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المستخلص:
نعيييا اآ ن فييىو ةييورع المعلومييات والمعرفييةووالتت اوجييدت متإيييرات تحييتم صعييادع التفكييير بصييورع جير يية فييى العملييية ا دار يية برمت ييا وفييى جميييع
العملييات والين م الفرعيية المكونية لن يام ا دارع فيى مرافيو المعلوميات و تتليي ييا تتبييو مين ة صعيادع نداية ا دارع اوميا تلو عليي وال نيدرعو
لتتو رالن م الحالية لإلدارع بمرافو المعلومات وتحقيو التوافو والمواكبة مع تلك المتإيرات.
وتتناول الدرااة المفا يم األاااية لتقنية أن مية المعلوميات ومفيا يم نيدرع الين م و نيدرع ن يم صدارع الميوارد البشير ة ومحاولية ص جياد مبيررات
تتبيو التإييرات ل ندرع ن م االدا رع فى مرافو المعلومات والتختيط المستقبلى لن ام قومت الدارع الموارد البشير ة فيت مرافيو المعلوميات لتحقييو
جودع االداء وتخفيض التكاليف وخفض النفقات.
الكلمات المفتاحية - :االدارع االلكترونية -ال ندرع -ادارع المواردالبشر ة  -ن م المعلومات ا دار ة
مقدمة-:
مما الشك في أن التحد ات التيت تفرهي ا البي ية العالميية فيت مختليف
المجياالت مين تقييدم االيل ال ايييما فيت المجييال العلميت والتكنولييوجت
والتقنيييت وانعكااي ي عليييى مختليييف المجييياالت األخييير االقتصييياد ة
واالجتماعييية والسيااييية والثقافييية....صلخ .ؤكييد مييد أ مييية ا بييدا
العلميت والمعرفييى بالجامعيات المصيير ة التيى تعمييل جا يدع ميين أجييل
تحقيييو االهد ييار والتقييدم والمحاف يية عليي فييت بي يية تتسييم بالسييرعة
وتدفو المعلومات والخيال والمرونة وا بدا .
تعييد تتبيقييات االدارع االلكترونييية الحد ثيية ةمييرع ميين ةمييار التتييور
العلميييييييى والتكنوليييييييوجى فيييييييى مجيييييييال المعلوميييييييات وتكنولوجييييييييا
االتصييييياالت Information and Communication
) Technology (ICTواتقدم من التتبيقيات خيدمات واايعة تشيمل
جوانيييي مختلفييية وشييياملة فيييى مجييياالت االدارع كميييا تقيييدم خيييدمات
معلوماتييية االليية وتحقييو درجيية عالييية ميين االتصييال وتييوفر اييرعة
فاالقة فيى اقيل ج يدا صليى جانيي تقيد م حليوال لمشياكل متعيددع .ولقيدا
أدت صلييى انحسييار المعييامالت الورقييية والتخلييت عيين أايياليي ا دارع
التقليد يية لتحييل محل ييا ا دارع ا لكترونييية  .و قييد اد كلييك كل ي الييى
تتبيقات االدارع االلكترونية الحد ثة تنيامى الحاجية جيراء تحيوالت
شيياملة فييت األايياليي وال ياكييل والتشيير عات التييت تقييوم علي ييا ا دارع
التقليد يييية تاحيييية الفييييرا لتتبيييييو ا دارع ا لكترونييييية رأفيي ي
رهوان .)2007
ودخل التتبيقيات االلكترونيية ميدخال جد يدا فيى االدارع االلكترونيية
أو نييييدرع االدارع والتييييى تعييييد وايييييلة لرفييييع أداء وكفيييياءع المكتبييييات
ومرافو المعلوميات و ييا ا دارع التحتيال اليى ورق والتحتيال صليى
مكييان وتييؤد صلييى تخفيييف المشييكالت الناتجيية عيين التعامييل االدار
وت ييييىء فرسييية ايي لة لتقيييد م الخيييدمات مييين خيييالل الحاايييي اآليييى
وترفع مستو األداء محمد الصيرفى .)2007
وميين ج يية اخيير فييان ال ندايية ا دار يية أوصعييادع ندايية العمليييات
ا دار ييييية أو نيييييدرع االدارع مكييييين اعتبار يييييا من جييي ياً جد يييييداً فيييييى
الفكييرا دار المعاسيير الييي قييوم علييى التإيييير الجييير و ييرح

األااليي القد مة وصعيادع تصيميم العملييات االدار ية التيى تقيوم علي يا
المكتبات ومرافو المعلومات حتى تقدم خيدمات معلوميات ترقيى اليى
مسيييتو عي يالى تناايييي ميييع معيييا يرالجودع فيييى االداء ايييعدبالي
.)2006
والتحيول نحيو ا دارع ا لكترونيية فيت المكتبيات ومرافيو المعلومييات
ال مكيين أن تحقييو بييدون تل يييل العناسيير البشيير ة التييت تتعامييل مييع
التقنية ا لكترونية والتيت تتتليي اال تميام بالتيدر ي لتنميية وتتيو ر
القييييدرات التقنييييية والكفيييياءع العلمييييية فييييت مجييييال تقنييييية المعلومييييات
واالتصيياالت لييد المييد ر ن ميين أجييل مسيياعدت م علييى ا لمييام بمييا
حقو تتبيو ا دارع ا لكترونية والقيدرع عليى التعاميل مع يا بفاعليية
حسين بن محمد .)2009
و نيييا تيييلتت الحاجييية الملحييية لتيييدر ي ميييد ر المكتبيييات ومرافيييو
المعلومييات علييى االحتياجييات التدر بييية الالهميية للتعامييل مييع ا دارع
ا لكترونييية ميين خييالل تقييد م البييرامة التدر بييية المكثفيية والموهعيية
والمتصلة بعمل المد ر ن فيت المكتبيات ومرافيو المعلوميات والتيت
نبإيييت أن تنتليييو مييين احتياجيييات م التدر بيييية التيييت تتعليييو بم يييارات
التعامل ميع الحاايي اآليت وكيفيية التعاميل ميع الشيبكات والتتبيقيات
والبييرامة المتعلقيية بييا دارع ا لكترونييية وكيفييية تخييس ن وااييترجا
المعلومييييات والبيانييييات صلييييى جانييييي االحتياجييييات المتعلقيييية بييييلمن
المعلوميييييييييييييات واييييييييييييير ة البيانيييييييييييييا ت ).)Armstrong ,2006
بير أن تتبيو ا دارع ا لكترونية فت المكتبيات ومرافيو المعلوميات
فت الدول النامية ميا هال واجي بيالكثير مين الصيعوبات والمشيكالت
الناجمة عن عملية التإيير والتت تحول دون االايتفادع مين معتييات
العصير التكنولوجيية والقييام بيدور ا فيت التنميية والبنياء التيت تنشييد ا
يا اليدول فيت كافية المجياالت مميا أوجيد فجيوع بيين صدارع المكتبيات
ومرافييو المعلومييات وااييتخدام التقنييية الحد ثيية كمييا أد صلييى وجييود
تبيييا ن واهيييي فيييت ج يييود ا دارات بالمكتبيييات ومرافيييو المعلوميييات
خيييالل تتبيق يييا ليييإلدارع ا لكترونيييية وقيييد صيييل األمييير فيييت بعيييض
األحيييان صلييى اجت ييادات شخصييية أةنيياء تتبيييو ا دارع ا لكترونييية (
.Dowlin,.
)2005
من يا المنتلو ظ رت الحاجة صلى ييا الورقية لتحد يد كيفيية األخيي
بتتبيقيييات ا دارع ا لكترونيييية فيييت المكتبيييات ومرافيييو المعلوميييات
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كمييدخل لتتييو ر العمييل ا دار واالاييتفادع ميين تقنيييات المعلومييات
لمواكبة متتلبات العصر الرقمت.
أهداف الدراسة:
ت دف الدرااة صلى:
 )1تحد ييد مف ييوم ا دارع ا لكترونييية وأ ييداف ا وخصاالص ي ا وأ ييم
عناسر ا .
 )2المبييررات التييت تييدعو صلييى التحييول نحييو ا دارع ا لكترونييية فييى
مرافو المعلومات.
 )3مجاالت تتبيو ا دارع ا لكترونية فى مرافو المعلومات .
 )4متتلبات تتبيو ا دارع ا لكترونية فى مرافو المعلومات.
 )5المعوقات التت تحد من تتبيو ا دارع ا لكترونية
 )6الم ييارات الييالهم توافر ييا فييت ال ي يية ا دار يية ا لكتروني ية فييى
مرافو المعلومات.
 )7وهييع رة يية مقترحيية لالحتياجييات التدر بييية الالهميية للعنصيير
البشر فى ا دارع ا لكترونية فى مرافو المعلومات.
مشكلة وتساؤالت الدراسة:
تحييييياول ييييييا الدرااييييية ا جابييييية عييييين األايييي لة التاليييييية :
 -1ما يو الوهيع اليرا ن فيت المكتبيات ومراكيس المعلوميات العيادع
ال نداة االدار ة بمجتمع الدرااة ؟
 -2يييل جمييييع القييياالمين عليييى ادارع المكتبيييات ومراكيييس المعلوميييات
مؤ لون للعمل فت ندرع االدارع بمجتمع الدرااة ؟
-3ما الدور الجد د الخصياالى المعلوميات فيت نيدرع االدارع بمجتميع
الدرااة ؟
-4ميييا الم يييارات المتليييوت مييين م اكتسييياب ا ل نيييدرع االدارع بمجتميييع
الدرااة ؟
 -5ل وجد تعاون ومشاركة بين اخصياالى المعلوميات فيت المكتبيات
ومراكييس المعلومييات فييت مجييال نييدرع االدارع بمجتمييع الدراايية ؟
-6مياأ م المقترحيات والتوسييات التيت قيد تسي م فيت تتيو ر الوهيع
الحيالت الخصيياالى المعلوميات ميين أجيل دعيم نييدرع االدارع بمجتمييع
الدرااة ؟
أهداف الدراسة :
 -1ت يييدف ييييا الدرااييية صليييى صدراة مف يييوم نيييدرع االدارع ب يييدف
التعيييرف عليييى صمكانييييات اخصييياالى المعلوميييات للتحيييول تجييياا ييييا
المف ييييوم لتكييييو ن ر قيييية اييييليمة لييييإلدارع فييييت المكتبييييات ومراكييييس
المعلومات بمجتمع الدرااة.
 -2التعرف عليى م يام ووظياالف اخصياالى المعلوميات المسي ول عين
ندرع االدارع بمجتمع الدرااة .
 -3تحد د المشكالت فت نقص ا مكانات واألداء وتحد د احتياجات
المكتبييات ومراكييس المعلوميييات وتصيينيف القيييو البشيير ة بمجتميييع
الدرااة.
 -4مييا ييو الييدور الييي مكيين صن قييوم بي اخصيياالى المعلومييات فييت
ندرع االدارع وما مكن أن تحقق لمجتمعنا العربيت راياء أاسي
كمجتمع معلوماتت قادر على منافسة المجتمعات المتقدمة؟
 -5التعيييييرف عليييييى مجييييياالت االايييييتفادع مييييين نيييييدرع االدارع فيييييت
التختيط وا ا ي ام فييت ه ييادع الن ييوا بلداالنييا فييت مجييال المكتبييات
والمعلوميييييات وحيييييل المشيييييكالت واالرتقييييياء بمسيييييتو أخصييييياالت
المعلومات .
مجال الدراسة و حدودها :
 -1النطاق الموضوعي:
موهييو الدراايية ييو التييياةيرات االدار يية الحد ثيية علييى المكتبيييات
ومرافييو المعلومييات فييت نييدرع االدارع التييت تتمثييل فييت ااييتخدام
التكنولوجيا الحد ثة فيت صنتيال المعلوميات وتقيد م خيدمات المعلوميات
التييت تسييتند علييى شييبكات المعلومات وقييد تييم التركيييس فييت الدراايية
الحالييية علييى المكتبييات ومراكييس المعلومييات الجامعييية فييى منتقيية
القا رع الكبر .
 -2النطاق الزمني:
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تمثيل النتياق السمنيت ل ييا الدرااية فيت الفتيرع التيت أجر ي الباحثية
خالل ييا المسييي الميييدانت للمكتبييات مجتمييع الدراايية وكلييك خييالل
الفصيل الدراايت الثيانت للعيام الجيامعت  2017-2016مميا يوحت
بلن النتاالة التت خرل ب ا المسي تنتبو على المدع المشار صلي ا .
 -3النطاق المكاني:
تكييون مجتمييع الدراايية الحالييية ميين المكتبييات الجامعييية فييت منتقيية
القيا رع الكبير وقيد وقيع االختييار عليى المكتبيات التاليي اايماة ا
ن رااً لتفاوت تبعيت ا ا دار ة و ت:
 oالمكتبة المركس ة الجد دع بجامعة القا رع.
 oالمكتبة المركس ة بجامعة حلوان
 oالمكتبة المركس ة بجامعة 6اكتوبر
 oالمكتبة المركس ة بجامعة مصرللعلوم والتكنولوجيا
 oمكتبة اال رام الكند ة بالقا رع .
والحقيقة أن النماكل المشار صلي ا وقع علي يا االختييار لتمثيل المجتميع
الكلت ن راً لتميس مد ر وأخصاالى المعلوميات فيى ييا المكتبيات
فت مجال صدارع المعلومات حي تتوافر ل يا ال يروف المناايبة مين
حي جيودع واكتميال التج ييسات اآليية والفنيية ول يا تجيارت قاالمية
فييييى ا دارع ا لكترونيييييية وتوظييييييف تقنييييية الحاايييييبات فيييييت صنتيييييال
المعلومات وتقد م الخدمات.
منهج الدراسة و خطواتها :
لتحقييييو أ يييداف ييييا الدرااييية قامي ي الباحثييية باايييتخدام المييين ة
الوسفت المسحت ) بوسف األنسي لمعالجية ال يا رع قييد الدرااية
.ممييا مكيين الباحثيية ميين تقييد م وسييف شييامل لمجتمييع الدراايية.
وتييم جمييع المعلومييات المتلوبيية ميين خييالل االاييتعانة بييلكثر ميين أداع
و ى:
 -1مراجعيية ا نتييال الفكيير المتعلييو بالموهييو بيياللإتين العربييية
وا نجليس ة.
 - -2صجيييراء مقيييابالت رايييمية ميييع ميييدر ين المكتبيييات وأخصييياالت
المعلومات بمجتمع الدرااة.
 -3اعداد قاالمة المراجعة وتم توه ع  )75قاالمة مراجعية ميع ن ا ية
شي ر نييا ر 2017والعينيية العشييواالية التييى تييم درااييت ا ييى عبييارع
عيين عييدد  )50مييد ر وأخصيياالى المعلومييات ميين المجمييو الكلييى
والقييام بس يارات ميدانيية للمكتبييات المشياركة فيت مجتمييع الدراايية
وكلييك بإييرا التعيييرف علييى واقييع تليييك المكتبييات ومييد صايي ام
المد ر ن واخصياالى المعلوميات فيت نيدرع االدارع والوقيوف عليى
أ م المشكالت التت تواج م فت يا الصدد.
الدراسات واالدبيات السابقة -:
درااية بعنييوانو االدارة االلكترونيةة فةةى مراكةز المعلومةةات وتحقيةةق
الجةةودة الشةةاملة فةةى جامعةةة البصةةرة بةةالعراق  :دراسةةة ميدانيةةة"
ل ييد ييارق  )2015تنيياول الدراايية االدارع االلكترونييية ودور ييا
فييى المكتبييات و مراكييس المعلومييات الجامعييية ميين خييالل االدارع بييين
ماهي ا و حاهر ا ةم المف وم العيام ليالدارع التقليد ية مين وج يات
ن ييير مختلفييية العميييل االدار االلكترونيييى ودواعيييى التحيييول مييين
االدارع التقليد ييية اليييى االلكترونيييية وا ميت يييا و أايييباب ا و مرحلييية
الفاكس
والتليفييون الفاعييل و انتشييار الثقافيية االلكترونييية فييى عصيير العولميية
واالدارع االلكترونية ومد تلةير ا على آلية تبيادل المعلوميات داخيل
المكتبات ومراكس المعلومات.
كميييييييا تنييييييياول الدرااييييييية ا تيييييييا االدارع االلكترونيييييييية و عالقت يييييييا
بالمصيييتلحات االلكترونيييية االخييير و أ ميت يييا وأ يييداف ا ومسا ا يييا
وعيوب يييا وخصاالصي ي ا وأبعييياد ا دارع االلكترونيييية ودور االدارع
االلكترونيييية فيييى ادارع خيييدمات المعلوميييات بالمكتبيييات و دور ن يييم
المعلومييات ومتتلبييات تتبيييو ادارع الجييودع الشيياملة ةييم واقييع االدارع
االلكترونية فى مراكس المعلومات وتحقيو الجودع الشاملة فى جامعية
البصرع بالعراق.
وتشير درااة بعنوان وا دارع والمعرفة االلكترونيةو نجيم )2009
أن ا دارع ا لكترونييية تعنييت قييدرع القتاعييات المختلفيية علييى تييوفير
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الخدمات للموا نين وصنجاه المعامالت عبير شيبكة ا نترني بسيرعة
ودقة متنا يتين وبتكاليف ومج ود أقل .
وجييييياء فييييييى درااييييية بعنييييييوان ا دارع ا لكترونيييييية حسييييييين بيييييين
محمد  )2009أن االدارع االلكترونية ليس أعماال تم صنجاه ا عبير
شييبكة ا نترن ي أو عبيير الشييبكة الداخلييية االنتراني ) وأ تييا ليس ي
عملييية تبييادل للملفييات والمعلومييات داخييل منتقيية مييا أو بين ييا وبييين
بير ييا ميين المن مييات االكسييتران ) بقييدر مييا ييت ااييتخدام لنتييال
القييدرع التقنييية فييت تحسييين مسييتو ات أداء األج ييسع ا دار يية ورفييع
كفاءت يييا وتعس يييس فعاليت يييا فيييت تبيييادل المعلوميييات وتقيييد م الخيييدمات
للميييوا نين وقتيييا األعميييال بسيييرعة عاليييية وتكلفييية منخفتييية ميييع
همان ار ة وأمن المعلومات المتناقلة فى كات الوق .
وجاء فى درااة بعنوان و ا دارع ا لكترونية و نبيل جياد )2008
صلييى أن ييا ااييتراتيجية صدار يية لعصيير المعلومييات تعمييل علييى تحقيييو
خدمات أفتل للمستفد ن مين المكتبيات ومؤاسيات المعلوميات ميع
اايييتإالل أمثيييل لمصيييادر المعلوميييات المتاحييية مييين خيييالل توظييييف
المييوارد الماد يية و البشيير ة المتاحيية فييت ص ييار صلكترونييت حييد ميين
أجل ااتإالل أمثل للوق والمال والج د وتحقيقا للمتالي المسيت دفة
بالجودع المتلوبة.
وتتناول درااة بعنيوان اليدور الجد يد لم نية المعلوميات فيت عصير
نداة المعرفية وصدارت يا ) نعيمية حسين  )2007التعر يف باليدور
الجد د للم نة مع تحد د متتلبيات ييا اليدور مين ا عيداد والتل ييل و
تحد د متتلبيات صدارع المعرفية و ندايت ا وأاياليب ا بميا تيمن رايم
ا ار العام والوسيف اليوظيفت المتليوت فيت أخصياالت المعلوميات
كعامييل أو مييد ر معرفيية .وقييد أوس ي الدراايية بعييدد ميين التوسيييات
وميين أ م ييا  :أن تنفيييي م ييام م نيية صدارع المعرفيية تسييتوجي مسييا مة
فر يو عمييل بم يارات متعييددع ومترابتية ومتكامليية ميع التركيسعلييى
دور أخصاالت المعلومات كعتو فعال فت فر يو العميل وتعس يس ييا
الدور بالتعلم المستمر والتواسل مع المستجدات والتآلف مع أعتياء
الفر و اآخر ن خصوسًا الي ن عمليون عليى تتيو ر الين م الخبييرع
وقواعيييييد البيانيييييات .كميييييا أوسيييي الدرااييييية بتيييييرورع أن كيييييون
الختصاسييييت المكتبييييات والمعلومييييات دور ومشيييياركة فعاليييية فييييت
تشخيص أبعاد الن م وأ داف ا وعمل ا ومخرجات يا باعتبيار أن اليدور
األااات لم نة المكتبيات والمعلوميات كمين فيت صدارع المعرفية التيت
جي أن قوم ب ا اختصاست المكتبات.
وتتنييياول درااييية بعنيييوان وا دارع ا لكترونيييية ” محمدالصييييرفت
 )2007بان يييا مجموعي ية مييين الج يييود التيييت تعتميييد عليييى تكنولوجييييا
المعلومات لتقد م المنتجات لتالب ا من خالل الحااي اآلت والسيعت
لتخفيف حدع المشكالت الناجمة عن تعامل المستفيد ن مين المكتبيات
بما س م فت تحقيو الكفاءع والفاعلية فت األداء التن يمت “.
وتشير درااية بعنيوانو ا دارع ا لكترونيية وأفياق تتبيقات يا العربيية
و ايييعدبالي  )2005اليييى ان االدارع االلكترونيييية يييى “من ومييية
األعميييال واألنشيييتة التيييت يييتم تنفييييي ا صلكترونييييا نجييياه األعميييال
بااييتخدام اليين م والوايياالل ا لكترونييية عبيير الشييبكات” وبيييلك ف ي ن
ا دارع ا لكترونية ت ااتخدام الواياالل والتقنييات ا لكترونيية بكيل
مييييا تقتتييييي الممارايييية أو التن يييييم أو ا جييييراءات القاالميييية علييييى
ا مكانييييات المتمييييسع لإلنترنييي وشيييبكات األعمييييال فيييت التختيييييط
والتن يم والتوجي والرقابة بدون حدود من أجل تحقيو األ داف.
وتشيييير درااييية بعنيييوان وا دارع ا لكترونيييية و رهيييوان )2004
تعر فاً لإلدارع ا لكترونية ككير فيي أن يا ” عمليية ميكنية جمييع م يام
وأنشتة المؤاسة ا دار ة باالعتماد عليى جمييع تقنييات المعلوميات
التييرور ة للوسييول صلييى تحقيييو أ ييداف ا دارع الجد ييدع فييت تقليييل
ااتخدام الورق وتبسيط ا جراءات والقتاء على اليروتين وا نجياه
السر ع والدقيو للم يام والمعيامالت لتكيون كيل صدارع جيا سع لربت يا
مع الحكومة ا لكترونية الحقاً “.
وتؤكييد الدرااييات السييابقة فييى العمييوم علييى أن ا دارع ا لكترونيييية
ن ييام عتمييد علييى قيييام المؤاسيية بااييتخدام الوايياالل ا لكترونييية فييت
صجراء معامالت ا والتواسل مع عمالال ا أو المستفيد ن مين خيدمات ا
أو التواسل بين العاملين في ا والج ات الرقابية وكليك ب يدف تيسيير
صجييراء وتنفييييي األعمييال ا دار ييية والرقابييية علي يييا بمييا تناايييي ميييع
التتور الحادث فت مجال تكنولوجيا المعلومات.
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كمييا أن الدرااييات السييابقة تشييير صلييى أن ا دارع ا لكترونييية تتميييس
بالسمات اآتية-:
 -1أن يا عمليية صدار ية تسيتفيد مين ا مكانيات المتمييسع لإلنترني ممييا
حقيييو السيييرعة الفاالقييية فيييت صنجييياه العملييييات ا دار ييية عييين بعييييد.
 -2أن ييا تعتمييد علييى االنتقييال ميين صدارع األشييياء صلييى صدارع الرقميييات.
 -3أن ييا تعنييت االنتقيييال ميين التن ييييم ال رمييت صليييى التن يييم الشيييبكت.
 -4التتقيد بحدود السمان أو المكان.
-5تعتمد على ن يم المعلوميات ا دار ية اليكيية باايتخدام من وميات
وتقنيات محوابة تتتمن القدرع على التفكير والرة ة واليتعلم والف يم
وااييييييتنباة المإييييييس العييييييام ميييييين اييييييياق المعلومييييييات المنتجيييييية.
 -6أن ييا تقييوم علييى التحييول ميين المركس يية الوظيفييية صلييى الالمركس يية
وصلى ال ياكل التن يميية المرنية المسيتندع صليى المعلوميات والعميل مين
خالل فرق العمل ال من خالل الفرد م ما بلغ نبوب .
المفاهيم ومصطلحات الدراسة-:
االدارع االلكترونية :Electronic Management
عتبر مف وم ا دارع ا لكترونية واحدًا من المفا يم الحد ثة فت الفكير
ا دار المعاسيير ف ييت تعييد نمت ياً جد ييداً تييرة آةييارا التكنولوجييية
علييى صدارع المؤاسييات وعلييى ااييتراتيجيات ا ووظاالف ييا .والواقييع أن
يييييا التييييلةيرات ال تعييييود فقيييييط صلييييى البعييييد التكنولييييوجت المتمثيييييل
بالتكنولوجيات الرقمية وصنميا امتيد أ تيا صليى البعيد ا دار المتمثيل
فت تتو ر المفيا يم ا دار ية التيت تراكمي لعقيود عد يدع وأسيبح
تعمل على تحقيو المس د من المرونة ا دار ة فيت التمكيين ا دار (
)Loudon, K. , 2010
وقد ظ ر مصتلي تقنية المعلومات ا دار ة بالم وم المعاسر وأخي
فت االنتشار بشكل كبير فيت العميل ا دار بكيل القتاعيات وأخييت
الكثير من الدول ب يا التقنيات وعملي عليى صدخال يا فيت مؤاسيات ا
وا عيييالن عييين تتبييييو ا دارع ا لكترونيييية وفيييو ختيييط مرايييومة
وأ داف محيددع صال أن اايتخدام ييا التقنييات ال سياعد عليى تحقييو
األ داف المرجيوع فيت العميل ا دار دون تيوافر العنصير البشير
القادر على ااتخدام ا واالاتفادع من يا وتيوافر الشيفافية فيت التعاميل
مع المعلومات ا دار ة اعد بالي .)2006
والواقييع أن فكييرع ا دارع ا لكترونييية تتعييد بكثييير مف ييوم الميكنيية
الخاسة ب دارات العمل داخيل المؤاسية صليى مف يوم تكاميل البيانيات
والمعلومات المختلفة والمتعيددع واايتخدام تليك البيانيات والمعلوميات
فييت توجي ي اياايية وصجييراءات عمييل المؤاسيية نحييو تحقيييو أ ييداف ا
وتيييوفير المرونييية الالهمييية لالايييتجابة للمتإييييرات المتالحقييية ايييواء
الداخلية أم الخارجية.
وبيلك تشمل ا دارع ا لكترونيية جمييع مكونيات ا دارع مين تختييط
وتنفييييي ومتابعييية وتقيييييم وتحفييييس ميييع تتميس يييا بقيييدرت ا عليييى تخلييييو
المعرفة بصورع مستمرع وتتيو ر البنيية المعلوماتيية داخيل المؤاسية
بصورع تحقو تكامل الرة ة و يا ما دفيع الكثيير مين من ير الفكير
ا دار المعاسيير للن يير صلي ييا علييى أن ييا صنجيياه الوظيياالف ا دار يية
بكفا ة وفعالية بااتخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لتحقيو أ يداف
المن مة .( Etim, 2002
وباختصار ف ن ا دارع االلكترونية ى العملية ا دار ة القاالمية عليى
ا مكانيييات المتميييسع لالنترني وشييبكات ا عمييال فييت التختيييط
والتوجي والرقابة على الموارد والقدرات الجو ر ة بدون حدود مين
اجل تحقيو األ داف و ت صدارع بدون أوراق أو همان أو متتلبيات
جاميدع حيي صن ييا تعتمييد علييى األرشيييف ا لكترونييت والبر ييد
ا لكترونت و األدلة و المفكرات ا لكترونية و الراياالل الصيوتية و
ت مؤاسة شبكية ككية تعتميد عليى عميال المعرفية knowledge
( Maryam Alavi and Dorothy E. Leidner, .worker
2011).
 ال ندرع Reengineeringظ رت ال ندرع فت بدا ة التسعينات عندما أ لو الكاتبان األمر كييان
ما كل امر وجيمس شامبت ال ندرع كعنوان لكتاب ما الش ير نيدرع
المن مات ) ومني كليك الحيين أحيدة ال نيدرع ةيورع حقيقيية فيت عيالم
ا دارع الحد بما تحمل من أفكار بير تقليد ة ودعوع سر حة اليى
صعييييادع الن يييير وبشييييكل جييييير فييييت كافيييية األنشييييتة وا جييييراءات
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وا اتراتيجيات التيت قامي علي يا الكثيير مين المن ميات والشيركات
العاملة فت عيالم الييوم .و سيعى مف يوم ال نيدرع اليى صحيداث تإيييرات
جير يية فييى أايياليي و ييرق العمييل بالمن مييات للتنااييي مييع ص قييا
ومتتلبات يا العصر). (Keglovits, B. 2015
و تبين من خيالل المفيا يم المختلفية لمين ة صعيادع نداية ا دارع أني
من ة متكامل شمل كل التوج ات ا دار ة للتتو ر و جمع بين يا فيى
كيييان متكامييل قييوم علييى االاييتفادع ميين جميييع المسييتجدات ا دار يية
والتكنولوجية .
وب يا مكننيا تعر يف ال نيدرع أو نداية االدارع بلن يا جمييع األنشيتة
داخل الن ام التى تقوم على صعادع التصيميم الجيير لجمييع العملييات
ا دار ة بالمن مة وصعادع الن ر فيى العمليية ا دار ية وفيى أ يداف
صعيييادع نداييية ا دارع واألايييبات والمتإييييرات ا جابيييية للتجيييارت
الدولييية عييادع ندايية ا دارع والمسييارات السييلبية للتجييارت الدولييية
عييادع نداييية ا دارع مييع ربيييط كيييل تلييك المفيييا يم بن يييام ا دارع
بالمكتبات ومرافو المعلوميات مجتميع الدرااية وبفيروا الدرااية
وأ داف ا.
Human
Resource
 ادارع المواردالبشييييييير ة -HRMManagement
تشيييير الميييوارد البشييير ة صليييى األشيييخاا العييياملين فيييت المن ميييات
والمؤاسات وت تم صدارع الموارد البشر ة ب دارع يؤالء األشيخاا
مييين خييييالل أايييياليي وصاييييتراتيجيات معينييية تعمييييل علييييى رفييييع أداء
الموظفين وحيل مشياكل العميل وتحقييو المن مية أل يداف ا المنشيودع
وتقع مس ولية يا ا دارع على عاتو ااتشار الموارد البشير ة صليى
جاني المد ر ن التنفيي ين العاملين بالمن مة د ارق .)2015
صكن الميوارد البشير ة يى ةيروع المن ميات الحد ثية كميا تعتبير أحيد
أ يييم أدوات تحقييييو التنميييية لييييا جيييي تنميت يييا عييين ر يييو التعلييييم
والتيدر ي وتتييو ر من ومية المييوارد البشيير ة عمليية صدار يية من جييية
مسييتمرع مرتبتيية بل ييداف ا دارع المحلييية وراييالت ا وت ييدف لتلبييية
احتياجات ييامن العماليية باألعييداد والخصيياالص المتلوبيية والتييى تعمييل
على تحقيو أ داف ا .
 ن يييم المعلوميييات ا دار ييية Management InformationSystems - MIS
ن ييييم المعلومييييات ا دار يييية Management Information
 Systems - MISت أن مة محوابة سمم ب دف خدمة المدراء
فييت المن ميية .وتجمييع مييابين تقنييية المعلومييات وعلييوم الحااييبات و
االدارع وت ييدف صلييى بنيياء أن ميية حااييوبية تكنولوجييية تعمييل علييى
مساعدع المؤاسات المختلفة فت القيام بلعمال يا وتقيوم بعيدع وظياالف
مييييين المسييييياعدع المكتبيييييية والقييييييام بالم يييييام المحاايييييبية و تن ييييييم
ا جتماعات و كل ما قد ساعد المؤاسات فت عمليية اتخياك القيرار
اعدبالي .)2006
كميا أن ااييتخدام المؤاسييات لليين م الحااييوبية فييت العمليييات ا دار يية
خفف من األعباء وتخلى عن االعمال الورقية.
والخالسية أن ن يم المعلومييات ا دار ية يت ر قيية من مية لعييرا
معلومييات الماهييت والحاهيير المتعلقيية بالعمليييات الداخلييية واآةييار
الخارجييية .كمييا أن ن ييم المعلومييات تييدعم عملييية التختيييط وا دارع
ونشيييا ات المشيييرو داخيييل جمعيييية تن ييييم األايييرع بحيي ي تيييوفر
المعلومييات المنااييبة فييت الوقي المقييرر للمسييا مة الفعذاليية فييت اتخيياك
القرار اعد بالي .)2005
المبررات التي تدعو إلى التحول نحو اإلدارة اإللكترونية في مرافةق
المعلومات-:
نيياة عييدد ميين المبييررات والييدواعت التييت تييدفع بالمكتبييات ومرافييو
المعلومات صلى السعت نحو تتبيقيات ا دارع ا لكترونيية .فقيد تسيبب
مجموعيية ميين التتييورات علييى مسييتو العييالم – خاسيية مييع بدا يية
األلفييية الثالثيية -فييت ظ ييور مييا أسييبي عييرف ب يا دارع ا لكترونييية
والتييت ن يير صلي ييا الكثييير ميين المتخصصييين علييى أن ييا فلسييفة صدار يية
حد ثيية فرهييت ا الثييورع الرقمييية وتوج ييات العولميية والد مقرا ييية
وتكاةف ييا العواميل فيت تقيد م عيدد مين المبيررات التيت دعي صليى
التحيييول مييين ا دارع التقليد ييية صليييى ا دارع ا لكترونيييية فيييت مع يييم
المؤاسات تبعيا لمتإييرات العصير وتحد اتي ولقيد أجميع العد يد مين
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الباحثين على أن ناة كثييرا مين المبيررات التيت دعي صليى التحيول
نحو ا دارع ا لكترونية فيت مرافيو المعلوميات مكين تلخيصي ا فيميا
لت مكاو  2010عسمت : )2008
 -1التسييار فييت الثييورع التكنولوجييية والمعرفييية التييت فرهي نفسي ا
علييى مختلييف مجيياالت الحييياع ا نسييانية وميين بين ييا قتييا التعليييم.
 -2التكيييييف مييييع متتلبيييييات البي يييية المحيتييييية بالمكتبييييات ومرافيييييو
المعلومييات وتجنييي العسليية والتخلييف عيين مواكبيية العصيير بتحد ات ي
وبالتالت السعت صلى تحقيو الكفا ة ا دار ة النوعيية والكميية المالالمية
للفكر ا دار التقنت المعاسر.
 -3االنفتياح والتكامييل بيين المجتمعييات ا نسيانية كلييك االنفتياح الييي
أوجدتي عولميية ا عييالم ميين خييالل الثييورع التكنولوجييية ومحيياوالت
اليربط بيين أفييراد المجتميع ا نسييانت ككيل مين خييالل شيبكة ا نترني
والفتيييييياء ا لكترونييييييت وميييييييا صلييييييى كليييييييك ميييييين أدوات رقميييييييية.
 -4التحول نحو التعليم ا لكترونت و حوايبة جمييع العملييات داخيل
يييييييييييييا الجامعييييييييييييات بمييييييييييييا في ييييييييييييا الجوانييييييييييييي ا دار يييييييييييية.
 -5التوج ي نحييو توظيييف وااييتخدام التتييور التكنولييوجت واالعتميياد
عليييييى تكنولوجييييييا المعلوميييييات فيييييت اتخييييياك القيييييرارات ا دار ييييية.
 -6اهد يياد حييدع المنافسيية بييين مرافييو المعلومييات وهييرورع وجييود
آلييييييييييات للتمييييييييييس داخيييييييييل كيييييييييل مؤاسييييييييية تسيييييييييعى للتنيييييييييافس.
 -7االاييتجابة لتحقيييو هييرورع االتصييال المسييتمر بييين العيياملين فييت
مرافيييو المعلوميييات ميييع اتسيييا نتييياق العميييل وتشيييعي تخصصيييات .
 -8شروة التوظيف الحالية التت تشترة على المتقدم للعميل ا دار
فت مرافو المعلومات ف م التكنولوجيا الحد ثية وكيفيية التعاميل مع يا
وتتو ع ا فت حل المشكالت ا دار ة والتعليمية بفعالية.
متطلبات اإلدارة اإللكترونية الحديثة بمرافق المعلومات -:
تتييم بي يية ا دارع ا لكترونييية بمرافييو المعلومييات المجيياالت التالييية
والتت تإتت كافة أنوا المعلوميات المتداولية فيت أ مكتبية اومرفيو
معلومات ارق عبدالرةوف :)2007
 صدارع المحتو Enterprise Content Management
 صدارع المعرفة Knowledge Management
 صدارع السييجالت واألرشييفة Record Management and
Archiving
 صدارع أتمتة األعمال Business Process Management
 صدارع محتو ا نترن Web Content Management
Social
Media
 صدارع أدوات ا عيييييييالم االجتمييييييياعت
Management
 ككاء األعمال Business Intelligence
 صدارع البيانات الراليسية Master Data Management
كما تعتمد عملية ا دارع ا لكترونية على المتتلبات التالية:
أن المعلوميات ييت أحييد أ يم اسييول مرافييو المعلوميات التييت ل ييا
تلةير كبير على صنتاجيت ا وبالتالت جي اال تمام ب ا والحفاظ علي ا.
جي أن تتوفر المعلومات بين من حتاج ا داخيل أ مكتبية وفقيا
لصالحية كل واحيد مين م وبالتيالت في ن التشيارة فيت المعلوميات بيين
العاملين أمر أااات لنجاح أ مكتبة.
جييي اال تمييام باالحتف ياظ بالمعلومييات وتسييجيل ا لتبقييت أل ييول
فترع ممكنة حسيي حاجية العميل و يتم كليك مين خيالل تيوفير البيرامة
واألج سع ووهع السيااات التت تتمن كلك.

سلبيات ومعوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية بمرافق المعلومات-:

امل حسين عبدالقادرعلى
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عتيييرا تتبييييو ا دارع ا لكترونيييية بعيييض المعوقيييات التيييت نبإيييت
وهع ا فت االعتبار عند التوج نحو تتبيق يا فيت المكتبيات ومرافيو
المعلومييات وتييتلخص أ م ييا فيييت هييعف الثقافيية ا لكترونييية ليييد
مد ر مرافو المعلومات وعدم الثقة فت الواياالل ا لكترونيية صليى
جانييي العيياالو اللإييو المتمثييل فييت أن مع ييم البرمجيييات ا لكترونييية
تعتمييد علييى اللإيية ا نجليس يية والييينقص فييت العنصيير البشيير مييين
المبيييرمجين والفنييييين ومقاومييية بعيييض الميييد ر ن كو ا مكانييييات
المحييييدودع للتحييييول نحييييو ا دارع ا لكترونييييية صلييييى جانييييي بعييييض
المعوقات األخر و مكن تصنيف المعوقات التت تواج ا دارع فيى
مرافييو المعلومييات حييال تتبيق ييا لييإلدارع ا لكترونييية ميين خييالل مييا
لت:
معوقييييات تتعلييييو بالجوانييييي ا دار يييية والتن يمييييية وتشييييمل محمييييد
الصيرفى :)2007
 -1قلييية تحمييييس القيييييادات ا دار ييية ليخييييي بسياايييية تتبيييييو ا دارع
ا لكترونية.
 -2هييييييعف ا تمييييييام ا دار ييييييين بتتبيقييييييات ا دارع ا لكترونييييييية.
 -3االفتقييييار صلييييى التشيييير عات واللييييواالي المن ميييية لبييييرامة ا دارع
ا لكترونية للتعامل ميع جيراالم الحاايي اآليت واالختراقيات األمنيية.
 -4مقاوميية التإيييير ميين قبييل بعييض المييد ر ن وكو السييلتة اعتقيياداً
ميييين م بييييلن التإيييييير لييييإلدارع ا لكترونييييية شييييكل ت د يييدًا لسييييلتت م.
 -5نقيييص األن مييية والليييواالي ا دار ييية الخاسييية بتن ييييم التعيييامالت
ا لكترونييييييييييييية بيييييييييي يين المكتبييييييييييييات ومرافييييييييييييو المعلومييييييييييييات.
معوقييييييييات بشيييييييير ة وتشييييييييمل حسييييييييين بيييييييين محمييييييييد :)2009
 -1بموا مف وم ا دارع ا لكترونية لد بعض القيادات ا دار ية
ليلك ف ن األمر حتال صلى توهيي المف وم وتوفير األرهية الفكر ية
الالهمة لتنفييا.
 -2نقيييص القيييو البشييير ة المؤ لييية للتعاميييل ميييع العصييير الرقميييت
بتتبيقات وتعامالت ا لكترونية داخل المكتبيات ومرافيو المعلوميات.
 -3قلية المتخصصيين فيت برمجييات الحااييي اآليت ايواء أكيان كلييك
فييييييييييييييت مجييييييييييييييال م نداييييييييييييييت الصيييييييييييييييانة أم المبييييييييييييييرمجين.
 -4قليية خبييرع اخصيياالى المعلومييات الييي ن لييد م ا لمييام بالم ييارات
األااايييييية الايييييتخدامات الحاايييييبات اآليييي ية وشيييييبكات ا نترنييي ي .
 -5قلة برامة التدر ي وتنمية الم ارات فت مجيال التقنيية المتتيورع.
 -6هيييييعف م يييييارات اللإييييية ا نجليس ييييية ليييييد بعيييييض اخصييييياالى
المعلوميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات.
 -8تخييوف الكثييير ميين القييو البشيير ة فييت مرافييو المعلومييات ميين
التعيييييامالت ا لكترونيييييية تحسيييييباً لتسيييييرت أو هييييييا المعلوميييييات
الشخصية.
معوقات تقنية وفنية:
 -1هيييعف البنيييية التحتيييية لكثيييير مييين مرافيييو المعلوميييات ونقيييص
جا س ت يييا الايييتقبال التقنيييية الالهمييية للتحيييول ليييإلدارع ا لكترونيييية.
 -2هعف القدرع التكنولوجية لشبكات االتصيال فيت بعيض المنيا و.
 -3نيييدرع تيييوافر خدمييية ا نترنييي للجم يييور المتعاميييل ميييع ا دارع
ا لكترونية بالمكتبات ومرافو المعلومات بالشكل المنااي.
 -4اعتميياد مع ييم البييرامة ا لكترونييية والمعلومييات الموجييودع علييى
شبكات االتصال على اللإة ا نجليس ة.
 -5هييعف البنييية التحتييية المتكامليية علييى مسييتو المكتبييات ومرافييو
المعلومات مما عرقل تتبيو ا دارع ا لكترونية .
 -6اخييييتالف مواسييييفات األج ييييسع ا لكترونييييية المسييييتخدمة داخييييل
المكتبات ومرافو المعلومات مما شكل سعوبة الربط بين ا.
معوقات مادية وتتمثل فيما يأتي:
 -1التكلفيييية المالييييية العالييييية الاييييتخدام الشييييبكة العالمييييية لإلنترنييي .
 -2قليية المييوارد المالييية المخصصيية للبنييية التحتييية الالهميية لتتبيييو
ا دارع ا لكترونية وبخاسة صنشاء الشيبكات وربيط المواقيع وتيوفير
األج سع والبرامة.
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 -3عدم وفرع المخصصات المالية التت تحتيال صلي يا عملييات تيدر ي
وتل يييل العناسيير البشيير ة الالهميية لتتبيييو ا دارع ا لكترونييية فييت
المكتبات ومرافو المعلومات.
 -4هييعف الرواتييي والحييوافس الماد ية والمعنو يية الالهميية لتشييجيع
اخصييييييياالى المعلوميييييييات فيييييييت المكتبيييييييات ومرافيييييييو المعلوميييييييات.
 -5قليية المصييادر المالييية المنااييبة لتحييد األج ييسع بصييفة مسييتمرع
خاسيية وأن تقنييية المعلومييات فييت تتييور مسييتمر األميير الييي جعييل
تحد األج سع مع يا التتورات سعبًا.
معوقات تتعلق باألمن المعلوماتي)(Jain,P.2012
عييييد األميييين المعلوميييياتت ميييين أ ييييم المعوقييييات فييييت تتبيييييو ا دارع
االلكترونية بمرافو المعلومات ومين معوقيات األمين المعلومياتت ميا
لت:
 -1الخوف من عدم القدرع على حما ية قاعيدع البيانيات مين االختيراق
أو التخر ي.
 -2الخييوف ميين صفشيياء المعلومييات ميين قبييل اخصيياالى المعلومييات أو
المستفيد ن من الن ام .
 -3الخوف من فقدان المعلومات أو عدم دقت ا عنيد صجيراء التحيد ثات
على الن ام ا دار ا لكترونت.
 -4فقييدان الثقيية فييت بييرامة التييلمين والحما يية عنييد تنفيييي المعييامالت
ا دار ة ا لكترونية.
وللتإلييي علييى يييا المعوقييات ف ي ن األميير تتلييي اال تمييام بتييدر ي
اخصيياالى المعلومييات التييت تلمييل التحييول نحييو ا دارع ا لكترونييية
باعتبيييار أن كليييك عيييد ميييدخال م ميييا مييين ميييداخل تتيييو ر اخصييياالى
المعلوميييات مييين ناحيييية ومحاولييية الوفييياء بمتتلبيييات تحقييييو ا دارع
ا لكترونييية ميين ناحييية ةانييية و نييا تكميين أ مييية تحد ييد االحتياجييات
التدر بيييية لميييد ر مرافيييو المعلوميييات باعتبيييار م القييييادات المعنيييية
بالتحول نحو ا دارع ا لكترونية.
إالدارة االلكترونية في مرافق المعلومات مجتمع الدراسة -:
كما تعمل المكتبة كمن مة تعليمية فلن االمر تتلي توفير المكتبيات
لقييييييادع قو ييييية فيييييت مجيييييال االدارع االلكترونيييييية وتحسيييييين ا دارع
االلكترونيييية فيييت جمييييع المجييياالت الراليسيييية للخيييدمات التيييت تقيييدم ا
المكتبيية .وميين أجييل مواكبيية النمييو المتسييار فييت المعرفيية ا نسييانية
تحتيييال المكتبيييات صليييى تنميييية الميييوارد ابتيييداءً مييين المتبوعييية صليييى
المصادر ا لكترونية والرقمية .ومن ناحيةأخر يالح أن محدود ية
التمو ل والتقنية والميوظفين والمسياحات تحيتم عليى المكتبيات صجيراء
تحلييييل دقييييو الحتياجيييات مسيييتخدمي ا والسيييعت صليييى وهيييع ختيييط
االايييييييتحواك التعاونيييييييية لتلبيييييييية احتياجيييييييات المسيييييييتخدمين نجيييييييم
عبييود  .)2009كمييا نبإييت تتييو ر وسيييانة كتييالول الوسييول صلييى
الجم يييور عبييير ا نترني ي واج ييية التفاعيييل أو بوابييية المكتبييية عليييى
ا نترني )  (Online public access catalog :OPACوالعميل
على تكامل مع الموارد الداخلية والخارجية على حد اواء.
لمواكبيية عصيير المعرفييية الرقمييية والشييبكات الحاليييية و يييا الحجيييم
ال االييل ميين مصييادر المعلومييات علييى شييبكة ا نترن ي والييي نمييو
بشكل كبيير ال أحيد عيرف بالتيبط العيدد الحقيقيت لصيفحات الو يي
على ا نترن حي تم صهافة سفحات جد دع كل ةانيية .الجامعيات
والمؤاسيييات البحثيييية يييت المسيييتودعات األااايييية للمعرفييية .ييييا
األسيييول الفكر ييية كات قيمييية عاليييية بإيييض الن ييير عميييا صكا كاني ي
سيييير حة أم هييييمنية ليييييا نبإييييت حصيييير ا وأرشييييفت ا وف راييييت ا
وتحييد ث ا وصتاحت ييا فييت شييكل رقمييت .وميين الم ييم أن تقييوم المكتبييات
بااتخدام ن ة جد د اللتقاة المعلومات المتاحية عليى شيبكة ا نترني
عن ر و الج ود التعاونية مثل معيار ودبلن كيورو Dublin core
والييي سييتند علييت مجموعيية ميين العناسيير المتفييو علي ييا دولي ياً فييت
صنشيياء ووسييف المصييادر ا لكترونييية والوسييول صلي ييا و الف ييار
التعاونية للمصادر المباشرع Cooperative online resources
 )catalogue (CORCمحمد فتحى .)2008
كمييا أن نيياة العد ييد ميين التييرق األخيير مثييل ااييتخرال البيانييات
وتحليل النصيوا وصدارع المحتيو و محركيات البحي وبيرامة الي
 spideringولإة البح التبيعية والتحليييييييل اللإييييييو والشييييييبكات
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الداللييية وااييتخرال المعرفيية ومف ييوم الصييفحات الصييفراء والتقنييية
فت مجال المعلومات المصورع ةنااليية األبعياد وةالةيية األبعياد ...صليخ.
كييل يييا التقنيييات وبير ييا جييسء ميين تتييور ان ميية صدارع المعرفيية.
و تتلييي نجيياح صدارع المعرفيية القييدرع علييى الوسييول صلييى المعلومييات
المخسنييية والمعرفييية بيييين العييياملين بتيييرق تقيييييم سيييحة وموةوقيييية
المعلومات التت تم الحصول علي ا من مصادر بير مللوفة و ييا قيد
شييكل فرسيية للم نيييين وخر جييت المكتبييات والمعلومييات ميين عكييس
خبيييرات م فيييت تعلييييم محيييو األميييية المعلوماتيييية حيي ي تمثيييل االدارع
االلكترونية نتاقا مستمرا فت حاجة صليى الم نييين الخبيراء فيت مجيال
صدارع المعلومييات .وتحتييال االدارع االلكترونييية بييال شييك صلييى التقنييية
الحد ثة ولكن ال مكن أن تم كلك على الوج األكميل بيدون الم نييين
الم ييرع وصخصييااليت المعلومييات وخر جييت أقسييام المكتبييات ييم جييسء
م يييم مييين يييؤالء الم نييييين ومسيييا مات م واهيييحة فيييت مجيييال صدارع
المحتو نجم عبود .)2009
االدارع االلكترونييية تعمييل علييى تحو ييل الوظيياالف االدار يية للمكتبييات
التقليد يية الى المكتبييات الرقمييية لتييوفر قاعييدع لمجموعيية ميين األنشييتة
الموهعيية .و ييت تييوفر كيييلك حلييوال موحييدع للتسييليم السيير ع بتر قيية
موةوق ب ا .ومع تسا د المكتبات الرقمية وتسا د لبيات المسيتفيد ن
شيجع المكتبييات ومرافيو المعلومييات عليى التكيييف ميع مف ييوم االدارع
االلكترونيييية للمحتيييو العلمي يت وتيييوفير المراجيييع االفتراهيييية عبييير
ا نترن اعد بالي .)2005
والتحييد األكبيير لمييد ر المعلومييات اليييوم ييو صنشيياء من ميية مكن ييا
تبادل المعرفة من اجل الوسيول اليى جيودع خيدمات المكتبية و ييا
أمر ال بيد مني فيت مجتميع المعرفية كميا أني ل يم العياملين فيت مجيال
المكتبات ومرافو المعلوميات ليكونيوا مبتكير ن بمعنيى .فكعير عالمييا
وتصمبم محليا .اليوم ميد ر و أخصياالبؤ المعلوميات ليد م المس يد
ميين الفييرا لتوايييع دور ييم التقليييد ميين خييالل االدارع االلكترونييية
وتن يم المحتو الرقمت وصتاحت .
ومن المتوقع أن كون التلي على مثل يا النو من العميل مرتفعيا
فت مراكس المؤاسات المعلوماتية .وقيد فيتي المجيال أميام م ليلخييوا
وظيفة كبير موظفت المعلومات فت المؤاسية وميع مسيؤوليات أكبير
 CIO:Information Officers Chiefيييا التتلعييات ناشي ة عيين
االعتقيييياد بييييلن م نيييييت المعلومييييات ييييم األنسييييي لمنصييييي مييييد ر
المعلومييات التنفيييي )  CIOحي ي لييد م بالفعييل الم ييارات األاااييية
والكفييياءع لمثيييل ييييا العميييل .ف يييم متلكيييون الخبيييرع فيييت البحيي عييين
المعلوميييات وتيييوفير الوسيييول صليييى المعرفييية الصييير حة فيييت شيييكل
وةياالو وليد م خبيرع فيت ف يم احتياجيات العميالء ومعرفية بمصييادر
المعلومات وتن يم المعلومات وتتو ر قواعد البيانيات و ييا تمثيل
الكفاءات األاااية التت تحتاج ا المن مات د ارق .)2015
أهميةةةة دورمةةةدير وأخصةةةااى المعلومةةةات فةةةى االدارة االلكترونيةةةة
بالمكتبات الجامعية مجتمع الدراسة-:
تعتبر م نة اخصياال ى المعلوميات واحيدع مين بيين الم ين التيى عرفي
والتييسال تعييرف تتييورات كبيييرع تعكييس التتييور فييى تنييو وايياالل
عمل ا و يا الترابط بيين الواياالل والعميل جعيل الم نية تاخيي أبعياداً
جد ييداً وتخلييو تحييد ات كثيييرا تلييسم مييد ر واخصيياالى المعلومييات
بالتاقلم مع كل ما و جد د صكا ماأعيد ا عيداد الكيافى حتيى يتمكن مين
تلد راالت كاملة فى عيالم دااليم التإيير و يبن لنيا الجيدول رقيم )1
أ مية يا الدور على النحو التالى-:
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مين خيالل الجيدول رقيم  )1تبييين لنيا اتفياق اراء جمييع أفرادمجتمييع
الدراايييية ميييين مييييد ر واخصيييياالى المعلومييييات بمختلييييف المكتبييييات
الجامعيييييية مجتميييييع الدرااييييية بنسيييييبة  % 43عليييييى أن التتيييييورات
التكنولوجية الحد ثية تيؤةر عليى م نية ميد ر واخصياالى المعلوميات
واالدارع االلكترونية يا الى جانيي نسيبة  % 21يرون أن ظ يور
أنيييوا جد يييدع مييين مؤاسيييات المعلوميييات االفتراهيييية وااللكترونيييية
والعد د من البرمجييات التكنولوجيية الحد ثية وشيبكات المعلوميات
وخدمييية البي ي االنتقييياالى للمعلوميييات...اليييى بيركليييك مييين الخيييدمات
االلكترونية.
كما نجد أن تلةير كل يا التتيورات التكنولوجيية الحد ثية يؤد صليى
تإييييييييرات فييييييى م نيييييية مييييييد ر واخصيييييياالى المعلومييييييات واالدارع
االلكترونية بنسبة  % 20بحي أسيبح وظاالفي الييوم تركيس عليى
كيفيييية صعيييداد وتج يسالمعلوميييات فيييى مجييياالت المعرفييية المختلفييية
وامكانييية تقييد م خييدمات معلومييات جد ييدع وايير عة ميين أجييل وسييول
المسييتفيد ن صلييى مصييادر المعلومييات التييى حتاجون ييا فييى أقييل وق ي
ممكن .
كمييا تبييين لنييا ص تييا ميين الجييدول رقييم  )1أن نسييبة  % 7يير أن
التتور التكنولوجى والتقيدم العلميى والمعرفيى نحوميا عرف بياالدارع
االلكترونية اييؤد بم نية ميد ر واخصياالى المعلوميات صليى ه يادع
اال ميية واايتمرار ة التقيدم فيى الم نية الن المعلوميات أايا تتيور
ا مجتمييع ووقييودا تمثييل فييى المعرفيية والتييى ال سييتتيع أحييد بييير
مد ر واخصاالى المعلومات المتمييس أن وفر ا وبالتيالى في ن نسيبة
 % 9مييين مجتميييع الدرااييية تييير أن متتلبيييات االدارع االلكترونيييية
تعسه من أ مية م نة مد ر واخصاالى المعلومات.
مهارات اخصااى المعلومات بالمكتبات الجامعية االدارة االلكترونيةة
بالمكتبات الجامعية مجتمع الدراسة-:
سعى اخصياالى المعلوميات بالمكتبيات الجامعيية فيى الوقي الحاهير
صلى اكتسات م ارات ااتخدام محركات البح وصاتراتيجيات البح
ليتحييول دورا الجد ييدمن وايييط معلومييات صلييى ااتشييار معلومييات
ليكسر الحاجس بين وبين محلل الن م الي احتيل منصيباً ودوراً م ميا
فييى مؤاسييات المعلومييات عنييد بيييات م ييارات ااييتخدام التكنولوجيييا
من قبل .
و وبييييلك حييياول تتيييو ر االتجا يييات المسيييتقبلية فيييى صدارع مجتميييع
المعرفة ومشاركت ا فى وهع الختط واكتسات م يارات العالقيات
العامييية واايييتخدام التكنولوجييييا وأتقيييان دورا الفعليييى فيييى التتيييو ر
والثقافة والتعليم.
و مكن تحد د يا الم ارات من خالل الجدول رقم  )2كما لى-:
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و مكن تحد د يا الم ارات من خالل الجدول رقم  )2كما لى-:
جدول رقم  )2م ارات اخصاالى المعلومات ف ياالدارع االلكترونيية
بالمكتبات الجامعية مجتمع الدرااة

شةةةةكل رقةةةةم ( )1العالقيي ية بييييين عناسيييير االدارع االلكنرونييييية فييييى
المكتبات ومرافو المعلومات فى مجتمع الدرااة

وهييي لنييا الجييدول رقييم  )2مجموعيية ميين الم ييارات التييى جييي ان
تكيييون ليييد اخصييياالى المعلوميييات بالمكتبيييات الجامعيييية لتكيييون لد يي
القدرع على االدراع االلكترونية بكفاءع واتقان و ناة ا ف ات مين
الم ارات المعرفة والمحددع وكل ف ة ممثلة بعدد من الم ارات .
و يا الم يارات يى مركيس للتتيو ر الكليى وتتيو ر التعياون والبي ية
التن يمية حي كون تبادل المعرفة والمعلومات ا الًوممكنا.
وقييدعرف م ييارات اخصيياالى المعلومييات بالمكتبييات الجامعييية مثييل
االتصال والتشارة والتعاون وفر و العمل كيلمور م مية كييلك في ن
يييييا الم ييييارات تتوافيييييو مييييع وج يييييات الن رالسيييياالدع فيييييى االدراع
االلكترونية التيى ترتكيس عليى االدراة والمعرفية الفرد ية والمجمعية
والتنيييييافس خاسييييية أن الم يييييارات ا دراكيييييية والعقليييييية مرتبتييييية
بالمعلومات والمعرفة من خالل التحليل والتيلليف والتقيييم والتواسيل
والتشييارة والوسييول صلييى نتيياالة يييا المعالجيية الفكر يية في دا لييم ييتم
االتصال بالمعرفة فال مكن الحصول علي ا.
دورالمكتبات ومرافق المعلومات مجتمع الدراسةة فةى ارسةاس أسة
سياسة جودة االدارة االلكترونية-:
ايااة الجودع ت التصر ي الي تعلن عني صدارع المكتبيات ومرافيو
المعلومات بااللتسام بتتبيو ن يام الجيودع فيت آداال يا للم يام والإا يات
التييت أنشي ميين أجل ييا وتلتييسم بيينص وروح الراييالة التييت حييددت ا
وتعمييل جييادع علييى حقيييو األ ييداف المرجييوع وتنفييي الختييط المحييددع
للوسييول الييى الرة يية التييت تتبع ييا لتتييو ر مرافييو المعلومييات .يييا
بيييدورا فيييرا عليييى ا دارع االلكترونيييية مجموعييية مييين المعيييا ير
واألاس ت:
األسةةةةا األول :التحد ييييد الييييدقيو للعالقيييية بييييين األ ييييداف والرة يييية
والرايييالة ليييالادارع االلكترونيييية فيييى المكتبيييات ومرافيييو المعلوميييات
وعالقت ا بالبي ة والمجتمع المحيط ب ا .
وتييير الباحثي ية أن المجتميييع والبي ييية المحيتييية بالمكتبيييات ومرافي يو
المعلومات مجتمع الدرااة عنصر فعال فت ا دارع وبالمقابل الن ر
الى كل المستفيد ن مين ييا المكتبيات ومرافيو المعلوميات .والشيكل
رقييم  )1وهيييي األ يييداف والرة يية والرايييالة ومصيييادرالمعلومات
بالمكتبيات ومرافيو المعلوميات مجتمييع الدرااية و حيدد مسييؤوليت م
فى مشياركت م الفعالية فيت تحقييو الرايالة وصنجياه األ يداف والعميل
المستمر للوسول الى رة ة الجامعة التابع ل ا.
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األسةا الثةاني :صعتمياد آليية واهييحة ومبنيية عليى أايس علميية فييت
متابعة مد تحقيو نشا ات وانجاهات المكتبات ومرافو المعلوميات
فى مجتمع الدرااة لراالت ا من خالل الختوات االتية-:
 تقييم وتحليل نتياالة النشيا ات واالنجياهات وميد تحقيق يا للرايالةوانجاه األ داف المراومة من قبل ا ومد مسيا مة ييا ا نجياهات
فت الوسول الى رة ة الجامعة التابعة ل ا.
 درااية ومتابعيية ميد انسييجام رايالة الجامعيية التابعية ل ييا وأ ييداف امع متتلبات المجتمع واحتياجات وميد انسيجام الرة ية فيت مواكبية
التإيرات والتتورات المجتمعية والبي ية.
األسةةا الثالةةث :التسلسييلية والتكامييل فييت توةيييو عمليييات التختيييط
التتبيييييو والمتابعيييية لن ييييام صدارع الجييييودع فييييت المكتبييييات ومرافييييو
المعلوميييات فيييى مجتميييع الدرااييية لتحقييييو دورع التتيييو ر والمتابعييية
ابتييداء ميين التختيييط ومييرورا بالتنفيييي والمتابعيية وانت يياءا بالمراجعيية
والتعد ل والتي يمكن تلخيصها مةن وجهةة نارالباحثةة علةى النحةو
التالي:
-1ايااييية الجييييودع ) :(Quality Policyصعييييالن صدارع مؤاسييييات
المعلومييات بتبنييت ن ييام صدارع الجييودع فييت آداال ييا وتع ييد ا بتحقيييو
راييييالة وأ ييييداف ورة يييية المؤاسيييية ميييين خييييالل العمييييل والمتابعيييية
المستمرع.
-2الراييييالة والرة يييية واأل ييييداف (Mission, Vision and
) :Objectivesتحد يييد رايييالة المكتبيييات ومرافيييو المعلوميييات فيييى
مجتمييع الدراايية بنيياء علييى احتياجييات ومتتلبيات المجتمييع واختيييار
األ داف التت تحقو يا الراالة وتؤايس لرة ية الجامعية التابعي ل يا
بنييياء عليييى مواكبييية التتيييورات المتوقعييية لنميييو المجتميييع واحتياجاتيي
المستقبلية فت يا المجال.
-3دلييييل الجيييودع ) : (Quality Guideتتيييمن ال يكيييل التن يميييت
للمكتبات ومرافو المعلومات فيى مجتميع الدرااية الوسيف اليوظيفت
للقو البشر ة فيت المؤاسية ومسيؤوليات م وعالقيات م كميا تتيمن
األاس والتوابط آلييات العميل بميا ال تعيارا والقيوانين المحيددا
ب يا الخصوا.
-4صجييييراءات الجييييودع ) :(Quality Proceduresتوةيييييو كافيييية
االجييراءات واألنشييتة المفتييرا أداال ييا بتسلسييلية همنييية ودقيية فييت
وسف الختيوات وتحد يد المسيؤوليات عين كيل ختيوع مين ختيوات
يا ا جراءات.
-5النمييياكل وتعليميييات العميييل (Work Instructions and
) :Formsتوحيد النماكل المستخدمة فت ا جراءات وتحد د تعليمات
ااتخدام ا بدقة ب يدف اي ولة اايترجاع ا ودرااية البيانيات المدونية
في ا عند درااة وتحليل النتاالة.
-6البيانيييات السيييجالت والمعلوميييات (Data, Records and
) :Informationالييدليل الرقمييت الموةييو علييى نتيياالة التنفيييي والتييت
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تيوفر المعلوميات الكفيليية بتحلييل المعتيييات ومراجعية مسييتو اآداء
واتخاك ا جراءات التصحيحية المناابة.
نماذج لةالدارة االلكترونيةة للمكتبةات ومرافةق المعلومةات فةى الةدول
المتقدمة-:
لقييد ا تمي الييدول المتقدميية والمن مييات الدولييية والجامعييات العالمييية
فيييت السيييينوات األخيييييرع بالمكتبيييات الرقمية وعقييييدت ل يييييا الفييييرا
والميؤتمرات العالمييية كييان أول يياالمؤتمر اليدولت للمكتبيية الرقمييية فييت
الصييين عييام  2005كمييا أجر ي العد ييد ميين الدرااييات واألبحيياث
حول المكتبات الرقمية ومسا ا ا وفوااليد ا بالنسيبة للفيرد والمجتميع
وقد تمخض عن كلك صنشاء العد د من المكتبات الرقمية على مسيتو
العالم من ا على ابيل المثال:
مكتبةة جامعةة كرنفلةد ) ( Cranfield University Libraryفةي
المملكة المتحدة-:
أن ال ييدف األاااييت للمكتبيية الجامعييية ييو تجميييع وحف ي ومعالجيية
المعلوميات ب يدف اايترجاع ا وصتاحت يا للتيالت والبياحثين والكيادر
التعليميييت ومسيييياعدع التيييالت فييييت تتيييو ر م ييييارات م فيييت مجييييال
ااترجا المعلومات وقيد تتيورت االدارع فيى المكتبيات الجامعيية
كثيراً فت الدول المتقدمة ونلخي نا كمثيال عليى ييا التتيور مكتبية
جامعية كرنفليد ) ( Cranfield University Libraryفيت المملكية
المتحييدع كليييك أن ادارع يييا المكتبييية مؤتمتيية و يييتم اايييترجا
المعلومات وتقد م خدمية ا عيارع بسي ولة وايرعة و سيتتيع أ
ميين التلبيية أو البيياحثين ااييتعارع الكتييي بعييد تسييجيل ااييم المسييتخدم
وكلمة السر كميا مكني ا فيادع مين التصيو ر اليورقى كخدمية كاتيية
بااتخدام بتاقات خاسية قابلية عيادع الشيحن و ييا الخدمية متاحية
.
خيييييييييييييالل اييييييييييييياعات عميييييييييييييل المكتبييييييييييييية
ومبنييى المكتبيية بلكمل ي مإتييى بشييبكة كمبيييوتر وقاعييات اال ييال
والبح مسودع لالتصال بشبكة االنترن حي مكين ليرواد المكتبية
والباحثين أن ستخدموا أحد اج سع الكمبيوتر الموجودع فت المكتبية
أو أن سييتخدموا اج ييست م المحموليية بعييد توسييل ا ميين صحييد نقيياة
.
االتصيييييييييييييييييال فيييييييييييييييييت قاعيييييييييييييييييات اال يييييييييييييييييال
و ييوفر ن ييام المكتبيية خدماتي للتلبيية والبيياحثين و تيييي ل ييم صمكانييية
النفيياك الفعييال صلييى المعلومييات و ييت معلومييات كات نوعييية عالييية
وكلييك ميين خييالل النفيياك صلييى مييوارد المكتبيية والمجموعييات المكتبييية
والوةاالو الفعالة .
وفيما لت أ م ما تقدم ا مكتبة جامعة كرنفليدمن خيدمات المعلوميات
عبد الحكم .)2003
 -1تعليم المستفيد ن :
وتتتمن برامة التعليم فت مكتبة جامعة كرنفلد عدع مراحل أ م يا :
جولة تم يد ة :
قوم موظفو المكتبة بقيادع المستفيدون القيام بجولة تم يد ية لتعير ف م
المكتبيييييييييييية.
بمختلييييييييييييف أجييييييييييييساء وفعاليييييييييييييات
جولة افتراهية :
سيتتيع المسيتفيد ن أن قوميوا بجولية افتراهيية عبير موقيع المكتبية
على العنوان :
على ا نترن
"WWW.
Cranfild.ac.uk./cils/Library/Voters
و قيدم يييا الموقييع جوليية افتراهيية فييت أقسييام المكتبيية حيي مكيين
للمسيييتخدم أن تجيييول فيييت أ مكيييان وأن يييسور التيييابو األرهيييت
والتييابقين األول والثييانت وأن لخييي معلومييات حييول أ جييسء ميين
المكتبة ربي باال ال علي
الييدورات  :سييتتيع المسييتفيدون ف يى الحصييول علييى دورات محييددع
كيفية البحي عين المعلوميات
فت المكتبة مثل  :مقدمة فى االنترن
فت شبكة ا نترن .
صهافة صلى كلك ف ن اختصاسى المعلومات مستعدون داالماً لمساعدع
المستفيد ن من المكتبة وتقد م ا جابة حول أ ااتفسيار و سيتتيع
المستفيدون االعتماد على االاتشارات التت قيدم ا فر يو متخصيص
تخصصاً عالياً فت جميع االختصاسات الموهوعية .
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 -2القاامة الفورية Online Catalogue :
تشييكل القاالميية الفور يية ختييوع أاااييية لعمييل المكتبيية ميين خييالل مييا
عرف بالقاالمة الفور ة لنفاك المسيتفيد ن (OPAC) Online Public
 Access Catalogueو يييت األداع األااايييية للبحي ي عييين
المعلومات فت قاعدع بيانات المكتبة حي ستتيع المسيتخدم ا فيادع
ميين ييييا الخدمييية للبحيي فيييت المجموعيييات المكتبيييية وفيييت األقسيييام
المتخصصة وتيسودا ) ( OPACبمعلوميات حيول أ مين الكتيي أو
الصحف أو التقار ر أو مشار ع التخيرل واأل روحيات المخسنية فيت
المكتبية وتعتيي ) ( OPACمعلوميات حيول عيدد النسيخ المحفوظية
ومكان الحف وأ من النسخ قيد ا عارع.
كمييا سييتتيع المسييتفيدون ميين المكتبيية ا فييادع ميين القاالميية الفور يية
لتسجيل ليي تقيار ر أو كتيي معيارع فتحجيس لصيالح م عنيد صعادت يا
صلييى المكتبيية و سييتتيعون لييي موهييوعات بييير موجييودع فييت
المكتبيية كمييا مكيين م النفيياك صلييى قييواالم مكتبييات جامعييات أخيير .
صهييافة صلييى مسا ييا القاالميية الفور يية ) (OPACف ي ن فر ييو خييدمات
المعلومات فت المكتبة جا س داالماً لتحتير قاالمة فرعية – بناء عليى
لي المستفيد – تتم جداول من العناو ن المحفوظة فت المكتبية فيت
مجييييال موهيييييو محيييييدد بشيييييكل متبيييييو أو صلكترونيييييت .
ولال ال على مستجدات المكتبة مكين للتيالت والكيادر التعليميت
والبييياحثين االشيييتراة مجاني ياً بنشيييرع دور ييية صهيييافية سيييادرع عييين
المكتبة تتتمن قواالم الكتي والتقيار ر واأل روحيات التيت أهييف
مؤخراً صلى مخيسون المكتبية .وأخييراً تقيدم ) (OPACللمسيتفيد ن مين
المكتبة خدمة ا عارع بين المكتبات حي سيتتيعون ليي الميواد
المنشورع بيير المتاحية فيت مكتبية جامعية وكرنفليد و و ييا الخدمية
مجانية للتلبة والكادر التعليمت وتكفل اايتالم الميواد المتلوبية مين
كتي أو مواد متبوعة خالل أابوعين من تار خ لب ا
 -3مصادر المعلومات اإللكترونية :
تتييييي المكتبييية للمسيييتفيد ن صمكانيييية النفييياك صليييى مصيييادر المعلوميييات
ا لكترونييية العالمييية عبيير اج ييسع الكمبيييوتر الخاسيية بالمكتبيية أو
عبيير أ ميين الترفيييات المتصييلة بشييبكة المكتبيية و تتيييي المكتبيية
مصيييادر معلوميييات صلكترونيييية مختلفييية ,صمكانيييية اال يييال عليييى
النصييوا الكامليية لمقيياالت سييحفية أو أوراق مييؤتمرات أو كتييي أو
موايوعات و يت متاحية عليى شيبكة مكتبية جامعية كرنفليد مجانياً
وتحييييييييييييييييدث يييييييييييييييييا الخدمييييييييييييييييية شيييييييييييييييي ر اً أو فصيييييييييييييييييلياً.
وتشترة مكتبة جامعة وكرنفلدو فت مع م المصادر المتخصصة فت
جميييع المجيياالت التعليمييية لجامعيية كرنفلييد وتييوفر المكتبيية لرواد ييا
صمكانية النفاك صلى  3000قاعدع متخصصة حيول العيالم مميا تيمن
ا ال رواد ا على نوعية عالية من المعلوميات الحد ثية كات معاميل
التاةير القياات على مستو العالم .
نموذج مكتبة جامعة كاليفورنيا-:
أاسيي جامعييية كاليفورنييييا مدراييية ن يييم المعلوميييات ( School
)  :Information Management System: SIMSوكيان مين
أولو ات ا صعداد اختصاسيى المعلوميات اليي ن تتصيل م يام م بتن ييم
ومعالجيية وتحليييل وتسييجيل وعييرا المعلومييات وصدارع التكنولوجيييا
وتقنيييات المعلومييات عيين ر ييو الوسييول صلي ييا وتبادل ييا بحي ي
كون تدفو المعلومات سيراً وفى مختليف االتجا يات وبمعنيى أخير
تقييد م خييدمات تييرتبط ب تاحيية المعلومييات النصييية المكتوبيية Text
والصييور  Imagesوالصييوت  Audioولقتييات القيييد و Video
 clipsوالوايييياالط المتعييييددع  Multimediaوبير ييييا ميييين أشييييكال
المعلومييييييييييات ال تييييييييييى البنييييييييييى عن ييييييييييا لتلبييييييييييية متتلبييييييييييات
اال ال والتعليم والبح واالبتكار).( Loudon, K. 2010
المكتبة الرقمية في جامعة ييل:
أ لقي المكتبيية الرقمييية بجامعيية بييل األمر كييية و ييت جامعيية خاسيية
تقع فت كنتيك مشرو الوسول المفتيوح للمعلوميات المدمجية عليى
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Online
شيبكة االنترني والمعيروف اختصيارا :OACIS
Application and
Classification
Information
Systemللشرق األواط و يدف المشيرو تاحية قاالمية موحيدع
باليييدور ات والمجموعيييات الصيييادرع مييين الشيييرق األوايييط أو التيييت
تتناول بصورع مجانيية كميا سيعى صليى تحسيين صمكيان الوسيول صليى
مجموعات الشرق األوايط فيت مكتبيات الوال يات المتحيدع األمر كيية
وأوروبييا والشييرق األواييط وصتاحيية األدبيييات األكاد مييية عيين الشييرق
األواط أمام الباحثين كافة.) Joshi, Girdhar .2013).
نماذج لالدارة االلكترونية للمكتبات ومرافةق المعلومةات فةى كةل مةن
جمهورية مصرالعربية والمملكة العربية السعودية-:
اوأل  :فى جمهورية مصرالعربية
مكتبة اإلسكندرية
تبن عددًا من المشيروعات ب يدف أن كيون للعيرت ميو قيدم فيت
العييالم الرقمييت فبمشيياركة مييع كييل ميين (Carnegie Mellon
)Librariesكييييارنيجت ميلييييون وال نييييد والصييييين تقييييوم مكتبيييية
ا اكندر ة بالتعياون مع يم ب عيداد مكتبية الملييون كتيات عليى شيبكة
ا نترن ليكون المشرو األكبر عالميًّا فت يا المجال بعيد مشيرو
جوجل و حصية الثقافية العربيية بي ماالتيا أليف كتيات اتتتياعف فيت
حالييية متييياعفة المشيييرو لكييين نييياة عاالقًيييا أميييام نجييياح مكتبييية
ا اكندر ة و حجم ما بع فت الو ن العربت مني انتشيار التباعية
ب فت القرن التااع عشر الميالد والمسموح من يا الكم بثي دون
عواالو قانونية على المكتبة الرقمية صك أن يا األمر تتلي مسيا مة
ومشيييييياركة كافيييييية المؤاسييييييات الثقافييييييية العربييييييية بمتبوعات ييييييا.
ودخل مكتبة االاكندر ة فت شراكة الكترونية مع مشرو أوااييس
مني ش ر أبستس انة 2004حي أدمج ف ارا ا ميع المشيرو
وبات تحدث فصليا مني نيا ر عيام 2005وعليى خيط ميواه ادارع
المكتبيية مشييروعا رقميييا ااتكشييافيا للمسيياعدع فييت التختيييط لبرنييامة
توسيل محتو الدور ات والمقاالت من خالل أواايس مستقبال.
المكتبة القومية الزراعية المصرية:
توجد بحى الدقى بالقيا رع و يى تتبيع وهارع السراعية وااتصيالح
األراهى وتتم المكتبة مجموعية مين قواعيد البيانيات العلميية التيى
تإتيييى مجيييال السراعييية والعليييوم المرتبتييية ب يييا كا نتيييال الحييييوانى
والتي البتر والصناعات الإياالية ومين ييا القواعيد والتيى تعيد
األش ر واألدق فى مجال السراعية والعليوم المرتبتية ب يا يى قاعيدع
الي  CAB ABSTRACTSوالمتاحيية فييى قاعيية البح ي علييى قواعييد
البيانات وتتيي للباحي مستخلصيات ليبحياث فيى فتيرع همنيية حد ثية
جدا.
ثانياً :المكتبة الرقمية السعودية :
و ييت أكبيير تجمييع أكيياد مت لمصييادر المعلومييات فييت العييالم العربييت
حييي ي تتييييم أكثيييير ميييين  310آالف مرجييييع علمييييت تإتييييت كافيييية
التخصصييات األكاد مييية وتقييوم بالتحييد المسييتمر ل يييا المحتييو
ممييا حقييو تراكم ياً معرفيياً هييخماً علييى المييد البعيييد .وقييد تعاقييدت
المكتبة مع أكثير مين  300ناشير عيالمت .وقيد فياهت المكتبية بجياالسع
االتحيياد العربييت للمكتبييات والمعلومييات «اعلييم» للمشييار ع المتميييسع
على مستو العالم العربت عام 2010
رؤية مقترحة لدعم هندرة االدارة فى المكتبةات ومرافةق المعلومةات
مجتمع الدراسة-:
اوال :تتو ر من ومة التدر ي االدار :
عتبر التدر ي من ا م وااالل التتو ر ا دار فمن خالل تم تنميية
قدرات أخصاالى المعلوميات عليى اخيتالف مسيتو ات م وتخصصيات م
وترشيييد اييلوكيات م بمييا ع ييم ميين فاعلييية أداال ييم وتل يييل وصعييداد
قيييادات المكتبييات ومرافييو المعلومييات علييى أعلييى مسييتو فتل يييل
وصعداد وتدر ي قيادات ا دارع فى المكتبات ومرافو المعلوميات مين
العوامل الراليسية فى ندرع االدارع.
ةانيا  :التتو ر التكنوليوجت والمعلومياتى لن يام ا دارع فيى المكتبيات
ومرافو المعلومات:
تتتمن مقترحات التتو ر التكنولوجى مين وج ي ن ير الباحثية ميا
لى :
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 ميكنيية األعمييال ا دار يية الداخلييية فييى المكتبييات ومرافييو
المعلومييييات بااييييتخدام الحااييييبات االلكترونييييية وميكنيييية
الخدمات التى تقوم المكتبيات ومرافيو المعلوميات بلداال يا
لمجتمع المستفيد ن .
 تتييييو ر ن ييييم الحفيييي واألرشيييييف بااييييتخدام الوايييياالل
ا لكترونيييية وأقييييراا الليييييسر مميييا قلييييل المسيييياحات
المستخدمة فى الحف .
 التواع فيى ن يم تقيد م الخيدمات المسيتفيد ن باايتخدام التليفيون
والبر د ا لكترونت .
 صعداد الكوادر الفنية والمعلوماتية وتنميت ا وتفعييل ونشير ةقافية
المعلومات داخل ال ياكل التن يمية.
 تييوفير األج ييسع والمعييدات الالهميية وصنشيياء الشييبكات وتحقيييو
الربط ا لكترونت بين مراكس المعلومات.
 تحفيييس العناسيير المتميييسع ونشيير فكييرع الحكوميية ا لكترونييية
داخل ن ام ا دارع فى المكتبات ومرافو المعلومات .
ةالثا  :التوج نحو الالمركس ة وتوايع المشاركة المجتمعية :
تيير الباحثيية ان تحقييو الالمركس يية فييى ن ييام ا دارع فييى المكتبييات
ومرافو المعلومات تؤد الى خلو فرا أكثر للمشياركة المجتمعيية
وصا ي امات م فييى التنمييية كمييا حقييو للمكتبييات ومرافييو المعلومييات
التوافييييو و التكييييييف مييييع المتإيييييرات االقليمييييية والمحلييييية ولتحقيييييو
الالمركس ة التى ترا يا الباحثية أحيد الواياالل األااايية لتتيو ر ن يام
ندرع االدارع االلكترونية فى المكتبات ومرافو المعلومات.
الخاتمة (نتااج الدراسة)-:
من أ م ما توسل صلي يا الدرااة :
اال تمام بالموارد البشر ة الالهمة لتتبيو ا دارع ا لكترونيية مين
خيييالل تقيييد ر االحتياجيييات التدر بيييية ميييد ر واخصييياالى المعلوميييات
متميييييساً فييييت المكتبييييات ومرافييييو المعلومييييات وا عييييالن عيييين يييييا
االحتياجات بما حقو جيت العياملين مين كو التخصصيات المتلوبية
والمنسييجمة مييع متتلبييات تتبيييو ا دارع ا لكترونييية أو صعييداد ختيية
التدر ي التيت ت يدف صليى تحسيين كفياءع المسيؤولين عين أداء األعميال
ا لكترونيييية مييين خيييالل تسو يييد م بالمعلوميييات وصكسييياب م الم يييارات
واالتجا ييييات ا جابييييية المنااييييبة للعمييييل فييييت ا دارع ا لكترونييييية
واالاتفادع من خدمات ا المختلفة.
ااتخدام شبكة ا نترن وااتعمال البر د ا لكترونيت فيت األعميال
ا دار يية وتنمييية القييدرع علييى ااييتخدام البييرامة ا دار يية الراييمية
ومعرفة راالو تحمييل البيرامة وتفعيل يا عليى ج ياه الحاايي اآليت
با هيييافة صليييى التيييدر ي عليييى أاييياليي وقواعيييد البحي ي فيييت قواعيييد
المعلومات وشبكة ا نترن وأااليي التعامل مع ن م صدارع المحتيو
الرقمى والتعليم االلكترونيى وكيفيية االايتفادع مين التتبيقيات المتاحية
فت مجال ا دارع ا لكترونية.
تفعييييل يييرق التعاميييل ميييع صدارع المعلوميييات الرقميييية وأاييياليي
االشتراة واالاتفادع من قواعد البيانات المتاحة على شيبكة ا نترني
با هييافة صلييى كيفيييية التعامييل ميييع قواعييد البيانيييات وأنواع ييا وأايييس
بناال يييا وأنيييوا شيييبكات المعلوميييات وخصاالصي ي ا وأاييياليي صنشييياء
الشبكات ا لكترونية وم ارات التعامل مع ا.
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