
 

2011تموز /                     التربية األساسية / جامعة بابل كلية مجلة                       5العدد /  
__________________________________________________________________ 

 72 

 دراسة تحليلية - المدونات العربية االلكترونية في مجال علم المكتبات والمعلومات
  فاضل عباس أملد. م.

 قسم المعلومات والمكتبات /اآلدابالجامعة المستنصرية / كلية 
 :المستخلص

للتكممملدراررتكممملتضممت الدراسد ممملدرتممال رالدراسلكممملدةرفتسل كممملمممللتلممرتلواممكلدرتاالتممراللدرتفتلممرالوامم لدر مملفملدرا ف
لدرتاالتراللدةتصرةال.لتف لرللكرتصراسلدرتاالترالدةرفتسل كملدرتللد تلتهرلر رللفإحاى

درضمل لوام للاقملفتمرلتدرترسكخكممللتسدحمتلترلس مرل للل  متتهراتامس لوام لتوهملكلدرتال مملدةرفتسل كممل لرتهما لدراسد ممل
درلحمم للأارمممل   ممرإممملللدرلستلكممرالدرتممللت ممتخاكضممالدراسد ممملد تاسللل ممهستهرللد ت ممرس رلللممكدلت ممتخاتللدة تس مما للأ مملر 

درتمال رالدةرفتسل كممللألفثسوا لخصرئصلدرتال ملدر رلحمللتقاككلواالتدلدر ترذجل للدرتاس للو هردرلح لدرت تخاتململل
كمم لدرتوهممملكل ل للدرتاممس لوامم لدرتمممال رالمممللتلممرتلدرتفتلممراللدرتاالتمممرالتممدلحلدرا فللتكمممملدراررتكمممدر مملفملد ت ممرسدلوامم ل

لدر مملفملرل ممللتتممرهلت هممرلوامم تمموسضممال تممرذجلتدرتختاوممملفتممرللللت لدوهممردرتممللتحصممس رل لللدألارمممدرتممللتحققهممرلللدأل مماد 
تممكلد ممتخادكلدرتمم هحلدرت ممحللللدرلثممرئقللراحصمملتلوامم لدرلكر ممرالل,لللدراسلمملللدراممررتللككددرا فللتكممملدراررتكممملوامم لدرت ممتلل

للدرتاالترا.
ل-:ألسز رمللااالتدلدر ترئحلخسلالدراسد للللل

(ل19)لورتممملأ ممتر درتممللتضممت الومماالدرتممال رالللفممردلدأل ممخرصللت ممتر تضممت الدرتممال رالو ممرلكدلورتمممللو ممرلكدل .1
 %(.10(لتال مللل  لملتئلكم)2مهلللااا)لدأل خرصللت تر فر الدرتللللدرتال رال%(ل90  لمل)لتال مللل

فممردلتلتممل للللدألل لكممملرالرراغممللأخممسىلفتلمماللرراغممملدراسلكمممقممالت هممرلمتختاوممملفر ممالدراغممرالدرتممللفتلمماللهممرلدرتممال رال .2
مفمردللدألل لكمملرالرراغملأتمرلدرتمال رالدرتمللفتلما%(ل57)لل  لملللرراغملدراسلكملتال مل(12)ل(لتال ملت هر21درتال را)
ل(.%48  لم)للللرا(لتال 10واا ر)

ل-:ألسز رلخسلالدراسد مللااالتدلدرتلصكراللللللل
درتممال رالممملللهممملتسفزكممملتفل ممملتممدلتلتلوممملد ممخرصلكقلتمملدللتقكممككلدرتاالتممرالدرتممللثلتممال  ممر لفمملدلتلأدكوضممتل .1

للذر لرااقمللتحتتلت ؤلركمل  س ر.
لدرترلسدا.لأخستترلاملتلدقعلدرتال رالوا لدة تس اللخرصملدرتللتتااقللررتفتلراللدرتاالترالرتاسممل .2

  المشكلة 
درلمرحثكدللذرم للظم للر تتمركرمكلتحإةلأ همرلللرأل تكممسلتدلدرتال رالدرتمللدتتمرزالظهلسلواالفلكلدألخكسةلدآلل م هاال

درتمال راللمملكفتم للتللمالتصمادقكملممللد ام لتمرلحكم لةإركهمرللدإل مرسةضما للأخمسىتاسمتهكللهرلتدللهمللتدللهمللرقام
ل.واةلأ خرص ظسدلة تخادتهرلتدل

 الدراسةهدف 
ل-تها لدراسد ملدر لدرتاس لوا :

ت متخاتلللدد ت مرس رللمكلأ ملر لدرضمل لوام لتعلإرقر لرتال ملدةرفتسل كمللترسكخل  تتهرللدرتسدحتلدرتللتساللهرلتوهلكلد .1
 دة تس كا.

 خصرئصلدرتال ملدر رلحم.لدرتاس لوا  .2
 ت ا لرتحقكقهر.لدرتلللدأل اد  للدرتال رالذدالدراالقمللتوهلكلدرتاالتراللدرتفتلرالتدلحك لدرتوهلكللتر .3
لدرلح لدرت تاتاململلدرلح لو هر.لأارملتر لللإ  رئهرستلكرالدرتللت تخاكلمللد تاسدضلدرل .4
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 الفرضيات
 تالسلدرتال ملودل ظسةلتحسسكهرلمقر. .1
لدرثقملدرفرتامللتصراسلدرتاالترالدرتتلمسةلمكهر.لإلورر  كسلفرملللدرت توكاكدد تخادكلدرتال رالدةرفتسل كملتدل .2
 البحث أهمية

درتال مملتصماسلتمدللأصملحالإذسلدرتاالترالدرتللك تخاتهرلدرت توكاكدللدر مر للتكامرلتاالدرتال ملتصاسلتدلتصرا
لدراسد مللهذهلدرتال م.لأحكراللرهذدلدر ل لالترا.ل لد لفر التاالترالدكلرلكملألل الكمرتاتصراسلد

 منهج البحث
لد تخاكلدرت هحلدرلثرئقلللدرت هحلدرت حللرالصلتلدر لدرلكر راللدرتاالترا.

 حثحدود الب
للدرتفتلككد.للررتفتلرادرحالالدرتلضلوكم:لدرتفتلرالدرخرصمل

لدرخرصمللااكلدرتاالتراللدرتفتلرا.للدألل لكمدراسلكملللرراغمدرحالالدراغلكم:لدرتال رالدرت  لسةل
 مجتمع الدراسة

 رلت همرللفممردلومماالدرتمال رالدرتفتلكممملدةرفتسل كممملدرتتااقممللق ممكلدرتاالتممراللدرتفتلمرالدرتممللقرتممالدرلرحثمملللتممعلوك ممم
ل(لتال م.21)

 البحث إجراءات
لت رلرالدرتال رالتدلدرللد  لدةتكم:

 للدر م مل أللدرلامالل-تفردلتحسكسلدرتال ممل لدرتلضل ل لدراغملدرتفتللم/دراسلكمللدة فاكزكمل للهملدرتحسكس لد كلدرتال م
ل لوكملدرتال را) خصكم/لورتم/للرتاكم(.

 مفهوم المدونات
 ممللترلكممقلتممدلأيل مملتلدر مملفم.لل(web log)دلدة فاكزكممملل ممللتممدلفاتتممكل(blog)لتاسكمم لرفاتمممملتاممالفاتممملتال مم

ل ممللولممرسةلوممدلصمموحمللكمم لتظهممسلواكهممرلتممالك را)لتمماخالا(لل,لادسةلدرتحتمملىدة تس ممالكاتممتلتممدلخممالتل ظممركلإلترلكقممرا
ل.ل(1)ت ذل  سهلفتلت هرلو لددلادئك للرلدرتاخالالدرقاكتملألس وملركمآلتستلملتستكلرلزت كرلتصرواكرلتاهرللتؤسخم

تلامملوام لدة تس مالك  مئهرللأل)تا لتاالتمرالدرلكم لللت هردرتال ملرر كملوا لدرخرلدرتلر سل,لكدرتل لوملدرلسللوسما
لدأل مممخرصكقممملكلل1996لت مممذلومممركلل.ل(لدوتقرادتهمممرللأمفرس مممر  مممرررتهرلكتل ممملتلكمممتكلتمممدلخالرهمممرللل مممسفمألللترومممملألللممممساد

تلكممرالثممكلترمملساللسلل1999وممركللامماإةلرممكلت ت ممسلدرتممال رالوامم لدر مملفمل,لللتهكللد تترتممرتهكلدر خصممكمللررفترلممملوممدلحكممر
.لل(2)تممال رالخرصمممللهممكللإ  ممر (لدرتمملللمماأاللرر مترهلرات ممتوكاكدللlive journal, word pressدرتممال رالتثممت)لإ  مر 

لأ ملر لاملتالكمكدلتال ممللكمسىلدرملاضلتمدل ملاغمالل2005تالكمكدللممللومركلأسلامملإر ل2003لدرتال رالمللوركللدزاداا
,للمممللوممركلكممسلوممدلتمملدمقتهكلالتممرلكدلتاممرسضللتؤكممالراحممس لمممللدرغممس لراتل2003زكراتهممرل ممللدرحممس لوامم لدراممسدقلوممركل

حمملدرلللاغمملدلل2004%للمممللومرك58درتمال ككدللقممسد لدرتممال رالل  ململلإرمم ومماالتمدلدرت ممتوكاكدلتممدلدة تس مالد ضمكلل2004
ل.(3)تاكلدلقرسئل32

تتضمت  للل مامهرلدرمسئك ل مللت رق مملتمرلأخمسىتمال رالأللوام لدة تس ماللأخمسىلرللتلدقعللاضلدرتال رالسلدتتضتدل
تامم لدرتلدقممعلدرتممللدستلرمماللهممرلرتاسكمم لدرت ممتوكاللدرقممسد للللمملال ممذهلدرتلدقممعللتفمملدلدرتممال رالوممراةلتتخصصممملمممللتلضممل ل

لتاكدللتفت لوراةلتاالترال كسل خصكمل.ل
كحما لوام ل مذهلدر ملفملتمدلتتغكمسدالل  مر لتمال رالتسفمزللمللحكمرةلدر مخصلدرخرصممللتمرلترلكحا ل ت لدرتال رال

ل.(4)وا لدرلر  لدر خصللتثتلدرتذفسدالل كس ر
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كفتم للإذ  مسللاهمرلتمال راك(لللتBLOGل)ل مللدرتسلتمملدراسلكمملرفاتممدرتمال راللت همرللدراسلكملوسممالدرتاسكورالتدل
لل(5)تقاكلت رحملراتااكقللدرحلدسلحلتلدرتاخالا.لأ هر كللدأللحاد دألهكللكارللفتلت هكلئسدآلللخلرس كلأدرتال لدلخلدرس كل

 معايير المدونات وخصائصها
تارككسلس تكملراتال رالدةلد هرلت تس لتارلمللخصمرئصلت متسفملتفومللرتحرلرمملتحاكمالدرتمال راللددآلتللالحت للة

مررتال ممل ملللVISITORSلدرزدئمسكدللدرت متوكاكدتدلللهمل ظمسل,لمكملتلدق رتهرلل فتلكتفدلددلتصتللهرلرتارككسل كسلس 
ل-تتلمسلمك لتركال:لتلقعلو فللتل

 تتتلفتلت هرلوا ل صلدللسلدلرلمرئقمللتترحمللتكارلمللتستك لزتدلوف مل)لأيلتمدلتحتلىلت ظكلفتادختلت تقاملت .1
 (ل.دألقاكلإر لدألحا 

 تكلتالكدلدرتاخت.لترسكخلزت للرفتلتاختل للحك لكاس لدرت توكالتت  .2
ل.(6)رلتعلدرتادختلدر رلقمللحك لكتفدلدرلصلتلدركهرلل هلرملتدلدرت توكاكدلأس ك  .3

لبرمجيات التدوين
لر  ر لدرتال رالالدلدرحرلملدر لدةحررمللاغملتهكئمملدر صملصللSOWFTWARE BLOGت تحللستلكرالدرتالكد

تصتتمللأ هرلستلكرالدرتالكدل هاملدة تخادكلفترللدأتاقاة.للWEBTEMPLدللدراتتلتعل ترذجلو فللتكملHTMLدرورئقم
صمرح للأليللدلهرالدرلسكالدةرفتسل للحك لكتفمدللأ ل لآركرا ذهلدرخاتمللتلمسلرتحاك لدرصوحراللصوملت تتسةللكتكحل

مضاللودللسداألإذدمكترللااللإرغرئهرلألكسكالتدلتالك راللتلسالتالئملدر تلذجلدرخرصللررتالك راللتللت قكحهرللتال مل  سلتر
ترحممدرصملسةلدرسقتكمملذدالدرصماملممللحمرتلتلدمس مرلUPLOADING سممعل دروسصمملرغمسضلدرتورومتللمكدلتحمسسيلدرتمال رالللد 

للدرت توكاكدلتدلخالتلدرتااكقلوا لتاخالالدرتال م.
 برامج التدوين االلكترونية -1

 مرحللوام لكمتكلت مغكاهرلتمددرتمللل كمملللدرلمسدتحلدةرفتسلل,ل للكللال لومردلتمدل مذهلدرلمسدتحلدرحر لمل لللسدتحلتثلتمل
درحر ل لدر خصلللتدلثمكل  مخهرل)لدلل  مخلدحما لدرتاومرا(لوام لخمراكلللد رملدرتال ملفرتاملللإ  ر درتفت لحك لتقلكل

,لتثتلدرلسكمالإس ررهرلل فتلفرتتللكتفدللكمدر خصدةرفتسل كملتال رالرردرلك لدرخرص.لل ذدلدر ل لتدلدرلسدتحلدرتللتتحفكلل
اخملتلممملللدل ممللولمرسةلومملتمملوام لدرحر ممل لدر خصملللرف هممرلتترام لت ملكتلدلدةرفتسل ممللتثكلامضللممسدتحلدرتماللللتفملد

فثمسلتمدلأخصمكمل خكمرسدالتحفمكلممللدرتال مملدرلتمكحتلأ همرللخاتملدرتالكدلدةرفتسل لللتكزةلد تخادكل ذدلدر ل لتدلدرلسدتحل م
سل مممللدرتللممملاةلواممم لدرتلقمممعلدةرفتسل مممللفتمممرلكلامممتلدرتال مممملحصمممتلواكهمممرلو مممالتارتا مممرلتمممعلخاتمممملدرتمممالكدلدةرفت درتممملل

ل:إر لتلقعلرتثدرتلتوا لدرحر ل لدر خصلللقلتل  خهرلدر لخراكلدرلك لد ظسلوا ل لكلدةرفتسل كملفرتام
 WORD PESSتلقعللألMOVABLE TYPEلل

  مممسلدرتلقمممعلللل  مممر إمممملل مممتخاكلكهمممللفترلمممملل  مممسلدرتال مممملومممدلرسكمممقل وممم لدرلس مممرتحلدرمممذيلمدرخكمممرسلدرثررممم للأتمممر
ذددةرفتسل ل.ل للرراغملدراسلكم.للدرلس رتحتتفالتدلاوكلخاتملدرتالكدلةلالتدلدرفترلملدرتال مللرراغملدراسلكملل تلل أللد 

 كيف تكتب المدونة االلكترونية
 ل كئمملدرخرصمملواملدأل مخرصلأمفمرسللل فتلفلكسللتللالواةلرسقلتختاوملر  سل رقال ر لد تخادكلدرتالكدلدةرفتسلل

 BLOG)ل تاس لأفثسلوام لتقررمملدرتال مملدةرفتسل كممر راعلوا لدرتزكالتدلتا لدرخكرسداللأدتال رالدرفتسل كمللرفدلقلتل
ENTNY & BLOG POST).ل

تمدلخمالتلللأكتتثتلمللفترلملل  سلتقررملدرتال ممللر متخادكلخاتمملدرتمالكدلدةرفتسل مللل,لدرتالكدلدةرفتسل للأتسل هت
لدرحر ل .لمل رتحلدرتالكدلدرتثلالسل لللر تخادكللسلدرتلقعلدةرفت
 المختلفة للمدونات االلكترونية األنواع
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لكللالواةلد لد لتختاوملتدلدرتال رالدةرفتسل كمللكتفدلزكرسةلدرتلدقعلدةرفتسل كملدةتكمل لالدرتئرالتدلدرتال را:
Htt://www.blogger.com 
Htt://www.blogwise.com 
Htt://www.bloglines.com 
Htt://www.livejournal.com 

 linkتاممالدرتممال رالدةرفتسل كممملدرتممللتحتممليلوامم )لللتحتددوع علددر الددروابع التشددعبية التددي المدددونات االلكترونيددة -1
blogsل(لدرلصالالدرت الكم(web link logsلألتلأ لد لدرتال رالدةرفتسل كمملدرتمللتمكل  مس رلوام ل ملفملدة تس ماللت همرل)

ت ممرحمل خصممكملوامم لدة تس ممالتتممكحل(للكحتممليل ممذدلدر ممل لتممدلدرتممال رالوامم لweb blog)لملدةرفتسل كممملممر لد ممكلدرتال مم
 درااكالتدلدرسلدلرلرتلدقعلدة تس الدرتللكسىلصرح لدرتال ملد هرلت تحقلزكرسةلدرتلقع.لرصرح لدرصوحم

تلدرتمال رالدرحكمرةلللرتت مل(online diary blogs) المددونات االلكترونيدة التدي تحتدوع علدر المداكرات اليوميدة -2
 دركلتكملرصرحلهرلترذدللترذدلادسلل فذد.

رتمال رالوام لومسضللكحتليل ذدلدر ل لتمدلدل(article blogالمدونات االلكترونية التي تحتوع علر المقاالت ) -3
ال رالخلمممرسللتقمممرسكسلل مممللومممراةلتف ممم لقممماسلدقمممتلتمممدلدرحكمممرةلدركلتكمممملرفرتلهمممرلتمممدلدرتمممحممماد لألتااكقمممرالواممم لدألخلمممرسللدأل

 دةرفتسل كملدرتللتحتليلوا لدرتذفسدا.
 ل.(bhotblogsالمدونات االلكترونية التي تحتوع علر الصور) -4
تامممالتقمممررعلدرلممم لل.ل(podcast blogs)إااعدددي المددددونات االلكترونيدددة التدددي تحتدددوع علدددر مقددداعع بدددث  -5
وكالتحتكاهمرلو ماترلكسكمالدة متتر لذدوكملقصكسةلت لامللل مررملصمرح لدرتال ممللكتفمدلرات متلسدتحلإ(لpodcasts)دإلذدول

لmp3لل ممللولممرسةلوممدلت ممغالالدرتاوممرالدرصمملتكمللصممكغملipodلألهممزةتممتخلذلتممدللpodcastواتممرللممردلدرتصممراحللإركهممر
 prod castت غكتلتاورالللإتفر هرلدرتلل

 video cost blogsالمدونات االلكترونية التي تحتوع علر مقاعع بث مرئي -6
 ( castsvideoمقاعع البث المرئي) -7

تامماللأ هممر(ل كممسلpodcasts)لدإلذدومملل ممررلدرتممال رالدةرفتسل كممملل ممللتترثامممللرتقممررعلدرلمم ل ممللأحمما لدتلممرهلمممللأ
 للد رملدروكاكل.

 .أوالهدرتال رالدرتذفلسةللأ لد تاالتاظتهرلخسكلرلتدللالمدونات االلكترونية المنوعة -8
لتلتلوملتدلدة خرص.لللد رملدأل لد تفت ل ذهللالمدونات االلكترونية الجماعية -9

 خصائص المدونات الناجحة
 كوضتلفترلملمقسدالقصكسةللتختصسةلودلدرتلضل .للتوصاملأللواكلفترلملتلضلورالرلكامل .1
 لاكاة.لتالك  لأ لل كوضتلفتلللدرتحاك لدرت تتسلراتال مل .2
 درت توكاكد.لتعلاقغلةلتتواكتلخرصكملدرتااكقلوا لدرتال رال .3
 .إركهرللدرتصراسلدرت رسعلدرت تتسلمللدرتلضلورالمللدرفترلمللدرت لكلدألصررم .4
 تص ك لدرتالك رالح  لدرتق كترالدرتلضلوكملدراسكضم.لإتفر كم .5
 تلتلوملتدلدرتلدقعلذدالدرصامللتلضل لدرتال مللدرسلرللك هتر.لوا د تترتللدلهملدرتال مللإتفر كم .6
لدرا فللتكم.در لفمل لدرتال ملوا لراصوحملدرخرصمللرصرحلu&Lدرا لددلدةرفتسل لللإر لدإل رسةلإتفر كم .7

 اقسام المدونة
لتق كلدرتال ملدر لثال لدق ركلسئك ملل:
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ل:لق كلدرسلدلرللت تتلوا لسلدلرلتهتململلتلرتلدرتفتلراللدرتاالترالألة
لثر كر:لق كلدرتق كترالدرتلضلوكمل.

تكمممعلدرتاالتمممرالدرتممملل  مممسالممممللضمممتدللتكلللدرتال مممملتحتلكرتهمممرلرل ممملللتثرلممممل ممملتلتمممرسكخلللدألس مممك ثررثمممر:للق مممكل
ل(7)در لدةقاك.لدألحا  فتلزت للتدللللكاسضهردرتال مل

 تحليل البيانات والمعلومات
ل-:لدرتللت رلرتهرلدراسد ملتحرلسلدرللمقلضحالدرلكر رال
لم(لتال ممم2)ل  مممر أتضمممحلأدل%(للل95)للل  ممململو مممرلكدلورتمممملللت مممتر (لتال ممممل19  مممر ),للفمممردلو مممرلكدلدرتمممال رال

ل.ل(لكلضحلذر 1%(للدرلالتلسقك)10أيلل  لم)لدأل خرصل لت تر
ل-:ل قررلت هرأللاسد ملتحاكاكم(لوا لواةلتحرلسلل)لللراتلضل ادوتتالدرلر  لدرات

و مممرلكدلورتممممللل  ممململألل مممتر للتلتال ممممل(ل19)ل  مممر للقمممالللمممالأدلكخمممصلو مممرلكدلدرمممالسكراللاألولالمحدددور ل-ألة
ل%(.10لل  لملتئلكم)لدأل خرصلت تر للتال ملل(2  ر ل)لأدلللالل%(90تئلكم)
ل

ل( عناوين المدونات1جدول رقم )
ل

 بأسدددماءعندداوين  
 االشخاص

اوين نددددددددددع
 عامة

 ت عناوين المدونات

 1 مدونة المكتبيين العرب 1  
 2 مدونة ادوات البحث علر االنترنيت 1  
 les cafe 3مدونة ليس كافية 1  
  1 The professional librarian: BE ready 

to the future 
4 

 5 35المحعة 1  
مكتبدددددددي العصدددددددر: المكتبدددددددات فدددددددي عصدددددددر  دددددددور   1  

 libraian.l.tالمعلومات
6 

 the information way 7العريق للمعلومات  1  
 marwa adam1 8  مكتبية مناضلة 1 1 
 9 مدونة قسم المكتبات والمعلومات 1  
 10 مدونة المكتبات العربية 1  
 11 علم المعلومات والمكتبات مدونة 1  
 librarian echo 12مدونة 1  
 13 سلسلة مدونات الدكتور محمد سالم غنيم 1 1 
 14 مدونة المكتبيين العامة 1  
 15 مدونات المكتبيين المتخصصة 1  
 16 مدونات المكتبيين االعالمية 1  
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 17 مدونات المكتبيين الشخصية 1  
 18 مدونات خدمية 1  
 19 مدونات المكتبات 1  
 20 مدونات المكتبات الجامعية 1  
 21 مدونات المكتبات العامة 1  
 المجموع  19 2 

النسدددددددددددددددددددبة   90% 10% 100%
 المئوية
ستممم لح ممم للهمممملدرتحسكمممسلراتال مممملحكممم ل ل  مممر لتمممال رالقمممركللتحسكس مممرل مممخصللدحمممالدلللالمحدددور ال دددانيل-ثر كمممر

(لكقملكللتحسكس مرل14لهمرالت مؤلرملتثمتلدرلرتامراللدرتار مالحكم ل  مر لتمال رالللاماال)لدفثسل  ر لتمال رالكقملكللتحسكس مر
%(للدرتال رالدرتملل5(للل  لم)1للااا)ل2%(للدكضرلدرتال رالدرتللكقلكللتحسكس رلدفثسلتدل27 خصللدحاللل  لملتئلكم)

ل%(لفترلمللدرلالت27تئلكم)د  خرصللل  لمل3(لتال مللتفلدلدفثسلتدل6كقلكللتحسكس رلدرلهرالدرت ؤلرملللااا)
 ( حسب جهات التحرير2جدول رقم )

الجهات  
 المسؤولة

شخص  2شخص
 واحد

 عناوين المدونات
 

 ت

 1 مدونة المكتبيين العرب 1   
 2 مدونة ادوات البحث علر االنترنيت 1   
 les café 3مدونة ) ليس كافية ( 1   
   1 The professional librarian: BE ready 

to the future 
4 

 5 35المحعة  1   
مكتبي العصر: المكتبات في عصر  ور  المعلومات  1   

libraian.l.t 
6 

 the information way 7العريق للمعلومات  1   
 marwa adam1 8  مكتبية مناضلة 1   
 9 مدونة قسم المكتبات والمعلومات 1   
 10 مدونة المكتبات العربية 1   
 11 نة علم المعلومات والمكتباتمدو  1   
 librarian echo 12مدونة 1   
 13 سلسلة مدونات الدكتور محمد سالم غنيم 1   
 14 مدونة المكتبيين العامة   1 
 15 مدونات المكتبيين المتخصصة   1 
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ة فاكزكممملكتضمتدلدراغممملدرتمللتفتمم للهممرلدرتال مملمه ممر لتممال رالتفتم للرراغممملدراسلكمممللدخمسىللرراغممملدلالمحددور ال الددث:ل- ال ددا

(للل  ململ10%(لدتمرلدرتمال رالدرتفتللممللرراغمملدةل لكممل مل)57(للل  ململتئلكمم)12لاماا)لمررتال رالدرتفتللمللرراغملدراسلكم
ل%(لللغضلدر ظسلودلفلدلفرت لدرتال ملوسللل48تئلكم)

ل3فترلتلكدلمللدرلالتلسقكل
 ( جدول خاص باللغة المكتوبة بها المدونة3جدول رقم)

 16 مدونات المكتبيين االعالمية   1 
 17 مدونات المكتبيين الشخصية   1 
 18 ميةمدونات خد 1   
 19 مدونات المكتبات  1  
 20 مدونات المكتبات الجامعية   1 
 21 مدونات المكتبات العامة   1 
 المجموع  14 1 6 21
 النسبة المئوية  67% 5% 29% 100%

 ت عناوين المدونات اللغة العربية نبيةاللغة االج 
 1 مدونة المكتبيين العرب 1  
 2 مدونة ادوات البحث علر االنترنيت 1  
 les cafe 3مدونة ليس كافية  1 
 1  The professional librarian: BE ready 

to the future 
4 

 5 35المحعة 1  
مكتبددددددي العصددددددر: المكتبددددددات فددددددي عصددددددر  ددددددور   1  

 libraian.l.tاتالمعلوم
6 

 theinformation way العريق للمعلومات 1  
 

7 

 marwa adam1 8  مكتبية مناضلة 1  
 9 مدونة قسم المكتبات والمعلومات 1  
 10 مدونة المكتبات العربية 1  
 11 مدونة علم المعلومات والمكتبات 1  
 librarian echo 12مدونة 1  
 13 حمد سالم غنيمسلسلة مدونات الدكتور م 1  

 14 مدونة المكتبيين العامة  1 
 15 مدونات المكتبيين المتخصصة  1 
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(لتال مملتتاامقللتلضملورالدرتفتلمراللدرتاالتمرال11درتلضملورالدرتمللت رلرتهمرلدرتمال رال لل  مر )لالمحدور الرابدع:ل-سدلار
%(ل29)ل(للل  ممململتئلكمممم6%(لدتمممرلدرتمممال رالدرتمممللتتاامممقلمقمممرللتلضممملورالدرتفتلمممراللدرتفتلكمممكدللاممماا)52لل  ممململتئلكمممم)

%(لفتممرل ممللتلضممحلممملل24(للل  مململتئلكممم)4لفممذر لدرتممال رالدرتممللتخممصلدة تس مماللدةخلممرسللدةحمماد لل كس ممرللامماال)
 درلالت:

ل( خاص بموضوعات المدونات4جدول رقم)                                    

 16 مدونات المكتبيين االعالمية  1 
 17 مدونات المكتبيين الشخصية  1 
 18 مدونات خدمية  1 
 19 مدونات المكتبات  1 
 20 مدونات المكتبات الجامعية  1 
 21 مدونات المكتبات العامة  1 
 المجموع  11 10 21
 النسبة المئوية  52% 48% 100%

االنترندددددددددت  
 واألخبار

المكتبددددددات 
 والمكتبيين

المكتبدددددددددددات 
 والمعلومات

 ت ناتعناوين المدو 

 1 مدونة المكتبيين العرب 1   
 2 مدونة ادوات البحث علر االنترنيت   1 
 les cafe 3مدونة ليس كافية   1  
  1  The professional librarian: BE ready to the 

future 
4 

 5 35المحعة  1  
مكتبددددددددددددي العصددددددددددددر: المكتبددددددددددددات فددددددددددددي عصددددددددددددر  ددددددددددددور   1   

 libraian.l.tالمعلومات
6 

 the information way 7لعريق للمعلومات ا 1   
 marwa adam1 8  مكتبية مناضلة  1  
 9 مدونة قسم المكتبات والمعلومات 1   
 10 مدونة المكتبات العربية 1   
 11 مدونة علم المعلومات والمكتبات 1   
 librarian echo 12مدونة  1  
 13 سلسلة مدونات الدكتور محمد سالم غنيم 1   
 14 مدونة المكتبيين العامة  1  
 15 مدونات المكتبيين المتخصصة 1   
 16 مدونات المكتبيين االعالمية   1 
 17 مدونات المكتبيين الشخصية   1 
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(ل3)ل:لكتاامقللتفمردلدرتحسكمسلدللدرالرمملدرتملل  مسالدرتمال رالوام لدة تس مال ل  مر لتمال راللامااالمحور الخدامسل-خرت مر:
تممرل%(لد10(للل  مململتئلكممم)2%(للدرتممال رالدرتممللصمماسالتممدلدر ممالاكملللامماا)14  ممسالتممدلتصممس)درقر سة(للل  مململتئلكممم)

التل كمسللدرتمال رالدرتملل  مسالمملللأتمر(لل%14للل  ململتئلكمم)ل(ل3)ل  سالمللدرفلكاللقرسلمهملللاماالللدرتال رالدرتلل
(للل  ململ5%(لدترلواالدرتال رالدرتللرمكلتمذفسلرهمرلو ملددلالرمملمهملللاماا)38(للل  لملتئلكم)8وسلكملأيلالتلدل لكملللااا)

للللللللللل.لل%(لفترلتلضحلمللدرلالت24تئلكم)
 (: جدول خاص بمكان التحرير5جدول رقم)

دون  
 مكان

الدددددددددددددول 
 األجنبية

الكويدددددددددددددددددت 
 وقعر

 ت عناوين المدونات مصر السعودية

 1 مدونة المكتبيين العرب  1    
 2 مدونة ادوات البحث علر االنترنيت 1     
 les cafe 3مدونة ليس كافية   1   
     1 The professional librarian: BE 

ready to the future 
4 

 5 35 المحعة   1   
العصددر: المكتبددات فددي عصددر  ددور   مكتبددي     1 

 libraian.l.t المعلومات
6 

   العريق للمعلومات   1   
The information way 

7 

 مكتبية مناضلة     1 
  marwa adam1 

8 

 9 مدونة قسم المكتبات والمعلومات  1    
 10 بات العربيةمدونة المكت     1 
 11 مدونة علم المعلومات والمكتبات     1 
 librarian echo 12 مدونة     1 
 13 سلسلة مدونات الدكتور محمد سالم غنيم 1     
 14 مدونة المكتبيين العامة   1   
 15 مدونات المكتبيين المتخصصة   1   

 18 مدونات خدمية   1 
 19 مدونات المكتبات 1   
 20 مدونات المكتبات الجامعية 1   
 21 مدونات المكتبات العامة 1   

 المجموع  11 6 4 21
النسددددددبة   52% 29% 19% 100%

 المئوية
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 16 مدونات المكتبيين االعالمية   1   
 17 ات المكتبيين الشخصيةمدون   1   
 18 مدونات خدمية   1   
 19 مدونات المكتبات   1   
 20 مدونات المكتبات الجامعية   1   
 12 مدونات المكتبات العامة   1   

 موعمجال  3 2 3 8 5 21%
النسددددددبة   14% 10% 14% 38% 24% 100%

 المئوية
(للل  ململ1)للاماال2005ومركلإصمادس رصالس رلل  ر لتمال رالتمكلللألكخصل  مل  سلدرتال مللالمحور السادسل- را ر:

لتللالأيلتال م.لالمل2005لترللااللل2004وركللأتر(ل5%)
 (: جدول بنسبة نشر المدونة6جدول رقم)

 2005 عدام بعدد ما 
 الوقت الحاضر إلر

 ت عناوين المدونات 2004 عام 2005 عام

 1 مدونة المكتبيين العرب    
 2 البحث علر االنترنيت واتأدمدونة     
 les cafe 3مدونة ليس كافية  1  
    The professional librarian: BE ready 

to the future 
4 

 5 35المحعة    
مكتبددددددي العصددددددر: المكتبددددددات فددددددي عصددددددر  ددددددور      

 libraian.l.tالمعلومات
6 

 the information way 7العريق للمعلومات     
 marwa adam1 8  ةمكتبية مناضل    
 9 مدونة قسم المكتبات والمعلومات    
 10 مدونة المكتبات العربية    
 11 مدونة علم المعلومات والمكتبات    
 librarian echo 12مدونة    
 13 سلسلة مدونات الدكتور محمد سالم غنيم    
 14 مدونة المكتبيين العامة    
 15 مدونات المكتبيين المتخصصة    

 16 مدونات المكتبيين االعالمية    

 17 مدونات المكتبيين الشخصية    
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 18 مدونات خدمية    
 19 مدونات المكتبات    
 20 مدونات المكتبات الجامعية    
 21 مدونات المكتبات العامة    

 موعمجال   1  21

النسدددددددددبة    5%  100%
 المئوية

ت همممرلتمممال رالتفتلكمممملورتممممللتمممال راللرتاكممممللتمممال رالتفتلكمممملل,لدرتمممال راللد أ مممدرتحممملسلدر مممرلع:لكلضمممحلل- ممرلار:
خرصمممل,لأتممرلدرتممال رالدر%(ل76لل  مململ)تال مممل(ل16) رلومماافمردللمررتممال رالدرتفتلكممملدرارتمممل,لتاك ممكدلللت ممخرصخرصممل

(ل4مهممملللاممماا)أللخرصممملل مممخصلتاممكدلتاك مممكدلللت ممخرصلدرخرصممممدرتممال راللل%(ل5)للل  ممململ(1لررلرتاممرالمهممملللامماا)
ل(7تلضحلمللدرلالت)ل%(لفتر19  لمل)لل

 المدونات أنواع (  7رقم )  جدول

 مدددددددونات خاصددددددة 
بشدددددددددددددددددددددخص أو 
 مجموعة أشخاص

مددددددددددددددونات 
 جامعية

مددددددددددددددددونات 
 عامة

 عناوين المدونات
 

 ت

 1 مدونة المكتبيين العرب 1   
 2 مدونة ادوات البحث علر االنترنيت   1 
 les cafe 3مدونة ليس كافية 1   
   1 The professional librarian: 

BE ready to the future 
4 

 5 35المحعة 1   
مكتبدي العصدر: المكتبدات فدي عصدر  ددور   1   

 libraian.l.tالمعلومات
6 

 the informationالعريق للمعلومات    1 
way 

7 

 marwa adam1 8  مكتبية مناضلة 1   
 9 اتمدونة قسم المكتبات والمعلوم 1   
 10 مدونة المكتبات العربية 1   
 11 مدونة علم المعلومات والمكتبات 1   
 librarian echo 12مدونة 1   
 13 سلسلة مدونات الدكتور محمد سالم غنيم   1 
 14 مدونة المكتبيين العامة 1   
 15 مدونات المكتبيين المتخصصة 1   
 16 مدونات المكتبيين االعالمية 1   
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 النتائج

لخسلالدراسد مللااالتدلدر ترئحللح  لدرتحرلسلدةتكم:
 المحور االول: )عناوين المدونات(

  ر لو رلكدلورتممللو مرلكدللر متر لدة مخرصللفمردلتلتمل لدرتمال رالدرتمللتحتمتلو مرلكدلورتممللدر ترئحلأدظهسالأ
ل%(.15(للل  لمل)2تلتلوهر)مفردللدأل خرصو رلكدللأتر%(ل90,5(لأيل  لمل)21(لتال ملتدلتلتل ل)19)

 المحور ال اني:  جهة التحرير
لأ ممخرص(ل2)لدرتممللحسس ممرلأتممر%(ل67(لأيلل  مململ)14)لتلتلوهممرفممردللإوممادا رل ممخصللدحمماللقممركرالدرتممللدرتممال 

للتال رال.لل(6)لتلتلوهرفردلدرتؤ  رالتثتلدرلرتاراللحسستهر(للدرتال رالدرتلل1هل)م
للالمحور ال الث: اللغة التي كتبت بها المدونة

لدألل لكممملرراغمممللأتممر%(ل52(لأيلل  مململ)21)لاسلكممملتممدلتلتممل (لتال ممملفتلمماللرراغممملدر11)أدل  ررمم للفر ممالدر تكلممم
ل%(.48(للل  لم)10)لتلتلوهرم

 موضوعات المدونةحسب المحور الرابع: 
(لتال مممممللتتااممممقل11ه ممممر ل)مل,درتفتلممممراللدرتاالتممممراللمممممللحقممممتللدرتممممال رالهممممرلدرتممممللفتلمممماللضمممملورادرتلللدختاومممما
 رممممالدرتممممال رالدرتمممملللأتممممر(ل%29لل  مممململ)تممممال رال(ل6)لوهممممرلتلتلللوتكممممقلدرتفتلممممراللدرتاالتممممرالل ممممفتلللتلضمممملورا
ل%(.24(للل  لمل)5لااا)مفر اللدرترلسدالل كس رلللدألحاد للدألخلرسدة تس اللدرتف لرللكرللتلضلورتهر

 مكان التحرير -:المحور الخامس
 مسالممللتصمسللدخمسىلتمال رال لمت همرلدرصمالستفمردلأ هرلتختا لمللتلتعلدرتال رالدرتلل تاتهرلدراسد ملتلكدلتدل

,للهردرالرمملدرتملل  مستلأللتال رالركلتحماالدرلهممللأل لكمالتللملتدلدر الكمللدرفلكاللقرسللفذر للدرتال رالدرتلل  سال
%(للدرتمملل10(لتال مممللل  مململ)2)مفر ممالدر ممالاكمللمممللأتممر%(ل14ل  مململ)لل(لتممال رال3لامماا)فر ممالمررتممال رالدرتصممسكمل

لرا(لتمال 8)لفر ماملدألل لكمملدرتال رالدرتللصماسالممللدرمالتلل%(14لل  لمل)تال رال(ل3  سالمللدرفلكاللقرسلمهل)
ل%(.24لل  لمل)لرا(لتال 5)مفر اللإصادس رتحااللهملركلدرتال رالدرتلللأتر%(ل38لل  لمل)
ل
ل

 سنة النشر للمدونة -:المحور السادس
(ل21تمدلتلتمل )2005لدحماةلحماااللتمرسكخللد  لمقرل  ر لتال مأتضحلرلكر رالدرخرصمللررتال رالدتحاكتلخااللتدل

ل.دألخسىلراتال راللأخسىلركلتذفسلأيلتلدسكخلل  مل  سف%(ل5)لتال مللل  لم

 17 مدونات المكتبيين الشخصية   1 
 18 مدونات خدمية 1   
 19 مدونات المكتبات 1   
 20 مدونات المكتبات الجامعية  1  
 12 مدونات المكتبات العامة 1   

 موعمجال  16 1 4 21
النسدددددددددددددددبة   76% 5% 19% 100%

 المئوية
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 المدونات أنواع -المحور السابع:
لتحاكمتلدرتمال رالدرتملل متاتهرلدراسد مملتمال رالورتممللتمال راللرتاكممللتمال رالخرصممللتمدلأ ملد ل:لراتال رالثالثممل

دتممرل تكلممملدرتممال رالل%(5(للل  مململتئلكممم)1%(للدرتممال رالدرلرتاكمممللامماا)76(لتال ممملورتمممللل  مململ)16)لتلممكدلد مم ل  ممر 
ل.%(19لل  لمل)لخرصم(لتال مل4درخرصملمظهسالد  لواالدرتال رال ل)

 التوصيات والمقترحات
ل-خسلالدراسد مللتلصكرالواة:

دلرممال لق ممكلدرتاالتممرالللدرتفتلممراللدرت مملكعلتغرممللدرتفتلممرال ممهسةللممكدلت ممتخاتللدة تس مماللتاسكوهممرلدفثممسللممكل-1
لوا لدرفترلململلتلدضكاهر.

درت لكعلوا لدةرال لوا لدرتال رالدرخرصممللق مكلدرتاالتمراللدرتفتلمراللذرم لرفل همرلتصماسلتهمكلتمدلتصمراسل-2
تد)فتم للصمادسدالدإللخلمرسألدلأخمسضسلسةلتترلاملدرتال رالدرخرصمللق كلدرتاالتمراللدرتفتلمراللذرم لرتاسممملللدرتاالترال

وترتلتقرةاللالسكرا...لدرخ(ل لدرتؤتتسداللدرلحل لدرحاكثملل كس رللرتاسمملتاىلدرترلسلدرحرصتلملل ذدلدرق ك.للد 
تلدصماملدركلم لتترلامملدرفترلممللدرت ملكعلواكهمرلتمدلخمالتلدرتلدضمكعلدرتمللتارمللدرحمرمزلوام لللررتالكدو الدرلا لل-3

درقمماسةلوامم لتلدصمماملدرفترلممملمممللدرتال مممللخرصممملمكتممرلكتااممقللدر ممالسللامماكل لدلللومماكلقرممعلدرفترلممملدللتسفهممرل تكلممملدرخمم
للترلكسلق كلدرتاالتراللدرتفتلرا.

لذرمم لرفممللتفمملدلدرتاالتممرالدرتممللتلمم لتممدللدأل ممخرصكوضممتلددلتفمملدللهممرالدرتحسكممسللهممرالت ممؤلرملتتاممااةلل-4
لدرت تسفم.لد دآلسلحك لتتاااللدأل خرصاقمللت ؤلركمللتاااللأفثسخالتلدرتال رال

درتمالدلتمدلأيلالرممللذرم لرتاسممملرلكامملدرتلتتمعلدرمذيلكامكدلمكم لدرتمالدللتماىللل خصمكمضسلسةلذفسلدرالرمملل-5
ورمممر درت مممرسفكدلتاممم لممممللدرتمممال راللدآلخمممسكدلدأل مممخرصتلدمقمممملتلضممملو لدللدقتسدحممم لتمممعل درتمممللقمممالتتلدممممقلتمممعللأسدئهمممكللد 

لتلتتا .
لالمصادر والمراجع

ل-درتصراسلدراسلكم:
 كتر لد تروكتلولر :لدرتال رالدرتفتلكملوا لدر لفملدرا فللتكملدراررتكملتصاسدلراتاالترا:لاسد ملتحاكاكم.  -1
 ق رلتل كر كمللت تاكرالدلتتروكم.درتلتتع.(ل)درلاللسزلتحتاللترتلوسمم -2
 p://www.almujtamaa Httتترهلمل2006 1707لدرارركل  لأ حر تلاملدرت اتكدلملل -3
 zuhair@yahoo.comtalalalرالتل رظكلدرز كسيل -4
/ل6د هسل لدة سدك )6دة لتالدلكتضرو لواا كلفتل5 اا لدرتالكدلثلسةل لرلكململلتصس:للولالدرسحتد -5

 9( ص2006اك تلس/
  ت لدةرفتسل كم.تر للدرتال ملدةرفتسل كمللفك لت تركعلفترلملتالل -6
تترهلمللولالدرسحتدلل.2007 دراسدقلللس رتل-زفللح كدلدرلساي.صحرمملدرتال رالدةرفتسل كملوا لدة تس ا. -7

 .10 ص2006 ل4تلاملدرتاالترتكمل  ل-.Blogsمسدج.درتال رالدةرفتسل كمل
 (.2006/ لتتلس/1(لدخسلتحاك )2006/ل لمتلس/ل10تال م.لتل لومللكفكلكاكر ) -8
(.لدخسلتحاك ل2005))كلركل628الدراسلكململلدروضر لدةرفتسل ل:لدمقللاكالرافترلم.لدخلرسلدركلك  درتال ر -9

ل-(.لتترهلوا :2006/لدفتللس/5.)ل12:02:59(لدر رومل22/7/2004)
Http://www:akhbarelyom.org.eg/adab/issues/628/1000.html. 

ل رالدر خصكملصوحراللاكاملدللتترحملرلفرةالدة لر لدراررتكملتترهلمللل ر اةلدر قلل:لدرتال-10

http://www.almujtamaa/
mailto:zuhair@yahoo.com
Http://www:akhbarelyom.org.eg/adab/issues/628/1000.html
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Http://www.alazmina.info/issu/294/html. 
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nwsitemid=1913023 ل- 

3- Http/www.read man4u.com.    
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