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اتها للمكتبات اإلنترنت( وخدم)الشبكة العالمية للمعلومات  
 ومؤسسات المعلومات

 عبداللطيف هاشم خيري . م . م
 

 المستخلص
الدراسة إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها شبكة االنترنت  هذه تهدف

فضاًل عن إيضاح ،  في مجال المكتبات ومؤسسات المعلومات المختلفة
وأغراض إستخدامها وطرائق   ة االنترنت من حيث أنواعهاالدور الريادي لشبك

الكثير من  الى كما قامت باإلشارة،  اإلفادة منها في حقل االختصاص
 . المواقع التي تقدم تلك الخدمات

وأظهرت النتائج إن إستخدام خدمات الشبكة العالمية سيوفر الكثير من 
تها ألداء العديد من الوقت والجهد والتكاليف من خالل إستثمار إمكانيا

الوظائف المتنوعة وتوفير تكلفة إقتناء العديد من مصادر المعلومات 
 . المختلفة

وقد أوصت بضرورة السعي لبناء صفحات أو مواقع خاصة بالمكتبات 
ومؤسسات المعلومات العراقية على الشبكة، وأهمية توعية المتخصصين 

تاحة الظروف التقنية بالمكتبات ومؤسسات المعلومات بتلك الخدمات و  ا 
الالزمة من برمجيات وأجهزة تسمح بتوصيل الخدمات الكترونيًا وضرورة 
تاحة خدمات المكتبات ومؤسسات  وجود جهة تدعم مشروع تصميم وا 

 . المعلومات في القطر على الشبكة
  ::المقدمةالمقدمة  ::أولا أولا 
بمختلف اتجاهاته وامتالك أسباب  طورأن التأصبح من المعروف لدينا بلقد 
 هذا رتبط، ويتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسبإ مرتبٌط بإمكانيةالقوة 

                                                           
 مدرس مساعد/ قسم المعلومات والمكتبات/ كلية اآلداب/  الجامعة المستنصرية . 
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مكانية،  بتوافر المعلومات كمًا ونوعاً  باشربشكل م  هاالتحكم في وبدقتها وا 
 . سترجاعها في الوقت المناسبا  و 

ففي عصرنا الحاضر السيما ونحن نعيش عصرًا سمته األولى هي 
،  معلومات " أو " عصر ثورة المعلومات "" بعصر الحتى سميالمعلومات 

قوة المعلومات  وأصبحتهناك كمية هائلة ومتنامية من المعلومات  اصبحت
من األمور المعروفة والمقبولة على المستوى العالمي في جميع المجاالت 

، وذلك يضع أعباءًا إضافية على سياسية كانت أم اقتصادية أم تربوية
ي هذا العصر ـه فـتواجوماتية األخرى، فهي المكتبات والمؤسسات المعل

 ،ها ووظائفها وخدماتها ونمط عالقتها بالمستفيدينـأهداف يـتحوالت جديدة ف
بشكل مباشر على طبيعة عمل المكتبات بحكم  حيث انعكست هذه التحوالت

على مجتمعاتها  ما يطرألكل مرنة تخضع وتستجيب  متطورة إنها مؤسسات
في برزها ولعل أ . اجتماعية أو اقتصادية أو تقنيةمن تغيرات سواء كانت 
 ، فضاًل عن(اإلنترنت)العالمية للمعلومات  شبكةالالمجال التقني هو ظهور 

لغاء أختصار  حيث ساعدت على ،المستمرتطورها  الكثير من المسافات وا 
 . نية والمكانية واللغوية وغيرهاالحواجز الزما

  ::افهافهموضوع البحث وأهميته وأهدموضوع البحث وأهميته وأهد  ::ثانياا ثانياا 
الشبكة العالميـة للمعلومـات " اإلنترنـت " والخـدمات يعالج البحث موضوع 

ففـــي عصـــرنا الحـــالي ،  التـــي تقـــدمها للمكتبـــات ومؤسســـات المعلومـــات عامـــة
ق ائـــتبحـــث عـــن طر  جعلتهـــاتحـــديات راهنـــة  اصـــبحت هـــذه المؤسســـات تواجـــه 

 الطـــرق وأقـــل جهـــد خصـــرخـــدماتها الـــى المســـتفيدين بأ وســـاطتهاأخـــرى تقـــدم ب
فأخــذت تســتثمر التقنيــات المعاصــرة إليصــال خــدماتها المتنوعــة إلــى ،  ممكــن

فضـــــاًل عـــــن مســـــتفيدين نخـــــرين قـــــد اليكونـــــون مـــــن المســـــتفيدين ،  مســـــتفيديها
بالخــدمات التــي تقــدمها ف يــإلــى التعر  المتــوقعين للمكتبــة ســابق ويســعى البحــث

ــــك التــــي تخــــدم المكتبــــات ومؤسســــات المعلومــــ ات الشــــبكة بصــــورةو عامــــة، وتل
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والتـــي يمكـــن إســـتثمارها بشـــكل فعـــال لتطـــوير تلـــك ،  األخـــرى بصـــورةو خاصـــة
المؤسسات وتحسين خـدماتها، فضـاًل عـن األقتصـاد الكبيـر فـي الوقـت والجهـد 
واإلمكانيـــــات الماديـــــة التـــــي تبـــــذلها تلـــــك المؤسســـــات فـــــي إنجـــــاز الكثيـــــر مـــــن 

ـــــذي ي ـــــى المســـــتوى ال ـــــة وللوصـــــول بخـــــدماتها ال ـــــات الفني ـــــي العملي  حاجـــــاتلب
           . بشكل الئق المستفيدين منها

    (:(:اإلنترنتاإلنترنت))الشبكة العالمية للمعلومات الشبكة العالمية للمعلومات   ::ثالثاا ثالثاا 
مـــن أهـــم الظـــواهر المميـــزة  (اإلنترنـــت)تعـــد الشـــبكة العالميـــة للمعلومـــات 

اإلنترنـــــت هـــــي مصـــــدر هائـــــل )ذلـــــك ان ،  لعصـــــر المعلومـــــات الـــــذي نعيشـــــه
ـــة ن البشـــر علـــى إخـــتالف ألنهـــا تكفـــل لماليـــي،  للمعلومـــات العلميـــة والترويحي

أعمــارهم وخلفيــاتهم وفـــي شــتى أنحــاء العــالم فرصــة التواصــل فيمــا بيــنهم دون 
  . (1) (قيود جغرافية أو فواصل عرقية

ولم يعد خافيًا على الجميع حقيقة ان هذه الشـبكة قـد أنشـأت فـي اصـلها 
ومـا حـدث فيهـا  1969ألغراض عسكرية من قبل وزارة الدفاع األمريكيـة عـام 

وسـنتناول هنــا ،  توسـعات وتطـورات حتــى وصـلت إلينـا فـي شــكلها الحـاليمـن 
 . دمات العامة والخدمات الخاصة بمؤسسات المعلوماتـأهـم البرامج والخ

      ::البرامج والخدمات العامة لإلنترنتالبرامج والخدمات العامة لإلنترنت  ::رابعاا رابعاا 
ان شــــــبكة اإلنترنــــــت مجموعــــــة تــــــوفر مــــــن البــــــرامج والخــــــدمات لعمــــــوم 

  :لبرامج والخدمات هيوأهم هذه ا،  المستخدمين للشبكة
    (:(:EE--MMaaiill))البريد اإللكتروني البريد اإللكتروني 

ويعـــد مـــن ،  يمثـــل البريـــد اإللكترونـــي إحـــدى الميـــزات الرئيســـة ل نترنـــت
ويعنـــــي البريـــــد ،  أكثـــــر خـــــدماتها إنتشـــــارًا فـــــي كافـــــة الشـــــبكات المرتبطـــــة بهـــــا

                                                           
(1)

 R.  E.  Leon.  The Internet World : its protocols and mainstream 

services.  – Online & CD ROM review.  Vol.  18 , No.  4 , ( 1994 ).  

p.  p.  229 – 230.       
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اإللكتروني ببساطة إرسال الرسائل من حاسوب إلى أخر بوساطة الشـبكة الـى 
 . (1)وفي أِي مكان أي مستخدم 

ومـــن ثـــم ،  ويـــتم تـــوفير هـــذه الخدمـــة للمســـتفيد عـــن طريـــق إشـــتراكه بهـــا
سـتقبال الرسـائل  تزويده بعنوان بريدي خاص به يتمكن بوساطته  من إرسال وا 

متبوعًا  (أو ما يرمز إليه)ذا العنوان من إسم الشخص ـويتكون ه،  اإللكترونية
  (. ز مزود الخدمة المحليأو رم)بعالمة @ ثم رمز لعنوان الموقع 

ويعد البريد اإللكتروني بدياًل عصريًا مناسبا للرسائل البريدية اإلعتياديـة 
ة ـاذ يكفي كتابة الرسال،  لما يتميز به من ايجاز في الوقت وسهـولة استخـدامه

أو الـــذي يمتلـــك )المطلوبـــة علـــى جهـــاز الحاســـوب المتصـــل بشـــبكة اإلنترنـــت 
عطـــاء العنـــوان البريـــدي للمرســـل إليـــه،  خدمـــة(إشـــتراكًا خاصـــًا بهـــذه ال ثـــم ،  وا 

فترســـل الرســـالة مـــن خـــالل عمليـــات  (send)الضـــغط علـــى مفتـــاح اإلرســـال 
وتصــل الرســالة إلــى العنــوان المطلــوب فــي وقــت قياســي قــد ال يتجــاوز ،  نليــة
هــذا فضـــاًل عــن الكثيــر مــن المميــزات ،  لثــوان معــدودة (فــي الحــاالت المثلــى)

ومنها إمكانيـة إسـتقبال الرسـائل اإللكترونيـة مـن أي ،  ه الخدمةالتي توفرها هذ
،  مكــــان فــــي العــــالم للمشــــترك بشــــرط تــــوفر حاســــوب متصــــل بشــــبكة اإلنترنــــت

مكانيــة إرســال عــدة نســس مــن الرســالة الواحــدة إلــى أمــاكن مختلفــة فــي وقــت  وا 
كالصــور والوثــائق )واحــد، فضــاًل عــن إمكانيــة دمــج ملحقــات أضــافية بالرســالة 

فــي حــدود الحجــم الــذي تســمح بــه الجهــة المــزودة للبريــد اإللكترونــي،  (رهــاوغي
 .وغيرها من المميزات

                                                           
العربية  – . نظم وشبكات المعلومات : اإلنترنت نموذجاً  . ربحي مصطفى عليان( 1)

 . 36 . ( ص 2000) شتاء  ،  1ع  ،  3000
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                                                ::WWoorrlldd  WWiiddee  WWeebb  ((WWWWWW))  ::الشبكة العالميةالشبكة العالمية
وتعــد مــن  (الشــبكة العنكبوتيــة أو الويــب)وهــي مــا يطلــق عليهــا تســمية 

وتتســم بتعــدد ،  لعــالم كلــهأبــرز بــرامج اإلنترنــت وأوســعها إنتشــارًا علــى نطــاق ا
  . أدواتها المخصصة للعرض والبحث في شبكة اإلنترنت

وفي شهر تموز تحديدًا إلـى وجـود أكثـر مـن  1994فقد أشير في عام  
وقد ُتوِقـع  وصـول أعـدادها (،  www)أداة من أدوات الشبكة العالمية  1200

د مسـتخدمي وتراوحـت أعـدا،  أداة في شهر أيلـول مـن العـام نفسـه(4500)إلى
ألف مسـتخدم لكـل أداة مـن تلـك األدوات  500 – 25تلك األدوات ننذاك بين 

(1)  . 

ويـأتي اإلقبـال المسـتمر علـى هـذه الخدمـة بسـبب سـهولة تتبـع المصــادر 
ــــرابط  عتمادهــــا علــــى خاصــــية الــــنص المت وهــــي  (HYPERTEXT)فيهــــا وا 

فضـــاًل ،  بروتوكــوالت أو لغــة عامــة تســاعد علــى التنقــل بســهولة بــين الملفــات
ـــــى الرســـــوم مثـــــل برنـــــامج الموزايـــــك  عـــــن إســـــتخدامها بيئـــــة للعمـــــل قائمـــــة عل

(MOSAIC)  وشــيلو(CELLO)  ونيــت ســكيب(NETSCAPE)  وغيرهــا
مــن البــرامج المتطــورة التــي تســهل وتنــوع أســاليب البحــث واإلطــالع مــن خــالل 

 . الشبكة
،  وال تمثـــل الويـــب ســـوى إحـــدى الخـــدمات المتاحـــة مـــن خـــالل اإلنترنـــت

وجـــــــــوفر  (TELNET)ألن األخيــــــــرة تتـــــــــيح خـــــــــدمات أخــــــــرى مثـــــــــل تلنـــــــــت 
(GOPHER)  ومجموعــة اإلخباريــات(NEWS GROUPS)  وغيرهــا مــن

        (2)الخدمات 
                                                           

(1) Jean Armour Polly and Steve Cistler.  What‘s wrong with 

MOSAIC ?.  – Library Journal , ( July 1994 ).  p.  p.  32 – 34.      
البحث الذكي في شبكة اإلنترنت : أدوات وتقنيات للحصول على أفضل  . تشير غولد  (2)

 . 2001 ، الرياض : مكتبة الملك فهد الوطنية  – . النتائج ؛ ترجمة عبدالمجيد بو عزة
  . 16 . ص
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  وخدمات الحوار والدردشة: وخدمات الحوار والدردشة:   ((NNEEWWSS  GGRROOUUPPSS))مجموعة اإلخباريات مجموعة اإلخباريات 
 ...(5)وتحتوي هذه الخدمة على نظام ضخم يشتمل على يربو على 

وتسمح قوائم ،  وم والسنةـستمرة في العمل على مـدار اليندوة حوار مفتوحة وم
،  بالنفاذ إلى مجموعة اإلخباريات (Browsers)اإلستعـراض التجارية

ويستطيع المستخدم أن يتابع بوساطتها حوارًا مفتوحًا سواء كـان يريد المشاركـة 
وهو ما  (Lurking)وهذا ما يسمى بالترصد ،  فيـه أم يتابع الحوار فقط

رسال ما ي شجع الوافدون الجدد إلى هذه الخدمة على الدخول في الحوار وا 
         . (1)إلى المجموعة التي يختارونها ليصبحوا أعضاًء فيها  هيطرحون

وتقدم هذه الخدمة للمسـتفيد مـن خـالل المناقشـات والمحـاورات بـين أفـراد 
وع علمـي مـن المعلومـات كـأن تكـون حـول مشـكلة أو موضـ  المجموعة الكثير 

ويتبــادل فيهــا أفــراد المجموعــة األفكــار والمقترحــات للتوصــل إلــى ،  متخصــص
ـــول المناســـبة والمعالجـــات المثلـــى للموضـــوع ويجـــري التراســـل فـــي هـــذه ،  الحل

ولكنهــا ال تحــتفظ بالرســائل المنشــورة عــادًة ،  الخدمــة بســرعةو قياســيةو كبيــرةو جــداً 
 . ألكثر من أسبوع واحد

غرفـة خاصـة للحـوار فـي موضـوع معـين وذلـك مـن  ويمكن القيام بأعداد
و  (Yahoo)خالل الكثير من محركات البحـث واألدلـة علـى اإلنترنـت ومنهـا 

(Google)  اإليعـــــاز الشـــــهيرين ومـــــن خـــــالل(Groups)  ـــــذي يظهـــــر فـــــي ال
،  واجهاتهـا والــذي يتطلــب تــوفر بريــد إلكترونـي لــدى المســتخدم فــي تلــك المواقــع

ليــتم إعــداد مجموعــة  (م أخــذها مــن الموقــع ذاتــهيــت)أو رمــز دخــول وكلمــة ســر 
فيكـــون الشـــخص الـــذي يقـــوم بإعـــداد هـــذه ،  حـــوار خاصـــة بـــه وحســـب رغبتـــه

المجموعـــة هـــو المســـؤول عـــن دعـــوة األفـــراد وأعطـــائهم ســـمة الـــدخول والـــتحكم 
 . بالمزايا األخرى لتلك المجموعة

                                                           
 – . نظــــم المعلومــــات الحديثــــة فــــي المكتبــــات واألرشــــيف . النــــادي العربــــي للمعلومــــات (1)

  . 16 . ص . 2000 ، الناديدمشق : 
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وقد قام الباحـث بتجربـة إعـداد أحـدى تلـك المجموعـات والتـي خصصـت 
خصــــائيي المكتبــــات والمعلومــــات فــــي العــــراق وتــــم دعــــوة عــــدد محــــدود مــــن أل

األســــــاتذة للمشــــــاركة فـــــــي هــــــذه المجموعـــــــة وعلــــــى محـــــــرك البحــــــث الشـــــــهير 
(Google)  ،والتـــي القـــت إستحســــانًا لـــدى األســـاتذة الــــذين تـــم إشـــراكهم فيهــــا

وســيتم الســعي لتوســيعها لتشــمل مــا تيســر مــن األســاتذة فــي هــذا المجــال ســعيًا 
ار مميـــزات هـــذه الخدمـــة والتعريـــف بهـــا ألهميتهـــا، ومـــن مميـــزات هـــذه ألســـتثم

المجموعـــــة كونهـــــا تحـــــتفظ بالرســـــائل المرســـــلة حتـــــى فـــــي حالـــــة عـــــدم وجـــــود 
األشــخاص اآلخــرين الــذين تــم دعــوتهم فــي الوقــت نفســه علــى موقــع الحــوار، 
فيكتفــي الشــخص الــذي يــدخل الــى مجموعــة الحــوار تلــك بــأن يتــرك رســالته أو 

،  ة معلومـــة يريـــد اإلعـــالن عنهـــا فـــي المكـــان المخصـــص للحـــوارســـؤاله أو أيـــ
فيقــوم الموقــع نليــًا بإرســال تلــك المعلومــة علــى شــكل رســائل موجهــة الــى كافــة 

دعــوتهم الــى تلــك المجموعــة وعلــى البريــد اإللكترونــي  تاألشــخاص الــذين تمــ
 . منهم واحد الخاص بكل
          (:(:GGOOFFEERR))خدمة جوفر خدمة جوفر 

 (إذهـب إلـى)أو  (Goes For)ن هـي وهـي مختصـر لعبـارة مـن كلمتـي
حيث يمكن من خاللهـا اإلتصـال بأمـاكن أخـرى مـن خـالل قـوائم اإلختيـار فـي 

وقــد جــرى تبنــي هــذه األداة مــن قبــل مئــات ،  الموقــع الــذي يســتخدمه المســتفيد
المواقع المرتبطة بشبكة اإلنترنت من أجل إتاحة اإلرتبـاط بالعديـد مـن شـبكات 

 . (1)فره من ملفات مختلفة المعلومات األخرى وما تو 
    (:(:  VVEERROONNIICCAA))فيرونيكا فيرونيكا   خدمةخدمة

                                                           
النظم اآللية والتقنيات المتطورة  . محمد محمد أمان ؛ ياسر يوسف عبدالمعـطي( 1)

 . ص . 1998 ، الرياض : مكتبة الملك فهد الوطنية  – . للمكتبات ومراكز المعلومات
185 .   



 

 1578 

 م2006ـ1427(44/3آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)

 – Very easy rodent – oriented net)وهـي إختصـار لــ 

wide index to computerized archives)  وهـي تسـتخدم كشـاف
ــــة ــــدم هــــذه الخدمــــة كشــــافًا حــــديثًاً  ،  ألرشــــيفات شــــبكات المعلومــــات اآللي وتق

وذلـك مـن خــالل ،  ( فـي مواقعــها المختلفـةالجـوفر)للعناوين المتوفرة من أدواة 
،  إسـبوعياً  (فيرونيكـا)ويجري تحديث بيانـات ،  إجـراء مسوحـات لها عبر العـالم

وهــي تــوفر الحلــول للمشــكالت المعقــدة المتعلقــة باكتشــاف مصــادر المعلومــات 
                    . (1)الالزمة من أجل تقديم الخدمات المطلوبة للمستفيدين 

    ::FFiillee  TTrraannssffeerr  PPrroottooccooll((FFTTPP))توكول نقل الملفات توكول نقل الملفات برو برو 
وهي الخدمة التي توفر إمكانية الحصول على نسس من البرامجيات أو 

حيث يتحدد من خاللها تحويل ،  ملفات المعطيات ل ستخدام الشخصي
(،  السلكية والالسلكية)الملفات من حاسوب إلى نخر عبر الخطوط الهاتفية 

لنفاذ إلى المعلومات بصورةو أسرع مما لو جرى إرسالها وتسمح هذه الخدمة با
 . (2)على أقراص مرسلةو بالبريد السريع 

    (:(:TTEELLNNEETT))إستخدام الحواسيب عن بعد إستخدام الحواسيب عن بعد 
ستخدام  ويمكن من خالل هذه الخدمة النفاذ إلى الحواسيب عن بعد وا 

حيث يستطيع المستفيد إستخدام حاسوبه ،  البرامج والمعلومات المتوفرة فيها
ن كان يقع على النصف األخر من الكرة )و أي حاسوب أخرأ حتى وا 

ويشترط في هذه الخدمة أن ،  كما لو كان يجلس أمامه تماماً  (األرضية
   . (3)يسمح له هذا الحاسوب بالنفاذ إلى ملفاته 

                                                           
 .  187محمد محمد أمان ؛ ياسر يوسف عبدالمعطي. . .  المصدر السابق.  ص.  ( 1)

النادي العربي للمعلومات.  نظم المعلومـات الحديثـة. . .  مصـدر سـابق.  ص.  ص.  ( 2)
17 – 18  . 

، 3000العربية  –. قواعد البيانات على اإلنترنت واإلفادة منها . حسانة محيي الدين( 3)
    . 12 – 11 . ص  . ( 2000) شتاء1ع
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    (:(:WWAAIISS))خدمة وايس خدمة وايس 
 Wide Area)دمات المعلومات واسعة النطاق ـوهي إختصار لخ

Information Servers)  ويمكن للمستخدم من خاللها البحث في قواعد
أفضل من البحث  (وايس)ويعد البحث من خالل ،  البيانات المتاحة للعامة

ألنها تبحث عن محتويات الملف وليس أسم الملف فقط  (فيرونيكا)من خالل 
 . (1) (فيرونيكا)كما في 

ال إنها وفضـاًل عن ما ورد ذكره من الخدمات فإن هناك المزيد منها إ
ستخدامًا من الخدمات المذكورة ومنها الخدمات المباشرة مثل  أقل إنتشارًا وا 

(COMPUSERVE)و(Microsoft network) و(PRODIGY) 
فضـاًل عن مجموعةو من الخدمات التجارية واإلعالمية والسياحية ، وغيرها

والمواقع والثقافية المتنوعة والتي تزداد يومًا بعد يوم بزيادة عدد المشتركين 
الجديدة التي تدخل في كل يوم بل وفي كل ساعةو أو أقل من ذلك بكثير إلى 

             . شبكة اإلنترنت
    ::برامج وخدمات اإلنترنت للمكتبات ومؤسسات المعلوماتبرامج وخدمات اإلنترنت للمكتبات ومؤسسات المعلومات  ::خامساا خامساا 

من الفائدة التـي تعـود علـى المكتبـات ومؤسسـات المعلومـات  على الرغم
مج العامـــــــة التـــــــي يوفرهـــــــا اإلنترنـــــــت مـــــــن خـــــــالل إســـــــتخدام الخـــــــدمات والبـــــــرا

فإن هنالك خدمات خاصة توفرهـا لمؤسسـات ومرافـق المعلومـات ،  للمستفيدين
 :وأهمها،  المختلفة
  

  ::المواقع الخاصة بالمكتباتالمواقع الخاصة بالمكتبات
والتي توفر للمستفيد الكثيـر مـن المعلومـات عـن تلـك المكتبـات ، فضـاًل 

ف يــتم تناولهــا فــي والتــي ســو )عــن الكثيــر مــن المعلومــات والخــدمات األخــرى 
كمــا تــوفر هــذه المواقــع الكثيــر مــن المصــادر اإللكترونيــة فــي  (الفقــرات التاليــة

                                                           
  . 12 . ص ، المصدر السابق  . حسانة محيي الدين( 1)
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نصوصها الكاملة من خالل توفيرها مكتبات رقميـة واسـعة ضـمن الموقـع ذاتـه 
يتضمن النصوص الكاملة أو المستخلصات والمعلومـات الببليوغرافيـة األخـرى 

اك محــدد فــي الموقــع، أو مــن خــالل عــن تلــك المصــادر مجانــًا أو مقابــل أشــتر 
مـن خـالل الرصـيد المـالي الرقمـي )رسوم معينة تدفع من قبل المستفيد مباشـرة 

أو من خالل البطاقات المدفوعة الثمن، وغيرها من ،  الخاص به أو بمؤسسته
 (.  الطرق

وفــي الوقــت الحاضــر هنــاك عــدد كبيــر جــدًا مــن مواقــع المكتبــات علــى 
فـي )مكتبة الملك فهد الوطنيـة  (يل المثال ال الحصرعلى سب)اإلنترنت ومنها 

( ومكتبـة األسـد http://www. kfnl. org. sa) (:المملكـة العربيـة السـعودية
( ومكتبــة الكــونجرس www. alassad-library. gov. sy) (:فـي ســوريا)

  . وغيرها من المكتبات العالمية (www. loc. gov )األمريكية 

ــــات الوطنيــــة  ــــوفير هــــذه الخدمــــة للمكتب ــــم تنحصــــرمهمة االنترنيــــت بت ول
ليات وحتى المكتبات والعامة الكبيرة فحسب تعدتها الى مكتبات الجامعات والك

ومـــن هـــذه المواقـــع علـــى ســـبيل ،  المدرســـية وغيرهـــا مـــن المؤسســـات المتنوعـــة
 :المثـــــــــال موقـــــــــع مكتبـــــــــة جامعـــــــــة كورنيـــــــــل فـــــــــي الواليـــــــــات المتحـــــــــدة وهـــــــــو

(http://www. library. cornell. edu  ،) و مواقـع لمكتبـات عامـة
 .www. ipl) (:The Internet Public Library)رقميـة ومنهـا موقـع 

org وموقـع )(The WWW Virtual Library :) (www. vlib. org )
 .http://vlib)والقســــــــــم الخــــــــــاص بالمكتبــــــــــات والمعلومــــــــــات وهــــــــــو 

org/InformationManagement .) 
    ::التزويد وتطوير المجموعاتالتزويد وتطوير المجموعات

ة االنترنيــت إمكانيـة متابعــة مصــادر المعلومـات فــي شــتى اذ وفـرت شــبك
جــراء عمليــات التزويــد الخاصــة  أنحــاء العــالم واإلطــالع علــى قــوائم الناشــرين وا 
بها من طلب المواد وحتى تسديد أثمانها وما تتخلل هـذه العــملية مـن إتفاقيـات 
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ر ممـــا يـــوف،  مـــع الناشـــرين والمـــوردين لغـــرض التزويـــد وغيرهـــا مـــن اإلجـــراءات
الكثيــــر مــــن الوقــــت والجهــــد المبــــذولين فــــي المراســــالت واإلجــــراءات المطلوبــــة 

  . لتامين تلك المواد
كمـــا تـــوفر الشـــبكة إمكانيـــة تقـــويم المجـــاميع المتـــوفرة فـــي المؤسســـة مـــن 
مصادر المعلومات وذلك من خالل مقارنتها مع المجاميع والمواد المتوفرة فـي 

  . مؤسسات أخرى مناظرة
فــــــإن الشــــــبكة نفســــــها تعــــــد مصــــــدرًا غنيــــــًا بالوثــــــائق  فضـــــــاًل عــــــن ذلــــــك

فقــــــد أصــــــبحت مؤسســـــات المعلومــــــات بمثابــــــة بوابــــــة ،  والمعلومـــــات الحديثــــــة
(Gateway)  أو وسيط بين المستفيدين والنتاج الفكري العـالمي الموجـود فـي

ســـترجاع المعلومـــات  منـــاطقو جغرافيـــةو مختلفـــة بهـــدف تيســـير الوصـــول إليـــه وا 
              . (1)توفره الشبكة من إمكانات المطلوبة من خالل ما

    ::البحث في فهارس المكتباتالبحث في فهارس المكتبات
حيــث تــوفر الشــبكة إمكانيــة الــدخول إلــى الكثيــر مــن فهــارس المكتبــات 

ومنهــا كبريــات المكتبــات العالميــة مثــل مكتبــة الكــونجرس األمريكيــة ،  العالميــة
،  المختلفـــة ومكتبـــات الجامعـــات ومؤسســـات المعلومـــات،  والمكتبـــة البريطانيـــة

واإلطـــالع علـــى مـــا يتـــوفر لـــديها مـــن مصـــادر المعلومـــات مـــن خـــالل مراجعـــة 
  (. كما سنرى في فقرة الحقة)وتصفح فهارسها العامة 

أن هنالـك مـا يزيـد  (2) 1994في عام  –على سبيل المثال  –وقد وجد 
موقــــــع لفهــــــارس المكتبــــــات ومؤسســــــات المعلومــــــات األخــــــرى  .. .  (1)عــــــن 

وهــي فــي الوقــت الحاضــر ،  لعــالم متــوفرة علــى شــبكة اإلنترنــتالمشــهورة فــي ا
  . تزيد على هذا الرقم بكثير

                                                           
، 3000العربية. المكتبات في عصر اإلنترنت:تحديات ومواجهة. هشام عبداهلل عباس( 1)

    . 103 . ص. (2001، )2ع، 2س
(2)

 D.  P.  Dern .  The internet guide for new users.  -  London : 

McGraw – Hill  , 1994 .  P.  49.   
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    ::الخدمات المرجعيةالخدمات المرجعية
ــــى  ــــوفر الشــــبكة مــــن خــــالل مواقــــع عــــدة امكانيــــة الحصــــول عل حيــــث ت
معلومـــات عـــن أي موضـــوع تقريبـــًا وذلـــك مـــن خـــالل إســـتخدام بـــرامج ونليـــات 

أو مــن خــالل ،  (1)يرهــا ( وغInfoseekو  Excite)البحــث المختلفــة مثــل 
و  (YAHOO)إســتخدام أدوات البحــث واألدلــة الخدميــة المتــوفرة فــي واجهــات 

(Google)  والبحث عن المعلومات التـي يحتاجهـا مـن خــالل تصـفح المواقـع
ـــوفرة مـــن خــــالل قوائمهـــا أو إســـتخدام إيعـــاز البحـــث المتـــوفر فيهـــا  العامـــة المت

(Search) ة التي يرغب الشخص بالبحث عن بعد إدراج المواصفات المناسب
والتـــي تـــوفر لـــه مجموعـــة مـــن الخيـــارات التـــي تضـــم ،  معلومـــات معينـــة عنهـــا

أو يمكنــــــه اإلتصــــــال بإحــــــدى ،  معلومـــــات تخــــــص المواصــــــفات التــــــي دونهـــــا
المؤسسات العلمية أو مؤسسات المعلومات المتخصصة من خالل البحث في 

 . تي توفرها تلك المواقعمواقعها أو إستخدام أدوات البحث واإلستفسار ال
 :وعلى سبيل المثال فإن هنالك موقع خاص لقاموس وبستر وهو

http://www. m-w. com/cgi-bin/dictionary 
وهنالك موقع خاص لخدمات المراجع في المكتبات الجامعية في والية 

 – Arizona State University Libraries)أريزونا األمريكية 

Reference Services هو: ( و(http://www. asu. edu/lib/help/) 
والتي توفر إمكانية السؤال المتخصص للمكتبيين ومن خالل عدة وسائل على 

 والمواقع الخاصة باألستفسار،  مدار الساعة في اليوم وعلى طول السنة

 .www)(:Informed Librarian Online)ومنها: وسؤال مكتبي متخصص

informedlibrarian. comو)(Library of Congress: Ask a Librarian) 
 New York Public)( وwww. loc. gov/rr/askalib) :في الموقع التالي

                                                           
 رسالة المكتبة – . النشر في العالم العربي اإلنترنت ونفاق . عماد عبد الوهاب الصباغ( 1)
 49 - 48 . ص . ص . (1999) 2و  1ع ،  34مج  ، 
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Library – Ask Librarians Online)  في الموقع التالي على شبكة
 . (www. nypl. org/questions):اإلنترنت

 Digital Reference) :فضاًل عن مواقع مرجعية متنوعة أخرى مثل

Services Bibliography )في الموقع (http://www. lis. uiuc. edu/~b-

sloan/digiref. html ) و(Land of Librarianship: Digital Reference 

Services for Libraries)  في الموقع(http://www. west. asu. 

edu/jbuenke/librarianship/digiref. html)  و(Electronic 

Reference Service: Some Suggested Guidelines) في الموقع 
(http://www. lis. uiuc. edu/~b-sloan/guide. html) و(Sites for 

Reference Resources:) (http://www. librarysupportstaff. 

com/librefpg. html .) 
    ::تصفح الصحف والدورياتتصفح الصحف والدوريات  

ســتثمرت الصــحف والمجــالت والـدوريات المختلفــة مميــزات النشــر حيـث إ
اإللكتروني في إنتـاج إصـداراتها المختلفـة مـن أجـل اإلبتكـار واإلبـداع والصـف 

خراجها بصورة نموذجية متكاملة ، والتوضيب للصفحات الخاصة بها وقـد ،  وا 
شـــجعت هـــذه المميـــزات وغيرهـــا المؤسســـات الصـــحفية واإلعالميـــة والمنظمـــات 

إلتاحـة ،  المختلفة التي تصدر الدوريات على إنشاء مواقـع لهـا علـى اإلنترنـت
الفرصــــة ألكبــــر عــــدد مــــن المســــتفيدين مــــن اإلطــــالع علــــى هــــذه اإلصــــدارات 

حيـــــث ،  (1)متنوعـــــة إلســـــترجاع معلوماتهـــــا مـــــع تـــــوفر أســـــاليب ،  وتصــــفحها
ســـارعت العديـــد مـــن الصـــحف الغربيـــة مثـــل تـــايمز وديلـــي تلجـــراف ونيويـــورك 
تـــايمز وغيرهـــا وكـــذلك بعـــض الصـــحف العربيـــة مثـــل النهـــار والشـــرق األوســـط 
والحيـــاة إلـــى إصـــدار طبعـــات إلكترونيـــة خاصـــة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت وهـــذه 

                                                           
. البحث واإلسترجاع في المواقع اإلعالمية على شبكة اإلنترنت . هيفاء أيوب ججاوي( 1)
   . 80 . ص . ( 2002)  ،  1ع  ،    3س  ،  3000العربية  –
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المشـتركين فـي الشـبكة وهـي تتـيح الصحف أصـبحت اآلن فـي متنـاول ماليـين 
لكل مشترك أينما كان أن يقرأ الصحيفة على شاشة جهـازه الشخصـي كـل يـوم  

(1) .     
وقـــــد ســـــهلت هـــــذه الخـــــدمات علـــــى مؤسســـــات المعلومـــــات الكثيـــــر مـــــن 
اإلجــــراءات التــــي كانــــت تقــــوم بهــــا مــــن أجــــل اإلشــــتراك بعــــدد منهــــا وتوفيرهــــا 

   .للمستفيدين لتصفحها واإلستفادة منها
وهنالك أيضًا عـدد مـن المواقـع الخاصـة ببنـوك المعلومـات المتخصصـة 
بالدوريات والصحف المتنوعة ومنهـا علـى سـبيل المثـال موقـع بنـك المعلومـات 

( والـذي http://www. askzad. com)العربـي وعلـى موقعـه علـى اإلنترنـت 
ا يوفر خيارات بحث متعددة للبحث عن المقاالت والصحف من خالل عناوينه

وغيرها من الخيارات التي تتيح  .. .  ومؤلفيها والبلدان التي تصدرها وتأريخها
للمســتفيد الوصــول الــى ألكثيــر مــن المقــاالت فــي الصــحف والــدوريات العربيــة 

  . المتنوعة
ومن المجالت والدوريات المتخصصة بالمكتبات والمعلومات هنالك 

عالم )إلنترنت ومنها الكثير من الدوريات المتنوعة التي تتوفر على ا
 .http://www. khayma) :وعلى العنوان التالي (المعلوماتية العربي

com/ussama/a4 ومجلة الحاسبات في المكتبات )(Computers in 

Libraries التالي علىاإلنتـرنت:(وعلى موقعـها(http://www. 

infotoday. com/cilmag/default. shtml وهنالك موقع نخر ،)
 :متخصص بالدوريات الخاصة بالمكتبات والمعلومات وعلى الموقع التالي

(http://libres. curtin. edu. au .) 

                                                           
اإلدارة الجديدة في عصر  . ريل العرفيطارق منصور الطرباقية ؛ محمد جب( 1)

   . 87 . ص . ( 1999) الربيع  2ع  ،  8مج  ،  البحوث الصناعية – . المعلومات



 

 1585 

 م2006ـ1427(44/3آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)

واقع أخرى للبحث عن الدوريات المتنوعة ومنها الموقع وهناك أيضًا م 
والذي يوفر العديد من عناوين  (http://www. doaj. org) التالي:

والموقع ،  البحث لكل منها المجالت المتنوعة وبخيارات بحث متعددة في
(http://www. e-journals. org) كذلك . 

    ::خدمات الفهرسة والتصنيفخدمات الفهرسة والتصنيف
تبــذل المكتبــات الكثيــر مــن الجهـــد والوقــت فــي ســبيل فهرســة وتصـــنيف 

والمجــــال متــــاح اآلن لكــــي تــــوفر ،  مصــــادر المعلومــــات وتســــهيل إســــترجاعها
واإلطالع على فهـارس  الكثير من الوقت والجهد عبر إستخدام شبكة اإلنترنت

المكتبــات ومؤسســات المعلومــات األخــرى المنــاظرة لمعرفــة كيفيــة معالجــة تلــك 
فهرســتها وتصــنيفها( بــنفس )المــواد مــن قــبلهم والعمــل علــى معالجــة تلــك المــواد

 . (1)الطريقة 
حيـــث تتـــيح الكثيـــر مـــن المكتبــــات المجـــال للمســـتفيدين ل طـــالع علــــى 

كــالمؤلف والعنــوان والموضــوع )دة خيــارات فهارســها والبحــث فيهــا مــن خــالل عــ
ومــن هــذه  (والكلمــات المفتاحيــة والــرقم الــدولي المعيــاري وغيرهــا مــن الخيــارات

 .http://www)المكتبــات مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة ومــن خــالل الموقــع 

kfnl. gov. sa:88/hipmain)  ومكتبــــــة األســــــد فــــــي الموقــــــع
(http://www. alassad-library. gov. sy/aserv. htm) 

 .http://www. loc)ومكتبـــــــــة الكـــــــــونجرس األمريكيـــــــــة 

gov/rr/askalib/ask-cmd. html)  والكثيـــر مـــن المكتبـــات األخـــرى
 . العامة والجامعية وغيرها

    ::خدمات اإلستخالص والتكشيفخدمات اإلستخالص والتكشيف

                                                           
م  ،  رسالة المكتبة – . اإلنترنت ودورها التنموي في المكتبات . فضل جميل كـليب( 1)

    . 37 . ص . (1998) نذار   1ع ،  33
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للمعلومات فقد توافرت على  لغرض سد حاجة المستفيدين السريعة
ت والمستخلصات تلبيًة إلحتياجات شبكة اإلنترنت قواعد عديدة للكشافا

وقد إزدادت وتوسعت هذه القواعد بإنتقالها من خدمات البحث ،  المستفيدين
إلى شبكة اإلنترنت ومنها على  (On Line Search)باإلتصال المباشر 

في المملكة  (Bath)التي أنشأتها جامعة  (BIDS)سبيل المثال قاعدة 
في التخصصات العلمية واإلنسانية  المتحدة التي تغطي البحوث المنشورة

التي  (IDEAL)الطبية وقاعدة    (MEDLINE)وقاعدة ،  واإلجتماعية
  . (1)مجلة علمية وقوائم محتوياتها  (184)توفر مستخلصات 

فضاًل عن )ومن المواقع المتخصصة بتوفير الكشافات والمستخلصات 
الواليات  –امبرج الموقع التالي في ك (قواعد البيانات والنصوص الكاملة

 :المتحدة
Cambridge Scientific Abstracts (CSA): (ww. csa. 

com)           

وهنالك أيضًا العديد من المؤسسات المتخصصـة فـي تقـديم هـذه الخدمـة 
أو أن تكــون ضــمن مجموعــة متنوعــة مــن الخـــدمات المكتبيــة األخـــرى ،  فقــط

 (. MSI: Multidata Services Inc)ومنهـا مــؤسسة ،  علـى األنترنـت
 .www. multidataonline) :مـن خـالل موقعهـا التـالي علـى اإلنترنـت

com .) 
    ::خدمات اإلحاطة الجاريةخدمات اإلحاطة الجارية

وتوفر هذه الخدمة للمستفيدين فرصة اإلطالع على ما يبذله غيرهم من 
هتمامـــاتهم ،  جهـــود ومـــا توصـــلوا إليـــه مـــن نتـــائج فـــي موضـــوع تخصصـــاتهم وا 

                                                           
لمعلومات على اإلنترنت ومردوداتها على المكتبات : خدمات ا . زكي حسين الوردي( 1)

 – 2002) سبتمبر  2ع  ،  8مج  ،  مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية – . عرض وتحليل
   . 200 . ص . ( 2003فبراير 
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ومــن ثــم إجــراء اإلحاطــة ،  تقــديم الســؤال ألول مــرةوتقــدم هــذه الخدمــة بمجــرد 
علــى فتــرات زمنيــة بمجــرد إعــادة طــرح الســؤال علــى القاعــدة أو القواعــد المــراد 
بحثهــا بصــورةو و تلقائيــةو مــن قبــل الحاســوب ويــتم إخبــارهم بالنتــائج التــي جــرى 

 . (1)التوصل إليها أواًل بأول 
أيعـاز خـاص ل شـتراك وتتيح العديد من المواقع هذه الخدمـة مـن خـالل 

بهــا متــوفر علــى الموقــع ينقــل المســتفيد الــى واجهــة خاصــة يجــري مــن خاللهــا 
ومن ثم يقوم المستفيد  (البريد اإللكتروني)تثبيت أسم وعنوان المستفيد البريدي 

بأختيار ما يناسبه من الخيارات المرفقـة لطلبـه والتـي تظهـر فـي تلـك الواجهـة، 
ًا المــواد المطلوبــة بصــورةو مســتمرة، ولحــين قيــام ومــن ثــم فــأن الموقــع يرســل نليــ

المسـتفيد بأشـعار الموقــع بإكتفائـه مـن تلــك المـواد أو عـدم رغبتــه فـي الحصــول 
 . على المزيد من المعلومات حولها

بيــد ان المســتفيد يجــب عليــه الحــذر فــي التعامــل مــع هــذه الخدمــة وذلــك 
الخــدمات ســعيًا فــي لكــون الكثيــر مــن المواقــع علــى اإلنترنــت تــوفر مثــل هــذه 

الوصـــول الـــى البريـــد اإللكترونـــي ألكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن األشـــخاص ومـــن ثـــم 
أختــراق بريــدهم الخــاص ســعيًا للتجســس علــيهم أو القيــام بعمليــات األحتيــال أو 
أدخــــال بعــــض الرســــائل أو الفايروســــات الــــى بريــــدهم لتمريرهــــا الــــى أشــــخاص 

لذا فمـن الواجـب علـى ،  توغيرها من الغايا،  نخرين دون علم المستفيد بذلك
المستفيد التحقق من الموقع والتثبت من كـون الموقـع موثـوق قبـل تثبيـت بريـده 
فـــي هـــذه الخدمـــة وذلـــك مـــن خـــالل النشـــرات التـــي تصـــدرها عـــدد مـــن المواقـــع 
المعروفــة والرســمية التــي تــدل المســتفيدين علــى أفضــل المواقــع وأكثرهــا امنــًا ، 

التـــي تخصـــص أبوابـــًا  (الورقيـــة)عتياديــة وهنالــك أيضـــًا عـــدد مـــن المجـــالت اإل
 (كأن تكون علمية أو ترفيهية وغيرها)ثابتًة للتعريف بالمواقع الموثوقة والجيدة 
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وتحـــــذر مـــــن بعـــــض المواقـــــع المشـــــبوهة التـــــي قـــــد تســـــتغل قلـــــة درايـــــة بعـــــض 
    . المستفيدين ل يقاع بهم وتمرير تلك األساليب عليهم

    ::خدمات اإلعارة وتوفير الوثائقخدمات اإلعارة وتوفير الوثائق
توفر شبكة اإلنترنـت إمكانيـة تبـادل اإلعـارة بـين المؤسسـات المعلوماتيـة 

وتقـــدم بعـــض ،  المختلفـــة مـــن خـــالل تـــوفير مجاميعهـــا وفـــق إتفاقيـــات مســـبقة
المؤسســـات جـــزءًا مـــن مجاميعهـــا ل ســـتخدام العـــام مـــن قبـــل المســـتفيدين ســـواء 

مـا أن تكـون هـذه الخـدمات مجانيـة أو ،  كانوا أفرادًا أم مؤسسات وفـق رسـوم وا 
خاصــة باألشــخاص  (Password)حيــث يــتم تــوفير كلمــات مــرور ،  معينــة

فضـــاًل عـــن ،  والمؤسســـات تمكـــنهم مـــن الـــدخول الـــى المجموعـــات وتصـــفحها
ـــة  أمكانيـــة طلـــب األصـــول الورقيـــة مـــن تلـــك المجموعـــات ألســـتعارتها فـــي حال

كيـة ومـن هـذه المواقـع موقـع مكتبـة الكـونجرس األمري،  الحاجة إليهـا مـن قـبلهم
(http://www. loc. gov/rr/askalib/ask-cmd. html .) 

يصالها إلى  كما يوفر اإلنترنت إمكانية توفير الوثائق بمختلف أنواعها وا 
ويعـد المكتـب البريطـاني لتزويـد الوثـائق ،  المستفيدين في أي مكـانو فـي العـالم

(The British Library Document Supplies Center: 

BLDSC ) ـــــائق  مـــــن أكبـــــر ـــــي تقـــــوم بتـــــوفير الوث المؤسســـــات فـــــي العـــــالم الت
ـــها إلــى المســتفيدين مــن خـــالل اإلنترنــت وباســتخدام وسائـــلها المختلفــة  يصال وا 

 . (1)وخاصة البريد اإللكتروني 
فضـــاًل عـــن ذلـــك فقـــد أفتتحـــت المكتبـــة البريطانيـــة خدمـــة جديـــدة لتـــوفير 

 Desktop)بــ  الوثـائق والمصـادر المتنوعـة مـن خـالل خدمـة جديـدة تسـمى

Delivery Services)  مـن خـالل موقعهـا(www. bl. uk) ويـتمكن ،
المســتفيد مــن خــالل هــذه الخدمــة مــن الوصــول الــى أي مصــدر أو وثيقــة مــن 
الوثـــائق األلكترونيـــة المتـــوفرة لـــديها بـــل وحتـــى الوثـــائق المخزنـــة فـــي األشـــكال 
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ــًا فــور  طلــب المســتفيد المصــغرة والورقيــة اإلعتياديــة مــن خــالل تصــويرها رقمي
ويتم توفير هذه الخدمة بعد األشتراك بها مـن قبـل المسـتفيد والتـي تـوفر ،  ذلك

خاص على سطح مكتب جهاز الحاسـوب الخـاص بـه، والـذي  (Icon)أيقون 
يوفر إتصااًل مباشرًا مع المكتبة واألشخاص المسؤولين عن توفير هذه الخدمة 

وذلــك فيمــا يخــص الوثــائق )ددة ليــتم تــوفير الوثــائق مباشــرًة أو خــالل مــدة محــ
الورقية اإلعتيادية التي يتم تصويرها وتحويلها الى الشكل الرقمي أواًل ومـن ثـم 

وتتـــوفر هـــذه الخدمـــة فـــي موقـــع (،  أرســـالها للمســـتفيد مـــن خـــالل هـــذه الخدمـــة
 .http://cisti)المعهد الكندي للمعلومات العلمية والتقنية في موقعه التالي 

nrc. gc. ca) (1)طريقة ذاتهاوبال .      
    ::خدمة التدريب والتأهيلخدمة التدريب والتأهيل

المختلفــة بتنظــيم دورات تدريبيــة  إذ تقــوم كثيــر مــن المنظمــات والهيئــات
،  ودروس موجهة من خالل شبكة االنترنت تكون مخصصة إلى شريحة معينة

ويتم االشتراك في هذه الدورات من خالل تسجيل المستفيد فيها وحصوله على 
شـــاركة فـــي هـــذه الـــدورات التدريبيـــة دون الحاجـــة إلـــى ذهابـــه رمـــز الـــدخول والم
سلســــلة الــــدروس الحاديــــة  –علــــى ســــبيل المثــــال  -ومنهــــا ،  لمكــــان إقامتهــــا

ـــا بعنـــوان ـــى ) (2)والعشـــرين التـــي نظمتهـــا جامعـــة كارولين تـــدريب المكتبيـــين عل
متــدرب فــي  .. .  5والتــي زاد فيهــا عــدد المتــدربين علــى  (إســتخدام اإلنترنــت

 . أنحاء العالممختلف 
وفضـــاًل عـــن ذلـــك فـــأن هنالـــك الكثيـــر مـــن المواقـــع التـــي تـــوفر خـــدمات 
أخــرى للتــدريب مــن خــالل تــوفير الــدروس التعليميــة والمحاضــرات والتوجيهــات 

والتــي تكــون علــى شــكل نصــوص ، أو ،  المعــدة ســلفًا مــن قبــل المتخصصــين
                                                           

(1)   Newsline. – “Computers in libraries”, Vol.24, No.2 , February 

2004.  P.  45.  
رسالة  –.اإلنترنت والتدريب في علوم المعلومات والمكتبات .ماجد توهـان الزبـيدي( 2)

   . 66.ص .( 2000حزيران  –) نذار 2-1ع  ، 35مج ، المكتبة
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ــــــالم وتســــــجيالت صــــــوتية  نصــــــوص وصــــــور ومخططــــــات توضــــــيحية، أو أف
ومن هذه المواقع على سبيل المثال موقع مكتبة جامعة كورنيل في ،  ةوصوري

 :وهووالخاص بصيانة وحفظ المواد المكتبية الواليات المتحدة 
http://www. library. cornell. edu/preservation/ 

  ::اإلستنتاجات والتوصياتاإلستنتاجات والتوصيات  ::سادساا سادساا 
  

  ::اإلستنتاجاتاإلستنتاجات  . . أأ
د من الخدمات العامـة والتـي مـن إن الشبكة العالمية للمعلومات تقدم العدي .1

الممكن أن توفر للمكتبـات ومؤسسـات المعلومـات األخـرى طـرق سـريعة وغيـر 
جراءاتهـــا كالبريـــد اإللكترونـــي وخـــدمات  مكلفـــة إلنجـــاز العديـــد مـــن خـــدماتها وا 

 . الحوار والدردشة وغيرها من الخدمات المتنوعة
كتبات ومؤسسـات توفر الشبكة العديد من الخدمات األخرى التي تخدم الم .2

المعلومـــــات األخـــــرى بصـــــورة مباشـــــرة كمواقـــــع المكتبـــــات والفهـــــارس المفتوحـــــة 
وخــدمات تصــفح الصــحف والــدوريات وقواعــد البيانــات الخاصــة بالمجموعــات 
المكتبيـــــــة والخـــــــدمات المرجعيـــــــة وخـــــــدمات اإلعـــــــارة وغيرهـــــــا مـــــــن الخـــــــدمات 

ت ومؤسســات المعلوماتيــة المتنوعــة التــي تســاهم بشــكل كبيــر بتطــوير المكتبــا
أو مـن خـالل إتفاقيـات )فضاًل عن كون الكثيـر منهـا يقـدم مجانـًا ،  المعلومات

 (. معينة أو رسوم مادية مناسبة

توفر الشبكة الكثير من المصادر المتنوعة واإلصدارات التـي مـن الممكـن  .3
أو تقلــل مــن المبــال  )أن تــوفر علــى المكتبــة تكــاليف إقتنائهــا أو اإلشــتراك بهــا 

ــــاء نســــس متعــــددة منهــــاالمخصصــــة إل ــــدوريات  (قتن ــــد مــــن الصــــحف وال كالعدي
المتنوعة فضاًل عن العديد من المصادر والمراجع والوثائق والمصورات المـواد 

 . السمعية والبصرية األخرى التي قد اليمكن توفرها بالشكل الورقي التقليدي
 

 ::التوصياتالتوصيات  . . بب
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توفرها خـدمات الكبيرة التي  تالسعي إلستثمار الخدمات واإلمكانيا .1
اإلنترنت( في المكتبات ومؤسسات المعلومات )الشبكة العالمية للمعلومات 

جراءاتها المختلفة وبما يمكن أن يوفر عليها ،  األخرى في تطوير خدماتها وا 
الكثير من الوقت والجهد والتكاليف المادية المبذولة في إجراء العديد من 

دمات وأقتناء العديد من المصادر العمليات الفنية وتقديم الكثير من الخ
 . المكتبية المتنوعة

المعلومـات  ؤسساتو م اتبالمكتب ةاصخ قعامو  صفحات أو بناءل السعي  ..22
ذلـك لمـا تـوفره هـذه المواقـع مـن فوائـد تعـود و ،  على شـبكة اإلنترنـتفي القطر 

الضـوء  يلقـعلى كل مـن المسـتفيد والمكتبـات ومؤسسـات المعلومـات ذاتهـا، وت
فضــاًل عــن إمكانيــة تقــديم خــدماتها إلــى ،  خــدمات تلــك المؤسســاتو علــى دور 

بصــــورةو ،  المســـتفيدين اآلخـــرين فـــي خـــارج النطــــاق الجغرافـــي لتلـــك المكتبـــات
مجانًا أو مقابل رسوم معينـة تعـود عليهـا بالفائـدة وتطـور ،  محدودةو أو موسعة

مكـــن أهـــم الخـــدمات التـــي يوتحديـــد ف يوصـــوالســـعي لت،  ،  إمكانياتهـــا وخـــدماتها
  . قعامو تلك الخالل  تقديمها من

ضـــــرورة توعيـــــة المتخصصـــــين بالمكتبـــــات ومؤسســـــات المعلومـــــات بتلـــــك  .3
الخـــدمات وكيفيـــة إســـتثمارها وذلـــك مـــن خـــالل المحاضـــرات والنـــدوات العلميـــة 
وغيرهـــا مـــن األنشـــطة فـــي هـــذا المجـــال التـــي تقيمهـــا المؤسســـات والجمعيـــات 

وســـع فـــي تدريســـها مـــن خـــالل فضـــاًل عـــن إمكانيـــة الت،  العلميـــة المتخصصـــة
المواد الدراسية في األقسام العلمية المتخصصة في الجامعـات العراقيـة إلتاحـة 

 . الفرصة للطالبة بالتعرف على تلك الخدمات وكيفية اإلستفادة منها

قــــــع أو الصــــــفحات التــــــي تتفــــــق مــــــع سياســــــة المكتبــــــات اإتاحــــــة أهــــــم المو  .4
ل محطــات طرفيــة خاصــة مــن خــال،  ومؤسســات المعلومــات للمســتفيدين منهــا

 . بما تحويه من معلومات مناسبة لهم تتمتع بالدقة والمصداقية،  بخدمتهم
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تاحـة خـدمات المكتبـات  .5 ضرورة وجود جهة رسمية تدعم مشروع تصـميم وا 
ووضع استراتيجيات الكترونية ،  ومؤسسات المعلومات في القطر على الشبكة

ذه العمليــات مـــع الســـعي لبنـــاء بمــا فـــي ذلـــك تـــوفير الطاقــات البشـــرية لتنفيـــذ هـــ
 . مكتبات رقمية في تلك المؤسسات

إتاحــــة الظــــروف التقنيــــة الالزمــــة مــــن برمجيــــات وأجهــــزة تســــمح بتوصــــيل  .6
 . الخدمات الكترونيًا إلى المستفيدين من المكتبات ومؤسسات المعلومات
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Abstract 

 

Internet and Its Services for the Informatic 

Institutions 
 AbdullaTiif H. Khairi 

 
 

The present study aims at showing the services that 

are extended by the internet for the libraries and other 

informatic institutions.  It also shows the pioneer role of 

the Internet in introducing significant information for the 

specialists in different fields of discipline.  

The study comes up with the conclusion that the 

utiliztion of the internet services will save a lot of time and 

effords if it is exploited usefuully. Similarly it will save a 

lot of the expenditure on the shoulders of the scholars. 

Finally The study calls for establishing a specialized web 

site for Iraqi  libraries and the informatics institutions.  
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