الدورٌات اإللكترونٌة ودورها فً خدمة البحث العلمً
بالمكتبة الرئٌسٌة بجامعة السلطان قابوس
د .سٌف بن عبدهللا الجابري
مسئول تطوٌر المجموعات
المكتبة الرئٌسٌة  -جامعة السلطان قابوس
ورئٌس جمعٌة المكتبات المتخصصة  -فرع الخلٌج العربً
مستخلص
تهدف الدراسة الى درا سة الدورٌات اإللكترونٌة ودورها فً دعم وتطوٌر البحث العلمً ،وذلك
بالتطبٌق على الدورٌات اإللكترونٌة المقتناه بالمكتبة المركزٌة بجامعة السلطان قابوس ،تبدأ الدراسة
بمقدمة منهجٌة شاملة  ،ثم تقدم نبذة تعرٌفٌة عن مكتبة جامعة السلطان قابوس ،وواقع الدورٌات
اإللكترو نٌة بها  ،ثم تناقش الدراسة بعض الموضوعات ذات الصلة ،مثل أهمٌة النشر اإللكترونً
وممٌزاته ،والتحول من الدورٌات التقلٌدٌة الى الدورٌات اإللكترونٌة ،ثم تختتم بمجموعة من التوصٌات
والمقترحات.
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مقدمة
تعتبر الدورٌات شرٌان هاما من شراٌٌن المعلومات فً المكتبات ومراكز المعلومات وخاصة
المكتبات األكادٌمٌة التً تولً اهتماما خاصا للدورٌات العلمٌة فً مختلف مجاالت المعرفة .ولقد
ظلت الدورٌات المطبوعة هً السائدة فً مقتنٌات المكتبات األكادٌمٌة حتى قبٌل نهاٌات القرن
الماضً وقبل التحول الجذري فً وسائل نقل المعلومات إلى الوسٌط اآللً الذي ٌزداد ٌوما بعد ٌوم.

ومنذ بضع سنوات تسارعت خطى النشر اإللكترونً حتى أصبحت نسبة كثٌرة من الدورٌات العلمٌة
تنشر إلكترونٌا بجانب النشر الورقً مما أدى إلى صدور الكثٌر من الدورٌات المتخصصة فً
مجاالت مختلفة فً وسٌط إلكترونً فقط مما سهل عملٌة إصدار هذه الدورٌات المتخصصة وخفض
تكلفة النشر واإلصدار ولٌس هذا فحسب بل سهل أٌضا عملٌة توزٌع هذه الدورٌات ووصولها إلى
المهتمٌن بها.
وفً ظل ارتفاع أسعار الدورٌات الورقٌة وتزاٌد العبء المالً على مٌزانٌة المكتبات األكادٌمٌة ،فقد
وجدت هذه المكتبات فً الدورٌات اإللكترونٌة مخرجا لالشتراك فً اكبر عدد ممكن من عناوٌن
الدورٌات وبؤسعار أقل من االشتراك المعتاد فً الدورٌات الورقٌة.
وكانت المكتبة الرئٌسٌة بجامعة السلطان إحدى المكتبات األكادٌمٌة التً سلكت هذا المسلك وكان بداٌة
ذلك فً عام  0222باالشتراك بمائة عنوان فً مجموعة Infotrac Expanded Academic
 ASAPوبعد نجاح هذه التجربة تزاٌد عدد الدورٌات اإللكترونٌة حتى أصبحت تفوق عدد عناوٌن
الدورٌات الورقٌة.
هذه الورقة ستلقً نظرة على الدورٌات اإللكترونٌة بقسم الدورٌات بجامعة الساطان قابوس والتطور
الذي طرأ على اقتنائها واستخدامها.
أهدف الدراسة
تهدف الدراسة إلى الوقوف على التطور الذي طرأ على االشتراك فً عناوٌن الدورٌات بالمكتبة
الرئٌسٌة بجامعة السلطان قابوس والتحول إلى الدورٌات اإللكترونٌة وإمكانٌة ذلك .كما تتطرق إلى
التغٌٌر الذي نتج عن ذلك فً عمل قسم الدورٌات بالمكتبة المذكورة بعد توفر عدد ال باس به من
الدورٌات اإللكترونٌة ووجهة نظر المستفٌدٌن تجاه ذلك مع األخذ فً االعتبار التغٌٌر الذي طرأ على
خدمات المكتبة الرئٌسٌة بجامعة السلطان قابوس وفً أي االتجاهات سلبا كان أم أجابا.
منهج الدراسة
لقد أوضحنا أن هدف هذه الدراسة هو الدورٌات اإللكترونٌة وفعالٌتها فً البحث العلمً واستخدامها
ومعرفة اثر إدخال خدمة الدورٌات اإللكترونٌة إلى المكتبة الرئٌسٌة بجامعة السلطان قابوس على
خدمات قسم الدورٌات وخدمة المستفٌدٌن.
وقد اس تخدم الباحث لتحقٌق هذا الهدف المنهج المسحً من خالل إجراء استبٌان لمستخدمً المكتبة
ومرتادي قسم الدورٌات.
وقد قام الباحث بتصمٌم استبٌان لجمع البٌانات المطلوبة ،وروعً ان ٌكون هذا االستبٌان مختصرا
حتى ال ٌشكل نفورا من قبل المستخدمٌن وحتى ٌتمكن المستخدم من تعبئة االستبٌان فً وقت قصٌر
وأثناء وجودة فً المكتبة لضمان اكبر قدر ممكن من الردود.
ووزع االستبٌان على مرتادي قسمً الدورٌات والمراجع فً فترة أسبوع واحدا ( خمسة أٌام عمل
من السبت إلى األربعاء ) ما بٌن الساعة العاشرة والثانٌة عشر صباحا لضمان عٌنة شبة عشوائٌة.
وقد سلم االستبٌان لمائة مرتاد ا بواقع  02استبٌان فً كل ٌوم وقد حدد الباحث فترة االستبٌان وعدد
االستبٌانات الموزعة ٌومٌا تحدٌد مسبقا.
نبذة عن المكتبة الرئٌسٌة بجامعة الساطان قابوس
افتتحت المكتبة الرئٌسٌة مع افتتاح الجامعة فً عام سبتمبر  6653لمواكبة سٌر العملٌة التعلٌمٌة فً
الجامعة .وقد دأبت على تطوٌر مجموعاتها من كتب ودورٌات وقواعد بٌانات إلكترونٌة ووسائط
سمعٌة وبصرٌة بشكل مطرد لمواكبة تطور الجامعة وبرامجها األكادٌمٌة على كافة المستوٌات العلمٌة

الجامعٌة وبرامج الدراسات العلٌا .حٌث بلغت مقتنٌات المكتبة من الكتب – حسب آخر اإلحصائٌات-
 066362مجلدا ،و 5562مادة سمعٌة وبصرٌة ،وما ٌربوعلى  1526عنوانا من الدورٌات
المطبوعة :منها  1606دورٌة باللغة اإلنجلٌزٌة (  6062دورٌة جارٌة ،منها  116متوفرة أٌضا فً
شكل إلكترونً و 0661دورٌة متوقفة)؛ و 340دورٌة عربٌة ( 062دورٌة جارٌة و 164دورٌة
متوقفة).
باإلضافة إلى االشتراك فً  4مجموعات من الدورٌات اإللكترونٌة تضم حوالً 62461عنوانا وهذه
المجموعات هً:
تارٌخ بداٌة
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المجموع
(جدول رقم 6 :مجموعات الدورٌات اإللكترونٌة)
إلى جانب ذلك فان هناك  04قاعدة بٌانات إلكترونٌة فً كافة مجاالت المعرفة .وجمٌع القواعد
البٌانات والدورٌات اإللكترونٌة محملة على صفحة المكتبة باإلنترنت وٌمكن الدخول إلٌها من جمٌع
أرجاء الجامعة.
الدورٌات اإللكترونٌة
تصدر الدورٌات اإللكترونٌة فً صورتٌن مختلفتٌن كالتالً:
دورٌات مط بوعة؛ ولها إصدار مواز فً شكل اإللكترونً وهذا ٌشمل الجزء األكبر من
.6
الدورٌات
 .0دورٌات إلكترونٌة فقط؛ أي أنها تصدر فً شكل إلكترونً فقط وهً ال تحتاج إلى ناشر بل إلى
محرر وربما هٌئة علمٌة إذا كانت الدورٌة علمٌة محكمة.
ولكال النوعٌن أهمٌتهما فً المجتمع العلمً وأثرهما على خلق المعرفة ونشرها ،لذلك حظٌت
الدورٌات اإللكترونٌة بؤهمٌة فً صناعة المعلومات كما حظٌت باهتمام الكتاب والمإلفٌن والناشرٌن
والمكتبات ومراكز المعلومات.
وهناك شكالن للدورٌات اإللكترونٌة الموجودة علً شبكة اإلنترنت والتً أثرت على تحول الكبٌر من
الدورٌات العلمٌة من دورٌات مطبوعة فقط إلى دورٌات إلكترونٌة :
 .6عناوٌن النص الكامل  Fulltext Titlesتحوي عدد من المجلدات السابقة للدورٌة باإلضافة
لألعداد الحدٌثة وكل عدد ٌحوي جمٌع المقاالت المنشورة به مع مقدمة المإلف ومراجعات كتب
ورود قصٌرة وبعض المواد المل حقة .وقد تعامل المقاالت فً هذه الدورٌات كملفات مستقلة أوكحزمة
واحدة وتوزع بطرٌقة توحً بان الدورٌة أوالعدد من الدورٌة ٌعامل كملف .وٌنقسم االشتراك فٌها إلى
ثالثة أقسام:

 عناوٌن تتوافر على اإلنترنت بالمجان وال تحتاج إلى اشتراك ،وٌوجد عدد كبٌر من هذهالدورٌات العلمٌة وشبة العلمٌة واألخبارٌة كاملة النص والمجانٌة على شبكة اإلنترنت.
 عناوٌن تصدر فً شكلها اإللكترونً باإلضافة إلى النسخة المطبوعة وٌكون االشتراك اآللًمصاحبا لالشتراك الورقً .أي انه فً حالة االشتراك فً النسخة المطبوعة فان اإلصدار اآللً
ٌعطً بالمجان .كما ٌمكن االشتراك فً النسخة اإللكترونٌة منفردة.
 عناوٌن تصدر مطبوعة وإلكترونٌة وٌكون لكل إصدار اشتراك منفصل. .0عناوٌن المختصرات  Abstracts Titlesوهً عبارة عن عناوٌن تقوم فقط بنشر مستخلصات
المقاالت والبحوث المنشورة باألعداد المطبوعة ولها قٌمتها من حٌث كونها أشعار باألعداد الجدٌدة
وفً نفس الوقت مرجع ٌودي إلى مستخلصات األعداد القدٌمة .وهذا النوع من الدورٌات اإللكترونٌة
ال ٌتطلب اشتراكا للبحث فً مستخلصات األبحاث بل ٌتوفر ذلك بالمجان وٌمكن طلب البحوث كاملة
من الناشر مباشرة لقاء مبلغ محدد.
لقد تطور النشر اإل لكترونً للدورٌات تطورا سرٌعا تحقق فٌه تحسن فً نوعٌة المادة المنشورة؛
وذلك عن طرٌق نشر المجالت العلمٌة المحكمة المعروفة ،ونوعٌة النشر عن طرٌق استخدام برامج
ناقلة محسنة تفحص جودة النشر ،كاستخدام برنامج .PDF
ممٌزات النشر اإللكترونً
ٌمتاز النشر اإللكترونً عن النشر الورقً بمٌزات عدة منها:
 .6نوعٌة النشر وخلوه من عٌوب النشر الورقً كغموض الطباعة ورداءته الورق وصغر الخط وما
فٌها من المآخذ التً تإثر على النشر المطبوع.
 .0السرعة فً النشر حٌث ٌتم تحمٌل المادة العلمٌة أوالعدد من الدورٌة مباشرة على الشبكة العالمٌة
للمعلومات وبعد دقائق أو ثوان من مصادقة لجنة النشر بعٌد عن التؤخٌر الذي قد ٌطر على طباعة
النسخة الورقٌة.
 .6السرعة فً وصول العدد إلى المستخدم دون الحاجة إلى وسائط النقل التقلٌدٌة.
 .1انخفاض تكلفة النشر مما ساعد على ظهور دورٌات علمٌة كثٌرة فً صٌغة إلكترونٌة فقط وحل
أزمة كثٌر من الدورٌات العلمٌة المتعددة بسبب مشاكل الدعم المالً للنشر.
 .2انخفاض تكلفة االشتراك فً هذه الدورٌات إذا قورنت بالدورٌات الورقٌة لذلك فان كثٌر من
الناشرٌن ٌقدمون النسخة اإللكترونٌة مجانا حال االشتراك فً النسخة المطبوعة أولقاء مبلغ إضافً
زهٌد.
 .3سهولة البحث فً أعداد دورٌات اإللكترونٌة حٌث تكون خاصٌة البحث فً جمٌع األعداد
السابقة موجودة فً كثٌر من األحٌان دون الحاجة إلى تصفح كل عدد للوصول إلى الموضوع
المطلوب.
 .4إمكانٌة إضافة مواد صوتٌة وفلمٌه وهذه مٌزة غٌر موجودة فً الدورٌات المطبوعة وهً بحق
قد أثرت النشر العلمً وخاصة فً مجاالت العلوم التطبٌقٌة والفنون كمجالت الفلكلور والفن.
 .5تخفٌف الضغط على قسم الدورٌات والخدمات المرجعٌة فً المكتبة األكادٌمٌة حٌث أصبحت
عناوٌن الدورٌات موجودة على صفحة المكتبة سواء قواعد البٌانات أومجموعات الدورٌات
اإللكترونٌة أوقائمة الدورٌات التً تشترك فٌها المكتبة اشتراكا مباشر فً النسخة المطبوعة وحصل
على النسخة اإللكترونٌة مجانا.
 .6التقلٌل من األماكن المخصصة لحفظ الدورٌات بعد عملٌة التجلٌد .
التحول من الدورٌات الورقٌة إلى الدورٌات اإللكترونٌة

وقد أثارت عملٌة التحول من الدورٌات المطبوعة إلى الدورٌات اإللكترونٌة عدة تساإالت هامة كان
قد أشار إلٌها بعض المختصٌن فً كتاباتهم مثل ( ;(Boyd,1999; Brand 1996; Brown1996
 Ridd1997وقد لخصها  Barnesفٌما ٌلً:
ما هً تكلفة الدورٌات اإللكترونٌة وهل ستكون اكثر أم اقل من الدورٌات المطبوعة؟
.6
كٌف ستكون اتفاقٌة االشتراك من الناشرٌن أوالممولٌن؟
.0
ما هً الفترة أوالمرحلة االنتقالٌة التً ٌجب أن تؤخذ فً الحسبان للتحول من المطبوع إلى
.6
اإللكترونً؟
هل ستقوم المكتبة على توقٌف االشتراك فً الدورٌات المطبوعة؟
.1
ما مدى تؤثٌر ذلك على مستخدمً المكتبة وعلى الباحثتٌن فً الدورٌات؟
.2
 .3أي من خدمات الدورٌات اإللكترونٌة ستختار المكتبة لتفً بحاجة قراءها وما مدى الثقة بهإالء
الممولٌن الجدد؟
 .4هل ستحتاج المكتبة إلى اكثر من ممول فً هذا المجال وكٌف سٌتم الربط بٌن الدورٌات
اإللكترونٌة المختلفة؟
 .5هل ستتمكن المكتبة من اختٌار العناوٌن التً ترغب فً االشتراك بها أم ستضطر إلى االشتراك
فً الحزم التً ٌعرضها الممولٌن دون اختٌار العناوٌن؟
 .6كٌف ٌتم الربط بٌن الدورٌات اآللٌة وفهرس المكتبة اآللً والخدمات المرجعٌة األخرى كقواعد
البٌانات اآللٌة؟
 .62ماذا عن األعداد القدٌمة أوأرشٌف الدورٌة وعن إمكانٌة توفره عند االشتراك فً الدورٌة
آلٌا؟وماذا عن بقاء أرشٌف الدرٌة بعد قطع االشتراك؟
 .66هل سٌكون للمكتبة الحق فً التصرف واستخدام العناوٌن المشترك فً نظام اإلعارة بٌن
المكتبات والذي هوممكن فً حالة الدورٌات المطبوعة؟
 .60ما هً اإلمكانات اآللٌة الالزمة للدخول إلى مواقع الدورٌات والتً تشمل  Hardwareو
 Softwareوالتوصٌالت والمحوالت االتصاالت والشبكات اإللكترونٌة؟
 .66ما هوأثر االشتراكات اآللٌة على خدمة قسم الدورٌات ونشاط الٌومً فً خدمة المستفٌدٌن وهل
سٌإثر ذلك سلبا أم إٌجابٌا؟
 .61ما تؤثٌر ذلك على أقسام المكتبة األخرى كقسم المراجع واإلعارة؟
االشتراك فً الدورٌات اإللكترونٌة
بدأت عملٌة النظر فً االشتراك فً الدورٌات اإللكترونٌة لقسم الدورٌة بالمكتبة الرئٌسٌة بجامعة
السلطان قابوس فً عام  6666وقد بدأت المكتبة بفترة تجرٌبٌة استمرت ثالثة اشهر سبقتها ندوة
مصغرة فً الجامعة دعً ألٌها جمٌع منتسبٌن الجامعة للتعرٌف بالخدمة الجدٌدة وهً خدمة الدورٌات
اآللٌة المعرفة بـ .Infotrac.
وكان للمشاركة الفعالة وردود الفعل اإلٌجابٌة من جهة هٌئات التدرٌس بالكلٌات المختلفة بالجامعة
األثر الفعال الذي ساعد أمناء المكتبة على اتخاذ القرار فً هذا الشؤن فبعد كل جلسة تعرٌفٌة بؤي
خدمة اإللكترونٌة جدٌدة كانت هناك المناقشات والمقترحات البناءة التً وضحت الصورة لصناع
القرار فً المكتبة مما حثهم على المضً فً فكرة التحول التدرٌجً المدروس من الدورٌات الورقٌة
إلى الدورٌات اإللكترونٌة .وقد ساعد على ذلك االرتفاع المطرد فً أسعار الدورٌات المطبوعة ٌقابلة
ثبات وفً بعض األحٌان انخفاض فً المٌزانٌة السنوٌة للدورٌات مما اضطر المكتبة إلى تقلٌص عدد
العناوٌن المطبوعة إلى أن أصبحت حوالً  6022عنوان فً  0221بعد أن كانت اكثر من 6622

عنوان فً عام 6654م .ولقد رأت المكتبة فً مجموعات الدورٌات اإللكترونٌة مخرجا فاعل فً
تعوٌض النقص المتزاٌدة فً أعداد العناوٌن الدورٌات ولتكملة منظومة قواعد البٌانات اإللكترونٌة
والتً تقتنً المكتبة مجموعة متكاملة منها فً جمٌع التخصصات التً تدرس فً جامعة السلطان
قابوس.
وقد بدأت عملٌة االشتراك الفعلً عام 0222م حٌث اشتركت المكتبة الرئٌسٌة بخدمة الدورٌات
اإللكترونٌة المذكورة والتً تنظم ما ٌقارب  2222عنوان وبدأت اشتراكات المكتبة ب  622عنوان
تضاعفت بعد عام واحد بسبب إقبال مستخدمً المكتبة والباحثٌن على الدورٌات اإللكترونٌة مما أدى
بالمكتبة إلى زٌادة االشتراكات فً قواعد الدورٌات اآللٌة فضال عن طلب النسخة اإللكترونٌة لكل
دورٌة مطبوعة جارٌة فً المكتبة .وفً الوقت الحاضر توجد على صفحة المكتبة عدة إحاالت تقود
إلى قواعد البٌانات اإللكترونٌة والى مجموعة الدورٌات اإللكترونٌة بالمكتبة فضال عن صفحة قائمة
الدورٌات المطبوعة الموجودة بالمكتبة والتً تعطً تفصٌال كامال عن عناوٌن الدورٌات ومجموعاتها
وأماكن تواجدها ووسائطها.

تحلٌل بٌانات الدراسة
مجتمع الدراسة
وزع االستبٌان على مرتادي قسم الدورٌات من منتسبً الجامعة من طالب ،وطالب دراسات علٌا،
وموظفٌن ،وهٌئة تدرٌس فً الوقت والمكان المحدد مسبقا وقد وزع  622استبٌان.
وكان الجزء األول من االستبٌان مخصصا لجمع بعض البٌانات الشخصٌة مثل الجنس والوظٌفة
ومكان العمل بالجامعة وبلغ عدد االستبٌانات المسترجعة  35استبانا أي  %35من مجموع
االستبٌانات المسلمة لمستخدمً الدورٌات ،منهم  %3206ذكور و %6604إناث .كما هوموضح فً
الشكل رقم ( . ) 6

(شكل رقم  : 6تقسٌم مجتمع الدراسة حسب الجنس)
وبلغت نسبة هٌئة التدرٌس من بٌن من شملهم االستبٌان  %6600ونسبة طالب الدراسات العلٌا
 %104والموظفٌن  %2055بٌنما كان الطالب هم اكبر نسبة بٌن االستبٌانات المرجعة  %4105كما
هوموضح فً الجدول رقم .0
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(جدول رقم  ،0توزٌع مجتمع الدراسة)
وقد لوحظ ان نسبة المستخدمٌن للدورٌات اإللكترونٌة من التخصصات العلمٌة أعلى بقلٌل من منتسبً
التخصصات األدبٌة حٌث بلغت فً األقسام العلمٌة  ،%2602وفً التخصصات األدبٌة  %1502وهذا
عكس االعتقاد السائد بٌن أمناء المكتبة وخاصة فً قسم الدورٌات بان نسبة استخدام األقسام العلمٌة
للدورٌات ،وخاصة الدورٌات األجنبٌة ،تفوق بكثٌر التخصصات األدبٌة.

استخدام الدورٌات من قبل مرتادي المكتبة
وردا على السإال األول فً الجزء الثانً من االستبٌان عن استخدام الدورٌات فً المكتبة الرئٌسٌة ،
أجاب  %6600بؤنهم ٌستخدمون الدورٌات المقتناة فً المكتبة  ،بٌنما أجاب  %505بؤنهم ال
ٌستخدمون الدورٌات بشتى أنواعها وهإالء حسب ما ورد فً االستبٌان جمٌعهم من طالب السنوات
األولى بالجامعة .وهذا وضع ٌمكن تفهمه الن طالب السنة األولى (السنة التؤسٌسٌة) وخاصة فً
الكلٌات العلمٌة تقت صر دراستهم على برنامج اللغة اإلنجلٌزٌة قراءة وكتابا وتحدثا .وان كان عدم
المطالعة وضع غٌر طبٌعً لطالب الجامعة إال ان انخراط الطالب فً برنامج اللغة اإلنجلٌزٌة
المكثف وما ٌترتب على ذلك من واجبات وعمل خارج الفصل كاف لشغل وقت الطالب بؤكمله.
أما عن مستخدمً الدورٌات فقد توزع هذا االستخدام على الدورٌات الورقٌة المطبوعة والدورٌات
اإللكترونٌة وقد كان هناك خٌار ثالث فً االستبٌان وهو وكال النوعان المطبوعة واإللكترونٌة .فقد
أجاب  % 6006من مستخدمً الدورٌات بؤنهم ٌستخدمون الدورٌات اإللكترونٌة فقط بٌنما أجاب
 %6202بؤنهم ٌس تخدمون الدورٌات الورقٌة فقط .وكانت الغالبٌة قد جمعت بٌن النوعٌن حٌث بلغت
نسبتهم  .%2603وإذا نظرنا إلى من مستخدمً الدورٌات اإللكترونٌة نجد ان النسبة تصل إلى
 .%3102وهذه نسبة جٌدة ومشجعة.

(شكل رقم  :0نوع الدورٌات المستخدمة)
ومن خالل نظرتنا إلى المجتمع الذي قام بتعبئة االستبٌان الموزع ومعرفتنا ان اغلب أعضائه كانوا
من الطالب الجامعٌٌن الذٌن بلغت نسبتهم كما ذكرنا  ،%3300وان اغلب هإالء الطالب ال ٌجٌدون
اللغة اإلنجلٌزٌة وهً اللغة الرئٌسٌة فً الدورٌات اإللكترونٌة ،مع العلم ان نسبة اشتراكات قسم
الدورٌات من الدورٌات اإللكترونٌة باللغة اإلنجلٌزٌة تبلغ  % 622نجد ان كثٌرا من هإالء الطالب
ٌستخدمون فقط الدورٌات العربٌة المطبوعة .ورغم وجود عدد من الدورٌات العربٌة فً شكل

إلكترونً إال ان المكتبة الرئٌسٌة غٌر مشتركة فً أي من هذه الدورٌات إلكترونٌا ولذلك فلٌس لها
إحاالت على صفحة المكتبة الرئٌسٌة والتً تعتبر المدخل الرئٌسً لمقتنٌات المكتبة من الدورٌات
اإللكترونٌة إال لعدد قلٌل جدا ال ٌجاوز  3دورٌات هً أساسا موجودة فً شكلها الورقً بالمكتبة.
التواتر فً استخدام الدورٌات
لقد أوضح االستبٌان ان  %62من شملهم المسح ٌستخدمون حوالً خمس دورٌات فً األسبوع بٌنما
أوضح  %1بان استخدامهم للدورٌات ٌتجاوز عشر دورٌات أسبوعٌا وبٌّن  %3بؤنهم ٌستخدمون
اكثر من  62عنوانا فً األسبوع.
وتشٌر إحصاءات استخدام الدورٌات اإللكترونٌة ان المستفٌدٌن ٌستخدمون ما متوسطة  62ألف
عنوانا شهرٌا فً أوقات الدراسة العادٌة بجامعة السلطان قابوس وقد ٌقل هذا العدد فً فصول الصٌف
وأوقات اإلجازات األكادٌمٌة.
ومن جهة أخرى فقد أوضح حوالً  %42ممن أجابوا على االستبٌان ان استخدامهم للدورٌات
اإللكترونٌة ال ٌقتصر على الدورٌات اإللكترونٌة الموجودة ضمن اشتراكات المكتبة الرئٌسٌة
الموجودة على صفحة المكتبة فً شبكة اإلنترنت ،بل ٌستخدمون دورٌات إلكترونٌة أخرى من خالل
اإلنترنت والتً تتوفر مجانا أوباالشتراك.
وهذه النتٌجة توصً باهتمام الباحثٌن فً الجامعة بالدورٌات اإللكترونٌة واالعتماد علٌها كمصدر مهم
من مصادر المعلومات.
ولإلجابة على هذه األسئلة وغٌرها التً ظهرت نتٌجة ظهور تقنٌة الدورٌات اإللكترونٌة عكفت
المكتبة الرئٌسٌ ة بجامعة السلطان قابوس وخاصة قسم الدورٌات لدراسة هذه التساإالت والوقوف على
خطة مستقبلٌة إلدخال خدمة الدورٌات اإللكترونٌة وتنمٌتها مستقبال.
الدخول إلى الدورٌات اإللكترونٌة
توجد جمٌع الدورٌات اإللكترونٌة التً تشترك فٌها المكتبة الرئٌسٌة بصفحة المكتبة على اإلنترنت
وٌمكن لجمٌع منتسبً جامعة السلطان قابوس من هٌئة تدرٌس وموظفٌن وطالب الدخول إلى جمٌع
المواد الموجودة على صفحة المكتبة من قواعد بٌانات ودورٌات إلكترونٌة من داخل الجامعة باستخدام
اسم المستخدم وكلمة السر التً تعطى لكل منتسبً الجامعة والتً عن طرٌقها أٌضا ٌمكن الدخول إلى
البرٌد اإللكترونً الخاص بكل فرد.
والجدٌر بالذكر أن الدخول إلى جمٌع المواد اإللكترونٌة الموجودة على صفحة اإلنترنت محصور من
أجهزة الحاسب اآللً الموجودة داخل مبانً الجامعة وذلك الن االشتراك فً هذه المواد مقٌد بؤرقام
هذه ألحوا سٌب فقط ) ،(IP Numbersوهذا بطبٌعة الحال لتخفٌض سعر االشتراك وٌناقش
المختصٌن فً المكتبة فً الوقت الحاضر إمكانٌة فتح الدخول لهذه االشتراكات اإللكترونٌة من خارج
الجامعة لمنتسبً الجامعة عن طرٌق استخدام كلمة سر تعطى لمن ٌطلبها من منتسبً الجامعة وذلك
بسبب ورود عدد من المطالبات من قبل المستفٌدٌن حول هذا الخصوص ،رغم أن ذلك ٌعنً زٌادة فً
سعر االشتراك إلى قواعد البٌانات ومجموعات الدورٌات اإللكترونٌة نظرا للزٌادة التً سوف تطرأ
على عدد المستفٌدٌن وسعة نطاق االستخدام.
المقترحات والتوصٌات
لقد كان السإال األخٌر فً االستبٌان سإال مفتوحا لإلدالء بمقترحات المستخدمٌن لتطوٌر الدورٌات
اإللكترونٌة واستخدامها وقد أدلى كثٌر ممن ردوا على االستبٌانات مشكورٌن بالكثٌر من المقترحات
نورد أهمها فً ما ٌلً:
 .6تعرٌف المستخدمٌن بشكل اكبر بالدورٌات اإللكترونٌة وكٌفٌة استخدامها وخاصة الطالب.

 .0زٌادة عدد المنافذ إلى صفحة اإلنترنت بالمكتبة الرئٌسٌة عن طرٌق زٌادة عدد الحواسٌب
المتصلة بالشبكة .
 .6توعٌة مستخدمً المكتبة بؤهمٌة الدورٌات اإللكترونٌة وما ٌتوفر بها من معلومات من خالل
تنظٌم دورات تدرٌبٌة الستخدام الدورٌات اإللكترونٌة وقواعد البٌانات اآللٌة.
 .1تقدٌم خدمة اإلحاطة الجارٌة بالعناوٌن اإللكترونٌة الجدٌد عن طرٌق البرٌد اإللكترونً.
 .2زٌادة عدد المتخصصٌن الذٌن ٌمكن االعتماد علٌهم فً مساعدة الباحث.
 .3زٌادة عدد العناوٌن اإللكترونٌة واالشتراك فً مجموعات دورٌات إلكترونٌة أخرى.
 .4إبراز مكان ة الدورٌات فً البحث العلمً من خالل نشر بعض الدراسات حول هذا الموضوع
وتعرٌف المستخدمٌن بذلك.
 .5زٌادة وتنوٌع الدورٌات اإللكترونٌة لتشمل الدورٌات العربٌة أٌضا وال ٌقتصر ذلك على الدورٌات
اإلنجلٌزٌة.
 .6الحصول على النسخة اإللكترونٌة للدورٌات المطبوعة المقتناة فً المكتبة الغٌر موجودة على
صفحة المكتبة حتى وان كان هناك إضافة مالٌة ٌتوجب دفعها.
 .62فتح عملٌة الوصول إلى الدورٌات اإللكترونٌة فً صفحة المكتبة من خارج الجامعة لما فً
ذلك من تسهٌل اكثر لمستخدمً هذه الدورٌات.
 .66ربط عناوٌن الدورٌات اإللكترونٌة بالنظام البحث العام بالمكتبة .OPAC
وكما نرى فان كثٌر من هذه المقترحات بناءة ،بل أن الكثٌر منها لم ٌغب عن بال صناع القرار
بالمكتبة الرئٌسٌة وقسم الدورٌات والبعض اآلخر موجود أصال ولكن غٌر مستفاد منة من قبل
مستخدمً المكتبة مثل الدورات التدرٌبٌة والبرامج التعرٌفٌة .والجدٌر بالذكر ان المكتبة الرئٌسٌة
والمكتبات األخرى بالجامعة تنضم برامج تعرٌفٌة عن استخدام المكتبة ومواردها ،ولكن ٌبقى حضور
هذه البرامج اختٌارٌا .ونرى بؤنه من الضروري تعرٌف المستفٌدٌن بكل جدٌد فً خدمات المكتبة
وخاصة الدورٌات ،وهذا أمرا لٌس بالصعب إذا استخدمت التقنٌات الحدٌثة للتواصل وأبرزها البرٌد
اإللكترونً. .
أما عن توفٌر المنافذ الكافٌة للوصول إلى الدورٌات اإللكترونٌة وزٌادة عدد العناوٌن لٌشمل العناوٌن
العربٌة ،وتوفٌر الدخول إلى هذه المقتنٌات من خارج الجامعة فهذا أمور مطلوبة ومهمة لتسهٌل
وصول المس تفٌدٌن إلى الدورٌات اإللكترونٌة واالستفادة منها؛ وحقٌقة األمر ان هذا األمر لٌس مغفوال
عنه ولكنه ٌعتمد على عوامل أخري كتوفر المٌزانٌة واإلمكانات المالٌة لذلك.
ومحصلة الموضوع فان هذه االقتراحات تنم عن اهتمام المستفٌدٌن من المكتبة الرئٌسٌة وخدماتها
بالدورٌ ات اإللكترونٌة واستخداماتها كمصدر أساسً من مصادر المعلومات ،والتً ال ٌمكن االستغناء
عنها سواء مطبوعة أم اإللكترونٌة .وال شك بؤن هذه االقتراحات سوف تكون دلٌال للقائمٌن على
المكتبة األكادٌمٌة وقسم الدورٌات وخاصة فٌما ٌتعلق بالدورٌات اإللكترونٌة.
الخاتمة
وختا ما فان مما الشك فٌه أن االشتراك فً الدورٌات اإللكترونٌة البد أن ٌتناسب واستخداماتها من
قبل المستفٌدٌن .وكما أوضحت اإلحصائٌات التً تحرص المكتبة الرئٌسٌة بجامعة السلطان قابوس
على رصدها ،فان استخدام الدورٌات اإللكترونٌة فً ارتفاع مستمر حٌث ٌصل متوسط االستخدام فً
الشهر الواحد إلى حوالً  620222عنوان حسب إحصائٌات خدمات الخط المباشر بقسم المراجع
بالمكتبة الرئٌسٌة.
وهذا استخدام ٌوضح أهمٌة الدورٌات إلكترونٌة ودورها فً تقدٌم المعلومات المطلوبة للباحثٌن فً
جامعة السلطان قابوس بمسقط.
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