعتبر واحدة من خدمات المعلومات مع وجود الويب 
 باالمكان تقديمها الكترونيا من خالل الموقع. 2.0

 السؤال الثامن: هل ترغب بان يكون لمكتبة الكلية مدونة خاص بها ؟ 4-2-7

 
 
 
 
 

(  9) الجدول         
 ان ترغب هل يكون
 للمكتبة مدونة

 ؟ بها خاصة

ٌ ريد بهذا           
التعرف فيما  السؤال 
لعينة الدراسة  اذا كان 
مدونة خاصة  رغبة بانشاء  

( 9والجدول ) للمكتبة 
 يوضح االجابات.

% في االقسام ) معلومات 100( كانت نسب االجابات 9ي الجدول )كما موضح ف    
ومكتبات والفلسفة واإلعالم  واللغة التركية ( وهذا يدل حاجة هذه االقسام لوجود مدونة 
خاصة بالمكتبة تقدم من خاللها خدمات معلومات متطورة , في حين كانت نسبة اإلجابة 

% 80% وفي قسم اللغة الفرنسية 89ع % وفي قسم االجتما90في قسم اللغة العربية 

 نعم ال
 االقسام

 التكرار % التكرار %

 اللغة العربية 26 90% 3 10%

 التاريخ 23 82% 5 18%

 لترجمةا 19 %68 9 32%

 االجتماع 16 89% 2 11%

 اللغة االنكليزية 11 73% 4 27%

 اللغة الفرنسية 8 80% 2 20%

 معلومات ومكتبات 7 100% 0 -

 الفلسفة 5 100% 0 0%

 عالماإل 4 100% 0 -

 اللغة التركية 2 100% 0 -
 المجموع 121 83% 25 17%



يف تقديم خدمات املعلومات يف املكتبات اجلامعية مع تقديم مشروع توظيفه يف مكتبة كلية   2.0توظيف تطبيقات الويب 
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 %.73وسجلت اجابات قسم اللغة االنكليزية نسبة 

 اذا كان الجواب ) نعم ( فكيف تفضل ان تكون المدونة ؟ -أ
جاء هذا السؤال للتعرف على نوعية المدونات التي يرغب المستفيد باستخدامها من 

 ( .10خالل  اربع خيارات كما موضح في الجدول ) 
 

 ( يوضح اجابات عينة الدراسة عن السؤال كيف تفضل ان تكون المدونة 10الجدول )

( اجابات عينة الدراسة بنسب متفاوتة حيث سجلت اعلى 10يتضح من الجدول)

 اماالقس

مقيدة ال يمكن 
 التعليق عليها

مفتوحة باإلمكان 
التحديث والتعليق 

 عليها

تحتوي على 
روابط لمواضيع 

 ذات صلة

تحتوي على صور 
 ومقاطع فديو

رار
لتك
ا

 

رار %
لتك
ا

 

رار %
لتك
ا

 

رار %
لتك
ا

 

% 

 %82 24 %79 23 %90 26 %14 4 اللغة العربية

 %68 19 %71 20 %79 22 - 0 التاريخ

 %71 20 %18 5 %64 18 %21 6 الترجمة

 %72 13 %61 11 %89 16 - 0 االجتماع

 %71 20 %18 5 %64 18 %21 6 اللغة االنكليزية

 %10 1 - 0 %90 9 %10 1 اللغة الفرنسية

معلومات 
 ومكتبات

0 - 7 100% 6 86% 7 100% 

 %80 4 - 0 %100 5 - 0 الفلسفة

 %100 4 %75 3 %100 4 %25 1 اإلعالم

 %100 2 - 0 %100 2 - 0 لتركيةاللغة ا

 المجموع

 

12 122 80 104 
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عليها واحتواء المدونة على نسبة اجابة لنشاء مدونة مفتوحة باالمكان االضافة والتعديل 
روابط واحتواء المدونة على صور ومقاطع فديو حيث سجلت اعلى نسب اجابات في قسم 

 ( .10المعلومات والمكتبات كما موضح في الجدول )
 لمكتبة الكلية ؟ Wikiالسؤال التاسع: هل ترغب بإنشاء  موقع تأليف حر 4-2-8

ي ترغب بوجود موقع ويكي خاص ٌ ريد بهذا السؤال التعرف على عينة الدراسة الت
 بمكتبة الكلية ويتضح هذا من خالل الجدول االتي

 نعم ال
 االقسام

 التكرار % التكرار %

 اللغة العربية 22 76% 7 24%

 التاريخ 19 68% 9 32%

 الترجمة 25 89% 3 11%

 االجتماع 13 72% 5 28%

 اللغة االنكليزية 13 87% 2 13%

 فرنسيةاللغة ال 8 80% 2 20%

 معلومات ومكتبات 6 86% 1 14%

 الفلسفة 4 80% 1 20%

 اإلعالم 3 75% 1 25%

 اللغة التركية 2 100% 0 -

 لمكتبة الكلية Wiki( هل ترغب بإنشاء  موقع التأليف الحر  11الجدول )
( ان اعلى نسبة اجابات لعينة الدراسة كانت في قسم اللغة 11يتضح من الجدول )

 %. 68%  واقل نسبة في قسم التاريخ حيث سجلت نسبة 100 التركية بنسبة
 Wikiفي حالة اإلجابة ب ) نعم ( فماذا تفضل ان يحتوي موقع التأليف الحر 



يف تقديم خدمات املعلومات يف املكتبات اجلامعية مع تقديم مشروع توظيفه يف مكتبة كلية   2.0توظيف تطبيقات الويب 
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 األقسام

المساعدة في 
إنشاء البحوث 
 ومشاريع التخرج

التاليف الحر 
للطلبة والباحثيين 
وأعضاء هيئة 

 التدريس

امكانية التحرير 
والتعديل 
 والتحديث

 % التكرار % التكرار % التكرار
 %69 20 %72 21 %76 22 اللغة العربية
 %64 18 %61 17 %64 18 التاريخ
 %54 15 %68 19 %79 22 الترجمة
 %61 11 %67 12 %72 13 االجتماع

 %87 13 %53 8 %87 13 اللغة االنكليزية
 %70 7 - 0 %80 8 اللغة الفرنسية

 %43 3 %29 2 %86 6 معلومات ومكتبات
 - 0 %80 4 %80 4 الفلسفة
 %75 3 %75 3 %75 3 اإلعالم

 - 0 %100 2 %100 2 اللغة التركية

 ( ماذا تفضل ان يحتوي موقع الويكي12الجدول ) 
قدمت الباحثة ثالث خيارات لمعرفة كيف يرغب المستفيد ان يكون موقع الويكي الخاص 

ى نسب متفاوتة كما موضح في الجدول بالمكتبة , وحصلت كل واحدة من هذه الخيارات عل
( .بعد ان قامت الباحثتان بتحليل نتاة  االستبيان سوف تقدم الدراسة مشروع توظيف 12)

 -في مكتبة كلية اآلداب بجامعة الموصل من خالل االتي : 2.0تطبيقات الويب 
 في مكتبة كلية اآلداب 2.0مشروع توظيف تطبيقات الويب  -5

من   2.0ر المتطلبات الساسية إلنشاء مشروع توظيف تطبيقات الويب ستقوم الباحثتان بذك
 خالل النقاط االتية  :

 توفير اجهزة حاسب ذات قدرات تخزينية عالية فضال  عن االنظمة والبرمجيات الحديثة. .1
 االشتراك في اإلنترنت  وتوفير مقومات االتصال من خط انترنت خاص بالمكتبة. .2

تخصص وقادر على مواكبة التكنولوجيا الحديثة والتعامل ضرورة توافر كادر مهني م .3
 مع التقنيات والبرام  الحديثة واعداد االستراتيجيات الخاصة بالبحث على اإلنترنت .
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االشتراك في قواعد المعلومات المتاحة على اإلنترنت  مقابل اجور مادية لكي تستفاد  .4
 المكتبة منها.

نترنت  يتضمن صورة كاملة عن المكتبة واهدافها إنشاء موقع الكتروني للمكتبة على اإل .5
ووضع مجال للتواصل مع الباحثين من خالل هذا  ,  ومجموعاتها والخدمات التي تقدمها

 الموقع والتفاعل المباشر بين المكتبة والمستفيد والعمل على التجديد الداةم للموقع.

, وفتح المجال للمستفيد  إنشاء بريد الكتروني خاص بالمكتبة للتواصل مع المستفيدين .6
للسؤال واإلجابة على استفساراته ويجب ان يكون هناك موظف في المكتبة مسؤول عن البريد 

دارته وان يكون على تواصل داةم مع المستفيدين وتلبية احتياجاتهم.  االلكتروني وا 

تخصيص ميزانية لشراء الحاسبات واالشتراك باإلنترنت  وتوفير البرمجيات التي  .7
 اجها المكتبة وتخصيص مبال  لصيانة االجهزة والبرمجيات.تحت

إنشاء صفحة للمكتبة على مواقع التواصل االجتماعي  مثل الفيس بوك او تويتر  .8
والتعريف بخدماتها ونشر الخدمات والنشاطات التي تقوم بها المكتبة من معارض او ندوات 

 او التعريف بما وصل الى المكتبة حديثا.

واشعار المستفيدين بكل ما يستجد في المكتبة  RSSملخص الوافي تفعيل خدمة ال .9
 ووصل حديثا الى المكتبة.

خاص بمكتبة الكلية وجعله مفتوح امام المستفيدين  Wikiانشاء مدونة وموقع تاليف حر -10
 من خالل المشاركة في التاليف واضافة التعليقات .

تقديم خدماتها وتطويرها البد من  في 2.0ولكي تستطيع المكتبة ان توظف ادوات الويب 
توفير عوامل تساعد المكتبة لتقديم خدمات معلومات , ومن هذه العوامل وجود نظام الي مع 
كادر مهني متخصص فضال  عن الموارد المالية وقد قامت الباحثتان بانشاء مواقع فعلية 

مكتبة فضال عن انشاء لمكتبة كلية اآلداب مثل الفيس بوك والتوتير وانشاء مدونة خاصة بال
في مكتبة كلية اآلداب  2.0 كجزء من متطلبات مشروع توظيف الويب  Wikiموقع ويكي

 -وبهذا توصلت الباحثتان الى مجموعة من النتاة  وهي كما ياتي :
 النتائج  -6

 -توصلت الدراسة من خالل تحليل البيانات الى النتاة  االتية :
مكتبة كلية اآلداب بجامعة الموصل قلة  ع توصلت الدراسة من خالل دراسة واق .10
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المالك العامل في مكتبة الكلية من المتخصصين في مجال المعلومات والمكتبات و ن 
 المكتبة تقدم خدماتها بشكل تقليدي .

اشارت اغلب عينة الدراسة الى ضرورة توفر موقع الكتروني للمكتبة على االنترنت  .11
التي يرغبون بتوفرها على الموقع وجاءت  على  وتباينت اراءهم حول خدمات المعلومات

 نسبة هي الدخول الى فهارس المكتبة  وخدمتي االحاطة الجارية والبث االنتقاةي للمعلومات.
اشارت اغلب عينة الدراسة الى تاييدهم انشاء صفحة للمكتبة على مواقع التواصل  .12

 %(.78اليوتيوب بنسبة ) % (  وقناة للمكتبة على موقع96االجتماعي الفيس بوك بنسبة )
اشارت اغلب عينة الدراسة تاييدها لنشاء مدونة خاصة بمكتبة كلية اآلداب بنسبة  .13
 %( وبحاجتهم الن تكون المدونة قابلة للتحديث واالضافة وغير مقيدة .83)

في تطوير خدمات  2.0تبين من خالل الدراسة امكانية توظيف تقنيات الويب  .14
في اتاحة الفهارس اآللية على الويب فضال عن   Ajaxقنية المعلومات ومنها توظيف ت

 امكانية التصنيف الموضوعي الحر للوثيقة .
في تقديم  RSSتوصلت الدراسة الى امكانية توظيف تقنية الملخص الوافي للموقع  .15

خدمات معلومات متطورة مثل خدمة االحاطة الجارية وخدمة البث االنتقاةي للمعلومات 
بكل  RSSمها في فهارس المكتبات من خالل التعريف بملخصات فضال عن استخدا

 مصدر جديد يضاف الى فهرس المكتبة وفي التسويق والتعريف بخدمات المكتبة .
في عملية التزويد وانشاء طلبات  RSSامكانية استخدام تقنية الملخص الوافي للموقع  .16

ال عن امكانية توظيفه في االرسال واستقبال االجابة بقاةمة واسعة من المنشورات , فض
التصنيف على الخط من خالل تحسين الية التصنيف حسب تصنيف ديوي العشري عن 

 طريق االشتراك في المؤسسات المختصة ومعالجة مصادر المعلومات .
على توظيف المدونات في التسويق واالعالم عن خدمات  2.0تساعد تطبيقات الويب  .17

ضال عن تقديم خدمتي االحاطة الجارية والبث االنتقاةي المعلومات التي تقدمها المكتبة ف
 للمعلومات .

مثل   Wikiامكانية تقديم خدمات معلومات متطورة من خالل مواقع التاليف الحر  .18
النشر االلكتروني فضال عن تقديم المستخلصات عن ما تحويه المكتبة من مصادر 
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 لكتب ... الخ .معلومات مثل اطاريح الدكتوراه , رساةل الماجستير , ا
توصلت الدراسة الى امكانية استخدام مواقع التواصل االجتماعي في تقديم خدمات  .19

معلومات متطورة مثل الخدمة المرجعية الفورية من خالل برام  المحادثة المباشرة التي 
يتيحها الفيس بوك , التوتير فضال عن امكانية تقديم خدمتي االحاطة الجارية والبث 

لمعلومات وتقديم خدمة تدريب المستفيدين بنشر فديوات تعليمية على ) الفيس بوك االنتقاةي ل
 اليوتيوب (. –
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Using Web 2.0 applications to provide information services in 

university libraries, while submitting a project to employ it in the 

Library of the College of Arts at the University of Mosul 

 
Asst.Prof. Sumaya Younis Al-Khaffaf 

Randa Maysar Al-Rifai 

Abstract 

     The study presents the concept of the Web 2.0 and its applications 

with the possibility of employing these applications in the provision of 

advanced information services, The researcher also submitted a 

proposed project to the Faculty of Arts library to take advantage of the 

possibility of employing Web 2.0 in providing information services The 

study aims to identify the reality of the services provided in the Faculty 

of Arts library And the ability to employ Web 2.0 applications in the 

provision of information services in university libraries and to explore 

the possibilities offered by Web 2.0 applications and how to use them 

in the provision of advanced information services in university libraries 

The study followed the descriptive approach in identifying the reality of 

the services provided in the library of the college of Arts at Mosul 

University as well as the study of the Web 2.0 and its applications and 

the possibility of cleaning them in the development of information 

services. The researcher also used the survey method which was based 

on the qualitative analysis of the views of the beneficiaries about the 

applications of the Web 2.0 and the possibility of employment in the 

presentation Advanced information services, The study came out with a 

number of results, the most important of which are                         :  

1.  The study found through the study the reality of the library of the 

Faculty of Arts University of Mosul the lack of staff working in the 

Library of the College of specialists in the field of information and 

libraries. 

2.  The study revealed the possibility of employing Web 2.0 

technologies in the development of information services, including the 

use of Ajax technology in the availability of automated catalogs on the 

web as well as the possibility of free thematic classification of the 

document  .  

 


