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 ملخص
نسعى يف هذه الدراسة  إىل حتديد ومعرفة 

للباحثني اجلامعيني يف استخدام  التوجهات احلقيقية
مصادر املعلومات اإللكرتونية يف إجناز وإعداد أحباثهم 

دات املرجعية هاالعلمية، من خالل حتليل االستش
ختصص املكتبات و األرشيف من  لرسائل الدكتوراه يف

مبعهد علم املكتبات  2016إىل سنة  2010 سنة
ومن  ،-2-قسنطينة -والتوثيق جبامعة عبد احلميد مهري

مث معرفة  مدى استفادهتم من مصادر املعلومات 
سواء كان عن طريق  اإللكرتونية وأنواعها املختلفة،

الوصول احلر أو من خالل خمتلف قواعد املعلومات 
 SNDLاملتاحة عرب البوابة الوطنية للتوثيق اإللكرتوين 

 .باملؤسسات اجلامعية اجلزائرية
مصادر املعلومات  :الكلمات المفتاحية 

رسائل -االستشهادات املرجعية  –اإللكرتونية 
معهد علم املكتبات -املكتبات واألرشيف -الدكتوراه
 .دراسة حتليلية -والتوثيق

Abstract 
We aim through this exploratory 

study to identify and know the actual 

orientations of university researchers in 

the use of electronic information 

sources when preparing and 

accomplishing their scientific research. 

To reach this goal, we analyse reference 

citations of doctoral theses in both 

specialties “Libraries and Archives”, 

from 2010 to 2016, at the Institute of 

Library science and Documentation, at 

the university Constantine 2- 

Abdelhamid Mehri . We try to see how 

they benefit from the different types of 

electronic information sources either 

through free access or across different 

databases accessible via the national 

portal for electronic documentation 

“SNDL”, in Algerian academic 

institutions. 

Key-words : Electronic information 

sources - Reference citations – Analysis 

-  Doctoral theses - Institute of Library 

and Documentation. 
 

 مقدمة 

مصادر باقتناء  االهتمام يف ظل التطورات التكنولوجية أصبح على املكتبات اجلامعية
يف قواعد معلومات االشرتاك شكل أوعية إلكرتونية كاألقراص املدجمة و  معلومات إلكرتونية يف

للباحثني أو قواعد   بناء مستودعات رقمية تشمل األعمال العلمية ونرتنت اإلمتاحة عرب شبكة 
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وضعها يف اإلنرتنت الفعلية للمستفيدين من خالل اإلحبار يف شبكة باالحتياجات معلومات هتتم 
 .الباحث من حني آلخر املصادر املطبوعة اليت قد يفضلهااقتناء متناول املستفيد باملوازاة مع 

املعلومات مبختلف من الوصول إىل كرتونية على اخلط مّكن الباحثني اإلل  املعلومة  إتاحةف
ىل املعلومات اليت إ تبقى احلاجةلكن  ،اعها يف كافة التخصصات العلمية والتقنيةانو أشكاهلا و 

لكرتونية  املعلومات و إصداراهتا اإليف خضم كثافة   الوصول إليهاالسرعة يف تتسم بالدقة واحلداثة و 
 .متخصصةمواقع إلكرتونية عامة و  إتاحتها عرباحلديثة و املتعددة و 

يف اهتمت باالشرتاك  قسنطينة خاصةيف عامة و املكتبات اجلامعية يف اجلزائر بصفة لذا 
وضعت مؤسسات التعليم  2010يف سنة و ذات النص الكامل منذ التسعينات،  قواعد معلومات

إمكانية األكادمييني حتت تصرف الباحثني ( مدارس علياجامعات ومعاهد و )العايل يف اجلزائر 
واضيع دهدف ترقية املقواعد معلومات متعددة التخصصات و اإلفادة املوحدة من و االستخدام 

املعلومات املنشورة يف الوصول إىل أقصر وقت ممكن جهد و  يف اجلزائر بأقل البحث العلمي
 . متخصصةد معلومات عاملية  عامة و إلكرتونيا عرب قواع

مدى توظيف املصادر اإللكرتونية يف كتابة البحوث  يف دراستنا هذه نسعى إىل معرفةو 
إىل غاية  2010املرجعية لرسائل الدكتوراه منذ لالستشهادات حتليلية العلمية  من خالل دراسة 

كان املنهج املناسب للقيام . -2-التوثيق جبامعة قسنطينةاملكتبات و تخصص علم ب 2016جويلية 
حلصر االستشهادات املرجعية لرسائل لبحث البيبلوغرايف البيبليومرتي منهج ا دهذه الدراسة هو

الدكتوراه يف قوائم بيبلوغرافية ومن مث دراسة هذه القوائم البيبليوغرافية وحتليلها اعتمادا على املنهج 
 :ن عدة جوانب أساسية تتمثل يفم الوصفي

 .2016 جويليةإىل غاية  2010رسائل الدكتوراه اليت متت مناقشتها منذ سنة حصر  -

  .حسب سنوات املناقشة حتديد عدد رسائل الدكتوراه -

  .على املصادر اإللكرتونيةاعتمدت حتديد نسبة رسائل الدكتوراه اليت  -

مو  من اجمل كل رسالة دكتوراه  املستخدمة يفاملرجعية اإللكرتونية  االستشهاداتحتديد نسبة  -
 .الكلي لالستشهادات املرجعية

 .ستشهادات املرجعية الورقيةاالستشهادات املرجعية اإللكرتونية مقارنة مع االحتديد نسبة  -

دورية،  مقال : املصدر اإللكرتوين دات املرجعية اإللكرتونية حسب نو ستشهااالحتديد نسبة  -
 .اخل...جامعية رسالة كتاب أو 
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ملصادر اإللكرتونية املتاحة عرب شبكة ا علىاعتمدت عدد رسائل الدكتوراه اليت  حتديد -
 .اإلنرتنت

على املصادر اإللكرتونية املتاحة عرب البوابة اعتمدت حتديد عدد رسائل الدكتوراه اليت  -
 .اإللكرتونية للتوثيق اإللكرتوين

  اإلطار المنهجي للدراسة 
 إشكالية الدراسة  1-

  يف ظل التزايد املستمر لالنتاج الفكري أصبحت املكتبات اجلامعية غري قادرة على االحاطة
نرتنت للسيطرة على الكم اهلائل بكل ما هو جديد مما دفع الباحثني إىل استخدام شبكة اإل

من حداثة املعلومات أيضا ما تتميز به و   ،وختصصاهتاد من املعلومات مبختلف أنواعها املتزايو 
نصية أو  متاحة يف شكل  قواعد معلومات  اليت تكون املعلومات ق البحث عنتعدد طر و 

من احلصول على املعلومات الكافية ألداء  الباحثونحىت يتمكن  و . أو احصائيةبيبليوغرافية 
املنشورة إلكرتونيا األمر الذي دفع املؤسسات من املعلومات زيادة اإلفادة لمية و أحباثهم الع

األكادميية إىل االهتمام بتوفري املصادر اإللكرتونية من خالل االشرتاك يف قواعد معلومات 
 .متخصصة
يعد النظام الوطين للتوثيق عرب اخلط من أدوات البحث على شبكة اإلنرتنت خلدمة البحث  

ذات بيانات مل، و ن قواعد معلومات ذات نص كاالعلمي على املستوى الوطين  ملا تتضمنه م
فهارس،  ،، رسائل جامعيةالدوريات مقاالت ،، ويف أشكال متنوعة من كتبإحصائية، بيبليوغرافية

التقنية التابعة لقطا  التعليم العايل يف لكل التخصصات العلمية و  ...تقاريركشافات، أدلة، و 
 .اجلزائر
مهارات وقدرات نقدية  اكتساب الباحثني يتطلب مناملعلومات اإللكرتونية  للوصول إىلو 

قواعد املعلومات املتاحة تتناسب و اليت  تيجيات البحث اسرت ضبط اوحتليلية لصياغة أسئلة حبث و 
  يتطلب .بذل أقل جهد ممكنهية و السرعة املتنان احلصول على املعلومات بالدقة و لتمكنه م
مقننة حتدد نو  املصدر  وفق قواعدستشهادات املرجعية اإللكرتونية توثيق اال نيمن الباحث كذلك

 .بدقةاملستخدم اإللكرتوين 
در ستخدام املصااعلى  عتماد الباحثنيامدى معرفة من خالل هذه الدراسة  حناول لذا

يف إجناز النظام الوطين للتوثيق عرب اخلط املتاحة عرب ت و اإللكرتونية املتاحة عرب شبكة اإلنرتن
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، ستشهادات املرجعية اإللكرتونيةاالهذه توثيق يف من قبلهم هي  الطريقة املعتمدة  ما، و دراساهتم
 ؟يف إعداد رسائلهم ما أنوا  املصادر اإللكرتونية املستخدمةو 

 أهداف الدراسة 2-
 :تتمثل يف  هتدف الدراسة إىل معرفة عدة معطيات أساسية

رسائل  إعداديف  نيكرتونية املستخدمة من طرف الباحثخمتلف أنوا  املصادر اإلل معرفة -
  .الدكتوراه، ونسبة استخدام كل نو  منها

 .يف هذه الرسائل مقارنة باملصادر الورقيةستخدام مصادر املعلومات اإللكرتونية انسبة   -

طنية و البوابة ال عربو نرتنيت اإلشبكة  ستخدام املعلومات اإللكرتونية املتاحة عربامدى  -
  .يف رسائل الدكتوراه للتوثيق اإللكرتوين

التقانني وفق ستشهادات املرجعية للمصادر اإللكرتونية االصياغة تبويب و  معرفة طريقة -
 .للوصف البيبليوغرايف والقواعد املقننةالدولية 

 أهمية الدراسة 3-
 من مصادر املعلومات اإللكرتونية املثلى ستفادةاالو الفّعال  ستخداماالهتتم الدراسة بأمهية  

ختلفة من امل بأنواعهااملتاحة عرب البوابة الوطنية للتوثيق اإللكرتوين و  تاإلنرتناملتاحة عرب شبكة 
سسات ، مؤ ؤمتراتاملو الندوات  ، حماضرات موسوعات، رسائل جامعية، كتب، معاجم و مقاالت

عتماد على املصادر اإللكرتونية كغريها من االأصبح  لقد. تقاريرة و هيئات دولية، أدلحكومية و 
حتديد املعلومات ث العلمية لسهولة الوصول إليها و املصادر املطبوعة جزءا أساسيا يف إعداد البحو 

أمر مهم جدا ملا يف إجناز البحوث العلمية ت نرتناإلعتماد على شبكة االف .جهد املفيدة بأقل
 يف حتقيق التنمية الشاملة يف كافة القطاعات تساهم بشكل كبري تقدمه لنا من معلومات مفيدة

 .بالتايل الوصول إىل جمتمع معريفو  الرتبويةتماعية و االجقتصادية و اال
معايري و  وفق قواعداإللكرتونية  املرجعية ستشهاداتاال أمهية صياغةتربز هذه الدراسة كما 

ىل املعلومات اليت يراها مفيدة الوصول إ أداة حبث يستعني دها الباحث يف مقننة ألهنا تعترب
يف الوصول إىل نتائج  ،من جهة أخرى  ،تفيدنا  ،من جهة ،اساته و احباثه العلميةدر وتتناسب و 

سائل املستخدمة يف الر املصادر اإللكرتونية  خمتلفمن  ستفادةاالنسبة  معرفةدقيقة من خالل 
 .العلمية
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 الدراسات السابقة 4-
وث األكادميية من رسائل جامعية عتماد البحامدى من الدراسات تناولت  هناك العديد

دراسة  عتمدت علىامقاالت على مصادر املعلومات اإللكرتونية من عدة جوانب منها اليت و 
 :يلي منها مااخرتنا ، حيث عية يف الرسائل اجلامعيةستشهادات املرجاالحتليل و 
 الموسومة بـــ (2005) يسرية عبد الحليم زايد دراسة : 

دراسة حتليلية ألطروحات : ستشهادات املرجعية االاملصادر اإللكرتونية املتاحة عن بعد يف "
  "1998-2003بآداب القاهرة قسم املكتبات و الوثائق و املعلومات 

نرتنيت يف اإللومات اإللكرتونية املتاحة عرب ستخدام مصادر املعامدى عاجلت فيها الباحثة 
مقارنة مع املصادر املطبوعة و أنوا  املصادر اإللكرتونية ( دكتوراه –ماجستري ) جامعية رسالة  78

عتماد معدي الرسائل على قواعد مقننة يف توثيق او معرفة مدى  ،املعتمد عليها يف البحث العلمي
على  اعتمدترسالة اليت  21لـ  26.02%نسبة كانت ف ؛ستشهادات املرجعية اإللكرتونيةاال
عتمدت على قواعد مقننة يف توثيق اثالثة رسائل فقط ، و ستخدام املصادر اإللكرتونيةا
 .ستشهادات املرجعي اإللكرتونيةاال

  بعنوان (2007) عزة جوهريفي دراسة:  

واقع اإلفادة من مصادر املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي جبامعة امللك عبد العزيز جبدة "
  "ه1420-1425ستشهادات املرجعية بالرسائل اجلامعية منذ عام االحتليل  (:شطر الطالبات)

رسالة جامعية   246ستشهادات املرجعية اإللكرتونية لـ التحليل اهذه الدراسة باهتمت 
رتبية باملدينة نزيل، الاملاالقتصاد ، اإلدارةقتصاد و اال، اآلداب و العلوم اإلنسانية: ت هيلستة كليا

 23276 إمجايلستشهاد مرجعي إلكرتوين من ا 166التوصل إىل حيث مت  .العلومو  املنورة، الطب،
بتطبيق االهتمام م ، كما أكدت نتائج الدراسة عد0.81%يعادل نسبة  إي مامرجعي استشهاد 

 .قواعد توثيق املصادر اإللكرتونية يف الرسائل اجلامعية
  بعنوان (2010)خالد بن سليمان معتوق دراسة:  
 دراسة: دام مصادر املعلومات اإللكرتونيةستخئل العلمية جبامعة أم القرى حنو االرسااجتاهات "

للفرتة جبامعة أم القرى و ( دكتوراهماجستري و )امعية اجل سائلر ت املرجعية لـلستشهادالالحتليلية 
 ."ه 1427-1429 املمتدة من

 117472 رسالة من ضمن 148ستشهاد مرجعي إلكرتوين لـ ا 985حيث مت دراسة 
ستشهادات املرجعية اإللكرتونية االمن خالل هذه لتسعة كليات و رسالة  684ستشهاد مرجعي لـ ا
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ونية كانت أكرب إستفادة من املصادر اإللكرت متفاوتة و ستخدام املصادر اإللكرتونية اأّن نسبة تبني 
 .للطالبات عن الطالبستخدامها انسبة ارتفا  ، و كذلك لكلية العلوم الشرعية

  بعنوان (2013)خالد بن عبد اهلل الهديب و األستاذ سعيد بن محمد العنز : 

اإللكرتونية من قبل أعضاء هيئة التدريس وطالب  ستخدام قواعد البياناتاالوعي و "
ستخدام قواعد اهدفت هذه الدراسة إىل معرفة مدى .  "فيصل  الدراسات العليا جبامعة امللك

توصلت إىل أّن إحصائيات هذه القواعد فيها اجلامعة من طرف الباحثني و  اليت تشرتك املعلومات
مرة واحدة  ستخدام قواعد املعلوماتا، ويقدر معدل ن القليل منهم يستفيد منها فعلياتشري إىل أ

دموها الذين نادرا ما يستخدموهنا أو الذين مل يستخالنسب العالية متثل و  ،على األقل يف األسبو 
ية حبثاحتياجات بأهنم لديهم متثل الفئة اليت تقول  85.5%من بني النتائج أيضا نسبة و  ،أبدا

وا على أهنم ال تحتاجون لقواعد يف حني بلغت نسبة الذين عربّ ، لقواعد بيانات غري مشرتك فيها
 .41.5%خرى غري اليت تشرتك فيها املكتبة املركزية بيانات أ
 الدراسة حدود و  مجاالت 5-
رسائل الدكتوراه ستشهادات املرجعية اإللكرتونية لالامل لحبصر ك هتمت هذه الدراسةا 

جبامعة  األرشيف مبعهد علم املكتبات و التوثيقو  تخصص علم املكتباتالفرنسية لباللغتني العربية و 
واليت يبلغ  2016 جويلية إىل غاية 2010منذ سنة  املودعة مبكتبة املعهدو  املناقشةو ، -2-قسنطينة
ستخدام قواعد املعلومات املتاحة عرب البوابة اإتاحة و لبدء  2010سنة اخرتنا  ،رسالة 34عددها 

اليت تساهم يف توفري املعلومات العلمية  الوطنية والعاملية اليت  SNDL الوطنية للتوثيق اإللكرتوين
 .عرب الوطنتحتاجها الباحث يف شىت التخصصات اجلامعية املتناولة يف مؤسسات التعليم العايل 

 تحليل ونتائج الدراسة 

 بالمكتبة المودعةرسائل الدكتوراه   مواضيع 1-

 جويلية غاية إىل 2010ناقشة منذ سنة املرسائل الدكتوراه كل مواضيع   -1-اجلدول تحصر
يف كل من ختصص متنوعة واضيع مل  املتناولةرسالة و  34املقدرة بـ دعة باملكتبة و املو و  2016

 .األرشيفاملكتبات و 
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يبين مواضيع  رسائل الدكتوراه  ونسب االستشهادات المرجعية اإللكترونية لكل (: 1)جدول
 رسالة

سنة 
 المناقشة

 رسائل الدكتوراهمواضيع 
العدد الكلي 

ستشهادات لال
 المرجعية

 ستشهاداتاالعدد 

 اإللكترونية المرجعية
النسبة 
 %المئوية

 90,21 031 000 املكتبة الرقمية  0202
 00,02 02 28 اإلعالم اآليل التوثيقي 0202
 23,00 10 000 اخلدمات اإللكرتونية  0202
 39,28 22 010 التعليم اإللكرتوين 0200

0200 
التواجد اإللكرتوين باللغة العربية 

 30,28 08 22 تنرتناإلعلى 

 8,92 08 222 تصال و تسيري املوارد البشرية اال 0203
 02,00 22 082 إدارة اجلودة الشاملة 0203
 03,10 00 082 تنرتناإلالقراءة يف عصر  0203

0202 
خدمات املعلومات يف ظل 

 22,22 22 002 التكنولوجيا

 02,8 02 092 الرقمنة و املخطوطات 0202

0202 
سرتجا  املعلومات العلمية و ا

 02,23 30 001 التقنية 

0202 
دور املعلومات العلمية و التقنية 
 02,02 020 201 يف التكوين و البحث العلمي

 31,20 20 022 األرشيف اإلداري العمومي 0202
 00.22 90 092 األرشيفيني تكوين 0202
 22,88 028 022 مشرو  املكتبة الرقمية 0202
 02,21 83 029 صناعة املعلومات 0202

0202 
املكتبة اجلامعية يف جمتمع 

 23,28 23 092 املعلومات

0202 
املكتبة اجلامعية و سياسة التعليم 

 03,01 28 012 العايل

 02,20 29 000 اإلدارة اإللكرتونية 0208



  02       بوغمبوز وعنكوش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإللكترونية استخدام مصادر المعلومات   
 

 2قسنطينة  -جامعة عبد الحميد مهري©
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 20,39 080 003 للمعلوماتالوصول احلر  0208
 22,92 082 029 معايري جتهيز املعلومات 0208
 21,01 90 002 رقمنة الوثائق 0208
 08,00 30 028 املوارد البشرية باملراكز األرشيفية 0208
 9,99 00 022 معايري بناء مؤسسات املعلومات 0208
 08,82 03 022 النظم اآللية يف األرشيف 0209

0209 
اخلفية و البحث عن  الكلية

 29,09 11 002 املعلومات اإللكرتونية

0209 
دور النظم اآللية يف حتسني 

 2,82 8 000 األداء

0209 
املواقع اإللكرتونية و تثمني 

 31,08 22 021 خمرجات خمابر البحث

0209 
تنمية جمموعات مصادر 

 32,22 93 022 املعلومات اإللكرتونية باملكتبات

0209 
املال البشري يف ترقية دور رأس 
 3,21 9 082 أداء املكتبة

 38,32 20 009 املهنة األرشيفية 0209

0209 
اإلستثمار يف املوارد البشرية و 
 2,12 02 002 تسويق خدمات املعلومات

0209 
املعايري و التقانيني الدولية 

 03,93 00 22 للوصف األرشيفي

 32,10 22 080 إدارة اجلودة باملكتبات  0209
من سنة إىل أخرى نظرا لطبيعة  نالحظ يف هذا اجلدول تفاوت يف عدد الرسائل املناقشة

يقيد الباحث  خاصة يف النظام الكالسيكي الذي ال ،ةلاملوضو  و الفرتة املستغرقة يف إعداد الرسا
مما جيد الباحث احلرية يف  ،تتجاوز أربع سنواتميكن أن بفرتة زمنية معينة ملناقشة الرسالة أي 

التقيد  ضرورة االلتزام والباحث على يقّيد د الذي .م.على عكس نظام ل حتديد فرتة املناقشة
باملوازاة مع  2014بدأت مناقشة دكتوراه ل م د منذ سنة و قد . باملدة الزمنية احملددة للمناقشة

املناقشات حسب املنحىن البياين  دكتوراه علوم للنظام الكالسيكي لذا نالحظ وترية تزايد عدد
 :وضح أدناهامل
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 منحنى بياني يوّضح عدد رسائل الدكتوراه المناقشة حسب السنوات(: 1) الشكل

 
باملؤسسات الوثائقية من مكتبات هتمام الباحثني مبختلف املواضيع املتعلقة ا كما نالحظ

تزيد من قدرة األداء للموظفني  اليتمدى عالقتها بالتطورات التكنولوجية احلديثة و مراكز أرشيف و 
ختصاص يف تغري االهتمام أهل االتميز يف تقدمي اخلدمات لتحقيق رضا املستفيد، مما يدل على و 

 ،تصالاالة ملسايرة تكنولوجيا املعلومات و احملاولة الدائمر التقليدي للمؤسسات الوثائقية و الدو 
العراقيل ل و من مت معرفة املشاكو املهين الواقع  عرفةخالل الدراسات امليدانية اليت تقربنا مل ذلك منو 

السري قدما إىل التحدي و  بإجياد احللول دائما لرفعمسئوليها  وحماولة اليت تعرفها هذه املؤسسات 
فات ختتلف من هذه اإلضاف دائما إىل تقدمي إضافة جديدة و هتد"راسات امليدانية  دالو ، األمام

 .(52ص ، 2008 ،النقيب) "حبث إىل آخر
وجود رسالة  نالحظ ،عتماد الباحثني على املصادر اإللكرتونيةاأما فيما يتعلق يف مدى  
الرسائل اجلامعية باقي  أما .رسالة 34اإللكرتونية أي من بني مل تستخدم املصادر فقط واحدة 

لالستشهادات  29.46% حداثتها جند نسبةو فيها  املواضيع املدروسة اختالف بالرغم من و 
حسب  4432بـ املقدرة  مقارنة مع املصادر املطبوعة  1851ـتقدر باليت اإللكرتونية  املرجعية
قلة أو  مما يدل على ،-2-حسب الشكل 70.53%بـاستشهاداهتا اليت تبلغ نسبة و  -3-اجلدول

نسبة  فقط  ، إذ جند أربعة رسائل جامعيةمن طرف الباحثنيلإلنرتنت ستخدام الواسع حمدودية اال
 15و 1املتمثلة بالرقم و  نسبة املصادر املطبوعة ت املرجعية اإللكرتونية فيها تفوقستشهادااال
 .(-1-اجلدول) 9ستخدام املصادر اإللكرتونية بشكل مطلق يف الرسالة رقم امع عدم  21و 20و

جع من مصادر املعلومات اإللكرتونية من رسالة إىل أخرى ير االستفادة كل هذا التفاوت يف 
اليت ت اإلنرتنشبكة  مهارات البحث عن املعلومات املناسبة  يف نقص يف  :عدة أسباب منها ىلإ

، هذه املواقع اليت التكون معروفة أحيانا لكافة ة من املعلومات عرب مواقع خمتلفةتتيح كميات كبري 
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 اليتمما يصعب الوصول إليها ملا تتطلبه من اسرتاتيجيات حبث  جيهلها بعض الباحثني  و  ،الباحثني
يف  هتماملستمر الذي يزيد من كفاءمن خالل التدريب  هممن طرف اكتساب مهارة إىلحتتاج 

  .الوصول إىل املعلومات املفيدة
املصادر ، إذا فدروسة من طرف الباحثنينقص يف التغطية املوضوعية للمواضيع املكذلك و 

ني على يخالل تردد األكادمياملطبوعة مازالت مستخدمة بنسبة كبرية يف البحث العلمي من 
املتاحة عرب و  ية املتاحة حمليارافقواعد البيانات البيبليوغو  هاو تصفح فهارس املكتبات اجلامعية

 .الفهارس اإللكرتونية على اخلط
 المستخدمة بالمصادر المطبوعة  مقارنة المصادر اإللكترونية 2-

ستشهادات املرجعية حسب كل سنة مناقشة و منه حتديد االجممو  املوايل ميثل اجلدول 
  ستشهادات املرجعية اإللكرتونية و املطبوعة كل على حدىاالنسبة 

يبين عدد ونسبة االستشهادات المرجعية اإللكترونية والمطبوعة حسب  (:2)جدول
 السنوات

العدد الكلي  السنة
 للمصادر

المصادر عدد 
 المطبوعة

النسبة 
 % المئوية

المصادر عدد 
 اإللكترونية

النسبة 
 % المئوية

2444 802 091 80,23 022 28,19 
2444 022 028 92,20 18 38,02 
2446 288 292 21,38 10 02,92 
2440 0100 0323 91,10 822 32,22 
2442 0032 922 92 280 22 
2443 0812 0023 28,99 322 02,33 

 23,03 4324 34,26 0062 3236 المجموع
صادر عتمادهم على املاعتماد الباحثني على املصادر املطبوعة أكثر من ايبني اجلدول أعاله 

كل من جند  على التوايل  2015وسنة   2010سنة كل من يف  ، اإللكرتونية حسب كل السنوات
  60%و 52.03%ة املصادر اإللكرتونية مقارنة مع نسبستخدام متثل ا 40%و 45.96%نسبة 

ستخدام املصادر اإللكرتونية يف إعداد البحث اب اهتمام الباحثني مما يدل على للمصادر املطبوعة 
  .(-1-اجلدول) إىل طبيعة املواضيع املتناولة يف الرسائل املدروسةذلك يرجع و العلمي 

أكثر  أحدث املعلومات اليت تستدعي احلصول علىيت هلا عالقة بالتقنيات احلديثة منها ال
تطلب من الباحث اللجوء إىل املصادر اإللكرتونية لسيطرهتا على الكم اهلائل مما ي ،من غريها
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اليت تستغرق فرتة واملتزايد من املعلومات بشكل مستمر وحديث على عكس املصادر املطبوعة 
  .زمنية للصدور

تخدام املصادر ساجند نسبة  ،عدد من املواضيع املدروسةعرفت أكرب اليت  ،2016سنة ويف  
ولوحظ  .للمصادر املطبوعة 75.66% مقارنة معوهي نسبة ضئيلة  24.33%اإللكرتونية تقدر بـ 

وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة مع  10.64%املصادر اإللكرتونية  تقدر بـ نسبة  2013سنة  يف
 متذبذيايبقى التفاوت يف نسب إستخدام املعلومات اإللكرتونية و  ،للمصادر املطبوعة %89.35
  .هحسب ما هو مبني يف اجلدول أعال إىل أخرى  على التوايل من سنة

املواضيع  على املصادر املطبوعة بنسبة كبرية  إىل   الباحثني يف معظميعود اعتماد حيث 
على مستوى املكتبات اجلامعية  بالشكل املطبو يف الدراسة توفر املادة العلمية للمواضيع املتناولة 

مواضيع  ، من جهة أخرى،، كما توجدعلمية من جهةال دوما لتلبية حاجة الباحث اليت تسعى
و تحقق كفايته من  ،متقاربة اليت تسمح للباحث االستفادة منهاأخرى بتخصصات ذات عالقة 
  اإللكرتونية الستكمال بعض اجلوانب يفصادر امل املعلومات و يكون اللجوء إىل احلصول على
 .املوضو  املعاجل

يف كل  املطبوعة املصادر مل تتفاوت نسب لذا نالحظ أّن نسب  املصادر اإللكرتونية
ة وترية النشر اإللكرتوين يف كل اجملاالت زيادغم من الر ب (-2-الشكل) السنوات املعنية بالدراسة 

نية ومنها اال زمالوصول إليها بدون قيود مكانية و إمكانية و  تاالنرتنالعلمية و إتاحتها عرب شبكة 
إشكالية  وهنا تكمن  .تطوير البحوث العلمية جد حمدود إستخدامها وتوظيفها يف ىاجملانية يبق

خاصة  ،منها اللغويةستفادة الفعلية من اإلنتاج العلمي اإللكرتوين لعدة عراقيل حتول دون ذلك اال
  .ة باللغة العربية الذي يبقى ضئيالاإلجنليزية مقارن ما ينشر باللغةأّن جّل 

ناهيك وأّن أغلب قواعد البيانات اإللكرتونية املوجودة يف بوابة النظام الوطين للتوثيق 
،  ات العلوم اإلنسانية واالجتماعيةموجهة للتخصصات العلمية والتقنية أكثر من ختصصوحمتواها 

 وتأهيل الباحثني لبيئة اإللكرتونية اليت حتتاج إىل تدريبكذلك مهارات البحث عن املعلومات يف ا
  .الطرق ربأيسالصحيحة للوصول إىل املعلومات املفيدة و 

اليت قد حتدد للباحث طبيعة املصادر  -1-حسب اجلدولتنوعة كما تبقى طبيعة املواضيع امل
على  ااإللكرتوين لتوفره الشكل يف الشكل املطبو  أكثر من متاح هومما  ،اليت يعتمد عليها

ت اليت قد تفرض عليه قيود اإلنرتنمن  اوحتميله كتبات اجلامعية بدل من البحث عنهامستوى امل
  .مالية
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 نسبة االستشهادات المرجعية المطبوعة واإللكترونية بحسب السنوات(: 2)الشكل

 
بنسبة   الدكتوراهرسائل ستشهادات املرجعية لاالدر قائمة تصت تاملصادر املطبوعة مازالف  إذا

هتمام أكرب من طرف الباحثني بالرغم ما توفره باظى حتو  (-4-الشكل)و (-3-الشكل) %70.53
احلصول على املعلومات مكانية الوصول و اإلتصال من اللمعلومات و  التكنولوجيا احلديثة

البوابة الوطنية للتوثيق اإللكرتونية  ما تساهم به كذلك   وت اإلنرتناملتاحة عرب شبكة اإللكرتونية 
هذا يعود و  .اتالتخصص خمتلف للباحثني يف نتاج الوطين و العاملياال ذات من توفري املادة العلمية

بالتايل و  ،ة اإلنرتنت من كعدم قدرة البحثإىل الصعوبات اليت يواجهها الباحث يف استخدام شبك
مداد الباحث عدم اعدم اتقان اللغات األجنبية و و  رة على الكم اهلائل من املعلوماتعدم السيط

 .املستخلصات فقطليوغرافية و ببالنصوص الكاملة والوصول إىل البيانات البي
 اإللكترونيةاالستشهادات المرجعية المطبوعة و نسبة  (3)الشكل
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 يبين تطور عدد االستشهادات المرجعية بحسب السنوات: (0)الشكل 

 
 اإللكترونيةمصادر المعلومات  3-

تصنيف املصادر لكرتونية لرسائل الدكتوراه  مت ت املرجعية اإلاستشهادلالمن خالل دراستنا 
املقاالت، الكتب، : أربعة أنوا  أساسية هيإىل يف رسائل الدكتوراه اإللكرتونية  املستخدمة 

 :التايل ، و متفرقات حسب اجلدولالرسائل اجلامعية
 دراع المصا نو أالمرجعية اإللكترونية لكل رسالة حسب  ستشهاداتالانسب : (3)جدول

عدد  املواضيع املعاجلة يف الرسائل
 املقاالت

النسبة 
% 

عدد 
عدد الرسائل  %النسبة الكتب

متفرقا %النسبة اجلامعة
 ت

النسبة 
% 

 القراءة يف عصر 
 20,20 09  22  22 02,02 29 اإلنرتنت

 22,92 22 0,93 20 00,22 22 2,01 28 رقمنة الوثائق

خدمات املعلومات يف ظل 
 22 22  22  22  22 التكنولوجيا

 92,12 08  22 1,28 22 01,09 00 األرشيف اإلداري العمومي

 91,89 30  22  22 32,23 02 اإلدارة اإللكرتونية

 22,29 001  22  22 08,03 03 الوصول احلر للمعلومات

 22,28 30  22  22 01,82 03 إدارة اجلودة الشاملة

 22,22 22  22 2,01 28 02,28 21 تكوين  األرشيفيني

 20,20 022  22 2,92 20 02,82 22 مشرو  املكتبة الرقمية

 21,02 20  22  22 02,28 00 صناعة املعلومات

املكتبة اجلامعية يف جمتمع 
 10,22 92  22 0,23 20 8,22 22 املعلومات

اجلامعية وسياسة  املكتبة
 22 39 0,00 20 0,00 20 08,88 22 التعليم العايل
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 22,91 022 2,20 20 2,20 20 02,29 01 املكتبة الرقمية 

 22,02 81  22  22 08,20 00 التعليم اإللكرتوين

دور املعلومات العلمية 
والتقنية يف التكوين والبحث 

 العلمي
29 8,12 20  22  12 13,29 

 29 001  22 3,33 28 02,99 09 جتهيز املعلومات معايري

 21,02 08  22  22 02,20 23 الرقمنة و املخطوطات

 22,22 09  22  22 00,00 20 اإلعالم اآليل التوثيقي

إسرتجا  املعلومات العلمية 
 22,19 00 3,00 20  22 08,22 22 والتقنية 

 89,22 80 2,31 22 2,91 22 30,29 01 اخلدمات اإللكرتونية 

 92 02  22 2 20 02 29 احملتوى الرقمي العريب

املوارد البشرية باملراكز 
 92,80 02  22  22 38,22 00 األرشيفية

االتصال و تسيري املوارد 
 10 03  22 2 20 2 20 البشرية 

معايري بناء مؤسسات 
 99,99 22  22  22 33,33 22 املعلومات

 91,89 09  22  22 32,23 22 النظم اآللية يف األرشيف

الكلية اخلفية و البحث عن 
 32,32 32 2,22 22 3,23 23 82,82 82 املعلومات اإللكرتونية

دور النظم اآللية يف حتسني 
 022 8  22  22  22 األداء

املواقع اإللكرتونية و تثمني 
 82,28 22 0,22 20 03,80 02 01,20 00 خمرجات خمابر البحث

جمموعات مصادر  تنمية
املعلومات اإللكرتونية 

 باملكتبات
00 02,29 20 0,82 22 22 80 22,18 

دور رأس املال البشري يف 
 82 3 22 22 09,99 20 33,33 20 ترقية أداء املكتبة

 22,22 33 22 22 0,23 20 02,22 22 املهنة األرشيفية

االستثمار يف املوارد البشرية 
 20,38 02 22 22   02,92 23 وتسويق خدمات املعلومات

املعايري والتقانيني الدولية 
 022 00 22 22  22  22 للوصف األرشيفي

 81,82 02 22 22 9,32 23 32,22 09 إدارة اجلودة باملكتبات 

 74,60 1291 0,97 18 3,02 56 21,39 396 المجموع
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مرجع  1851إللكرتونية و اليت بلغ عددها ات املرجعية استشهادحيث قمنا بدراسة كافة اال
ستشهادات تضم اال .لكل رسالة بشكل مفصل (3)رقم إلستخراج املعطيات املوجودة يف اجلدول 

باإلضافة  ،، رسائل جامعيةمقاالت، كتب قيد الدراسة  اجلامعية املرجعية اإللكرتونية يف الرسائل
 :لعدة أسباب منها املصدرمل يتم حتديد نو  إلكرتونية  ستقاة من مواقعإىل املعلومات امل

 سب مقاالت الدوريات، والكتبمل يتم تبويب املصادر اإللكرتونية حسب أنواعها أي ح ،
 .دهذا األمراهتمت اليت إخل، ما عدا ستة رسائل جامعية فقط ....الرسائل اجلامعيةو 

 تاإلنرتنشبكة املتاحة عرب  مصادر اإللكرتونيةالبيانات الوصفية  لل يف نقص. 

  ستشهادات املرجعية اإللكرتونيةالالبيانات الوصفية لعدم تطبيق القواعد املقننة يف توثيق.  

 أو ون غريها من املصادر اإللكرتونيةهتمام بعض الرسائل بالتصنيف للمقاالت فقط دا ،
 . دجمها مع املقاالت املطبوعة

ات اإللكرتونية حسب نسب على الدوريللباحثني  الكبري االعتماد -3-واملالحظ يف اجلدول
 32 ــــالرسائل اجلامعية لالكتب و  استخدامواليت تفوق نسب  كل رسالةاملستخدمة يف   املقاالت

ملواضيع املتخصصة ملا تتميز به من معاجلة ا ،58.58% لة و أكرب نسبة للمقاالت تقدر بـسار 
  للبحث العلمي اإلضافةحديثة تزيد من كفاءة الباحث يف تقدمي  وبطريقة معمقة 

تستخدم  أّن أكرب نسبة من فئة الباحثني (Sharma, 2009)ـ ــــل توصلت دراسة سابقة كما
الذي يوضح بدقة نسبة   -5-لشكلاحسب دراستنا هذه ، و جند أيضا يف ات اإللكرتونيةالدوري

نسبة و  21.39%بـ  تقدر قاالتامل أنّ  كل أنوا  الوثائق املوجودة يف الرسائل اجلامعية املدروسة
  .0.97%بـ امعيةاجلرسائل ال  نسبةكتب و لل %3.02

 عن مقاالت الدوريات أّن أكرب نسبة بشكل دقيق تعرب واملالحظ أيضا يف كل رسالة
يعين أّن   وهذا ال، SNDLعرب البوابة الوطنية للتوثيق اإللكرتوين و ت االنرتناملتاحة عرب اإللكرتونية 
قمنا بدمج أنوا  متفرقة  إذ ،اإللكرتونيةألنوا  األخرى من الوثائق اباستخدام   يهتم الباحث ال

 اليت مل نتمكن من حتديد نوعها وهي متثل أغلب الوثائق ضمن املتفرقاتمن املصادر اإللكرتونية 
ق بتطبيذلك أن تكون هلم مهارة حصر وضبط املراجع واملصادر و  على الباحثني .74.60%بنسبة 

لفة   تبويبها حسب أنواعها املختاإللكرتونية و  القواعد املقننة يف وصف االستشهادات املرجعية
 .كاهتمامه باملصادر املطبوعة
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 نسب أنواع االستشهادات المرجعية اإللكترونية لكل رسائل الدكتوراه(: 5)الشكل

 
 الدوريات اإللكترونية 1-3-

تعد الدوريات من أهم املصادر املعتمدة يف البحث العلمي نظرا ملا متتاز به من مواضيع 
اليت هتتم دها ، فهي تتوفر على معلومات حديثة  تتماشى مع املواضيع خصص الواحدمتنوعة للت
على كافة الدراسات اليت   الباحث من اإلطال  كذلك  متكن .يف أعداد جارية ةاحلالي الدراسات
ل إىل الدوريات صو الو ت أصبح اإلنرتنوبفضل شبكة ، يف أعداد مرتاكمة لسنوات ماضية نشرت
فحها وحتميلها وطبع مقاالهتا خاصة ذات الوصول احلر اليت متكن الباحث من تصسهل و 

 أو املكتبات طرف الباحث بشكل شخصي  مناشرتاك ستفادة منها بدون رسوم مادية أو االو 
  .اجلامعية يف إطار رمسي

 أنواع الدوريات اإللكترونية المستخدمة في رسائل الدكتوراه (:6)الشكل

 
 16اه ر يبلغ عدد الدوريات اإللكرتونية املستخدمة يف رسائل الدكتو  -6-وحسب الشكل

ة دوريات باللغ 6باللغة العربية واليت متثل العشرة دوريات األوىل حسب الرتتيب و 10: دورية منها
ستشهادات املرجعية اإللكرتونية لالإذ نالحظ من خالل دراستنا  ،(إجنليزيةفرنسية و )األجنبية 
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املتخصصة منها يف جمال  ذات الوصول احلرات اإللكرتونية الباحث ملقاالت الدور  ستخداما
، Cybrarians، و3000 ، العربيةدراسات املعلومات ،كتبات و املعلومات كاملعلوماتيةامل
Documentaliste، 1و

BBF ... ذات العالقة بالتخصص دوريات إلكرتونية أخرىو. 
يف رسائل الدوريات اإللكرتونية  استخدامتفاوت يف  -6-يالحظ أيضا يف الشكل ما
 2015و 2014منذ سنة  استخدامهاوتزيد نسبة  2016إىل سنة  2010من سنة الدكتوراه 

 2011و 2010بسبب زيادة عدد الرسائل املناقشة خالل هذه السنوات أكثر من سنة  2016و
يعين أّن كل رسالة تستخدم دورية واحدة ألنه هناك رسائل  ، هذا ال-1-الشكل 2013و

  استخداماأكثر   cybrarians  journals حيث تعد ،أكثر من دورية إلكرتونية استخدمت
  .3000جمللة العربية  رسائل 9رسالة وبـ  11رسالة تليها دورية املعلوماتية بـ  12وتقدر بـ 

جال املكتبات يتعلق مب اليت تغطي كل ماالباحثني دهذه الدوريات  اهتمامويرجع هذا إىل 
حبوثهم ودراساهتم مما تزيد نسبة اإلطال  عليها كما أهنا تساهم يف نشر   .واملعلومات واألرشيف

مما يعطي للباحث فكرة كاملة عن املواضيع اليت تنشرها  ،تصدره من أعداد جديدة وتصفح كل ما
 اهتمام 2016يف سنة  كذلك  نالحظ .د احلاجة إلمتام أعماهلم العلميةوبالتايل الرجو  إليها عن

الدوريات اإللكرتونية  أنّ  يدل علىمما  ،دورية 10ــ املقدرة بـاملتنو  للدوريات اإللكرتونية و  الباحثني
 -1-ناولة من طرف الباحثني اجلدولللمواضيع املت طيتهاغيرجع ذلك إىل مدى ت و استخدامااألقل 

طرف من الدوريات اإللكرتونية ذات اهتمام أكرب من حسب ما سبق جند عدد حمدود 
اية مقارنة مع الدوريات املطبوعة اليت تستغرق وقتا يف الصدور و هذا يدل على عدم الدر  الباحثني

الكافية لدى الباحثني باحلصر الشامل للدوريات اإللكرتونية اليت متدهم باملعلومات األساسية يف 
 .رقية املتاحة على مستوى املكتباتحبثهم و االكتفاء بالوثائق الو 

 وابة الوطنية للتوثيق اإللكترونيالبلمتاحة عبر قواعد المعلومات ا 2-3-
اليت  العامليةالوطنية و قواعد املعلومات  على بوابة النظام الوطين للتوثيق عرب اخلط حتتوي 

 رسائل جامعية ا من كتب ودوريات وأدلة وتقارير و تضم معلومات إلكرتونية مبختلف مصادره
ل سبل يتسهو املدارس العليا يف اجلزائر اجلامعات و على مستوى   لباحثنيتلبية احتياجات ادهدف 

اإلفادة منها من قبل أعضاء هيئة التدريس والباحثني والطالب واملتخصصني العاملني يف 
املشاركة يف أي اسرتجا  إلكرتونية موحدة، و  مؤسسات التعليم العايل من خالل واجهة حبث

                                                           
1BBF : Bulletin des Bibliothèques de France 
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 .2010ى الرتاب الوطين منذ سنة ستخدامها على مستو او مصادر املعلومات اإللكرتونية 
إجناز البحوث العلمية من خالل يف  عتمد عليهاامليبني أهم ثالثة قواعد املعلومات  والشكل املوايل
 .رسائل الدكتوراه
 المستخدمة في رسائل الدكتوراه SNDLقواعد المعلومات المتاحة عبر -7-شكل

 
املتاحة عرب البوابة الوطنية للتوثيق  يتضح لنا جليا قواعد املعلومات -7-من خالل الشكل

 2016إىل  2010من سنة  27.27%أي مبا يقدر بنسبة  رسائل 9املستخدمة يف  ةاإللكرتوني
نالحظ ،  2010يف سنة  .االجتماعيةالعلوم اإلنسانية و  جالمب  واملتمثلة يف ثالثة قواعد هتتم

فقط يف الرسائل املناقشة خالل نفس السنة ألّن هذه القاعدة  Science  direct قاعدة استخدام
هذه األخرية اليت  ،من طرف الباحثني على مستوى جامعة قسنطينة الستخدامهاكانت متاحة 

 Science directمن بينها قاعدة  2007يف عدد من قواعد املعلومات منذ سنة  باالشرتاكقامت 
تعترب من اكرب القواعد الصادرة من الناشر و  ،1995هذه القاعدة يف الصدور سنة بدأت . 

Elsevier اهلندسية، العلوم ة، العلوم التطبيقية و تغطي هذه القاعدة كل من جمال العلوم الدقيق
  .االجتماعيةالعلوم ، العلوم اإلنسانية و الطبية

ومدى معرفة مصادر املعلومات اليت تضمها و  استخدامهاصعوبة يف  الباحثونجيد  لذا ال
يف  باحثا واحداو  جند باحثني فقط 2011ويف سنة ، املعلومات  املكتبات و عالقة مواضيعها بقطا 

1بوابة على  باالعتمادمن قاموا  2016 سنة
Webreview  هي عبارة عن قاعدة معلومات وطنية و

األكادميية على مستوى مؤسسات  األقسامرة عن الكليات واملعاهد و هتتم بتجميع الدوريات الصاد
  .إتاحة مقاالهتا بالنص الكاملو  باجلزائر التعليم العايل

املكتبات ي متوفر على مستوى خمابر البحث و مع العلم أّن هذه الدوريات هلا نظري ورق
مما يعطي فرصة لإلطال  عليها إال يف حاالت صدورها يف مواقع  ،بأعدادها كاملةاجلامعية 

                                                           
1
Webreview  العلميةلدوريات اإللكرتونية العلمية اجلزائرية يف خمتلف جماالت لبوابة : 
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تغطية رغم نقص يف ال ،أفضل حل االنرتنيتصفحها عرب فيصبح اللجوء إىل ت .ةجغرافية بعيد
  Science directقاعدة  استخدامجند كل من  ،2014يف سنة  .الكلية لكل أعداد الدوريات

األمر الذي يدل على  ،متكرر يف عدد من الرسائل اجلامعية Webreview بوابةو Cairn قاعدة و 
 .لبحثا باهتماماهتمجلوء الباحثني إىل مثل هذه القواعد للبحث عن كل ماله عالقة 

على عدد قليل من من طرف الباحثني مقتصر وطين للتوثيق عرب اخلط استخدام النظام الف 
بالنسبة ة و االجنليزيباللغة  ةأغلبها متاح و تم بالتخصص و مواضيعه املتنوعةيت هتقواعد املعلومات ال

 ستفادةكل هذه الصعوبات تقف دون الصادرة،  توجد تغطية كاملة لكل األعداد ا يات الر للدو 
 .النظام الوطين للتوثيق عرب اخلط املتاحة عربالباحثني من قواعد املعلومات 

 نتائج الدراسة 4-

املرجعية  ستشهاداهتااحتليل سائل الدكتوراه و للر ليومرتية التحليلية بالبيمن خالل هذه الدراسة 
 :ئج التاليةالتوصل إىل النتا متاملعتمدة من طرف الباحثني يف علم املكتبات 

وجد تفاوت يف عدد ، حيث على استخدام املصادر اإللكرتونيةاهتمام الباحثني  -
رسالة و ، رسائل 10رسالتني إىل  حسب السنوات و الذي يرتاوح بنياملناقشة الرسائل اجلامعية 

بفضل اجلهود  هذا و ، رسالة قيد الدراسة مل تستخدم املصادر اإللكرتونية 34واحدة فقط من بني 
شبكة  الستخداممازالت تبذل على مستوى املؤسسات اجلامعية بتوفري قاعات خاصة اليت بذلت و 

من حتسني مستوى و من أجل الرفع  من األداء األكادميي  جمانا لكل املستويات التعليمية إلنرتنتا
 ,Owolabi, KA . Ajiboye, BA .Lawal) ــــــل دراسةمتاشيا مع   تطويرهو البحث العلمي 

O.W, 2012) ت نرتنإللتدريس بفضل توفر االيت توصلت إىل وجود نسبة كبرية من أعضاء هيئة ا
تؤكد على اليت أعاله املذكورة  الدراسات السابقة ما توصلت إليهبعكس و  ،على مستوى املكاتب

 .إطالقا باملصادر اإللكرتونيةني من الرسائل اجلامعية اليت مل تستع بهبأس  عدد ال وجود
فيما خيص مصادر املعلومات  : SNDLستخدام املصادر اإللكرتونية املتاحة عرب ا -

فقد توصلنا إىل  SNDLأي  ،اإللكرتونية املتاحة للباحثني على مستوى مؤسسات التعليم العايل
بالتفاوت ثالثة  ستخدمتا -7-أي تسعة رسائل دكتوراه فقط حسب الشكل ،27.27%نسبة 

على العديد  احتوائها قواعد للمعلومات املتاحة عرب البوابة الوطنية للتوثيق اإللكرتوين بالرغم من
اليت تدفع  الباهظة جتماعية واملبالغ املالية ااالمن قواعد املعلومات يف جمال العلوم اإلنسانية والعلوم 

تلبية  ان. الطلبة والباحثني بصفة عامةلرفع باملستوى العلمي لألساتذة و شرتاك فيها من أجل الال
سة وإمدادهم حتياجاهتم البحثية تبقى  مصادرها اإللكرتونية غري كافية لتغطية املواضيع قيد الدراا
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للباحثني يف جمال املكتبات  حتياجات البحثية املتخصصة اال، فهي ال تليب كل باملعلومات املفيدة
وذلك  ،حتياجات الفعلية للباحثنيباال  هتماماالولذا جيب  البحوث،واألرشيف  إلعداد 

هتمام بكل التخصصات والفرو  العلمية لتغطية كل االختيار ما تحتاجونه و كذا ابإشراكهم يف 
 .تياجات باملادة العلمية املناسبةحاال

لوحظ يف دراستنا لإلستشهادات املرجعية  :ستخدام املصادر املطبوعةباهتمام الباحثني ا -
أّن املصادر الورقية مرجعي ورقي وإلكرتوين  استشهاد 6283لرسائل الدكتوراه و البالغ عددها 

 استخدامنسبة تفوق بكثري  وهي نسبة ،-3-الشكل 70.53% بنسبةومعتمدة  الزالت مستخدمة
من طرف باحثي  -1-اجلدول يف إعداد الرسائل اجلامعية 29.46%بـ املقدرة املصادر اإللكرتونية 

جيدها بالنص  الدكتوراه نظرا لتوفرها على مستوى املكتبات اجلامعية و مواضيعها املتنوعة اليت قد ال
أو حىت من خالل قواعد املعلومات املتاحة عرب مؤسسات  ،االنرتنيتالكامل على مستوى شبكة 

 يكفي لتغطية املوضو  قيد اإلعداد اإلنرتنتألنه ليس كل ما يتاح عرب شبكة  ،التعليم العايل
الوصول إىل املعلومات كن الباحث من مت مل قد يكون يف شكل بيانات بيبليوغرافية أو ،والبحث
  .األساسية

كامل من مقال أو كتاب أو باملقابل جيد ما يبحث عنه يف املصادر الورقية بالنص الو  -
ناهيك عن العوائق اللغوية اليت قد يصادفها الباحث خبصوص لغة ، من الوثائق غريهارسالة و 

واليت  SNDL،املصادر اإللكرتونية املتاحة عرب قواعد معلومات النظام الوطين للتوثيق على اخلط 
يف معظمها حمررة باللغة اإلجنليزية، األمر الذي قد يشكل عائقا بالنسبة لباحثني ختصص املكتبات 

دها باللغة العربية على يف املصادر املطبوعة واليت غالبا ما جيضالتهم جيدون أين  ، واملعلومات
 .مستوى مكتبة املعهد

تبني من خالل دراستنا  ،ات املرجعية وفق القواعد املقننةستشهاداالتوثيق  -
ية املستخدمة ستشهادات املرجعية صعوبة كبرية يف التمييز بني خمتلف أنوا  املصادر اإللكرتونلال

ستشهادات املرجعية اإللكرتونية وفق االيف الرسائل اجلامعية بسبب عدم خضو  الباحثني لتوثيق 
تبويب ، إذ مل يتم عية الورقيةستشهادات املرجاالو توثيق بتبويب  اهتمامهالقواعد املقننة مثل 
رسائل فقط أي  6ماعدا  ملصادر املستشهد دها يف الرسائلحسب أنوا  ااملصادر اإللكرتونية 

، امعيةباقي الرسائل اجل أما .ف مصادرها إلكرتونية حسب أنواعهبتصني اهتمت 18.18%بنسبة 
عرب شبكة أي الوثائق املتاحة   ،Webographie الويبوغرافيا اسم مت جتميعها حتت  فقد
ب من حتديد أنوا  املصادر اإللكرتونية املستخدمة يف رسائل الدكتوراه ، األمر الذي صعّ إلنرتنتا
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و كانت هذه البيانات يف أغلب  ،إال بالقراءة الدقيقة للبيانات الوصفية لكل املصادر اإللكرتونية
الذي يبني أن أكرب نسبة  -5-مما أدى بالوصول إىل النتيجة حسب الشكل ،حيان غري مكتملةاأل

نسبة مقاالت الدوريات اإللكرتونية متفرقات و باسم  74.60%للمصادر اإللكرتونية قدرت بـ 
وهي أكرب نسبة ألنوا  املصادر اإللكرتونية املستخدمة يف ،  21.39%ـــــ املستخدمة قدرت ب

ا تقدمه  من دراسات حديثة مهية الدوريات اإللكرتونية ومل اجلامعية قيد الدراسة نظرا  ألالرسائ
ستخدام مصادر املعلومات اإللكرتونية  يف البحث العلمي  اف .تزيد من أمهية البحوث العلمية

حث اجلامعي تاج إىل توثيق علمي مقنن  من طرف الباتحها من مصادر املعلومات الورقية  كغري 
أو معايري  مجعية اللغات احلديثة   ISO.690-2معايري معينة منها معايري لصياغتها وفق قواعد و 

MLA
1...  

 خاتمة
كرتونية يف إعداد البحوث العلمية ستخدام املصادر اإللا  أصبح ،إلنرتنتابفضل شبكة 

وهذا  .مهما جدا ملا متتاز به من سهولة الوصول إىل املعلومات بأقل جهد و أسر  وقت ممكن
تتناسب وأدوات البحث عن املعلومات البحث تطبيق إسرتاتيجيات يتطلب مهارات يف البحث و 

هتمام أكثر االعلى املؤسسات الوثائقية فيجب . بالتايل حتقيق أكرب فائدةنية و يف البيئة اإللكرتو 
ختصاصه اهتمامات املوضوعية كل حسب جمال االلكرتونية اليت تتماشى و بتوفري املعلومات اإل

 .العلميةالبحوث ستخدامها و إعداد ال نيإتاحتها للباحثو 
ولية حسب املعايري الد توثيق املصادر اإللكرتونيةو  بتصنيف هتماماالني الباحث علىو 

جاء يف  ما  حسب لمصادر املطبوعةلستشهادات املرجعية اال  بتوثيق هتمامهكاالقواعد املقننة  و 
يساعد يف متكني معرفة أمر مهم لقواعد املقننة وفق استشهادات املرجعية االّن توثيق ا .الدراسة
 .ستفادة منه حسب توجهاهتم البحثيةاالستعانة به و االمتكني باحثني آخرين من املصدر  و نو  

لرسائل الدكتوراه يف ختصص علم املكتبات الببليومرتية التحليلية فمن خالل هذه الدراسة 
ستخدام امدى الوقوف على  التعرف و منمتّكننا   ،2016و 2010املناقشة ما بني   واملعلومات

استخداما املرجعية واليت عرفت أقل االستشهادات من خالل حتليل مصادر املعلومات اإللكرتونية 
اليت مازالت تستخدم ويعتمد عليها يف إجناز البحوث  ملصادر املطبوعةامقارنة مع  استفادةو 

من االستفادة   من نسبة تزيدوصيات اليت قد بعض الت يف هذا الشأن نقرتح  .كبريةالعلمية بنسبة  
 :ونية للسنوات القادمة حسب اآلياملصادر اإللكرت 
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MLA: Modern Language Association 
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  يف البحث عن املعلومات اإللكرتونية   على ضبط إسرتاتيجياتبالتكوين  املبكر  االهتمام
 .لبيئة الرقميةا

  لكرتونية ذات العالقة بالتخصص املكتبات اجلامعية على توفري قواعد املعلومات اإلاهتمام
  .حتياجات الباحثنياو 

  مقاالت، من  ينتج حمليا على مستوى املؤسسةضرورة إنشاء مستودعات رقمية تشمل كل
 .اخل...، وقائع املؤمتراتمذكرات، رسائل جامعية، جمالت

  اإللكرتوين ذات  يف توفري قواعد املعلومات العاملية على مستوى البوابة الوطنية للتوثيقالزيادة
 .كل الفئات الباحثة جاتاحتليب اليت عالقة بالتخصص و 
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