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 :مقدمة 

إن التطور الواقع يف اجملتمعات البشرية أوجب أن تكون تلك اجملتمعات دائمة التغري يف خمتلف اجلوانب ، وىذا التغري سببو تقدم 
معطيات العصر التقنية والعلمية ، مما جعل اإلنسان دائم التطلع والتقدم وحنن نعيش يف عصر يتسم بالصراع يف رلاالت احلياة كلها 

ويتميز بالتطورات التكنولوجية وباالنفجار ادلعريف ولذلك تسعى الدول جاىدة للتنمية وتطوير مجيع قطاعاهتا يف مجيع اجملاالت وذلك 
 .إلجياد وتكوين رلتمع معريف قادر على توظيف العلوم وخمتلف التكنولوجيات لتحسني خدماهتا 

ويعد رلال ادلكتبات وادلعلومات إحدى اجملاالت اليت شهدت تطورا متسارعا يف اآلونة االخرية وذلك بفعل شبكة االنرتنت  واليت 
بدورىا عرفت تطورات و حتسنات حديثة على خمتلف تطبيقاهتا وأدواهتا ادلتسمة بالتفاعل والتشارك والتواصل ، مما زاد من أمهيتها 

 أو اجليل الثاين للويب ، اجليل o.2وفعاليتها بشكل كبري يف ىذا اجملال ، وكنتيجة ذلذه التحسنات والتطورات ظهر ما يسمى بالويب 
اجلديد الذي كشف عن بيئة تعمل على ربط ادلستفيد بادلعلومات اليت ىو حباجة إليها وفق أسلوب وفلسفة تقدمي اخلدمة لو أينما كان 
ويف أي وقت شاء ، وىذا من خالل مميزاتو اليت مل تظهر من قبل وتقنياتو وتطبيقاتو التفاعلية اليت غريت من طبيعة مستخدميها الذين 

 .كانوا عنصر مستقبل للمعلومات وأصبحوا طرفا مشاركا يف صناعة احملتوى ادلعريف 

 الذي يعكس خمتلف التطورات ومضموهنا الذي 2005 أو كما يسميها البعض اجليل الثاين للمكتبات اليت ظهرت سنة o.2ادلكتبة 
اليت تعد قبلة جملتمع ىو األرقى يف السلم ادلعريف والعلمي ، وذلك لتجاوز " ادلكتبات اجلامعية " تأثرت بو أىم منارات العلم وادلعرفة 

خمتلف التحديات اليت تعرتضها بتوفري كل التكنولوجيات ادلتاحة ، للمحافظة على مكانتها عند مستخدميها وحتسني خدماهتا مبا 
يتالئم واجليل اجلديد ، وىذا ما جعل رلال ادلكتبات وادلعلومات من أبرز اجملاالت اليت استفادت من االنرتنت وتطبيقاهتا احلديثة يف 

 ادلكتبات الرقمية ، ادلكتبات االلكرتونية ، االفرتاضية –خمتلف أنشطتها وخدماهتا ومن ىنا ظهرت أنواع ومفاىيم جديدة للمكتبات 
 وتطبيقاهتا اليت أعطت بعد آخر o.2وصوال إىل مفهوم اجليل الثاين للمكتبات واليت تدل على التطور والتأثر بتكنولوجيا الويب .... 

للخدمة ادلكتبية وامتد تأثريىا إىل اخلدمات وادلستفيد ومقدم ادلعلومة ، والذين تأثروا بدورىم بطريقة وأسلوب اخلدمة سواء بالنسبة 
والذين زادت ثقتهم يف خدمات ىذا اجليل ومقدموا اخلدمة فيو ، " باجليل الثاين للمستفيدين " للمستفيدين الذي عرفوا يف ىذا اجليل 

، ونظرا الحتواء ىذا اجليل " باجليل الثاين إلختصاصيوا ادلعلومات " والذين بدورىم اكتسبوا مهارات وصفات مكنتهم من االتصاف 
على العديد من التقنيات والتطبيقات فالبد أن تكون مكتباتنا اجلزائرية مواكبة ذلذه التطبيقات وىذا اجليل واستفادت منو مبا تتوافق 

 ودورىا يف حتسني خدمات o.2تطبيقات الويب :ومن ىنا جاءت دراستنا حتت عنوان . واحتياجاهتا واحتياجات مستفيديها 
 .ادلكتبات ، دراسة ميدانية بادلكتبة ادلركزية العريب بن مهيدي بأم البواقي 

حيث أن أصل اختيارنا ذلذا ادلوضوع يعود ألمهية ادلوضوع يف حد ذاتو وقلة الدراسات حولو كما أننا هندف من خاللو إىل معرفة واقع 
 . وتطبيقاهتا خاصة o.2استخدام ادلكتبات اجلامعية لتكنولوجيا ادلعلومات عامة وتكنولوجيا الويب 
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وقد قسمنا دراستنا إىل أربعة فصول ، كان الفصل األول بعنوان اإلطار  ادلنهجي للدراسة حيث مت فيو عرض إشكاليتنا وتساؤالت 
الدراسة وفرضياهتا ، مث أمهية ادلوضوع وأسباب اختياره مع حتديد أىدافو بعد ذلك أدرجنا بعض الدراسات السابقة منها العربية ومنها 

 .األجنبية اليت تتعلق مبوضوع دراستنا واليت نراىا ختدم موضوعنا بطريقة أو بأخرى

 وأىم تقنياتو ، o.2ومن مث تطرقنا يف الفصل الثاين ادلعنون بتكنولوجيا الويب وأساسياهتا بادلكتبات اجلامعية إىل تعريف الويب 
 وتفاعلو o.2 ، وكذلك ادلستفيد o.2 وأىم أدواره يف بيئة الويب o.2باإلضافة إىل ادلكتبات يف جيلها الثاين ، وأخصائي ادلعلومات 

 .مع اجليل الثاين من الويب 

 واستخداماهتا بادلكتبات اجلامعية حيث حتدثنا فيو عن أىم o.2ولقد تناولنا يف الفصل الثالث الذي كان بعنوان تطبيقات الويب 
التطبيقات اليت دتيز اجليل الثاين للويب وىي ادلدونات ، الشبكات االجتماعية ، الويكي ، التوسيم و البودكاست باإلضافة إىل خدمة 

 .ادللخص الوايف للمواقع ، والدور الكبري الذي تلعبو ىذه التطبيقات يف رلال تقدمي وتطوير اخلدمات للمستفيدين 

أما الفصل األخري بعنوان نتائج الدراسة ادليدانية ، فيضم خمرجات الدراسة كنتائج جزئية للدراسة مع تقدمي النتائج العامة ، اليت مت 
 . بادلكتبة ادلركزية جلامعة العريب بن مهيدي ألم البواقي o.2التوصل إليها ، وادلتعلقة بنسبة ومستوى استخدام تطبيقات الويب 

وقد واجهتنا خالل إعداد ىذه الدراسة بعض الصعوبات واليت دتثلت يف نقص ادلراجع اليت دتس ادلوضوع بشكل مباشر ، ألن موضوع 
 . إلجناز ادلذكرة الوقت موضوع حديث ، باإلضافة إىل ضيق o.2الويب 

 واستخدامها يف o.2نأمل أن يكون ىذا العمل غطى كل جوانب الدراسة يف حدود ما توفر لنا لالىتمام أكثر بتكنولوجيا الويب 
 .ادلكتبات بكل أنواعها 
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 :تمهيد

 استوجبت منا حتديد اجلانب ادلنهجي ذلا، و الذي تناولنا فيو أساسيات الدراسة و 2.0ان دراستنا دلوضوع تطبيقات الويب  
 .اإلجراءات ادلنهجية و كذا مصطلحات الدراسة

 :أساسيات الدراسة  -1
 : إشكالية الدراسة -1-1

السياسية ، االقتصادية ، : يعيش العامل تطورات تكنولوجية وتقنية للمعلومات محلت يف طياهتا تغريات متواصلة يف مجيع مناحي احلياة 
االجتماعية ، التعليمية والعلمية ، وتعترب شبكة االنًتنت من أبرز ىذه التطورات خالل الفًتة األخرية وذلك من خالل خصائصها 
ووظائفها بشكل عام ، ويف تطبيقات الويب اليت تتميز بالتفاعل والتشارك والتواصل وخدماتو اليت تعترب جزءا ال يتجزأ يف كثري من 

رلاالت احلياة ، وىذا ما زاد من أمهيتها وفعاليتها بشكل واسع يف رلال ادلعلومات وجعلها تدخل مرحلة ثانية من مراحل التطور وىي 
 وىو اجليل اجلديد الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالتواصل االجتماعي القائم على بناء العالقات ونشر o.2ادلرحلة اليت أطلق عليها الويب 

وتبادل اخلربات بني مستخدمي شبكة االنًتنت الذي كان لو الفضل يف حتويل ادلستخدم من مقيد ال ميكنو أن يشارك يف احملتوى الذي 
يتاح من خالل الشبكة إىل طرف مشارك يف ادلعلومات ادلتاحة على الشبكة ، من خالل التقنيات والتطبيقات التفاعلية اليت تساىم يف 

تعظيم دور ادلستفيد ومنحو القدرة على ادلشاركة يف إثراء زلتوى االنًتنت وتسهيل الوصول إىل ادلعلومات وتكوين رلتمعات معرفية 
. الكًتونية قائمة على ادلشاركة وتبادل اخلربات وتكوين العالقات حسب ادليوالت واالىتمامات 

 قد احتل مكانة كبرية داخل سلتلف ادلؤسسات واألوساط يف مجيع اجملاالت وخصوصا o.2وبناءا على ىذا صلد أن موضوع الويب 
رلال ادلكتبات وادلعلومات وذلك نتيجة الستخدام التطبيقات التفاعلية لو ، واليت تعترب دبثابة منعرجا حامسا يف تطوير اخلدمات 

بادلكتبات وحتسني أساليب تقدميها دلستفيدي اجليل الثاين ، ويعترب استخدام ادلكتبات بصفة عامة وادلكتبات اجلامعية بصفة خاصة 
ألدوات أو تطبيقات اجليل الثاين من الويب من أىم مظاىر التطور والتفتح احلاصلة يف رلال ادلعلومات وميزة اجيابية للتميز يف عرض 
اخلدمات وتقدميها بأفضل الطرق للمستفيدين من ىذا اجليل واستقطاب أكرب قدر شلكن منهم وتلبية احتياجاهتم وحتقيق رضاىم من 

. ادلعلومات 

 من أىم القضايا ادلطروحة حاليا واليت أثارت الكثري من التساؤالت واجلدل وشغلت الكثري من o.2ودبا أن موضوع الويب 
ادلتخصصني يف رلال ادلكتبات وادلعلومات يأيت االىتمام بو يف ظل مواكبة واستخدام العديد من ادلكتبات لتطبيقاتو واستغالذلا بأشكال 

عديدة يف مواجهة سلتلف ادلشاكل اليت تواجهها مثل تدين اخلدمات وعزوف ادلستفيدين عنها ، ولكن رغم كل ما قيل عن الويب 
2.o والدور الذي يلعبو من خالل تطبيقاتو يف حتسني اخلدمات والقضاء على سلتلف ادلشاكل دبؤسسات ادلعلومات ، إال أن 

ادلكتبات اجلزائرية وعلى رأسها اجلامعية ال تزال دبعزل عن ىذا ادلفهوم وال تدركو أو تسري ببطئ لتفهم دوره يف حتسني اخلدمات وحل ما 
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تعاينو من صعوبات يف تقدمي اخلدمات حىت تتبناه وتضيف قيمة جديدة للمهنة ادلكتبية وتساىم يف النهوض بادلكتبات ورفع الكفاءات 
وتطوير ادلهارات وتلبية احتياجات ادلستفيدين وحتقيق رضاىم وانطالقا من ىذا كلو سنحاول من خالل دراستنا اإلجابة على اإلشكال 

: التايل وادلتمثل يف 

.  بادلكتبة ادلركزية جلامعة العريب بن مهيدي بأم البواقي بادلكتبات اجلامعية اجلزائرية ؟o.2ما مدى استخدام تطبيقات الويب 

. وما ىو الدور الذي يلعبو ىذا االستخدام يف تطوير اخلدمات ادلكتبية ؟ 

 : تساؤالت الدراسة  -1-2
 . ؟ وما ىي رلاالت استخدامها ؟ o.2ما ىي تطبيقات الويب  -
 . ؟ o.2ما مدى استغالل ادلكتبة اجلامعية العريب بن مهيدي ألم البواقي لتطبيقات الويب  -
 . أكثر استخداما دبكتبة العريب بن مهيدي ألم البواقي ؟ o.2أي تطبيقات الويب  -
 . بادلكتبة ؟ o.2ما ىي التحديات اليت ميكن أن حتول دون االستفادة من تطبيقات الويب  -

 : فرضيات الدراسة  -1-3

 ولإلجابة على تساؤالت دراستنا ارتأينا إىل 1الفرضية ىي إجابة مؤقتة لتساؤالت الباحث يف شكل تصريح يوضح يف مجلة أو أكثر 
:  وضع الفرضيات التالية 

 . بادلكتبة ادلركزية بشكل متوسطo.2تستخدم تطبيقات الويب  -
 . األكثر استخداما بادلكتبة ادلركزية العريب بن مهيدي ىي الفايسبوك o.2أىم التطبيقات للويب  -
 o.2عدم تقبل التغيري من قبل اخصائيوادلعلومات من أىم األسباب اليت ميكن أن حتول دون االستفادة من تطبيقات الويب  -

 .بادلكتبة 

  : أهمية الدراسة -1-4

:  تربز أمهية الدراسة يف ادلوضوع الذي تتناولو حيث ستعمل على

                                       
 ، 2000النظرية والتطبيق ، عمان ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، : مناىج و أساليب البحث العلمي . عليان ، رحبي مصطفى ، غنيم ، عثمان زلمد  - 1

  17ص 
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 للباحثني وإبراز واقعو بادلكتبات اجلامعية وباألخص مكتبة جامعة العريب بن مهيدي ، إضافة إىل األمهية o.2توضيح مفهوم الويب 
 وقلة الدراسات العربية فيو بشكل عام واليت نأمل أن تساعد يف استخدام ومواكبة تطبيقات الويب o.2العلمية والبالغة دلوضوع الويب 

2.o ويف تقدمي حلول بسيطة دلواجهة بعض التحديات اليت تعًتضها يف ىذا االستخدام . 

 : أهداف الدراسة  -1-5

 . اليت تستخدم يف ادلكتبات اجلامعية o.2التعرف على سلتلف تطبيقات الويب 

 . يف حتسني خدمات ادلعلومات ادلتاحة يف متناول رلتمع ادلستفيدين منها o.2معرفة دور تطبيقات الويب 

 والدور o.2حث ادلكتبات اجلامعية ومؤسسات ادلعلومات على استخدام التكنولوجيا احلديثة يف خدماهتا ومن بينها تطبيقات الويب 
 .الذي تلعبو يف حتسني اخلدمات 

 : أسباب اختيار الموضوع  -1-6
   أسباب موضوعية : 
 .حداثة موضوع الويب وتطبيقاتو يف رلال ادلكتبات  -
  .o.2ندرة الدراسات العربية اليت تتناول موضوع الويب  -
  أسباب ذاتية : 
 .حداثة ادلوضوع وادليل الشخصي للجانب التكنولوجي يف ختصص علم ادلكتبات  -
 بادلكتبات o.2الرغبة يف التعرف على أىم ما توصلت إليو ادلكتبات يف رلال التكنولوجيا وخاصة استخدام تطبيقات الويب  -

 .اجلامعية 

 : الدراسات السابقة  -1-7
 : الدراسات العربية  -1
  2مقال لسهيلة مهري وبالل بن جامع بعنوان تطبيقات الويب : الدراسة األوىل.o خدمة ادللخص الوايف للمواقع :  بادلكتبات

RSS  حيث جاءت ىذه الدراسة للبحث يف ادلفاىيم واخلدمات ادلرتبطة 1 2009 سنة 1955 أوت 20 منوذجا جبامعة 
 وطرق استفادة ادلكتبات منها والتعرف على مدى RSS وضبط مفهوم وطرق عمل خدمة ادللخص الوايف للمواقع o.2بالويب 

 .فعاليتها يف تقدمي خدمات إضافية وتطوير خدمات ادلعلومات 
                                       

 منوذجا أعمال ادلؤدتر العشرون لالحتاد  RSSخدمة ادللخص الوايف للمواقع :  بادلكتبات o.2تطبيقات الويب .مهري ، سهيلة ، بن جامع ، بالل  - 1
  .2009الدار البيضاء ،  (اعلم )العريب للمكتبات وادلعـــــــــلومــــــــــــــــــــــات 
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  واقع استخدام : مقال ذلدى بنت سامل بن سعيد العيسائي وبشرى بنت سيف بن زلمد احلضرمي بعنوان : الدراسة الثانية
 ، ضمن فعاليات 1 2009 من قبل أخصائي ادلعلومات بادلكتبات األكادميية جبامعة السلطان قابوس ، o.2تطبيقات الويب 

 استخداما من o.2ادلؤدتر العشرون لالحتاد العريب للمكتبات وادلعلومات ، ىدفت الدراسة إىل رصد أكثر أنواع تطبيقات الويب 
 ، كما سعت الدراسة إىل معرفة o.2قبل اختصاصيو ادلعلومات ، والتعرف على ادلهارات اليت جيب امتالكها يف بيئة الويب 

رلاالت استخدامهم ذلذه التطبيقات ،والصعوبات اليت تواجههم يف رلال استخدامها يف سلتلف ادلكتبات األكادميية وتوصلت 
 من قبل أخصائي ادلعلومات بادلكتبات األكادميية o.2ىذه الدراسة إىل رلموعة من النتائج أمهها أن استخدام تطبيقات الويب 

 .يف جامعة السلطان قابوس 
  2اختصاصي ادلعلومات يف ظل الويب : رسالة دكتوراه لوسام بن زكة بعنوان : الدراسة الثالثة.o :  اجلاىزية وإمكانية التطبيق

 ، حيث جاءت ىذه الدراسة لتقدمي واقع مهارات وكفاءات 2 2015دراسة ميدانية دبكتبات جامعيت جيجل وجباية ، 
  استخداما من o.2  مع رصد أكثر تطبيقات الويب o.2اختصاصي ادلعلومات بادلكتبات من أجل استخدام تطبيقات الويب 

قبل أخصائي ادلعلومات دبكتبات جامعيت جيجل وجباية باإلضافة إىل دراسة أوجو و أماكن النقص اليت تتحكم يف االستخدام 
 . من طرف اختصاصي ادلعلومات o.2واالستفادة من تطبيقات الويب 

 : الدراسات األجنبية  -2
  مقال لـــــــ : الدراسة األوىلKim holmlierg,ISTO huvila,maria kronqvist,berg, Gunilla , 

widen,wulff . 

 جاءت ىذه الدراسة لرصد أكثر whats is library 2.o ?   journal of documentation 3 2009 ادلعنونة بـــــــــ
 وإىل أي حد تقدم خدمات o.2 استخداما يف ادلكتبات اجلامعية ، ومناقشة عالقة ادلكتبات بتطبيقات الويب o.2تطبيقات الويب 

 .ميكن تسميتها خبدمات اجليل الثاين للمكتبات 

 

 

                                       
 من قبل أخصائي ادلعلومات o.2واقع استخدام تطبيقات الويب . العيسائي، ىدى بنت سامل بن سعيد ، احلضرمي ، بشرى بنت سيف بن زلمد  - 1

  256 ، ص 2009، الدار البيضاء ،  (إعلم )بادلكتبات األكادميية جبامعة السلطان قابوس ، أعمال ادلؤدتر العشرون لالحتاد العريب للمكتبات وادلعلومات ، 
اجلاىزية و امكانية التطبيق دراسة ميدانية دبكتبات جامعيت جيجل وجباية ، دكتوراه ،  : o.2اختصاصي ادلعلومات يف ظل الويب . بن زكة ، وسام  - 2

  279 ، ص 276 ، ص 2015-   2علم ادلكتبات ، جامعة قسنطينة ، 
3 -holmlierg, kim,huvila, isto, kronqvist, maria , et d’autres. whats is libirary 2.o?, journal if 
documentation , 2009 . 
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  مقال لــــــ : الدراسة الثانيةledeuffe olivie اليت عنواهنا la bibliothèque 2.o  

Les cahiers d’un  numériques1 , 2010 , Genès et évolution d’un concept  جاءت ىذه الدراسة
 يف o.2لتعرف بأىم التطبيقات للجيل الثاين للويب وكيفية استخدامها يف اجلامعات الفنلندية ، وكذلك إبراز دور تطبيقات الويب 

. حتسني اخلدمات ادلكتبية بادلكتبات اجلامعية 

 : إجراءات الدراسة -2

يعترب ادلنهج طريقة لوصف ادلوضوع ادلراد دراستو من خالل منهجية علمية صحيحة وتصوير النتائج  :منهج الدراسة - 1 – 2
 . 2اليت يتم التوصل إليها واليت ميكن تفسريىا 

ولقد اعتمدنا يف دراستنا على ادلنهج الوصفي القائم على التحليل ، وىو مالئم دلوضوعنا كذلك اعتمدنا األسلوب الكمي ادلتمثل يف 
. استمارة االستبيان ، مع االعتماد على ادلالحظة من أجل تفسري البيانات وتقدمي نتائج صحيحة منطقية 

اعتمدنا يف دراستنا على أداتني مها االستبيان وادلالحظة فاالستبيان ىو عبارة عن : أساليب وأدوات جمع البيانات- 2-2
ومن ىذا ادلنطلق قمنا . 3قائمة تتضمن رلموعة من األسئلة اليت ترسل إىل عدد كبري من أفراد اجملتمع للحصول على حقائق وبيانات

بتصميم استمارة إستبانة موجهة لفئة ذلا عالقة دبوضوع دراستنا ، حيث كانت االستمارة تتضمن ثالث زلاور أساسية ، إذ كان احملور 
.. األول عبارة عن بيانات شخصية خاصة بادلكتبيني العاملني بادلكتبة من مدة اخلدمةّ ، ورتبهم يف السلم الوظيفي ومستواىم العلمي 

أما احملور الثاين كان حول اإلمكانيات ادلادية للمكتبة ، وتضمن أسئلة حول ادلهارات يف أداء ادلهنة ادلكتبية ، كذلك عالقة ادلستفيدين 
 وكانت ىذه األسئلة متنوعة بني مفتوحة ومغلقة ، أما o.2بادلكتبيني ، أما احملور الثالث فتناول استخدام ادلكتبيني لتطبيقات الويب 

بالنسبة للمالحظة اليت تعترب عملية مراقبة للسلوك أو الظاىرة أو ادلشكالت أو األحداث ومكوناهتا ادلادية والبيئية ومتابعة سريىا 
 ولقد استخدمنا ادلالحظة كأداة 4بأسلوب علمي منظم وىادف قصد تفسري وحتديد العالقة بني ادلتغريات والتنبؤ بسلوك الظاىرة 

 . واستخدامها يف رلال عملهم o.2لتحليل سلتلف جوانب ادلوضوع ، ومالحظة مدى اىتمام ادلكتبيني بتطبيقات الويب 

                                       
1 - le deuff , olivier , le bibliotheque 2.o / genes et evolution d’un concept ( en ligne) les cahiers 
d’un numérique , 2010 vol 1 , n°6 disponible , sur : http://www.cairn.info.www-
sndl1.arm.dz/renu-les cahiers du numirique . 2010 -1 page 81 htm. 

  04 ، ص 1997دار وائل للنشر ، : القواعد وادلراحل والتطبيقات ، عمان : منهجية البحث العلمي . عبيدات ، م ، أوغضار ، م ، مبيضني ،ع -  2
  457 ، ص 1998أساليب البحث العلمي ، دار الفالح ، الكويت ، . عبد ادلعطي ، زلمد علي ، السرياقوسي ، زلمد  - 3
  79، ص1997دار وائل للنشر، : القواعد وادلراحل والتطبيقات، عمان: منهجية البحث العلمي. عبيدات ، زلمد  - 4

http://www.cairn.info.www-sndl1.arm.dz/renu-les
http://www.cairn.info.www-sndl1.arm.dz/renu-les
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:  حدود الدراسة ومجاالتها - 2-3

ىي رلموع األفراد الذين تطبق عليهم الدراسة والذين ذلم عالقة مباشرة بادلوضوع ، وقد غطت احلدود البشرية : احلدود البشرية  -
ذلذه الدراسة كل العاملني بادلكتبة ادلركزية جلامعة العريب بن مهيدي ألم البواقي ، باختالف أعمارىم ومستوياهتم ودرجاهتم 

 .العلمية
 وىي ادلقر 2018مت إجراء دراستنا بادلكتبة ادلركزية جلامعة العريب بن مهيدي ألم البواقي اليت تأسست سنة : احلدود ادلكانية  -

اجلديد تقع ادلكتبة أمام ادلدخل الرئيسي مباشرة للجامعة وقد اختارت ادلكتبة النظام ادلفتوح لإلطالع على األرصدة وتتكون من 
 : ثالث فضاءات 

 فضاء تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال. 
  فضاء العمل والبحث الببليوغرايف. 
  فضاء الدوريات وادلراجع اإللكًتونية. 

 2018 ماي 15وىي الوقت ادلستغرق يف إجراء الدراسة ادليدانية ، بدءا من أسئلة االستبيان اليت مت توزيعها يوم : احلدود الزمنية  -
 إىل غاية حتليلها وحتويلها إىل نتائج مضبوطة ، ىذا بعد ضبط استمارة اإلستبانة من طرف 2018 ماي 16ومت اسًتجاعها يوم 

 .أستاذة التخصص وصوال إىل االستبيان النهائي 

 ومدى استخدامها من طرف o.2دبا أن موضوع ىذه الدراسة يتحدث عن تطبيقات الويب : مجتمع وعينة الدراسة - 2-4
ادلكتبيني ، فقد وزعت االستمارات على كل ىؤالء العاملني لذا فعينة الدراسة ىي عينة قصدية مسحية تتمثل يف رلموع ادلكتبيني 

عامال باختالف ختصصاهتم ولقد ساعدنا بعض  50 القائمني على ادلكتبة ادلركزية جلامعة العريب بن مهيدي ، والذين كان عددىم 
استمارة استبانة   48   استمارة مع اننا وزعنا 40ادلكتبيني يف تقدمي بعض الشروحات اليت أفادتنا يف حتليل النتائج ولكننا اسًتجعنا 

. وىذا بسبب رفض بعض العاملني لإلجابة على استمارات االستبانة ألسباب صلهلها 

 :مصطلحات الدراسة  -3
ىو فلسفة أو أسلوب جديد لتقدمي خدمات اجليل الثاين من االنًتنت ، تعتمد على دعم االتصال بني  : o.2الويب  -

 .مستخدمي االنًتنت ومشاركة ادلستخدم يف إثراء احملتوى الرقمي على االنًتنت 
ىي الربرليات أو النظم القائمة على الويب واليت تأخذ يف االعتبار ىندسة الويب يف بنائها ، كما حتتوي  : o.2تطبيقات الويب  -

 .بيانات متغرية ومتفاعلة مع ادلتصفح 
ىي تلك ادلكتبات اليت دتول وتدار من قبل إدارة اجلامعة لتقدمي خدمات مكتبية للمجتمع األكادميي ودتتاز : ادلكتبات اجلامعية  -

 .بأهنا مكتبة مفتوحة النهايات 
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ىي تلك األساليب والعمليات ادلنهجية اليت تتبعها ادلكتبات بغرض اقتناء و إتاحة ادلعلومات للمستفيدين يف : اخلدمات ادلكتبية  -
. الوقت ادلناسب 

 :خالصة الفصل 

حاولنا من خالل ىذا الفصل عرض اإلطار العام للدراسة بداية بالتعريف بادلوضوع و اإلشكالية اليت يتمحور حوذلا 
باإلضافة اىل حتديد اإلجراءات ادلنهجية اليت استخدمت يف الدراسة ادليدانية، وصوال اىل مصطلحات الدراسة اليت 

كانت ذلا امهية كبرية يف توضيح موضوع دراستنا، و بالتايل ىذا سيقودنا فيما يلي اىل تقدمي معلومات نظرية إسقاطها 
  على اجلانب ادليداين يف باقي فصول الدراسة من أجل الوصول اىل نتائج من الواقع
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:  تمهيد 

  وتأثر سلتلف القطاعات عامة بو وقطاع ادلكتبات خاصة وذلك دلساعلتو الكبًنة يف مسايرهتا o.2       نظرا ألعلية موضوع الويب 
للتطورات التكنولوجية وبالتايل حتسٌن اخلدمات وتقدمي أفضلها للمستفيد والرقي مبفهوم ادلكتبات وإبراز دورىا ومكانتها األساسية 

 وتوضيح o.2لتظهر بذلك مفاىيم جديدة جتسد اجليل الثالث للويب ، ومن خالل ىذا الفصل حاولنا تقدمي نظرة عامة حول الويب 
مفهومو وخصائصو ومبادئو وأىم تقنياتو وكيف أثرت على ظهور ادلكتبات يف جيلها الثاين وأىم العناصر البشرية ادلكونة ذلا وادلتمثلة 

.  على سلتلف ىذه العناصرo.2 وسلتلف التغًنات اليت أحدثها مفهوم الويب  o.2  وادلستفيد o.2أساسا يف اختصاصي ادلعلومات 
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 : مدخل تعريفي للجيل الثاني للويب  -1
 :المصطلح وبداية الظهور  -1-1

 الذي يعرف أحيانا بويب القراءة فقط والذي كان جامدا ، ومواده يتم نشرىا عرب مديري ادلوقع o.1 نقلنا من الويب o.2إن الويب 
 إىل ظلوذج أوسع وأكرب متحرك وزلتوى o.1ومن دون مشاركة ادلستفيدين ويتم حتديثها بشكل غًن دائم ، إذا لقد حتول عامل الويب 

 يف o.2مفتوح يعتمد على مشاركة ادلستفيدين والتحديث الدائم واخلدمات ادلساندة من قبل اآلخرين ، إذ ظهر مصطلح الويب 
 لوصف االجتاىات والنماذج اليت جتاوزت اهنيار سوق التقنية  Tim oreilly و Dale daugherty عن طريق 2004أكتوبر 

 فالشركات ببساطة أكدت أن النظم والربرليات اليت صلحت يف جتاوز تلك األزمات كانت تتسم بدعم التعاون وتتميز 1يف التسعينيات 
باحلركية وتقلل الفاصل بٌن عمليات اإلنشاء واالستخدام وىذا يعين أن ادلستخدمٌن ورواد ادلواقع يقومون بإضافة احملتوى بادلستوى 

.  مبين على ادلستخدم ومشاركتو وتفاعلو o.2نفسو الذي يستخدمونو وىذا يعين أن الويب 

 ظهر لًنمز إىل ادلرحلة الثانية من تطور الشبكة العنكبوتية وخدماهتا o.2 أن مصطلح الويب 2007ويؤكد عارف و السرػلي سنة 
 )وليظهر الوجو اجلديد ذلا ادلعتمد على ادلشاركة يف بناء اخلدمات وىو ما ظهر واضحا يف ادلدونات ويف ادلوسوعة احلرة .وبررلياهتا 
 انتقلنا من الثبات إىل احلركية ومن التحديث ادلنظم ادلربمج إىل ادلشاركة o.2واليت ػلررىا اجلمهور فنحن مع الويب  (ويكيبيديا

كعنوان دلوضوع مؤدتر مت " تيم أورايلي "  من طرف o.2 ، حيث اقرتح مصطلح الويب 2والتفاعل والتعديل ادلفتوح يف كل األوقات 
تنظيمو يف مدينة سان فرانسيسكو وأشار بذلك إىل القفزة النوعية اليت يعرفها عامل الويب سواء على مستوى إعداد وتصميم اخلدمات 

ليعرب بذلك عن جيل جديد لشبكة الويب العادلية يقوم على أساس ادلشاركة يف صنع احملتوى إال أن الفكرة األوىل إلتاحة إمكانية 
عند اقرتاحو مبادرة السماح " تيم بًننرزيل " الكتابة والتعليق وادلشاركة يف احملتوى من طرف مستعملي صفحات الويب تعود إىل 
  .3دلستخدمي االنرتنت بادلشاركة يف صنع احملتوى الرقمي يف شكل إضافات وتعليقات 

 

 

 

                                       
  415 ، ص 2012 يف مؤسسات ادلعلومات ، دار ادلعرفة اجلامعية ، القاىرة ، o.2تكنولوجيا الويب .الطيب ، أالء جعفر الصادق زلمد -   1
اجليل الثاين من ادلكتبات وواقع ادلكتبات اجلامعية السعودية ، أعمال ادلؤدتر العشرون لالحتاد العريب .عارف ، زلمد ، جعفر السرػلي ، حسن عواد -  2

  181 ، ص 2009، الدار البيضاء ،  (إعلم )للمكتبات وادلعلومات 
ضلو ظلوذج جيل ثاين للمكتبات الوطنية العربية ودوره يف مواصلة إرساء رلتمع ادلعرفة العريب ،  : o.2ادلكتبة الوطنية يف بيئة الويب  .، سامي  مربك-  3

  928 ، ص 2012، الدوحة ،  (إعلم )أعمال ادلؤدتر الثالث والعشرون لالحتاد العريب للمكتبات وادلعلومات 
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:  أجيال الويب في المكتبات  -1-2
  اجليل األول للويب (web 1.o)  : كان استخدام ادلكتبات لشبكات ادلعلومات يف اجليل األول للشبكة العنكبوتية العادلية( 

 كشبكة لربط احلاسبات ، بغرض إتاحة ادلعلومات للمستفيدين ألهنم رلرد 1989عام " تيم بًننرزيل " الذي ابتكره  (o.1ويب 
 .متلقٌن للمعلومة من الواقع بصورة سلبية دون تفاعل حقيقي بينهم وبٌن مواقع االنرتنت 

فهي معلومات ثابتة ال ميكن للمستفيدين إدخال أية تعديالت عليها ،حيث تقتصر صالحيات التعديل على صاحب ادلوقع ، 
 .1الربيد االلكرتوين ، أو اذلاتف أو العنوان الربيدي : ويتضمن ادلوقع بيانات التواصل مع صاحبو عرب

  2ظهر مصطلح ويب : اجليل الثاين للويب.o من طرف  2004 عام  "Dab Daugherty " ليعرب عن التطور الكبًن يف
الربرليات والتطبيقات على الويب بشكل أدى إىل انتقال زلور الرتكيز يف الويب من مؤسسة صاحبة ادلوقع إىل رلتمع ادلستفيدين 
أنفسهم ، وحتولت خدمات ادلكتبات بنقل ادلستفيدين من موقعهم التقليدي كمجرد متنقلٌن للمعلومة إىل متفاعلٌن ومشاركٌن 

  .2أيضا وبالتايل بناء عالقة تفاعلية كاملة وإغلابية بٌن الطرفٌن 
  سرعان ما تطورت الربرليات والتطبيقات يف كافة اجملاالت ، ومنها رلال ادلعلومات وادلكتبات لتنتقل إىل : اجليل الثالث للويب

 ، حيث استخدمت فيو تقنيات كالويب الداليل ، وقد انتقل 2006والذي ظهر سنة  (o.3ويب )اجليل الثالث من الويب 
زلور الرتكيز يف ىذا اجليل من الشبكات إىل األفراد للتعرف على احتياجاهتم وتلبيتها من خالل البحث يف احملتوى ادلكون يف 

  .3الغالب من قواعد البيانات 
  يعين الرتكيز 4مرحلة انتقال زلور الرتكيز ادلعلومايت من احملتوى ادلعلومايت إىل كيفية الوصول إىل ادلعلومات :  اجليل الرابع للويب ، 

 .على كيفية الوصول إىل ادلعلومات ادلسترتة لذلك عرف بالويب اخلفي 

  : o.2مبادئ وخصائص الويب  -1-3

 :  5 تتلخص فيما يليo.2 باستخالص رلموعة من ادلبادئ ادلهمة حول الويب 2005 سنة  Millerقام 

 .تسمح للبيانات بأن تكون معروضة ومكتشفة وميكن التالعب هبا بطرق سلتلفة :  بتحرير البيانات o.2تنذر الويب  -
 .سحب البيانات والوظائف من عدد من ادلصادر ادلختلفة حسب احلاجة :  يف بناء التطبيقات االفرتاضية o.2تساعد الويب  -

                                       
  176 ، ص 2016 ، 16 ، رللة إعلم ، ع  o.4إىل الويب o.1رحلة ادلكتبات من الويب .عبد ادلعطي ، ياسر يوسف ، اخلرينج ، ناصر متعب -  1
  177مرجع نفسو ، ص .عبد ادلعطي ، ياسر يوسف ، اخلرينج ، ناصر متعب -  2
  181ص - 179مرجع نفسو ، ص .عبد ادلعطي ، ياسر يوسف ، اخلرينج ، ناصر متعب -  3
  182مرجع نفسو ، ص .عبد ادلعطي ، ياسر يوسف ، اخلرينج ، ناصر متعب -  4
  183ادلرجع السابق ، ص .جعفر زلمد عارف ، السرػلي ، حسن عواد -  5
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 .وغًنىا ...... مشاركة ادلستخدمٌن من خالل ادلدونات :  ادلشاركة o.2تدعم الويب  -
 .دتكن من حتديد أماكن جتمع احملتويات اليت تليب حاجات ادلستخدمٌن :  التطبيقات اليت ختدم ادلستخدم o.2تدعم الويب  -
قدرة ادلطورين وادلستخدمٌن على االنتقاء واالختيار من بٌن رلموعة عناصر مشرتكة التأثًن من :  ظلوذجية o.2تطبيقات الويب  -

 .تلبية احتياجاهتم 
 .الرموز واألفكار واحملتويات :  إىل التقاسم o.2تدعو الويب  -
  : 1 تتمثل يف o.2اتصال اجملتمع بعضو البعض ، أما خصائص الويب :  عملية االتصال o.2تسهل الويب  -
  2يتعامل الويب : ويب ىي منصة تطوير متكاملة.o مع ويب كمنصة تطوير مبعزل عن أي عوامل تقنية ، فادلوقع يستفيد من 

 .موارد وخصائص الشبكة دتاما كما يستفيد مطور التطبيقات من أوامر النظام 
  1لعل ما مييز الويب : الذكاء واحلس اإلبداعي.o 2 عن الويب.o ىو احلس اإلبداعي وخدمة اخلصائص الذكية يف نفس 

 ، وىذا ما مييزه عن بقية احملركات، ذكاء احملرك واحلس اإلبداعي o.2الفكرة ، فمثال قوقل ىو زلرك حبث يعترب من الويب 
 .الواضح يف منتجات موقع قوقل 

  2العنصر الرئيسي دلواقع الويب : البيانات ىي األىم.o ىو الرتكيز على احملتوى والبيانات وطريقة عرض احملتوى ، ونوعيتو، توفر 
  .o.2احملتوى للجميع بشكل أكثر ببساطة ، ىذا كلو ما غلعلنا نطلق على بعض ادلواقع مبواقع ويب 

  2إن التطبيقات اليت تعمل عليها مواقع الويب : هناية دورة إنتاج الربرليات.o ، ىي تطبيقات ال ختضع لدورة حياة الربرليات 
مبعىن أن عملية التطوير مستمرة طادلا أن ىذا ادلوقع يقدم خدماتو ، وبالتايل جعل ادلستخدم مطور ومساعد على ادلوقع عن طريق 

 ظلت ألشهر ولسنوات deliciousآرائو وتصرفاتو مع النظام ، ذلذا السبب نرى أن خدمات مثل فليكر ، وبريد قوقل وخدمة 
 . أي نسخة جتريبية   betaحتمل شعار 

  2ادلستخدمٌن ىم من يبنون خدمات الويب : ادلشاركة.o وليس صاحب ادلوقع ، فصاحب ادلوقع يقدم النظام كخدمة قائمة 
 .أساسا على تفاعل ادلستخدمٌن بادلشاركة يف ىذه اخلدمة 

  أي استخدام النظام وإدراج ..... . إعطاء الثقة الكاملة للمستخدم للمساعلة يف بناء ىذه اخلدمة مثل فليكر : الثقة يف الزوار
 .أي زلتوى يرغب يف إدراجو ومن مث يأيت دور مراقيب ادلوقع أو احملررين لتصفية احملتويات اليت ختالف قوانٌن ادلوقع 

  إمكانية نشر اخلدمة خارج نطاق ادلوقع تقنيات مثل : اخلدمة الذاتية للوصول إىل كل مكان :RSS , ATOM.  
  2فمثال  : أنظمة تتطور إذ أكثر استخدامها:  

                                       
 ، ص 2014دراسة حتليلية تقييمية ، ماجستًن ، علم ادلكتبات ، وىران ، : اجتاىات ادلدونٌن العرب يف ختصص علم ادلكتبات .قوامسية ، عبد الغين -  1

44  
 من إعداد الباحثتٌن -  2
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تطوير خدمة فليكر لألفضل استخدام فليكر 
جعل موسوعة ويكيبيديا مصدرا مشاركة يف خدمة ويكيبيديا 

مهما للمعلومات 
اشرتاك يف مواقع مفضلة يف موقع 

Delicious 
تطوير ىذا ادلوقع لتكون مرجعا 

مهما للروابط  

 

  : o.2تقنيات الويب  -1-4
 غًن ادلتالزمة جلعل ادلواقع أكثر تفاعلية وقد ظهر javascriptوىي اختصار لتقنية انرتنت متعددة جتمع  : Ajaxتقنية  -

Ajax ودتكن من نقل البيانات وادلعلومات اليت ميكن عرضها بٌن ادلتصفح واخلادم بشكل غًن تزامين ، 2005 ألول مرة سنة ، 
  .1حيث ميكن للمستقبل اإلطالع على ادلعلومات يف وقت الحق مثل خدمة الربيد االلكرتوين 

 وميثل استخدامها بصفة عامة موقع ويب o.2وتعترب من التقنيات الرئيسية اليت تستند عليها شبكة الويب  : Mashupsتقنية  -
ديناميكي ، وىي ليست مقيدة بلغة معينة حبيث تتوافق مع العديد من لغات الربرلة اليت ختتلف حسب طريقة االستخدام ، 

 .2 بٌن عدة خدمات مثل خدمات الشبكات االجتماعيةMashupsوجتمع 
وقد ظهر ادلصطلح ألول مرة من خالل مؤسسة  (  Rich internet application )وىي اختصار لـــــــ  : RIAتقنية  -

macro media وسرعان ما انتشرت يف سلتلف مؤسسات ادلعلومات العاملة يف استثمار تطبيقات الويب 2002 سنة 
وقطاع التجارة االلكرتونية ، وىذه التقنية تعمل على ادلزج بٌن التطبيقات التقليدية ادلستخدمة من قبل ادلستفيد خارج اخلط وتلك 

  .3ادلستخدمة عرب شبكة االنرتنت وبالتايل تسمح باجلمع بٌن السرعة والكفاءة يف االستجابة 

 o( 2.o web : ).2مميزات وعيوب الويب   -1-5
  :o.2مميزات الويب  -1

 :  4 بعديد من ادلزايا بإمكاننا تلخيصها يف النقاط التالية o.2يتميز ويب 

                                       
 53ص- 2-اجلاىزية وامكانية التطبيق ،دكتوراء،علم ادلكتبات ،جامعة قسنطينة :2.0اختصاصي ادلعلومات يف ظل الويب . بن زكة  ،وسام -  1
بٌن ىيمنة زلركات البحث وفعالية تقنية الفلكسونومي ، دراسة حتليلية ، : تنظيم واسرتجاع ادلعلومات على الشبكة  العنكبوتية .بن زايد ، عبد الرمحان -  2

  118 ، ص 2012ماجستًن ، علم ادلكتبات ، جامعة قسنطينة ، 
  30 ، ص 2010 ، 67 وتوظيف تطبيقاهتا يف مؤسسات ادلعلومات ، رللة إعلم ، ع o.2تقنيات الويب .فرج ، أمحد ، أمحد -  3
 60ص .ادلرجع السابق .قوامسية ، عبدالغين -  4
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 .قليلة التكلفة  -
 .سهولة يف االستخدام  -
 .كمية االكتشافات واالخرتاعات اجلديدة اليت أصبحت تضاف إىل رصيد اإلنسانية يوما بعد يوم  -
 .تعليمية وتفاعلية يف احلقول التعليمية  -
 .السماح للمستخدمٌن بالتعبًن عن أنفسهم ، اىتماماهتم وثقافتهم  -
 .تزويد ادلستخدمٌن بأنظمة تفاعلية تسمح مبشاركتهم يف تفاعل اجتماعي  -
 .السماح للمستخدمٌن بتعديل قاعدة البيانات من خالل إضافة أو تغيًن أو حذف ادلعلومات  -

  :o.2عيوب الويب  -2

 :  1 يف النقاط التالية o.2تتلخص عيوب الويب 

 .ظلوذجو ادلفهومي مل يتضح بصورة كافية  -
 فالتقنيات ادلستخدمة لتطوير مواقع االنرتنت o.1ليس شيئا جديدا ، والىي إصدار زلسن ، بل ىي امتداد تقين طبيعي للويب  -

 o.1 ىو أهنا تقوم باستدعاء الوظائف القدمية للويب o.2 ما زالت كما ىي ، وكل ما تفعلو تطبيقات الويب  o.1يف الويب 
 .ولكن يف اخللفية 

ػلتاج إىل جتهيزات أمنية عالية ، وإضافات مكلفة ، ومساحات واسعة يف خوادم االنرتنت وذلك ألهنا تستخدم وحتدث من قبل  -
 .أعداد كبًنة من ادلستخدمٌن 

:  الجيل الثاني للمكتبات -2

:   وبدايات ظهورها o.2مفهوم المكتبات - 2-1

 أرضية صلبة لتطوير خدمات ادلكتبات o.2وفرت التطورات التقنية وما تقدمو الشبكة العنكبوتية ثبوهتا اجلديد ادلتمثل يف الويب 
فادلكتبات منذ نشأهتا تسعى إىل التفاعل مع التطورات و تطويرىا، ولكنها ال ترتكز على التقنيات فقط ، . ومرافق ادلعلومات عموما 

 . 2وإظلا تتعداىم لتهتم باألفراد وبرامج التعاون وتطوير اذلياكل لتصل إىل ادلستفيد أينما وجد 

                                       
  62ص .ادلرجع نفسو .قوامسية ، عبدالغين -  1
  184ص .ادلرجع السابق .عارف ، زلمد ، جعفر السرػلي ، حسن عواد -  2
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 library crunch يف مدونتوMichel casey ، من طرف ميشال كازي 2005 يف سبتمرب o.2فلقد ظهر مصطلح ادلكتبة 
 ، أي جعل وسط ادلكتبة أكثر تفاعال وتعاونا مع رلتمع o.2يف زلاولة لربط ادلكتبات بشكل مباشر مع خصائص وتقنيات الويب 

 .  1ادلستفيدين 

، إذ شكلت مدونة 2ومبا أن ادلكتبات ال تنظر إىل التحديث من زاوية التقنية فقط وإظلا طورت بنيتها التنظيمية وجعلتها أكثر مرونة 
ميشال كازي وبعدىا ادلدونات األخرى مسرحا لتضارب اآلراء واألفكار بٌن مؤيد ومعارض للفكرة ، وقد كان واحدا من ادلؤيدين 

 إىل جانب أوليفي لودوف ، وبقى اجلدل قائما لفرتة طويلة حول ما يعنيو أحدث مسميات ادلكتبات إىل o.2البارزين دلفهوم ادلكتبة 
، حيث كان ىناك العديد من الكتب وادلقاالت اليت نشرت يف العديد من اجملالت واليت اتسمت بالطابع العلمي 2007حوايل سنة 

 أطلق من خالذلا العديد من التسميات حول ىذا اجليل من ادلكتبات كادلكتبات االجتماعية ، ادلكتبات اذلجينة ، ادلكتبات 3واجلديل 
 أو اجليل الثاين للمكتبات ىو األكثر استخداما وتعبًنا وداللة على فلسفة التشارك والتواصل o.2التشاركية ، لكن مصطلح ادلكتبة 

. مع ادلستفيدين 

"  بأهنا Brevit من خالل اآلراء والتعليقات اليت نشرت ، إذ يراىا o.2فلقد حاول العديد من حتديد مفهوم واضح للمكتبات 
التطور الطبيعي خلدمات ادلكتبة للمستوى الذي يتيح للمستخدم التحكم يف كيفية احلصول على اخلدمات واالحتياجات اليت ػلتاجها 

جعل فضاء ادلكتبة االفرتاضي وادلادي أكثر تفاعال وتعاونا وقائما على أساس "  ىي o.2تؤكد أن ادلكتبة " سارة ىوتون " ، يف حٌن 
..... .  ، 4ادلدونات ، مواقع تقاسم الصور: احتياجات اجملتمع نفسو ، وذلك من خالل 

 

 

 

 

                                       
1   - le deuff , olivier . la biblitheque 2.o : genese et evolution d’un concept ( en ligne) .les cahiers du 
numerique , 2010. Vol1,n°6 , disponible sur : http://www.cairn.info, www.sndl1-arm.dz/revu-les 
cahiers du numerique 2010 – 1 page 81 htm( visite le 18/03/2018 . 

  185ص .ادلرجع نفسو .عارف ، زلمد ، جعفر السرػلي ، حسن عواد -  2
  47 ، ص 2012، دار ادلعرفة ، القاىرة ،  ( البيئة – ادلفهوم – النشأة –الفلسفة  )ادلكتبة يف جيلها الثاين .الطيب ، آالء جعفر الصادق زلمد -  3
  76ص .ادلرجع السابق .الطيب ، آالء جعفر الصادق زلمد -  4

http://www.cairn.info/
http://www.sndl1-arm.dz/revu-les
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 والرغبة يف التطوير o.2 رؤية جديدة خلدمات ادلكتبة من خالل تطبيقات الويب o.2إذا ميكن أن نلخص إىل القول بأن ادلكتبة 
ومواكبة متطلبات العصر لدى اختصاصي ادلعلومات واحتياجات ادلستفيدين من جهة أخــــــرى و ميكن أن نلخص ىذا ادلفهوم يف 

:  ادلعادلة التالية 

 

 

 

 فلسفة المكتبة في جيلها الثاني : 01شكل رقم 

  :1 ميكن أن نعرضها من خالل الشكل اآليت o.2 مكونات أساسية للمكتبة Holimbergوقد خللص 

 

 

 

 

 o.2مكونات المكتبة  : 02شكل رقم 

:  خصائص الجيل الثاني للمكتبات - 2-2

: 2 جبملة من اخلصائص أعلها o.2تتميز ادلكتبة 
  ادلستفيد ىو الذي يطور اخلدمات ويتحكم هبا. 
  يتم وصول اخلدمات للمستفيد وليس العكس. 
  تدعم ادلشاركة والتفاعل الدائم مع ادلستفيد. 
  2تركز على استخدام تقنيات وتطبيقات الويب.o.  

                                       
 ، دراسة تقييمية لربنامج التكوين بادلعهد العايل للتوثيق o.2دور برنامج التكوين األكادميي يف إعداد اختصاصي ادلعلومات .قصوري ،زلمد أمٌن -  1

  22 ، ص 2017 ، قادلة ، 1945 ماي 08بتونس ، ماسرت علم ادلكتبات ، جامعة 
  187ص .ادلرجع السابق .عارف ، زلمد جعفر ، السرػلي ، حسن عواد -   2

 ادلكتبة                ادلكتبة o.2الويب 
2.o 

 

2.o    

 ادلشاركة ادلستخدمٌن

 ادلكتبات وخدماهتا

 o.2 و الويب o.1الويب 

 التفاعل

 اجلوانب االجتماعية
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:  مبادئ الجيل الثاني للمكتبات - 2-3

ولقد ظهرت عدة زلاوالت لبناء ركائز ودعائم اجليل الثاين للمكتبات ، حيث قام بعض الباحثٌن بطرح رلموعة من ادلبادئ اليت تقوم 
 :  1أربعة مبادئ أساسية وىي  " تشاد وميلر "  ، حيث وضع o.2عليها فلسفة ادلكتبة 

ادلكتبة يف كل مكان وذلك من خالل إتاحة كل خدماهتا بكل األشكال والوسائل ولكل األجهزة عرب البوابات الرقمية والبيئات  -
 .2االفرتاضية والتطبيقات االلكرتونية 

 .مكتبة بال حدود واليت تقوم على مبدأ اإلتاحة احلرة بال قيود أي أن مصادر ادلكتبة غلب أن تكون على نطاقها الواسع  -
مكتبة تدعم ادلشاركات الفعالة مع رلتمعها من خالل االعتماد على إسهامات العاملٌن هبا وادلستفيدين منها باإلضافة والتحرير  -

 .والتعديل على احملتوى 
مكتبة تستخدم نظم مرنة بناءا على العالقة اجليدة بٌن الشركاء التكنولوجيٌن وتغيًن النظام ومكوناتو ادلتاحة وإتاحة اخلدمات  -

 .للمستفيدين سواء احلاليٌن أو احملتملٌن 

:  تقنيات الجيل الثاني للمكتبات -  2-4

1- Un library  :  موقع يقوم ادلستخدم بتكوين حساب خاص بو ليتمكن من خاللو تنظيم كتبو وإبداء رأيو هبا ووضع
  Rattingالتبيان ادلوضوعية اليت يف الكتاب ، كما يقدم ادلوقع إمكانية تكوين أو الدخول يف رلتمعات شبكية من خالل 

يراىا أنسب لكل كتاب مع إمكانية تقييم وإتاحة دعوة للمستفيدين األصدقاء وتكوينهم جتمعات افرتاضية خاصة هبم 
ليتناقشوا ويتشاركوا ادلعلومات سواء حول ما قاموا بقراءتو من الكتب أو أي معلومات وخربات مهنية واجتماعية سلتلفة وفقا 

  .3دلا ػلددوه بداخل جتمعاهتم االفرتاضية 
2- Elf  library :  يتيح ادلوقع للمشرفٌن تكوين حساب رلاين ذلم ميكن من خاللو التعرف على مستجدات ادلكتبات

 ، مع إمكانية البحث يف مواقع موردي الكتب RSSالقريبة منهم من أوعية وأنشطة ومتابعتها يف شكل تلقيم مبسط 
 . وتتاح بادلوقع قائمة بادلكتبات ادلشاركة يف تقدمي خدماتو  barnes and noble و  Amazou: العادلية أمثال 

3- Library thing :  يتيح للمستخدمٌن إمكانية فهرسة الكتب على اخلط ادلباشر والوصول إىل فهارسهم من أي مكان
ويف أي وقت سواء من خالل الدخول على ادلوقع أو عرب اذلاتف احملمول ، ويقوم ادلوقع بعمل ربط تشاركي بٌن ادلستخدمٌن 

                                       
  103ص .ادلرجع السابق .الطيب ، آالء جعفر الصادق زلمد -   1
مكتبة جامعة لألمًن عبد القادر ظلوذجا ، دكتوراه ، علم ادلكتبات ، قسنطينة ، : ادلكتبة الرقمية باجلامعة اجلزائرية تصميمها وإنشاؤىا .عكنوش ، نبيل -  2

  134 ، ص 2014
  74ص .مرجع سابق .قوامسية ، عبد الغين -   3
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لنفس الكتاب وعرض اإلحصائيات عن الكتب وبياناهتا الببليوغرافية ، مع إمكانات العروض الشخصية والتقييم والتعليق 
مكتبة الكوصلرس وحتميل التسجيالت الببليوغرافية ، : عليها ، كما ميكن من خاللو البحث يف فهارس ادلكتبات العادلية مثل 

يف عمليات الفهرسة وتتيح للمستخدم  (  dillin core)يف فهرس ادلستخدم مباشرة اعتمادا على معيار الديلن كور 
أما يف حالة ترقية االشرتاك فيكون للمستخدم فهرسة عدد ال زلدود من الكتب وضمها  (كتاب200 )اجملاين فهرسة عدد 

 .دلكتبتو ومشاركة اجلميع فيها 

 فضاء افرتاضي مفتوح يتيح إمكانية الوصول ، التعديل ، وإنشاء ادلعلومات أو احملتوى بشكل تفاعلي ، o.2الويب : إذا نستنتج أن 
. من أجل إغلاد بيئة تفاعلية تشاركية ..... من خالل أدوات وتطبيقات كالشبكات االجتماعية ، الويكي ، ادلدونات ، 

 : o 1.2 و الويب o.1الفرق بين الويب :  01جدول رقم 

 o.2الويب  o.1الويب 
 تصفح احملتوى  -
 الصفحات الشخصية  -
 االعتماد على اسم النطاق للوصول إىل ادلوقع  -
 عدد ادلشاىدات  -
 النشر -
 أنظمة إدارة احملتوى  -
 التصنيفات -
االلتصاق   -

 ادلشاركة يف احملتوى  -
 التدوين -
 االعتماد على زلركات البحث  -
 قيمة عدد النقرات -
 ادلشاركة  -
 الويكي -
 الوسم -
الربط   -

 :  o.2 و المكتبة o.1الفرق بين المكتبة - 2-5

إىل الفرق بٌن ادلكتبة التقليدية وادلكتبة يف جيلها الثاين ، كما ىو موضح يف  " o.2ادلكتبة "  يف دراستو بعنوان  Olivierلقد أشار 
:  اجلدول التايل 

 

 

                                       
  181ص .ادلرجع السابق .عارف ، زلمد جعفر ، السرػلي ، حسن عواد -  1
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 o.2الفرق بين المكتبة التقليدية والمكتبة : 1 02جدول رقم 

 

 o.2ادلكتبة ادلكتبة التقليدية 
 عبارة عن مبىن  -
 التكشيف والتصنيف يكونا حسب ادلواصفات وادلقاييس -
 ادلستعملٌن كمستفيدين من اخلدمات  - 
 التوصيات تأيت من ادلسؤولٌن  -
شرعية ادلؤلفٌن ، التصديق على  )ظلوذج للمعرفة والسلطة  -

 (ادلعلومات 

 عبارة عن فضاء افرتاضي  -
 تكشيف وتصنيف حر  -
 ادلستعملٌن كمشاركٌن ومساعلٌن يف اخلدمات  -
 توصيات عمومية تأيت من القراء وادلستعملٌن  -
ال يوجد شرعية التعبًن يف  )ظلوذج مؤسس على العمومية  -

  ( o.2الويب 
 
 

 

 o.2 والمكتبة o.1الفرق بين المكتبة : 2 03جدول رقم 

 o.2ادلكتبة  o.1ادلكتبة 
  (تدار من أعلى إىل أسفل  )تنتهي بادلستفيد  -
 ادلستفيد مستهلك متلقي للمحتوى  -
 توجد يف موقع واحد  -
 غًن مرنة يف عالقتها مع ادلستفيد  -
تنظيم ادلعلومات قائم على أنظمة معينة مثل برامج األرشفة  -

والتصنيف  

  (تدار من أسفل إىل أعلى  )تبدأ بآراء و احتياجات ادلستفيد  -
 ادلستفيد منتج ومستهلك للمحتوى  -
مواقع الويب ، ادلدونات ، الشبكات  )يف مواقع وصفحات عديدة  -

 (...االجتماعية ، مواقع تقاسم الصور والفيديو 
 مرنة وقائمة على التواصل االجتماعي  -
تنظيم ادلعلومات قائم على نظم جديدة مفتوحة مثل التوسيم  -

والفولكسنومي وادلفضالت  

 

                                       
1   - le dueff , olivier .op.cit 
2  - .op.cit 
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:  بين المهارات واألدوار o.2أخصائي المعلومات  - 3

:  مفهوم الجيل الثاني ألخصائي المعلومات - 3-1

" توت" إن تاريخ مهنة اختصاصي ادلعلومات مل تكن وليدة عصرنا احلايل بل ظهرت منذ القدم وبالضبط يف احلضارة الفرعونية وكان 
النموذج األول ألمناء ادلكتبات ، أما يف العصور الوسطى كانت مهمة ومسؤولية ادلكتبة تناط إىل الباحث أو العامل ، ومع تطور 

 مت إنشاء أول مركز أكادميي للبحث 1956 ،ففي سنة 1ادلكتبات يف العصر احلديث ظهرت معها مرحلة اإلعداد و التأىيل األكادميي
 ، ومع ظهور ادلكتبات الرقمية تطور ادلصطلح ليعرف باختصاصي ادلعلومات الذي 2" كيس وسرتن ريزيرف"يف ادلعلومات يف جامعة 

 يف عصر التطورات التكنولوجية ادلستمرة يف قطاع ادلكتبات 3عمل على بث واسرتجاع ادلعلومات على الشبكات االلكرتونية واالنرتنت 
  o.1على وجو اخلصوص حيث ظهر ما يعرف بالويب الذي وجد تفاعل كبًن مع اختصاصي ادلعلومات ليصبح اختصاصي معلومات 

 وستوضح سلتلف التطورات وادلهام الختصاصي 4 ومهندس وخبًن للمعلومات o.2ليتطور رلددا ويصبح اختصاصي ادلعلومات 
 مختلف التطورات والمهام التي يقوم بها اختصاصي المعلومات: 04جدول رقم :ادلعلومات يف اجلدول التايل

 o.2اختصاصي ادلعلومات أخصائي ادلعلومات الرقمي ادلكتيب 
 يعمل على مجع وثب الوثائق  -
 ادلستفيدون زلدودون  -
 )ال تتعدى اخلدمات جدران ادلكتبة  -

  (مواد مطبوعة
طبيعة عمل روتينية ومستوى العمل  -

منخفض  

 يعمل كوسيط معلومايت  -
كل مستفيد يتاح لو االتصال  -

 بالشبكة 
 تكون اخلدمات عرب موقع ادلكتبة  -
طبيعة عملو متنوعة ومرتفعة   -

العمل كمرشد وخبًن ومهندس  -
 معلومات

 ادلشاركة والتفاعل مع ادلستفيدين  -
اخلدمات يف كل ادلواقع و ادلنصات  -

 االفرتاضية للمكتبة 
طبيعة عملو نشطة ومتضاعفة  -

ادلستوى  

                                       
تأىيل اختصاصي ادلعلومات للتفاعل مع اجليل اجلديد من نظم ادلعلومات ، أعمال ادلؤدتر العشرون لالحتاد العريب .عثمان علي ، زلمد ، دلياء -  1

  943 ، ص 2009، الدار البيضاء ،  (اعلم  )للمكتبات وادلعلومات 
  36 ، ص 2009دور اختصاصي ادلعلومات يف إدارة ادلعرفة داخل ادلكتبات اجلامعية ، ماجسرت ، علم ادلكتبات ، جامعة قسنطينة ، .ماضي ، وديعة -  2
، أعمال ادلؤدتر الرابع والعشرون  (الواقع ، وادلأمول )اختصاصي ادلعلومات وادلكتبات بدولة قطر يف العصر الرقمي .عبد اهلل زلمد عبد اهلل ، زلمد -  3

 16 ، ص 2013ادلدينة ادلنورة ،  (إعلم )لالحتاد العريب للمكتبات وادلعلومات 
اجتاىات اختصاصي ادلعلومات وادلكتبات باجلامعات السودانية احلكومية ، دراسة مسحية ، دكتوراه علم ادلكتبات ، أم درمان ، .الزبًن ، أمٌن مجال -  4

  88 ، ص 2011
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 بأنو الشخص الذي ػلمل درجة الباكالوريوس أو الدبلوم يف رلال ادلكتبات o.2إذ يعرف القاموس الشارح اختصاصي ادلعلومات 
وادلعلومات ويكون لو القدرة على التعامل مع النظم اآللية وشبكات ادلعلومات وإدارهتا واسرتجاع الوسائط ادلتعددة والبحث يف قواعد 

 . 1البيانات 

 واقعا يسعى إىل دعم o.2 استمرار للتطورات اليت شهدهتا ادلكتبات واليت جتعل من مفهوم ادلكتبة o.2ويعترب اختصاصي ادلعلومات 
 . 2الوصول احلر للمعلومات والوصول للمستفيدين وميتلك مهارات تقنية جتعلو قادرا على التعامل مع تقنيات العصر من االنرتنت 

  على o.2اختصاصي ادلعلومات " ادلفاىيم االستعمال وادلستعملون  : o.2ادلكتبة " ، يف دراسة بعنوان " سامي مربك " وقد عرف 
 من أجل تقاسم وتشارك اخلربات ادلهنية وتنمية مصادر ادلعلومات وتأمٌن تواصل o.2ادلكتيب الذي يستخدم تطبيقات الويب : أنو 

.  الذي يتطلب مهارات وكفاءات جديدة o.2جيد للمستفيدين ويتجاوز دوره احمليط التقليدي إىل احمليط 

 بأفكار ومهارات ومبادئ جديدة كما يتميز بصفات اجليل الثاين الناجتة عن o.2وميكن أن يتلخص مفهوم اختصاصي ادلعلومات 
 مبا ػلقق o.2 مع بيئة ادلكتبات ، وىذا من خالل استعمالو ودتكنو من التفاعل مع تطبيقات وتقنيات الويب o.2تفاعل بيئة الويب 

 .تقدمي اخلدمات وتلبية احتياجات ادلستفيدين 

 :  o 3.2مهارات وكفاءات أخصائي المعلومات - 3-2

  مهارات أكادميية ودراسية يكون فيها ملما بكل أبعاد التخصص. 
  مهارات لغوية متعددة تسمح لو بالتعامل مع سلتلف مصادر ادلعلومات. 
  4مهارات فنية خاصة العمليات الفنية. 
  مهارات تقنية وتكنولوجية كالتعامل مع احلاسب اآليل واالنرتنت وصفحات الويب. 
  مهارات شخصية كادلرونة واالغلابية يف زمن يسوده التغًن ادلستمر إضافة إىل معايًن أخالقية وإنسانية. 
  مهارات مستقبلية تتمثل يف رؤيتو ونظرتو ومقرتحاتو يف ادلستقبل. 
  2التحسٌن ادلستمر خلدمات ادلعلومات مبا يتالءم مع بيئة الويب.o.  

                                       
  96 ، ص 2015رلتمع ادلعلومات والكفاءات اجلديدة لدى اختصاصي ادلعلومات ، ماجسرت ، علم ادلكتبات ، قسنطينة ، .بزاوية ، زىرة -  1
  09 ، ص 2009 ، 6رؤية خليجية ، دراسات ادلعلومات ، ع : إعداد أخصائي ادلكتبات وادلعلومات يف األلفية .بن عبد اهلل اجلابري ، سيف -  2
تأىيل اختصاصي ادلعلومات يف السودان للتفاعل مع اجليل من نظم ادلعلومات ، أعمال ادلؤدتر العشرون لالحتاد العريب للمكتبات .مًنغين زلمد ، أمحد -  3

  918 ، ص 2009، الدر البيضاء ،  (إعلم )وادلعلومات 
دراسة للخصائص وادلؤىالت ، أعمال ادلؤدتر العشرون لالحتاد : اختصاصي ادلعلومات ادلناسب لدعم برامج التعليم عن بعد .قطان ، زلمد عاطف -  4

  900 ، ص 2009، الدار البيضاء ،  (اعلم  )العريب للمكتبات وادلعلومات 
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  استشاري وخبًن معلومات يعمل يف توجيو وخدمة التفاعل مع ادلستفيدين. 
  2تدريب ونقل اخلربات والكفاءات للمستفيدين مع تطبيقات وتقنيات الويب.o 1.  
  يعمل على تطوير الشبكات االجتماعية لصاحل ادلكتبة. 
  يكون شبكة مصادر ادلعلومات من خرباء ومهندسي ادلعلومات. 

 : o.2األدوار الجديدة الختصاصي المعلومات - 3-3

 :  2 يف عدة عناصر وىي o.2 مهام وأدوار اختصاصي ادلعلومات 2006 سنة Abramخلص 
  .o.2استثمار الفرص اليت يتيحو الويب  -
  .o.2 وادلكتبة o.2تعلم استخدام تقنيات وتطبيقات الويب  -
 .ادلزج بٌن ادلصادر التقليدية وااللكرتونية عند استخدامها وتقدميها للمستفيدين  -
 .التمكن من استخدام اسرتاتيجيات البحث وادلعايًن ادلفتوحة للمواقع  -
  .o.2الربط بٌن األفراد باختالف وظائفهم وادلعلومات والتقنيات اخلاصة ببيئة الويب  -
 . رؤية ونظرة بعيدة ادلدى يف استخدام مصادر احملتوى o.2ميتلك اختصاصي ادلعلومات  -
 .ربط ادلستفيدين بنقاش اخلرباء واحملادثات ورلتمعات اخلربة وادلمارسة  -
 .يعمل على التفاعل االغلايب مع التغًن ادلستمر  -

:  وميكن أن صلمل سلتلف ادلهام واألدوار االختصاصي ادلعلومات يف اجلدول التايل 

 

 

 

 

 

                                       
، أعمال ادلؤدتر الرابع والعشرون لالحتاد  (الفرص والتحديات )التكوين ادلستمر الختصاصي ادلعلومات بادلكتبات اجلامعية اجلزائرية .بوعناقة ،سعاد -  1

  144 ، ص 2013، ادلدينة ادلنورة ،  (اعلم )العريب للمكتبات وادلعلومات 
  187ص .ادلرجع السابق .عارف ، زلمد جعفر ، السرػلي ، حسن عواد -  2



  وأساسياتها بالمكتبات الجامعية 2.0تكنولوجيا الويب:                                            الفصل الثاني 

 

26 
 

 o.2اختصاصي ادلعلومات  o.2ادلكتبة  o.2الويب 
يدمج بٌن التقنيات وادلشاركة  -

 .وادلمارسات 
 إتاحة وحتديث دائمٌن مشاركة  -

 .وتفاعل خدمات مساندة 
 .تغيًن موازين القوى ادلعلوماتية  -
 .تقنيات مساندة  -
 .ذكاء وحسن إبداعي  -

 

 . االنتقال من ادلبىن إىل الفضاء  -
. وصول حر للمعلومات  -
 .الوصول إىل ادلستفيد  -
. ادلستفيد ىو احملور  -
 .تفاعل مع ادلستفيد  -
 .مرونة البنية  -
 .تعاون مع اآلخرين  -
رلتمع معلومات   -

  .o.2 ملم بتطبيقات الويب  -
منفتح ويعمل مع اآلخرين يؤمن  -

. مبفهوم اخلدمة 

  .o   1.2المهام واألدوار الجديدة الختصاصي المعلومات  : 05جدول رقم 

 : o.2عراقيل استخدام اختصاصي المعلومات لتطبيقات الويب - 3-4

 من خالل الدراسة اليت قامت هبا الباحثة بن زكة o.2 لتطبيقات الويب o.2ميكن عرض معقيات استخدام اختصاصي ادلعلومات 
 :  2 واليت كانت كما يلي  2015وسام سنة 

  2نقص وانعدام ثقافة الويب.o 2 لدى رلتمع ادلكتبات اجلامعية ونقص معرفتهم بتكنولوجيا الويب.o.  
  2انعدام الدورات والربامج التكوينية حول الويب.o 2 بالرغم من وجود تطبيقات الويب.o والعمل هبا . 
  عدم إتقان اللغات األجنبية والتحكم فيها. 
  نقص اإلمكانيات وخاصة ادلادية منها داخل ادلكتبات. 
  عدم الرغبة يف التغيًن والتحدي ادلهين. 
  نقص تسويق خدمات ادلعلومات من طرف اختصاصي ادلعلومات شلا أدى إىل سوء عالقة ادلستفيد مع ادلكتبة واختصاصي

  .3ادلعلومات 
 :تعريفو وحتدياتو  : o.2ادلستفيد  -4

                                       
  12 ، ص 2011اختصاصي ادلعلومات واإلدمان على االنرتنت ، ماجسرت ، علم ادلكتبات ، جامعة قسنطينة ، .عوادي ، نعيمة ، بلخًن ، كنزة -  1
  129ص .ادلرجع السابق .بن زكة ، وسام -  2
واقع وآفاق التكوين ادلستمر الختصاصي ادلعلومات بادلكتبات اجلامعية يف ظل البيئة الرقمية ، ماجسرت ، علم ادلكتبات ، جامعة . فتحي ، عباس -  3

 107 ، ص 2015وىران ، 
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:   مفهوم الجيل الثاني للمستفيد 4-1

مستفيدي ادلكتبة ىم اآلخرون تأثروا باجليل الثاين للويب ، وامتازوا فيو مبجموعة من السمات ميزهتم عن اجليل السابق ذلم وغًنت يف 
:  األدوار ادلنتظرة منهم 

 ، ادلستفيد ادلشارك ، ادلستخدم o.2 كادلستفيد التفاعلي ، مستخدم الويب o.2فيطلق عليهم العديد من التسميات يف إطار الويب 
2.o.....  حيث عرف ،Peltier davis 2 ادلستفيد.o على أنو الشخص الذي يستفيد من رلموعات وخدمات ادلكتبة يف 

 . 1جيلها الثاين 

 ، حيث يصل إىل احملتوى ادلقدم o.2 ويستفيد من خدمات ادلكتبة o.2 ىو مستفيد يستخدم تطبيقات الويب o.2ادلستفيد  -
 .من طرف ادلكتبة ويعمل على ادلشاركة يف تكوينو واستثماره 

 ىو شخص لديو القدرة والرغبة يف تكوين زلتواه اخلاص مبا يتوافق مع احتياجاتو وعلى ادلكتبة o.2إذا ميكن القول بأن ادلستفيد  -
 .أن توفر لو إمكانيات ذلك 

:  السمات والخصائص للجيل الثاني للمستفيد - 4-2

اتسم اجليل اجلديد للمستفيدين مبجموعة من الصفات أوردهتا دراسة قام هبا رلموعة من الباحثٌن من قسم دراسات ادلعلومات جبامعة 
  .2فنلندية 

 .يستخدم الويب  -
 .متفاعل مع اآلخرين  -
 .مشارك  -
 .باحث عن اخلربة  -
 .متطلب ومتعدد االحتياجات  -
 .مستقل يف أفكاره  -
 .منتج للمحتوى  -

: 1 أن أىم صفات وخصائص ادلستفيدين من ادلكتبة يف جيلها الثاين Peltier davisبينما يرى 

                                       
  159ص .ادلرجع السابق .ادلكتبة يف جيلها الثاين .الطيب ، آالء جعفر الصادق زلمد -  1
  161ص .ادلرجع نفسو .الطيب ، آالء جعفر الصادق زلمد -  2
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  مدمن ادلعلومات. 
  مكتف ذاتيا ويفضل البحث عن ادلعلومات بنفسو. 
  يفضل ادلواد الرقمية عن تلك ادلطبوعة. 
  قادرا دتاما على التعامل مع الربيد االلكرتوين ، برامج احملادثات ، التأليف احلر وادلدونات. 
  يستخدم أجهزة الكمبيوتر احملمولة واذلواتف الذكية ومشغالتmp3 ......  وغًنىا من األجهزة ذات التقنيات الفائقة. 

 :  ميكن وضع اجلدول التايل o.2ولتوضيح أكثر مسات ادلستفيد 

 

 o.2ادلستفيد   o.1ادلستفيد 
 . مستقبل ومستهلك  للمحتوى  -
 .ىو من يبحث عن موقع ادلكتبة  -
 .خدمات ادلكتبة تنتهي بو  -
ال ميكنو إبداء آرائو ، إضافة تعليقات  )ال يقدم تغذية راجعة  -

 )

 .مشارك ومنتج للمحتوى  -
 .ادلكتبة من تبحث عنو  -
  .o.2ىو نقطة البداية خلدمات ادلكتبة  -
اخلدمات تبىن على تغذيتو الراجعة من خالل اإلضافة أو  -

التعليق على احملتوى   

 . o.2المستفيد   و o.1الفرق بين المستفيد  : 06جدول رقم 

:  للمستفيد  o.2مزايا الويب - 4-3

 يعد مبثابة منصة للمكتبات أثر يف كل زليط ادلكتبة ويف فلسفة تقدمي خدماهتا ، ومبا أن ادلستفيد زلور ىذه اخلدمات o.2إن الويب 
فإن اجليل الثاين للويب يتيح ذلؤالء ادلستفيدين استقبال ادلعلومات من كثًن من ادلصادر ، وإمكانية ادلشاركة يف إنتاج وصناعة احملتوى 

 :  2 للمستفيد صلد o.2ادلقدم ذلم ، ومن ادلزايا اليت توفرىا  أدوات الويب 

  2فاألدوات سهلة االستخدام ، وميكن ألي شخص التواجد يف أغلب منصات الويب : اطلفاض مستوى التعقيد.o.  

                                                                                                                           
 161ص .ادلرجع نفسو .الطيب ، آالء جعفر الصادق زلمد -  1
 86-85ص ص .ادلرجع السابق.بن زكة ، وسام -  2
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  الوصول ادلرن والسهل للمعلومات من خالل ملخص ادلوقع الوايف ، ادلكتبات : توفًن الوقت واحلد من احلمل الزائد للمعلومات
 .وىذا ما يستبعد ادلعلومات غًن ادلرغوب فيها ..... الشخصية ، 

:  تحديات الجيل الثاني للمستفيد -  4-4

خدمات اجليل الثاين للمكتبات مبنية على ادلستفيد ، فهي تذىب إليو وليس العكس وتتفاعل معو ، وتدعم الوصول احلر إىل 
ادلعلومات دون عوائق ، وتشجع ادلشاركة و التفاعل بٌن ادلستفيدين ، ولقد فرضت ىذه التكنولوجيا واقعٌن متباينٌن ، إما أن يكون 

ادلستفيد ملما بأساسيات احلاسوب ، أو ختصيص وقت ادلكتيب الذي وفرتو التقنية إىل تنظيم دورات لتكوين وتدريب ادلستفيدين على 
استعمال ادلكتبة شلا يساعد على االرتقاء مبستوى وعي ادلستفيد ، وىذا يفرض إعادة النظر يف تكوين ادلكتيب يف حد ذاتو يف ظل تأثر 

 . 1خدمات ادلكتبات شكال ومضمونا جبميع التغًنات اليت فرضتها ىذه التكنولوجيا  

: خالصة 

   أسلوب جديد لتقدمي اخلدمات تأثرت بو رلال ادلكتبات وادلعلومات o.2       من خالل ما جاء يف ىذا الفصل صلد أن الويب 
  أو اجليل الثاين للمكتبات بأبعاده وخصائصو o.2وقد نتج عنو عدة مصطلحات قمنا بتوضيحها يف ىذا الفصل منها ادلكتبات 

   الذي يعترب زلور العمل o.2   بأدواره ادلختلفة يف البيئة اجلديدة وادلستفيد o.2والعناصر ادلكونة لو وادلتمثلة يف أخصائي ادلعلومات 
. ادلكتيب ونقطة البداية والنهاية لكل نشاط وىذا كلو هبدف تلبية احتياجاتو وحتقيق رغباتو بأفضل األساليب 
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:   تمهيد 

 يف االنتشار يف اآلونة االخَتة و ىي تعترب دبثابة االنطالقة اجلديدة يف عامل الويب و اليت تقوم على  le web2 .0بدأت تقنية الويب
مبدأ ادلشاركة و التفاعل مع ادلستخدم و قد واكب ىذه التقنية الكثَت من التطبيقات و السبل اجلديدة و احلديثة لتقدمي أفضل 

 تقنية جديدة لك يف الواقع ىي أسلوب جديد لتقدمي اخلدمات و ىذا ما 2ـ 0اخلدمات و اليت جعلت الكثَت يعتقد أن  الويب 
 و أىم رلاالت إستخدامها يف مواقع ادلكتبات و 2. 0حاولنا إدراجو يف الفصل الثاين الذي تناولنا فيو أىم التطبيقات الويب 

. مؤسسات ادلعلومات 

من خالل ما جاء يف ىذا الفصل حاولنا مناقشة أىم التطبيقات التفاعلية و التشاركية للجيل الثاين من الويب و : خالصة الفصل 
بداية ظهورىا و الدور الذي تلعبو يف إتاحة ادلعلومات كما قمنا بابراز رلاالت استخدام ىذه التطبيقات يف مواقع ادلكتبات و 

 و تعترب معلومات ىذا الفصل إحدى ادلؤشرات األساسية  اليت تساعدنا يف دراسة  واقع تطبيقات  اجليل الثاين. مؤسسات ادلعلومات 
العربي بن مهيدي من الويب للتعرف على مدى استخدامها يف مكتباتنا اجلامعية لتقدمي أفضل اخلدمات و طلص منها ادلكتبة ادلركزية 

. بأم البواقي 

. المدونات و دورىا في إتاحة المعلومات - 1

 مفهوم المدونة و بداية ظهورىا بالمكتبات  1-1

  دبعٌت سجل أو كتاب weblog اليت يف أصلها مشتقة blog  ادلدونة ىي الكلمة ادلعربة االكثر قبوال لكلمة :مفهوم المدونة 
 webogs بالتبادل مع  blog تعمل من خالل نظام إلدارة احملتوى و نستخدم 2. 0الشبكة و اليت تعد إحدى تطبيقات الويب 

و لعل أىم ما ؽليز ادلدونات عن غَتىا من صفحات الويب التقليدية االخرى أهنا تزخر بادلشاركة و التفاعلية بُت  .  web logsأو 
. 1دبعٌت اهنا ليست فقط إلضافة ادلعلومات كما ىو احلال يف مواقع أخرى و إظلا للرد و التعليق عليها . مؤلفها و قارئها 

موقع ويب تستطيع من " حيث يعرفها بأهنا "  poul moeller" ظهر كثَت من التعريفات اخلاصة بادلدونات من أبرز تعريف 
 2ىذه التدوينات تعاجل ادلوضوعات اليت ترغب يف الكتابة فيها . كما ىو احلال يف الدورية . خاللو إضافة تدوينات و مقاالت يومية 

و ىي أيضا صفحة ويب تشب اجلريدة الشخصية احملدثة دائما ادلدخالت و االضافات الفردية و ىي تعد الشكل ادلوازي لليوميات و 
 3لكن على اخلط ادلباشر 

                                                           
 283.  ص2012. دار ادلعرفة اجلامعية . القاىرة .  يف مؤسسات ادلعلومات 2 . 0تكنولوجيا الويب .آالء جعفر الصادق زلمد .  الطيب 1
مج .  و أظلاط االفادة منها من جانب ىيئة التدريب جبامعة طيبة دراسة ربليلية رللة ادللك الوطنية 2. 0تطبيقات الويب . عبد الرمحان .  بن غالب دبور2

 39.  ص2013 .2ع . 19
 متاح 5 ع 2009. رللة دراسات ادلعلومات  (على اخلط)ادلدونات االلكًتونية مصدرا جديدا للمعلومات .عصام . منصور 3

 www.infotmation studies .net /issue list .php . ?action =gethody titleid=65 == :// httpعلى
 ) 2018-03-26يوم   زيارة 

http://www.infotmation/
http://www.infotmation/
http://www.infotmation/
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تبدأ بادلواد . صفحات ويب يتم ربديثها بشكل ستمر و يتم ترتيب ادلدخالت هبا زمنيا " بأهنا "elgobeth saxton"و تعرفها 
 1األحدث و تتيح نوعا من التفاعل بُت مؤلف ادلدونة و القاريء 

إذا ادلدونات يف بيئات لنشر ادلعلومات و االخبار و إتاحة الفرصة للتعليق عليها  

:  بداية ظهور المدونات 1-2

ظهر التدوين الشخصي األول أو ما يسمى بادلدونات الشخصية بالواليات ادلتحدة األمريكية مل تظهر إال سنة و بريطانيا مع مطلع 
و .  بإنشاء أول موقع ؽلكن تصيفو كمدونة 1994 سنة justin hallحيث بدأت مؤسسة . . عقد التسعينات من القرن العشرين 

 و كانت تعرف بإسم ادلذكرات االلكًتونية و أول من أتى دبصطلح 1997 مل تظهر إال سنة  weblogإن كانت  التسمية
weblog جورج بارغريف " ىو ادلدون األمريكي " "george bar.g " 19972عام 

  و  live journal و 1998 سنة  open diary و 1997 سنة a xangحيث عرفت ىذه الفًتة ظهور التدوين مثل 
blogger  و قد إرتبط تطور ادلدونات تارؼليا باحلركة اجلمعوية للمصدر ادلفتوح اليت أخذ روادىا االوائل ادلهتمُت 3 1999 سنة

فقد سعت ىذه احلركة اليت إىتمت . بإشكالية حدية التعبَت على عاتقهم بناء و تنمية و تفعيل التشارك االعالمي و ادلعريف لكل فرد
بطريقة سريعة و . بداية بادلعلومات التقنية اىل إغلاد آداة بسيطة و فاعلة و فاعلة سبكن مجيع ادلساعلُت من تقاسم مصادرىم اجلماعية 

من الناحية . فإنو من االجدى . حيث بدأ بالنظر للتطور التقٍت للربرليات التطبيقة اليت تتجو اىل مزيد من التعقيد التقٍت . رلانية 
. تقاسم ادلعارف بُت االفراد بدل تطوير بررليات تعتمد على اجلمهور الفردي . االقتصادية 

 و قد ساعلت حرب العراق يف انتشارىا بكثرة سنة 2001 سبتمرب 11و قد ذاع صيت ادلدونات و انتشرت بسرعة بعد أحداث 
 دراسة قام هبا  bbc نشر موقع 2010 و ذلك إلزباذىا كوسيلة للتعبَت عن االراء و الواقف السياسية و يف سنة 2003 و 2002
 مليون موقع و يرجع ذلك اىل 17 ادلتخصص بأحباث األنًتنت يوضح فيها أن عدد ادلواقع يف االنًتنت وصل اىل net craftمعهد 

 4وجود خدمات ساعدت على سرعة خلق ادلواقع اىم ادلدونات 

 

 

 

                                                           
 39ص . ادلرجع السابق .عبد الرمحان .  بن غالب دبور1
 2009 .1203صحيفة ادلثقف ادلستقلة ع  (نشوء ظاىرة التدوين و ادلدونات  )ثورة االعالم الرقمي .زلمد سعيد .  الفطيسي 2

3Drezner. Dawil .farrell .henry. the power and politics of blogs. chicago american political science 
association . 2004 pp 5-8 

 ادلرجع السابق .زلمد سعيد . الفطيسي 4
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 1: تتمثل الخصائص الرئيسية للمدونات في النقاط التالية:  خصائص المدونات 1-3

بساطة التقنية يف إستخدامها - 

التفاعلية  - 

الوصول ادلباشر من قبل ادلستفيدين  - 

 2تعد أكثر سهولة من حيث إنشائها و تصفحها عن غَتىا من األساليب - 

تساىم يف الًتويج للمنتجات إذا ما م إستغالذلا يف اإلعالنات و عرض اخلدمات و ادلنتجات ادلختلفة ألكرب قدر شلكن من - 
ادلستخدمُت  

مساحة للتعبَت و النقاش يف اآلراء من خالل طرح األفكار ببساطة و سهولة  - 

. نشر ثقافة العمل التشاركي و اجلماعي - 

ربتوي على رواية دلواقع اخرى تفيد الزائر و ادلهتمفي ىذه ادلدونة اليت يضيف عليها ؟؟؟؟ و ىناك مخسة خصائص مشًتكة - 
 3:للمدونات جعلت منها التطبيق األكثر مالئمة لإلستخدام بالنسبة للمستخدم العادي و ىي 

فصل احملتوى عن طريقة العرض  - 

وجود القوالب اجلاىزة  - 

سهولة إدارة ادلعلومات  - 

و اليت ؽلكن درلها مع الربامج ادلكتسبة و ربرير ادلدونة بإستخدام اإلضافات اليت تقدمها (api)دعم واجهات التطبيقات الربرلية - 
  word  لربنامجblogger خدمة 

و يتم ىذا التأريخ باليوم و الشهر . حبيث يعرف ادلستفيد مىت مت تدوين ىذا ادلدخل على وجو التحديد . تاريخ زمٍت لكل مدخل - 
 4ارشيف  جلميع ادلدونات حبيث ؽلكن الوصول إليها بسهولة من قبل ادلستفيدين . و السنة و أحيانا بالساعة و الدقيقة 

 

 
                                                           

 http//www.algolos متاحة على الرابط 2014. 14603ع . جريدة القبس . ثورة ادلدونات ذبتاح عامل ادلعلومات .اسامة . الكسواين 1
con.kw hoop/14740  26/03/2018 سبت الزيارة يوم 

كلية االتصال . العلوم االنسانية و االجتماعية . انبعاث حامل اتصايل جديد ام توعلات مجاعية جديدة ؟ رللة دراسات :الفضاء ادلدونايت .رابح . الصادق 2
 07 ص 2008(  . 3)35ع . جامعة الشارقة 

3Blount. Lindahl. Weblogs: simplifine web publishine computer n 36 (11)2003. p .11 
 338ص . ادلرجع السابق .عبد الرمحان بن غالب . دبور 4
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:   مزايا و عيوب المدونات بالمكتبات الجامعية 1-4

: مزايا المدونات - 1

: ؽلكن حصر شليزات ادلدونات يف النقاط التالية 

. أدى اىل زيادة دور الويب باعتبارىا وسيلة للتعبَت و التواصل أكثر من أي وقت مضى . التدوين وسيلة عامة للنشر - 

. و بالنايل فهناك نوع من دمقرطة ادلعلومات على الصعيد العادلي . وسيلة مهمة لتجاوز حاجز التقوقع و الرقابة يف نشر ادلعلومة - 

و األخبار و األفكار اليت تنشر أدق و أصدق يف الكثَت . ذبسيد حرية الرأي و التعبَت بشكل غلعل الكلمات أقرب اىل اجلمهور - 
. من األحيان 

وسيلة بسيطة و رلانية للنشر و الدعاية و الًتويج للمشروعات و احلمالت ادلختلفة  - 

. آداة فعالة للتعبَت فيها عن الكثَت من االبداع و التميز و التفرد - 

. و ؽلكن من خالذلا تقدمي خدمات جديدة للمجتمع ألهنا تتحدث بلغة الشباب . ادلدونة سريعة اإلنتشار بُت الشباب - 

 1رلانية و مًتابطة حي ربتوي على كل مدونة على وصالت اىل مدونات أخرى - 

. تتميز بادلرونة حبيث صلد أن ادلدونات اإللكًتونية تتخلص من قيود القوالب االعالمية ادلختلفة سواء ادلكتوبة أو ادلسموعة أو ادلرئية - 

 2وسيلة إالمية حديثة سبتاز بالعديد من اخلصائص كما أهنا تتميز بدرجة عالية من حرية التعبَت عن الرأي - 

. قليلة التكلفة من حيث إنشائها و تصميمها إضافة اىل غنائها بالوسائل ادلتعددة كالصوت و الصورة - 

 3.تشجيع ادلستفيدين على مشاركة ادلعرفة و التواصل مع اآلخرين عن بعد - 

: عيوب المدونات - 2

:  لكن ىو االغلابيات ال تعفي من وجود العديد من السلبيات و ؽلكن تلخيصها فيما يلي 

. احلرية الكاملة اليت يتذرع هبا بعضهم من التدوين تأيت يف بعض األحيان على حساب القيم و األخالق - 

ىناك بعض ادلدونات العنصرية اليت تزرع الكراىية و العنف  بإعتبارىا وسيلة للتعبَت عن الرأي بدون موضوعية وبدون إحًتام قيم و - 
. قواعد الكتابة 

                                                           
1Yassin.  a 70 avantages du blogs ( on ligne ) disponible sur :http // www.ya- graphic 

.com2012/10/70 avantage du blog /visite le 26/03/2018  
 على الرابط  (على اخلط ) اغلابيات و سلبيات ادلدونات 2

http//swissinfo .ch/ arafront.htm1 = 18486 .  02/04/2018زيارة يوم            
 340ادلرجع السابق ص . عبد الرمحان .  دبور بن غالب 3
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ادلدونات  ليست كلها مصدرا موثوقا للمعلومات كما ؽلكن أن  تضعف من قوة وسائل اإلعالم احلرفية بإعتبارىا أن ادلدونة دائما -
تعطي شعورا بالثقة يف معلوماهتا ألهنا مغلفة بالذاتية فال يوجد نظام رقابة عند نقل ادلعلومات فادلدونة إذا مل ربًتم القواعد العادلية فهي 

 1معرضة لإللغاء 

.  قلة الكتابة الذاتية شلا جعل بعض ادلدونات مفرغة من ىدفها األساسي - 

أغلبية ادلدونُت ليسوا مؤىلُت للكتابة اإلعالمية و بالتايل الوقوع يف األخطاء ادلهنية سواء يف صياغة ادلواد أو عن طريق نشر مواد - 
. تتعارض مع الدين أو ضوابط األخالق 

إمكانية أي أحد انشاء ىذه ادلدونات مهما كانت درجتو العلمية و الثقافية و ىذا يؤدي يف الغالب اىل تدين مستوى الكثَت من - 
. ادلدونات 

. اجلرائم األخالقية فادلدونات ذلا قواعد ربكمها و تلزم من ؼلرج من ادلدونُت عن أصل و قواعد األخالق - 

 2عدم قدرة ادلدون من التأكد من صحة مصداقية ادلعلومات اليت ينشرىا - 

عدم القدرة على محاية ادللكية الفكرية - 

عدم إستقرار ادلعلومات على الشبكة يف ذلك شأن ادلعلومات ادلتاحة على األنًتنت حيث ؽلكن أن يقوم أصحاب ادلدونات يف أي - 
 3حلظة حبذف تدويناهتم 

 استخدام المدونات في مواقع المكتبات و مؤسسات المعلومات  1-5

  4:تستخدم ادلدونات يف مواقع ادلكتبات ألغراض عديدة ؽلكن إمجاذلا فيما يلي 

تقدمي معلومات عامة عن ادلكتبة  - 

نشر أخبار ادلكتبة  - 

مناقشة قضايا خاصة عن العمالء  - 

إحاطة رلتمع ادلكتبة بالتقنيات احلديثة  - 

إعالم  رلتمع ادلكتبة باخلدمات اجلديدة  - 

                                                           
1Elde. ler bilan du blog :points positifs / negatifs . annances ( on ligne) .disponible sur : http // 

promethee devporso. com / ler – bilan du blog points positif negatif annances /( visite le 
26/03/2018) 

  26/03/2018 زيارة يوم http://dioe .net 7807متاح على  (على اخلط )خصائص ادلدونات اإللكًتونية . أمنية . تيج 2
 341ص . ادلرجع السابق .عبد الرمحان .  دبور بن غالب 3
 294مرجع سابق ص . آالء جعفر الصادق . الطيب 4

http://dioe/
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مناقشة موضوعات متخصصة  - 

اإلحاطة بادلناسبات يف ادلؤسسة امل أو يف رلتمع ادلكتبة احمللية  - 

تسويق خدمات و رلموعات ادلكتبة  - 

تبادل اآلراء حول خدمات و رلموعات ادلكتبة  - 

مناقشة مصادر ادلعلومات و مراجعتها   - 

العمل على نشر الوعي ادلعلومايت  - 

 اإلستماع إلقًتاحات رلتمع ادلكتبة - 

الشبكات االجتماعية و دورىا في تحقيق التواصل اإلجتماعي  - 2

:  المصطلح و بداية الظهور .  الشبكات اإلجتماعية 2-1

و بدأ . لقد انتشر مصطلح شبكات التواصل االجتماعي بُت ادلؤسسات و األفراد بشكل كبَت على مدى السنوات القليلة ادلاضية 
خاصة يف . كما ظهرت رلموعة من التعاريف و ادلصطلحات اليت تصف ىذا ادلفهوم . يستخدم بشكل واسع يف سلتلف التخصصات 

يف حُت يرى آخرون . حيث صلد أن البعض يصف الشبكات اإلجتماعية بأهنا نوعا من أنواع اجملتمعات اإلفًتاضية . الدراسات الغربية 
و التقارب بُت األنشطة .  بأهنا مواقع تتيح فرصة اإلتصال بُت األفراد بشكل واسع  livingstoneبأهنا قنوات للتواصل فيعرفها 

و البومات الصور و ربميل . و الرسائل العامة و إنشاء ادلواقع . و ادلتمثلة يف رسائل الربيد اإللكًتوين . ادلختلفة اليت ؽلارسوهنا 
و دبعٌت آخر فإن التعريف يصف شبكا التواصل االجتماعي بأهنا احدى خدمات الويب اليت سبكن ...... ادلوسيقى و الفيديو 

 بأهنا مساحات خاصة ahnادلستخدمُت من االتصال فيم بينهم و تقاسم ادلعلومات و تبادل سلتلف ادلواضيع ذات االىتمام و يعرفها 
و عليو نستنتج من ىذا التعريف بأن شبكات التواصل . للتعبَت عن الرأي ورلموعات للمناقشة تتضمن االخبار و الصور ادلختلفة 

االجتماعي عبارة عن مواقع سبكن ادلستخدم من إنشاء ملفات إلكًتونية و بناء شبكات خاصة ؽلكن إدراهتا من قبل ادلستخدم نفسو 
 1و ىي وسيلة يف الوقت نفسو للحفاظ على العالقات الشخصية لألفراد م بقية األصدقاء على الشبكة 

أخَتا تعرف الشبكات االجتماعية بأهنا مواقع تتيح لألشخاص و كذلك ادلؤسسات من بناء و انشاء ملفات إلكًتونية و اليت ؽلكن 
و سبثل ىذه ادلواقع قنوات للتواصل و تبادل ادلعارف و اخلربات كما سبثل أدوات للتسويق من خالل . إدارهتا و تعديلها من قبل األفراد 

 إذ ظهرت الشبكات االجتماعية يف منتصف التسعينات من 2. 0ما تقدمو من خصائص و تطبيقات مبنية على تكنلوجيا الويب 

                                                           
شبكات التواصل االجتماعي كأداة تسويقية يف مؤسسات ادلعلومات ودور ادلستفيد يف العملية .زلمد ناصر علي . الصقري . سامل سعيد علي .  الكندي 1

  52-51ص   ص2012 . 21ع . 13مج . جامعة السلطان قابوس . التسويقية 
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و أول شبكة إجتماعية دبعناىا العام ظهرت يف . القرن ادلاضي اليت غلب عليها طابع التجاري عرب تقدؽلها للخدمات دبقابل مادي 
 classmates . com1 للتواصل بُت الزمالء يف مدسة واحدة و ىي شبكة 1955الواليات ادلتحدة األمريكية عام 

 و ىي سبثل الشبكات 1998 يف match.com  و ىي 1997 اليت ظهرت يف سنة freind finderبعدىا جاءت شبكات 
 قد ظهرت و لن تكن ىناك ثقافة 2. 0  حيث يف ىذه الفًتة مل تكن تطبيقات الويب 2 2. 0االجتماعية يف فًتة ما قبل الويب 

 و لكن فكرة الشبكات االجتماعية كانت تعتمد على منطقة معينة أو شركة أو 2. 0التفاعل اإلجتماعي و التحاور يف بيئة الويب 
و كانت تركز فقط علة استخدام غرف الدردشة أو تبادل الرسائل اإللكًتونية  . مدرسة 

ىو أول شبكة إجتماعية ربقق خصائص و " جوناتان ابرام "  على يد 2002 الذي أنشأ يف عام freindster و يعترب موقع 
 يف فرباير  facebook مث توايل ظهور و انتشار الشبكات األخرى حيث تعزز ذلك بإنشاء شبكة الفايسبوك 2. 0مسات الويب 

مهنية كانت أو .  و غَتىا من الشبكات العامة و ادلتخصصة myspace و ماي سبايس twiterمث ظهر موقع تويًت  . 2004
 و الذي يهتم 2004هتتم بنشر نوع و شكل زلدد من ادلصادر أو ذبمع بُت أشكال عديدة كموقع فليكر الذي ظهر عام . شخصية 

حيث تعددت الشبكات اإلجتماعية و ظلت بعد   . 3 2005 فيفري 5بنشر الصور أو موقع اليوتيوب الذي ينشر مقاطع فيديو منذ 
ووصل األمر اىل تنافس كبَت بُت شبكة الفايسبوك و زلك البحث جوجل علة ادلركز األول على . ذلك بشكل سريع على االنًتنت 

متفوقة بذلك على .  من ادلستخدمي االنًتنت يستخدمون الشبكات االجتماعية %67حيث أن أكثر من . مواقع الويب عادليا 
 عاما على 44 اىل 35 من مستخدمي الشبكات اإلجتماعية تًتاوح أعمارىم بُت %35و أن أكثر من . خدمات الربيد اإللكًتوي 

 4عكس إعتقاد البعض أن الشباب الصغار األكثر تواجد على ىذه الشبكات 

:   مميزات و أنواع الشبكات اإلجتماعية 2-2

فهي منصة يعمل هبا .  دلا هبا من تقنية عالية و تفاعل مع ادلستخدمُت 0.2صنفت الشبكات اإلجتماعية ضمن تطبيقات الويب 
تقوم على التفاعل و التشارك بُت األعضاء و تتميز . ادلستفيدين و يطورىا و يسعى دلشاركة مجيع األصدقاء يف ىذا التطوير 

بالتطبيقات العديدة و اليت تدفع العضو إلستعماذلا و دعوة أصدقاء ذلا خصوصا و أهنا ال ربتاج للتدريب أو لتعلم لغة بررلة معينة  بل 
 5بالقليل من ادلهارات ؽلكن للمستخدم أن يتواصل من خالذلا 

فوجودك يف ىذه الشبكات شبيو بوجودك مع رلموعة من األصدقاء أو أفراد العائلة يف العامل . كما أهنا سبتاز بالتفاعلية و اإلجتماعية 
فأنت تتحدث مع صديق . باإلضافة اىل اإلمكانيات العالية اليت تتيحها . حيث مجعت األشخاص و الغت الواجز يف ذلك . الواقعي 

                                                           
متاح على  (على اخلط ) يف تقدمي خدمات متطورة يف رلال ادلكتبات و ادلعلومات 2.. توظيف   تطبيقات الويب .أماين مجال . رلاىد 1

http//www.zantac .com/faq .html 26/03/2018 زيارة يوم 
. ات جبامعة السلطان قابوس مسلبياهتا و إغلابياهتا من وجهة نظر طلبة قسم دراسات ادلعلو: ادلدونات اإللكًتونية .أمحد بن خلفان بن راشد .  العيسائي 2

 14 ص 2013ابو ظيب . فرع اخلليج العريب . أعمال ادلؤسبر التاسع عشر جلمعية ادلكتبات ادلتخصصة 
  2010 . 8استخدام الشبكات االجتماعية يف تقدمي خدمات مكتبية متطورة ع . أماين. رلاىد 3
 ادلرجع السابق .  يف مؤسسات ادلعلومات 2. 0تكنلوجيا الويب . آالء جعفر الصادق .  الطيب 4
 مرجع سابق. أماين . رلاىد 5
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. بالكتابة ؽلكنك التعليق على ما أضافو صديق آخر من ؟؟؟؟ و أفكار و أن تتشارك احلوار مع آخرين أو تبحث عن أصدقاء جدد 
و ىذا ا ؽلنح ادلستخدم الشعور . أو ربمل معلومة . أو تشارك يف خدمة أو ربجب معلومات عن شخص و تظهرىا لشخص آخر 

فقد يكون . ىذا فضال عن أهنا رلانية و سبتاز بتنوع و تعدد اإلستعماالت يف كل اجملاالت . باخلصوصية فيها يريد إظهاره و ما ال يريد 
و آخر للتعليم و اآلخر للتعارف و الًتفيو بأنفسهم ووضع ملف شخصي أو . حساب  لغرض التسويق لبعض ادلنتجات 

prophile  1خدماهتا و أىدافها اىل العديد من األنواع أعلها . و ىي تنقسم تبعا لطبيعتها .  ؼلصهم 

و اليت تعمل على التواصل اإلجتماعي فيم . و تقتصر على رلموعة من األصدقاء و ادلعارف : شبكات عامة خاصة باألشخاص - 
من أجل . حيث يتم إتاحة ملفات للصور الشخصية و ادلناسبات اإلجتماعية فيم بينهم بشكل منظم . بينهم جبميع األشكال 
  facebook و  my space التواصل و من أشهرىا 

ىذه الشبكات نشأت لتجميع بعض ادلهتمُت دبوضوعات بعينها كشبكات مهتمة : شبكات خاصة بفئات موضوعية معينة - 
 اليت سبك ادلستخدمُت من فهرسة أو إعداد قوائم دبحتويات كتبهم و شاىدة فهارسو  lhrarything بالكتب و ادلكتبات مثل 

و تعتمد على التوسيم . قوائم ادلستخدمُت اآلخرين و من خالذلا يتم التعرف على كتب ئات ادلكتبات اليت تتيح فهرسها على الشبكة 
. و التصنيف االجتماعي لًتتيب و تنظيم ادلعلومات 

و ىي شبكة يبحث مستخدموىا عن أفراد ىخرين ؽلارسون نفس الوايات او لديهم نفس : شبكات ىوايات و إىتمامات مشًتكة - 
 ادلتخصصة يف مجع الروابط  delicious اليت هتتم بالصور  flickerاالىتمامات كشبكة 

و . ظهرت و إنتشرت مثل ىذه الشبكات يف اآلونة األخَتة خللق بيئة عمل و بيئة تدريبية مفيدة و حرفية : شبكات مهنية - 
. إستقبال سَت ذاتية للمشًتكُت مع إستقبال طلب توظيف من جانب ادلؤسسات و تقدمي خدمات على ادلستوى ادلهن ادلختلفة 

و ىي تعلن .  من حيث اإلستخدام 52 ضمن ترتيبات الشبكات اإلجتماعية و ىي يف ادلرتبة 8 رقم linkedinحيث تعد شبكة 
 دولة تضم عدد كبَت من اللغات ليست من ضمنها اللغة العربية و هتتم ىذه 20 مليون عضو من حوايل 50أهنا تضمن أكثر من 

الشبكات بتنمية ادلهارات و مستقبل أعضاء حيث أهنا شبكة زبتص بالتوضيف و فتح عالقات عمل بُت األعضاء و موقعها 
 https// www. Linkedin .com 2الرمسي

:   إستخدامات الشبكة اإلجتماعية في مواقع المكتبات الجامعية 2-3

 3و سبثل فيما يلي 

بناء رلتمع ادلكتبة اإلفًتاضي من خالل الشبكات اإلجتماعية  - 

. إتاحة معلومات عامة للمستفيدين من خالل ادلناقشات و التعليقات على رلموعة ادلكتبة أو صفحاهتا - 
                                                           

 311ادلرجع السابق ص .  يف مؤسسات ادلعلومات 0.2تكنلوجيا الويب . جعفر الصادق زلمد . الطيب آالء 1
 ادلرجع السابق . استخدام الشبكات االجتماعية يف تقدمي خدمات مكتبية متطورة .أماين  .رلاىد 2
 316ص . ادلرجع السابق .  يف مؤسسات ادلعلومات 2. 0تكنلوجيا الويب . آالء جعفر الصادق زلمد. الطيب 3
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نشر أخبار ادلكتبة و ادلؤسسة األم  - 

مناقشة قضايا رلموعات خاصة من العمالء  - 

إعالم رلتمع ادلكتبة بالتقنيات احلديثة  - 

التعريف باخلدمات اجلديدة يف ادلكتبة أوال بأول  - 

مناقشة موضوعات متخصصة  - 

إعالم رلتمع ادلستخدمُت بادلناسبات يف ادلؤسسة االم أة يف رلتمع ادلكتبة احمللي  - 

تسويق خدمات و رلموعات ادلكتبة  - 

إتاحة الفرصة للمستخدمُت بتقدمي اقًتاحاهتم - 

:  الخيارات المتاحة للمستفيدين عبر الشبكات االجتماعية 2-4

شكلت أرضية جيدة لتعزيز التواصل بُت الستفيدين و ادلكتبة دو . إن التطورات احلديثة و ما ؽلكن أن تقدمو الشبكات اإلجتماعية 
حيث تعمل ادلكتبات من خالل ىذه الشبكات على اعداد و تطوير بيئات إفًتاضية للنقاش و . بعدين االجتماعي و ادلعلومايت 

ىذا ما يسح بتكوين رلتمع . من خالل عالقات إجتماعية حقيقية بُت ادلستخدمُت و إختصاصي ادلعلومات . التزويد بادلعلومات 
. و ذبعل وسط ادلكتبة يف عالقة مستمرة مع زليطها اخلارجي من جهة أخرى . تفاعلي يعزز العمل التشاركي و التعاوين من جهة 

 1:إذ تعمل على إتاحة رلموعة واسعة من اخليارات و اإلمكانيات العديدة دلستخدميها و من أعلها -

بناء رلتمع ادلكتبة اإلفًتاضي  - 

إتاحة معلومات عامة للمستفيدين من خالل ادلناقشات و التعليقات على رلموعة ادلكتبة أو صفحتها  - 

تسويق خدمات و رلموعات ادلكتبة و تبادل اآلراء حوذلا  - 

مناقشة مصادر ادلعلومات اجلديدة و إتاحة الفرصة للمستفيدين لتقدمي إقًتاحاهتم حوذلا  - 

مالحظات و إضافة التعليقات  . كتابة موضوعات - 

إتاحة الروابط و إمكانية رفع الصور و الفيديوىات  - 

لذا فتواجد . فالشبكات اإلجتماعية تتيح للمستخدمُت بصورة عامة كل التقنيات اليت سبكنهم م دلشاركة يف صنع احملتوى - 
. إختصاصي ادلعلومات عرب ىذه الشبكات يسمح باكتساب مهارات احلوار و التواصل مع اآلخرين و إتباع أسلوب العمل اجلماعي 

                                                           
  163ص . ادلرجع السابق . وسام .  بن زكة 1
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لقد قدمت شبكات التواصل اإلجتماعي فرصا عديدة للمكتبات من خالل تسويق خدماهتا و مصادرا الذي . و يف واقع األمر - 
حيث أتاحت بعض شبكات التواصل اإلجتماعي مثل الفايسبوك رلموعة من . بدوره يساعد يف تطوير ادلكتبة و ربقيق أىدافها 

  seckerاخلصائص اليت ؽلكن االستفادة منها يف تسويق خدمات ادلكتبة و مصادرىا و من ىذه التطبيقات كما وضعها 

 و الذي يسمح ألمناء ادلكتبات بعرض ىذه األدلة يف ملفاهتم اخلاصة على libguides librarianدليل أمُت ادلكتبة - 
 1الفايسبةك كما يوفر أيضا البحث قي فهرس ادلكتبة 

 و اليت من خالذلا ؽلكن توفَت وصالت للكتب و غَتىا من ادلوارد   librarianأمُت مكتبة -

 -books iread و اليت تسمح للمستخدمُت و أمناء ادلكتبات بالدخول إىل رفوف إفًتاضية كما تساعد على تصنيف العناوين و 
قائمة الكتب و تسليط الضوء على الكتب ادلفضلة للقايء  

 -copac search   الذي يتيح ألمناء ادلكتبات القدرة على البحث يف الفهرس عن طريق الفايسبوك 

و هبذه الطريقة ؽلكن أن تستغل ادلكتبات بأنواعها ادلختلفة تطبيقات شبكات التواصل االجتماعي و خصائصها يف تسويقخدماهتا - 
استنادا عل احتياجات ادلستخدمُت و . كما ؽلكن للمكتبات انتقوم بدراسات لوضع خطط للتسويق الفعال عل ىذه الشبكات . 

 2ادليزات ادلتوفرة اليت تتيحها الشبكات 

:  الملخص الوافي للمواقع و دوره في إتاحة المعلومات - 3

:  مفهوم الملخص الوافي للمواقع و بداية ظهوره 3-1

Rss ىو ترمجة لكلمة "really sumury search  " سبكنك من احلصول على آخر األخبار . و ىو عبارة عن وسيلة سهلة .
و البحث ع ادلواضيع اجلديدة فإن خدمة . فبدال من فتح صفحات الوقع . فور ورودىا على مواقعك ادلفضلة على شبكة األنًتنت 

Rss 3فور نشرىا .  زبربك باجلديد من أخبار و مواضيع على تلك ادلواقع .

 resource " اختصار دلصطلح sumury    rdf sitيف حُت يرى البعض اآلخر أهنا تشَت اىل إطار عرض وضف ادلصادر 
dixription frome work" إال أهنا اآلن تستخدم اختصارreally simple syndication  و اليت تعٍت النشر  

 2. 0ففي دراسة دراسة أراء جعفر حول ادلكتب .  و قد انعكس ىذا التباين على ادلقابالت العربية للمصطلح 4ادلتزامن البسيط 

                                                           
 55ص . مرجع سابق . زلمد ناصر علي . سامل سعيد علي .الكندي 1
 56. مرجع سابق ص . زلمد ناصر علي . سامل سعيد علي . الكندي 2
 بُت web 2. 0إنشاء موقع الكلية الًتبية األساسية و تصميمو و إستخدام تطبيقات . مشروع مقًتح . مجيلة محدان . العيتييب . هنالء داود .  احلمود 3

 204ادلؤسبر العشرون لإلرباد العريب للمكتبات و ادلعلومات ص . أعضاء ىيئة التدريس 
خدمة ادللخص الوايف ما ميزىا وواقعها و كيفية االستفادة منها يف ادلكتبات اجلامعية العريب أعمال ادلؤسبر العشرون لإلرباد العريب . زلمد نوال . عبد اهلل 4

 53 ص 2009. الدار البيضاء . للمكتبات و ادلعلومات 
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وخالصات  . الملخص الوافي للمواقع.  ىو التعليم ادلبسط للمحتوى Rssتوصلت اىل أن ادلقابل العريب األمثل دلصطلح ال 
 اإلحاطة الجاريةكما قام ادلستجوبُت يف ىذه الدراسة بإقًتاح مقابل عريب آخر و ىو  . المواقع

 و كان اذلدف منها إتاحة الفرصة Rssبإنتاج أول إصدار ربت مسمى  " rama nathanv g uha" قام 1999ففي مارس 
و .  غللبها ووضعها يف صفحة واحدة Rssو تقوم ال . للمستخدمُت بإختيار األخبار و ادلعلومات اليت تدخل يف نطاق إىتمامهم 

و كان اجلديد يف ىذه اإلصدارة إمكانية التعامل مع  . 2002 و ذلك يف عام Rss 2. 0من مث توالت اإلصدارات حىت اإلصدار 
قام مركز خدمات األنًتنت و اجملتمع جبامعة ىارفورد بتوحيدىا كمعيار  . 2003و يف يوليو  (البودكاست )ادللفات الصوتية و ادلرئية 

 و مع ظهور متصفحات األنًتنت أصبحت أكثر سهولة حيث يقوم ادلتصفح Rssو توالت بعد ذلك اإلصدارات ادلختلفة ل . عادلية 
 Rss1بالبحث تلقائيا يف ادلواقع اليت توافر هبا تقنية 

 و اليت سبكن من إخبار ادلستفيد xml اليت تعتمد يف بنيتها على لغة الًتميز القابلة للتوسع 2. 0ىي إذا إحدى تطبيقات الويب 
و بعبارة أخرى ىي تقنية توفر خدمة بث أحدث زلتويات ادلوقع على . و ادلفضلة لو . بأحدث ادلعلومات يف ادلواقع اليت ػلددىا 

 2شكل خالصات 

.  ىي خدمة إخبارية رلانية و ىي عبارة عن تقنية ؽلكن خالذلا تقدمي خدمة احلصول على آخر و أحدث األخبار  Rss خدمة الـ
فإن ىذه التقنية تسمح . فبدال من تصفح ادلواقع و البحث عن ادلواضيع اجلديدة . فور ورودىا على ادلواقع اليت قام الفرد باالشًتاك هبا 

 3دبتابعة عدد ضخم من ادلواقع و ادلدونات دون احلاجة لزيارة ادلواقع كلها 

عندما تكون ىناك إضافة حملتوى جديد أو .  بادلكتبات على أهنا تقنية تقوم بإشعار ادلستفيدين آليا Rss  و بالتايل ؽلكن إعتبار الـ
حبيث يوفر ادلستفيد الكثَت من الوقت و ال ػلتاج اىل زيارة موقع ادلكتبة و البحث . معلومات جديدة على موقع ادلكتبة أو فهرسها 

و ىو يعمل على تنزيل و عرض .  الذي يعٍت قاريء األخبار أو قاريء احملتويات reader Rssأما مصطلح . عن اجلديد فيها 
 5و من أشهرىا .  اليت تقوم على ذبميع اخلالصات و عرض زلتواىا للمستفيدين 4 للملتقى Rssنشرات 

 -google reader  

-bloglines 

-my yaho 

من خالل متصفح األنًتنت بتطبيق مدمج  -

                                                           
 336ادلرجع السابق ص .  يف مؤسسات ادلعلومات 2. 0تكنلوجيا الويب . آالء جعفر الصادق زلمد . الطيب 1
 59ص . الرجع السابق . زلمد نوال . عبد اهلل 2
 60ادلرجع نفسو ص 3
 الصفح نفسها .  ادلرجع نفسو 4
 339 يف مؤسسات ادلعلومات ادلرجع السابق ص 2. 0تكنلوجيا الويب . آالء جعفر الصادق زلمد .  الطيب 5
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:   أىمية و مميزات خدمة الملخص الوافي للمواقع في مواقع المكتبات الجامعية 3-2

خصووصا ما يتعلق .  ووسيلة جديدة من وسائل تقدمي اخلدمات على شبكة االنًتنت 2. 0 ىي إحدى تطبيقات الويب Rss تقنية 
. فهي تتمتع دبميزات عديدة وواضحة بالنسبة لكل من ادلستفيد و ادلكتبة . اإلحاطة اجلارية و اليقظة . خبدمات البث اإلنتقائي 

:  ودبكن ذكر أىم شليزاتو فيما يلي 

 1ربقق خدمة ادللخص الوايف للمواقع شليزات أعلها : بالنسبة للمستفيد - 

 يكفي لإلستفادة من ىذه اخلدمة و ال يتطلب اإلشًتاك من ظلاذج  Rss reader فوجود برنامج : سهولة اإلشًتاك يف اخلدمة - 
البيانات  

 يوم بإستَتاد ادلعلومات تلقائيا من  Rss readerبرنامج . و خاصة عند متابعة ادلستفيد لعدد ضخم من ادلواقع :توفَت الوقت - 
بدال من اإلطالع على كل موقع على حدى  . ادلواقع اليت يتم ربديثها 

  (حسب اختيار ادلستفيد . ىجائيا /تارؼليا ) بًتتيب ادلعلومات اليت مت استَتادىا  Rss readerيقوم : التنظيم -

و قوم ادلستفيد بإختيار ادلواقع ادلراد متابعة تطوراهتا و بالتايل فلن يواجو مشكلة الرسائل الدعائية و : الًتشيح أو االختيار - 
. االعالنات كما يف الربيد اإللكًتوين مثال 

 شلا ػلقق password  (user name)فاخلدمة ال ربتاج لبيانات شخصية و ال حساب دخول إليها : اخلصوصية و األمان - 
قدر من اخلصوصية و األمان للمستفيد  

تتيح للمستفيد معرفة أحدث ادلعلومات من أكثر من مصد - 

اخل  .........الدوريات اإللكًتونية أيضا بادلوقع – مثل قواعد البيانات ادلتاحة من خالل موقع ادلكتبة . ر داخل ادلوقع الواحد 

 2ربسن إستخدام ادلعلومات يف رلال عمل ادلستفيد من خالل تعديل أو تغيَت إذباه البث مع ذبنب تكرار العمل - 

:  و بالنسبة للمكتبة فهي تفيد يف 

تعد آداة جد فعالة للتسويق خلدمات ادلكتبة عرب موقعها على االنًتنت من جهة و من جهة أخرى ىي آداة : التسويق و الًتويج - 
. حيث ربيطهم بكل ادلستجدات يف رلال عملهم و نشاطهم . من أدوات اليقظة بالنسبة دلتخصصي ادلعلومات 

ربديث ادلوقع و تطويره و ربقيق استخدام فعال لكل خدمات ادلكتبة  - 

                                                           
 (على اخلط  )  يف مواقع ادلكتبات و مرافق ادلعلومات   Rss rich site summaryاستخدام تقنية الوايف للمواقع . متويل ،أمحد سعيد أمحد1

cybrarian journal  2009 . متاح على 21ع http//www.journal cybrarian.org/ index php ? option = com 
content de view = article id =490 : q-q-Rss –rich –site-summary-catid=144:2009 -05-20-53-

29a9temid=62 :( 05/04/2018زيارة يوم)  
 69ص . ادلرجع السابق .  عبد اهلل ، زلمد نوال 2
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:  تقدمي إحدى خدمات ادلكتبات اجلامعية و ىي البث االنتقائي و االحاطة اجلارية - 

إذ تقوم ادلكتبة بإعالمهم .  بتحديد اىتماماهتم ادلوضوعية  Rssفمن خالل البث االنتقائي ؽلكن للمستفيدين التسجيل يف خدمة 
و كذلك . و يف ىذا إقتصاد للجهد لدى ادلعنيُت . بصفة فردية و آنية و ديناميكية بكل ادلستجدات اليت ذلا عالقة هبذه ادلواضيع 

 1جعل ادلستفيد يتمتع بأكثر حرية يف التعبَت عن حاجاتو و طرق حبثو عن مصادر ادلعلومات 

أما من خالل خدمة اإلحاطة اجلارية ؽلكن إعالم ادلستفيدين بأحدث ما وصل اىل ادلكتبة من أوعية معلومات بل من ادلعلومات 
و قد تقوم  . Rssنفسها حيث ؽلكن ربطها دبوقع ادلعلومة و إتاحتها عن طريق ىذه اخلدمة و ال بد أن يكونوا مشًتكُت يف خدمة الـ 

 2ادلكتبة جبعل خدمة اإلحاطة جلارية دبقابل مادي  تكون عنصرا من العناصر اليت تثري ادلوارد ادلالية للمكتبات 

 : كيفية االشتراك في خدمة الملخص الوافي للموقع 3-3

 
: تكون برتقالية اللون و ربمل العالمات . معظم مواقع الويب تتيح أيقونة يف أعلى و أسفل صفحة الويب 

سبتاز ىذه الطريقة . حيث بالنظر اىل ىذه االيقونات بادلواقع سوف تأخذك لصفحة أخرى تتوفر على بيانات و خيارات االشًتاك 
 3أو يف مواقع عديدة فهي زبص موقع واحد . بأهنا سريعة لكن ال سبكن من البحث عن ادللخصات بعدد كبَت 

:  استخدامات الملخص الوافي للموقع بالمكتبات الجامعية 3-4

اختصاصي ادلعلومات و ادلستفيدين  : يستعمل ادللخص الوايف للموقع من طرف فئتُت 

 :االستخدامات المهنية -

Meredith G forkas وضعت سببُت الستعمال اختصاصي ادلعلومات لتطبيقات Rss 4 بادلكتبات وعلا 

  اعالم رلتمع ادلعلومات بادلفتنيات اجلديدة بادلكتبة 
احاطة مستعملي ادلكتبة عندما تكون مصادر جديدة منشورة على الشبكة  

 5:أما شابونية عمر فقد خلص ىذه االستعماالت فيم يلي 

                                                           
.  ضلو ظلوذج جيل ثاين للمكتبات الوطنية العربية و دوره يف مواصلة إرساء رلتمع ادلعرفة العريب ادلعاصر 2. 0ادلكتبة الوطنية يف بيئة الويب .  مربك ،سامي 1

 932 . 2013 (اعالم ادلدينة ادلنورة  )أعمال ادلؤسبر الرابع و العشرون لإلرباد العريب للمكتبات و ادلعلومات 
 ادلرجع السابق . أماين ،مجال. رلاىد 2
 169ص . ادلرجع السابق . بن زكة، وسام 3
 170ص .ادلرجع السابق . بن زكة، وسام 4
أعمال ادللتقى الوطٍت حول ادلعلومات العلمية و التقنية يف اجلامعات . وسيلة لليقظة ادلعلوماتية يف ادلكتبات : RSSتقنية . شابونية ،عمر ، شنيقل ، نزار 5

 12ص . 2010اجلزائرية، اجلزائر،
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  تتبع اصدارات الباشرين و صدور اجملالت االلكًتونية 
  من خالل تتبع ادلدونات ادلتخصصة و مواقع اجملالت ادلتخصصة .يقظة معلوماتية مهنية 
  يقظة تكنولوجية و يقظة مرتبطة برباءات االخًتاع 
  يقظة حول ادلناقصات و عروض االسواق 
   بث ادلعلومات و التعريف بادلنتجات اجلديدة

 : RSSاستخدامات المستفيدين ل - 

 1 يف النقاط االتية RSSؽلكن تصنيف اخلدمات اليت توفرىا تقنية ال

  نشر أخبار ادلكتبة و تتضمن: 
 تعليمات ادلكتبة  -
 أوقات العمل  -
  التعريف بادلقتنيات اجلديدة بكل أنواعها  -
  االحاطة بإغلابيات االسئلة ادلتكررة للمستفيدين 

 2:ومن أجل تفصيل ىذه اخلدمات البد من 

اتاحة اخلدمة على كل صفحات ادلوقع  - 

أن تكون اخلدمة ادلتاحة على فهرس ادلكتبة  - 

وضع أيقونة اخلدمة يف الصفحة الرئيسية للموقع و بشكل بارز - 

الويكي و خدماتها  - 4

:  مفهوم الويكي و بداية ظهورىا 4-1

"  و تعٍت Wee kee wee keeىي كلمة مأخوذة من لغة جزر اذلاواي من عبارة  (wiki )كلمة ويكي " تعريف الويكي " 
 جديدة htmlو تتميز مواقع الويكي بسهولة انشاء صفحات . وىو نظام دلشاركة ادلعرفة يف اجملتمعات الرقمية " بسرعة " أو " سريع 

اضافة اىل تسجيل أي تغيَت طرأ على زلتوى ادلوقع يف . بطريقة بسيطة مع القدرة على اسًتجاع أي صفحة اىل احدى حاالهتا السابقة 
قاعدة بيانات  

ؽلكن تعريف الويكي بأنو برنامج يوضع على خادم موقع ما و يسمح للمستخدمُت أعضاء كانوا أو غَت أعضاء يف ادلوقع بادلشاركة يف 
اضافة أو حذف أو تعديل زلتوى ادلوقع يسَت و سهولة بالغة  

                                                           

 339ص. يف مؤسسات ادلعلومات ادلرجع السابق 2-0تكنولوجيا الويب . أالء جعفر الصادق زلمد . الطيب 1
 ادلرجع نفسو الصفحة نفسها2
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بأنو نظام رلاين لصفحات الويب يسمح حبفظ و ربرير ادلعلومات على شكل قاعدة بيانات بشكل يسمح Karasauvdisو يعرفو 
 1"بتحريرىا و تعديلها بواسطة أي مستفيد 

وكانت النقلة األكرب يف تاريخ انشاء الويكي عام .  هبدف تبادل ادلعلومات بُت مربرلي الكوميوتر 1990حيث ظهر الويكي يف عام 
 20000ويف هناية نفس السنة بلغ عدد ادلقاالت اىل .  بظهور موسوعة الويكيبيديا كموسوعة حرة متاحة على اخلط ادلباشر 2001

 لغة  20مقالة ب 

وتعرف ادلوسوعة العربية احلرة تقنيات الويكي على أهنا نوع من ادلواقع االلكًتونية يسمح للزوايا باضافة احملتويات و تعديلها دون أي 
وقد تشَت كلمة و يكي أيضا اىل برامج الويكي ادلستخدمة يف تشغيل ىذا النوع من ادلواقع  . قيود 

الصور و الكتب .  مل تعتمد فقط على النصوص بل امتدت لتشمل اخلرائط wikiان التطبيقات اليت أنتجتها تقنية التأليف ادلشًتك 
 2:و غَتىا كما يلي 

 wikibooks            الكتب احلرة Wikpediaادلوسوعات احلرة 

 wikineuws االخبار Wikitionaryالقواميس احلرة 

 Wiksources  احلرة (ادلصادر)مستودع ادللفات ادلشًتكةادلكتبة 

 تطبيقات الويكي بالمكتبات  4-2 

 3: ىناك أنظمة تعد االفضل دلكتبات ومؤسسات ادلعلومات وىي 

تتميز بدم و اجهتها للكثَت من اللغات و منها العربية و .  و اليت تشغل ادلوقع الشهَت لويكبيديا  media - wikiميديا و يكي 
ومن الناحية الفنية تقدم االداء العايل جدا مع وجود نظام للفهرسة حيث تعرض  تنقل ادلقال و مباشرة بتوجو . نظام لالضافات 

ىذا مع وجود امكانية البحث ادلتقدم عاىل االداء  . ادلستفيد للعنصر ادلطلوب 

البساطة ميزهتا الرئيسية و ميزهتا الثانية ىي . من أبسط أنظمة  الويكي سواء للمستخدم أو للمؤسس :  Doku wikiدوكو ويكي 
عدم استخدامها لقاعدة بيانات بل زبزن كافة معلوماهتا يف ملفات و ىذه ادليزة ذبعل من عملية النسخ االحتياطي و االسًتجاع عملية 

لكن عندما تكون االستخدامات جد كبَتة فهذه ادليزة تصبح سلبية الن عملية اسًتجاع ادلعلومات تصبح بطيئة  . سهلة جدا 

. مدونات . منتدى . فهي تتمن و يكي . ميزهتا الرئيسية ىي ادلساعلة أي مشاركة الزوار بكل معانيها : Tiki wiki:تيكي ويكي 
وكل ىذا يف نظام . تعدد اللغات و نظام مالحقو األخطاء . دليل ادلواقع . نظام خرائط شبيو خبرائط غوغل . ألبوم صور . مقاالت 
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 www. Wikiواحد ؽلكن الختصاصي ادلعلومات ربميل ىذه االنظمة الثالث أو الربامج احلرة من خالل ادلوقع االلكًتوين 
matrix .com.   و تثبيتها بغرف انشاء ويكي مكتبة 

:  مميزات تطبيقات الويكي 4-3

 1:حقق التأليف ادلشًتك انتشار كبَتا يف رلال نشر ادلعرفة نظرا دلا أضافتو التقنية من شليزات نذكر أعلها 

فكل صفحة تتضمن رابطا لتغيَت زلتوياهتا  . تبسيط الويكي عملية ربرير احملتويات * 

 للمشاركة يف اضافة و تعديل زلتويات مواقع الويكي  htmlفال حاجة لتعلم لغة  . تستخدم الويكي أوامر بسيطة لتنسيق زلتوياهتا * 

فاذا أخطأ ستخفي ما يف ربرير احدى الصفحات ؽلكن الرجوع اىل الصفحات . ربتفظ مواقع الويكي بسجل لتاريخ الصفحات *  
و ؽلكن ادلقارنة بُت الصفحات إلظهار الفرق بينهما  . السابقة احملفوظة 

فأغلبها تسمح ألي زائر بتعديل و اضافة احملتويات دون احلاجة اىل تسجيل يف ادلواقع  . تشجع مواقع الويكي على العمل اجلماعي * 

فعند انشاء . فهي ربتفظ بكل زلتويات ادلوقع يف قاعدة بيانات متشعبة . الويكي تبسط عملية انشاء روابط لصفحات أخرى * 
صفحة جديدة يقوم برنامج الويكي تلقائيا بانشاء روابط ذلا يف الصفحات االخرى  

. حيث تعمل مواقع الويكي كقاعدة بيانات من وؽلكن من خالذلا تنظيم احملتويات بالطريقة ادلرغوبة . تبسيط عملية تنظيم احملتويات * 
أو بدون أقسام و ىذه ادلرونة غَت متوفرة يف برامج ادارة احملتويات  .فهي تستطيع أن تنظم احملتويات عن طريق االقسام 

 2 نذكر منها :جوانب سلبية للويكي 

عدم الثقة الكاملة يف ادلعلومات ادلنشورة يف تطبيقات التأليف احلر دبا أهنا مصادر حرة  - 

تسمح ألي شخص باالضافة و التحرير حملتوياهتا فتوجد احتماالت كبَتة بنشر معلومات خاطئة  - 

تطبيقات التأليف احلر رلال خصب للحرب ادلعلوماتية بُت الدول و االشخاص حيث ؽلكن استغالل التأليف احلر يف نشر معلومات 
مشوىة و مضللة حول ادلنافسُت و االعداء  

 استخدامات الويكي في مجال المكتبات و مؤسسات المعلومات  4-4

 3ؽلكن استخدام تقنية التأليف ادلشًتك يف العديد من اجلوانب داخل ادلكتبات منها 

  انشاء شبكة داخلية للعاملُت 
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  تبادل البيانات بُت العاملُت يف ادلكتبة 
  تبادل اخلربات و ادلعلومات يف العمل 
  التخطيط للمقابالت و الربامج و ادلؤسبرات 
  اتاحة مواد متعلقة دبوضوعات الدراسة يف ادلكتبات اجلامعية و ادلدرسية 
  اتاحة مواد دلوضوعات حبثية متخصصة 
  بناء اجملتمع احمللي للمكتبة  
  كدليل موضوعي متخصص 
  ربديد مكان ادلكتبة 
  كدليل للكتب 
  االعالن عن اجلديد من أخبار ادلكتبة  

البود كاست : ملفات البث االلكتروني -5

: دخل مفاىيمي -5-1 

الشهَت من شركة أبل و ادلستخدم يف حفظ  (IPOD)مأخوذ من جهاز  (POD)كلمة بود كاست عبارة عن مقطعُت االول 
 قامت احملطات االذاعية على االنًتنت بتبٍت 2004ففي أواخر عام . ويعٍت النشر  (Cast)ادللفات الصوتية و تشغيلها و الثاين 

 1فكرة التدوين الصويت لنشر زلتويات االذاعية 

فهو عبارة عن سلسلة . 2ىو مصطلح يعرب عن نشر الوسائط ادلتعددة مثل الفيديو الوت و الصورة عرب االنًتنت بطريقة مضغوطة - 
. و اليت يتم انشاؤىا لتتاح للتحميل من خالل البث عرب الويب . من ملفات الوسائط الرقمية ادلسموعة أو ادلرئية 

بأنو ملف وسائط رقمي مسموع أو مرئي يتم بثو أو توزيعو عرب شبكة االنًتنت من خالل خدمة التلقيم ODLIS ويعرفو قاموس 
اذلواتف احملمولة أو .  MP3و دبجرد أن تتم اتاحتو ؽلكن ربميلو لالستماع اليو باستخدام أجهزة كمشغالت ملفات . السريع 

 3احلاسبات الشخصية 

                                                           

جامعة ساو : ادلملكة ادلتحدة  : (على اخلط  ) يف خدمة التعليم و التدريب االلكًتوين 2-0توظيف تقنيات الويب .  اخلليفة، ىند بنت سليمان 1
متاح على  . دت . هتمبتون 

http// irc –online –net/library /wp.content / uploads /2010/06/21 312-pdf 
(  10/04/2018زيارة يوم  )
 301ص .ادلرجع السابق . يف مؤسسات ادلعلومات 2-0تكنولوجيا الويب . الطيب، أالء جعفر الصادق زلمد 2
. دراسة لتجربة منظومة مكتبات جامعة جورجيا بأثينا :  و تطبيقاهتا يف ادلكتبات  pod castingتقنية البث االلكًتوين ادلسموع  .  محدي، أمل وجيو 3

 81ص . 2009. الدار البيضاء  (اعلم  )أعمال ادلؤسبر العشرون لالرباد العريب للمكتبات و ادلعلومات 
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عندما بدأ رلموعة من االفراد يف انتاج ادللفات االلكًتونية ادلسموعة  . 2004و ترجع البدايات االوىل لتقنية البث االلكًتوين اىل عام 
 2007 وحىت الشهر نفسو من عام 2005وبدءا من فيفري .  تالىا بعد ذلك البدء يف انتاج ادللفات ادلرئية MP3خاصة من نوع 

 زلاولة 24أكثر من . أ. بلغ عدد احملاوالت لتسجيل البث االلكًتوين كعالمة ذبارية من قبل العديد من الشركات بالواليات م. 
 ذكرت صحيفة نيويورك تاؽلز أن عدد ملفات البث االلكًتوين ادلتاحة للتحميل على شبكة االنًتنت قد 2005حيث أنو يف سنة .

 ملف  7000تعدى 

كما ذكرت ماري مادين يف دراستها ادلسحية اليت أجرهتا لرصيد معدل استخدام و ربميل ملفات البث االلكًتوين ضمن مشروع 
Pew internet and america life  project من مستخدمي  % 12 مليون شخص بنسبة 17 أن ىناك ما يقارب

 1 عاما 29 اىل 18شبكة االنًتنت تًتاوح أعمارىم ما بُت 

و كأحد التطبيقات للجيل الثاين اليت اعتمدهتا ادلكتبات يف . وىناك ماؽليز ملفات البث االلكًتوين عن غَتىا من ملفات احلواسيب 
 2تقدمي خدماهتا على اخلط مايلي 

ما ؽلكن ادلستفيد من االستماع اليو و تصفح مواقع أخرى أو قراءة نصوص يف نفس . أهنا ملفات رقمية قد تكون يف شكل مسموع * 
الوقت  

ىي ملفات تفيد فئة معينة من ادلستفيدين و ىي ذوي االحتياجات اخلاصة شلن ال يستطيعون مثال التنقل اىل ادلكتبة أو يفتقدون * 
كادلناقشات و اللقاءات مع الشخصيات اذلامة أو . فملفات البث االلكًتوين جد فعالة يف نقل ادلعلومات ذلذه الفئة . الحد احلواس 

بث زلاضرات ودروس خاصة بالتعليم  

فمعظم ادللفات ادلوجودة يف شبكة االنًتنت .  اليت ؽلكنها أن تعمل خارج الشبكة 2-0ىي التطبيق الوحيد من تطبيقات الويب * 
. بغرض االستخدام خارج الشبكة . لكن ملفات البث االلكًتوين لديها خاصية امكانية التحميل السريع . ربتاج أن تتصل بالشبكة 

يعٍت ذلا الدور الكبَت يف نشر  و توزيع ادلعلومات  

:  أسباب تبني المكتبات الجامعية لتقنية البث االلكتروني 5-2

عند بداية ظهورىا على عكس التطبيقات االخرى . اجلدير بالذكر أن ادلكتبات قد تأخرت يف تبٍت استخدام تقنية ابث االلكًتوين 
اال بعد . فلم تتجو ادلكتبات و خاصة اجلامعية مزىا فعليا الستخدام ملفات البث االلكًتوين . كادلدونات و الشبكات االجتماعية 

وترجع أسباب تبٍت . يف وضع و تسيَت منظومة التعليم االلكًتوين و التعليم عن بعد . تبنيها و انتشار استخدامها من قبل اجلامعات 
 3ادلكتبات بشكل عام و اجلامعية منها على وجو اخلصوص لتقنية البث االلكًتوين اىل 
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ومن مث طبيعة االحتياجات ادلعلوماتية جملتمع ادلكتبة من مست مستفيدين و أساتذة شلا فرض على . تغيَت أساليب التعليم و التعلم * 
ادلكتبات دورا جديدا تقوم بو ضمن ادلنطومة التعليمية و صارت ادلبادرة من جانبها يف البحث عن ادلستفيدين احملتملُت و الوصول 

وىو " االفضل أن تذىب ادلكتبة أين يوجد ادلستفيدون " وظهر شعار . اليهم ىو االىم فيما تقوم بو ادلكتبة من أنشطة و خدمات 
الشعار الذي يتبعو اجليل الثاين يف الوصول اىل أكرب عدد شلكن من ادلستفيدين  

حيث تساعد على تنمية قدرة مستخدميها يف احلصول على ادلعلومات . استثمار تقنية البث االلكًتوين كأداة حملو االمية ادلعلوماتية *
خصوصا بتوظيف التقنيات احلديثة بادلكتبات فهي و سيلة جيدة للقضاء على االمية ادلعلوماتية و التكنولوجيا معا  . ذاتيا و تقييمها 

الدور الكبَت و احليوي الذي تؤديو ملفات البث االلكًتوين يف نشر و توزيع ادلعلومات و االحداث و االخبار على شبكة االنًتنت * 
باالضافة اىل أن ىذه ادللفات ؽلكن أن تشكل أرشيف الكًتونيا ؽلكن للمكتبات االعتماد عليو و احلصول على تقييمات و مراجعات  

 1: أنواع ملفات البث االلكتروني 5-3

: ىناك ثالث أشكال للبث االلكًتوين و ىي 

  Podcasting:التدوين الصويت -

 vodcasting:التدوين ادلرئي - 

 phodcasting:التدوين الفوتوغرايف أو ادلرئي 

: التدوين الصوتي * 

 فهو Podcastتعرب كلها عن الكلمة الشائعة البود كاست . التدوين الصويت او البث االلكًتوين ادلسموع أو ادلشاركة دبلفات صوتية 
 يعٍت خلق احملتوى الصويت    Podcasting   وبذلك فان التدوين الصويت  . MP32على االرجح بامتداد . ملف صويت 

: ومن أىم مزودي خدمات التدوين الصويت . حيثما كان و كيفما أراد . للجمهور الذي يرغب يف االستماع لو عندما يريد ذلك 

Podcast  picklejtones store juice + 

: التدوين المرئي *

يشَت اىل نشر مقاطع فيديو . كما يسمى أحيانا vodcast  أو فود كاست podcastvideoمصطلح فيديو بود كاست  
ويعد مصطلح الفود كاست دبثابة حالة خاصة من . webeefodحسب الطلب على االنًتنت باستخدام تقنيات تلقيم الويب 

تقنيات البود كاست و اليت عادة ما تستخدم لنقل الصوت ولن كان قد مت تصوره لدى البعض على أنو تقنية تسمح بنقل ملفات 
الوسائط ادلتعددة سواء كانت صوت أو فيديو  
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. ادلشاركة دبلفات مرئية على االنًتنت . التأليف ادلرئي . اال ان عملية نشر مقاطع فيديو يعرب عنها دبصطلحات عديدة كالبث ادلرئي 
ومن أشهر مزودي خدمات التدوين ادلرئي . ومصطلح الفود كاست أو التدوين ادلرئي ىو االكثر شيوعا و استخداما 

vodcasting 1:مايلي 

Vimeo-videogoogle.youtube 

سوف غلعلو قادرا على تقدمي خدمات عديدة من خالل ىذه ادلواقع . اذن استخدام اختصاصي ادلعلومات دلوقع تشاطر الفيديو 
 2: ومنها

تقدمي جولة عن ادلكتبة و عرض االعالنات و معارض الكتب  * 

وسلتلف التطبيقات و اخلدمات بادلوقع  . وضع تسجيل فيديو لكيفية استخدام فهرس ادلكتبة * 

شرح لكيفية استخدامقواعد البيانات ادلشًتك هبا يف الكتبة  * 

عرض احملاضرات و ادلؤسبرات اليت ذبرى بادلكتبة  * 

 photo casting:التدوين الفوتوغرايف * 

وبذلك من ادلمكن أن . ولكن احملتوى ادلشًتك ىنا ىو الصور . التدوين الصوري يشبو اىل حد بعيد التدوين الصويت و التدوين ادلرئي 
 Flickrصور يتم نشرىا على االنًتنت عادة عن طريق تقنيات التدوين أو منصات مثل . يعرف التدوين ادلرئي أو البث الصوري بأنو 

 3: مث يتم تلقائيا نشره باستخدام تقنيات تلقيم الويب ومن مزودي خدمات التدوين الصويت ما يلي 

Picasa web ablums photlucker –flickr 

وعادة ما . فهي موقع دلشاركة الصور و حفظها  وتنظيمها . ومن أشر ادلواقع عادليا للمشاركة يف الصور صلد الشبكة االجتماعية فليكر 
وىي . Tagsمن خالل كلمات مفتاحية تعرف باسم .تسمح مواقع و منصات التدوين الصوري دلستخدمي ادلوقع بتنظيم الصور 

. تسمح للباحثُت باغلاد الصور بسهولة حبسب موضوع معُت كموقع التقاط الصور أو اسم الصور أو موضوع مرتبط بكلمة البحث 
كما تسمح بتنظيم صور ادلستخدمُت كمجموعات عامة تشًتك يف صفات معينة  

 4: وعموما ؽلكن أن تتاح سلتلف أنواع ملفات البث االلكًتوين على شبكة االنًتنت من خالل 

 blinkx..…حيث ؽلكن البحث بادلوضوع أو عنوان ادللف للوصول اليها ومن أبرز خذه االدلة . أدلة ملفات البث االلكًتوين * 
.podcast pickle .jtunes store اخل
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 podzingerو موقع  You tubeادلواقع ادلتاحة على شبكة االنًتنت مثل موقع * 

 juice.Fireant.Bloglinesو مواقع ذبميع ملفات البث االلكًتوين و اليت من أبرزىا .زلركات البحث ادلختلفة * 

:  استخدامات ملفات البث االلكترونية على مواقع المكتبات و مؤسسات المعلومات 5-4

 1:نذكر أعلمها فيما يلي 

  اجلوالت االرشادية يف ادلكتبة 
  تعليمات لكيفية استخدام خدمات ومصادر ادلكتبة 
  أخبار ادلكتبة يف شكل صويت أو مرئي 
  مواد صوتية أو مرئية لدورات و ندوات و فصول دراسية تنظمها ادلكتبة  
  تسجيالت صوتية أو مرئية للمحاضرات و الدروس 
  مواد صوتية أو مرئية خاصة دبواضيع حبثية متخصصة 
  االعالن عن التقنيات احلديثة 
  عرض اللقاءات مع الشخصيات البارزة يف رلتمع ادلكتبة 
  تسويق خدمات ادلكتبة 
  برامج زلو االمية ادلعلوماتية  
  تقدمي خدمات مرجعية للمستفيدين 
  انشاء رللدات جملموعات صور ادلكتبة 
  اعداد خولة مصورة عن ادلكتبة  
  تسويق ادلصادر الرقمية ادلتاحة على موقع ادلكتبة 
   تبادل رلموعات الصور مع ادلكتبات ادلناظرة

 :ماىيتو و خصائصو :مدخل الى التوسيم - 6

سواء اليت تعتمد على نظم تصنيف . مفهوم التوسيم من حيث العمل ال ؼلتلف كثَتا عن أليات تنظيم اجملموعات ادلكتبية التقليدية 
و اللذان  (cdu)أو التصنيف العشري العادلي  (cdd)أو اليت تستعُت بنظم التصنيف ادلعروفة مثل تصنيف العشري لديوي . خاصة 

يقسمان ادلعرفة البشرية اىل فئات و فروع يف حُت صلد أن نظم ادلعلومات احلديثة اليت تتيح مصادر ادلعلومات على الشبكة العنكبوتية 
. وىو ما يتجلى بادلكتبة التقليدية يف حالة البحث عن عنوان معُت دون االستعانة بالرمز و رقم التصنيف . زبتلف يف تنظيم مصادرىا 
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مشكلة بذلك وصوب تصب يف . بل يكون االعتماد على قائمة بالعناويُت و ادلصادر اليت ذلا صلة دبوضوع العنوان و كلماتو ادلفتاحية 
 1نفس ادلوضوع ذلك العنوان ادلرغوب فيو 

:  مفهوم التوسيم و تطوراتو 6-1

اذ يسمح جلمهور ادلستفيدين من تطبيق و استخدام الكلمات ادلفتاحية ألنواع . يعترب التوسيم أسلوب شعيب للوصف ادلوضوعي 
فأسلوب التوسيم يتيح للمستفيدين . متعددة من ادلصادر ادلعتمدة على الويب ألغراض التنظيم و االسًتجاع التشاركي للمعلومات 

 2ذبميع ادلصادر ادلتشاهبة معا باستخدام مصطلحاهتم اخلاصة مع قيود قليلة أودون قيود 

و يعمل ىذا بطريقة فعالة ألن كل . نقطة انطالق ضلو روابط و مواقع جديدة للمصادر و ادلفاىيم  (tag)من ىنا يعترب كل وسم 
وسم ػليل اىل رلموعة من ادلصادر غَت مرتبة مع بعضها البعض و تتواجد يف أماكن سلتلفة من خالل عالقات و روابط متعددة  

اذ ( . كتب رقمية ) و اليت تشتمل على عدد ىائل من ادلصادر  (library thing)ويتضح ىذا من خالل ما تقدمو ادلكتبة 
 3تسمح ىذه ادلكتبة للمستخدمُت بتعقب  و متابعة و اضافة كلمات مفتاحية دبواضيع اىتماماهتم للمصدر اليت زبدمهم

: تطورات الترسيم * 

مث  (delicious) من خالل موقع 2003تعترب مواقع ادلفضالت االجتماعية أوىل النظم اليت استخدمت التوسيم التعاوين بداية سنة 
. الربرليات االجتماعية . تطور التوسيم لدى ادلستخدمُت بواسطة تكامل رلموعة من القطاعات ادلهمة تتمثل قي ىندسة ادلعلومات 

ىذه العناصر الثالثة ساعدت التوسيم على تقدمي صورة أفضل يف عمليات تنظيم و حبث و اسًتجاع . ادارة ادلعلومات الشخصية 
 4ادلعلومات 

  ىندسة المعلومات: 

و أهنا فن و علم تنظيم و تصنيف مواقع " على اهنا تصميم ىيكلي لبيئة معلومات تشاركية "يعرفها معهد ىندسة ادلعلومات 
و الشبكات احمللية و مصادر ادلعلومات على الشبكة العنكبوتية و الربرليات و التطبيقات لوضع دعامة متينة تتيح . الويب 

 5االستخدام االمثل قصد الوصول اىل مصادر ادلعلومات 
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  البرمجيات االجتماعية: 
أما من الناحية التطبيقية فهي عبارة عن . من الناحية التحليلية تعترب الربرلة و سيلة سبكن االفراد من التواصل عرب احلواسيب 

تطبيقات يتم استخدامها من قبل االفراد للتواصل و تقاسم ادلعلومات على شبكة االنًتنت  
  ادارة المعلومات الشخصية: 

على اخلط ادلباشر فان ادارة ادلعلومات الشخصية تشَت اىل تلك ادلمارسات و دراسة  (wiki pedia)حسب موسوعة 
تنظيم و حفظ و اسًتجاع و استخدام مواد ادلعلومات مثل الوثائق النصية الورقية و . نشاطات االفراد ادلنجزة هبدف اكتساب 

 1و اصلازىا دلختلف الوظائف اليت يقوم هبا الفرد .... الربيد االلكًتوين . صفحات الويب . الرقمية 

( : tag Cloud ) سحابة الوسوم 6-2

عبارة عن طريقة لتمثيل رلموعة من الوسوم حيث أن االستخدام ادلتكرر للوسوم  (حشد الوسوم )سحابة الوسوم أو كما يصطلح عليو 
فكل وسم . فهي تقدم فكرة عن الوسوم االكثر شعبية و االكثر استخداما . عادة ما يتم ربديده من خالل حجم و لون تلك الوسوم 

 2من ىذه السحابة ػليل اىل ربط أو أكثر للمصادر ذات الصلة بادلوضوع ما غلعلها عبارة عن شكل من أشكال التصفح على الشبكة

: ماىيتها و خصائصها :  تقنية الفلكسونومي 6-3

وعرفت على أهنا عملية انشاء ادلستخدم للمقيادات أو تصنيف اجملتمع للمصادر . تقنية الفلكسونومي ىي ناتج لعملية التوسيم 
كما وصفتها موسوعة ويكيبيديا بأهنا منهجية اسًتجاع ادلعلومات على شبكة االنًتنت و اليت تتكون من ادلعلومات اليت مت . 3الرقمية 

و بطاقات غَت زلددة تساعد على تقسيم احملتوى مثل صفحات الويب و الصور احململة على الشبكة و . انشاؤىا بطريقة تعاونية 
 4وعادة ما يعترب مفهوم التعاون على الفلكسونومي. روابط مواقع الويب 

 تعٍت taxonomy تعٍت الناس و كلمةfolks. وىو مهندس معلومات tomas vanderwalالفلكسونومي من ابتكار
من خالل  . أو بالتعاون مع أفراد اخرين . أي التصنيف من قبل الناس . التصنيف 

عملية و ) وعملية التصنيف ىنا تسمى  tag gingو تعرف ىذه الكلمات . استخدام كلمات تعربعن احملتوى بغرض و صفو - 
حيث يقوم كل مستخدم عند اضافة ادلادةبادخال كلمات معينة تكون أىم الكلمات يف  (ضع وسم أو ما يعرف بالكلمات ادلفتاحية 

 5ادلادة مث يتم التصنيف فهو أشبو بالتصنيف داخل التصنيف 
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حيث ظهرت أكثر من .  كمصطلح للتعبَت عن تصنيف يبتكره ادلستخدمون 2004لقد ظهر مصطلح فلكسونومي بداية من عام 
ىو " زلاولة لتعريف ىذا ادلصطلح وكل واحد من ادلتخصصُت عرفها حسب رلال زبصصو و ؽلكن اخلروج بتعريف شامل للفلكسونومي

ويتم وضع ىذه الوصفات بدون  . (موقع ما  )نظام يتم فيو استخدام واصفات غَت معيارية من االفراد ادلستخدمُت لشبكة االنًتنت 
 1بناءا على االىتمامات الشخصية . قيود 

:  أنواع الفلكسونومي 6-4

 :اىل وجود نوعُت من الفلكسونومي علا  (Tomas vanderwal)أشار ادلهندس 

حيث ؽلكن للمستفيد الذي رفع احملتوى اىل ادلوقع فقط دون غَته  :( Narrow folksonomy)الفلكسونومي الضيقة * 
وما ؽليز ىذا النوع من الفلكسونومي أهنا تسعى لتحقيق أىداف . من ادلستفيدين من وضع الواصفات أو التيجان و العكس صحيح 

شخصية  

يف ىذا النوع ؽلكن جلميع ادلستفيدين من وضع تيجان شلختلفة للمحتوى Broad folksonomy :الفلكسونومي العريضة* 
يتح ىذا النوع امكانية تشارك ادلستخدمُت يف استخدام نفس الوسم من خالل االعتماد  . 2الواحد بقص النظر عن صاحب احملتوى 

فهي ال تعمل فقط على تنظيم و ترتيب مصادر ادلعلومات بل تقوم كذلك بربط عالقات بُت . على الشبكات االجتماعية 
ادلستخدمُت الذين يتقامسون نفس االىتمامات  

:  مميزات و عيوب الفلكسونومي6-5

 من أىم شليزات الفلكسونومي أنو لسي أفضل من ادلصطلحات ادلقيدة و لكن أفضل من ال شيء ومن ادلمكن عرض Shirkyأشار 
 3شليزات الفلكسونومي يف النقاط االتية 

يعكس فعليا ادلصطلحات اليت يتم استخدامها من طرف االفراد ادلستخدمُت دلصادر ادلعلومات  - 

حيث يعترب نواة لبداية العمل على التنقيح و االستبعاد لتكوين مكنز جيد  . يعترب بداية مكنز - 

امكانية اضافة العديد من ادلصطلحات للتعبَت عن مصدر واحد  - 

اليت سبكنو من وصف ادلعلومات بكلمات تعكس احتياجاتو  . امكانية استخدام ادلستخدم للغتو اخلاصة -  

امكانية استخدام ادلستخدم دلصطلحات ذات معاين معينة تعكس مدى اىتمامو بادلوضوع  -  

ادلشاركة ادلوضوعية عن طريق ذبميع االىتمامات اخلاصة بادلستخدمُت كلهم و اتاحة ادلصادر ادلتعلقة هبا  -
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سهولة وضع الواصفات أو ادلصطلحات دون احلاجة اىل تدريب عن التصنيف أو التكثيف  - 

 1:أما العيوب فتتمثل في 

سهولة استخدام الواصفات يقلل من مصداقيتها شلا ينعكس على الدقة يف الواصفات  - 

صعوبة االسًتجاع يف بعض االحيان  - 

التلفاز  – الغموض و االختالف يف ادلعاين جبانب تكاثر ادلًتادفات من حيث اعطاء أكثر من مسمى دلعٌت واحد مثال التلفزيون - 

استخدام الكلمات احلديثة أو االختصارات ادلستخدمة يف الرسائل النصية القصَتة عرب اذلاتف احملمول  - 

فرن  . قرن / احلمل . اجلمل : مثال . االخطاء االمالئية اليت قد تغَت معٌت ادلصطلح أو اخلطأ يف كتابة ادلصطلح - 

.... صالة ادلغرب. بالد ادلغرب : الكلمات اليت تتشابو يف حروفها و لكن زبتلف يف معانيها مثل - 

..... مياه .ماء :استخدام الواصفات يف صيغة ادلفرد أو التعبَت عنها يف صيغة اجلمع - 

 استخدامات التوسيم في مواقع المكتبات  6-6

 2:ؽلكن استخدام تقنيات التحليل ادلوضوعي كالتوسيم و التصنيف االجتماعي يف دوافع ادلكتبات لتحقيق الفوائد التالية 

و بادلصطلحات و ادلفاىيم اليت يرون أهنا مناسبة لوصف ذلك احملتوى  . تنظيم زلتوى ادلوقع من خالل وجهة نظر ادلستفيدين - 

دعم مفهوم إدارة ادلعلومات الشخصية بواسطة ادلستخدمُت يف االنظمة ادلفتوحة و البيانات االفًتاضية  - 

دعم و تعزيز التعاون بُت أخصائي ادلكتبة من جهة و بُت ادلستفيدين من جهة أخرى  - 

توفَت ميتاداتا  ضخمة و متعددة دلواقع ادلكتبة شلا يسهل عملية االسًتجاع فيو  - 

استخدام تلك التقنية على فهرس ادلكتبة و ربويلو لفهرس اجتماعي مع اتاحة امكانيات أخرى مثل تقدير احملتوى و التعليق عليو و - 
 مراجعتو 
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 :خالصة الفصل 

من خالل ما جاء يف ىذا الفصل حاولنا مناقشة أىم التطبيقات التفاعلية و التشاركية للجيل الثاين من الويب و بداية ظهورىا و الدور 
الذي تلعبو يف إتاحة ادلعلومات كما قمنا بابراز رلاالت استخدام ىذه التطبيقات يف مواقع ادلكتبات و مؤسسات ادلعلومات ، و تعترب 

معلومات ىذا الفصل إحدى ادلؤشرات األساسية التيفي دراسة تساعدنا مواقع تطبيقات  اجليل الثانيمن الويب للتعرف على مدى 
. العربي بن مهيدي بأم البواقي استخدامها يف مكتباتنا اجلامعية لتقدمي أفضل اخلدمات و طلص منها ادلكتبة ادلركزية 
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تمهيد 

سنقوم من خالل ىذا الفصل بتحليل و مناقشة و تفسري البيانات اليت مت احلصول عليها بادلكتبة ادلركزية جلامعة العريب بن مهيدي ألم 
البواقي ، وكذلك احلصول على اجابات لفرضيات الدراسة ، ومن مث عرض رلموعة من النتائج اجلزئية و الرئيسية ادلتوصل اليها ، وبناءا 

على ىذه النتائج قمنا بتقدمي رلموعة من التوصيات اليت ختدم موضوع دراستنا  
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تحليل البيانات و تفريغها - 4-1

تحليل محور البيانات الشخصية  

 

 جنس العاملين بالمكتبة العربي بن مهيدي: 3الشكل

من %60من خالل اجيابات أفراد العينة نالحظ أن نسبة النساء العاملني بادلكتبة ادلركزية العريب بن مهيدي بأم البواقي تقدر ب 
العاملني ككل و ىذا ما تشهده مجيع اجملاالت ومنها ادلكتبات كون أن ادلهنة ادلكتبية مناسبة للعنصر النسوي بالنظر اىل اجملاالت 

االخرى ، اضافة اىل عزوف الذكور عن العمل يف ادلكتبة كوهنا ال تناسبهم و دخلها قليل ، وىذا ما أكدتو الفئة العاملة من الذكور و 
من العاملني حيث وضحوا بأهنا ضرورة و ليست اختيار  % 10ادلقدرة بنسبة 

 :السن 

 

 سن العاملين بالمكتبة العربي بن مهيدي: 4الشكل

:الجنس 

%40الذكور 
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من خالل اجيابات أفراد العينة ادلبحوثة من العاملني بادلكتبة ادلركزية العريب بن مهيدي بأم البواقي توظيف عاملني من فئات سلتلفة من 
 سنة و ادلقدرة نسبهم ب 30-20االعمار شلا شكل مزيج من العمال ذوي اخلربة و العمال اجلدد بادلكتبة الذين تًتاوح أعمارىم بني 

من العمال وىذا ما يساعد ادلكتبة على التطور كوهنم ديلكون توجيهات تكنولوجية تتماشى و اجليل اجلديد الذي يعتمد على 40%
 ،كما أن ىذه الفئة من العاملني تسعى اىل تطوير 2-0استخدام سلتلف الوسائل التكنولوجية اضافة اىل سلتلف تطبيقات الويب 

% 45و الذين تقدر نسبتهم ب  (40-30)معارفها و قدراهتا من خالل االحتكاك بالعاملني ذوي اخلربة الذين تًتاوح أعمارىم بني 
وىو ما يفتح للعاملني حديثوا النشأة بادلكتبة رلال االستفادة من % 15و ادلقدرة نسبتهم ب (50- 40 )و الفئة اليت تًتاوح 

خرباهتم ادلكتسبة طوال سنوات تواجدىم بادلكتبة و بالتايل تتولد لديهم مهارات التعامل مع االنشطة التقليدية و احلديثة اليت يتطلبها 
 اجليل اجلديد وىذا ما يساعد ادلكتبة على االنضمام اىل اجليل الثاين للمكتبات 

 

 تخصصات العاملين بالمكتبة العربي بن مهيدي: 5الشكل

 

 

 

 

 

 

:التخصص

%  25تقني سامي 

%  55ليسانس 

%   20ماستر 

%0دكتراء 



 اإلطار الميداني                                                                                       الفصل الرابع 
 

61 
 

 :الدرجة في السلم الوظيفي 

  

 درجة العاملين في السلم الوظيفي بمكتبة العربي بن مهيدي: 6الشكل

من خالل اجيابات أفراد العينة ادلبحوثة نالحظ يف اجلدولني السابقني توزيع العاملني يف ادلكتبة ادلركزية العريب بن مهيدي بأم البواقي 
حسب ختصصاهتم و درجاهتم يف السلم الوظيفي حيث تقوم ادلكتبة على ختصصات مناسبة للعمل بادلكتبة حتصلت على ما يناسبها 
من الدرجات يف السلم الوظيفي وىذا ما يساعد ادلكتبة على تقدمي خدمات منظورة للمستفيدين بفضل توجهاهتم احلديثة و رغبتهم 

  2-0يف التغيري و التطوير و استخدام سلتلف التكنولوجيات احلديثة و منها تطبيقات الويب 

 و ىذا ما يؤىلهم اىل االنتقال من مكتبيني اىل أخصائي ادلعلومات 2-0 الفلسفة اجلديدة اليت تتضمن للمكتبة االنضمام للمكتبات 
من العاملني أما النسبة ادلتبقية من العاملني الذين % 75 بفضل أدوارىم اجلديدة يف ىذا اجليل و تقدر نسبتهم يف ادلكتبة ب 0-2

من العاملني فتقتصر أدوارىم على خدمة االعارة و خدمة االستقبال و التوجيو لعدم خربهتم الكافية يف ادلهنة % 25تقدر نسبتهم ب 
ادلكتبية و تقدديها بالصورة ادلناسبة لتحقيق احتياجات ادلستفيدين  

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

%25مساعد %75ملحق %0محافظ  %  0محافظ رئيسي 



 اإلطار الميداني                                                                                       الفصل الرابع 
 

62 
 

"  بأم البواقي " حول اإلمكانيات المادية لمكتبة العربي بن مهيدي : المحور الثاني 

ما هي مختلف الوسائل التكنولوجية التي تتوفر عليها مكتبتهم ؟ : تحليل السؤال األول  -1

 الوسائل التكنولوجية المتوفرة بالمكتبة المركزية  العربي بن مهيدي : 7جدول 

النسبة  التكرار  
حواسيب  
برمجيات 
RFID 

أجهزة الرقمنة 

40 
40 
40 
40 

100% 
100% 
100% 
100% 

 0 0اخرى  
 

من خالل اجيابات أفراد العينة ادلبحوثة بادلكتبة ادلركزية العريب بن مهيدي بأم البواقي نالحظ امجاعهم على استخدام ادلكتبة دلختلف 
الوسائل التكنولوجية دلا تضيفو من تسهيالت يف العمل ادلكتيب يف تسهيل عملية البحث عن ادلعلومات للمستفيدين اضافة اىل أهنا 

 تساعد على القيام مبختلف ادلهام و االنشطة يف أقل وقت وجهد وزادت من تطور سلتلف مصاحلها 

 

 توفر المكتبة على شبكة االنترنت: 7الشكل

 

 

100%
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من خالل إجابات ادلبحوثني نالحظ امجاعهم على توفر شبكة االنًتنت بادلكتبة ادلركزية العريب بن مهيدي بأم البواقي وذلك كوهنا 
تعترب مصدرا مهما من مصادر ادلعلومات و دورىا الفعال يف توفري ادلعلومات احلديثة للمستفيدين و توفري الوقت و اجلهد لكل من 

الباحثني و العاملني اضافة اىل أهنا أصبحت متطلب ضروري ال تكاد ختلو منو مجيع ادلؤسسات مبا فيها مؤسسات ادلعلومات و شرط 
ضروري يضمن للمكتبات االنضمام للجيل الثاين كونو مرتبط ارتباطا وثيقا باألنًتنت اليت تعزز و تثري سلتلف تطبيقاتو و تقنياتو اليت 

ىي بدورىا تزيد من دور كل من سلتص ادلعلومات و ادلستفيد يف البنية اجلديدة  

تحليل السؤال الثالث هل تملك المكتبة موقع الكتروني ؟ - 3

 

 الموقع االلكتروني للمكتبة المركزية العربي بن مهيدي: 8الشكل

نظرا دلا تقوم بو شبكة االنًتنت من تسهيالت يف العمل ادلكتيب فقد أجاب أفراد العينة بأن ادلكتبة تتوفر على موقع الكًتوين وكان 
من العاملني بادلكتبة كونو يسهل عليهم عملية التواصل مع ادلستفيدين و يقوم بالتعريف بادلكتبة ادلركزية العريب بن % 90ذلك بنسبة 

مهيدي أم البواقي و سلتلف ادلصاحل اليت تشتمل عليها بينما نفت النسبة ادلتبقية من العاملني وجود موقع الكًتوين للمكتبة و ادلقدرة 
وقاموا بتربير رأيهم بأن ادلوقع االلكًتوين خاص باجلامعة و أن ادلكتبة مصلحة تابعة للجامعة و أهنم حاليا يعملون على %10ب 

انشاء موقع الكًتوين خاص بادلكتبة مستقل عن اجلامعة  
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هل تملك المكتبة حساب على مواقع الشبكات االجتماعية ؟ : تحليل السؤال الرابع - 4

 

 توفر المكتبة على حساب على مواقع الشبكات االجتماعية:9الشكل

من خالل الوقوف على إجابات ادلبحوثني نالحظ أن أغلبهم اتفقوا على وجود حساب للمكتبة على مواقع الشبكات االجتماعية 
من العاملني  بادلكتبة ادلركزية العريب بن مهيدي بأم البواقي كونو موضوع الساعة وىو % 80وىو الفيس بوك وكانت نسبة ذلك 

التطبيق الذي أتاحو اجليل الثاين للويب الذي يتميز بالتفاعلية و التشاركية بني ادلستفيد و أخصائي ادلعلومات اضافة لسهولة استخدامو 
اليت تعترب من أىم ... ومرونتو وتكلفة اليت جعلت العاملني و ادلستفيدين خيتارونو دون الشبكات االخرى مثل الويب و ادلدونات 

 اضافة اىل أن مكتبة العريب بن مهيدي ادلركزية ال تزال يف بداية تطبيق اجليل الثاين للويب و تفتقر اىل ادلهارات 2-0تطبيقات الويب 
الكافية الستعمال ىذه التطبيقات هبا  
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حول المهارات في المهنية المكتبية  - ب

ما مدى تمكنكم من استخدام الوسائل التكنولوجية لتقديم الخدمات  للمستفيد ؟ : تحليل السؤال الخامس - 5

 

 استختدام للوسائل التكنولوجية: 10الشكل

يعد ظهور اجليل الثاين للويب و التحول من ادلكتيب اىل اختصاصي ادلعلومات أصبح لزاما على العاملني اكتساب مهارات حول 
و الذين % 45استخدام سلتلف الوسائل التكنولوجية يف رلال ادلعلومات لكن كانت اجيابات ادلبحوثني تنحصر بني ادلمتاز بنسبة 

يتقنون استخدام سلتلف االجهزة و الوسائل ادلتاحة بادلكتبة اضافة اىل دتكينهم للمستفيدين من استخدام ىذه االجهزة و فئة العاملني 
و اليت تعترب مهاراهتم يف استخدام مثل ىذه الوسائل متوسطة بسبب عدم تلقيهم دورات تدريبية حول ىذا اجملال اال % 55ادلقدرة ب 

اهنم يسعون اىل تطوير مهاراهتم وقدراهتم من خالل االطالع على شبكة االنًتنت و االستفادة من الدروس اليت تتعلق هبذا اجملال  

هل ارتقت  : تحليل السؤال السادس - 6

مكتبتكم الى رقمنة رصيدها و تقديمه للمستفيد ؟ 

 

 رقمنة الرصيد بالمكتبة:11الشكل 
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ساعد توفري أجهزة الرقمنة مبكتبة العريب بن مهيدي ادلركزية على اتاحة الرصيد الرقمي للمستفيدين وىو ما أكدتو فئة العاملني من 
على قيامو بعملية رقمنة الرصيد ادلتوفر بادلكتبة بينما أدت الفئة ادلتبقية من % 65خالل االستمارة ادلوزعة عليهم و ادلقدرة ب 

ان ادلكتبة ال تقوم بعملية الرقمنة مبفهومها احلقيقي و امنا تقوم برقمنة الرسائل اجلامعية وكل أعمال %35العاملني و ادلقدرة ب 
 ويتجو بادلكتبة حتت تصرف ادلستفيد وذلك لتسهيل PDFالباحثني باجلامعة أو  تستغل الشكل الرقمي للمذكرات ادلتاحة يف شكل 

 عملية البحث و الوصول اىل ادلعلومات يف حالة عدم توفر الوعاء يف الشكل الورقي 

هل تقومون بتقديم الخدمات االلكترونية للمستفيد ؟ : تحليل السؤال السابع - 7

 

 تقديم الخدمات االلكترونية للمستفيدين بالمكتبة:12الشكل 

من خالل إجابات ادلبحوثني نالحظ أن أغلبيتهم أمجعوا على أن ادلكتبة تقوم بتقدمي خدمات الكًتونية للمستفيد و قدرت نسبة ذلك 
قاموا بتعداد ىذه اخلدمات يف الفهرس االيل و خدمة االنًتنت  و من العاملني بادلكتبة ادلركزية العريب بن مهيدي بأم البواقي % 95

باإلضافة اىل الرقمنة و خدمة فئة ذوي االحتياجات اخلاصة من خالل ما توفره خدمة الرباي من مصادر لفئة ادلكفوفني اضافة اىل 
 إلدارة و أرشفة ادلصادر الرقمية ادلوجودة بادلكتبة اضافة اىل سلتلف الربرليات ادلتوفرة بادلكتبة و اليت تساعد  D- SPACEنظام 

ادلستفيدين يف احلصول على أكرب قدر شلكن من ادلعلومات بأقل وقت وجهد وىو ما يعمل على زيادة ادلستفيدين من ادلكتبة كوهنا 
تليب احتياجاهتم الفعلية من ادلعلومات  
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عند تواصلك مع زمالئك ماذا تستخدم ؟ : تحليل السؤال الثامن - 8

 

 التواصل مع الزمالء اثناء العمل: 13الشكل

كونو  (حساب الفيس بوك  )أجاب أفراد العينة ادلبحوثة أن أكثر الوسائل اليت يستعملوهنا عند التواصل ىي الشبكات االجتماعية 
أكثر شيوعا و سهولة و استخدامو وميزتو التفاعلية اليت تسمح مبشاركة الصور و مقاطع الفيديو بني العاملني اضافة اىل أنو يساعدىم 

بينما تفضل % 65يف القيام بأعماذلم و يقضي من الروتني ادلوجود يف العمل ادلكتيب و قدرت نسبة العاملني الذي يستخدمونو ب 
الضرورة اليت يفرضها العمل بصورة خارجية مثال  عند االتصال : التواصل عرب الربيد االلكًتوين ىي % 15فئة العاملني ادلقدرة ب 

بالناشرين و ادلوردين كما يستخدمونو إلعالم فئة زلددة من ادلستفيدين و أغلبهم أساتذة مبا حيتاجونو من معلومات أما باقي النسبة و 
من العاملني تفضل التواصل عرب الرسائل القصرية و ادلكادلات اذلاتفية كوهنم ال يتقنون استخدام الوسائل التكنولوجية % 20ادلقدرة ب 

بطريقة جيدة اضافة لعدم ميلهم الشخصي دلثل ىذه الوسائل يف االتصال  
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 بالمكتبة ؟ 2-0هل تلقيت دورات تدريبية حول استخدام تطبيقات الويب :تحليل السؤال التاسع- 9

 

  بالمكتبة2.0الدورات التدريبية للعاملين حول استخدام تطبيقات الويب : 14الشكل 

 2-0من خالل اإلجابات ادلوضحة ألفراد العينة نالحظ أن أغلبهم مل يتلقوا دورات تدريبية حول كيفية استخدام تطبيقات الويب 
حىت أهنم تعرفوا على ىذا ادلوضوع من خالل االستمارات ادلوزعة من قبل الطلبة يف ختصص علم ادلكتبات % 80وقدرت نسبتهم ب 

الستطالع رأيهم حول ىذا ادلوضوع و أرجحوا سبب ذلك اىل عدم تبين ىذه التطبيقات بشكلها الفعال يف العمل ادلكتيب اضافة اىل 
ادلكتبة مازالت يف البداية الستخدام مثل ىذه التطبيقات و ان ادليزانيات ادلتاحة للمكتبة ال تسمح بإجراء دورات تدريبية لكل العاملني 

و الذين قاموا بدورات تدريبية حول %20بادلكتبة ادلركزية و امنا ىذه الدورات تتم بالتناوب ، أما بالنسبة لفئة العاملني ادلقدرة ب 
 على الدروس النظرية فقط أما 2017 و اقتصر تدريبهم يف الدورة التدريبية ببومرداس يف نوفمرب 2-0استخدام تطبيقات الويب 

 .الدورة اليت أجريت يف فرنسا كانت جيدة و أفادت العاملني حول كيفية استخدام مثل ىذه التطبيقات يف رلال ادلكتبات 
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: حول المستفيدين من المكتبة - ج

هل يفضل مستفيدو مكتبتكم استخدام الرصيد الرقمي أو الورقي؟ : تحليل السؤال العاشر  – 10

 

لرصيد الرقمي أو الورقي لمستفيدين ل استخدام ا:15الشكل

من خالل اجابات ادلبحوثني حول استخدام ادلستفيدين للرصيد الورقي أو الرقمي نالحظ أن أفراد العينة انقسمت حول استخدام 
وذلك بسبب عدم دتكنهم من استخدام سلتلف الوسائل التكنولوجية ادلتاحة للبحث بادلكتبة % 50ادلستفيدين للرصيد الورقي بنسبة 

اضافة اىل عدم اتقاهنم مهارات البحث عن ادلعلومة الرقمية و خاصة منهم فئة السنة االوىل من ادلستفيدين كوهنم جدد يف ادلسار 
اجلامعي و ال يتقنون التعامل مع الرصيد الرقمي و انتقاء االنسب منو و مثلها من النسبة فئة العاملني اليت أوضحت أن ادلستفيدين ال 
يتقنون استخدام الرصيد الرقمي كونو يليب احتياجاهتم من ادلعلومات يف اقل وقت وجهد و يف أي مكان اضافة اىل أن ادلكتبة ال توفر 

مصادر معلومات ختدم رلال ختصصهم و ىذه النسب حتصل عليها العاملني من خالل استمارة استبيان وزعت على رلموعة من 
ادلستفيدين من ادلكتبة حول عدة جوانب تتعلق بادلكتبة ادلركزية العريب بن مهيدي ومنها استخدام ادلستفيدين للرصيد الورقي أو الرقمي  
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هل تقومون باجراء دورات تدريبية للمستفيدين لتمكينهم من استخدام الوسائل : تحليل السؤال الحادي عشر - 11
التكنولوجية بالمكتبة ؟ 

 

 الدورات التدريبية للمستفدين لتمكينهم من استخدام الوسائل التكنولوجية للمكتبة: 16الشكل

من خالل االجيابات ادلوضحة لفئة أفراد العينة نالحظ أن نسبة العاملني الذين يقومون بتدريب ادلستفيدين على استخدام ادلكتبة و 
منهم و تتم ىذه اخلدمة عن طريق وضع لوحات اشادية حول كيفية % 60استخدام كل الوسائل التكنولوجية ادلتوفرة فيها تقدر ب 

استخدام سلتلف االجهزة مثل احلواسيب ادلخصصة للبحث باإلضافة اىل اللوحات الرقمية ادلتوفرة بادلكتبة دلساعدة ادلستفيد للوصول 
 اليت تسهل عملية البحث عن الوعاء سواء للعامل أو RFIDاىل سلتلف ادلصادر اضافة اىل تدريبهم على كيفية استخدام تقنية 

ادلستفيد اضافة اىل قيامهم داخل ادلكتبة لتعريفهم مبختلف مصاحلها و مهام كل مصلحة كما يقومون بإصلاز كتيبات وموجزات ارشادية 
حول كل اجلوانب اليت تتعلق بادلكتبة مثل الرصيد ، عدد ادلستفيدين ، االجهزة ادلتوفرة ، طرق البحث ، اخلدمات اليت تقدمها ، 

...  ادلصاحل ادلكتبية 

كما يقومون بتدريبهم على كيفية استخدام ادلوقع االلكًتوين وحساب ادلكتبة على الفيس بوك للرد على سلتلف استفساراهتم و 
تساؤالهتم ادلتعلقة جبوانب ادلكتبة  

من العاملني قاموا بتوضيح عدم قدرهتم على تدريب ادلستفيدين كون عملهم %40أما النسبة ادلتبقية من العاملني و ادلقدرة بنسبة 
بادلكتبة مرتبط باألعمال الفنية و ال يكون بصفة مباشرة مع ادلستفيد و اعتربوا أن ىذا ليس من مهامهم كمكتبيني ومن ادلفروض أ 
خيصص مصلحة خاصة بتدريب ادلستفيدين و لكن من خالل ما حلضناه أن ادلكتبة تتوفر على العديد من االجهزة ال تستخدم من 

قبل ادلستفدين لعدم دتكنهم من تشغيلها مثل اللوحات الرقمية و غريىا من االجهزة االخرى  

 

 

%60نعم 
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هل تأخذون بعين االعتبار رغبات المستفيدين التكنولوجية في تطوير خدماتهم ؟ : تحليل السؤال الثاني عشر - 12

 

رغبات المستفيدين التكنولوجية في تطوير خدماتهم اخذ العاملين ل: 17الشكل

من خالل اجيابات أفراد العينة نالحظ أن أغلب العاملني بادلكتبة ادلركزية العريب بن مهيدي يأخذون باالعتبار رغبات ادلستفيدين 
من العاملني ذلك الن استخدام الوسائل التكنولوجية ضرورة % 60التكنولوجية يف تطوير خدماهتم بادلكتبة و ادلقدرة نسبتهم ب 

يتطلبها العصر ، سامهت يف القضاء على األعمال الروتينية بادلكتبة اليت كانت تقتصر على اعارة الوعاء و ارجاعو ، كما ساعدت يف 
اختصار الوقت و اجلهد على كل من ادلكتبيني  و ادلستفيد ووفرت عليو مشقة البحث و أبرزىا أجهزة احلواسيب ادلختلفة اضافة اىل 
خدمة االنًتنت اليت جعلت العامل قرية صغرية و التسهيالت اليت قدمتها يف ادلهنة ادلكتبية من خالل تزويد ادلستفيد بأكرب قدر شلكن 

فربروا ردىم % 40من ادلعلومات بأقل جهد و تكلفة و يف أي مكان شاء أما بالنسبة للفئة ادلتبقية من العاملني و ادلقدرة نسبتهم ب 
بالنفي بسبب عدم أخذ رغبات ادلستفيدين بعني االعتبار عند اقتناء نوعية االجهزة ادلتوفرة بادلكتب وأن ىذا يرتبط بادليزانية ادلتاحة 

للمكتبة و جيب استغالذلا أحسن استغالل لتلبية احتياجاهتم من الرصيد و االشًتاك يف قواعد البيانات و الدوريات االلكًتونية لتوفري 
احتياجاهتم و حتقيق رغباهتم من ادلعلومات و أن ادلستفيد هتمو ادلعلومات وال هتمو االجهزة  

 . بادلكتبة ادلركزية العريب بن مهيدي بأم البواقي 2-0حول استخدام تطبيقات الويب : احملور الثاين 
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– اليوتيوب – الويكي – الشبكات االجتماعية  ) 2-0ما مدى معرفتك بتطبيقات الويب :تحليل السؤال الثالث عشر - 13
  (المدونات 

 

 2.0 بتطبيقات الويب ة العاملينمدى معرف: 18الشكل

 2-0من خالل إجيابات ادلبحوثني نالحظ ان العاملني بادلكتبة العريب بن مهيدي ال ديلكون اخلربة و ادلعرفة الكافية بتطبيقات الويب 
أو اجليل الثاين للويب على الرغم من شيوعها بني كافة أفراد اجملتمع بفضل ادلزايا العديدة اليت يتيحها يف رلال التواصل حيث وضحت 

بأن استخدامهم ذلذه التطبيقات قليل و يقتصر على اجلانب الشخصي و أن أبرز التطبيقات اليت %55النسبة ادلقدرة ب 
يستخدموهنا تشمل الفايس بوك و اليوتيوب أحيانا ، و أرجحوا سبب ذلك لعدم تلقيهم الدورات التدريبية حول كيفية استخدام ىذه 

و % 10التطبيقات يف ادلكتبات للتواصل مع ادلستفيد بينما تًتاوح نسبة العاملني الذين لديهم الدراية الكافية هبذه التطبيقات بني 
من العاملني وىذا راجع للدورات التدريبية اليت تلقوىا يف ىذا اجملال اضافة اىل خربهتم اجليدة يف التعامل مع أجهزة احلواسيب و % 20

فًتجع % 15التكنولوجيات ادلختلفة وال خيفى عليهم التعامل مع اىذه التطبيقات ، أما النسبة ادلتبقية من فئة العاملني و ادلقدرة ب
سبب عدم درايتها و استخدامها ذلذه التطبيقات اىل دوافع شخصية مل يتم التصريح هبا  
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 في مجال عملك ؟ 2-0هل توظف تطبيقات الويب : تحليل السؤال الرابع عشر - 14

 

 عملال في مجال 2-0ف تطبيقات الويب ي توظ:19الشكل 

رغم ما يتسم بو اجليل الثاين للويب من خالل تطبيقاتو اليت تتميز بالتفاعلية و التشاركية بني العاملني فيما بينهم من جهة و بني 
 يف رلال العمل و ذلك بسبب عدم 2-0منهم ال يقومون بتوظيف تطبيقات الويب % 40ادلستفيدين من جهة أخرى اال أن 

منهم % 60دتكنهم من استخدام الوسائل التكنولوجية وضعف خربهتم يف ىذا اجملال أما النسبة ادلتبقية من فئة العاملني و ادلقدرة ب 
 بسبب ميوذلم الستخدام الوسائل التكنولوجية يف أداء ادلهام و االنشطة بادلكتبة جلذب 2-0يفضلون التواصل عرب تطبيقات الويب

أكرب قدر شلكن من ادلستفيدين اضافة اىل اصلاز اكرب قدر شلكن ألعمال بأقل جهد ووقت كما دتكنهم ىذه التطبيقات من مواكبة 
سلتلفة التطورات احلاصلة يف اجملال و بالتايل تطوير قدراهتم ومهاراهتم اليت تعمل على التغيري يف ادلهنة ادلكتبية ضلو االفضل  

ومن خالل إجابات فئة العاملني بادلكتبة ادلركزية العريب بن مهيدي نالحظ ان ابرز التطبيقات اليت يستخدمها العاملني يف الفايس بوك 
من ادلكتبني كوهنا تطبيقات سهلة  % 60وادلدونات ب
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االستخدام و يستطيع اي شخص التعامل معها حىت وان كان ال ديلك اخلربة الكافية يف ىذا اجملال اضافة اىل أهنا من الشبكات 
األكثر شيوعا يف وقتنا احلايل نظرا للمزايا العديدة اليت يتيحها يف التواصل بني العاملني مع بعضهم وبينهم وبني ادلستفيدين كما أهنا 

تسمح ذلم باالطالع على كل ما ىو جديد وىو يساعدىم على تطوير قدراهتم من خالل مواكبتو دلختلف التطورات و بالنسبة 
للمدونات تساعدىم يف اكتساب اخلربة عرب االنًتنت وكيفية التعامل مع الكم اذلائل من ادلعلومات اليت يتيحها كما تنمي فيهم روح 

العمل كفريق شلا يسمح للمستفيدين بامكانية التعليق وىذا ما خيلق تفاعلية بني ادلستفيد و أخصائي ادلعلومات وىذا يساعد يف تطوير 
قدرات كل منها  

 يف رلال العمل على أن رلال استخدامهم ذلا يشمل رلال الدردشة يف رلال العمل 2-0واتفق أفراد العينة اليت توظف تطبيقات الويب 
اضافة اىل تقاسم ادلعلومات و تبادل اخلربات خاصة بالنسبة للعاملني اجلدد بادلكتبة عن طريق تبادل سلتلف الصور و مقاطع الفيديو 

اضافة اىل أهنا تساعدىم يف مواكبة سلتلف التطورات وىذا ما يساعدىم يف تطوير قدراهتم و مهاراهتم يف – ادلتعلقة مبجال ادلكتبات 
ىذا اجملال  

 ؟ 2-0ما هي أغراض استخدام مكتبتهم لتطبيقات الويب : تحليل السؤال الخامس عشر -15

 أثناء العمل يتضح أهنم يستخدموهنا ألغراض التواصل 2-0من خالل اجيابات أفراد العينة اليت تستخدم و توظف تطبيقات الويب 
مع ادلستفيدين فيما خيص االستفسارات و االسئلة ادلطروحة عرب ادلواقع االلكًتونية أو حساب ادلكتبة على الفايس بوك اضافة اىل اهنا 

تساعدىم يف خدمة االحاطة اجلارية اليت يتيحون من خالذلا كل ما ىو جديد بادلكتبة سواء ما يتعلق بالرصيد أو بالنسبة للخدمات أو 
أي اعالن يتعلق بادلكتبة  

 ماىي اخلدمات اليت يستخدمها ادلستفيدين و اليت تتيحها مكتبتكم من خالل تطبيقات :تحليل السؤال السادس عشر - 16
؟  2-0الويب 

 ىي 2-0من خالل اجيابات العاملني ادلوضحة نالحظ أن أغلب اخلدمات اليت يستخدمها ادلستفيدين من خالل تطبيقات الويب 
طلب استفسارات من مقدم اخلدمة حول ادلواضيع اليت تتعلق جبوانب ختصصهم عن طريق طرحها عرب ادلوقع االلكًتوين أو حساب 
ادلكتبة على الفيس بوك اضافة اىل طلبهم للحصول على سلتلف ادلصادر ادلعلومات االلكًتونية خاصة فيما يتعلق مبختلف الرسائل 

 يف حالة عدم دتكنهم من الوصول اىل ادلصادر الورقية ادلتوفرة بادلكتبة   PDFاجلامعية ادلوجودة بالشكل الرقمي يف صيغة 
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هل سبق و ان وجهت الى المكتبة استفسارات و أسئلة اعتمادا على بعض تطبيقات : تحليل السؤال السابع عشر - 17
 ؟ 2-0الويب 

 

 2.0تلقي المكتبة االستفسارات عبر تطبيقات الويب: 20الشكل

أجاب معظم أفراد العينة اهنم يقومون بتلقي أسئلة و استفسارات ادلستفيدين عرب ادلوقع االلكًتوين للمكتبة أو حساب ادلكتبة ادلركزية 
العريب بن مهيدي على الفايس بوك خاصة من قبل  الطلبة اخلارجيني ادلقبلني على التخرج وذلك حول عدة مواضيع تتعلق بادلكتبة 

اخلدمات االلكًتونية و غريىا من االسئلة  – ختدم ختصصاهتم مثل سلتلف الوسائل التكنولوجية 

 قامت بتقدمي العديد من التسهيالت للمكتبة من 2-0 ماىي االضافات اليت أتاحها الويب :تحليل السؤال الثامن عشر -18
خالل جعلها تواكب مجيع التطورات و الرفع من ادلهارات و قدرات العاملني وىذا بدوره يساعد يف تطوير اخلدمات ادلقدمة بادلكتبة و 

بالتايل تلبية احتياجات ادلستفيدين و حتقيق رغباهتم اضافة اىل أهنا تساعدىم يف احلصول على معلومات موثوقة من خالل ىذه 
التطبيقات و ادلعلومات اليت تتيحها مثل ادلدونات و سلتلف الفيديوىات ادلتاحة عرب الشبكات االجتماعية فضال عن أهنا تساعدىم يف 

التواصل مع ادلستفيدين الذين ىو زلور كل عملية و نشاط بادلكتبة وىو نقطة البداية و النهاية لكل نشاط  
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 ؟  2-0ما هو تقييمك لمستوى استخدام مكتبتكم لتطبيقات الويب : تحليل السؤال التاسع عشر -19

 

 2-0لتطبيقات الويب ة مكتبالاستخدام تقييم مستوى : 21الشكل  

بالرغم من ادلزايا العديدة اليت أتاحها اجليل الثاين من خالل تطبيقاتو التفاعلية و التشاركية اليت حولت ادلستفيد من متلقي فقط اىل 
من العاملني على % 40مشارك يف اثراء احملتوى الرقمي اال أن اجابات أفراد العينة ادلدروسة ختلف من فئة اىل أخرى فقد اتفقت نسبة 

 متوسط و مازال مل يطبق يف ادلكتبة بالشكل 2-0أن مستوى استخدام ادلكتبة ادلركزية العريب بن مهيدي بأم البواقي لتطبيقات الويب 
من أفراد العينة وضحوا أن ادلكتبة مازالت يف البداية و مل ترتقي اىل  % 35 يف حني أن 2-0الذي يضمن ذلا االنضمام اىل ادلكتبات 

مستوى االحًتافية يف استخدام مثل ىذه التطبيقات و أهنا حاليا مازالت تعمل على انشاء موقع الكًتوين مستقل عن موقع جامعة 
العريب بن مهيدي اضافة اىل أن حساهبا على الفيس بوك ال يعمل بالصورة ادلثالية اليت تتطلبها اجليل الثاين وىذا ما أكدتو فئة العاملني 

من العاملني اليت دعمت اجابات العاملني االخرى و أكدت أن ادلكتبة ادلركزية بأم البواقي رغم % 20بادلكتبة ادلركزية ادلقدرة ب 
توفرىا على سلتلف التكنولوجيات اليت يتطلبها العمل ادلكتيب اال أهنا ال تزال بعيدة كل البعد لالنضمام اىل مكتبات اجليل الثاين و 

عليها أن تقوم بتدريب العاملني العمل يف ىذا اجليل  

 بالمكتبة ؟ 2-0ما هي الصعوبات التي تواجهك عند استخدام تطبيقات الويب : تحليل السؤال العشرون -20

من خالل إجابات أفراد العينة ادلبحوثة و مالحظتنا توصلنا اىل أن أغلب الصعوبات اليت تواجو العاملني يف استخدام تطبيقات الويب 
 و تطبيقاتو اليت ذلا الكثري من ادلزايا على رلال ادلكتبات و ادلعلومات اضافة اىل 2-0 تشمل أوال عدم الدراية مبوضوع الويب 0-2

استخدام ىذه التطبيقات يف ىذا امل وجعل استخدامهم ال يقتصر على اجلانب الشخصي فقط  

أما الفئة االخرى من العاملني تشكي نقص توفري اخلربة الكافية يف التعامل مع سلتلف الوسائل التكنولوجية كاحلواسيب و سلتلف 
الربرليات االمر الذي خيلق صعوبة يف استخدام ىذه التطبيقات بادلكتبة ، زيادة اىل عدم الرضا الوظيفي لبعض العاملني بادلكتبة حيث 
وضحوا أن العمل ادلكتيب ضرورة و ليس اختيار و ىذا يدفع هبم اىل عدم التغيري ضلو حتقيق أىداف ادلكتبة باالنضمام اىل اجليل الثاين 

للمكتبات  

%35مبتديء 

متوسط 

إحترافي 

ال يوجد 
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النتائج على ضوء الفرضيات  -4-2

 ىي رلموعة الربرليات القائمة على الويب ، و تستخدم يف صناعة احملتوى فادلكتبيني العاملني بادلكتبة ادلركزية 2-0تطبيقات الويب 
 وىذا ما تبني من خالل اجابات أفراد العينة  2-0على دراية مبفهوم تطبيقات الويب 

ىي فرضية زلققة من "  بادلكتبة ادلركزية بشكل متوسط 2-0تستخدم تطبيقات الويب "  اليت تقول بأن األوىلأما بالنسبة للفرضية 
  2-0خالل أن ادلكتبيني العاملني بادلكتبة ادلركزية جلامعة العريب بن مهيدي ألم البواقي ال يستخدمون كل تطبيقات الويب 

 األكثر استخداما بادلكتبة ادلركزية جلامعة العريب بن مهيدي ألم البواقي 2-0أىم تطبيقات الويب "  ويف الفرضية الثانية اليت تتضمن 
وىي أيضا فرضية زلققة و يتضح ىذا من خالل أن ادلكتبيني بادلكتبة ادلركزية يستخدمون الفايسبوك  من ناحيتني " ىي الفايسبوك 

ادلهنية و الشخصية كونو تطبيق حديث و سهل االستخدام  

عدم تقبل التغيري من قبل أخصائيو ادلعلومات من أىم االسباب اليت ديكن أن "  و األخرية ادلتمثلة يف الثالثةأما بالنسبة للفرضيات 
وىي فرضية غري زلققة و ىذا من خالل أن كل ادلكتبيني أفادونا بشروحاهتم "  بادلكتبة 2-0حتول دون االستفادة من تطبيقات الويب 

 باإلضافة اىل استخدامهم لتكنولوجيا ادلعلومات أثناء تأدية مهامهم وىذا من مقومات 2-0و مالحظاهتم حول تطبيقات الويب 
 2-0قبول التغيري ضلو استخدام تطبيقات الويب 

: النتائج العامة للدراسة- 4-3

: اىل إدراجها كالتايل- ارتأينا-يف هناية دراستنا توصلنا اىل رلموعة من النتائج 

تتوفر ادلكتبة ادلركزية العريب بن مهيدي بام البواقي على امكانيات بشرية و مادية البأس هبا شلا جيعلها تواكب سلتلف  -1
 التطورات التكنولوجية و تقدمي أفضل اخلدمات للمستفدين و استقطاب اكرب قدر منهم 

ادلكتبة ادلركزية العريب بن مهيدي بأم البواقي كل ادلقومات اليت يتطلبها االنضمام اىل اجليل الثاين للويب مثل سلتلف دتتلك  -2
الوسائل التكنولوجية و ادلوقع االلكًتوين اضافة اىل امتالكها حساب على مواقع الشبكات االجتماعية و ادلتمثل يف الفايس 

 بوك
تتوفر ادلكتبة على عاملني اغلبهم يف التخصص و ديتلكون سلتلف ادلهارات الفنية للعمل بادلكتبة اال اهنم حيتاجون اىل دورات  -3

 تدريبية تساعدىم يف التعرف اكثر على مفهوم اجليل الثاين و ابرز تطيبقاتو ادلستخدمة يف مؤسسات ادلعلومات
ادلكتبة ادلركزية العريب بن مهيدي بأم البواقي بتقدمي خدمات للمستخدمني تتمثل ابرزىا يف خدمة االنًتنت و توفري تقوم  -4

اغلب الربرليات اليت تساعد ادلستفيدن يف احلصول على سلتلف مصادر ادلعلومات و بالنظر اىل اخلدمات اليت تتحها 
تطبقات اجليل الثاين فادلكتبة تقتصر خدماهتا على التواصل مع ادلستفيدين من خالل شبكة الفايس بوك و الرد على سلتلف 

 استفساراهتم ادلقدمة عرب ادلوقع أو حساهبا على الفايس بوك
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تعد دوافع استخدام الشبكات االجتماعية و خاصة الفايس بوك من قبل العاملني يف منهنة ادلكتبية لغرض التطوير ادلهين و  -5
 التواصل و تبادل اخلربات بينهم

ادلكتبة ادلركزية العريب بن مهيدي بأم البواقي بتوجهاهتم التكنولوجية يف ادلهنة ادلكتبية و رغبتهم يف يتميز اخصائيو ادلعلومات  -6
 بادلكتبة  و اوذلا الشبكات 2.0التغيري من ادلواقع الذي تشهده  سلتلف ادلكتبات و ذلك من خالل تبين تطبيقات الويب 

 .االجتماعية للتواصل مع ادلستفدين
ادلكتبة ادلركزية العريب بن مهيدي بأم البواقي استخدام مواقع الشبكات االجتماعية و خاصة الفايس بوك يفضل العاملون  -7

عند التواصل فيما بينهم نظرا لسهولة استخدامها و قلة تكلفتها و باعتبارىا الشبكة الرائدة يف مجيع اجملاالت و بني مجيع 
 الفئات كوهنا ال تتطلب مهارات عالية الستخدامها 

 بادلكتبة ادلركزية العريب بن مهيدي بأم البواقي اىم عائق يواجو العاملني و يعترب  عترب نقص الدورات التدريبية للعاملنييت -8
  و بالتايل االنضمام اىل اجليل الثاين للمكتبات 2.0السبب الرئيسي الذي حيول دون استخدام ادلكتبة مثل تطبيقات الويب 

 بني ادلبتدئ و ادلتوسط و ذلك 2.0ادلكتبة ادلركزية العريب بن مهيدي الستخدام تطبيقات الويب ينحصر تقييم العاملني ب -9
لعدم الدراية الكافية مبفهوم اجليل الثاين للويب من قبل اغلب العاملني بتحكم سلتصوا ادلعلومات بادلكتبة ادلركزية العريب بن 

مهيدي يف تكنولوجيا ادلعلومات بصورة جيدة حبكم تعاملهم اليومي مع سلتلف التكنولوجيات ادلتوفرة بادلكتبة و اليت 
 .للمستفدينتلزمها عملهم بادلكتبة لتقدمي افضل اخلدمات سي
 

  و كنيجة عامة للدراسة ديكننا القول بان ادلكتبة ادلركزية العريب بن مهيدي بأم البواقي تستخدم تطبيقات
 . بشكل متوسط2.0الويب

: مقترحات الدراسة- 4-4

 بناءا على نتائج الدراسة قمنا بتقدمي رلموعة من االقًتاحات :
  ضرورة التوعية ادلستمرة للعاملني يف قطاع ادلكتبات و ادلعلومات بتطوير و متابعة كل ماىو جديد من تطورات تقنية و اليت

من شأهنا ان ترفع من مستوى اخلدمة ادلقدمة  
  و توعية العاملني و دلوظفني و تاىيلهم باساليب سلتلفة 2.0العمل على نشر ثقافة الويب 
  و خصوصا الشبكات ادلهنية لتبادل 2.0العمل على تشجيع ادلكتبيني و اخصائيوا ادلعلومات الستخدام تطبيقات الويب 

ادلعارف و االراء و اخلربات ومن اجل تطوير ادلهنة ادلكتبية  
  خالل ادلقررات الدراسية و 2.0ضرورة قيام مسئويل ادلكتبات اجلامعية حبث ادلستفدين على استخدام تطبيقات الويب 

. التفاعل معها
  و كيفية استخدامها  2.0اقامة دورات وورش عمل للعاملني و ادلستفدين من ادلكتبة حول امهية تطبيقات الويب 
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  كسالح تنافسي يساىم يف تشجيع ادلكتبات اجلامعية على حتسني أدائها و تطوير 2.0ضرورة اعتماد تطبيقات الويب 
خدماهتا و جذب ادلستفدين ايها  

  االستفادة الفعالة من الشبكات االجتماعية يف التواصل مع مجهور ادلستفدين من أجل التعرف على احتياجاهتم احملتملة و
 الفعلية من ادلكتبة 

 خالصة الفصل  

من خالل ما جاء يف ىذا الفصل حاولنا عرض اىم نتائج الدراسة للوصول اىل اجابة دقيقة لتساؤل اشكاليتنا، و بالتايل عرضنا  
 .رلموعة من ادلقًتحات اليت ستساعدنا للقضاء على بعض النقائص فيم خيص موضوع دراستنا 



 خـــــــاتمة
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الخاتمة  

 و اليت مشلت مجيع اجملاالت مبا فيها املكتبات و 2.0بعد التغريات الكبرية اليت طرأت على شبكة الويب و اليت أدت اىل ظهور الويب 
املعلومات و الذي يعد املنبع احلقيقي للمعلومات و املهد االول لتبين املعلومات خمتلف التكنولوجيات احلديثة اليت تساىم يف التطور 

 مع اجملتمع احمليط هبا سواء مستفديها أو املؤسسات االخرى من نفس تتأثر يف ىذا اجملال ، وىو ما جعل املكتبات تؤثر و السريع
اجلرال و اليت دفعت باملكتبات اىل التغيري يف أىدافها و أدوارىا ووظائفها و التوجو حنو تطبيقات اجليل اجلديد التفاعلية نظرا ملختلف 
التسهيالت اليت تقدمها لكل العاملني و املستفدين يف اجملال ، و من خالل ما توصلنا اليو يف حتليل البيانات الدراسة و انطالقا من 

 العريب بن مهيدي بأم البواقي تسري يف طريق احلداثة و ذلك ملا تتوفر عليو من النتائج العامة نلخص اىل القول بان املكتبة املركزية
مقومات تكنولوجية الالزمة تؤىلها لذلك لكن ىذا ال ينبغي ان املكتبة ال تزال يف البداية لتبين و استخدام مثل تطيبقات اجليل الثاين 
للويب بالشكل الفعال الذي يضمن هلا االرتقاء و االنضمام اىل مستوى مكتبات اجليل الثاين وذلك الفتقارىا للكفاءات و املهارات 

                                                                                                                                                                                                                                     الواجب توفرىا يف اختصاصيوا املعلوممات و العاملني هبا و اليت
 لذلك لكن رغبتهم يف التغيري و توجهاهتم التكنولوجية جتعل استخدام مثل ىذه التطبيقات باملكتبة املركزية العريب بن مهيدي تؤىلهم

 .بأم البواقي رؤية و ىدف جيب حتقيقو مستقبال 
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2012  
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مكتبة جامعة لألمري عبد القادر منوذجا : ادلكتبة الرقمية باجلامعة اجلزائرية تصميمها وإنشاؤىا .عكنوش ، نبيل  -11
 2010، دكتوراه ، علم ادلكتبات ، قسنطينة ، 
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اختصاصي ادلعلومات واإلدمان على االنرتنت ، ماجسرت ، علم ادلكتبات ، .عوادي ، نعيمة ، بلخري ، كنزة  -12
 2011جامعة قسنطينة ، 

واقع وآفاق التكوين ادلستمر الختصاصي ادلعلومات بادلكتبات اجلامعية يف ظل البيئة الرقمية . فتحي ، عباس  -13
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 2014علم ادلكتبات ، وىران ، 

دور اختصاصي ادلعلومات يف إدارة ادلعرفة داخل ادلكتبات اجلامعية ، ماجسرت ، علم .ماضي ، وديعة  -16
 2009ادلكتبات ، جامعة قسنطينة ، 

اعمال المؤتمرات  
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:  المستخلص 

 2.0 شهدت شبكات الويب تطورات حديثة طرأت عليها باستمرار و نتيجة هلذه التطورات يف ىذه الشبكة ظهر ما يسمى الويب 
والذي عرف بالويب التفاعلي ، و بالتايل خلق بيئة جديدة أضافت بعد  أساسو التقنيات املتطورة،  و الذي غري من طبيعة  

مستخدمي مستفيدي ، ىذه الشبكة  ، ومن مث ظهرت ما يعرف اجليل الثاين للمكتبات و الذي جاء كنتيجة لتبين واستخدام 
 ومن ىنا جاءت دراستنا للتعرف على مدى استخدام تطبيقات الويب 2.0 يف مواقع املكتبات لتصبح مكتبة  2.0تطبيقات الويب  

  باملكتبة املركزية جلامعة العريب بن مهيدي الم البواقي الذي كان ىدفها الرئيسي ، ولقد قدمنا دراستها يف جانبها النظري نظرة 2 .0
ن اجل التفاعل بينهما فيم خيص تقدمي م 2.0 و أخصائي املعلومات 2.0: عامة حول املكتبات واليت حمورىا الرئيسي املستفيد 

 وكيفية استخدام كعينة من اختصاص املعلمات باملكتبة املركزية جلامعة العريب بن 2 .0باإلضافة إىل تطبيقات الويب : اخلدمات ، 
مهيدي من خالل االعتماد على جمموعة من األدوات املنهجية كاالستبيان و اتباع املنهج الوصفي ىذا ما أوصلنا إىل نتائج كان 

باملكتبة  2.0مضموهنا يشري إىل أن ىناك استخدام متوسط لتبيقات الويب 

:  الكلمات المفتاحية 

املكتبة املركزية 2.0 ، اخصائي املعلومات .2.0 املستفيدة ، 2.0تطبيقات الويب  . 2.0 ، املكتبة 2. 0الويب . شبكة الويب 
جلامعة العريب بن مهيدي مت البواقي   

 

 

 


