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االنرتنيت وخدماتها املعلوماتية واملرجعية يف املكتبات اجلامعية 

 سعد امحد إمساعيل. م.أ

 18/3/2009: تاروخ القبول 17/7/2008: تاروخ التقدوم

 ةـــــاملقدم

كانت الجامعات ومكتباتيا وال تزال رائدة البحث العممي وسباقة إلى كل 
 فمن أبوابيا وقاعاتيا ومن بين مصادرىا انطمقت األبحاث ،جديد في المجتمع

 إال أن المكتبات ومراكز المعمومات ،والدراسات وأعمنت االكتشافات واالختراعات
تشيد في ىذا العصر تحوالت جديدة في أىدافيا ووظائفيا وخدماتيا ونمط عالقتيا 

 انعكست ىذه التحوالت بشكل مباشر عمى طبيعة عمل المكتبات فقدبالمستفيدين 
بحكم انيا مؤسسات مرنة تخضع وتستجيب لما يطـرأ عمى مجتمعاتيا من تغيرات 

ولعل أىم ىذه التحوالت في المجال التقني التزاوج . اجتماعية أو اقتصادية أو تقنية
بين تقنيات الحواسيب واالتصال بعيد المدى والنشر اإللكتروني وظيور شبكة 

االنترنيت وتطورىا المستمر الذي أصاب عالم العمل بقوة في مختمف المجاالت 
لغاء الحواجز فإنياوالتخصصات   ساعدت ىذه الشبكة عمى اختزال المسافات وا 

التي كانت تقف عقبة أمام المستفيد مثل الحواجز المغوية والمكانية والزمانية 
وفي ظل ىذه البيئة التكنولوجية أخذت المكتبات تعنى بشكل متزايد . وغيرىا

بتطوير خدماتيا ومصادر معموماتيا التي تقتنييا ومنيا المصادر اإللكترونية 
فظيرت الكتب ودوائر المعارف والكشافات والمستخمصات والدوريات اإللكترونية 

 إضافة إلىالمتاحة عمى األقراص المكتنزة أو عن طريق البحث اآللي المباشر 
 (الوسائط المتعددة)ظيور تكنولوجيا النص الفائق والنصوص المترابطة ومن بينيا 

Multimediaلذلك أصبحت االنترنيت وسيمة حديثة متطورة تفتح .  وغير ذلك
اآلفاق لمباحثين لمتجوال عبر العالم اإللكتروني من خالل المواقع اإللكترونية التي 
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 سعد امحد إمساعيل. م.االنرتنيت وخدماتها املعلوماتية واملرجعية يف املكتبات اجلامعية          أ

 2 

تتيح لمباحث الحصول عمى مصادر معمومات حديثة ودقيقة ومتنوعة وعديدة عبر 
من ىنا و. النصية منيا وغير النصيةفي ذلك سواء وقواعد البيانات والمعمومات 

جاء ىذا البحث ليمقي الضوء عمى مصادر المعمومات اإللكترونية التي أخذت 
تحل بالتدريج محل المصادر الورقية وعمى الخدمات التي تقدميا االنترنيت في 

مجال الخدمات المعموماتية والمرجعية عمى وجو الخصوص لممستفيدين من 
 عّدىاوتأتي أىمية ىذا البحث من أىمية االنترنيت ب. خدمات المكتبات الجامعية

دورىا الحيوي في تقرير دور المكتبة في العممية البحثية لاكبر مكتبة في العالم و
. والتعميمية وتعدد وتنوع مصادرىا وتوفير الخدمات لمباحثين بسرعة وكفاءة عاليتين

ىو لقد اتبع الباحث المنيج الوثائقي واعتمد عمى ما نشر من أدبيات ورقية وما 
.  متوفر منيا عمى مواقع االنترنيت كأداة لجمع البيانات

: الدراسات السابقة

 الكثير من المواد التي تعّرف باالنترنيت والخدمات التي تقدميا وقد ثمة
 ،تنوعت تمك المواد بين الرسائل الجامعية والكتب والبحوث الصادرة في الدوريات

 :نذكر بعضًا منيا فيما يأتيو
شبكة االنترنيت وتأثيرىا عمى خدمات المعمومات في . ماجد توهان الزبيدي .1

، 2000بغداد، . المكتبات ومراكز المعمومات الجامعية والبحثية العربية
جامعة المستنصرية، كمية اآلداب، قسم المكتبات – (دكتوراه)أطروحة 

.  (1)والمعمومات
المنيج المسحي في دراسة وتحميل جوانب تأثير الباحث فييا استخدم 

مكتبات )مؤسسة عممية عربية  (55)االنترنيت عمى خدمات المعمومات في 
 تحميل اتجاىات وأغراض إضافة إلى (جامعية، مراكز بحوث ومعمومات

 217استخدام االنترنيت من عينة من المستفيدين األكاديميين العرب بمغت 
وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج . مستفيدًا من قطاعات موضوعية عديدة

                                                 

مؤسسة  (55)شبكة االنترنيت وتأثيرىا عمى خدمات المعمومات في . ماجد توىان الزبيدي (1)
الجامعة المستنصرية، كمية اآلداب، قسم – دكتوراه )، أطروحة 2000بغداد، . عممية عربية

.  (المكتبات والمعمومات
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أىميا أن ثراء وجدة معمومات االنترنيت وسيولة وسرعة الوصول إلى 
المعمومات المطموبة من أىم أسباب استخدام الشبكة من المستفيدين منيا وقمة 

.  عدد المكتبات الجامعية التي تضع فيارسيا ومنشوراتيا عمى الشبكة
: تونس. االنترنيت في المكتبات ومراكز المعمومات.  محمد محمد أمان.2

، 2000المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم، إدارة التوثيق والمعمومات، 
247ص 

(1)  .
من أىم الكتب التي تقدم لالنترنيت لممكتبيين وأخصائي المعمومات     ىو 

 يعرف باالنترنيت والشبكة النسيجية العالمية الباحثف. في الوطن العربي
ثم يبين دور االنترنيت واستخداماتيا في تنمية المجموعات والدخول  (الويب)

إلى فيارس المكتبات العالمية وتقديم الخدمات المعموماتية والمرجعية ودورىا 
ومن أىم فصول . في التعمم عن بعد والحمقات النقاشية والبريد اإللكتروني

الذي يتضمن بيموغرافيا عن مواقع  (247-80)الكتاب الفصل األخير ص
.  الويب التي تغطي الوطن العربي

. قاتيا في المكتبات ومراكز المعموماتيشبكة االنترنيت وتطب. عامر قنديمجي.3
20-4، ص1997، 1، عج 3المجمة العراقية لممكتبات والمعمومات، م 

(2) .
 الدراسة إلى التعريف بالجوانب األساسية لالنترنيت وتطبيقاتيا ىذه ىدفت

في المكتبات ومراكز المعمومات وبيان أىميتيا وميزاتيا مع التركيز عمى 
الخدمات المرجعية والمشاركة في المؤتمرات العالمية وخدمات البريد 
يصاليا لممستفيدين  ويرى ،اإللكتروني والدوريات اإللكترونية وتوفير الوثائق وا 

قنديمجي أن الشبكة أكدت عمى شعار مكتبات بال جدران وحولتو إلى حقيقة 
 : الى (حسبما ذكره الباحث)وتوصمت الدراسة . ممموسة
 

                                                 

المنظمة العربية : تونس. االنترنيت في المكتبات ومراكز المعمومات. محمد محمد أمان (1)
.  247، ص 2000لمتربية والثقافة والعموم، إدارة التوثيق والمعمومات، 

شبكة االنترنيت وتطبيقاتيا في المكتبات ومراكز المعمومات، المجمة العراقية . عامر قنديمجي (2)
.  6-4، ص 1997، 1، ع3لممكتبات والمعمومات، م
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.   مجاالت عدة الستثمار جوانب الخدمة التي تقدميا االنترنيتأن ثمة .1
 من خدمات المعمومات المجانية التي تحصل عمييا المكتبات اً  عددأن ثمة .2

 وعمى المكتبة أن تختار ما يناسبيا من ، آخر من الخدمات لقاء أجوراً وعدد
.  الخدمة في ضوء إمكانياتيا المتاحة

إن الخدمات المعموماتية والمرجعية ىي من أىم الخدمات التي يمكن ان  .3
تحصل عمييا المكتبات وبذلك تستطيع تحقيق ىدفيا وشعارىا في إيصال 

.  المعمومات المناسبة لمشخص المناسب في الوقت المناسب
االنترنيت ومجاالت استخداميا في المكتبات ومراكز . مجبل الزم المالكي .4

.  (1) 14-6، ص ص 2001، 4، ع 3000المعمومات العربية 
البحث إلى بيان أىمية استخدام االنترنيت في أنواع مختمفة من ىذا ييدف 

استعراض والمكتبات كالمكتبات الجامعية والعامة والمدرسية في بعض دول العالم 
مجاالت استخداميا واإلفادة منيا من خالل البريد اإللكتروني والدخول إلى فيارس 

المصادر والوصول إلى نصوص الوثائق في المكتبات العالمية والمشاركة 
واسترجاعيا وخدمات اإلحاطة الجارية واإلجابة عمى األسئمة واالستفسارات 

 ثم بين المشكالت التي تواجييا المكتبات لدى ارتباطيا ،المرجعية والتعمم والتعميم
.  واستخداميا لمشبكة

 تإن جميع البحوث المذكورة في أعاله وغيرىا من البحوث التي تم
 فانو بحثنا ىذامراجعتيا تطرقت إلى الخدمات التي تقدميا االنترنيت فقط، أما 

تعريف مصادر المعمومات اإللكترونية وأنواعيا ويتناول  ما سبق إلىيتطرق 
 المواقع اإللكترونية وأمثمة واناتوأشكاليا واستخداميا وذكر العديد من أسماء وعن

واقعية عمى كيفية االتصال باالنترنيت والحصول عمى اإلجابة واخيرا تقويم مصادر 
 . ن المصادر اإلنكميزيةمالمعمومات اإللكترونية وتقويم مواقع االنترنيت مترجمة 

 

                                                 

. االنترنيت ومجاالت استخداميا في المكتبات ومراكز المعمومات. مجبل الزم المالكي (1)
.  14-6، ص 2001، 4، ع 3000العربية 
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: مصادر املعلومات اإللكرتونية

موضوع االنترنيت ومزاياىا نعرض مصادر المعمومات إلى قبل الدخول 
إن مصادر المعمومات اإللكترونية ىي جميع فنقول . اإللكترونية واستخداماتيا

أوعية المعمومات التي تحولت من شكميا الورقي التقميدي إلى الشكل الذي يقرأ 
 المرور بالشكل من غيرويبحث بواسطة الحاسوب أو التي تنتج إلكترونيًا مباشرة 

العديد من الكتب والمصادر المرجعية من شكميا الورقي إلى ، فقد تحولت الورقي
لدوريات اإللكترونية والوثائق والمصادر في ا وكذلك الحال ،الشكل اإللكتروني

الورقية التي تحولت كميًا إلى الشكل اإللكتروني أو أنيا ال تزال متوفرة بشكل ورقي 
.  إلى جانب الشكل اإللكتروني

 صانع قرار م مخططًا أم كان باحثًا أءً سوا– صبح المستفيد المعاصر ألقد 
يحتاج إلى المعمومات السريعة والدقيقة والشاممة في الوقت الذي أصبحت فيو – 

ق التقميدية باستخدام المصادر الورقية عاجزة عن الوفاء بيا وتأمينيا، إضافة ائالطر
ق التقميدية محدودة ميما ائإلى أن حجم وكمية المعمومات والوثائق المخزونة بالطر

ة قياسًا بالقدرات الكبيرة والمتناىية لذاكرة يكان حجم اإلمكانيات البشرية والمكان
كذلك فان الخيارات و. الحواسيب ووسائط الحفظ والتخزين اإللكترونية والميزرية

ما ىو عميو مالمتوفرة السترجاع المعمومات أوسع وافضل في النظم المحوسبة 
إضافة إلى مداخل االسترجاع المعروفة كمؤلف الوثيقة و. الحال في النظم التقميدية

 أو عنوانيا أو موضوعيا توفر 
 النظم المحوسبة مرونة عالية في االسترجاع بالعوامل البوليانية 

(Boolean operators)واصفات م، عمى سبيل المثال، ترتبط الموضوعات وال
.  (1)والعبارات الواردة في الوثيقة مع بعضيا وصواًل إلى أدق المعمومات

ويمكن النظر إلى أنواع وأشكال المصادر اإللكترونية من عدة جيات 
 :أىميا

                                                 

.  خدمات المكتبات المحوسبة. المنشاوي لمدراسات والبحوث (1)
http://www.Minshawi.com/other/gendelg8.htm (Retrieved on 20/11/ 
2006). 
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:  حسب الوسط المستخدم .1
   Floppy Discs األقراص المرنة . بHard Discsاألقراص الصمبة . أ
  األقراص المكتنزة .د.  األقراص واألشرطة والوسائط الممغنطة األخرى.ج

CD-Rom  .األقراص والوسائط متعددة األغراض .ىـ Multimedia  
:  حسب نقاط اإلتاحة وطرق الوصول إلى المعمومات .2
  وىي التي تعكس نشاطاتLocal Databasesواعد البيانات المحمية ق . أ

 . وخدمات مؤسسة معينة
 National and Regional Networksالشبكات الوطنية واإلقميمية  . ب

شبكة االنترنيت التي تمثل قمة التطور في مجال مصادر المعمومات  . ج
 .اإللكترونية وتكنولوجيا المعمومات ونشرىا إلكترونياً 

يمان  : خرىأ تقسيمات (1)وقد أضاف كل من عامر وا 

:  حسب التغطية والمعالجة الموضوعية .3
 الموضوعية ذات التخصصات الدقيقة، ويطمق عمييا مصطمح بوتيك .أ

(Botique)  قاعدة وتكون معالجتيا  (25)الن قواعد بياناتيا ال تزيد عمى
:  الموضوعية متعمقة ومن أمثمتيا

MedLine, BIOSIS, Compendex   
 الموضوعية ذات التخصصات الشاممة وتمتاز بالتنوع الموضوعي وتتراوح .ب

 Super)قواعد بياناتيا بين الخمسين وبضعة مئات ويطمق عمييا مصطمح 

markets)  ومن أمثمتياDIALOG  .
 بنك أشيرىا ومن ، العامة ذات التوجيات اإلعالمية والسياسية ولعامة الناس.ج

.  The Information Bankمعمومات النيويورك تايمز المعروف باسم 
:  حسب الجهات المسؤولة عنها وتتضمن.4

                                                 

قواعد وشبكات المعمومات المحوسبة في المكتبات ومراكز . عامر قنديمجي، إيمان السامرائي (1)
.  59، ص 2000دار الفكر، : عمان. المعمومات
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 مصادر معمومات إلكترونية تابعة لمؤسسات تجارية ىدفيا . أ
 شيرىا أالربح المادي وتتعامل مع المعمومات كسمعة تجارية ومن 

ORBIT , DIALOG 

مصادر معمومات إلكترونية تابعة لمؤسسات غير تجارية كالجامعات والمعاىد . ب
والمراكز العممية أو منظمات إقميمية أو دولية أو الييئات المشتركة في مشروع 

.  OCLC , MARC: مثل
:  حسب نوع المعمومات.5
مصادر إلكترونية ببموغرافية ترشدنا إلى النصوص الكامنة مع مستخمصاتيا . أ

:  مثل
ERIC, OCLC, Index Medicus.  

ذات النص الكامل : عمى قسمينمصادر إلكترونية غير ببموغرافية وتقسم . ب
 Books in Print: وذات النص الكامل مع بيانات رقمية ومن أمثمتيا

: اعدمهو إمكانية حممها .6
(  Portable):  مصادر المعمومات اإللكترونية المحمولة.أ
وىي شبيية بالكتب التي يمكن شراؤىا ونقميا إلى األماكن المالئمة   

كثر أنواع البيانات المحمولة استخدامًا وانتشارًا أ د فاألقراص المكتنزة تع،لمباحث
 ,Britannica on CD)ومن أمثمتيا الموسوعة البريطانية عمى القرص المكتنز 

DVD)  مجمدًا من الحجم الكبير متوفرة في إصدارىا لعام 32التي تقع في 
2006
 ،DVD والثاني نوع CD عمى نوعين من األقراص المكتنزة األول نوع (1)

 ثابتة ومتحركة ولقطات اً صواًل ورسومات وصورأ واً وتضم بشكميا الجديد نصوص
حاالت،فديوية وكشافات  قدر عدد الصور والرسومات والخرائط المتوفرة فييا ي ووا 

لمعموماتيا  (Interactive) إضافة إلى إمكانية االستخدامات التفاعمية 11800
.  المختمفة

(  Online) قواعد البيانات عمى الخط المباشر .ب

                                                 

  http:// www.britannica.com (Retrieved 15/12/2006)الموقع  (1)



 سعد امحد إمساعيل. م.االنرتنيت وخدماتها املعلوماتية واملرجعية يف املكتبات اجلامعية          أ

 8 

وتختمف عن النوع األول في أن بياناتيا تخزن في حواسيب يمكن الدخول 
إلى معموماتيا عن طريق خدمات االشتراك وغالبًا ما يتم الوصول الييا عن طريق 

 وتحّدث معموماتيا بشكل مستمر ومنتظم ويمكن لممكتبات الدخول ،خطوط الياتف
بيانات عمى الخط المباشر لموجودات المكتبات من دوريات ومصادر الإلى قواعد 

 يستطيع الباحث الدخول الييا من حاسوبو وكذلك ،اخرى ال تتوفر في مجاميعيا
 ومن المصادر الميمة المتوفرة عمى الخط . الخاص

 4200 الف مقالة و 66المباشر الموسوعة البريطانية التي تحوي مميون مرجع و 
 Hypertext) ألف من ارتباطات النصوص التشعبية 500صورة فوتوغرافية و 

Links)  التي ترشد القارئ من نص إلى نصوص أخرى ذات عالقة، إال أن
الدخول الييا يقتصر عمى المشتركين الذين يتوجب عمييم دفع اشتراك مقداره 

.  خمسون دوالرًا سنويًا أو خمسة دوالرات شيرياً 

: استخدام املصادر اإللكرتونية

إن البحث التقميدي عن المعمومات يتطمب وقتًا ليس بالقميل وجيدًا ليس 
 فالباحث ،بالسيل الن مصادر المعمومات موجودة في أماكن متعددة في المكتبة

يستخدم رؤوس الموضوعات والكتب المرجعية مثل الموسوعات لمعثور عمى رؤوس 
 ويحتاج كذلك إلى ،موضوعات مناسبة ومعمومات تمثل خمفية عامة عن موضوعو

استخدام فيارس المكتبة وكشافات متخصصة والذىاب إلى الرفوف لتحديد الكتب 
والدوريات والمصادر األخرى ثم يبدأ بمرحمة القراءة والتمحيص في ىذه المصادر 

 أن البحث في المكتبات قد واكبو تغيرات جذرية في ، غيربطريقة يدوية تقميدية
فقواعد المعمومات . ب والمعمومات المتوفرة عن طريقيايمجال استخدام الحواس

اإللكترونية تستطيع فيرسة كميات كبيرة من المعمومات في مكان واحد وتعمل 
 وتساعد الباحث في تنفيذ بحث وتحٍر شامل عن وأسرع أسيلعمى تحديثيا بشكل 

 ويضمن ذلك طبع مخرجات لقائمة مؤلفات ،المعمومات في دقائق معدودة
بيموغرافية ومستخمصات كتب ومقاالت حتى النصوص الكاممة لممقاالت والدراسات 
ذات العالقة بواسطة الكممات المفتاحية والعوامل البوليانية مع قدرة الباحثين عمى 
.  تفريغ المعمومات التي يحتاجونيا عمى أقراص حواسيبيم المستخدمة في منازليم
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: مزاوا االنرتنيت

 يطمق عمييا لذا االنترنيت في الوقت الحاضر اكبر مزود لممعمومات دتع
 تضم آالف شبكات المعمومات فيي (شبكة الشبكات) أو (أم الشبكات)تسمية 

الموزعة  (WAN)والواسعة  (RAN)واإلقميمية  (LAN)اإللكترونية المحمية 
 تسمح ، وىذه المعموماتعمى مستويات إقميمية وعالمية في مختمف بقاع العالم

ألي حاسوب باالتصال مع أي حاسوب آخر في العالم وتبادل المعمومات 
والمشاركة في نشاطاتيا ميما كان حجم معمومات الحاسوب المتوفر لديو أو موقعو 

المزايا ( 3()2()1)وبناء عمى ذلك فقد عّدد الباحثون. أو برامجياتو أو طريقة ارتباطو
 :أتيالتي تميز شبكة االنترنيت نذكرىا بشكل موجز فيما ي

 ولنأخذ عمى ، تتميز بقدرة مثالية لتحديث معموماتياإنيا: حداثة المعمومات .1
الذي تشترك فيو  (Europa Yearbook )(الكتاب السنوي)سبيل المثال 

المكتبات بطبعات سنوية لمعموماتو القيمة التي يحوييا كنا ننتظر عامًا أو 
 ال يستغرق سوى بضع دقائق اليوم أمرٌ  وىو ،اكثر لتعديميا في طبعات حديثة

 . شيرياً تحدث معموماتو فإن . باستخدام االنترنيت

 تقدم لمباحث بأشكال إلكترونية العديد من الموسوعات فيي :تعدد المصادر .2
وكشافات الدوريات واألدلة والقواميس والفيارس وغيرىا، ومن مواقع البحث ما 

ىو متخصص بموضوع معين من مصادر المعمومات كالكتب والدوريات 
 نصوص كاممة لنسبة إليياواالطروحات والمواد السمعية والبصرية ويدخل 

ألف كتاب سنويًا عدا منشورات  (45)كبيرة من الكتب الجديدة البالغ عددىا 
 صحيفة يومية تصدر في الواليات المتحدة إضافة 1500الحكومة ومحتويات 

                                                 
(1) Balos, Janet. The Internet and Reference Services. Computers in 

Libraries, June 1995, p.39.  
، 2، ع3000العربية . تحديات ومواجية: المكتبات وعصر االنترنيت. ىشام عبد اهلل عباس (2)

.  98، ص 2001
، 2000 مارس، 20، 42عكاظ األسبوعية، س . االنترنيت لغة المستقبل. محمد زايد يوسف (3)

.  23ص 
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.  دورية لمميندسين فقط250 دورية بمختمف التخصصات منيا 3700إلى 
وكمثال واحد ألىمية االنترنيت في البحث العممي تذكر الدراسة التي قـام بيا 

من مجتمع % 3. 95 في جامعة البحرين أن (1)ربحي عميان ومنال القيسي
الدراسة يستخدمون الشبكة لمبحث عن المعمومات ألغراض البحوث والدراسات 

 . منيم راضون عن نتائج االستخدام% 1. 83والتقارير وان 

أي إمكانية أي شبكة فرعية أو محمية االرتباط : ممتوحة ماديًا ومعنوياً إمكانية  .3
بيا وتصبح جزءًا منيا بغض النظر عن موقعيا الجغرافي أو توجييا الديني 

 مميون 300 بمغ الذي ازدياد عدد مستخدمييا ، معأو االجتماعي أو السياسي
 . 2000مستخدم عام 

 فيي وسيمة جماىيرية ، ال توجد وسيمة تضاىييا حالياً فإنو :شعبية طاغية .4
 امتمك الفرد قوة كبيرة لما تييئو من (2)وغير مقصورة عمى فئة معينة وبواسطتيا

تبادل المعمومات والصور ومزايا االتصال الياتفي ووسائل المحادثة 
(chatting)  والتراسل السريع(Messenger .) 

 وسيمة إعالنية ةضاىييا أيت باعتبارىا وسيمة إعالنية ال :تجارة إلكترونية .5
أخرى في الوقت الحاضر حيث يقدر حجم التجارة اإللكترونية في الوقت 

 . الحاضر بنحو ترليون ونصف دوالر أمريكي

 لمتحول الكبير الذي أحدثتو في مفيوم صناعة المعمومات :التطور السريع .6
 قضت عمى فوارق الزمن وبعد المسافات وجعمت من فقدوسرعة انتشارىا 

.  العالم قرية صغيرة واصبح األفراد من خالليا يتزاورون في منازليم ومكاتبيم

استخدامات االنرتنيت يف اخلدمات املعلوماتية واملرجعية 

نظرًا لما تتمتع بو االنترنيت من مزايا عديدة فقد أصبحت مصدرًا حيويًا 
 ،لممكتبات ومراكز المعمومات في مختمف النواحي الفنية والمعموماتية والمرجعية

                                                 

رسالة . استخدام شبكة االنترنيت في المكتبات الجامعية. ربحي عميان، منال القيسي (1)
.  4، ص (1999، 1ك) 2، ع 34المكتبة، م 

ىل االنترنيت بديل عن المكتبات أم ليس بعد؟ رسالة المكتبة، . سناء حافظ التكروري (2)
.  120-115، ص ص2002، (1ك/ أيمول )، 3/4ع
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ونذكر ىنا وبقدر تعمق األمر بالبحث أىم الخدمات التي توفرىا االنترنيت في 
:  مجال الخدمات المعموماتية والمرجعية

( 1): البريد اإللكتروني.1

 ويستخدم إلغراض ، من أىم وأوسع الخدمات انتشارًا عبر االنترنيتديع
بحثية ومينية ووظيفية وشخصية ومن شرائح اجتماعية ومينية متباينة لتجاوزه 

من % 80 ويشكل استخدامو ،السمبيات التي يتميز بيا البريد االعتيادي
ويمكن استغالل خدمة البريد اإللكتروني في جوانب بحثية . استخدامات االنترنيت

 :أتينوجزىا فيما ي
.   االتصال بالزمالء والباحثين وتبادل اآلراء العممية والبحثية.أ

.  إرسال الوثائق المطموب الحاقيا بالرسائل أو استالم الوثائق المطموبة. ب
 اإلشراف عمى الرسائل الجامعية لمباحثين حيث ال يستوجب وجود المشرف في .ج

.   نفسوبمد الباحث
 إعداد البحوث المشتركة بين باحثين أو اكثر تفصل بينيما مساحات جغرافية .د

 . متباعدة
.   التحضير لعقد ندوات أو مؤتمرات عممية وتبادل البحوث واحالتيا إلى خبراء.ىـ

 يمكن استغالل خدمات البريد اإللكتروني لمرد عمى (2)ومع ذلك كمو
االستفسارات المرجعية التي يطرحيا الباحث عبر البريد اإللكتروني في أي عمم من 

 Internet publicالعموم، ومن ىذه المواقع موقع مكتبة االنترنيت العامة 

Library وموقع الخبراء All Experts أو المواقع المتخصصة مثل Ask the 

Dentist ،مواقع تحيل الباحثين إلى متخصصين لإلجابة عن استفساراتيم وثمة 
.  Askmeمثل موقع 

 

:  النشر اإللكتروني.2
                                                 

.  المنشاوي لمدراسات والبحوث، مصدر سابق (1)
، 3000مدى إفادة االنترنيت لمباحثين في مجال البحث العممي، العربية . فضل كميب (2)

.  17، ص 2002، 3/4ع
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تتيح االنترنيت العديد من المراجع والحقائق المنشورة إلكترونيًا والمتوفرة 
خدمات التكشيف إضافة إلى من خالل البحث اآللي المباشر واألقراص المكتنزة 

واالستخالص ونشر العديد من الدوريات العامة والمتخصصة ونشرات اإلحاطة 
ومن المعروف أن ميزانيات شراء الكتب والدوريات ومصادر . الجارية والفيارس

المعمومات األخرى في المكتبات ومراكز المعمومات محدودة جدًا حتى في الدول 
تعاني من ضيق أماكن التخزين وبطء في عممية استرجاع والصناعية والغنية، 

وقد جاءت حقبة استثمار المصغرات الفممية والبطاقية لمتخفيف من . معموماتيا
وطأة استخدام الورق ثم جاء دور الخزن اإللكتروني بواسطة الحواسيب اإللكترونية 

وبناء عمى ذلك يمكن ذكر فوائد النشر . وبعد ذلك برز دور األقراص المكتنزة
 ( 2()1):يأتاإللكتروني لمباحثين بما ي

عرف عمى المقاالت والدراسات والبحوث المنشورة في آالف الدوريات العممية الت. أ
والبحثية المحكمة المنشورة إلكترونيًا عبر االنترنيت في دول العالم وبمغات 
متعددة وخاصة اإلنكميزية منيا، ثم حصر البحوث والدراسات التي يحتاجيا 
الباحث مع إمكانية الوصول إلى النصوص الكاممة ليا وتفريغيا في حاسوب 

.  الباحث أو طباعتيا عمى الورق أو نقميا عمى األقراص المرنة أو المكتنزة
الحصول عمى المعمومات المرجعية وعمى إجابات استفسارات الباحثين، وقد . ب

يحتاج الباحث إلى معمومات أساسية عن موضوع معين في موسوعة أو 
معمومات عن مدينة معينة أو معمومات جغرافية وخرائط في المراجع الجغرافية 

 . واالطالس أو معاني وتفسيرات واشتقاقات الكممات في القواميس
 فان مكتبة االنترنيت االفتراضية تقدم لمباحثين ما تعجز اكبر ومع كل ما تقدم. ج

 فيي توفر آالف المجالت ،مكتبات العالم عن تقديمو ولكافة شرائح المجتمع
 العديد من الكتب التي واناتوالصحف لمختمف دول العالم والمغات مع عن

يمكن الوصول إلييا عن طريق اسم المؤلف أو عنوان الكتاب أو رقم 
.  ومن أىم ىذه المصادر الدوريات اإللكترونية. الخ...الطمب

                                                 

.  مصدر سابق, المنشاوي لمدراسات والبحوث (1)
(2) H. Azmic. Electronic Journals: A study of library and information 

journals on the Internet. Cairo: Azmic, 2000, p.77.  
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  E-Journals: الدوروات اإللكرتونية

أن ارتفاع كمفة طبع ونشر وتسويق الدوريات الورقية وتأخر وصوليا إلى 
 إلى اتجاه نشر الدوريات إلكترونيًا لما  ذلك كموعوامل أخرى قد قادوالمستفيدين 

قد وتتميز بو من سرعة القبول والنشر وعرضيا الصور واألشكال بألوان متعددة 
 Open) مبادرة االستعمال المفتوح (1)كما ظيرت. ديويتكون متحركة عمى شكل ف

Access)  لمحصول عمى البحوث آنيًا ومجانًا ويمكن الحصول عمى محتويات
( DOAJ)المجالت العممية التي تعتمد ىذا المبدأ من كشافات عديدة أىميا 

Directory of Open Access Journals شير الناشرين الذين يعتمدون أ ومن
وفي مجال عمم . Internet Scientific Publicationsىذا المبدأ ىو 

دورية إلكترونية معظميا في الواليات  (241) تصدر (2)المعمومات والمكتبات
نكمترا وان  .  من ىذه الدوريات تصدر بالشكمين الورقي واإللكتروني% 77المتحدة وا 

 الدوريات التي تحولت إلى النشر اإللكتروني ىي الدورية (3)شيرأومن 
 التي تخزن نصوصيا الكاممة في بنك Harvard Business Reviewالمشيورة 

معمومات لوكييد وتعاقدت مع دار نشر جون وايمي عمى نشر محتوياتيا كاممة من 
.  1982منذ عام  (Nexis)خالل شبكة معمومات 

 اكثر األصناف تعميمًا واستعمااًل بفضل (4)وتعد الدوريات اإللكترونية
صبحت أعدادىا في زيادة مستمرة ومطردة، فقد تضاعفت أ و،إمكانيات االنترنيت

 عام 3034 إلى 1991 عنوانًا عام 110أعدادىا المتوفرة عمى االنترنيت من 
2006 عام 8882 ثم إلى 1997

، لذا انعكس تاثير نشرىا اإللكتروني عمى (5)
 بدأت أعداد الدوريات الورقية في المكتبات األوربية فقدمجموعة المكتبة وخدماتيا 

                                                 
(1) Gibbs, Mark, Smith Richard. Navigating in the Internet. Indiana, 

SAMS pub.1993, p.10.  
(2) H. Azmic. Op. Cit. p 77.  

.  54، ص 2006المجتمع العربي، : عمان. المكتبة اإللكترونية. رأفت نبيل عموة (3)
المجمة العربية لممعمومات، م . بيجة بو معرافي، بناء المجموعات وعيد النشر اإللكتروني (4)

.  132 – 129، ص ص 1997، 2، ع 18
  http:// www. dialog. com / sources: الموقع (5)
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 مكتبة بحثية 119 قامت إذواألمريكية تتضاءل لمصمحة المجموعات اإللكترونية، 
 بإلغاء االشتراك في دورياتيا 1992-1990من اكبر المكتبات البحثية بين عامي 

مميون دوالر، وتم ترشيد األنفاق عمى اقتناء  (21)الورقية التي تصل قيمتيا إلى 
وخزن وصيانة المجموعات الورقية وذلك بالتوجو نحو اقتناء األقراص المكتنزة 

العديد من وفضمت . واالشتراك في قواعد البيانات واالرتباط بشيكات المعمومات
المكتبات خدمة إتاحة المعمومات إلكترونيًا بداًل من اقتناء المجموعة الورقية، وىذا 

.  يؤكد تحول المكتبات من استراتيجية بناء المجموعات إلى استراتيجية الوصول
  (1):لىعوتشمل الدوريات اإللكترونية مجموعة متنوعة من الدوريات يمكن تقسيميا 

 .e-form onlyر ورقي يدوريات تصدر بشكل إلكتروني فقط وليس ليا نظ. أ

-e. دوريات كان ليا اصل ورقي ثم توقفت وتحولت إلى شكل إلكتروني فقط. ب

form form original printed  

   Electronic printed format دوريات تصدر بشكمييا الورقي واإللكتروني. ج

 Journals on CD – Rom دوريات متوفرة عمى األقراص المكتنزة .د
.   دوريات متوفرة عمى الخط المباشر من خالل قواعد وشبكات المعمومات.ىـ
وىي مقاالت تتاح  (Single–e–articles) المقاالت اإللكترونية المنفردة .و

 . إلكترونيًا حال قبوليا لمنشر وقبل ظيور الدورية نفسيا
تتوفر الدوريات والصحف ف ، الدوريات المتوفرة عمى موقع الشبكة العنكبوتية.ز

كل ما تستطيع )العالمية العامة وبمغات مختمفة لالستعمال المجاني مثل موقع 
ويوفر الموقع خيارين رئيسين عمى صفحتو  (All You Can Readقراءتو 

األولى ىما الدوريات والصحف، فإذا أراد استخدام اختيار الدوريات والنقر 
عمييا فانو سيحال إلى صفحات أخرى تحدد لو موضوعات متعددة مرتبة 

 خيارات إضافة إلى( Woman)وانتياًء بالمرأة  (Art)مجانيًا ابتداًء من الفن 
ومن الممكن الوصول إلى . خرى موزعة عمى المناطق الجغرافية في العالمأ

عدد كبير من الدوريات وقراءة محتوياتيا بالمغة التي صدرت بيا واحدث 
أما موقع الصحف فانو يقود المستخدم إلى أسماء جميع دول . صدور ليا

 (مصر)العالم مرتبة بشكل ىجائي وحالما يتم الضغط عمى بمد معين مثل 
                                                 

.  مصدر سابق. المنشاوي لمدراسات والبحوث (1)
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 تظير أسماء الصحف المصرية بأخبارىا 
 .http: // www: وموضوعاتيا بالمغة العربية، وعنوان ىذا الموقع ىو

allyoucanread. com شير المشروعات الرائدة في مجال النشر أ ومن
( CORE) ومشروع كور  ADONIS project(1)واإللكتروني لمدوريات ه

التابع لجامعة كورنيل بالتعاون مع الجمعية الكيميائية األمريكية، ومشروع ريد 
 AT&Tالتعاوني بين جامعة كاليفورنيا وشركة  (RED SAGE)سيك 

 The University Licensing program. لالتصاالت، ومشروع توليب
.   وتسع جامعاتElsevierالتعاوني بين الناشر 

: املراجع اإللكرتونية

وىي التي يستشيرىا الباحثون لمحصول عمى إجابات أو معمومات ميمة 
 م األقراص المكتنزة أموسريعة ومتوفرة بشكل إلكتروني سواء عمى االنترنيت أ

:  متعددة األغراض، ومنيا عمى سبيل المثال
 ،موسوعة إلكترونية عامة ومتخصصة (100) ما يزيد عمى ثمةف:  الموسوعات.أ

شيرىا الموسوعة البريطانية التي صدرت عمى قرص مكتنز كما ذكر أومن 
قتصر عمى المشتركين مسابقًا ثم دخمت عمى الخط المباشر إال أن استخداميا 

مميون  (16)الذين يدفعون اشتراكًا سنويًا قدره خمسون دوالرًا وتشتمل عمى 
( 500)صورة فوتوغرافية وخرائط مع  (4200)ألف مقالة و  (66)مرجع و 

ألف من ارتباطات النصوص التشعبية الرشاد القارئ من نص إلى نصوص 
ولمزيد من المعمومات عن الموسوعة يمكن مراجعة الموقع . أخرى ذات عالقة

http://www.britannica.com وكذلك موسوعة كولومبيا اإللكترونية 
( 2)المختصرة التي تقدم معمومات مجانية عمى الموقع

http://www.encyclopedia.comالمتخصصة   ومن الموسوعات
: المتوفرة إلكترونيًا موسوعة

                                                 

.  56مصدر سابق، ص . رأفت نبيل عموة (1)
  http://www.britannica.com (Retrieved 15/12/2006): الموقع (2)
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McGraw – Hill Encyclpedia of Science and Technology  

التي بمغ عددىا المئات بمختمف لغات العالم ومنيا :  اإللكترونيةات المعجم.ب
 Merian Webster Dictionary with Thesaurusالمعجم المشيور 

ألف من المرادفات  (100)ألف تعريف ومصطمح و  (70)الذي يشمل 
اكثر من  (http://yourdictionary.com)( 1)يوفر الموقعوكذلك . واألمثال

وىناك موقع . لغة من لغات العالم (150)قاموس إلكتروني الكثر من  (600)
الذي يقدم خدمة (One Look Dictionary)( 2)قاموس النظرة الواحدة
: قاموس بمغات العالم المختمفة وعمى الموقع (509)إلكترونية من خالل 

http: // One Look. com  
:  ومن أمثمتيا كتاب الحقائق في العالم:  الحوليات والكتب السنوية.ج

World Almanac and Book of Facts  

.  الذي يشتمل عمى معمومات مقروءة وأخرى مصورة وفديوية
دليل لمجامعات والمنظمات المينية في  (400) ويتوفر منيا اكثر من : األدلة.د

دليل المنظمات الطبية األوربية ودليل عالم المعرفة )مختمف دول العالم مثل 
world of learning ودليل المنظمات المينية األمريكية Encylopedia 

of Associations  .
يوجد اكثر من قاعدة إلكترونية تعالج موضوع الشخصيات :  السير والتراجم.ىـ

المعروفة في العالم ومعمومات تفصيمية عن كل شخصية وتصدر عمى شكل 
وىناك قاموس التراجم . … who’s who inسمسمة بعنوان 

(Biographical Dictionary)  ( 25000)الذي يوفر معمومات عن
 تاريخية مختمفة تمتد من العصور القديمة حتى الوقت الحاضر مددٍ شخصية ل

. http://www.Sq.com/biography: من خالل الموقع

                                                 

  http://yourdictionary.com (Retrieved 1/10/2006): الموقع (1)
  http://Onelook.com (Retrieved 2/11/2006): الموقع (2)
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 Atlopedia )(1)مثل أطمس الخط المباشر:  األطالس والمعاجم الجغرافية.و

online)  الذي يحوي خرائط طبيعية وسياسية ممونة لمختمف الدول وعمى
.  .http://www.atlopedia.com :الموقع

أنواع أخرى من المراجع اإللكترونية كاإلحصائيات السكانية وبيانات الشركات . ز
ومن المواقع العربية التي بدأت بتامين . وقوائم الياتف والعناوين والببموغرافيات

الذي يضم مجاميع من كتب التراث العربي  (الوراق)النشر اإللكتروني موقع 
 (2):وأميات كتب الفقو والعقيدة وعموم القرآن والحديث عمى الموقع

http://www.alwaraq.com .
 
:  الدخول إلى شبكات المعمومات البحثية وفهارس الكتب.3

يوجد العديد من شبكات المعمومات البحثية األكاديمية وغير األكاديمية 
اإللكترونية عمى المستوى الوطني واإلقميمي والعالمي المرتبطة باالنترنيت وجعمت 
معموماتيا متاحة لممستخدمين اآلخرين عمى الشبكة من مختمف مناطق العالم ومن 

 The Joint Academicأىميا الشبكة األكاديمية الموحدة في بريطانيا 

Networks in UK / JANET ومركز شبكة OCLC األمريكية المشيورة 
فيارس المكتبات إلى  ومن الممكن الدخول World Catوقاعدتيا المعروفة 

العالمية الكبرى كمكتبة الكونكرس األمريكي ومكتبة المتحف البريطاني والتعرف 
 لممكتبات OCLC (3)ويتيح مركز. عمى محتوياتيا من مصادر المعمومات

 إمكانية الوصول إلى وثائق بالنص First searchالمشاركة من خالل نظام 
 مع مكتبة الكونكرس لتقديم OCLCيشترك والكامل ومستخمصات وكشافات 

: الخدمة المرجعية االفتراضية، ومن أىم قواعد بياناتو التي يقدميا لممستفيدين
  OCLC papers Firstقاعدة بيانات أوراق المؤتمرات 

 OCLC proceedings Firstقاعدة بيانات محاضر جمسات المؤتمرات 

                                                 

  http://www.altopedia.com (Retrieved 2/9/2006): الموقع (1)
  http://www.alwaraq.com (Retrieved 4/8/2006): الموقع (2)
  http://www.Oclc.com/databases (Retrieved 15/9/2006): الموقع (3)
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 ERICقاعدة بيانات المصادر التربوية 
 GPOقاعدة بيانات المصادر الحكومية 

 MedLineقاعدة البيانات الطبية 
 World Almanacقاعدة بيانات التقويم العالمي  
 PAISقاعدة بيانات الشؤون العامة 

قاعدة القائمة الموحدة لمدوريات التي تقتنييا المكتبات األعضاء في المركز  
 

:  الدخول إلى قواعد البيانات البحثية.4
 يتوفر لمباحثين قواعد بيانات مختمفة عمى االنترنيت منيا المجانية ومنيا مقابل 

وتمثل ىذه القواعد مصدرًا ال ينضب من المعمومات البحثية الميمة . اشتراك سنوي
:  لمباحثين ومن أمثمة ىذه القواعد

 

 DIALOG (1)قواعد بيانات ديموك . أ
وىي المؤسسة الرائدة التي قامت بتقديم خدمات قواعد البيانات والبحث 

 وتعد حاليًا من اكبر ،1972واالسترجاع لممعمومات عمى الخط المباشر منذ عام 
مميون تسجيمة  (800)مؤسسات خدمات المعمومات اإللكترونية الكثر من 

التسويق، والعموم وإدارة األعمال، : لوغرافية في حقول موضوعية متعددة أىميابب
والتكنولوجيا، والعموم الحالية والمصرفية والعموم االجتماعية واإلنسانية وعمم 

:  المعمومات من خالل المنتجات اآلتية
1. DIALOG وىو المصدر الرئيس لكل قواعد البيانات وخدماتيا في 

 . المؤسسة

2. DIALOG data star قاعدة بيانات عن إدارة 3500 خدمات الكثر من 
 . األعمال والمعمومات التقنية والفنية

3. DIALOG profoundفي مجال التسويق والصناعة والتجارة  . 

4. DIALOG News Room صحيفة ومجمة  (7000) خدمات الكثر من
:  لوغرافية التي يوفرىا دايموكبومن ضمن التسجيالت الب. عالمية تجارية

                                                 

  http://www.dialog.com/sources (Retrieved 2/10/2006): الموقع (1)
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Historical Abstracts (File 39), Dissertation Abstracts (File 35) 
Library and Information science Abstracts, LISA (File 61) 
Harvard Business Review.  
والدورية األخيرة ىي من دوريات المراجعات في إدارة األعمال وتحوي النصوص 

.  الكاممة
:  ومن القواعد الخاصة باألدلة

Encyclopedia of Associations (File 114). 

  D & B Dan’s Market Identifiersدليل التعريف باألسواق 

  The software Directory (File 236)دليل البرمجيات 
: ومن القواعد الخاصة بالمعمومات الرقمية

ICC British company Directory (File 561).  

:  دليل الشركات البريطانية
 

  Digital Dissertations: قاعدة الرسائل الجامعية .ب
يوجد عدد من المواقع المتخصصة برسائل الماجستير والدكتوراه ومن 

 (1):أىميا
UNI Proquest Digital Dissertations الذي يحوي اكثر من مميون 

جامعة ومعيد تعميمي في العالم مع  (1000)ألف رسالة ألكثر من  (600)و
وتوفر القاعدة مستخمصًا لرسائل . رسالة (47000)إضافات سنوية تقدر بـ 

  ئل ومستخمصًا لرسا1980 كممة بدًء من عام 350الدكتوراه بحدود 

 : ىذه القاعدة عن طريق الموقعإلى  كممة ويمكن الدخول 150الماجستير بحدود 

http://www.lip.umi.com/dissertations  
 
( 2) موقع قواعد.ج

EBSCO  
  دورية4500موقع لقواعد بيانات متعددة االختصاصات إلتاحة بحوث 

 قاعدة بيانات باعتماد المغة الطبيعية 35النص الكامل والمستخمص من خالل 
                                                 

.  مصدر سابق. المنشاوي لدراسات والبحوث (1)
 http://www.lib.umi.com/dissertations (Retrieved 13/7/2006): الموقع (2)
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 :ىذه القواعد عن طريق الموقعإلى والمنطق البولياني ويمكن الدخول 
http://www.epnet.ebesco.com  

 
 News Group (1): المجموعات اإلخبارية.5

كثر من عشرة آالف مجموعة نقاشية لمباحثين وغيرىم من أتضم وىي 
يتحاورون ويسألون ويجيبون عن موضوعات عممية واجتماعية ف ،مواضيع مختمفة
 تستجد أمور وتمغى أخرى فإنووىذه المجموعات في نشاط مستمر . ومينية وغيرىا

لى مجموعات اكثر تخصصًا وتوضع ىذه النقاشات في عومجموعات اخرى تنقسم 
 مكان مخصص لممجموعة عمى الشبكة يسمى 

News Server يدخل اليو المشتركون لقراءتو وتبادل وجيات نظرىمإذ  .
ثم  (.Sci)والعموم  (.pol)فالمشارك يبحث أواًل عن موضوع اىتمامو مثل السياسة 

يذىب إلى خيارات المستوى الثاني أو الثالث حتى يصل إلى موضوعو الدقيق 
لينضم إلى مجموعتو ويمكن االرتباط بالمجموعة عبر عدة متصفحات مثل 

 . موازييك

 
  Ask the Librarian (2) الحوار اإللكتروني.6

 أو الحوار Live Help Serviceوتسمى الخدمة المباشرة عمى اليواء 
 وتقوم عمى التفاعمية المباشرة Chat with Librariansين ياإللكتروني مع المكتب

بين المستفيد والمكتبي، واليدف منيا اإلجابة عمى األسئمة ذات الطابع السريع وتتم 
من خالل موقع عمى االنترنيت، واعتمادًا عمى عدد العاممين في قسم الخدمات 

تكون سرعة اإلجابة عمى نفسو المرجعية وعدد المستفيدين المتصمين في الوقت 
طمب المستفيد، ولالستفادة من ىذه الخدمة يمكن الدخول إلى عدد من الروابط 

: منيا
http://ask.nyp/org/chat.htm/ 

لموقع مكتبة نيويورك العامة  
http://www.suffolk.lib.ny.us/sn/  

                                                 

.  المنشاوي لمدراسات والبحوث، مصدر سابق (1)
.  4، ص 2003، 2سميمان الدباعي، خدمات الحوار اإللكتروني المكتبي، المعموماتية، ع  (2)



                   (   55) العدد –آداب الرافدون 

 م2009/هـ1430

 21 

ولموقع مكتبة ىامبتون العامة في نيويورك  
 عمى موقع األتيومن أمثمة االستفسارات التي تطرح عمى ىذه المواقع المثال 

: (1)الخميج العربي لألطفال المعاقين
الرياض : البمدعمر النافع : السائلقمة مشاركة ذوي االحتياجات الخاصة أنمسهم 

 تكثر المؤتمرات والندوات وورش –لدي موضوع أتمنى أن يطرح لمنقاش من خالل موقعكم الرائع إن أمكن 
العمل الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة وىذا شيء إيجابي يدل عمى مدى االىتمام الواضح بيذه الفئة ولكن 

ما نالحظو ىو قمة مشاركة ذوي االحتياجات الخاصة أنفسيم في ىذه األحداث التي تخصيم رغم إمكانية 
 .مشاركتيم وعدم وجود عوائق مباشرة تحول دون ذلك

 – وقميل في اإلعاقة الحركية – ونادرًا من اإلعاقة البصرية –ىناك مشاركة جيدة من ذوي اإلعاقة السمعية 
 ثانيا – دائمًا يحاولون التقوقع واالبتعاد عن المشاركة –المشكمة ليست في المنظمين ولكن في المعوقين أنفسيم 

 وحتى العائالت – أو المراكز وموجية لمعائالت – اغمب الندوات التي يقيميا التربويون موجية لمتربويين –
 ولكن – نتمنى مشاركة المعوقين وعائالتيم – وتمك ىي الحقيقة – يريدون األكل جاىزًا –يبتعدون عن المشاركة 
.   كيف؟ شكرا الىتمامك

<< << << اضغط ىنا لقراءة الجواب >> >> >> 
( 2) اإلحاطة الجارية.7

يمكن لممكتبة من خالل موقعيا عمى االنترنيت تقديم ىذه الخدمة بشكل 
خدمة البث االنتقائي : يتميز من خالل استخدام األساليب الحديثة اآلتية

لممعمومات، عرض قوائم المقتنيات الجديدة، التعريف باألنشطة الجارية في 
المكتبة، خدمة عرض الكتب، وقوائم النشرات البريدية وىي من أىم خدمات 

االنترنيت إلحاطة المشترك في ىذه القائمة بكل ما يستجد في المجموعة التي 
 . يشترك فييا

 

: اإلعارة التعاونية. 8
 لم يعد فإنووىي واحدة من أىم أشكال الوصول إلى مصادر المعمومات 

البشرية أن تدعي االكتفاء وبإمكان أي مكتبة ميما توفر ليا من اإلمكانات المادية 
                                                 

.  مركز الخميج العربي لألطفال المعوقين (1)
 http://www.gulfkids.com/or/consultations (Retrieved 2/12/2006).  

دار صفاء، : سناء حافظ التكروري، نظم استرجاع المعمومات بين النظرية والتطبيق، عمان (2)
.  152، ص 2005
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 (1)الذاتي من المعمومات في خضم ما يسمى بانفجار المعمومات، ويشير الجبري
 يمكن إذإلى أن االنترنيت حققت كثيرًا من اآلمال في خدمات المراجع والمعمومات 

الدخول إلى فيارس ولممستفيد البحث من خالل موقع المكتبة عمى الشبكة 
 تممك المصادر المطموبة ثم طمبيا، ومع ىلالمكتبات وخاصة الكبيرة منيا ومعرفة 

توفر الحاسوب وظيور خدمات االنترنيت وعمميات البريد اإللكتروني اصبح 
 . باإلمكان القيام بإعارة المكتبة نسخة من ممف الوثيقة المطموبة

  
:  التعمم عن بعد.9

الذي اتسع استخدامو في عدد كبير من دول العالم منذ اكثر من ربع قرن 
 تشير الدراسات في العديد من إذ 1963 تطبيقو في بريطانيا عام (2)وكان أول

الدول إلى الترابط الوثيق بين تطور قطاع التعميم العالي من جية وتطور تكنولوجيا 
 إلى (3)وتشير بعض التقديرات.  من جية أخرىالمعمومات والتعميم ومنيا االنترنيت

أن جامعات التعميم المفتوح حققت نتائج مذىمة ومتفوقة أحيانًا عمى النظام التقميدي 
الحضوري نتيجة لتطور منيجيات التعميم عن بعد وتعميق الوعي العممي لمطالب 

ان التعميم المفتوح يمكن أن يركز عمى ومن خالل تقنيات وأجيزة التعميم والتدريب، 
متابعة المواد العممية المرتبطة بالتخصصات النادرة التي ال تتوفر إال في كفاءات 

ن البعد أ (4)يضاف إلى ذلك. عالمية قميمة غير قابمة لمتنقل إلى كافة الجامعات
من تكاليف النظام % 30 ال يكمف سوى ألنواالقتصادي لو أىميتو في ىذا التعميم 

ة في بداية تعميمو لتامين المستمزمات ظالرغم من تكاليفو الباهعمى الحضوري 
 باالنخفاض بعد ازدياد ت أن ىذه التكاليف سرعان ما أخذغيراإلدارية والتقنية 

                                                 

خالد الجبري، دور االنترنيت في دعم وظائف المكتبة وتطويرىا، مجمة مكتبة فيد الوطنية م  (1)
.  67، ص 2001، 7

، 2001، 1، ع3000محسن العريني، التعميم عن بعد لعمم المكتبات والمعمومات، العربية  (2)
.  212-211ص 

.  المنشاوي لمدراسات والبحوث، مصدر سابق (3)
        ..http://www.ituarabic.org/E-Education/Docq-Palestine ppt: الموقع (4)

(Retrieved on 3/10/2006). 
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 أىمية ىذا التعميم (1)وتبدو. عدد الطمبة المسجمين وتحمل جزء من نفقاتو المالية
كذلك بعد أن أصبحت المؤسسات الجامعية غير قادرة عمى استيعاب األعداد 

 الحاجة إلى فتح فروع جديدة في أماكن ال تتوفر ليا معالمتزايدة من الطمبة 
 . الطاقات البشرية المؤىمة في العديد من التخصصات األكاديمية

 
( 2) تدريب المستميدين .10

عن طريق برامج تعدىا المكتبات ومراكز المعمومات بيدف تنمية وذلك 
 يمكن لممكتبة إذميارات المستفيدين لمتعامل مع مصادرىا والمعمومات التي تتقنيا 

من خالل موقعيا عمى االنترنيت إتاحة صفحات في موقعيا عمى الشبكة تتضمن 
أدلة إرشادية ومحاضرات مكتوبة ومصورة لتدريب المستفيدين عمى االستفادة من 

ويعد تدريب المستفيدين عمى ميارات استخدام االنترنيت . خدمات المكتبة المختمفة
وسيمة من وسائل التعمم والتعميم تكسبيم معرفة وتطويرًا لمعمميات التعميمية الن 

الباحث يعتمد عمى ذاتو في الحصول عمى المعمومات ومع كثرة البحث 
 يحقق تطويرًا لإلنتاجية الفردية، وتتيح ، وذلككثر سيولةأواالسترجاع يصبح األمر 

االنترنيت لطمبة العمم اإلحاطة بتكنولوجيا االتصاالت المتقدمة من خالل البرامج 
 أكبر واالتصال بA and T learning Network: التعميمية عمى الشبكة مثل

 . المكتبات العالمية لالطالع عمى آالف الموضوعات والترجمات المغوية
 

( 3) الترجمة اآللية.11

 خدمة الترجمة اآللية لموثائق اإللكترونية عمى االنترنيت من الخدمات دتع
 فأغمبية المحركات والمواقع المختصة توفر إمكانية ،المضافة األكثر رواجًا اليوم

 ونذكر من جممة ىذه ،ية لموثائق المسترجعة في عدد كبير من المغاتلالترجمة اآل
                                                 

(4) Owston, R. D. the world wide web. A Technology to Enhance 
Teaching and learning. Educational Researcher, vol 2b. No2, 1997, 
pp.27-28.  

.  12-11فضل كميب، مصدر سابق، ص  (2)
. المختار بن ىندة، البحث الذكي وخدمات القيمة المضافة لممعمومات عمى شبكة االنترنيت (3)

.  27، ص 2001، 4، ع300العربية 
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( voila.fr) http://www. الفرنسيVoilaالمحركات محرك 
(http://www.altavista.com.) لكن تجدر اإلشارة إلى أن ىذه الترجمة تبقى و

:  ترجمة أولية وغير معمقة لعدة أسباب منيا
عدم اعتماد المحركات عمى الخوارزميات المسانية المختصة لممعالجة . أ

الموضوعية والنحوية لمنصوص بل تقتصر عمى تقنيات قوائم المصطمحات 
 تعمق من غيرالموازية مع خوارزميات نحوية مبسطة لمقيام بالترجمة الموازية 

 . في التحميل الموضوعي والمعرفي لموثائق
 عدم قدرتيا عمى الترجمة المختصة في ثمسطحية المجال المعرفي لممحركات . ب

 . مجاالت معرفية دقيقة تستوجب مجموعة من المصطمحات الخاصة
 

:  استخدامات وتطبيقات أخرى.12
ه فيمثل تسويق الكتب والمصادر الورقية األخرى والتعامالت التجارية والتر

.  والتجول في المتاحف والمعارض العالمية

: معاوري تقووم مصادر معلومات االنرتنيت

 أن ليس جميعيا يتصف غيريتوفر الماليين من المصادر عمى االنترنيت 
 لذلك يجب تقييميا قبل االستفادة ،بالجودة المطموبة من قبل الباحثين األكاديميين

: التي تركز عمى خدمة المستفيد النيائي( 2()1)منيا حسب المعايير اآلتية
:  الشمول.1

 الزمنية، مدةما ىي المواد التي يتضمنيا المصدر؟ الحقل الموضوعي، ال
 : ويتضمن الشمول النواحي اآلتية؟شكل أو نوع المواد المغطاة

 ىل أن جميع نواحي الموضوع مغطاة؟ Breadthالسعة . أ
.   مستوى التفصيالت التي يغطييا المصدر عن الموضوعDepthالعمق . ب
 زمنية معنية؟ مددٍ  ىل أن معمومات المصدر محددة لTime الزمن .ج

                                                 
(1) Smith, Alastair. Criteria for Evaluation of Internet Information 

Sources.  
       http://www.vuw.ac.nz/staff/alastairsmith/evaln(Retrieved. 6/7/2005).  
(2) Beck, Susan. Evaluation Criteria: The Good, The Bad or why It’s a 

Good Idea to Evaluate the web sources. (Retrieved on 6/7/2005).  

http://www/
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 أنواع معينة من مصادر االنترنيت مثل الشبكة ثمة ىل Format الشكل .د
 مستثناة؟  (Telnet)الياتفية 

 

:  المحتوى.2
 مجرد آراء؟ ىل يحوي الموقع معمومات م ىيىل المعمومات حقائقية أ  

 مستخمص من مصدر آخر؟ وىل المصدر متكامل أو مجرد روابط؟ مأصيمة أ
 :ويتضمن المحتوى كاًل من

:   الدقة.أ
ىل المعمومات دقيقة؟ ويمكن التأكد من ذلك بمقارنة المعمومات مع 

وجد تحيزات تىل و. مصادر أخرى أو مقارنتيا مع معمومات الباحث الخاصة
سياسية وفكرية؟  

  Authority:  مسؤولية التأليف.ب
ىل يقف وراء المصدر منظمة أو خبير مشيور؟ ىل تذكر مصادر 

المعمومات؟ ىل يمكن االتصال بالمؤلف لمحصول عمى إيضاحات أو تحديثات؟  
 Currency:  الحداثة.ج

ىل تذكر و أن المعمومات ثابتة ال تتغير؟ وىلمدى تكرار التحديث ما 
تواريخ التحديث؟  

  Uniqueness:  التمرد.د
مواقع أخرى، عمى الشبكة )ىل معمومات المصدر متوفرة بأشكال أخرى؟ 

 ما ىي مزايا ىذا المصدر الخاص؟ و، (العنكبوتية، أقراص مكتنزة

 

 Links:  الروابط إلى مصادر أخرى.هـ
كانت قيمة الموقع تكمن في الروابط التي يوفرىا لمصادر أخرى، فيل  إذا

ىل الروابط تشير بشكل واضح وىذه الروابط محدثة وتشير إلى مصادر مالئمة؟ 
 إلى مصدر خارجي؟ 

 
:   جودة الكتابة.و
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ىل النص مكتوب بمغة جيدة؟ 
 

  Graphic and Multimedia Design:التصاميم الصورية والمتعددة األشكال .3

ىل المؤثرات البصرية تدعم المصدر؟  وىل المصدر مشوق لمبحث فيو؟ 
 

:   الهدف.4
ىل يفي المصدر وما ىو ىدف المصدر؟ ىل اليدف مذكور بوضوح؟ 

باليدف المذكور؟  
: من ىم المستفيدون المقصودون من المصدر؟ مستوى المصدر: المستفيدون- 

 ىل تفي المصادر باحتياجاتيم؟ وطمبة المدارس؟ ل  أملناس العاديينأم للمخبراء 
 
 Reviews:  المراجعات.5

ما الذي تذكره خدمات المراجعات عن ىذا الموقع؟ إن استعمال دوريات 
ين ي وبالمقابل فان المكتب، دعامة أساسية لتطوير المجموعات الورقيةدعيالمراجعات 

في بيئة االنترنيت يتوجب عمييم معرفة مواطن الضعف والقوة في مراجعات 
 . مصادر االنترنيت

 

Workability:  الماعمية.6
(1) 

ىل المصدر مناسب ومؤثر في االستخدام؟ وىي النقطة التي تختمف فييا 
 : معايير تقويم مصادر االنترنيت عن اكثر المصادر الورقية، وتتضمن الفاعمية

 
 User Friendliness:  األنظمة الصديقة.أ

ىل األوامر الخاصة واضحة؟ ىل تتوفر معمومات مساعدة؟ ىل تتوفر أنظمة 
 ىل يتوفر تصميم لممحتويات؟ وتفاعمية لممستفيد؟ 

:   البيئة اإللكترونية المطموبة.ب

                                                 
(1) Social Sciences Information Gateway (SOSIG).  
      http://www.Sosig.ac.uk/desire/esrit-htm/ (Retrieved on 13/10/2006).  

http://www/
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 و ىل أ؟لمصادر بالمعدات والبرامجيات القياسيةإلى اىل يمكن الوصول 
 يتطمب برامجيات وكممة دخول ومتطمبات شبكات خاصة؟ 

 
 Searching:  البحث.ج

ما مدى فاعمية استرجاع المعمومات من المصدر؟ ىل المصدر منظم 
 أي مركب ،بطريقة منطقية يسيل تحديد المواقع؟ ىل الييكل التنظيمي مناسب
 وىل يكشف ؟بشكل زمني لممصدر التاريخي مثاًل؟ ىل يوجد محرك بحث جيد

جميع المصادر؟  
 
 Cost: الكممة. 7

أن استعمال ويوجد العديد من التكاليف الخفية والتكاليف الظاىرة، 
كمفة االرتباط ت ثمة ومعدل إشارات ومزود خدمة، واً االنترنيت يتطمب حاسب

بالمصدر واستخدام الممكية الفكرية لممصدر، وفي بعض المناطق توفر شبكات 
 أن الشبكات المجانية ليست موجودة عمى غيرمجانية إمكانية الدخول المجاني 

.  نطاق واسع

 ( 1)معاوري تقووم مواقع االنرتنيت

 المصدر؟ شيرتو، مؤىالتو؟ / من ىو المؤلف  .1

ىل المعمومات عمى الموقع دقيقة ومقدمة بطريقة موضوعية ومتوازنة وكفوءة  .2
 وبمغة جيدة؟ 

 مقارنة الموقع مع المواقع األخرى وىل يقدم شيئًا مميزًا عن الموضوع؟ .3

 مدى حداثة المعمومات؟ .4

 ىل الموقع مناسب لممستفيدين المستيدفين؟ .5

                                                 
(1) Wells, Amy, et al. Authority and Reputation of Sources: The 

Amazing Internet challenge. Chicago: ALA, 1999, pp.85, 235.  
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 مدى صيانة الموقع؟ .6

 مدى استمرارية االرتباط مع الموقع؟ .7

 ىل يخبرك الموقع عن آخر تاريخ لمتحديث؟ .8

 إذا كان لمموقع روابط مع مواقع أخرى فيل تعمل بصورة كفوءة؟ .9

 ىل يتطمب الموقع برامج وأجيزة إضافية؟  .10

 ىل التوضيحات والمواد السمعية والبصرية تضيف قيمة لمموقع؟ .11

 لمعمومات مجانية وغير مقيدة؟إلى اىل إمكانية الوصول  .12

 (1):اآلتيةلييا سناء التكروري المعايير إوتضيف 

 ىل توجد مساعدة عمى الخط المباشر؟ إرشادات لالتصال؟ .13

 ىل يتضمن الموقع معمومات ذات أىمية عممية كبيرة؟ .14

ىل تتصف المعمومات بالديمومة في طبيعتيا؟   .15

: ــةــخامت

أن االنترنيت قد أحدثت ثورة ىائمة في مجال المعمومات في الشك 
ولكنو بالرغم . واالتصاالت في كل نواحي النشاط اإلنساني ولكافة الفئات العمرية

كل اإليجابيات والفوائد التي تتحقق لممكتبات المرتبطة باالنترنيت واستثمارىا من 
فإن الحيوي لرصيدىا اليائل من المعمومات ومواكبتيا كل ما ىو جديد ومعاصر، 

بعض المشكالت التي قد تواجييا ىذه المكتبات في الدول النامية عمى وجو ثمة 
:  الخصوص ومنيا

 فضمونمقاومة التغيير من قبل المستفيدين والعاممين في المكتبات الذين ال ي .1
 مناالرتباط باالنترنيت لعدم امتالكيم الميارات الكافية لمتعامل معيا أو خوفًا 

 . فقدان وظائفيم

                                                 

سناء حافظ التكروري، نظم استرجاع المعمومات بين النظرية والتطبيق، مصدر سابق،  (1)
.  182ص
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العائق المغوي فالمستفيد الذي ال يجيد المغات األجنبية وخاصة اإلنكميزية يواجو  .2
 . صعوبات االستفادة من خدمات االنترنيت

عطل الخطوط الياتفية واالنقطاعات الكيربائية التي تؤدي إلى توقفات في تقديم ت .3
 . الخدمات

فيؤدي ذلك عدم توفر قطع الغيار لمحواسيب في البمدان المستوردة ليذه األجيزة  .4
 .  طويمة أحياناً مددٍ إلى توقفات في تقديم المعمومات ول

االزدحام الشديد الحاصل نتيجة ازدياد عدد المستفيدين يقابمو قمة عدد الحاسبات  .5
 . المتوفرة
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Internet and Its Services  

Asst. Prof. Sa’ad Ahmed Ismael
 

Abstract 

The research aims at defining the internet advantages 

and the E-information sources, their uses, kinds and forms 

according to the medium used, access points, subject coverage, 

authorship, types of information, the possibility of being 

portable or not. The research concentrates on three main 

points: guarantee the E-information sources, the information 

and reference services which the library can offer via the 

internet with actual examples, then the criteria for evaluating 

the E-information sources and the web sites. The research 

followed the documentary method and depended on the 

printed sources and the sources available on the internet as a 

tool for collecting data. The research concluded that the 

internet accomplished great benefits for libraries in offering 

information and reference services as far as the research 

concerns for users in university libraries. 
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