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    :المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أشكال مـصادر المعلومـات           

 التي يستخدمها أطباء مستشفى زليتن التعليمي ومدى اسـتخدامهم          اإللكترونية
سباب التـي تـدفع     لها وماهي لغة المصادر التي يستخدمونها، كذلك تحديد األ        

األطباء الستخدام هذه المصادر وأغراض استخدامهم لهـا والوقـوف علـى            
الصعوبات والمشاكل التي تواجههم الستخدامها، ومن ثم ايجاد طرق مناسـبة           

 اإللكترونيـة لتذليل الصعوبات أمام األطباء الستخدام مـصادر المعلومـات          
 لمصادر المعلومات التقليدية،    وتحفيزهم على استخدامها باعتبارها منافساً قوياً     

وقد استخدم المنهج الوصفي المـسحي لتحقيـق هـدف الدراسـة وجمعـت              
المعلومات عن طريق البحث العام والمقابالت الشخصية وعن طريق إستمارة          

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها        .استبيان أعدت لهذا الغرض   
لومات باللغة االنجليزية كمـا أنهـم       أن أغلب األطباء يستخدمون مصادر المع     

يستخدمون مصادر المعلومات التقليديـة أكثـر مـن اسـتخدامهم لمـصادر             
 وأن أهم األسباب التي تدفع األطباء الستخدام مصادر         ،اإللكترونيةالمعلومات  
 كما أن   ، هو سرعة الحصول على المعلومات وحداثتها      اإللكترونيةالمعلومات  

 هو اإلحاطة الجارية    اإللكترونيةصادر المعلومات   أكثر أغراض استخدامهم لم   
في مجال التخصص وألغراض التعليم والتدريب، أما أكثر الصعوبات التـي           

                                                 

الجامعـة  ،  كلية االقتـصاد والتجـارة    ،   التدريس بقسم تحليل البيانات والحاسب اآللي       عضو هيأة  -*
 Momenmn14@gmail.com :بريد الكتروني، األسمرية اإلسالمية

الجامعـة األسـمرية    ،  كلية االقتـصاد والتجـارة    ،   رئيس قسم تحليل البيانات والحاسب اآللي      -**
  Talebalmajrbi@yahoo.co.uk :بريد الكتروني، اإلسالمية
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 هـي قلـة الدرايـة       اإللكترونيةتواجه األطباء الستخدام مصادر المعلومات      
بأساليب واستراتيجيات البحث في هـذه المـصادر وعـدم معرفـة قواعـد              

حتياجاتهم العلمية وقلـة توافرهـا وضـعف مهـارات          المعلومات المناسبة ال  
تـصال  الوأوصت الدراسة بضرورة العمل على ا     . استخدامهم لهذه المصادر  

بقواعد المعلومات المتخصصة في المعلومات الطبية والصحية وشراء حـق          
 واإلشتراك في شبكات تعاونية لتقاسم      Online اإلفادة منهاعلى الخط المباشر   

رات وأقسام المستشفى بشبكة معلومات داخليـة موحـدة         المصادر، وربط إدا  
 مـن خاللهـا     اإللكترونيـة وتوفير نقاط وصول مشتركة لمصادر المعلومات       
 وتعريفهم بقواعـد  اإللكترونيةوزيادة وعي األطباء بأهمية مصادر المعلومات      

المعلومات الطبية المتخصصة والمواقع المتخصـصة الطبيـة علـى شـبكة            
     .اإلنترنت

  :ةــممقد

مع تزايد االنتاج الفكري في زمن ثـورة المعلومـات واالتـصاالت ازدادت              
 فأصبحت جزءاً فاعالً ومؤثراً وسمة أساسية من        اإللكترونيةأهمية مصادر المعلومات    

سمات هذا العصر وحاجة ماسة وضرورية في هذا القرن بكل ما يـستجد فيـه مـن                 
سهامات كثيـرة   إ اإللكترونيةمعلومات   حيث أن لمصادر ال    اإللكترونيإفرازات النشر   

في مجاالت ونواحي مختلفة تتمثل في توفير آفاق ومجاالت رحبة أمـام المـستفيدين              
منها في الحصول على المعلومات تتخطى حدود الزمان والمكان وتوفير وقت وجهـد             

ح تلزم المستفيد بالبحث فيها من داخل مرفق المعلومات بل تتي          المستفيدين منها حيث ال   
له امكانية االستفادة منها والتعامل معها من أي مكان وفي أي وقـت وبأقـل الجهـد                 

  .وأرخص التكاليف
 تسعى كثير مـن     اإللكترونيةونظراً لهذه األهمية البالغة لمصادر المعلومات         

المؤسسات ومراكز المعلومات بالتوجه إليها وتعتبرها منافساً قوياً لمصادر المعلومات          
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ك من خالل توفير خدمات شبكة االنترنت بها واالشتراك فـي الـدوريات   التقليدية وذل 
 بمختلف أشكالها وسـبل إاتاحتهـا       اإللكترونية وتوفير مصادر المعلومات     اإللكترونية

  .للمستفيدين منها
  :مشكلة الدراسة

من خالل الزيارات الميدانية المتكررة لمستـشفى زليـتن التعليمـي الحـظ               
 بالمستشفى  اإللكترونية في توفير واستخدام مصادر المعلومات       اًالباحثان أن هناك ضعف   

واإلهتمام بها واإلتصال بقواعد المعلومات الطبية المتخصصة وإتاحتهـا للمـستفيدين           
   .منها من األطباء وغيرهم داخل المستشفى

    :أسئلة الدراسة
ليهـا  تتلخص أسئلة الدراسة في النقاط التالية التي تحاول الدراسة اإلجابـة ع             

  :وهذه األسئلة هي
مـدى    وما ؟ التي يستخدمها األطباء   اإللكترونيةهي أشكال مصادر المعلومات      ما -1

 استخدامهم لها؟

هي   وما ؟ التي يستخدمها األطباء بالمستشفى    اإللكترونيةما لغة مصادر المعلومات      -2
 أكثرها استخداماً؟

 وما هـي    ؟اإللكترونيةمعلومات  ما األسباب التي تدفع األطباء الستخدام مصادر ال        -3
 أغراض استخدامها؟

 ؟اإللكترونيةكيف اكتسب األطباء مهارات التعامل مع مصادر المعلومات  -4
ما هي الصعوبات التي تواجه األطباء فـي اسـتخدامهم لمـصادر المعلومـات               -5

  ؟اإللكترونية
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  :أهداف الدراسة
 التي يستخدمها األطباء ومدى     اإللكترونيةالتعرف على أشكال مصادر المعلومات       -1

 .استخدامهم لها
 . التى يستخدمها األطباءاإللكترونيةالتعرف على لغة مصادر المعلومات  -2
 .اإللكترونيةتحديد األسباب التي تدفع األطباء الستخدام مصادر المعلومات  -3
 .اإللكترونيةالتعرف على أغراض استخدام األطباء لمصادر المعلومات  -4
وقوف على الصعوبات التي تواجه األطباء في اسـتخدامهم لمـصادر المعلومـات             ال - 5

 .اإللكترونية
ايجاد أفضل الطرق المناسبة لتذليل الصعوبات التي تواجه األطباء في استخدامهم            -6

 .، وتحفيزهم على استخدامهااإللكترونيةلمصادر المعلومات 
  :أهمية الدراسة

درس استخدام أطباء مستشفى زليتن التعليمي      تبرز أهمية الدراسة من كونها ت       
 والتعرف على احتياجاتهم وهي بـذلك تقـيس مـدى           اإللكترونيةلمصادر المعلومات   

اهتمام األطباء بمواكبة التطورات التكنولوجية في الوصول إلى المعلومات والحصول          
 مما يساهم    استخداماً، اإللكترونيةعليها، كما أنها تبين أكثر أشكال مصادر المعلومات         

في وضع سياسة لتوفيرها واالهتمام باحتياجات المستفيدين وبذلك تحقيق أقصى فائـدة            
  . من معلوماتاإللكترونيةلما توفره مصادر المعلومات 

  :مصطلحات الدراسة
هي أي عمل يعالج وتتم إتاحتـه لالسـتخدام مـن            :اإللكترونيةمصادر المعلومات    -

ضمناً بيانات متاحة على الخـط المباشـر أم كـان    خالل الحاسب اآللي سواء أكان مت    
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 .متضمناً بيانات الكترونية محملة على إحدى الوسائط المادية مثل األقراص المليـزرة           
  )م2001 مكتبة الكونجرس(
 لهـم  ويـشخص  المرضـى  لجوهو يعـا . ومارسها الطب درس مهنة من: الطبيب -

  .الدواء فيها يكتب وصفة لهم ويصرف المرض
 . توفير معلومات تقابل االحتياجات المعلوماتية للمستفيد      سلوك يؤدي إلى   :االستخدام -
  )9ص :2005 يوسف،(

  :حدود ومجال الدراسة
  .اإللكترونية مصادر المعلومات :الحدود الموضوعية -
  .مستشفى زليتن التعليمي: الحدود المكانية -
الفترة التي تم فيهـا جمـع معلومـات الدراسـة طيلـة شـهر               : الحدود الزمانية  -

  .2016أكتوبر
  . اللغتين العربية واالنجليزية:الحدود اللغوية -

  :مجتمع وعينة الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من األطباء العاملين بمستشفى زليتن التعليمي بمختلف            
طبيباً، تم توزيع   ) 220( ويبلغ المجتمع الكلي للدراسة      ،األقسام التي يحتويها المستشفى   

الغرض عليهم جميعاً، وكان عدد االستبانات المرجعة       استمارات االستبيان أعدت لهذا     
 .استبياناً مكتمالً البيانات وهو العدد الذي يمثل مجتمع الدراسة وعينتها) 164(

  :منهج الدراسة
استخدم في هذه الدراسة المنهج المسحي الوصفي لمعرفـة اسـتخدام أطبـاء        

عتباره أنسب المناهج لمثـل      با اإللكترونيةمستشفى زليتن التعليمي لمصادر المعلومات      
  .هذه الدراسات
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  :أدوات جمع المعلومات
من أجل جمع البيانات التي تحقق هدف الدراسة تم االعتماد على الخطـوات               

  :التالية لجمع البيانات وهي
مسح االنتاج الفكري من خالل البحث العام في مصادر المعلومات المختلفة حـول              -

 . باللغتين العربية واالنجليزيةترونيةاإللكاستخدام مصادر المعلومات 
عداد استبيان لجمع البيانات حول موضوع الدراسة وتم توزيعه على جميع أفـراد              إ -

مجتمع الدراسة بمستشفى زليتن التعليمي وتم عرض اإلستبيان على مجموعـة مـن             
الخبراء المحكمين من ذوي االختصاص لضمان صدق اإلستبيان الظاهري ومدى دقته           

قه ألهداف الدراسة، ولتقدير ثبات أداة البحث من أجل مصداقية إجابات مفردات            وتحقي
لكل مجموعة  ) ألفا كرنباخ (عينة الدراسة على أسئلة اإلستبيان تم حساب معامل الثبات          

 وهذا يدل على وجود ارتباط قـوي بـين          0.95عبارات الدراسة فكانت درجة الثبات      
عبارات استمارة االستبيان مما يزيد الثقة فـي        إجابات مفردات عينة الدراسة على كل       

 .النتائج التي سوف نحصل عليها
 وهذه األداة تم استخدامها عند إجراء مقابلـة مـع مـدير عـام               :المقابلة الشخصية  -

المستشفى ورئيس قسم الشؤون الطبيـة وأخـصائي المعلومـات بالمكتبـة الطبيـة              
 .بالمستشفى

  :الدراسات السابقة
تهدف هذه الدراسة للتعرف على مدى استخدام       ): 2013 ،ري، السويط الظفي(دراسة   •

وتم استخدام المنهج  ،أعضاء هيأة التدريس بجامعة الكويت لمصادر المعلومات الرقمية
 الوصفي باعتباره المنهج المناسب لتحقيق أهداف هذه الدراسة من خالل اختبار عينة

 (90) و من الكليات العلميـة  (90) من أعضاء هيأة التدريس بجامعة الكويت  (180)
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تم االعتماد على مقياس أعد بقصد معرفة مدى استخدام أعـضاء           . من الكليات األدبية  
هيأة التدريس بجامعة الكويت لمصادر المعلومات الرقمية، وكانت أهم النتـائج هـي             
 اتفاق غالبية أعضاء هيأة التدريس في الكليات العلمية واألدبية علـى أن اسـتخدامهم             

كمـا بينـت    . لمصادر المعلومات الرقمية يعتبر ضرورة ويشعرون بأهمية وجودهـا        
الدراسة أن هناك مهارات خاصة الستخدام مصادر المعلومات الرقمية يصعب علـى            
أعضاء هيأة التدريس اكتسابها، ولكي يتم التغلب على تلـك المعوقات،تنـصح هـذه              

ات ألعضاء هيأة التـدريس التـي       الدراسة على التشجيع على إجراء المزيد من الدور       
 .تساعد على تعريفهم وتطور مهاراتهم البحثية في مصادر المعلومات الرقمية

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اإلضافة التـي         ): 2012ابن الطيب،   (دراسة   •
 تقديمها فيما يتعلق بخدمات المعلومات المتاحـة        اإللكترونيةيمكن لمصادر المعلومات    

الجامعية وذلك من خالل تسليط الضوء علـى الـدور الـذي تلعبـه هـذه                للمكتبات  
 في تطوير وتنويع خدمات المعلومات بالمكتبـات الجامعيـة          اإللكترونيةالمجموعات  

الجزائرية من خالل الوقوف على تجربة المكتبـة المركزيـة لجامعـة أم البـواقي،               
طربـق المقـابالت    واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي وجمعت المعلومات عن         

وخلصت الدراسة إلـى أن مجموعـات مـصادر المعلومـات            ،الشخصية واالستبيان 
 قد طورت من خدمات المعلومات التي تقدمها المكتبة المركزية لجامعة أم            اإللكترونية

 وخرجت بهذه الخدمات من اإلطار الروتيني الكالسـيكي وجعلتهـا تخلـق             ،البواقي
 .  اإللكترونيةمميزات مصادر المعلومات خدمات معلومات جديدة تتناسب و

 تناولت هذه الدراسة مدى استخدام أعضاء هيـأة         :)2010الخثعمي، يونيو   (دراسة   •
سالمية إلمام محمد بن سعود ا    إلالتدريس في كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة ا       

 حيث تـم التعـرف إلـى مـا إذا كـانوا             ،اإللكترونيةبالرياض لمصادر المعلومات    
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 ؟ وما مدى سعة هذا االستخدام وقلته      ؟ أم ال  اإللكترونيةيستخدمون مصادر المعلومات    
 التي يستخدمونها وما أسباب استخدامهم لها أو        اإللكترونيةوما لغة مصادر المعلومات     

عدم استخدامهم، وما أكثر مصادر المعلومات استخداماً بالنـسبة لهـم المطبوعـة أم              
ج الدراسة أن جميع أعضاء هيأة التدريس في كلية علـوم           ؟ وقد كشفت نتائ   اإللكترونية

مجتمـع  (سـالمية بالريـاض     إلمام محمد بن سعود ا    إلالحاسب والمعلومات بجامعة ا   
% 100 حيث بلغت نـسبة ذلـك        اإللكترونيةيستخدمون مصادر المعلومات    ) الدراسة

 4 من   2.72وأنهم يستخدمونها بشكل كبير، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام للمحور           
كما بينت نتائج الدراسة أن سرعة الوصول إلى المعلومات ثم حداثة المعلومات هـي              

  .اإللكترونيةسباب استخدام أعضاء هيأة التدريس لمصادر المعلومات أأبرز دواعي و
 تناولت الدراسة استخدام أطباء مستـشفى   :)2004 واألفغاني، يوليو    ،باناجة(دراسة   •

 على شكل أقراص مدمجـة      اإللكترونيةحة لمصادر المعلومات    الملك فهد للقوات المسل   
وشبكة االنترنت، بهدف التعرف على مدى وحجم استخدامهم لهذه المصادر ودوافـع            
استخدامهم والصعوبات التي تواجههم في استخدامها، وكانـت أبـرز النتـائج التـي              

بـاء لمالحقـة    طألغنى عنها بالنسبة ل    توصلت إليها الدراسة أن االنترنت أصبحت ال      
التطورات الحديثة في مجال الطب، كما أن غالبية األطباء يستخدمون قواعد البيانـات             
الطبية على األقراص المدمجة، وقد أوصت الدراسة بـضرورة التـسويق لخـدمات             

  .المعلومات بالمستشفى وضرورة تفعيلها لتشجيع األطباء على إعداد البحوث العلمية
هدفت هذه الدراسة إلى قياس استخدام مـصادر   ):jane, Dixon، 2004(دراسة  •

 من قبل مجموعة من األفراد يستخدمون هذا المصدر وتركزت          اإللكترونيةالمعلومات  
 بين أفراد  الدراسـة   اإللكترونيةنتائج الدراسة على تحليل استخدام مصادر المعلومات        
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سـتخدام مـصادر    وتوصلت هذه الدراسة إلى تقديم إطار نوعي يمكن تطبيقه لقياس ا          
  . اإللكترونيةالمعلومات 

 هذه الدراسة إلى التعرف على مصادر المعلومـات         هدفت ):2001 ،نوارة ( دراسة •
 والكشف عن أساليبهم في البحث عن المعلومـات         ،الطبية التي يحتاج إليها الجراحون    

احين التي يحتاجون إليها وكذلك تحديد دور مكتبة المستشفى في تأمين احتياجات الجر           
 وكـان مـن أهـم       ، مصادر المعلومات وقد اعتمدت الباحثة على المنهج المسحي        من

نتائجها أن الكتب تمثل أكبر فئة من مصادر المعلومات التي يستخدمها الجراحون يليها             
 كما أن غرض استخدام الجراحين لمصادر المعلومات كان من أجـل            المهنيةالمجالت  

 ،متابعة آخر التطورات في حقل التخـصص      الحصول على معلومات تخص العمل ول     
كما أن هناك نسبة كبيرة من الجراحين تستخدم قاعدة بيانات ميدالين المحملـة علـى               

  . األقراص المدمجة من الحصول على ما يحتاجون إليه من معلومات
 :   Electronic Information Sourcesاإللكترونية المعلومات مصادر

مات تختزن في شكل إلكتروني مباشر وتـشمل        بمرور الوقت أصبحت المعلو     
 ، قواعد بيانـات النـصوص الكاملـة للمقـاالت والتقـارير           اإللكترونيةهذه األشكال   

 .والنصوص على أقراص مكتنزة للموسوعات أو غيرها مـن المـصادر المرجعيـة            
  .)2004 ،الورفلي(

 تعني كل ما هو متعارف عليه مـن مـصادر      اإللكترونيةمصادر المعلومات     
أو  المعلومات التقليدية الورقية وغير الورقية مخزنة إلكترونياً على وسـائط ممغنطـة  

ليزرية بأنواعها أو تلك المصادر المخزنة أيضاً إلكترونياً حـال إنتاجهـا مـن قبـل                
في ملفات قواعد بيانـات بنـوك معلومـات         ) مؤلفين وناشرين (مصدريها أو ناشريها    

 في المكتبة أو مراكـز       أو داخلياً  onlineلمباشر  متاحة للمستفيد عن طريق االتصال ا     
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 ،النوايـسة  (.DVD وCD/Romالمعلومات عن طريق منظومة األقراص المتراصة     
  ). 32ص :2002

 أو المحوسبة جزءاً مهمـاً مـن        اإللكترونيةلقد أصبحت مصادر المعلومات       
 ،لحديثـة مكونات المكتبات وخاصة تلك المكتبات التي تهدف إلى مواكبة التطورات ا          

بأحدث األبحاث العلمية والنـدوات والمـؤتمرات        بحيث يبقى روادها على اطالع دائم     
  )65ص ،2004 ،عبابدة( التي تغطي مؤتمرات كافة المجاالت

  :اإللكترونيةمميزات مصادر المعلومات 
إن التفكير الجدي باستثمار قدرات الحاسوب في بناء أي نظـام للمعلومـات               

ص ص   :2000 قنـديلجي، ( :نه ألسباب عدة لعل مـن أهمهـا       أصبح أمراً ال مفر م    
242، 243(  

 حيث إن اإلجراءات التوثيقية المطلوبة للمعلومات ومصادرها وأوعيتهـا        :السرعة -1
 تكون أسرع بكثير عند استخدام الحواسيب خاصة بالنـسبة إلـى اسـترجاع     ،المختلفة

 .المعلومات
بر بكثير في النظم التقليدية اليدويـة مـن        إن احتماالت الوقوع في الخطأ أك      :الدقة -2

 .النظم المحوسبة
 فالجهد البشري في النظم التقليدية هو أكبر من الجهد المبذول فـي             :توفير الجهود  -3

 .النظم المحوسبة
 والوثائق المخزنة بالطرق التقليديـة      ، حيث إن حجم المعلومات    :كمية المعلومات  -4

 قياسـاً باإلمكانـات الكبيـرة     ،لبشرية والمكانيـة   مهما كان حجم اإلمكانات ا     ،محدودة
 والليزريـة   اإللكترونية ووسائط الخزن والحفظ والتخزين      ،والمتتالية لذاكرة الحواسيب  

 .(CD-Rom)وفي طليعتها األقراص المدمجة 
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 إن خيارات استرجاع المعلومات أوسع وأفضل       :الخيارات المتاحة في االسترجاع    -5
  .هو الحال في النظم التقليديةفي النظم المحوسبة كما 

  : ومتطلباتهااإللكترونيةمراحل إقتناء مصادر المعلومات 
  )179 ،177 ص ص :2002 الوردي، المالكي،( 

  :اإللكترونيةمراحل إقتناء مصادر المعلومات : أوال
إن إقتناء هذه النوعية من المصادر يتطلب مهارة إلكترونية من نوع خـاص             

  :مر بالمراحل اآلتيةألن عملية االقتناء ت

  .تحديد البيانات الببليوغرافية للوعاء على إحدى قواعد الشبكات. أ
  . سواء برسوم أم بدوناإللكترونيمعرفة سبل الوصول للمصدر . ب
  . أو في شكله التقليدياإللكترونيطلب هذا الوعاء في شكله . ج
  . أو في شكله التقليدياإللكترونيتسلم هذا الوعاء في شكله . د

  .اإللكتروني تحميل هذا الوعاء إذا ما كان في شكله .هـ
  .التحميل على وسيط تقليدي أو إلكتروني. و
  .دفع الرسوم إن وجدت أو مجرد إخطار بالتسليم. ز
وضع البيانات الببليوغرافية لهذا الوسيط أو المحتـوى علـى الفهـرس المحلـي              . ح

  .السترجاع هذا الوعاء عند الحاجة مرة أخرى
  :اإللكترونيةمتطلبات مراحل إقتناء مصادر المعلومات  :اًثاني

دراية تامة باستخدام البرامج الحاسوبية الخاصة بنقل المعلومات على الشبكات وتلك           . أ
  .التي تتعلق بنقل الملفات وطباعتها أو تسجيلها

يد توفير إمكانية االتصال بالشبكات المفتوحة والتي يمكن من خاللها االتصال بالعد          . ب
من الشبكات المحلية التي تحتوي على فهارس المكتبات أو قواعد معلومات المؤسسات            

  ) علمية أو تجارية أو حكومية أو إخبارية(
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 :اإللكترونيةالعوامل المؤثرة في اختيار مصادر المعلومات 
 بأشكال مختلفـة مثـل األشـرطة الممغنطـة          اإللكترونيةتنتشر المعلومات   

 وأيضاً المواقع المتاحة آليـاً      ،ألقراص المتداخلة الفيديو رقمية   واألقراص المتراصة وا  
عبر اإلنترنت وطبيعة هذه المصادر فإنها تخضع ألسس ومعايير تقليديـة كمـا هـو               

إلخ، ومعايير إضـافية    ...الحال في اختيار المواد المكتبية من كتب ودوريات ومراجع        
  )76ص :2004 ،ابدةعب( : ويمكن تلخيص ذلك في،تفرضها طبيعة هذه المواد

 ، الحداثـة  ، الدقـة  ،ما هو متبع في اختيار المواد المكتبية الورقية من الـشمولية           -1
  . المسؤولية،الحيادية

 هل استخدام هذه المواد يتم بسرعة أم أنك بحاجـة إلـى وقـت               :الوقت المستخدم  -2
 .طويل الستخدامها

 أم بحاجة   ، بسهولة ويسر   هل يتم ذلك   ،إمكانية الوصول والبحث في هذه المصادر      -3
 .إلى توافر نوع معين من البرمجيات

 .وجود آلية لمراجعة المعلومات ونقدها وتقييمها -4
 . أم أن هناك مقابالً مادياً لذلك،هل يتم الدخول للموقع بشكل مجاني -5
 إلى أجهزة ونظم تشغيل متوافقـة مـع         اإللكترونيةمدى حاجة مصادرالمعلومات     -6

    .م المستخدمةاألجهزة والنظ
  :اإللكترونيةمنافذ الحصول على مصادر المعلومات 

تستطيع المكتبات ومراكز المعلومات وحتى األشخاص التعامل مع مـصادر          
 : والحصول عليها عبر واحدة أو أكثر مـن المنافـذ التاليـة            ،اإللكترونيةالمعلومات  

  )268ص :2005 ،القالل(
 (Online)ق اإلفادة منها على الخط المباشر       اإلتصال بقواعد البيانات و شراء ح      -1



_<<<<<<<<<<<<<<íéÞæ�ÓÖý]<l^Úç×Ã¹]<…�^’¹<êÛé×ÃjÖ]<¯éÖ‡<îË�jŠÚ<ð^f�_<Ý]‚~j‰]<J<àÚöÚ<ÝøŠÖ]‚fÂ&_<<Jêe†�]<gÖ^� 

 171

 .من خالل أحد مراكز الخدمة على الخط
 .اقتناء قواعد البيانات التي تلبي احتياجات المستخدمين على أقراص مليزرة -2
 Resource)االشتراك في شبكات تعاونية خاصة لتقاسم المـصادر المعروفـة    -3

Sharing network)  
 ).Just- In – Time Acquisition(د عند الحاجة تطبيق أسلوب التزوي -4

  :اإللكترونيةفوائد مصادر المعلومات 
 من قبل المكتبات إلى     اإللكترونيةإن التوجه نحو استخدام مصادر المعلومات       

جانب ما لديها من مصادر تقليدية أو التحول التدريجي عنها نحو البديل الجديـد لـه                
  ).71-69ص ص :1993لسامرائي، ا( :فوائد جمة للمكتبة نذكر منها

 سيؤمن االستفادة من جهة عريضة جداً       اإللكترونيةإن التعامل مع مصادر المعلومات       - 1
 وهذا يتحقق بشكل أساس عـن طريـق         .من المعلومات في موضوع متخصص أو أكثر      

 لالستفادة من قواعد وبنوك معلومـات كثيـرة وبـشكل           (Online)البحث اآللي المباشر    
 . وفرت شبكات االتصاالت قرارات الربط واالتصال مع أنظمة متعددةتفاعلي حيث

 :االقتصاد في النفقات والتكاليف كاآلتي -2
 االقتصاد في نفقات االشتراك بالدوريات بشكلها الورقي وشراء الكتب وبكميات           -2/1

  .ال تتناسب مع احتياجات المستفيدين
تصرف في إجراءات التزويد لمجاالت      التوفير في الكثير من المبالغ التي كانت         -2/2

 الجديدة أو اقتناء قواعد جـاهزة       اإللكترونيةأخرى كاالشتراك في خدمات المعلومات      
  .على األقراص المدمجة إلغناء المجموعة وتلبية احتياجات المستفيدين بشكل أفضل

  أن تحل للكثير من المكتبات مـشكلة    اإللكترونيةلقد استطاعت مصادر المعلومات      -3
 بالحصول على أكبر قدر ممكـن       -خاصة الكبيرة بأنواعها  -المكان ورغبة المكتبات    

 .من مصادر المعلومات لخدمة المستفيدين الذين تبلورت وتعقدت متطلباتهم أيضاً
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 أي القدرة على البحث في قواعد عديدة للربط الموضـوعي           :اإلمكانيات التفاعلية  -4
 .وفتح المجاالت الواسعة أمام المستفيد

الرضا الذي يحصل عليه الباحث نتيجة لهذا التنوع والقدرات والـسرعة والدقـة              -5
 .والذي ينعكس إيجاباً على المكتبة وخدماتها

 قد غيرت من طبيعة عمل أو وظيفة أمين المراجـع           اإللكترونيةإن هذه المصادر     -6
ل علـى  التقليدية وحولته إلى أخصائي معلومات يشارك المستفيد ويرشده في الحـصو      

المعلومات واالتصال مع قواعد البيانات أو البحث في القواعد المتاحة وأحياناً قيادتـه             
 .في استراتيجية البحث

البدائل المطروحة في هذا المجال أمام المكتبات ومراكـز المعلومـات لمـصادر           -7
المعلومات فإذا شعرت المكتبة بسلبيات قواعد البيانات المتاحة على الخـط المباشـر             

  .فهناك بديل آخر وهي األقراص المدمجة  التي جاءت بعد الخط المباشر
باستطاعة المكتبة أن توفر للمستفيد سبل الوصول إلى مصادر معلومـات غيـر              -8

 .متوفرة أو متاحة على الورق أساساً من المؤتمرات عن بعد
فر  أن تـو   اإللكترونيـة باستطاعة المكتبات المستفيدة من مـصادر المعلومـات          -9

للمستفيدين كميات كبيرة ومتنوعة من مصادر معلومات خارجية عبر البحـث اآللـي             
 Resource) أو من خالل شبكة المعلومـات وتقاسـم المـوارد    (Online)المباشر 

sharing) ًوخدمة تبادل الوثائق عن بعد وتناقل المطبوعات إلكترونيا (Electronic 

Document Delivery (  
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 :اإللكترونيةمعلومات تقسيمات مصادر ال
تقسيماً لمـصادر المعلومـات     ) 260ص :2007،قاسم(يعرض حشمت قاسم    

  : من حيث المنشأ ويقسمها إلى ثالث فئات وهي كالتالياإللكترونية
 وما  ،أي ناتج تحويل األوعية الورقية أو التقليدية      : Digitalizationناتج الرقمنة    -1

  .لكترونياإلقبل الورقية كالمخطوطات إلى الشكل 
الطبعات المتوازية من األوعية نفسها حيـث ينـشر اآلن الكثيـر مـن أوعيـة                 -2

 .المعلومات على اختالف فئاتها النوعية والوظيفية في طبعة ورقية وأخرى إلكترونية
 ولـيس لهـا     ،اإللكترونية أو األوعية التي تنشأ في البيئة        ،اإللكترونيناتج النشر    -3

 .قيةسابق عهد بالتقنيات الور
وتتراوح سبل إتاحة هذه الفئات الثالث مابين األسطوانات المكتنزة والوسائط              

الممغنطة التي يمكن تداولها مادياً من ناحية ومواقع الشبكة العنكبوتية العالميـة التـي              
  .تشكل قطاعاً ال يستهان به في الفضاء المعلوماتي من ناحية أخرى

تقـسيمات مـصادر   ) 62ص :2007 حمـدي، ( وتلخص أمل وجيه حمـدي      
  : إلى ثالث فئات وهي كالتالياإللكترونيةالمعلومات 

  : وتشمل:من حيث نوعية المعلومات التي تضمها: أوالً
  .Textنصوص . 1
 .Filmsأفالم . 2
 .Imagesصور . 3
 .Soundصوت . 4
 .Mixed Filesملفات مختلطة . 5
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  :من حيث طبيعة االستخدام: ثانياً
  .الببليوغرافية مثل الفهارس ونشرات االستخالصقواعد البيانات . 1
 .إلخ.. . القواميس ودوائر المعارف:قواعد النصوص الكاملة مثل. 2
 .برامج الحاسب اآللي. 3
 .اإللكترونيالبريد . 4

  :من حيث الشكل: ثالثاً

 Directوعائية أي متاحة على وسيط يمكـن التعامـل معـه مباشـرة     . 1

Accessالليزرية ( طة واألقراص المدمجة مثل األقراص الممغن.(  
 Remoteغير وعائية أي اليمكن التعامل معها مباشـرة بـل عـن بعـد     . 2

Accessمثل ملفات البيانات أو قواعد البيانات المتاحة على شبكات المعلومات . 
  : المعلومات المتخصصة في المعلومات الطبية والصحيةعد قوابعض ••

MEDLINE via PubMed 

 قواعد البيانات األمريكية المشهورة في الطب عموما ومايتداخل معه من           أحد    
 مـيالدي  1960 العلمية والكتب من عـام    المقاالتتوفر  . فروع كالمعلوماتية الصحية  

 مقالـة  12,000,000 المقاالت العلمية بهـا يزيـد عـن    عدد ، الوقت الحاضر وحتى
جزء من المقاالت العلميـة مجـاني       . متنوعة في الطب وعلومه والمعلوماتية الصحية     

    .و شراءأوجزء يتطلب اشتراك 
BioMed Central Open Access 

 يـة مجانـاً   مفتوحة المصدر مما يعني الوصول للمقـاالت العلم  بيانات قاعدة  
  . العلمية الطبية والتقنيةالمجالتوتهتم ب
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CINAHL Plus with Full Text 

 بالمقاالت العلمية في مجال التمريض والتخصصات الصحية المـساعدة          تهتم    
  . اشتراك للوصول للمحتوىوتتطلباألخرى 

EMBASE 

 مـن   أكثـر  ميالدي وتحتوي علـى      1947 بالطب والصيدلة من عام      تتعلق    
 تغطـي  ، مجلـة علميـة    8500 مـن    أكثـر  منشورة علمية مصدرها     30,000,000

  . ة الصحية وتتطلب اشتراك للوصول للمحتوىالمعلوماتي
The Cochrane Database of Systematic Reviews 

 تساعد صـناع القـرار        قواعد بيانات مختلفة   6 كوكرين تحتوي على     مكتبة    
ة على معلومات داللية صحيحة      مبني اتوالباحثين في القطاع الصحي على اتخاذ قرار      

 .Systematic Reviewsـ  الكوكرين بالتهتم ، جودة عاليةاتوذ
  : التالية تساعد في البحث عن المعلوماتية الصحية والحاسب األليالقواعد ••

ACM Digital Library 

 وتحتوي علـى جميـع المقـاالت     آللية رقمية تابعة لجمعية الحاسبات ا     مكتبة    
  . العلمية التي تنشر عن طريق الجمعية

IEEE Xplore 

 مقالة وكتاب علمي متنوعـة مـن        3,000,000 من   أكثر على   تحتوي مكتبة    
 من المقاالت العلمية في مجـال المعلوماتيـة الـصحية           عدد و ،التقنيةمعهد الهندسة و  

 الصحية من جوانـب     ماتية على المعلو  اإلطالع في وهي مفيدة لمن يرغب      وعها،وفر
 . والتقنيةاإللكترونية والهندسة آلليالحاسب ا

 : الصحيةلوماتية التالية عامة تساعد في البحث عن المعالقواعد ••
Science Direct 



í×¥<Ýç×ÃÖ]<íè�^’jÎ÷]<íé‰^éŠÖ]æ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<]<�‚ÃÖ<<àÚ^nÖ]<<K<�ÛŠè�2016< <

íé×Ò<�^’jÎ÷]<ì…^rjÖ]æ<¯éÖ‡<KíÃÚ^¢]<íè†�ù]<íéÚø‰ý] 

 

 176 

 26,000 مجلـة علميـة و       2500 من   أكثر مقالة علمية من     13,000,000 من   أكثر  
  .مفتوحة المصدر مما يعني مجانية ويمكن الوصول لها مباشرة عن طريق الرابط. كتاب

Scopus 

 ناشر حول العـالم     5,000 من   أكثر عنوان من    20,000 من   أكثر على   تحتوي    
 ورقة علمية نشرت في مؤتمرات علمية وتتوافق مـع قاعـدة             5,000,000 من وأكثر

  .سجل 49,000,000 من أكثرفيها   والقرية الهندسية وريكسز، ساينس دايركتناتالبيا
Web of Science 

 والهندسة والطب والتقنية تدار عن طريق       وم قاعدة بيانات علمية في العل     أكبر    
يحتوي على مقاالت علمية من عـام       .  المعلومات العلمية التابع لثومس ريوترز     معهد 

   . مجلة علمية8500 من أكثر ميالدي ومقاالت من 1975
  :تحليل البيانات وعرض النتائج

  :ات عينة الدراسةخصائص مفرد
   : توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الدرجة العلمية-1

  يبين التوزيع التكراري والنسبي لمفردات عينة الدراسة) 01(الجدول رقم 
   حسب الدرجة العلمية

 %النسبة  العدد الدرجة العلمية
 %6.7 11 طبيب امتياز

 %42.1 69 طبيب ثالث

 %24.4 40 طبيب ثان

 %8.5 14 طبيب اول

 %7.9 13 أخصائي ثاني

 %5.5 9 أخصائي أول

 %4.9 8 استشاري

 %100 164 المجموع
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يتبين أن التوزيع التكراري والنسبي لمفـردات عينـة         ) 01(من الجدول رقم    
 طبيب وطبيبة حسب الدرجة العلمية حيث جاءت        164البالغ عددهم   ) األطباء(الدراسة  

تليها في المرتبـة الثانيـة      % 42.1الث بنسبة   أعلى نسبة  في المرتبة األولى طبيب ث       
تليهـا فـي    % 8.5وتليها في المرتبة الثالثة طبيب أول بنسبة        % 40طبيب ثان بنسبة    

تليها في المرتبة الخامسة طبيـب امتيـاز        % 7.9المرتبة الرابعة أخصائي ثاني بنسبة      
الـسادسة  وفي المرتبة   % 5.5وفي المرتبة السادسة أخصائي أول بنسبة       % 6.7بنسبة  

يبين التمثيل البياني للتوزيع النـسبي      والشكل التالي   . %4.9واألخيرة استشاري بنسبة    
  .حسب الدرجة العلمية)األطباء ( المئوي لمفردات العينة 

  
   )األطباء(يبين التمثيل البياني للتوزيع النسبي المئوي لمفردات العينة ) 01(الشكل رقم 

  حسب الدرجة العلمية
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حـسب اسـتخدام مـصادر المعلومـات        ) األطباء(مفردات عينة الدراسة    توزيع   -2
   :اإللكترونية

  
   )األطباء( يبين التوزيع التكراري والنسبي لمفردات العينة) 02( جدول رقم

  اإللكترونيةحسب استخدام مصادر المعلومات 
  %النسبة  العدد  اإللكترونيةاستخدم مصادر المعلومات 

  %93.3  153  نعم
  %6.7  11  ال

  %100  164  المجموع

) األطباء( من مفردات عينة الدراسة   % 93.3يتبين أن   ) 02(من الجدول رقم    
من مفردات عينـة الدراسـة      % 6.7 بينما   ،اإللكترونيةيستخدمون مصادر المعلومات    

  .اإللكترونيةاليستخدمون مصادر المعلومات 
معلومـات  حـسب نـوع مـصادر ال      ) األطبـاء (توزيع مفردات عينة الدراسـة       -3

  :المستخدمة
  

   )األطباء( يبين التوزيع التكراري والنسبي لمفردات العينة) 03(جدول رقم 
  حسب نوع مصادر المعلومات المستخدمة

  %النسبة  التكرار  نوع مصادر المعلومات
  %66.7  102  مصادر المعلومات الورقية

  %33.3  51  اإللكترونيةمصادر المعلومات 
  %100  153  المجموع

من مفردات عينـة الدراسـة      % 66.7يتبين أن ) 03(الجدول السابق رقم    من    
 يـستخدمون مـصادر     اإللكترونيـة الذين يستخدمون مصادر المعلومـات      ) األطباء(
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% 33.3  بينما اإللكترونيةالمعلومات الورقية أكثر من استخدامهم لمصادر المعلومات        
سـتخدامهم لمـصادر    أكثـر مـن ا  اإللكترونيـة منهم يستخدمون مصادر المعلومات    

  ).الورقية(المعلومات التقليدية 
 ومـا مـدى     األطبـاء  التـي يـستخدمها      اإللكترونية أشكال مصادر المعلومات     -4

  :استخدامها
  : مدى استخدم قواعد المعلومات على الخط المباشر-أ

 لقواعد المعلومات  األطباءيبين التوزيع التكراري والنسبي لمدى استخدام) 04(جدول رقم 
  على الخط المباشر

 %النسبة التكرار مدى االستخدام
 43.1% 66 ال أستخدمها

 10.5% 16 قليالً

 25.5% 39 أحياناً

 15.7% 24 غالباً

  5.2%  8 دائماً
 100.0% 153 المجموع

   :اإللكترونية استخدام الدوريات  مدى-ب
   باءاألطيبين التوزيع التكراري والنسبي لمدى استخدام ) 05(جدول رقم 

  اإللكترونيةللدوريات 
 %النسبة التكرار مدى االستخدام
 50.3% 77 ال أستخدمها

 18.3% 28 قليالً

 15.0% 23 أحياناً

 11.1% 17 غالباً

  5.2% 8 دائماً
 100.0% 153 المجموع
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  :اإللكترونية استخدام الموسوعات مدى -ج
   األطباءتخدام يبين التوزيع التكراري والنسبي لمدى اس) 06(جدول رقم 

  اإللكترونيةللموسوعات 
 %النسبة التكرار مدى االستخدام
 27.5% 42 ال أستخدمها

 15.7% 24 قليالً

 23.5% 36 أحياناً

 20.3% 31 غالباً

 13.1% 20 دائماً

  100.0% 153 المجموع

  
 :اإللكترونيةمدى استخدام الكشافات . د

  اإللكترونية للكشافات األطباءنسبي لمدى استخدام يبين التوزيع التكراري وال) 07(جدول رقم 
 %النسبة التكرار مدى االستخدام
 47.1% 72 ال أستخدمها

 15.7% 24 قليالً

 24.2% 37 أحياناً

 10.5% 16 غالباً

 2.6% 4 دائماً

 100.0% 153 المجموع
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  :اإللكترونية المراجع والقواميس مدى استخدام -هـ
   األطباءن التوزيع التكراري والنسبي لمدى استخدام يبي) 08( جدول رقم

  اإللكترونيةللمراجع والقواميس 
 %النسبة التكرار مدى االستخدام
  17% 26 ال أستخدمها

 13.7% 21 قليالً

 20.9% 32 أحياناً

 38.6% 59 غالباً

 38.6% 15 دائماً

 100.0%  153 المجموع

  
  : الندوات والمؤتمراتمدى استخدام -و

   األطباءيبين التوزيع التكراري والنسبي لمدى استخدام ) 09(دول رقم ج
  للندوات والمؤتمرات

 %النسبة التكرار مدى االستخدام
  41.2% 63 ال أستخدمها

 15.0% 23 قليالً

 29.4% 45 أحياناً

 9.2% 14 غالباً

 5.2%  8 دائماً

 100.0% 153 المجموع
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  :ت على األقراص المدمجة قواعد المعلوما مدى استخدام-ز
  األطباءيبين التوزيع التكراري والنسبي لمدى استخدام ) 10(جدول رقم 

  لقواعد المعلومات على األقراص المدمجة
 %النسبة التكرار مدى االستخدام
  16.3% 25 ال أستخدمها

 17.6% 27 قليالً

 31.4% 48 أحياناً

 22.9% 35 غالباً

 11.8% 18 دائماً

 100.0% 153 المجموع

 حول المتوسط الختبار الفروض المتعلقة باستخدام مصادر        Tوبإجراء اختبار     
  : ومدى استخدامها نجد ما يلياإللكترونيةالمعلومات 

  نتائج التحليل اإلحصائي للفروض المتعلقة باستخدام ) 11(جدول رقم 
  ومدى استخدامهااإللكترونيةمصادر المعلومات 

  ؟ وما مدى استخدامك لها؟ التي تستخدمهااإللكترونيةعلومات المما هي أشكال مصادر 

  الفرضية الجزئية
مستوى 
 المعنوية

(T) 
  المحسوبة

االنحراف 
  المعياري

  القرار  المتوسط

  قليالً 2.29 1.307 6.679- 0.000  أستخدم قواعد المعلومات على الخط المباشر) 1
  قليالً 2.03 1.256 9.589- 0.000  اإللكترونيةأستخدم الدوريات ) 2
  حياد 2.76 1.391 2.151- 0.033  اإللكترونيةأستخدم الموسوعات ) 3
  قليالً 2.06 1.171 9.941- 0.000  اإللكترونيةأستخدم الكشافات ) 4
  حياد 3.10 1.263 1.024 0.307  اإللكترونيةأستخدم المراجع والقواميس ) 5
  قليالً 2.22  1.226 7.848- 0.000  أستخدم الندوات والمؤتمرات) 6
  حياد 2.96 1.240 391.- 0.696  أستخدم قواعد المعلومات على االقراص المدمجة) 7

  قبول بشدة 2.4893 1.21414 5.203- 0.00  اإلجمــــــالي



_<<<<<<<<<<<<<<íéÞæ�ÓÖý]<l^Úç×Ã¹]<…�^’¹<êÛé×ÃjÖ]<¯éÖ‡<îË�jŠÚ<ð^f�_<Ý]‚~j‰]<J<àÚöÚ<ÝøŠÖ]‚fÂ&_<<Jêe†�]<gÖ^� 

 183

 ةيتبين أن قيمة مـستوى المعنويـة للفرضـي        ) 11(من الجدول السابق رقم       
 0.00 على الخط المباشر يـساوي       الجزئية األولى المتعلقة باستخدام قواعد المعلومات     

 (H1) وقبول الفـرض البـديل       (H0) وهذا يعني رفض فرضية العدم       0.05أقل من   
 وحيـث   ،للفرضية الجزئية األولى أي أن الوسط الحسابي يختلف عن الوسط الفرضي          

 فإنه يقع فـي منطقـة الـرفض وهـذا يعنـي أن              2.29أن الوسط الحسابي يساوي     
 ما يستخدمون قواعد المعلومـات علـى الخـط المباشـر            المشاركين في البحث قليالً   

  .اإللكترونيةكمصدر للمعلومات 
كذلك بالنسبة للفرضية الجزئية الثانية فإن قيمة مـستوى المعنويـة تـساوي               

 وقبول الفـرض البـديل      (H0) وهذا يعني رفض فرضية العدم       0.05 أقل من    0.00
(H1)     ابي يختلف عن الوسـط الفرضـي   للفرضية الجزئية الثانية أي أن الوسط الحس، 

 فإنه يقع في منطقة الرفض وهـذا يعنـي أن          2.03وحيث أن الوسط الحسابي يساوي      
 كمصدر للمعلومـات    اإللكترونية ما يستخدمون الدوريات     المشاركين في البحث قليالً   

  .اإللكترونية
 0.033أما بالنسبة للفرضية الجزئية الثالثة فإن قيمة مستوى المعنوية تساوي             
 (H1) وقبول الفـرض البـديل       (H0) وهذا يعني رفض فرضية العدم       0.05أقل من   

 وحيـث   ،للفرضية الجزئية الثانية أي أن الوسط الحسابي يختلف عن الوسط الفرضي          
 فإنه يقع في منطقة الحياد وهذا يعني أن المشاركين          2.76أن الوسط الحسابي يساوي     

  . أحياناًاإللكترونية كمصدر للمعلومات اإللكترونيةفي البحث يستخدمون الموسوعات 
 0.00وبالنسبة للفرضية الجزئية الرابعة فإن قيمة مستوى المعنوية تـساوي             
 (H1) وقبول الفـرض البـديل       (H0) وهذا يعني رفض فرضية العدم       0.05أقل من   

 وحيـث   ،للفرضية الجزئية الرابعة أي أن الوسط الحسابي يختلف عن الوسط الفرضي          
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 فإنه يقع فـي منطقـة الـرفض وهـذا يعنـي أن              2.06لحسابي يساوي   أن الوسط ا  
 كمـصدر للمعلومـات   اإللكترونية ما يستخدمون الكشافات     المشاركين في البحث قليالً   

  .اإللكترونية
 0.307وبالنسبة للفرضية الجزئية الخامسة فإن قيمة مستوى المعنوية تساوي            
 (H1) ورفض الفـرض البـديل       (H0) وهذا يعني قبول فرضية العدم       0.05أكبر من   

 ،)3(للفرضية الجزئية الخامسة أي أن الوسط الحسابي ال يختلف عن الوسط الفرضي             
وهذا يعني أنه يقع في منطقة الحياد مما يعني أن المشاركين في البحـث يـستخدمون                

  . أحياناًاإللكترونية كمصدر للمعلومات اإللكترونيةالمراجع والقواميس 
 0.00ة الجزئية السادسة فإن قيمة مستوى المعنوية تـساوي          وبالنسبة للفرضي   
 (H1) وقبول الفـرض البـديل       (H0) وهذا يعني رفض فرضية العدم       0.05أقل من   

 وحيث  ،للفرضية الجزئية السادسة أي أن الوسط الحسابي يختلف عن الوسط الفرضي          
  فإنه يقع فـي منطقـة الـرفض وهـذا يعنـي أن             2.22أن الوسط الحسابي يساوي     

المشاركين في البحث يستخدمون الندوات والمؤتمرات قلـيالً كمـصدر للمعلومـات            
  .اإللكترونية
 0.696وبالنسبة للفرضية الجزئية السابعة فإن قيمة مستوى المعنوية تساوي            
 (H1) ورفض الفـرض البـديل       (H0) وهذا يعني قبول فرضية العدم       0.05أكبر من   

 ،)3(ط الحسابي ال يختلف عن الوسط الفرضي        للفرضية الجزئية السابعة أي أن الوس     
وهذا يعني أنه يقع في منطقة الحياد مما يعني أن المشاركين في البحـث يـستخدمون                

  . أحياناًاإللكترونيةقواعد المعلومات على األقراص المدمجة كمصدر للمعلومات 
) 2.49(ومن هنا نجد أن المتوسط العام الحقيقي للفرضية الفرعيـة األولـى             

 وحيث أن المتوسط الحسابي العام أصغر يقع        0.05 أصغر من    0.00مستوى معنوية   ب
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قليالً ما يستخدمون مـصادر     ((في منطقة الرفض فهذا يعني أن المشاركين في البحث          
  )).اإللكترونيةالمعلومات 

 اإللكترونيـة  توزيع مفردات عينة الدراسة حـسب لغـة مـصادر المعلومـات              -5
   :المستخدمة

  ) األطباء(يبين التوزيع التكراري والنسبي لمفردات عينة الدراسة ) 12(جدول رقم 
   المستخدمةاإللكترونيةحسب لغة مصادر المعلومات 

  %النسبة  التكرار   المستخدمةاإللكترونيةلغة مصادر المعلومات 
  %65.4  100  االنجليزية
  %6.5  10  العربية

  %28.1  43  االنجليزية والعربية
  %0.0  0  الفرنسية
  %0.0  0  األلمانية
  %0.0  0  اإليطالية
  %100  153  المجموع

  
يتبين التوزيع التكراري والنسبي لمفردات عينة      ) 12(من الجدول السابق رقم       
 التي يـستخدمونها ومـن   اإللكترونيةحسب لغة مصادر المعلومات    ) األطباء(الدراسة  

ون مـصادر    من مفـردات عينـة الدراسـة يـستخدم         65.4الجدول نالحظ أن نسبة     
 اإللكترونيـة يستخدمون مصادر المعلومات    % 6.5المعلومات باللغة االنجليزية بينما     

يستخدمون مصادر المعلومـات بـاللغتين العربيـة        % 28.1باللغة العربية وأن نسبة     
  .واالنجليزية
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   :اإللكترونية األسباب التي تدفعك الستخدام مصادر المعلومات -6
  )األطباء(يع التكراري والنسبي لمفردات العينة يبين التوز) 1(جدول رقم 

 اإللكترونية مصادر المعلومات حسب اسباب استخدام

 %النسبة  العدد اإللكترونيةاالسباب التي تدفعك الستخدام مصادر المعلومات 
 74% 113 سرعة وسهولة الحصول على المعلومات والتعامل معها

 26% 40 بدون إجابة

 63% 97  حداثة المعلومات

 37% 56 بدون إجابة

 46%  70 جودة المعلومات

 54% 83 بدون إجابة

 %55  84 توفير الوقت

 45% 69 بدون إجابة

 48%  74 عدم التقيد بعاملي الزمان والمكان

 52% 79 بدون إجابة

 29%  44 قلة التكلفة مقارنة بمصادر المعلومات الورقية

 71% 109 بدون إجابة

  
تبين إجابات أفراد عينـة الدراسـة أن أكثـر          ) 13( رقم   من الجدول السابق    

 هـو  اإللكترونيـة األسباب التي تدفع أفراد عينة الدراسة الستخدام مصادر المعلومات  
 فـي   يبينما تأت % 74سرعة وسهولة الحصول على المعلومات والتعامل معها بنسبة         

  %.29ية وبنسبة المرتبة األخيرة قلة التكلفة مقارنة بمصادر المعلومات التقليد
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    :اإللكترونيةالغرض من استخدام مصادر المعلومات  -7
   )األطباء( يبين التوزيع التكراري والنسبي) 14( الجدول رقم

  اإللكترونيةحسب الغرض من استخدام مصادر المعلومات 
 %النسبة التكرار اإللكترونيةالغرض من استخدام مصادر المعلومات 

 63% 97 ال التخصصاالحاطة الجارية في مج

 37% 56 بدون إجابة

 58% 89 ألغراض التعليم والتدريب

 42% 64 بدون إجابة

 9%  14 إلجراء تجارب واختبارات

 91% 139 بدون إجابة

 %42  65 حل مشكلة قائمة في العمل

 58% 88 بدون إجابة

 47%  72 إلعداد ورقة بحثية للمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

 53% 81 ون إجابةبد

أن ) األطبـاء  ( تبين اجابات أفراد عينة الدراسة     )14(من الجدول السابق رقم       
حاطة الجارية فـي    إل هو ا  اإللكترونيةأكثر األغراض من استخدام مصادر المعلومات       

جراء تجارب  إلبينما يأت في المرتبة الخامسة واألخيرة       % 63مجال التخصص بنسبة    
  %.9واختبارات بنسبة 

  :اإللكترونيةكيفية اكتساب مهارات التعامل مع مصادر المعلومات  -8
  يبين التوزيع التكراري والنسبي لمفردات العينة حسب ) 15(الجدول رقم 

  اإللكترونيةكيفية اكتساب المهارات الستخدام مصادر المعلومات 
 %النسبة التكرار المهارات

 63% 142  عن طريق اإلجتهاد الشخصي

 37% 11 بدون إجابة

 58% 18 عد طريق التدريب خارج المستشفى

 42% 135 بدون إجابة
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 %النسبة التكرار المهارات
 0% 0 عن طريق التدريب داخل المستشفى

 100% 153 بدون إجابة

 %42 12 من خالل مراحل الدراسة الجامعية

 58% 141 بدون إجابة

 47% 14 من خالل مراحل الدراسة قبل الجامعية

 53% 139 بدون إجابة

) األطبـاء (تبين إجابات أفراد عينة الدراسـة       ) 15( السابق رقم    من الجدول   
ة اكتسبوا مهارات التعامل مع مصادر المعلومـات  ينالحظ أن أغلب أفراد عينة الدراس  

بينما بلغت أقل نسبة لمهـارة      % 63 عن طريق االجتهاد الشخصي بنسبة       اإللكترونية
  .عن طريق التدريب داخل المستشفى بنسبة صفر بالمائة

 :اإللكترونيةما الصعوبات التي تواجه األطباء الستخدام مصادر المعلومات  -9
  يبين التوزيع التكراري والنسبي لمفردات العينة حسب ) 16(الجدول رقم 

  اإللكترونيةالصعوبات الستخدام مصادر المعلومات 
 %النسبة التكرار اإللكترونيةصعوبات استخدام مصادر المعلومات 

 49.7% 76  اعد المعلومات التي تحتاج اليهاعدم معرفة قو

 50.3% 77 بدون إجابة

 42%  65 قلة توافر قواعد المعلومات المناسبة الحتياجاتك العلمية

 58% 88 بدون إجابة

 56%  85 قلة درايتك بأساليب واستراتيجيات البحث في هذه المصادر

 44% 68 بدون إجابة

 5%  7 ضعف اتقان لغة هذه المصادر

 95% 146 دون إجابةب

 42%  64 ضعف أو قلة مهارتك في استخدام هذه المصادر

 58% 89 بدون إجابة
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 %النسبة التكرار اإللكترونيةصعوبات استخدام مصادر المعلومات 
 43% 66  التكاليف المادية ورسوم الخدمة

 57% 87  بدون إجابة

يتبين أن كل النسب تشير إلى وجود مؤشر عـال  ) 16(من الجدول السابق رقم    
الستخدام مصادر المعلومـات    ) األطباء(لكل الصعوبات التي تواجه أفراد عينة الدراسة        

 حيث جاءت قلة درايتك بأساليب واستراتيجيات البحث في المرتبـة األولـى             اإللكترونية
  .لضعف إتقان لغة هذه المصادر% 5بينما كانت أقل نسبة % 56بنسبة 

الطرق المناسبة إلكساب المهارات وتـذليل الـصعوبات السـتخدام مـصادر             -10
  :نيةاإللكتروالمعلومات 

يبين التوزيع التكراري و النسبي لمفردات العينة حسب الطرق المناسبة ) 17(جدول رقم 
  اإللكترونيةالكساب المهارات وتذليل الصعوبات الستخدام مصادر المعلومات 

الطرق المناسبة إلكساب المهارات وتذليل الصعوبات 
 اإللكترونيةالستخدام مصادر المعلومات 

 %النسبة التكرار

 81% 124  ظيم دورات تدريبية قصيرةتن

 19% 29 بدون إجابة

 45% 69 تنظيم محاضرات عامة

 55% 84 بدون إجابة

 34% 52 توفير أدلة ونشرات ارشادية مطبوعة

 66% 101 بدون إجابة

 19.7% 30 توفير افالم تعليمية

 80.3% 123 بدون إجابة

ومات  وقواعد المعل  اإللكترونيةاإلشتراك في الدوريات    
 على الخط المباشروإتاحتها للمستفيدين بالمستشفى 

136 %88.9 

 11.1% 17 بدون إجابة

 )األطباء(يتبين أن إجابات أفراد عينة الدراسة       ) 17(من الجدول السابق رقم       
كساب المهارات وتذليل الـصعوبات     إلي األطباء في الطرق المناسبة      أجاءت لتبين ر  
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 لالشتراك فـي    88.9 حيث بلغت أعلى نسبة      لكترونيةاإلالستخدام مصادر المعلومات    
تاحتهـا للمـستفيدين    إ وقواعد المعلومات على الخط المباشـر و       اإللكترونيةالدوريات  

 19.7قل نسبة   أبينما كانت   % 81بالمستشفى تليها تنظيم دورات تدريبية قصيرة بنسبة        
  .لتوفير أفالم تعليمية% 

  :النتائج والتوصيات

  :النتائج: أوالً
من فئة طبيـب    ) مجتمع الدراسة (تبين نتائج الدراسة أن أغلب األطباء بالمستشفى         -1

 تليها في المرتبة الثانيـة فئـة        ،%42.1 حيث جاءت في المرتبة األولى بنسبة        ،ثالث
 ثـم فـي     ،%8.5 ثم في المرتبة الثالثة فئة طبيب أول بنسبة          ،%40طبيب ثان بنسبة    

 تليها في المرتبة الخامسة فئة طبيـب        ،%7.9 بنسبة   المرتبة الرابعة فئة أخصائي ثاني    
 وفـي   ،%5.5 وفي المرتبة السادسة فئة أخـصائي اول بنـسبة           ،%6.7امتياز بنسبة   

 %.4.9المرتبة السابعة واألخيرة فئة استشاري بنسبة 

 بنـسبة   اإللكترونيةتبين الدراسة أن أغلب األطباء يستخدمون مصادر المعلومات          -2
 .اإللكترونيةمن األطباء اليستخدمون مصادر المعلومات % 6.7بة  بينما نس،93.3%

تبين نتائج الدراسة أن أغلب األطباء من الذين يستخدمون مـصادر المعلومـات              -3
أكثـر مـن اسـتخدامهم    ) الورقية( يستخدمون مصادر المعلومات التقليدية   اإللكترونية

منهم يستخدمون  % 33.3سبة   بينما بن  ،%66.7 بنسبة   اإللكترونيةلمصادر المعلومات   
 . أكثر من استخدامهم لمصادر المعلومات التقليديةاإللكترونيةمصادر المعلومات 

 أن  اإللكترونيـة تبين نتائج الدراسة المتعلقة بمدى استخدام مـصادر المعلومـات            -4
 .اإللكترونيةاألطباء قليالً مايستخدمون مصادر المعلومات 
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 باللغـة   اإللكترونيةباء يستخدمون مصادر المعلومات     تبين الدراسة أن أغلب األط     -5
 بينما نسبة األطباء الذين يستخدمون مـصادر المعلومـات          ،%65.4االنجليزية بنسبة   

 وأن نسبة األطباء الذين يستخدمون مـصادر        ،%6.5 باللغة العربية بلغت     اإللكترونية
 %28.1المعلومات باللغتين العربية واالنجليزية

الدراسة أن أكثر األسباب التـي تـدفع األطبـاء السـتخدام مـصادر            تبين نتائج    -6
 جاءت في المرتبة األولى سرعة الحصول علـى المعلومـات           اإللكترونيةالمعلومات  

 وفي المرتبة الثالثـة     ،%63 تليها حداثة المعلومات بنسبة      ،%74والتعامل معها بنسبة    
مرتبة الخامسة تـوفير الوقـت    وفي ال،%46عدم التقيد بعاملي الزمان والمكان بنسبة    

 وفي المرتبة السادسة واألخيرة قلة التكلفة مقارنة بمصادر المعلومـات           ،%55بنسبة  
 .%29بنسبة ) الورقية(التقليدية 

 اإللكترونيـة تبين نتائج الدراسة أن أكثر األغراض الستخدام مصادر المعلومات           -7
 حيث جاءت في المرتبـة      ،من قبل األطباء هو االحاطة الجارية في مجال التخصص        

 في المرتبة الثانية ألغراض التعليم والتـدريب بنـسبة          ي بينما تأت  ،%63األولى بنسة   
 وفي المرتبة الثالثة إلعداد ورقة بحثية للمشاركة في المـؤتمرات والنـدوات             ،58%

 تليها في المرتبة الرابعة لغرض حل مشكلة قائمة فـي العمـل بنـسبة               ،%47بنسبة  
 %.9رتبة الخامسة واألخيرة إلجراء تجارب واختبارات بنسبة  وفي الم،42%

تبين نتائج الدراسة إلى أن أغلب األطباء اكتسبوا مهارات التعامل مـع مـصادر               -8
 وعـن طريـق     ،%63 عن طريق اإلجتهاد الشخصي بنـسبة        اإللكترونيةالمعلومات  

مـا قبـل     تليها من خالل مراحـل الدراسـة         ،%58التدريب خارج المستشفى بنسبة     
 بينما تـشير  ،%42 ومن خالل مراحل الدراسة الجامعية بنسبة     ،%47الجامعية بنسبة   

 .النتائج إلى أنه اليوجد تدريب داخل المستشفى
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تشير نتائج الدراسة إلى وجود مؤشر عال ألغلب الصعوبات التي تواجه األطباء              -9
بأسـاليب   حيـث جـاءت قلـة درايتـك          اإللكترونيـة الستخدام مصادر المعلومات    

 تليها في المرتبة الثانيـة عـدم        ،%56وإستراتيجيات البحث في المرتبة األولى بنسبة       
 تليها في المرتبة الثالثة قلـة       ،%49.7معرفة قواعد المعلومات التي تحتاج إليها بنسبة        

توافر قواعد المعلومات المناسبة الحتياجاتك العلمية و قلـة مهارتـك فـي اسـتخدام               
 بينما تأت في المرتبة األخيـرة ضـعف         ،%42 بنسبة   اإللكترونيةمصادر المعلومات   

 .فقط% 5إتقان لغة هذه المصادر بنسبة 
تبين الدراسة آراء األطباء في الطرق المناسـبة إلكـساب المهـارات وتـذليل               -10

 حيث بلغت أعلى نـسبة      ،اإللكترونيةالصعوبات أمامهم الستخدام مصادر المعلومات      
 وقواعد المعلومات على الخط المباشـر       اإللكترونيةدوريات  لإلشتراك في ال  % 88.9

 تليها  ،%81 تليها تنظيم دورات تدريبية قصيرة بنسبة        ،وإتاحتها للمستفيدين بالمستشفى  
 ثم توفير أدلة ونشرات إرشادية مطبوعة بنـسبة         ،%45تنظيم محاضرات عامة بنسبة     

 .لتوفير أفالم تعليمية% 19.7 بينما جاءت أقل نسبة ،34%
  :اتــالتوصي :ثانياً

من خالل ما تم التوصل إليه من نتائج في هذه الدراسة ومماتم االطالع عليه                
  : بالتوصيات التاليةذ لهذه الدراسة يرى الباحثان األخمن دراسات مشابهة

االتصال بقواعد المعلومات المتخصصة في المعلومات الطبية والصحية وشـراء           -1
 .Online المباشر حق اإلفادة منها على الخط

اقتناء قواعد المعلومات التي تلبي إحتياجات المستفيدين بالمستشفى على أقـراص            -2
 ).الليزرية( مدمجة

 .اإلشتراك في شبكات تعاونية خاصة لتقاسم المصادر -3
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ربط إدارات وأقسام المستشفى بشبكة معلومات داخليـة موحـدة وتـوفير نقـاط               -4
معلومات التي يتم االشتراك فيها على الخـط المباشـر          مشتركة للوصول إلى قواعد ال    

Onlineوالتي يتم اقتناؤها على شكل أقراص مدمجة . 
 وتعـريفهم بقواعـد     اإللكترونيـة زيادة وعي األطباء بأهمية مصادر المعلومات        -5

المعلومات الطبية المتخصصة والمواقع الطبية على شبكة اإلنترنت من خـالل إلقـاء             
ة بالمستشفى وتوفير أدلة ونـشرات إرشـادية وإقامـة الـدورات            المحاضرات العام 
 .التدريبية القصيرة

توظيف عناصر متخصصة في مجال نظم وتكنولوجيا المعلومات للعمـل علـى             -6
 بالمستشفى وتوفير اإلرشـاد وتـذليل الـصعاب    اإللكترونيةتوفير خدمات المعلومات    

 .اإللكترونيةالستخدام مصادر المعلومات 
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