
تحسين إتاحة المعلومات من خلل المجلة العلمية اللكترونية 
دراسة ميدانية لنماذج في المكتبات الجامعية الجزائرية

. خالدة هناء سيدهم 
 بقسم التاريخ والثار- مكلفة بالدروسأستاذة  

.الزائرجامعة باتنة-
E-mail : k_hana2007@yahoo.fr

 القدمـة
مات ثورة العلو يه أن  شك ف ما ل  لا،  كان  صر  عال العا شهدها ال لت ي صالت ا   والت

ساتا مات،انعكا سات العلو ف مؤس تا  عة، وتأثيا تا، طبي لت  إدارا لدمات ا تا، وا  مقتنيا
لتزاوج عد ا صة، ب قدمها، خا مات لذي حصل  مازج ا صال والت سيب والت يات الوا ي تقن   ب

  ومنافذه الواسعة،ظهور الشبكات التطورة والنشر اللكترون بآفاقهأيضا بعد بعيدة الدى، 
ف ظل عصر متمع العلومات.

       
 أخذت الكتبات ومراكز العلومات تعن بشكل متزايد بتطوير،ف مثل هذه البيئة التكنولوجية

ية، فظه لت تقتنيها، ومنها مصادر العلومات اللكترون  رتـخدماتا، ومصادر العلومات ا
ية، القواميس،دوائر العارف، بـالكت لدوريات اللكترون  راص الليزرـ التاحة على أق، وا

  فضلn عن ظهور،)Online أو عن طريق نظام البحث بالتصال الباشر (،)CD-ROMالتراصة (
طة فائق والنصوص التراب نص ال يا ال عددة(،تكنولوج ها الوسائط الت من بين  Multimediaوغي ( 

ذلك.
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 القال إتاحة العلومات عنصرا هاما وأساسيا، ف متلف مالت العرفةأهية موضوع تعتب 
مات.  ـق والعلو ـز التوثي بات، ومراك ـل الكت من قب صة  قد أدتخا  وراتـ التطو

 د يومـوة يوماn بعـتفرض نفسها بق والت  ، تكنولوجيا العلومات والتصالفة فـالائل
ساحة  لى ال ية وع يةالعرب ل العال ستمراريةـغزارة النت، إ شكل،اج وال مع اختلف ال  ، 

الجم، اللغـة، الوضوع.

لت تنطبق عليها كل هذه ية، مصدر هاما من مصادر العلومات ا  إذ تعتب اللت اللكترون
اليابيات والميزات، خاصة وأن جهورها ف تزايد مستمر

ستفيد كرة أن ال ضيح ف هو تو قال  هذا ل من  لدف  ها، فا لوجه إلي هور التخصص ا   والم
سبيل ف  لك  نترنت، ذ شبكة ال عب  للكترون  عاء ا مات الو حة معلو ل تسي إتا جة إ  با

تقدي عمل علمي، ذو أسس ومعايي دقيقة، لدمة الستفيد ف ظل التكنولوجيا الديثة.
  التال:الدفويستعرض  اللكترونية، ويبي للتالدراسة عن  ليتناول القاليأت هذا و

من ثة، و سات الدي عض الدرا تت ب قد أثب  ل وسائل البحثـن أن أفضـ تبيتا مقالت- ل
 % فقط من العلومات الت تتعلق30ح للوصول إل ما يقارب ـ تسم،على شبكة النترنت

 رةفـ العلومات التو وإتاحةللوصول، ملءمة الساليب الستعملة ذلك لعدم بعملية البحث
هذاف من خلل  سعى  حن ن صة، فن ية بصفة خا باللت اللكترون مة و   النترنت بصفة عا

 ما مدى أهية تسي إتاحة :البحث إل تقيق هدف ميز، من خلل طرح الشكالية التالية
ية لدمة الستفيد، وما مدى أهية تسينها  العلومات من خلل اللة العلمية اللكترون

عن طريق الوعـاء اللكترون، وكيف يتم ذلك ف سبيـل البحث العلمي؟. 
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لت تيط به، لكن سنحاول إبرازالتساؤلتهناك العديد من  لت تشمل هذا الوضوع وا   ا
أهها وحصرها فيما يلي:

-ما هي أهم الطرق لتاحة العلومات اللكترونية؟ 1
-كيف يتم تطبيق هذه الطرق لتاحة أفضل، ف سبيل البحث العلمي؟2
-ماهي أهم النتائج الت تقدمها التاحة اليدة للمعلومات عب اللة اللكترونية؟3

صاءات عض الح لى ب صول ع سحية للح سة ال سلوب الدرا لى أ ماد ع نا بالعت قد قم  و
يق عن طر قال،  جدة بال لات التوا مة والعو نات اللز جع البيا ت  قد  قال، و جدة بال  التوا
ضافة قال)، إ ية ال ف نا جود  حق مو ستبانة(الل ستمارة إ ها إ من أه يات  من التقن عة   ممو

للملحظة، ذلك قصد توضيح كافة جوانب الدراسة الوضوعة ف القال.

أول: اللة اللكترونية والصطلحات ذات العلقة
أ-اللة العلمية

 تعرف اللة العلمية، بالعديد من الصطلحات والفاهيم، لكن حاولت تقدي أفضل التعاريف
  نوذج لصادر العلومات الطبوعة الت تتاز بغزارةالت تدم القال، وأهها من يقول أنا "

 وضخامة حجمها ما شكل ول يزال يشكل مشكلة تزين) ظهورها اليومي الستمر(إنتاجها
  من)خاصة اللدة(كبية للمكتبات ومراكز التوثيق بالذات، إضافة إل صعوبة التعامل معها 

 ناهيك عن سرعة تلفها بسبب طبيعة ورق الصحف واصفراره وتزقه برور قبل الستفيدين
)1".(الوقت

من فذة  نا " نا ماء أ من العل عة  سب ممو ية، ح ية والبحث ية الامع ـل اللت العلم  وتشك
 نوافذ نشر الدراسات والبحوث، لتصل إل الستفيدين والهتمي ف الوقت الناسب، لتحقيق
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 سبق النشر، أسرع ما ينشر ف الكتب، كما أن اللت العلمية تعد هزة وصل وتواصل بي
بل من ق ية  فادة الفعل عن ال ضل  مي، ف بالبحث العل تم  مع يه ف أي مت ية،  ساط العلم  الو
 الدارسي والباحثي، ما نشره وينشره الؤلفون التخصصون السابقون والاليون من أباث

) 2ودراسات".(

ب- التكنولوجيا الديثة
ية للتكنولوجيا، سة النظام ن " الدرا مة تع هذه الكل هوم  لورد العرب أن مف  تذكر موسوعة ا

 )، وهي ظاهرة حديثة نسبيا على الرغم من أن3بوصفها فرعا خاصا من النشاط النسان" (
نون أو بعن: ها الكلم ف الف لغريقي، وكمان معنا ل العهد ا قى إ سة تر  جذور هذه الدرا
شرون قرن الع ف ال يا  صطلح تكنولوج طل م قد أ ية،  و لة والتطبيق نون المي ف الف حث   الب
 وأصبحت دللته تشكل مموعة من الوسائل والعمليات، والدوات، ومن التعاريف الدقيقة
 للتكنولوجيا ما ورد ف أحد العاجم النليزية العتمدة من أنا : "وضع العلم موضع التطبيق
لواد طرائق وا من ال لول، أو جلة  قام ا ف ال ية  صناعية والتجار لغراض ال لف ا قا لخت  تقي

)4الستخدمة ف هذا السبيل ".(

ج-اللة اللكترونية 
  ومراجعته وتريره وتوزيعه، ت كتابته،مرصد بيانات"الدورية اللكترونية عبارة عن اللة أو

  الت ل يوجد لا نسخة ورقية بالعن التطور لفهوم،إلكترونياn، وتثل أحد مصادر العلومات
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للكترون شر ا قالت.الن نات ال خال بيا تم إد ها وقراءت، إذ ي عبـا إلكترونيـ وتقييم  nا 
)Teleconferences))". (5رات عن بعد ـاج الؤتـات الواسيب، وتثل تطور ونتـطرفي

ف حة  لدوريات التا ما ا ي، " أول شكلي متلف ية  ل أن اللت اللكترون فر راو ترى جين  و
ما لة، وثانيه ية الكام ها التحرير لا هيئت كترون، و بوع والل لورقي الط شكلي ا  كل ال
شر ل نا ضرورة إ تاج بال قد ل ت لت  سب، وا كترون فح شكل الل ف ال حة  لدوريات التا  ا

)6معي، وإنا يكن إدارتا من قبل الرر إضافة إل التمع العلمي التخصص".(

ها الساسيةعناصرو ثانيا: اللة اللكترونية
)7:(الدورية اللكترونية على العناصر التيةاللة أوتقوم فكرة 

فذأ حد النا ستخدام أ هذا البحث با نص  عداد  بة بث إ قوم بكتا لذي ي  ـ يكن للمؤلف ا
 يكون الرتبطة باسوب مركزي أو مضيف عب إحدى شبكات التصال، ويكن للمنفذ أن

عد  عن ب عة  لة طبا عة، أوTeletypeمرد آ با طاب حق  صري مل عرض الب حدة لل سيطة، أو و   ب
حاسوب متناهي الصغر يستخدم ف تهيز النصوص وملحق به آلة طابعة.

 ـ يكن بجرد انتهاء الؤلف من إعداد بثه إعلم زملئه العاملي ف الال نفسه بوجودب 
 البحث ودعوتم إل إبداء الرأي فيه، وبإمكانم الصول عليه باستدعائه على النافذ الاصة

بم• وتسجيل ما لديهم من مقترحات على الط الباشر.
 ـ بعد مراجعة البحث ف ضوء ما تلقاه من تعليقات وملحظات يكن للمؤلف تويلهج 

يه إعلم لذي يكنه ف للكترون الضيف وبالوقت نفسه ا ظام ا ل الن  عب شبكة التصالت إ
ظام ختزان البحث ف ملف خاص ف الن قدي البحث• وهنا يكن ا ية لت ير الدور يس تر  رئ

اللكترون.
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تمد لذين ي ي ا يد الكم بدئي تد شكل م حث ب حص الب عد ف ير ب يس التحر كن لرئ  ـ ي
)8(الحتفاظ بأسائهم وتصصاتم واهتماماتم الوضوعية ف دليل متاح على الط الباشر.

عبه يل ملحظاتم  بم يكن للمحكمي تو صة  فذ الا لى النا حث ع عد مراجعة الب  ـ ب
 شبكة التصالت عن طريق رئيس التحرير إل الؤلف• ويكن بعد إجراء الؤلف التعديلت

ير.  يس التحر جانب رئ من  ضه  حث أو رف قرار الب تاذ  مة ا بولواللز لة ق ف حا كن   ـ ي
هائي من اللف الاص إل ملف عام أو أرشيفي  البحث نشره وذلك بتحويله ف شكله الن

متاح للمشتركي ف الدورية.
 ـ يكن بعد ذلك إرسال اسم الؤلف وعنوانه، وعنوان البحث، ومصطلحات استرجاعه،ز

فق التكشيف والستخلص ل مرا صالت إ شبكة الت عب  ضمه  لذي ي عام ا لف ال سم ال  وا
الناسبة، لدخال بيانات البحث ف قواعد البيانات الاصة با.

 ـ من المكن إعلم الشتركي ف الدورية بوجود البحث وكل ما نشر من بوث جديدةر 
ف مال الهتمام وحسب الاجة.

 اللكترونيةاللة أو الدوريةتيار خمصادر وأدوات اثالثا: 
نة حالت معي ف  باحثي  لف فئات ال كذلك مت فة، و مات الختل سات العلو ستطيع مؤس  ت

ها  ية ومن فذ متنوعة مثل التصالاللتالصول على مصادر العلومات اللكترون   عب منا
ية شبكات الل من خلل ال شتراك  شر، أو ال صال البا يق الت عن طر نات  عد البيا  بقوا
 والقليمية والدولية، أو عن طريق وسطاء العلومات، أو تار العلومات، وكذلك الشتراك
صادر عض م ستعراض ب كن ا فة. وي صادر العر سم م صة بتقا ية الا شبكات التعاون  ف ال

)9:(وأدوات الختيار للدوريات اللكترونية من خلل الت
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ـ دليل أولرخ العالي للدورياتأ
Ulrich's International periodicals Directory• New York : Bowker, 1932 - (Annual:(

ـ الفهارس الوحدة للدوريات، ومن أمثلتها:ب 
 - Union List of Serials in USA and Canada.

 - British union Catalog of periodicals.
 - Serials in the British Library.

 ـ دوريات التكشيف والستخلص وخاصة الت تغطي عدداn كبياn من الدوريات ومنج  
أمثلتها:

 - Index Medicus.
 - Chemical Abstracts.

 - Psychological Abstracts.
 - LISA.
 - ERIC.

هاد  من أمثلت لدوريات و صة با نات خا عد بيا لديها قوا لت  مات ا شبكات العلو ظم و  ـ ن
) ف الوليات التحدة المريكية.OCLCمرصد معلومات الدوريات الت تتلكه شبكة (

 ـ الدوريات اللكترونية ف النترنت: من خلل تطور النترنت ومنذ التسعينيات ظهرته
)10.(ماولت رائدة للت إلكترونية انطلقت داخل مموعات علمية أو حت من قبل أفراد

ما  لوطنأ ف ا ية العلومات  سية لبن نات السا كترون العرب لضعف الكو شر الل سبة للن  بالن
 العرب الادية والبشرية والعلوماتية، والتدريب، ومكونات النشر وصناعة العلومات ووسائل

   التصال.
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تل كارات وك ي البت مل ب يح التعا لت تت كترون ا شر الل ية للن مج العرب هرت البا قد ظ   و
تا تا وامكانا عدد ميزا عات لت خراج الطبو ف إ  nيزا عاn متم تل موق صبحت ت صوص وا  الن
 بالضافة إل أمكانية عمل البامج من خلل الشبكات أو نظم إرسال العلومات واستقبالا
 وامكانية حفظ البامج داخل ملدات اللفات اللكترونية مع سهولة تنظيمها لغرض الوصول

إليها واسترجاعها بسهولة.

 اللكترونيةاللت الشاريع عنبعض رابعا:
ش  يس (يعرامن ال شروع أدون هو م لال  هذا ا ف  لرائدة  Adonis ا  Project ( ،هذا عد   ي

 الشروع من الشروعات التعاونية الت توثق العلقة بي الناشرين والكتبات وتقق القتصاد
خدمات قالت اللت أوف  من م  nلوب فعل هو مط ما  قدي  ساس ت لى أ لدوريات ع  ا

الدوريات التخصصة.
نات ية الثماني نذ بدا مل م ب كا بدعم أورو ظي  قد ح يس  شروع أدون قول أن م كن ال   وي
ية العلومات الديدة، وذلك بعقد الندوات واللقاءات  للتخطيط وتشجيع الستفادة من تقن
 وتقدي الدراسات وتنمية الشروعات والبامج من أجل استخدام وسائط العلومات الديثة
سية صفات قيا ل موا صول إ جل الو من أ صنعي  شرين وال ي النا شتركة ب شروعات م  كم
يات لة بالببليوغراف لقراص الم من ا  nبدءا سوق  ف ال صة  ية الترا لقراص الليزر ية ل  أوروب

.والستخلصات إل الملة بالنص الكامل كالقواميس والوسوعات وغيها
) 11(:ومن الشروعات الخرى يكن تقدي عرض موجز إل الت

Coreأ - مشروع كور :
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يل  عة كورن به جام قامت  يب  شروع تر هو م معCornellو عاون  سعينيات بالت ف أوائل الت   
ية المريكية ( ية الكيميائ لتACSالمع لدوريات ا من ا سنوات  ية عشر  قدمت المع  ) • إذ 

تصدرها وحولتها إل الشكل اللكترون.
Red Sageب- مشروع رسيج :

  وهي شركةAT&Tوهو مشروع تعاون أيضاn بي جامعة كاليفورنيا (كلية الطب) وشركة 
  • وقد وضعت بعض الدوريات الت يصدرهاSpringer - verlagاتصالت، وكذلك الناشر 

ية ( شبكة الل ية على ال ف البيولوجيا اليو شر  ناير LANالنا ف ي بدأ الشروع   ،م1994) • و
وأضيفت دوريات أخرى من ناشرين آخرين.

:TuLIp جـ- تيوليب 
  ، وقد بدأ ف مارسThe University Licensing Program وتدل الروف الستهللية على 

  وتسع جامعات• ويبث هذا النظام حوالElsevier، وهو مشروع تعاون بي الناشر م1991
لنترنيت120000( شبكة ا لى  ها ع عام وتميل كل  ية  لدوريات العلم مواد ا من  صفحة   ( 

بالبحث لاص  ها ا عة برنام كل جام تارت  قد اخ لامعي• و بالرم ا ستخدمي   للم
 ف نظم العلومات الامعية.TuLIpوالسترجاع مع دمج ملفات 

.ومن الشروعات الخرى
  اللكترونية حيةاللتهناك من يعمل على تقدي مشروعات لعل عملية نشر البحوث ف 

صة  جددة وبا يةاللتومت ية الكادي يدة  الامع هم الصائص الفر من أ لن  هواللت،    
  وهذا ما يعل هذه الدوريات حية مثل الكائن الي،جعل مقالتا متجددة من قبل مؤلفيها

عد من لدوريات ت  عندما تثبت استمراريتها وقدرتا على التطوير والستخدام• ومثل هذه ا
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ستخدامها كاديي ا كن لل لت ي لؤثرة ا صال ا سائل الت هم و كارهم،أ شر أف بث ون ف    
ومشاركة طلبتهم ف متلف الالت.

 OCLC اللكترونية ف برنامج  اللتتطور نشرخامسا:
ية  حدة المريك يات الت ف الول شر  لط البا لى ا سبة ع بات الو كز الكت  Onlineقام مر

Computer Library Center (OCLC الدوريات العلمية،اللت أو ) بالنشر اللكترون لبعض 
يار طرق التصال عنGuidonويسمح برنامج جيدون ( لذي وضعه الركز للباحث باخت  ) ا

  وقراءة أي نوع من الدوريات اللكترونية الت يصدرها الركز ويعتبBrowsingبعد للتصفح 
لاولتم1992عام  ية )ا صدار دور للكترون بإ شر ا شاط الن كز ن به الر بدأ  لذي  عام ا   ال

  أصدر الركز أربع دوريات أخرىم1995الكلنيكية الارية على الط الباشر(، وف يناير 
)12: (وهي

-Immunology Today.
 -Current opinion in Biology.
- Current opinion in Medicine.
- Applied physics Letters On-Line.

 صدرت الدوريتان التاليتان :م1995 ، 1992وف الدة بي 
 -The  On-Line  Journal  of  knowledge  Synthesis  in Nursing.
- Electronic Letters On-Line.

ية من ناح لة  قالت الكام ين للم سال الرر ية إر لدوريات اللكترون هذه ا ف  حظ   ويل
شبكة ( كز  ل مر لرائط إ سومات وا بذلكOCLCالر عة، و ية الراج من عمل ها  عد مرور  ) ب

شر خلل  لط البا لى ا لدوريات ع لك ا ف ت قالت  كون ال هذه24ت قت  قد تل ساعة، و   
 الدوريات سنداn ودعماn حي بدأت الكتبة الوطنية الطبية بتكشيفها ف قاعدة بيانات اليدلين

)MEDLINE( .وتعمل روابط الايبتكست ف كل مقال إلكترون على إتاحة إمكانية القفز 
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بط    تصلLinksمن نص إل استشهاد مرجعي، أو من النص إل الرسومات، كما أن الروا
ية ف القل التخصص• شهادات الرجع مة ذات الست عد العلومات الا لدوريات وقوا ي ا  ب
لدوريات شر ا سمر، وتن سعينيات سيت ف أوائل الت كز  بدأه الر لذي  شاط ا هذا الن بدو أن   وي

اللكترونية، ولكن ف بعض الالت العلمية والتكنولوجية.

 اللكترونية وعيوب اللتمزاياسادسا: 
لت تيزها عن سواه ية بالعديد من الصائص ا لدوريات اللكترون لدورياتـتتميز ا  ا من ا

)13: (الورقية أهها
لدوريات الورقية التأ- توفي ف اليز الكان بعكس ا ية ف اختزان البيانات وال  الكثافة العال

تتاج إل مساحات أكب ومكان مهيأ لفظها فضلn عن متطلبات الفظ والصيانة والتجليد.
ما تتاجب- تا بين مع متويا لؤلفي  قراء وا عل ال مواد الديدة وتفا سريع لل بث ال ية ال  إمكان

الدوريات الورقية إل وقت طويل لجراءات الشحن، والستلم والتسجيل، وسواها.
ج- الفورية ف إنتاج الدورية ونشرها وإتاحة فرصة نشر العلومات الفورية.

 د- إثراء ودعم مقومات إمكانية التصفح، البحث، والسترجاع للمقالت الت تشتمل عليها
الدورية.

  النترنت إمكانية البحث ف متوياتا ف الوقتىـ تتيح الدوريات اللكترونية التوافرة عله
 نفسه لعدد من الستفيدين ف حي ل يستخدم الدوريات الورقية إل شخص واحد ف الوقت

نفسه.
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ـد لورقي وق شكلها ا ية ب ضت اللت العلم يات،تعر ل متغ ضر إ لوقت الا ف ا ثل،    تتم
 ، لكنعوامل ضاغطةعدة بعجزها الال عن اليفاء بالاجة الاسة لنشر العلومات بواجهة 

)14للمجلت اللكترونية أيضا عدة عيوب من أهها: (
 يتطلب نشر الدوريات إلكترونيا توافر مداخل إل تقنيات تعتب متقدمة نسبيا ف العديد أ- 

يات لب تقن ية تتط لدوريات اللكترون عام، فا شكل  ية ب ها عال كون كلفت عات وت  من التم
حديثة من حواسيب وشبكات اتصالت.

لدوريات تتصف بشيء من التعقيد  ب- لزالت التقنيات الستخدمة ف النشر اللكترون ل
وغي سهلة الستخدام بالنسبة للشخص الذي ل يتلك معرفة بالوضوع.

ية العلومات جهدا كبيا من الستفيد مقارنة با يتاجه استخدام الدورية  ج- تستهلك تقن
 الطبوعة ففي حالة الدورية أو الصحيفة الطبوعة قد يكون الهد الوحيد الطلوب منك هو
لة ف حا ما  صفحات.أ يب ال ف تقل يديك  ستخدام  صفحة وا سطور ال ي  يك ب يك عين  تر
 الدوريات اللكترونية فإن الهد الطلوب للدخول إل الشبكة والوصول إل الدورية وقراءتا

ونسخها أحيانا قد يستغرق وقتا أطول.
صبحت يث أ عة ب تب الطبو عة والك لدوريات الطبو لى ا ستفيدين ع من ال كثي  عود ال  د-ت
 جزءا من متطلبات الياة، لذلك فليس من السهل التخلي عنه بشكله الال لصال أي نوع

من الطبوعات النشورة إلكترونيا.
  ف النترنت والت تتص ف مال اللتمواقعالنقط الت ذكرت سابقا فهناك بالضافة إل 

)15.( ف الوقت الناسبا ل يري تديثهاللكترونية

للمجلت العلمية اللكترونيةمستقبل النشر اللكترون 

RIST Vol. 17 N° 1-2 Année 2007 20



بدأ من قد ي لدوريات أشار (لنكستر) إل أن هذا النشر  للكترون ل  حول مستقبل النشر ا
 مرحلة كتابة التقرير وترير النص على طرفيات مؤلفي هذه التقارير والقالت، ويتدرج إل
 تسلم الناشر لا ف البيد اللكترون، ث إل بث العلومات الت تتوي عليها الدوريات إل

  لنكستر أن مثل العال وتنبأ)16.(الستفيدين الشتركي من خلل الطرفيات التوافرة لديهم
ية والناشرين التجاريي، وسيكون بات الهن لدوريات ستنشر من قبل المعيات والنقا  هذه ا

.لذه الدوريات مررون وهيئات ترير ولوائح ومعايي تقييم لقبول القالت أو رفضها
تبي الدراسات  بات الامعية الزائرية ف عدة سنوات كما  لت قمت با بالكت ية ا  أناليدان

 النافسة بي الطبع والنشر التقليدي، وبي النشر اللكترون تكمن ف مالت الفائدة التوقعة
 من التوزيع بالطريقة التقليدية أو اللكترونية، وهي الالة الت يتطلب فيها الوضع السائد طبع
 نسخ توزع حسب حجم سوق البيعات التوقعة، ومثال على ذلك النشر عند الطلب نشر
من الصل ية تؤخذ  مايكرو فيلم سخ  ف ن شيغان آن أربر)  عة (م من جام ية  سائل الامع  الر
ية لة العلم حول ال ندما تت ستقبل ع ف ال توقعه  ما ن شبه  هذا ي بة، و لة الكات لى ال بوع ع  الط

.التخصصة إل قرص الليزر أو الاسوب
لوقت ف ا ية  ية والطب ية والتقن لدوريات العلم لدوليي ل شرين ا من النا كبي  عدد  صبح  قد أ  و

 )SGML (Standard Generalized Markup Language)(17الاضر يطبقون مموعة مواصفات
 على سلسلة النتاج ويعمدون ف بعض الالت إل تويل راجع لغة التحديد العيارية العامة

  وتكنهم عملية التحويل هذه منSGMLلبعض الدوريات الت وقع إنتاجها خارج مواصفة 
 تصور قسم للمطبوعات ف شكل وعاء إلكترون، وإعداد بنك شامل للمعطيات ذي طابع

إشاري، أو بطريقة النص الكامل. 
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  هي طريقة عالية لتحديد البنية النطقية للوثائق تكن من تنميط بنية الوثائقSGMLومواصفة 
 ذات التوى الذي تندمج فيه النصوص والرسوم والصور، ولكن أيضاn ضمن بن تتوي على
 معادلت رياضية وكيميائية وجداول، فضلn عن ذلك تكن هذه الواصفة من رسم العلقات

)18.() وبإمكانا قبول نصوص متعددة الوسائطHypertextف النص الفائق (
ية والوجودة تت ضاn الكتب اللكترون قد ظهرت أي ية ف لدوريات اللكترون ل ا  بالضافة إ
شركات شر وال ستعمل دور الن ضية  لة الا سنوات القلي لنترنيت• وخلل ال لى ا لب ع  الط

ية، ية اللكترون تب الامع توفي الك هدة ل سيكون)19(جا شرائها، و لى  بة ع سيقبل الطل  و
بإمكانم الصول على كتب الفصل الدراسي كاملة وبسهولة.

الاتـة:
ـة ية دقيق مات علم من معلو ـره  لا توف ية  لدوريات اللكترون ستخدام ا جة ل  إن الا
 بالكتبات الامعيـة الزائريـة، ضرورة حتمية لكل من الطالب، الباحث، والستاذ، ومن
 هذه الدراسة نستنتج أن الدوريات اللكترونية وما تمله من إيابيات، توفر الهد والوقت،
 واليز الكان، بالنسبة للمكتبة وبالنسبة للمكتب، لكن تبقى عملية إتاحة العلومات عب اللة
حة عن التا يدا  ية بع نا الزائر ستفيد،  بامعات سن للم ستقبل أح جل م من أ ية،   اللكترون
 النموذجية ف العديد من مكتابتنا الامعية ، وهذا يقتضى مهود مضاعف، وإمكانيات أكب

لاولة إتاحة ولو جزء بسيط من هذه العلومات اللكترونية لدمة البحث العلمي .
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قائمة الصادر والراجع:
ل . )1 ( بد ا حد ع جة ا يم ؛ تر مز ، ول يةآر بة الرقم ية الكت ف بن سية  فاهيم اسا  -. م

cybrarians journal-  4 .ص.2004جويلية.(د.ن.). 1.ع.
www.cybrarians.info/journal/no1/dlib.htmمتاح ف :  

ضلي.2( لي الف ل، ع بد ا ية)ع سة ببليومتر ية: درا ية اليمن ف المهور ية   اللت الكادي
يادة والركان ية الق عن ملة كل ية  بات والعلومات.ع.تليل يخ.2.ملة الكت ندن:دار الر .ل

.5. ص.2005
 .تكنولوجيا العلومات: دراسة ف مفهومها وأبعادها ومشاكل نقلها)عيسي، العسافي3(

.155.ص.2005. 1.لندن:دار الريخ.ع .إل الدول العربية
.330.ص.1990..بيوت : دار العلم للمليي.موسوعة الورد العربية)ميز، البعلكي.4(
لدوريات )5( لابري. ا بدال ا بن ع ميسيف  حث العل مة الب ف خد ها  ية ودور  اللكترون

قابوس سلطان  عة ال سية بام بة الرئي يةوج .(د.ن.)5ع  .- cybrarians journal .- بالكت  يل
 7ص..2006

 http://www.cybrarians.info/journal/no5/ejournals.htmمتاح ف : 
(6)Rowley,Jennifer  .The  question  of  electronic  journals.Library  Hi 
tech.vol.18,no.1.2000.P.46

شمت)7( سم• ،ح بات قا يات الكت ية مقتن مات وتنم صادر العلو قاهرة: دار3• طم  ، ال
.145 - 144، ص م1995غريب، 

سانة)8( لدين،ح يي ا مات  .- م كز العلو بات ومرا ف الكت لنترنيت    .-ا
.2001 .3ع   - المكانات··الفوائد والتحديات
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 مصادر العلومات)عامر إبراهيم، قنديلجي، ربي مصطفي عليان، إيان فاضل السامران.9(
.110ص.2000.عمان: دار الفكر.من عصر الخطوطات إل عصر النترنت

مي)10 ( حث العل مة الب ف خد ها  ية ودور لدوريات اللكترون لابري. ا بدال ا بن ع  سيف 
-الرجع السابق.cybrarians journalبالكتبة الرئيسية بامعة السلطان قابوس .- 

 ف: أعمال.   أهيتها ف الكتبات وسبل مواجهتها  2000  إنترنيت  عبداللطيف صوف• )11(
  أكتوبر/ تشرين الول،26 -21الؤتر التاسع للتاد العرب للمكتبات والعلومات للمدة من 

 .239 - 237، ص 1999، تونس: النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، م1998
• 327-325 ص .2001القاهرة:دار الريخ.  .  علم العلومات والكتبات أحد بدر• )12(
فراج13( حن  بد الر سة استكشافية.)ع لنترنت:درا لى ا ية ع لدوريات اللكترون قع ا  موا

  .  207      ص  .  2004  للدوريات التخصصة ف مال الكتبات والعلومات الرقمية.
لوش• )14( كر ممود ا بو ب ستقبل أ بة ال مات ومكت ية العلو شرتقن قاهرة: عصمي للن  • ال

.116/117 .ص.، صم1996والتوزيع، 
سكري)15( سليمان الع نا   .  ب...   "عال كترون"  العر شر الل ستقبل الن ب   وم لة العر   ع. م

. 12.)، صم2001 (يناير 506
 التحول نو الكتبة الرقمية ف الؤسسات الصرفية دراسة حالةاساء بشي ابو ليفة. )16(

كزي يا الر صرف ليب بة م قع مكت cybrarians .- لوا  journal ية .(د.ن.).-5 .- ع  جويل
 14.ص.2005

http://www.cybrarians.info/journal/no5/dlib.htmمتاح ف : 
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صيلحي . )17( ستار م بد ال بة ع ية   XMLه بات الرقم ستقبل الكت ي م هل تغ :  - .  
cybrarians journal - .  2ص . 2004جويلية. 1.ع.

www.cybrarians.info/journal/no1/xml.htm- متاح ف : 

(18) Miller, Dick .  “XML and Marc: A Choice or Replacement” .ALA conference. 
Chicago  ,2000. Accessed.18  January  2004.  available 
at:http://XMLmarc.stanford.edu/ALA_2000.htm 

لوش)19( مود ا كر م بو ب ستقبل . أ بة ال مات ومكت ية العلو شر.تقن قاهرة: عصمي للن   ال
207، ص م1996والتوزيع، 

استمارة إستبانة للدراسة اليدانيةاللحق:
استمارة البحث

سؤال بوضع علمة  عن ال بة  كم الجا لجراءات النهجية أرجو من لى ا ساعدت ع ف)x(ل   
خانة واحدة الت تعتقد أنا القرب إل قناعتك.

أول: بطاقة تعريفية
25 RIST Vol. 17 N° 1-2 Année 2007

http://xmlmarc.stanford.edu/ALA_2000.htm
http://www.cybrarians.info/journal/no1/xml.htm


     ،أنثى                   ذكر    .النس:1
.السن:              2

.أين تلقيت تعليمك الكاديي؟3
-ف الامعات الزائرية     

 -ف الامعات العربيـة     
-ف الامعات الجنبية      

.ما هي الشهادة التحصل عليها؟4
   -دكتوراه دولة             
-دكتوراه علوم             

 -شهادة أخـرى           
.ما مال تصصك؟55

-علوم انسانية واجتماعية- 

-علوم دقيقة وتكنولوجيا   

               -علوم الطبيعة والياة
ثانيا : استخدام اللة العلمية فوق حامل ورقي

.هل تعد الدوريات الورقية مصدرا أساسيا لبحوثكم العلمية؟6
لنعم

ف حالة الجابة بنعـم؟ هل لكونــها؟   1.6
 سهلة الستعمالمعلومات حديثة ومتنوعة

متعددة اللغات      سرعة الصدور والستمرارية

 .ما هي أنواع الدوريات الورقية الت تتعاملون معها ف بوثكم العلمية ؟7
   -نشراتملت
تقارير

. هل يوفر لكم قسم الدوريات بالكتبة الامعية ما يناسبكم من خدمات؟8
لنعم
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؟ما نوع الدمات الت يقدمها ذا كانت الجابة نعم، 1.8
قواعد العلوماتالبحث بالنترنت

العارة ف حد ذاتاالستنساخ

خدمات على الط الباشر 

ما هي نسبة استخدامكم لذه الدمات؟. 9
    أبداأبدا  نادرانادرا  أحياناأحيانا  دائمادائما

البحث بالنترنت

خدمات على الط الباشر

قواعد العلومات

.ما هـي أهم سلبيات التعامل مع الدوريات؟10
مشكلة العارةارتفاع تكلفة الشتراك

أخــــرىتعدد اللغات

.........................…...........…..…حدد 

ما هي أهم أسس اختيار اللة العلمية حسب بوثكم العلمية ؟ .11
حسب العناوينحسب الشهرة العلمية

حسب الؤلفيحسب التخصص

أخرىحسب اللغة

حدد :…...........…..….............................................……
.ما هو أهم دور تلعبه اللة العلمية ف الكتبات الامعية؟12

العلم والتصال بي الباحثيدور رئيسي فعال
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أخرىوسيط بي الباحث والستفيد

حدد :…...........…..….............................................……
ثالثا : استخدام اللة العلمية كوعاء الكترون

.ما هي أهم الوسائط تواجد اللت اللكترونية بالنسبة لبحوثكم العلمية؟13

أقراص الليزر-كوسائط--الفهارس الدينامكية

حدد ....................................أخرى
……..........................

.ما هي اليزات الت تقدمها اللة اللكترونية مقارنة بنظيته الورقية؟14
التفاعلية بي الباحث و الدوريةإمكانية البحث السريع

أخــــرىالنسيابية ف حركة العلومات

…….............................................حدد :…...........…..…
.هل نسبة تأثي اللة اللكترونية على مال بوثكم ؟15

نسبة حسنةنسبة جيدة

نسبة ضعيفةنسبة متوسطة

.ما هي أهم أسس اختياركم للمجلة اللكترونية؟16
كمية العلوماتالسرعة ف تزين واسترجاع العلومات

لغة العلوماتنوعية العلومات

.ما هي أهم حامل للمعلومات اللكترونية الت تستخدمونا ؟17
الوسائط المغنطةالسطوانات الضوئية

النترنتالوسائط المغنطة والضوئية

.هل سبق لكم التعامل مع وثيقة الكترونية؟18   
لنعم
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. ف حالة الجابة نعم هل من خلل؟1.18 
الكتبةالنترنت

.إذا كان للمجلت اللكترونية نقائص و سلبيات، فيما تنحصر؟19
نقص ف الخراج والشكل مدوديـة الطـلع عليها

غلء و ارتفاع التكاليـفضعف موثوقية و مرجعية معلوماتا

  أخــــرى

…….............................................حدد :…...........…..…
.هل تستخدمون اللة الكترونية كل؟20

   شهرأسبوع

 أشهر06أكثر من أشهر06

. بي أهم قواعد العلومات الت تتعامل معها ف بوثكم؟21 
أمريكيةقواعد عربية

أخرىأوروبية

….............................................…...........…..…حدد :

.ما هي تصوراتكم الستقبلية لستخدامات اللة العلمية اللكترونية ؟22
...............................................................................................................................

............
…...........................................................................................................................

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