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 : صستخلالم

الواقع الفعلى الستخدام أعضاء هيئة التدريس هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على 

للمدونات االلكترونية المتاحة على بالوطن العربي ومعاونيهم في مجال المكتبات والمعلومات 

التعرف ؛ من خالل التعرف وقياس اتجاهاتهم ومدى إفادتهم منها وسبل الوصول إليها، الويب

، أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للمدونات االلكترونية المتاحة على الويب على استخدام

التعرف على اكتساب أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم مهارات استخدام شبكة االنترنت 

التعرف على إفادة أعضاء هيئة التدريس ، وكيفية االستفادة من خدماتها والبحث فيها

، المتاحة على الويب في مجال المكتبات والمعلومات ومعاونيهم من المدونات االلكترونية

التعرف على تلبية احتياجات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من المدونات االلكترونية 

التعرف على تأثير القائم على المدونة و ، المتاحة على الويب في مجال المكتبات والمعلومات

لكترونية في مجال المكتبات والمعلومات درجة المصداقية والوثوق بالمدونات المدونات اال

التعرف على مدى رضاء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عن إفادتهم من ، المتاحة على الويب

المدونات  عدإمكانية ، المدونات االلكترونية في مجال المكتبات والمعلومات المتاحة على الويب

على الويب مصدر من مصادر المعلومات االلكترونية في مجال المكتبات والمعلومات المتاحة 

التعرف على معدل استخدام أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم ، يستشهد بها في االبحاث العلمية

قد استخدمت . وللمدونات االلكترونية المتاحة على الويب في مجال المكتبات والمعلومات

ه مالئمًا لطبيعة وأهداف عدبوقد تم استخدام هذا المنهج ، الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

هذه الدراسة حيث يرصد ويحلل الستخدام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للمدونات 

وجه استبيان ألعضاء هيئة ؛ وااللكترونية المتاحة على الويب في مجال المكتبات والمعلومات

ة المتاحة على التدريس ومعاونيهم بهدف استطالع أرائهم نحو استخدامهم للمدونات االلكتروني

( استبانة صالحة للدراسة والتحليل، 48البالغ عددهم ) الويب في مجال المكتبات والمعلومات

أن المدونات فرضت نفسها في ساحة االستخدام والبحث عن المعلومات وقد جاءت النتائج 

يتم وأنه  كوسيط حديث ومريح للمختصين في مجال المكتبات والمعلومات، وسرعة الوصول.

تخدام المدونات ألغراض متعددة إال أن نسبة الثقة بالمعلومات الموجودة بها كانت في اس

 أن %، أن استخدام المدونات من قبل مجتمع الدراسة ال يقتصر على مجال التخصص.52حدود

 بها .السبب الرئيس لعدم استخدام المدونات هو عدم المعرفة ألكبر نسبة من مجتمع الدراسة 

، أعضاء هيئة web2.0الـ ، تطبيقات الويب، : المدونات االلكترونيةحيةكلمات المفتاال

 أقسام المكتبات والمعلومات، التدريس

 االستشهاد المرجعي للمقال:

استخدام أعضاء هيئة التدريس ( 5105) ةهرجوال، ارجبالد عبالو مدأحا مه، مهيراإب

 االلكترونية المتاحة على الويب في مجال المكتبات والمعلومات للمدونات ومعاونيهم

 521 - 502ص ص  -ديسمبر(. -)أكتوبر52اآلداب، جامعة بني سويف،ع كلية مجلة -.
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 : املقدمة

أضحت المدونات وظاهرة التدوين من األمور الشائعة في الوقت 

الراهن لدرجة تطلع جميع األشخاص المهتمين باالنترنت أن يمتلكوا 

هم وأرائهم مع العالم ويعدونها بمثابة مدونة من أجل مشاركة أفكار

نافذة على العالم يقوم صاحب المدونة بنشر أفكاره إليصال صوته إلى 

العالم، حيث ساعد التدوين المستخدمين بشكل عام في الحصول على 

المعلومات بشكل أسرع وطرح األفكار، وتبادل اآلراء وحرية النقاش دون 

 قيود.

 موضوًعا الحالي الوقت في تحليلهاوقد أصبحت دراسة المدونات و

 أن ، ونجد2.0على الويب  السريع النتشارها نظًرا ةيفرض نفسه بقو

 استخدامها لسهولة مستخدميها بين قد اكتسبت قابلية عالية المدونات

اإلنترنت  مواقع وتصميم غير متخصص بالبرمجة ألي شخص يمكن حيث

تل المدونات أهمية تحو إنشاء مدونة خاصة به خالل دقائق معدودة.

ذلك ، كبري لألكاديميين والباحثين والدارسين خاصة في عصرنا هذا

تعد لغة حية لخلق التواصل وتبادل الخبرات  إذ، العصر المتفجر معلوماتيًا

 . واألفكار

وقد انتشر استخدام المدونات والتعامل معها في تخصص المكتبات 

التي يرجع لها الكثير من والمعلومات، بحيث برز العديد من المدونات 

المستفيدين في التخصص من طالب وأعضاء هيئة تدريسية، وال يزال 

الكثير أيضًا يرفض التعامل معها. وبين هذا وذاك يمكن أن يساعد البحث 

عن مدى استخدام المدونات من قبل المتخصصين من عدمه وفق أطر 

ل معها واختيار علمية في تعزيز هذا التطبيق، ورفع القدرة على التعام

إلى كشف أسباب عزوف الكثير عن التعاطي مع  إضافةالمناسب، 

    المعلومات ذات القيمة العلمية التي تقدمها هذه المدونات.
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 : مشكلة الدراسة وتساؤالتها

تتركز مشكلة هذه الدراسة فى التعرف على الواقع الفعلى 

كتبات والمعلومات الستخدام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مجال الم

وقياس ، للمدونات االلكترونية المتاحة على الويببالوطن العربي 

 اتجاهاتهم ومدى إفادتهم منها وسبل الوصول إليها. 

  وفى ضوء هذا تتصدى الدراسة لإلجابة عن التساؤالت التالية:

مــا مــدى اســتخدام أعضــاء هيئــة التــدريس ومعــاونيهم للمــدونات  .0

 لى الويب ؟االلكترونية المتاحة ع

كيف يكتسب أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم مهارات استخدام شبكة  .5

 االنترنت وكيفية االستفادة من خدماتها والبحث فيها ؟ 

كيفية االستفادة من المدونات االلكترونية المتاحة علـى الويـب فـي     .5

 مجال المكتبات والمعلومات؟ 

ترونية في مجـال  هل المعلومات التى يحصل عليها من المدونات االلك .8

المكتبات والمعلومات المتاحة على الويب تلبى احتياجات أعضاء هيئـة  

 التدريس ومعاونيهم؟ 

هل القـائم علـى المدونـة لـه عالقـة بدرجـة المصـداقية والوثـوق          .2

بالمدونات االلكترونية في مجال المكتبات والمعلومات المتاحـة علـى   

 الويب؟ 

عـاونيهم عـن إفـادتهم مـن     ما مدى رضاء أعضاء هيئـة التـدريس وم   .6

المدونات االلكترونية في مجال المكتبات والمعلومـات المتاحـة علـى    

 الويب ؟

المدونات االلكترونية في مجـال المكتبـات والمعلومـات     عدهل يمكن  .2

المتاحة على الويب مصدر من مصادر المعلومـات يستشـهد بهـا فـي     

 االبحاث العلمية ؟

ريس ومعـاونوهم للمـدونات   ما معـدل اسـتخدام أعضـاء هيئـة التـد      .4

 االلكترونية المتاحة على الويب في مجال المكتبات والمعلومات؟
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 : أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على استخدام أعضاء هيئة التدريس 

للمدونات بالوطن العربي ومعاونيهم في مجال المكتبات والمعلومات 

التأثير اإليجابى أو السلبى من حيث ، االلكترونية المتاحة على الويب

في مجال المكتبات والمعلومات المتاحة على الويب  للمدونات االلكترونية

من أجل التعرف على الواقع الفعلي ، لدى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

الستخدامهم ورؤيتهم للمدونات االلكترونية كمصدر من مصادر 

 عن طريق: ، المعلومات

عضاء هيئـة التـدريس ومعـاونيهم للمـدونات     التعرف على استخدام أ .0

 االلكترونية المتاحة على الويب .

التعرف على اكتسـاب أعضـاء هيئـة التـدريس ومعـاونوهم مهـارات        .5

 استخدام شبكة االنترنت وكيفية االستفادة من خدماتها والبحث فيها .

التعرف على إفادة أعضاء هيئة التـدريس ومعـاونيهم مـن المـدونات      .5

 . المتاحة على الويب في مجال المكتبات والمعلومات االلكترونية

التعرف على تلبية احتياجات أعضاء هيئـة التـدريس ومعـاونيهم مـن      .8

المــدونات االلكترونيــة المتاحــة علــى الويــب فــي مجــال المكتبــات 

 والمعلومات

التعرف على تأثير القائم على المدونة و درجة المصـداقية والوثـوق    .2

في مجال المكتبات والمعلومات المتاحـة علـى    بالمدونات االلكترونية

 الويب

التعرف على مدى رضاء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عن إفادتهم  .6

من المدونات االلكترونية في مجال المكتبات والمعلومات المتاحة على 

 الويب .

المدونات االلكترونية فـي مجـال المكتبـات والمعلومـات      عدإمكانية  .2

المعلومـات يستشـهد بهـا فـي      من مصادر امصدر المتاحة على الويب

 ث العلمية .االبحا



  م(5105ديسمبر – أكتوبر) 52ع                                                                

   

 ... استخدام أعضاء هيئة التدريس  

 

 882 
 

التعرف علـى معـدل اسـتخدام أعضـاء هيئـة التـدريس ومعـاونوهم         .4

للمــدونات االلكترونيــة المتاحــة علــى الويــب فــي مجــال المكتبــات 

 .والمعلومات

 أهمية الدراسة: 

ال أحد يستطيع أن ينكر أهمية الويب ومدى تأثيرها على العالم 

استطاعت تغير نمط الحياة واستحداث مفاهيم وأنماط ومتطلبات  فقد

مختلفة فقد حولت العالم إلى قرية صغيرة بفضل تقنية االتصاالت 

فأصبحت شبكة االنترنت بمثابة نافذة عن طريقها ينهل منها الباحثون 

 والعلماء مختلف العلوم والثقافات. 

التي فرضت  Web 2.0 وتعد المدونات االلكترونية أحد تطبيقات

نفسها بقوة في الفترة الماضية تحتل المدونات أهمية كبري لألكاديميين 

ذلك العصر المتفجر ، والباحثين والدارسين خاصة في عصرنا هذا

 معلوماتيًا، حيث تعد لغة حية لخلق التواصل وتبادل الخبرات واألفكار 

ة ولهذا كان من الطبيعى العمل على معرفة استخدام أعضاء هيئ

بالوطن العربي التدريس ومعاونيهم في مجال المكتبات والمعلومات 

للمدونات االلكترونية المتاحة على الويب بصفة عامة والمدونات 

وتكتسب هذه الدراسة أهميتها في . االلكترونية في المجال بصفة خاصة

تناولها ألحدى الموضوعات والقضايا الحيوية في عصرنا الحاضر أال وهي 

التي جذبت اهتمام األوساط األكاديمية وغيرها في العالم  Blogت المدونا

  بأسره والتي فرضت نفسها بقوة في القرن الحادي والعشرون.

إن اإلنتاج الفكري األجنبي  وتتضح أهمية هذه الدراسة عندما نرى

يزخر بالعديد من الدراسات التي تتناول المدونات االلكترونية، في حين 

وتأتي هذه الدراسة كمحاولة إثراء هذه ، راسات العربيةنجد ندرة في الد

الدراسات في هذا الموضوع بإلقاء الضوء استخدام أعضاء هيئة التدريس 
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ومعاونيهم في مجال المكتبات والمعلومات للمدونات االلكترونية المتاحة 

 على الويب.

 جمال الدراسة وحدودها: 

أعضاء هيئة التدريس  الموضوعية: تتناول الدراسة استخدام الحدود

ومعاونيهم للمدونات االلكترونية المتاحة على الويب في مجال المكتبات 

 والمعلومات.

الحدود الزمنية: تتمثل الحدود الزمنية لهذه الدراسة حتى نهاية 

بتجميع البيانات الالزمة إلجراء الدراسة  حيث قامت الباحثتان 5101ديسمبر

عضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مجال من خالل توزيع االستبانة على أ

 المكتبات والمعلومات

الحدود الجغرافية: لما كان الهدف األساسي للدراسة التعرف على 

استخدام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للمدونات االلكترونية المتاحة 

على الويب في مجال المكتبات والمعلومات في الجامعات العربية، فقد كان 

ن يلتزم البحث بالحدود الجغرافية للوطن العربي، ولهذا تغطى طبيعيا أ

 الدراسة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على مستوي الوطن العربي .

 : منهج الدراسة وأدوات مجع البيانات

نظرًا لطبيعة هذه الدراسة التي تهدف إلى معرفة الواقع الفعلي 

للمدونات  بالوطن العربي التدريس ومعاونيهم الستخدام أعضاء هيئة

فقد ، االلكترونية المتاحة على الويب في مجال المكتبات والمعلومات

وقد تم استخدام هذا المنهج ، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

ه مالئمًا لطبيعة وأهداف هذه الدراسة حيث يرصد ويحلل الستخدام عدب

اونيهم للمدونات االلكترونية المتاحة على الويب أعضاء هيئة التدريس ومع

 . (0)في مجال المكتبات والمعلومات 
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(، بهدف وقد استعانت الباحثتان باالستبانه كأداة لجمع البيانات )

الحصول على صورة تعبر عن أراء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم حول 

مجال المكتبات  استخدامهم للمدونات االلكترونية المتاحة على الويب في

والمعلومات. وقد تم تحكيمها من قبل األساتذة وخبراء المكتبات 

  إلقرار مدى صالحيتها.()والمعلومات، 

وجه استبيان ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بهدف استطالع 

أرائهم نحو استخدامهم للمدونات االلكترونية المتاحة على الويب في 

قد تم إرساله باستخدام البريد اإللكتروني. مجال المكتبات والمعلومات، و

وقد أرسل االستبيان من خالل خدمات الباحثين التي تقدمها البوابة 

 .cybrariansالعربية للمكتبات والمعلومات 

 جمتمع الدراسة 

معرفة الواقع الفعلي لما كان الهدف األساسى للدراسة هو 

للمدونات  العربيبالوطن  الستخدام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

فمجتمع  االلكترونية المتاحة على الويب في مجال المكتبات والمعلومات

الدراسة بطبيعة الحال أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المنتسبين ألقسام 

في الجامعات العربية. ونظًرا لعدم توافر  المكتبات والمعلومات المنتشرة

معلومات في الجامعات دليل متكامل دقيق يرصد أقسام المكتبات وال

مما يؤثر على الحصر الدقيق ألعضاء هيئة التدريس والهيئة ، العربية

                                                           

(  ). نص االستبانة فى الملحق 
(  تم تحكيم )طة :بواس االستبانة 

أستاذ علم المعلومات قسم علوم المكتبات والمعلومات ـ كلية .أ.د هاشم فرحات سيد  

 اآلداب ـ جامعة الملك سعود. 

أ.د هانئ محي الدين عطيه. أستاذ علم المعلومات. قسم المكتبات والوثائق. كلية 

 اآلداب. جامعة بني سويف 

م دراسات المعلومات. كلية أستاذ علم المعلومات قس .محمد بن صالح الخليفي أ.د

 . علوم الحاسب والمعلومات. جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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المعاونة، فقد تم حصر وتجميع األقسام العلمية فى مجال المكتبات 

 : والمعلومات في الجامعات العربية كما يوضحها الجدول التالي

 (0جدول رقم )

 علومات في الجامعات العربيةحصر األقسام العلمية فى مجال المكتبات والم

  كلية القسم الدولة م

0.  

ية
رب
لع
ر ا

ص
 م
ية
ور

مه
ج

 

قسم المكتبات والوثائق 

 والمعلومات

 القاهرة كلية االداب

 اإلسكندرية لية االدابك قسم المكتبات والمعلومات  .5

 بني سويف كلية االداب قسم المكتبات والوثائق  .5

 حلوان كلية االداب قسم المكتبات والمعلومات  .8

قسم المكتبات والوثائق   .2

 والمعلومات

 المنيا كلية االداب

 المنوفية كلية االداب قسم المكتبات والمعلومات  .6

قسم المكتبات والوثائق   .2

 والمعلومات

 طنطا كلية االداب

فرع  -االزهر  اللغة العربية قسم المكتبات والوثائق  .4

 اسيوط

قسم المكتبات والوثائق   .9

 والمعلومات

 بنها كلية االداب

قسم المكتبات والوثائق   .01

 والمعلومات

 سوهاج كلية االداب

 أسيوط كلية االداب قسم المكتبات والمعلومات  .00
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  كلية القسم الدولة م

 عين شمس كلية االداب قسم المكتبات والمعلومات  .05

جامعة األزهر  كلية اللغة العربية ثائققسم المكتبات والو  .05

 بالمنوفية

 كلية الدراسات االنسانية قسم الوثائق والمكتبات  .08

 للبنات

 جامعة االزهر

 المنصورة كلية االداب قسم المكتبات والمعلومات  .02

جامعة جنوب  كلية اآلداب  سم المكتبات والمعلوماتق  .06

 قنا. الوادي

02.  

ية
ود
سع

 ال
ية
رب

لع
ة ا
ملك

لم
ا

 

 جامعة الملك سعود كلية اآلداب المعلومات علم قسم

لية علوم الحاسب و ك سم دراسات المعلوماتق  .04

 المعلومات

 جامعة اإلمام محمد

 االسالمية بن سعود

 جامعة أم القرى كلية العلوم االجتماعية قسم علم المعلومات  .09

كلية اآلداب والعلوم   المعلومات علمقسم   .51

 اإلنسانية

جامعة الملك عبد 

 العزيز

جامعة االميرة نورة  كلية اآلداب قسم المكتبات والمعلومات  .50

 بنت عبد الرحمن 

الخرط  .55

 وم

 جامعة النيلين كلية اآلداب قسم المكتبات والمعلومات 

 م الخرطو جامعة كلية اآلداب قسم علم المكتبات والمعلومات   .55

58.  
 لبنان

كلية الدراسات المكتبات  قسم المكتبات والمعلومات

 والمعلومات

 جامعة البلمند

52.  
 العراق

  الجامعة كلية اآلداب قسم المعلومات والمكتبات

 المستنصرية

http://enlid.at.ua/news/2012-01-08-9
http://enlid.at.ua/news/2012-01-08-9
http://enlid.at.ua/news/2012-01-08-9
http://enlid.at.ua/news/2012-01-08-9
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  كلية القسم الدولة م

 جامعة البصرة كلية اآلداب قسم المكتبات والمعلومات   .56

 جامعة الموصل كلية اآلداب  قسم المكتبات والمعلومات   .52

 تونس المعهد األعلى للتوثيق المعهد األعلى للتوثيق تونس  .54

 جامعة بني غازي كلية اآلداب قسم المكتبات والمعلومات ليبيا  .59

سلطنة   .51

 عمان 

 والعلوم اآلداب كلية قسم المكتبات والمعلومات

 اإلجتماعية

جامعة السطان 

 قابوس

50.  
 الجزائر

نية كلية العلوم اإلنسا قسم علم المكتبات والتوثيق

 واالجتماعية

 جامعة الجزائر

55.  
 االردن

 فالدلفيا  جامعة كلية اآلداب قسم علم المكتبات والمعلومات

 جامعة الزرقاء كلية اآلداب قسم المكتبات والمعلومات  .55

 جامعة الكويت االجتماعية كلية العلوم قسم المكتبات والمعلومات الكويت  .58

52.  

 سوريا

داب والعلوم كلية اآل قسم المكتبات والمعلومات

 اإلنسانية 

 جامعة دمشق

كلية اآلداب والعلوم   قسم المكتبات  .56

 اإلنسانية

 جامعة تشرين 

52.  
 قطر

قسم علوم االتصال 

 والمعلومات

 جامعة قطر كلية اآلداب والعلوم

54.  
 االمارات

المكتبات  برنامج علم

 والمعلومات 

الجامعة االمريكية  كلية تقنية المعلومات 

 في االمارات 

59.  
 اليمن

 جامعة صنعاء كلية اآلداب قسم المكتبات

 جامعة عدن  كلية اآلداب قسم المكتبات والمعلومات  .81

http://www.tishreen.edu.sy/ar/faculty/humanities/literature
http://www.tishreen.edu.sy/ar/faculty/humanities/literature
http://aden-univ.net/journdetails.aspx?journid=176
http://aden-univ.net/journdetails.aspx?journid=176
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 دراسة:عينة ال

نظًرا لصعوبة الحصر الدقيق ألعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

لجأت ، المعاونة في أقسام المكتبات والمعلومات في الجامعات العربية

هذا : Simple Random Sample لعينة العشوائية البسيطةالباحثتان إلى ا

أحد النوع من العينات يعني تكافؤ الفرص لجميع عناصر المجتمع لتكون 

مفردات العينة، ويتطلب استخدام هذه الطريقة ضرورة حصر ومعرفة 

حيث أن الدراسة محددة  كامل العناصر التي يتكون منها مجتمع الدراسة.

والمجال ، من حيث المجال الموضوعي وهو مجال المكتبات والمعلومات

 81الجغرافي وهو أقسام العلمية في الجامعات بالوطن العربي البالغ عددها 

، بصفة شخصية باستخدام البريد اإللكترونياالستبانة  إرسالوقد تم ، قسم

وقد أرسل االستبيان من خالل خدمات الباحثين التي تقدمها البوابة 

ومرة ، 5100يوليو  52بتاريخ  cybrariansالعربية للمكتبات والمعلومات 

ب على أكتوبر في نفس العام بالنسبة لألقسام التي يصع 02أخري بتاريخ 

الباحثتان الوصول ألعضائها وقد تم تلقي ورود إجابات االستبانة وعددها 

ومن خالل . ( استبانة غير صالحة للدرسة55تم استبعاد )، ( استبانة016)

تحليل هذه االستبانات تبين أنها تغطي أكبر وأشهر األقسام العلمية في 

، لعربيةمجال المكتبات والمعلومات المتواجدة في جمهورية مصر ا

وليبيا مما دفع الباحثتان إلى ، والعراق، والمملكة العربية السعودية

استكمال الدراسة حيث تعد عينة الدراسة ممثلة لمجتمع الدراسة للخروج 

 . بمؤشرات صالحة

  الدراسات السابقة "مراجعة اإلنتاج الفكري": 

الفكري في أدبيات الموضوع عن  لقد تبين من خالل مسح اإلنتاج

الكتابات المتصلة بموضوع الدراسة سواء من دراسات عربية وأجنبية في 

اتضح ندرة الدراسات التي تتعلق بموضوع ، األدلة والببليوجرافيات

حيث ال توجد دراسات عربية مثيلة تتناول الستخدام  Blogsالمدونات 

لكترونية المتاحة على الويب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للمدونات اال
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بل أن الغالبية العظمى من ، في مجال المكتبات والمعلومات بشكل مباشر

الدراسات واألبحاث المتاحة تتناول المدونات من زوايا أخري على 

 ومن أهم هذه الدراسات هى: . المستويين العربي والعالمي

 الدراسات العربية: 

بدراسة مدونات  اهيم محمد"مها أحمد إبر قامت " 5101في عام 

األكاديميين العرب حيث تتركز مشكلة هذه الدراسة في التعرف على 

وحصرها وتحليلها، من أجل التعرف على ، مدونات األكاديميين العرب

طبيعتها وجوهر ما يحيط بها من مفاهيم من أجل مواجهة التطور 

 . والتقدم الحادث في اآلونة األخيرة

من هذه الدراسة إلى التعرف على مدونات  يسعى الهدف األساسي

من أجل التعرف على طبيعتها ، األكاديميين العرب وحصرها وتحليلها

و تتناول الدراسة مدونات األكاديميين ، وجوهر ما يحيط بها من مفاهيم

العرب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات 

بغض النظر عن التخصص، و تتمثل العربية المتاحة على شبكة اإلنترنت 

حيث قامت الباحثة  5119الحدود الزمنية لهذه الدراسة حتى نهاية مارس 

بتجميع البيانات الالزمة إلجراء الدراسة من المدونات المتاحة على شبكة 

 . اإلنترنت وفقًا للحدود الزمنية المحددة سلفًا

ة الصادرة وتغطى الدراسة المدونات الصادرة في البلدان العربي

وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي  باللغة العربية واللغات األجنبية

باالستعانة بقائمة المراجعة كأداة لجمع البيانات بهدف الحصول ، التحليلي

 . على صورة تعبر عن واقع مدونات األكاديميين العرب

 وتوصلت الدراسة تفوق المدونون الذكور عن األناث حيث بلغت نسبتهم

% ،تحتل الجنسية السعودية والمصرية للمدونين الصدارة بنسبة 65،5

تليها الجنسية العراقية ثم من ، مدون لكل منهما 02% تمثل 88،2 قدرها
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% لكل منها. 5،6يحملون الجنسية الفلسطينية والمغربية بنسبة قدرها 

%، تليها بفارق 22،5يستأثر تخصص المكتبات والمعلومات بأعلى نسبة 

ثم تخصص علوم الحاسبات ، تخصص اللغات والترجمة كبير في

والفيزياء بنسبة ، اإلعالم، وأخيرًا في مجاالت االجتماع، األدب، والمعلومات

يسود طابع االنفراد لمدونات األكاديميين العرب حيث بلغت ، %5،6قدرها 

% 29،2ارتفاع نسبة المدونات الجارية حيث سجلت نسبة قدرها ، 92،5%

وان الهدف الرئيس من إنشاء المدونيين األكاديميين ، نةمدو 55تمثل 

% كما تم 8015العرب لمدوناتهم يرجع إلى الهدف الثقافي بنسبة قدرها 

% لمن اقتصرت مدوناتهم على 5414مدونة، تليها نسبة  09رصدها في 

وتقل النسبة لمن ، الهدف التعليمى لتمثل قناة اتصال بينه وبين الطالب

أما من اقتصر هدف خوض تجربة التدوين ، ري/ إعالميكان هدفهم إخبا

% لم 412أما النسبة الباقية وهى . %8،5على الجانب الترفيهي تمثل نسبة 

 (5)يفصحوا عن هدفهم من وراء إنشاء مدوناتهم. 

سلطانة الفهد " بدراسة ، قامت كل " هند الخليفة 5116عام   

ديد نسبة المدونات تهدف الدراسة تح المدونات العربية الحاسوبية

 في المعلومات و مصادر، المدونات من األخرى الحاسوبية مقارنة باألنواع

 و، الحاسوبية المدونة لصاحب العلمية والخلفية، الحاسوبية المدونات

و ، الحاسوبية المدونات في المطروحة المواضيع ونوعية، التدوين أسباب

وأجريت الدراسة على ، سوبيةالحا المدونات من القراء واستفادة إقبال مدى

مدونًا وأجابوا على االستبانة  81فردًا استجاب منهم  61عينة قوامها 

كما تم توزيع استبانة أخرى على قراء المدونات والذي ، الموزعة عليهم

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن أعلى . قارئًا 051بلغ عددهم 

% مقارنة بنسبة 92نسبتهم  نسبة للمدونين هم من الذكور وقد بلغت

أن اعلي نسبة للمدونات الحاسوبية كانت . % فقط2اإلناث البالغ عددها 

تليها األردن ولكن بفارق كبير حيث بلغت نسبة ، %22من السعودية بنسبة 

في حين نجد مصر على الرغم من . %2المدونات الحاسوبية في األردن 

أن نسبة المدونات الحاسوبية ارتفاع نسبتها في المدونات بشكل عام إال 

 . (5)% فقط2بلغت 
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قام عبد اهلل خطري بدراسة حول المدونات  5114ثم في عام 

اإللكترونية العربية والتعرف على ظاهرة التدوين في الوطن العربي وتم 

توزيع استبانة على مجموعة من الشباب الطالب بالجامعات العربية من 

، 51بية مختلفة وتتراوح أعمارهم بين جنسية عر 04الجنسين ينتمون إلى 

وتوصلت الدراسة إلى أن .شخصًا  051سنة، وقد بلغ حجم العينة  51

األشخاص الذين يداومون على تصفح المدونات اإللكترونية بلغت نسبتهم 

 051% من إجمالي حجم العينة البالغ عددها 50شخصًا يمثلوا نسبة  52

عربية بين الحين واآلخر يمثلون وإن الذين يزورن المدونات ال، شخصًا

% في حين كانت نسبة الذين ال يطالون المدونات العربية على اإلطالق 50

شخصًا من حجم العينة إن المدونات العربية تؤثر تأثيرًا  28ويرى . 84%

شخصًا أن تأثير المدونات العربية في  55بينما رأى ، قويًا في المجتمع

شخصًا إن المدونات العربية ليس لها  85 ويرى، المجتمع تأثيرًا نسبيًا

 .(8)تأثير على المجتمع 

أحمد عبادة العربي " بدراسة مدونات المكتبين  5119وفي عام 

هدفت هذه الدراسة . العرب المتاحة على اإلنترنت: دراسة وصفية تحليلية

. 5114إلى حصر وتحليل مدونات المكتبين العرب على اإلنترنت حتى نهاية 

خدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لحصر و تحليل مدونات وقد است

وبلغ عدد المدونات العربية المتخصصة في مجال ، المكتبين العرب

وقد استبعد مدونتين ، مدونة 51المكتبات والمعلومات والتي حصرها 

وتوصلت . مدونة 54وبذلك وصل عدد المدونات الخاضعة للدراسة 

بين العرب هي أكثر المدونات من حيث الدراسة إلى أن مدونة المكت

حيث توافرت بها تدوينات تغطى عشرة قطاعات ، التشتت الموضوعي

تليها مدونة زاد ، موضوعية متخصصة في مجال المكتبات والمعلومات

المكتبي والمبادرات الحرة في مجال الوصول الحر التي يوجد بكل منها 

لت إلى أن أكبر معدل كما توص، تدوينات تغطى تسعة قطاعات موضوعية

  .(2)للتدوين من نصيب مدونة " المبادرات العربية في مجال الوصول الحر 
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 : الدراسات األجنبية

حيث  John Maxymukنجد دراستان األولى قام بها  5112في عام 

مدونة للمكتبات ودراسة تلك المدونات وفحص محتوياتها  52قام بحصر 

واتضح من الدراسة أن أغلب . ةوتحديد مدى دعمها ألهداف المكتب

، المدونات تغطي القطاعات الرئيسية في تخصص المكتبات والمعلومات

وأوصت الدراسة بضرورة قيام ، وبعضها اآلخر عالج موضوعات متخصصة

لكونها وسيلة سريعة ، المكتبات بالمشاركة في مجال إعداد المدونات

 . (6)وسهلة لنشر المعلومات لعدد كبير من المستفيدين

تناول فيها تأثير المدونات  Pull Moellerوالدراسة الثانية قام بها 

ها مصدرًا من عدعلى المكتبات وموقف المكتبات من تجميع المدونات و

والمعايير التي ينبغي أن تعتمد عليها المكتبات في ، مصادر المعلومات

الدراسة  وعالجت. تحديد المدونات المالئمة إلضافتها إلى مقتنيات المكتبة

وتوصلت الدراسة إلى أهم . القضايا المتعلقة بأساليب فهرسة المدونات

كما عرضت ، مدونة 55مدونات المكتبات على شبكة اإلنترنت بلغت عددهم 

. الدراسة األدوات التي تساعد في تحديد أشهر المدونات على الشبكة

بط لها وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام المكتبات بالمدونات وإعداد روا

 . (2)في موقع المكتبة 

التي تتناول أدوات البحث  Holly Gunnدراسة  5116ونجد في عام 

وقد تناولت الدراسة خمس أدوات بحثية هي ، عن المدونات على اإلنترنت

Blogger Blog Search ،Technorati ،Blopulse ،Google Blog 

sSearch ،Clusty's Meta Blog Search .حركات والتي تعد من م

البحث المتعددة والمتخصصة في البحث عن المدونات وتبحث في عدة 

، Blogdigger ،Blogpulse ،Daypopأدوات بحثية أخري هي

Teehnorati Feedster . وأوضحت الدراسة اإلمكانات البحثية المتاحة

 (4)وكيفية البحث فيها واستخدامها ، في كل أداة بحثية من تلك األدوات
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 Meredith Farkasفقام  أكثر من دراسة 5112ورصد في عام 

مدونة للمكتبين واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة رئيسية  459بحصر 

وزعت على القائمين على هذه المدونات لقياس مدى تأثير السن والوظيفة 

وتوصلت الدراسة . على إنشاء المدونات وأسباب إنشائها وسنوات إنشائها

 81أن أغلب المدونين المكتبيين يقل أعمارهم عن إلى عدة نتائج من أهمها 

 (9)سنة، وأن أخصائي المكتبات األكاديمية هم أكثر األخصائيين تدوينًا 

 Brian Davison & Hazel Hallوهناك دراسة قام بها كل من

تناولت الدراسة التعرف إلى مدى دعم المدونات المتخصصة في خدمة 

حيث اعتمدت الدراسة ، ت والمعلوماتالبرنامج الدراسي في تخصص المكتبا

 Informationعلى تخصيص مدونة تخدم طالب الفرقة الثالثة في مقرر 

Delivery  وتم تخصيص ثالث ساعات أسبوعيًا للتواصل مع الطالب من

واتضح من الدراسة أن المدونات لها دور فعال في العملية . خالل المدونة

ن ليست لغتهم األولى هي اللغة التعليمية وخاصة بالنسبة للطالب الذي

اإلنجليزية فهؤالء ال يتمكنون من التفاعل بشكل جيد في الفصل الدراسي 

وقد الدراسة عدة توصيات منها ضرورة االهتمام بالمدونات ، التقليدي

اإللكترونية والتأكيد على كونها بيئة ناجحة تدعم مقررات علوم 

 ( 01)المكتبات والمعلومات 

بدراسة استخدام المكتبين  Judit Bar-Ilanقام  وفي العام نفسه

حيث تم إعداد قائمة . والمكتبات للمدونات من أجل نشر المعلومات

وتم إجراء . 5112، 5115بالمدونات جمعت بياناتها من عدة أدلة على سنتي 

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن ، مقارنة المحتوى في كل منهما

كما أن المدونات ، لى نشاطات اختصاصي المعلوماتالمدونات تأثر بقوة ع

تعد قناة للتواصل ونقل المعلومات بين المكتبين من جهة وبينها وبين 

إلى القيام باإلعالن عن المكتبات  إضافة، مستخدمي الويب من جهة أخرى

 (00)العامة وخدماتها في بعض األحيان
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قارنت  التي Marianne K. Gougeنجد دراسة  5114أما في عام 

وتحليل الروابط الخاصة  بين ثالثة من مجمعي المدونات على اإلنترنت

واقتصرت الدراسة على تحليل المحتوى الخاص ، بالمدونات في كل منها

وتوصلت الدراسة إلى أن . مدونة في قائمة الروابط بكل أداة 51بأول 

Blogdex  احتل المركز األول من حيث حداثة المحتوي بنسبة قوامها

فلم تتجاوز نسبة  Daypop ،Blog Pulseفي حين نجد كل من  69%

وأوصت الدراسة بضرورة زيادة البرمجيات ، %26الحداثة بهما 

وضرورة إضافة ، والتطبيقات الخاصة بالتدوين نظرًا لقلة المتوافر منها

 . (05)الميتاداتا للمدونات لتسهيل الوصول إليها

 : حتليل النتائج

  : ية لعينة الدراسةالسمات الشخص: أواًل

أرادت الباحثتان استعراض البيانات األولية العامة لعينة الدراسة 

بشكل مجرد من خالل أجل إعطاء خلفية شخصية وصورة واضحة كاملة 

عن مجتمع الدراسة موضوع الدراسة. حيث توضح الجداول التالية التوزيع 

معاونيهم العددي والنسبي للسمات الشخصية ألعضاء هيئة التدريس و

 الجنس، والدرجة العلمية والعمر.: الممثلين لعينة الدراسة وهي

 ( 5جدول رقم )

 السمات الشخصية لعينة الدراسة

 % العدد السمات الشخصية لعينة الدراسة

 الجنس
 53.6 82 ذكر 

 46.4  59 أنثى 

 011 48 المجموع 

 

 العمر

 15.5 13 سنة  51أقل من 

 36.9 50 سنة  59إلى  51من 
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 % العدد السمات الشخصية لعينة الدراسة

 8811 52 سنة  89إلى  81من 

 2.4 2 سنة  29إلى  21من 

 1.2 1 سنة فأكثر  61من 

 011 48 المجموع الكلى  

 الدرجة العلمية

 4.8 8 أستاذ

 8.3 2 أستاذ مساعد )مشارك( 

 40.5 58 مدرس )أستاذ مساعد(

 19.0 06 مدرس مساعد)محاضر(

 27.4 55 معيد 

 011 48 اإلجمالي 

 

 

 الجنسية

 48.8 80 مصري

 39.3 55 سعودي 

 4.7 8 عراقي 

 3.6 5 ليبي

 3.6 5  غير مبين

 011 48 اإلجمالي 
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 ( 5جدول رقم )

 إجادة اللغات األجنبية لدى مجتمع الدراسة 

 م

 

اللغات التي 
 تجيدها 

 المجموع متوسط  جيد ممتاز

 % ع % ع % ع % ع

اللغة  
 اإلنجليزية 

68 76.2 08 10.7 6 7.1 84 100 

 - - - - - - - - لغات أخري  

يختص الجدول رقم واحد ببيان السمات العامة لمجتمع الدراسة 

% من المشاركين في الدراسة من الذكور، 53.6حيث كشفت النتائج أن 

% وبفارق أقل من 46.4بينما نسبة المشاركات من اإلناث بلغت

بأعمار المشاركين كانت نسبهم  المشاركين الذكور،وفيما يتعلق

%، تليها نسبة من تتراوح 36.9هي األعلى بواقع، 59-51من عمر: كالتالي

سنة 51%،ثم من من أعمارهم أقل من 44.0سنة بنسبة 89-81أعمارهم بين 

، 29-21%،وبفارق واضح بلغت نسبة من أعمارهم من 15.5بنسبة بلغت

 %.1.2 سنة بنسبة61%،وفي المرتبة األخيرة فوق 2.4

كما يشير الجدول إلى نسبة عينة الدراسة بحسب الدرجة العلمية 

%، يليه 40.5حيث جاء في المرتبة األعلى أستاذ مساعد بنسبة بلغت 

%،وقبل 19.0%،ثم مدرس مساعد )محاضر( بنسبة 27.4المحاضر بنسبة

%، بعدها من هم على درجة أستاذ بنسبة 8.3األخير أستاذ مشارك بنسبة 

4.8.% 

ما أن الجمهور المشارك في الدراسة كان من المكتبيين بشكل وب

حديد جنسيات المشاركين في الدراسة تعام في العالم العربي فقد تم 

%، يليهم 48.8،ورصدت النتائج النسبة األعلى من للجنسية المصرية بنسبة

%، ثم العراقيين بفارق كبير 39.3المشاركين السعوديين بنسبة بلغت 
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%، وبنسبة متساوية هي األقل اشترك 4.7نسبة التي لم تتجاوزيتبين من ال

 %.3.6من لم تتحدد جنسيتهم و المشاركين الليبيين بنسبة

وكون اللغة اإلنجليزية تمثل اللغة الثانية األهم للوصول للكثير 

من المدونات فقد تم طرح سؤال خاص بتمكن المشاركين من اللغة 

جميع المدونات واستخدامهم لها  اإلنجليزية لقياس مدى تفاعلهم مع

وسجلت النتائج أن نسبة من يتقنون اللغة بدرجة ممتاز من مجتمع 

مشاركًا، تليها من يتقنون اللغة بدرجة 68% بواقع عدد76.2الدراسة بلغت 

مشاركًا، ثم نسبة ذوي القدرة 08% بواقع 10.6جيد بنسبة بلغت 

   %.7.1نسبة 6المتوسطة بعدد 

 : استخدام شبكة اإلنرتنتمهارات : ثانيًا

 ( 8جدول رقم )

 مهارات استخدام شبكة االنترنت

استخدام شبكة  
 اإلنترنت

 % ع

 011 48 نعم 0

 - - ال 5

 011 48 المجموع 

 

( إلى نتائج مهارات استخدام المشاركين في 5ويشير الجدول رقم)

دام الدراسة في استخدام اإلنترنت، حيث تم توجيه سؤال حول مهارة استخ

اإلنترنت للمشاركين وكانت النتائج إيجابية اتضح من خالل النسبة التي 

 %.100شملت كل المجتمع المشارك في الدراسة والتي بلغت 
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 ( 2جدول رقم )

 درجة المهارة في استخدام شبكة االنترنت

المهارة في استخدام شبكة  
 اإلنترنت

 % ع

 81.0 64 عالية 0

 13.0 00 متوسطة 5

 6.0 2 ضعيفة 5

 011 48 المجموع 

(درجة المهارة في استخدام اإلنترنت لعينة الدراسة 8ويقيس الجدول رقم )

%، ثم 81.0بنسبة  واحتلت المرتبة األولى المهارة العالية في االستخدام

 %.6.0%، ثم الضعيفة بنسبة بلغت 13.0القدرة المتوسطة بنسبة بلغت

 ( 6جدول رقم )

 ة اإلنترنتالوقت المستغرق على شبك

الوقت المستغرق على شبكة  
 اإلنترنت

 % ع

 70.2 29 عدد من الساعات يوميًا 0

 20.2 02 عدد من الساعات أسبوعيًا 5

 9.6 4 عدد من الساعات شهريًا 5

 011 48 المجموع 
 

يتضح من الجدول رقم خمسة وقت االستخدام لإلنترنت من قبل 

ستخدام اإلنترنت عدد من الساعات عينة الدراسة وكانت النسبة األعلى ال

مستخدم وبفارق كبير عن النسبة  29وبواقع  %70.2يوميًا بنسبة بلغت 

مشارك ونسبة  02التي تليها وهي عدد من الساعات أسبوعيا بواقع عدد 
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% ،كما تكشف النتيجة النسبة األقل لعدد المستخدمين 20.2بلغت 

 %.9.6تخدمين ونسبة مس 4لإلنترنت عدد من الساعات شهريًا بواقع 

 : ثالثًا:اإلفادة من املدونات

االستفادة من المدونات المتاحة على شبكة اإلنترنت في ( 2جدول رقم )

 مجال المكتبات والمعلومات

االستفادة من المدونات المتاحة على شبكة  
 اإلنترنت في المجال

 % ع

 90.5 26 نعم 0

 9.5 4 ال 5

 011 48 المجموع 

السادس إلى نسبة وحجم استفادة عينة الدراسة من  يشير الجدول

المدونات المتاحة على اإلنترنت، حيث اتضح أن النسبة األعلى من عينة 

الدراسة تستفيد من المدونات المتاحة على اإلنترنت وبلغ عددهم 

%من المشاركين، وفارق واضح البعد عن النسبة 90.5وبنسبة بلغت 26

 %. 9.5مشاركين بنسبة 4والتي بلغ عددهم  التي لم تستفيد من المدونات

أسباب عدم االستفادة من المدونات المتاحة على شبكة ( 4جدول رقم )

 اإلنترنت في مجال المكتبات والمعلومات

أسباب عدم االستفادة من المدونات المتاحة على  
 شبكة اإلنترنت في المجال

 % ع

 62.5 2 عدم المعرفة بها 0

 - - الالزمة لإلفادة منها عدم توفر المهارة 5

 37.5 5 عدم الثقة فيما تقدمه هذه المدونات من معلومات 5

 011 4 المجموع 
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ومن خالل الجدول السابع تتحدد نسبة أسباب عن عدم االستفادة من 

المدونات، حيث كشفت النتائج أن السبب الذي بلغ النسبة األعلى هو عدم 

%، ثم عدم 62.5نترنت بنسبة بلغن المعرفة بالمدونات المتاحة على اإل

%، بينما لم يشير أي من المشاركين في 37.5الثقة بها بنسبة بلغت 

 الدراسة إلى عدم توفر المهارة المناسبة لإلفادة من المدونات.

 ( 9جدول رقم )

 معرفة بالمدونات في مجال المكتبات والمعلوماتالسبل 

 % ع سبل المعرفة بالمدونات في المجال 

 35.1 26 من اإلنترنت 0

 13.0 54 من أحد األساتذة 5

من الممارسة الشخصية ) التجربة  5
 والخطأ (

62 31.1 

 19.0 80 من أحد الزمالء 8

 2.8 6 من اإلعالم المرئي والمسموع أ

 011 506 المجموع 

( تم بحث سبل معرفة عينة الدراسة 4ومن خالل الجدول رقم)

نترنت وكان الطريق األول للتعرف على بالمدونات المتاحة على اال

مشارك  26المدونات كما تبين من النتائج هو طريق اإلنترنت بعدد بلغ 

%،ثم عن طريق الممارسة الشخصية التي بلغت نسبتها 35.1ونسبة 

مشارك، واحتلت المرتبة الثالثة طريق أحد الزمالء 62% وبواقع عدد31.1

طريق أحد أساتذة الجامعة  %، تلتها عن19.0مشارك ونسبة  80بعدد 

مشارك، وفي المرتبة األخيرة كان طريق 54% وواقع عدد 13.0بنسبة

اإلعالم المرئي والمسموع الذي سجل نسبة واضحة الفرق عن الطرق 

 %.2.8السابقة وبنسبة بلغت 
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 ( 01جدول رقم )

 الطرق المتبعة للتعرف على المدونات في مجال المكتبات والمعلومات

 م

 

لمتبعة للتعرف على المدونات في الطرق ا
 المجال

 % ع

استخدام أحد أدوات البحث عن مصادر  0
 المعلومات على الشبكة

25 32.3 

 7.2 06 تتبع اإلشارات المرجعية في المصادر الورقية 5

تتبع اإلشارات المرجعية في المصادر  5
 اإللكترونية

59 17.5 

عات االشتراك في القوائم البريدية أو المجمو 8
 اإلخبارية

06 7.2 

 19.7 88 تصفح بعض المواقع بانتظام 2

 11.2 52 سؤال الزمالء 6

 4.9 00 سؤال األساتذة 2

 011 555 المجموع 

 

وللكشف عن الطرق التي تتبعها عينة الدراسة للتعرف على 

المدونات في مجال المكتبات والمعلومات تم تحديد عدد من الطرق 

يتعرفون  في البحث عن المدونات والطرق التي للتعرف على ممارساتهم

( عن نسب هذه 9من خاللها على هذه المدونات، ويكشف الجدول رقم )

الطرق ويأتي في مقدمتها استخدام أحد أدوات البحث عن مصادر 

% من 32.3مشارك ونسبة بلغت  25المعلومات على الشبكة بعد 

تصفح بعض المواقع  المشاركين في الدراسة،ويأتي الطريق الثاني وهو

%،ثم طريق 19.7،و88بفارق واضح في النسبة والعدد الذي بلغ  بانتظام
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مشارك  59تتبع اإلشارات المرجعية في المصادر اإللكترونية بنسبة بعدد

 %، 17.5ونسبة بلغت 

%، ثم في المرتبة 11.2ويليها طريق سؤال الزمالء بنسبة 

م البريدية أو المجموعات اإللكترونية الخامسة طريق االشتراك في القوائ

 جاء متساويًا مع طريق تتبع اإلشارات المرجعية في المصادر الورقية

%، وفي المرتبة األخيرة بلغت نسبة طريق سؤال األساتذة 7.2بنسبة بلغت 

4.9.% 

 (00جدول رقم )

 معدل استخدام المدونات في مجال المكتبات والمعلومات

مجال المكتبات استخدام المدونات في  
 والمعلومات

 % ع

 36.8 54 كلما دعت الحاجة 0

 46.1 52 في أوقات الفراغ 5

 17.1 05 أستخدمها بانتظام 5

 011 26 المجموع 

المدونات في مجال  ( معدل استخدام00يبين الجدول رقم )

أن المعدل  المكتبات والمعلومات من قبل عينة الدراسة،حيث كشفت النتائج

مشارك ونسبة بلغت 52االستخدام في أوقات الفراغ بعدد األول كان

%، في المرتبة الثانية كان االستخدام كلما دعت الحاجة بعدد 46,1

%، تالها معدل االستخدام بانتظام بنسبة بلغت 36.8ونسبة بلغت 54

   % من المشاركين في الدراسة.17.1
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 (05جدول رقم )

 جال المكتبات والمعلوماتمتوسط عدد مرات استخدام المدونات في م

متوسط عدد مرات استخدام المدونات  
 في المجال

 % ع

 46.1 52 يوميًا 0

 35.5 52 أسبوعيا 5

 18.4 08 شهريًا 5

 - - اخرى 

 011 26 المجموع 

من خالل الجدول العاشر تظهر نتائج متوسط عدد مرات االستخدام 

المعلومات وبلغت النسبة من أفراد العينة للمدونات في مجال المكتبات و

مشارك ونسبة بلغت  52األعلى لمعدل االستخدام اليومي بواقع عدد 

%، وبعدها جاء 35.5%، ثم معدل االستخدام األسبوعي بنسبة بلغت 46.1

%،ولم يشر المشاركين في 18.4معدل االستخدام الشهري بنسبة بلغت 

 الدراسة الستخدام أي طرق أخر عدا ما تم طرحه لهم.

 (05ول رقم )جد

 الدافع األساس وراء استخدامك للمدونات في مجال المكتبات والمعلومات

الدافع األساس وراء استخدامك للمدونات في  
 المجال

 % ع

 18.1 69 سهولة التعامل والبحث واالسترجاع 0

 11.8 82 الحصول على معلومات ألغراض البحث العلمي 5

 17.8 64 الالتعرف على أهم الدراسات في المج 5

 13.6 25 مالحقة التطورات في مجاالت اهتمامي 8
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الدافع األساس وراء استخدامك للمدونات في  
 المجال

 % ع

 11.5 88 حداثة المعلومات 2

 7.6 59 الحصول على معلومات ألغراض التدريس 6

 11.8 82 سرعة الوصول إلى المعلومات 2

التعرف على ما انتهت إليه المعرفة اإلنسانية في  4
 أحد الموضوعات

51 7.8 

 011 545 المجموع 

( تم تحديد عدد من الدوافع الستخدام 05خالل الجدول رقم )من 

المدونات من قبل عينة الدراسة وكشفت النتائج أن الدافع أألكثر نسبة 

مشارك ونسبة بلغت 69وعددًا هو سهولة التعامل والبحث واالسترجاع بعدد

%، ثم جاء دافع التعرف على أهم الدراسات في المجال بنسبة مقاربة 18.1

مشارك، تالها بنسبة غير بعيدة دافع مالحقة  82% وعدد17.8بلغت 

مشارك، ثم تبعها بنسبة 25%، وعدد13.6التطورات في مجالي بنسبة 

مقاربة دافعي الحصول على المعلومات ألغراض البحث العلمي، وسرعة 

، تالها مباشرة باختالف بسيط دافع حداثة 11.8الوصول للمعلومات بنسبة 

%، وفي المرتبة السابعة واألخيرة بفارق طفيف 11.5المعلومات بنسبة 

% ثم دافع 7.8دافع التعرف على ما انتهت إليه المعرفة اإلنسانية بنسبة 

 % .7.6الحصول على المعلومات ألغراض التدريس بنسبة 

 

 

 

 



 جامعة بني سويف –مجلة كلية اآلداب 

 مها أحمد، ود. الجوهرة العبد الجبارد.  

 

  

 
742 

 

طبيعة المعلومات التي نحصل عليها من المدونات في  (08جدول رقم )

 مجال المكتبات والمعلومات

عة المعلومات التي نحصل عليها من طبي 
 المدونات في المجال

 % ع

 9.2 2 مفيدة جدًا 0

 85.5 62 مفيدة نوعًا ما 5

 5.3 8 غير مفيدة 5

 011 26 المجموع 

( نستشف انطباع عينة الدراسة عن طبيعة 08ومن نتائج الجدول )

ينة المعلومات التي يحصلون عليها ونسبة إفادتها، حيث تبين أن أغلب ع

الدراسة أشارات إلى أن المعلومات التي تحصل عليها من المدونات في 

 62% وعدد 85.5مجال المكتبات والمعلومات مفيدة نوعًا ما بنسبة بلغت 

% وعدد سبع مشاركين إلى أن المعلومات 9.2مشارك، ثم أشارت نسبة 

 التي يحصلون عليها مفيدة جدًا، وأعطت نسبة قليلة من المشاركين بلغت

%، بعدد أربعة من المشاركين في الدراسة إفادة بأن المعلومات التي 5.3

 يحصلون عليها من هذه المدونات غير مفيدة .

مصداقية المعلومات التي نحصل عليها من المدونات في  (02جدول رقم )

 مجال المكتبات والمعلومات

مصداقية المعلومات التي نحصل عليها من  
 المدونات في المجال

 % ع

 35.5 52 صادقة ودقيقة 0

 40.8 50 صادقة ولكن غير دقيقة 5

 23.7 04 غير صادقة 5

 011 26 المجموع 
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( وجهة نظر عينة الدراسة نحو مصداقية 02وكشف الجدول رقم )

المعلومات التي يحصلون عليها من المدونات في مجال المكتبات 

أن المعلومات صادقة والمعلومات،وسجلت النتائج النسبة األكبر لمن يرون 

%، ثم كون 40.8مشارك ونسبة بلغت  50وغير دقيقة بواقع عدد 

مشارك، والنسبة  52% وعدد 35.5المعلومات صادقة ودقيقة بنسبة 

األخيرة لكون المعلومات التي يتم الحصول عليها غير صادقة بواقع عدد 

 % من عينة الدراسة.23.7مشارك ونسبة بلغت  04

قة القائم على المدونة بدرجة المصداقية والوثوق عال (06جدول رقم )

 بالمدونات في مجال المكتبات والمعلومات 

عالقة القائم  م

على المدونة 

بدرجة 

المصداقية 

والوثوق 

بالمدونات في 

 المجال

 المجموع نادرًا أحيانا غالبًا دائمًا

 % ع % ع % ع % ع % ع

أعضاء هيئة  0

 التدريس

64 59.1 8 13.6 - - - - 76 26.95 

 26.95 76 10.5 6 37.3 19 86.4 20 - - المهنيين 5

 22.7 64 89.5 51 25.4 05 - - - - الطلبة 5

جهات  8

 ومؤسسات

82 40.9 - - 19 37.3 - - 66 23.4 

 100 282 011 57 011 51 011 59 011 115 المجموع 

ق ( عالقة القائم على المدونة بدرجة مصدا06يقيس الجدول رقم )

من المشاركين بالدراسة أنها تثق  64المدونات ولوثوق بها حيث أشار عدد 

% تثق غالبًا 13.6%، و عدد ثمانية بنسبة 59.1دائمًا بالمدونات بنسبة 
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بالمدونات التي يقوم عليها أعضاء هيئة التدريس، و بذلك تكون النسبة 

يس لدائمًا لمستوى الوثوق بمدونات يقوم عليها أعضاء هيئة تدر النهائية

مشارك. بينما يصل مجموع 26% بواقع عدد26.95وغالبًا تصل إلى 

المتوسط لمستوى ثقة أفرد العينة في المدونات التي يشرف عليها 

مشارك. وسجل متوسط 26%بمجموع بلغ 26.95المهنيين لمستوى 

مشارك ثقتهم بالمدونات التي تشرف عليها جهات ومؤسسات بنسبة 66عدد

 % .66بلغت 

مصدر من مصادر المعلومات كاالستعانة بالمدونات  (02ل رقم )جدو

 وتستشهد بها في أبحاثك العلمية

االستعانة بالمدونات كمصدر من مصادر المعلومات  
 وتستشهد بها في أبحاثك العلمية

 % ع

 9.2 2 نعم 0

 90.8 69 ال 5

 011 26 المجموع 

مدونات كمصدر ( استعانة عينة الدراسة بال02يبين الجدول رقم )

من مصادر المعلومات، حيث بلغت نسبة من ال يعتمد عليها كمصدر من 

من  2%، وبفارق كبير في النسبة يعتمد عدد 90.8مصادر المعلومات إلى 

أفراد العينة على استخدام المدونات كمصدر معلومات ويستشهد بها في 

 %.9.2أبحاثه وبنسبة بينة الفرق عن سابقتها تصل إلى 
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االستفادة من المدونات في مجال المكتبات والمعلومات  (04ول رقم )جد

 المتاحة باللغات األجنبية غير العربية

االستفادة من المدونات في المجال المتاحة باللغات  
 األجنبية غير العربية

 % ع

 - - نعم 0

 011 26 ال 5

 011 26 المجموع 

كين في الدراسة المشار وفي الجدول الثامن عشر يتضح أن جميع

ال يعتمدون على مدونات في مجال المكتبات والمعلومات بلغات أجنبية، 

 %. 100حيث تبلغ نسبة استخدامهم للمدونات العربية 

من أفراد عينة الدراسة  29ويشير الجدول التاسع عشر إلى أن 

%، بينما 77.6يستخدم مدونات أخرى في غير مجال المكتبات بنسبة بلغت 

قين أن استخدامهم يقتصر على مدونات في المجال فقط بنسبة أشار البا

 مشارك. 02%، وبواقع عدد22.4 بلغت

االستفادة من المدونات في في مجاالت أخرى غير مجال  (09جدول رقم )

 المكتبات والمعلومات

االستفادة من المدونات في في مجاالت أخري غير مجال  
 المكتبات والمعلومات

 % ع

 77.6 29 نعم 0

 22.4 02 ال 5

 011 26 المجموع 
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( تم توزيع أفراد العينة حسب استخدامهم 09وفي الجدول رقم )

لمدونات في غير مجال المكتبات والمعلومات واستفادتهم منها، حيث بلغت 

مشارك ونسبة  22أعلى نسبة لمستخدمي المدونات في مجال التقنية بعدد

ة االستفادة من المدونات %، من المشاركين في الدراسة، ونسب75.0

%، وسجل استخدام المدونات العامة نسبة أعلى من 11.8اإلسالمية بلغت 

 % بواقع عشرة مستخدمين. 13.2سابقتها بنسبة بلغت 

االستفادة من المدونات في في مجاالت أخري غير مجال  (51جدول رقم )

 المكتبات والمعلومات

ري غير االستفادة من المدونات في في مجاالت أخ 
 مجال المكتبات والمعلومات

 % ع

 75.0 22 مدونات في مجال التقنية 0

 11.8 9 مدونات إسالمية 5

 13.2 01 مدونات عامة 

 - - اخرى 

 011 26 المجموع 

كما يتضح جلًيا من الجدول السابق أن ما يربو عن نصف حجم 

المتاحة على  عينة الدراسة يرغبون في االستفادة من المدونات االلكترونية

الويب في مجال التقنية لحرصهم على متابعة التطورات الحادثة في مجال 

يتابعون مدونات  %2211عضًوا بنسبة  22حيث سجل ، التقنية باستمرار

وقد يرجع السبب في ، بخالف المدونات في مجال المكتبات والمعلومات

حين بلغت  في. ذلك الرتباط مجال المكتبات والمعلومات ومجال التقنية

% تليها المدونات 0515نسبة من يستفيدون من المدونات العامة نسبة 

 %.0014اإلسالمية بنسبة 
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تم عرض المدونات المتاحة على الشبكة  (50في الجدول األخير )

مستو التعامل واالستخدام لها من  دالعنكبوتية على مجتمع الدراسة لتحدي

بالجدول أن النصيب األكبر كان لغالب عدمه وقد تبين كما هو موضح 

االستخدام، أما فيما يتعلق باالستخدام الدائم فكانت نسبة ضعيفة بواقع عدد 

صيب مدونة المكتبيين العرب، يقابله ندرة االستخدام نمستخدمين من  2

لمدونة  05لمدونة واحدة فقط هي مدونة الحوراء ثم عدد  82بعدد 

 عدم التعامل يتم رصدفيما عدا ذلك لم  خدمات المعلومات االلكترونية

 مع أي من المدونات المطروحة في الدراسة.

أكثر المدونات العربية استخدامًا من قبل مجتمع  كما يعرض الجدول

المبادرات العربية في مجال  الدراسة وتبين أن غالب االستخدام لمدونة

التكرار بواقع  مستخدمًا هو الرقم األعلى، تليها في 60الوصول الحر بعدد 

مشارك مدونة المكتبيين العرب ومدونة  24بعدد 

winisisarabic.blogspot ،لكتب  مدونة المكتبيين بالمنوفية ومدونة ثم

مستخدم، ثم 62بواقع  والمكتبات والمعلومات والقراءة( و )التقنية العربية(

بفارق بسيط  مستخدم، تتبعها 20سالم غنيم بعدد  مدونة الدكتور محمد

بالعدد مدونة الدكتور طالل الزهيري ومدونة أدوات البحثعلى األنترنت 

مستخدم مدونة تقنيات البحث  84 مستخدم، ثم بعدد 89متساويتان بعدد

وبرزت هذه المدونات  واالسترجاع عللى الويب، ومدونة علم المعلومات،

بواقع االستخدام األغلب ثم تفوت االستخدام بين كما هو موضح بالجدول 

 للمدونات األخرى . 85مستخدم إلى  55

 اخلالصة :

 : النتائج

من خالل محاولة تحليل استخدام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

في مجال المكتبات والمعلومات للمدونات االلكترونية المتاحة على الويب، 

تطاعت أن تقدم صورة تكاد تكون مكتملة ترى الباحثتان أن الدراسة قد اس

http://bklibinfo.blogspot.com/
http://bklibinfo.blogspot.com/
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عن استخدام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم موضوع الدراسة. ولعل من 

 : أبرز مالمح هذه الصورة ما توصلت إليه من نتائج هي كما يلي

/ أن المدونات فرضت نفسها في ساحة االستخدام والبحث عن المعلومات 0

لمكتبـات والمعلومـات،   كوسيط حديث ومريح للمختصـين فـي مجـال ا   

 وسرعة الوصول.

/يتم استخدام المدونات ألغراض متعددة منها الحصول على المعلومـات  5

 الخ111للبحث والتدريس،حداثة المعلومات، مالحقة التطورات في المجال

/أن استخدام المدونات من قبل مجتمع الدراسة ال يقتصر علـى مجـال   5 

مجتمع الدراسة يستخدم مدونات من 75.0التخصص بدليل رصد ما نسبته 

 من خارج التخصص.

/ هناك استخدام يومي من قبل مجتمع الدراسة للمدونـة تثبتـه النسـبة    8

 %.2115مستخدم ونسبة  29العالية المرصوده في الدراسة بعدد

/ بالرغم من االستخدام الغالب للمدونات في أغراض متعددة إال أن نسبة 2

 %. 52ها كانت في حدودالثقة بالمعلومات الموجودة ب

/ السبب الرئيس لعدم استخدام المدونات هو عدم المعرفة ألكبر نسـبة  6

 % .62من مجتمع الدراسة المتخصصين بواقع 

/ كثرة عدد المدونات المستخدمة في مجال التخصص مع غياب 2

 التواصل أو التعاون فيما بينها لتعزيز الفائدة المرجوة منها

 التوصيات: 

نتائج الموضوعية للدراسة وبناء على تحليل استخدام أعضاء فى ضوء ال

هيئة التدريس ومعاونيهم في مجال المكتبات والمعلومات للمدونات 

 موضوع الدراسة توصى الباحثتان بما يلى:  االلكترونية المتاحة على الويب
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/ البد من وجود تنسيق فيما بين القائمين على المدونات خاصة ذات 0

صي الواحد لتقوية المعلومات الموجودة بها، مما يساعد في الطرح التخص

 تعزيز ثقة المستخدمين لها.

/ تحديد جهة مختصة لتقوم باإلشراف على هذه المدونات وتحديثها 5

 لضمان استمراريتها واالستفادة منها

/ تحديد المدونات ذات النشاط األفضل والتعريف بها في مجتمع 5

 ن استخدامها وتعميم الفائدة منها.التخصص والتسويق لها لضما

/ فتح مجال النقاش والتحاور بين المختصين ألخذ مقترحاتهم 8

وتحديد احتياجاتهم وانتقاداتهم البناءة لتكثيف الفائدة من استخدام 

 المدونات .
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 ملحق الدراسة

بأقسام المكتبات وطالبات الدراسات العليا  السادة أعضاء هيئة التدريس
  والمعلومات

 ورحمة اهلل وبركاته ، أما بعد :  مالسالم عليك

قياس سلوك واتجاهات أعضاء هيئة التدريس بدراسة موضوع حول "  تانتقوم الباحث
" مما يستلزم إعداد استبانة لهذا استخدام المدونات نحوي مجال المكتبات والمعلومات ف

 الغرض ، 

( أمام اإلجابات التى يتم اختيارها . وستحظى وضع عالمة )سيادتكم  والمرجو من
عن أسئلة االستبانة بمنتهى السرية وألغراض علمية تهدف فى النهاية إلى م إجاباتك

قياس سلوك واتجاهات أعضاء هيئة التدريس في يات تسهم فى تقديم مقترحات وتوص
 مجال المكتبات والمعلومات نحو استخدام المدونات 

بتقديم اإلجابات الصحيحة والدقيقة يمثـل جانبـًا أساسـيًا فـى      ملذا فإن تفضلك

 إنجاح الدراسة وإخراجها إلى حيز الوجود . 

 ،، ،  مويرعاك مك، واهلل يحفظ مجزيل الشكر على حسن تعاونك مولك

 د/ مها أحمد إبراهيم محمد

 د / الجوهرة العبد الجبار

 أواًل : البيانات الشخصية : 

االسم )اختياري( : 

................................................................................. 

البريد اإللكتروني 

..........................................:........................................ 

 أنثى ]       [   الجنس  :           ذكر ]       [

  ]   [أستاذ مساعد ]   [ محاضر   أستاذ مشارك. الدرجة العلمية:]   [ أستاذ. ]   [

 ]    [ معيد   

 أم القرى        ]      [       ]   [   الجامعة :الملك عبد العزيز

 ]      [  ]   [        األميرة نوره بنت عبد الرحمن          محمد بن سعود   اإلمام

 ]      [          شطر الطالبات                   ]   [    شطر الطالب      القسم :

 ]      [  سنة 51-56من   ]      [ سنة 52-51من   السن:

 [ ]       سنة 81-56من   ]      [ سنة 52-50من   

 ]      [ سنة 81أكبر من                   
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 ---------------------------------------------------------------------- الجنسية:

 ]      [ سنوات 01ـ  2من  ]      [ سنوات 2سنوات الخبرة : أقل من 

 ]      [  سنة فأكثر  06 ]      [ سنة 02 -00من   

 دها ، وما درجة إجادتك لها ؟ ما اللغات التي تجي

  مقبول   جيد  جيد جدًا  ممتاز          اللغة 

  اللغة اإلنجليزية 

  ]      [  ]      [   ]      [  ]      [ 

  اللغة الفرنسية 

  ]      [  ]      [   ]      [  ]      [ 

 لغات أخري : يرجى ذكرها : 

  ]      [  ]      [   ]      [  [      ] 

 

 ثانيًا : مهارات استخدام شبكة اإلنترنت : 

 ـ هل تستخدم شبكة اإلنترنت ؟0

 ]      [ ال     ]      [ نعم

 ـ ما مدى مهارتك في استخدام شبكة اإلنترنت ؟ 5

  ]      [        ـ عالية0 

  ]      [       ـ متوسطة5 

  ]      [       ـ ضعيفة5 

 ى شبكة اإلنترنت ؟ ـ ما الوقت المستغرق عل5

  ]      [      ـ عدد من الساعات يوميًا0 

  ]      [     ـ عدد من الساعات أسبوعيًا 5 

  ]      [     ـ عدد من الساعات شهريًا 5 

 ـ أخرى : رجاء ذكرها :8 

.............................................................................. 

 فادة من المدونات : ثالثًا:اإل

ـ هل تستفيد من المدونات المتاحة على شبكة اإلنترنت في مجال المكتبات 8

 والمعلومات ؟

 ]      [   ال    ]      [  نعم

ـ في حالة عدم استخدامك للمدونات ، ما السبب في عدم إفادتك من المدونات في 2

 مجال المكتبات والمعلومات ؟

  ]      [      أ ـ عدم المعرفة بها 
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  ]      [   ب ـ عدم توفر المهارة الالزمة لإلفادة منها

  ]      [  ج ـ عدم الثقة فيما تقدمه هذه المدونات من معلومات 

هـ ـ أسباب أخري : رجاء ذكرها : 

............................................................................. 

 ؟ في مجال المكتبات والمعلومات)نعم( ما سبل معرفتك بالمدونات ـ إذا كان اإلجابة 6

 )يمكن اختيار أكثر من بديل لإلجابة(

  ]      [                أـ من اإلنترنت 

  ]      [       ب ـ من أحد األساتذة

  ]      [    ج ـ من الممارسة الشخصية ) التجربة والخطأ (

  [     ]        د ـ  من أحد الزمالء

  ]      [      هـ من اإلعالم المرئي والمسموع 

د ـ طريقة أخرى : رجاء اذكرها : 

............................................................................ 

 ـ ما الطرق التي تتبعها عادة للتعرف على المدونات في مجال المكتبات والمعلومات ؟ 2

 أكثر من إجابة () يمكن اختيار 

  ]      [ أ ـ استخدام أحد أدوات البحث عن مصادر المعلومات على الشبكة 

  ]      [   ب ـ تتبع اإلشارات المرجعية في المصادر الورقية 

  ]      [  ج ـ تتبع اإلشارات المرجعية في المصادر اإللكترونية 

  ]      [  خباريةد ـ االشتراك في القوائم البريدية أو المجموعات اإل 

  ]      [     هـ ـ تصفح بعض المواقع بانتظام 

  ]      [      و ـ سؤال الزمالء 

  ]      [      ز ـ سؤال األساتذة 

ح ـ طريقة أخري ) يرجى ذكرها (  

.................................................................: 

 ال المكتبات والمعلومات ؟ـ متى تستخدم المدونات في مج4

  ]      [      أ ـ  كلما دعت الحاجة . 

  ]      [      ب ـ  في أوقات الفراغ. 

  ]      [      ج ـ أستخدمها بانتظام. 

 ـ ما متوسط عدد مرات استخدامك للمدونات في مجال المكتبات والمعلومات ؟9

  ]      [       أ ـ يوميًا . 

  ]      [       ب ـ أسبوعيا 
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  ]      [       ج ـ شهريًا. 

 د ـ أخرى. ) يرجى ذكرها( : 

........................................................... 

 ـ ما هو الدافع األساس وراء استخدامك للمدونات في مجال المكتبات والمعلومات ؟01

 ]      [    أ ـ سهولة التعامل والبحث واالسترجاع 

 ]      [   ـ الحصول على معلومات ألغراض البحث العلمي أ 

 ]      [    ب ـ التعرف على أهم الدراسات في المجال 

 ]      [   ج ـ مالحقة التطورات في مجاالت اهتمامي 

 ]      [      د ـ حداثة المعلومات 

 ]      [   هـ الحصول على معلومات ألغراض التدريس 

  

 ]      [      إلى المعلوماتو ـ سرعة الوصول 

 ز ـ التعرف على ما انتهت إليه المعرفة اإلنسانية في أحد الموضوعات]      [ 

ح ـ دوافع أخرى ) يرجى ذكرها (  

 ............................................................: 

 ]      [       أ ـ مفيدة جدًا 

  [  ]          ب ـ مفيدة نوعًا ما 

 ]      [       ج ـ غير مفيدة 

 ـ هل تعتقد أن المدونات تتيح معلومات: 05

 ]      [      أ ـ صادقة ودقيقة 

 ]      [     ب ـ صادقة ولكن غير دقيقة 

 ]      [       ج ـ غير صادقة 

ـ يتحدد درجة المصداقية والوثوق في المعلومات التي تتيحها المدونات إذا كان  05

 ئم  عليها : القا

 نادرًا أحيانا غالبًا دائمًا القائم على المدونة  م

 ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ أعضاء هيئة التدريس   0

 ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ المهنيين  5

 ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ الطلبة 5

 ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ جهات ومؤسسات  8

باعتبارها مصدر من مصادر المعلومات وتستشهد بها ـ هل يمكن االستعانة بالمدونات 08

 في أبحاثك العلمية ؟ 

 ]      [   ال    ]      [   نعم
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ـ هل تستفيد من المدونات في مجال المكتبات والمعلومات المتاحة باللغات األجنبية 02

 غير العربية ؟ 

 ]      [   ال    ]      [   نعم

أفضل المدونات باللغات األجنبية التي تستخدمها. ـ إذا كانت اإلجابة نعم ما هى 06

 اذكرها بالترتيب؟  

ـ 0 

........................................................................................ 

ـ 5 

........................................................................................ 

ـ 5 

........................................................................................ 

ـ 8 

........................................................................................ 

ـ 2 

........................................................................................ 

ـ هل تستفيد من مدونات في مجاالت أخري غير المدونات في مجال المكتبات  02

 والمعلومات ؟ 

 ]      [   ال    ]      [   نعم

 ـ إذا كانت اإلجابة نعم ما هي مجاالت المدونات التي تستفيد منها ؟ 04

  ]      [     أ ـ مدونات في مجال التقنية  

 ]      [      إسالمية ب ـ مدونات  

  ]      [      ج ـ مدونات عامة   

 د ـ مجاالت أخري : رجاء ذكرها :  

ـ 0 

........................................................................................ 

ـ 5 

........................................................................................ 

ـ 5 

........................................................................................ 

ـ 8 

........................................................................................ 
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في مجال المكتبات والمعلومات ـ حدد من القائمة التالية أي من المدونات العربية 09

 تستخدمه موضحًا درجة االستخدام : 

 المدونة م
 غالبًا دائمًا

نادر أحيانا

 ًا

ال 

 تستخدم

0 Annoyed Librarian  المكتبي المزعج 

http://annoyedlibrarian.blogspot.co

m 

]  [ ]   [ ]   [ ]  [ ]   [ 

5 ARAB LIBRARIANS 

http://arablibrarians.blogspot.com 

]  [ ]   [ ]   [ ]  [ ]   [ 

5 Arab Librarians Blog  ن ـة المكتبيـي مدون

http://arab-  العرب

librarians.blogspot.com/ 

]  [ ]   [ ]   [ ]  [ ]   [ 

8 Digital Librarian  مدونة أخصائي المكتبات

 D-Libالرقمي 

http://d-lib.maktoobblog.com 

]  [ ]   [ ]   [ ]  [ ]   [ 

2 INFORMATION LOBBY 

http://informationlobby.blogspot.co

m 

]  [ ]   [ ]   [ ]  [ ]   [ 

6 Librarian Echo 

http://librarianecho.blogspot.com 

]  [ ]   [ ]   [ ]  [ ]   [ 

2 LIS Café  

http://mlis-kw.blogspot.com/ 

]  [ ]   [ ]   [ ]  [ ]   [ 

4  MarwaAdam1 مكتبية مناضلة 

http://marwaadam1.blogspot.com/ 

]  [ ]   [ ]   [ ]  [ ]   [ 

9 maktabattech   مدونة متخصصة في مجال

 المكتبات و المعلومات

http://maktabattech.blogspot.com 

]  [ ]   [ ]   [ ]  [ ]   [ 

01 mohamed3020 

 http://mohamed3020.jeeran.com 

]  [ ]   [ ]   [ ]  [ ]   [ 

http://arablibrarians.blogspot.com/
http://arablibrarians.blogspot.com/
http://arablibrarians.blogspot.com/
http://arablibrarians.blogspot.com/
http://arab-librarians.blogspot.com/
http://arab-librarians.blogspot.com/
http://arab-librarians.blogspot.com/
http://arab-librarians.blogspot.com/
http://arab-librarians.blogspot.com/
http://d-lib.maktoobblog.com/
http://d-lib.maktoobblog.com/
http://mlis-kw.blogspot.com/
http://mlis-kw.blogspot.com/
http://mlis-kw.blogspot.com/
http://mlis-kw.blogspot.com/
http://marwaadam1.blogspot.com/
http://marwaadam1.blogspot.com/
http://maktabattech.blogspot.com/
http://maktabattech.blogspot.com/
file:///H:/استبيانات/استبانات%20خاصة%20بالدكتورة%20مها/قياس%20سلوك%20واتجاهات%20اعضاء%20هيئة%20التدريس%20والطلبة%20%20في%20مجال%20المكتبات%20والمعلومات%20في%20استخدام%20المدونات/mohamed3020%20http:/mohamed3020.jeeran.com
file:///H:/استبيانات/استبانات%20خاصة%20بالدكتورة%20مها/قياس%20سلوك%20واتجاهات%20اعضاء%20هيئة%20التدريس%20والطلبة%20%20في%20مجال%20المكتبات%20والمعلومات%20في%20استخدام%20المدونات/mohamed3020%20http:/mohamed3020.jeeran.com


 جامعة بني سويف –مجلة كلية اآلداب 

 مها أحمد، ود. الجوهرة العبد الجبارد.  

 

  

 
762 

 

                                                                                                                                                    

00 THE INFORMATION WAY   طريق

المعلومات 

http://theinformationway.blogspot.

com 

]  [ ]   [ ]   [ ]  [ ]   [ 

05 The Professional Librarian 

http://professionallibrarian.blogspo

t.com 

]  [ ]   [ ]   [ ]  [ ]   [ 

05 WinISIS_Arabic  

http://winisisarabic.blogspot.com/ 

]  [ ]   [ ]   [ ]  [ ]   [ 

ومات أخصائي المكتبات والمعل 08

http://muscatflower.blogspot.com 

]  [ ]   [ ]   [ ]  [ ]   [ 

 أدوات البحث على اإلنترنت 02

http://htolaib.maktoobblog.com 

]  [ ]   [ ]   [ ]  [ ]   [ 

جامعة  -كلية اآلداب  أسرة المكتبات و المعلومات  06

القاهرة 

http://osretmaktbat.blogspot.com/ 

]  [ ]   [ ]   [ ]  [ ]   [ 

-http://zaki اإلبحار نحو المعلوم 02

zaz.maktoobblog.com 

]  [ ]   [ ]   [ ]  [ ]   [ 

نتحال في عصر المعلومات اال 04

http://theftthesis.blogspot.com/ 

]  [ ]   [ ]   [ ]  [ ]   [ 

 الثريا مدونة المكتبات، البحث العلمي والباحثين 09

comhttp://thuraya.maktoobblog. 

]  [ ]   [ ]   [ ]  [ ]   [ 

  الحوراء 51

http://massoudalshareef.wordpress

.com/ 

]  [ ]   [ ]   [ ]  [ ]   [ 

 القراءة فيما بعد ثورة المعلومات 50

http://neoreading.wordpress.com 

]  [ ]   [ ]   [ ]  [ ]   [ 

ة الكتب والمكتبات والمعلومات والقراءة( و )التقني 55

 العربية(

http://bklibinfo.blogspot.com/ 

]  [ ]   [ ]   [ ]  [ ]   [ 
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