
 

 المستخلص

عبد الرحمن محمود محمد. معايير تقييم المصادر االلكترونية المستخدمة في  رسيا   
بغيداد   -الماجستير واطاريح الدكتوراه في  الجامعية التكنولوجيية ارسيالة ماجسيتير .

 .9002كلية االداب  قسم المعلومات والمكتبات،    الجامعة المستنصرية
 

الببليوغرافيية االلكترونيية المتاحية عليى االنترنيت رصيدا تهدف الدراسة إلى رصد اإلشارات 
واقعيا ملموسا وذلك ف  الرسا   و االطاريح المجازة من األقسام البنيا  واإلنشيا ات و الهندسية 

  ، مي  9002-9002الكهربا ية والهندسة المعمارية في  الجامعية التكنولوجيية خيأل  األعيوام ا
، فضيأل عين إعيداد قا مية   اإلشياراتضيوع  والزمني  لهيذه إجرا  التحلي  الكم  والنوع  والمو

 . المتاحة على االنترنت بمعايير التقييم المقترحة  للمصادر االلكترونية
واتضيح مين  ، 20و االطياريح والبياله عيدد ا  992ثيم مسيح للرسيا   الجامعيية والبياله عيدد ا 

رسيالة  722)ر االلكترونيية  ي  اخأل  التحلي  إن عدد الرسا   واالطاريح الت  اسيتعانة بمصياد
الكترون   (7009)ببليوغرافية مستخدمة ف  الرسا   منهااشاره  2999وجد  ناك وأطروحة ،

اشيياره منهييا     (2207والبيياق  تقليييدإ ، إمييا عييدد اإلشييارات المسييتخدمة فيي  االطيياريح فقييد بلييه
الببليوغرافييية  ييو  والبيياق  تقليييدإ ، وعلييية يكييون المجمييوش الكليي  ل شييارات  200االكترونيي 

 الكترون  . 7202تقليدإ و  2292ضمنها   77922ا
حللت  ذه اإلشارات من حيث النوش واللغة والزمن والكم والتكيرارات، ثيم تطبييع معيايير التقيييم 

 مصدر االلكترون  من المجموش الكل  للمصادر االلكترونية  700على 
 وتوصلت الدراسة إلى عدة  نتا ج منها  

االلكترونيية المتاحية عليى االنترنيت في  رسيا   واطياريح  للمصيادر اإلشياراتكان أعلى عدد  -7
 قسم الهندسة المعمارية .

االلكترونييية  اإلشييارات الببليوغرافييةليم يلتيزم البيياحثون في  تسييجيلهم العناصير البيانييات في   -9
 بترتيب واحد .

ا وتقييم مصادر المعلوميات المتاحية عليى وجود خلط بين معايير تقييم مواق  االنترنت عموم -2
االنترنت ، وكذلك معايير تقييم استخدام  ذه المصادر وتقييم درجة الثقة بها لألعتماد عليها 
ل غراض البحثية والعلمية ، وقد يكون  ذا الخلط ف  مفا يم التقييم ناتج عن الشك  الجدييد 

 لنشر مصادر المعلومات على االنترنت .
 سة إلى عدد من المقترحات منها وخلصت الدرا

ضرورة اعتماد الباحثين ممن يعدون رسا لهم للماجستير واليدكتوراه عليى القواعيد المعتميدة  -7
المصادر التقليدية وااللكترونية على حد سوا  وذلك لضمان التوحيد ف  تسجي   اإلشارة إلىعند 

لتيرقيم التي  تفصي  بينهميا وتوحييد ب  ذه العناصر وعألميات ايعناصر البيانات المطلوبة ، وترت
الصيييغة المسييتخدمة ويوصيي  فيي   ييذا الشييمن بفتبيياش المواصييفة  القياسييية الدولييية الصييادرة ميين 

ISO  بجزي يها األو  والثان  . 220رقم 
على الباحثين اال تمام بتعلم مهارات التفكير  النقدإ المشتملة على أساليب االنتقا  والتقيويم  -9

د  بممارسييتها فعليييا عنييد االسييتعانة بالمعلومييات المتاحيية علييى االنترنييت اإلعييداد والتحلييي  ، والبيي
أبحاثهم العلمية ، ومن األميور التي  تسياعد م عليى ذليك إتبياش قيوا م معيايير معتميدة مين جهيات 

 موثوقة .  
 


