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  :مقدمة 

تحتل مصادر المعلومات اإللكترونية أهميـة كبـرل للبـاحثين 

،  ذلك العصر المتفجر معلوماتياً، ين خاصة في عصرنا هذا والدارس

حيث يشهد هذا العصر تقدماً كبيراً في صناعة المعلومات وشـبكات 

االتصاالت فأتاح للمكتبات ومراكز المعلومات المجال للـدخول إلـ  

البيئة اإللكترونية واعتمادهـا عليهـا فـي أداء وفائفهـا وخـدماتها . 

فبادرت المكتبات ومراكز المعلومات عل  تطـوير أنممتهـا اآلليـة ، 

قراص المدمجـة وقواعـد المعلومـات وشـبكة اإلنترنـت وتقنيات األ

والنشر اإللكتروني . حيث يشهد العصر الحالي تنوعـاً وتعـدداً فـي 

وسائط النشر واستخدام مصـادر المعلومـات اإللكترونيـة مـن قبـل 

 مجموعة ال بأس بها من الباحثين والمؤلفين في شت  التخصصـات . 

تبـر مراكـز إشـعاع علمـي كم النمر إل  الجامعات عل  أنها تعوبح

نمراً لقيامها عل  فلسفة التعليم والبحث العلمـي والرقـي الثقـافي 

علـ  أنهـا والتنموي للمجتمع ، لذا فال بد لها أن تنمر إل  مكتباتها 

، وذلك لما تمارسه من دور ريـادي وهـام فـي بمثابة القلب للجسد 

ي يقـوم بـه إنجاح العملية التعليمية، كما أنها العنصر الرئيسي الـذ

 ويستند عليه البحث العلمي .

 أهمية الدراسة: 

الزاويـة  حجـرتمثل  الجامعية المكتبةكما هو معروف لنا أن 

 في فاعل بدور تقومإنها  حيث ، الجامعي التعليمي النمام في األساس

 تقـويم في األساسية العناصر أحد تعد، كما  الجامعة أهداف تحقيق

 علـ  يدل ورمزًا ، مرافقهاأهم  من احدةو تعد ألنها  نفسها الجامعة

 أو ، التعليميـة العمليـة نجاح يتوقف كما ، العلميتطورها ونموها 
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 تطـوير فـي تسـهم والتي المكتبة تقتنيها التي المصادر عل  فشلها

 .األمام إل  العلمي البحث عجلة ودفع التدريس قدرات

 تقتنيهـا وإذا أمعنا النمر في مصادر المعلومات التقليدية التي

 وأعضـاء ، البـاحثين باحتياجـات تفي ال أصبحت الجامعية المكتبات

البد من أن تقف المكتبات الجامعية وقفـة  كان لذا.  التدريس هيئة

مصـادر  عـنتعيد فيها نمرتها إل  المصادر التـي تقتنيهـا والبحـث 

 هيئة وأعضاء الباحثين باحتياجات إيفاءً وأكثر تطورًا أكثر أخرل

. حيث يعد البحث العلمـي مقيـاس رقـ  األمـم والشـعوب  التدريس

وتطورها في مختلف منـاحي الحيـاة، وبالتـالي فيعـد عضـو هيئـة 

التــدريس الركيــزة المهمــة والدعامــة األساســية للبحــث العلمــي 

بالجامعة نمراً لألبحاث والدراسات التي يقـوم بهـا وتسـاهم بشـكل 

أن يتاح لعضو هيئـة مباشر في تطور البحث العلمي وتقدمه.  والبد 

التدريس مصادر المعلومات المختلفة لكي يتمكن من االستفادة منهـا 

في عمله األكاديمي وأبحاثه ودراساته ، وهذا ما دفع الباحثة إلجراء 

هذه الدراسة من خالل قيـاس اتجاهـات األكـاديميين تجـاه مصـادر 

ود المعلومات اإللكترونية المقتناة في جامعة اإلمـام محمـد بـن سـع

 اإلسالمية بالرياض من زواياها المختلفة.

ال أحد يستطيع أن ينكر أهمية مصادر المعلومـات االلكترونيـة 

خاصة وأنها أثبتت جـدارتها فـي تلبيـة جـزء مهـم مـن احتياجـات 

المستفيدين بدقة ويسر بأشكال متفاوتة مما فـرض علـ  المكتبـات 

مجموعات الورقية االهتمام بمثل هذه األوعية ، وبدأ التركيز عل  ال

يتراجع ويزداد هذا التراجع مـع ارتفـاع تكـاليف الكتـب مـن حيـث 

االقتناء والصيانة ، وضيق الخزن ، ولمثل هذه األسباب أصبح لزامـاً 

عل  المكتبات إعادة النمر في سياسة تنمية مجموعاتها والتفكير فـي 
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 كيفية االنتقال من التركيز المفرط عل  المطبوعات إل  االهتمـام

بالمعلومات اإللكترونية ، والبحث عـن رـرض ضـمها إلـ  مقتنيـات 

 ( 1المكتبة )

باإلضافة إل  دراسات اإلفادة من مصادر المعلومات اإللكترونيـة 

حيث بمختلف أشكالها تعد أحد الجوانب المهمة في المعرفة البشرية 

، والتعرف  تفيد في الكشف عن االحتياجات الفعلية من تلك المصادر

حيـال  نلمشاكل والمعوقات التي تعتري الباحثين واألكـاديمييإل  ا

. ومحاولة التوصل إل  مؤشرات ونتـائ  استخدامهم لتلك المصادر 

تسهم بدورها في تحسـين أوضـاع خـدمات المعلومـات اإللكترونيـة 

 المقدمة للمستفيدين . 

ومن هذا المنطلق تنبع أهمية هذه الدراسة حيث تلقـي الضـوء 

كاديميين بجامعة اإلمام محمد بن سـعود مـن مصـادر عل  إفادة األ

باعتبارهم الفئة الفعلية لهذه المصادر نمـراً المعلومات األكاديمية 

ــة  ــة المتعلقــة بدعــداد الدراســات العلمي لتعــدد احتياجــاتهم البحثي

عل  الرغم من تعدد الدراسات التي تتطرض إل  والرسائل الجامعية . 

ة إال أنه لم تتوصل الباحثة إلـ  دراسـة مصادر المعلومات اإللكتروني

  تتناول موضوع دراستنا الحالية . 

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها: 

األكاديميين إفادة التعرف عل  واقع  يمشكلة الدراسة فبلور تت

مصـادر اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية بالريـاض مـن  جامعة  في

ياس اتجاهاتهم وسـبل وقالجامعة  المعلومات اإللكترونية التي تتيحها

 .  الوصول إليها

 ويمكن بلورة هذه الدراسة ف  التساؤالت التالية: 
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مصـادر لجامعـة اإلمـام األكـاديميين بما مـدل اسـتخدام ـ 1

 ؟المعلومات اإللكترونية 

هل استخدام مصادر المعلومات اإللكترونيـة واإلفـادة منهـا ـ 2

 يقلل من أهمية المكتبة ؟

المقتنـاة بجامعـة اإلمـام ات اإللكترونية ـ هل مصادر المعلوم3

 ؟ جامعة األكاديميين بالتلب  احتياجات 

عن إفـادتهم مـن  جامعة اإلماماألكاديميين ب مدل رضاءما ـ 4

 مصادر المعلومات اإللكترونية ؟ 

جامعـة األكـاديميين بتقف عائقـاً أمـام  يلمعوقات التاـ ما 5

 إفادتهم من مصادر المعلومات؟  مناإلمام 

جامعـة ب األكاديميينتواجه  يـ ما المشكالت أو الصعوبات الت6

 من استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية ؟ اإلمام 

 أهداف الدراسة : 

 علـ  الجامعيـة المكتبـات حـرصمـن تنبثق أهداف الدراسـة 

 وأعضـاء البـاحثين احتياجات لتلبية الحديثة التقنيات من االستفادة

 تـدفق تنميم في الحديثة التقنية لتطوراتا تسخيرب التدريس هيئة

تـوفير مصـادر المعلومـات اإللكترونيـة ، والعمـل علـ   المعلومات

  : تهدف الدراسة إل  بها ، لذا بمختلف أنواعها 

استخدام األكاديميين بجامعة اإلمـام لمصـادر التعرف عل  ـ 1

 المعلومات اإللكترونية ؟
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معلومـات اإللكترونيـة استخدام مصادر الالتعرف عل  تأثير ـ 2

 أهمية المكتبة؟وتقليل واإلفادة منها 

مصادر المعلومات اإللكترونية المقتناة بجامعة  التعرف عل ـ 3

 حتياجات األكاديميين بالجامعة ؟ ومدل تلبيتها الاإلمام 

مدل رضاء األكـاديميين بجامعـة اإلمـام عـن التعرف عل  ـ 4

 ية ؟ إفادتهم من مصادر المعلومات اإللكترون

المعوقات التي تقف عائقـاً أمـام األكـاديميين  التعرف عل ـ 5

 بجامعة اإلمام من إفادتهم من مصادر المعلومات؟ 

ــ6 ــ   ـ ــرف عل ــه التع ــي تواج ــعوبات الت ــكالت أو الص المش

ــات  ــادر المعلوم ــتخدام مص ــن اس ــام م ــة اإلم األكــاديميين بجامع

 اإللكترونية ؟ 

 مجال الدراسة وحدودها: 

 انية : الحدود المك

اإلمـام جامعـة األكـاديميين فـي يقتصر الحدود المكانية عل  

 . بالرياض محمد بن سعود اإلسالمية 

 موضوعية :ال الحدود

 حسـب اإللكترونيـةاقتصرت الدراسة عل  مصادر المعلومـات 

 المعلومـات مصـادر وهـي المعلومـات تـوفر أسـلوب أو اإلتاحـة

  المعلومـات مصـادر،  On Line المباشـر الخط عل  اإللكترونية

 .  المدمجة األقراص عل  اإللكترونية
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 الحدود الزمنية : 

 1427 يتتمثل الحدود الزمنية لهذه الدراسة خالل العام الدراسـ

حيث قامت الباحثة بتجميع البيانات الالزمة إلجراء الدراسة  هـ1428 /

 من خالل توزيع االستبانة عل  مفردات العينة خالل هذه الفترة.

 :أدوات جمع البيانات منه  ولا

الت  تهدف إل  معرفة مـدل إفـادة لطبيعة هذه الدراسة نمراً 

فقد  ، من مصادر المعلومات اإللكترونية جامعة اإلمام ب األكاديميين

ن المسـح إحيـث ، والوصفيالتحليل  اتبعت الباحثة المنه  المسح  

والت  تحتاج إل   للبيانات ذات الطبيعة الكمية ، اًالتحليل  يعد مناسب

أن المسـوحات باإلضافة إل  المعالجة اإلحصائية الستخالص معناها ، 

 .  (2) الوصفية ه  أكثر أنواع المسوحات شيوعاً

لهذه الدراسة من خالل مة ءأقرب المناه  مالوهذا المنه  يعد 

منسـوبي جامعـة تعرف عل  أثر بعض المتغيرات فـ  مـدل إفـادة ال

 .التدريس من مصادر المعلومات اإللكترونية  أعضاء هيئةاإلمام من 

للحصـول  قد استعانت الباحثة باالستبانة كأداة لجمع البيانات:

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهمواتجاهات عل  صورة تعبر عن آراء 

 من قبلتحكيم االستبانة  مصادر المعلومات اإللكترونية ، وقد تمعن 

، علومات إلقرار مدل صـالحيتهااألساتذة وخبراء المكتبات والمبعض 

معلومات عامـة عـن أعضـاء هيئـة  وقد اشتملت عل  عدة جوانب ه 

جهة والتدريس ومعاونيهم تضم االسم ، والجنس ، والدرجة العلمية ، 

الحصول عل  مصادر المعلومات اإللكترونية المقتنـاة ، العمل، والعمر

تمثل المحـور في جامعة اإلمام وينطوي هذا العنصر عل  عدة أسئلة 
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،  تدور حوله األوجه المختلفة لموضوع هـذه الدراسـة ياألساس الذ

مهارات استخدام شبكة االنترنت وخدماتها والبحـث فيهـا كما تناول 

ال، وكيف اكتسـب الخبـرة  ومعرفة هل يستخدم شبكة االنترنت أم

ف  استخدام االنترنت والمكان الذل يتم استخدام شبكة االنترنت وف  

 لشبكة االنترنت فما ه  أسباب ذلك.دم استخدامه حالة ع

 مصطلحات الدراسة: 

لقد تم تحديد بعض المصطلحات المستخدمة ف  دراسـة إفـادة 

رتبط بها من ، وما يمصادر المعلومات اإللكترونية األكاديميين نحو 

 :وه  مصطلحات أخرل لها أهمية وداللة

 :  INTERNET* اإلنترنت

حيث اتضـح حول مفهوم االنترنت وماهيته وقد تعددت الكتابات 

المطروحــة لمفهــوم مــن اســتقراء اإلنتــاج الفكــرل أن التعريفــات 

حيث أجمعت اآلراء علـ  أن االنترنـت اإلنترنت كثيرة وغير محدده 

مـن  لما لهاعصرنا في تعد من أحدث الثورات التقنية والتكنولوجية 

و الحـديث عـن وكثيـراً مـا يبـد أكبر األثر عل  ثورة االتصاالت.

محـدد المالمـح  قرب إل  الحديث عن كيان هالمـ  غيـرالنترنت أا

 . (3) واالتجاه

فلم نصل حت  اآلن لتعريـف محـدد ومقـنن لمفهـوم وماهيـة 

وفقـاً  العديد من التعريفات وتباينت فيما بينهـااالنترنت فقد وردت 

لباحثـة قـد اختـارت ارأل البـاحثين واهتمامـاتهم وتخصصـاتهم ول

 :(4) لتوضيح مفهوم االنترنتفات التالية التعري
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أبو العطا " قد عرف شبكة اإلنترنت عل  أنها "  ينجد " مجدف

، وإنما ه  مجموعة من الشبكات الت  ليست شبكة واحدة قائمة بذاتها

  (5)تتناول المعلومات فيما بينها دون قيد أو رقيب

 عبـارة عـن اعلـ  أنهـالنترنـت اعرف " زين عبد الهادل "  و

مجموعة من الحاسبات المترابطة ف  شبكة أو شبكات يمكن أن تتصل 

عملية االتصال بين الشبكات بروتوكول معين كبر ويحكم أبشبكات 

وال تخضع مسئولية ألية هيئة مركزية. ويمكـن لمهـن كثيـرة أن 

هناك تعريـف  (6) تستخدمه ألغراضها الخاصة بما فيها الدول نفسها

ف  عبارة واحدة " أن االنترنت عبـارة  أخر موجز لالنترنت يتلخص

 (7) عن شبكة شبكات المعلومات

ربما لم تحظ شبكة من شبكات المعلومات بمثل ما حميت بـه و

شبكة االنترنت من اهتمام مـن قبـل البـاحثين فـ  مجـال المكتبـات 

الت  تربط بين ما يقـوم كنتيجة ربيعية للصة الوثيقة والمعلومات 

ئف من ناحية وبين االنترنـت مـن ناحيـة به هؤالء من أنشطة ووفا

 (8)أخرل

ومن حيث مفهوم االنترنت من وجهة نمـر المتخصصـين فـ  

األول شـامل مفصـل ن يفنجـد تعـريف مجال المكتبات والمعلومـات.

 .ف  المجال إجرائيوالثان  تعريف 

إل  أن  يشيرأورده " زين عبد الهادل " الذل فالتعريف الشامل 

مجموعة من أجهزة الكمبيوتر الت  تحتول عل   عبارة عن: االنترنت

منتشرة فـ  جميـع معلومات ف  مختلف الموضوعات وهذه األجهزة 

 (9) من خالل شبكة متطورةأنحاء العالم وترتبط ببعضها 
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بأن فقد عرفه " غالب عوض النوايسة "  اإلجرائيأما التعريف 

دم العديد نترنت عبارة عن " شبكة اتصاالت تربط العالم كله وتقإلا

من الخدمات والمعلومات عليها، كما أنها تساعد ف  إجراء االتصاالت 

بين األفراد أو الجماعات، ويسـتفاد منهـا فـ  مجـال المكتبـات مـن 

، والـدخول  مصادر المعلومات المتوافرة عل  الحاسبات المتصلة بهـا

كما أنهـا  ، إل  فهارس المكتبات األخرل والبحث ف  تلك الفهارس

العديد من اإلجابات عن االستفسارات المرجعية الت  توجـه مـن تقدم 

خاللها والبحث ف  الدوريات اإللكترونية التـ  تتـوفر عليهـا، كمـا 

يمكن تبادل الخبرات المكتبية من خالل االشتراك ف  الجماعـات ذات 

 (10) االهتمام بمجاالت المكتبات والمعلومات

 Availability*اإلتاحة الفورية:  

ية النقل السـريع والـدقيق للبيانـات عبـر المسـافات ، ه  عمل

بحيث يكون األهم إمكانية الوصـول السـريع إلـ  المـواد حيـث تـم 

اختزانها ف  شكلها األصل  أل من خالل مصادر متنوعة من األقراص 

  .(11)المدمجة إل  اإلنترنت مروراً باألشررة الممغنطة

ف متـاح علـ  وبمعن  آخر : تعن  اإلتاحة للوصل إلـ  أل ملـ

هذا الملف أو موقعه علـ  الشـبكة ، اإلنترنت البد من تسجيل عنوان 

والبد من االلتزام بالبرتوكول الذل يكتب به العنوان فالبحث مـثالً 

،  FTPيختلف عـن   GOPHERيختلف عن    TELNETف  الـ

المكتوبة ف  هذا العنـوان ألن والبد من االلتزام بالعالقات الترقيمية 

 (12)ف قد يؤدل إل  عدم االتصال بالموقع المطلوب أل اختال
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 On Line Searchingالمباشر: * البحث باالتصال 

القدرة عل  تقديم االستفسارات مباشـرة لمراصـد البيانـات أو 

بنوك المعلومات ، والحصول عل  اإلجابات بشكل فورل ، مهما بعدت 

 .(13)المسافة بينا وبين هذه المراصد والبنوك

قاسم البحث باالتصال المباشر أيضـاً علـ  أنـه  وعرف حشمت

عبارة عن مراصد بيانـات إلكترونيـة يمكـن البحـث فيهـا بطريقـة 

لالتصـال   TERMINALSعـن رريـق منفـذتفاعليـة تحاوريـة 

،وأحياناً يكـون هـذا المنفـذ علـ  مسـافة آالف بالحاسب اإللكترون 

 (14) يالمركز ياألميال من الحاسب اإللكترون

 Web basedن خالل الشبكة العالميـة : * الدخول م

access  

تشتمل عل  المصادر اإللكترونية علـ  الخـط  التيه  الخدمة 

المباشر، وهذه الخدمة تتـيح لمجتمـع الناشـرين ، وكـذلك تتـيح 

للمستفيدين ف  المكتبة استخدام نقطة وصول واحدة ، للحصول عل  

 .(15)مختلفين المصادر اإللكترونية المختلفة من أماكن وناشرين

  :search enginesمحركات البحث 

عبارة عن برام  حاسوبية تعمل من أجل اسـترجاع المعلومـات 

المتاحة عل  صفحات اإلنترنت ومحرك البحث وسيط بين مسـتخدم 

وهنـاك تعريـف .  (16)اإلنترنت والمعلومات المتاحة ف  هذه الشبكة 

ل  المالحـة بـين برمجيات تساعد المستفيدين عأخر بأنها عبارة عن 

ببعضها البعض بـاحثين عـن المعلومـات شبكات المعلومات المرتبطة 

 (17)ومتلقين لها 
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 :Subject Directories * األدلة الموضوعية

بشكل مبسط عبارة عن مواقـع فـ  اإلنترنـت تهـتم بتصـنيف 

المواقع المتاحة عل  اإلنترنت وفق نمام موضوع  هرم  ، حيث يتم 

من قبـل عـاملين متخصصـين يعملـون لحسـاب  اختيار هذه المواقع

  (18)مؤسسات تهتم ببناء أدلة موضوعية عل  اإلنترنت

 :   Portals * البوابات

البوابات مهمتها إتاحة المصادر المقترحة ، والت  يتم تصـنيفها 

موضوعياً ، كما تعمل عل  إمكانية البحـث التـ  تسـمح للمسـتفيد 

التعــديالت الالزمــة عليهــا بــدجراء استفســارات البحــث المختلفــة و

، وتنقســم البوابــات إلــ  نــوعين همــا : (19) )اســتراتيجية البحــث(

،  HORIZONTAL PORTAL  البوابـات األفقيـة أو العامـة 

 SUBJECT GATWAYSوالبوابات الموضوعية أو المتخصصـة

& PORTALS  . 

 :Beneficial of Use* اإلفادة 

" ومعناها حصـول  المصطلح " إفادة " مشتق من الفعل " إفاد

فيري سالم السالم ( ، أما تعريف إفادة اصطالحيا 20وتحقيق الفائدة )

أن التعريف أصبح أكثر تعقيداً حيث أنه متضمن في دراسات عديدة 

،   Information Useكتلـك المتعلقـة باسـتخدام المعلومـات 

 .(21ودراسات احتياجات المعلومات )
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تخدام ومصطلح اإلفادة وضح " أحمد بدر " بين مصطلح االسو

، فاالستخدام هو السلوك الماهر أمام الباحـث فـي مجـال المكتبـات 

والمعلومات ، واإلفادة هـ  " شـكل مـن أشـكال التحويـل المعرفـي 

للباحث في موضوع تخصصه وهـذا التحـول واالكتسـاب المعرفـي 

الجديد يفترض أنه سيؤدي إل  اكتشاف أو اختراع معلومات جديدة 

فـي أوجـه نشـاط الباحـث األخـرل  أثرهااإلفادة يمهر  ، ولعل هذه

 .(22كالتعليم أو الصناعة أو اإلدارة أو غيرها )

 : هموومعاونهيئة التدريس اء ضأع* 

ف  هذه الدراسـة هـم ومعاونيهم يقصد بأعضاء هيئة التدريس 

الذين يعملون ف  المؤسسات األكاديمية ويتكون مجتمع أعضاء هيئة 

أسـتاذ  ،شـارك أسـتاذ ، أسـتاذ م) وهـ  إلمـام جامعة افي التدريس 

 . معيد و  ،ومحاضر ، (  مساعد

 الدراسات السابقة: 

 فهـرمن خالل البحث عن الكتابات المتصلة بموضوع الدراسة 

تنوع الدراسات المتعلقة بمصـادر المعلومـات اإللكترونيـة بأشـكالها 

 المتعددة وذللك نمراً للتطور السـريع فـي مجـال هـذه الوسـائط

واتساع الحاجة الستخدامها من قبل فئات مختلفة مـن المسـتفيدين، 

تعـاملهم مـع مصـادر ن قياس اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو وإ

بالعديد من الدراسات، أيضاً  يومدل إفادتهم منها قد حماإللكترونية 

ولكن ال توجد دراسات سابقة تتعلق بموضوع البحث بصورة مباشـرة 

مصـادر المعلومـات مـن جهـة ، عـن اسـتخدام  وإنما هناك دراسـات

االنترنت من قبل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم استخدامهم لشبكة 
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دون التطرض لدراسـة مـدل إفـادتهم مـن مصـادر المعلومـات فقط 

 . اإللكترونية

بهدف رصـد أهـم عرض ألهم هذه الدراسات نحاول  يوفيما يل

 .مجال اهتمامهاالمعالم المتصلة منها بحدود هذه الدراسة و

 : والً: الدراسات العربيةأ

لقد حمي اإلنتاج الفكري العربي بالعديد مـن دراسـات اإلفـادة 

ذات الصلة بموضوع الدراسة فمنها دراسات حـول اسـتخدام التقنيـة 

المعلوماتية لكل من قواعد البيانات واألقراص المدمجة في الجامعات 

 رنت في الجامعات العربية العربية وهناك دراسات حول استخدام اإلنت

فهرت عـدة دراسـات تناولـت اسـتخدام قواعـد  1997ففي عام 

" تناولت  حورية مشالي" البيانات واألقراص المدمجة منها ما أعدته 

تفاعل المستفيدين مع األقراص المدمجة أشارت من خاللها إل  فيها 

زيـز مدل تفاعل المستفيدات بقسم الطالبات بجامعة الملك عبـد الع

مع تقنية األقراص المدمجة والتعرف إل  قواعد البيانـات المخزنـة 

علــ  تلــك األقــراص والعقبــات التــي تواجــه المســتفيدات خــالل 

استخدامهن لتلـك األقـراص . وقـد اعتمـدت الباحثـة فـي تجميـع 

البيانات عل  استبانة وجهتها للمستفيدات الالتي يتـرددن علـ  قسـم 

، حيث يوجد مركز معلومات ومحطات المراجع بالمكتبة المركزية 

تشغيل األقراص المدمجة، وذلـك للتعـرف إلـ  دوافـع االسـتخدام 

وأسباب عدم االستخدام من قبل المستفيدات باإلضافة إلـ  المصـادر 

وقد تبين من خـالل  التي تم من خاللها التعرف إل  تلك القواعد . 

مخزنـة علـ  الدراسة انخفاض مستول االستخدام لقواعد البيانـات ال

األقراص المدمجة بقسم الطالبات ولك يرجع إل  عدم توفر تدريب 

منتمم للمستفيدات الستخدام األقراص المدمجـة إضـافة إلـ  عـدم 
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توفر أدلة كافية الستخدام األقراص المدمجة . وقد أوصت الدراسة 

بضرورة توفير بـرام  تدريبيـة منممـة للمسـتفيدات وقيـام إدارة 

دلة استخدام واضحة تساعد المستفيدات علـ  فهـم المكتبة بتصميم أ

 ( .23األقراص المدمجة وتعلم استخدامها)

تناول فيها "  السريحي عواد سنح" تليها الدراسة التي قام بها 

 الملك بجامعة المعلومات قواعد شبكة لمستخدمي البحثية االتجاهات

 اتجاهـات علـ  التعـرف إلـ  الدراسـة هـذه، وهـدفت العزيـز عبـد

 علـ  المحملـة المعلومـات قواعـد شبكة استخدام نحو ستفيدينالم

 الدراسة أجريت وقد . العزيز عبد الملك جامعة في مدمجة أقراص

 عشـوائيةللخدمة من خالل اختيار عينـة  الفعليين المستخدمين عل 

 بدايـة منذ بتعبئتها المستفيدون قام التي الخدمة رلب استمارات من

هــ  1416/1417الدراسـي  العـام صـيف ت وح بالمكتبة الخدمة تقديم

 مـن تقريبًـا ٪ 11 نسـبة يمثل ما وهو استمارة 901 العينة عدد وبلغ

 االسـتبانات عدد وكان استبانة تصميم تم كما ، االستمارات إجمالي

.كما قاسـت الدراسـة مـدل استبانة 85 اعتمدت عليها الدراسة   التي

اتهم البحثيــة ارتبــاط مخرجــات عمليــات البحــث بحاجــاتهم ورغبــ

 نتائ  إل  الدراسة توصلت وقد .مستخدماً في ذلك المنه  المسحي 

تعدد فئات المستفيدين ومستوياتهم وتخصصاتهم حيـث شـكلت  تفيد

فئة أعضاء هيئة التدريس أكبر فئة مستخدمة لهـذه الخدمـة يليهـا 

المحاضرون في المرتبة الثانية ثم رالب الدراسات العليـا باإلضـافة 

أكيد عل  النمرة اإليجابية من قبل المستفيدين تجـاه تلـك إل  الت

 .(24)الخدمة والقائمين عليها

 ونبيـل السـريحي، عواد حسن" وفي العام نفسه قام كل من 

 بجامعـة المعلومـات قواعـد شـبكةبدراسة عـن "  قمصاني اهلل عبد
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 األقراص خدمة قسم عل  الدراسة هذه أعدت. و العزيز عبد الملك

 تـاري  الدراسـة تناولت وقد . العزيز عبد الملك معةبجا المدمجة

 الذي المكتبة إل  مدمجة أقراص عل  المحملة البيانات قواعد إدخال

مـن  ذلـك تبع وما Medline قاعدة في باالشتراك م 1989 عام بدأ

 . 1994إنشاء لشبكة األقراص بالمكتبة عام 

 حيث خدمةال بتلك والفنية اإلدارية الجوانب الدراسة وتناولت

 األجهـزة عـن تفصيالً وأعطت عليها القائمين الموففين إل  أشارت

 الخـدمات الدراسة أوضحت كما . القرصية الشبكة منها تتكون التي

 البيانـات اسـترجاع كانت سواء القرصية الخدمة قسم يقدمها التي

 تقـديم أو ، التدريبية الدورات إقامة أو النصوص، أو الببليوجرافية

 عـن االتصـال خدمة إتاحة أو ، بالشبكة المتعلقة الفنية اتاالستشار

 (.25بها) المتوافر القرصية بالشبكة بعد

في دراسته حـول حاجـات "  عبد المجيد بوعزة" كما أوضح 

المستفيدين من خدمات مكتبات مؤسسات التعليم العـالي وسـلوكهم 

اعد في مجال المعلومات وبين بأن هناك تفاوتاً في نسبة استخدام قو

البيانات حيث تستخدم بكثرة من قبل المدرسين الباحثين فـي مجـال 

العلوم الصـحية باعتبارهـا أحـد المصـادر المهمـة للحصـول علـ  

المعلومات الحديثـة بينمـا تقـل نسـبة االسـتخدام لـدل كـل مـن 

المدرسين الباحثين فـي العلـوم االجتماعيـة واإلنسـانية لمحدوديـة 

ت وعدم تألف المستخدمين لتلك القواعد قواعد البيانات في اإلنسانيا

 (26لدل الباحثين في العلوم االجتماعية . )

فهـرت ثـالث دراسـات تـدور حـول مصـادر  1998أما في عام 

المعلومات اإللكترونية من جوانب شت  ففي دولة البحرين قام كـل 

بالتعريف بخدمة البحث في قواعد "  ربحي عليان وناصر عل " من 

ة عل  األقراص المدمجة وكذلك التعرف عل  واقع البيانات المخزن
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هذه الخدمة في مكتبة جامعة البحرين . كمـا أوضـحنا مـن خـالل 

ــرار  ــدل تك ــتخدمة وموضــوعاتها م ــات المس ــد البيان ــة قواع دراس

 (27استخداماتها )

بدعداد أرروحتهـا لنيـل درجـة "  بامفلح سعيد اتنف" وقامت 

 علـ  المدمجـة األقراص اتكنولوجي ستخداما تأثيرالدكتوراه حول 

 معرفـة . وتهـدف هـذه الدراسـة إلـ   السعودية الجامعية المكتبات

 والعمليـات اإلداريـة الجوانـب عل  المدمجة األقراص استخدام تأثير

 مكتبـة : وهـي جامعية مكتبات ثالث في المعلومات وخدمات الفنية

 سـعود الملـك جامعـة ومكتبـة ، بجـدة العزيز عبد الملك جامعة

 . بالمهران والمعادن للبترول فهد الملك جامعة ومكتبة ، رياضبال

 فـي االشـتراك تكاليف انخفاض عل  الدراسة هذه أكدت وقد

 توصلت كما ، المدمجة األقراص استخدام فل في األجنبية الدوريات

 االختيـار عمليـة سهلت قد المدمجة األقراص أن إل  أيضًا الدراسة

 نحـو المسـتفيدين اتجاهات عل  لككذ أثرت كما ، التزويد أثناء

 الرضـا إل  يميلون المستفيدين فدن عام وبشكل.  المعلومات مصادر

 هـذه أن إلـ  الدراسـة خلصـت كمـا المدمجة األقراص خدمة عن

 تـدريب مثـل المكتبـات علـ  أخـرل أعبـاء أضـافت قـد األقـراص

 .(28)ينالمستفيد

لقيـاس  في نفس العام بدراسـة"  محمودأسامة السيد وقام " 

اتجاهات المستفيدين نحو استخدام األقراص المدمجة فـي المكتبـات 

المصرية ركز فيها عل  تعامل المستفيدين واتجاهاتهم نحو استخدم 

األقراص المدمجة في ست من المكتبات المتخصصـة . وقـد أجـري 

مسـتفيداً وافقـوا  159الباحث الدراسة الميدانية عل  عينة مكونة من 

عه في المكتبات . وقـد تعـرف الباحـث إلـ  اتجاهـات عل  التعاون م
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وسلوك المستفيدين من خـدمات األقـراص المدمجـة معتمـداً علـ  

المالحمة المباشرة من جهة وعل  قـائمتي مراجعـة أعـدت األولـ  

ألمناء المكتبات والثانية للمستفيدين . وقد توصلت الدراسة إلـ  أن 

مع األقراص المدمجـة فقط من المستفيدين والمتعاملين  %59نحو 

يستخدمونها بأنفسهم بينما يفضل الباقون أن يستخدمها لهـم أمـين 

المكتبة . وعل  الرغم من عدم وجود سياسة محكمة نحو تقديم هذه 

ــة اتجاهــات  ــ  إيجابي ــات أكــدوا عل ــاء المكتب الخدمــة ، إال أن أمن

 (29المستفيدين نحو األقراص المدمجة )

جد العديد من الدراسات أغلبها تناول ن 1999وإذا انتقلنا إل  عام 

قياس اسـتخدام أعضـاء هيئـة التـدريس لشـبكة اإلنترنـت ومصـادر 

"  سوسـن ضـليمي" المعلومات اإللكترونية . فنجد دراسـة أجرتهـا 

ــات  ــادر المعلوم ــدريس لمص ــة الت ــاء هيئ ــتخدام أعض ــول اس ح

الببليوجرافية بهدف التحقق من مدل استخدام أعضاء هيئة التدريس 

صادر المعلومات الببليوجرافية في قسم الطالبات بجامعة الملـك لم

عبد العزيز باعتبار أن هذه المصادر ذات أهمية كبيرة ألنها األكثر 

استخداماً من قبل المستفيدين . كما هدفت أيضاً إل  التعرف علـ  

دوافع أعضاء هيئة التدريس الستخدام تلك المصادر ومدل تقـديمها 

ت حيث تناولت الباحثـة حجـم ذلـك االسـتخدام للخدمات والتسهيال

وفقاً للتخصص وسنوات الخبـرة فـي التـدريس والبحـث والدرجـة 

العلمية إضافة إلـ  المعوقـات التـي تقلـل مـن اسـتخدامهن لتلـك 

عـن رريـق الالزمـة لهـذه الدراسـة البيانـات وتم جمـع المصادر . 

الكلي للدراسة االستبانة والمقابلة وتم توزيع االستبانة عل  المجتمع 

عضواً في الكليات والتخصصات كافة في قسم الطالبات 268الذي بلغ 

 60استمارة . كما تـم مقابلـة 196، وبلغ عدد االستمارات المسترجعة 

عضواً للتأكد مـن حجـم االسـتخدام الفعلـي لمصـادر المعلومـات 

الببليوجرافية . قـد كشـفت نتـائ  الدراسـة عـن انخفـاض نسـبة 
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علي لمصادر المعلومات الببليوجرافية من قبـل أعضـاء االستخدام الف

هيئة التدريس كمـا كشـفت عـن تـدني اسـتخدام قواعـد البيانـات 

. وقـد أوصـت الدراسـة  %8،7الببليوجرافية حيث بلغت االسـتخدام 

بضرورة االهتمام بدراسات استخدام المصادر وذلك لمعرفـة حجـم 

مستفيدات لخـدمات االستخدام الفعلي الذي يكشف عن مستول وعي ال

 (30المكتبة والمصادر المتوفرة بها . )

مصـطف  عليـان ، منـال " والدراسة الثانية أعـدها كـل مـن 

حول استخدام شبكة اإلنترنت ف  المكتبات الجامعية لمكتبة "  القيس 

جامعة البحرين " وقد هدفت هذه الدراسة إل  التعرف عل  اإلنترنت 

حسب توزيعها علـ  أشـهر السـنة  بالجامعة ، وعدد المستخدمين لها

وأغراض استخدامهم ، وكان مجتمع الدراسة مـن جامعـة البحـرين 

 مستخدم لإلنترنت.  254

ومن أهم نتائ  هذه الدراسة أن غالبية المستخدمين من اإلنـاث 

ـــبة  ـــة  %71.94، وأن %58.96بنس ـــن رلب ـــتخدمين م ـــن المس م

هـم مـن  %9.92من أعضاء هيئة التـدريس ،  %15.07، سالبكالوريو

رلبة الدراسات العليا، كما لوحظ أن الشـبكة تسـتخدم بكثافـة فـ  

بداية الفصل الدراسي ونهايتـه بشـكل أكبـر مـن منتصـف الفصـل 

الدراسي. والنتيجة األكثر أهمية التي توصلت إليها هذه الدراسة ه  

من المستفيدين يسـتخدمون الشـبكة للبحـث عـن  %95.03أن نسبة 

تابـة الدراسـات والبحـوث والتقـارير ، كمـا المعلومات ألغراض ك

تستخدم بشكل كبير ألغراض إرسال البريد اإللكترونـي ، ومتابعـة 

األخبار وقراءة الصحف ، ومن حيث الوقت توصلت الدراسـة إلـ  أن 

من المستخدمين يقضون أكثر من نصف ساعة ف  كل مرة  73.0%

 (.31يستخدمون فيها الشبكة)
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محمد جـرجيس وعبـد الكـريم  جاسم"  تليها دراسة كل من

الستخدام أعضاء هيئة التدريس ف  الجامعات اليمنية بمدينة "  ناشر

صنعاء لشبكة اإلنترنت " وتهدف هذه الدراسة إل  التعرف عل  واقع 

استخدام تلك الشبكة من قبل أعضاء هيئة التـدريس فـ  الجامعـات 

تحققـت لهـم اليمنية والمعوقات التي تواجههم ومجاالت اإلفادة التي 

 بعد استخدام اإلنترنت ووجهات نمرهم تجاه شبكة اإلنترنت . 

وقد توصل الباحثان من خالل تحليل البيانات إل  مجموعة من 

النتائ  أهمهـا: أن عـدداً كبيـراً مـن أعضـاء هيئـة التـدريس فـ  

الجامعات اليمنية ف  مدينة صنعاء موضوع هذه الدراسة لم يستخدم 

عضو من  105ودة بتلك الجامعات حيث تبين أن شبكة اإلنترنت الموج

لــم  %85.4عضــو بنســبة  123مجمــوع عينــة البحــث التــي قوامهــا 

ــادة  ــت ، وإف ــتخدموا اإلنترن ــبة  18يس ــط بنس ــواً فق  %14.6عض

باستخدامهم اإلنترنت، واقتصر استخدام أعضاء هيئـة التـدريس فـ  

لكتروني الجامعات موضوع هذا البحث لشبكة اإلنترنت عل  البريد اإل

والتصفح ، ولـم يشـر أي مـن المسـتخدمين للشـبكة إلـ  مجـاالت 

 (32استخدام أخرل)

اسـتخدام أعضـاء بدراسـة " محمد جالل سيد غندور" ثم قام 

هيئة التدريس بجامعة الملك سعود لإلنترنت حيث يعُن  هذا البحث 

بدجراء دراسة تحليلية مقارنة لنمط استخدام خدمات اإلنترنـت مـن 

الملـك  ء هيئة التدريس بالتخصصـات المختلفـة بجامعـةقبل أعضا

،  Parametersسعود ، للتعرف عل  تأثير من المعلمات البحثيـة 

التي يتصف بها هذا االستخدام علـ  سـلوكيات الهيئـة األكاديميـة 

  بالجامعة تجاه خدمات اإلنترنت. 

وقد توصلت هذه الدراسة إل  عدة مؤشرات بحثية من أهمهـا: 

دام اإلنترنت والدرجة الوفيفيـة ة عكسية بين نمط استخوجود عالق
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المرتبة العلمية ( فكلما ارتقت الدرجة انخفـض معـدل االسـتخدام )

والعكس صحيح ، وتشابه أغراض استخدام خدمة البريـد اإللكترونـي 

بين أعضاء هيئة التدريس ف  كل من المجالين المبحوثين حيث يعد 

لموضـوعات البحثيـة العلميـة مـن التراسل مع زمالء المهنة حـول ا

 أكثر أغراض االستخدام شيوعاً .

من مفردات المجتمع البحثي اعتمـادهم  %58كما أكد حوالي 

ف  معمم إجراءاتهم البحثية وأعمـالهم اإلداريـة المتعلقـة بعملهـم 

األكاديمي واإلداري ، عل  أخصائيي المعلومات وأمناء المكتبات)فيما 

لومـات واسـترجاعها(، وعلـ  أعضـاء يخص آليـة البحـث عـن المع

 ( 33السكرتارية ) فيما يخص رباعة األبحاث وإدخال البيانات()

اتجاهـات حـول " في دراسـتها  نوال محمد عبد اهللوتناولت " 

وقـد هـدفت ،  أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة نحو اإلنترنـت

يس هذه الدراسة إل  قياس االتجاهات األساسية ألعضـاء هيئـة التـدر

نحو اإلنترنت.  ومن أهم النتائ  التي توصلت إليها: أنه عل  الـرغم 

من أن أعضاء هيئة التدريس ـ عينة الدراسة ـ قـد كونـوا اتجاهـاً 

إيجابياً بشكل عام نحو اإلنترنت إال أن هذا االتجاه ال يـزال ضـعيفاً 

من حيث الدرجة أي أنه ليس قوياً بالدرجة المطلوبـة، علـ  الـرغم 

دل معمم أفراد مجتمع هذه الدراسـة اتجاهـا إيجابيـا نحـو من أن ل

ال يقومـون  %13.0استخدام اإلنترنت فـ  المسـتقبل إال أن حـوالي 

باستخدامه ف  الوقت الحالي فيما يحتاجون إليه من معلومات ، كما 

توجد موافقة تامة من أغلبية أفراد مجتمع الدراسة ف  الحصول عل  

 (.   34ة استخدام اإلنترنت )دورات تدريبية لتعليم كيفي

وأيضاً نجد دراسة أخري حول استخدام اإلنترنت قامـت بهـا " 

حول اسـتخدام االنترنـت فـ  شـبكة الجامعـات "  فيدان عمر مسلم
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المصرية . وقد أعدت الباحثـة هـذه الدراسـة بهـدف التعـرف علـ  

الشـبكة وفئـاتهم وأغـراض اسـتخدامهم للشـبكة وأدوات  مستخدمي

خدمة ، ومدل رضاء المستخدمين عـن نتـائ  اسـتخدام البحث المست

وقد خلصت الدراسة إل  العديد مـن النتـائ   االنترنت ف  أبحاثهم .

أهمها أن البحـث عـن مصـادر المعلومـات كـان الغـرض األساسـي 

الستخدام االنترنت تليه الرغبة ف  مالحقة التطـورات الحديثـة فـ  

سابقة الخاصة بموضوع مجال التخصص ثم اإلرالع عل  الدراسات ال

وف  نهايـة البحـث  البحث، وكلها تستخدم ألغراض البحث العلمي .

قدمت الباحثة العديد من التوصيات أهمها التعريف بخدمة االنترنـت 

لمزيد من االستفادة منها باإلضافة إل  تدريب المستفيدين عن رريق 

تـوفير  المحاضرات وإعداد الكتيبات واألدلة التي تفيد ف  ذلـك ، أو

 Home Page (35)ذلك من خالل موقع الجامعة

بدعداد دراسة للتعرف إل  "  نبيل قمصاني" قام  2000وفي عام 

االتجاهات السلوكية لمستخدمي قواعد المعلومـات والمنتجـين لهـا 

بجامعة الملك عبد العزيـز مـن خـالل العوائـق والصـعوبات التـي 

دراسة إل  التعـرف تصادفهم حيال استخدامهم لها . كذلك هدفت ال

إل  التصميم الشكلي الذي ينتهجه المنتجـون لهـذه القواعـد ومـدل 

وقد اعتمد الباحث عل  المنه  المسحي فـي  مالءمتها للمستخدمين .

دراسته مستخدماً عدة أسـاليب لجمـع البيانـات كمراجعـة اإلنتـاج 

الفكري وتصـميم اسـتبانة تـم توزيعهـا علـ  عينـة عشـوائية مـن 

( حيــث 200ة قواعــد المعلومــات والبــالغ عــددهم )مســتخدمي شــبك

إجابة وتم اختيار المنتجين الذين تتعامـل معهـم إدارة  165استرجاع 

 . المكتبة في تأمين أقراص قواعد المعلومات 

 



 

 مها أحمد إبراهيم محمد  . د 

 

 
23 

 

وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائ  أبرزها افتقار معمم 

لومـات أفراد العينة إل  المعرفة بكيفية استخدام خدمـة قواعـد المع

حيث نجد أن رالب مرحلة البكالوريوس يشـكلون المرتبـة المدمجة 

 (36األول  يليهم رالب الدراسات العليا ثم أعضاء هيئة التدريس )

مجبـل المـالكي " أما الدراسة األخرل والتي قام بها كل مـن 

التعريف بتقنيات المعلومات واالتصاالت إل  هدف " ت ومحمد عليوي

حتياجـات البـاحثين مـن المكتبـات األكاديميـة وأهميتها في تلبية ا

والبحثية . فقد أشارات إلـ  دور المكتبـات األكاديميـة فـي تنميـة 

وتطوير البحث العلمي اعتماداً عل  إمكاناتها وما تضـم مـن أوعيـة 

معلومات حديثة وخـدمات متنوعـة فـي مجـال المعلومـات وتـوفير 

 ( . 37امعة )المناخ المناسب إلجراءات  البحث العلمي في الج

بدراسة الخدمات التي تقدمها مكتبـة "  أيمن الغفيليثم قام " 

مركز دراسة الطالبات بجامعة اإلمام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية 

ألعضاء هيئة التدريس والمعيدات للتعـرف إلـ  خـدمات المعلومـات 

المقدمة من قبل تلك المكتبة واستطالع آرائهن حول مـدل الرضـا 

مة وما إذا كانت تلبي احتياجاتهن المعلوماتيـة . عن الخدمات المقد

وقد استخدم الباحث المنه  المسحي مع التركيز عل  أسلوب دراسة 

الحالة معتمداً عل  االستبانة كأداة لجمـع المعلومـات حيـث رـور 

اســتبانتين األولــي خاصــة بأعضــاء هيئــة التــدريس والمحاضــرات 

م توزيعهـا علـ  مجتمـع والمعيدات ، والثانية للعامالت بالمكتبـة تـ

عضـو هيئـة تـدريس إضـافة إلـ  العـامالت  70الدراسة المكون من 

اسـتبانة  51عـامالت ، وقـد تـم اسـترجاع 6بالمكتبة والبالغ عددهن 

بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس إضافة إل  استرجاع جميع االستبانات 

وقد أسفرت الدراسـة عـن عـدة  الخاصة بالعامالت مكتملة البيانات .
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نتائ  أهمها أن الغالبية العمم  من أعضاء هيئة التدريس لم يتعاملن 

مع شبكة اإلنترنت ، كما أفهـرت ضـعف اسـتخدام قواعـد البيانـات 

الببليوجرافية وذلك حسب آراء أعضاء هيئة التدريس ، كمـا أكـد 

الباحث ضرورة تنميم الدورات التطويرية ألعضـاء هيئـة التـدريس 

يثة في المكتبات والمعلومـات وتعلـم مهـارة الستخدام التقنيات الحد

البحث المباشر في شبكات المعلومات وقواعدها . وعل  ضوء النتـائ  

التي توصـلت إليهـا الدراسـة فقـد أوصـي الباحـث باقتنـاء أوعيـة 

المعلومات الحديثة واستبعاد األوعيـة القديمـة واالشـتراك بقواعـد 

التعامل مـع اإلنترنـت المعلومات المحلية والدولية وتوفير مقومات 

 ( .38في المكتبة )

محمد بن مبارك اللهيبـي ، علـ  " قام كل من  2004وفي عام 

بدراسة حول اإلتاحة المعلوماتية لمصادر المعلومات "  بن سعد العلي

اإللكترونية في مكتبات جامعة أم القرل . وتتمحـور هـذه الدراسـة 

ة المتـوافرة لـدي حول التعرف إل  واقع خدمات المصادر اإللكتروني

ــتفادة  ــدل اس ــا وم ــة وفروعه ــرل المركزي ــة أم الق ــة جامع مكتب

المستفيدين من هذه المصادر باإلضافة إل  التعـرف إلـ  الخطـوات 

والبرام  التدريبية التي تقدمها عمادة شئون المكتبـات للمسـتفيدين 

 .في مجال توعيتهم بمصادر المعلومات اإللكترونية

التعـرف أيضـاً إلـ  المشـكالت  كما أن الدراسة هـدفت إلـ 

والعوائق التي تواجه المستفيدين في التعامل مع هـذه النوعيـة مـن 

المصادر . وقد استخدمت الدراسة المنه  الوصفي المسحي لتحقيـق 

هدف الدراسة واإلجابة عل  أسئلة البحث . وتم جمـع البيانـات عـن 

عانت رريق الزيـارات الميدانيـة والمقـابالت الشخصـية ، كمـا اسـت

الدراسة باستبانة لتجميع بعض البيانات المطلوبـة . وأشـارت نتـائ  

الدراسة إل  أن خدمات مصادر المعلومات اإللكترونية بمكتبات جامعة 
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أم القرل في أروارها األول  ، وأنها تقدم الكثير من هـذه المصـادر 

محلياً وعن رريق شبكة اإلنترنت . كما أشارت نتائ  الدراسـة إلـ  

لوعي لدل المستفيدين بتوفر هذه المصادر ممـا يـؤثر علـ  نقص ا

كما خلصت الدراسة إل  أن أهم العوامل التـي ،  مستول اإلفادة منها

 (.39تواجه المستفيدين في التعامل مع هذه النوعية من المصادر)

حسـن السـريحي ، وفـاء " قام كـل مـن  2005وتليها في عام 

دراسة حول استخدام رالبـات  بدعداد"  بامحيمود ، شادن عبد العزيز

الدراسات العليـا فـي جامعـة الملـك عبـد العزيـز بجـدة لمصـادر 

المعلومات اإللكترونية . وتهدف هذه الدراسـة فـي محاولـة إعطـاء 

صورة واضحة حول مدل استخدام رالبات الدراسات العليـا بجامعـة 

الملك عبد العزيز بجدة لمصادر المعلومات  اإللكترونية من خـالل 

ياس مدل إقبال رالبات الدراسات العليا عل  الخـدمات اإللكترونيـة ق

 التي تقـدمها المكتبـة المركزيـة بجامعـة الملـك عبـد العزيـز .

والتعرف إل  واقع استخدام مجتمع هذه الدراسة لمصادر المعلومـات 

اإللكترونية المتمثلة في قواعد البيانات عل  األقـراص المدمجـة أو 

تصال بعيدة المدل مثل اإلنترنت ، والتعرف إلـ  باستخدام شبكات اال

الدوافع واألسباب التي تدفع رالبات الدراسات العليا الستخدام مصادر 

 .المعلومات

وقد توصلت الدراسة إلـ  ضـعف خـدمات مصـادر المعلومـات 

اإللكترونية داخل الحرم الجامعي مما يضطر الطالبات للتغلـب علـ  

العتماد عل  القدرات الذاتية والبحث ذلك عبر االستخدام المنزلي وا

في اإلنترنت لتحصي ما يمكن أن يفيد سد الحاجات المعلوماتية لهـن 

، وتوصي الدراسة بضرورة االهتمام بحاجات رالبات الدراسات العليـا 

 (.40في الحصول عل  خدمات معلومات إلكترونية مناسبة )
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ادة دل إفـدراسة حـول مـ"  مها أحمد إبراهيم محمدوقامت " 

مـن مصـادر في جامعة بني سويف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

تتركز مشـكلة .  المعلومات اإللكترونية المتاحة عل  شبكة االنترنت

الدراسة ف  التعـرف علـ  الواقـع الفعلـي السـتخدام أعضـاء هيئـة 

ــات  ــ  ســويف لمصــادر المعلوم ــة بن ــاونيهم بجامع ــدريس ومع الت

ة االنترنـت وقيـاس اتجاهـاتهم ومـدل اإللكترونية المتاحة عل  شبك

 يقد اتبعت الباحثة المنه  المسحوإفادتهم منها وسبل الوصول إليها. 

هيئـة  عضـو 175عل  عينـة قوامهـا تم تطبيق الدراسة ، و  يالتحليل

في جامعـة بنـي سـويف )كليـة  كليات يموزعة عل  ثمانتدريس 

علوم، كليـة ، كلية اليالتجارة، كلية الحقوض ، كلية الطب البيطر

 . اآلداب، كلية التربية ، كلية الصيدلة، كلية الطب البشرل (

وتوصلت الدراسة إل  عدة نتائ  أهمها ارتفـاع نسـبة مجتمـع 

الدراسة الذين يستخدمون شبكة اإلنترنت  وبالنسبة لمكانـة المكتبـة 

وأهميتها مقارنة بشبكة اإلنترنت فهناك الكثير من مجتمـع الدراسـة 

مكتبة ما تزال تحتفظ بمكانتها وأهميتها عل  الرغم مـن يرون أن ال

علـ  الـرغم مـن ارتفـاع نسـبة ، إنمـا   استخدامهم لشبكة اإلنترنت

مجتمــع الدراســة الســتخدامه شــبكة اإلنترنــت إال أنهــم ال يزالــون 

يعتمدون عل  مصادر المعلومات التقليدية أكثر من اعتمادهم علـ  

احتـل ، وتاحة عل  شبكة اإلنترنـت مصادر المعلومات اإللكترونية الم

الدخول مباشرة عل  المواقع المتاحة علـ  شـبكة اإلنترنـت المقـام 

يتبعهـا مجتمـع الدراسـة فـ  البحـث علـ   ياألول ف  األساليب الت

مصادر المعلومات اإللكترونيـة المتاحـة علـ  شـبكة اإلنترنـت أمـا 

قمــة محركــات   YAHOOبالنســبة ألدوات البحــث فاحتلــت أداة 

. أمـا عـن نـوع  ALTAVISTA، ثم   GOOGLEالبحث ، يليها 

لمستخلصات المتاحة لمصادر ها ايحصلون عليها نجد يالمعلومات الت

الــنص الكامــل لمصــادر المعلومــات تليهــا المعلومــات اإللكترونيــة 
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أن ما يقرب من نصف ، كما اإللكترونية المتاحة عل  شبكة اإلنترنت 

التدريس ومعـاونيهم بجامعـة بنـ   مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة

سويف موضوع الدراسة يتعاملون مع مصادر المعلومات اإللكترونيـة 

 (. 41)تكون متاحة مجانياً  يالمتاحة عل  شبكة اإلنترنت الت

" بدجراء دراسـة  سليمان بن صالح العقالقام "  2006وفي عام 

 حول إفادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سـعود مـن مصـادر

المعلومات االلكترونية . تتناول الدراسة إفادة أعضاء هيئة التـدريس 

بجامعة الملك سعود من مصادر المعلومات اإللكترونية التي توفرها 

مكتبات الجامعة ، حيث تم التعرف علـ  حجـم هـذه اإلفـادة ومـدل 

أهميتها بالنسبة لهم ، وأنواع مصـادر المعلومـات التـي يفضـلونها ، 

إليها ، وأغراضهم وأهدافهم من البحث بها ، ومدل  وكيفية الوصول

حاجتهم إل  برام  إعالمية أو إرشادية أو  تدريبية ، ومدل رضـاهم 

عنها . كما أن الدراسة استطلعت وجهة نمر أعضاء هيئـة التـدريس 

عن إيجابيات وسلبيات التعامل مع مصـادر المعلومـات اإللكترونيـة ، 

التي تحد من إفادة هيئـة التـدريس فضالً عن التعرف عل  المعوقات 

لتلك الفئة من المصادر ، وقد كشفت نتـائ  الدراسـة إلـ  أهميـة 

ــدريس وأنهــم  ــة الت ــة ألعضــاء هيئ مصــادر المعلومــات اإللكتروني

يستخدمونها بشكل متزايد . وبينت نتائ  الدراسة إل  قلـة البـرام  

اإلفـادة التدريبية واإلرشادية لسد حاجة أعضاء هيئة التدريس نحـو 

من مصادر المعلومات اإللكترونية وأشادت نتائ  الدراسة أيضـاً إلـ  

أن حوالي نصف أعضاء هيئة التـدريس غيـر راضـين عـن اسـتخدام 

مصادر المعلومات اإللكترونية بسبب البطء والتعقيـد فـي الوصـول 

 .(42إليها)
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  ثانياً: الدراسات األجنبية: 

" قـام بهـا كـل مـن  أجريت دراستان مسـحيتان 1995في عام 

Metha & Young   " ــات ــادر المعلوم ــتخدام مص ــن اس ع

االلكترونية من قبل أعضاء هيئة التدريس حيث أجريت األول  والتي 

كانت بعنوان " استخدام مصـادر المعلومـات اإللكترونيـة : دراسـة 

مسحية ألعضاء هيئة التدريس في كليـة العلـوم والهندسـة " علـ  

ي كليتي العلوم والهندسة في جامعة أالبامـا أعضاء هيئة التدريس ف

لمعرفة مدل اسـتخدامهم لمصـادر المعلومـات اإللكترونيـة وذلـك 

لتلبية احتياجاتهم في مجال العلوم والتقنية . بينما أجريت األخـرل 

وكانت بعنوان " مصادر وتقنيات المعلومـات اإللكترونيـة : دراسـة 

الجامعـة وتفضـيلهم  لالستخدام من قبل أعضاء هيئة التـدريس فـي

للخدمات المكتبية المرتبطة بها " عل  أعضـاء هيئـة التـدريس فـي 

  Sunnyأربع جامعات بتنسيق من المكتبات التابعة لمركز جامعـة 

 .( CLRبدعم من هيئة مصادر المكتبة )

ويعتبر المسح الذي احتوته هذه الدراسة هـو األول مـن نوعـه 

ة كما يغطي عدداً كبيراً من من حيث تغطيته لكل النمم األكاديمي

أعضاء هيئة التدريس من معاهد مختلفة تدخل كلهـا ضـمن اتحـاد 

معين وتهدف إلـ  عـدة أمـور منهـا تحديـد مـدل إتاحـة المعـدات 

واتصاالت الشبكة ألعضاء هيئة التدريس لتأمين الدخول إل  مصـادر 

 المعلومات اإللكترونية ومدل تكرار االستخدام لهذه المصادر . كمـا

تهدف إل  تحديـد المواقـع التـي تتـيح لهـم الـدخول إلـ  مصـادر 

المعلومات اإللكترونية باإلضافة إل  الحصول عل  مرئيـات األعضـاء 

عن عوائق استخدام هذه التقنيات والخدمات المكتبية . وتكشف نتائ  

الدراسة األولي عن أنه بالرغم من أن المستخدمين لديهم نـوع مـن 

المصادر أال أنهم يميلون نحو استخدام المصادر  األلفة الستخدام هذه
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المطبوعة أو القنوات غير الرسمية لالتصال . كما تؤكـد الدراسـة 

الثانية عل  هذه النتيجة معللة أن السبب هو بعض ممـاهر القصـور 

في استخدام التقنيات اإللكترونية من قبل األعضاء األكاديميين كما 

يس العديد من التعامالت المكتبيـة تضيف أن هناك ميالً شديداً لتأس

عــن رريــق البريــد اإللكترونــي أو عــن رريــق مركــز الجامعــة 

للمعلومات . وتقـدم األخيـرة بعـض القـرارات الرسـمية المتعلقـة 

بخدمات المعلومات والتدريب وتخصيص رؤوس األمـوال مـن أجـل 

 ( . 43خدمات الشبكة والدخول إل  مصادر المعلومات اإللكترونية)

بدراسـة تناولـت مصـادر "   KLOBAS" قـام 1996 في عـام

المعلومات المتاحة عل  شبكة اإلنترنت وتمثل مجتمع هـذه الدراسـة 

ف  أعضاء هيئة التـدريس فـ  إحـدل الجامعـات االسـترالية ، وقـد 

تناولت استخدام اإلنترنت وتأثير اسـتخدامه علـ  المكتبيـين . وقـد 

دعة لهذه الخدمة مثل توصلت هذه الدراسة إل  وجود استخدامات مب

والواجبات وتقويم المواد الدراسية ، واإلرالع علـ   نقل المعلومات ،

المعلومات من المصادر المتاحة علـ  شـبكة اإلنترنـت ، والـدوريات 

اإللكترونية ، كما توصلت الدراسة إلـ  تجـاوب المسـتخدمين مـع 

 ( .44الشبكة ، والحدود ، ومعوقات االستخدام)

دراسـة فقد حمي بالعديد من الدراسات منهـا  1997أما في عام 

عن االستخدام األكاديمي للنشر "   Linda McCann"  قامت بها

اإللكتروني في العلوم االجتماعية واإلنسانية ودوره في تغيير وفائف 

المكتبات حيث قدمت الباحثة نتائ  دراسة مسحية أجريت مع أعضـاء 

امـاً واضـحاً بالنشـر هيئة التدريس أوضـحت فيهـا أن هنـاك اهتم

اإللكتروني في مجال األبحاث وأن المكتبة قد تلعب دوراً مهمـاً فـي 

تطوير مشروع كهذا . كما تعرف هذا البحث عل  العوائق الواضحة 
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للنشر اإللكتروني في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية كما وجـه 

لمؤسسات أسئلة عن البنية اإللكترونية المحسبة والدعم الذي تقدمه ا

 (.45للنشر اإللكتروني ألعضاء هيئة التدريس )

"  تلتها دراسة تمت فـي المملكـة العربيـة السـعودية قـام بهـا

Siddiqui  " ــات ــي المكتب ــات ف ــات المعلوم ــتخدام تقني ــن اس ع

األكاديمية السعودية وقد استخدمت هذه الدراسة المسحية االستبانة 

مـات ) الحاسـب اآللـي ، بهدف التعرف إل  مدل إتاحة تقنيات المعلو

الشبكات ، البريد اإللكتروني ، نمم استرجاع المعلومات علـ  الخـط 

، . . . ال  ( في سبع مكتبات جامعية في المدمجة المباشر ، األقراص 

المملكة وهي ) مكتبات جامعة الملك سعود ، وجامعة الملـك عبـد 

محمـد بـن  العزيز ،  والجامعة اإلسالمية بالمدينة ، وجامعة اإلمـام

سعود اإلسالمية وجامعة الملك فيصل ، وجامعـة أم القـرل ، كمـا 

تحدد الدراسـة االخـتالف فـي األنممـة المكتبيـة وقواعـد البيانـات 

والخدمات المقدمـة فـي المكتبـات وتقـدم قائمـة بـأكثر األنممـة 

اســتخداماً ، وعــدد القواعــد المتاحــة علــ  الخــط المباشــر وعلــ  

 (46رة لدل هذه المكتبات في هذه الفترة )المتوفالمدمجة األقراص 

عن السلوك اإلنساني واستخدام "  Klobas"  وهناك دراسة لـ

مصادر المعلومات اإللكترونية وهدفت الدراسة إلـ  دراسـة العوامـل 

التي تؤثر علـ  اسـتخدام النـاس لمصـادر المعلومـات اإللكترونيـة 

خدام وتعطــي الدراســة مقارنــة بــين نمــوذجين يــؤثران علــ  اســت

المعلومات : نمـوذج الفائـدة أو التكلفـة المـألوف والـذي يعنـي أن 

المستخدمين يوازنون بين التكلفة الكليـة السـتخدام هـذه المصـادر 

ويدخل في ذلك اإلتاحة وسهولة االستخدام . في مقابل قيمة اإلفادة 

أما النموذج اآلخر فيفتـرض  من المعلومات التي تم الحصول عليها .

شـخص نحـو النتـائ  المدركـة مـن اسـتخدام مصـادر أن شعور ال
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المعلومات وتوقعاتهم نحو ما ينتمره اآلخرين منهم باإلضـافة إلـ  

القدرة عل  السيطرة عل  استخدام مصادر المعلومات . كلهـا تـؤثر 

في االستخدام ـ وتم ررح فرضية : إن نمرية السلوك المنمم تقدم 

لكترونية بالجامعة من توضيح أفضل الستخدام مركز المعلومات اإل

 (. 47نموذج الفائدة أو التكلفة )

 المصادر بين العالقة تهدراسفي "   Henderson"  وتناول

 ، تدريسـهم فـي الجامعـة فـي التـدريس هيئة وأعضاء اإللكترونية

 الصفية مونشارا ، رلبتهم لبحوث والتخطيط ، وإعدادها وبحوثهم

 لمواقـع الجغرافـي التوزيع دراسةال تتناول كما ، الذاتي وتعلمهم ،

 والمهـارات ، والنشر التأليف وحقوض ، والطلبة التدريس هيئة أعضاء

 والتـي كنموذج بنسلفانيا والية جامعة الدراسة وتأخذ ، الحاسوبية

 عـددها فـي متصـاعدًا نمـوًا اإللكترونيـة المصـادر فيهـا تمثـل

 الجامعية ينةالمد في المنتشرين المستفيدين جانب مناستخداماتها و

 علـ  اإللكترونيـة المصـادر أثـر الدراسـة تتناول كما . وخارجها

 قـدأنها  خاصة فيها الخالقة النشارات واستثارة الجامعة في التعليم

 هـو هنـا الفائـدة قياس ومعيار ، مفيدة تكون بحيث بعناية اختيرت

 تدريبيـة فـرص تـوفير ضـرورة إل  الدراسة وخلصت. االستخدام

 اإللكترونية المصادر استخدام مهارات لتكوين التدريس هيئة ألعضاء

 (48) اإلنترنت خدمات من واالستفادة ، الشخصية والحواسيب

-LAZINGER, BARوهناك دراسة قـام بهـا كـل مـن  "

IIAN & PERITZ   وكان الهـدف مـن أعـداد هـذه الدراسـة "

 اختبار ومقارنة استخدام شبكة اإلنترنت من قبل مجموعة من العلماء

من أعضاء هيئـة التـدريس فـ  الجامعـة العبريـة بمدينـة القـدس 
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الشريف ، وقياس مدل تأثير شـبكة اإلنترنـت علـ  بعـض القضـايا 

 األكاديمية . 

وقد توصلت الدراسـة إلـ  عـدد مـن النتـائ  منهـا أن نسـبة 

استخدام شبكة اإلنترنت من قبل أعضاء هيئـة التـدريس فـ  مجـال 

بة أعضاء هيئة التدريس فـ  تخصـص العلوم والزراعة أكثر من نس

اإلنسانيات وأن البريد اإللكتروني احتل أعل  النسب كأداة من أدوات 

اإلنترنت، كما أن هناك إجماعاً ألعضاء هيئـة التـدريس بـأن شـبكة 

اإلنترنت لها أكبر األثر ف  أدائهم ألعمـالهم وأبحـاثهم واتصـالهم 

ت يسـهل االتصـال بذويهم ف  نفس التخصص والبحث، أي أن اإلنترن

بين الباحثين والعلماء. كما رالبوا بتحسين سبل الوصول إل  قواعد 

البيانات من أجل الحصول عل  المعلومات الحديثة الالزمة ف  إجراء 

 (49بحوثهم)

" بدراسـة تهـدف إلـ   KAMINERوفي نفس العـام قـام "

التعرف علـ  تـأثير اإلنترنـت علـ  كـم اإلنتـاج العلمـي للعلمـاء 

ثين وقد استخدم الباحث لجمع البيانات الالزمة للدراسة كالً والباح

من االستبانة ، واإلحصائيات الموجودة ف  نمـام التشـغيل " يـونكس 

UNIX  المستخدم ف  جامعة كاليفورنيا . وقـد توصـلت الدراسـة

إل  عدد من النتائ  أهمها أن جميع عينات الدراسة كان لهـا اتصـال 

وأن أكثر الخدمات التي تستخدم مـن قبـل ، 1995باإلنترنت منذ عام 

مجتمع الدراسة اسـتخدام البريـد اإللكترونـي ، وأن أكثـر األدوات 

استخداماً من أجل استرجاع البيانات الببليوجرافية عن الوثائق هو " 

" ومن أهم النتائ  التي تمخضت عنها   TELNETاالتصال عن بعد 

ل فعال ف  زيادة اإلنتاج الدراسة ه  أن استخدام اإلنترنت يساهم بشك

 (. 50العلمي للباحثين والمؤلفين)
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" تنــاول فيهــا العالقــة بــين   HENDERSONودراســة "

المصــادر اإللكترونيــة وأعضــاء هيئــة التــدريس فــ  الجامعــة فــ  

تدريسهم ، وإعداد بحوثهم ، والتخطيط لبحوث رلبتهم ، ونشاراتهم 

ة التوزيـع الجغرافـي الصفية ، وتعلمهم الذاتي. كما تناولت الدراسـ

لمواقع أعضاء هيئة التدريس والطلبـة ، وحقـوض التـأليف والنشـر، 

ومهارات استخدام الحاسـب اآللـي ، وتأخـذ الدراسـة جامعـة واليـة 

بنسلفانيا كنموذج والتـي تمثـل فيهـا المصـادر اإللكترونيـة نمـواً 

متصاعداً ف  عددها واستخدامها من جانـب المسـتفيدين المنتشـرين 

مدينة الجامعية وخارجها، كما استعرضت الدراسة أثر المصادر ف  ال

اإللكترونية عل  التعليم ف  الجامعة واستثارة النشارات الخالقة فيها 

خاصة أنها قد اختيرت بعناية حيـث تكـون مفيـدة ، ومعيـار قيـاس 

الفائدة هنا هو االستخدام . وقد توصلت الدراسة إل  ضرورة تـوفير 

ء هيئـة التـدريس لتكـوين مهـارات اسـتخدام فرص تدريبية ألعضـا

المصادر اإللكترونية والحاسبات الشخصية واالسـتفادة مـن خـدمات 

 ( . 51اإلنترنت)

 & Yan " دراسة أعدها كل مـن نجد1998وبانتقالنا إل  عام 

Gorman "  فـي مكتبـة جامعـة المدمجـة عن استخدام األقـراص

الية كدراسة مسحية جامعة استر 20شاركت فيها  1998استراليا عام 

كـالتعرف إلـ  المدمجـة تهدف لدراسة استخدام منتجات األقراص 

استخداماً   وما ه  االسـتخدامات المدمجة أكثر  منتجات األقراص 

المفضلة وما هـ  تقنيـات البحـث المتاحـة والخصـائص المفضـلة 

باإلضـافة إلــ  خطــط التطــوير المسـتقبلي المطلــوب فــي قــدرات 

وقد وجد أنه في الوقت الذي وضعت فيه خدمـة . المدمجة األقراص 

لتكـون أحـد أهـم الخـدمات فـي قسـم التزويـد المدمجة األقراص 



 

 ... الفهرست البن النديم:قراءة

 

 34 
 

بالمكتبة . لم تكن كل الوفائف قد استخدمت بشكل كامل من قبـل 

 (. 52موففي القسم )

مــع مجموعــة مــن "   Fidzani " هنــاك دراســة قــام بهــا 

يا في المملكة المتحدة الباحثين لدراسة استخدام رالب الدراسات العل

ــنمم  ــد ل ــة ، هــدفت لدراســة التزوي ــات اإللكتروني ــنمم المعلوم ل

( من قبل معاهـد التعلـيم العـالي عـن EISالمعلومات اإللكترونية )

رريق تحليل مواقع الشـبكة المسـتخدمة فـي المكتبـة ، اسـتخدمت 

الدراسة المنه  الوصفي وتوصلت غل  نتـائ  أهمهـا مركـزة علـ  

 الب واألغراض التي من أجلها وضعت هذه النمم . استخدام الط

كما تكشف عن النمام أوجه القصور لهـذه األنممـة وربيعـة 

خطط البحث المتبعة من قبل الطالب واستراتيجياتهم والسيما رالب 

الدراسات العليا في مستول معين من الضوابط ومن هنا يمهر تنـوع 

لطـالب . ولـوحظ في نماذج النمم المستخدمة من قبل مجموعـات ا

أيضاً تـأثير مهـم لإلنترنـت علـ  أسـلوب البحـث عـن المعلومـات 

وابتعادهم عن استخدام الـنمم األكثـر رسـمية مثـل لجنـة أنممـة 

 .(JISC()53المعلومات المشتركة )

بدراسـة عـن "   Kathryn & Joan" وقامـت الباحثتـان

اتجاهات الطالب نحـو مصـادر المعلومـات اإللكترونيـة تهـدف إلـ  

تحديد مستول استخدام مثل هذا النوع من المصادر وشعور الطـالب 

حيال مواضيع مختلفة ذات عالقة بهـذه المصـادر . وعمـا إذا كـان 

تغيير االتجاهـات يعتمـد علـ  المواضـيع المدروسـة . واسـتخدمت 

 317االستبانة في هذه الدراسة حيث اشـترك فـي تعبئـة االسـتمارات 

ستول االستخدام لمصـادر إلكترونيـة جامعات لتحديد م 3رالباً من 

مختلفة والطرض التي شعر معها الطالب بأن تلك المصادر تطـور أو 

 ( . 54تعوض مستقبلهم األكاديمي )
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 & John Crawford " أجـري الباحثـان 2000وفـي عـام 

Andrew Daye   " ــدمات ــتخدام الخ ــن اس ــحية ع ــة مس دراس

 Glasgowة اإللكترونية بمركـز المكتبـات والمعلومـات بجامعـ

Caledonian  ــا ــتبانة ، كم ــة واالس ــي المالحم ــتخدما أدات واس

اعتمدت الدراسة عل  دراسة سابقة استخدمت فيها مجموعات محددة، 

ــة الشخصــية شــبة المنممــة . وبالنســبة  كمــا اســتخدمت المقابل

للمالحمة فقد وجد من خالله أن معالجة الكلمـات وإرسـال البريـد 

إلضافة إل  خدمة االستعراض فـي الشـبكة اإللكتروني واستقباله . با

ه  أكثر األنشطة شيوعاً ، أما الجزء األساسـي مـن الدراسـة فهـو 

الخاص باالستبانة التي وزعـت ورقيـاً وإلكترونيـاً. حيـث توصـلت 

الدراسة إل  أن أكثر المستجيبين كانوا من رـالب االنتمـام ومـن 

ن فقـط يسـتخدمو %81مستخدمي الحواسـيب الشخصـية كمـا أن 

فقط يسـتخدمون قواعـد البيانـات  %13وحوالي  المدمجة األقراص 

المتاحة عل  الخط المباشر ، كمـا أن الثلـث لـديهم مشـاكل فـي 

استخدام قسم المصادر اإللكترونية . وانتهت الدراسة بأن البحث عـن 

المعلومات ال يزال نشاراً قاصراً وأن مقدار األنشطة غير المنهجيـة 

 (. 55د القيمة )كبير ولكنه غير محد

التــي تهــدف هــذه الدراســة إلــ  "  KERN"  تليهــا دراســة

التعريف بأهمية المصادر المرجعية المتوافرة عل  اإلنترنت ، فكثيـر 

مــن المصــادر المرجعيــة المطبوعــة متــوافرة اآلن علــ  اإلنترنــت 

واالتصال بها متاح من أي جهاز حاسوبي قـد يكـون فـ  المكتبـة أو 

زل ، وهذه األهميـة ال تقـل عـن أهميـة معرفـة موقع العمل أو المن

المصادر المتوافرة عل  الرفوف واإلصـدارات اإللكترونيـة للمصـادر 

المرجعية المطبوعة فئة من مصادر المعلومـات اإللكترونيـة. كمـا 

وضحت هذه الدراسة أن مصادر المعلومـات المرجعيـة اإللكترونيـة 
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ت ، والتراجم ، ومعـاجم عل  اإلنترنت تشمل التقاويم والببليوجرافيا

المصطلحات ، والموسوعات ، وأدلة العمـل ، واألرـالس ، والخـرائط 

وكشافات المدن ، والمكانز المتاحة مجاناً عل  اإلنترنت ، وتستخدم 

لإلجابة عن األسـئلة المرجعيـة السـريعة ولـيس األسـئلة البحثيـة 

المتعمقـة ، وتشــمل مصــادر معلومــات عامــة إلــ  جانــب المصــادر 

متخصصة . وتستعرض الدراسة موقع المرجع عل  شبكة اإلنترنـت ال

وناشره ، وخصـائص معلوماتـه ، وتغطيتهـا الموضـوعية، وأسـاليب 

البحث فيه ، وخصائص االسترجاع ، وخصائص االسـتخدام إجمـاالً ، 

 .(56ومستول تحديث المعلومات )

" تناول فيهـا    ZHANGنجد دراسة "  2001ونصل إل  عام 

العلماء والباحثين المصادر اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت ، استخدام 

وذكرت الباحثة ف  هذه الدراسـة أن اإلنترنـت اسـتطاعت أن تغيـر 

رريقة العلماء ف  البحث عن المعلومات واالتصال وإجـراء البحـوث 

وتوزيع نتائ  البحوث ، وبينت أن هناك حاجة حالياً لتقيـيم كيـف 

؟ وما العوامل التي تؤثر علـ  اسـتخدامهم  يستخدم العلماء اإلنترنت

لإلنترنت ؟ والهدف األساس من الدراسة هو اختبـار مـدل اسـتخدام 

مــن قبــل    Electronic Resourcesالمصــادر اإللكترونيــة 

الباحثين والعلماء . وكيف يستشهدون بها وكيف يقيمون المصـادر 

مشـاكل اإللكترونية خالل إجراء البحث ؟ كما اهتمت باكتشـاف ال

التي يواجهها العلماء خالل البحث فـ  المصـادر اإللكترونيـة خـالل 

الثماني السنوات، كما تبين خالل إجراء هـذه الدراسـة أن المصـادر 

المطبوعة أكثر استشهاداً بها من المصـادر اإللكترونيـة. وكشـفت 

نتائ  هذه الدراسة أن هناك توجهاً إل  المصادر اإللكترونية من قبل 

والعلمــاء ، وأن المــؤلفين الــذين يمارســون البحــث فــ   البــاحثين

اإلنترنت والذين لديهم نقاط أكثـر للبحـث فـ  اإلنترنـت والـذين 
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لديهم الثقة ف  أنفسهم ومستواهم ف  كيفية اسـترجاع المعلومـات 

 (.57يستخدمون المصادر اإللكترونية بصفة متكررة)

راص دراسة االتجاهات فـي اسـتخدام األقـب"   Majid"  وقام

ديمية في ثالث مـن دول جنـوب أسـيا ، في المكتبات األكاالمدمجة 

فـي المكتبـات المدمجـة تهدف إل  الكشف عن اسـتخدام األقـراص و

 بــنجالدو و األكاديميــة فــي ثــالث دول ناميــة هــ  باكســتان و

سريالنكا . وقد استخدمت االستبانة في هذه الدراسة المسحية كأداة 

أكاديمية ووجد أن نصف هذه المكتبـات  مكتبة 39لجمع البيانات من 

من هذه المكتبات  %65بينما تواجه المدمجة فقط تستخدم األقراص 

عوائق مادية للمحافمة عليها ، ثلثا هـذه المكتبـات لـديها مركـزان 

وتستخدم حوالي أربعـة أنـواع المدمجة عل  األقل ألبحاث األقراص 

المكتبـات حصـلوا منها . كما انتهت الدراسة إل  أن أكثر مـوففي 

عل  تدريب ذاتي حيث إن اهتمام المكتبة كان مركزاً علـ  أنشـطة 

الترقيــات وتعلــيم المســتفيدين . وتقتــرح هــذه الدراســة أن يبــدأ 

الناشرون والوكاالت المزودة لهذه الخدمة بمساهمة مشـتركة فـي 

مصادرهم وذلك لتطوير خدمة النص الكامل من خالل هذه الوسائط 

التطـور المعلومـاتي لهـذه الـدول ودعـم توجهـات وذلك لمؤازرة 

 ( . 58المكتبات في هذا اإلرار)

وعي التقنـي تنـاول فيهـا الـبدراسة أخرل "  Majidقام " و

واستخدام األكاديميين لمصادر المعلومات اإللكترونيـة تهـدف إلـ  

البحث في العالقة بين المعلوماتية فـي الحاسـب اآللـي لـدل هيئـة 

ــتخدامهم ــدريس واس ــد  الت ــة ، وق ــات اإللكتروني ــادر المعلوم لمص

استخدمت الدراسة منه  دراسة الحالة كمـا أخـذت بعـين االعتبـار 

تأثير العوامل األخرل مثـل السـن ، الجـنس ، المسـتول التعليمـي ، 
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وتوصلت الدراسة إل  أن هنالك عالقة إحصـائية مهمـة بـين مـدل 

لكترونيـة المعرفة بالحاسب اآللي واسـتخدام مصـادر المعلومـات اإل

حيث يزيد استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية عند األكـاديميين 

المتخصصين في علم الحاسب كما لوحظ وجود عالقة قوية بين سن 

 ( . 59هؤالء األكاديميين وبين استخدامهم لتلك المصادر)

 مصادر المعلومات اإللكترونية : مفهوم 

رات جذريـة فـي شهد الفكر اإلنساني ثالث ثورات أحدثت تغييـ

االتصال المعرفي ، فكانت أول ثورة تمثلت في اللغة التي فهرت منذ 

وتكمـن فـي اختـراع مئات اآلالف من السنين ، تلتها الثـورة الثانيـة 

وكان " اختراع الطباعة ه  الكتابة منذ عشرات اآلالف من السنين ، 

 والتي تميزت بدمكانات توزيع النصـوص بشـكل أسـرعالثورة الثالثة 

اليدوية ، وساهمت في تخطي الحواجز الجغرافية وأوسع من الكتابة 

 اآلالتفهـور تبع اختراع الطباعة عدة اختراعات أخـرل مثـل  ، وقد

الكاتبة وماكينات التصـوير وخطـوط الهـاتف ، إال أنهـا لـم ترتـق 

لمستول الثورات السابقة عليهـا . ثـم مـا لبثـت أن فهـرت الثـورة 

، وه  ثورة الكتابـة فـي الفضـاء مكانها بعد الرابعة والتي لم تتخذ 

والتي ارتبطت بوسـيط    Electronic Skywritingاإللكتروني 

  . (60اتصال جديد وهو شبكات االتصال عن بعد )

أدل استخدام تكنولوجيا اإلنترنت إل  تغيرات عميقـة فـ  وقد 

نعمل ونحيا ونتصل بها، حيث إننا أصبحنا نتحرك نحو  يالطريقة الت

وجهًا لوجه إل  التفاعل  ية جديدة لالتصال من االتصال اإلنسانصور

، ومن الـورض كوسـيلة ياآلل يعبر اآللة أو التفاعل اإلنسان ياإلنسان

، ومن الـنص المكتـوب إلـ  يلنقل المعلومات إل  الوسيط االلكترون

، لنكـون بـذلك يالوسائط المتعددة لنصـل إلـ  الوجـود االفتراضـ

ولكنـه  يلميًا يحمل بعض مالمح العـالم المـادمجتمعًا افتراضيًا عا
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أكثر فعالية، ومع هذه التحديات كان عل  المكتبة أن تثبت مرونتها 

من خالل اتخاذ وسـيله جديـدة لالتصـال،  يوتحتفظ بدورها الرياد

وتنمية العالقات، وتهيئـة المصـادر والخـدمات لتـتالءم مـع البيئـة 

مكتبـة نحـو تطبيقـات هـذه التكنولوجية الجديدة، من خالل اتجاه ال

التكنولوجيـا الحديثــة ليصـبح اإلنترنــت جــزءًا أساسـيًا مــن بنيــة 

 (61)المكتبة

لقد أصبحت مصادر المعلومات االلكترونية تشكل جزءاً مهمـاً 

فــي كيــان مقتنيــات المكتبــات ومراكــز المعلومــات مــن أوعيــة 

المعلومات حيث تعتبر مصادر المعلومات االلكترونيـة مـن إفـرازات 

لنشر اإللكتروني الذي أصبح سمة مـن سـمات هـذا العصـر ، ولقـد ا

استقبلت المكتبات الجامعيـة العربيـة هـذا الشـكل التقنـي لمصـادر 

المعلومات ووفرت المناخ المناسب لالستفادة منه ، وذلك بتخصيص 

 . ( 62قاعات خاصة بهذه المصادر االلكترونية )

در المعلومـات علـ  مصـاازداد مقدار ما تنفقه الجامعات كما 

 15في  دراسـته التـي أعـدها علـ   Kilpatrickفأشار  االلكترونية

 %16و %6،25مكتبة أكاديمية، وجد أن تلك الجامعات تنفق ما بين 

من ميزانيتها المخصصة للمصادر التعليمية عل  مصـادر المعلومـات 

اإللكترونية. وأصبح عـدد الجامعـات التـي تقـدم مصـادر معلومـات 

 Normanويتفـق معـه (. 63)روادها في تزايد مسـتمرإلكترونية ل

% مـن  20 – 1أن معمم المكتبات الجامعية قـد خصصـت مـن يرل 

 (64ميزانية المواد التي توفرها للمصادر اإللكترونية )

المعلومات اإللكترونية  بمفهومين " النكستر "  هذا وقد حدد

وه  التي  أحدهما : " المصادر اإللكترونية التي لها مقابل ورقي ،

تستخدم الحاسب اآللي إلنتاج وتوفير وبث المعلومات إلكترونياً 
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وغالباً ما تكون معلومات ببليوجرافية أو نصوص كاملة" . أما 

المفهوم اآلخر هو : " المعلومات االلكترونية التي ليس لها مقابل 

ورقي بل منتجات إلكترونية منذ البداية ويتم االتصال المباشر بين 

 .(65لمعلومات من جهة والمستفيد منها من جهة أخرل )منت  ا

" مفهـوم مصـادر المعلومـات  السـامرائيحددت " إيمان كما 

اإللكترونية ف  اتجاهين: االتجاه األول: كل ما يتـوافر حاليـاً مـن 

( أو األقـراص On Lineمصادر إلكترونية ضمن االتصال المباشر )

التقليديـة الورقيـة، ( ه  ف  الواقع المصادر CD-Romالمدمجة )

 ولكنها تخزن وتثبت، أو تسترجع إلكترونياً.

: يحدد مصادر المعلومات اإللكترونية بـالمفهوم  الثانياالتجاه 

يهدف إل  التغيير الشامل ف  البنيان المـألوف لشـكل  الذيالمتطور 

 (66الورض أو الكتاب المطبوع ألنها ستكون غير ورقية منذ البداية)

مصـادر المعلومـات السـامرائي " فقـد عرفـا أما " قنديلجي و

اإللكترونية ه  كل ما هو متعـارف عليـه مـن مصـادر المعلومـات 

التقليدية الورقية وغير الورقية المخزنة إلكترونيـاً علـ  وسـائط 

ــا ، أو تلــك المصــادر  ــة بأنواعه ــت ممغنطــة أو ليزري ســواء كان

أو     دريها ،الالورقية والمخزنة إلكترونياً حال إنتاجها من قبل مص

نشرها ف  ملفات قواعد بيانات وبنوك معلومات متاحة للمسـتفيدين 

(  ، أو داخلياً ف  المكتبة أو مركز On Lineعل  الخط المباشر )

 (Rom-CD()67المعلومات عن رريق منمومة األقراص المدمجة )

عرف " الوردل والمالك  " مصادر المعلومـات اإللكترونيـة و 

تنشـر علـ  وسـائط  التـيع من أوعية المعلومـات بأنها تلك األنوا

 Compactالمدمجـة بأنواعهـا المختلفـة ) إلكترونية كاألقراص
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discs( واألقراص المرنة ،)Floppy discs واألقراص الصـلبة ،)

(Hard discs(الموجودة ف  الحواسيب )68 ). 

كترونية حسـب أنواعهـا هناك من عرف مصادر المعلومات اإللو

 فنجد : 

المعلومات اإللكترونية عل  الخط المباشر : ه  قواعـد  مصادر

البيانات المحلية واإلقليمية والعالمية المتوافرة والمنتشرة ف  العالم 

تتيح للمكتبـات ومراكـز المعلومـات ، والجهـات العلميـة ،  ي، والت

والثقافية فرصة الحصول علـ  مصـادر المعلومـات إلكترونيـاً عـن 

بعـد ، والمرتبطـة بالحاسـبات المتـوافرة رريق شبكات االتصال عن 

لديها ولدل المستفيدين ، وتوفر هـذه المصـادر للمسـتفيد إمكانيـة 

الحصول علـ  مصـادر المعلومـات الموجـودة فـ  أمـاكن بعيـدة ، 

ومترامية األرراف ، وموزعة ف  أكثر مـن موقـع خـارج المكتبـة 

اً ، ولذا ومركز المعلومات ، ويعد االتصال بهذه الطريقة مكلف مادي

 (69تضافرت الجهود لتوفير سبل أقل تكلفة )

مصادر المعلومـات اإللكترونيـة المتاحـة علـ  اإلنترنـت : إن 

التطور السريع ف  تقنية المعلومات أتاح أمام المستفيدين الستخدام 

شبكات المعلومات وأبرزها اإلنترنت ، ولذا فقد تحولت قواعد بيانـات 

لـ  اإلنترنـت بواسـطة االشـتراكات ، قرصية إل  إتاحتها مباشرة ع

  (Webs()70كما أن اإلنترنت يتيح مواقع عديدة )

وقد قام " السريح  وآخـرون " بتعريـف مصـادر المعلومـات 

ــات  ــ  أن مصــادر المعلوم ــنص عل ــامالً ي ــاً ش ــة تعريف اإللكتروني

اإللكترونية ه  ف  الواقع مصادر معلومات مخزنة إلكترونيـاً علـ  

أو تلك المصادر غير الورقيـة والمخزنـة أيضـاً وسائط مليزرة ،  
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إلكترونياً حال إنتاجها من قبل مصدريها أو نشرها ف  ملفات قواعد 

بيانات متاحة للمستفيدين عن رريق االتصال المباشر أو عن رريـق 

نمام األقراص المدمجـة، أو باسـتخدام شـبكات بعيـدة المـدل مثـل 

 (71اإلنترنت )

 لكترونية : أنواع مصادر المعلومات اإل

ا متعـددة زوايـ من اإللكترونية المعلومات مصادر تقسيم يمكن

 تبعـاً أو لهـا المنتجة الجهاتأو ،       في ضوء مجالها الموضوعي 

 : ـ التالي النحو عل  منها اإلفادة ألوجه

:  الموضوعية التغطية حسب اإللكترونية المعلومات مصادرـ 1

 : إل  ينقسم النوع وهذا

 : والدقيقة المحددة التخصصات ذات الموضوعية صادرالمأ (  

 عالقـة ذات موضـوعات أو محددًا موضوعًا تتناول التي وهي

 عالقة له وما المعرفة فروع من فرع أو ، بعض مع بعضها ترابطية

 ومفيدة متعمقة النوع هذا في المعالجة تكون ما وغالبًا ، النوع ذاهب

 : يلـي مـا النـوع هـذا لـةأمث ومن ، غيرهم من أكثر للمتخصصين

Biosis/ NTIS/ MEDLINE/ AGRCOLA/ 

COMPENDEX 

 غيـر أو الشـاملة التخصصـات ذات الموضـوعية المصادر . ب

 : المتخصصة

 الموضـوعي والتنوع بالشمول المصادر من النوع هذا ويتميز

 التـي القواعد هذه كثرة إل  إضافة . تحتويها التي البيانات لقواعد

 ، الحاالت بعض في مئات بضع إل  وتصل الخمسين عل  دائمًا تزيد
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 يفيد النوع وهذا،   (Super Market) مصطلح عليها يطلقو

 . النـوع هـذا أمثلـة ومـن ، المتخصصـين وغيـر المتخصصـين

(DIALOG ) 

 : العامة المصادر . ج

 لعامـة مفيـد النوع وهذا ، عامة موضوعية توجهات ذات وهي

 . والثقافية العلمية مومستويا متخصصا عن النمر بغض الناس

 المسـؤولة الجهـات حسب اإللكترونية المعلومات مصادر ـ 2

 :عنها

 هـدفها تجارية لمؤسسات تابعة إلكترونية معلومات مصادر . أ

 : المادي الربح

 تكون أن ويمكن ، تجارية كسلعة المعلومات مع تتعامل وهذه

،  ( Broker ) ووسـيط موزعـة أو  (Vender) مباعة أو منتجة

 ( ORBIT/ PRESTEL/ DIALOG )  ا : أمثلته منو

 : تجارية غير لمؤسسات تابعة إلكترونية معلومات مصادر .ب

 للخـدمات تقـديمها في كأساس المادي للربحتهدف  ال وهذه

 العلميـة األهـداف تحقيـق مـن إليـه تسـع  مـا ،بقدر المعلوماتية

 جهات عليها تشرف أو تمتلكها أن ويمكن الباحثين وخدمة والثقافية

 . الحكومية هيئات أو الجمعيات أو الثقافية المؤسسات : مثل

 ، مجانًـا تقـدم ال الخـدمات هذه أن إل  هنا اإلشارة وتجدر

 الكلفة بسبب بمقابل تقدم اإللكترونية المعلومات خدمات كل وإنما

 . واألجهزة باالتصاالت الخاصةذاتها  للخدمة المضافة
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 : المعلومات نوع وفق اإللكترونية لوماتالمع مصادرـ 3

 : إل  وتنقسم

 Bibliographic ): رافيـةجالببليو المعلومـات مصـادر . أ

Data bases ) 

 وأكثرهـا فهـورًا اإللكترونيـة المعلومات مصادر أقدم وهي

 والموضـوعية،  الوصـفية الببليوجرافية البيانات تقدم فهي ، شيوعًا

 لتلـك مستخلصات مع الكاملة لنصوصا إل  ترشدنا أو تحيلنا التي

 LC MARCل: مث المعلومات، أو،  النصوص

 Non ): الببليوجرافية غير اإللكترونية المعلومات مصادر .ب

Bibliographical Data Bases ) 

 Full Text ) الكامل  النص ذات اإللكترونية المصادر وتشمل

 كمقاالت ، المطلوبة للمعلومات الكاملة النصوص توفر التي وهي (

 مـن صـفحات أو ، كاملة وثائق أو ، المؤتمرات وبحوث ، الدوريات

 ، حكوميـة مطبوعـات أو تقارير أو صحف قصاصات أو ، موسوعات

 . األول النوع في عجزًا لتغطي فهرت وقد

 بـدأ التي األمل خيبة بعد توفيرها نحو حاليًا االتجاه بدأ وقد

 ال عنـدما وذلك األول النوع مع تعاملهم من المستفيدون اهب يشعر

 األصلي الكامل بالنص رافيةجالببليو اإللكترونية المصادر هذه تمدهم

 أو ، المكتبة خارج - الكامل النص - المصادر هذه تكون عندما خاصة

 تعجز عندما أو بنفسه يجدها أن المستفيد وعل  ، المعلومات مركز

 مصادر خدمات تقدم التي المكتبات بدأت ولقد . توفيرها عن المكتبة

 شـكل علـ  إمـا الكاملـة النصـوص تـوفير اإللكترونيـة المعلومات

 النفقـات فـي اقتصادًا وذلك ،(  شالمايكرو في)  وبالذات مصغرات
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 للصـفحات الطلب عند مصورة ورقية نس  عل  الحصول أو المادية،

 (Tele Fax mile) الفاكسـميلي رريـق عـن وبالـذات المطلوبة

  المطلوبة المعلوماتتهيئة  في لسرعته اآلن عليه يطلق أصبح كما

 Textual:  رقميـة بيانات مع النصية المعلومات مصادر . ج

Numeric Databases 

 واألدلة اليدوية الكتب من العديد المصادر من النوع هذا ويضم

 مع جدًا مختصرة نصية معلومات تعطيو ، التجارة حقل في خاصًة

 تشمل اآلن وأصبحت،  ( Facts and Figures ) وأرقام حقائق

 في االختيار في المساعدة األدوات أهمها من متنوعة  :، أخرل حقوال

ــات حقــل ــل ، المكتب  Ulrich International ) .: مث

Periodical Directory ) 

 ( Numerical ) : الرقمية المعلومات مصادر . د

 مـن كميـات تـوفير علـ  المصـادر  مـن النوع هذا ويركز

 والمواصـفات والمعـايير والمقاييس كاإلحصائيات الرقمية بياناتال

 وإدارة التسـويق وفـي السكانية اإلحصائيات مثل محدد موضوع في

 . والشركات األعمال

 أسـلوب أو اإلتاحـة حسب اإللكترونية المعلومات مصادر ـ 4

 المعلومات توفر

 : إل  ينقسم النوع وهذا

 )  المباشـر الخـط علـ  اإللكترونيـة المعلومـات مصادر . أ

Online )  :والعالميـة واإلقليميـة المحليـة البيانـات قواعد وهي 



 

 ... الفهرست البن النديم:قراءة

 

 46 
 

 ومراكـز للمكتبـات تتـيح والتـي  العـالم في والمنتشرة المتوفرة

 مصـادر عل  الحصول فرصة والثقافية العلمية والجهات المعلومات

 والمرتبطـة بعد عن االتصال شبكات رريق عن إلكترونيًا المعلومات

 المصادر هذه وتوفر ، المستفيدين ولدل لديها المتوفرة الحاسباتب

 فـي الموجـودة المعلومـات مصـادر عل  الحصول إمكانية للمستفيد

 خارج موقع من أكثر في وموزعة األرراف ومترامية بعيدة أماكن

 مكلـف الطريقـة ذههب االتصـال ويعـد المعلومات، ومركز المكتبة

 . تكلفة أقل سبل لتوفير الجهود تضافرت ولذا ماديًا،

 المدمجـة األقـراص علـ  اإللكترونيـة المعلومات مصادر . ب

(CD- ROM) : 

 فهـي األول للنـوع متطورة مرحلة اعتباره يمكن النوع وهذا 

 نحـو الجهـات مـن العديـد واتجـه األول، النوع ثغرات لتسد جاءت

 ) المباشر الخط عل  البحث خدمة عن كبدائل القواعد هذه استخدام

Online ) هذه عل  المعلومات مصادر أغلب توفرت أن بعد وذلك 

 مثـل بالشـكلين نفسـها المعلومـات مصـادر توجـد وحاليًا األقراص

(DIALOG /ERIC/MEDLINE) أو المطبوعـات، إلـ  ةفإضا 

  مـن ( Full Text ) الكاملـة بنصوصـها المرجعيـة المصـادر

 . (72) واألدلة والمعاجم الموسوعات

 :اإلنترنت عل  المتاحة اإللكترونية المعلومات مصادر . ج

 أمـامالمجـال  أتـاح المعلومـات تقنيـة في السريع التطور إن

 فقد ولذا اإلنترنت، وأبرزها المعلومات شيكات الستخدام المستفيدين

 اإلنترنـت علـ  مباشـرة إتاحتهـا إلـ  قرصية بيانات قواعد تحولت

 webs عديـدة مواقـع يتيح اإلنترنت أن كما االشتراكات، بواسطة

(73) 
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الخـاص الرابـع من العرض السابق ستتبع الباحثـة التقسـيم و

ما ذكره كـل مـن  من خالل ، ألنه بمصادر المعلومات اإللكترونية 

ــديلجي) ــة  Rowley (75،)(، 74قن ــات اإللكتروني أن مصــادر المعلوم

أصبحت تتمثل فـي ثالثـة مصـادر رئيسـية هـ  : الخـط المباشـر 

Online المدمجــــة  ، األقــــراصCD-ROM  واإلنترنــــت ،

Internet. 

 :  اإللكترونية المعلومات مصادر فوائد

 فوائـد" كلـوصـباح جـرجيس وجاسـم " كل من وقد أفرد 

مـا  اضـابشيء مـن التفصـيل واستعرمصادر المعلومات اإللكترونية 

  : أهمها المعلومات ومراكز للمكتبات ه تحققيمكن أن 

 يؤمن سوف اإللكترونية وماتالمعل مصادر مع التعامل أن ـ 1

 موضـوع فـي المعلومـات مـن جـدًا كبيـرة كميـة من االستفادة

 On ) المباشر االتصال رريق عن يتحقق وهذا ، أكثر أو متخصص

line ) شـبكات وفـرت حيـث معلومات وبنوك قواعد من لالستفادة 

 .متعددة أنممة مع واالتصال الربط قدرات االتصاالت

 :يلي كما والتكاليف، النفقات في االقتصاد ـ 2

 الـورقي بشكلها الدوريات في االشتراك نفقات في االقتصادأ ( 

 ولكنهـا ، المستفيدين احتياجات مع تتناسب ال وبكميات الكتب وشراء

 حالـة فـي أمـا ، عليهـا والطلـب يتناسب ال أيضًا ماليًا عبئًا تشكل

 والمعلومـات للخدمـة والنفقـات الدفع فيكون اإللكترونية المصادر

 . تمامًا المستفيد حاجة تلبي والتي فقط المطلوبة
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 فـي تصـرف كانـت التـي المبـالغ من الكثير في التوفيرب( 

 ونفقـات والنقل الشحن وأجور المطبوعات ورلب التزويد إجراءات

 المطبوعـات وفقـدان المطبوعـات تجليـد وكلفة الفنية اإلجراءات

 . وغيرها

 المعلومـات خـدمات فـي شـتراكلال أيضـًا المبالغ توفيرج( 

 (CD-ROM) علـ  جـاهزة قواعـد اقتنـاء أو الجديدة اإللكترونية

 . أفضل بشكل ،المستفيدين احتياجات وتلبية ،المجموعة  إلغناء

 المساحة مشكلة حل اإللكترونية المعلومات مصادر فهور إنـ 3

 قـدر أكبـر عل  الحصول - منها الكبيرة خاصة - المكتبات  ورغبة

 تعقـدت الـذين المسـتفيدين لخدمـة المعلومـات مصـادر من ممكن

  أيضًامتطلباتهم 

 الموضـوعي للـربط عديـدة قواعـد في البحث عل  القدرةـ 4

 . المستفيد أمام الواسعةالمجاالت  وفتح

 نتيجـة وذلـك المكتبـات تلـك تقدمـه عما الباحث رضا ـ 5

 ةالمكتبـ علـ  إيجابيًـا يـنعكس والـذي والدقـة والسـرعة للتنوع

 خدماتها. و

 أمين عمل ربيعة من غي َّرت اإللكترونية المصادر فهور أن ـ 6

 المستفيد يشارك معلومات اختصاصي إل  وحولته التقليدية المراجع

  البيانات قواعد مع واالتصال المعلومات عل  الحصول في  ويرشده

 نمـرة مـن غي َّـر بـدوره وهـذا ، المتاحـة القواعـد في البحث أو

 .عليها والقائمين المكتبية الخدمة دور إل  المستفيدين

 البـدائل مـن الكثير يوفر اإللكترونية المصادر استخدام أنـ 7

 البيانـات قواعد فمثال المعلومات ومراكز المكتبات أمام المطروحة
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 هـذه بسـلبيات المكتبـة شعرت ما فدذا ، المباشر الخط عبر المتاحة

-CD )  المدمجـة األقـراص وهو ، آخر بديال أمامها فدن ؛ الطريقة

ROM ) 

 علـ  تقتصـر تعـد لـم اإللكترونيـة المعلومات مصادر أنـ 8

 المـواد وهـي المطبوعـة غيـر المصـادر إلـ  اتعد بل المطبوعات

 مـن االسـتفادة المكتبـات بدمكـان أصبح وهكذا ، والبصرية السمعية

 تفـوض بسـبب قديمـة مصـادر تعتبـر كانت التي المعلومات مصادر

 فـي معتمـدة خـدمات خاللها من تقدم وأن المعلومات، تكنولوجيا

 سمعيًا كالمغناريسية المواد هذه مثل عل  المعلومات عل  حصولها

 . وغيرها لألرفال ، بصريًا أو

 للمسـتفيد أتـاح اإللكترونيـة المعلومات مصادر فهور أن ـ 9

 الورض عل  متاحة أو متوفرة غير معلومات مصادر إل  الوصول سبل

 . بعد عن المؤتمرات مثل اأساسً

 المعلومـات مصـادر مـن المسـتفيدة للمكتبات يمكن أنه ـ  10

 مـن ومتنوعـة كبيـرة كميات للمستفيدين توفر أن اإللكترونية

 On line) المباشـر اآللـي البحـث عبـر خارجية معلومات مصادر

search ، )المـوارد وتقاسـم المعلومـات شـبكات خـالل مـن أو 

(Resource Sharing ، )وتناقل بعد عن الوثائق تبادل وخدمة 

 (Electronic Document Delivery) إلكترونيًا المطبوعات

(76) 
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 مجتمع الدراسة: 

لما كان الهدف األساس للدراسة هو التعرف علـ  مـدل إفـادة 

مصـادر اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية مـن بجامعة األكاديميين 

ة بطبيعة الحـال هـم أعضـاء المعلومات اإللكترونية فمجتمع الدراس

 . جامعةالب ومعاونيهم هيئة التدريس

ــام ــة اإلم ــف بجامع ــعود  التعري ــن س ــد ب محم

 : اإلسالمية

كان تعليم العلوم الشرعية والعربية في المملكة العربية 

السعودية قبيل افتتاح المدارس الحكومية والمعاهد العلمية متوافراً 

اجدها وبعض بيوت علمائها في أغلب منارق المملكة عامرة به مس

الذين تخرج عل  أيديهم كثير من القضاة، وكان لسماحة الشي  

وإخوانه الدور الفعال في  –رحمة اهلل  –محمد بن إبراهيم آل الشي  

إثراء الحركة العلمية بمدينة الرياض وما جاورها، ومع بداية 

اب عل  هـ، ونمراً إلقبال الشب1370النهضة العلمية الشاملة في عام 

مناهل العلم ولما له من دور فعال في حمل رسالة تلك النهضة 

والسير بها عل  نور من اهلل وإيمان به، افتتحت حكومة جاللة الملك 

معهد الرياض العلمي وأسند اإلشراف  –رحمه اهلل  –عبد العزيز 

عليه لسماحة مفتي المملكة العربية السعودية الشي  العالم محمد بن 

حمه اهلل، وكان اللبنة األول  للمعاهد العلمية في مختلف إبراهيم ر

  .(77) منارق المملكة

هـ تم افتتاح كلية الشريعة التي تعد النواة  1373وفي عام 

. والتي صدر األول  لتأسيس جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
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هـ واعتبارها مؤسسة تعليمية 1394/  8 /23مرسوم ملكي بدنشائها في 

 افية عالية . وثق

التخصصات وتضم جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

العلمية المختلفة ، وإن كان التركيز عل  العلوم اإلسالمية . وتمنح 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية درجتي الماجستير 

  (.78والدكتوراه للذكور واإلناث في معمم التخصصات )

حيث أخذت بالنمو حت  تأسست  هـ1371تأسست المكتبة في عام 

هـ فأصبحت مكتبة مركزية لكلياتها وف  عام 1384الجامعة عام 

هـ أنشأت عمادة شؤون المكتبات لإلشراف عل  المكتبة 1395

المركزية والمكتبات الفرعية للجامعة ومكتبات المعاهد العلمية. 

 ول لتت م 1975 عام اإلمام بجامعة المكتبات شؤون عمادة  ُأنشئت ولقد

 الفرعية والمكتبات بالجامعة المركزية المكتبة شؤون كافة

 باقتناء العمادة عن تُو ، العلمية والمعاهد والكليات العليا بالمعاهد

 وما العربية اللغة وعلوم ، اإلسالمية العلوم في والمراجع ، الكتب

 يتصل فكري إنتاج كل تقتنيأنها  كما ، أخرل علوم من بها يتصل

 باللغات أو العربية باللغة سواء رسالتها ويخدم جامعةال باختصاص

 داخل المكتبات من مجموعة المكتبات شؤون عمادة ويتبع ، األجنبية

 (79)وخارجها الرياض مدينة

 عينة الدراسة :  

عينـة نمراً لكبر حجم مفردات الدراسة فقد اختـارت الباحثـة 

يطلـق عليهـا اإلحصـائية الطبقيـة االعتماد علـ  المعاينـة بدراسة ال

Stratified Sampling  حيث يعتمد أسـلوب العينـة اإلحصـائية
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الطبقية عل  تصنيف أو تقسيم مفردات مجتمع الدراسـة إلـ  فئـات 

ويتم أخذ عينة عشوائية بسيطة متناسقة ومتفقة مع أغراض الدراسة 

ف  النهاية عل  مجموعة من العينات  أو منتممة من كل فئة لنحصل

متساوية بالنسبة لحجمهـا ودرجـة تواجـدها فـ  الفرعية ذات نسب 

 (80)مجتمع الدراسة 

 العشـوائية الطبقيـةالعينـة أل أن هذه الدراسـة تعتمـد علـ  

Stratified Sample   نـوع حيث يتم اختيـار هـذه العينـة مـن

العينات العشوائية الطبقية النسبية وتعنـ  العينـة الطبقيـة النسـبية 

وسينت  بنـاء علـ  ذلـك بقة سحب نفس النسبة المئوية من كل ر

فـ  الحجـم مـع  مجموعة من العينات األصغر والت  تتناسب رردياً

 .(81)يوجودهم ف  المجتمع األصل

حيث روع  ف  اختيار العينة أن تكون ممثلة لمجتمع الدراسـة 

جامعة اإلمام محمد بـن سـعود  من حيث احتوائها عل  جميع كليات

إلـ  التمثيـل ، باإلضـافة اء اإلسالمية بقسميها شطر الرجـال والنسـ

لجميع الدرجات األكاديمية ف  كل كلية مـن درجـة أسـتاذ حتـ  

من  %20.0بأنها ال تقل عن العينة  نسبة حيث تم تحديد، درجة معيد 

 .  عدد مفردات مجتمع الدراسة إجمالي

ثم قامت الباحثة بتفريغ بيانات االسـتبانة وإجـراء االختبـارات 

تـم تحويلهـا  يمتوسطات والنسب المئوية التاإلحصائية واستخراج ال

تفيـد فـ   يبعد ذلك إل  جداول لها داللتها اإليجابية أو السلبية الت

البيانـات  وتم االعتماد في اختيار العينة علـ  معرفة جوانب البحث .

الجامعـة خـالل العـام فـي ئية إلدارة اإلحصـاء والمعلومـات اإلحصا

مجتمع يوضح (  2،  1 رقم ) تالياللجدول وا.   1428 /1427الدراسي 

 : الدراسة والعينة الممثلة في الدراسة 
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 ( 1جدول رقم ) 

أعداد أعضاء هيئة التدريس شطر الرجال في الكليات موضوع 
 الدراسة 

 م
                      

 اإلجمالي إناث  ذكور الكلية  جنس       ال

 42 ـ  42 المعهد العالي للقضاء 1

 216 46 170 يعة كلية الشر 2

 165 33 132 كلية اللغة العربية  3

 90 33 57 كلية اللغات والترجمة  4

 228 42 186 كلية أصول الدين  5

 274 67 207 كلية العلوم االجتماعية  6

كلية علوم الحاسب  7
 والمعلومات 

17 25 42 

 88 17 71 كلية الدعوة واإلعالم 8

 36 ـ  36 معهد تعليم اللغة العربية  9

 1181 263 918 اإلجمالي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ... الفهرست البن النديم:قراءة

 

 54 
 

 (2جدول رقم ) 
موضوع الممثلين ف  العينة أعداد أعضاء هيئة التدريس ف  الكليات 
  الدراسة 

 لكليةا م
 عينة الدراسة

 اإلجمالي
 إناث  ذكور 

 10 ـ  10 المعهد العالي للقضاء 1

 41 9 32 كلية الشريعة  2

 30 6 24 كلية اللغة العربية  3

 19 7 12 كلية اللغات والترجمة  4

 41 9 32 كلية أصول الدين  5

 62 20 42 كلية العلوم االجتماعية  6

كلية علوم الحاسب  7
 والمعلومات 

5 11 16 

 20 5 15 كلية الدعوة واإلعالم 8

 9 ـ  9 معهد تعليم اللغة العربية  9

 248 67 181 اإلجمالي 

عدد أعضـاء العينـة الممثلـة  أنمن الجدولين السابقين يتضح 

مـن  %22،2عضـو هيئـة تـدريس تمثـل نسـبة 248 ةلمجتمع الدراس

، وقد تمثلـت عضو هيئة تدريس  1181مجتمع الدراسة البالغ عددهم 

إلمـام محمـد بـن سـعود فيها جميع التخصصات المتاحة في جامعة ا

 اإلسالمية .
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  نتائ  :تحليل ال

 راسة :   الدعينة للسمات الشخصية أوالً : ا

الدراسـة عينة رادت الباحثة استعراض البيانات األولية العامة لأ

أجل إعطاء خلفية شخصية وصـورة واضـحة خالل بشكل مجرد من 

حيـث  موضوع الدراسة.األكاديميين من كاملة عن مجتمع الدراسة 

التوزيع العددي والنسبي للسـمات الشخصـية الجداول التالية وضح ت

س ومعاونيهم الممثلين لعينـة الدراسـة وهـي : ألعضاء هيئة التدري

 .الجنس ، والدرجة العلمية والعمر

 (3جدول رقم )

 السمات الشخصية لعينة الدراسة

 % العدد السمات الشخصية لعينة الدراسة

 الجنس
 73،0 181 ذكر 

 27،0 67 أنث  

 100.0 248 المجموع 

 العمر

 % العدد الفئة العمرية 

 13،7 34 سنة  30أقل من 

 16،1 40 سنة  39إل   30من 

 42،0 104 سنة  49إل   40من 

 25،0 62 سنة  59إل   50من 

 3،2 8 سنة فأكثر  60من 
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 100 248 المجموع الكل   

 الدرجة العلمية

 9،7 24 أستاذ

 14،1 35 أستاذ مشارك 

 31،0 76 أستاذ مساعد

 19،0 47 محاضر 

 5،2 13 مدرس

 21،4 53 معيد 

 100 248 اإلجمالي 

ع أفـراد عينـة الدراسـة حسـب يتوزمن الجدول السابق يتضح 

عدد الرجال من إجمـالي عـدد أفـراد العينـة  181إل  متغير الجنس 

 67النسـاء عـدد ، حين يبلغ  %73موضوع الدراسة تمثل نسبة قدرها 

 من إجمالي عدد أفراد العينة .  %27نسبتهن 

يتضـح أفراد العينـة حسـب الفئـة العمريـة وبانتقالنا لتوزيع 

تفاوت أعمار مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التـدريس ومعـاونيهم 

حيث نجد النسبة األكبر انحصرت ف  المرحلة العمرية التي تتراوح 

،  %42،0عضـو أي مـا نسـبته  104وهـي سنة  49سنة إل   40ما بين 

عضـو  62بعـدد  سـنة 59إلـ   50يليهم الذين تتراوح أعمارهم بـين 

إلـ   30، ثم الذين تتراوح أعمارهم بين  %25.0يمثلون نسبة قدرها 

وتقل عنها قليالً الـذين   %16،1عضواً بنسبة  40بلغ عددهم  سنة 39

 34تمثـل  %13،7تهم نسـب تبلـغ حيث عاماً  30اقل من بلغ أعمارهم ت

 .عضواً 

ددهم أما فيما يتعلق بالدرجة العلمية لعينة الدراسـة البـالغ عـ

أعل  نسـبة هـ  يستأثر من يشغلون وفيفة أستاذ مساعد  عضواً 248
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وهم الذين الحاصلين عل  درجـة الـدكتوراه ، تليهـا نسـبة   31،0%

 ،  ثـم مـن يشـغلون %21،4عضـوا تبلـغ نسـبتهم  53بعدد عيدين الم

 35تليهـا أسـتاذ مشـارك بعـدد  %19،0محاضر بنسبة قدرها  وفيفة

تمثـل  %9،7أمـا النسـبة الباقيـة وهـي  ،%14،1عضوا يمثلون نسبة 

 األساتذة . 

ــ  ثا ــول عل ــاً : الحص ــات ني ــادر المعلوم مص

 : و اإلفادة منها اإللكترونية

ل ذننتقل اآلن إل  الشق الثان  واألساس مـن هـذه الدراسـة الـ

دور حول معرفة مـدل إفـادة أعضـاء هيئـة التـدريس ومعـاونيهم ي

من مصادر ضوع الدراسة مو اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة ب

تنـاول يتم فيه ل ذوال .التي تتيحها الجامعة المعلومات اإللكترونية 

كيفية حصـولهم واسـتخدامهم وإفـادتهم مـن مصـادر المعلومـات 

أكثـر ونبدأ بالتعرف عل  آراء مجتمع الدراسـة حـول . اإللكترونية

 مـاكالتي يطلعـون عليهـا مصادر المعلومات اإللكترونية مصدر من 

 (:4رقم ) ييوضحه الجدول التال

 (4جدول رقم )

    مصادر المعلومات االلكترونية وفقاً لإلرالع عليها 

 % العدد  مصادر المعلومات االلكترونية المفضلة  م

 12،5 34 الكتب االلكترونية  1

 35،5 97 مواقع الدوريات االلكترونية  2

 32،6 89 قواعد البيانات االلكترونية  3

 19،4 53در المعلومات المتاحة عل  شكل صفحات ويب مصا 
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 عادية 

 100 273 المجموع الكل   

عضـواً يمثلـون نسـبة  97( نجد أن 4من الجدول السابق رقم )

يقومون باإلرالع عل  الدوريات اإللكترونية ، نمراً لحداثـة  35،5%

تتضمنها الدوريات بصفة عامة سواء كانت مطبوعـة  يالمعلومات الت

عضواً يقومون بـاإلرالع  89تخص  %32،6إلكترونية، يليها نسبة  أو

عضـواً بنسـبة 53عل  قواعد البيانات الببليوجرافية ، ف  حـين أفـاد 

مصـادر المعلومـات المتاحـة علـ  شـكل أنهم يطلعون علـ   19،4%

أنهـم  %12،5عضـواً بنسـبة 34صفحات ويب عاديـة ، وأخيـراً أفـاد 

ــ ــب اإللكتروني ــ  الكت ــين مصــادر المعلومــات يطلعــون عل ة مــن ب

 اإللكترونية. 

من أجل التعرف عل  ما مصادر المعلومات اإللكترونيـة التـي و

تعتمد عليها عينة الدراسة سواء كانت قواعد المعلومات المباشرة أو 

هذا ما لمدمجة ، و البحث عن رريق مواقع اإلنترنت شبكة األقراص ا

 (: 5رقم ) ييوضحه الجدول التال

 (5) جدول رقم

 مصادر المعلومات اإللكترونية    االعتماد عل  

 % العدد  مصادر المعلومات اإللكترونية    االعتماد عل   م

 38،9 178 قواعد المعلومات المباشرة  1

 28،6 131 شبكة األقراص المدمجة  2

 32،5 149 البحث في مواقع اإلنترنت  3

 100 458 المجموع الكل   
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لجـدول السـابق تنـوع مصـادر المعلومـات يتضح جليـاً مـن ا

اإللكترونية التي يتم االعتماد عليها من قبل أعضـاء هيئـة التـدريس 

، حيث نجد أن ومعاونيهم في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

يعتمـدون علـ  قواعـد المعلومـات  178تمثل  %38،9أعل  نسبة هي 

يقومـون باالعتمـاد عضـواً  149تخص  %32،5المباشرة ، يليها نسبة 

عضـواً بنسـبة 131، فـ  حـين أفـاد عل  البحث في مواقع اإلنترنـت 

المتاحـة فـي شـبكة األقـراص المدمجـة عتمدون عل  أنهم ي 28،6%

 حصولهم عل  مصادر المعلومات االلكترونية .

وإذا أردنا التعرف عل  الطرض التي يحصلون منها أعضاء هيئة  

مام موضوع الدراسة علـ  مصـادر التدريس ومعاونيهم في جامعة اإل

المعلومات اإللكترونية فجاءت آرائهم كمـا يبينهـا الجـدول التـالي 

 (: 6رقم)

 (6جدول رقم )

 مصادر المعلومات اإللكترونية    ررض الحصول عل  

مصادر المعلومات ررض الحصول عل   م

 اإللكترونية    

 العدد 
% 

 /االشتراك من خالل الشبكات ) المحلية  1

 اإلقليمية / الدولية ( 

124 34،5 

االشتراك من خالل وسطاء المعلومات أو مزودي  2

 خدمة المعلومات 

95 26،5 

االشتراك في شبكات تعاونية خاصة لتقاسم  3

 المصادر 

62 17،3 

 21،7 78 من خالل اإلنترنت  4
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 100 359 المجموع الكل   

لهـا الحصـول يوضح الجدول السابق الطرض التي يمكن من خال

فجــاءت آراء عينــة الدراســة علــ  مصــادر المعلومــات اإللكترونيــة 

عضـو بحصـولهم علـ   124نوعاً ما فيما بينها حيـث أفـاد تقاربة م

راك من خالل الشبكات مصادر المعلومات اإللكترونية من خالل االشت

نسـبة تليهـا ،  %34،5بنسبة قدرها ) المحلية / اإلقليمية / الدولية ( 

عضوا يحصلون عل  مصادر المعلومـات اإللكترونيـة 95تمثل  26،5%

،  باالشتراك من خالل وسطاء المعلومات أو مزودي خدمة المعلومات

ثم من يحصل عل  المصادر من خالل شبكة اإلنترنت بلغـت نسـبتهم 

عضو أفادوا بأنهم  62تخص  %17،3. أما النسبة الباقية وه    21،7%

ت اإللكترونية من خالل االشتراك فـي يحصلون عل  مصادر المعلوما

 شبكات تعاونية خاصة لتقاسم المصادر

مصــادر المعلومــات اإللكترونيــة تختلــف ومــن المعــروف أن 

إتاحـة المستخلصـات فقـط ، أو  أوربيعتها من إتاحة النص الكامل ، 

نـوع ( 7رقـم ) فيوضح الجدول التـاليمجرد البيانات الببليوجرافية 

ي يبحث عنها أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة المعلومات الت

 اإلمام موضوع الدراسة .

 (7دول رقم )ج

 مصادر المعلومات اإللكترونية    نوع المعلومات التي يبحث عنها في 

مصادر نوع المعلومات التي يبحث عنها في  م

 المعلومات اإللكترونية 

 العدد 
% 

 49،2 229 النص الكامل 1

 33،8 157 ت المستخلصا 2



 

 مها أحمد إبراهيم محمد  . د 

 

 
61 

 

 17،0 79 البيانات الببليوجرافية  3

 100 465 المجموع الكل   

نصـوص الكاملـة ( أن ال7يتضح جلياً من الجدول السابق رقم )

بأعل  نسـبة حيـث أفـاد مـا  لمصادر المعلومات اإللكترونية تستأثر

، أمـا عضـواً  229تمثـل  %49،2بلغت يقارب من نصف عينة الدراسة 

 .  %33،8تحتل نسبة فمصادر المعلومات اإللكترونية لمستخلصات ال

 %17،0بالبيانات الببليوجرافية نجدها تبلغ نسبة  يأما من يكتف

بالبيانات الببليوجرافية لـيس ي يكتف يفقط  ، ويمكننا القول بأن الذ

لديه المهارة الكافية ف  استخدام شبكة اإلنترنت وكيفيـة الوصـول 

 .نية لمصادر المعلومات اإللكترو

ــن ــؤالنا ع ــات  وبس ــة لمصــادر المعلوم ــة الدراس ــاد عين اعتم

اإللكترونية أكثر من مصادر المعلومات المطبوعة ) الورقية ( فقـد 

ما يربو عل  نصف مجتمع الدراسة أنهم ال يعتمدون عل  مصادر  أفاد

المعلومات اإللكترونية بل يعتمدون فـ  المقـام األول علـ  مصـادر 

، كما هو واضح في الجدول التالي  )المطبوعة(المعلومات التقليدية 

 . ( 8رقم )

 (8جدول رقم )

االعتماد عل  مصادر المعلومات اإللكترونية أكثر من مصادر 

 المعلومات التقليدية   

االعتماد عل  مصادر المعلومات اإللكترونية أكثر  م

 من مصادر المعلومات التقليدية 

 العدد 
%  

 21،7 44 نعم 1
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 51،7 105 ال 2

 26،6 54 أحياناً  3

 100 203 المجموع الكل   

وهذا يؤكد أن مصادر المعلومات التقليديـة ) المطبوعـة ( ال 

وفهور مصادر المعلومـات اإللكترونيـة ،  التكنولوجيتتأثر بالتطور 

ــة  ــوفير المصــادر التقليدي ــ  ت ــاس ف ــ  األس ــة ه ــتمل المكتب وس

)اإللكترونيـة (. هـذا  )المطبوعة( بجانب المصادر غيـر المطبوعـة

عضواً أفادوا بأنهم أحياناً يعتمدون علـ  54تمثل  %26،6ونجد نسبة 

مصادر المعلومات اإللكترونيـة أكثـر مـن اعتمـادهم علـ  مصـادر 

 المعلومات المطبوعة

عضواً يعتمدون علـ   44تمثل  %21،7وأما النسبة الباقية وه  

م علـ  مصـادر مصادر المعلومات اإللكترونيـة أكثـر مـن اعتمـاده

المعلومات التقليدية. وهنا يمكننا القول بأن اعتماد مجتمع الدراسـة 

عل  مصادر المعلومات اإللكترونيـة أكثـر مـن مصـادر المعلومـات 

التقليدية ، يتوقف عل  مدل مهارة عضو هيئة التدريس ف  استخدام 

مهارته ف  الوصول إل  مصادر المعلومـات  يشبكة اإلنترنت ، وبالتال

 لكترونية المتاحة واإلفادة منها .اإل

الباحثة التعرف عل  آراء أعضاء هيئـة  أرادتومن هذا المنطلق 

موضـوع الدراسـة لألسـاليب اإلمـام التدريس ومعـاونيهم بجامعـة 

المتبعة ف  البحث عل  مصادر المعلومات اإللكترونية هذا ما يوضحه 

 (: 9رقم ) التاليالجدول 
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 (9جدول رقم )

 متبعة ف  البحث عل  مصادر المعلومات اإللكترونية    األساليب ال

األساليب المتبعة ف  البحث عل  مصادر المعلومات  م

 اإللكترونية 

 العدد 
% 

 36،6 67 استخدام محركات البحث  1

 49،7 91 الدخول عل  المواقع مباشرة  2

 13،7 25 التصفح عبر األدلة  3

 100 183 المجموع الكل   

يستأثر بها من  %49،7ل السابق يتضح جلياً أن نسبة من الجدو

يتبعون أسلوب الدخول عل  المواقع الت  يريـدونها مباشـرة ، وهـذا 

هذه المواقع وكيفية الدخول بيتطلب بطبيعة الحال معرفتهم التامة 

المباشر عليها من أجل الحصول عل  مصادر المعلومات اإللكترونيـة 

إل  محركات يلجأ وه  تمثل من  %36،6يليها نسبة الت  يريدونها ، 

من أعضاء هيئة  البحث ف  البحث عل  مصادر المعلومات اإللكترونية

موضـوع الدراسـة . أمـا النسـبة اإلمام جامعة التدريس ومعاونيهم ب

نجدها تخص من يتبع التصفح عبـر األدلـة مـن  %13،7الباقية وه  

ونيـة المتاحـة ل  مصـادر المعلومـات اإللكترإأجل البحث والوصول 

 عل  شبكة اإلنترنت. 

مـدل لما كان الهدف األساس من هذه الدراسة التعرف علـ  و

إفادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم موضوع الدراسة مـن مصـادر 
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المعلومات اإللكترونية ، فقد كان ربيعياً أن يتم التعرف عل  أدوات 

صـادر يستخدمها مجتمع الدراسة فـ  الحصـول علـ  مالبحث الت  

 المعلومات اإللكترونية. 

ضمن أسئلة االستبانة الت  تم مفتوحة وقد تم ررح عدة أسئلة 

تشمل التعرف علـ  أفضـل محركـات توزيعها عل  مجتمع الدراسة 

 البحث ، وأفضل المواقع ، وأفضل األدلة . 

وقد تبين من خالل تحليل إجابات مجتمع الدراسة حول أفضـل 

واألدلـة أن هنـاك خلطـاً وتـداخالً ، محركات البحـث ، والمواقـع 

ويرجع السبب ف  ذلك إل   . ومزجاً بين هذه المصطلحات الثالثة 

هذا مـن ،  عدم فهم مجتمع الدراسة لمعن  ومفهوم هذه المصطلحات

ناحية ومن ناحية أخرل أن هناك العديد من المصطلحات الت  يمكـن 

اللها يمكن اإلفـادة األداة الت  من خ عل  الوسيلة أونفسها أن نطلقها 

 لكترونية .من مصادر المعلومات اإل

ذكر بعض المصـطلحات المسـتخدمة منهـا :  KOCHونجد 

الموضوعية ، واألدلة اإللكترونية ، وأدلـة  مل عل  األدلةتاألدلة وتش

وتضـم  المواد المقتناة ، وهناك فهارس مصادر اإلنترنـت ، البوابـات  

البوابات العامة والبوابات  يضوعية أبوابات المعلومات ، وبوابات المو

   .    (82) المتخصصة

وعل  الرغم من عدم فهم المعن  الدقيق لهذه المصـطلحات إال 

ومعـاونيهم أننا نجد مجتمع الدراسـة مـن أعضـاء هيئـة التـدريس 

موضوع الدراسة يستعينون بها ف  الحصول عل  مصـادر المعلومـات 

كان األمر فقد احتل  وآيارنت . اإللكترونية المتاحة عل  شبكة اإلنت

أفضل محركات البحث استخداماً من قبل  YAHOO محرك البحث

ـــة ـــع الدراس ـــا ،  مجتم  ، GOOGLE ، MSN Searchيليه
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ALTAVISTA   ،ثمAll The Web  .  ويرل " خالـد ريـاض "

لما يتسـم يرجع لقمة المحركات استخداماً ،  YAHOOأن احتالل 

ميز بعموم التغطية ، وبرنام  التصفح به من بعض المميزات حيث يت

الخاص به ، كما يتميز بتقسيماته الموضوعية الت  تتدرج من العـام 

إل  الخاص للوصول إل  قائمة بالمواقع الت  يتم استدعاؤها من قبل 

المستفيد وفقاً الحتياجاته مما ييسر استخدام ذلك المحرك أكثـر 

 (83)من المحركات األخرل 

ــا  ة التــدريس يئــأعضــاء هيــة تعــرف كيفإلــ  هــذا ويقودن

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية موضوع الدراسة جامعة ومعاونيهم ب

 : (10) رقم يهذه المواقع ، وهذا ما يوضحه الجدول التال

 (10جدول رقم )

 الطريقة المتبعة ف  التعرف عل  هذه المواقع     

 % العدد  الطريقة المتبعة ف  التعرف عل  هذه المواقع  م

 10،1 34 من أحد األساتذة 1

 36،0 121 من أحد الزمالء  2

 27،7 93 من الممارسة الشخصية  3

 26،2 88 عبر محركات البحث  

 100 336 المجموع الكل   

% مـن  36،0نسـبة ( أن 10يتضح مـن الجـدول السـابق رقـم )

التعرف علـ  هـذه المواقـع أمكنه قد عضواً  121مجتمع الدراسة أي 

يسلكونها فـ  الحصـول علـ  مصـادر المعلومـات اإللكترونيـة  الت 

صص ، تليها نسـبة المتاحة عل  شبكة اإلنترنت من زمالئهم ف  التخ

من الممارسة الشخصية لعضـو هيئـة التـدريس ومعـاونيهم  27،7%
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%  26،2، ثـم نسـبة  موضوع الدراسة ف  التعرف عل  هذه المواقـع

فـ  حـين ، التـي يرغبونهـا محركات البحث أرشدتهم عل  المواقع 

من يتعرف عل  هذه المواقع من أحـد األسـاتذة فـ  مجـال أن نجد 

 . %13،7تخصصه ال تتعدل نسبة 

مصــادر المعلومــات وللتعــرف علــ  مــدل انعكــاس اســتخدام 

اإللكترونية سواء ) القرصية / اإلنترنت ( عل  أعضاء هيئة التدريس 

وهذا مـا أرادت الباحثـة  ومعاونيهم بجامعة اإلمام موضوع الدراسة ،

التعرف عليه من خالل إجاباتهم كما يبينهـا الجـدول التـالي رقـم 

(11 :) 

 (11جدول رقم )

 عل  مجتمع الدراسة  انعكاس استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية

انعكاس استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية عل   م

 مجتمع الدراسة

 العدد 
% 

هيئة التدريس في إعداد  تطوير قدراتك كعضو 1

 البحوث العلمية 

163 37،8 

تطوير قدراتك البحثية من خالل اإلرالع عل   2

 األبحاث الحديثة في التخصص

139 32،3 

تطوير قدراتك كعضو هيئة تدريس في العملية  3

  إعداد المحاضراتالتعليمية من خالل 

56 13،0 

تطوير قدراتك كعضو هيئة تدريس في العملية  4

 اكتساب المهارات التدريسية التعليمية من خالل 

73 16،9 

 100 431 المجموع الكل   

أن أعل  أثر يحدثه استخدام عضو هيئة يوضح الجدول السابق 

تطوير القـدرات التدريس ومعاونيهم بجامعة اإلمام موضوع الدراسة 
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 %37،8عضو يمثلـون نسـبة  163في إعداد البحوث العلمية حيث أفاد 

رب منها نسبة من أفاد بتطوير قدرته البحثية من خالل اإلرالع وتقت

عل  األبحاث الحديثة في التخصص ، وتقل النسـبة بشـكل ملحـو  

تمثل من  %16،9فيما يتعلق بالعملية التعليمية حيث نجدها تصل إل  

ــات  ــادر المعلوم ــدريس لمص ــة ت ــو هيئ ــتخدامه كعض ــاد أن اس أف

ملية التعليمية من خالل اكتسـاب اإللكترونية ينعكس بدوره عل  الع

في إعداد المحاضـرات  %13،0المهارات التدريسية ، وتقل النسبة إل  

باستخدام مجتمع الدراسة السـتخدام مصـادر المعلومـات . ويمكننـا 

القول من خالل هذه النسب أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فـي 

ر المعلومـات جامعة اإلمام موضوع الدراسة يقتصر استخدامه لمصاد

 اإللكترونية علي الدراسات والبحوث العلمية في المقام األول.

ونمراً ألن مصادر المعلومات اإللكترونية يمكن التعامـل معهـا 

من خالل الجامعة وأيضاً يمكن االسـتفادة مـن مصـادر واإلفادة منها 

المعلومات يتعامل معها مجتمع الدراسة غير التـي تتيحهـا الجامعـة، 

ربيعـة مصـادر المعلومـات اإللكترونيـة التـي عرف علـ  نت البد أن

يتعامل معها أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم موضوع الدراسة غيـر 

 : (12رقم ) التي تتيحها الجامعة فيبينها الجدول التالي

 (12دول رقم )

      رريقة الحصول عل  مصادر المعلومات اإللكترونية 

علومات رريقة الحصول عل  مصادر الم م

 اإللكترونية 

 العدد 
% 

 40،4 61 مجاناً فقط  1

 28،5 43 باالشتراك فقط  2

 31،1 47 المجان واالشتراك تجمع بين  3
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 100 151 المجموع الكل   

أن مصـادر المعلومـات ( 12يتضح مـن الجـدول السـابق رقـم)

اإللكترونية المتاحة عل  شبكة اإلنترنت والت  يرغـب أعضـاء هيئـة 

موضـوع الدراسـة فـ  التعامـل اإلمام جامعة هم بويس ومعاونالتدر

 . %40،4معها تكون متاحة مجانياً ، حيث بلغت نسبتها 

يــتم التعامــل مــع مصــادر بأنــه  وا% أفــاد 31،1تليهــا نســبة 

المعلومات اإللكترونية المتاحة علـ  شـبكة اإلنترنـت خليطـاً بـين 

ع مصــادر مــن يتعامــل مــ نســبة ونجــد أنالمجــان  واالشــتراك ، 

المعلومات اإللكترونية المتاحة عل  شبكة اإلنترنت باالشتراك فقـط 

 . %28،5غ تبل

ومن هذا المنطلق كان البد لنا من وقفة نتعـرف مـن خاللهـا 

عل  مهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة اإلمام موضوع 

   وهو ما نتناوله فيما يلي  الدراسة استخدام شبكة اإلنترنت

: مهارات استخدام شبكة اإلنترنت وخدماتها ثاًلثا

 والبحث فيها: 

نحـن بصـدده اآلن هـو الشـق  الذييعد هذا الشق من الدراسة 

األكثر تناوالً من خالل عـرض الدراسـات السـابقة ، حيـث معرفـة 

مهارات استخدام شبكة اإلنترنت ه  المحور األساس لهذه الدراسـات ، 

ة مهارات استخدام شبكة اإلنترنت ومع هذا حرصت الباحثة عل  معرف

لدل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم موضوع الدراسـة ، نمـراً ألن 

يكتمـل قياس مدل إفادتهم مـن مصـادر المعلومـات اإللكترونيـة ال 

بصورة واضحة إال بعد التعرف عل  مهارات استخدام عينـة الدراسـة 

 . ها لشبكة اإلنترنت ، وكيف اكتسبوا خبرتهم ف  التعامل مع
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يجب علـ  أعضـاء هيئـة  يالذألن شبكة اإلنترنت ه   الجسر 

التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية موضـوع الدراسـة 

عبــوره مــن أجــل الوصــول إلــ  مصــادر المعلومــات اإللكترونيــة 

واالستفادة منها. وف  إرار هذه الدراسة يوضح الجدول التالي رقـم 

 لشبكة اإلنترنت:  ( استخدام مجتمع الدراسة13)

 (13جدول رقم )

استخدام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم موضوع الدراسة لشبكة 

 اإلنترنت

 % العدد  استخدام شبكة اإلنترنت  م

 81،9 203 نعم 1

 18،1 45 ال 2

 %100 248 المجموع الكل   

( يتضح أن أعضاء هيئـة التـدريس 13من الجدول السابق رقم )

رحاب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية ممـن ومعاونيهم ف  

قـدرت بــ  ييستخدمون شبكة اإلنترنت مثلت النسـبة األكبـر والتـ

عضو من إجمالي عدد أعضاء هيئة التـدريس  203وه  تخص  81،9%

عضـو. ويعـد هـذا  248ومعاونيهم موضوع الدراسة البـالغ عـددهم 

اونوهم من الفئات مؤشراً إيجابياً حيث إن أعضاء هيئة التدريس ومع

تحتاج شـبكة اإلنترنـت  ياألكثر احتياجاً لمصادر المعلومات وبالتال

تاحـة عليهـا كمـا لالستفادة من مصادر المعلومات اإللكترونيـة الم

  تحتاج مصادر المعلومات المتوفرة في الجامعة . 

 %18،1ف  حين بلغت نسبة من ال يستخدمون شـبكة اإلنترنـت 

. وعل  الرغم من أن هذه النسبة تعد إل  حد عضوا فقط 45ممثلة لـ 
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أدت بهـذه الفئـة  يما مقبولة إال إن الباحثة أرادت معرفة األسباب الت

 (: 14إل  عدم استخدام اإلنترنت وتم عرضها ف  الجدول التالي رقم )

 (14جدول رقم )

 أسباب عدم استخدام اإلنترنت لدل مجتمع الدراسة 

 % العدد  نترنت أسباب عدم استخدام شبكة اإل م

الستخدام اإلنترنت ف   ليس لدي الرغبة 1

  يالوقت الحال

3 6،7 

 8،9 4 عدم معرفتي باستخدام الحاسب اآللي  

اإلنترنت ال يحقق ل  النتائ  المطلوبة  2

 بشكل مرض  

9 20،0 

 35،6 16 أفضل االعتماد عل  المصادر المطبوعة  3

ام حاجز اللغة تمثل عائق أمام استخد 

 اإلنترنت 

8 17،8 

 11،1 5 ال أعرف كيف استخدم اإلنترنت  4

 100 45 المجموع الكل   

أدت إل  عـدم اسـتخدام  يمن الجدول السابق يتضح األسباب الت

شبكة اإلنترنت من قبـل أعضـاء هيئـة التـدريس ومعـاونيهم البـالغ 

عدد أعضـاء هيئـة  يمن إجمال %18،1عضواً يمثلون نسبة  45عددهم 

عضو . حيث  248لتدريس ومعاونيهم موضوع الدراسة البالغ عددهم ا

لألعضاء الذين يفضلون االعتماد علـ  المصـادر  %35،6احتلت نسبة 

  المطبوعة أكثر من اعتمادهم عل  شبكة اإلنترنت .

لمن يرون أن اإلنترنت ال يحقق لهم النتائ   %20،0يليها نسبة 

لمن تشكل لديهن اللغـة  %17،8ونسبة يريدونها بشكل مرض  ،  يالت
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تمثل من ال  %11،1نسبة حاجز تعيقهم من استخدام اإلنترنت  ، تليها 

يعرفون كيف يستخدمون شبكة اإلنترنت أو بمعن  أدض ليس لـديهم 

 مهارات استخدام شبكة اإلنترنت وكيفية الوصول إل  المعلومات.

تخــص عــدم معــرفتهم  %8،9وتــنخفض النســب لتصــل إلــ  

وهـذه  %6،7ونصل إلـ  أقـل نسـبة وهـ ، لحاسب اآللي باستخدام ا

النسبة تخص من ال يميلون السـتخدام شـبكة اإلنترنـت فـ  الوقـت 

 الحالي. 

   HOLLANDSحددها  يوهذه األسباب تتفق مع األسباب الت

تحول دون استخدام شبكة اإلنترنت ، منها نقص معرفة مهارات  يوالت

تواجه المستفيدين  يشكالت التاستخدام اإلنترنت، إل  جانب بعض الم

فــ  اســترجاع المعلومــات باإلضــافة إلــ  صــعوبة الحصــول علــ  

 ( 84المعلومات المالئمة)

سببا آخر يعيق اسـتخدام اإلنترنـت وقد أضاف " بهاء شاهين " 

تقـابلهم أثنـاء  يمـن قبـل المسـتفيدين يتمثـل فـ  المشـكالت التـ

ة واحدة ه  : هذه األسباب ف  عبار GALLO( . وأجمل 85التشغيل)

نقص المهارات والخلفية المعرفية تحد من اإلفادة من شبكة اإلنترنت 

(86 ) 

ولمعرفتنا كيف اكتسب من يستخدمون شـبكة اإلنترنـت مـن 

أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الخبرة ف  استخدام شبكة اإلنترنت 

عضو ، فقد قامـت الباحثـة بطـرح سـؤال يفيـد  203والبالغ عددهم 

اكتسب أعضاء هيئـة التـدريس ومعـاونوهم موضـوع  معرفة كيف

الدراسة خبرتهم ف  اسـتخدام شـبكة اإلنترنـت، وهـذا مـا يوضـحه 

 (: 15الجدول التالي رقم )
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 (15جدول رقم )

اكتساب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم موضوع الدراسة الخبرة 

 ف  استخدام شبكة اإلنترنت

 % العدد  بكة اإلنترنت ررض اكتساب الخبرة ف  استخدام ش م

 22،7 46  دراسة مقررات دراسية  1

 25،6 52 سؤال أحد الزمالء  2

 12،8 26 قراءة كتب عن كيفية استخدام شبكة اإلنترنت  3

أتواجد فيه  ياستعين بالمتخصص ف  المكان الذ 4

 الستخدام اإلنترنت 

21 10،3 

 28،6 58 تدريب ذاتي  5

 100 203 المجموع الكل   

( أن مجتمـع الدراسـة مـن 15يتضح من الجدول السابق رقـم )

أعضاء هيئة التدريس ومعـاونيهم موضـوع الدراسـة قـد اكتسـبوا 

فـ  المقـام تدريبهم الذاتي خبرتهم ف  استخدام شبكة اإلنترنت من 

 %22،7وتتقارب النسب فنجد نسـبة  ، %28،6األول حيث سجلت نسبة 

عـرفتهم اعدت علـ  كيفيـة مدرسوا مقررات دراسـية سـلمن  تمثل

تخـص سـؤال أحـد  %25،6وتلتهـا نسـبة ، استخدام شبكة اإلنترنـت

 الزمالء من أجل اكتساب خبرتهم ف  استخدام اإلنترنت . 

تمثـل مـن يكتسـبون  %12،8وتنخفض النسبة لتصل إل  نسبة 

خبرتهم ف  استخدام شبكة اإلنترنت من خالل قـراءة كتـب تعلمهـم 
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تخــص مــن يســتعين  %10،3 نجــد نســبة ثــم،  كيفيــة االســتخدام

يتواجـد فيـه أعضـاء هيئـة التـدريس  يبالمتخصص ف  المكان الـذ

 . ومعاونيهم موضوع الدراسة الستخدام شبكة اإلنترنت 

وإن دلت هذه النسب فدنما تدل عل  رغبة مجتمع الدراسـة فـ  

فـي دراسـة مقـررات دراسـية التعلم من تلقاء أنفسهم  أو من خالل 

ول ومحاولة التغلب عل  أية صعوبات قد تعترضـهم أثنـاء المقام األ

وهذا يتفق إل  حد ما مع رـرض اكتسـاب .  استخدام شبكة اإلنترنت

الطريقـة نحـو أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم موضـوع الدراسـة 

لذي تـم تناولـه فـ  الجـدول االمتبعة ف  التعرف عل  هذه المواقع 

 (. 10رقم )

( المنافذ التي تستخدمها 16ي رقم )وسنتعرف من الجدول التال

أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود 

 اإلسالمية موضوع الدراسة لالتصال باالنترنت وه  : 

 (16جدول رقم )

عضاء هيئة التدريس ومعاونيهم موضوع أل منافذ االتصال باإلنترنت

 الدراسة 

 % دد الع   منافذ االتصال باالنترنت  م

 13،6 35 داخل مكتبة الجامعة  1

داخل معامل الحاسب اآللي داخل  2

 الجامعة 

27 10،5 

 56،8 146 في المنزل  3

 19،1 49 في الجامعة  4

 100 257 المجموع الكل   
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يتضح جلياً من الجدول السابق أن الغالبية من مجتمع الدراسة 

مــام يتصــلون مــن أعضــاء هيئــة التــدريس ومعــاونيهم بجامعــة اإل

، ثم تـنخفض  %56،8باإلنترنت من المنزل حيث سجلت نسبة قدرها 

فيما يخص االتصال من الجامعة حيث نجـدها بعد ذلك النسبة بشدة 

أما من يتصـلون ، عموماًلمن يتصلون باإلنترنت في الجامعة  19،1%

، وأخيـراً نسـبة  %13،6باإلنترنت من داخل المكتبة بلغـت نسـبتهم 

عضواً يتصلون باإلنترنت من داخل معامـل الحاسـب  27 تمثل 10،5%

االتصـال باإلنترنـت مـن اآللي داخل الجامعة . ويتضح مما سـبق أن 

  %43،2وهـي  أمـا النسـبة الباقيـة ،  %56،8ـ المنزل يعد المفضل ل

تمثل االتصال باإلنترنـت مـن الجامعـة وإن اختلفـت المكـان داخـل 

 الجامعة نفسها .

عرفة آراء أعضاء هيئة التـدريس ومعـاونيهم وأرادت الباحثة م

ن إمكانية االستغناء بشبكة اإلنترنت ع موضوع الدراسةاإلمام بجامعة 

أعضـاء هيئـة  عن المكتبة فقد جاءت إجابـات مجتمـع الدراسـة مـن

 يموضوع الدراسة عل  النحو الذاإلمام التدريس ومعاونيهم بجامعة 

 (: 16رقم ) ييوضحه الجدول التال

 (16قم )جدول ر

استغناء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم موضوع الدراسة بشبكة 

 اإلنترنت عن المكتبة 

إمكانية االستغناء بشبكة اإلنترنت عن  م

 المكتبة  

 العدد 
% 

 17،2 35 نعم 1

 82،8 168 ال 2

 100 203 المجموع الكل   
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( أن الغالبيـة العممـ  مـن 16) يتضح من الجدول السابق رقم

ال يستطيعون االستغناء بشـبكة         اإلمام تمع الدراسة بجامعة مج

بذلك ، ف  حين نجد أن نسبة  %82،8اإلنترنت عن المكتبة حيث أفاد 

  يرون أنه باإلمكان االستغناء بشبكة اإلنترنت عن المكتبة. 17،2%

ويستعرض " سعد سعيد الزهري " ف  مقالته التي يسأل فيهـا 

ن المكتبة ؟ عدة أسباب ذكرهـا مـارك هيرنـق هل تغن  اإلنترنت ع

يبرر فيها أن اإلنترنت ال يمكن أن تأخذ مكانـة المكتبـة ومـن هـذه 

األسباب: ليس كل شيء عل  اإلنترنت ، ومكتبة ضخمة بال تنمـيم ، 

والجودة غير متوفرة ، وما تجهله قد يضرك ، وكتاب واحد إقليمي 

، وال جامعة بدون مكتبة  كامل ، والكتاب التقليدي : مميزات ربيعية

(87. ) 

وف  هذا الصدد يرل " حشمت قاسم " أن شبكة اإلنترنت تعتبر 

مصدراً من مصادر المعلومات المتعددة، وأنها لن تغن  عن المكتبـات 

كما يتصور البعض ، وأن وجود هـذه الشـبكة يـدعم المكتبـات وال 

  . (88) يهددها

هم موضــوع ولمعرفــة آراء أعضــاء هيئــة التــدريس ومعــاوني

الدراسة حول استخدامهم لشبكة اإلنترنت وأنه يسـهل االتصـال بـين 

الباحثين والعلماء بعضهم الـبعض ، فقـد تضـمنت أسـئلة االسـتبانة 

سؤاالً يفيد معرفة إذا كان استخدام شبكة اإلنترنت يسـهل االتصـال 

بين الباحثين والعلماء ، وجاءت إجابات مجتمع الدراسة كما يوضحه 

 (: 17رقم ) يلتالالجدول ا
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 (17جدول رقم )

آراء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم موضوع الدراسة ف  استخدام 

 شبكة اإلنترنت يسهل االتصال

االتصال بشبكة اإلنترنت يسهل االتصال بين  م

 الباحثين والعلماء 

 العدد 
% 

 64،5 131 نعم 1

 12،3 25 ال 2

 23،2 47 أحياناً  3

 100 203 المجموع الكل   

% مـن  64،5( أن نسـبة 17يتضح مـن الجـدول السـابق رقـم )

مجتمع الدراسة قد أفادوا بأن شـبكة اإلنترنـت تسـهل االتصـال بـين 

أفادوا أنه فـ  بعـض األحيـان  %23،2الباحثين والعلماء ، يليها نسبة 

يسهم استخدام شـبكة اإلنترنـت فـ  تسـهيل االتصـال بـين العلمـاء 

 والباحثين . 

فتمثل نسبة مـن يـرون أن اسـتخدام  %12،3ة الباقية أما النسب

شبكة اإلنترنت ال يـؤثر فـ  تسـهيل سـبل االتصـال بـين البـاحثين 

 والعلماء بعضهم البعض . 

" أن لشبكة اإلنترنـت دوراً فـ   يويرل " محمد صالح الخليف

عند البـاحثين فـ  دراسـته عـن دور اإلنترنـت فـ   ياالتصال العلم

الباحثين العرب ف  علـم المكتبـات والمعلومـات عند  ياالتصال العلم

حيث توصل إل  أن المؤلفين والباحثين العـرب بـدءوا فـ  الشـعور 
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كغيرهم من الباحثين والعلمـاء  يبأهمية اإلنترنت ف  االتصال العلم

  (89)ف  العالم ف  التزود بالمعلومات عند الحاجة إليها

هيئة التـدريس  أما لمعرفة الدافع األساس وراء استخدام أعضاء

لشبكة اإلنترنت فهـذا مـا اإلمام موضوع الدراسة ومعاونيهم بجامعة 

 (:18رقم ) ييوضحه الجدول التال

 (18دول رقم )ج

الدافع األساس ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم موضوع الدراسة 

 وراء استخدامهم شبكة اإلنترنت   

الدافع األساس وراء استخدام شبكة  م

 اإلنترنت 

 عدد ال 
% 

الحصول عل  معلومات تفيد األبحاث  1

 العلمية 

167 24،4 

االتصال بالمنممات والجماعات للمنح  2

 الدراسية 

33 4،8 

 29،7 203 الخاص يتصفح البريد اإللكترون 3

 CHATTING 24 3،5القيام بالمحادثة  4

ف  مجموعات المناقشة  كاالشترا 5

USENET 

33 4،8 

معلومات عل  تصفح ال WWWخدمة  6

 اإلنترنت 

129 18،9 

 13،9 95  يالبحث ف  اإلنتاج الفكر 7

 100 684 المجموع الكل   
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 %29،7( نجد أن أعل  نسـبة هـ  18من الجدول السابق رقم ) 

اإلمـام محمـد بـن تخص أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعـة 

موضوع الدراسـة الـذين يقومـون بتصـفح البريـد سعود اإلسالمية 

، بل يمكننا القـول أن جميـع مجتمـع الدراسـة يتصـفح  ياإللكترون

، حيـث يعتبـر  %100بنسـبة قـدرها البريد اإللكتروني الخاص بـه 

من أكثر الخدمات انتشـاراً فـ  جميـع الشـبكات  يالبريد اإللكترون

% تمثـل دافـع  24،4، يليهـا نسـبة  (90)المرتبطة بشـبكة اإلنترنـت 

  معلومات تفيد األبحـاث العلميـة ، مجتمع الدراسة ف  الحصول عل

ويعد هذا ربيعياً نمراً ألن مجتمع الدراسة المكون من أعضاء هيئـة 

 يالتدريس ومعاونيهم يقومون بدعداد األبحاث العلمية الالزمة للترق

 والعملية التعليمية . 

وهـ  تخـص خدمـة  %18،9لتصل إل   ونجد النسب تنخفض 

WWWــ  اإلنتر ــات عل ــفح المعلوم ــد تص ــت ، وتع  :WWWن

WORLD WIDE WEB   ًمن أهم المعنيات األكثـر اسـتخداما

وهــو يتــيح للمســتفيدين الــنص الكامــل للوثــائق والــنص الفــائق 

HYPERTEXT (91 ) ، لمـن يسـتخدمون شـبكة  %13،9ثم نسـبة

للوقـوف علـ  أحـدث  ياإلنترنت بهدف البحث علـ  اإلنتـاج الفكـر

 .الدراسة التطورات الحادثة ف  مجال تخصص مجتمع 

لكل مـن  %4،8وتستمر النسب ف  االنخفاض لنجدها تصل إل  

و االشـتراك فـ   التصال بالمنممات والجماعـات للمـنح الدراسـية،ا

حيث تعتبر مجموعـات المناقشـة   USENETمجموعات المناقشة 

من أهم وأبرز مجموعات األخبار أو ندوات المناقشـة الفوريـة علـ  

ن يسـتخدمون شـبكة اإلنترنـت مـن لمـ %3،5نسـبة ( ، و92إنترنت)

 .  CHATTINGمجتمع الدراسة بدافع القيام بالمحادثة 
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وأرادت الباحثة التعـرف فـي أي مرحلـة مـن مراحـل البحـث 

العلمي ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة اإلمـام محمـد بـن 

سعود اإلسالمية موضوع الدراسة يستخدمون شبكة اإلنترنـت ، وهـذا 

 (:  19دول التالي رقم )ما يوضحه الج

 (19جدول رقم )

    يستخدم فيها مجتمع الدراسة اإلنترنت المراحل التي 

المراحل التي يستخدم فيها مجتمع الدراسة  م

 اإلنترنت

 العدد 
% 

 26،3 124 تكوين المفاهيم األساسية  1

لإلرالع عل  الدراسات السابقة الخاصة  2

 بموضوع البحث 

135 28،6 

 16،5 78 ب العلمي أو الدراسة الميدانية التجري 3

 14،0 66 تحليل النتائ   4

كتابة التقارير أو المقاالت لوصف نتائ   5

 البحث 

69 14،6 

 100 472 المجموع الكل   

اإلرالع علـ  الدراسـات  ( نجد أن19من الجدول السابق رقم ) 

ة السابقة الخاصـة بموضـوع البحـث ، و تكـوين المفـاهيم األساسـي

تخـص أعضـاء هيئـة  %28،6تستحوذان عل  أعل  النسب فنجد نسبة 

التدريس ومعـاونيهم بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية 

يطلعـون علـ  الدراسـات السـابقة الخاصـة موضوع الدراسة الـذين 

 . بموضوع البحث 
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خص من يقومون باستخدام اإلنترنت عنـد % ت 26،3نسبة تليها 

، ويعد هـذا ربيعيـاً نمـراً ألن لمفاهيم األساسيةاحتياجهم لتكوين ا

مجتمع الدراسة المكون من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يقومون 

 . والعملية التعليمية بدعداد األبحاث العلمية الالزمة للترقي

لمـن  %16،5كبير لتصـل إلـ  وتنخفض النسبة بشدة بفارض 

راسـة الميدانيـة ، يستخدمون اإلنترنت عند التجريـب العلمـي أو الد

تخص كتابة التقارير أو المقاالت لوصـف نتـائ   %14،6تليها نسبة 

 لتحليل النتائ  . %14البحث ، وأخيراً نسبة 

 يواجهها مجتمع الدراسة :  يـ الصعوبات الت

وأخيراً نصل إل  معرفة آراء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

ع الدراسـة حـول موضـواإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية بجامعة 

يواجهونها تجاه مدل إفادتهم من مصـادر المعلومـات  يالصعوبات الت

المتاحة علـ  سواء التي تتيحها الجامعة بصفة خاصة أو اإللكترونية 

رقـم  ي. وهذا ما يوضحه الجـدول التـالبصفة عامة شبكة اإلنترنت 

(20 : ) 

 (20دول رقم )ج

   يواجهها مجتمع الدراسة      يالصعوبات الت

 % العدد  يواجهها مجتمع الدراسة  يالصعوبات الت م

 22،2 45 نعم  1

 30،5 62 ال  2

 47،3 96 أحياناً  3

 100 203 المجموع الكل   
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( أن الغالبيـة العممـ  مـن 20يتضح من الجدول السابق رقم )

مجتمع الدراسة قد يواجهـون صـعوبات تجـاه إفـادتهم مـن مصـادر 

 ، %47،3ف  بعض األحيان حيث بلغت نسبتهم  المعلومات اإللكترونية

تليها نسبة من ال تواجههم أية صعوبات أثنـاء إفـادتهم مـن مصـادر 

،  %30،5المعلومات اإللكترونية المتاحة عل  شبكة اإلنترنـت قـدرها 

يواجهون بالفعل صعوبات أثناء إفادتهم مـن مصـادر  %22،2ثم نسبة 

 . كة اإلنترنت المعلومات اإللكترونية المتاحة عل  شب

قد يواجهها مجتمع الدراسـة  يولمعرفة نوع هذه الصعوبات الت

، وقـد جـاءت  ةفقد تم تحديد بعضها وررحها ضمن أسئلة االسـتبان

 ( : 21رقم ) يإجاباتهم كما يوضحها الجدول التال

 (21جدول رقم )

 يواجهها مجتمع الدراسة        يأنواع الصعوبات الت

 % العدد  يواجهها مجتمع الدراسة  يأنوع الصعوبات الت م

أريده غير متوافر عل  شبكة  يالنص الذ 1

 اإلنترنت 

51 15،2 

لم أحصل سول عل  مجرد بيانات ببليوجرافية  2

 فقط 

35 10،5 

للحصول عل  النص الكامل البد من استخدام  3

 بطاقة ائتمان 

41 12،2 

عدم وجود أدلة لمواقع البيانات المتاحة عل   4

 شبكة اإلنترنت 

51 15،2 

 14،1 47 عدم دقة المعلومات المتاحة  5

 11،6 39 عدم المعرفة بكيفية البحث في المواقع العلمية  6
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ندرة مصادر المعلومات االلكترونية باللغة  7

 العربية

39 11،6 

 9،6 32 عدم توفر وسائل التدريب 

 100 335 المجموع الكل   8

 ي( يتضح أن الصعوبة األساسية الت21)من الجدول السابق رقم 

أريده غير متوافر عل   يالنص الذ يواجهها مجتمع الدراسة تكمن ف 

عدم وجود أدلـة لمواقـع البيانـات المتاحـة علـ   ، وشبكة اإلنترنت 

لكل منهما ، ويرجـع السـبب  %15،2حيث تبلغ النسبة  شبكة اإلنترنت

إلحـالل أي أن بعـض ف  ذلك أن شبكة اإلنترنت تتسم بالتجديـد وا

مصادر المعلومات بعد مرور فترة زمنية ليست رويلـة يـتم إحـالل 

 مكانها مصادر معلومات حديثة.

 12،2عدم دقة المعلومات المتاحة ، ثم نسـبة  %14،1تليها نسبة 

،  للحصول عل  النص الكامل البـد مـن اسـتخدام بطاقـة ائتمـان% 

المعرفة بكيفيـة  وهي تخص كل من عدم %11،6وتقترب منها نسبة 

البحث في المواقع العلمية ، نـدرة مصـادر المعلومـات االلكترونيـة 

لــم أحصــل ســول علــ  مجــرد بيانــات ، أمــا مــن  باللغــة العربيــة

 %9،6% ، وأخيراً نجـد نسـبة  10،5تبلغ نسبتهم  ببليوجرافية فقط

 لهم .  لمن يعانون من عدم توفر وسائل التدريب

    النتائ  والتوصيات: 

 أوالً : النتائ  : 

وبتحليل البيانات لمجتمع الدراسة يمكن تلخيص النتائ  التـ  

 :يتمخضت عنها الدراسة فيما يل
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جامعة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بحصول ـ فيما يتعلق ب

علـ  مصـادر موضـوع الدراسـة اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية 

 إل  : فقد توصلت الدراسة ، المعلومات اإللكترونية 

 %35،5ـــ إن الــدوريات اإللكترونيــة المصــدر المفضــل لـــ  1

يقومون باإلرالع عل  الدوريات اإللكترونية ، يليها قواعـد البيانـات 

الببليوجرافية ، ثم من يطلعون عل  مصادر المعلومات المتاحة علـ  

يطلعون عل  الكتـب  %12،5شكل صفحات ويب عادية ، وأخيراً نسبة 

 بين مصادر المعلومات اإللكترونية. اإللكترونية من 

ـ تتنوع مصادر المعلومات اإللكترونية التي يتم االعتماد عليها 2

من قبل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في جامعة اإلمام محمد بن 

سعود اإلسـالمية ، حيـث يعتمـدون فـي المقـام األول علـ  قواعـد 

في مواقع اإلنترنت ، المعلومات المباشرة ، يليها االعتماد عل  البحث 

ثم شبكة األقراص المدمجـة المتاحـة فـي حصـولهم علـ  مصـادر 

 المعلومات االلكترونية .

ـ الطـرض التـي يمكـن مـن خاللهـا الحصـول علـ  مصـادر 3

المعلومات اإللكترونية فجاءت آراء عينة الدراسة متقاربة نوعـاً مـا 

ر حصـولهم علـ  مصـاداحتلـت المرتبـة األولـ  فيما بينهـا حيـث 

المعلومات اإللكترونية من خـالل االشـتراك مـن خـالل الشـبكات ) 

يحصلون علـ  ، وفي المرتبة الثانية المحلية / اإلقليمية / الدولية ( 

مصادر المعلومات اإللكترونية باالشتراك من خالل وسطاء المعلومات 

أو مزودي خدمة المعلومات ، ثم من يحصل عل  المصادر من خـالل 

المرتبة الرابعة واألخيرة أما احتلت المرتبة الثالثة .  شبكة اإلنترنت

بأنهم يحصلون عل  مصادر المعلومات اإللكترونيـة تخص من أفادوا 

 . من خالل االشتراك في شبكات تعاونية خاصة لتقاسم المصادر
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ـ أمـا عـن نـوع المعلومـات التـي يحصـلون عليهـا نجـد أن 4

رونية تستأثر بأعل  نسبة النصوص الكاملة لمصادر المعلومات اإللكت

، أمـا المستخلصـات لمصـادر المعلومـات اإللكترونيـة  %49،2بلغت 

مـن يكتفـي بالبيانـات الببليوجرافيـة  ، وأخيراً %33،8فتحتل نسبة 

 .فقط  %17،0نجدها تبلغ نسبة 

عل  الرغم من ارتفاع نسـبة مجتمـع الدراسـة السـتخدامه ـ 5

أنهـم ال يزالـون يعتمـدون علـ   مصادر المعلومات اإللكترونية ، إال

مصــادر المعلومــات التقليديــة أكثــر مــن اعتمــادهم علــ  مصــادر 

ما يربو عل  نصف مجتمع الدراسة ف  المعلومات اإللكترونية  فنجد 

لمصـادر المقام األول عل  مصادر المعلومات التقليدية )المطبوعـة( 

ة ) المعلومات اإللكترونية أكثر مـن مصـادر المعلومـات المطبوعـ

 .الورقية ( 

أسلوب الدخول عل  المواقع التي يريدونها مباشرة بلغت  إنـ 6

تمثل مـن يلجـأ إلـ  محركـات  %36،6، يليها نسبة  %49،7نسبتهم 

البحث ف  البحث عل  مصادر المعلومات اإللكترونية . وأخيراً نسبة 

تخص من يتبع التصفح عبر األدلة من أجل البحث والوصـول  13،7%

 ر المعلومات اإللكترونية المتاحة عل  شبكة اإلنترنت. إل  مصاد

أفضـل محركـات البحـث  YAHOOاحتل محرك البحـث ـ 7

 GOOGLE  ،MSNاستخداماً من قبل مجتمع الدراسـة ، يليهـا 

Search  ،ALTAVISTA  ثم ،All The Web  . 

ـ بالنسبة للطريقة المتبعـة مـن قبـل مجتمـع الدراسـة فـ  8

يسـألون %  36،0اقع التي يسلكونها نجد نسـبة التعرف عل  هذه المو

من الممارسـة الشخصـية  %27،7، تليها نسبة زمالءهم ف  التخصص 

لعضو هيئة التدريس ومعاونيهم موضوع الدراسة ف  التعـرف علـ  
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% محركات البحث أرشدتهم  26،2نسبة في حين نجد  هذه المواقع ،

عل  هـذه المواقـع  من يتعرفوأخيراً عل  المواقع التي يرغبونها ، 

 . %13،7من أحد األساتذة ف  مجال تخصصه ال تتعدل نسبة 

أعل  تأثير أحدثه استخدام عضو هيئة التدريس ومعاونيهم   ـ9

بجامعة اإلمام موضوع الدراسة انعكس عل  تطوير القدرات في إعداد 

وتقترب منها نسبة من أفـاد بتطـوير  %37،8البحوث العلمية بنسبة 

ية من خالل اإلرالع عل  األبحاث الحديثة في التخصص قدرته البحث

، وتقل النسبة بشكل ملحو  فيما يتعلق بالعملية التعليمية فنجـدها 

ــات  16،9% ــتخدامه مصــادر المعلوم ــأثير اس ــاد أن ت ــن أف ــل م تمث

االلكترونية  عل  العملية التعليميـة مـن خـالل اكتسـاب المهـارات 

في إعداد المحاضرات باستخدام  %13،0التدريسية ، وتقل النسبة إل  

 مجتمع الدراسة الستخدام مصادر المعلومات . 

ـ أن مصادر المعلومـات اإللكترونيـة المتاحـة علـ  شـبكة  10

اإلنترنت والتي يرغب أعضاء هيئـة التـدريس ومعـاونوهم بجامعـة 

أن اإلمام موضوع الدراسة ف  التعامل معها غير التي تتيحها الجامعة 

%  31،1ليها نسـبة ، ت%40،4جانياً ، حيث بلغت نسبتها تكون متاحة م

أفادوا بأنه يتم التعامل مع مصادر المعلومـات اإللكترونيـة المتاحـة 

نسـبة مـن ثـم واالشتراك ،  يعل  شبكة اإلنترنت خليطاً بين المجان

يتعامـل مــع مصـادر المعلومــات اإللكترونيــة المتاحـة علــ  شــبكة 

 . %28،5اإلنترنت باالشتراك فقط تبلغ 

ـــ فيمــا يتعلــق بمهــارات اســتخدام أعضــاء هيئــة التــدريس 

اإلنترنـت موضـوع الدراسـة شـبكة جامعة بن  سويف ومعاونيهم ب

 فقد توصلت الدراسة إل : وخدماتها والبحث فيها 
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أن أعضاء هيئة التـدريس ومعـاونيهم فـ  رحـاب جامعـة ـ 11

نترنـت اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ممـن يسـتخدمون شـبكة اإل

 .  %81،9 حيث بلغت مثلت النسبة األكبر 

ام األول ف  اكتساب الخبرة ف  تدريب الذاتي المقحتل اليـ 12

يليها من درسوا مقـررات استخدام شبكة اإلنترنت لمجتمع الدراسة ، 

قـراءة كتـب تعلمهـم كيفيـة سؤال أحد الزمالء ، ثم  دراسية ، ثم 

خصــص المتواجــد فــ  مكــان االســتعانة بالمت، وأخيــراً االســتخدام 

 .استخدام اإلنترنت

ـ المنافذ التي تستخدمها أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 13

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية موضوع الدراسة لالتصال 

نجد أن الغالبية من مجتمع الدراسة يتصلون باإلنترنت من  باالنترنت

تمثل   %43،2بة ، ثم نس %56،8المنزل حيث سجلت نسبة قدرها 

االتصال باإلنترنت من الجامعة وإن اختلفت المكان داخل الجامعة 

نفسها سواء من داخل المكتبة أو من داخل معامل الحاسب اآللي داخل 

 الجامعة أو من أي مكان داخل الجامعة .

أن  ـ بالنسبة لمكانة المكتبة وأهميتها مقارنة بشبكة اإلنترنت14

تمع الدراسـة بجامعـة اإلمـام ال يسـتطيعون الغالبية العمم  من مج

بـذلك ، فـ   %82،8االستغناء بشبكة اإلنترنت عن المكتبة حيث أفاد 

يـرون أنـه باإلمكـان االسـتغناء بشـبكة  %17،2حين نجـد أن نسـبة 

 اإلنترنت عن المكتبة.

من مجتمع الدراسة أن شبكة اإلنترنت  %64،5ـ قد أفاد نسبة 15

أفـادوا أنـه فـ   %23،2ء والباحثين ونسبة تسهل االتصال بين العلما

بعض األحيان يسهم استخدام شبكة اإلنترنت ف  تسهيل االتصال بـين 

فتمثل نسبة من يـرون  %12،3العلماء والباحثين ، أما النسبة الباقية 
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أن استخدام شبكة اإلنترنت ال يؤثر فـ  تسـهيل سـبل االتصـال بـين 

 الباحثين والعلماء بعضهم البعض . 

أما بالنسبة الـدافع األسـاس وراء اسـتخدام أعضـاء هيئـة  ـ16

التدريس ومعاونيهم بجامعة اإلمام موضوع الدراسة لشبكة اإلنترنـت 

فـ   يأعل  نسبة ، ثم يـأت اإللكترونياحتل خدمة تصفح البريد فقد 

 تفيد ف  األبحاث العلمية ، يالمرتبة الثانية البحث عن المعلومات الت

معلومات علـ  اإلنترنـت ، والبحـث علـ  تصفح الWWWثم خدمة 

اإلنتاج الفكري للوقوف عل  أحـدث التطـورات الحادثـة فـ  مجـال 

تخصص مجتمع الدراسة يأتي فـي المرتبـة الرابعـة ، ثـم االتصـال 

بالمنممات والجماعات للمنح الدراسية ، تليه االشتراك ف  مجموعات 

مــن أمــا أقــل النســب فنجــدها تخــص ،    USENETالمناقشــة 

يســتخدمون شــبكة اإلنترنــت مــن مجتمــع الدراســة بــدافع القيــام 

 .  CHATTINGبالمحادثة 

نجد أن اإلرالع عل  الدراسات السابقة الخاصة بموضـوع  ـ 17

فـي  البحث ، و تكوين المفاهيم األساسية تستحوذان عل  أعل  النسب

تنخفض النسبة بشـدة بفـارض مراحل اإلفادة من شبكة اإلنترنت . ثم 

من يستخدمون اإلنترنت عند التجريـب العلمـي أو الدراسـة ل كبير

تابة التقارير أو المقاالت لوصف نتـائ  البحـث ، كالميدانية ، تليها 

 وأخيراً تحليل النتائ  .

 ثانياً: التوصيات: 

علـ  إجابـات  ف  ضوء النتـائ  الموضـوعية للدراسـة وبنـاءً

م ومقترحـاتهم ح الخاص بـررائهمجتمع الدراسة عل  السؤال المقتر

هيئـة حول إفادتهم من مصادر المعلومات اإللكترونيـة لـدل أعضـاء 
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اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية جامعـة التدريس ومعـاونيهم ب

 توص  الباحثة بما يل : موضوع الدراسة 

العمل عل  توفير دورات تدريبية ألعضـاء هيئـة التـدريس ـ 1

كيفيـة  يبهم عل من أجل تدرعل  شكل دورات ومحاضرات وندوات 

واالسترجاع  شبكة اإلنترنت وكيفية البحث البحث واالسترجاع عل  

 .في قواعد المعلومات اإللكترونية بشكل مستمر 

ـ العمل عل  إعداد أدلة بمواقع المعلومـات المتخصصـة علـ  2

 شبكة اإلنترنت وتعريف مجتمع الدراسة بهذه المواقع. 

دام شـبكة اإلنترنـت ـ تفعيل دور الجامعـة فـ  مجـال اسـتخ3

بالعمل عل  إدخال اإلنترنت ف  جميع كليات جامعة اإلمـام التـي ال 

توجد بهـا هـذه الخدمـة ، والعمـل علـ  تحسـين خدمـة اإلنترنـت 

لجميـع  وتطويرها ف  الكليـات التـي بهـا خدمـة اإلنترنـت بالفعـل

 األكاديميين.
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