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قواعد النشر

تصدر المجلة بشكل دوري مرتين في السنة. . 1
تنشر المجلة األبحاث والدراسات األكاديمية باللغة العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية، كما . 2

تنشر مراجعات وعروض الكتب وتقارير المؤتمرات واألنشطة اإلقليمية والعالمية للمنظمات 
واإلتحادات العاملة في مجال المكتبات والمعلومات والتوثيق والرقمنة في العالم العربي.

التوضيحية . 3 والجداول  الرسوم  فيها  بما  صفحة     35 حدود  في   ، المكتوبة  البحوث  ُتقبل 
.)A4( والمراجع والملخص على أال تتجاوز 8000 كلمة، من القطع المتوسط

جمعية . 4 وضعتها  التي  القواعد  مراعاة  مع  العمل،  نهاية  في  المرجعية  االستشهادات  ُتدرج 
 American Psychological Association(APA(

أو . 5 التحكيم  بمالحظات  أو  بقبوله  العمل  ويخطر صاحب  للتحكيم،  المقدمة  األعمال  تخضع 
بالحاجة إلى المراجعة، و ال ُترّد األعمال غير المقبولة للنشر إلى أصحابها.

ال ُتقبل األعمال التي سبق نشرها أو ُقدمت للنشر في أي مكان آخر. وعلى الباحث أن يتعهد . 6
بذلك خطيا عند تقديم البحث للنشر، وال يجوز للباحث عند قبول بحثه للنشر في المجلة أن 
ينشره كامال أو مختصرا أو بأي لغة في أي وعاء آخر إال بعد مرور سنة كاملة على تاريخ 

نشره فيها وبإذن كتابي من رئيس التحرير.
يخضع ترتيب المواد عند النشر العتبارات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث أو قيمة العمل.. 7
باللغة . 8 إلكترونية من بحثه مع ملخص ال تزيد كلماته عن )250 كلمة)  الباحث نسخة  ُيقدم 

البريد اإللكتروني إلى إدارة  Word وترسل بواسطة  العربية ومثله باإلنجليزية على نظام 
المجلة.

ُتوجه جميع المراسالت الخاصة بالمجلة إلى رئيس التحرير أ. د / شريف كامل شاهين على . 9
 majala.info@las.int :عنوان البريد اإللكتروني اآلتي

جميع حقوق الطبع محفوظة و ال ُيسمح بإعادة طبع أي جزء من المجلة أو نسخه بأي شكل، . 10
وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية أو غيرها إال بموافقة خطية من رئيس هيئة التحرير.

 كل ما ُينشر في هذه المجلة إنما يعبر عن رأي كاتبه وال يعتبر تمثيال لوجهة نظر جامعة . 11
الدول العربية أو هيئة تحرير المجلة.

تترقب المجلة من األكاديمين والباحثين والمتخصصين إرسال سيرة ذاتية مختصرة تتضمن . 12
الخلفية العلمية، وأبرز األعمال المنشورة، ووسائل اإلتصال الشخصية.

تحتفظ المجلة بحق إجراء تعديالت في الصياغة التحريرية للمادة المقدمة، حسب مقتضيات . 13
النشر، على أال تؤثر هذه التعديالت في محتوى النص.

عند قبول البحث للنشر ُتنقل جميع حقوق الملكية )الطبع والنشر) المتعلقة بالبحث إلى )الناشر) . 14
إدارة المعلومات والتوثيق والترجمة بجامعة الدول العربية.





لقد شهدت المكتبات فى الدول العربية نموًا ظاهرًا يتماشى مع تطورات العصر الحديث 
وضلوع التقنية فى مختلف وظائفها، وانعكس هذا التطور على مكتبة األمانة العامة 
المخطوطات  العربية وما تحويه من مواد ومجموعات متنوعة مثل  الدول  لجامعة 
وأمهات الكتب النادرة ذات القيمة التاريخية والجمالية، والمواد الفوتوغرافية والفيلمية، 
والوسائط السمعية والبصرية، حيث فرض عليها هذا التنوع فى المواد ضرورة الحفاظ 

على تلك الثروات العلمية.

ولذا، شرعت جامعة الدول العربية فى توثيق ذاكرتها ومسيرة العمل العربى المشترك 
على مدار ما يقرب من سبعين عامًا التاحتها للباحثين والمهتمين بالشئون العربية، 
العربية  الشبكة  مشروع  باحياء  العربية  الدول  لجامعة  العامة  األمانة  بادرت  كما 
للمعلومات لتوفير قناة معلوماتية عربية معتمدة تضم كافة مؤسسات العمل العربي 
المشترك للعمل على تقديم حزمة خدمات إلكترونية للباحثين ودعم متخذي القرار في 

الدول العربية. 

منتدى  بمثابة  العربى«  العالم  فى  والتوثيق  والمعلومات  المكتبات  »مجلة  وتعتبر 
للتعرف  والتوثيق  والمعلومات  المكتبات  علوم  فى  العرب  والباحثين  للمتخصصين 
على المستجدات فى هذه المجاالت من خالل طرح قضايا بحثية متخصصة ُمحكمة 

علمية على أيدى أساتذة علوم المكتبات والمعلومات من مختلف الدول العربية.

والدارسين  للباحثين  فقط  ليس  متميزة  اضافة  المجلة  هذه  تمثل  أن  أرجو  وختامًا، 
ومراكز  للمكتبات  وأيضًا  والتوثيق،  والمعلومات  المكتبات  مجال  فى  والمهتمين 
المعلومات فى العالم العربى. وأتوجه بالشكر والتقدي الى أصحاب األبحاث التى 
ستُنشر فى هذه المجلة والتى ستسهم بال شك فى اثراء مضمونها المتخصص. كما 
أعرب لفريق العمل بادارة المعلومات والتوثيق القائم على هذه المجلة العلمية عن 

تمنياتى بالتوفيق والسداد.

تقــديـــم
بقلم: السفرية د. هيفاء أبو غزالة

 األمين العام المساعد
رئيس قطاع اإلعالم واالتصال 



تهنئة من القلب لألمة اإلسالمية بحلول عام هجري جديد )1436هـ(, وتهنئة أخرى لألمة العربية بقرب 
حلول العام الميالدي )2015م(, وأرق التحيات لمجتمع المكتبات والمعلومات والتوثيق في العالم العربي 
بمناسبة إصدار هذه المجلة العلمية الجديدة التي تستهدف إثراء الفكر والمعارف ودعم الخبرات في هذا 
المجال الحيوي المتجدد. وهو ما يعكسه تشكيل هيئة التحرير والتحكيم التي تتألف من خبراء وأساتذة 

المكتبات والمعلومات والتوثيق من معظم الدول العربية.
العلمية والتقنية والطبية  العلمي يؤكد إتجاه معظم المجالت  العالمي لالتصال  وبالرغم من أن المشهد 
للتحول الكامل من الوعاء الورقي المطبوع تجاه الوسيط اإللكتروني, إال ان إدارة المجلة قد فضلت الوعاء 
نتشاره واأللفة أو  الورقي في هذه المرحلة على ضوء إتجاهات المجتمع العربي وخصوصية هذا الوعاء واإ
ما يوصف من جانب بعض الباحثين بالعالقة الحميمة بين القارئ والورق كانت الدافع وراء هذا القرار. 
وسوف تحرص إدارة المجلة على نشر مستخلصات األبحاث والدراسات على موقع مكتبة األمانة بالبوابة 

اإللكترونية للجامعة العربية.
كما إختارت اإلدارة توجه عالمي وهو اإلتاحة الحرة للمجلة Open Access الذي يهدف إلى توفير 

المحتوى العلمي بالمجان للمستفيدين منه.
وبالرغم من تعدد المجالت العلمية العربية في المجال سواء المطبوعة منها أو اإللكترونية, إال أن النمو 
نطاق عمل  إتساع  للنشر, فضال عن  جديدة  لقنوات  الملحة  والحاجة  العرب  الباحثين  المتزايد ألعداد 
مؤسسات المعلومات وتشابكها والنمو الطبيعي للقضايا المهنية وتداخلها...هو ما وضعته هيئة التحرير 

مقصدا لها. 
والتوثيق.  والمعلومات  المكتبات  مجاالت  في  والعالمية  العربية  والتجارب  الخبرات  على  المجلة  تركز 
وقد يتسائل القارئ لماذا العودة لمصطلح »التوثيق: Documentation« وهنا يكمن الرد في األهمية 
المتزايدة لنشاط التوثيق في القرن الحادي والعشرين في معظم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات 
دارة الوثائق  المعلومات. ويستخدم مصطلح »التوثيق« ليشمل كافة أنشطة األرشفة التقليدية واإللكترونية واإ
وتسجيل المشروعات واألنظمة وغيرها من الممارسات التقليدية واإللكترونية لتجميع وسائط المعلومات 
سترجاعها بصرف النظر عن أنواع تلك الوسائط وأشكالها. ويالحظ إنتشار إستخدام  وتنظيمها وحفظها واإ
الوصف »إعتمادا على األدلة: evidence-based” في المجاالت العلمية والتطبيقات العملية المختلفة 
للتأكيد والبرهنة بالمعلومات في تأكيد حقيقة وواقعية الشيئ أو الحدث! أليس هذا ما كان يوصف في القرن 

الماضي في بدايات نشأة علم المعلومات بمصطلح »التوثيق«.
يتنوع محتوى العدد الواحد للمجلة ما بين أبحاث ودراسات علمية, وتقارير الندوات والمؤتمرات وعروض 
الكتب, باإلضافة إلى المقابالت المصورة من أجل إثراء التاريخ الشفاهي, ودعم إدارة المعرفة الكامنة غير 
المادية التي تراكمت نتيجة زيادة المعارف والخبرات العملية الحياتية وغيرها. وتهتم المجلة بنشر األنشطة 
إختصاصها,  تحادات عالمية وعربية في مجاالت  واإ المهنية من جمعيات  للمؤسسات  والمهنية  العلمية 

خاصة ما يتصل بفائدة ما قد تعود على مؤسسة المعلومات في العالم العربي.

العدد افتتاحية 
بقلم: أ.د. شريف كامل شاهين

رئيس التحرير
s_shaheen@cu.edu.eg 

واملعاصرة األصالة  التوثيق: 
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اإلحباث والدراسات

تهدف هذه الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال الرئيسي: 
ما واقع قياس جودة خدمات المكتبات الجامعية في 
من  والمستفيدين  العاملين  نظر  وجهة  من  األردن 
طلبة وأعضاء هيئة تدريس؟ وتسليط الضوء على 
بتقييم  المرتبطة  المؤشرات  معايير  تطبيق  مالمح 
األداء في خدمات المكتبات الجامعية؛ لقياس جودة 
الخدمات في ظل مفهوم إدارة الجودة الشاملة والبيئة 
لتقديم صورة متكاملة  المتغيرة، وذلك  التكنولوجية 

عن الوضع الراهن في الجامعات األردنية.
البحث  ومنهج  التحليلي  الوصفي  المنهج  استخدام 
العالقة  ذات  الدراسة  أدبيات  الستعراض  الميداني 

وتغطية الجانب التطبيقي.
المكتبات  تطبيق  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت 
الجامعية في األردن لمعايير ومؤشرات قياس األداء 
لخدمات المكتبات مرتفع المستوى من وجهة أفراد 
المصداقية ومحور  الدراسة؛ حيث إن محور  عينة 
أن  حين  في  مرتفعة،  درجة  على  حاَزا  التعاطف 
والميزات  االستخدام،  وسهولة  االستجابة،  محور 
اإلضافية، والشكل العام، ومحور المواكبة والحداثة؛ 
كانت متوسطة المستوى من وجهة نظر أفراد عينة 
ذات  فروقات  وجود  النتائج  أظهرت  كما  الدراسة. 

اإلحصائية  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة 
)0,05) في مستوى تطبيق جودة خدمات المكتبات 
)الشمال,  اإلقليم  إلى  ُتعزى  عام  بشكل  الجامعية 
اختالف  الدراسة,  َبيََّنِت  كما  الجنوب).  الوسط, 
حيث  من  والطلبة  العاملين  بين  ما  النظر  وجهات 

تطبيق جودة خدمات المكتبات.
المعلومات  خدمات  لتجويد  التوصيات  أهم  ومن 
الجامعية  المكتبات  إدارة  تفهُّم  ضرورة  الرقمية 
معايير مؤشرات  تطبيق  لمتطلبات  الجامعة  وإدارة 
ومستقلة  دائمة  مالية  موارد  وتخصيص  الجودة، 
بشكل  الرقمية  المعلومات  بخدمات  لالرتقاء  وثابتة 
أفضل، كما أوصت الدراسة بإعادة بناء الثقة بدور 
مجتمع  في  الرقمية  المعلوماتية  وخدماتها  المكتبة 
إجراء  على  الباحثين  الزمالء  وتشجيع  الجامعة، 

الدراسات المناظرة لهذه الدراسة.
ال  األعمال  من  عمل  أي  أن  الباحث  يرى  وختاًما 
المطلق هلل وحده فقط،  فالكمال  النقص،  يخلو من 
لتجويد  الباحث  لدى  الصادقة  والرغبة  فالجودة 
الخدمات المكتبية الجامعية وقياسها كانت المحرك 

الرئيس إلجراء هذه الدراسة.
واهلل ولي التوفيق.

املستخلص:

Measuring the Quality of Services of Digital Information in 
Jordanian University Libraries : An Empirical Study

قياس جودة خدمات املعلومات الرقمية 
يف املكتبات اجلامعية األردنية: دراســـــــــة تطبيقيــة

إعداد
الدكتور. حممد الدبس السردي
جامعة البلقاء التطبيقية األردن

alsardy555@hotmail.com 
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املقدمة:
في  العالي  التعليم  تطور  على  سريعة  نظرة 
االنتشار  وضوح  بكل  ندرك  يجعلنا  األردن 
العقدين  في  للجامعات  والمتزايد  المضطرب 
األخيرين, وما رافق ذلك من تزايد اهتمام في 
التعليم  بجودة  القرن  هذا  من  األخير  النصف 
والتكنولوجي،  العلمي  التقدم  بسبب  الجامعي 
وما رافقه من تغيرات اقتصادية سريعة وزيادة 
في الواقعية لدى المجتمع األردني للتوجه نحو 
التعليم األكاديمي  … حتى أصبح السعي وراء 
تحقيق الجودة في المؤسسات التعليمية األردنية 
الحكومية:  الجامعية  المكتبات  ضمنها  ومن 
والندوات  الورش  عقد  يستدعي  ا  ملحًّ مطلًبا 
والوطني  المحلي  المستوى  على  والمؤتمرات 
ومعايير  مؤشرات  وضع  بهدف  والعالمي؛ 
التي  المعلوماتية  الخدمات  جودة  أداء  لقياس 
التحسين  الجامعات بهدف  المكتبات في  تقدمها 
والتطوير والوصول إلى درجة من التمييز في 

الخدمة وتطبيق معايير الجودة.
العمود  األردن  في  الجامعية  المكتبات  وتعد 
العلمي؛  والبحث  التعليم  لحركة  الفقري 
وتوفير  المستفيدين،  خدمة  في  لدورها  نظًرا 
المعلومات التي تناسب احتياجاتهم البحثية عند 

الحاجة وبأقل جهد وتكلفة.
الجامعات  في  الباحث  تجربة  خالل  ومن 
المكتبات  إن  القول  يمكن  األردنية،  الحكومية 
الجامعية األردنية لم تحقق أهدافها بعُد كما يجب 
أن تكون؛ لما يشهده العالم المعاصر من تغيرات 
متسارعة في مجاالت التكنولوجيا واالتصاالت 
الرقمية  … األمر الذي دفع الجامعات األردنية 
والقائمين على إدارتها إلى جعل الجودة ورفع 
الرقمية  المعلومات  خدمات  في  األداء  مستوى 
إدارات  تعطيها  أن  يجب  التي  األولويات  من 
المكتبات الجامعية بدعم من رؤساء الجامعات؛ 
الحديثة  التكنولوجية  التطبيقات  توظيف  بهدف 
في األعمال الوظيفية وتطوير برامج حاسوبية 
بمستوى  واالرتقاء  األداء  لتفعيل  آلية  ونظم 
المعلومات  يجعل  الرقمية  المعلومات  خدمات 
ة  دوًما في المكتبات الجامعية في األردن مقاصَّ

من  المستفيد  يطلبها   (Available and Accessible( ومتوافرة 
الخدمة )Information on Demand) بهدف تقديم أفضل مستوى 

من الخدمة وأجودها.
وانطالًقا من خبرة الباحث كعضو هيئة تدريس في الجامعات الحكومية, 
مارس العمل اإلداري في المكتبات الجامعية بجميع دوائرها وأقسامها 
فإن  )LIS)؛  والمعلومات  المكتبات  علوم  دراسات  في  متخصًصا 
االرتقاء بمستوى األداء والجودة كان وما زال الهاجس األساس الذي 
الجامعية  المكتبات  ومديرو  الحكومية  الجامعات  رؤساء  إليه  يسعى 
لتحقيق درجة عالية من التفوق في األداء والخدمات الرقمية من خالل 
التي  الجودة  درجة  مستوى  على  للمحافظة  والدءوب  الدائم  السعي 

يمكن الوصول إليها وتطويرها بشكل دائم ومستمر.
األردني،  المجتمع  يعيشها  التي  الصعبة  الظروف  لطبيعة  ونظًرا 
وطبيعة االهتمام في التعليم الجامعي والذي يختلف مقدار التركيز فيه 
من جامعة إلى أخرى؛ اعتماًدا على مدى قناعة رئيس الجامعة وإدارة 
المكتبات الجامعية بثقافة الجودة وأهمية قياس الخدمات الرقمية في 
المكتبات الجامعية  … األمر الذي أثار لدى الباحث بعض التساؤالت 
الجامعية  المكتبات  تبنِّي  مدى  الدراسة حول  فكرة  منها  تولدت  التي 
في الجامعات الحكومية األردنية لمفهوم الجودة وتطبيق قياس األداء 

بالخدمات الرقمية بهدف تحسينها وتطويرها.
ــي األردن  ــا اآلن ف ــد أدرك الباحــث أنن ــا ســبق فق ــى م ــاًدا عل واعتم
إدارة  إلــى  فــوات األوان بحاجــة ماســة ورغبــة صالحــة  وقبــل 
مخلصــة تتولــى عمليــة إصــالح شــامل لتحســين وتجويــد الخدمــات  
… وهــذا بطبيعــة الحــال لــن يتحقــق إال مــن خــالل تطبيــق مؤشــرات 
وأبعــاد الجــودة بهــدف قيــاس أداء خدمــات المعلومــات الرقميــة 
ــم  ــار أن الجــودة مدخــل أســاس ومه ــة باعتب ــات الجامعي ــي المكتب ف
لمواجهــة التحديــات والصعوبــات التــي تواجههــا المكتبــات الجامعيــة 
الحكوميــة فــي األردن  … بــل إنهــا تعطــي دالئــل علــى جــودة 
المكتبــات الجامعيــة األردنيــة وعلــى جــودة المكتبــة والجامعــة 

ــي. ــي والعالم ــتوى الوطن ــى المس ــمعتها عل ــام وس بشــكل ع

مشكلة الدراسة:
المعاييــر والمقاييــس والمؤشــرات المرتبطــة بتقييــم األداء والخدمــات 
للمكتبــات الجامعيــة ُتَعــدُّ مــن أهــم األدوات والمتطلبــات التــي تلتــزم 
ــا  ــن بينه ــة وم ــات المعلوماتي ــات والمؤسس ــف الهيئ ــا مختل بتطبيقه
المكتبــات الجامعيــة؛ مــن أجــل تحقيــق الجــودة فــي األداء للخدمــات 
المعلوماتيــة الرقميــة … وألن المعاييــر ُتَعــدُّ ضــرورة لفاعليــة نظــم 
ــات  ــتطيع المكتب ــر ال تس ــدون معايي ــه ب ــبة, وألن ــات المحوس المكتب
الجامعيــة تطويــر خدماتهــا والوقــوف علــى نقــاط الخلــل التــي َتُحــول 
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دون تقديــم أفضــل الخدمــات وأجودهــا لمجتــم المســتفيدين فــي 
ــة األم. ــة والجامع المكتب

ــول — ولألســف الشــديد — إن  ــن الق ــا ســبق يمك ــى م ــاء عل وبن
الخدمــات  رأســها  وعلــى  المعلوماتيــة —  مؤسســاتنا  خدمــات 
ــى  ــل إل ــم تص ــة — ل ــات الجامعي ــي المكتب ــة ف ــة الرقمي المعلوماتي
ــذي  ــان فــي األداء ال ــوب مــن درجــة الجــودة واإلتق المســتوى المطل
ــات  ــات المعلوم ــد خدم ــى تجوي ــور عل ــتفيد غي ــاه الباحــث كمس يتمن

ــة. ــات األردني ــي الجامع ــة ف ــات الجامعي ــي المكتب ــة ف الرقمي
وعلــى هــذا األســاس فقــد بــرزت مشــكلة الدراســة باإلحســاس 
ــاس جــودة خدمــات  ــارة االهتمــام بدراســة قي ــى إث لهــذا الشــعور عل
ــة  ــي معرف ــة لإلســهام ف ــات الجامعي ــي المكتب ــة ف ــات الرقمي المعلوم
مــدى االلتــزام لــدى المكتبــات الجامعيــة الحكوميــة فــي تطبيــق 
مســتوى  لتحديــد  الجامعيــة؛  المكتبــات  أداء  ومؤشــرات  معاييــر 
األداء ومــا رافقــه مــن أوجــه قصــور مــن وجهــة نظــر العامليــن فــي 
المكتبــة والطلبــة؛ وذلــك ألن مســتوى الخدمــة ال يرقــى إلــى مســتوى 

ــة. ــة الرقمي ــل البيئ ــي ظ ــع ف ــوح المتوق الطم

أهمية الدراسة:

تســتمد الدراســة أهميتهــا ممــا تقدمــه مــن نتائــج وحقائــق حــول واقــع 
خدمــات المعلومــات الرقميــة فــي المكتبــات الجامعيــة وإبــراز بعــض 
ــاس  ــص قي ــا يخ ــة فيم ــات المتبع ــوة والعملي ــف, والق ــح الضع مالم
ــر  ــي ضــوء معايي ــد الدراســة ف ــة قي ــات الجامعي أداء خدمــات المكتب
ومقاييــس معتمــدة, لضمــان أن تكــون هــذه الدراســة طريقــا يهتــدى 
بــه فــي مكتبــات جامعاتنــا الحكوميــة بشــكل خــاص والجامعــات 
الخاصــة بشــكل عــام ومــا ينــدرج علــى بقيــة المؤسســات فــي األردن 
للوصــول إلــى الرؤيــة الطموحــة بهــدف الوصــول إلــى الرياديــة فــي 
مجــال قيــاس جــودة الخدمــات المكتبيــة كآفــاق مســتقبلية مســتدامة.

أهداف الدراسة وأسئلتها:

ــى مالمــح  ــى تســليط الضــوء عل تســعى الدراســة بشــكل رئيســي إل
ــم األداء فــي خدمــات  تطبيــق المعاييــر والمؤشــرات المرتبطــة بتقيي
لقيــاس  وذلــك  الجامعيــة؛  المكتبــات  لــدى  الرقميــة  المعلومــات 
درجــة جودتهــا فــي ظــل مفهــوم إدارة الجــودة الشــاملة والبيئــة 
ــة  ــدف إعطــاء صــورة واضحــة ومتكامل ــرة, به ــة المتغي التكنولوجي
عــن الوضــع الراهــن لجــودة خدمــات المعلومــات الرقميــة فــي 
التزامهــا  درجــة  علــى  للوقــوف  األردنيــة؛  جامعاتنــا  مكتبــات 
بتطبيــق المعاييــر والمؤشــرات والمقاييــس ألداء الجــودة وتشــخيص 
الصعوبــات والمعوقــات والتحديــات التــي تواجــه المكتبــات الجامعيــة 
ــودة  ــع ج ــل واق ــى تحلي ــدف إل ــة ته ــة الحالي ــق. فالدراس ــد التطبي عن

مكتبــات  فــي  الرقميــة  المعلومــات  خدمــات 
ــي  ــة المنتشــرة ف ــة األردني ــات الحكومي الجامع
أقاليــم الشــمال والوســط والجنــوب فــي المملكــة 
األردنيــة الهاشــمية، مــن خــالل اإلجابــة علــى 

ــة:  ــاؤالت التالي التس
ــي . 1 ــة ف ــات الجامعي ــق المكتب ــدى تطبي ــا م م

األردن لمعاييــر ومؤشــرات قيــاس األداء 
لخدمــات المعلومــات الرقميــة؟

هــل اســتطاعت خدمــات المعلومــات الرقمية . 2
فــي المكتبــات الجامعيــة تلبيــة احتياجــات 

المســتفيدين مــن المعلومــات؟
مــا مــدى جــودة خدمــات المعلومــات الرقمية . 3

علــى  الممتــدة  الجامعيــة  المكتبــات  فــي 
كامــل أرض المملكــة األردنيــة الهاشــمية 
مــن أقصــى الجنــوب إلــى اقصــى الشــمال، 
ضمــن األقاليــم التاليــة: إقليــم الشــمال، إقليــم 

ــوب؟ ــم الجن الوســط، إقلي
هــل هنــاك اختــالف وتبايــن فــي آراء مديري . 4

المكتبــات الجامعيــة الحكوميــة والعامليــن 
ــات  ــاس جــودة الخدم ــوم قي ــا حــول مفه فيه

ــة تطبيقهــا؟ ــة وإمكاني الرقمي
التــي . 5 والتحديــات  الصعوبــات  أهــم  مــا 

ــول دون  ــي َتُح ــتفيدون، والت ــا المس يواجهه
وعــاٍل  َطمــوح  مســتًوى  إلــى  الوصــول 
الخدمــات  )تجويــد  الخدمــات  جــودة  فــي 

الرقميــة). المعلوماتيــة 

الجامعيــة . 6 المكتبــات  التــزام  مــدى  مــا 
ــة بتطبيــق معاييــر قيــاس  ــة األردني الحكومي

الرقميــة؟ المعلومــات  خدمــات  جــودة 

التعريفات اإلجرائية:

ــم  ــن مفاهي ــه الدراســة م ــا تتضمن ــع م ــن واق م
والمصطلحــات  المفاهيــم  فــإن  ومتغيــرات؛ 
ــة: ــدالالت التالي ــا لل ــير معانيه ــتخدمة تش المس

1 . :Quality Assurance الجــودة ضمــان 
وفًقــا لتعريــف الوكالــة البريطانيــة: »كافــة 
ســة  األنظمــة والمــوارد والمعلومــات المكرَّ
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للمحافظــة علــى المعاييــر والجــودة وتحقيقهــا«.
2 . :Job Description توصيــف الوظائــف

ــة  ــداده إدارة المكتب ــوم بإع ــوع تق ــان مطب بي
علــى  يتوجــب  التــي  المهــام  لوصــف 
الموظــف القيــام بهــا، وتحديــد العالقــة بيــن 
هــذه الوظيفــة ومــن يشــغلها وبيــن وحــدات 
المكتبــة األخــرى، ووضــع المعاييــر الالزمة 
الخاصــة  الخبــرات  العلميــة،  )الشــهادات 
التــي تتطلَّبهــا) وال يوجــد هنــاك شــكل واحــد 
ــف … ــف الوظائ ــة لتوصي ــة معين أو صيغ

المؤشــرات Indicators: عالمــة يمكــن . 3
ــة  ــر بصــورة كمي ــل المعايي ــا داخ مالحظته
ــد  ــى تحدي ــب إل ــي الغال ــة، ونلجــأ ف أو نوعي
احتــرام  مــدى  تبيــن  متعــددة  مؤشــرات 

2013م). المعاييــر )شــاهين, شــريف 
4 . :Benchmarks or Measures المقاييس

مقارنــة ممارســات منظمــة مــا وأداؤهــا مــع 
أخــرى، وأداؤهــا وهــي تهــدف إلــى تحديــد 
ــل  ــن أج ــات م ــر أو أفضــل الممارس المعايي

تطبيقهــا عنــد قيــاس األداء وتحســينه.
المواصفــات Specification: بيــان دقيــق . 5

لالحتياجــات الخاصــة الواجــب الوفــاء بهــا، 
ــى فئتيــن؛ همــا: مواصفــات  وهــي تنقســم إل

األداء، ومواصفــات فنيــة.
مقبولــة . 6 مواصفــة   :Standard المعيــار 

علــى نطــاق واســع ومتفــق عليهــا.
اإلدارة Management: هــي كل عمــل . 7

ــة  ــة وقيادي ــدرات تنظيمي ــر ق ــعى لتطوي يس
قــادرة علــى التحســين المســتمر والمحافظــة 

ــن الجــودة واألداء. ــى مســتوى عــاٍل م عل
الجــودة Quality: تحقيق رغبات وتطلعات . 8

المســتفيدين مــن خدمــات المعلومــات الرقمية 
التــي تقدمهــا مكتبــة الجامعة.

9 . Totalالمكتبــات فــي  الجــودة  إدارة 
Quality in library : خلــق أداء إداري 
والعاملــون  المديــر  فيــه  يســعى  متميــز, 
ــة احتياجــات المســتفيدين مــن  ــق وتلبي لتحقي

ــد  ــالل التأكي ــن خ ــة؛ م ــي المكتب ــة ف ــات الرقمي ــات المعلوم خدم
ــالل  ــن خ ــه م ــم قياس ــد ت ــتمر، وق ــكل مس ــن األداء بش ــى حس عل

الدراســة )االســتبانة). أداء  الدراســة علــى  اســتجابة عينــة 
البيئــة اإللكترونيــةElectronic Environment : هــي الُبعد . 10

ــات،  ــي المؤسس ــة ف ــة المختلف ــات التكنولوجي ــاني للتطبيق اإلنس
وتفاعــل اإلنســان وقناعتــه ومــدى تقبُّلــه للتغيــرات التكنولوجيــة 

الجديــدة.
المكتبــة الرقميــة Digital Library: أبســط تعريــف لهــا . 11

ــة  ــة والتســهيالت الفني أنهــا مجموعــة مــن المصــادر اإللكتروني
المرتبطــة بإنتــاج وبــث المعلومــات واســتخدامها؛ ومــن َثــمَّ 
ــداًدا وتطــوًرا لنظــم خــزن واســترجاع  ــُد امت ــا بع أصبحــت فيم
المعلومــات التــي تعالــج البيانــات الرقميــة المتاحــة علــى شــبكات 
ــن 2010م). ــر الدي ــد, نص ــط آخر.)أحم ــي أي وس ــال وف االتص

جمال الدراسة وحدودها: 

تقتصر الدراسة على الحدود اآلتية: 
ــة  ــات األردني ــات الجامع ــي مكتب ــون ف 1– المحــدد البشــري: العامل

ــاث. ــن الذكــور واإلن ــغ عددهــم 162 م ــة الطــالب والبال الحكومي
2– المحدد المكاني: الجامعات الحكومية األردنية. 

3– المحــدد المفهومــي: خدمــات المعلومــات الرقميــة فــي المكتبــات 
الجامعيــة األردنيــة الحكوميــة.

4– المحدد النوعي: مكتبات الجامعات الحكومية األردنية.
5– المحــدد الموضوعــي: تحــدد نتائج الدراســة جزئيًّا أو كليًّــا باألدوات 

واإلجراءات المســتخدمة لجمع البيانات وتفســيرها وتحليلها.
العــام  خــالل  الدراســة  إجــراء  :تــم  الزمنــي  المحــدد   –6
الجامعــي2013م/2014م خــالل الفصــل الدراســي الثانــي والصيفي.

اإلطار املنهجي للدراسة وأداتها:
ــى  ــتخدمة للوصــول إل ــائل المس ــم الطــرق والوس ــح أه ــيتم توضي س
ــم »بجــودة خدمــات  ــي تهت ــي هــذه الدراســة، والت مبتغــى الباحــث ف
الجامعــات  فــي  الجامعيــة  المكتبــات  فــي  الرقميــة  المعلومــات 
الحكوميــة األردنيــة فــي أقاليــم الشــمال والوســط والجنــوب«، 
ووصــف لعينــة الدراســة وطريقــة اختيارهــا، ومتغيــرات الدراســة، 
ــي  ــى عــرض اإلجــراءات الت ــة إل ــا، إضاف ــا وثباته ــا وصدقه وأداته
ــات  ــى البيان ــة، والحصــول عل ــذ الدراس ــا لتنفي ــث باتباعه ــام الباح ق
هــذه  تحليــل  فــي  المســتخدمة  اإلحصائيــة  والمعالجــة  الالزمــة، 
ــم الطــرق واإلجــراءات  ــي عــرض مفصــل أله ــا يل ــات، وفيم البيان

ــة: ــذه الدراس ــي ه ــذة ف المتخ
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منهجية الدراسة:
ــث  ــج البح ــن مناه ــن م ــتخدام منهجي ــى اس ــة عل ــذه الدراس ــوم ه تق

ــا:  ــي هم العلم
المنهــج أ-  هــذا  اســتخدم  وقــد  التحليلــي:  الوصفــي  المنهــج 

الســتعراض أهــم األدبيــات ذات العالقــة »بجــودة خدمــات 
المعلومــات الرقميــة فــي المكتبــات الجامعيــة فــي الجامعــات 
والوســط،  الشــمال،  أقاليــم  فــي  األردنيــة  الحكوميــة 

والجنــوب«
الجانــب ب-  لتغطيــة  اســتخدامه  وتــم  الميدانــي:  البحــث  منهــج 

التطبيقــي مــن هــذه الدراســة، والــذي نحــاول مــن خاللــه اإلجابــة 
عــن أســئلة الدراســة، واســتخالص نتائجهــا مــن خــالل االعتمــاد 
ــا  ــة وفًق ــراض الدراس ــا ألغ ــم تطويره ــي ت ــتبانة الت ــى االس عل

ــا. ــارف عليه ــة المتع للخطــوات العلمي

جمتمع الدراسة وعينتها: 

يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في مكتبات الجامعات 
األردنية الموجودة في إقليم الجنوب، وإقليم الوسط، وإقليم الشمال. 

عينة الدراسة:

مجتمــع  مــن  عشــوائية  عينــة  اختيــار  تــم 
ــتبانة  ــع )180( اس ــم توزي ــث ت ــة، حي الدراس
بواقــع )60( اســتبانة فــي كل إقليــم مــن أقاليــم 
الجنــوب،  )إقليــم  فــي  والمتمثلــة  الدراســة 
وبعــد  الشــمال(،  وإقليــم  الوســط،  وإقليــم 
 )10( اســتبعاد  تــم  االســتبانات  اســترجاع 
اســتبانات فــي إقليــم الجنــوب، و)4( اســتبانات 
فــي إقليــم الوســط، و)4( اســتبانات فــي إقليــم 
ــل  ــراض التحلي ــا ألغ ــدم صالحيته ــمال لع الش
اإلحصائــي، فتمثلــت العينــة النهائيــة ب )162( 
اســتبانة والتــي تمثــل مــا مقــداره )90%( 
مــن العينــة الرئيســة، وفيمــا يلــي عــرض 
للتوزيــع الديموغرافــي ألفــراد عينة الدراســة:

اجلدول )1( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب البيانات الدميوغرافية

النسبة المئويةالتكرارالمتغير
نوع المستفيد

8753.7عاملين
7546.3طالب

سنوات الخبرة
6540.1أقل من 5 سنوات
4326.5من 10-5 سنوات

5433.3أكثر من 10 سنوات
الموقع الجغرافي

5030.9إقليم الشمال
5634.6إقليم الوسط
5634.6إقليم الجنوب

المؤهل العلمي
169.9 دكتوراه
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العدد األول ديسمرب 2014

النسبة المئويةالتكرارالمتغير
6238.3 ماجستير
2113.0دبلوم عاٍل
5835.8بكالوريوس
53.1 ثانوية عامة
 التخصص

5332.7 مكتبات ومعلومات
10967.3تخصصات أخرى

اجلدول )1/أ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع املستفيد – اإلقليم

اجلدول )1/ب( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع املستفيد – اإلقليم

المجموعاإلقليم الشمالالوسطالجنوب

 نوع
المستفيد

عاملون
25332987العدد

 النسبة
%53.7%51.8%58.9%50.0المئوية

طالب
25232775العدد

 النسبة
%46.3%48.2%41.1%50.0المئوية

المجموع
505656162العدد

 النسبة
%100.0%100.0%100.0%100.0المئوية

المجموعاإلقليم الشمالالوسطالجنوب

التخصص

 مكتبات
ومعلومات

17152153العدد
 النسبة
%32.7%37.5%26.8%34.0المئوية

 تخصصات
أخرى

334135109العدد
 النسبة
%67.3%62.5%73.2%66.0المئوية

المجموع
505656162العدد
 النسبة
%100.0%100.0%100.0%100.0المئوية
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اجلدول )1/ج( توزيع اجلامعات املشاركة وفًقا للعاملني يف املكتبة 
وسنوات اخلربة )جنوب، وسط، مشال(

اجلدول )1/د( توزيع اجلامعات املشاركة وفًقا للعاملني يف املكتبة 
وختصصه )جنوب، وسط، مشال(

الخبرة
المجموع  أقل من 5

سنوات
من 10-5–

سنوات
 أكثر من 10

سنوات

 اإلقليم
19121950الجنوب
21211456الوسط
102156 25الشمال

654354162 المجموع

 التخصص
المجموع

 تخصصات أخرىمكتبات ومعلومات

 اإلقليم
 50 33 17الجنوب
154156الوسط
213556الشمال

53109162 المجموع

أداة الدراسة »االستبانات«: 

األداة األولى:
نة من:  تكونت أداة الدراسة األولى من أسئلة الدراسة والمكوَّ

نــوع  مــن:  والمكونــة  الديموغرافيــة،  المعلومــات  األول:  القســم 
المؤهــل  الجغرافــي،  الموقــع  الخبــرة،  ســنوات  عــدد  المســتفيد، 
العلمــي، التخصــص الدقيــق للعامليــن. القســم الثانــي: والــذي يقيــس 
أســئلة الدراســة والمتعلقــة بجــودة خدمــات المعلومــات الرقميــة فــي 
ــم  ــي أقالي ــة ف ــة األردني ــات الحكومي ــي الجامع ــة ف ــات الجامعي المكتب
الشــمال، والوســط، والجنــوب والتــي تتمثــل بالفقــرات مــن )1–40) 

ــة: ــي المحــاور التالي ــل ف ــي تتمث والت
المحور األول: األداء والذي يتمثل بالفقرات من )1–7(.

المحور الثاني: المصداقية، والذي يتمثل بالفقرات من )8–14(. 
المحور الثالث: االستجابة، والذي يتمثل بالفقرات من )15–20(.

المحــور الرابــع: ســهولة االســتخدام، والــذي 
ــل بالفقــرات مــن )21–23(. يتمث

اإلضافيــة  الميــزات  الخامــس:  المحــور 
ــل بالفقــرات مــن  ــذي يتمث والشــكل العــام، وال

.)28–24(
والحداثــة،  المواكبــة  الســادس:  المحــور 
.)31–29( مــن  بالفقــرات  يتمثــل  والــذي 
المحــور الســابع: التعاطــف، والــذي يتمثــل 

.)40–32( مــن  بالفقــرات 
األداة الثانيــة: والتــي تعبــر عــن رأي العامليــن 
حــول مــدى تطبيــق معاييــر الجــودة لقيــاس 
ــات  ــي المكتب ــة ف ــات الرقمي ــات المعلوم خدم
الجامعيــة فــي األردن، والتــي تتكــون مــن 

)20( فقــرة. 
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صدق أداة الدراسة: 
ــراءات  ــن اإلج ــد م ــتبانة للعدي ــت االس خضع
التــي تضمــن إجــراءات الصــدق والثبــات 
الظاهــري  الصــدق  شــملت  الضــروري، 
 (Trustees validity المحكميــن  )صــدق 
والصــدق البنائــي؛ فقــد تــم عــرض االســتبانة 
مــن  عــدد  علــى  األوليــة  صورتهــا  فــي 
ــس مــن  ــة التدري ــن مــن أعضــاء هيئ المحكمي
مجــاالت  فــي  واالختصــاص  الخبــرة  ذوي 
ــي ودراســات  ــي والحاســب اآلل البحــث العلم
 15 عددهــم  بلــغ  والمعلومــات،  المكتبــات 
مــن عــدة جهــات علميــة )الجامعــة األردنيــة, 
ــة،  ــة مؤت ــمي, جامع ــت الهاش ــة آل البي جامع
مــن  للتحقــق  التطبيقيــة)،  البلقــاء  وجامعــة 
مــدى صــدق فقراتهــا، وقــد تــم األخــذ بآرائهم، 
ــراء  ــرات، وإج ــض الفق ــة بع ــادة صياغ وإع
دقيــق  نحــو  علــى  المطلوبــة  التعديــالت 
يحقــق التــوازن بيــن مضاميــن االســتبانة فــي 
فقراتهــا، وعبَّــروا عــن رغبتهــم فــي التفاعــل 

ــدق األداة. ــد ص ــا يؤك ــا؛ مم ــع فقراته م

ثبات أداة الدراسة:

ولحســاب ثبــات أداَتــِي الدراســة قــام الباحــث 
ــي  ــاق الداخل ــة االتس ــة معادل ــتخدام طريق باس
باســتخدام اختبــار كرونبــاخ ألفــا حيــث كانــت 
الدراســة  لمتغيــرات  ألفــا  كرونبــاخ  قيــم 
ــن  ــى م ــام أعل ــكل ع ــى بش ــتبانة األول ولالس
)%60) وهــي نســبة مقبولــة فــي البحــوث 
الثبــات  قيمــة  بلغــت  حيــث  والدراســات، 
لــأداة األولــى ككل )95.8)، وبلغــت قيمــة 

الثبــات لــأداة الثانيــة ككل )66.3(.

 األســاليب اإلحصائية املســتخدمة:

 قيمة معامل الثباتالمحور
)كرونباخ ألفا)

85.1 األداء
71.9 المصداقية
83.2االستجابة

86.2 سهولة االستخدام
86.3 الميزات اإلضافية والشكل العام

94.7 المواكبة والحداثة
92.1التعاطف

95.8 االستبانة األولى ككل
66.3 االستبانة الثانية ككل

 موافق
 غير موافق محايدموافق إلى حد ماموافقتماًما

 غير موافق غير موافقإلى حد ما
تماًما

7654321

ــم  ــا، ت ــا ودقته ــن صحته ــد م ــات للتأك ــة البيان ــام بمراجع ــد القي  بع
تحليلهــا لإلجابــة عــن أســئلة الدراســة مــن خــالل اســتخدام أســاليب 
اإلحصــاء الوصفــي والتحليلــي باســتخدام الرزمــة اإلحصائيــة 
ــم اســتخراج التكــرارات والنســب المئويــة ومــن  )SPSS)؛ فقــد ت
أجــل اإلجابــة عــن أســئلة الدراســة تــم اســتخدام المتوســطات 
الحســابية واالنحرافــات المعياريــة، وتــم اســتخدام اختبــار التبايــن 
األحــادي One Way ANOVA، واختبــار شــيفيه للمقارنــات 

.Independent Sample T-test البعديــة، واختبــار

وقــد تــم االعتمــاد علــى نتائــج التحليــل اإلحصائــي الوصفــي 
واالنحرافــات  الحســابية  المتوســطات  تشــمل  والتــي  للبيانــات 
ــة  ــرات المكون ــع محــاور الدراســة المســتقلة والفق ــة لجمي المعياري
لــكل محــور، وقــد تــم مراعــاة أن يتــدرج مقيــاس ليكــرت المســتخدم 

ــي: ــا يل ــي الدراســة كم ف

ــى  ــا عل ــل معه ــيتم التعام ــة س ــا الدراس ــت إليه ــي توصل ــابية الت ــطات الحس ــم المتوس ــإن قي ــدم ف ــا تق ــى م ــاًدا عل واعتم
ــة  ــا للمعادل ــض(. وفًق ــا دون: منخف ــع(، )3.01–5.01: متوســط(، )3.00–فم ــوق: مرتف ــا ف ــي: )5.01–فم النحــو اآلت

ــة: التالي
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اإلحباث والدراسات

القيمــة العليــا − القيمــة الدنيــا لبدائــل اإلجابــة مقســومة علــى عــدد 
المســتويات؛ أي: 

 )7-1) = 6 = 2.00 وهــذه القيمــة تســاوي طول الفئة. 
 3 3 

وبذلــك يكــون المســتوى المنخفض من 1 + 2.00 = 3.00
ويكون المســتوى المتوســط من 3.01 + 2.00 = 5.01

ويكون المســتوى المرتفع من7-5.01

الدراسات السابقة:

1– الدراسات العربية:
الســردي، محمــد الدبــس )2014م( بعنــوان خدمــات المعلومــات 	 

الطبيــة فــي مكتبــات المستشــفيات والمراكــز الطبيــة فــي األردن: 
دراســة حالــة فــي مستشــفى الجامعــة األردنيــة. حاولــت الدراســة 
ــة التــي تقدمهــا مكتبــات  ــي واقــع خدمــات المعلومــات الطبي َتَقصِّ
المستشــفيات فــي األردن لمجتمــع المســتفيدين ومــدى تلبيتهــا 
الدراســة  وأوضحــت  الطبيــة،  المعلومــات  مــن  الحتياجاتهــم 
الوســائل التــي تســاعد فــي الوصــول إلــى االرتقــاء وتطويــر 
خدمــات المعلومــات الطبيــة فــي المكتبــات الطبيــة والوقــوف علــى 

ــبة. ــول المناس ــراح الحل ــات واقت ق المعوِّ
مــدى 	  تقييــم  بعنــوان:  )2013م(  والخيــاط  الخوالــدة  دراســة 

تطبيــق معاييــر إدارة الجــودة الشــامل فــي المكتبــات الجامعية من 
وجهــة نظــر المســتفيدين حــول تقييــم مــدى تطبيــق معاييــر إدارة 
ــاء  ــة البلق ــي جامع ــة ف ــات الجامعي ــي المكتب ــاملة ف ــودة الش الج
التطبيقيــة فــي األردن. مــن خــالل عينــة )380( فــرًدا يســتخدمون 
المكتبــات، وأشــارت نتائــج الدراســة أن أكثــر الخدمــات المتوقعــة 
مــن وجهــة نظــر المســتفيدين كانــت حفــظ المراجــع وأقلهــا هــي 
ــى  ــارت إل ــا أش ــتفيدين، كم ــم المس ــي ته ــات الت ــات المعلوم خدم
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن الخدمــات المقدمــة 
فعلّيــا والخدمــات المتوقــع تقديمهــا مــن وجهــة نظــر المســتفيدين. 
هــت الدراســة إلــى الحاجــة الماســة إلجــراء دراســات تقيــس  ووجَّ
الجامعيــة  المكتبــات  والتــزام  الجــودة  معاييــر  تطبيــق  مــدى 

ــودة. ــس الج ــرات ومقايي لمؤش
دراســة بــدح )2007م( بعنــوان: درجــة إمكانيــة تطبيــق مبــادئ 	 

إدارة الجــودة الشــاملة فــي الجامعــات األردنيــة. هدفــت الدراســة 
إلــى التعــرف علــى درجــة إمكانيــة تطبيــق مبــادئ إدارة الجــودة 
ــادة،  ــس )القي ــن خــالل مقايي ــة م ــات األردني ــي الجامع ــاملة ف الش
ــات  ــبة المعلوم ــام حوس ــة، نظ ــة التنظيمي ــة، الثقاف ــالة الجامع رس

إدارة  التخطيــط االســتراتيجي،  وتحليلهــا، 
المســتمر،  التحســين  البشــرية،  المــوارد 
ــخ(. ــة الراجعــة … إل رضــا العمــالء، التغذي

دراســة عبــاس )2005م( بعنــوان قيــاس 	 
جــودة خدمــات المكتبــات الجامعيــة: دراســة 
مكتبــات جامعــة  تطبيقيــة علــى خدمــات 
ــت  ــي هدف ــدة، والت ــز بج ــد العزي ــك عب المل
إلــى دراســة واقــع جــودة الخدمــات التــي 
اســتقراء  خــالل  مــن  المكتبــات  تقدمهــا 
احتياجــات المســتفيدين بموجــب مدخليــن 
ــوة واإلدراك؛  ــل الفج ــودة: مدخ ــاس الج لقي
ــات  ــاس اإلدراكات/التوقع ــي مقي ــك بتبن وذل
Serv-qul لقيــاس وتقييــم جــودة الخدمــة في 
ــارت  ــات. وأش ــز المعلوم ــات ومراك المكتب
الدراســة إلــى وجــود فــروق بيــن إدراك 
المســتفيدين الفعلــي للخدمــة وتوقعاتهــم، كمــا 
بينــت وجــود انخفــاض بمســتوى الخدمــة 

المقدمــة للمســتفيدين.
أثــر 	  بعنــوان:  )2003م(  بــركات  دراســة 

علــى  الشــاملة  الجــودة  أنظمــة  تطبيــق 
التعليــم العالــي فــي األردن. هدفــت الدراســة 
إلــى البحــث فــي أثــر تطبيــق أنظمــة الجــودة 
الشــاملة علــى التعليــم العالــي فــي األردن 
مــن خــالل تطبيقــه علــى مؤسســات التعليــم 
العالــي ممثلــة فــي الجامعــات الحكوميــة 

والخاصــة وعددهــا )22) جامعــة.

2– الدراسات األجنبية:
 دراســة FAHEMIN )2009) هدفــت 	 

ــة  ــي جامع ــة ف ــات المكتبي ــم الخدم ــى تقيي إل
ــة  ــالل عين ــن خ ــران, م ــالمية بإي آزاد اإلس
529 مســتفيًدا مــن الطلبــة؛ حيــث تــم تطبيــق 
مقيــاس يعكــس معاييــر الجــودة الشــاملة، 
ومــن أهــم نتائــج الدراســة وجــود فــروق 
ــع الخدمــات  ــة بيــن جمي ــة إحصائي ذات دالل
المقدمــة فعليًّــا والخدمــات المتوقعــة مــن 
ِقَبــل المســتفيدين وخاصــة الخدمــات العامــة 

ــب. ــر الكت ــواد غي وم
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بعنــوان 	   )2008(  CHOON دراســة 
 quality assurance in Education
 and international perspective
ــم  ــتوى الفه ــى مس ــرف عل ــى التع ــت إل هدف
لضمــان الجــودة بيــن الجامعــات األســترالية 
ومؤسســات دوليــة، وســلطت الضــوء علــى 
داخــل  الجــودة  لضمــان  كــة  المحرِّ القــوة 

المؤسســات.
بعنــوان 	   )2007(  FILIZ دراســة 

 Service Quality Of University
 Library: A Survey Amongst
 Students at Ozmangazi Univ
… تــم تطويــر أداة لقيــاس مــدى رضــا 
الطلبــة عــن مكتبتيــن جامعيتيــن فــي تركيــا، 
واعتمــدت الدراســة علــى تطويــر نســخة 
مــن نمــوذج Servqual لقيــاس الفجــوة بيــن 
اإلدراكات والتوقعــات ومــدى االختالفــات 

والهــدف. األداء  بيــن 
بعنــوان 	   )2004(  LAURIE دراســة 

 Moving Toward A Quality
 Climate At The University Of
Cyprus هدفــت إلــى التحقــق مــن مــدى 
إدراك العامليــن فــي الجامعــة لُمنــاخ الجــودة 
ــى أعضــاء  ــتبانة عل ــق اس ــن خــالل تطبي م
الهيئــة التدريســية واإلداريــة وتحليــل النتائــج 

اإلحصائيــة. باألســاليب 

 	 “Usage Of بعنــوان   )2001(  SIMONDS دراســة 
 :“Academic Libraries The Role Of Service Quality
 Library Trend Characteristic Of Recourses and
دور  يوضــح  نمــوذج  اختيــار  إلــى  الدراســة  هدفــت   Users
المكتبــات األكاديميــة واســتخداماتها تحــت تأثيــر بعــض العوامــل 
مثــل جــودة الخدمــة, المصــادر, ســمات المســتخدمين، مــن خــالل 
ــي  ــم ف ــة آرائه ــة؛ لمعرف ــا 210 للطلب ــتبانات وعدده ــع االس توزي
الخدمــة الُمَقدَّمــة لهــم فــي مكتبــات جامعاتهــم، ومــن أهــم النتائــج 

ــا. ــردده عليه ــرة ت ــى كث ــر عل ــر كبي ــه تأثي ــف الشــخص ل أن تأل

حتليل النتائج ومناقشتها:
المعياريــة  واالنحرافــات  الحســابية  المتوســطات  اســتخراج  تــم 
للتعــرف علــى اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة عــن جــودة خدمــات 
المعلومــات الرقميــة فــي المكتبــات الجامعيــة فــي األردن، وفيمــا يلــي 

ــة: ــة عــن أســئلة الدراســة التالي اإلجاب

الســؤال األول: مــا مــدى تطبيــق المكتبــات الجامعية فــي األردن . 1
لمعاييــر ومؤشــرات قيــاس األداء لخدمــات المكتبات؟

ــم اســتخراج المتوســطات الحســابية  ــة عــن الســؤال األول، ت لإلجاب
واالنحرافــات المعياريــة للتعــرف علــى اســتجابات أفــراد عينــة 
الدراســة عــن مــدى تطبيــق المكتبــات الجامعيــة فــي األردن، لمعاييــر 
ومؤشــرات قيــاس األداء لخدمــات المكتبــات. والجــدول )2) يوضــح 

ذلــك:

اجلدول )2(
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة

 عن »مدى تطبيق املكتبات اجلامعية يف األردن ملعايري 
ا …  ومؤشرات قياس األداء خلدمات املكتبات« مرتبة ترتيًبا تنازليًّ

 المتوسطالمعيارالرقم
الحسابي

 االنحراف
التقديرالترتيبالمعياري

مرتفع5.331.281التعاطف7–
مرتفع5.091.442المصداقية2–
مرتفع5.031.183األداء1–

العدد األول ديسمرب 2014



اإلحباث والدراسات

18

ــي  ــابي إجمال ــط حس ــى متوس ــة عل ــر مجتِمع ــازت المعايي ــث ح حي
ــم  ــور رق ــاز المح ــد ح ــع. وق ــتوى المرتف ــن المس ــو م )5.06)، وه
ــغ )5.33)،  ــى متوســط حســابي حيــث بل ــى أعل )7) )التعاطــف) عل
وبانحــراف معيــاري )1.28)، وهــو مــن المســتوى المرتفــع. وثانًيــا 
ــاري  ــراف معي ــابي )5.09) وانح ــط حس ــة بمتوس ــاءت المصداقي ج
)1.44). وثالًثــا جــاء األداء بمتوســط حســابي )5.03) وانحــراف 

ــع. ــتوى المرتف ــن المس ــم م ــاري )1.18) وثالثته معي
ــط  ــة بمتوس ــام رابع ــكل الع ــة والش ــزات اإلضافي ــاءت المي ــا ج فيم
مــن  وهــو   ،(1.42( معيــاري  وانحــراف   (4.98( حســابي 
ــا جــاءت ســهولة االســتخدام بمتوســط  المســتوى المتوســط، وخامًس
ــن المســتوى  ــاري )1.67) وهــو م حســابي )4.95) وانحــراف معي
ــابي )4.91)  ــط حس ــتجابة بمتوس ــاءت االس ــا ج ــط، وسادًس المتوس

مــن  وهــو   ،(1.25( معيــاري  وانحــراف 
ــم  ــد جــاء المحــور رق المســتوى المتوســط، وق
ــل متوســط  ــى أق ــة) عل ــة والحداث )6) )المواكب
ــى )4.76) وبانحــراف  حســابي والحاصــل عل
المســتوى  مــن  وهــو   (1.75( معيــاري 

المتوســط.
ــة  ــات الجامعي ــق المكتب ــر أن تطبي ــذا يفس وه
ــاس األداء  ــر ومؤشــرات قي ــي األردن لمعايي ف
مــن  المســتوى  مرتفــع  المكتبــات  لخدمــات 
وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة، وفيمــا 
يلــي تفصيــل الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة 

ــاور الدراســة: ــن مح ــكل محــور م ل

متوسط4.981.424الميزات اإلضافية والشكل العام5–
متوسط4.951.675سهولة االستخدام4–
متوسط4.911.256االستجابة3–
متوسط4.761.757المواكبة والحداثة6–

مرتفع5.061.13المتوسط العام الحسابي

 المتوسطالفقرةالرقم
الحسابي

 االنحراف
التقديرالترتيبالمعياري

يوجد في المكتبة خدمات رقمية إلكترونية 1
مرتفع5.411.291داخلية بشكل عام 

3
الخدمات الرقمية اإللكترونية في المكتبة 
تتيح للمستفيد الحصول على المعلومات 

التي يحتاجها 
مرتفع5.301.522

4
توفر المكتبة خدمات االتصال بشبكة 
اإلنترنت على مستوى المبنى بصور 

سلكية والسلكية 
مرتفع5.221.523

2
توفر المكتبة خدمات رقمية إلكترونية 
خارجية على موفع المكتبة اإللكتروني 

دون انقطاع 
مرتفع5.131.484

6
مقتنيات المكتبة من أدوات وأجهزة 

ومصادر معلومات كافية وفعالة لدعم 
البرامج التي تقدمها الجامعة للمستفيدين 

متوسط4.821.855

اجلدول )3(
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 

ا …  عن »حمور األداء« مرتبة ترتيًبا تنازليًّ

1- األداء:
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يتضــح مــن الجــدول رقــم )3) أن المتوســطات 
الحســابية ل )محــور األداء)، تراوحــت مــا بيــن 
)5.41 و4.61)، حيــث حــاز المحــور علــى 
ــي )5.03)، وهــو مــن  متوســط حســابي إجمال
ــم  ــرة رق ــد حــازت الفق ــع، وق المســتوى المرتف
ــغ  ــث بل ــابي حي ــى متوســط حس ــى أعل )1) عل
ــاري )1.29)، وهــو  )5.41)، وبانحــراف معي
ــرة  ــت الفق ــد نص ــع، وق ــتوى المرتف ــن المس م

علــى )يوجــد فــي المكتبــة خدمــات رقميــة إلكترونيــة داخليــة بشــكل 
عــام).

ــابي  ــم )5) بمتوســط حس ــرة رق ــاءت الفق ــرة ج ــة األخي ــي المرتب وف
المســتوى  مــن  وهــو   ،(1.62( معيــاري  وبانحــراف   (4.61(
ــتفيد  ــة للمس ــدم المكتب ــى أن )تق ــرة عل ــت الفق ــث نص ــط، حي المتوس

خدمــة البريــد اإللكترونــي تحــت إشــراف موظفــي المكتبــة).
وهــذا يفســر أن األداء فــي مكتبــات الجامعــات األردنيــة كان مرتفــع 

المســتوى مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة.

متوسط4.701.986تمتلك المكتبة تجهيزات ومعدات حديثة 7

تقدم المكتبة للمستفيد خدمة البريد 5
متوسط4.611.627اإللكتروني تحت إشراف موظفي المكتبة

مرتفع5.031.18المتوسط العام الحسابي

اجلدول )4(
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة

ا  عن »حمور املصداقية« مرتبة ترتيًبا تنازليًّ

2- المصداقية:

 المتوسطالفقرةالرقم
الحسابي

 االنحراف
التقديرالترتيبالمعياري

تتم عمليات اإلعارة اإللكترونية بسرعة 8
مرتفع5.681.571وإتقان 

خدمات المعلومات الرقمية دائًما متاحة 9
مرتفع5.241.562للمستفيدين من المكتبة

الموقع اإللكتروني للمكتبة يساند ويدعم 11
مرتفع5.211.294رسالة الجامعة في البحث والتعليم والخدمة 

تلبي الخدمات الرقمية في المكتبة حاجات 10
مرتفع5.141.473المستفيدين بسرعة ودقة

13
تركز إدارة المكتبة على جودة خدمات 
المعلومات الرقمية بداًل من التركيز 

على نتائجها
متوسط5.094.936

12
الروابط اإللكترونية التي يعرضها الموقع 
اإللكتروني تتسم بالجاذبية والدقة والكفاءة 

التكنولوجية في العرض والتقديم 
متوسط4.751.475
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ــم )4) أن المتوســطات الحســابية ل )محــور  يتضــح مــن الجــدول رق
حــاز  حيــث  و4.50)؛   5.68( بيــن  مــا  تراوحــت  المصداقيــة)، 
مــن  وهــو   ،(5.09( إجمالــي  حســابي  متوســط  علــى  المحــور 
المســتوى المرتفــع، وقــد حــازت الفقــرة رقــم )8) علــى أعلى متوســط 
ــو  ــاري )1.57)، وه ــراف معي ــغ )5.68)، وبانح ــث بل ــابي حي حس
مــن المســتوى المرتفــع، وقــد نصــت الفقــرة علــى أن )تتــم عمليــات 

ــان). ــرعة وإتق ــة بس ــارة اإللكتروني اإلع
وفــي المرتبــة األخيــرة جــاءت الفقــرة رقــم )14) بمتوســط حســابي 

)4.50) وبانحــراف معيــاري )1.89)، وهــو 
مــن المســتوى المتوســط، حيــث نصــت الفقــرة 
منــع  علــى  المكتبــة  إدارة  )تعمــل  أن  علــى 
حــدوث األخطــاء واألعطــال التــي تــؤدي إلــى 

ــات). ــم الخدم ــي تقدي ــطء االســتجابة ف ب
مكتبــات  فــي  المصداقيــة  أن  يفســر  وهــذا 
الجامعــات األردنيــة كانــت مرتفعــة المســتوى 

ــر أفــراد عينــة الدراســة. مــن وجهــة نظ

14
تعمل إدارة المكتبة على منع حدوث 

األخطاء واألعطال التي تؤدي إلى بطء 
االستجابة في تقديم الخدمات

متوسط4.501.897

مرتفع5.091.44المتوسط العام الحسابي

3- االستجابة:
اجلدول )5(

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 
ا …  عن »حمور االستجابة« مرتبة ترتيًبا تنازليًّ

 المتوسطالفقرةالرقم
الحسابي

 االنحراف
التقديرالترتيبالمعياري

الموقع اإللكتروني للمكتبة منظم بطريقة 16
مرتفع5.221.531تسهل استخدامه من قبل المستفيدين 

وفاء المكتبة بوعودها للمستفيدين في الوقت 20
مرتفع5.101.582المحدد 

عدم انشغال موظفي المكتبة عن االستجابة 18
مرتفع5.071.653الفورية لطلبات المستفيدين 

19
الرغبة الدائمة للعاملين في المكتبة لتقديم 
خدمات المعلومات الرقمية للمستفيدين 

بالجودة المطلوبة
متوسط4.931.774

17
العاملون في المكتبة مؤهلون مهنيًّا وفنيًّا 

لتقديم خدمات المعلومات الرقمية للمستفيدين 
عند طلبها

متوسط4.691.785

األنظمة والتعليمات واللوائح المطبقة في 15
متوسط4.481.816المكتبة قديمة وال تناسب البيئة الرقمية الحديثة 

متوسط4.911.25المتوسط العام الحسابي
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يتضــح مــن الجــدول رقــم )5) أن المتوســطات 
الحســابية ل )محــور االســتجابة)، تراوحــت مــا 
بيــن )5.22 و4.48)؛ حيــث حــاز المحــور 
علــى متوســط حســابي إجمالــي )4.91)، وهــو 
ــرة  ــد حــازت الفق مــن المســتوى المتوســط، وق
رقــم )16) علــى أعلــى متوســط حســابي حيــث 
بلــغ )5.22)، وبانحــراف معيــاري )1.53)، 
وهــو مــن المســتوى المرتفــع، وقــد نصــت 
للمكتبــة  اإللكترونــي  )الموقــع  الفقــرة علــى 

ــتفيدين). ــل المس ــن قب ــة تســهل اســتخدامه م ــم بطريق منظَّ
وفــي المرتبــة األخيــرة جــاءت الفقــرة رقــم )15) بمتوســط حســابي 
المســتوى  مــن  وهــو   ،(1.81( معيــاري  وبانحــراف   (4.48(
المتوســط، حيــث نصــت الفقــرة علــى أن )األنظمــة والتعليمــات 
ــة  ــة الرقمي ــب البيئ ــة وال تناس ــة قديم ــي المكتب ــة ف ــح المطبق واللوائ

الحديثــة).
وهــذا يفســر أن االســتجابة فــي مكتبــات الجامعــات األردنيــة كانــت 

متوســطة المســتوى مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة.

4- سهولة االستخدام:
اجلدول )6(

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة
ا …   عن »حمور سهولة االستخدام« مرتبة ترتيًبا تنازليًّ

 المتوسطالفقرةالرقم
الحسابي

 االنحراف
التقديرالترتيبالمعياري

يوفر الموقع للمكتبة إمكانية البحث في 22
مرتفع5.271.641قواعد البيانات من داخل الجامعة وخارجها 

يتم الرد على استفسارات المستفيدين عبر 21
متوسط4.851.932خدمات االتصال الرقمي بسهولة ويسر 

23

مختبرات الحاسوب في المكتبة مجهزة 
باألفراد والمعدات الالزمة لعمل المسح 

الرقمي لمصادر المعلومات )رقمنة 
مجموعات المكتبة)

متوسط4.732.073

متوسط4.951.67المتوسط العام الحسابي

أن   (6( رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح 
المتوســطات الحســابية ل )محــور ســهولة 
 5.27( بيــن  مــا  تراوحــت  االســتخدام)، 
و4.73)، حيــث حــاز المحــور على متوســط 
مــن  وهــو   ،(4.95( إجمالــي  حســابي 
المســتوى المتوســط، وقــد حــازت الفقــرة 
رقــم )22) علــى أعلــى متوســط حســابي 
حيــث بلــغ )5.27)، وبانحــراف معيــاري 
)1.64)، وهــو مــن المســتوى المرتفــع، وقد 

نصــت الفقــرة علــى )يوفــر الموقــع للمكتبــة إمكانيــة البحــث فــي قواعد 
البيانــات مــن داخــل الجامعــة وخارجهــا).

وفــي المرتبــة األخيــرة جــاءت الفقــرة رقــم )23) بمتوســط حســابي 
)4.73) وبانحــراف معياري )2.07)، وهو من المســتوى المتوســط، 
ــة  ــي المكتب ــوب ف ــرات الحاس ــى أن )مختب ــرة عل ــت الفق ــث نص حي
مجهــزة باألفــراد والمعــدات الالزمــة لعمــل المســح الرقمــي لمصــادر 

المعلومــات )رقمنــة مجموعــات المكتبــة)).
وهــذا يفســر أن ســهولة االســتخدام فــي مكتبــات الجامعــات األردنيــة 

كانــت متوســطة المســتوى مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة.
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ــم )6) أن المتوســطات الحســابية ل )محــور  يتضــح مــن الجــدول رق
الميــزات اإلضافيــة والشــكل العــام)، تراوحــت مــا بيــن )5.15 
و4.80)، حيــث حــاز المحــور علــى متوســط حســابي إجمالــي 
ــم  ــرة رق ــد حــازت الفق )4.98)، وهــو مــن المســتوى المتوســط، وق
)24) علــى أعلــى متوســط حســابي حيــث بلــغ )5.15)، وبانحــراف 
وقــد نصــت  المرتفــع،  المســتوى  مــن  معيــاري )1.79)، وهــو 
ــز وواجهــة  ــة ممي ــي للمكتب ــع اإللكترون ــم الموق ــى )تصمي الفقــرة عل

ــة). ــم بالجاذبي ــتخدام تتس االس
وفــي المرتبــة األخيــرة جــاءت الفقــرة رقــم )28) بمتوســط حســابي 

)4.80) وبانحــراف معيــاري )1.73)، وهــو 
مــن المســتوى المتوســط، حيــث نصــت الفقــرة 
علــى أن )توفــر الخدمــات اإللكترونيــة خيارات 

التحذيــر والتنبيــه عنــد االســتخدام الخاطــئ).

ــام  ــكل الع ــة والش ــزات اإلضافي ــر أن المي يفس
كانــت  األردنيــة  الجامعــات  مكتبــات  فــي 
ــراد  ــة نظــر أف ــن وجه متوســطة المســتوى م

عينــة الدراســة.

5- الميزات اإلضافية والشكل العام:

اجلدول )7(
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 

ا …  عن »حمور امليزات اإلضافية والشكل العام« مرتبة ترتيًبا تنازليًّ

 المتوسطالفقرةالرقم
الحسابي

 االنحراف
التقديرالترتيبالمعياري

تصميم الموقع اإللكتروني للمكتبة مميز 24
مرتفع5.151.791وواجهة االستخدام تتسم بالجاذبية 

توفر الخدمات اإللكترونية بلغة أخرى 25
مرتفع5.091.672غير اللغة العربية للموقع 

27
يوفر الموقع اإللكتروني للمكتبة إمكانية 
الوصول الفعال للمصادر والخدمات مع 

مكتبات ومواقع أخرى ذات صلة 
مرتفع5.011.694

26
يوفر الموقع روابط تشرح كيفية التعامل 

والتجوال داخل الموقع 
)المالحة والتجوال في الموقع) 

متوسط4.851.924

توفر الخدمات اإللكترونية خيارات 28
متوسط4.801.735التحذير والتنبيه عند االستخدام الخاطئ

متوسط4.981.42المتوسط العام الحسابي
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يتضــح مــن الجــدول رقــم )7) أن المتوســطات 
والحداثــة)،  المواكبــة  )محــور  ل  الحســابية 
حيــث  و4.69)،   4.85( بيــن  مــا  تراوحــت 
حــاز المحــور علــى متوســط حســابي إجمالــي 
)4.76)، وهــو مــن المســتوى المتوســط، وقــد 
حــازت الفقــرة رقــم )31) علــى أعلــى متوســط 
وبانحــراف   ،(4.85( بلــغ  حيــث  حســابي 
المســتوى  مــن  وهــو   ،(1.73( معيــاري 
المتوســط، وقــد نصــت الفقــرة علــى )مصــادر 

لدعــم  وحديثــة  فعالــة  والخدمــات  المتاحــة  الرقميــة  المعلومــات 
البرامــج األكاديميــة التــي تقدمهــا الجامعــة).

وفــي المرتبــة األخيــرة جــاءت الفقــرة رقــم )29) بمتوســط حســابي 
المســتوى  مــن  وهــو   ،(1.94( معيــاري  وبانحــراف   (4.69(
المتوســط، حيــث نصــت الفقــرة علــى أن )يالحــظ التحديــث لموقــع 

ــم). ــكل دائ ــي بش ــة اإللكترون المكتب
وهــذا يفســر أن المواكبــة والحداثــة فــي مكتبــات الجامعــات األردنيــة 

كانــت متوســطة المســتوى مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة.

6- المواكبة والحداثة:

7- التعاطف:

اجلدول )7(
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 

ا …  عن »حمور املواكبة واحلداثة« مرتبة ترتيًبا تنازليًّ

اجلدول )8(
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 

ا …  عن »حمور التعاطف« مرتبة ترتيًبا تنازليًّ

 المتوسطالفقرةالرقم
الحسابي

 االنحراف
التقديرالترتيبالمعياري

31
مصادر المعلومات الرقمية المتاحة 

والخدمات فعالة وحديثة لدعم البرامج 
األكاديمية التي تقدمها الجامعة.

متوسط4.851.731

30
تقوم المكتبة بتحديث مصادر المعلومات 
المتاحة عبر الخدمات الرقمية بصورة 

مستمرة ومنتظمة 
متوسط4.751.852

يالحظ التحديث لموقع المكتبة 29
متوسط4.691.943اإللكتروني بشكل دائم 

متوسط4.761.75المتوسط العام الحسابي

 المتوسطالفقرةالرقم
الحسابي

 االنحراف
التقديرالترتيبالمعياري

يتعامل العاملون في المكتبة بلباقة ولطف 40
مرتفع5.631.501مع المستفيدين 

32
العاملون في المكتبة يظهرون اهتماما 

كثيرا وشخصيا بالمستفيدين أثناء استخدام 
الخدمات اإللكترونية 

مرتفع5.621.482
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ــم )8) أن المتوســطات الحســابية ل )محــور  يتضــح مــن الجــدول رق
التعاطــف)، تراوحــت مــا بيــن )5.63 و4.78)؛ حيــث حــاز المحــور 
المســتوى  مــن  إجمالــي )5.33)، وهــو  متوســط حســابي  علــى 
المتوســط، وقــد حــازت الفقــرة رقــم )40) علــى أعلــى متوســط 
ــو  ــاري )1.50)، وه ــراف معي ــغ )5.63)، وبانح ــث بل ــابي حي حس
مــن المســتوى المرتفــع، وقــد نصــت الفقــرة علــى )يتعامــل العاملــون 

ــع المســتفيدين). ــة ولطــف م ــة بلباق ــي المكتب ف
وفــي المرتبــة األخيــرة جــاءت الفقــرة رقــم )37) بمتوســط حســابي 
المســتوى  مــن  وهــو   ،(1.89( معيــاري  وبانحــراف   (4.78(
ــن  ــة األماك ــر المكتب ــى أن )توف ــرة عل ــث نصــت الفق المتوســط، حي

المالئمــة النتظــار ســيارات المســتفيدين).
وهــذا يفســر أن التعاطــف فــي مكتبــات الجامعــات األردنيــة كان 

مرتفــع المســتوى مــن وجهــة نظــر أفــراد 
عينــة الدراســة.

ــات  ــدى جــودة خدم ــا م ــي: م الســؤال الثان  .2
فــي  الجامعيــة  المكتبــات  فــي  المكتبــات 

الجنــوب والوســط والشــمال؟ أقاليــم 
ــتخراج  ــم اس ــي، ت ــؤال الثان ــن الس ــة ع لإلجاب
المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعيارية 
للتعــرف علــى اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة 
عــن )مــدى جــودة خدمــات المكتبــات الجامعيــة 
والشــمال)،  والوســط  الجنــوب  أقاليــم  فــي 

ــك: ــدول )9) يوضــح ذل والج

مالءمة ساعات عمل المكتبة لكل 33
مرتفع5.481.723المستفيدين 

تفهم العاملون في المكتبة الحتياجات 34
مرتفع5.461.654المستفيدين

38
جميع المستفيدين من خدمات المكتبة 

لديهم الفرصة لالستفادة من كل مصادر 
المعلومات الرقمية

مرتفع5.441.535

 لدى إدارة المكتبة فهم عميق لطبيعية خدمات 35
مرتفع5.231.686المعلومات الرقمية التي تقدمها للمستفيدين 

توفر المكتبة المناخ التنظيمي المالئم لتقديم 36
مرتفع5.191.647خدمات المعلومات الرقمية للمستفيدين 

العاملون في المكتبة يمنحون للمستفيد 39
مرتفع5.141.558عناية خاصة 

توفر المكتبة األماكن المالئمة النتظار 37
متوسط4.781.899سيارات المستفيدين

مرتفع5.331.28المتوسط العام الحسابي

اجلدول )9(
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة

عن »مدى جودة خدمات املكتبات اجلامعية يف أقاليم اجلنوب والوسط والشمال«… 

 المتوسطالعينةاإلقليم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

505.481.10الجنوباألداء
564.571.10الوسط
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565.081.18الشمالاألداء
1625.031.18المجموع

المصداقية
505.571.67الجنوب
564.781.02الوسط
564.961.49الشمال

1625.091.44المجموع

االستجابة
504.771.19الجنوب
564.911.27الوسط
565.051.28الشمال

1624.911.25المجموع

 سهولة
االستخدام

504.771.86الجنوب
564.521.55الوسط
565.551.47الشمال

1624.951.67المجموع
 الميزات
 اإلضافية
 والشكل
العام

505.021.20الجنوب
564.661.51الوسط
565.271.46الشمال

1624.981.42المجموع

 المواكبة
والحداثة

504.751.90الجنوب
564.331.75الوسط
565.201.50الشمال

1624.761.75المجموع

التعاطف
505.501.19الجنوب
565.081.33الوسط
565.441.28الشمال

1625.331.28المجموع

 جودة
الخدمات

505.231.06الجنوب
564.761.05الوسط
565.201.23الشمال

1625.061.13المجموع

تراوحــت  أن   (9( الجــدول  مــن  يتضــح 
ــات  ــودة خدم ــدى ج ــابية لم ــطات الحس المتوس
الجنــوب  أقاليــم  فــي  الجامعيــة  المكتبــات 
والوســط والشــمال مــا بين المســتوى المتوســط 
ــات  ــة الفروق ــى دالل ــرف عل ــع، وللتع والمرتف

ــة  ــات الجامعي ــات المكتب ــودة خدم ــبة لج ــت بالنس ــن كان ــح م ولصال
حســب اإلقليــم، تــم اســتخدام اختبــار التبايــن األحــادي واختبــار شــيفيه 
للمقارنــات البعديــة للتعــرف علــى هــذه الفروقــات وفيمــا يلــي عرًضــا 

ــج: ــذه النتائ له
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*دالة عند مستوى الداللة )0.05(
يتضــح مــن الجــدول رقــم )10) وجــود فروقــات ذات داللــة إحصائية 
عنــد مســتوى الداللــة اإلحصائيــة )0.05) فــي مســتوى تطبيــق جــودة 
خدمــات المكتبــات الجامعيــة بشــكل عــام تعــزى إلــى اإلقليــم، حيــث 

بلغــت قيمــة اإلحصائــي)F(  )3.042( بداللــة إحصائيــة )0.05(.
ويالحــظ وجــود فروقــات ذات داللــة إحصائيــة فــي مســتوى تطبيــق 

األداء، ومســتوى تطبيــق المصداقية، ومســتوى 
تطبيــق ســهولة االســتخدام، ومســتوى المواكبــة 
والحداثــة تعــزى إلــى اإلقليــم، حيــث بلغــت 
 ،4.520  ،8.836(  )F( اإلحصائــي  قيمــة 
6.050، 3.574) علــى التوالــي، وهــي قيــم 

ــتوى )0.05(. ــد مس ــا عن ــة إحصائيًّ دال

اجلدول )10(
اختبار التباين األحادي One Way ANOVA للتعرف عن 

»مدى جودة خدمات املكتبات اجلامعية يف أقاليم اجلنوب والوسط والشمال«… 

 مجموعالمصدر
 متوسطDfالمربعات

 الداللة)F(قيمة  المربعات
اإلحصائية

األداء
*22.457211.2298.836.000بين المجموعات

202.0671591.271داخل المجموعات
224.524161المجموع

المصداقية
*17.92228.9614.520.012بين المجموعات

315.1911591.982داخل المجموعات
333.112161المجموع

االستجابة
1.9912.996.638.530بين المجموعات

248.2441591.561داخل المجموعات
250.235161المجموع

 سهولة
االستخدام

*31.851215.9266.050.003بين المجموعات
418.5631592.632داخل المجموعات

450.415161المجموع

 الميزات
 اإلضافية

10.65825.3292.710.070بين المجموعات 312.6391591.966داخل المجموعات
323.297161المجموع

 المواكبة
والحداثة

*21.162210.5813.574.030بين المجموعات
470.7201592.961داخل المجموعات

491.882161المجموع

التعاطف
5.66022.8301.748.177بين المجموعات

257.3761591.619داخل المجموعات
263.036161المجموع

 جودة
الخدمات

7.61723.8083.042.050بين المجموعات
199.0561591.252داخل المجموعات

206.673161المجموع
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داللــة  ذات  فروقــات  وجــود  يتضــح  ولــم 
إحصائيــة فــي مســتوى تطبيــق االســتجابة، 
ومســتوى تطبيــق الميــزات اإلضافيــة، وتطبيق 
ــت  ــث بلغ ــم، حي ــى اإلقلي ــزى إل ــف، تع التعاط
 ،0.070  ،0.530(  )F( اإلحصائــي  قيمــة 
ــة  0.177) علــى التوالــي، وهــي قيــم غيــر دال

إحصائيًّــا عنــد مســتوى )0.05(.

األقاليــم  فئــات  مــن  لصالــح  كانــت  الفروقــات  علــى  وللتعــرف 
الثالثــة )الجنــوب، والوســط، والشــمال( فــي تطبيــق جــودة خدمــات 
ــة،  ــق األداء، والمصداقي ــق ب )تطبي ــا يتعل ــة فيم ــات الجامعي المكتب
وســهولة االســتخدام، والمواكبــة والحداثــة(، تــم اســتخدام اختبــار 

ــج: ــذه النتائ ــي عــرض له ــا يل ــة، وفيم ــات البعدي ــيفيه للمقارن ش

اجلد ول )11(
اختبار شيفيه Scheffe Test للتعرف على »تطبيق األداء، ومستوى تطبيق املصداقية، 

ومستوى تطبيق سهولة االستخدام، ومستوى املواكبة واحلداثة«
  يف إقليم اجلنوب، والوسط، والشمال … 

 الفرق بين
 المتوسطات

(I-J(
 الداللة

اإلحصائية

المتغير
األداء

)I( اإلقليم)J( اإلقليم

9165.000.وسطجنوب
3987.195.شمال

9165.000.-جنوبوسط
5179.055.-شمال

3987.195.-جنوبشمال
5179.055.وسط

المصداقية

7934.017.وسطجنوب
6071.089.شمال

7934.017.-جنوبوسط
1862.783.-شمال

6071.089.-جنوبشمال
1862.783.وسط

 تطبيق سهولة
االستخدام

2429.744.وسطجنوب
7810.050.-شمال

2429.744.-جنوبوسط
1.0238.005-شمال

7810.050.جنوبشمال
1.0238.005وسط

المواكبة والحداثة

4133.468.وسطجنوب
4557.398.-شمال

4133.468.-جنوبوسط
8690.030.-شمال

4557.398.جنوبشمال
8690.030.وسط

*دالة إحصائيًّا عند مستوى )0.05(
ــت  ــدول )11) أن كان ــن الج ــح م يتض
ــق األداء  ــي مســتوى تطبي ــات ف الفروق
األردنيــة  الجامعــات  مكتبــات  فــي 
لصالــح إقليــم الجنــوب، ويتضــح أن 
الفروقــات كانــت فــي مســتوى تطبيــق 
المصداقيــة فــي مكتبــات الجامعــات 
الجنــوب،  إقليــم  لصالــح  األردنيــة 
فيمــا كانــت الفروقــات فــي مســتوى 
لصالــح  االســتخدام  ســهولة  تطبيــق 
إقليــم الشــمال، وكانــت الفروقــات فــي 
مســتوى تطبيــق المواكبــة والحداثــة 
األردنيــة،  الجامعــات  مكتبــات  فــي 

لصالــح إقليــم الشــمال كذلــك.

الســؤال الثالــث: مــا مــدى تأييــد   .3
العامليــن فــي المكتبــات لمعاييــر 

الجــودة؟ مقاييــس 
للتعــرف علــى مــدى تأييــد العامليــن 
فــي المكتبــات لمعاييــر مقاييــس الجودة 
الحكوميــة  الجامعــات  مكتبــات  فــي 
التكــرارات  اســتخراج  تــم  األردنيــة 
 (12( والجــدول  المئويــة،  والنســب 

ــك: ــح ذل يوض
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 يتضــح مــن الجــدول )12( أن نســبة العامليــن الذيــن يؤيــدون تطبيــق 
معاييــر الجــودة فــي خدمــات المعلومــات الرقميــة فــي المكتبــة بلغــت 
ــن ال  ــن الذي ــة الدراســة، ونســبة المديري ــراد عين )%79.3( مــن أف
ــة  ــي خدمــات المعلومــات الرقمي ــر الجــودة ف ــق معايي ــدون تطبي يؤي

اإلحباث والدراسات

اجلدول )12(
التكرارات والنسب املئوية لتأييد مديري املكتبات ملعايري مقاييس اجلودة 

يف مكتبات اجلامعات احلكومية األردنية

النسبة المئوية التكرار االستجابة
 أؤيــد تطبيــق معاييــر الجــودة فــي خدمــات

ــة ــة فــي المكتب المعلومــات الرقمي
1820.7ال

6979.3نعم
87100.0 المجموع

النعمالفقرةالرقم
%التكرار%التكرار

 يوجد لديك معرفة سابقة عن المتطلبات األساسية لقياس1
49563843 جودة خدمات المعلومات في المكتبة

 أعتقد أن موضوع قياس جودة خدمات المعلومات الرقمية في المكتبة2
69791820 هو إضافة حقيقية للمكتبات الجامعية في األردن

 أعتقد أنه من الممكن تطبيق معايير قياس جودة الخدمات الرقمية3
55633236على مكتبة الجامعة

تبدي إدارة المكتبة العناية واالهتمام باتباع اإلجراءات المناسبة4
40464754 لقياس أداء خدمات المكتبة والعاملين فيها

 هناك تفهم واضح من قبل العاملين في المكتبة5
47544046ألهمية قياس جودة خدمات المعلومات الرقمية

 تسعى إدارة المكتبة إلى طرائق متجددة لتحديث معلوماتها6
41474652في القضايا الخدمية الرقمية المتقدمة

يسعى العاملون في المكتبة إلى تحليل ومعالجة البيانات الخاصة7
41474652  بجودة خدمات المعلومات

 تسعى إدارة المكتبة الستخدام المنهج العلمي في وضع الخطط8
40464754 لزيادة خدماتها الرقمية مقارنة مع بقية المكبات الجامعية األخرى

 يوجد لدي خبرات سابقة في تطبيق برامج إدارة الجودة9
35405259 في مجال الخدمات الرقمية في المكتبة

69791820 أؤيد تطبيق معايير الجودة في خدمات المعلومات الرقمية في المكتبة10

 منصب مدير المكتبة في الغالب يتقلده أساتذة خارج11
73831416 تخصص علوم المكتبات والمعلومات

 بعض المكتبات الجامعية تخلو إدارتها من المتخصصين12
71811618 في إجراء دراسات لقياس جودة المعلومات الرقمية

50573742حجم المقتنيات من المصادر الرقمية ال يتناسب مع حجم المستفيدين13

فــي المكتبــة  بلغــت )%20.7( مــن أفــراد 
عينــة الدراســة. وهــذه النتيجــة تفســر أن معظم 
العامليــن يؤيــدون تطبيــق معاييــر الجــودة فــي 

خدمــات المعلومــات الرقميــة فــي المكتبــة.
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فيمــا يتعلــق بجــودة خدمــات المكتبــات الجامعيــة فــي األردن 
يعــزى لمتغيــر نــوع المســتفيد؟ 

لإلجابــة عــن الســؤال الخامــس، تــم اســتخدام اختبــار العينــة المســتقلة 
Independent Sample T- test للتعــرف علــى الفــروق بيــن 
جــودة خدمــات المكتبــات الجامعيــة الحكوميــة األردنيــة تعــزى 

ــك: ــح ذل ــدول )14) يوض ــتفيد، والج ــوع المس ــر ن لمتغي

45514248مباني المكتبة مؤهلة لتقديم خدمات معلوماتية رقمية بشكل ممتاز14

 عدم شعور العاملين في المكتبة بأهمية دورهم في الجامعة15
67772023 مقارنة مع زمالئهم في وحدات إدارية أخرى

عدم تفهم اإلدارة العليا في الجامعة لدور الخدمات الرقمية16
62712528 وخدمات المكتبة بشكل عام

63722427توتر العالقة بين العاملين في المكتبة وإدارة الجامعة17

54623337 قلة الصالحيات المعطاة للعاملين واإلداريين في المكتبات الجامعية18

تقوم إدارة المكتبة بشكل منتظم بإجراء دراسات19
37425057  تتعلق بقياس جودة خدمات المعلومات الرقمية

يوجد توصيف دقيق لوظائف العاملين20
34395259  في مجال الخدمات المعلوماتية في المكتبة

اجلد ول )14(
 Independent Sample T - test اختبار العينة املستقلة

للتعرف على الفروق بني جودة خدمات املكتبات اجلامعية 
احلكومية األردنية تعزى ملتغري نوع املستفيد 

 المتوسطنوع المستفيدالمصدر
الحسابي

 االنحراف
 درجاتالعينةالمعياري

 الداللة)T(قيمة الحرية
اإلحصائية

5.101.30871600.8340.405عامليناألداء 4.941.0375الطلبة

5.221.63871601.2520.213عاملينالمصداقية 4.941.1775الطلبة

5.081.29871601.8150.071عامليناالستجابة 4.721.1775الطلبة

*5.281.58871602.7340.007عاملينسهولة االستخدام 4.571.7175الطلبة

0.733-4.941.59871600.342عاملينالميزات اإلضافية 5.021.1975الطلبة

الرابــع: مــا رأيــك حــول مــدى  الســؤال   .4
تطبيــق معاييــر الجــودة لقيــاس خدمــات 
المكتبــات  فــي  الرقميــة  المعلومــات 

األردن؟  فــي  الجامعيــة 
ــروق ذات  الســؤال الخامــس: هــل يوجــد ف  .5
داللــة إحصائيــة بيــن العامليــن والطلبــة 
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*دالة إحصائيًّا عند مستوى )0.05(
يتضــح مــن الجــدول )14) وجــود فروقــات ذات داللــة إحصائيــة فــي 
جــودة خدمــات المكتبــات الجامعيــة الحكومية األردنية تعــزى لمتغير 
نــوع المســتفيد فقــط حســب تطبيــق جــودة ســهولة االســتخدام، 
والمتوســط   ،)5.28( للعامليــن  الحســابي  المتوســط  بلــغ  حيــث 
ــة  ــة )ت( )2.734(، وبدالل ــت قيم ــة )4.57(، وبلغ الحســابي للطلب
ــة  ــة اإلحصائي ــتوى الدالل ــن مس ــل م ــي أق ــة )0.007( وه إحصائي
)0.05(، وهــذا يــدل علــى اختــالف وجهــات النظــر مــا بيــن العامليــن 
ــات  ــات المكتب ــودة خدم ــق ج ــدون تطبي ــن يج ــأن العاملي ــة، ب والطلب
ــن الجــدول  ــن م ــة. وتبي ــراه الطلب ــا ي ــر مم ــة أكث ــة الحكومي الجامعي
)14) أن هنــاك اتفاًقــا فــي وجهــات النظــر مــا بيــن العامليــن والطلبــة 
ــزات  ــة، واالســتجابة، والمي ــق جــودة األداء، والمصداقي حــول تطبي
اإلضافيــة، والمواكبــة والحداثــة، والتعاطــف، حيــث كانــت قيــم 

ــى مــن )0.05).  ــرات أعل ــة لهــذه المتغي مســتوى الدالل

 املناقشة واالستنتاجات:

لقــد توصلــت الدراســة الحاليــة إلــى مجموعــة مــن النتائــج تــم 
اســتنتاجها مــن التحليــل اإلحصائــي الســابق الســتجابات أفــراد العينــة 
علــى أداة الدراســة، وفــي ضــوء الحقائــق التــي تــم جمعهــا والتوصــل 
ــع  ــى جمي ــة إل ــة والمتوازن ــة الموضوعي ــة اإلجمالي ــع الرؤي ــا م إليه
ــة  محــاور وأبعــاد مقيــاس جــودة خدمــات المعلومــات الرقميــة وحال
التكــرارات المبحوثــة تــم التوصــل إلــى النتائــج التاليــة إضافــة إلــى 

مــا تــم اإلشــارة إليــه أثنــاء تفســير وتحليــل النتائــج:

ــي 1.  ــن ف ــدد المتخصصي ــح أن ع ــكل واض ــج بش ــرت النتائ  أظه
علــوم المكتبــات والمعلومــات مــن العامليــن فــي المكتبــات 
الجامعيــة المبحوثــة قليــل مقارنــةً مــع التخصصــات األخــرى.

منصــب مديــر المكتبــة واإلدارات العليــا غالًبــا مــا يتقلــده . 2
األســاتذة خــارج التخصــص؛ ممــا يســبب فجــوة بيــن اإلدارات 

ــوم  ــي عل ــن ف ــن المتخصصي ــطى م الوس
الــذي  األمــر  والمعلومــات،  المكتبــات 
فــي  متعــاون  غيــر  بعضهــم  يجعــل 
ــات  ــودة الخدم ــر ج ــق معايي ــاح تطبي إنج

المعلوماتيــة.

خدمــات . 3 مــن  المســتفيدين  أعــداد 
المعلومــات الرقميــة فــي ازديــاد مســتمر 
ال يقابلــه زيــادة فــي تعييــن المتخصصيــن 
المكتبــات  علــوم  دراســات  فــي 

لمعلومــات. وا

)البيئــة . 4 المكتبــة  وأثــاث  التجهيــزات 
اإللكترونيــة( الالزمــة لالســتخدام األفضل 
لمصــادر المعلومــات الرقميــة ال تتناســب 
ــات  ــي بعــض مكتب وحجــم المســتفيدين ف

ــوب. ــمال والجن ــم الش إقلي

ــي . 5 ــاد الســبعة المســتخدمة ف حــازت األبع
الدراســة مجتمعــة علــى متوســط حســابي 
إجمالــي )5.06( وهــو مــن المســتوى 
)التعاطــف،  بعــد  وحصــل  المرتفــع، 
متوســط  علــى  األداء(  المصداقيــة، 
ــع؛ وهــذا  حســابي مــن المســتوى المرتف
يــدل علــى اهتمــام العامليــن فــي المكتبــات 
الجامعيــة لبــذل الجهــد لتقديــم خدمــات 
المعلومــات الرقميــة بصــورة أفضــل كمــا 
يشــير إلــى مــدى تفهمهــم لمــدى حاجــات 
ــد  ــدد عن ــق ومح ــكل دقي ــتفيدين بش المس

االســتخدام.

ذات . 6 فروقــات  النتائــج وجــود  أظهــرت 
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة 

4.871.75871600.8190.414عاملينالمواكبة والحداثة 4.641.7575الطلبة

5.461.39871601.3760.171عاملينالتعاطف 5.181.1275الطلبة

جودة الخدمات
5.171.22871601.4180.158عاملين 4.921.0175الطلبة

اإلحباث والدراسات
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)األبعــاد(  مســتويات  فــي   )0.05(
خدمــات  جــودة  لقيــاس  المســتخدمة 
ــزى  ــام تع ــة بشــكل ع ــات الرقمي المعلوم
القيمــة  بلغــت  حيــث  اإلقليــم  لمتغيــر 
اإلحصائيــة F )3.042( بداللــة إحصائيــة 

 .)0.05 (

داللــة . 7 ذات  فروقــات  وجــود  لوحــظ 
األبعــاد  فــي  التطبيــق  عنــد  إحصائيــة 
)األداء, المصداقيــة، ســهولة االســتخدام، 
المواكبــة والحداثــة( تعــزى إلــى اإلقليــم، 
فــي حيــن لــم يتضــح وجــود فروقــات ذات 
داللــة إحصائيــة فــي األبعــاد )االســتجابة, 
الميــزات اإلضافيــة، التعاطــف( تعــزى 

ــم. ــى اإلقلي إل

ــي . 8 ــات ف ــى أن الفروق ــج إل ــارت النتائ أش
مســتوى تطبيــق أبعــاد الجــودة لخدمــات 
الجامعــات  فــي  الرقميــة  المعلومــات 
)األداة،  بعــد  يخــص  فيمــا  الحكوميــة 
الجنــوب،  إقليــم  لصالــح  المصداقيــة( 
فيمــا كانــت الفروقــات فــي أبعــاد )ســهولة 
ــم  ــة( إلقلي ــة، الحداث ــتخدام، المواكب االس

الشــمال.

أظهــرت النتائــج أن معظــم العامليــن فــي . 9
ــدون  ــات الجامعيــة )%79.3( يؤي المكتب
تطبيــق معاييــر قيــاس جــودة خدمــات 
ــة  ــن أن قل ــي حي ــة، ف ــات الرقمي المعلوم
ال تؤيــد )%20.7( أي إن درجــة الرضــا 

ــت. ــد تحقق ــاح ق واالرتي

أظهــرت النتائــج وجــود صعوبــات فــي . 10
المعلومــات  خدمــات  اســتخدام  كيفيــة 
الرقميــة فــي المكتبــات الجامعيــة عنــد 

والطلبــة. العامليــن 

أظهــرت النتائــج أن خدمــات المعلومــات . 11
الرقميــة التــي تقدمهــا بعــض المكتبــات 
وإقليــم  الشــمال  إقليــم  فــي  الجامعيــة 
ــة والتطــور )آل  ــب الحداث ــوب ال تواك الجن

البيــت ومؤتــة( وال تحقــق تطلعــات المســتفيدين، إضافــة إلــى ِقَدِم 
التجهيــزات واألثــاث.

ــد . 12 ــة عن ــات الجامعي ــي المكتب ــوده ف ــاء وج ــث أثن ــظ الباح الح
ــث  ــن حي ــة م ــات الجامعي ــل المكتب ــتبانة أن افض ــع االس توزي
تقديــم خدمــات المعلومــات الرقميــة واإلتاحــة الدائمــة وفعاليــة 
الروابــط اإللكترونيــة كانــت لصالــح إحــدى مكتبــات إقليــم 

الشــمال )مكتبــة جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا(.

أثنــاء توزيــع االســتبانة أشــار أحد مديــري المكتبــات الجامعية: . 13
»نحــن أفضــل المكتبــات الجامعيــة فيمــا يتعلــق بجــودة خدمــات 
المعلومــات الرقميــة؛ وذلــك لســوء حالــة المكتبــات الجامعيــة 

األخــرى المنافســة«.

أظهــرت النتائــج أن مكتبــات الجامعــات الحكوميــة األردنيــة . 14
ــو  ــا نح ــى طريقه ــت تتخط ــا زال ــطء وم ــير بب ــام تس ــكل ع بش
وتكنولوجيــا  الرقميــة  المعلومــات  جــودة  معاييــر  توظيــف 
االتصــاالت الحديثــة وخدمــة المجتمــع المحلــي ثقافيًّــا ومعرفيًّــا 
فيمــا يخــص ثقافــة الجــودة … وهكــذا يمكن القول إن الدراســة 
أظهــرت نجــاح المقيــاس المســتخدم لغايــة التعــرف علــى جودة 
خدمــات المعلومــات الرقميــة فــي مكتبــات الجامعــات الحكوميــة 

األردنيــة قيــد الدراســة.
التوصيات:

فــي ضــوء نتائــج الدراســة وأدبياتهــا يمكــن صياغــة عــدد مــن 
ــول  ــأنها الوص ــن ش ــي م ــة الت ــات الفاعل ــات والمعالج التوصي
المعلومــات  بغيــة تجويــد خدمــات  الدراســة؛  أهــداف  إلــى 
الرقميــة بشــكل أكثــر فاعليــة وكفــاءة وعلــى مســتوى عــال مــن 

الجــودة:

إلــى 	  الجامعيــة  بالمكتبــات  القياديــة  الوظائــف  تســند  أن 
والمعلومــات  المكتبــات  علــوم  مجــال  فــي  المتخصصيــن 

الشــاملة. والجــودة 

الجامعيــة 	  بالمكتبــات  خــاص  وجــود وحدة/قســم   ضــرورة 
يكــون مــن أهدافهــا الرئيســة تحقيــق مؤشــرات مقاييــس الجــودة 
ــس الجــودة  ــر ومقايي ــة والســعي نحــو مؤشــرات ومعايي العالمي

ــم 2013م). ــة )اعل ــة الرقمي ــي البيئ ــة ف العربي

فــي 	  الجامعيــة  المكتبــات  فــي  العامليــن  إشــراك   ضــرورة 
ــات  ــات المعلوم ــودة خدم ــص ج ــا يخ ــة فيم ــرارات اإلداري الق
الرقميــة؛ حيــث إن القــرارات التــي ال تنبــع مــن القاعــدة تواجــه 
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ــدم التحمــس  ــاك شــعوًرا بع ــث إن هن ــذ، حي ــي التنفي ــة ف صعوب
ــى. ــودة أعل ــة ج ــل ودرج ــكل أفض ــل بش ألداء العم

 حــث إدارة الجامعــة وإدارة المكتبــة علــى تطبيــق معاييــر 	 
ومؤشــرات الجــودة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الرقميــة، وأن 
هــة مباشــرة إلــى تلبيــة  تكــون أهــداف المكتبــات الجامعيــة موجَّ
احتياجــات المســتفيدين ورغباتهــم وتطلعاتهــم المســتقبلية لتقديــم 

ــاءة. ــودة وكف ــى ج ــة بأعل ــة المعلوماتي الخدم

 ضــرورة تفهــم إدارة المكتبــة وإدارة الجامعــة لمتطلبــات تطبيق 	 
وإعطــاء  المكتبيــة،  للخدمــات  الجــودة  ومؤشــرات  معاييــر 
العامليــن فــي المكتبــة الصالحيــات دون التدخــل الروتينــي فــي 

ــرة. ــرة وكبي كل صغي

 أن تعمــل إدارة الجامعــة — وبتشــجيع مــن إدارة المكتبــات 	 
ــتقلة  ــة ومس ــة دائم ــوارد مالي ــص م ــى تخصي ــة —عل الجامعي
وثابتــة لدعــم ميزانيــة المكتبــات الجامعيــة لتجويــد خدمــات 

المعلومــات الرقميــة واالرتقــاء بهــا ألفضــل الخدمــات.

ــى 	  ــة عل ــن والطلب ــب العاملي ــل لتدري ــد ورش عم  ضــرورة عق
االســتخدام األمثــل لمصــادر المعلومــات الرقميــة، وكســب 
المهــارات الالزمــة لذلــك لزيــادة الوعــي المعلوماتــي فــي مجــال 

ــة. ــات الرقمي ــات المعلوم خدم

الجــودة 	  تطبيــق  فــي  والمقاييــس  المعاييــر  بعــض  اعتمــاد   
ــط األداء وتحقيــق الهــدف وقيــاس جــودة  للمســاعدة فــي ضب
ــل  ــة، مث ــات الجامعي ــة التــي تقدمهــا المكتب الخدمــات المعلوماتي
مــا قــام بــه االتحــاد العربــي للمكتبــات والمعلومــات )اعلــم 

2013م).

 ضــرورة إعــادة بنــاء الثقة بــدور المكتبــة وخدماتهــا المعلوماتية 	 
ــن  ــات ومواط ــد الصعوب ــة وتحدي ــع الجامع ــي مجتم ــة ف الرقمي

الضعــف فــي تقديــم الخدمــات وإيجــاد أســاليب لعالجهــا.

 أن يعمــل الزمــالء الباحثــون علــى إجــراء الدراســات المناظــرة 	 
ــة  ــة والموضوعي ــج العملي ــى النتائ ــوف عل ــة للوق ــذه الدراس له
ألهميــة قيــاس جــودة خدمــات المعلومــات الرقميــة فــي المكتبات 

الجامعيــة والحكوميــة والخاصــة فــي األردن.
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اإلحباث والدراسات
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على  الضوء  تسليط  إلى  البحث  يهدف 
األبعاد،  ثالثية  المجسمة  الصور  تكنولوجيا 
الليزر والتي تعرف اختصاًرا  باستخدام أشعة 
استثمارها  إمكانية  ودراسة   .)Hologram(
إعادة  خالل  من  المكتبات،  عمل  مجال  في 
المعلومات  لمصادر  الرقمي  المحتوى  توزيع 
 .)Hologram( بصيغة  المختلفة  بأشكالها 
صياغة  إعادة  في  تأثيرها  دراسة  عن  فضاًل 
المهنية  واألدوار  بالمكتبات،  العمل  مفاهيم 
الجديدة.  البيئة  لمتطلبات  وفًقا  فيها،  للعاملين 
للمكتبات في  البحث رؤية مستقبلية  يقدم  كما 
هذه  أن  إلى  البحث  وتوصل  الخامس.  جيلها 
في  سبقها  ما  كل  تختزل  سوف  التكنولوجيا 
تضمحل  سوف  ومعها  المكتبي،  العمل  ميدان 
واإلجراءات  والتطبيقات  المفاهيم  من  الكثير 
السائدة في مجال تخزين ومعالجة  والخدمات 

واسترجاع المعلومات …
التقليدية،  المكتبات  المفتاحية:  الكلمات 
الرقمية،  المكتبات  اإللكترونية،  المكتبات 
الهجينة،  المكتبات  االفتراضية،  المكتبات 

المكتبات الهولوغرافية.

The research aims to study holograms 
technology. And the possibility of 
investment in the field of library 
work, through the re-distribution 
of digital content to various sources 
of information forms, formula 
)Hologram(.And study of its impact in 
reshaping Library work concepts, and 
professional roles for workers in the 
libraries, according to the requirements 
of the new environment. The research 
try to give a future vision for libraries 
in the fifth generation as presents. The 
research found this technology will 
boil down everything that preceded it 
in the field of library work, and it will 
end a lot of concepts and applications, 
procedures and services prevailing in 
the field of storage, 
processing and information retrieval.

Keywords: Traditional Library; 
Electronic Library; Digital Library; 
Virtual Library; Hybrid Library; 
Hologram Library

:Abstractاملستخلص:

تطبيقات تكنولوجيا Hologram وأوجه استثمارها 
يف جمال عمل املكتبات

إعداد
األستاذ الدكتور

طالل ناظم الزهريي
قسم املعلومات واملكتبات، اجلامعة 

املستنصرية، بغداد، العراق
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املقدمة:

الهائلــة  التكنولوجيــة  التطــورات  ال شــك أن 
بتكنولوجيــا  ترتبــط  التــي  تلــك  خاصــة   —
المعــدات  مســتوى  علــى  الحواســيب 
فــي  فاعــل  دور  لهــا  كان  والبرمجيــات — 
تغييــر المفاهيــم الفكريــة والممارســات العمليــة 
ــن  ــتفيدين م ــع المس ــا، ومجتم ــع عموًم للمجتم
المعلومــات خصوًصــا، ولعــل مفهــوم الحتميــة 
حــال  واقــع  عــن  بدقــة  يعبــر  التكنولوجيــة 
والعربيــة؛  العالميــة  المعلومــات  مؤسســات 
ــن  ــادة م ــا، واإلف ــيب إليه ــول الحواس إذ إن دخ
التطبيقــات البرمجيــة فــي تقديــم خدماتهــا وتنفيذ 
بقطــع  ملموًســا،  واقًعــا  أصبــح  إجراءاتهــا، 
النظــر عــن مــدى التطــور التقنــي لهــذه الدولــة 
عــن تلــك. مــع اإلقــرار أن هنــاك فــوارَق نســبية 
بيــن مختلــف أنــواع مؤسســات المعلومــات، 
علــى مســتوى اســتثمارها للتكنولوجيــا الحديثــة 

ــا. ــال عمله ــي مج ف
مؤسســات  أن  أيًضــا  فيــه  شــك  ال  وممــا 
ومراكــز  مكتبــات   — العربيــة  المعلومــات 
ــَر بيئــة  معلومــات — حاولــت منــذ البــدء توفي
تكنولوجيــة مالئمــة للمســتفيدين مــن خدماتهــا؛ 
بيانــات  قواعــد  منهــا  الكثيــر  طــورت  إذ 
ــف  ــات لمختل ــد بيان ــة، أو قواع ــها اآللي لفهارس
فضــاًل  فيهــا،  المعلومــات  مصــادر  أنــواع 
عــن االهتمــام بتوفيــر البنيــة األساســية للربــط 
اإلنترنــت.  خــالل  مــن  واإلتاحــة  الشــبكي 
وصــواًل إلــى خدمــات المكتبات والمســتودعات 

الرقميــة.
ويمكــن القــول إن العامــل األهــم فــي منظومــة 
ــو  ــات، ه ــات المعلوم ــي لمؤسس ــور التقن التط
ــح  ــة. إال أن مالم ــات البرمجي ــَزم والتطبيق الُح
التطــور التقنــي فــي مجــال عمــل المكتبــات لــم 
تكتمــل بعــُد؛ إذ إن التطــورات التكنولوجيــة 
ــر  ــكل مباش ــتيعابها بش ــب اس ــة يصع المتالحق
تطويــر  لصعوبــة  وذلــك  المكتبــات،  فــي 
نهــم مــن  ــي ُتمكِّ ــن للدرجــة الت مهــارات العاملي
والتطبيقــات  األدوات  مــع  بحرفيــة  التعامــل 

التكنولوجيــة، بســبب ســرعة تطورهــا. لكــن يجــب اإلقــرار أن هنــاك 
تفاوًتــا كبيــًرا فــي مســتوى التطــور التكنولوجــي الــذي وصلــت إليــه 
الــدول المتقدمــة فــي مجــال عمــل المكتبــات، ومــدى اســتثمارها 
ــطء  ــل ب ــذ اإلجــراءات. مقاب ــات وتنفي ــم الخدم ــي تقدي ــا ف للتكنولوجي

ــة.  ــدول النامي ــات بال ــور المكتب ــي تط ــديد ف ش

مراحل تطور املكتبات:

ــا  ــات بأنه ــل المكتب ــة عم ــي بيئ ــة ف إن وصــَف التطــورات المتالحق
ــا فــي  تمثــل أجيــااًل لنمــط عمــل تلــك المؤسســات، قــد ال يكــون دقيًق
ــي  ــل ال يعن ــوم الجي ــإن مفه ــمَّ ف ــن َث ــال؛ وم ــع الح ــن واق ــر ع التعبي
ــه، وإنمــا  ــة محــددة، كمــا هــو متعــارف علي ــة زمني بالضــرورة حقب
ــكل  ــي الهي ــر ف ــة تؤث ــات حديث ــدة وتطبيق ــح جدي ــروز مالم ــي ب يعن
التنظيمــي واإلداري للمؤسســة، وتعــدل فــي أنمــاط تقديــم خدماتهــا، 
وأســاليب تنفيــذ إجراءاتهــا. فضــاًل عــن التأثيــر فــي ســلوك ومهــارات 
ــرت  ــات م ــول إن المكتب ــن الق ــف يمك ــذا الوص ــا. به ــتفيد منه المس
بمراحــل تطــور يمكــن تقســيمها مــن وجهــة نظــر الباحــث إلــى أربــع، 

هــي: 
المكتبــات التقليديــة – المكتبــات المحوســبة – المكتبــات الرقميــة – 

المكتبــات االفترضيــة
أواًل– مرحلة المكتبات التقليدية:

بظهــور الكتــب المطبوعــة والدوريــات والنشــرات الورقيــة، بــرزت 
الحاجــة إلــى أدوات ووســائل مناســبة لتنظيــم وإعــداد الكــم الهائــل من 
ــف  ــل خطــط التصني ــة، مث ــا المختلف المطبوعــات بأشــكالها وأنواعه
وقواعــد الفهرســة وقوائــم رءوس الموضوعــات، التــي أســهمت فــي 
ــات  ــترجاع المطبوع ــزن واس ــة خ ــر إمكاني ــي يوف ــام مكتب ــاء نظ بن
ــى  ــة إل ــرت الحاج ــق ظه ــت الح ــي وق ــة. وف ــاليب منطقي ــا ألس وفًق
ابتــكار خدمــات جديــدة للســيطرة علــى الكــم الهائــل مــن المعلومــات، 
ــتخلصات  ــافات والمس ــدت الكش ــا؛ إذ أع ــادة منه ــبل اإلف ــير س وتيس
المكتبــة  الخدمــات أصبحــت  البيبليوغرافيــة. مــع هــذه  والقوائــم 
تمــارس دورهــا فــي إعــادة إنتــاج المعرفــة، بعــد أن اقتصــر دورهــا 
ــم والخــزن واالســترجاع. بشــكل عــام  ــى اإلعــداد والتنظي ســابًقا عل
ومــن وجهــة نظــر الباحــث، يمكــن اإلقــرار أن المكتبــات علــى 
ــى  ــا األول ــي مراحــل تطوره ــت ف ــا كان ــا وأحجامه ــالف أنواعه اخت
حتــى العقــد الســابع مــن القــرن العشــرين. هــذه المرحلــة يمكــن تحديــد 

أهــم ســماتها باآلتــي:
تنوع مصادر المعلومات الورقية.. 1
نمو هائل في النتاج الفكري العالمي.. 2
ظهور الفهارس البطاقية.. 3
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تطور خدمات إعادة إنتاج المعرفة.. 4
باالعتمــاد . 5 المعلومــات  لمصــادر  المنطقــي  التنظيــم 

التطبيــق. أدوات عالميــة  علــى 
المكتبــي هــو صاحــب الــدور األبــرز فــي مجــال تنفيــذ . 6

اإلجــراءات وتقديــم الخدمــات.
ثانًيا– مرحلة المكتبات المحوسبة )اإللكترونية(: 

وتنامــي  تطبيقاتهــا  وتنــوع  الحواســيب،  صناعــة  تطــور  مــع 
اســتخدامها فــي مختلــف المجــاالت العلميــة والطبيــة والهندســية، 
فضــاًل عــن مجــاالت خــزن ومعالجــة واســترجاع المعلومــات، 
ــال  ــي مج ــيب ف ــال الحواس ــى إدخ ــات إل ــات المكتب ــارعت مؤسس س
َيْت مرحلــة حوســبة  العمــل المكتبــي؛ لتبــدأ مرحلــة جديــدة ُســمِّ
المكتبــات Libraries Computing والتــي تعنــي فــي مفهومهــا 
والبرمجيــة  الماديــة  وملحقاتهــا  الحواســيب  اســتخدام  التطبيقــي: 
ــى  ــد عل ــت تعتم ــي كان ــات الت ــم الخدم ــراءات وتقدي ــذ اإلج ــي تنفي ف
ــل  ــات مث ــتخدم البعــض مصطلح ــة. ويس ــائل واألدوات التقليدي الوس

)اإللكترونيــة – المؤتمتــة) للداللــة علــى ذات المعنــى
والمكتبــات المحوســبة )اإللكترونيــة) وفًقــا لهــذا التعريــف، تعني: تلك 
المكتبــات التــي تنفــذ إجراءاتهــا وتقــدم خدماتهــا باســتخدام الحواســيب 
اإللكترونيــة وملحقاتهــا. وقــد يختلــف مســتوى الحوســبة، مــن مكتبــة 
إلــى أخــرى حســب حجــم المهــام واألعمــال التــي تنفــذ فيهــا باالعتماد 
علــى الحواســيب. منهــا علــى ســبيل المثــال: المســتوى البســيط الــذي 
يمكــن أن تكتفــي فيــه المكتبــة بحوســبة الفهــرس اآللــي، وُتبقــي علــى 
المهــام والخدمــات األخــرى باألســلوب التقليــدي. أمــا المســتوى 
ــي  ــة، الت ــم المتكامل ــات النظ ــى تطبيق ــاد عل ــم االعتم ــط، فيت المتوس
تســيطر علــى معظــم إجــراءات وخدمــات المكتبــة آليًّــا؛ إذ يمكــن أن 
ــات …  ــة والدوري ــارة والفهرس ــد واإلع ــام للتزوي ــاك نظ ــون هن يك
ــى المســتوى المتكامــل  ــخ فــي منظومــة عمــل شــاملة، وصــواًل إل إل
الــذي يتــم فيــه ربــط قواعــد بيانــات المكتبــة وأنظمتهــا الفرعيــة 
 RFID [Radio Frequency الالســلكي  االستشــعار  بتقنيــة 
ــى األجهــزة  ــاد بشــكل كامــل عل ــم االعتم Identifications]؛ إذ يت
والمعــدات، فــي تنفيــذ األعمــال والمهــام الفنيــة والخدميــة، وعنــد هــذا 
المســتوى يمكــن أن يقــوم المســتفيد صاحــب الحاجــة إلــى المعلومــات 
ــي  ــن أخصائ ــة دون تدخــل مباشــر م ــن المكتب ــة م باالســتفادة الكامل
ــات  ــي )المكتب ــبة ف ــات. وبغــض النظــر عــن مســتوى الحوس المكتب
المحوســبة) ســواء أكانــت بســيطة أم متوســطة أم متكاملــة؛ فإنــه 
ــات  ــل الثانــي مــن المكتب ــة بالجي يمكــن وصفهــا ضمــن هــذه المرحل
والــذي بــدأ منــذ العقــد التاســع مــن القــرن العشــرين، وأهــم ســماته:

المصــادر . 1 مقابــل  اإللكترونيــة.  المعلومــات  تنامــي مصــادر 
الورقيــة.

فــي . 2 الحواســيب  علــى  الكلــي  االعتمــاد 
واإلجــراءات. الخدمــات  مجــال 

زيــادة االعتمــاد علــى األجهــزة التــي تعمل . 3
.RFID بتكنولوجيــا التــرددات الراديوية

المفتــاح األهــم . 4 يمثــل  الباركــود أصبــح 
المصــادر. واســترجاع  لخــزن 

ــة . 5 ــال الخدم ــي مج ــتفيد ف ــي دور المس تنام
ــي. ــع دور المكتب ــل تراج ــة مقاب الذاتي

واســتحداث . 6 المعلومــات  خدمــات  تنــوع 
الكثيــر منهــا علــى شــبكة اإلنترنــت.

البطاقيــة . 7 الفهــارس  عــن  االســتغناء 
مثــل  المســاعدة  األدوات  مــن  والكثيــر 

التصنيــف. خطــط 
الحواســيب . 8 مــع  التعامــل  مهــارات 

وتطبيقاتهــا أصبحــت مــن أساســيات العمل 
المكتبــي.

ــى . 9 ــة التطبيــق إل التحــول مــن النظــم أحادي
ــة.  النظــم المتكامل

ثالًثا– مرحلة المكتبات الرقمية:
مــع تطــور شــبكة اإلنترنــت، وتنامــي عــدد 
ــات  ــن المؤسس ــر م ــرت الكثي ــتخدميها، فك مس
بأهميــة وجودهــا علــى الشــبكة. والمكتبــات 
كانــت إحــدى أهــم تلــك المؤسســات التــي عملت 
علــى توظيــف شــبكة اإلنترنــت، بمــا تمثلــه 
مــن بيئــة مثاليــة لإلتاحــة الرقميــة لمصــادر 
معلوماتهــا فــي مجــال خدماتهــا المحوســبة، 
ــر  ــل مباش ــاط تواص ــر نق ــة توفي ــك إمكاني كذل
والمســتفيدين  المكتبــة  بيــن  مباشــر  وغيــر 
ــإن تطــور األجهــزة  ــك ف منهــا. فضــاًل عــن ذل
والمعــدات الالزمــة لتحويــل األصــول الورقيــة 
لمصــادر المعلومــات إلــى نســخ رقميــة يمكــن 
معالجتهــا بصيــغ مختلفــة، أســهمت أيًضــا فــي 
بنــاء  علــى  المعلومــات  مؤسســات  تشــجيع 
ــات،  ــادر المعلوم ــة بمص ــات رقمي ــد بيان قواع
وإتاحتهــا مــن خــالل شــبكات معلومــات ســواء 
أكانــت محليــة أو دوليــة، بشــرط عــدم التعــدي 
للمؤلِّفيــن.  الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  علــى 

اإلحباث والدراسات
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 Digital عموًمــا مصطلــح المكتبــات الرقميــة
ــن الجــدل  ــر م ــر الكثي ــا زال يثي Libraries م
الرقميــة  للمكتبــة  الحقيقــي  المعنــى  حــول 
ــن  ــل م ــمٍّ هائ ــود َك ــا؛ إذ إن وج ــال عمله ومج
مصــادر المعلومــات الرقميــة متــاح مــن خــالل 
شــبكة المعلومــات الدوليــة مــن خــالل بوابــات 
رســمية أو تجاريــة. ووجــود محــرك بحــث 
ــُن المســتخدمين مــن البحــث واســترجاع  ُيَمكِّ
المعلومــات المطلوبــة، يــكاد يكــون المعنــى 
األقــرب لمفهــوم المكتبــة الرقميــة، فــي الوقــت 
ــي  ــة الت ْقَمَن ــوم الرَّ ــض لمفه ــاز البع ــذي ينح ال
المكتبــة وضمــن مجــال  داخــل حــدود  تتــم 
صالحياتهــا القانونيــة واإلداريــة ليعبــر عــن 
ــة. بشــكل عــام وبغــض  ــة الرقمي مفهــوم المكتب
النظــر عــن المعنــى األقــرب يمكــن إيجــاز 
ــة باآلتــي )الزهيــري  أهــم ســمات هــذه المرحل

2009م):
الجهــد اإلجرائــي أقــل حيــث تنتفــي الحاجة . 1

التــي  الفنيــة  اإلجــراءات  مــن  للعديــد 
ــل تســجيل المصــادر  ــت موجــودة، مث كان
وفهرســتها وترتيبهــا فــي المخــازن … 

ــخ. إل
كلفــة . 2 انخفــاض  بســبب  أقــل  ميزانيــة   

ــع  ــة م ــا، مقارن المصــادر المنشــورة رقميًّ
ذلــك  علــى  مثــال  الورقيــة،  المصــادر 
الموســوعة البريطانيــة التــي يجــاوز ســعر 
نســختها الورقيــة عشــرة أضعــاف ســعرها 
ــج.  ــرص مدم ــى ق ــزة عل ــون مجهَّ ــا تك عندم

ــمل، . 3 ــع وأش ــكل أوس ــات بش ــر معلوم  توفُّ
لكونهــا مفتوحــة علــى مقتنيــات ومصــادر 
المكتبــات  مــن  كبيــر  عــدد  معلومــات 
خــالل  مــن  المعلومــات،  ومؤسســات 
فــي  االشــتراك  أو  المباشــر،  االتصــال 

المعلومــات. شــبكات 
ــبكات . 4 ــالل ش ــن خ ــتفيدين م ــة للمس  متاح

المعلومــات علــى مــدار الســاعة.
ــات . 5 ــن المكتب ــاون بي ــاالت التع ــي مج تنام

ــة. ــادر الرقمي ــادل المص ــال تب ــي مج ف

رابعا– مرحلة رابعا– مرحلة المكتبات االفتراضية:
يشــير )الزهيــري 2009م) إلــى أن بدايــة العقــد األخيــر مــن القــرن 
ــرف  ــات يع ــن المكتب ــَر م ــا آخ ــود نوًع ــى الوج ــر إل ــرين أظه العش
 Virtual Reality Libraries االفتراضــي  الواقــع  بمكتبــات 
ــي  ــور التقن ــة التط ــوع قم ــذا الن ــدُّ ه ــة، وُيَع ــات االفتراضي أو المكتب

لمؤسســات المكتبــات. 
والمكتبــة االفتراضيــة هــي بيئــة مرئيــة ثالثيــة األبعــاد تحاكــي الواقــع 
بالصــورة والصــوت واللمــس؛ حيــث يتمكــن المســتفيد — باســتخدام 
المعــدات الخاصــة التــي تتكــون مــن جهــاز العــرض المثبــت علــى 
 Data البيانــات  وقفــاز   Head Mounted Display الــرأس 
Glove المرتبطــة بحاســوب — مــن التجــوال فــي المكتبــة والتعرف 
علــى مصــادر معلوماتهــا بالتصفــح واالســتطالع. والجديــر بالذكــر 
أن المكتبــات االفتراضيــة ليســت نوًعــا جديــًدا مــن المكتبــات مســتقالًّ 
بذاتــه، وإنمــا هــي مكتبــات مفترضــة تحاكــي مكتبــات عالميــة 
ــات  ــة. كمــا أن المكتب ــة اإلعــارة البريطاني ــل مكتب موجــودة فعــاًل مث
ــة للمعلومــات. االفتراضيــة تعتمــد بشــكل كامــل علــى البيئــة الرقمي

ــوم  ــة للعل ــى تعريــف المؤسســة الوطني ــر 2013م) إل ويشــير )خضي
)NSF) أن المكتبــة االفتراضيــة هــي مكتبــة بــال جــدران حيــث إن 
ــورق أو  ــل ال ــة مث ــواد ملموس ــكل م ــى ش ــكل عل ــا ال تتش مجموعته
المــواد الفيلميــة أو أي شــكل آخــر. لكنهــا متاحــة بالصيغــة الرقميــة 
فقــط، ويتــم الوصــول إليهــا مــن خــالل شــبكات المعلومــات. ويعتقــد 
تماًمــا مفهــوم  المكتبــة االفتراضيــة يحاكــي  البعــض أن مفهــوم 
ــة  ــم مكتب ــا أضخ ــا — بأنه ــا — تقنيًّ ــن وصفه ــي يمك ــت الت اإلنترن
ــة؛  ــات الرقمي ــن المعلوم ــل م ــمٍّ هائ ــن َك ــه م ــا تحتوي ــة بم افتراضي
ــة  ــة االفتراضي ــم المكتب ــت اس ــات أطلق ــض المؤسس ــد أن بع ــذا نج ل
علــى بوابــات إلكترونيــة يتــاح مــن خاللهــا الوصــول إلــى مصــادر 
المعلومــات الورقيــة، ســواء تلــك التــي تتيحهــا دور النشــر العالميــة 
بشــكلها الرقمــي لنســخ ورقيــة، أو تجميــع لمواقــع الكتــب والمجــالت 
ــة  ــذه المرحل ــكلة ه ــي. مش ــل ورق ــا أص ــد له ــي ال يوج ــة الت الرقمي
أنهــا ال تمتلــك مالمــح خاصــة بهــا؛ إذ يتداخــل مفهومهــا كثيــًرا مــع 

ــة. ــات الرقمي المكتب
ويذكــر )خضيــر 2013م) أن الفضــاء االفتراضــي للمكتبــات يختلــف 
فــي ُمقوماتــه عــن الفضــاء المــادي؛ لــذا فــان عمليــة االتصــال القائمــة 
بيــن المســتفيد والعامليــن فــي المكتبــات فــي الفضــاء االفتراضــي ال 

تســودها المســافات واألزمنــة المتعــارف عليهــا فــي الواقــع المــادي.
ونعتقــد أن مصطلــح مكتبــات الواقــع االفتراضــي هــو التعبيــر األدق 
 Second Life لهــذا المفهــوم؛ إذ ســاعدت تطبيقــات الحيــاة الثانيــة
علــى ســهولة تصميــم بيئــة رقميــة تحاكــي البيئــة الواقعيــة للمكتبــة، 
ــمَّ  ــن َث ــة؛ م ــات الرقمي ــل مصــادر المعلوم ــهولة تمثي فضــاًل عــن س
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يتــم الدمــج بيــن البنايــة وتمثيــل المصــادر فــي بيئــة مشــتركة. ولعــل 
ــة  ــذه البيئ ــل ه ــه داخ ــل نفس ــى تمثي ــتفيد عل ــدرة المس ــو ق ــم ه األه
المفترضــة بشــخصية )Avatar) الــذي ســوف يتعــرف عليــه النظــام 
ــن  ــر يمك ــب اآلخ ــتفيد. بالجان ــخصية للمس ــات الش ــالل البيان ــن خ م
ألميــن المكتبــة أن يدخــل النظــام أيضــا بشــخصية األفاتــار. ويمتــاز 
هــذا النظــام بإمكانيــة الحــوار اآلنــي بيــن المســتفيد وموظــف المكتبــة. 

ولعــل أبــرز ســمات هــذه المرحلــة:
ــن . 1 ــاح م ــات مت ــادر معلوم ــن مص ــا م ــود فيه ــو موج ــا ه كل م

ــط. ــة فق ــة رقمي ــة وبصيغ ــة الرقمي ــالل البيئ خ
واقعــة االتصــال الحســي بيــن المســتفيد والعامليــن فــي المكتبــة . 2

تتــم فــي بيئــة افتراضيــة مــن خــالل االتصــال المباشــر بالشــبكة.
المكتبــة االفتراضيــة تمثــل خدمــة متكاملــة بيــن مفاهيــم الوصول . 3

إلــى المصــدر واإلفــادة منــه فــي الوقــت نفســه.
بعد هذا العرض ألهم مراحل تطور المكتبات، ال بد من اإلشارة إلى أن 
أيًّا من هذه المرحلة لم ُيْنِه دور المرحلة السابقة له؛ إذ إن المكتبات 
الحال  التقليدية، كذلك  المكتبات  اإللكترونية، تعمل بشكل متواٍز مع 
واإلفادة  التكامل  صيغة  أن  بمعنى  واالفتراضية.  للرقمية  بالنسبة 
حاضرة في جميع األشكال واألنواع. ولعل تنامي دور وأهمية أي نوع 
يعتمد على مدى التقدم التكنولوجي لهذه الدولة أو تلك، والعتبارات 

قوة البنية التحتية لالتصاالت وشبكات الحاسوب فيها. 

:Holography تكنولوجيا الصور اجملسمة

الهولوغرافــي  تكنولوجيــا  الحديــث:  العلــم  إنجــازات  مــن 
ــا مــن إعــادة  ــدة تمكنه ــة فري ــك خاصي ــي تمتل )Holography)  الت
تكويــن صــورة األجســام األصليــة بأبعادهــا الثالثــة بدرجــة عاليــة من 
الدقــة. كلمــة هولوغرافــي أصلهــا يونانــي مشــتق مــن كلمــة هولــوس 
]Holos]  أي )كل) وغرافــو ]Grapho] أي الكتابــة، بمعنــى ســجل 
ــم. يختلــف أساًســا التصويــر  الصــورة الكامــل أو فــن التصويــر المجسَّ
ــم عــن التصويــر التقليــدي بــأن التســجيل ليــس فــي كثافــة المادة  المجسَّ
ــات  ــن الموج ــة م ــى ُحزم ــا إل ــل أيًض ــة للضــوء فحســب، ب الحساس
الضوئيــة التــي تصطــدم بالجســم المــراد تســجيله، فتخطــط الموجــات 
ــاد  ــي األبع ــط ثالث ــن تخطي ــة ع ــات الكامل ــة المعلوم ــة حامل الضوئي
ــم يعتمــد علــى تســجيل ســعة موجــة الجســم  للجســم. فالتصويــر المجسَّ
ل فــي لــوح معيــن )يســمى هولوغــرام) بحيــث  وطورهــا. حيــث تســجَّ
إذا أضــيء يكــون باإلمــكان إعــادة تكويــن مصــدر الموجــة؛ ومــن َثــمَّ 
فــإن الصــورة تتكــون فــي الفضــاء الثالثــي األبعــاد وليــس علــى ورقة 
كالتصويــر العــادي، كمــا أن الصــورة المعروضــة ال يمكــن تمييزهــا 
عــن الجســم األصلــي أبــًدا. وناتــج عمليــة ]Holography] تســمى 

 .[Hologram[
قامــوس  حســب 
 Oxford( أكســفورد
 2014( Hologram
عبــارة عــن صــورة 
ــي  ــاد الت ــة األبع ثالثي
مــن  تشــكيلها  يتــم 
خــالل تدخــل أشــعة 
ضوئيــة مــن الليــزر 

أو أي مصــدر متماســك للضــوء أو مــا يعــرف 
ــب مــن هــذا المفهــوم  ]Holography]. وقري
يمكــن وصــف هــذه التكنولوجيــا بأنهــا صــورة 
ثالثيــة األبعــاد يعــاد تمثليهــا للصــورة األصليــة 
ــها  ــزر وانعكاس ــعة اللي ــام أش ــالل انقس ــن خ م
تعــرف  والتــي  والعدســات.  المرايــا  علــى 

.Holograms ب  اختصــاًرا 
ــورة  ــكاس ص ــل انع ــادة تمثي ــرة إع ــود فك وتع
 Holographic ــتخدام الضــوء ــام، باس األجس
العالــم  حــاول  عندمــا  1947م،  عــام  إلــى 
)DENIS GABOR) ابتــكار طريقــة جديــدة 
للتصويــر المجســم، فــي محاولــة منــه لتحســين 
الميكروســكوب  أجهــزة  فــي  التكبيــر  قــوة 
ــك  ــي ذل ــوء ف ــوارد الض ــة. وألن م اإللكتروني
الوقــت لــم تكــن متماســكة )أحاديــة اللــون)؛ فقــد 
ــر ظهــور التصويــر المجســم  أســهمت فــي تأخُّ
إلــى وقــت ظهــور الليزر عــام 1960م. ويشــير 
موقــع )Gallery 2014) إلــى أن العاِلَمْيــِن 
 (JURIS UPATNIEKS( األمريكييــن  
و)Emmett Leith) مــن جامعــة ميتشــجان 
 HOLOGRAM ــام 1962م أن ــي ع ــا ف أثبت
يمكــن أن يســتخدم كوســيط عــرض ثالثــي 
ــا  ــد نجح ــزر، وق ــى اللي ــاد عل ــاد باالعتم األبع
فــي عــرض صــور مجســمة بوضــوح وعمــق 

ــخ. ــك التاري ــي ذل ــي ف واقع
ــة  ــام الضوئي ــل األجس ــادة تمثي ــرة إع إال أن فك
كانــت فــي طــور المراحــل التجريبيــة، وينظــر 
إليهــا البعــض علــى أنهــا صعبــة التحقيــق. 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن عــام 1966م شــهد 

D.Gabor

اإلحباث والدراسات
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العالــم عــرض المسلســل األمريكــي الشــهير 
يصنــف  مسلســل  وهــو   .(Star Trek(
والــذي  العلمــي،  الخيــال  أعمــال  ضمــن 
ــام  ــال األجس ــرة انتق ــى فك ــرة األول ــور للم ص
مــن مــكان إلــى آخــر بتقنيــة تحاكــي تماًمــا 
وبعــد  الضوئيــة.  المجســمة  الصــور  فكــرة 
مــرور ســت ســنوات تقريًبــا، تمكــن العالــم 
ــة  ــن صناع ــروز )Lioyd Cross) م ــد ك لوي
ــن خاللــه تقديــم نمــوذج  ــن م أول جهــاز يمك
الصــورة  بيــن  يجمــع   HOLOGRAM
المجســمة ثالثيــة األبعــاد أو مــا يعــرف بالرســم 
ذات   CINEMAGRAPHIS الســينمائي 
البعديــن وذلــك عــام 1972م. وهــي عمليــة 
ــاج  ــة إلنت ــور الثابت ــن الص ــة م ــع مجموع جم
تــم  إذ  صــورة متحركــة)Gallery 2014)؛ 
ــة  ــي األعمــال اإلعالني ــة ف اســتثمار هــذه التقني
ــتخدامها  ــن اس ــاًل ع ــينمائية، فض ــالم الس واألف

فــي حمايــة المنتجــات والســلع التجاريــة. 

ــع أهــم مجــاالت تطــور  بشــكل عــام يمكــن تتب
 IHMA( تكنولوجيــا الصــور المجســمة باآلتي

:(2014
1 . Denis المجــري  العالــم  1947م  عــام 

ــة  ــورة ثالثي ــاز الص ــرع جه Gabor يخت
األبعــاد.

2 . Yuri Denisyuk عــام 1958م الروســي
ــي  ــر المجســم ثالث ــاز التصوي ــرع جه يخت

األبعــاد.

جهــاز . 3 أول   Theodore H Maiman قــدم  1960م  عــام 
لتضخيــم الضــوء بواســطة االنبعــاث المســتحث لإلشــعاع — أو 
الليــزر — وتوفيــر مصــدر ضــوء متماســك بشــكل أقــوى مــن 
مصــادر الضــوء أحاديــة اللــون المطلوبــة إلنتــاج الصــور ثالثيــة 

األبعــاد.
للتحكــم . 4 جهــاز  يختــرع   Stephen Benton 1968م  عــام 

ــو  ــرام، وه ــزح الهولوغ ــوس ق ــض، أو ق ــال الضــوء األبي بانتق
األســلوب الــذي يعنــي نقــل الصــور المجســمة إلــى مــكان يمكــن 

ــادي. ــي الضــوء الع ــا ف أن ينظــر إليه
عــام 1976م تأســس متحــف الصــور المجســمة ثالثيــة األبعــاد . 5

فــي نيويــورك كمركــز دولــي لتطويــر تكنولوجيــا التصويــر 
ــاد. ــي األبع ثالث

عــام 1979م Steve McGrew يطــور تقنيــة نقــش لصــور . 6
ــام المســطحة. ــى األجس ــاد عل ــة األبع ثالثي

7 . 2D 3D ــمة ــور المجس ــرع McGrew 1982 الص ــا اخت كم
مــن طبقــات مــن الصــور المســطحة؛ ممــا جعــل الصــور 
فــي  ويمكــن رؤيتهــا  أســهل  بشــكل  تنقــش  األبعــاد  ثالثيــة 

الضــوء العــادي
8 . National ــرة ــن نش ــخة م ــون نس ــع 11 ملي ــام 1984م طب ع

ــى صــورة  ــوى عل ــذي احت Geographic عــدد شــهر آذار وال
ــي صفحــة الغــالف.  ــاد ف ــة األبع ثالثي

ــى . 9 ــة األول ــركة األدوي ــح ش ــركة Glaxo تصب ــام 1988م ش ع
فــي العالــم التــي تســتخدم الصــور المجســمة ثالثيــة األبعــاد 
لحمايــة العالمــة التجاريــة لمنتجهــا Zantac الــذي كان يعــد 

ــم.  ــي العال ــا ف ــر مبيًع ــاري األكث ــار التج العق
عــام 1989م تظهــر الصــورة المجســمة ألول مــرة علــى الشــلن . 10

النمســاوي لحمايــة العملــة النقديــة مــن التزويــر.
ــة للصــور المجســمة . 11 ــة الرقمي ــل الطباع ــم تحوي ــام 1991م ت ع

ــى الشــكل النقطــي.  إل
عــام 1995م العــراق هــو البلــد األول فــي اســتخدام صــورة . 12

مجســمة علــى جــوازات الســفر القياســية.
عــام 2002م العملــة النقديــة األوربيــة )اليــورو) تظهــر بطبعــة . 13

تحمــل صــورة مجســمة.
ــي . 14 ــا Hologram ف ــعة لتكنولوجي ــات واس ــام 2004م تطبيق ع

ــينمائية.  ــال الس األعم
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عــام 2008م شــبكة ))CNN اإلخباريــة تبــث علــى الهــواء . 15
مباشــرة صــورة مجســمة لمراســلتها.

عــام 2009م اإلنتــاج — على المســتوى التجــاري — للطابعات . 16
ثالثيــة األبعــاد التــي ُتســتخدم لطباعة الصور المجســمة.

ــي . 17 ــات ف ــة ظهــور الصــور المجســمة للمضيف عــام 2011م بداي
ــة. ــارات األمريكي المط

االنتخابــات . 18 تغطــي  اإلخباريــة  الحيــاة  شــبكة  2012م  عــام 
 .Hologram بتكنولوجيــا  المصريــة 

عــام 2013م معــرض جايتكــس دبــي قــدم عروًضــا ثالثيــة . 19
.Hologram بتكنولوجيــا  األبعــاد 

20 . 3D عــام 2014م موعــد إنتــاج هاتــف ذكــي جديــد، يعمــل بتقنيــة
ُيســتخدم دون الحاجــة إلــى ارتــداء النظــارات الخاصــة بالصــور 
 Retina[  (1( تكنولوجيــا  علــى  اعتمــاًدا  األبعــاد؛  ثالثيــة 
بشــكل  الهاتــف  علــى  تظهــر  الصــور  ليجعــل   ،[Display
Hologram، وســيتم طــرح الهاتــف رســميًّا فــي األســواق فــي 
ــل«  ــع إطــالق شــركة »أب ــن م ــبتمبر 2014م، بالتزام شــهر س

ــون 6«. ــد »آيف ــا الجدي هاتفه
ومــن الجديــر بالذكــر أن حجــم التــداول التجــاري للصــور المجســمة 
ــام 2002م  ــون دوالر ع ــن بلي ــر م ــغ أكث ــي بل ــى المســتوى العالم عل

فقــط. 
ولعــل مــن أهــم اإلنجــازات التكنولوجيــة الحديثــة التــي يتوقــع لهــا أن 
تؤثــر تأثيــًرا مباشــًرا فــي مجــال تكنولوجيــا الصــور المجســمة هــو 

صناعــة الطابعــة ثالثيــة األبعــاد. 

1 . هي عالمة تجارية لرشكة ابل وهي عبارة عن شاشة تحمل كثافة بكسالت 

أعلى من PPI 300 أو بكسل لكل إنش.

أن  إلــى  2014م)  )التايــم  مجلــة  تشــير  إذ 
تطويــر صناعــة هــذا النــوع مــن الطابعــات بــدأ 
فــي عــام 2009م. َقْبــل ذلــك، هــذه التكنولوجيــة 
ــل  ــن ِقَب ــَرة — م ــة — أي ُمْحَتَك ــت محمي كان
ــب  ــال. أغل ــذا المج ــي ه ــرى ف ــركات الكب الش
حاليًّــا  األســواق  فــي  الموجــودة  الطابعــات 
تســتخدم طريقــة التصنيــع التــي يتــم فيهــا وضع 
ــوق  ــة ف ــواد بالســتيكية مطحون ــن م ــات م طبق
بعضهــا، طبقــة تلــو األخــرى، حتــى يتــم تصنيع 
وتشــكيل الشــكل النهائــي المطلــوب. وهــذا يبــدأ 
 Stratasys  ــل ــن قب ــره م ــم تطوي ــج ت ببرنام
 stl والــذي يقــوم بمعالجــة الملفــات ذات نطــاق
 stereolithography أو الملــف التجســيمي
file؛ بحيــث يتــم تقســيم التصميــم إلــى طبقــات 
ويتــم تحويــل الصــور الثالثيــة األبعــاد إلــى 
قالــب رقمــي، يتكــون مــن عــدة طبقــات رقيقــة 
اســتخدام  يمكنهــا  الطابعــات  بعــض  أفقيــة. 
األولــى:  الطباعــة؛  فــي  مختلفتيــن  مادتيــن 
تســتخدم فــي طباعــة الشــكل، واألخــرى: عبارة 
عــن مــادة داعمــة يمكــن التخلــص منهــا الحًقــا، 
ووظيفتهــا هــي الفصــل بيــن األجــزاء المختلفــة 
للشــكل المطبــوع؛ ممــا يتيــح المجــال لطباعــة 
جهــاز بأكملــه مــرة واحــدة، دون الحاجــة إلــى 

ــا. ــم تركيبه ــة ومــن ث طباعــة أجــزاء مختلف
هــذه العمليــة تدعــى بقــذف ال FDM والتــي 
 Fused Deposition[ اختصــار  هــي 
الترســيب  مــن  التشــكيل  أي  Modelling]؛ 
بنــوع  الطابعــة  تغذيــة  يتــم  المنصهــر. 
ــرأس  ــر بال ــذي يم ــتيك وال ــن البالس ــاص م خ
ــل بشــكل  ــدوره يعم ــذي ب ــة، ال ــاذف للطابع الق
تدفــق  ويقــف  يشــغل  بحيــث  أوتوماتيكــي 
ــه يتحــرك  ــة بنفســه، فــي حيــن أن المــادة األولي
بشــكل منتظــم. بعــض الطابعــات يقــوم الــرأس 
القــاذف بقــذف مــادة الصقــة تعمــل علــى لصــق 
حبيبــات صغيــرة كالبــودرة وتجمعهــا حتــى 
ــات. ــكل طبق ــى ش ــم عل ــكيل المجس ــوم بتش تق
فــي  كانــت  وإن  التكنولوجيــة،  الثــورة  هــذه 
ــة  ــورة علمي ــدث ث ــن أن تح ــا يمك ــا فإنه بدايته

اإلحباث والدراسات
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ــة  ــاالت الطبي ــف المج ــور مختل ــي تط ــر ف تؤث
والهندســية والعســكرية … إلــخ.

جماالت اإلفادة من الصور اجملسمة:
 مــع التطــورات الكبيــرة فــي مجــال تكنولوجيــا 
أجهــزة  ومختلــف  والحاســبات  التصويــر 
العــرض الضوئــي، ظهــرت أنــواع مختلفــة من 
ــف األغــراض  الصــور المجســمة لتخــدم مختل
الطبيــة والهندســية واإلعالميــة والســينمائية … 
ــك  ــا ألغــراض هــذا البحــث تل ــا يهمن ــخ. وم إل
ــادة  ــا إع ــن خالله ــن م ــي يمك ــا الت التكنولوجي
تكويــن األجســام الحيــة خــارج حــدود الزمــان 
ــا  ــه أصــاًل. مــع إقراران والمــكان الموجــودة في

ــرى. ــة أخ ــات مختلف ــود تطبيق بوج
قنــاة  فأجــأت  اإلعالمــي،  الصعيــد  علــى 
]CNN] األمريكيــة عــام 2008م العالــَم بنــوع 
خــاص مــن المقابــالت التليفزيونيــة. وذلــك 
مــن خــالل إعــادة تكويــن جســم مراســلة القنــاة 
فــي  أصــاًل  الموجــودة   [Jessica Yellin[
واليــة شــيكاغو. وعرضــه ضوئيًّا في اســتوديو 
ــة  ــا أن المقابل ــورك. علًم ــاة الموجــود بنيوي القن
تمــت بصيغــة تفاُعليــة بالصــوت والصــورة 
وبشــكل فــوري. ويعــد هــذا الحــدث اإلعالمــي 
 [Hologram[ ــا ــال تكنولوجي ــي مج ــم ف األه
ــن  ــو مبي ــا ه ــي. وكم ــتوى اإلعالم ــى المس عل

ــم )1).  ــكل رق ــي الش ف

ــة  ــام المتحرك ــن األجس ــادة تكوي ــرة إع ــى أن فك ــارة إل ــدر اإلش وتج
 [CNN[ بصيغــة ثالثيــة األبعــاد كان لهــا تطبيــق ســابق لواقعــة قنــاة
لكــن أوجــه االختــالف فــي التجــارب الســابقة، هــو أن إعــادة التكويــن 
التــي كانــت تتــم بصيغــة غيــر تفاعليــة؛ أي يتــم تســجيل المشــاهد ثــم 
ــة  ــرة للصيغ ــل أول فك ــكان آخــر. ولع ــان وم ــي زم ــا ف ــاد تكوينه يع
 [Time Machine[ التفاعليــة كانــت قد ظهرت في أحد مشــاهد فيلــم
ــا مــن تطبيقهــا فعليًّــا.  إنتــاج عــام 2002م؛ أي قبــل 6 ســنوات تقريًب
عموًمــا نجــاح القنــاة فــي تطبيــق تكنولوجيــا Hologram بالصيغــة 
ــى  ــة إل ــوات التليفزيوني ــف القن ــام مختل ــال أم ــح المج ــة، فت التفاعلي
اإلفــادة مــن هــذه التكنولوجيــا، خاصــة بعــد اإلقبــال الجماهيــري 
عليهــا؛ إذ تطلــب األمــر مــن كثيــر مــن القنــوات التلفزيونيــة تطويــر 
 HD[[ ــة ــور بتقني ــا لغــرض الظه ــدات الخاصــة به ــزة والمع األجه
High Definition وهــي إحــدى أهــم متطلبــات تكنولوجيــا الصــور 
المجســمة. ومــا زال التنافــس قائًمــا بيــن القنــوات التلفزيونية الشــهيرة 

لإلفــادة مــن هــذه التكنولوجيــا فــي مجــال اإلعــالم.
ــاة روســيا اليــوم التــي تبــث برامجهــا باللغــة العربيــة فــي  وتقــف قن
مقدمــة القنــوات التلفزيونيــة التــي مجــال تطبيقــات Hologram فــي 
برامجهــا، خاصــة باالســتوديو التفاعلــي الخــاص بهــا. الــذي يهــدف 
ــاد.  ــة األبع ــمة ثالثي ــور المجس ــة بالص ــورة الواقعي ــج الص ــى دم إل
 Hologram ــا بعــد ذلــك شــاع تكــرار تجــارب الظهــور بتكنولوجي
مــن قبــل الرؤســاء لــدواٍع انتخابيــة أحياًنــا وأمنيــة فــي معظــم 
األحيــان األخــرى. علــى مســتوى اإلعــالم العربــي بــدأ تطبيــق هــذه 
التكنولوجيــا عــام 2012م فــي )قنــاة الحيــاة الثانيــة) فــي تغطيــة 
خاصــة لالنتخابــات المصريــة. فضــاًل عــن تطبيقهــا فــي بعــض 

ــاة نفســها.  ــى القن ــت تعــرض عل ــي كان ــة الت ــج الحواري البرام

الرســوم  تحويــل  باإلمــكان  أصبــح  الهندســي  الصعيــد  علــى 

صورة لقناة روسيا اليوم تظهر عملية الدمج بني الصورة الواقعية والصورة املجسمةالشكل رقم )1( مخطط ميثل صيغة ظهور املراسلة

2-http://www.thedvshow.com/cnn-hologram-video 
explained/
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والمخططــات الهندســية للمبانــي إلــى مجســمات ثالثيــة األبعــاد 
يمكــن مشــاهدتها والتعديــل عليهــا مباشــرة مــن خــالل تطبيقــات 
حاســوبية، وهــي بديــل عملــي للنمــاذج الهندســية التــي كانــت شــائعة. 
وهــذه الحــال تنطبــق علــى تصميــم الســيارات والطائــرات ومختلــف 
بمقــدور  يكــون  َثــمَّ ســوف  مــن  األخــرى؛  الهندســية  التصاميــم 
المهندســين مشــاهدة ناتــج تصاميمهــم الهندســية أواًل بــأول، دون 

انتظــار بنــاء النمــاذج التقليديــة.
ــادة  ــن خــالل إع ــم م ــق مه ــا تطبي ــا، كان له ــال الطــب أيًض ــي مج ف
تمثيــل أعضــاء الجســم البشــري بصيغــة ثالثيــة األبعــاد، وباالعتمــاد 
علــى تكنولوجيــا Hologram مــن أجــل اإلفــادة منهــا فــي مجــال تنفيذ 
العمليــات الجراحيــة والتشــريح فــي مراحــل التدريــب واالختبــار؛ إذ 
أصبــح بإمــكان الطبيــب إجــراء العمليــة الجراحيــة في مرحلــة تجريبية 

قبــل تنفيذهــا فعليًّــا. وبصــورة افتراضيــة تحاكــي الواقــع تماًمــا.

كمــا أن إمكانيــة التعليــم عــن ُبعــد ســوف تكــون 
أكثــر مصداقيــة خــالل األعــوام القليلــة القادمة؛ 
إذ أصبــح باإلمــكان أن يكــون األســتاذ حاضــًرا 
بصفتــه الهولوغراميــة فــي أي فصــل دراســي 

بغــض النظــر عــن المــكان والزمــان. 
أمــا مجــال االتصــاالت فــإن تطبيقــات هــذه 
نهائيــة؛  إلــى مراحــل  التكنولوجيــا وصلــت 
إذ يتوقــع أن تدعــم الهواتــف الذكيــة الجديــدة 
ــُن  تقنيــة االتصــال الهولوغرامــي الــذي ُيَمكِّ
بصــورة  البعــض  مشــاهدة  مــن  المتصليــن 
ثالثيــة األبعــاد؛ إذ تتنافــس كل مــن شــركتي 
الجديــل  إلنتــاج   [Amazon[و  [Apple[
الجديــد مــن الهواتــف الذكيــة التــي تعمــل بهــذه 

التكنولوجيــا. 

والفضــاء ودراســة الكواكــب وتمثيــل المجــرات 
ــن  ــفر بي ــد الس ــم يع ــا أيضــا؛ إذ ل ــا تطبيقاته له
جــزًءا  المريــخ  بيئــة  محــاكاة  أو  المجــرات 
ــى  ــرب إل ــح أق ــل أصب ــي، ب ــال العلم ــن الخي م
ــن  ــوم م ــان الي ــف اثن ــا ال يختل ــة. عموًم الحقيق
ــة  ــى أهميتهــا وأهمي ــة عل ــن بهــذه التقني العارفي
اإلفــادة منهــا فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة؛ 
ــر إيجابــي ســوف يســهم فــي  لمــا لهــا مــن تأثي
إحــداث قفــزة نوعيــة علــى مختلــف القطاعــات. 

مناذج تطبيقات ال Hologram يف مجال الطب

اإلحباث والدراسات

وال شــك أن مجــال التعليــم فضــاء رحــب لتطبيقــات تكنولوجيــا 
Hologram؛ إذ أصبــح مفهــوم الفصــول االفتراضيــة أكثــر واقعيــة، 
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تكنولوجيا خزن البيانات: 

يعــد H. G. Wells. الكاتــب اإلنكليــزي الــذي 
تميــز بخيالــه العلمــي الواســع، أول مــن طــرح 
 [World Brian[ البشــري  الدمــاغ  فكــرة 
والــذي  1936م،  عــام  أصــدره  كتــاب  فــي 
أوجــز وصفــه بقولــه: »ليــس هنــاك أي عائــق 
ــل  ــاء دلي ــام إنش ــن أم ــت الراه ــي الوق ــي ف فعل
فعــال يجمــع المعــارف واألفــكار واإلنجــازات 
البشــرية علــى مــر العصــور؛ لتحفــظ فــي 
ذاكــرة متكاملــة غيــر محــدودة الســعة، وتصبــح 
ــاة  ــاول الجنــس البشــري بأجمعــه« )قن فــي متن

العربيــة 2014(.
هــذه األفــكار وغيرهــا ممــا أثارهــا Wells فــي 
ــرد  ــا مج ــى أنه ــا عل ــم إليه ــر العال ــه، نظ كتاب
ــرة  ــي نظ ــق، وه ــب التحقي ــي صع ــال علم خي
موضوعيــة فــي حــدود الواقــع التكنولوجــي 
عــام 1936م، الــذي كانــت فيــه تكنولوجيــا 
التجريبيــة. إال أن  الحواســيب فــي مراحلهــا 
ــد  ــرين — وبع ــادي والعش ــرن الح ــات الق بداي
مــرور أكثــر مــن ســتة عقــود — بــدأت أفــكار 
Wells تصبــح أقــرب إلــى الواقــع، خاصــة 
بعــد التطــورات المذهلــة فــي تكنولوجيــا خــزن 
البيانــات، التــي اقتربــت كثيــًرا مــن مفهــوم 
الذاكــرة المتكاملــة غيــر المحــدودة؛ إذ شــهد 
ــط تحــول  ــن فق ــن األخيري ــم خــالل العقدي العال
تخزيــن  لوســائط  التخزينيــة  الســعة  مفاهيــم 

ــة: ــدود اآلتي ــة للح ــات المختلف البيان

اجلد ول )1(
مقاييس حجم البيانات للذاكرة

علــى صعيــد متصــل تطــورت وســائط خــزن البيانــات مــن األشــرطة 
ــة  ــدالت خــزن عالي ــة، وبمع ــرة الضوئي ــى الذاك ــة وصــواًل إل المثقب
ــكان  ــح بإم ــزن أصب ــائط الخ ــي وس ــورات ف ــذه التط ــع ه ــدًّا. وم ج
المســتخدمين تناقــل البيانــات — علــى اختــالف أنواعهــا ســواء 
ــا أو صوًتــا أو صــورة أو عرًضــا مرئيًّــا )فيديــو) — فيمــا  أكانــت نصًّ
بيــن حواســيبهم الشــخصية بمرونــة عاليــة. ومــن النــادر اليــوم وجــود 
ــي  ــغِّالت، والت ــن الُمش ــة م ــه مجموع ــد في حاســب شــخصي ال يوج

تتوافــق مــع األنــواع المتعــددة لوســائط تخزيــن البيانــات.

ــع  ــرة تجمي ــإن فك ــات؛ ف ــزن البيان ــائط خ ــور وس ــرعة تط ــا لس وفًق
ــاغ  ــوم الدم ــن مفه ــي ضم ــكل رقم ــا بش ــرية وخزنه ــارف البش المع
البشــري التــي تنبــأ بهــا Walls أصبحــت ممكنــه. لكــن الســؤال 
المهــم هنــا هــو مــا الجهــة التــي ســوف تكــون مســئولة عــن 

مشــروع الدمــاغ العالمــي؟ 

مناذج من وسائط تخزين البيانات

H. G. Wells

المختصراالسم الكاملكمية البيانات
1,024    ByteKilobyteKB   

1,024    Kilobyte MegabyteMB 
1,024    MegabyteGigabyteGB
1,024    GigabyteTerabyteTB
1,024    Terabyte PetabytePB
1,024    PetabyteExabyteEB
1,024    ExabyteZettabyteZB
1,024    ZettabyteYottabyteYB

4-http://www.cs.uah.edu/~rcoleman/Common/History/
History.html

Herbert George “H. G.” Wells (21 September 1866 – 13 
August 1946)  English writer
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ــب  ــع الكت ــركة ]Amazon] لبي ــت ش ــام 2003م قام ــة ع ــي بداي ف
بعمليــة رقمنــة للكتــب التــي تبيعهــا فــي الموقــع تحت مشــروع أطلقت 
 ،» Search Inside the Book عليــه اســم »ابحــث داخــل الكتــاب
ــه  ــب؛ ألن ــي الكت ــل محب ــن ِقَب ــًرا م ــااًل كبي ــى المشــروع إقب ــد الق وق
ــى  ــالع عل ــاب واالط ــن الكت ــزاء م ــح أج ــة تصف ــم بإمكاني ــمح له س

بعــض مــن محتوياتــه قبــل الشــروع فــي عمليــة الشــراء.
 [Google[ بعدهــا بســنة — أي فــي عــام 2004م — دخلــت شــركة
مضمــار مشــاريع رقمنــة الكتــب عبــر مشــروعها الــذي أطلقــت عليــه 
ــد  ــت بالتعاق ــام قام ــك الع ــة ذل ــل نهاي ــم »Google Print« وقب اس
مــع خمــس مكتبــات، وهــي: مكتبــة نيويــورك العامــة، ومكتبــة 
جامعــةStanford ، ومكتبــة جامعــةHarvard ، ومكتبــة جامعــة 
Michigan، وأخيــًرا مكتبــة جامعــةOxford ؛ للقيــام بتحويــل 
مخزونهــا مــن الكتــب لصيغــة رقميــة؛ أي بمجموعــة مكونــة مــن 30 

مليــون كتــاب.
وعلــى الرغــم مــن ظهــور ردود أفعــال مشــككة فــي النوايــا الحســنة 
للشــركة، وبدايــة مخــاوف مــن احتــكار Google المخــزوَن الرقمــي 
للنتــاج الفكــري العالمــي، تمكنــت الشــركة مــن حــل الخالفــات 
والدعــاوى القضائيــة مــن خــالل الوصــول إلــى تســوية ُمرِضَيــة مــع 

اتحــاد الناشــرين فــي أمريــكا.
 [Microsoft[ وفــي تشــرين الثانــي من عــام 2005م، قامــت شــركة
المكتبــة  مــع  بالتعاقــد  فقامــت  الكتــب،  رقمنــة  بَرْكــب  باللحــاق 
البريطانيــة لرقمنــة أكثــر مــن 100 ألــف كتــاب فــي الســنة األولــى. 
وفــي عــام 2006م توســعت Microsoft فــي خططهــا لتشــمل 
مكتبــة جامعتــي California وToronto، تحــت مشــروع أطلقــت 

.)Windows Live Book Search( عليــه اســم
وفــي ســياق متصــل تقــوم فرنســا بعمليــة رقمنــة لكتبهــا باللغــة 
ــا إذا  ــم فيم ــة، وال نعل ــذه اللغ ــن به ــا متاحــة للناطقي الفرنســية وجعله
ــه  ــا نعلم ــن م ــرى، ولك ــات أخ ــابهة للغ ــاريع مش ــاك مش ــت هن كان
تماًمــا هــو أن عمليــة تحويــل الكتــب لصيغــة رقميــة تزيــد مــن فــرص 
ــو  ــى ول ــة حت ــب حي ــذه الكت ــى ه ــا تبق ــات، وأيًض الوصــول للمعلوم

ــة 2007م). ــا )خليف ــة طباعته ــت عملي توقف
ِبَنــاء علــى مــا تقــدم، نســتطيع أن نوجــز أهــم التطــورات التــي نتوقع 

لهــا أن تســهم فــي بنــاء مكتبــة المســتقبل باآلتي:
تطور هائل في أجهزة تخزين البيانات لحدود تبدو غير متناهية.. 1
تطور تكنولوجيا الحواسيب وسرعة المعالجات لمدى كبير.. 2
تطور وسائل االتصال الهاتفية والشبكات الحاسوبية.. 3
ــل . 4 ــة بتحوي ــي الخاص ــح الضوئ ــزة المس ــي أجه ــل ف ــور مذه تط

ــة. ــى رقمي ــة إل ــوص الورقي النص
المجســمة . 5 الصــور  تكنولوجيــا  تطــور 

المجــاالت. مختلــف  فــي  تطبيقهــا  وشــيوع 
ــة . 6 ــة الالزم ــات البرمجي ــي التطبيق ــور ف تط

لبنــاء المســتودعات الرقميــة.
ــى المســتوى . 7 ــي عل ــادة الوعــي المعلومات زي

العالمــي.
لتكنولوجيــا . 8 األساســية  البنيــة  تنامــي 

فــي  المنافســة  حــدة  وزيــادة  المعلومــات 
التكنولوجيــا. دمــج  مجــال 

 Hologram تطبيق تكنولوجيا
يف املكتبات:

يــرى الباحــث أن فكــرة بنــاء مكتبــات المســتقبل 
ــة  ــا Hologram ممكن ــن تكنولوجي ــادة م باإلف
هــذا  فــي  المذهلــة  التطــورات  ضــوء  فــي 
المجــال. لكــن الســؤال اآلن هــو أيــن يمكــن أن 
نبــدأ بتطبيــق هــذه التكنولوجيــا؟ وإلــى أي مــدى 
يمكــن أن يســهم تطبيقهــا فــي تحســين الخدمــات 
المقدَّمــة فــي المكتبــات عموًمــا؟ لإلجابــة علــى 
القــول إن مجــاالت  هــذه التســاؤالت يمكــن 
 Hologram لتكنولوجيــا  الحقيقيــة  اإلفــادة 
يمكــن مــن تطبيقهــا فــي مختلــف مجــاالت 
المهيــأة  المجــاالت  ولعــل  المكتبــي  العمــل 

ــي:  ــا ه ــذه التكنولوجي ــق ه لتطبي
1 . :Hologram الكتب بصيغة

هنــاك تطبيقــات حقيقيــة فــي مجــال الكتــب 
المجســمة  الضوئيــة  الصــورة  بصيغــة 
2011م  عــام  فــي   [Hologram Books[
[Media screen[ شــركة  قدمــت 
منظومــة متكاملــة لعــرض الكتــب الرقميــة فــي 
ــة  ــة المجســمة مــع قابلي صيغــة الكتــب الضوئي
 Monkey[ اســم  عليهــا  أطلقــت  التصفــح، 
book] وبــدأ االســتخدام التجريبــي لهــا فــي 
وبحــدود  والمتاحــف  والمطــارات  األســواق 
ــات؛ لعــرض الكتــب  ــة فــي بعــض المكتب ضيق

اإلحباث والدراسات
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التراثيــة. فكــرة ]Monkey book]، تعتمــد 
]Hologram]؛  تكنولوجيــا  علــى  أساًســا 
إعــادة  العارضــة  خــالل  مــن  يمكــن  إذ 
تمثيــل الكتــب المخزنــة رقميًّــا فــي المشــغل 
البــث  ويتــم  العارضــة،  أســفل  الموجــود 
تفاعليــة  زجاجيــة  أســطح  علــى  الضوئــي 
 Retina[ تعمــل بخاصيــة اللمــس وتكنولوجيــا
Display]، والتــي يمكــن مــن خاللهــا تصفــح 
الورقيــة. الكتــاب بطريقــة مماثلــة للصيغــة 
ــى  ــرة األول ــن للم ــا أمك ــذه التكنولوجي ــع ه وم
ــة  ــة والصوري ــة النصي ــدود المعلوم ــاوز ح تج
والرقميــة،  الورقيــة  الكتــب  تقدمهــا  التــي 
إلــى مفهــوم أشــمل وهــي الكتــب بالوســائط 
المتعــددة، تلــك الخاصيــة ســوف تمكــن الُكتَّــاب 
النصيــة  المعلومــات  إثــراء  مــن  مســتقباًل 
فــي  والصــوت  الفيديــو  ومقاطــع  بالصــور 
وحــدة موضوعيــة متكاملــة. وقــد تتحــول معظم 
المكتبــات فــي المرحلــة األولــى علــى أقــل 
ــا  ــذه التكنولوجي ــى ه ــاد عل ــى االعتم ــر إل تقدي
ــة والمخطوطــات  ــرض الكتــب التراثي ــي ع ف

التاريخيــة. والوثائــق 
فــي  التكنولوجيــا  هــذه  تطبيــق  أن  وال شــك 
المكتبــات ســوف يســهم فــي تطويرهــا وزيــادة 
تفاعــل المســتفيدين معهــا، فضــاًل عــن إمكانيــة 
خفــض النفقــات مــن خــالل المشــاركة باإلتاحــة 

ــات أخــرى. مــع مكتب
ــابًقا —  ــرنا س ــا أش ــة — كم ــا العارض عموم
تتكــون مــن مشــغل مدمــج مــع جهــاز عــارض 
بيانــات ]Data Show] ومنصــة  زجاجيــة 

ــي: ــي الشــكل اآلت ــن ف ــة، كمــا هــو مبي تفاعلي

2 . :Interactive Shelf الرف التفاعلي
 Hologram مــن التطبيقــات الجديــدة فــي مجــال اســتثمار تكنولوجيــا
ــذي يعتمــد  ــي، ال ــرف الرقمــي التفاعل ــي: ال فــي مجــال العمــل المكتب
علــى إعــادة تمثيــل الكتــب علــى الــرف بصيغة ضوئيــة تفاعلية تســمح 
للمســتفيد بفتــح الكتــاب الموجــود بصيغــة صــورة مجســمة علــى الرف 

وتصفــح محتــواه، فضــاًل عــن إمكانيــة نســخه أو نقلــه إلــى الطابعــة.
ــا  ــق فإنه ــدودة التطبي ــزال مح ــا ت ــت م ــا، وإن كان ــذه التكنولوجي وه
يمكــن أن تســهم فــي إحــداث ثــورة تقنيــة فــي مجــال العمــل المكتبــي؛ 
إذ يمكــن مــن خاللهــا — وكمــا أشــرنا ســابًقا — دمــج مفاهيــم 
ــد؛  ــوم جدي ــن مفه ــة ضم ــة واالفتراضي ــة والرقمي ــات التقليدي المكتب
ــة،  ــات التقليدي ــم المكتب ــم مــن معال ــل أهــم معَل ــب يمث إذ إن رف الكت
والصيغــة الرقميــة للكتــب تمثــل المكتبــات الرقميــة، والعــرض 

ــة. ــات االفتراضي ــمات المكتب ــم س ــل أه ــم يمث ــي المجس الضوئ
فــإن  عموًمــا 
تطبيقــات  أبــرز 
للــرف التفاعلــي 
اآلن نجدهــا فــي 
عــرض  مجــال 
التراثيــة  الكتــب 
ت  طــا لمخطو ا و
فــي  الثمينــة 

ــذه  ــن له ــات. ويمك ــف والمكتب ــي المتاح ــا ف ــص له ــن المخص الرك
ــة،  ــف المكتبي ــام والوظائ ــن المه ــر م ــزل الكثي ــا أن تخت التكنولوجي
فضــاًل عــن إمكانيــة تأثيرهــا المســتقبلي فــي الرؤيــة الهندســية 

أنواعهــا. اختــالف  علــى  المكتبــات  بنايــات  لتصاميــم 
3 . :Hologram أمين المكتبة بصيغة

 Time[ فلــم  إنتــاج  شــهد  2002م  عــام  أن  إلــى  ســابًقا  أشــرنا 
Machine] الــذي عــرض رؤيــة مســتقبلية عــن تطبيــق مفهــوم 
ــى  ــا إل ــي بصيغــة Hologram، هــذه الفكــرة وجــدت طريقه المكتب
ــات  ــي المكتب ــم يكــن ف ــا هــذا المــرة ل ــي. لكــن تطبيقه ــق الفعل التطبي
وإنمــا فــي المطــارات واألســواق التجاريــة الكبيــرة؛ حيــث إن معظــم 
المطــارات فــي الــدول المتقدمــة توظــف تكنولوجيــا Hologram في 

Monkey book from Media screen



48

مجــال اإلعالنــات 
الرحــالت  عــن 
ت  مــا لمعلو ا و
 . ية د شــا ر إل ا
تأكيــد  وبــكل 
اإلفــادة  يمكــن 
مــن تطبيــق كهــذا 
فــي مجــال العمــل 
ــي، خاصــة  المكتب
تعريــف  فــي 

التعريفيــة،  أو اإلعالنــات  المكتبــة  المســتفيدين بطــرق اســتخدام 
كثيــرة. أخــرى  وأشــياء  الجاريــة،  واإلحاطــة 

ويــرى الباحــث أن مجــال تطبيــق هــذه التكنولوجيــا في ركــن األطفال 
فــي المكتبــات العامــة مــن خــالل حكايــة القصــص والروايــات دون 
كلــل أو ملــل مــن ِقَبــل موظــف المكتبــة بصيغــة Hologram، ولعــل 
فكــرة المكتبــي المتفاعــل بصيغــة Hologram قابلــة للتطبيــق خــالل 
ــر  ــة أكث ــو صيغ ــاًل ه ــه فع ــح إلي ــا نطم ــن م ــب. لك ــتقبل القري المس
تقدًمــا، وهــي ]Interactive Hologram Librarian]، يحمــل 
ــة  ــح إمكاني ــى أن يتي ــات، عل ــن المعلوم ــاًل م ــا هائ ــه َكمًّ ــي ذاكرت ف
ــدٍّ مــا  ــى َح ــوع مــن التحــاور معــه، يشــبه إل التواصــل مــن خــالل ن
بنــاء اســتراتيجية بحــث باســتخدام اللغــة الحــرة؛ للوصــول إلــى 

ــة. ــات المطلوب المعلوم
املناقشة واالستنتاجات:

ال شــك أن المكتبــات — علــى اختــالف أنواعهــا وأحجامهــا — 
التكنولوجيــا  الســتثمار  ســعًيا  العلميــة  المؤسســات  أكثــر  كانــت 
ــي  ــتثمار الحقيق ــى أن االس ــير إل ــي أن نش ــا. ويكف ــال عمله ــي مج ف
ر مهــم  لتكنولوجيــا الحواســيب فــي المكتبــات كان قــد أثمــر عــن تطــوُّ
وحيــوي فــي جميــع مفاصــل العمــل المكتبــي؛ للدرجــة التــي تغيــرت 
فيهــا الكثيــر مــن مفاهيــم وآليــات العمــل، كمــا أن ظهــور اإلنترنــت 
واتســاع نطــاق اســتخدامها، فتــح المجــال أمــام المكتبــات إلــى دخــول 

ــر الشــبكة. ــم الرقمــي مــن خــالل إتاحــة مصادرهــا عب العال
 Hologram واليــوم — ومــع التقــدم الحاصــل في مجــال تكنولوجيــا
— نتوقــع أن تكــون المكتبــات ســبَّاقة أيًضــا إلــى اســتثمار هــذه 
ــو  ــا ه ــل تطوره ــي مراح ــات ف ــز المكتب ــا يمي ــن م ــا، لك التكنولوجي
ــا؛ إذ  ــي تخدمه ــات الت ــدم المجتمع ــدى تطــور وتق ــتجيب لم ــا تس أنه
تبقــى المكتبــة التقليديــة — بــكل مــا تعنيــه هــذه الكلمــة مــن معنــى — 
مفيــدة فــي حــدود مجتمــع تــواق إلــى المعرفــة المنضــودة فــي الكتــب. 
ــح المجــال واســًعا أمــام المســتفيدين  ــي تفت ــة الت ــة اإللكتروني والمكتب

ــاعدة  ــة بمس ــن المعرف ــة م ــادة الكامل ــا لإلف منه
مفيــدة  اإللكترونيــة،  واألجهــزة  المعــدات 
َد علــى التعامــل مــع التكنولوجيــا.  لمجتمــع َتَعــوَّ
والمكتبــة الرقميــة المتاحــة مــن خــالل شــبكات 

ــا. ــا أيًض ــا ورواده ــا جمهوره ــات له المعلوم
إذن ال مجــال للقــول إن تطــور المكتبــات يســير 
بمعــزل عــن تطــور المجتمــع المحيــط أو شــكل 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــة؛ فف ــادي للمعرف ــاء الم الوع
نتوقــع أن نــرى فــي المســتقبل القريــب مكتبــات 
تســتثمر تكنولوجيــا Hologram فــي تقديــم 
خدماتهــا، نتوقــع أيضــا أن تســتمر المكتبــات 
التقليديــة فــي تقديــم خدماتهــا أيًضا. وبشــكل عام 
ــتنتاجات  ــن االس ــة م ــع مجموع ــا أن نض يمكنن
ــي المســتقبل  ــات ف ــح المكتب ــر لمالم ــي تؤطِّ الت

ــه ســابًقا وكاآلتــي: ــا ل فــي ضــوء مــا قدَّمن
المجســمة . 1 الصــورة  بهيئــة  المكتبــي 

ــي  ــور حقيق ــه حض ــيكون ل Hologram س
فــي الكثيــر مــن المكتبــات وإن كان وجــوده 
غالًبــا ألغــراض دعائيــة أو تنافســية، ونتوقع 
أن يقتصــر اســتثماره فــي الجانــب التســويقي 
واإلعالنــي، ثــم يتطــور الحًقــا إلــى مســتوى 

ــتفيدين. ــات للمس ــم الخدم تقدي
تحويــل الكتــب إلــى هيئــة الصــور المجســمة . 2

Hologram يمكــن أن يكــون أكثــر تطبيقــات 
ــي المســتقبل  ــات ف ــا للمكتب Hologram جذًب
القريــب وبشــكل خــاص مــع الكتــب التراثيــة 
والوثائــق  والمســكوكات  والمخطوطــات 

ــادرة. الن
مــا زال الــرف التفاعلــي قابــاًل للتطبيــق فــي . 3

ــة،  ــرة والخاص ــات الصغي ــدود المجموع ح
الرفــوف  فكــرة  دمــج  يتــم  أن  ونتوقــع 
التفاعليــة مــع المكتبــات االفتراضيــة وإن 
كان هنــاك رغبــة لبعــض المكتبــات فــي 
فــي   Hologram تكنولوجيــا  اســتثمار 
تمييــز رفــوف الكتــب النــادرة فــي المراحــل 

األولــى. التجريبيــة 
هذه التكنولوجيا يمكن أن تختزل كل ما ســبقها . 4

ــا ســوف  ــي، ومعه ــل المكتب ــدان العم ــي مي ف
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ــات  ــم والتطبيق ــن المفاهي ــر م ــل الكثي تضمح
واإلجــراءات والخدمــات الســائدة فــي مجــال 

ــات. خــزن ومعالجــة واســترجاع المعلوم
علــى المســتوى العربــي نتوقــع أن نبقــى — . 5

نحــن المختصيــن فــي مجــال المعلومــات 
ــن  ــي البحــث ع ــغلين ف ــات — منش والمكتب
تعاريــف تكنولوجيــا Hologram والمقابــل 
الجــدوى  عــن  أو  لهــا  األنســب  العربــي 
االقتصاديــة لهــا فــي الوقــت الــذي تتجــه فيــه 
معظــم مكتبــات العالــم إلــى اســتثمار وتطبيق 
ــا.  ــد فــي مجــال التكنولوجي كل مــا هــو جدي

التوصيات:

ــي . 1 ــات ف ــات والمكتب نوصــي أقســام المعلوم
العالــم العربــي إلــى أهميــة تحديــث وتطويــر 
ــتيعاب  ــية الس ــا الدراس ــا ومقرراته مناهجه
ــز  ــدة والتركي ــة الجدي ــات التكنولوجي التطبيق
ــل  ــي مراح ــة ف ــارات التكنولوجي ــى المه عل

ــل األكاديمــي. التأهي
نوصــي الباحثيــن فــي مجــال المعلومــات . 2

والمكتبــات إلــى أهميــة إثــراء النتــاج الفكــري 
ــع  ــي تتاب ــات الت ــوث والدراس ــي بالبح العرب
المســتجدات التكنولوجيــة فــي مجــال العمــل 
المكتبــي، ومحاولــة تعريــف مجتمــع العمليــن 
بهــا وحــث المكتبــات علــى أهميــة تطبيقهــا.

المعلومــات . 3 أقســام  فــي  الطلبــة  تحفيــز 
متابعــة  علــى  وتشــجيعهم  والمكتبــات 
االبتــكارات التكنولوجيــة فــي مجــال العمــل 
ــا  ــكل م ــالع ل ــى اطِّ ــم عل ــي وإبقاءه المكتب

هــو جديــد.
نوصــي إلــى أهميــة التعــاون بيــن المكتبــات . 4

الخبــرات  تبــادل  أجــل  مــن  العربيــة 
والمهــارات مــن خــالل التدريــب المشــترك 

العلميــة. والنــدوات  المؤتمــرات  وتنفيــذ 
ــر . 5 ــاد مختص ــم اعتم ــث أن يت ــي الباح يوص

مفهــوم  عــن  ليعبــر   [HG-Library[
تكنولوجيــا  فيهــا  تطبــق  التــي  المكتبــات 
الهولوغــرام؛ ومــن َثــمَّ تصبــح المختصــرات 

التــي تعكــس مــدى تطــور المكتبــات كاآلتــي:
T-library Traditional Library
E-library Electronic Library
D-library Digital Library
V-library Virtual Library
H-library Hybrid Library
HG-library Hologram Library
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تهدف هذه الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس: 
ما واقع قياس جودة خدمات المكتبات الجامعية في 
من  والمستفيدين  العاملين  نظر  وجهة  من  األردن 
طلبة وأعضاء هيئة تدريس؟ وتسليط الضوء على 
بتقييم  المرتبطة  المؤشرات  معايير  تطبيق  مالمح 
األداء في خدمات المكتبات الجامعية؛ لقياس جودة 
الخدمات في ظل مفهوم إدارة الجودة الشاملة والبيئة 
لتقديم صورة متكاملة  المتغيرة، وذلك  التكنولوجية 

عن الوضع الراهن في الجامعات األردنية.
البحث  ومنهج  التحليلي  الوصفي  المنهج  استخدام 
العالقة  ذات  الدراسة  أدبيات  الستعراض  الميداني 

وتغطية الجانب التطبيقي.
المكتبات  تطبيق  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت 
الجامعية في األردن لمعايير ومؤشرات قياس األداء 
لخدمات المكتبات مرتفع المستوى من وجهة أفراد 
المصداقية ومحور  الدراسة؛ حيث إن محور  عينة 
أن  حين  في  مرتفعة،  درجة  على  حاَزا  التعاطف 
والميزات  االستخدام،  وسهولة  االستجابة،  محور 
اإلضافية، والشكل العام، ومحور المواكبة والحداثة؛ 
كانت متوسطة المستوى من وجهة نظر أفراد عينة 
ذات  فروقات  وجود  النتائج  أظهرت  كما  الدراسة. 

اإلحصائية  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة 
)0,05) في مستوى تطبيق جودة خدمات المكتبات 
)الشمال,  اإلقليم  إلى  ُتعزى  عام  بشكل  الجامعية 
اختالف  الدراسة,  َبيََّنِت  كما  الجنوب).  الوسط, 
حيث  من  والطلبة  العاملين  بين  ما  النظر  وجهات 

تطبيق جودة خدمات المكتبات.
المعلومات  خدمات  لتجويد  التوصيات  أهم  ومن 
الجامعية  المكتبات  إدارة  تفهُّم  ضرورة  الرقمية 
معايير مؤشرات  تطبيق  لمتطلبات  الجامعة  وإدارة 
ومستقلة  دائمة  مالية  موارد  وتخصيص  الجودة، 
بشكل  الرقمية  المعلومات  بخدمات  لالرتقاء  وثابتة 
أفضل، كما أوصت الدراسة بإعادة بناء الثقة بدور 
مجتمع  في  الرقمية  المعلوماتية  وخدماتها  المكتبة 
إجراء  على  الباحثين  الزمالء  وتشجيع  الجامعة، 

الدراسات المناظرة لهذه الدراسة.
ال  األعمال  من  عمل  أي  أن  الباحث  يرى  وختاًما 
المطلق هلل وحده فقط،  فالكمال  النقص،  يخلو من 
لتجويد  الباحث  لدى  الصادقة  والرغبة  فالجودة 
الخدمات المكتبية الجامعية وقياسها كانت المحرك 

الرئيس إلجراء هذه الدراسة.
واهلل ولي التوفيق.

املستخلص:

Measuring the quality of services of digital information in 
Jordanian university libraries : An Empirical Study

قياس جودة خدمات املعلومات الرقمية 
يف املكتبات اجلامعية األردنية: دراســـــــــة تطبيقيــة

إعداد
الدكتور. حممد الدبس السردي
جامعة البلقاء التطبيقية األردن

alsardy555@hotmail.com 
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وأجهزتها  المعلومات  ومؤسسات  المكتبات  تعتبر 
الثقافي والتعليمي والعلمي  النضج  ثمرًة من ثمار 
والمعاصرة،  الحديثة  البشرية  المجتمعات  في 
والمعلومات  المكتبات  مؤسسات  أهمية  وترجع 
إلى أنها أظهرت أهمية التسجيالت المكتوبة وغير 
واألطروحات  والدوريات،  الكتب،  مثل:  المكتوبة، 
التسجيالت  إما  المؤتمرات  وأعمال  الجامعية، 
التسجيالت  مثل  المطبوعة(  )غير  المكتوبة  غير 
السمع-بصرية،  والمواد  والمرئية،  الصوتية 
الَعالقات  تنظيم  الحديثة في  اإللكترونية  والوسائط 

اإلنسانية،
ومن هنا حتَّمت الحاجة لالهتمام بالمكتبات ومراكز 
 — الجامعية  المكتبات  وخاصة   — المعلومات 
واالهتمام بالقوى العاملة فيها؛ لالرتقاء بمستوى 
تقديم الخدمات التي تقع على عاِتِقها سواء أكانت 
هذه الخدمات تقليدية أم إلكترونية، وهذا ُيَحتُِّم علينا 
دورية؛  بصفة  بهم  واالهتمام  ِصين  متخصِّ توفير 
في  المكتبي  العمل  مجال  في  يستحدث  بما  لإللمام 

المستقبل.
من هذا المنطلق انبثقت فكرة هذه الدراسة المتمثلة 
بالمكتبة  العاملة  للقوى  المهني  )التطوير  في 

المركزية بجامعة الزاوية(. 
والهدف منها التعرف على عدد العاملين ومؤهالتهم 
المكتبة  داخل  المكتبي  للعمل  كفايتهم  ومدى 
العاملة  القوى  لمعايير  وفًقا  الدراسة،  موضوع 
بالتدريب،  االهتمام  ومدى  الجامعية،  بالمكتبات 
ظل  في  والخدمات  باألنشطة  للقيام  والتطوير 
التطور التكنولوجي، ووضع برنامٍج مقترٍح توضح 
فيه أهداف البرنامج التدريبي، والفئات المستهدفة 
العاملون،  يحتاجها  التي  والموضوعات  منه، 
إضافة إلى طرق التدريب، ومدته الزمنية ومكانه، 
والجهات المسئولة عنه، وكيفية تمويله والتسويق 
وقد  ومتابعته،  وتطويره  وتقييمه  له،  والدعاية 
اعتمد الباحث على منهج دراسة الحالة، باإلضافة 
الميدانية،  والزيارة  الشخصية،  المقابالت  إلى 
الفكري  اإلنتاج  الباحث على  إلى اعتماد  باإلضافة 
وصواًل  معلومات  وأوعية  كتب،  من  المتخصص 
يحتاجون  العاملين  أن  أهمها  من  كان  نتائج  إلى 
العمل  مجاالت  كل  في  مكثفة  تدريبية  دورات  إلى 
المكتبي التقليدي والتقني، وقد أوصى الباحث بعدد 
العاملين  تطوير  على  تساعد  التي  التوصيات  من 

بالمكتبة نحو األفضل.

املستخلص:

التطوير املهين للعاملني باملكتبة املركزية 
يف جامعة الزاوية بليبيا

تصور مقرتح

إعداد

الدكتور/عبد العزيز عبد احلميد عامر

 احملاضر بقسم املكتبات واملعلومات

كلية اآلداب/جامعة الزاوية
abdulazizamer@yahoo.com
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املقدمة:
في  العالي  التعليم  تطور  على  سريعة  نظرة 
االنتشار  وضوح  بكل  ندرك  يجعلنا  األردن 
العقدين  في  للجامعات  والمتزايد  المضطرب 
األخيرين, وما رافق ذلك من تزايد اهتمام في 
التعليم  بجودة  القرن  هذا  من  األخير  النصف 
والتكنولوجي،  العلمي  التقدم  بسبب  الجامعي 
وما رافقه من تغيرات اقتصادية سريعة وزيادة 
في الواقعية لدى المجتمع األردني للتوجه نحو 
التعليم األكاديمي  … حتى أصبح السعي وراء 
تحقيق الجودة في المؤسسات التعليمية األردنية 
الحكومية:  الجامعية  المكتبات  ضمنها  ومن 
والندوات  الورش  عقد  يستدعي  ا  ملحًّ مطلًبا 
والوطني  المحلي  المستوى  على  والمؤتمرات 
ومعايير  مؤشرات  وضع  بهدف  والعالمي؛ 
التي  المعلوماتية  الخدمات  جودة  أداء  لقياس 
التحسين  الجامعات بهدف  المكتبات في  تقدمها 
والتطوير والوصول إلى درجة من التمييز في 

الخدمة وتطبيق معايير الجودة.
العمود  األردن  في  الجامعية  المكتبات  وتعد 
العلمي؛  والبحث  التعليم  لحركة  الفقري 
وتوفير  المستفيدين،  خدمة  في  لدورها  نظًرا 
المعلومات التي تناسب احتياجاتهم البحثية عند 

الحاجة وبأقل جهد وتكلفة.
الجامعات  في  الباحث  تجربة  خالل  ومن 
المكتبات  إن  القول  يمكن  األردنية،  الحكومية 
الجامعية األردنية لم تحقق أهدافها بعُد كما يجب 
أن تكون؛ لما يشهده العالم المعاصر من تغيرات 
متسارعة في مجاالت التكنولوجيا واالتصاالت 
الرقمية  … األمر الذي دفع الجامعات األردنية 
والقائمين على إدارتها إلى جعل الجودة ورفع 
الرقمية  المعلومات  خدمات  في  األداء  مستوى 
إدارات  تعطيها  أن  يجب  التي  األولويات  من 
المكتبات الجامعية بدعم من رؤساء الجامعات؛ 
الحديثة  التكنولوجية  التطبيقات  توظيف  بهدف 
في األعمال الوظيفية وتطوير برامج حاسوبية 
بمستوى  واالرتقاء  األداء  لتفعيل  آلية  ونظم 
المعلومات  يجعل  الرقمية  المعلومات  خدمات 
ة  دوًما في المكتبات الجامعية في األردن مقاصَّ

من  المستفيد  يطلبها   (Available and Accessible( ومتوافرة 
الخدمة )Information on Demand) بهدف تقديم أفضل مستوى 

من الخدمة وأجودها.
وانطالًقا من خبرة الباحث كعضو هيئة تدريس في الجامعات الحكومية, 
مارس العمل اإلداري في المكتبات الجامعية بجميع دوائرها وأقسامها 
فإن  )LIS)؛  والمعلومات  المكتبات  علوم  دراسات  في  متخصًصا 
االرتقاء بمستوى األداء والجودة كان وما زال الهاجس األساس الذي 
الجامعية  المكتبات  ومديرو  الحكومية  الجامعات  رؤساء  إليه  يسعى 
لتحقيق درجة عالية من التفوق في األداء والخدمات الرقمية من خالل 
التي  الجودة  درجة  مستوى  على  للمحافظة  والدءوب  الدائم  السعي 

يمكن الوصول إليها وتطويرها بشكل دائم ومستمر.
األردني،  المجتمع  يعيشها  التي  الصعبة  الظروف  لطبيعة  ونظًرا 
وطبيعة االهتمام في التعليم الجامعي والذي يختلف مقدار التركيز فيه 
من جامعة إلى أخرى؛ اعتماًدا على مدى قناعة رئيس الجامعة وإدارة 
المكتبات الجامعية بثقافة الجودة وأهمية قياس الخدمات الرقمية في 
المكتبات الجامعية  … األمر الذي أثار لدى الباحث بعض التساؤالت 
الجامعية  المكتبات  تبنِّي  مدى  الدراسة حول  فكرة  منها  تولدت  التي 
في الجامعات الحكومية األردنية لمفهوم الجودة وتطبيق قياس األداء 

بالخدمات الرقمية بهدف تحسينها وتطويرها.
ــي األردن  ــا اآلن ف ــد أدرك الباحــث أنن ــا ســبق فق ــى م ــاًدا عل واعتم
إدارة  إلــى  فــوات األوان بحاجــة ماســة ورغبــة صالحــة  وقبــل 
مخلصــة تتولــى عمليــة إصــالح شــامل لتحســين وتجويــد الخدمــات  
… وهــذا بطبيعــة الحــال لــن يتحقــق إال مــن خــالل تطبيــق مؤشــرات 
وأبعــاد الجــودة بهــدف قيــاس أداء خدمــات المعلومــات الرقميــة 
ــم  ــار أن الجــودة مدخــل أســاس ومه ــة باعتب ــات الجامعي ــي المكتب ف
لمواجهــة التحديــات والصعوبــات التــي تواجههــا المكتبــات الجامعيــة 
الحكوميــة فــي األردن  … بــل إنهــا تعطــي دالئــل علــى جــودة 
المكتبــات الجامعيــة األردنيــة وعلــى جــودة المكتبــة والجامعــة 

ــي. ــي والعالم ــتوى الوطن ــى المس ــمعتها عل ــام وس بشــكل ع

مشكلة الدراسة:
المعاييــر والمقاييــس والمؤشــرات المرتبطــة بتقييــم األداء والخدمــات 
للمكتبــات الجامعيــة ُتَعــدُّ مــن أهــم األدوات والمتطلبــات التــي تلتــزم 
ــا  ــن بينه ــة وم ــات المعلوماتي ــات والمؤسس ــف الهيئ ــا مختل بتطبيقه
المكتبــات الجامعيــة؛ مــن أجــل تحقيــق الجــودة فــي األداء للخدمــات 
المعلوماتيــة الرقميــة … وألن المعاييــر ُتَعــدُّ ضــرورة لفاعليــة نظــم 
ــات  ــتطيع المكتب ــر ال تس ــدون معايي ــه ب ــبة, وألن ــات المحوس المكتب
الجامعيــة تطويــر خدماتهــا والوقــوف علــى نقــاط الخلــل التــي َتُحــول 
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متهيد:
بالمكتبات  للعاملين  المهنية  التنمية  تعتبر 
َحدِّ  في  المهنة  لتجدد مطالب  وذلك  ضرورية؛ 
والمعارف  التقنيات  فيها  تتطور  حيث  ذاتها، 
التكنولوجية  فالتطورات  كبيرة؛  بسرعة 
المتالحقة التي يشهدها المجال تقتضي أن يتوفر 
أخصائيو المكتبات والمعلومات القادرون على 
يترتب  التكنولوجيا، وما  مواكبة ما تفرزه هذه 
وأدوات  ونظم  أساليب  استحداث  من  عليها 
تكاد تلُمس كل جوانب العمل المكتبي؛ ومن َثمَّ 
ًة، فهو الوسيلة  تصبح الحاجة إلى التدريب ُمِلحَّ
الفعالة لتحسين وتطوير أداء أخصائي المكتبات 

لالرتقاء بمستوى العمل نحو األفضل.

1/1 مشكلة الدراسة:
ُيَعــدُّ قطــاع المكتبــات والمعلومــات مــن األعمدة 
الرئيســة لمجتمعــات األلفيــة الثالثــة فــي عصــٍر 
يوصــف بالمعلوماتيــة ومجتمعــات توصــف 
بالمعِرفيــة، ويرتكــز تطويــر هــذا القطــاع علــى 
َمَحــاِوَر ِعــدٍَّة، منهــا التقنــي ومنهــا الثقافــي، إال 
أن محــور العنصــر البشــري أو القــوى العاملــة 
والكفــاءات العلميــة والمهنيــة عاليــة المســتوى 
ال تــزال علــى رأس المحــاور التــي يعتمد عليها 
تطويــر هــذا القطــاع وتنميتــه مهنيًّــا، وهــذا 
مــا تعانــي منــه المكتبــة المركزيــة بجامعــة 
ــي  ــة ف ــكلة الدراس ــدد مش ــه تتح ــة، علي الزاوي
معرفــة عــدد العامليــن ومؤهالتهــم العلميــة، 
ــا  ــم مهنيًّ ــم وتطويره ــرحٍ  لتنميته ــع مقت ووض

ــا المعلومــات. ــي ظــل تكنولوجي ف

2/1 أهداف الدراسة:
ــة  ــى تحقيــق األهــداف التالي تهــدف الدراســة إل

مــن أجــل استشــراق مســتقبل أفضــل لهــم.
حصــر القــوى العاملــة بالمكتبــة المركزيــة . 1

عدديًّــا، ونوعيًّــا.
األكاديميــة . 2 المؤهــالت  علــى  التعــرف 

صالحيتهــا  ومــدى  للعامليــن  والعلميــة 
إليهــم. الموكلــة  لأعمــال 

فــي . 3 العاملــة  القــوى  معاييــر  تطبيــق 

األمريكيــة  المكتبــات  الجمعيــة   ALA الجامعيــة  المكتبــات 
American Library Association علــى العامليــن بالمكتبــة 

الزاويــة. بجامعــة  المركزيــة 
وضــع مقتــرحٍ  لتنميتهــم مهنيًّــا فــي ظــل تكنولوجيــا المعلومــات . 4

تضمــن اســتخدامهم الفعــال لهــا فــي قطاعــات العمــل المختلفــة.
الخــروج بتوصيــات تفيــد المســئولين ومتخــذي القــرار عنــد . 5

وضــع السياســات المســتقبلية للقــوى العاملــة فــي مجــال المكتبات 
ــات. والمعلوم

3/1 تساؤالت الدراسة:
ــن  ــي يمك ــة عــن بعــض التســاؤالت الت ــى اإلجاب تســعى الدراســة إل

ــي: ــى النحــو التال ــا عل طرحه
عــدد القــوى العاملــة فــي مجــال المكتبــات والمعلومــات بالمكتبــة . 1

المركزيــة بجامعــة الزاويــة؟
مــا المؤهــالت العلميــة الحاصــل عليهــا العاملــون بالمكتبــة . 2

الزاويــة؟ بجامعــة  المركزيــة 
مــا مــدى كفايــة العامليــن بالمكتبــة موضــوع الدراســة وفًقــا . 3

لمعاييــر القــوى العاملــة فــي المكتبــات الجامعيــة؟
مــا الرؤيــة المســتقبلية للقــوى العاملة ومــا مالمح الخطــة المقترحة . 4

لتنميــة العامليــن مهنيًّا بالمكتبــة المركزية بجامعــة الزاوية؟

4/1 حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة فيما يلي:

1. الحدود الموضوعية:
تتنــاول الدراســة التطويــر المهنــي للقــوى العاملــة بالمكتبــة المركزية: 

جامعــة الزاوية.
2.الحدود النوعية:
المكتبات الجامعية
3.الحدود الزمنية:

العام الدراسي 2013م/2014م

5/1 املنهجية وأدوات مجع البيانات:
ــذي  ــة ال ــة الحال ــج دراس ــة بمنه ــذه الدراس ــي ه ــث ف ــتعان الباح اس
يســعى لدراســة وحــدة أو مؤسســة معينــة، ودراســتها دراســة تفصيلية 
ــا  ــار أنه ــاكل. باعتب ــل المش ــل لح ــات أفض ــج وتعميم ــروج بنتائ للخ

ــة. ــات الجامع ــة وتخــدم كل كلي ــة مركزي مكتب
1. المقابلة الشخصية.

ُتَعــدُّ المقابلــة الشــخصية إحــدى أدوات جمــع البيانــات؛ حيــث اعتمــد 
الباحــث علــى إجــراء مقابــالت شــخصية مــع أميــن مكتبــة الدراســة 
ل العــام للجامعة بشــأن  والعامليــن بهــا، كمــا أجــرى مقابلــة مع المســجِّ
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جمــع البيانــات لعــدد الطلبــة الدراســين بالمركــب الجامعــي، وكذلــك 
مديــر اإلدارة العامــة ألعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة؛ لجمــع 
ــذي  ــة التدريــس بالمركــب الجامعــي ال ــة لعــدد أعضــاء هيئ إحصائي
ــبة.  ــاد، والمحاس ــون، االقتص ــوم، القان ــات: اآلداب، العل ــغله كلي تش

ــة بالدراســة. ــات والمعلومــات المعني واســتكمال البيان
2. الزيارات الميدانية.

أجــرى الباحــث عــدة زيــارات ميدانيــة للمكتبــة المركزيــة موضــوع 
الدراســة للتحقــق مــن صحــة المعلومــات الموجــودة مــن قبــل أميــن 

المكتبــة والعامليــن بهــا.

6/1 مصطلحات الدراسة:
1.المكتبات الجامعية:

ــَداُر مــن  ُل وُت هــي المكتبــة أو مجموعــة المكتبــات التــي تنشــأ وُتَمــوَّ
ِقَبــِل الجامعــات أو الكليــات أو معاهــد التعليــم المختلفــة؛ وذلــك لتقديــم 
ــن  ن م ــوَّ ــي المك ــع األكاديم ــة للمجتم ــات المكتبي ــات والخدم المعلوم
الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس والعامليــن فــي هــذه المؤسســات 

ــة.)1( األكاديمي

2.القوى العاملة:
ليــن ذوي  القــوى العاملــة: هــي تلــك الجمــوع مــن األفــراد المؤهَّ
المهــارات والقــدرات المناســبة ألنــواع معينــة مــن العمــال والراغبين 

ــاع.)2( ــك األعمــال بحمــاس واقتن ــي أداء تل ف

3.التخطيط للقوى العاملة:
َف علــى أنــه التنبــؤ باحتياجــات المنشــأة مــن القــوى العاملــة —  ُعــرِّ

ــا ونوًعــا — لــكل وحــدة إداريــة فــي المؤسســة.)3( كمًّ

7/1 الدراسات السابقة:
قــام الباحــث باســتعراض مــا تــم إجــراؤه مــن دراســات عربيــة 
العاملــة  القــوى  مجــال  فــي  الســابقة  الدراســات  علــى  للتعــرف 

الجامعيــة. بالمكتبــات 
1-ســليمان بــن عبــد اهلل الطيــار، القــوى العاملــة فــي مجــال 
ــة  ــعودية: دراس ــة الس ــة العربي ــات بالمملك ــات والمعلوم المكتب
الملــك فهــد  الريــاض، مكتبــة  لواقعهــا ورؤيــة لمســتقبلها، 

2009م. الوطنيــة، 
ركــزت هــذه الدراســة علــى معرفــة الوضــع الحالــي للقــوى العاملــة 
المؤهلــة بمكتبــات المملكــة العربيــة الســعودية؛ حيــث تطــرق الباحــث 
فيهــا لدراســة الواضــع الراهــن لهــا فــي جانبيهــا النظــري والميدانــي، 
حيــث هدفــت الدارســة إلــى معرفــة إعــداد القــوى العاملــة مــن حيــث 
ــن  ــح والقواني ــى اللوائ ــرات، والتعــرف عل العــدد والمؤهــالت والخب

ــف  ــة والتوظي ــم العمال ــي تنظ ــريعات الت والتش
فــي مجــال المكتبــات والمعلومــات، والتعــرف 
علــى الخطــط والسياســات التــي مــن شــأنها 
وضــع رؤيــة مســتقبلية لهــا، وقــد اســتخدم 
ــي كمــا اســتخدم  الباحــث منهــج المســح الميدان
ــتبيان  ــة واس ــة مراجع ــث بقائم ــتعان الباح واس
وبالمقابــالت الشــخصية لتجميــع كل المعلومات 
المتعلِّقــة بالقــوى العاملــة فــي مجــال المكتبــات 

ــات. والمعلوم
ولقــد أســفرت الدراســة عــن عــدة نتائــج، 

منهــا:
أن هنــاك عديــًدا مــن المكتبــات — وبنســبة . 1

ــة  ــات العين ــي مكتب ــن ف ــن العاملي %55 م
وطنيــة  لوائــح  بوجــود  يعرفــون  ال   —
فــي  والتوظيــف  العمالــة  ســوق  تنظــم 

مجــال المكتبــات والمعلومــات.
أن البرنامــج التدريبــي فــي المكتبــات ال . 2

هــات الحديثــة فــي مجــال  يتوافــق مــع التوجُّ
ــات. ــات والمعلوم المكتب

هنــاك %45 مــن مكتبــات العينــة تــرى أن . 3
إســهامات الــدورات التدريبيــة فــي تطويــر 
ــادة  ــتدعي إع ــا يس ــا؛ م ــس كافًي ــل لي العم
ــي مجــال  ــة ف ــي الخطــط التدريبي النظــر ف

ــات. ــات والمعلوم المكتب
وأوصت الدراسة بما يلي:

ــي . 1 ــي والوظيف ــع االجتماع ــين الوض  تحس
ــات. ــي المكتب ــن ف للعاملي

المجــال . 2 فــي  للعمــل  األولويــة  إعطــاء 
الحاصليــن علــى مؤهــالت تخصصيــة فــي 
مجــال المكتبــات والمعلومــات، ووضــع 

ــروط. ــن الش ــرًطا م ــل ش ــة المؤه طبيع
إبــراز دور المكتبــة وأهميــة العامليــن فيهــا . 3

عبــر وســائل اإلعــالم.
2-عبــد العزيــز عبــد الحميــد عامــر، مكتبــات 
جامعــة الزاويــة: دراســة ميدانيــة لواقعهــا 
اهلل  عبــد  إشــراف:  تطويرهــا،  وآفــاق 
ــة  ــس، كلي ــة طرابل ــا، جامع الشــريف، ليبي
قســم  العليــا،  الدراســات  شــعبة  اآلداب 

اإلحباث والدراسات
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ــالة  ــات، 2005م، رس ــات والمعلوم المكتب
ماجســتير.

مكتبــات  جوانــب  كل  الدراســة  تضمنــت 
ــتفيدين،  ــات ومس ــن وخدم ــن عاملي ــة م الجامع
ــر  ــو حص ــة ه ــذه الدراس ــن ه ــدف م وكان اله
ــوع،  ــدد والن ــث الع ــن حي ــة م ــات الجامع مكتب
والوقــوف علــى الوضــع الراهــن لهــا مــن 
ــة مــن  ــة القــوى العامل جميــع جوانبهــا، ومعرف
ــع  ــالت، ووض ــس والمؤه ــدد والجن ــث الع حي
مقتــرح لتطويرهــا نحــو األفضــل. كمــا اســتخدم 
الوصفــي  المنهــج  دراســته  فــي  الباحــث 
التحليلــي؛ وذلــك لإلجابــة عــن كل التســاؤالت، 
والخــروج بمؤشــرات دقيقــة تســمح بوضــع 
حلــول مســتقبلية. إضافــة إلــى اســتخدام الباحــث 
االســتبيان،  منهــا،  البيانــات،  لجمــع  أدواٍت 

الميدانيــة. والزيــارات  والمقابلــة، 
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها:

أن مكتبــات الجامعــة تفتقــر للمتخصصيــن . 1
فــي مجــال المكتبــات والمعلومــات.

عــدم وجــود برامــج تدريبية مســتمرة للقوى . 2
العاملــة بالمكتبات موضوع الدراســة.

وأوصت الدراسة بما يلي:
المتخصصيــن . 1 تعييــن  علــى  العمــل 

المكتبــات  مجــال  فــي  الخبــرة  ذوي 
. ت مــا لمعلو ا و

ضــرورة العمــل علــى مواكبــة التطــور . 2
ــرص  ــر ف ــق توفي ــن طري ــي ع التكنولوج
الــدورات  وإعطــاء  المســتمر  للتدريــب 
التدريبيــة فــي العمــل التقليــدي والتقنــي 

والمعلومــات. المكتبــات  بمجــال 
الخالصة:

الدراســة األولــى جــاءت بعنــوان القــوى العاملة 
ــة عــن  ــات والمعلومــات، والثاني بمجــال المكتب
مكتبــات جامعــة الزاويــة وآفــاق تطويرهــا؛ 
حيــث اتفقــت كلتــا الدراســتين مــع الدراســة 
عــدم  منهــا:  النتائــج،  بعــض  فــي  الحاليــة 
اســتخدام المعاييــر الخاصــة بالقــوى العاملــة 
بالمكتبــات الجامعيــة، إضافــة إلــى االهتمــام 

بالجانــب العلمــي فــي تدريــب وتأهيــل العامليــن.
الجانب العملي للدراسة:

يغطــي هــذا الجانــب مــن الدراســة برنامًجــا مقترًحــا للتنميــة المهنيــة 
للعامليــن بالمكتبــة المركزيــة جامعــة الزاويــة؛ تحقيًقــا لتنميــة قــدرات 
العامليــن، ويغطــي العناصــر التاليــة أهــداف البرنامــج المقتــرح، 
والجمهــور المســتهدف والمحتــوى الموضوعــي، إضافــة إلــى طــرق 
التدريــب، والجهــات المســئولة عنــه، وكيفيــة تمويلــه والتســويق لــه، 

انتهــاًء بالتقييــم.
أهــداف البرنامــج التدريبــي للمكتبــة المركزيــة بجامعــة الزاويــة . 1

موضوع الدراســة.
لــكل برنامــج تدريبــي أهــداف محــددة يعتمــد عليهــا نجــاح أي برنامــج 
ــعى  ــي تس ــداف الت ــن األه ــن بي ــا، وم ــى تحقيقه ــعى إل ــي يس تدريب

الدراســة لتحقيقهــا هــي:
مســتويات  ثالثــة  هنــاك  التدريبيــة:  البرامــج  أهــداف   .1/1
لأهــداف وهــي: المجــال المعرفــي، المجــال الحركي)المهــاري)، 

والمجــال الوجدانــي:

أواًل– المجال المعرفي:
يحتــوى المجــال المعرفــي علــى ســتة مســتويات تبــدأ بالقــدرات 
البســيطة وتنتهــي بالمســتويات األكثــر تعقيــًدا، وفيمــا يلــي مســتويات 

ــكل مســتوى: ــف ل ــي وتعري ــال المعرف المج
المعرفة:. 1

وهــي القــدرة علــى تذكــر واســترجاع وتكــرار المعلومــات دون تغيُّــر 
ُيذكــر، ويتضمــن هــذا المســتوى الجوانــب التاليــة:

ــخ  ــددة، تواري ــداث مح ــة أح ــل معرف ــددة: مث ــق المح ــة الحقائ معرف
ــوالت  ــل: مدل ــة مث ــات الفني ــة المصطلح ــص، معرف ــة، خصائ معين
الرمــوز والتسلســالت أي التصنيفــات، والفئــات، ومعرفــة المعاييــر 

ــة، وطــرق البحــث. ــة منهجي معرف
القدرة:. 2

لهــا  وهــي القــدرة علــى تفســير وإعــادة صياغــة المعلومــات التــي َحصَّ
ــذا  ــي ه ــم ف ــه الخاصــة، والفه ــة بلغت ــي مســتوى المعرف ــدرب ف المت

المســتوى يشــمل الترجمــة والتفســير واالســتنتاج.
التطبيق:. 3

وهــو القــدرة علــى اســتخدام أو تطبيــق المعلومــات والنظريــات 
القــدرة علــى  فــي موقــف جديــد، وكذلــك  والقوانيــن  والمبــادئ 
ــات  ــة والخدم ــات الفني ــي العملي ــات ف ــا المعلوم ــتخدام تكنولوجي اس

الدراســة. موضــوع  بالمكتبــات  واإلدارة 
4. التحليل:

وهــي القــدرة علــى تجزئــة أو تحليــل المعلومــات أو المعرفــة المعقَّــدة 
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إلــى األجــزاء التــي تتكــوَّن منهــا، والتعــرف علــى العالقــة بيــن 
ــة مســتويات: ــل ثالث ــى التحلي ــدرة عل ــن الق األجــزاء، وتتضم

أ. تحليل العناصر. ب. تحليل الَعالقات. ج. تحليل المبادئ.
5. التركيب:

ــل  ــن كل متكام ــزاء لتكوي ــر أو أج ــع عناص ــى جم ــدرة عل ــو الق وه
ــى  ــدرة عل ــن الق ــاًل، وتتضم ــود أص ــر موج ــب غي ــط أو تركي أو نم
التركيــب ثالثــة مســتويات: إنتــاج وســيلة اتصــال فريــدة، إنتــاج 
خطــة أو مجموعــة مقترحــة مــن العمليــات، اشــتقاق مجموعــة مــن 

ــردة. ــات المج الَعالق
6. التقويم:

ــكار أو  ــة األف ــول قيم ــكام ح ــدار أح ــى إص ــدرة عل ــي الق ــو يعن وه
التقويــم  األعمــال وفــق معاييــر أو محكَّمــات معينــة، ويتضمــن 

مســتويين همــا:
أ. الحكم في ضوء معيار ذاتي

ب. الحكم في ضوء معايير خارجية.
ثانًيا– المجال الحركي )المهاري(:

ــن  ــيق بي ــب التنس ــي تتطل ــارات الت ــى المه ــال إل ــذا المج ــير ه ويش
عضــالت الجســم كمــا فــي األنشــطة الرياضيــة للقيــام بــأداء معيــن، 
وفــي هــذا المجــال ال يوجــد تصنيــف متَّفــق عليــه بشــكل واســع كمــا 

هــو الحــال فــي تصنيــف األهــداف المعرفيــة.
ويتكون هذا المجال من المستويات التالية:

االســتقبال: وهــو توجيــه االنتبــاه لحــدث أو نشــاط مــا يتضمــن . 1
المســتويات التاليــة: الوعــي أو االطــالع، الرغبــة فــي التلقــي، 

االنتبــاه المراقــب.
التهيئة: وهي االستعداد والتهيئة الفعلية ألداء سلوك معين.. 2
بالتقليــد، . 3 المســتوى  هــذا  ويفصــل  هــة:  الموجَّ االســتجابة 

ــن. ــكٍّ معي ــم أو َمَح ــار أو حك ــوء معي ــي ض ــأ ف ــة، والخط والمحاول
ــد . 4 ــاألداء بع ــاص ب ــتوى خ ــي مس ــة: وه ــتجابة الميكانيكي االس

ــة. ــة وبراع ــارة بثق ــم المه تعل
االســتجابة المركبــة: وهــي تتضمــن األداء للمهــارات المركبــة . 5

بدقــة وســرعة.
ــا . 6 ــي يطوره ــارات الت ــاص بالمه ــتًوى خ ــو مس ــف: وه التكي

الــذي  للموقــف  تبًعــا  لهــا  مختلفــة  نمــاذج  ويقــدم  الفــرد، 
يوجهــه.

التنظيــم واالبتــكار: وهــو مســتًوى يرتبــط بعمليــة اإلبــداع، . 7
والتنظيــم، والتطويــر لمهــارات حركيــة جديــدة.

ثالًثا– المجال الوجداني:
ــى األهــداف المتعلقــة باالتجاهــات،  ويحتــوى هــذا المجــال عل

واالحتــرام،  والقيــم،  والعواطــف، 
والتعــاون؛ أي إن األهــداف فــي هذا المجال 
ــد  ــاالت. وق ــى العواطــف واالنفع تعتمــد عل
صنــف ديفيــد كراثــوول وزمــالؤه عــام 
أربعــة  فــي  الوجدانــي  التعليــم  1964م 

مســتويات وهــي:
االســتقبال: وهــو يتضمــن عمليــة اإلدراك . 1

الــذي  العضــوي  واإلحســاس  الحســي، 
ــي. ــاط الحرك ــى النش ــؤدي إل ي

االســتجابة: وهــي تجاوز المتــدرب درجة . 2
االنتبــاه إلــى درجــة المشــاركة بشــكل مــن 
المســتويات  تتضمــن  وهــي  األشــكال، 
التاليــة: اإلذعــان فــي االســتجابة، الرغبــة 

ــاح لالســتجابة. فــي االســتجابة، االرتي
ــة . 3 ــي القيم ــم(: وه ــة )التقيي ــاء القيم إعط

أو  معيــن  لشــيء  الفــرد  يعطيهــا  التــي 
ظاهــرة معينــة أو ســلوك معيــن، ويتصــف 
الســلوك هنــا بقدر مــن الثبات واالســتقرار 
االعتقــادات  أحــد  الفــرد  اكتســاب  بعــد 
المســتويات  ويتضمــن  االتجاهــات،  أو 
ــة  ــل قيم ــة تفضي ــة معين ــل قيم ــة: تقب التالي
ــة. ــة معين ــزام) بقيم ــاع )االلت ــة االقتن معين

أو . 4 مواقــف  مواجهــة  عنــد  التنظيــم: 
ــم  ــة، ينظ ــن قيم ــر م ــا أكث ــاالت تالئمه ح
ــة  ــات التبادلي ــرر العالق ــم، ويق ــرد القي الف
ــة  ــا كقيم ــا أو بعضه ــل إحداه ــا، ويقب بينه
أكثــر، وهــو يتضمــن المســتويات التاليــة: 
إعطــاء تصــور مفاهيمــي للقيمــة، ترتيــب 
أو تنظيــم نظــام القيمــة، تطويــر نظــام 
مــن القيــم؛ وهــو عبــارة عــن تطويــر 
الفــرد لنظــام مــن القيــم يوجــه ســلوكه 
بثبــاٍت يتناســق مــع تلــك القيــم التــي يقبلهــا 

وتصبــح جــزًءا مــن شــخصيته.)4(
2/1/1. أهــداف تدريــب العامليــن بالمكتبــات فــي 

ظــل تكنولوجيــا المعلومــات، وهــي كمــا يلــي:

للعامليــن  المهنيــة  التنميــة  تحقيــق  يمكــن 
بالمكتبــة موضــوع الدراســة في ظــل تكنولوجيا 

ــي: ــكل التال ــق الش ــن طري ــات ع المعلوم

اإلحباث والدراسات
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1. تحسين أداء العاملين )معرفي(:
يتمثــل فــي أن يتعــرف المتــدرب علــى مختلــف 
الموضوعــات التكنولوجيــة المتعلقــة بالمكتبات، 
ــة  ــياته وكيفي ــوب وأساس ــتخدام الحاس ــل: اس مث
التعامــل معــه؛ أي يمكــن مــن خــالل مــا تلقــاه أن 

يســتطيع التطبيــق، والتحليــل، والتركيــب.
2. رفع مستوى المكتبة )حركي(:

فــي  بدقــة  الحاســوب  المتــدرب  يســتخدم  أن 
واســترجاع  وخــزن  وفهرســة  تصنيــف 
ــت،  ــع اإلنترن ــل م ــك التعام المعلومــات، وكذل
وإدارة ومعالجــة جــداول البيانــات، إضافــًة إلــى 

البيانــات. قواعــد  اســتخدام 
3. التعايش مع التكنولوجيا )وجداني(:

وهــو متمثــل فــي ميــول المتــدرب إلــى اســتخدام 
الحاســوب، وأن يقتنــع بــدور التقنيــة اآلليــة فــي 
عمــل المكتبــات واســتخدامها األمثــل فــي نطــاق 
فــي قواعــد  البحــث  المكتبــي كمثــال  العمــل 
البيانــات، والتعامــل مــع محــركات البحــث، 
واســتخدام الشــبكات االجتماعيــة، واالســتفادة 

ــا.)5) منه
التدريــب  مــن  المســتهدفة  الفئــات   .2/1

الدراســة. موضــوع  بالمكتبــة 
لكــي تقــوم المكتبــة الجامعيــة موضوع الدراســة 
ــد أن يعمــل بهــا متخصصــون  بوظائفهــا فــال ب
ــم  ــث يت ــون؛ حي غ ــات متفرِّ ــال المكتب ــي مج ف
المواصفــات  حســب  وانتقاؤهــم  اختيارهــم 
إدارة  مــع  بالتنســيق  المطلوبــة  والمؤهــالت 
ــى وضــع برامــج  ــات، مــع الحــرص عل المكتب
ــم  ــث يت ــاء؛ بحي ــؤالء األمن ــب له ــم وتدري تعلي
تأهيلهــم فنيًّــا وتربويًّــا للتعامــل مــع المســتفيدين 

ــات. ــذه المكتب ــى ه ــرددون عل ــن يت الذي

وعلــى هــذا األســاس يعتبــر العنصــر البشــري 
والقائــد  المحــرك  هــو  والكــفء  المــدرب 
للمكتبــة، والــذي يعمــل علــى تيســير ســبل 
اإلفــادة مــن المكتبــة؛ لذلــك فــإن نجــاح أي 
مكتبــة فــي تقديــم خدماتهــا ال يتوقــف فقــط على 
قــوة وشــمول األوعيــة والمقتنيــات، بــل يتوقــف 
أيًضــا علــى كفــاءة ومهــارة أميــن المكتبــة 
ــددت  ــد ح ــه، ولق ــة ب ــه المنوط ــي أداء أعمال ف
المعاييــر ثــالث فئــات مــن العامليــن بالمكتبــات 

ــي: ــو التال ــى النح ــدرج عل ــة تن الجامعي
1. أخصائي المكتبات.

وهــو المســئول األول عــن جميــع األعمــال المكتبيــة داخــل المكتبــة، 
ــد،  ــار والتزوي ــن االختي ــئول ع ــو المس ــة؛ فه ــل بالمكتب وإدارة العم
والتنظيــم الفنــي، وتقديــم الخدمــات المختلفــة، وغيــر ذلــك مــن 

ــال. األعم
2. المعاون الفني.

وهــو المســئول عــن مجموعــة األوعيــة غيــر التقليديــة مــن: إعــداد، 
وتقييــم، وتشــغيل، وصيانــة لهــذه األوعيــة، باإلضافــة إلــى مســاعدة 

األميــن فــي بعــض األعمــال المكتبيــة األخــرى.
3. المعاون اإلداري.

وهــو المســئول عــن إنجــاز األعمــال الماليــة واإلداريــة فــي المكتبــة، 
ســواء تعلقــت باقتنــاء المــواد أو صيانتهــا، ومســئول أيًضــا عــن 

ــة. ــن المكتب ــة األخــرى لمســاندة أمي ــال المكتبي بعــض األعم
ــة  ــي لجمعي ــاد الدول ــا االتح ــي أعدَّه ــر الت ــي المعايي ــاءت ف ــد ج وق
ــي  ــة ف ــوى العامل ــي عــام 1987م أن عــدد الق ــات )IFLA) ف المكتب
المكتبــات الجامعيــة وعــدد وحــدات المكتبــة خاصــة لــكل مكتبــة، مــن 
بينهــا: حجــم وســعة المجموعــات المكتبيــة، وعــدد وحــدات المكتبــة، 
وعــدد نقــاط الخدمــة، وعــدد الســاعات، ومعــدل التزويــد واإلعــارة، 
إلــى  إشــارة  وهنــاك  المطلوبــة.  والخدمــة  اإلجــراءات  وطبيعــة 
ضــرورة أن يتوافــر فــي المكتبــة عــدد كاٍف ومتنــوع مــن العامليــن. 
ــة معاييــر  ــر التــي أعدتهــا لجن ــل للمعايي وقــد جــاءت فــي آخــر تعدي
ــاون  ــث ))ACRL بالتع ــات البح ــة المكتب ــات بجمعي ــات الكلي مكتب
مــع جمعيــة المكتبــات األمريكيــة )ALA) التــي أصــدرت فــي عــام 

1995م.
أن هنــاك ثالثــة متغيــرات يجــب مراعاتهــا عنــد تقديــر عــدد القــوى 

العاملــة بمكتبــة الجامعــة، وهــي:
عدد طالب الجامعة.. 1
عــدد المجلــدات المقتنــاة ومقــدار اإلضافــات، وهــي المتغيــرات . 2

ــد  ــة الســعودية عن ــة العربي ــا المملك ــدت عليه ــي اعتم نفســها الت

الشكل رقم (1) أهداف التنمية املهنية للعاملني يف ظل تكنولوجيا املعلومات باملكتبة موضوع الدراسة
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ــاس  ــا؛ فبالقي ــة به ــات الجامعي ــي المكتب ــة ف ــوى العامل ــر الق تقدي
ــكل )500) طالــب  إلــى عــدد الطلبــة يخصــص مكتبــي واحــد ل
ــة المســجلين بالجامعــة،  ــى مــن الطلب مــن العشــرة اآلالف األول
ــك.  ــى ذل ــد عل ــا يزي ــب مم ــكل )1000) طال ــد ل ــي واح ومكتب
وبالقيــاس إلــى حجــم المقتنيــات يخصــص مكتبــي لــكل )100) 
آلــف مجلــد مــن رصيــد المكتبــة، ومكتبــي واحــد لــكل )5000) 

ــد يضــاف ســنويًّا.)6( مجل
ــي  ــن ف ــد عــدد العاملي ومــن خــالل مــا ســبق وجــد الباحــث أن تحدي
المكتبــات الجامعيــة يتأثــر بعــدة عوامــل، منهــا: عــدد الطــالب 
واألســاتذة بالجامعــة، وعــدد ســاعات فتــح المكتبــة، وأنــواع الخدمات 
ــة  ــى، باإلضاف ــا المبن ــتمل عليه ــي يش ــات الت ــدد القاع ــة، وع المقدَّم
إلــى حجــم مجموعــات المــواد التــي تتضمنهــا المكتبــة، وَكــمُّ ونوعيــة 

ــا. ــوب إنجــازه به العمــل التنظيمــي المطل
ومــن خــالل المعاييــر الســابقة الموَصــى بهــا نجــد أن هنــاك حاجــًة 
لــة بمكتبــة  ــًة لوجــود معاييــر إلعــداد القــوى العاملــة المؤهَّ ُمِلحَّ
ــتوى  ــاء بمس ــل االرتق ــن أج ــك م ــة؛ وذل ــوع الدراس ــة موض الجامع
ــور  ــي جمه ــل ف ــو المتمث ــا، وه ــتفيدين منه ــة للمس ــات المقدم الخدم
الطلبــة الدارســين واألســاتذة بالمجتمــع األكاديمــي بالجامعــة بمختلــف 

ــكالها. ــا وأش أنواعه

ــة موضــوع  ــة المركزي ــر بالمكتب ــرح الباحــث أن تكــون المعايي فيقت
الدراســة طبًقــا للكليــات التــي تخدمهــا المكتبــة داخــل المركــب 

ــي: ــو التال ــى النح ــي عل ــي وه الجامع

االقتصــاد  كليــة  القانــون،  كليــة  العلــوم،  كليــة  اآلداب،  كليــة 
ســبة. لمحا وا

العامليــن  توزيــع  يبيــن  التالــي  والجــدول 
الدراســة: موضــوع  بالمكتبــة 

من خالل تحليل البيانات يتضح اآلتي:

اإلحباث والدراسات

النسبةالعددالجنس
%936ذكور
%1664إناث

%25100المجموع

الشكل رقم (2) القوى العاملة باملكتبة املركزية موضوع الدراسة

بالمكتبــة  العاملــة  القــوى  مجمــوع   .1
ــا  المركزيــة موضــوع الدراســة )25) موظًف
ــاث؛ حيــث كان  مــن الجنســين الذكــور واإلن
ــاث  ــور )9) بنســبة )%36) واإلن ــدد الذك ع
عــدد )16) بنســبة )%64) مــن المجمــوع 
الكلــي مــن عــدد العامليــن بالمكتبــة المركزية 

ــة. ــل الدراس ــة مح ــة الزاوي بجامع

 اجلدول رقم )1( إعداد القوى العاملة
باملكتبة املركزية

اجلدول رقم )2( املؤهالت العلمية للعاملني باملكتبة موضوع الدراسة

إناثذكراسم المكتبة

 المكتبة
المركزية

 مؤهل
مكتبات

 مؤهل
جامعي

 مؤهل
متوسط

 مؤهل
آخر

 مؤهل
مكتبات

 مؤهل
جامعي

 مؤهل
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يتضــح مــن خــالل الجــدول والشــكل الســابقين 
التالــي:

المكتبــات . 1 مجــال  فــي  ِليــن  المؤهَّ عــدد 
كان  الجنســين  مــن   (14( والمعلومــات 
عــدد الذكــور )3) بنســبة )%12) واإلنــاث 
)11) بنســبة )%44) مــن العــدد اإلجمالــي 

للقــوى العاملــة بالمكتبــة وهــو )25(.
يمثــل عــدد المؤهــالت الجامعيــة تمثــل . 2

عــدد  فــكان  الجنســين  مــن   (10( عــدد 
الذكــور )4) بنســبة )%16) واإلنــاث )5) 

.)20( بنســبة 
والمؤهــالت . 3 المتوســط  المؤهــل  أمــا 

ــد اتفقــت فــي العــدد والنســبة؛  األخــرى فق
حيــث تمثــل لــُكل منهــم فــي عــدد )1) 
وبنســبة واحــدة وهــي )%4) للذكــور، فــي 
ــدد وال  ــل أي ع ــم يتمث ــاث ل ــن أن اإلن حي

نســبة للمؤهليــن الســابقين.

الشكل رقم (3) املؤهالت العلمية للعاملني باملكتبة املركزية

 اجلدول رقم )3( معدالت أعداد القوى العاملة باملكتبة املركزية
 جبامعة الزاوية بالنسبة ألعداد الطلبة املسجلني بالكليات وأعضاء

هيئة التدريس اليت ختدمهم املكتبة موضوع الدراسة

اجلدول رقم )4( القوى العاملة يف جمال املكتبات واملعلومات وما يقابلها من معايري

 العمالةاسم المكتبة
المهنية

 عدد الطلبة
 المسجلين بكليات
 الجامعة بالمركب:
 اآلداب، العلوم،

 القانون، االقتصاد
والمحاسبة

 أعضاء هيئة
 التدريس

 بكليات المركب
الجامعي

المعدل

 المكتبة
14714838615المركزية

يتبين من الجدول السابق التالي:
ــات . 1 ــة المتخصصــة فــي مجــال المكتب ــة المهني  أن القــوى العامل

ــات  ــي مجــال المكتب والمعلومــات جــاءت بعــدد )14) مؤهــاًل ف
ــة  ــة المركزي ــن بالمكتب ــدد العاملي ــي ع ــن إجمال ــات م والمعلوم
موضــوع الدراســة، وكانــت نســبتهم مــن المجمــوع الكلــي 
 (11( فــي  المتمثــل  العــدد  باقــي  أن  إلــى  إضافــة   (56%(
ــا هــم مــن مســتويات المؤهــل الجامعــي والمتوســط غيــر  موظًف

المتخصــص فــي مجــال المكتبــات والمعلومــات.
ــة . 2 ــة المســجلين بالمركــب الجامعــي وأعضــاء هيئ  إعــداد الطلب

ــة المركزيــة موضــوع الدراســة  التدريــس التــي تخدمهــم المكتب
كان عددهــم )7148) طالًبــا وطالبــة، وأعضــاء هيئــة التدريــس 
)386) فــي كلٍ  مــن كليــة اآلداب والعلــوم والقانــون واالقتصــاد 

والمحاســبة.

مقارنــة اإلعــداد التــي تــم رصدهــا مــن خــالل 
الجــداول ومــا أشــارت إليــه المعاييــر الدوليــة 

 العاملوناسم المكتبة
المهنيون

المعايير
المعاييرالعاملون غير المهنيينالفارق500 1

الفارق2 1

− 112817− 14151المكتبة المركزية

التــي اختارهــا الباحــث، مــن خــالل الجــدول يتضــح:
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نالحــظ النقــص الواضــح فــي عــدد القــوى العاملــة غيــر المهنيــة . 3
وفًقــا للمعــدالت المطلوبــة فــي المعاييــر المطبقــة، فنجــد أن 
ــى عــدد )17)  ــاج إل ــة موضــوع الدراســة تحت ــة المركزي المكتب
موظًفــا إضافــة إلــى العامليــن الموجوديــن بهــا والذيــن يبلــغ 

ــا. ــي )11) موظًف ــم ف عدده
ويقترح الباحث ما يلي: 

تقســم فئــات العامليــن فــي المكتبــة المركزيــة موضــوع الدراســة إلــى 
ثــالث فئــات أساســية، وهــي:

الفئــة األولــى: وينــدرج تحتهــا مديــر المكتبــة ورؤســاء األقســام . 1
مــن ذوي الخبــرات التخصصيــة والموضوعيــة.

الفئــة الثانيــة: وتشــمل الوظائــف المهنيــة لباقــي المكتبييــن الذيــن . 2
ــد،  ــف، والتزوي ــة، والتصني ــة كالفهرس ــال الفني ــون باألعم يقوم

واإلعــارة، واإلعــداد البيبليوغرافــي.
الفئــة الثالثــة: الكتابيــون وبقيــة العامليــن فــي المكتبــة موضــوع . 3

ــة مــن حواســيب،  ــال الروتيني ــث يقومــون باألعم الدراســة؛ حي
واإلشــراف علــى قاعــات المطالعــة، وأعمــال الســكرتارية، 
ــة األخــرى. ــال المكتبي ــا مــن األعم ــى غيره ــات إل وَصــفِّ البطاق
أمــا عــن الفئــات المســتهدفة فــي البرنامــج التدريبــي بالمكتبــة 

كالتالــي: فهــي  الدراســة  المركزيــة موضــوع 
يــرى الباحــث أن برنامــج التدريــب ال بــد أن يضــم جميــع العامليــن 
بالمكتبــة المركزيــة؛ ألن المتــدرب هــو العنصــر المســتفيد مــن 
نشــاط التدريــب، والــذي يجــري عليــه التدريــب، وتمثــل عمليــة 
اختيــار المتــدرب إحــدى العمليــات المهمــة فــي سياســات التدريــب، 
فتعتمــد فاعليــة الكثيــر مــن البرامــج التدريبيــة علــى نــوع المتدربيــن 
ــة  ــة فائق ــم بعناي ــب أن تت ــار يج ــة االختي ــإن عملي ــذا ف ــم؛ ل وكفاءته
ــار محــددة تتضمــن خبرتهــم ومعارفهــم  ــر اختي ــى معايي واســتناًدا إل
ــذي  ــن ال ــار العشــوائي للمتدربي ــر؛ ألن االختي ــى التغيي ــم عل وقدرته
ــًدا  ــا وجه ــة وقًت ــف إدارة المكتب ــن أن يكل ــكلية يمك ــى الش ــد عل يعتم
دون أن ينعكــس بنتائــج إيجابيــة علــى خدمــات المكتبــة المقدَّمــة إلــى 
ــم اختيارهــا  ــي ســوف يت ــة الت ــز الفئ ــذا يجــب أن تتمي المســتفيدين؛ ل

ــا: ــات، منه ــة ببعــض الصف ــدورات التدريبي لحضــور ال

حاجة المتدرب الفعلية لبرامج التدريب.. 1
البرنامــج . 2 لحضــور  المتــدرب  رغبــة 

واســتعداده. التدريبــي 
مراعــاة عــدم تعطيــل العمــل بحضــور . 3

المتــدرب للبرنامــج التدريبــي والمؤهــالت 
ــة. العلمي

المشــكالت التــي تواجــه المتدربيــن وواقــع . 4
. عملهم

ومــن المهــم فــي خطــوة اختيــار المتــدرب 
تهيئتــه للبرنامــج التدريبــي قبــل َبدئــه، وذلــك 
يتضمــن  لــه  خطــاب  إرســال  خــالل  مــن 
مجموعــة مــن البيانــات المهمــة عــن البرنامــج 
البرنامــج، وتاريخــه، ومدتــه،  اســم  مثــل: 
ــه.)7( ــن ب ــدد المتدربي ــه، وع ــه، وأهداف ومكان
وضــع  ضــرورة  الباحــث  يــرى  وعليــه 
ــة  ــن بالمكتب ــع العاملي ــط لحضــور جمي ضواب
موضــوع الدراســة؛ لكــي يكــون البرنامــج 
ــرة  ــن لهــم الخب مكتمــاًل ويتعامــل مــع خريجي

ــال. ــي المج ف
3/1. الموضوعــات التــي يحتــاج إليها العاملون 

فــي التدريــب بمكتبة موضوع الدراســة.
والمفاهيــم  الحقائــق  تحديــد  عمليــة  تعتبــر 
أخصائــي  أداء  تســاند  التــي  والمهــارات 
المكتبــات بمثابــة تحديــد اإلطــار أو رءوس 
الموضوعــات التــي ســيتم تعليمهــا للمتدربيــن، 
األهــداف  مــن  مجموعــة  وجــود  ويســاعد 
المصممــة للبرنامــج فــي أن يركــز علــى نواتــج 
التدريــب، وأن يحــدد محتــوى كل موضــوع 

علــى وجــه الدقــة.
وعنــد إعــداد إطــارات المحتــوى التدريبــي 

ــي: ــا يل ــب م ــب تجن يج

اإلحباث والدراسات

 اجلدول رقم )5( ما حتتاجه املكتبة املركزية جبامعة الزاوية
من أعداد القوى العاملة املهنية وغري املهنية وفًقا للمعايري املطبقة بالدراسة

العاملون غير المهنيينالعاملون المهنيونإسم المكتبة
117المكتبة المركزية
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أداء . 1 تحســين  تهــم  موضوعــات  تــرك 
المكتبــة. فــي  العامليــن 

ال . 2 التــي  الموضوعــات  بعــض  إعطــاء 
المكتبــات  أخصائــي  حصــول  تســتحق 

فيهــا. تدريبيــة  دورات  علــى 

ــات  ــار موضوع ــر الختي ــض المعايي ــاك بع ــك هن ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــي: ــبة وه ــب المناس التدري

أن يرتبط الموضوع مع وظيفة أخصائي المكتبة.. 1
األداء . 2 لتنميــة  قيمــة  وذات  مهمــة،  الموضوعــات  تكــون  أن 

المطلــوب.
أن تكون الموضوعات عملية، وذات جدوى.)8(. 3

 اجلدول رقم )6( الدورات التدريبية اليت حيتاج إليها العاملون
باملكتبة املركزية موضوع الدراسة

 دورات في قطاع تكنولوجيادورات في قطاع العمل المكتبي التقليدي
المعلومات

 مقدمة في المكتبات والمعلومات: تعريفها،
ووظائفها، أنواعها، عالقتها بالعلوم األخرى.

 مبادئ الحاسوب: المفاهيم األساسية
لتكنولوجيا المعلومات.

 الفهرسة: مفهومها أشكالها أنواعها وكيفية التعامل
معها، عملي ونظري.

 استخدام الحاسوب وإدارة الملفات
windows.عملي ونظري 

 التصنيف: مفهومه وعالقته بالفهرسة، كيفية
 تصنيف مصادر المعلومات أهم أنظمة التصنيف

المستخدمة.

 Microsoftمعالجة النصوص 
Office Word.عملي ونظري 

 إدارة المكتبات: مفهوم اإلدارة، أهدافها، وظائفها،
سماتها، التخطيط، التنظيم، اإلشراف.

 Microsoft Officeجداول البيانات 
Excel.عملي ونظري 

 التكشيف واالستخالص والمكانز: المفهوم،
األنواع، كيفية االستخدام، عملي ونظري.

 Microsoft Officeقواعد البيانات 
Access.عملي ونظري 

 الخدمات: اإلعارة، الخدمة المرجعية، البحث في
 المراجع، عملي ونظري.

 Microsoftالعروض التقديمية: 
Office Powerpointعملي  

ونظري.

تكوين وتنمية المجموعات.
 المعلومات واإلنترنت وكيفية التعامل
 معها. من حيث إجادة الفيس بوك،

وباقي الشبكات االجتماعية

 الفهرسة اآللية والنظم المستخدمة في
 المكتبات ومراكز المعلومات.

 البحث في قواعد البيانات وكيفية التعامل
 مع محركات البحث في اإلنترنت،

وخدمات البحث واالسترجاع.
 الوسائل التكنولوجية المستخدمة في

المكتبات.



60

وقــد أظهــرت الدراســة مــن خــالل الزيــارة والمقابلــة الشــخصية مــع 
ــي  ــل المكتب ــي مجــال العم ــات ف ــون مــن صعوب ــم يعان ــن أنه العاملي
التقليــدي والتكنولوجــي المســتخدم فــي المكتبــات بســبب قلــة الدروات 

التدريبيــة.
ــي  ــة ف ــدورات مكثف ــام ب ــًة للقي ــاك حاجــة ُمِلحَّ ــرى الباحــث أن هن وي
ــا  مختلــف الموضوعــات كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول الســابق، علًم
بــأن هنــاك إقبــااًل كبيــًرا منهــم علــى تعلــم المهــارات المكتبيــة ســواء 
ــي قطــاع  ــه أو ف ــارف علي ــي المتع ــل المكتب ــي قطــاع العم ــت ف أكان

ــات. ــي المكتب ــات المســتخدمة ف ــا المعلوم تكنولوجي
4/1. طرق تدريب العاملين بالمكتبة المركزية موضوع الدراسة. 

إن التدريــب يعتبــر صناعــة لهــا أطــراف أساســية ولهــا أربــاح، أمــا 
أطرافهــا فهــي ثالثــة: المــدرب، والمتــدرب، والمكتبــة. أمــا أرباحهــا 
فتعــود علــى األطــراف الثالثــة الســابقة فتعــود علــى المتــدرب بزيــادة 
معارفــه وخبراتــه ومهاراتــه، وتأهيلــه ألداء أفضــل أو الترقي لوظيفة 
أعلــى، والحصــول علــى ميــزات شــخصية أبســطها أن يكــون مميــًزا 
عــن أقرانــه، أمــا المكتبــة فيعــود عليهــا بإعطائهــا القــوة المســتَمدَّة من 
ــدار  ــض إه ــدل األداء، وخف ــادة مع ــا، وزي ــن به ــد للعاملي األداء الجي
المــوارد، وهــو الســبيل لمالحقــة التطــورات العالميــة، أمــا المــدرب 
فيعــود عليــه بالربــح مــن الناحيــة الماديــة والمعنويــة، وبالنســبة إلــى 
ــًرا  ــعد كثي ــرة يس ــة وخب ــه معرف ــن لدي ــإن كل م ــة ف ــة المعنوي الناحي
بإكســابها لمــن يحتــاج إليهــا، وهــذا هــو العلــم الــذي ينتشــر وال يظــل 

حبيًســا فــي فكــر صاحبــه.)9(

ــك  ــب؛ وذل ــي التدري ــتخدامه ف ــن اس ــلوب يمك ــن أس ــر م ــد أكث يوج
نظــًرا لنوعيــة المتدربيــن، ومســتوياتهم العلميــة واإلداريــة والثقافيــة 
والمهنيــة؛ ممــا يوثــر علــى أســلوب المســتخدم فــي التدريــب أيًضــا 
عــدد المتدربيــن، والتكلفــة الماليــة لأســلوب المســتخدم، والعائــد 
المتوقــع مــن اســتخدام هــذا األســلوب، وأهــداف البرنامــج التدريبــي، 
ــجام  ــدى انس ــب وم ــوع التدري ــب موض ــا يلع ــدد. كم ــت المح والوق
ــدرة  ــى ق ــًة إل ــل أيٍّ مــن األســاليب، إضاف ــي تفضي األســلوب دوًرا ف

ــة. ــاليب المتاح ــل األس ــتخدام وتفضي ــى اس ــدرب عل الم
ويمكن استعراض أهم أساليب التدريب كاآلتي:

1. المحاضرة. 
وهــي مــن األســاليب شــائعة االســتخدام فــي التدريــب والتعليــم، 
ُف المحاضــرة بأنهــا: حديــث يصــدر مــن جانــب واحــد يقــدم  ــرَّ وُتَع
فيهــا المحاضــر خالصــة أفــكاره، ومــن ميزاتهــا: الســرعة فــي نقــل 
ــراد  ــن األف ــات لمجموعــة م ــة إيصــال المعلوم ــات، وإمكاني المعلوم
دفعــة واحــدة، كمــا يتوقــف نجــاح أســلوب المحاضــرة علــى مجموعة 

مــن العوامــل، منهــا:
أ . إمكانــات المحاضــر العلميــة والتربويــة فــي 

اســتخدام عناصــر التشــويق.
ــكار  ــب األف ــادة، وترتي ــرح الم ــة ط ب. طريق

ــر. ــل المحاض ــن قب م
واســتخدام  الوقــت  عامــل  مراعــاة  ت. 
مــع  والمســموعة،  المرئيــة  المســاعدات 
األســئلة  لتلقــي  كافيــة  فرصــة  إعطــاء 
ــع العناصــر  ــرت جمي والمناقشــات. إذا توف
ــد  ــلوب المحاضــرة بالتأكي ــإن أس ــابقة ف الس
ســيكون مــن أفضــل األســاليب المســتخدمة 
ــف  ــر مكلِّ ــه غي ــب، وخاصــة إن ــي التدري ف
ماديًّــا لــو قــورن بغيــره مــن األســاليب 

التدريــب. فــي  المســتخدمة  األخــرى 

باإلضافــة إلــى مــا ســبق توجــد بعُض الســلبيات 
فــي طريقــة المحاضــرة، منهــا أن االتصــال 
ســيكون مــن طــرف واحــد ال يتيــح فرصــة 
تطبيــق مــا تعلمــه المتــدرب بشــكل مباشــر 
وال يراعــي االختــالف فــي مســتويات األفــراد 
ــدرب  ــذا األســلوب للم ــح ه ــن. وال يتي المتدربي
ومــدى  محاضرتــه  أثــر  معرفــة  إمكانيــة 
اســتيعابها مــن قبــل المتدربيــن؛ أي مــا يســمى 
ــى  ــذا يبق ــع ه ــريعة) م ــدة الس ــة المرت )بالتغذي
أســلوب المحاضــرة مــن األســاليب التقليديــة 
ــي ال  ــب الت ــة التدري ــي عملي ــر انتشــاًرا ف األكث
غنــى عنهــا فــي كثيــر مــن البرامــج التدريبيــة.
ــي  ــرة يأت ــلوب المحاض ــث أن أس ــرى الباح وي
يتمشــى  إنــه  حيــث  األولــى؛  المرتبــة  فــي 
منهــا:  العلميــة،  الموضوعــات  بعــض  مــع 
المكتبــات،  وإدارة  والتصنيــف،  الفهرســة، 
ومبــادئ الحاســوب كجــزء نظــري فــي عمليــة 
ــار أغلبهــم  ــة للعامليــن — باعتب ــة المهني التنمي
ــك  ــات — وذل ــن بالمكتب ــر متخصصي ــن غي م
ــم  ــى مفاهي ــن التعــرف عل ــى يتســنى للعاملي حت

كل الموضوعــات ســالفة الذكــر.
2. األعمال التطبيقية. 

وهــي األعمــال التــي يكلــف بهــا المتــدرب مــن 
ــاز بعــض  ــة، وإنج ــراز ســماته الفكري أجــل إب

اإلحباث والدراسات
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التمرينــات العلميــة والتطبيقيــة، وتعــد هــذه 
الطريقــة مــن أفضــل الطــرق التــي تطــور 
القــرارات،  اتخــاذ  فــي  المتدربيــن  قــدرات 
التــي  للمشــكالت  المالئمــة  الحلــول  وإيجــاد 
كتابــة  أســلوب  علــى  وتعودهــم  تواجههــم 

اإلداريــة. والمالحظــات  المذكــرات 
األعمــال  أن  ســبق  ــا  ممَّ الباحــث  ويقتــرح 
التطبيقيــة تأتــي فــي المرتبــة الثانيــة فــي عمليــة 
ف العاملــون  التنميــة المهنيــة، فبعــد أن تعــرَّ
علــى الموضوعــات كجــزء نظــري، ينبغــي 
تعريفهــم كيــف يســتخدمون ويتعاملــون مــع 
والتصنيــف،  كالفهرســة،  الموضوعــات؛ 
موضوعــات  إلــى  إضافــة  والتكشــيف 
اســتخدام  بمبــادئ  ابتــداء  التكنولوجيــا 
الحاســوب وبرامجــه، والتعامــل مــع اإلنترنــت، 
والشــبكات االجتماعيــة المتاحــة إلــى جانــب 
التكنولوجيــة  بالوســائل  وانتهــاء  اإلنترنــت، 
كمــا هــو موضــوع بالجــدول الســابق. باعتبــار 
أن المكتبــات والمعلومــات مهنــة، والواجــب أن 
يتعلــم أميــن المكتبــة ويتفهــم كل الموضوعــات 
التــي تســاعد فــي تقــدُّم المكتبــات، وتحقيــق 
بمكتبــات  تطبيقهــا  المــراد  المهنيــة  التنميــة 

الدراســة. موضــوع 
3. الممارسة العملية )التجربة).

وهذا األســلوب شــبيه باألســلوب الســابق، ولكن 
األســلوب الســابق يكــون خــارج نطــاق المكتبــة 
أي لمكتبــات أخــرى، أمــا هــذا األســلوب فهــو 
ــة؛  ــة المختلف ــام المكتب ــة أي ألقس ــل المكتب داخ
ــة  ــام المكتب ــارة أقس ــدرب بزي ــوم المت ــث يق حي
والعمــل فــي كل قســم فتــرة زمنيــة معينــة حتــى 
يتعــرف علــى طبيعــة العمــل فــي هــذا القســم، 
ويمــارس األعمــال بنفســه حتــى يتقنهــا وبعدهــا 
ــمَّ ينتقــل إلــى  ــدُِّم تقريــًرا للمســئولين، ومــن َث ُيَق
قســم آخــر … وهكــذا، ويســتخدم هذا األســلوب 
فــي مجــال المكتبــات بشــكل عــام ولأقســام 

الفنيــة بشــكل خــاص.
يــرى الباحــث أنــه بعــد إتمــام أســلوب األعمــال 
ــلوب  ــة أس ــة الثالث ــي المرتب ــي ف ــة يأت التطبيقي
تــم  مــا  ممارســة  أي  العمليــة؛  الممارســة 

اســتخدامه مــن موضوعــات، أي إنــه ال بــد أن يكــون العاملــون 
قادريــن علــى ممارســة كل الموضوعــات ممارســة عمليــة وبزيــارة 
ــن أن  ــد م ــن التأك ــى حي ــق، إل ــل، والتطبي ــة، والعم ــام المكتب كل أقس
ــدة  ــح، والفائ ــة وأســاليبها تمشــي فــي الطريــق الصحي ــة المهني التنمي
مــن العمــل كل فتــرة فــي أقســام المكتبــة وتحــت إشــراف المدربيــن 
ــدرب  ــا المت ــع فيه ــد يق ــي ق ــف الت ــى َمواطــن الضع ــب عل ــو التغلُّ ه

ــاراته. ــن استفس ــة ع ــم اإلجاب ــى تت حت
4. الزيارات الميدانية.

ُتعتبــر مــن األســاليب التــي تصقــل خبــرة المتــدرب وتنمــي معرفتــه، 
ــمح  ــم، وتس ــن وتجاِربه ــرات اآلخري ــى خب ــالع عل ــه االط ــح ل وتتي
ــر حــول الموضوعــات  الزيــارات الميدانيــة بتبــادل وجهــات النظ
ــات  ــول للمشــاكل المســتعصية، وتعــد المكتب المشــتركة وإيجــاد الحل
ــا لتطبيــق هــذا األســلوب، وخاصــة لأنــواع المتشــابهة  حقــاًل خصًب
ــكل  ــا بش ــة ثماره ــارات الميداني ــي الزي ــى تجن ــات، وحت ــن المكتب م
إيجابــي يجــب اإلعــداد الســليم والمســبق للزيــارات الميدانيــة بشــكل 
ــي  ــم العلم ــارات، والتقيي ــد الزي ــتمرارية بع ــة واالس ــل، والمتابع كام

ــم. ــة التقيي ــي عملي ــي تظهــر ف ــح الســلبيات الت ــارات وتصحي للزي
ويــرى الباحــث مــن خــالل واقــع الحــال أن العامليــن بالمكتبــة 
المركزيــة موضــوع الدراســة لــم يقومــوا بــأي زيــارات ميدانيــة 
للمكتبــات علــى مختلــف أشــكالها؛ وذلــك بســبب غيــاب دور الجهــات 
ــة  ــارة الميداني ــإن الزي ــه ف ــات، وعلي ــذه المكتب ــل ه ــة بعم ذات الَعالق
تأتــي فــي الترتيــب الرابــع بالنســبة إلــى أســاليب التدريــب، وتعتبــر 
ضروريــة مــن أجــل تبــادل الخبــرات بيــن العامليــن، واالســتفادة مــن 
ــون بمختلــف المكتبــات. التجــارب واألعمــال التــي يقــوم بهــا العامل

5. ورش العمل. 
فكــرة هــذه الطريقــة تتلخــص فــي قيــام فريــق مــن المتدربيــن 
ــن تحــت إشــراف  ــي موضــوع معي ــل ف ــد للعم ذوي تخصــص واح
الُمدربيــن، وتهــدف هــذه الطريقــة إلــى تطويــر مهــارات المتدربيــن، 
وورش العمــل هــذه تنمــي إدراك المتدربيــن وتوســع معارفهــم، كمــا 
ــا إلــى جنــب مــع وســائل وطــرق  يمكــن اســتخدام ورش العمــل جنًب

ــرق.)10( ــن الط ــا م ــة وغيره ــة الحال ــرى كدراس أخ
ويــرى الباحــث فــي دراســته أنــه بعــد االنتهــاء مــن كل مــا ســبق مــن 
أســاليب تدريبيــة فــإن ورش العمــل للعاملين ضــرورة، وترتيبها يأتي 
الخامــس فــي عمليــة التنميــة المهنيــة؛ ذلــك مــن أجــل التعــرف علــى 
نقــاط الضعــف التــي قــد يعانــي منهــا بعــض العامليــن فــي موضــوع 
مــن الموضوعــات المكتبيــة كمثــال فــي الفهرســة أو تصنيــف ألحــد 
أوعيــة المعلومــات فــي عمليــة فهرســتها وتصنيفهــا وترتيبهــا عندهــا 
ــى هــذه  ــاج إل ــذي يحت ب ال ــدرة المــدرَّ ــدرب أن ينمــي ق يســتطيع الُم

الخبــرة، وتصويــب مــا قــد يقــع فيــه مــن أخطــاء.
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6. الندوات والمؤتمرات. 
يعتمــد أســلوب النــدوات علــى درجــة عاليــة مــن المشــاركة؛ حيــث 
يجمــع هــذا األســلوب بيــن المشــاركة فــي النقاش مــن قبــل المتدربين، 
واالســتماع إلــى آراء المتخصصيــن، وتعــد النــدوات حلقــات نقــاش 
مــن  بمجموعــة صغيــرة  متخصــص  خبيــر  لقــاء  أو  للمتدربيــن 
المتدربيــن لمناقشــة موضــوع مــا، ومــن أهــم مميــزات أســلوب 
ــة  ــد كتاب ــي عن ــث العلم ــائل البح ــن وس ــتخدام المتدربي ــدوات اس الن
األبحــاث ونقاشــها، كمــا أنــه اجتمــاع لجماعــات الخبــراء المتمرســين 

ــرات. ــف والخب ــس المواق ــي نف ف
ــد  ــة عق ــي أهمي ــن كل األســاليب الســابقة تأت ــاء م ــد االنته ــه بع وعلي
النــدوات والمؤتمــرات، وعقــد حلقــات النقــاش لســد جميــع الفجــوات، 
ــة  ــون بالمكتب ــا العامل ــد يلقيه ــي ق ــى كل االستفســارات الت ــرد عل وال
موضــوع الدراســة، وذلــك تحــت إشــراف نخبــة مــن األســاتذة 

ــات. ــز المعلوم ــات ومراك ــل المكتب ــال عم ــي مج ــراء ف والخب
7. المناقشة. 

ُيســتخدم أســلوب المناقشــة لطــرح موضــوع مــا أو قضيــة معينــة فــي 
حلقــة بحــث مكونــة مــن مجموعــة مــن المتدربيــن، ويقومــون خاللهــا 
بتبــادل اآلراء، وتقديــم التعليقــات، وتبــادل األفــكار والخبــرات، 
وطــرح األســئلة وإعطــاء األمثلــة، وتتضــح مميــزات المناقشــة 
ــي الموضــوع المطــروح،  ــاركة المباشــرة ف ــا تســمح بالمش ــي أنه ف
ــا كانــوا عليــه  ويكــون المتدربــون أكثــر قــوًة وأعلــى صوًتــا عمَّ
ــة  ــى المعرف فــي أســلوب المحاضــرة، ويعتمــد أســلوب المناقشــة عل
والخبــرة والمهــارة الســابقة للجماعــة، وعلــى األداء الفــردي لأفــراد 
المشــاركين فــي المناقشــة؛ لــذا فــإن أســلوب المناقشــة يقــوم بتوضيــح 

السياســات واإلجــراءات والمشــكالت المكتبيــة 
ــات قاطعــة. التــي ال توجــد فيهــا إجاب

ــاليب؛  ــم األس ــن أه ــة م ــلوب المناقش ــدُّ أس وُيَع
حيــث يتيــح المشــاركة المباشــرة مــن قبــل 
بآرائهــم  اإلدالء  خــالل  مــن  المســتمعين 
وطرحهــم لأســئلة والتعليقــات، كما أن أســلوب 
المناقشــة يتيــح اســتخدام النمــاذج واألمثلــة مــن 
قبــل المتــدرب، وهــذا يدلــل علــى المهــارة 
ــة،  ــه إلدارة المناقش ــدرب وإمكانات ــاءة الم وكف
واشــتراك العناصــر اإليجابيــة كافــة إلنجاحهــا.

المركزيــة  بالمكتبــة  العامليــن  تدريــب  مــدة 
الدراســة. موضــوع 

يجــب أن يتوافــر الوقــت الكافــي لتنفيــذ البرنامج 
ــج،  ــة البرنام ــع طبيع ــق م ــذي يتف ــي ال التدريب
وعــدد الموضوعــات التــي يشــملها، ومــدى 
التدريــب  فتــرة  تتوقــف  وكذلــك  أهميتهــا، 
علــى طبيعــة ومســتوى أخصائــي المكتبــات 
ــع  ــرورة توزي ــى ض ــة إل ــن، باإلضاف للمتدربي
ــات  ــن موضوع ــوع م ــى كل موض ــت عل الوق
الموضــوع  أهميــة  حســب  علــى  التدريــب 
ومــدى تعقيــده ومــدى تعــدُّد جوانبــه وتفريعاتــه 
ــج  ــي البرنام ــه ف ــزم معالجت ــا يل ــة؛ مم المختلف

التدريبــي.

اإلحباث والدراسات

اجلدول رقم )7( املوضوعات ومدة التدريب للعاملني باملكتبة املركزية موضوع الدراسة

الموضوعات
مدة التدريب

 من شهرين إلى ثالثةشهر
أشهر

 في علم المكتبات والمعلومات، أهمية المكتبات ومراكز المعلومات في
التنمية.

 الفهرسة الوصفية، الفهرسة الموضوعية، أسس التصنيف وتطبيقاته،
 أشكال الفهارس وأنواعها، أعمال الرفوف والترتيب، تنظيم
المجموعات، إعداد البيبليوغرافيات، الصيانة/نظري وعملي

 اختيار واقتناء المجموعات، مصادر االقتناء، طرق االختيار وأدواته،
 سجالت ومكاتبات التزويد، اشتراكات الدوريات، رحلة دخول الكتاب

إلى المكتبة نظري + عملي
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العدد األول ديسمرب 2014

من الجدول السابق يتضح اآلتي:
أنــه يجــب العمــل علــى أن تكــون الــدورات . 1

مدتهــا  المكتبــات  فــي مجــال  التدريبيــة 
شــهر مكثفــًة؛ أي كل يــوم كمــا هــو مبيــن 
فــي الجــدول الســابق، باســتثناء بعــض 
الموضوعــات التــي تســتلزم المــدة مــن 
شــهرين إلــي ثالثــة أشــهر، وهــذا المقتــرح 
الميدانيــة  الزيــارات  إلــى  جــاء اســتناًدا 
المتكــررة علــى مكتبــة موضوع الدراســة، 
والمقابلــة مــع أميــن المكتبــة والعامليــن 
بهــا، والتــي أوضحــت أن معظــم العامليــن 
ِليــن فــي مجــال المكتبــات  بالمكتبــة مؤهَّ
تعلُّــم  إلــى  ويحتاجــون  والمعلومــات 
المهــارات المكتبيــة، إضافــة إلــى باقــي 
العامليــن بالمكتبــة فإنهــم غيــر مؤهليــن 
فــي المكتبــات والمعلومــات؛ لــذا يجــب أن 

يكونــوا ذوي معرفــة فــي المهــارات األوليــة فــي مجــال العمــل 
المكتبــي ســواء أكان فــي الفهرســة أو التصنيــف أو الخدمــات أو 

تنميــة المجموعــات.
الــدورات التدريبيــة فــي مجــال الحاســب اآللــي تتــراوح مدتهــا . 2

ــن  ــوا قادري ــى يكون ــا؛ حت ــة أشــهر أيًض ــى ثالث ــن شــهرين إل م
ــات. ــا يخــص عمــل المكتب ــي فيم ــى التعامــل مــع الحاســب اآلل عل

أما عن الدورات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات.. 3
فيــرى الباحــث أيًضــا أن المــدة تُكــون مــن شــهرين إلــى ثالثــة أشــهر؛ 
وذلــك لتعلــم عناصــر تكنولوجيــا المعلومــات، والقــدرة علــى التعامــل 
معهــا لمواكبــة عصــر التقنيــة فــي مجــال المكتبــات، وهــذه العناصــر 
هــي البرامــج التطبيقيــة، والمدونــات، وإدارة المواقــع، والفيــس بوك، 
ــاء  ــات. وج ــد المعلوم ــع قواع ــل م ــة، والتعام ــبكات االجتماعي والش
ــد  ــوا عن ــم أجاب ــات؛ إذ إنه ــن المكتب ــة العاملي ــة إلجاب ــراح نتيج االقت
ــتخدام  ــم باس ــدم معرفته ــة الشــخصية بع ــد المقابل ــئلة عن طــرح األس
ــة  ــة أغلبي ــت إجاب ــذه كان ــة، ه ــة، وعــدم وجــود دورات تدريبي التقني

العامليــن باعتبارهــم غيــر متخصصيــن فــي المجــال.

 خدمات المكتبات والمعلومات، خدمات اإلعارة وحجز الكتب، سجالت
 اإلعارة ونظمها، خدمة المراجع)األدوات/األسئلة) خدمة إرشاد القراء

نظري + عملي

أعمال الجرد، األسس العلمية للجرد نظري + عملي

 إدارة المكتبات، مفهوم اإلدارة، أهدافها، وظائفها، سماتها، التخطيط،
التنظيم، اإلشراف.

الزيارات الميدانية للمكتبات

أخالقيات مهنة المكتبات والمعلومات

مهارات الوعي المعلوماتي

دورات في اللغة العربية واإلنجليزية على وجه الخصوص

الوسائط المتعددة المستخدمة في المكتبات

 الحاسوب واستخداماته في أعمال المكتبات اإلنترنت والتعامل مع
محركات البحث، والشبكات االجتماعية

 الوسائل التكنولوجية المستخدمة في المكتبات إضافة إلى تكنولوجيا
النانو واستخدامها في المكتبات
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الزاويــة  بجامعــة  المركزيــة  بالمكتبــة  العامليــن  تدريــب  مــكان 
الدراســة. موضــوع 

لكــي يتــم التدريــب بشــكل يحقــق أكبــر اســتفادة ممكنــة يجــب االهتمام 
بالمــكان الــذي ســوف يتــم فيــه التدريــب، فهنــاك نوعــان مــن األماكن:

1. التدريب الداخلي. 
ــة  ــة، ويجــب أن تكــون المكتب ــم تنظيمــه داخــل المكتب ــذي يت وهــو ال
ــَزة لتنفيــذ البرنامــج التدريبــي علــى ضــوء التخطيــط الــذي  مجهَّ
ــال  ــع ح ــة وواق ــارات الميداني ــالل الزي ــن خ ــة، وم ــه المكتب وضعت
العامليــن بالمكتبــة موضــوع الدراســة، نجــد أن المكتبــة ال يمكــن أن 
تقــوم بالتدريــب بداخلهــا؛ وذلــك لقلــة اإلمكانيــات التــي تســتوجب أن 

ــب. ــم مــن خاللهــا التدري يت
2. التدريب الخارجي. 

ــب  ــز تدري ــي مراك ــا ف ــي خارجيًّ ــج التدريب ــذ البرنام ــه تنفي ــم في ويت
متخصصــة أو تابعــة لجهــة تنظيــم الــدورات التدريبيــة الخاصــة 
ــي؛  ــب الداخل ــر أفضــل مــن التدري ــات، وهــو ُيعتب ــي المكتب بأخصائ
ــزة بشــكل أفضــل، ومــن  حيــث إن مراكــز التدريــب تكــون مجهَّ
خــالل مــا أوضحتــه الدراســة َنِجــُد أن مكتبــة موضــوع الدراســة قــد 
ــاد  ــث أن االعتم ــرى الباح ــي. وي ــب الخارج ــى التدري ــدت عل اعتم
علــى التدريــب خــارج المكتبــات يكــون أفضــل وســيلة؛ وذلــك لوفــرة 
ــى  ــات فــي المراكــز والمؤسســات األخــرى التــي تســاعد عل اإلمكان

ــا نحــو األفضــل. تقدمه
وتعتبــر التجهيــزات المســبقة للمــكان الــذي ســوف يتــم فيــه حضــور 
ــام  ــدم اهتم ــن ع ــم م ــرة، بالرغ ــة كبي ــة ذات أهمي ــدورات التدريبي ال
إدارة المكتبــة بهــذا الموضــوع فإنــه لــه تأثيــر كبيــر فــي مدى اســتفادة 
أخصائــي المكتبــات مــن عمليــة التدريــب؛ لــذا ال بــد أن يتــم وضــع 
ــي  ــدء ف ــد الب ــكان عن ــار الم ــز واختي ــد تجهي ــارات عن بعــض االعتب

عمليــة التدريــب، ومنهــا:
1. الترتيــب الداخلــي لحجــرة التدريــب يؤثــر علــى فاعليــة التدريــب؛ 
ــه  ــي تنظــم بهــا المقاعــد والمناضــد ومــكان المــدرب ل ــة الت فالطريق
تأثيــر علــى إمكانيــة توصيــل المعلومــة، وإمكانية مشــاركة واســتجابة 

أخصائــي المكتبــات فــي المناقشــة.)11(
ــتيعاب  ــي اس ــدرب ف ــاعد المت ــي تس ــائل اإليضــاح الت ــر وس 2. تواف

المعلومــات.
ــب يجــب أن يكــون مناســًبا مــن  ــام داخــل قاعــة التدري 3. الجــو الع

ــدوء. ــة واله ــث المســاحة والتهوي حي
4. توافر األجهزة والمعدات واإلضاءة.

فــي حالــة التدريــب الداخلــي يجــب توافــر أجهــزة خارجيــة يتــم 
االســتعانة بهــا لزيــادة توضيــح األفــكار.)12(

وعنــد التطــرق إلــى مــا تــم اســتنتاجه رأى 
التدريــب  تطبيــق  يمكــن  ال  أنــه  الباحــث: 
ــدات  ــات، والمع ــة اإلمكان ــك لقل ــي؛ وذل الداخل
الواجــب توفُّرهــا عنــد إعطــاء دورة تدريبية في 
موضوعــات معينــة، ومــن هنا وجــد الباحث أن 
عمليــة التدريــب ال بــد أن تتــم خــارج المكتبــة؛ 
ــك،  ــات لذل ــبل واإلمكاني ــر كل الس ــك لتواف وذل
إضافــة إلــى ذلــك هنــاك عــدد مــن المؤسســات 
ــك  ــب، وكذل ــة التدري هــي المســئولة عــن عملي
توفيــر األماكــن الخاصــة بالــدورات التدريبيــة.
وعليــه يقتــرح الباحــث أن مــن بيــن هــذه 
المؤسســات: اإلدارة العامــة لشــئون المكتبــات 
هــي  بالجامعــة،  والنشــر  والمطبوعــات 
المســئول األول علــى توفيــر األماكــن، ويجــب 
أن يتولــى كل منهمــا عمليــة التنســيق مــع قســم 
المكتبــات والمعلومــات الموجــود بكليــة اآلداب 
بجامعــة الزاويــة، وقســم المكتبــات والمعلومات 
جامعــة طرابلــس، والجمعيــة الليبيــة للمكتبــات 
ــدورات،  ــاء ال ــيف إلعط ــات واألرش والمعلوم
وإعــداد  الصــرف،  عمليــة  تولــي  وكذلــك 
الميزانيــات الخاصــة، إضافــة إلــى ذلــك يوجــد 
العديــد مــن القاعــات والمدرجــات العلميــة ومن 

ــي: ــات التال ــات والقاع ــذه المدرج ــن ه بي
مدرجات جامعة الزاوية.. 1
قاعات مركز البحوث الطبية بالزاوية.. 2
قاعات دار الكتاب بالزاوية.. 3

باإلمكانــات  القاعــات  هــذه  تتمتــع  حيــث 
ــا  ــن خالله ــن م ــي يمك ــة الت ــدات الالزم والمع
ــه  ــل وج ــى أكم ــة عل ــدورات التدريبي ــم ال تقدي

ممكــن.
ــم فيعتبــر مــن األدوات  أمــا فيمــا يخــص التقوي
ــل؛ إذ  ــارات أي عم ــح مس ــي تصحي ــة ف المهم
ــم  ــذا يت ــا، فه ــة لتصحيحه ــة راجع ــر تغذي يعتب
للمتدربيــن  اختبــارات  إجــراء  طريــق  عــن 
أثنــاء فتــرة التدريــب، وكذلــك عنــد نهايــة مــدة 
ــة  ــارات الميداني ــب وإجــراء بعــض الزي التدري
مــن جانــب المتخصصيــن بمكتبــة موضــوع 
الدراســة للوقــوف علــى واقــع حــال المتدربيــن 

اإلحباث والدراسات
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مــن جانــب االســتفادة وعــدم االســتفادة مــن 
ــات. ــارة المكتب ــد زي ــدورات عن ال

5/1. الجهــات المســئولة عــن تدريــب العاملين 
بالمكتبــة المركزيــة بجامعــة الزاويــة موضــوع 

الدراسة. 
المهنــي  والتطويــر  اإلعــداد  مســئولية  تقــع 
ــي اتخــاذ  ــا ســلطة ف ــات له ــى جه ــن عل للعاملي
القــرار؛ حيــث تتنــوع المشــاركة فــي المســئولية 
ــن  ــة، ونح ــرية العامل ــوى البش ــة الق ــن تنمي ع
نقــدم برنامًجــا تدريبيًّــا تعليميًّــا تطويريًّــا يمكــن 
أن يشــترك فيــه جميــع الجهــات مــن أجــل هدف 
ــة  ــراد وفاعلي ــة األف ــادة فاعلي ــو زي ــد، وه واح
المكتبــات مــن خــالل الطــرق التــي تقدم أنشــطة 
التطويــر المهنــي للعامليــن، وفــي واقــع الحــال 
ــا  ــات بالجامعــات كان له نجــد أن أقســام المكتب
الفضــل فــي كافــة الــدورات للعامليــن بمكتبــات 

موضــوع الدراســة.
ومن بين هذه الجهات:
1. الجمعيات المهنية:

للجمعيــات المهنيــة دور كبيــر فــي وضــع خطــط 
ــات  ــن بالمكتب ــة للعاملي ــة المهني وأســاليب التنمي
ــن  ــك م ــا، وذل ــكالها وأنواعه ــف أش ــى مختل عل
للتدريــب  المناســبة  األماكــن  توفيــر  خــالل 
ــالم  ــن لإلع ــة للعاملي ــات دوري ــداد اجتماع وإع
عــن الــدورات التدريبيــة التــي ســوف تعقــد، 
باإلضافــة إلــى المؤتمــرات والنــدوات وحلقــات 
النقــاش الدراســية التــي تعقــد بهــدف تنميــة 
مهــارات ومعــارف كل مــن يريــد أن يطــور 
نفســه مــن خــالل هــذه الجمعيــات، وبالنســبة 
لليبيــا َتــمَّ إنشــاء جمعيــة تحــت اســم جمعيــة 
الليبيــة للمكتبــات والمعلومــات واألرشــيف، فقــد 
عقــدت الجمعيــة العديــد مــن الــدورات التدريبيــة 
ألمنــاء المكتبــات فــي مختلــف مجــاالت العمــل 
ــن  ــاتذة متخصصي ــود أس ــك لوج ــي؛ وذل المكتب
فــي مجــال المكتبــات والمعلومــات، كمــا يمكــن 
أن يتــم التعاقــد مــع الجمعيــات المهنيــة العربيــة 
ــل  ــن أج ــات م ــات والمعلوم ــال المكتب ــي مج ف
إعطــاء دورات تدريبيــة فــي مجــال تكنولوجيــا 
المعلومــات المســتخدمة فــي المكتبــات الجامعية.

2. أقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات الليبية.
تقــع علــى عاتــق هــذه األقســام مســئولية تنميــة العامليــن بجميــع أنواع 
المكتبــات، واألقســام هــي: قســم المكتبــات والمعلومــات جامعــة 
ــب، وجامعــة ســرت،  ــس، وجامعــة بنغــازي، وجامعــة المرق طرابل
وجامعــة الزيتونــة، واألكاديميــة الليبيــة للدراســات العليــا؛ وذلــك مــن 
خــالل إعطــاء دورات تأهيليــة وإمــداد العاملين بالخبــرات والمهارات 
المكتبيــة المتنوعــة، وكيفيــة التعامــل مــع المكتبــة والمســتفيدين منهــا، 
ــر  ــة لغي ــة وخاص ــدورات المكثف ــق ال ــن طري ــل ع ــذا التأهي ــم ه ويت
ــات  ــع الجه ــد م ــق التعاق ــات، عــن طري ــي مجــال المكتب ــن ف المهنيي

المســئولة عــن هــذه المكتبــات.
ــْت للعامليــن ســواء  ونجــد أن جميــع الــدورات التدريبيــة التــي ُأْعِطَي
ــات  ــف المكتب ــي مختل ــة أو ف ــوع الدراس ــة موض ــة المركزي بالمكتب
هــي تحــت إشــراف أســاتذة متخصصيــن فــي مجــال المكتبــات وهــم 

ــة التدريــس بالجامعــات. مــن أعضــاء هيئ

6/1. تمويل تكاليف التدريب ومصادره.
المســتوى المالــي الجيــد والدائــم مهــم وضــروري لدعــم مراكــز 
ــا  ــوب منه ــدور المطل ــي أداء ال ــم مــن أجــل النجــاح ف مصــادر التعل
ــل  ــن أج ــدًّا م ــم ج ــل Funding مه ــة؛ فالتموي ــة التعليمي ــي العملي ف
للمراكــز  الضروريــة  المتطلبــات  بكافــة  التزويــد  اإلنفــاق علــى 
ــة  ــات المتوازن ــادر المعلوم ــات مص ــة مجموع ــى تنمي ــة إل باإلضاف
الحديثــة بأنواعهــا المختلفــة، وبرامــج التدريــب التــي يمكــن تقديمهــا، 
ــا، وغيرهــا  ــا المعلومــات واالتصــال ومتطلباته وخدمــات تكنولوجي

ــز. ــا المرك ــي يحتاجه ــات الت ــه النفق ــن أوُج م
ويعتبــر الدعــم المالــي المناســب مطلوًبــا لكافــة المتطلبات المحــددة في 
الحالتيــن ســواء إلنشــاء مكتبــة حديثــة أو لتطوير وتحســين مكتبة قائمة 
موجــودة بالمدرســة، ســواء فــي مجموعاتهــا أو مــن قبــل العاملين فيها؛ 
ــي لهــذه المراكــز بطبيعــة الحــال ســوف ينعكــس  ألن المســتوى المال
ــات  ــا المكتب ــي تقدمه ــات الت ــة الخدم ــتوى ومجموع ــى مس ــا عل تماًم
للمســتفيدين، ومــن َثــمَّ يؤثِّــر علــى مســتوى األداء وعلــى نجــاح العملية 
التعليميــة ككل، ومــن أجــل تحقيــق التمويــل الكافــي والمناســب ينبغــي 
يــة الموجــودات  األخــذ فــي االعتبــار الميزانيــة Budget ونوعيــة وَكمِّ

المختلفــة، ومســتوى اإلحــالل، وحجــم االســتيعاب.)13(
ــر  ــة تفتق ــة المركزي ــث أن المكتب ــد الباح ــبق وج ــا س ــالل م ــن خ م
ــة  ــي اإلداري ــع النواح ــن جمي ــب م ــف التدري ــل وتكالي ــة تموي لعملي

والفنيــة بالمكتبــة موضــوع الدراســة.
ويــرى الباحــث أن إدارة المكتبــات والمطبوعــات والنشــر بالجامعــة 
والتــي تتبعهــا المكتبــة هــي الكفيلــة بتمويــل تكاليــف الــدورات 

ــكالها. ــة أش ــة بكاف التدريبي
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7/1.التســويق والدعايــة لبرنامــج التدريــب بالمكتبــة موضــوع 
الدراســة.

رات التــي تحتــل فكــر المحترفيــن فــي مجــال  إن العديــد مــن التطــوُّ
المكتبــات والمعلومــات، َيــَرْوَن التســويق ليــس بيًعــا ترويجيًّــا أو 
ــا عــن ســلعة مــا، وإنمــا هــذه األمــور مجتمعــة تكــوِّن مفهــوم  إعالًن
التســويق، فالتســويق ليــس فقــط مفيــًدا مــن أجــل المــواد االســتهالكية 
كــي تزيــد مــن الربــح، لكنــه ضــروري فــي منظمــات الخدمــة 
ــإن  ــك ف ــى ذل ــة إل ــات، إضاف ــات والمعلوم ــز المكتب ــة كمراك المجاني
قين  ــوِّ ــب مس ــات ال يتطل ــات والمعلوم ــز المكتب ــي مراك ــويق ف التس
ــف كل  ــر عــن موق ــارة والتعبي ــب بعــض المه ــه يتطل ــن، إال أن جيدي
شــخص فــي المنظمــة كاملــة، فالتســويق اتجــاه يرتكــز علــى الزبــون 

ــة. ــى المنظم ــكازه عل ــر مــن ارت أكث
ــه: حركــة اإلدارة  ــي التســويق بأن ــد التســويق البريطان ف المعه عــرَّ
المســئولة عــن التعريــف، والمشــاركة، وإرضــاء متطلبــات العميــل 
بشــكل مريــح، وهنــاك تعريفــان آخــران للتســويق يوضحــان أهميــة 
 Schmidt ف ســكميدث التســويق، فُيعــرِّ المســتخدم فــي عمليــة 
ــة  ــن مواجه ــة م ــن المنظم ــة تمك ــة متصل ــه عملي ــى أن ــويق عل التس
المتطلبــات الحاليــة لزبائنهــا its clients ومــن إبــداع خدمــات جديدة 

ــا.)14( ــتقبلية أيًض ــم المس ــة متطلباته لمواجه
الترويــج؛  المــكان،  الســعر،  المنتــج،  التســويق،  مزيــج  ويعتبــر 
ــكل صورهــا  ــذي تحــاول تشــجيعه هــو المعلومــات ب ــج ال ــإن المنت ف
الخاصــة بالترفيــه، والثقافــة أو التعلــم أو خدماتهــا، أمــا الســعر فيمكن 
أن يكــون مختفًيــا خلــف الضرائــب أو الرســوم التــي يدفعهــا الطــالب 
وغيرهــم، أو يمكــن أن يكــون هنــاك ســعر إضافــي يدفــع نظيــر خدمة 
معينــة، مثــل البحــث فــي قواعــد البيانــات، والمــكان يصبــح المكتبــة 
ــات  ــا العالق ــج وســائل متعــددة أهمه أو مركــز المعلومــات، وللتروي
العامــة الطيبــة والدعايــة واإلعــالن باســتخدام وســائل اإلعــالم 
المختلفــة أو مــن خــالل التقاريــر الســنوية أو المرشــدات المطبوعــة 

ــات.)15( ــة أو قاعــدة البيان الخاصــة بالمكتب
وهنــاك قنــوات مباشــرة يتــم مــن خاللهــا توزيــع الخدمــات مــن 
المكتبــات إلــى المســتفيدين بشــكل مباشــر دون الحاجــة إلــى وســيط، 
أو قــد تكــون القنــوات غيــر مباشــرة يتــم فيهــا االســتعانة بوســطاء أو 

ــتفيدين. ــى المس ــات إل ــال الخدم وكالء إليص
أوال القنوات المباشرة.

المكتبــة . 1 مــن  المكــون  المكتبــي  التشــكيل  أو  الخدمــة  نقــاط 
المركزيــة، والمكتبــات الفرعيــة، ومحطــات الكتــب، ونقــاط 

المتنقلــة. والمكتبــات  اإليــداع، 
ــة . 2 ــة اإللكتروني ــة، واألنظم ــائل االتصــال الحديث ــتعانة بوس االس

الصناعيــة،  واألقمــار  والفاكــس،  والفيديوتكــس،  كالهاتــف، 

البريــد  وخاصــة  اإلنترنــت  وشــبكة 
اإللكترونــي.

ثانيــا القنــوات غيــر مباشــرة )مــن خــالل 
الوســطاء(.

أو . 1 األشــخاص  بخدمــات  االســتعانة 
برامــج  لتقديــم  الحكوميــة  الــوكاالت 
المصــادر. فــي  المشــاركة  أو  مشــتركة 

عقــد اتفاقيــات مــع العمــالء أو وســطاء . 2
 Information Broker المعلومــات 
محــددة  وظائــف  أو  خدمــات  لتقديــم 
ــتطيع  ــب أو ال تس ــي ال ترغ ــات الت للمكتب
مثــل  موظفيهــا  علــى  بعبئهــا  ُتلقــي  أن 
الترجمــة  أو  واالســتخالص  التكشــيف 

المثــال. علــى ســبيل 
تطويــر برنامــج تطوعــي لتقديــم الخدمــات . 3

للمســتفيدين غيــر القادريــن للوصــول إلــى 
المكتبــة بســبب إعاقتهــم أو ِكَبــِر ســنهم، 

ــا. وذلــك بإرســال الكتــب إليهــم بريديًّ
ــال  ــة اتص ــل عملي ــو يمث ــج فه ــن التروي ــا ع أم
باآلخريــن، وتعريفهــم بأنــواع الســلع والخدمــات 
المتوافــرة لــدى المنتــج؛ أي إنــه عمليــة تعريــف 
ــدِّم  ــل مق ــن ِقَب ــم م ــو تنســيق يت بالمنتجــات، وه
ــات  ــذ للمعلوم ــة مناف ــلع إلقام ــات أو الس الخدم
ولتســهيل بيــع الســلعة أو الخدمــة، ومــن هنــا فإن 
ــة  ــج هــو مجموعــة مــن الجهــود المبذول التروي
مــن ِقَبــل مقــدم الخدمــات أو الســلع لجــذب انتبــاه 
المســتفيد أو المســتهلك وتعريفــه بالخدمــة أو 

الســلعة؛ حيــث يهــدف الترويــج إلــى:
التــي . 1 الخدمــات  عــن  المســتفيد  إعــالم 

المكتبــة مــن حيــث: أســماؤها،  تقدمهــا 
وكيفيــة  وخصائصهــا،  ومميزاتهــا، 

توافرهــا. وأماكــن  اســتخدامها، 
للخدمــات . 2 باالســتجابة  المســتفيد  إقنــاع 

واســتخدامها. المكتبــة،  فــي  المقدمــة 
المعلومــات . 3 بخدمــات  المســتفيد  تذكيــر 

يظــل  حتــى  المكتبــة؛  فــي  المتاحــة 
لهــا. مســتخدًما 

اإلحباث والدراسات
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تعزيــز الرضــا النفســي والوظيفــي بالخدمة . 4
لــدى المســتفيد بعــد اســتخدامه لها.

5 . Public العامــة  والعالقــات  الدعايــة، 
ويمثــل   relations and publicity
برامــج مصممــة لتحســين صــورة المكتبــة 
أو خدماتهــا؛ وذلــك مــن خــالل إصــدار 
أو  داخليــة  أو  مهنيــة  إخباريــة  نشــرات 
كتابــة مقــاالت عــن خدمــات المكتبــة أو 

المعــارض.)16( طريــق  عــن 
ويــرى الباحــث أنــه عنــد الدعايــة لبرنامــج 
ــة موضــوع الدراســة يمكــن  التدريــب أو لمكتب
للمكتبــة  اإلنترنــت  علــى  موقــع  يصمــم  أن 
وخدماتهــا،  أقســامها،  توضــح  المركزيــة 
وإمكاناتهــا، ومــا تتمتــع بــه مــن مزايــا وخبرات 

ــا. ــن به للعاملي
8/1.التقييــم والتطويــر والمتابعــة لبرنامــج 

التدريــب.
الهــدف مــن التقييــم هو توفيــر الجــودة، والتثبُّت 
ــى  ــًة إل ــات، إضاف مــن تحقيــق األهــداف والغاي
تصحيــح المســارات؛ حيــث يتــم ذلــك فــي العادة 
بعــد االنتهــاء مــن البرنامــج التدريبــي، وعــودة 
المتدربيــن إلــى مقــارِّ أعمالهــم، كمــا يشــير 
ــى مــدى  ــة للتعــرف عل ــى األســاليب المختلف إل
رضــاء المشــارك عــن البرنامــج، والرغبــة 
ــدة  ــة جدي ــج تطويري ــي برام ــتراك ف ــي االش ف
ــك مــن خــالل  ــة ذل ــم معرف ــث يت مســتقباًل؛ حي
واالســتبيانات،  والمناقشــات،  المالحظــات، 
واالقتراحــات، وهنــاك ثالثــة عناصــر أساســية 
هــي التــي تشــكل منظومــة البرنامــج التدريبــي 
ــدرب،  ــب، والم ــادة التدري ــدرب، م ــي: المت ه
ويتوقــف نجــاح البرنامــج علــى مــدى االنســجام 
ــن عناصــر هــذه المنظومــة، كمــا  ــق بي والتواف
تشــير إلــى أنــه فــي غالبيــة األحــوال يؤَخــذ 
التقييــم كجانــب صــوري، وإن تــم فينظــر إليــه 
فقــط علــى أنــه نقــد للتقصيــر الــذي حــدث أثنــاء 

ــدورة.)17( ال
مــن بيــن األهــداف التــي تســعى إليهــا عمليــة 

ــم أداء العامليــن اآلتــي: تقيي

تطوير مهارات العاملين.. 1
قات التي يواجهها األداء الفعلي للعاملين.. 2 تحديد المعوِّ
اإلنفاق على خطة تتضمن تحسين األداء مستقباًل.. 3
تحديد األفراد الذين يمكن ترقيتهم إلى مناصب أعلى.. 4
تحديد نوع ومستوى الحوافز الممنوحة للعاملين ومستواها.. 5
ــوى البشــرية . 6 ــن الق ــتقبلية م ــة المس ــد االحتياجــات التدريبي تحدي

ــة. ــة للمكتب الالزم
ويتم قياس أداء العاملين في المكتبات على ثالث خطوات.

1. الخطوة األولى:
تحديــد معــدل قيــاس لــأداء يمكــن اعتمــاده للحكــم علــى األداء الفعلــي 

لــكل أخصائــي مكتبة.
2. الخطوة الثانية:

قيــاس األداء الفعلــي ألخصائــي المكتبــات مــن خالل جمــع المعلومات 
عن معــدالت األداء الفعلــي للعاملين.

3. الخطوة الثالثة:
مقارنــة األداء الفعلــي ألخصائــي المكتبــة بمعــدل قيــاس األداء، وبعــد 
ــرف  ــة للتع ــاعد إدارة المكتب ــابقة يس ــوات الس ــق الخط ــم تطبي أن يت

علــى مواطــن الضعــف داخــل المكتبــة ومحاولــة تقويمهــا.)18(
وهو ما يمكن توضيحها في الشكل التالي:

إضافــًة إلــى مــا ســبق نجــد أن التقييــم هــو إصــدار الحكــم علــى قيمــة 
مــن القيــم ألجــل غــرض معيــن أو علــى مجموعــة أفــكار أو حلــول أو 
طــرق وغيرهــا، وتتضمــن عمليــة إصــدار الحكــم اســتخدام معاييــر 

ومســتويات للتقييــم تحكــم مــدى دقــة هــذه األمــور.
عنــد تقييــم التدريــب هنــاك بعــض األســس التــي يتــم علــى أساســها 

عمليــة التقييــم، ومنهــا:
أن يتم التقييم بشكل موضوعي.. 1

شكل رقم (4) خطوات عملية تقييم أداء العاملني
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أن يسترشد التقييم بالمنهج العلمي.. 2
أن يكون التقييم عملية مستمرة.. 3
أن يكون التقييم شاماًل.. 4
ــي . 5 ــن واآلخــر ف ــن الحي ــم بي ــج التقيي ــي برنام ــاد النظــر ف أن يع

ــب. ــج التدري ــي برنام ــدث ف ــي تح ــرات الت ــوء التغيي ض
يتلقاهــا  التــي  التدريبيــة  الــدورات  لتقييــم كفــاءة  بالنســبة  أمــا 
أخصائــي المكتبــات وكفاءتهــا فــي تغييــر نظــام المكتبــة فيمكــن 

الحكــم عليهــا مــن خــالل:
ن أداء الفرد وتطوره.. 1 معرفة مدى تحسُّ
مالحظــة مــدى قــدرة أخصائــي المكتبــات علــى َفهــم فلســفة . 2

ــة. ــل المكتب ــه داخ ــوم ب ــذي يق ــل ال العم
مدى فاعلية األخصائي في إنجاز أعماله داخل المكتبة.. 3
مدى تحقيقه لأهداف العامة، والخاصة للمكتبة.. 4
الكفــاءة فــي حســن اســتخدام المــوارد البشــرية، والظــروف . 5

المحيطــة لتحقيــق األهــداف، وكذلــك المهــارة فــي إنجــاز المهــام 
ــال. ــد، أو الم ــت، أو الجه ــي الوق ــة ســواء ف ــل تكلف بأق

قلة نسبة األخطاء التي يقع فيها أخصائي المكتبة في العمل.. 6
ــى مشــاركة اآلخريــن األعمــال، واتخــاذ القــرارات، . 7 القــدرة عل

ــادل. ــي المتب ــر اإليجاب وحــل المشــكالت، والتأثي
وهــذا التقييــم يفيــد إدارة المكتبــة فــي الحكــم علــى كفــاءة أخصائــي 

المكتبــة ومــن َثــمَّ يســاعدها علــى التعــرُّف علــى:
مستوى العمل الذي يمكن أن يؤديه في المستقبل.. 1
معرفة المستحقِّين للمكافآت والعالوات لتوزيعها عليهم.. 2
إعادة توزيع المسئوليات والسلطات على العاملين بالمكتبة.. 3
تحفيــز أخصائــي المكتبــة علــى النمــو وبــذل المزيــد مــن الجهــد . 4

والعمــل.
اختيــار المكتبــي المناســب ووضعــه فــي مكانــه المناســب لقدراته . 5

التــي اكتســبها مــن الــدورات التدريبية.
الكامنــة داخــل األخصائــي، وغيــر . 6 القــدرات  الكشــف عــن 

اســتغاللها.)19( ومحاولــة  المســتغلة 
وقــد رأى الباحــث بعــد أن تــم عــرض أهــم الوســائل التــي يمكــن أن 
تســاهم فــي تحقيــق التنميــة المهنيــة للعامليــن ضــرورة أن نعرف أن 
علــى أرض الواقــع مــا زال هنــاك تأخــر كبيــر فــي مســتوى المكتبــة، 
ــا؛  ــن تحقيقه ــا ال يمك ــر أحالًم ــات تعتب ــذه المتطلب ــإن ه ــمَّ ف ــن َث وم
حيــث إن مســتوى المكتبــة المركزيــة موضــوع الدراســة لــم يصــل 

لدرجــة كافيــة مــن التطــور حتــى يتــم تطبيــق هــذه األســاليب.

ولكــن لكــي نكــون أكثــر واقعيــة يجــب أن نــرى 
ــق  ــي طري ــف ف ــي تق ــات الت المشــاكل والمعوق
ــوع  ــة موض ــن بالمكتب ــارات العاملي ــة مه تنمي

ــة حلهــا عــن طريــق: الدراســة ومحاول
والمعــدات . 1 الحاســب  أجهــزة  توفيــر 

فــي  المســتخدمة  األخــرى  اإللكترونيــة 
المكتبــات. مجــال 

تكثيــف الــدورات التدريبيــة فــي مجــال . 2
المعلومــات. تكنولوجيــا 

للعامليــن . 3 الماليــة  المخصصــات  زيــادة 
بالمكتبــات الذيــن يرغبــون فــي البحــث 

العلمــي.
ــن . 4 ــة للعاملي ــة دوري إعطــاء دورات تدريبي

علــى يــد متخصصيــن فــي مجــال المكتبات 
والمعلومــات لنقــل خبراتهــم.

مــن . 5 للتأكــد  دوريــة  اختبــارات  عمــل 
داخــل  تقــدم  التــي  الخدمــات  مســتوى 

. لمكتبــة ا
إدخــال أحــدث الوســائل للمكتبــة المركزية، . 6

وتدريــب العامليــن عليها.
كمــا يــرى الباحــث أن تقييــم األداء هــو معرفــة 
المــدى الــذي يتــم فيــه تحديــد مســتوى أداء كل 
عنصــر مــن عناصــر اإلنتــاج، وباعتبــار أن 
ــذي  ــة البشــرية هــي األســاس ال ــوى العامل الق
ــم أدائهــم  ــذا يجــب تقيي تقــوم عليــه المكتبــة؛ ل
ــة  ــاس موضوعي ــة قي ــه عملي ــذي يقصــد ب وال
لكفــاءة العامليــن ومــدى مســاهمتهم فــي إنجــاز 
األعمــال المنوطــة بهــم، والحكــم على ســلوكهم 
وتصرفاتهــم فــي العمل فــي فترة زمنيــة معينة، 
ــدُّ تقييــم األداء  ووفــق معاييــر أداء محــدد. وُيَع
ــا فــي المكتبــات، فمــن المعــروف أن  أمــًرا مهمًّ
هنــاك بعــض العامليــن أفضــل مــن غيرهــم فــي 
ــون  ــن يقوم ــاك م ــا أن هن ــة، كم ــف معين وظائ
بإنجــاز أعمالهــم، بينمــا يكــون البعــض اآلخــر 
ضعيًفــا وغيــر موثــوق فــي قدراتــه فــي العمــل؛ 
ــز  ــة للتميي ــاك طريق ــون هن ــب أن يك ــك يج لذل
بيــن أخصائــي المكتبــات المتميــز فــي األداء 

ــي. ــادي أو المتدن وذوي األداء الع

اإلحباث والدراسات
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بمكتبــة  للتدريــب  والمتابعــة  9/1.التطويــر 
الدراســة. موضــوع 

ــة  ــة المنهجيــة ذات الصل ــه: العملي ــرف بأن يع
بالتعليــم، والتدريــب، والنمــو، والتــي يمكــن 
للفــرد بواســطتها أن يواصــل تعليمه األساســي، 
ــارف  ــا اكتســبه مــن معلومــات ومع ــق م ويطب
ومهــارات، إضافــًة إلــى ذلــك فهــي ُتَعــدُّ بمثابــة 
واهتماماتــه  لطموحاتــه  الفــرد  مــن  متابعــة 

وتطلعاتــه.)20(
وهنــاك عــدة طــرق لعمليــة التطويــر المهنــي، 

منهــا:
العضويــة فــي الجمعيــات المهنيــة المحليــة . 1

والدوليــة.
متابعــة التطــورات المهنيــة مــن خــالل . 2

االطــالع علــى اإلنتــاج الفكــري فــي مجــال 
ــص. التخص

المهنيــة . 3 المؤتمــرات  فــي  المشــاركة 
الدراســية. والحلقــات 

لكافــة . 4 الميدانيــة  الزيــارات  تبــادل 
أنــواع المكتبــات، ومراكــز المعلومــات 

لبحــوث. ا و
االجتماعــات الدوريــة للعامليــن فــي مجــال . 5

لتخصص. ا
أمــا فيمــا يخــص المتابعــة فهــي بمثابــة الخطــوة 
بعــد  وتتــم  التدريــب،  إجــراء  فــي  األخيــرة 
انتهــاء  علــى  مناســبة  زمنيــة  فتــرة  ُمِضــيِّ 
أعمالهــم  إلــى  المتدربيــن  وعــودة  التدريــب 
وممارســتهم لهــا، وتهــدف عمليــة المتابعــة إلــى 
ــب  ــن التدري ــن م ــتفادة المتدربي ــدى اس ــم م تقيي
الــذي خضعــوا لــه، ومــن المعاييــر المســتخدمة 
ــي  ــينات الت ــرات والتحس ــال: التطوي ــي المج ف
طــرأت علــى العمــل فــي اإلدارات التــي يعمــل 
ــي أداء  ــن ف ــر والتحسُّ ــون، والتغيُّ ــا المتدرب فيه
ــين  ــل، وتحس ــي العم ــم ف ــن وإنتاجيته المتدربي
فــي  وزمالئهــم  المتدربيــن  بيــن  العالقــات 

العمــل.)21(
أن  الدراســة:  خــالل  مــن  الباحــث  ويــرى 
المتابعــة مــن العمليــات المهمــة التــي يجــب 

ــب،  ــة التدري ــاءة عملي ــدى كف ــح م ــا توض ــث إنه ــا؛ حي ــام به االهتم
وتحديــد مــدى اســتفادة أخصائــي المكتبــات مــن الــدورات التدريبيــة، 
فلكــي تتــم عمليــة التقييــم بكفــاءة يجــب معرفــة مــدى تطبيــق العامليــن 
ــا  ــة، فكلم ــدورات التدريبي ــل ال ــته داخ ــوا بدراس ــا قام ــات لم بالمكتب
ــدورات،  ــة لل ــادة العلمي ــق الم ــوم بتطبي ــي تق ــة الت ــبة العين زادت نس
ــة، ومــن المهــارات  ــر المكتب ــة العامليــن تطوي ــى محاول ــك عل َدلَّ ذل
الفنيــة والمهنيــة التــي يمتلكهــا، إضافــًة إلــى ذلــك لكــي يحقــق التدريب 
الهــدف المرجــو منــه يجــب أن يتــم التأكــد كل فتــرة زمنيــة مــن قيــام 
العامليــن بالمكتبــات بتطبيــق مــا تعلَُّمــوه خــالل الــدورات التدريبيــة.

ــم عــن طريــق إعــداد اســتبيان  ــم يت ــك أن التقيي ويــرى الباحــث كذل
يتــم مــن خاللــه معرفــة مواطــن القــوة ونقــاط الضعــف، ومــا يمكــن 
أن يحتــاج إليــه العاملــون مــن مهــارات وخبــرات لتطويــر العامليــن 

مهنيًّــا نحــو األفضــل.

اخلالصة.
قــدم هــذا تصــوًرا مقترًحــا لتقديــم برنامــج للتنميــة المهنيــة بالمكتبــة 
المركزيــة بجامعــة الزاويــة، وقــد تنــاول أهــداف البرنامــج التدريبــي 
ــًة  ــة. إضاف ــة، والوجداني ــة، والحركي ــاالت المعرفي ــث المج ــن حي م
ــل  ــي ظ ــن ف ــب العاملي ــداف تدري ــث أه ــش الباح ــد ناق ــك فق ــى ذل إل
تكنولوجيــا المعلومــات، كمــا اقتــرح فــي تصــوره معاييــر للمكتبــات 
الجامعيــة موضــوع الدراســة مســتنًدا إلــى بعــض المعاييــر الدوليــة، 
كمــا قــدم الموضوعــات التــي يحتاجهــا العاملــون فــي عمليــة التنميــة 
مــن حيــث الطــرق المتََّبعــة، والمــدة المســتغرقة لذلــك، وقــدم األماكــن 
المخصصــة لعمليــة التدريــب، كمــا تنــاول الباحــث الجهات المســئولة 
ــة  ــم والمتابع ــة، والتقيي ــث التســويق، والدعاي ــن حي ــب م عــن التدري

لهــذا التصــور.
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها:

ــن . 1 ــة م ــة المركزي ــن بالمكتب ــدد العاملي ــة أن ع ــرت الدراس أظه
ــات  ــن مكتب ِلي ــبة )%56) مؤهَّ ــم )14) بنس ــين )25) منه الجنس
ــن فــي  ومعلومــات، وعــدد )11) بنســبة )%44) غيــر مؤهلي

ــات. ــات والمعلوم ــال المكتب مج
أظهــرت الدراســة أن العامليــن بالمكتبــة المركزيــة بجامعــة . 2

الزاويــة موضــوع الدراســة يحتاجــون إلــى مؤهــل إضافــي 
ــر  ــا للمعايي ــات طبًق ــات والمعلوم ــال المكتب ــي مج متخصــص ف
المســتخدمة فــي الدراســة، إضافــة إلــى حاجــة المكتبــة إلــى )17) 
موظًفــا كتابيًّــا يقومــون باألعمــال اإلجــراءات الفنيــة والخدمــات 

ــة األخــرى. المكتبي
اســتخدام . 3 فــي  شــديًدا  ضعًفــا  هنــاك  أن  الدراســة  أظهــرت 
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ــة  ــك لقل ــات؛ وذل ــي المكتب ــا المعلومــات المســتخدمة ف تكنولوجي
اإلمكانيــات.

بيَّنــت الدراســة أن العامليــن يحتاجــون إلــى دورات تدريبيــة . 4
مكثفــة فــي مجــال العمــل المكتبــي التقليــدي وخاصــة فــي 
الفهرســة، والتصنيــف، واالســتخالص، والتكشــيف، واألعمــال 

المكتبيــة األخــرى.
كمــا أظهــرت الدراســة مــن خــالل الزيــارات الميدانيــة المتكــررة . 5

ــات، وعــدم اهتمــام الجهــة  ــة اإلمكاني ــي مــن قل ــة تعان أن المكتب
التابعــة لهــا، إضافــة إلــى عــدم وجــود التجهيــزات المتعلقــة 

ــة. ــات اإللكتروني بالخدم
أوضحــت الدراســة مــن خــالل المقابــالت الشــخصية المتكــررة . 6

مــع أميــن المكتبــة والعامليــن بهــا أن البرامــج التدريبيــة الســابقة 
ال تتوافــق مــع التوجيهــات الحديثــة فــي المجــال؛ وذلــك لقصــر 

وقتهــا، وعــدم وجــود حوافــز ماديــة للعامليــن.
اقترحــت الدراســة بعــض التوصيــات وتأمــل مــن الجهــة ذات العالقة 

ــا وهي: تنفيذه
ــات . 1 ــال المكتب ــي مج ــن ف ــن المؤهلي ــر العاملي ــى توفي ــل عل العم

والمعلومــات ذوي الخبــرة فــي األعمــال المكتبيــة المتنوعــة 
ســواء التقليديــة أم التكنولوجيــة.

إتاحــة الفرصــة للعامليــن لحضــور الــدورات التدريبيــة فــي . 2
قطــاع العمــل المكتبــي التقليــدي والتقنــي المســتخدم فــي مجــال 

ــات. ــز المعلوم ــات ومراك المكتب
االهتمــام بالتدريــب أثنــاء العمــل بــأن تقــوم المكتبــة بإعــداد . 3

الخبــرة  ذوي  إشــراف متخصصيــن  تحــت  برامــج ودورات 
العاليــة فــي مجــال العمــل؛ لالرتقــاء بمســتوى العامليــن.

تمكيــن العامليــن فــي المكتبــة مــن حضــور فاعليــات المؤتمرات، . 4
والنــدوات، والمعــارض وورش العمــل المحليــة منهــا والدولية.

بالترقــي . 5 التدريبيــة  الــدورات  فــي  والنجــاح  التفــوق  ربــط 
ــة وليــس  ــة؛ بحيــث يأخــذ صــورة جدي ــة المالي الوظيفــي واإلثاب

لمجــرد قضــاء وقــت خــارج ســاعات الــدوام.
إبــراز دور أخصائــي المعلومــات فــي تعزيــز القــدرة التنافســية . 6

للمؤسســة التــي يعمــل بهــا.
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التدريبيــة للعامليــن كمــا هــي مفصلــة ومبينــة فــي متــن الدراســة 

لالرتقــاء بمســتوى خدمــات، وعمــل المكتبــة نحــو األفضــل.
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اإلحباث والدراسات

تشغل قضية اإلرهاب والعنف والتطرف دول العالم  
والدراسات   البحوث  مجال  اتسع  ولقد  المختلفة 
القرن  من  الثاني  النصف  خالل  »اإلرهاب«  في 
بصفته  اإلرهاب  أن  من  الرغم  وعلى  العشرين 
في  الجديد  أن  إال  الجديدة،  بالقضية  ليس  كجريمة 
أن  هو  الحاضر  الوقت  في  اإلرهاب  موضوع 
اإلرهاب أصبح ظاهرة عالمية ... أي أنها ال ترتبط 
أو  دينية  جماعات  أو  مجتمع  أو  ثقافة  أو  بمنطقة 

عرقية معينة. 

لتوجيه  الموضوع  هذا  على  االختيار  وقع  وقد 
االنظار إلى طبيعة  وأهمية األدوار التي يمكن أن 
تلعبها أدوات الثقافة  والمعرفة  ووسائل االتصال في  
بكافه صوره وأشكاله   مقاومة  ومكافحة االرهاب 
وتوجيه  وتثقيف  توعيه  في  أهميتها  من  انطالقًا 
األفراد وتنشئتهم التنشئة االجتماعية السليمة وتنمية 

روح المواطنة وصوال لتحقيق الديمقراطية  
وعلي ذلك  تهدف هذه الدراسة الي تحليل وتقويم 
الكتب  في  المتمثلة  الوثائقية  الفكرية  الجهود 
أدوات  من  والمؤتمرات وغيرها  الندوات  واعمال 
االرهاب  مواجهة  في  واالتصال  والمعرفة  الثقافة 
بجوانبه المختلفة بدءًا من تحديد المفاهيم إلى دراسة 
المصري  الفكري  االنتاج  واتجاهات  خصائص 
النشر  دور  وابرز  والنوعية   العددية  النواحي  من 
المهتمة بالنشر في هذا الموضوع ثم عرض بعض 
أشكال هذا االنتاج وكل ذلك في اطار التركيز علي 

مواطن القوة والضعف والفرص والمعوقات. 

نقدم  سوف  الدراسة  هذه  من  األخير  الجزء  وفي 
االقتراحات والتوصيات

سوف  الدراسة  هذة  أهداف  تحقيق  أن  شك  وال 
ومراكز  المكتبات  منها  وفئات  جهات  عدة  يفيد 
المعلومات وذلك في توجيه سياسة التزويد وتنمية 
المجموعات  القتناء  مصادر المعلومات  المالئمة 
النشر  دور  الدراسة  تفيد  وكذلك   الموضوع  في 
بالموضوع  المهتمة  والجمعيات  والهيئات  والطبع 
،كما تفيد المؤلفين والباحثين في توجيه كتاباتهم في 
الموضوع الستكمال نواحي القصور في المعالجة 

الفكرية للموضوع وتدعيم االيجابيات 
استخدمت الدراسة المنهج الببليوجرافي الببليومتري 
لالنتاج  الببليوجرافية  البيانات  تجميع  تم  حيث 
أجل  من  االرهاب  مجال  في  المتخصص  الفكري 

دراسة االتجاهات العددية والنوعية له 
واعتمدت الباحثة أيضا علي منهج البحث النظري 
الدراسات  من  العديد  الي  بالرجوع  قامت  حيث 
المعلومات  تجميع  أجل  من  بالموضوع  الخاصة 
االسلوب  ايضا  الدراسة  استخدمت  كما   ، الالزمة 

التقويمي 
البيانات   لجمع  أدوات  عدة  الدراسة  واستخدمت 
المصرية  المكتبات  فهارس  منها   الببليوجرافية 
دور  بعض  ومراجعة   - االسكندرية  -كمكتبة 
في  الراجع  البحث  الي  باالضافة  والتوزيع  النشر 
وجامع  الناشرين  وقوائم  المصرية  االيداع  نشرة 
التصانيف المصرية الحديثة وغير ذلك من القوائم 

واالدوات الببليوجرافية المتاحة 

ملخص 

تقويم جهود املعاجلة الفكرية لإلرهاب:
دراسة ببليومرتية تقوميية لدور أدوات الثقافة واملعرفة

واإلعالم يف مصر يف مواجهة اإلرهاب
إعداد

أ.د. غادة عبد املنعم حممد موسى
أستاذ ورئيس قسم املكتبات واملعلومات

كلية االداب – جامعة اإلسكندرية 
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لالنتاج  التقييمية  التحليلية  الدراسة  وتوصلت 
الفكري في مجال االرهاب :

 أن الكتب  تأتي في المرتبة االولي بالنسبة 	 
المعلومـات  أوعية  من  االخري  لالنواع 
رسائل   - وندوات   مؤتمرات  اعمال   (
للموضوع  لتغطيتها  وذلك   (... اكاديمية  
هام  وعاء  الكتاب  أن  حيث  الدراسة  محل 
بقدرته  يتميز  المعلومـــــات  أوعية  من 
على ضم العلم بكل ابعاده الزمنية والمكانية 
حمله  سهولة  إلى  باإلضافة  والموضوعية 
من  هامة  وسيلة   الكتاب  ويعتبر  وتداوله 

وسائل االتصال علي مر العصور
المنشور عن 	  الفكري  االنتاج   زيادة حجم 

من  االعوام  خالل  األرهاب  موضوع  
1002 حتي 1102 

االرهاب 	  بظاهرة  المؤلفين  اهتمام  تبين 
المرتبة  في  جاءت  حيث  عامة  بصفة 
االولي بين الموضوعات  التي تم معالجتها 
معالجة  ذلك  وتلي   ، الفكري  االنتاج  في 
االرهاب  مواجهة  أو  مكافحة  موضوع 
 ، وغيرها  واالمنية  القانونية  النواحي  من 
في حين قلت معالجة بعض الموضوعات 
مثل اتجاهات الشباب نحو االرهاب،  دور  
لدرء  والتربوية  التعليمية   المؤسسات 
الخطر عن المستقيمين  واالسالم واالرهاب 
مواقع  ومغالطات  االلكتروني  واالرهاب 

االنترنت وتصحيحها .
المدن 	  بين  االولي  المرتبة  القاهرة  احتلت 

كمكان  بمصر  االخري  والمحافظات 
بموضوع  الخاص  الفكري  لنشراالنتاج 

االرهاب
بين 	  االول  المركز  العربية  اللغة  احتلت   

لغات نشر االنتاج في مصر
بالتأليف 	  ساهموا  الذين  المؤلفين  ابرز  من 

المحروسة  مركز  االرهاب  موضوع  في 

للمعلومات ، محمد يسري دعبس ،جابر عصفور، وعبد الرحيم 
علي 

موضوع 	  في  بالنشر  ساهموا  الذين  النشر  دور  أبرز  ومن   
االرهاب:  الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار النهضة العربية  

 طغي نمط التأليف الفردي علي التأليف المشترك  رغم اهمية 	 
التأليف المشترك في تكامل وجهات النظر والوصول الي حلول 

عملية مستندة الي  رؤي وخبرات متكاملة 
العلمية  واالبحاث  الكتب   دور  تفعيل  بضرورة   الدراسة  أوصت 
والرسائل االكاديمية  وتنظيم ورش عمل ودورات ولقاءات تثقيفية 
وخاصة  االرهاب  حول  والجامعات  بالمدارس  نقاشية  وحلقات 
االرهاب االلكتروني ومفهومه  وصوره وسبل مقاومته والتصدي 
االنتاج  وناشري  منتجي  بين  التعاون  من  والبد  حدوثه   قبل  له 
الفكري في المجال لتكوين واتاحة صورة متكاملة عن الموضوع و 
مناقشة ظاهرة االرهاب التي تواجه أفراد المجتمع ووضع تصورات 
التعليمية  المجتمع   وإستراتيجيات مشتركة بين مختلف مؤسسات 
االهتمام  ينبغي  كما  منها،  والحد  لمواجهتها  واألمنية  والتربوية 
االرهاب  من  االسالم  تبرئة  مثل  لموضوعات  الفكرية  بالمعالجة 

وارهاب الفكر .

أواًل: املقدمة املنهجية للدراسة
تمهيد 

تشغل قضية اإلرهاب والعنف والتطرف العديَد من الدول في الوقت 
الحاضر، ولقد اتسع مجال البحوث والدراسات في »اإلرهاب« خالل 
اإلرهاب  أن  من  الرغم  وعلى  العشرين،  القرن  من  الثاني  النصف 
موضوع  في  الجديد  فإن  الجديدة؛  بالقضية  ليس  جريمة  بصفته 
اإلرهاب في الوقت الحاضر هو أن اإلرهاب أصبح ظاهرة عالمية ال 

ترتبط بمنطقة أو ثقافة أو مجتمع معين.
وشعوب  حكومات  من  للعديد  العدّوالرئيسي  اليوم  اإلرهاب  وُيَعدُّ 
العالم، بما في ذلك أكثر الدول قوًة وثراًء: الواليات المتحدة، واليابان، 
األخرى،  الدول  أو  وفرنسا.  وإسبانيا،  وإيطاليا،  وإنجلترا،  وألمانيا، 
مثل: كوريا، واليونان، والجزائر، والهند، وباكستان، ولبنان، ومصر.
شمل  وإنما  فقط،  الغربية  الدول  على  اإلرهاب  يقتصر  ال  وبذلك 
أيًضا غالبية الدول العربية ودول شرق وغرب آسيا. ولعل العوامل 
المشتركة بين الضربات اإلرهابية أن كلها تعكس فكًرا متطرًفا؛ فقد 
الظاهرة،  هذه  الماضية  األعوام  خالل  والغربي  العربي  العالم  شهد 
ف الديني؛ األمر الذي  التي تمثَّلت في تصاعد نمو اإلرهاب والتطرُّ
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أثَّر على االستقرار العام، وانعكس — من َثمَّ — سلًبا على التنمية 
والتقدم )شارف، دانيل، 2011م).

حجًما  تزداد  كبيرة  مشكلة  والمحلي  الدولي  بِشقَّْيه  اإلرهاب  ويشكِّل 
وانتشاًرا مع األيام، مخلِّفة آثاًرا اجتماعية واقتصادية وسياسية على 
ُتبذل  التي  الكثيرة  المجهودات  رغم  العالم،  ودول  شعوب  مختلف 
لمكافحته محليًّا ودوليًّا )مركز البحوث والدراسات بأبو ظبي،2000م).
اجتماعية  بعوامل  ترتبط  اإلرهاب  ظاهرة  أن  األبحاث  أثبتت  وقد 
وثقافية وسياسية وتقنية كنتاج طبيعي للتطورات السريعة والمتالحقة 
الحادي  القرن  السنوات األولى من  فقد شهدت  الحديث؛  العصر  في 
على  اإلرهابية  العمليات  في  ملحوًظا  تصاعًدا  الميالدي  والعشرين 
الحادي عشر  الواضح كان في  العالمي … ولكن ظهوره  المستوى 
من سبتمبر، كرد فعل من التطرف اإلسالمي رافًضا لسياسة الواليات 
عدد  ناهز  حيث  به؛  اتسمت  الذي  العنف  ومدى  األمريكية  المتحدة 
الموتى في هذا الحادث أربعة آالف شخص ينتمون إلى إحدى وسبعين 
جنسية، ويليه حادث انفجارات سيفيليا في إسبانيا، التي أثبتت نتائج 
َل من متطرفين كاثوليك من أوروبا والواليات  التحقيق أنه انبثق وُموِّ
الحادث اإلرهابي تحت  المتحدة األمريكية، في محاولة إلدراج هذا 

إطار التطرف اإلسالمي )شارف، دانيل، 2011م).
د على األنظمة  وتتعدد أشكال وصور اإلرهاب من إبادة جماعية، وتمرُّ
السياسية والدينية المشروعة، وخطف الطائرات، واحتجاز الرهائن، 
وتفجير المتفجرات في التجمعات البشرية الكثيفة، والتخريب العمدي 
مياه  ومصادر  الغذائية،  المواد  وتسميم  واالتصاالت،  النقل  لوسائل 

الشرب، والقتل بالغازات السامة… إلخ.
هذا وال يوجد تعريف متفق عليه عالميًّا لمفهوم اإلرهاب؛ فهناك تباين 
كبير في تعريف هذا المفهوم، كما أن كل حكومة أو جماعة أو عصابة 
تمارس اإلرهاب َتُعدُّ نفسها على حق، وتجعل الجهة المعارضة لها 
وقتنا  في  اإلرهاب  أسباب  عن  المناقشات  معظم  وتكشف  إرهابية. 
الراهن، ما يمكن تسميته مشكلة التعريف … فبعضهم يرى أن أي 
ُيَعدُّ »إرهاًبا«، ويركز آخرون على  عنف أو أي عمل ال اجتماعي 
خصائص التفكير لدى الثوريين أو على عنف الحكومات. وبعضهم 
اآلخر يرى أن أعمال اإلرهاب تدبَّر بمؤامرة دولية تديرها حكومات 
المجتمع  منظمات  »دور  كتابه  في  المنتفجي  جواد  ويشير  معينة، 
المدني في مكافحة اإلرهاب« إلى: أن اإلرهاب ظاهرة شرسة َمقيتة، 
أوجدتها أجندات إقليمية وعربية وأجنبية فأصبحت حاضنة له، ومن 
أول أهدافه األساسية إشاعة الفوضى عن طريق فرض سطوة قوانينه 
على أرض الواقع بالقوة، عاماًل في الوقت ذاته على نشر ثقافة العنف 
والترهيب لتحقيق نواياه الخبيثة، سواء أكان ذلك باستخدام ما توفر له 
من السالح أو بما تروِّجه أفكاره المريضة عن طريق اإلعالم المعادي 

والمبطن بثقافات وأفكار مسمومة )جواد المنتفجي، 2010م).

وحذَّر سلمان الُعمري من أن الفكر المنحرف ال 
ينقطع، بل ويظهر مرة ويختفي أخرى، وكان 
ظهوره  ومنع  له،  المسبق  التحصين  من  بد  ال 
هنا  من  إنه  وقال  ذلك،  إلى  السبيل  أمكن  ما 
الفكري  األمن  تحقيق  العمل على  أهمية  تظهر 
يضطلع  أن  يجب  مسئولية  وهي  أبنائنا،  عند 
باللقاءات  الممتلكات سواء  على  كل غيور  بها 
لمحاصرة  الشباب؛  ومخاطبة  المؤتمرات  أو 
وسمومه،  ه  شرِّ من  أبنائنا  ووقاية  اإلرهاب 
)سلمان  اإلرهاب  من  اإلسالم  موقف  وبيان 

الُعمري، 2011م).
الشفافية  منهج  بانتهاج  الكتاب  ُمِعدُّ  وأوصى 
تهم  التي  القضايا  كافة  طرح  في  والوضوح 
المعالجة،  سبل  عن  والبحث  والناشئة،  الشباب 
العيوب،  وانمحاء  والتمام  الكمال  ادِّعاء  وعدم 
مع تشجيع المثقفين واألدباء وتحفيزهم للمساهمة 
بالدور المنشود منهم إلى جانب الدعاة والخطباء 
بنقد  المنحرف  الفكر  مكافحة  في  اظ  والُوعَّ
إلى  إضافة  المنحرفة،  واألفكار  السلوكيات 
الذين  الشباب  اعترافات  نشر  تكثيف  ضرورة 
َر بهم، وما كانوا عليه  انتصحوا، ومن سبق أن ُغرِّ
من أخطاء، وتقديمهم كنماذج للشباب اآلخرين، 

وتصحيح األفكار المغلوطة لدى الشباب.
بشكل  العلمية  المصادر  غالبية  ُتَحدُِّد  وال  هذا 
اإلرهاب …  هو  وما  اإلرهابي  هو  َمن  دقيق 
يسلكون  الذين  على  اإلرهاب  ينحصر  وهل 
سبيل العنف واإلرهاب لتحقيق أهداف سياسية، 
التهديد  أو  القانوني  العنف غير  استخدام  أن  أم 
والتشويه  كاالغتيال   — المختلفة  بأشكاله  به 
تحقيق  ُبغية  والنسف —  والتخريب  والتعذيب 
هدف سياسي معين، مثل: كسر روح المقاومة 
لدى  المعنويات  وهدم  األفراد،  لدى  وااللتزام 
الهيئات والمؤسسات، أو هو وسيلة من الوسائل 
للحصول على المعلومات أو المال، أو هو — 
بشكل عام — استخدام اإلكراه إلخضاع طرف 

مناوئ لمشيئة الجهة اإلرهابية؟
والتطرف  والعنف  اإلرهاب  إن  القول  ويمكن 
إلى  يهدف  سلوك  أي  هو  الحالي  شكلة  في 
إشاعة الخوف، أو فرض الرأي بالقوة والفساد 

اإلحباث والدراسات
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باألمن  اإلحساس  على  والقضاء  والتدمير، 
المجتمعات  في  الفوضى  وإحداث  واألمان، 
األفكار  شيوع  مع  ينمو  وهو   … المستقرة 
المتطرفة التي تهدف إلى إقصاء اآلخر وفرض 
هذه  أن  على  بالسالح،  والتهديد  بالقوة  األفكار 
األفكار ليست محصورة بمكان أو زمان معين 

) شارف، دانيل، 2011م).
 مبررات اختيار الموضوع:. 1

الموضوع  هذا  دراسة  على  االختيار  وقع 
لتوجيه األنظار إلى طبيعة وأهمية األدوار التي 
يمكن أن تلعبها أدوات الثقافة والمعرفة ووسائل 
ومقاومة  الفكري  األمن  تحقيق  في  االتصال 
من  انطالًقا  وأشكاله؛  صوره  بكافة  اإلرهاب 
األفراد،  وتوجيه  وتثقيف  توعية  في  أهميتها 
وتنمية  السليمة،  االجتماعية  التنشئة  وتنشئتهم 

روح المواَطنة، وصواًل لتحقيق الديمقراطية.
 communication االتصال  نظام  ُف  وُيَعرَّ
system بأنه النمط أو التنظيم الشامل الذي يحكم 
المعلومات  بتداول  الخاصة  والقنوات  األنشطة 
في مجتمع ما، وذلك من حيث إنتاج المعلومات 
سبل  وتيسير  وتنظيمها،  وتجميعها  ونشرها 
اإلفادة منها، وتقوم بهذه األنشطة أنواع مختلفة 

من المؤسسات ومرافق المعلومات، وهى:
)كالجامعات 	  المعلومات  إنتاج  مؤسسات 

ومراكز البحوث العلمية … إلخ).
مؤسسات النشر )التجارية وغير التجارية).	 
أو 	  البيبليوجرافى  الضبط  مؤسسات 

 Bibliographic البيبليوجرافية  المرافق 
.utilities

مصادر 	  بتجميع  تقوم  وسيطة  مؤسسات 
اإلفادة  سبل  وتيسير  وتنظيمها  المعلومات 

منها )المكتبات ومرافق المعلومات).
في  المعلومات  بث  قنوات  فإن  ذلك،  وعلى 
وتوزيعها  ونشرها  بإنتاجها  تبدأ  مجتمع  أي 
أو  مباشر  بشكل  المستفيد  إلى  تصل  أن  إلى 
وُتَعدُّ  هذا،  المعلومات.  ومرافق  المكتبات  عبر 
المعلومات  مصادر  أو  المعلومات  أوعية 
السبيل الوثائقي لبث المعلومات )حشمت قاسم، 

1995م، ص15–17(.

كل  إلى  ليشير  عامة  بصفة  المعلومات  مصادر  مصطلح  وُيستخدم 
الوسائل والقنوات التي يمكن نقل المعلومات من خاللها إلى المستقبل، 
علم  في  أما  ومستقِبل،  اتصال  وقناة  ُمرِسل  إلى  تحتاج  فالمعلومات 
يمكن جمعه وحفظه  ما  كلَّ  المصطلح  فيعني  والمعلومات  المكتبات 
تقديم  خالله  من  ليتم  المعلومات؛  ومرافق  المكتبات  داخل  وتنظيمه 
معلومات معينة أو خدمة ما، وعلى ذلك فمصطلح أوعية المعلومات 
أدق داللة من مصطلح مصادر المعلومات؛ نظرا ألن هناك مصادر 

معلومات ال تتخذ شكال ماديًّا يمكن ضبطه وحصره.
لمصطلح  مرادف  المعلومات  أوعية  مصطلح  فإن  ذلك  وعلى 
المصادر الوثائقية للمعلومات، وهى تلك المصادر التي ُتشكل الذاكرة 
الخارجية التي تخزن حصيلة المعرفة البشرية، مثل: الكتب، وأعمال 
والوثائق  والدوريات.  األكاديمية،  والرسائل  والندوات،  المؤتمرات، 
والنقوش،  والمطبوعات  المخطوطات  على  تقتصر  ال  عامة  بصفة 
وإنما تشمل أيًضا األعمال الفنية والمسكوكات … فكلمة وثيقة تطلق 
على أي مادة تشتمل على شكل من أشكال تسجيل المعرفة، ويمكن 
تتبعها وحصرها وإدخالها ضمن مجموعٍة ما )حشمت قاسم، 1995م، 

ص20(.
المعلومات  اختزان  في  تقليدين  نمطين  هناك  أن  سبق  مما  ويتضح 
واسترجاعها، وهما القنوات الرسمية أو الوثائقية أو المطبوعة والتي 
سبق الحديث عنها، والقنوات غير الرسمية أو الشفهية كالمحادثات مع 
الزمالء في الملتقيات العلمية … وهذه القنوات غير مسجلة وسريعة 
الوثائقي  أو  المكتوب  التراث  في  المتمثل  األول  النمط  أما  الزوال، 
فمصادره أكثر قابلية للبقاء؛ حيث يتم تخزينها في أشكال مادية، كما 
تتميز باالنتشار بين مجموعات كبيرة من المستفيدين, ومن الواضح 
النمطين ألنها تحمل بعض  أن وثائق شبكة اإلنترنت تقع بين هذين 

سمات كل منهما.
هذا وقنوات االتصال المتاحة على اإلنترنت، مثل البريد اإللكتروني، 
وغير  الرسمي  االتصال  من  خليط  هي  اإللكترونية,  والمؤتمرات 
األشخاص  بين  االتصال  سهولة  يتيح  اإللكتروني  فالبريد  الرسمي؛ 
أو مجموعات األشخاص كما يتميز بسهولة إرسال الملفات الملحقة 
رة، باإلضافة إلى إمكانية طباعة وتخزين  كالمواد النصية أو المصوَّ

الرسائل وملحقاتها.
أهداف الدراسة:. 2

الوثائقية  الفكرية  الجهود  وتقويم  تحليل  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 
المطبوعة، والمتمثلة في الكتب وأعمال الندوات والمؤتمرات وغيرها 
من أدوات الثقافة والمعرفة واالتصال في مواجهة اإلرهاب بجوانبه 
واتجاهات  دراسة خصائص  إلى  المفاهيم  تحديد  من  بدًءا  المختلفة، 
اإلنتاج الفكري المصري من النواحي العددية والموضوعية والنوعية، 
وأبرز دور النشر المهتمة بالنشر في هذا الموضوع، ثم عرض بعض 
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القوة  مواطن  على  التركيز  إطار  في  ذلك  وكل  اإلنتاج  هذا  أشكال 
قات. وفي الجزء األخير من هذه الدراسة  والضعف والفرص والمعوِّ

سوف نقدم االقتراحات والتوصيات.
جهات  عدة  يفيد  سوف  الدراسة  هذه  أهداف  تحقيق  أن  شك  وال 
سياسة  توجيه  في  وذلك  المعلومات؛  ومراكز  المكتبات  منها  وفئات 
المالئمة  المعلومات  مصادر  القتناء  المجموعات؛  وتنمية  التزويد 
والهيئات  والطبع  النشر  دور  الدراسة  تفيد  وكذلك  الموضوع.  في 
في  والباحثين  المؤلفين  تفيد  كما  بالموضوع،  المهتمة  والجمعيات 
توجيه كتاباتهم في الموضوع الستكمال نواحي القصور في المعالجة 

الفكرية للموضوع وتدعيم اإليجابيات. 

منهج الدراسة وأدواتها: . 3

تم  حيث  الببليومتري  البيبليوجرافي  المنهج  الدراسة  استخدمت 
في  المتخصص  الفكري  لإلنتاج  البيبليوجرافية  البيانات  تجميع 
له،  والنوعية  العددية  االتجاهات  دراسة  أجل  من  اإلرهاب؛  مجال 
ومن المعروف أن مصطلح البيبليومتركس Bibliometrics يعني 
مجموعة من األساليب اإلحصائية والرياضية المستخدمة في تحليل 
البيانات المتصلة بالوثائق؛ لمعرفة خصائص تداول المعلومات )سيد 

حسب اهلل، أحمد محمد الشامي، 2001م، مج1، ص329(.
قامت  حيث  النظري؛  البحث  منهج  علي  أيًضا  الباحثة  واعتمدت 
بالرجوع إلى العديد من الدراسات الخاصة بالموضوع؛ من أجل تجميع 

المعلومات الالزمة، كما استخدمت الدراسة أيًضا األسلوب التقويمي.
البيبليوجرافية، منها  البيانات  أدوات لجمع  الدراسة عدة  واستخدمت 
ومراجعة   — اإلسكندرية  كمكتبة   — المصرية  المكتبات  فهارس 
نشرة  في  الراجع  البحث  إلى  باإلضافة  والتوزيع  النشر  دور  بعض 
المصرية  التصانيف  وجامع  الناشرين  وقوائم  المصرية  اإليداع 
الدين،  حسام  إشراف مصطفى  تحت  شارحة  بيبليوجرافية  الحديثة: 

وغير ذلك من القوائم واألدوات البيبليوجرافية المتاحة.
هذا، ولم تتقيد الدراسة بحدود زمنية محددة، بل تم تجميع ما توافر 
المختلفة  السنوات  والمنشور خالل  المجال،  في  الفكري  اإلنتاج  من 
مصر  داخل  منشور  هو  ما  على  التركيز  وتم  2011م،  سنة  حتى 

وللمصريين فقط.

تساؤالت الدراسة: تجيب الدراسة على التساؤالت اآلتية:. 4
ما الكثافة العددية لإلنتاج الفكري المصري في مجال اإلرهاب . 1

وسبل مكافحته؟

لنشر . 2 المستخدمة  المعلومات  أوعية  ما 
اإلنتاج الفكري في المجال محل الدراسة 

)التوزيع الوعائي)؟
قلَّت . 3 أو  كثرت  التي  الموضوعات  ما 

معالجتها في اإلنتاج المدروس؟
ما الفترات الزمنية التي زاد أو قل اإلنتاج . 4

خاللها؟
التي . 5 الجغرافية  والمناطق  األماكن  ما 

اهتمت باإلنتاج والنشر في المجال؟
6 . – )فردي  التأليف  ونوعية  طبيعة  ما 

مشترك – هيئة) في المجال؟ 
ما عدد المؤلفين والناشرين في المجال؟. 7
ما اللغات المستخدمة في التأليف والنشر . 8

في المجال؟
الخاصة . 9 والمقترحات  التوصيات  ما 

بتفعيل دور أدوات المعرفة واإلعالم في 
مكافحة اإلرهاب؟

ثانًيا: النتائج التفصيلية
 للدراسة وحتليلها:

مجال . 1 في  المصري  الفكري  اإلنتاج  حجم 
أوعية  لنوعيات  طبًقا  ًعا  موزَّ اإلرهاب 

المعلومات:

أدوات  عدة  وتحليل  بفحص  الدراسة  قامت 
المنشور  الفكري  اإلنتاج  حجم  على  للتعرف 
في المجال، ومنها فهارس المكتبات المصرية، 
اإليداع  كنشرة  البيبليوجرافية  البيانات  قواعد 
المصرية، وقوائم الناشرين … كما أشرنا في 

مقدمة الدراسة.
وتشير البيانات الواردة في الجدول رقم )1) إلى 
المدروس  المجال  الفكري في  اإلنتاج  أن حجم 
بلغ 416 مادة موزعة على نوعيات مختلفة من 

أوعية المعلومات.

هذا وتأتي الكتب في المرتبة األولى بالنسبة لأنواع 

اإلحباث والدراسات
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%82.93؛  بنسبة  المعلومات  أوعية  من  األخرى 
إن  حيث  الدراسة  محل  للموضوع  لتغطيتها  وذلك 
يتميز  المعلومات،  أوعية  من  مهم  وعاء  الكتاب 
بقدرته على ضم العلم بكل أبعاده الزمنية والمكانية 
والموضوعية، باإلضافة إلى سهولة حمله وتداوله، 
االتصال  وسائل  من  مهمة  وسيلة  الكتابة  ُتَعدُّ  كما 

على مر العصور.
نسبتها  تتعدَّ  فلم  الجامعية  للرسائل  بالنسبة  أما 
مجال  في  الفكري  اإلنتاج  جملة  من   9.38%
والمؤتمرات  الندوات  بحوث  ذلك  ويلي  اإلرهاب، 

بنسبة 7.69%.

الفكري . 2 لإلنتاج  الموضوعي  التوزيع 
المصري في مجال اإلرهاب.

ُيَعدُّ التصنيف الموضوعي لإلنتاج الفكري . 3
الدراسات  في  المهمة  العناصر  أحد 
توزيع  تم  فقد  ذلك  وعلى  البيبليوجرافية؛ 
المدروس —  الفكري  اإلنتاج  موضوعات 
طبًقا للحصر البيبليوجرافي — على عدة 
محاور تناولت أوُجَه عديدة، وذلك للخروج 
بمؤشرات عن الموضوعات التي كُثرت أو 
َقلَّت معالجتها في اإلنتاج الفكري؛ ومن َثمَّ 
الوصول إلى كيفية معالجة اإلنتاج المصري 
لموضوع اإلرهاب )هل هي معالجة عامة أم 

من منظور معين … إلخ(.

ويتضح من تحليل جدول رقم )2) أن الظاهرة الملفتة للنظر هي أن 
المعالجة العامة للموضوع جاءت في المرتبة األولى بين الموضوعات 
التي تمت معالجتها في اإلنتاج الفكري )161) مادة، بنسبة 38.7% 
َتَركََّز معظم هذا اإلنتاج في  المدروس، وقد  الكلي  من حجم اإلنتاج 
الكتب المنشورة. ويرجع ذلك إلى اتساع الكتاب لمعالجة الموضوعات 
عامة  بصفة  اإلرهاب  بظاهرة  المؤلفين  واهتمام  شمولية،  بطريقة 
إلعالم المجتمع المصري بها؛ حيث تناول المؤلفون مفهوم اإلرهاب 
وجدت  كما  وأخطاره وعالجه،  ودوافعه  وأسبابه  وأنواعه  وجذوره 
مفهوم  لتحليل  محاولة  في  التأصيلى  التحليلي  األسلوب  تتبع  كتًبا 
ا يحكم  ر عام عنه يمكن أن يشكِّل إطاًرا عامًّ اإلرهاب، ووضع تصوُّ
والفارق  األعمال،  من  غيره  عن  تميزه  ضوابط  ويضع  اإلرهاب، 
بينه وبين المقاومة المشروعة، والطبيعة القانونية لإلرهاب، وأسبابه 
الصهيونية واألمريكية في ظل الهيمنة األمريكية، كما عالجت كتب 
وتوضيح  واألمم  األفراد  السيئة على  وآثاره  اإلرهاب  أخرى قضية 
أو  واألرضية  الجوية  المراكب  في  للبشر  االختطاف  ومنها  صوره، 

اغتيال الزعماء، أو التفجير في منشآت الدول ومنشآت رعاياهم.

هذا، ولم ترصد الدراسة أي رسائل مجازة عن ظاهرة اإلرهاب بصفة 
عامة، وهذا أمر طبيعي حيث تتناول الرسائل موضوعات محددة أو 
نقاط بحث معينة، ومن الندوات التي تناولت ظاهرة اإلرهاب بشكل 
عام ندوة اإلرهاب بنقابة األطباء 1988م، والندوة الدولية لإلرهاب 

باشتراك 30 دولة بعنوان »الظاهرة اإلرهابية« 1997م.

جدول رقم )1(
حجم اإلنتاج الفكري املصري يف جمال اإلرهاب

موزًعا على نوعية أوعية املعلومات

%العددنوعية أوعية المعلوماتم
34582.93كتب1
399.38رسائل جامعية2
327.69بحوث الندوات والمؤتمرات3

416اإلجمالي
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جدول رقم )2(
التوزيع املوضوعي لإلنتاج الفكري املصري 

يف جمال اإلرهاب

اإلحباث والدراسات

الموضوعم

نوعية أوعية المعلومات

بحوث وندواترسائلكتب
%مجومؤتمرات

1471416138.7ظاهرة اإلرهاب )عام)1

مكافحة اإلرهاب/المواجهة القانونية واألمنية 2
721859522.84لجرائم اإلرهاب

5876515.63اإلرهاب الدولي3

14143.37اإلسالم واإلرهاب4

464143.37اإلرهاب والقوانين5

74112.64اإلرهاب السياسي6

33392.16اإلرهاب المقارن7

اإلرهاب اإللكتروني ومغالطات مواقع 8
2240.96اإلنترنت

440.96تعويض األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب9

440.96ممولو اإلرهاب في مصر10

440.96موقف األديان األخرى من اإلرهاب11

21140.96إرهاب الفكر12

330.72السياحة واإلرهاب13

330.72اإلرهاب والشباب14

220.48وثائق الخارجية األمريكية عن اإلرهاب15

220.48اإلرهاب االجتماعي16

220.48اإلرهابيون األوائل )بذور وأصل اإلرهاب)17

1120.48اإلرهاب والعولمة18

220.48اإلرهاب وحقوق اإلنسان19

220.48اإلرهاب المعاصر وأنماطه20

220.48اإلرهابي ومعالم الشخصية اإلرهابية21
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وتلي ذلك معالجة موضوع »مكافحة أو مواجهة 
واألمنية  القانونية  النواحي  من  اإلرهاب« 
لمواجهة  التخطيط  عن  فضاًل  والتكنولوجية، 
حيث  اإلرهاب؛  ومكافحة  والكوارث  األزمات 
حجم  من   22.84% بنسبة  مادة   95 حظيت 
وأقل  أبرز  ولعل  المدروس،  الفكري  اإلنتاج 
حول  ُنِشَر  ما  الصدد  هذا  في  الفكري  اإلنتاج 
مكافحة  في  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام 
عياد  حامد  على  سامي  كتاب  مثل:  اإلرهاب، 

الذي صدر عن دار الفكر الجامعي، 2008م.
تتصدى  التي  الكتب  بعض  هناك  أن  كما 
للمراجعات األدبية للموضوع مثل كتاب جابر 
في  قراءات  اإلرهاب:  مواجهة  عن  عصفور 
الهيئة  بنشره  قامت  والذي  المعاصر،  األدب 

المصرية العامة للكتاب 2003م.
وهناك رسائل أكاديمية عالجت هذا الموضوع 
محمد  ألحمد  الدكتوراه  رسالة  أمثلتها  ومن 
أحمد أبو مصطفى بعنوان: اإلرهاب ومواجهته 
جامعة  الحقوق  كلية  في  والمجازة  جنائيًّا. 
المقدمة  الدكتوراه  ورسالة  2008م،  القاهرة، 
من حمادة محمد كامل الهنيدي بعنوان: الخطاب 
المصري في مواجهة ظاهرة اإلرهاب: تحليل 
والسياسي  الثقافي  للخطاب  سوسيولوجي 
2005م  حتى  1995م  من  الفترة  في  واألمني 
شمس  عين  جامعة  اآلداب  كلية  في  والمجازة 

عام 2007م.
المرتبة  في  الدولي  اإلرهاب  موضوع  ويأتي 
حجم  من   15.63% بنسبة  مادة)   65( الثالثة 
اإلنتاج الفكري المدروس حيث تم معالجة هذا 
الدولي  القانون  أحكام  ضوء  في  الموضوع 

واالتفاقيات الدولية وقرارات األمم المتحدة، كما عالج اإلنتاج الفكري 
المصري اإلرهاب الدولي وانعكاساته على الشرق األوسط، وأيًضا: 
اإلرهاب الدولي ومشكالت التحرير والثورة في العالم الثالث ألسامة 
كتب  نشرت  الموضوعات  هذه  ومعظم  وآخرون،  حرب  الغزالي 
ضمن سلسلة معنيَّة، كما تمت معالجتها في بعض الرسائل األكاديمية.
باإلسالم  اإلرهاب  لموضوع  الموضوعية  المعالجات  واهتمت 
واإلرهاب إلى َحدٍّ ما حيث تم حصر 14 مادة بنسبة %3.37 من حجم 
اإلنتاج الفكري المنشور في المجال مثل كتاب: اإلسالم وموقفه من 
العنف والتطرف واإلرهاب، الذي صدر عن الهيئة المصرية العامة 
تنظيمات  وأيًضا:  إسالمية،  اإلرهاب صناعة غير  وكتاب:  للكتاب، 
اإلرهاب.  الهيكلة،  التنظير،  النشأة،  اإلسالمي:  العالم  في  اإلرهاب 
أيمن  إلى  عزام  اهلل  عبد  محمد  من  القاعدة  تنظيم  اإلرهاب:  وكذلك 
الظواهري 1979م–2003م الذي قام بنشره مركز المحروسة للنشر 

والخدمات الصحفية والمعلومات 2004م/2005م.
وتلي ذلك اإلرهاب والقوانين )14) مادة حيث ظهرت كتب تناولت 
القانونية  والمواجهة  الحسن،  أبو  ألحمد  اإلرهاب  مكافحة  قانون 
للعمال ضحايا  االجتماعية  والحماية  فتحي سرور،  لإلرهاب ألحمد 
رقم  االجتماعي  التأمين  قانون  ضوء  في  تحليلية  دراسة  اإلرهاب: 
مثل: رسالة  أكاديمية،  ِعدَّة رسائل  إلى  باإلضافة  لسنة 1975م   79
الدكتوراه المقدمة من سامي جاد عبد الرحمن واصل بعنوان: إرهاب 
الدولة في إطار قواعد القانون الدولي العام، والمجازة في كلية الحقوق 

جامعة عين شمس 2003م.
بنسبة  مادة   (11( حظيت  فقد  السياسي  اإلرهاب  موضوعات  أما 
السياسي من منظور  العنف  المعنون »ظاهرة  البحث  %2.64 مثل 
مقارن«: أعمال الندوة المصرية الفرنسية الخامسة، القاهرة 19–21 

نوفمبر 1993م.

كما تناول اإلنتاج الفكري موضوعات أخرى، ولكن َقلَّ حجم اإلنتاج 
الصادر فيها، مثل: موضوعات تعويض األضرار الناشئة عن جرائم 
األديان األخرى غير  اإلرهاب في مصر، موقف  اإلرهاب، ممولو 

دور المؤسسات التعليمية والتربوية لدرء 22
220.48الخطر عن المستقيمين

1120.48اإلعالم وقضايا اإلرهاب23

1120.48سيكولوجية اإلرهاب24

110.24اإلرهاب النووي25

3453932416مج
%82.93%9.38%7.69%
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المقارن،  واإلرهاب  واإلرهاب،  والسياحة  اإلرهاب،  من  اإلسالم 
مواقع  ومغالطات  اإللكتروني  واإلرهاب  والشباب،  واإلرهاب 

اإلنترنت، وسيكولوجية اإلرهاب ومعالم الشخصية اإلرهابية.

وبالدوافع  اإلرهابية  الشخصية  بنمط  الخاصة  الدراسات  قلة  إن 
والعوامل التي تكمن وراء العمل اإلرهابي، جعل التعامل مع اإلرهاب 
على درجة كبيرة من الصعوبة. وقد حاولت إحدى الدراسات تحديَد 
على  فعملت  لإلرهابيين  مشتركة  شخصية  سمات  هناك  كان  إذا  ما 
دراسة المنشأ االجتماعي والمستوى التعليمي واالتِّجاه الديني والوسط 
األسري للشخصية اإلرهابية، وقد طبقت هذه الدراسة على شخصيات 
اشتركت في نشاط إرهابي في دول العالم محاولًة لرسم معالم الشخصية 

اإلرهابية، وسعًيا إليجاد عوامل مشتركة ذات داللة ما.

اإلرهابية  الشخصيات  من  وخمسين  ثالثمائة  على  الدراسة  طبقت 
والبرازيليين  واإلسبان  األيرلنديين  شملت  مختلفة،  جنسيات  من 
الخاصة  النتائج  بعض  إلى  البحث  وقد خلص  والعرب.  واليابانيين، 
بالصفات المشتركة واالختالفات ألنماط الشخصية اإلرهابية )مركز 

البحوث والدراسات بأبو ظبي، 2000م).

التوزيع الزمنى لإلنتاج الفكري المصري . 4
عن اإلرهاب:

في  الفكري  اإلنتاج  ودراسة  تحليل  من  تبين 
 (3 رقم  )جدول  الزمنية  وتوزيعاته  المجال 
من  األعوام  خالل  يتوزع  اإلنتاج  هذا  أن  إلى 

1986م حتى 2011م تاريخ إقفال الدراسة.
عن  المنشورة  المواد  أعداد  تزايد  المالحظ  من 
2011م  حتى  2006م  األعوام  خالل  اإلرهاب 
اإلنتاج  إجمالي  من   31.49 بنسبة  مادة   131(
الفكري المدروس) ويلي ذلك ما نشر من إنتاج 
فكري خالل األعوام من 2001م حتى 2005م 
هذه  شهدته  لما   (25.96% بنسبة  مادة   108(
بلغ  كما  إرهابية،  وأعمال  أحداث  من  األعوام 
اإلرهاب  عن  المنشور  الفكري  اإلنتاج  حجم 
من بين األعوام 1991م حتى 1995م 84 مادة 
بنسبة %20.19 من اإلجمالي، ومما سبق يتضح 
أن أكثر األعوام غزارة في نشر إنتاج فكري عن 
2006م  من  األعوام  هي  مصر  في  اإلرهاب 
حتى 2011م؛ أي خالل الخمس سنوات األخيرة.

اإلحباث والدراسات

جدول رقم )3(
التوزيع الزمين لإلنتاج الفكري املصري عن اإلرهاب

المجموععدد الموادالسنوات
%العددندواترسائلكتبنوعية المواد
102.4--10دون تاريخ

101151513131.49سنة 2006م إلى 2011م
8991010825.96م إلى 2005م2001
54546315.15م إلى 2000م1996
75818420.19م إلى 1995م1991
1622204.81م إلى 1990م1986

مج  3453932416

التوزيع المكاني وتحليل المواد المتاحة مكانيًّا. 5
عن  المنشورة  للمواد  المكاني  التوزيع  على  التعرف  الدراسة  أثرت 
اإلرهاب في مصر جدول رقم )4)، وعلى ذلك فقد تم حصر أماكن 

الجامعات  وكذلك  المدروسة،  الكتب  نشر 
الندوات  انعقاد  وأماكن  الرسائل  أجازت  التي 

والمؤتمرات محل الدراسة.
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وتشير البيانات الواردة في الجدول رقم )4) إلى 
تعدد األماكن التي أسهمت بإنتاج فكري في مجال 
بنسب  ولكن  ومحافظات)  مدن   7( اإلرهاب 
األولى  المرتبة  القاهرة  احتلَّت  حيث  متفاوتة 
بين المدن والمحافظات األخرى بمصر كمكان 
بنسبة  باإلرهاب  الخاص  الفكري  اإلنتاج  لنشر 
%81.25 من حجم اإلنتاج المنشور؛ وذلك لتعدد 
وتنوع دور النشر بالعاصمة وتمرُكز العديد من 

المؤلفين والكتاب والباحثين بها.
اإلرهاب  موضوع  عالجت  التي  الرسائل  غالبية 

أجيزت في كليات اآلداب والحقوق.
لما بها من دور نشر  ويلي ذلك مدينة اإلسكندرية بنسبة 15.87% 

وكتاب ومثقفين.
في حين لم تحَظ بقية المدن األخرى إال بنسبة ضئيلة؛ حيث أسهمت 
اإلنتاج  إجمالي  من  نسبته 2.88%  ما  أي  مادة   (12( بنشر  مجتمعة 

المدروس.
أبرز دور النشر لإلنتاج الفكري في مجال اإلرهاب:. 6

قامت الدراسة بالتعرُّف على دور النشر التي ساهمت في نشر الكتب 
وأعمال المؤتمرات والندوات العلمية في مجال اإلرهاب، ويتضح من 

الجدول رقم )5) أبرز دور النشر في هذا الصدد.

جدول رقم )4(
ا التوزيع املكاني وحتليل املواد املتاحة مكانيًّ

المجموععدد الموادأماكن النشر
%العددندواترسائل*كتبنوعية المواد

284302433881.25القاهرة
53766615.87اإلسكندرية
4151.2المنصورة

110.24المحلة الكبرى
11130.72الزقازيق

1120.48طنطا
110.24الجيزة

3453932416مج

جدول رقم )5(
دور النشر لإلنتاج الفكري من الكتب وأعمال املؤمترات والندوات

 يف جمال اإلرهاب واليت ساهمت بنشر 5 مواد فأكثر

%عدد الموادالتبعية الجغرافيةدور النشر
%58.33القاهرةدار أخبار اليوم

%1931.67القاهرةدار النهضة العربية
%1525القاهرةمركز المحروسة للمعلومات
%2135القاهرةالهيئة المصرية العامة للكتاب

60 إجمالي
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وباستقراء الجدول السابق يتضح أن أبرز دور النشر التي أسهمت بالنشر 
في موضوع اإلرهاب »الهيئة المصرية العامة للكتاب« )21 مادة بنسبة 

%35 من إجمالي دور النشر التي ساهمت بنشر 5 مواد فأكثر).
وتأتي في المرتبة الثانية  »دار النهضة العربية« حيث ساهمت بنشر 

19 مادة بنسبة %31.67 من إجمالي دور النشر المختارة.

ويأتي »مركز المحروسة للمعلومات« في المرتبة الثالثة؛ حيث ساهم 
بنشر 15 مادة بنسبة %25 من إجمالي دور النشر المختارة.

 ويلي ذلك دار أخبار اليوم بخمس مواد بنسبة %8.33 من إجمالي 
دور النشر المختارة.

أما اإلنتاج الفكري المنشور األقل من 5 مواد فقد توزع على عدد من 
دور النشر مثل المكتب المصري الحديث بالقاهرة، والدار المصرية 
المعارف  ودار  بالقاهرة،  الحديث  الكتاب  ودار  بالقاهرة،  اللبنانية 
بالقاهرة، ودار قباء بالقاهرة، والمركز القومي لإلصدارات القانونية، 
مكتبة  عن  فضاًل  بالقاهرة،  السياسية  والدراسات  البحوث  ومركز 

الوفاء القانونية، ودار المعرفة الجامعية باإلسكندرية.

الكتب . 7 إعداد  في  المتََّبع  التأليف  نمط 
المدروسة والمسئولية الفكرية:

في  المتبع  النمط  على  التعرف  الدراسة  آثرت 
اإلرهاب  مجال  في  المنشورة  الكتب  تأليف 

والمسئولية الفكرية.
 275 هناك  أن   (6( رقم  الجدول  من  ويتضح 
مادة بنسبة %79.7 من إجمالي اإلنتاج الفكري 
المدروس من الكتب ألفت بشكل فردي )مؤلف 
المشترك  والتأليف  التعاون  أهمية  رغم  واحد) 
في تكامل وجهات النظر والوصول إلى حلول 

عملية مستندة إلى رؤى وخبرات متكاملة.
نسبته  وصلت  حيث  الهيئة  تأليف  ذلك  ويلي 
%13.63، ويشير ذلك إلى اهتمام المؤسسات 
المركز  مثل:  اإلرهاب  بقضية  والمراكز 
القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، ومركز 

المحروسة للمعلومات بالقاهرة.
أما التأليف المشترك فقد جاء في المرتبة الثالثة؛ 
إذ بلغ حجمه )23) مادة بنسبة %6.67. ويعتبر 

ذلك من نقاط الضعف في نمط التأليف.

اإلحباث والدراسات

جدول رقم )6(
َبع يف تأليف الكتب حمل الدراسة منط التأليف املتَّ

أما بالنسبة ألبرز المؤلفين المصريين الذين ساهموا بإنتاج فكري في مجال 
اإلرهاب )جدول رقم 7) فهم مركز المحروسة للمعلومات )مؤلف هيئة) 
51 مادة، ويلي ذلك جابر عصفور )4 مواد)، وكذلك محمد يسري دعبس 
)4 مواد) ثم رفعت السعيد والسيد يوسف وعبد الرحيم علي وعبد القادر 

شهيب بعدد 3 مواد لكل منهم.
وإلى  ومتى؟  لماذا؟  المتأسلم:  »اإلرهاب  كتاب  الدراسة  رصدت  حيث 
المواجهة«،  واستراتيجية  األسباب  و»اإلرهاب:  السعيد،  لرفعت  أين؟« 
و»اإلرهاب والشباب«، و»اإلرهاب بين التجريم والمرض« لمحمد يسري 

دعبس، وما أصدره مركز المحروسة للمعلومات 
عن  متنوعة  »متفرقات  مثل:  فكري،  إنتاج  من 
تواجهه  كيف  و»اإلرهاب  والتطرف«،  اإلرهاب 
التطرف«،  أوكار  في  و»ديروط:  وتقهره«، 
اإلسالمي  و»التيار  واإلرهاب«،  و»الصحافة 

واإلرهاب« … إلخ.
فيها  أسهم  التي  الموضوعات  تنوع  ويالحظ 

المؤلفون.

%العددنوعية التأليفم
%27579.7التأليف الفردي1
التأليف المشترك:2

%82.32أ) تأليف ثنائي
%51.45ب) تأليف ثالثي

ج) أكثر من ثالثة مؤلفين  102.9%
%4713.63تأليف هيئة3

345مج
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التوزيع اللغوي لإلنتاج الفكري المصري . 8
في مجال اإلرهاب:

اقتصر اإلنتاج الفكري المصري في مجال اإلرهاب 
على اللغة عربية فقط؛ فلم ترصد الدراسة كتابات 
مصريين بلغة أخرى، وإن أسهم البعض في ترجمة 
تبين  كما  العربية  إلى  اإلنجليزية  الكتب من  بعض 
من التجميع البيبليوجرافي )ونظًرا لطبيعة الدراسة 
نطاق  المترجمة عن  الكتب  فقد خرجت  وأهدافها؛ 

الدراسة).

ثالًثا: النتائج والتوصيات
– النتائج

لإلنتاج  التقييمية  التحليلية  الدراسة  من  تبين 
القوة  مواطن  إلبراز  اإلرهاب  مجال  في  الفكري 

والضعف والفرص والمعوقات النتائج اآلتية:

بالنسبة . 1 األولى  المرتبة  في  تأتي  الكتب  أن 
لأنواع األخرى من أوعية المعلومات )أعمال 
المؤتمرات والندوات – الرسائل األكاديمية)؛ 
وذلك لتغطيتها للموضوع محل الدراسة حيث 
المعلومات  أوعية  من  مهم  وعاء  الكتاب  إن 
يتميز بقدرته على ضم العلم بكل أبعاده الزمنية 
والمكانية والموضوعية، كما أن الكتاب وسيلة 

مهمة من وسائل االتصال على مر العصور.

جاءت . 2 حيث  عامة؛  بصفة  اإلرهاب  بظاهرة  المؤلفين  اهتمام  تبين   
في المرتبة األولى بين الموضوعات التي تمت معالجتها في اإلنتاج 
الفكري، وتلي ذلك معالجة موضوع مكافحة أو مواجهة اإلرهاب من 
َقلَّْت  القانونية واألمنية وغيرها، واإلرهاب الدولي في حين  النواحي 
معالجة بعض الموضوعات مثل اتجاهات الشباب نحو اإلرهاب، دور 
المؤسسات التعليمية والتربوية لدرء الخطر عن المستقيمين واإلرهاب 
واإلرهاب  وتصحيحها  اإلنترنت  مواقع  ومغالطات  اإللكتروني 
الموضوعات  أهمية هذه  اإلرهاب في مصر رغم  المقارن، وممولو 

في التوعية بمختلف جوانب ظاهرة اإلرهاب. 

خالل . 3 اإلرهاب  موضوع  عن  المنشور  الفكري  اإلنتاج  حجم  زيادة 
األعوام من 2001م حتى 2011م. 

احتلت القاهرة المرتبة األولى بين المدن والمحافظات األخرى بمصر . 4
كمكان لنشر اإلنتاج الفكري الخاص بموضوع اإلرهاب.

اإلرهاب: . 5 موضوع  في  بالنشر  ساهمت  التي  النشر  دور  أبرز  من   
الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار النهضة العربية.

 طغى نمط التأليف الفردي على التأليف المشترك رغم أهمية التأليف . 6
المشترك في تكامل وجهات النظر والوصول إلى حلول عملية مستندة 

إلى رًؤى وخبرات متكاملة.

اإلرهاب: . 7 موضوع  في  بالتأليف  ساهموا  الذين  المؤلفين  أبرز  من   
مركز المحروسة للمعلومات، محمد يسري دعبس، جابر عصفور 

 اللغة العربية هي اللغة األساسية لنشر اإلنتاج في مصر.. 8

جدول رقم )7(
ا توزيع إنتاجية املؤلفني يف جمال اإلرهاب مرتبة تنازليًّ

وفًقا ألكثر املؤلفني إنتاًجا )ممن هلم 3 مواد فأكثر(

%عدد الموادأسماء المؤلفينالرتبة
1542.86مركز المحروسة للمعلومات1
411.43جابر عصفور2
411.43محمد يسري دعبس3
38.57السيد يوسف4
38.57رفعت السعيد5
38.57عبد الرحيم علي6
38.57عبد القادر شهيب7

35مج
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– التوصيات:

والرسائل  العلمية  الكتب واألبحاث  دور  تفعيل  الدراسة بضرورة  توصي 
بالمدارس  نقاشية  تثقيفية وحلقات  األكاديمية وتنظيم ورش عمل ولقاءات 
التركيز على  والجامعات حول اإلرهاب ومسبباته ودوافعه وأنماطه، مع 
قبل  له  والتصدي  مقاومته  اإللكتروني ومفهومه وصوره وسبل  اإلرهاب 
الفكرية،  واللقاءات  الورش  هذه  تدعم  معلومات  مصادر  وتوفير  حدوثه، 
وال بد من التعاون بين ُمِعدِّي وناشري اإلنتاج الفكري في المجال؛ لتكوين 
وإتاحة صورة متكاملة عن الموضوع ومناقشة ظاهرة اإلرهاب التي تواجه 
مختلف  بين  مشتركة  واستراتيجيات  تصورات  ووضع  المجتمع،  أفراد 
مؤسسات المجتمع التعليمية والتربوية والثقافية واألمنية لمواجهتها والحد 
منها، كما ينبغي االهتمام بالمعالجة الفكرية لموضوعات مثل تبرئة اإلسالم 
من اإلرهاب وإرهاب الفكر واألمن الفكري ووسائله، وكيفية حماية المجتمع 
المفرزة لإلرهاب  االجتماعية واالقتصادية  العوامل  من اإلرهاب وتحديد 

وكيفية معالجتها عن طريق التربية والتعليم وأدوات الثقافة واإلعالم.

جانب  إلى  أخرى  بلغات  الفكرية  اإلسهامات  بكتابة  الدراسة  توصي  كما 
وتوصي  والدول.  الشعوب  مختلف  بين  التواصل  لتحقيق  العربية  اللغة 
الدراسة أيًضا بأهمية قيام الجامعات المصرية بتخصيص دراسات وبحوث 
بالظاهرة  يتعلق  ما  كل  عن  والدكتوراه  الماجستير  مرحلتي  في  أكاديمية 
اإلرهابية والتعريف بسمات الشخصية اإلرهابية، والدوافع والعوامل التي 
تحركها، واألساليب الوقائية المطلوبة، مع تقديم نماذج ألهم هذه األساليب 
عملية  آلية  في وضع  تساهم  أن  يمكن  التي  والعامة  الخاصة  والتوصيات 

لمكافحة اإلرهاب والوقاية منه.

قائمة المصادر والمراجع: 

منظمات . 1 دور  )2010م(:  المنتفجي  جواد 
متاح  اإلرهاب.  مكافحة  في  المدني  المجتمع 
www.ahewar.org/debat/show. :في

 art.asp?aid=226477
المعلومات . 2 )1995م(: مصادر  قاسم  حشمت 

وتنمية مقتنيات المكتبات، ط3، القاهرة، دار 
غريب.

سلمان بن محمد بن سليمان العمري )2011م(: . 3
الفكري،  األمن  ومسئولية  اإلرهاب  خطورة 
http://sabq.org/sabq/user/.الرياض

 news.do?section=6&id=734
الشامي . 4 محمد  أحمد  اهلل،  حسب  سيد 

لمصطلحات  العربية  الموسوعة  )2001م(: 
والحاسبات:  والمعلومات  المكتبات  علوم 
إنجليزي-عربي، القاهرة، المكتبة األكاديمية.

 شارف، دانيل )2011م(: التعليم واإلرهاب، . 5
متاح  2011م،  مايو   3 مصري،  مجلة 
http://www.myegyptmag. في:

 com/articles/3291
ظبي . 6 بأبو  والدراسات  البحوث  مركز 

ودور  الدولي  اإلرهاب  أبعاد  )2000م(، 
http:// في:  متاح  مكافحته،  في  الشرطة 
w w w. a d p o l i c e . g o v. a e / a r /

 articles/28.aspx

اإلحباث والدراسات
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معيار)وام: وصف وإتاحة المصادر RDA: Resource Description & Access(هو 
أحدث المعايير التي يجري استخدامها اآلن لوصف مواد المعلومات على النطاق الدولي، 

وقد حل محل قواعد الفهرسة األنجلو-أمريكية.

يتطلب تطبيق منها التدريب هذا المعيار استعدادات كثيرة، منها التدريب، وإعداد النماذج 
التطبيقية، وإعداد أدلة العمل اإلرشادية، والترجمة إن كان مجال التطبيق في بيئة غير البيئة 

المتحدثة باإلنجليزية مثل البيئة العربية.

وعلى الرغم من أن التطبيق بدأ منذ أكثر من عام في عديد من المكتبات في دول مختلفة من 
العالم؛ فإن الوضع مختلف بالنسبة للمكتبات العربية، فالقليل منها هو الذي سعى لتطبيق هذا 

المعيار الجديد.

ف على التطبيق العربي للمعيار ومتطلباته. ومن َثمَّ يتطلب األمر التعرُّ

متهيد:

»RDA معيار وصف وإتاحة املصادر »وام
ومتطلبات تطبيقه 

يف البيئة العربية

إعداد
د. حممد فتحي عبد اهلادي

أستاذ علم املعلومات
قسم املكتبات والوثائق واملعلومات

كلية اآلداب – جامعة القاهرة
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هدف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى وصف وتحليل أبرز الجهود المبذولة من أجل 
استخدام وتطبيق معيار وصف وإتاحة المصادر »وام RDA« في 
المكتبات وغيرها من مرافق المعلومات العربية؛ سعًيا لتحديد أبرز 

قات التطبيق وسبل التغلُّب عليها. معوِّ
حدود الدراسة:

البيئة  في  ومتطلباته  والتطبيق  بالمعيار،  التعريف  الدراسة  تتناول 
الجامعة  مكتبة  مثل:  مكتبات،  جهود  في  النظر  عن  فضًل  العربية، 
األمريكية بالقاهرة، مكتب مكتبة الكونجرس بالقاهرة، مكتبة جامعة 
زايد )اإلمارات العربية المتحدة(، مكتبة قطر الوطنية، مركز الفهرس 

العربي الموحد بالرياض.
منهج الدراسة وأدواته:

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتستخدم قائمة مراجعة 
إلى  الرجوع  إلى  باإلضافة  ومتطلباته،  التطبيق  أوجه  للتعرف على 
وإجراء  بالتطبيق،  المتعلقة  والتقارير  العمل  وأوراق  الدراسات 

مقابلت مع بعض القائمين بالفهرسة في المكتبات..
الدراسات العربية السابقة:

شاكر  دراسة  هي  نسبيًّا  مبكر  وقت  في  جاءت  دراسة  أول  إن 
)2006م(: نحو استراتيجية مصرية عربية للتعامل مع قواعد وصف 
إلى   AACR من  التحول  مبررات  تتناول  وهى  المصادر.  وإتاحة 
بها  التي مرت  والمراحل  الجديدة،  للقواعد  الهيكلي  والبناء   ،RDA
هذه القواعد، وما يجب القيام به من أجل التحول إلى استخدام القواعد 

الجديدة في المكتبات العربية.
المصادر  لوصف  جديًدا  تقنيًنا  زايد:  يسرية  دراسة  تناولت  وقد 
وإتاحتها في البيئة الرقمية )زايد، يسرية 2009م(: التعريف بالتقنين 
الجديد، ومجاله وغرضه، والمبادئ التي قام عليها، وعلقته بالمعايير 
والتقنينات األخرى، وبناءه وتكوينه، فضًل عن مقارنة بين كل من 
AACR وRDA. وقد انتهت الدراسة بمقترحات تتعلق بالترجمة، 
وتجهيز األدلة اإلرشادية والنماذج التطبيقية، والتدريس، والتدريب، 
وتوعية مطوري النظم اآللية المتكاملة للمكتبات في مصر والوطن 
صياغة  في  تأثيرات  من  ستحدثه  وما  القواعد  هذه  بأهمية  العربي 
التي تستخدم في وصف وإتاحة مصادر  القوالب والبنيات والنماذج 

المعلومات في البيئة الرقمية.
رفل  )الخيرو،  دراسة  الخيرو  القادر  عبد  نزار  رفل  قدمت  وقد 
وإتاحتها  المصادر  وصف  قواعد  استخدام  إمكانية  عن  2010م( 
مفهوم  تناولت  حيث  األنجلو-أمريكية؛  الفهرسة  لقواعد  كوريث 
والمعايير  بالتقنينات  والعلقة  والمزايا،  والغرض  ومجالها  القواعد 
األخرى للفهرسة، واألهداف والمبادئ، وبنية القواعد، ومقارنة قواعد 
RDA وAACR2، كما قدمت بعض المقترحات أبرزها ضرورة 

إلى  القواعد  وترجمة  العمل  في  القواعد  تبنِّي 
وإدخال  المفهرسين عليها،  تدريب  مع  العربية 
للمؤسسات  الدراسية  المقررات  القواعد ضمن 

األكاديمية.
ولعل من أهم الدراسات في هذا الصدد دراسة 
الملمح  تتناول  التي  2011م(  الدين،  )حسام 
العامة والركائز األساسية للمعيار، وبناء المعيار 
التعريب،  عملية  إلى  الحاجة  ومدى  وتكوينه، 
تم  بيبليوجرافية  لتسجيلت  تطبيقية  ونماذج 

فهرستها باستخدام المعيار الجديد.
وإتاحة  وصف  مصادر  عن  مؤتمر  وفي 
2013م  أبريل   3 إلى   1 من  ُعِقَد  المصادر 
ورقة  منها  عمل  أوراق  عدة  قدمت  بالقاهرة، 
بين  الفهرسة  مستقبل  عن  رياض  محمد  خالد 
تقليدية AACR وثورية RDA؛ حيث يقارن 
حيث  من  التطبيقي  الجانب  من  المعيارين  بين 
إنشاء  في  المستغرق  والزمن  وبياناتها  الحقول 
)رياض،  المنشأة  التسجيلة  وحجم  التسجيلة 

2013م(.
وتناول وليم كوبيكي تدريب العاملين في مكتب 
مكتبة الكونجرس بالقاهرة على استخدام معيار 
الذي  التدريب  وهو  المصادر،  وإتاحة  وصف 
اإللكتروني  التعليم  نظم  أحد  عبر  إلكترونيًّا  تم 
الذي تم تطويره للعاملين بمكتب القاهرة تحت 
إشراف المكتبة الرئيسية في واشنطن، كما قدم 
للمعيار  وفًقا  العربية  المصادر  لفهرسة  نماذج 

.)Kopycki, 2013(
وفي دراسة ُقدَِّمْت في مؤتمر جمعية المكتبات 
المتخصصة، فرع الخليج العربي تناول العليمي 
والتحديات  ومفاهيمه  المعيار  أسس  )2013م( 

التي تواجه الفهارس العربية.
وبدأت الرسائل األكاديمية التي تتعلق بالمعيار 

تظهر في عام 2014م.
اد  لحمَّ الدكتوراه  رسالة  هي  رسالة  وأول 
لقواعد وصف  )2014م( وهي دراسة تحليلية 
المصادر وإتاحتها. ويهمنا من هذه الرسالة ما 
تناوله الباحث في الفصل الخامس حول الواقع 
التطبيقي التجريبي للمعيار من جانب المسئولين 
ويهمنا  معهم،  المتعاونة  والهيئات  المعيار  عن 

اإلحباث والدراسات
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والتجريب  التطبيق  السادس  الفصل  في  أيًضا 
في البيئة العربية، حيث أجرى الباحث دراسة 
المعلومات  مصادر  على  للمعيار  تجريبية 
للمسئولين  رأي  استطلع  أجرى  كما  العربية، 

عن الفهرسة في عدة جهات.
فيه  قدم  الذي  السابع  بالفصل  الرسالة  وتنتهي 
مجتمع  في  المعيار  لتطبيق  مقتَرًحا  الباحث 

المكتبات والمعلومات في مصر.
للشيماء  الماجستير  رسالة  هي  الثانية  الرسالة 
تحليلية  دراسة  وهي  )2014م(،  الزعفراني 
المصادر  وصف  معيار  الستخدام  تجريبية 
منها  ويهمنا  العربية.  المكتبات  في  وإتاحتها 
الفصلن الرابع والخامس؛ حيث تناول الفصل 
العربية  المكتبات  تواجه  التي  التحديات  الرابع 
في تطبيق المعيار واالستعداد لتنفيذه وتطبيقه، 
أما الفصل الخامس فهو عن التجريب والتشغيل 
بالتطبيق على مكتبة قسم المكتبات والمعلومات 

بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية.
مقدمة  دكتوراه  رسالة  فهي  الثالثة  الرسالة  أما 
منهج  عن  )2014م(  مصطفى  منى  من 
مقترح لتدريس معيار RDA بأقسام المكتبات 
والمعلومات بالجامعات المصرية. وقد تضمنت 
وإعداد  المقترح  الدراسة  منهج  بناء  الرسالة 
تطبيق  أو  بالتجريب  الباحثة  قامت  ثم  أدواتها، 
الثالثة بقسم  الجانب العملي على طلب الفرقة 
المكتبات والمعلومات في كل من جامعة القاهرة 

وجامعة حلوان.
يبين عرض الدراسات العربية السابقة أننا ما 
نزال في مرحلة البداية فيما يتعلق بهذا المعيار 
الجديد استعداًدا واستيعاًبا وتجريًبا واستخداًما 
الدراسة  هذه  أهمية  تبدو  هنا  ومن  وتطبيًقا. 
هذا  َتَبنِّي  طريق  على  الخطوات  توثق  التي 

المعيار الجديد بفاعلية في المكتبات العربية.
معيار وصف وإتاحة املصادر »وام«:

نشأة املعيار:
خلل ثلثة عقود تبعت َنْشَر الطبعة الثانية من 
)1978م(  األنجلو-أمريكية  الفهرسة  قواعد 
تغيرت بيئة الفهرسة؛ إذ على الرغم من أن قالب 
مستخدًما  كان  )مارك(  آليًّا  المقروءة  الفهرسة 

في وقت نشرها؛ فإن القواعد ُصممت في األساس إلنتاج الفهرسة في 
شكل بطاقي. وقد ُروجعت القواعد عدة مرات وبصفة منتظمة، ولكن 
البيانات بدأت تغير في الطريقة التي  التكنولوجيات الرقمية وقواعد 
المكتبات والمتاحف واألرشيفات المصادَر، وكيفية تنظيم  تجمع بها 

.)Maxwell, 2013, p.1( وحفظ المعلومات عن هذه المصادر
أصبح  والعشرين  الحادي  القرن  من  األول  العقد  منتصف  وبحلول 
واضًحا أن إصلح القواعد في طبعتها الثانية المراَجعة لم يُعْد كافًيا 
ثالثة  طبعة  إصدار  من  فَبَداًل  َثمَّ  ومن  لإلحلل؛  حاجة  هناك  وأن 
هو:  جديد  عمل  بإصدار  2005م  عام  القرار  اتخاذ  تم  القواعد  من 
تغيير  وتم   RDA: Resource Description and Access
 Joint Steering Committee for إلى  المشتركة  اللجنة  اسم 
دة كاملة من  Development of RDA )JSC(، وقد صدرت مسوَّ
 RDA وام« في« RDA وام« في نوفمبر 2008م، ثم نشر« RDA

Toolkit في يونيو 2010م.
العالم  يتلءم مع طبيعة  معيار  التغيير هو تصميم  الهدف من  وكان 
التي  والتعليمات  اإلرشادات  من  شاملة  مجموعة  متضمًنا  الرقمي، 
تغطي الوصف واإلتاحة لكل المصادر الرقمية والتناظرية، ينتج عنها 

تسجيلت يمكن استخدامها في بيئات رقمية متنوعة.
اإلعداد والنشر:

اللجنة  قيادة  تحت  إعداده  تم  2010م  عام  صدر  الذي  المعيار  هذا 
المشتركة إلعداد »وام«JSC( (، ممثلة لِستِّ هيئات مكتبية هي:

جمعية المكتبات األمريكية	 
اللجنة األسترالية عن الفهرسة	 
المكتبة البريطانية	 
اللجنة الكندية عن الفهرسة	 
المعهد المرخص الختصاصيي المكتبات والمعلومات )بريطانيا(	 
مكتبة الكونجرس	 

الوطنية  المكتبة  اسم  إلى  المعيار  من  2013م  مراجعة  أشارت  وقد 
األلمانية ضمن ممثلي الهيئات في اللجنة المشتركة.

أما الهيئات المشاركة في النشر فهي ثالث:
الكندية  المكتبات  جمعية  )شيكاغو(،  األمريكية  المكتبات  جمعية 
والمعلومات  المكتبات  الختصاصيي  المرخص  المعهد  )أوتاوا(، 

)لندن(.
الغرض والنطاق:

يقدم »وام RDA« مجموعة من اإلرشادات والتعليمات عن تسجيل 
البيانات لدعم اكتشاف المصدر، والبيانات التي يتم إنشاؤها باستخدام 
وام RDA لوصف المصدر، صممت لمساعدة المستفيدين في إنجاز 

األعمال التالية:
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اإليجاد: أي إيجاد المصادر التي تناظر أو تقابل استراتيجية بحث المستفيد.
تحديد الهوية: أي التأكيد على أن المصدر الموصوف يقابل المصدر 
الذي يتم البحث عنه، أو للتمييز بين مصدرين أو أكثر لهما الخصائص 

نفسها.
االختيار: أي اختيار المصدر الذي يناسب احتياجات المستفيد.

اإلتاحة: أي الحصول على أو الوصول إلى المصدر الموصوف.
 entity لوصف كيان RDA والبيانات التي يتم إنشاؤها باستخدام وام
َمْت لمساعدة  مرتبط بالمصدر )شخص، عائلة، هيئة، مفهوم، إلخ( ُصمِّ

المستفيدين في إنجاز األعمال التالية:
اإليجاد: أي إيجاد المعلومات عن ذلك الكيان وعن المصادر المرتبطة به.
تحديد الُهِويَِّة: أي التأكيد على أن الكيان الموصوف يناظر أو يقابل 
الكيان الذي يتم البحث عنه، أو للتمييز بين كيانين أو أكثر لهما أسماء 

مشابهة … إلخ.
التوضيح: أي لتوضيح الَعلقة  بين اثنين أو أكثر من تلك الكيانات، أو 

لتوضيح العلقة بين الكيان الموصوف واسم ُيعرف به الكيان.
اإلدراك أو الفهم: أي إدراك أو فهم سبب اختيار اسم معين أو عنوان 

معين أو شكل اسم أو عنوان كاسم مفضل أو عنوان مفضل للكيان.
ويقدم وام RDA مجموعة شاملة من اإلرشادات والتعليمات التي 

.)RDA, 2013( تغطي كل أنواع المحتوى والوسائط
املالمح األساسية:

المصادر  لوصف  للتوسع  وقابًل  مرًنا  عمل  إطار   RDA وام  يقدم 
التي أنتجت وبثت باستخدام التكنولوجيات الرقمية، فضًل عن خدمة 
أو صيغ  أشكال  في  المنتجة  المصادر  تنظم  التي  الهيئات  احتياجات 

غير رقمية.
وقد ُصمم وام RDA ألخذ ميزة الفعاليات والمرونة في أسر البيانات 
بفضل  ممكًنا  أمًرا  أصبح  ما  وعرضها،  واسترجاعها  واختزانها 

تكنولوجيات قواعد البيانات الجديدة.
َم وام RDA بحيث يكون متوافًقا مع التكنولوجيات الموروثة  وقد ُصمِّ

التي ما تزال تستخدم في كثير من تطبيقات اكتشاف المصادر.
وهناك خط واضح في وام RDA للفصل بين اإلرشادات والتعليمات 
عن تسجيل البيانات، وتلك األخرى عن تمثيل البيانات. وقد نشأ هذا 
الفصل إلتاحة مرونة كافية في االختزان والعرض للبيانات المنتجة 
باستخدام وام RDA. وقد جاءت اإلرشادات والتعليمات عن تسجيل 
البيانات في الفصول من 1 إلى 37، أما ما يتعلق بتمثيل البيانات فقد 

.)RDA ,2013( Fو D تم تغطيته في الملحقين
عالقة املعيار باملعايري األخرى لوصف املصادر وإتاحتها:
األنجلو- الفهرسة  قواعد  أنشأتها  التي  RDA على األسس  وام  ُبني 

أمريكية »قاف« وتقاليد الفهرسة التي قامت عليها.

 »AACR إن التعليمات التي اشتقت من »قاف
أعيد تشغيلها إلنتاج معيار يكون أسهل في  قد 
فعالية  للتكيُّف، وأكثر  قابلية  االستخدام، وأكثر 
عند تطبيقه. والعامل المفتاحي في تصميم وام 
RDA هو الحاجة إلى تكامل البيانات المنتجة 
البيانات  قواعد  في   RDA وام  باستخدام 
 »AACR »قاف  باستخدام  المنشأة  الموجودة 

والمعايير المرتبطة بها.
إنشاء  في  المستخدمة  األخرى  المعايير  ومن 
للوصف  الدولي  التقنيَن  نجد:   RDA وام 
 »21 البيبليوجرافي »تدوب« وصيغة »مارك 
 »21 »مارك  وصيغة  البيبليوجرافية  للبيانات 

للبيانات االستنادية.
وتتوافق مجموعة عناصر وام RDA مع تدوب، 

.Dublin Core و»مارك 21«، ودبلن كور
 RDA/ONIX مع   RDA وام  ويتوافق 
 Framework for Resource

.Categorization
 RDA وام  تصميم  عند  االعتبار  في  أخذ  وقد 
المجتمعات  في  المستخدمة  الميتاداتا  معايير 
الناشرين،  المتاحف،  )األرشيفات،  األخرى 
الويب الداللي … إلخ( وكان الغرض هو تحقيق 
مستوى فعال من قابلية التشغيل التبادلي بين تلك 

.RDA    )RDA, 2013( المعايير ووام
تشكل  اليت  املفاهيمية  النماذج 

أساس وام:
هو   RDA وام  تصميم  في  ا  مهمًّ عنصًرا  إن 
للبيانات  المفاهيمية  النماذج  على  اعتماده 
أنشأها  التي  واالستنادية  البيبليوجرافية 
المكتبات  ومؤسسات  لجمعيات  الدولي  االتحاد 
الوظيفية  المتطلبات  قدم كل من  فقد  »االفل«؛ 
 Functional البيبليوجرافية  للتسجيلت 
 Requirements for Bibliographic
للبيانات  الوظيفية  والمتطلبات   Records
 Functional Requirements االستنادية 
إطار   RDA وام  ل   for Authority Data

عمل أساس لدعم:
المحتوى . 1 أنواع  لكل  الشاملة  التغطية 

والوسائط.
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المرونة والقابلية للتوسع الحتواء خصائص . 2
المصادر الجديدة الناشئة.

قابلية التكيف للبيانات المنتجة للعمل ضمن . 3
مدى عريض من البيئات التكنولوجية.

إن عناصر بيانات وام RDA لوصف المصادر 
والعالقات  الخصائص  عامة  بصفة  تعكس 
التعبيرة،  العمل،  بالكيانات:  المرتبطة 

التجسيدة، المفرد.
الدولية  الفهرسة  مبادئ  بيان  ويشكل 
 The IFLA Statement لالفال 
        of International Cataloging
الفهرسة  )Principles )2009مبادئ 

.RDA المستخدمة في ثنايا وام
أهداف املعيار:

يعمل المعيار على تحقيق األهداف التالية:
االستجابية الحتياجات المستفيد:

تمكين المستفيد من اكتشاف مصادر المعلومات 
من  أو  عبر  عليها  والحصول  إليها  والوصول 

خلل أداء خمسة أفعال هي:
على  الحصول  االختيار،  التحديد،  اإليجاد، 

المصدر، الفهم.
فعالية التكلفة:

لدعم  الوظيفية  المتطلبات  البيانات  تلبي  أن 
أعمال المستفيد بطريقة فعالة اقتصاديًّا.

المرونة:
أي إنه ينبغي أن تعمل البيانات بشكل مستقل عن 
القالب أو الشكل االتصالي، أو الوسيط، أو النظام 
البيانات،  هذه  توصيل  أو  الختزان  المستخدم 

بحيث تكون قابلة للستخدام في بيئات مختلفة.
االستمرارية:

البيانات قابلة للندماج  أي إنه ينبغي أن تكون 
في قواعد البيانات الحالية )خصوًصا تلك التي 
من  بها  يرتبط  وما   AACR باستخدام  أنشئت 

معايير(.
مبادئ المعيار:

وصياغتها  البيانات  عناصر  اختيار  يحكم 
المبادئ التالية:

التمييز:
يجب أن تميز البيانات التي تصف المصدر ذلك 

المصدر عن غيره من المصادر، ويجب أن تميز البيانات الواصفة 
لكيان مرتبط بمصدر ذلك الكيان عن غيره من الكيانات.

الكفاية:
المناسب  المصدر  اختيار  المستفيد من  لتمكين  الكافية  البيانات  تقديم 

الحتياجاته.
العالقات:

الموصوف  المصدر  بين  تربط  التي  المهمة  الَعلقات  إلى  اإلشارة 
وغيره من المصادر ذات العلقة.

ويجب أن تعكس البيانات الواصفة لكيان مرتبط بمصدر كل العلقات 
البيبليوجرافية المهمة بين ذلك الكيان وغيره من الكيانات ذات العلقة.

التمثيل:
يجب أن تعكس البيانات الواصفة تمثيل المصدر لنفسه.

ويجب أن يكون االسم أو شكل االسم المختار كاسم مفضل لشخص 
أو عائلة أو هيئة:

بذلك  المرتبطة  المصادر  في  وجوًدا  األكثر  االسم  شكل  أو  االسم 
الشخص أو العائلة أو الهيئة.

أو االسم أو شكل االسم المقبول أو الموافق عليه باللغة المفضلة لهيئة 
الفهرسة، واألسماء األخرى واألشكال األخرى للسم يجب أن تسجل 

.variant كأسماء مختلفة
والعنوان المختار كعنوان مفضل يجب أن يكون:

العنوان األكثر وجوًدا في المصادر التي تجسد العمل في لغته األصلية.
أو العنوان الموجود في المصادر المرجعية.

والعناوين األخرى أو األشكال األخرى من العنوان يجب أن تسجل 
كعناوين مختلفة.

الدقة:
التزام الدقة فيما ُيَقدَُّم من بيانات من خلل إضافة معلومات تصحح 

األخطاء أو توضح الغموض.
النسبة:

يجب أن تعكس البيانات التي تسجل العلقات بين المصدر والشخص 
سواء  المسئولية  نسبة  المصدر  بذلك  المرتبطة  الهيئة  أو  العائلة  أو 
إما في  المسئولية يمكن أن توجد  أم غير دقيقة، ونسبة  أكانت دقيقة 

المصدر نفسه أو في المصادر المرجعية.
شيوع االستخدام أو الممارسة:

يجب أن تعكس البيانات التي ال تنسخ من المصدر نفسه االستخدام الشائع 
في اللغة والهجائية المختارة لتسجيل البيانات التي تفضلها هيئة الفهرسة.

وعندما يكون هناك أكثر من جزء واحد من اسم الشخص أو الهيئة؛ 
فإن الجزء المختار كعنصر أول من االسم المفضل يجب أن يعكس 
االستخدام أو الممارسة في الدولة واللغة وثيقِة الصلة بذلك الشخص 

أو العائلة.
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التوحيد:
بكتابة  المتعلقة   RDA وام  في  الواردة  الملحق  تخدم  أن  يجب 
وعلمات  العناصر،  وترتيب  والمختصرات،  الكبيرة،  الحروف 
أو  التي تصف مصدًرا  البيانات  تمثيل  التوحيَد في  الترقيم وغيرها، 

.)RDA, 2013( كياًنا مرتبًطا بالمصدر
البناء والتكوين:

تتكون بنية وام RDA من:
بالمعايير  وعلقاته  وملمحه  ومجاله  منه  الغرض  تتناول  مقدمة 
األخرى للفهرسة، واألسس النظرية التي يستند إليها، واألهداف التي 
يسعى لتحقيقها، وعناصر البيانات التي يغطيها، والمبادئ التي يلتزم 
 37 على  موزعة  والعلقات،  الكيانات  تتناول  أقسام  عشرة  ثم  بها، 
هذه  خصائص  لتسجيل  واإلرشادات  التعليمات  على  تحتوي  فصًل 
الكيانات والعلقات بينها، ثم 13 ملحًقا تتناول بعض القواعد والقوائم 

والنماذج المساعدة، وأخيًرا »مسرد للمصطلحات« ثم كشاف.
وقد وزعت األقسام العشرة طبًقا للكيانات والعلقات، كما يلي:

القسم األول: تسجيل خصائص تجسيدة ومفرد أو نسخة.
القسم الثاني: تسجيل خصائص عمل وتعبيرة.

القسم الثالث: تسجيل خصائص شخص، وعائلة، وهيئة.
القسم الرابع: تسجيل خصائص مفهوم، وشيء، وحدث، ومكان.

وتعبيرة،  ما،  عمل  بين  األولية  العلقات  تسجيل  الخامس:  القسم 
وتجسيدة، ومفرد أو نسخة.

القسم السادس: تسجيل علقات أشخاص، وعائلت، وهيئات ترتبط 
بمصدر ما.

القسم السابع: تسجيل علقات موضوع بعمل ما.
القسم الثامن: تسجيل العلقات بين األعمال والتعبيرات والتجسيدات، 

والمفردات أو النسخ.
القسم التاسع: تسجيل العلقات بين األشخاص، والعائلت والهيئات.

المفاهيم، واألشياء، واألحداث،  العاشر: تسجيل العلقات بين  القسم 
واألماكن.

ويعكس هذا التوزيع التقسيم اآلتي:
لوصف  الخصائص  أو  البيانات  عناصر  لتسجيل   4–1 األقسام 

الكيانات.
األقسام 5–10: لتسجيل العلقات بين الكيانات كما يلي:

5–7: للعلقات بين عمل ما والكيانات التي ترتبط به: تعبيرة، تجسيدة، 
مفرد أو نسخة، شخص، هيئة، عائلة، مفهوم، شيء، حدث، مكان.

الثلث  المجموعات  من  كل  في  الكيانات  بين  للعلقات   :10–8
وبعضها البعض.

األهداف  يتضمن  بفصل  قسم  كل  ويبدأ 
الوظيفية والمبادئ والتعليمات العامة.

العناصر  من  مجموعة  تحديد  تم  أنه  ويلحظ 
 core البؤرية  »العناصر  عليها  أطلق 
الحد  تمثل  المجموعة  هذه   ،»elements
األدنى من العناصر التي يجب أن تحتوي على 
اللزمة  والعلقات  الخصائص  تعكس  بيانات 
أداء  في  للمستفيد  ممكنة  فائدة  أقصى  لتحقيق 
البؤرية« نوعين؛  مهامِّه. وتتضمن »العناصر 
األول: »عناصر بؤرية« صريحة، حيث يذكر 
بؤرية  والثاني: »عناصر  العنصر،  تحت  ذلك 
بشرط core element if«؛ حيث يذكر تحت 
يعتمد  الذي  الشرط  أو  الموقف  شرح  العنصر 
بؤريًّا«،  »عنصًرا  العنصر  هذا  العتبار  عليه 
وإلى جانب العناصر البؤرية والبؤرية بشرط، 
اإلضافية  العناصر  من  مجموعة  أيًضا  هناك 
التي يجب أن يتضمنها الوصف كمتطلب لتمييز 
أو  المصادر  الكيان عن غيره من  أو  المصدر 

الكيانات.
ويتيح »وام RDA« بناء نقاط الوصول:

التي  والمختلفة  المفضلة  الوصول  نقاط   -
واألشخاص،  والتعبيرات،  األعمال،  تمثل 

والعائلت، والهيئات.
- نقاط الوصول المفضلة التي تسجل العلقات 

اآلتية:
أو  وعمل  ما  تجسيدة  بين  األولية  العلقات   -

تعبيرة تتمثل في هذه التجسيدة.
واألشخاص،  ما  مصدر  بين  العلقات   -
بهذا  المرتبطة  والهيئات  والعائلت، 

المصدر.
والتعبيرات،  األعمال  بين  العلقات   -

والتجسيدات، والمفردات أو النسخ.
والعائلت،  األشخاص  بين  العلقات   -

والهيئات.
نفسه،  العنوان  وصول:  كنقاط  العناوين   -
العنوان الموازي، العنوان المختلف … إلخ.
للتقنين  الوصف  حقول  ترتيب  أن  ويلحظ 

اإلحباث والدراسات
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وعناصر  البيبليوجرافى،  للوصف  الدولي 
البيانات وعلمات الترقيم غير مطلوبة، كما لن 
)المستخدم  الرئيسي  المدخل  مصطلح  يستخدم 
ومع  التقنين،  هذا  في  البطاقي(  الفهرس  في 
الوصول  نقاط  الختيار  حاجة  هناك  تظل  هذا 
المفضلة لعمل ما أو تعبيرة ما إلنشاء اإلشارات 
في  والتعبيرات  األعمال  البيبليوجرافية ولجمع 

فهارس الخط المباشر.
أدوات التطبيق:

أي  توليفية،  كأداة   RDA Toolkit صممت 
واستخدام  بعرض  يسمح  تطبيقي  كبرنامج 
محتويات  في  لإلبحار  سهلة  بطريقة  المعيار 
وإرشادات ونماذج الكيانات، وهي تستخدم على 
الخط المباشر كأداة عمل وألغراض التدريب.

تضم األداة:
hypertext في صورة RDA معيار

AACR قواعد الفهرسة األنجلو-أمريكية
الفهرسة  وبرنامج  الكونجرس  مكتبة  سياسة 

التعاوني.
مهام سير العمل والوثائق اإلجرائية األخرى.

المقابلت أو التحويلت إلى خطط متعددة بما 
في ذلك »مارك 21«.

المصادر  وإتاحة  وصف  معيار  بين  مقارنة 
وقواعد الفهرسة األنجلو-أمريكية:

)أ( البناء والتكوين:
يتكون »وام« من عشرة أقسام رئيسة تضم 37 
فصًل. األقسام 1–4 خاصة بتسجيل الخواص. 
أما األقسام 5–10 فهي خاصة بتسجيل الَعلقات 

ويلحق بالمعيار 13 ملحًقا.
األول:  القسم  قسمين؛  من  فيتكون  »قاف«  أما 
والقسم  فصًل؛   13 ويضم  بالوصف  خاص 
المقننة  والعناوين  بالرءوس  خاص  الثاني: 
واإلحاالت ويضم 6 فصول لمداخل األشخاص 
ويذيل  المقننة واإلحاالت،  والعناوين  والهيئات 

المعيار بخمسة ملحق.
)ب( نقاط اإلتاحة:

اإلتاحة  نقاط  لبناء  تعليمات  »وام«  يعطي 

والعائلت  واألشخاص  والتعبيرات  لألعمال  والمختلفة  المفضلة 
نفسه  العنوان  الستخدام  وإرشادات  تعليمات  يعطي  كما  والهيئات، 
والعنوان الموازي أو العنوان المختلف كنقطة إتاحة، ويعطي تعليمات 
حول العناصر األخرى كنقاط إتاحة ولكن يترك للهيئات التي تستخدم 
وقد  المستفيدين.  الحتياجات  وفًقا  اإلضافية  العناصر  تحديد  »وام« 

اختفت من المعيار فكرة المدخل الرئيسي والمداخل اإلضافية.
أما »قاف« فيعطي نقاط إتاحة تتعلق باألشخاص والهيئات والعناوين 

المقننة مع َتَبنِّي فكرة المدخل الرئيسي والمداخل اإلضافية.
)ج( مستويات الوصف:

يوجد مستويان للوصف في »وام« هما:
من  األدنى  الحد  تمثل  وهي  البؤرية،  العناصر  األول:  المستوى 

العناصر التي تحدد هوية التسجيلة وتصفها.
المستوى الثاني: تطبيق كل القواعد الواردة بالمعيار على المصدر 

الموصوف.
بينما توجد ثلثة مستويات للوصف في »قاف« هي:

المستوى األول: يشتمل على الحد األدنى للحقول وعناصر البيانات 
المطلوبة في الوصف.

حقول  ويضم  األول  المستوى  من  تفصيل  أكثر  الثاني:  المستوى 
الوصف الثمانية مع حذف بعض العناصر داخل بعض الحقول.

جميع  فيه  تستخدم  الذي  اكتمااًل  األكثر  المستوى  الثالث:  المستوى 
الحقول والعناصر وتطبيق كل القواعد الواردة بالمعيار والتي تنطبق 

على المصدر الموصوف.
ويلحظ أن »وام« يضع عناصر البيانات دون االلتزام بترتيب حقول 
أو علمات ترقيم، أما »قاف« فيضع الوصف في ثمانية حقول تتخذ 
البيانات  عناصر  من  مجموعة  بداخله  حقل  كل  ويضم  معيًنا  ترتيًبا 

تفصل بينها علمات ترقيم محددة.
وعناصر البيانات في »وام« تزيد عن عناصر البيانات المحددة في 

»قاف«.
)د( المصطلحات:

َتِرْد في »قاف« مثل: مفهوم،  لم  يستخدم »وام« مصطلحات جديدة 
المصطلحات  إلى  باإلضافة  هذا  حادث،  كيان،  تجسيدة،  تعبيرة، 
العنوان،  الوصف مثل:  تعبر عن حقول  التي  الفهرسة  الراسخة في 
السلسلة، الطبعة، تلك التي وردت من قبُل في »قاف« )زايد، يسرية 

2009م(.
استخدام معيار وصف وإتاحة المصادر وتطبيقه في البيئة العربية:

المكتبات والمرافق البيبليوجرافية العربية والتطبيق:
الفعلي  التطبيق  أن  إال  2010م  عام  يونيو  في  المعيار  رغم صدور 
له بدأ منذ األول من أبريل عام 2013م في مكتبة الكونجرس ثم في 



92

البريطانية،  المكتبة  الدولي، مثل:  النطاق  المكتبات على  غيرها من 
ومكتبة وأرشيف كندا، والمكتبة الوطنية األسترالية.

علم  حد  على  قليلة،  مكتبات  سوى  نجد  ال  العربي  الجانب  وعلى 
الباحث، هي التي بدأت بالفعل في تطبيق هذا المعيار الجديد، منها: 
مكتب مكتبة الكونجرس بالقاهرة، ومكتبة الجامعة األمريكية بالقاهرة. 
واألمر طبيعي بالنسبة لهما فهما يطبقان النظم األمريكية بصفة عامة، 
القواعد  يطبق  بالقاهرة  الكونجرس  مكتبة  مكتب  أن  هنا  المفيد  لكن 
على مصادر المعلومات العربية؛ إذ يعرض وليم كوبيكي في ورقة 
قدمها في مؤتمر)kopycki, 2013( نماذج لتسجيلت بيبليوجرافية 
ألعمال عربية أنجزها مكتب مكتبة الكونجرس بالقاهرة الذي يطبق 
)انظر:  »وام«  لمعيار  وفًقا  الفهرسة  في  الكونجرس  مكتبة  سياسة 
شكل 1(. ويبدو أن مكتبة الجامعة األمريكية بالقاهرة تعتمد بالنسبة 

للمصادر األجنبية على استيراد تسجيلتها وفًقا للمعيار الجديد.
قطر  مكتبة  المعيار  هذا  تطبيق  بدأت  التي  األخرى  المكتبات  ومن 
الوطنية )انظر: أشكال 2، 3( )خيري، إيمان 2014م(، وأيًضا مكتبة 

جامعة زايد )اإلمارات العربية المتحدة( )انظر: 
شكل 4(.

اإلحباث والدراسات

.شكل )1( منوذج فهرسة كتاب عريب مبكتب مكتبة الكونجرس بالقاهرة

شكل )3( مثال من امللف االستنادي ملكتبة قطر الوطنية.

شكل )4( تسجيلة من فهرس مكتبة جامعة زايد.

شكل )2( منوذج »مارك 21« للبيانات يف مكتبة قطر الوطنية.

البيبليوجرافية  المراكز  أن  للنظر  اللفت  لكن 
المعيار،  تطبيق  بعُد  تبدأ  لم  الكبيرة  العربية 
الموحد  العربي  الفهرس  أن  هو  نجده  ما  فكل 
خطة  اإلنترنت:  على  موقعه  على  وضع  قد 
»وام«  تقنين  لتطبيق  الموحد  العربي  الفهرس 
إلى  تنقسم  وهي  الموحد(.  العربي  )الفهرس 
الفني وفي  الزمنية، والمستوى  الخطة  قسمين: 
الخطة الزمنية نلحظ أن االنطلق في سبتمبر 
مصاحبة  نقاش  حلقة  عمل  تم  حيث  2013م 
لفعاليات الملتقى السادس للفهرس في المغرب، 
لقواعد  الفهرس  تفسير  بإصدار  تنتهي  وهي 

»وام« في نهاية الفصل األول لعام 2015م.
من  ينطلق  فإنه  الفني؛  بالمستوى  يتعلق  وفيما 
الفصل الثاني 2014م حيث سيبدأ تطبيق قائمة 
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بداية  2014م  الثالث  والفصل  المصطلحات، 
تطبيق الحقول؛ أي نوع المادة أو الوسيط الحامل 
للمعلومات، وبداية الفصل الرابع 2014م إعداد 
واجهة بالتسجيلة؛ كي تفهرس مرة واحدة فقط 
عليها،  الربط  يمكن  استنادية  كتسجيلة  وتكون 
ويلي ذلك إعداد واجهة البحث والعرض وفًقا ل 

.»FRBR فربر«
وأما الفهرس الموحد التحاد مكتبات الجامعات 

المصرية فلم يبدأ بعُد في تبني هذا المعيار.
ونشير هنا إلى تسجيل رسالة ماجستير في قسم 
المكتبات والوثائق والمعلومات بجامعة القاهرة 
لخلود ممدوح إسماعيل عن: كيف يمكن للمكتبة 
تطبيق  المصرية(  الكتب  )دار  بمصر  الوطنية 
يقتضيه  الذي  وما  »RDA«؟  الجديد  التقنين 
هذا التطبيق من متطلبات وإمكانات؟ وما مدى 
وما  لديها؟  واإلمكانات  المتطلبات  هذه  توافر 
خللها؟  من  التطبيق  هذا  لتنفيذ  السبل  أفضل 

)إسماعيل، خلود 2014م(.
العربي  عالمنا  في  زلنا  ما  أننا  يتضح  وهكذا 
لمعيار »وام«، وأن األمر  التطبيق  بدايات  في 
االستعداد،  في  االهتمام  من  المزيد  يتطلب 

والعمل الجاد، والسرعة في األداء.
استطالعات رأي:

العربي  الفهرس  أقامه  رأي  باستطلع  نبدأ 
لقواعد  العربية  المكتبات  تطبيق  حول  الموحد 
نتيجة  وكانت  2013م(  )مايو   »RDA«
وكانت  ضروري  إما  بين  تتراوح  االستطلع 
نسبته %71.2، واالختيار الثاني: يحتاج لوقت 
وجهد وكانت نسبته %25.4، واالختيار الثالث: 

غير ذي جدوى وكانت نسبته 3.4%.
الزعفراني )2014م، ص201( أن  وفي رأي 
قيمة  أدرك  من  هو  ضروري  أنه  اختار  من 
التطور  مواكبة  في  منه  ورغبة  القواعد  تلك 

والتحديث ولكنه أغفل واقعنا العربي.
زلنا  ما  بأننا  الثاني  االختيار  اختار  من  وأما 
فما  فعًل  الواقع  هو  فهذا  وجهد  لوقت  نحتاج 
لتوحيد  وتحتاج  لتطوير  تحتاج  فهارسنا  زالت 
ولضبط جودة في بنيتها أكثر، كما نعاني من قلة 

عدد المفهرسين المحترفين.

نظرة  فله  منها  جدوى  ال  أنه  يرى  الذي  الثالث  الخيار  اختار  ومن 
تشاؤمية وفي حاجة إلعادة قراءة القواعد من جديد.

نشير أيًضا إلى استطلعات رأي أجراها باحثون، وليس مؤسسات. 
أولها استطلع خالد رياض؛ فقد أخذ عينة من المفهرسين الذين قاموا 
بإنشاء تسجيلت بيبليوجرافية و/أو استنادية باستخدام كل من قواعد 
مفهرسي  من   24( عليهم  استبيان  بتوزيع  وقام   AACRو  RDA
كل من مكتب مكتبة الكونجرس بالقاهرة ومكتبة الجامعة األمريكية 

بالقاهرة( وجاءت نتيجة االستبيان على الوجه التالي:
مدى االستيعاب للقواعد: 12.5 ممتاز، 54.17 جيد جدًّا، 20.83 	 

جيد، 12.5 مقبول.
ممتاز 	  القوالب:  بواسطة  المنشأة  التسجيلت  عن  الرضا  مدى 

12.5، جيد جدًّا 45.83، جيد 37.50، مقبول 4.17.
الزمن المستغرق في إنشاء التسجيلت بواسطة القواعد ومقارنتها 	 

الوقت  في  أقصر   ،12.5 الوقت  في  مساوية  »قاف«:  بقواعد 
4.17، أطول في الوقت 83.33.

مقارنة جودة التسجيلت وفًقا للمعيار بمثيلتها باستخدام »قاف«: 	 
تسجيلت RDA أفضل 41.66، تسجيلت RDA ليست أفضل 
البيبليوجرافية أفضل   RDA 29.17، تسجيلت  على اإلطلق 

8.34، تسجيلت RDA االستنادية أفضل 20.83.
عدم استيعاب القواعد 4.76 %	 
الرئيسي 	  السبب  هذا هو  أن  %95.24، وواضح  البيانات  حجم 

في أن التسجيلت تستغرق وقًتا أطول من مثيلتها في تسجيلت 
»قاف«.

ويرى خالد رياض أن عدم االستيعاب الكافي للقواعد الجديدة َمَردُُّه الحاجة 
إلى مساحة من الوقت كي يتم التأقُلم معه، وأنه بالممارسة المستمرة سوف 
يؤدي ذلك في النهاية إلى مزيد من الفهم واالستيعاب لهذه القواعد ومن َثمَّ 

زيادة نسبة الرضا عنها.
كما الحظ عدم جدوى بعض تلك القواعد المستحدثة في ADR في إدخال 
مزيد من التبسيط لقواعد RCCA التي أصابها الجمود، بل على العكس 
من ذلك تبين أن بعض هذه القواعد قد زادت تعقيًدا على تعقيد وازداد حجم 
البيانات المدخلة على التسجيلت؛ مما زاد من الُجهد والوقت المستغرق في 

إعداد هذه التسجيلت )رياض، 3102م، ص6–11(.
استبانة   )642–232 ص  )4102م،  حماد  َأَعدَّ  للدكتوراه  دراسته  وفي 
وزعها على المفهرسين في نفس المكانين للستطلع السابق وبواقع 22 
استبانة منها 51 في مكتب مكتبة الكونجرس بالقاهرة و7 في مكتبة الجامعة 

األمريكية بالقاهرة. وجاءت نتائج الدراسة على النحو التالي:
أن الوعي بمبررات التطبيق لدى المفهرسين بالمكتبات التي شرعت 	 

في التطبيق كان بدرجة مرتفعة.
بالقاهرة 	  الكونجرس  لمكتبة  اإلقليمي  )المكتب  المؤسستين  هاتين  أن 

ومكتبة الجامعة األمريكية بالقاهرة( لديهما سياسات تدريبية وتطبيقية 
لمعيار ADR محددة وواضحة بدرجة كبيرة.
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وأن المعرفة ببنية معيار ADR ومكوناته لدى المفهرسين بالمكتبات 	 
التي شرعت في التطبيق كان بدرجة مرتفعة.

بالمكتبات 	  المفهرسين  لدى   ADR معيار تطبيق  الرضا عن  أن  كما 
التي شرعت في التطبيق كان بدرجة متوسطة.

أن أبرز مشكلت التطبيق لمعيار ADR بهاتين المؤسستين )المكتب 	 
األمريكية  الجامعة  ومكتبة  بالقاهرة  الكونجرس  لمكتبة  اإلقليمي 

بالقاهرة( كانت على النحو التالي:
إلى 1.   2RCAA األنجلو-أمريكية  الفهرسة  قواعد  من  التحول  عملية 

.ADR معيار
حداثة التجربة لدى العاملين بالمكتبة.2. 
حداثة المعيار والتخوف من الجوانب السلبية المستقبلية التي تنتج عن 3. 

تطبيقه في هذه المرحلة المبكرة.
تطبيق 4.  أثناء  المكتبة  واجهتها  التي  المشكلت  إحدى  التمويل  شكل 

المعيار.
الذين  المفهرسين  على  الزعفراني  الشيماء  طرحته  الذي  االستبيان  أما 
وإرساله  توزيعه  تم  فقد  واستنادية؛  بيبليوجرافية  تسجيلت  بإنشاء  قاموا 
الكونجرس  مكتبة  مكتب  موظفي  أحد  على  اإللكتروني  البريد  خلل  من 
 nairarbiL ADR بالقاهرة، وكذلك على المسئول عن مجموعة النقاش
بمكتبة  فهرسة  وأخصائي   koobecaF االجتماعي  التواصل  موقع  على 
المعيار  أيًضا لمجموعة حضور ندوة عن  اإلسكندرية، وأرسل االستبيان 

كان عدد أعضاءها 05 لم يستجب منهم سوى عشرة.
وقد دارت األسئلة حول مدى فهم أخصائي المكتبات للمعيار )تشير النتائج 
)تبين  الجديد  المعيار  فائدة  ومدى  بالمعيار(  المعرفة  تعكس  اإلجابات  أن 
النتائج تقبل المعيار( وفائدة المعيار للمكتبات العربية )الغالبية ترى نجاح 

المعيار بشرط التهيئة له(.
وتخلص الباحثة إلى أنه بالرغم من أن استقبال المعيار في المكتبات العربية 
غير ممهد فإنه سيأتي اليوم ويستخدم في كثير من المكتبات بطبيعة حال 

التطور القادم ال محالة )الزعفراني، الشيماء 4102م، ص 202–502(.
التجريب:

جرى اختبار »وام« بعد إطلقه للستخدام، من قبل المكتبات الوطنية 
الزراعية،  الوطنية  المكتبة  الكونجرس،  )مكتبة  أمريكا  في  الثلث 
المكتبة الوطنية الطبية(، والغرض من االختبار هو تأكيد إمكان التنفيذ 
من النواحي التشغيلية والفنية واالقتصادية، وكان ذلك بدًءا من أول 
أكتوبر 2010م حتى نهاية مارس 2013م. وقد تخلل هذه الفترة قيام 
مكتبة الكونجرس بوضع خطة تدريبية على استخدام »وام« شملت 

محاضرات وعروًضا تقديمية داخل فصول دراسية وغير ذلك.
وقد عملت لجنة التوجيه المشتركة على تنفيذ التوصيات التي وردت 

في التقرير النهائي للختبار.
ومعنى هذا أن التطبيق في البيئة العربية يتطلب التجريب قبل التطبيق 
الفعلي، ويتطلب إجراء االختبارات على مصادر المعلومات العربية؛ 
تلبي  التي  واإلضافات  التعديلت  بعض  إدخال  األمر  يحتاج  فقد 

احتياجات المكتبات العربية.
نفس  بواسطة  التجريب  كان  أخرى  ومرة 
يتعلق  فيما  إليهم  اإلشارة  السابق  الباحثين 
ولم  المعيار،  في  المفهرسين  رأي  باستطلع 
لمركز  أو  لمكتبة كبيرة  الباحث تجريًبا  يرصد 

ببليوجرافي كبير.
قام رياض )2013م، ص4–5( أحد المفهرسين 
بإنشاء  بالقاهرة،  الكونجرس  مكتبة  بمكتب 
تسجيلت بيبليوجرافية واستنادية باستخدام قواعد 
RDA؛ ومن َثمَّ عقد مقارنة بينها وبين التسجيلت 

.AACR التي قام بها باستخدام قواعد
ومن واقع التطبيق العملي على التسجيلت التي 

قام الباحث بإنشائها تم ملحظة اآلتي:
-   أن أغلب التسجيلت البيبليوجرافية واالستنادية 
المنشأة بواسطة قواعد RDA تستغرق وقًتا 
أطول عن نظيراتها المنشأة باستخدام قواعد 
AACR بنسب تتراوح بين %5 إلى 30% 
وبالنسبة  البيبليوجرافية،  التسجيلت  في 
للتسجيلت االستنادية بنسب تتراوح بين 5% 
تستغرقه  الذي  الكلي  الزمن  من   50% إلى 
وذلك  AACR؛  قواعد  باستخدام  التسجيلة 
وفًقا للبيانات المطلوب تسجيلها طبًقا للقواعد.

تلك  في  خاصة  اإلضافية،  المداخل  زيادة   -
التسجيلت التي تشتمل على أكثر من ثلثة 
مسئولين في أي بيان من بيانات المسئولية 
التأليف،  مثل:  إضافي  مدخل  المستوجبة 

التحقيق، المراجعة … إلخ.
MARC كقاسم مشترك في إعداد  بقاء  - أن 
 – واالستنادية  البيبليوجرافية  التسجيلت 
التعامل  في  مرونته  عدم  من  الرغم  على 
إلى عدم  RDA، قد أدى  مع بعض قواعد 
 RDA وجود فجوة عميقة في تطبيق قواعد
وجعلها — غالًبا — يتم التعامل معها بنفس 

.AARC مفهوم قواعد
الباحث  يرى  التي  التعديلت  بعض  -  وجود 
أنها دون جدوى أو فاعلية في إحداث كفاءة 
أو فاعلية أكبر للتسجيلة الببلوجرافية بالنسبة 
للمستفيدين منها، مقدًما أمثلة على ذلك في 

دراسته.

اإلحباث والدراسات
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العدد األول ديسمرب 2014

في  ص247–281(  )2014م،  حماد  وقام 
على  للمعيار  تجريب  بعمل  للدكتوراه  رسالته 
شكل  مستخدًما  العربية  المعلومات  مصادر 
االتصال مارك لترميز بيانات الفهرسة الناتجة 
عن تطبيق المعيار، وكانت التسجيلت وعددها 

)17( على النحو التالي:
بيبليوجرافية: )2( تسجيل صوتي، )6( كتاب، 

)2( دورية، )1( فيلم فيديو، )1( موقع ويب
استنادية: )1( شخص، )1( عائلة، )1( هيئة، 

)1( عمل، )1( تعبير.
العناصر  على  وعلق  حماد  هاني  شرح  وقد 
المشار إليها في التسجيلت، وذكر ضمن النتائج 
أن أغلب التسجيلت البيبليوجرافية واالستنادية 
وقًتا  تستغرق   RDA قواعد  بواسطة  المنشأة 
قواعد  باستخدام  المنشأة  نظيراتها  عن  أطول 

.AACR2
وفي رسالة الماجستير للشيماء الزعفراني تبين 
أن من أهم المشاكل التي ستواجه المفهرس في 
تقنين األسماء العربية الحديثة مشكلة افتقار معظم 
المؤلف؛  عن  تعريفية  لنبذة  العربية  المؤلفات 
ومن َثمَّ عدم توافر العناصر األساسية للمتطلبات 

FRAD. الوظيفية االستنادية للتسجيلة
بناء  على  قائم  تطبيقي  لنموذج  عرضت  وقد 
وتصميم قاعدة بيانات لجزء منتقى من مجموعة 
بجامعة  والمعلومات  المكتبات  قسم  مكتبة 
اإلسكندرية من كتب ودوريات تم تزويد المكتبة 

بها عام 2013م.
 80 البيانات  قاعدة  في  التسجيلت  عدد  وكان 
وعدد  كتاًبا  و44  دورية   36 منها  تسجيلة 

المؤلفين في القائمة االستنادية 121 اسًما.
وقد جاء العرض لبناء القاعدة مختصرا للغاية 

وركز على طريقة التشغيل ومتطلباته.
من  ُجْنُيَها  يمكن  التي  الفوائد  بعض  ورغم 
يتطلب  األمر  فإن  الفردية؛  التجارب  هذه  مثل 
المكتبات  جانب  من  واسع  نطاق  على  اختباًرا 
العربية الكبيرة على األقل)الزعفراني، الشيماء 

2014م، ص162، 192–199(.
التعليم والتدريب:

»وام«  الجديد  للمعيار  الجيد  التطبيق  يتطلب 

والمهارة  والخبرة  المعرفة  الكتساب  عليه  والتدرب  تعلمه  ضرورة 
اللزمة للقيام بالعمل.

وعادة ما يتم التعليم في األقسام األكاديمية للمكتبات والمعلومات، وهنا 
يمكن طرح أسئلة مثل:

أن  إلى  األنجلو-أمريكية  الفهرسة  قواعد  تدريس  في  نستمر  هل   –
تقرر المكتبات تطبيق المعيار الجديد وأن يترجم إلى العربية؟

– هل نوقف تدريس قواعد الفهرسة األنجلو-أمريكية ونقوم بتدريس 
المعيار الجديد للطلب؟

أعتقد أن اإلجابة القطعية هي إيقاف تدريس قواعد الفهرسة األنجلو-
أمريكية والبدء في تدريس المعيار الجديد؛ فقد حل هذا المعيار محل قواعد 
الفهرسة األنجلو-أمريكية، كما أن التعليم يسبق التطبيق عادة، وعندما 

يتخرج الطالب يجب أن يكون دارًسا لهذا المعيار أيًّا كان الوضع.
وننتقل إلى سؤال آخر:

هل يكون تدريس هذا المقرر جزًءا من مقرر عن تنظيم المعلومات، أم 
من مقرر عن الفهرسة، أم يتطلب األمر إفراد مقرر خاص له؟

األمر يتطلب التكيف وفق برنامج القسم األكاديمي، إال أن تعلم هذا 
المعيار يتطلب وقًتا طويًل إلى َحدٍّ ما، ومن َثمَّ ُيقترح تخصيص مقرر 
للفهرسة  األخرى  الجوانب  تناول  يتم  أن  على  المعيار  عن  متكامل 

ضمن مقرر عن تنظيم المعلومات أو ما شابه.
وحسًنا فعل قسم المكتبات والمعلومات بجامعة عين شمس الذي طرح 
برنامًجا جديًدا للمكتبات والمعلومات ابتداء من العام 2014م/2015م 
المستوى  في  اختياري  مقرر  على  اشتمل  المعتمدة،  الساعات  بنظام 
األول بعنوان: مدخل إلى تنظيم المعرفة. ومقرر في المستوى الثالث 
عن قواعد وصف المصادر وإتاحتها )مك 203( بثلث ساعات معتمدة 
كمقرر إجباري، وأيًضا في المستوى الخامس قواعد وصف المصادر 

وإتاحتها )2( مك 502 بثلث ساعات معتمدة )جامعة عين شمس(.
والمعلومات  والوثائق  المكتبات  لقسم  الجديد  البرنامج  يتضمن  ولم 
لجامعة القاهرة الذي بدأ تطبيقه 2013م/2014م مقرًرا مستقلًّ عن 
الوصفية  الفهرسة  بعنوان  مقرر  ضمن  ُيدرس  ولكنه  المعيار  هذا 
والميتاداتا في الفرقة الثانية بواقع 4 ساعات نظري وساعتين عملي 

)جامعة القاهرة(.
لتدريس  مقترح  منهج  بعنوان:  دكتوراه  رسالة  إلى  اإلشارة  وتجدر 
المصرية  بالجامعات  والمعلومات  المكتبات  بأقسام   RDA معيار 
إلى  انتهت  2014م(  )مصطفى،  مصطفى  الفتاح  عبد  منى  للباحثة 
طرق  إلى  إشارة  مع  والمحتوى  األهداف،  يحدد  مقترح  برنامج 
التدريس واألنشطة التعليمية والوسائل التعليمية والتقويم والمصادر 
التي يعتمد عليها. وقامت باختبار مدى إمكانية تدريس المعيار بأقسام 
المكتبات والمعلومات بالجامعات المصرية وذلك لقياس مدى فاعلية 
تدريس المعيار في األقسام وتحديد العوامل المؤثرة على التحصيل، 
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ومدى رضا الدارسين في التعرف على المعيار الجديد، وذلك على 
في كل من جامعة  والمعلومات  المكتبات  بقسم  الثالثة  الفرقة  طلب 

القاهرة وحلوان.
المكتبات  في  المفهرسين  تدريب  يجب  فإنه  بالتدريب  يتعلق  وفيما 
على استخدام المعيار الجديد لوصف وإتاحة المصادر الرقمية وغير 
الرقمية، خاصة وأن المكتبات في عديد من الدول — مثل: أمريكا، 
لتدريب موظفيها  برامج  أعدت  قد  وأستراليا، وكندا، وبريطانيا — 

.»RDA على استخدام »وام
وقد انعقدت عدة برامج تدريبية وورشات عمل وندوات في عدد من 

البلد العربية ومنها على سبيل المثال:
قام مكتب مكتبة الكونجرس بالقاهرة بعمل تدريب للمفهرسين فيه على 
)2012م–2013م(  بواشنطن  الكونجرس  مكتبة  مع  المباشر  الخط 

.)Kopycki , 2013(
وعقد قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بجامعة القاهرة ورشة عمل 

حول وصف المصادر وإتاحتها في الفترة 27–28 مارس 2011م.
القاهرة  لجامعة  الجديدة  المركزية  بالمكتبة  عمل  ورشة  عقدت  كما 
أقسام  من  تدريس  هيئة  أعضاء  وحضرها  11–2011/4/12م،  في 
المكتبات والمعلومات ومفهرسين من مكتبات مختلفة. وتناولت الورشة 
بناء وتكوين المعيار والملمح والركائز وبعض النماذج والتطبيقات، 

كما تم عرض »وام« من خلل Toolkit )حسام الدين، 2011م(.
وفي 1–3 أبريل 2013م أقامت البوابة العربية للمكتبات والمعلومات 
مصاحبة   RDA قواعد  باستخدام  الوصفية  الفهرسة  عمل  ورشة 
عقدت  كما  والعشرين،  الحادي  القرن  في  الفهرسة  قواعد  لمؤتمر 
البوابة ورشة ثانية في الفترة 19–22 أبريل 2014م )البوابة العربية 

للمكتبات والمعلومات(.
وأقام االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات ورشة عمل تحت عنوان: 
معايير وصف وإتاحة المصادر، بالدوحة في الفترة من 28–30 أبريل 

2014م قادها محمد فتحي عبد الهادي وشارك فيها بعض الخبراء.
الملمح  وام:  معيار  التالية:  الموضوعات  الورشة  تناولت  وقد 
والركائز، البناء والتكوين، أدوات التطبيق، االختلفات بين المعيار 
وقاف، نماذج وأمثلة، تطبيقات عملية باستخدام نماذج مارك لمكتبة 
.Toolkit قطر الوطنية واعتماًدا على بث مباشر للمعيار من خلل

وكان الهدف هو التعرف على أساليب وطرق استخدام المعيار والقدرة 
على تطبيقه. وقد حضر الورشة عدد من المفهرسين من قطر وبعض 

البلد العربية األخرى )مهدي(.
املعيار والنظم اآللية:

التطبيقية  البرامج  أو  البرمجية  الحزم  دمج  الضروري  من  يبدو 
اآللية  بالنظم  وإتاحتها  المصادر  لمعيار وصف  التوليفية(  )األدوات 
المتكاملة  اآللية  النظم  كل  ليست  أنه  تبين  وقد  للمكتبات.  المتكاملة 

 RDA للمكتبات قادرة على الدمج التطبيقي مع
الفنية  المواصفات  إلى  Toolkit، وذلك يرجع 
بيانات  قاعدة  وبنية  ونوع  والتقنية  والوظيفية 
كي  تطوير؛  من  تحتاجه  ما  لتحديد  النظام 
ومع   ،RDA Toolkit مع  الترابط  يستطيع 
األحدث  )اإلصدارة   VTLS نظام  فإن  هذا 
هذا  تداركت  التي  النظم  أوائل  من   )Virtua
التغير فبادرت شركته بتحديث النظام وأنشأت 
برنامًجا تطبيقيًّا ضمن منتجات الشركة. ويتاح 
البرنامج بمقابل مادي الستخدامه كمنتج منفصل 
ويعمل مع نظام المكتبة اآللي كبرنامج متكامل 
ومترابط مع النظام لتطبيق المعيار، وقد أطلق 
عليه RDA Sandbox وأنتجت الشركة منتج 
آخر أطلق عليه RDA Now وهو يتيح ألي 
بشراء  »وام«  لمعيار  برنامج  يملك  ال  نظام 

واستخدام هذا المنتج.
ومن النظم اآللية المتكاملة األخرى التي تدعم 

دمج برنامج تطبيقي ل RDA نظام سيمفوني.
ترابط  بإتاحة  الكونجرس  مكتبة  قامت  وقد 
على  المفهرس  أدوات  مع   RDA Toolkit
سطح المكتب Cataloger’s desktop وهذا 
الترابط بين المنتجين يتم من على موقع أدوات 
يتيح  كي  الكونجرس؛  بمكتبة  المفهرس  عمل 

العمل على RDA Toolkit وليس العكس.
)أبو  اإلعداد  تحت  دكتوراه  دراسة  وتسعى 
على  التعرف  إلى  2013م(  إيناس  النور، 
المصادر  وصف  لمعيار  التطبيقية  البرامج 
آلي  نظام  داخل  مدمجة  أو  مستقلة  وإتاحتها 
على  التعرف  أجل  من  للمكتبات؛  متكامل 
التطبيقي  للبرنامج  والتطبيق  والتكوين  البناء 
وانعكاساته على البحث واالسترجاع بالفهرس، 
المتكاملة  النظم اآللية  التعرف على  فضًل عن 
للمكتبات والمرافق البيبليوجرافية التي أدركت 
موردي  وعي  ومدى  التطور،  هذا  بوعي 
وسياسات  المعيار  بهذا  اآللية  النظم  ومطوري 

التطوير التي تنتهجها.
 RDA التطبيقي  البرنامج  وأيًضا إمكانية دمج 
مفتوحة  المكتبات  إدارة  بنظام   Toolkit
والتعرف   )Koha كوها  نظام  )مثل  المصدر 

اإلحباث والدراسات
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التي  المعيارية  والمواصفات  المتطلبات  على 
 RDA أداة  باستخدام  للعمل  نظام  أي  يتطلبها 

.Toolkit
ترمجة املعيار إىل العربية:

تشجع الهيئات الناشرة لمعيار وام على ترجمته 
حرًصا  مرخص؛  بشكل  األخرى  اللغات  إلى 
منها على انتشاره وإتاحة القدرة على استخدامه 
من جانب المفهرسين في بقاع مختلفة من العالم. 
وتعطي من خلل موقعها على اإلنترنت كيفية 

التعاقد على الترجمة بشكل رسمي.
وقد بادرت هيئات من دول مختلفة بالتعاقد على 
ترجمة المعيار، وقد رخص لها ذلك بالفعل، وقد 
وصينية،  وألمانية  فرنسية  ترجمات:  صدرت 
ومن المنتظر صدور ترجمات للغات األخرى 

في القريب.
ولم تتم ترجمة معيار وصف وإتاحة المصادر 
إلى اللغة العربية حتى اآلن رغم الحاجة الماسة 

لذلك، لكن توجد ترجمات عربية لكل من:
البيبليوجرافية  للتسجيلت  الوظيفية  المتطلبات 

والمتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية.
حق  على  للحصول  عربية  مبادرات  وهناك 
لمكتبة  مقدم  مشروع  مثًل:  منها  الترجمة، 
إزاء  لدورها  ممارستها  إطار  في  اإلسكندرية، 
مجتمع المكتبات والمعلومات في مصر والعالم 
ب  العربي؛ التخاذ اإلجراءات لتوفير نص معرَّ
لهذه القواعد الجديدة متضمًنا النماذج التطبيقية 
النماذج  إلى جانب  العربي  الفكري  من اإلنتاج 
الفكري  اإلنتاج  من  المستمدة  فيها  الواردة 

األجنبي )عبد الهادي وحسام الدين، 2013م(.
النتائج:

تخلص الدراسة إلى النتائج التالية:
وإتاحتها  المصادر  وصف  معيار  جاء   -
والمرافق  المكتبات  لحاجة  تلبية  »وام« 
البيبليوجرافية لوصف مواد المعلومات على 
اختلف أنواعها في البيئة الرقمية، وقد حل 
التي  الفهرسة األنجلو-أمريكية  محل قواعد 
المكتبات عبر نحو قرن من  استخدمت في 
الزمان. وقد بدأت المكتبات في دول عديدة 
عددها  ويتزايد  الجديد،  المعيار  تطبيق  في 

بشكل واضح.
و مع هذا ال نجد سوى مكتبات قليلة في العالم العربي هي التي بدأت 
بالقاهرة،  الكونجرس  أبرزها: مكتب مكتبة  المعيار،  في تطبيق هذا 
ومكتبة  الوطنية،  قطر  ومكتبة  بالقاهرة،  األمريكية  الجامعة  ومكتبة 

جامعة زايد باإلمارات العربية المتحدة.
المعيار حتى اآلن  البيبليوجرافية العربية بتطبيق  ولم تبادر المرافق 
الموحد التحاد  والفهرس  )الرياض(  الموحد  العربي  الفهرس  ومنها 

مكتبات جامعات مصر.
العربية  المكتبات  تطبيق  حول  للرأي  استطلعات  عدة  أجريت   –

للمعيار، معظمها ألفراد.
وجاءت النتائج لتؤكد ضرورة تطبيقه في المكتبات العربية، وإن أشار 
البعض إلى أن التسجيلت المنشأة وفًقا للمعيار تستغرق وقًتا أطول 
من الزمن المستغرق عند تطبيق »قاف«، ومن المشكلت األخرى 
وجود  وعدم  المعيار  مع  بالمكتبة  اآللي  النظام  توافق  عدم  المثارة 

الكوادر البشرية المؤهلة التي تتولى تطبيقه.
المعلومات  مواد  على  المعيار  تطبيق  على  التجارب  بعض  تمت   -
العربية، وقد أثبتت التجارب الخاصة بالتطبيق العملي أن أغلب 
المعيار  بواسطة  المنشأة  واالستنادية  البيبليوجرافية  التسجيلت 
»قاف«،  باستخدام  المنشأة  نظيراتها  عن  أطول  وقًتا  تستغرق 
يتمتع  ال   »21 »مارك  وأن  اإلضافية،  المداخل  عدد  وزيادة 
بمرونة كافية عند التعامل مع بعض القواعد، كما أن هناك بعض 
إحداث  في  فاعلية  أو  جدوى  دون  أنها  اتَّضح  التي  التعديلت 
البيبليوجرافية بالنسبة للمستفيدين  كفاءة أو فاعلية أكبر للتسجيلة 
منها. وهناك إشارة إلى أن من المشكلت التي ستواجه المفهرس 
بالنسبة لألسماء العربية الحديثة افتقار معظم المؤلفات العربية إلى 
نبذة تعريفية عن المؤلف؛ ومن َثمَّ عدم توافر العناصر األساسية 

للمتطلبات الوظيفية االستنادية للتسجيلة.
- لم تهتم األقسام األكاديمية للمكتبات والمعلومات في العالم العربي 
بتعليم هذا المعيار بشكل كاٍف حتى اآلن؛ فكل ما هنالك هو تقديم 
تعريف بالمعيار وأهميته وأهدافه وبنيته وتكوينه، دون التعرض 
البرنامج  اشتمال  التفاؤل  إلى  يدعو  ل. ومما  لقواعده بشكل مفصَّ
على  شمس  عين  بجامعة  والمعلومات  المكتبات  لقسم  الجديد 
المستويين  المصادر وإتاحتها )1( )2( في  مقررين عن وصف 
العام  من  ابتداًء  سيطبَّق  الذي  البرنامج  من  والخامس  الثالث 

2014م/2015م.
- انعقدت عدة برامج تدريبية وورشات عمل ومحاضرات وندوات 
عديدة،  عربية  بلد  في  المصادر  وإتاحة  وصف  معيار  حول 
أبرزها ما قامت به المكتبة المركزية لجامعة القاهرة )2011م(، 
)2013م/2014م(،  والمعلومات  للمكتبات  العربية  والبوابة 
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)2014م(.  بالدوحة  والمعلومات  للمكتبات  العربي  واالتحاد 
ُبْعٍد لمفهرسي مكتب مكتبة  الذي تم عن  العملي  التدريب  وأيًضا 

الكونجرس بالقاهرة.
المنطقة  في  المستخدمة  للمكتبات  المتكاملة  اآللية  النظم  تهتم  لم   -
)األدوات  التطبيقية  البرامج  أو  البرمجية  الحزم  بدمج  العربية 
التوليفية( للمعيار، ومنها مثًل: نظام المستقبل Future المستخدم 
في معظم الجامعات المصرية، رغم أن بعض األنظمة العالمية قد 
بادرت بالتحديث وأنشأت برامج تطبيقية ضمن منتجاتها مثل نظام 

.)Virtua اإلصدارة األحدث( VTLS
الحاجة  رغم  العربية  اللغة  إلى  اآلن  حتى  المعيار  ترجمة  تتم  لم   -
مكتبة  مبادرة  منها  لذلك  مبادرات  هناك  كان  وإن  لذلك  الماسة 

اإلسكندرية للحصول على حق ترجمة مرخصة.
مقرتحات:

فيما يلي بعض المقترحات:
- ال مناص من استخدام معيار وصف وإتاحة المصادر »وام« في 
تشجيع  ويجب  واإللكترونية،  التقليدية  العربية  المصادر  فهرسة 

المكتبات العربية على اإلقدام على التطبيق دون خوف.
وهناك عدة أشياء يجب عملها من أجل التجهيز الستخدام »وام«، منها:
.»FRBR التآلف مع المفاهيم والمصطلحات الموجودة في »فربر

تفهم أسس بناء وتنظيم المعيار.
المحافظة على الحداثة مع التطورات الخاصة ب »وام« وهي متاحة 

www.rda-jsc.org/rda.html :في مواقع مختلفة مثل
معرفة أوجه االختلف مع قواعد »قاف«.

معرفة التعديلت في »مارك 21« التي حدثت للتوافق مع المعيار.
ومن المهم إجراء االختبارات اللزمة على مواد المعلومات العربية؛ 
فقد يتطلب األمر إدخال بعض التعديلت التي تلبي احتياجات البيئة 

المعلوماتية العربية.
مقررات 	  في   »RDA »وام  الجديد  التقنين  بتدريس  اإلسراع 

الفهرسة الوصفية والفهرسة اآللية في أقسام المكتبات والمعلومات 
بالدول العربية.

مرافق 	  من  وغيرها  المكتبات  في  المفهرسين  بتدريب  االهتمام 
وإتاحة  لوصف  الجديد  التقنين  استخدام  على  العربية  المعلومات 

المصادر الرقمية وغير الرقمية.
التدريس، 	  ألغراض  التطبيقية  والنماذج  اإلرشادية  األدلة  تجهيز 

والتدريب، ولمساعدة المفهرسين عند التطبيق.
أن تضع المكتبات الوطنية العربية سياساتها بشأن تطبيق المعيار، 	 

وخاصة ما يتعلق بالعناصر األساسية وغيرها من العناصر.
التي 	  باإلعداد  القائمة  الهيئات  مع  المستمر  التواصل  على  العمل 

العمل  في  مشاركتها  أجل  من  للمعيار  المستمرة  بالمراجعة  تقوم 

يتعلق  فيما  العربية  النظر  وجهة  وتمثيل 
بوصف مصادر المعلومات العربية.

المكتبات 	  بين  والتحالف  والتعاون  التنسيق 
العربية في تطبيق المعيار.

بالنسبة 	  المستقبلية  التطورات  في  المشاركة 
للمعيار وأدواته ومكملته، ومنها مثًل: ما يتعلق 
 BIBFRAME بنموذج اإلطار البيبليوجرافي

الذي قد يحل محل »مارك 21«.
المتكاملة 	  اآللية  النظم  مطوري  توعية 

الوطن  في  منها  المحلية  وخاصة  للمكتبات، 
العربي، بأهمية هذه القواعد وما سُتحدثه من 
تأثيرات في صياغة القوالب والبنيات والنماذج 
إلى  والوصول  الوصف،  في  تستخدم  التي 

مصادر المعلومات في البيئة الرقمية.
الجهات 	  مع  المستمرة  االتصاالت  إجراء 

المسئولة عن نشر المعيار من أجل الحصول 
على حق ترجمة مرخصة معتمدة من وام: 
إحدى  الترجمة  تتولى  أن  على   ،»RDA«
من  بمشاركة  أو  العريقة  المكتبية  الجهات 
أكثر من جهة في بلد عربي واحد أو أكثر، 
من  لفريق  الترجمة  أمر  يوكل  أن  وعلى 
المتخصصين في الفهرسة المحسبة مع خبرة 
االنتهاء  يتم  بحيث  البيانات،  قواعد  بناء  في 
من الترجمة والنشر أواخر عام 2015م أو 

أوائل عام 2016م.
املصادر:

البرامج 	  دمج  )2013م(:  إيناس  النور،  أبو 
وإتاحتها  المصادر  وصف  لمعيار  التطبيقية 
بالنظم اآللية المتكاملة للمكتبات: دراسة تقييمية 
مقارنة RDA – مخطط دكتوراه مقدم لقسم 

المكتبات والمعلومات بجامعة بنها.
دور 	  )2014م(:  ممدوح  خلود  إسماعيل، 

الفهرسة  تقنين  تطبيق  في  الوطنية  المكتبة 
العالمي الجديد »وصف المصادر وإتاحتها« 
واإلمكانات  للمتطلبات  دراسة  مصر:  في 
المكتبات  لقسم  مقدم  ماجستير  مخطط   –

والوثائق والمعلومات بجامعة القاهرة.
البوابة العربية للمكتبات والمعلومات: ورشة 	 

قواعد  باستخدام  الوصفية  الفهرسة  عمل 

اإلحباث والدراسات



99

العدد األول ديسمرب 2014

RDA، القاهرة 2013م/2014م.
الئحة 	  اآلداب:  كلية  شمس،  عين  جامعة 

في  الليسانس  لدرجة  المعتمدة  الساعات 
artshams.edu. والمعلومات:  المكتبات 

/eg/adab/index.php
قسم 	  دليل  اآلداب:  كلية  القاهرة،  جامعة 

القاهرة:  والمعلومات،  والوثائق  المكتبات 
القسم، 2013م/2014م.

)2011أ(: 	  أمين  مصطفى  الدين،  حسام 
تقديمية  ورقة  وإتاحتها،  المصادر  وصف 
قسم  عمل  ورشة  في  للنقاش  مطروحة 
بجامعة  والمعلومات  والوثائق  المكتبات 
وإتاحتها.  المصادر  وصف  حول:  القاهرة 

27–28 مارس 2011م.
)2011ب(: 	  أمين  مصطفى  الدين،  حسام 

 :»RDA »وام  وإتاحتها  المصادر  وصف 
عربية.  بيئة  في  والتطبيق  والبناء  الملمح 
www. ع26.   ،Cybrarians Journal

journal.cybrarians.info
قواعد 	  )2014م(:  علي  محمد  هاني  حماد، 

تحليلية.  دراسة  وإتاحتها:  المصادر  وصف 
كلية  الفيوم،  جامعة  )دكتوراه(،  أطروحة 

اآلداب، قسم المكتبات والمعلومات.
)2010م(، 	  القادر  عبد  نزار  رفل  الخيرو، 

المصادر  وصف  قواعد  استخدام  إمكانية 
األنجلو- الفهرسة  لقواعد  كوريث  وإتاحتها 

أمريكية، آداب الرافدين، ع58.
الجديدة 	  الملمح  )2014م(:  إيمان  خيري، 

وصف  لقواعد  وفًقا  االستنادية  للتسجيلت 
)عرض   :»RDA »وام  المصادر  وإتاحة 
مرئي(، الدوحة: ورشة عمل معايير وصف 

وإتاحة المصادر.
مستقبل 	  )2013م(:  محمد  خالد  رياض، 

وثورية   AACR تقليدية  بين  الفهرسة 
قواعد  مؤتمر  في  تطبيقية.  دراسة   :RDA
الفهرسة في القرن الحادي والعشرين. »وام 
للمكتبات  العربية  البوابة  القاهرة:   .»RDA

والمعلومات.
زايد، يسرية )2009م(: تقنين جديد لوصف 	 

المصادر وإتاحتها في البيئة الرقمية. Cybrarians Journal، ع 
www.journal.cybrarians.org/index .20

المصادر 	  وصف  معيار  )2014م(،  فوزي  الشيماء  الزعفراني، 
وإتاحتها »وام«: دراسة تحليلية تجريبية الستخدامها في المكتبات 

العربية.
قسم 	  اآلداب،  كلية  اإلسكندرية،  جامعة  )ماجستير(،  أطروحة 

المكتبات والمعلومات.
عربية 	  مصرية  استراتيجية  نحو  )2006م(.  كمال  علي  شاكر، 

السنوي  المؤتمر  المصادر، في  للتعامل مع قواعد وصف وإتاحة 
Http:// .العاشر للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات، القاهرة

faculty.ksu.edu.sa/aks4lisResearch/RDA.aspx
عبد الهادي، محمد فتحي – حسام الدين، مصطفى أمين )2013م(: 	 

مشروع إصدار طبعة وصف المصادر وإتاحتها: قواعد الفهرسة 
العالمية الجديدة.RDA معربة من وام، مقدم إلى مكتبة اإلسكندرية.

وإتاحتها: 	  المصادر  وصف  قواعد  )2013م(:  ثروت  العليمي، 
األسس والمفاهيم

والتحديات التي تواجه الفهارس العربية. في المؤتمر 19 لجمعية 	 
المكتبات

العربي 	  الفهرس  ظبي.  أبو  العربي،  الخليج  فرع  المتخصصة، 
www.aruc.org/Disc-all.aspx الموحد

مصطفى، منى عبد الفتاح )2014م(. منهج مقترح لتدريس معيار 	 
بأقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات المصرية: دراسة تجريبية 
قسم  اآلداب،  كلية  بنها،  جامعة  )دكتوراه(،  أطروحة   ،RDA

المكتبات والمعلومات.
مهدي، محمد: تقرير حول ورشة معايير وصف وإتاحة المصادر 	 

www.arab-afli.org .للتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

 Kopycki, William )2013(. Training and
 implementation of RDA in Library of Congress,
Cairo Overseas Office )Power point(.

في مؤتمر قواعد الفهرسة في القرن الحادي والعشرين.
 Maxwell, Robert L )2013(. Maxwell’s handbook for
 RDA: Resource Description and Access. Chicago:
ala editions.
 RDA: Resource Description & Access, 2013
Revision.
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ُعقد المؤتمر بعنوان »معايير جودة األداء في المكتبات ومراكز المعلومات واألرشيفات«،خلل 
الفترة  من 28 إلى 30 أكتوبر 2014، بمدينة الحمامات بالجمهورية التونسية بالتعاون مع دار 

الكتب الوطنية بتونس.
وشارك في أعمال المؤتمر 340 مشارًكا من الدول العربية اآلتية)األردن – اإلمارات العربية 
المتحدة – البحرين – تونس – الجزائر – السودان – السعودية – سوريا – العراق – سلطنة 
ُعمان – فلسطين – قطر – لبنان – ليبيا – مصر – اليمن. باإلضافة إلى عدة مؤسسات دولية 
وإقليمية، أبرزها: مكتب اإلفل، واألمانة العامة لجامعة الدول العربية. ومشاركة عدة دول أجنبية 

منها: بريطانيا – فرنسا – سويسرا(.
وقد تم تقديم 85 بحًثا من خلل 6 جلسات علمية على مدار ثلثة أيام، باإلضافة إلى الجلستين العامتين 

والجلسة النقاشية في ختام المؤتمر.
وناقش المؤتمر عده محاور منها:

أهمية ومبادئ وفلسفة معايير جودة األداء ومؤشرات القياس واستخدامها.. 1
المعلومات . 2 ومراكز  المكتبات  في  واستخدامها  القياس  ومؤشرات  األداء  جودة  معايير 

واألرشيفات. 
معايير إعداد أخصائي المكتبات والمعلومات واألرشيف. . 3
تجارب وتطبيقات في معايير جودة األداء ومؤشرات القياس. . 4
معايير الجودة ومؤشرات القياس على المستوى العربي والدولي. . 5
العربي . 6 المستويين  على  القياس  ومؤشرات  األداء  جودة  معايير  وتطوير  مؤسسات وضع 

والدولي. 
معايير االعتماد األكاديمي لجودة برامج إعداد أخصائي المعلومات. . 7

وتناول المؤتمر عدد من الموضوعات المقدمة من قبل الباحثين وهي:
أبستمولوجية القياس والمعايير: قراءة بين السطور لقوانين رانجاناثان الخمسة.	 
بالمؤسسات 	  الوثائق  إدارة  نظم  أداء  جودة  قياس  في  الذاتي  التقييم  قياس  أدوات  استخدام 

الحكومية.
المبادئ التوجيهية ألمناء المكتبات األكاديمية الصادرة عن رابطة كليات المكتبات واألبحاث 	 

الجامعية  بالمكتبات  العاملين  على  تحليلية  وصفية  دراسة   :ACRL  )2011( األمريكية 
السعودية.

تقارير مؤمترات وندوات

املؤمتر اخلامس والعشرين
 لالحتاد العربي للمكتبات واملعلومات

)اعلم( 
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تقنيات خدمات المعلومات الرقمية على الخط في المكتبات ومراكز المعلومات: دراسة منهجية 	 
لتصميم معايير الجودة ومؤشرات القياس.

المعايير األكاديمية  لبرامج المكتبات والمعلومات في مصر: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء 	 
المعايير الحاكمة.

متطلبات ومشكلت إدارة الجودة الشاملة  في المكتبات ومراكز المعلومات.	 
معايير جودة أخصائي المعلومات بين األسس النظرية ومعوقات التطبيق.	 
إدارة الجودة الشاملة في المكتبات البحثية )المبادئ – األساسيات – مراحل التطبيق(.	 
دور أخصائي الجودة بالمكتبات ومؤسسات المعلومات.	 
معايير مباني المكتبات العامة ودورها في تفعيل جودة خدمات القراء في ظل تحديات البيئة 	 

الرقمية.
أثر الجودة الرقمية على الجودة في المكتبة العربية المعاصرة .	 
في 	  بصريا  للمعاقين  المتوافرة  المعلومات  ومرافق  المكتبات  في  المعلومات  خدمات  تقييم 

ليبيا .
فهارس 	  وفعالية  جودة  تحقيق  في   BIBFRAME البيبليوجرافي  اإلطار  مبادرة  دور 

المكتبات: دراسة تحليلية تجريبية.
معيار وصف  وإتاحة المصادر )وام RDA( ومتطلبات تطبيقه في البيئة العربية.	 

وفي ختام المؤتمر أوصي الحاضرون بما يلي:
والتوثيق 	  المكتبات  ميادين  في  الجودة  لمصطلحات  د  موحَّ دليل  إصدار  إلى  االتحاد  دعوة 

واألرشيف.
دعوة االتحاد إلى إعداد دليل إرشادي مرجعي إلرساء نظام الجودة بالمؤسسات ومراكز 	 

المعلومات واألرشيفات العربية.
يدعم أفراد المؤتمر االتجاه الذى يقوم به االتحاد منذ العام الماضي، بإعداد وإصدار سلسلة 	 

معايير لمختلف أنواع المكتبات ومراكز المعلومات ويطالب بتطبيق مؤسسات المعلومات 
العربية لهذه المعايير.

يوصى أعضاء المؤتمر بضرورة اعداد معيار عربي موحد لتعليم المكتبات والمعلومات 	 
يراعى الظروف البيئية  في المنطقة العربية.

للمكتبات 	  الدولي  األداء  معايير  تعريف  نحو  المبذول  الجهد  باستمرار  األعضاء  يوصى 
والمعلومات.

 يدعم الجهد الذى يقوم به االتحاد في تنظيم ورش عمل في مجال أساليب ومعايير اإلعداد 	 
الفني ويوصي باستمرارها وعقدها في كل الدول العربية كلما أمكن.

الجهات 	  تتقدم  أن  بعد  عام،  كل  عربي  معلومات  ومركز  مكتبة  ألفضل  جائزة  تخصيص 
الراغبة في المشاركة بملف كامل عن أنشطتها وخدماتها خلل هذا العام. 
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عام  كل  األول/أكتوبر من  تشرين   17 اختيار  جاء 
يوًما للوثيقة العربية استجابًة لمبادرة النادي العربي 
للمعلومات، والتي اعتمدتها المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم وتبنتها جامعة الدول العربية لتحتفل 

بيوم الوثيقة العربية في شهر أكتوبر من كل عام.

وقد احتفلت األمانة العامة للجامعة العربية هذا العام 
بحضور   2014/10/26 في  العربية  الوثيقة  بيوم 
الدكتور نبيل العربي األمين العام للجامعة العربية، 
المصري،  الثقافة  وزير  عصفور  جابر  والدكتور 
الوزراء  رئيس  نائب  عمرو  أبو  زياد  والدكتور 

منظمات  وممثلي  فلسطين،  بدولة  الثقافة  ووزير 
العرب  والسفراء  واألليكسو  واإلسيسكو  اليونسكو 
والمندوبين الدائمين للدول األعضاء بجامعة الدول 
باإلضافة  األجنبية،  الدول  بعض  وسفراء  العربية 
إلى لفيف من الشخصيات العامة في مجال الوثائق 
والتوثيق واإلعلم. ونظمت االحتفالية تحت شعار 
قرار  مع  انسجاًما  العربية«  الوثائق  في  »فلسطين 
 2014 عام  باعتبار  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 

عاَم التضامن مع الشعب الفلسطيني.
وفي كلمته، أكد األمين العام لجامعة الدول العربية 	 

على ضرورة تضافر الجهود العربية للحفاظ على 
وثائقنا وتراثنا العربي من التدمير والسرقة؛ لما فيها 
خ للشعوب العربية  من مخزون تاريخي هائل يؤرِّ
العصور  مر  على  حضاراتها  يبرز  عميًقا  تأريًخا 
من  المنطقة  تشهده  ما  ظل  في  خاصة  المختلفة، 
األرشيف  له  يتعرض  ما  إلى  مشيًرا  نزاعات، 
هنَّأ  كما  وتزوير.  سرقة  من  الفلسطيني  الوثائقي 
الفلسطيني  الوطني  واألرشيف  الفلسطيني  الشعب 
بمناسبة ذكري االحتفال بالتراث الفلسطيني والذي 
هذا  العربية«  الوثيقة  ب »يوم  االحتفال  مع  يتزامن 
العام، وكذلك أشاد باختيار مصر مقرا دائًما لألمانة 
الدولي  للمجلس  العربي  اإلقليمي  للفرع  الفنية 
الذي  المهم  الدور  يعكس  الذي  األمر  لألرشيف، 
تضطلع به مصر في مجال حماية التراث الوثائقي. 

ووزير 	  الوزراء  رئيس  نائب  دعا  جانبه،  ومن 
ضرورة  إلى  كلمته  في  فلسطين  بدولة  الثقافة 
واألرشفة؛  للتوثيق  وطنية  استراتيجيات  صياغة 
تمهيًدا لصياغة إستراتيجية عربية موحدة للتوثيق، 
والعمل على تبادل المعلومات والخبرات التوثيقية، 
موضًحا جهود فلسطين في هذا اإلطار عبر تشكيل 
خللها  من  الوطني  األرشيف  قام  وطنية  لجنة 
تهدد  التي  والمخاطر  المسلوبة  الوثائق  بحصر 

الوثائق واألرشيفات الفلسطينية.

الوثيقة 	  يوم  أهمية  المصري  الثقافة  أكد وزير  كما 
العربية التي ترسخ الوعي بالتاريخ العربي، خاصة 
ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتطوراتها، واهتمام 
مصر بهذه القضية وأن فلسطين هي مركز اهتمام 
العالم العربي، وتأتي في صدارة القضايا التي تهتم 
بها مصر،  مشيرا إلى إصدار  دار الوثائق المصرية 
لكتابين حول القضية الفلسطينية، ومصر وفلسطين 

تقارير مؤمترات وندوات

االحتف��ال 
بي��وم الوثيق��ة العربي��ة
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البلدين،ومؤتمر  بين  التاريخية  العلقات  إلبراز 
إعادة إعمار غزة تحت رعاية مصر والذي يؤكد 
أن فلسطين ستظل القضية األولى عربيًّا ومصريًّا 
وإسلميًّا، وأنه لن يتحقق االستقرار في المنطقة إال 
الفلسطينية  لألراضي  اإلسرائيلي  االحتلل  بإنهاء 

المحتلة.

كما أكد باقي المتحدثين في كلماتهم على ما يلي:
ا من مصادر 	  أن الوثيقة العربية تشكل مصدًرا مهمًّ

القضية  وأن  العربية،  األمة  ذاكرة  لكونها  التاريخ 
الفلسطينية هي القضية المركزية العربية، وأنه لن 
بدون  العربية  منطقتنا  في  وسلم  استقرار  يتحقق 
دولة  وإقامة  لفلسطين  اإلسرائيلي  االحتلل  إنهاء 

فلسطينية مستقلة.
التنديد بما تقوم به إسرائيل من جمع الوثائق التي 	 

الفلسطينية وحفظها  المؤسسات  استولت عليها من 
في أرشيفها الرسمي باسم »أرشيف دولة إسرائيل«.

المسلوبة 	  الفلسطينية  الوثائق  استعادة  على  العمل 
مسمى  تحت  اإلسرائيلي  االحتلل  لدى  والمنهوبة 
الفلسطينية  الوثائق  وهي  المتروكة«،  »الوثائق 
عامي  من  الفلسطينيين  اللجئين  بأملك  الخاصة 
وبيعها  اغتصاُبها  جرى  التي  و8491   4191

وتدميرها وإخفاؤها.
ضرورة تضافر الجهود العربية لتنفيذ قرار مجلس 	 

الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية 
الدعم  تقديم  بشأن   4102/9/7 بتاريخ   )241(
المعنوي والسياسي للفرع اإلقليمي العربي للمجلس 
اإلقليمية  هاته  توجُّ في  )عربيكا(  لألرشيف  الدولي 
والدولية، وأمام المنظمات اإلقليمية والدولية العاملة 

في مجال الحفاظ على األرشيفات الوثائقية.
للتوثيق 	  وطنية  استراتيجيات  صياغة  ضرورة 

واألرشفة تمهيًدا لصياغة إستراتيجية عربية موحدة 
في إطار نص قرار مجلس الجامعة على المستوى 
شاملة  إستراتيجية  إعداد  يخص  فيما  الوزاري 
تتضمن رصد للوثائق العربية المنزوعة والمسلوبة 
والمنهوبة لدى الدول األجنبية واالستعمارية وطرق 

الحصول على أصولها أو مصوراتها.
ضرورة االهتمام بتقوية التمثيل العربي في المجلس 	 

الدولي لألرشيف، وفي اللجان المتخصصة المنبثقة 
المدنية  العربية  الشعوب  حقوق  عن  للدفاع  عنه 

والتاريخية والسياسية.

الفعاليات المصاحبة ليوم الوثيقة العربية
معرض وثائقي مصور تحت عنوان » فلسطين في 	. 

األرشيفات  دور  العربية« من محفوظات  الوثائق 
العربية.
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مؤسسات األرشيف الوطني الفلسطيني لما تبذله من 	 
الوثائقية  الذاكرة  على  الحفاظ  نحو  ملموس  مجهود 

الفلسطينية 

 وزير الثقافة المصري السابق الدكتور/ محمد صابر 	 
التراث  على  الحفاظ  في  الملموس  لدوره  عرب؛ 
الوثائقي المصري أثناء توليه وزارة الثقافة المصرية 

األرشيف 	  مدير  الشيخي  المجيد  عبد  الدكتور/   
أثناء  بارزة  جهود  من  قدمه  لما  الجزائري  الوطني 
توليه رئاسة المكتب التنفيذي للفرع اإلقليمي العربي 

للمجلس الدولي لألرشيف

لمركز 	  التنفيذي  المدير  حسين  أبا  خلدون  الدكتور 
مجال  في  المادية  لجهوده  بالبحرين  الثقافي  عيسى 

حفظ األرشيف العربي الوثائقي

تقارير مؤمترات وندوات

تسلم درع التكريم معالي السيد/ زياد أبو عمرو
األمين العام  والدكتور /عبد المجيد الشيخينائب رئيس الوزراء ووزير الثقافة الفلسطيني 

األمين العام والدكتور /خلدون آبا حسين  وتسلَّم درع التكريم الدكتور/ عبد الواحد النبوي 
رئيس دار الوثائق القومية المصرية نيابة عنه.

تكريم المؤسسات واألفراد العاملين في مجال األرشيف والوثائق2. 
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األمانة 	.  مسئولي  بين  التفاهم  مذكرة  على  التوقيع 
العامة لجامعة الدول العربية والفرع اإلقليمي العربي 
مجال  في  )عربيكا(  لألرشيف  الدولي  للمجلس 

األرشيف والمحفوظات.

العامة 	.  األمانة  مسئولي  بين  التنسيقي  االجتماع 
لمجلس  العربي  اإلقليمي  والفرع  العربية  للجامعة 

األرشيف الدولي )عربيكا(

إدارة  مدير  جاد  هالة  المستشار  برئاسة  اإلجتماع  عقد 
حمد  د.  ومشاركة  العامة،  باألمانة  والتوثيق  المعلومات 
الضوياني رئيس الفرع اإلقليمي العربي لمجلس األرشيف 
الدولي ومدير معهد المخطوطات العربية د. فيصل الحفيان 
للتربية والثقافة والعلوم )األليكسو(  ممثل المنظمة العربية 

وممثلي دور ومراكز األرشيفات العربية.

األمانة  اتخذتها  التي  التنفيذية  الخطوات  استعراض  وتم   
العامة لجامعة الدول العربية لدعم الفرع اإلقليمي العربي 
لمجلس األرشيف الدولي )عربيكا(، وبحث سبل تنفيذ قرار 
بتاريخ  الوزاري  المستوى  على  العربية  الجامعة  مجلس 
إستراتيجية  إعداد  ضرورة  تضمن  والذي   7/9/2014
والمنهوبة  المسروقة  العربية  األرشيفات  الستعادة  عربية 
األرشيف  لمجلس  العربي  اإلقليمي  الفرع  مع  بالتعاون 
الدولي )عربيكا( والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

)األليكسو(.

للجنة  األول  االجتماع  يتم عقد  أن  المجتمعون على  واتفق 
الُمصغرة بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية في 26 
لإلستراتيجية  العريضة  الخطوط  لمناقشة  2014؛  نوفمبر 
في ضوء رؤى دور األرشيفات العربية األعضاء في الفرع 
والخبراء والمتخصصين المهنيين والفنيين في هذا الصدد.

 األمين العام والدكتور / حمد الضوياني رئيس الفرع اإلقليمي
 العربي للمجلس الدولي لألرشيف )عربيكا(

 االجتماع التنسيقي بين مسئولي األمانة العامة للجامعة العربية
والفرع اإلقليمي العربي لمجلس األرشيف الدولي )عربيكا(

صورة جماعية تذكارية
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حملات مضيئة

حملات مضيئة
عن شخصية الراحل األستاذ 

الدكتور عبد اللطيف الصويف

حملات مضيئة
عن شخصية الراحل األستاذ

 الدكتور عبد اللطيف الصويف

المكتبات  علم  مؤسس  الجليل،  واألستاذ  العاِلم   20		 مايو   15 في  عاَلمنا  عن  رحل 
العلمية  حياته  رحلة  حول  الضوء  إلقاُء  يتم  سوف  السطور  هذه  وفي  والمعلومات، 
والمهنية، واألثر الذي تركه لتالميذه وزمالئه وألسرته؛ حيث ُوِلَد بمدينة حمص وحصل 
ص الوثائق والمكتبات وباللغة العربية(،  على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة فيينا )تخصُّ

ودبلومة الدولة من جامعة فيينا بالنمسا )ماجستير الوثائق والمكتبات(.

س معهد علم المكتبات والمعلومات في جامعة قسنطينة، وكان له الكثير من المجهود  أسَّ
العلمي واألكاديمي في الجزائر؛ حيث حصل عل الجنسية الجزائرية في أوائل التسعينيات، 
وشغل الكثير من المناصب الرفيعة بالجزائر، كما شارك في العديد من المؤتمرات العلمية، 

وأشرف على الكثير من األطروحات والرسائل الجامعية.
العمل  عقود  من  الكثير  رفض  حيث  ويشجعهم؛  ويقدرهم  عظيًما  حبًّا  طلبه  يحب  كان 

بالدَُّول العربية وفاًء لطلبه الجزائريين.
من  الفترة  خلل  بالجزائر(  قسنطينة  )جامعة  والمعلومات  المكتبات  معهد  إدارة  تولى 
1996م إلى 2004م، كما كان عضًوا بهيئة اإلشراف على أكثر من 10 مجلت علمية، 
وساهم في إعداد 48 عمًل أدبيًّا وعلميًّا في الدوريات العالمية والعربية، وناقش أكثر من 
23 شهادَة شكر وتقدير، كما ساهم في تأسيس االتحاد  20 رسالَة دكتوراه، وحاز على 

العربي للمكتبات والمعلومات، وكان ُيَلقَُّب بحكيم االتحاد.
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مؤلفات األستاذ الدكتور عبد اللطيف الصويف:

وزارة . 1 دمشق،  تنميتها«،  وعوامل  »القراءة 
التربية، 1972م، 232 ص.

العربية«، . 2 المكتبة  في  ومعاجمها  »اللغة 
 366 1986م،  للنشر،  طلس  دار  دمشق، 

ص.

والمكتبات«، . 3 الكتاب  تاريخ  من  »لمحات 
 444 1987م،  للنشر،  طلس  دار  دمشق، 

ص.

واتجاهاتها . 4 أنواعها،  المعلومات:  »مصادر 
الحديثة«، دمشق، دار طلس للنشر، 1990م، 

300 ص.

مستقبل . 5 في  ودورها  المدرسية،  »المكتبات 
التربية«، دمشق، دار طلس للنشر، 1990م، 

318 ص.

وتجهيزاتها«، . 6 مبانيها  الحديثة:  »المكتبات 
1992م،  للنشر،  المريخ  دار  الرياض، 

253ص.

ط2، . 7 العربية«،  المكتبة  في  اللغة  »مصادر 
1992م،  الهدى،  دار  )الجزائر(،  مليلة  عين 

366ص.

عين . 8 العربية«،  المكتبة  في  األدب  »مصادر 
1994م،  الهدى،  دار  )الجزائر(،  مليلة 

295ص.

البيبليوغرافيا واألعمال . 9 إلى علم  »مدخل 
المريخ،  دار  الرياض،  البيبليوغرافية«، 

1995م، 239ص.

واإلنترنت . 10 اإللكترونية  »المعلومات 

جامعة  قسنطينة،  الجامعية«،  المكتبات  في 
منتوري، 2001م، 179ص.

والمعلومات«، . 11 المكتبات  علوم  إلى  »مدخل 
2001م،  منتـوري،  جامعة  قسنطينة، 

264ص.

والمعلومات«، . 12 المكتبات  في  »دراسات 
دمشق، دار الفكر، 2001م، 376ص.

الكوني«، . 13 المجتمع  وتحديات  »العولمة 
2001م،  منتوري،  جامعـة  قسنطينة، 

195ص.

المكتبات . 14 علوم  في  العالي  »التكوين 
الهدى،  دار  مليلة،  عين  والمعلومات«، 

2002م، 183ص.

عين . 15 المعلومات«،  مجتمع  في  »المكتبات 
2003م،  والنشر،  للطباعة  الهدى  دار  مليلة، 

252ص.

في . 16 المرجعية  والخدمات  الرقمية  »المراجع 
المكتبات الجامعية«، عين مليلة، دار الهدى، 

2004م، 231ص.

أهميتها، مستوياتها، مهاراتها . 17 الـقراءة:  »فـن 
2008م،  الفكر،  دار  دمشق،  وأنواعها«، 

294ص… 

تعليمها . 18 وطرق  أنواعها  الكتـابة:  »فـن   
2008م،  الفكر،  دار  دمشق«،  لألطفال. 

286ص. 

في . 19 العربية  واللغة  والمعلومات  »المكتبات 
قيد  الفكر،  دار  دمشق،  الرقمي«،  العصر 

النشر.
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ولــد الدكتــور/ جاســم محمــد جرجيــس فــي مدينــة 
الموصــل مركــز محافظــة نينــوى بالعــراق، وحصــل 
علــم  فــي  والدكتــوراه  الماجســتير  شــهادتي  علــى 
قســم  فــي  مدرًســا  عمــل  والمعلومــات،  المكتبــات 
ــة  ــة اآلداب بالجامع المكتبــات والمعلومــات فــي كلي
ُعيِّــَن  1982م  وعــام  1981م،  عــام  المســتنصرية 
عميــًدا لمعهــد الوثائقييــن العــرب، أصبــح رئيًســا 
عــام  والمعلومــات  للمكتبــات  العراقيــة  للجمعيــة 
مــن  اســتطاع  عاًمــا  عشــر  أربعــة  لمــدة  1982م 

والمعلومــات  المكتبــات  بقطــاع  النهــوض  خللهــا 
بحًثــا  ســتين  مــن  بأكثــر  شــارك  كمــا  بالعــراق، 
العربيــة  الدوريــات  مــن  عــدد  فــي  ودراســة 
المتخصصــة فــي المجــال، وقــام باإلشــراف علــى 
العديــد مــن الرســائل الجامعيــة، كمــا شــارك فــي 
ــتوى  ــى المس ــا عل ــًرا علميًّ ــين مؤتم ــن خمس ــر م أكث
فــي إعــداد  الوطنــي والعربــي والدولــي، وســاهم 
ــال  ــي مج ــة ف ــدورات التدريبب ــن ال ــد م ــذ العدي وتنفي

المعلومــات. 



ويقــع الكتــاب فــي قســمين: القســم األول يتضمــن 
األبحــاث والدراســات التــي تتنــاول مؤسســات عربيــة 
أو إقليميــة، عملــت فــي مجــال المعلوماتيــة أو تناولــت 
موضوعــات أو أعمــال، يمتــد تأثيرهــا إلــى أكثــر مــن 
ــة أبحــاث  ــي يتضمــن أربع ــي. والقســم الثان ــد عرب بل
ــارات  ــي والمه ــل األكاديم ــاول التأهي ــات تتن ودراس
والكفايــات المهنيــة المطلــوب توافرهــا فــي أقســام 

ــة. ــات العربي ــي الجامع ــات ف ــات والمعلوم المكتب

ويتنــاول القســم األول ســتة أعمــال هــي: الشــبكة 
مركــز  والمأمــول،  المنجــز  للمعلومــات:  العربيــة 
ــز  ــي المنج ــج العرب ــدول الخلي ــي ل ــق اإلعلم التوثي
الخليــج  لــدول  اإلعلمــي  التوثيــق  والمأمــول 
واإلنترنــت،  العربــي  العلمــي  التــراث  العربــي، 
فــي  وتأثيرهــا  واالتصــاالت  المعلومــات  تقنيــات 
مجتمــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، مؤسســات 
أمــا  الحديــث،  العصــر  فــي  العراقيــة  المعلومــات 
ــوان  ــم بعن ــذا القس ــي ه ــر ف ــادس واألخي ــث الس البح
المكانــز العربيــة فــي ثلثــة عقــود: دراســة وصفيــة. 

ويتنــاول القســم الثانــي أربعــة أبحــاث هــي: النمــوذج 
المثالــي إلعــداد المتخصصيــن فــي األرشــيف فــي 
األكاديمــي  التأهيــل  العربــي،  الوطــن  جامعــات 
فــي أقســام المكتبــات والمعلومــات فــي الجامعــات 
اإلماراتيــة والعراقيــة واليمنيــة فــي عصــر المعرفــة: 
والكفايــات  المهــارات  للتطويــر،  ورؤيــة  الواقــع 
أقســام  خريجــي  فــي  توافرهــا  الواجــب  المهنيــة 
العربيــة،  الجامعــات  فــي  والمعلومــات  المكتبــات 
أمــا البحــث الرابــع واألخيــر فــي هــذا القســم بعنــوان 
وواقــع  وأهميتهــا،  مفهومهــا،  المعرفــة،  إدارة 
ــارات  ــة اإلم ــي دول ــة ف ــات العام ــي المكتب ــا ف تطبيقه

العربيــة المتحــدة مــن وجهــة نظــر مديريهــا. 

يتنــاول  أنــه  فــي  الكتــاب  هــذا  أهميــة  وتأتــي 
علــى  العربيــة  المعلومــات  مؤسســات  جهــود 
المســتوى اإلقليمــي والعربــي والمســتوى الوطنــي 
فــي بعــض الــدول العربيــة، وفــي جهودهــا نحــو 
طريــق مجتمــع المعرفــة، ووصــف تلــك الجهــود 
القائمــون  واجههــا  التــي  المشــكلت  وتشــخيص 

ــراح بعــض  ــى اقت ــك المؤسســات وصــواًل إل ــى تل عل
وتأتــي  والعقبــات،  المشــاكل  لتلــك  المعالجــات 
ــااًل  ــاب أعم ــا الكت ــي يضمه الدراســات والبحــوث الت
أو  الوطنيــة  المعلوماتيــة  المؤتمــرات  فــي  ألقيــت 
العربيــة، والتــي تتطلــب الجديــد دوًمــا. باإلضافــة 
ــع  ــوض بمجتم ــرورة النه ــى ض ــوء عل ــليط الض لتس
ــاد  ــع أو اقتص ــراف بمجتم ــث إن االعت ــة؛ حي المعرف
ــادئ  ــن المب ــدد م ــرار اإلعــلن بع ــي إق ــة يعن المعرف
المعلومــات  تكنولوجيــا  إمكانــات  تســخير  أهمهــا: 
ــات  ــة والحري واالتصــاالت للنهــوض بأهــداف التنمي

اإلنســان. حقــوق  واحتــرام  األساســية، 
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ببليوجرافيا خمتارة من مقتنيات مكتبة األمانة العامة
جلامعة الدول العربية

اجملال السياسي    

ببليوجرافيا

محمد, وليد سالم
مأسسة السلطة و بناء الدولة - 
األمة : ) دراسة حالة العراق (.

عمان : األكاديميون للنشر و التوزيع،  
		20  -  00	 ص.

ذبيان, ندا
العنف المقنع : العنف السياسي - 

العنف االجتماعي - الدين و العنف.
دمشق : دار رسالن،

2013 - 	22 ص.

طرابلسي، فواز
ثورات بال ثوار.

بيروت: رياض الريس للنشر و 
التوزيع، 		20 - 	2	 ص.

الربيعي, نصار
دور الهيمنة األمريكية 

في العالقات الدولية.
بيروت : الدارالعربية للعلوم ناشرون، 

2013 - 95	 ص.

منصور, جوني
اإلستيطان اإلسرائيلي.

القدس: دار الجندي للنشر و 
التوزيع،  		20 ـ 213 ص.

غالي، إبراهيم عبد الحميد
سياسة الهند النووية في نصف

قرن: المسار و المؤثرات.
أبو ظبي:مركز اإلمارات للدراسات

و البحوث االستراتيجية.
2013 - 307 ص.
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الحكومات الغربية و اإلسالم
السياسي بعد 2011.

دبي : مركز المسبار للدراسات و 
البحوث

2013 - 	8	 ص.

جبرون, امحمد الجمعاوي, أنور ذويب, 
حمادي

اإلسالميون و نظام الحكم 
الديمقراطي : إتجاهات و تجارب.                                                                       

بيروت: المركز العربي لألبحاث و 
دراسة الساسات 2013 - 718 ص.               

وهب, علي  
الصراع الدولي للسيطرة على 

الشرق األوسط ) التأمر األمريكي 
-  الصهيوني(.

بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع 
و النشر، 2013 - 601 ص.

حسين, خليل
النظام الدولي : المفاهيم و األسس 

الثوابت و المتغيرات
بيروت : منشورات الحلبي،

 2013 - 88	 ص.

المنياوي, رمزي
األمريكي  السيناريو   : الخالقة  الفوضى 
والنظرية  األوسط   الشرق  لتفتيت 
الصهيونية التي تبنتها أمريكا لشرذمته.

دمشق : دار الكتاب العربي،
 2012 - 0	2 ص.
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اللهبي, حميد محمد علي 
العدالة األنتقالية و المصالحة 
الوطنية:  معوقات التطبيق و 
مقومات المصالحة في اليمن
صنعاء : مكتبة خالد بن الوليد

للطباعة و النشر،2012-200 ص.
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Matar, Dina Harb, Zahera
Narrating conflict in the 
Middle East : discourse, image 
and communications practices 
in Lebanon and Palestine.
London : L.B. Tauris، 
20		 - 276 p.

الخليج و الربيع العربي :
 الدين و السياسة.

ط. 2.-دبي : مركز المسبار للدراسات 
و البحوث.

2013 - 311 ص.

Origins of the Suez crisis : 
postwar development diplomacy 
and the struggle over third World 
industrialization, 	9	5 -	956.
Washingtion : Woodrow Wilson 
center press، 20		 - 260 p. 

المبيض, مخلد عبيد
االتحاد األوروبي :

 كظاهرة إقليمية متميزة.
عمان : األكاديميون للنشر و 
التوزيع، 2012 - 257 ص.

Al - Zubaidi, layla Cassel, 
Matthew Roderick, Nemonie 
Craven Writing revolution : the 
voices from Tunis to damascus.
LOndon : L.B. Tauris، 
20		- 208 p . 

عبد التواب, مصطفى 
سقوط األقنعة

القاهرة : مجموعة النيل العربية، 
		20 - 55	 ص.



113

العدد األول ديسمرب 2014

Jackson, Robert J.
Global politics in 
the 2	 st century.
New York : Cambridge،
20		- 559 p.

Kamm, Josephine
African challenge : the story of 
the British in tropical Africa.
London : Thomas Nelson 
and Sons، 	9	6 - vii, 96 p.

Salamey, Imad
The Government and 
politics of Lebanon.
London : Routledge،
20		 - 2	6 p.

Holt, Maria
Women & conflict in the middle 
East : Palestinian refugees and 
the response to violence.
London : I.B Tauris،
20		 - 282 p.

Gould, Michael Forsyth, 
Frederick
The Biafran War : the 
struggle for modern Nigeria.
London : L.B. Tauris، 
20		 - 258 p. 

Al - Farsi, Sulaiman H  
Democracy and youth in 
the middle East :Islam, 
tribalism and the rentier 
State in Oman.
London : I.B. Tauris، 
20		- 265 p.
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كمال ,الجنزوري
و  التنمية  و  مصر   : الشروق  دار 

حكومة الجنزوري األولى.
القاهرة 		20 - 		2 ص.

خاشقجي, جمال
 إحتالل السوق السعودي.
دبي : دار مدارك للنشر،

2013 - ص 	0	.

داود, سعد اهلل
السياسات  و  النفطية  األزمات 
على دراسة   : الجزائر  في  المالية 
العالمية. المالية  األزمة  ضوء 
و للطباعة  هومة  دار   : بوزريعة 

النشر، 2013 - 223 ص.

عبد القدر, أشرف صالح, حسن عبد 
القدر بلمدني, رانيا

النمو االقتصادي و التنمية المستدامة 
في الدول العربية : سياسات التنمية و 

فرص العمل : دراسات قطرية.
بيروت: المركز العربي لألبحاث و 

دراسة السياسات، 2013- 736 ص.

الموسوي, ضياء مجيد
عولمة الحوكمة المالية : التنظيم 

و اإلشراف و مراقبة المؤسسات    
المالية في أعقاب األزمة العالمية 

.2009 - 2008
بوزريعة : دار هومه للنشر و 

التوزيع، 2013- 9		 ص.

عوالضة, حسن قطيش, عبد الرؤوف
المالية العامة : الموازنة - نفقاتها - 

وارداتها ) ضرائب ، رسوم( القروض 
- اإلصدار النقدي - الخزينة.
بيروت : منشورات الحلبي،

 2013 - 1160 ص.

اجملال االقتصادي    
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على  األشبط,  علي  صالح  باصرة, 
عبد الرحمن الهجري, عبد الحكيم

الخليجية  المبادرة   : ندوة  وثائقيات 
و  السلبيات  بين  التنفيذية  آليتها  و 

اإليجابيات.
الخليج و  اليمن  مؤسسة   : صنعاء 
األكاديمية للتنمية، 2012 - 116 ص.

ساندر, بيته فاث, بيتر لينر, أنكا 
الطاقة  لمصادر  المستدامة  التنمية 
المتجددة : الشمس - الرياح -المياة 

- حرارة بطن األرض.
القاهرة : مجموعة النيل العربية، 

  		20 - 0		 ص.

أبو زيد , محمد المبروك
المحاسبة الدولية : و انعكاستها على 

الدول العربية.
القاهرة : دار المريخ للنشر،

 		20-523 ص.

العدوى, محمد شكري الجميل
ميزان  في   : المالية  األوراق  بورصة 
الشريعة اإلسالمية دراسة فقهية مقارنة
القانونية،  الوفاء  مكتبة   : األسكندرية 

		20 - 875 ص.

 بيلني, كارل ريد, جيرارد
ستغير  كيف   : الكبرى  الطاقة  لعبة 

القوة المتزايدة في أسيا...العالم؟.
العربية،  النيل  مجموعة   : القاهرة 

		20 - 261 ص.

حريز, هشام
في   : المتجددة  الطاقات  إنتاج  دور 

إعادة هيكلة سوق الطاقة.
الوفاء  مكتبة   : اإلسكندرية 

القانونية، 		20 - 267 ص.
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اجملال اإلعالمي

عبد الرحمن, إسماعيل محمود
اإلعالم و اإلرهاب و الثقافة البديلة.

الوفاء  مكتبة   : اإلسكندرية 
القانونية، 		20 - 315 ص.

ياسين, صباح
اإلعالم الفضائي في الوطن العربي 

: تحليل للمضمون و التأثير في 
النخب و الرأي العام .

بيروت : مركز دراسات الوحدة 
العربية،2013 - 303 ص.

السيد, محمد على رجب
اإلعالم و العولمة  و العالقات 

الدولية الراهنة .
اإلسكندرية : مكتبة الوفاء 

القانونية، 		20 - 371 ص.

عفيفي, عالء الدين محمد 
أخالقيات اإلعالم و اإلعالن.

اإلسكندرية : مكتبة الوفاء
القانونية، 		20 - 99	 ص.

عيسى, نهوند القادري
االستثمار في اإلعالم وتحديات 

المسؤولية االجتماعية ) النموذج
اللبناني (.

بيروت : مركز الدراسات الوحدة 
العربية، 2013 - 368 ص.

الهلباوي, ماجدة عبد الفتاح
في  ودورة   : اإللكتروني  اإلعالم 

اإلعالم الدولي .
الوفاء  مكتبة   : اإلسكندرية 

القانونية، 		20 - 59	 ص .
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الهلباوي, ماجدة عبد الفتاح
حل  في  ودوره   : الموجه  اإلعالم 

مشكالت المجتمع العربي.
اإلسكندرية : مكتبة الوفاء القانونية، 

		20 - 271 ص.

الجويلي, عزام محمد
اإلعالم الدولي.-اإلسكندرية : 

مكتبة الوفاء القانونية،
 		20 - 67	 ص.

Sakr, Naomi
Transformations in Egyptian 
journalism.
London : L.B. Tauris
20		 - 	09 p.

الجويلي, عزام محمد
دور وسائل اإلعالم في نشر 

الشائعات.-اإلسكندرية : مكتبة
الوفاء القانونية،

 		20 - 95	 ص.

Zielinski, Siegfried
[ ... After the media ] : 
news from slow - fading 
twentieth century.
Minneapolis : Univocal، 
20		- 276 p .
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الخليفي, فيصل
الوطن  في  الفساد  مكافحة  دليل 

العربي.
صنعاء : [د.ن]، 		20 - 98 ص.

أبو هالل, علي عبد اهلل
في   : الشعبي  اإلستفتاء  مشروعية 

ظل غياب النص الدستوري.
و  للنشر  الجندي  دار  القدس: 

التوزيع، 2013 - 208 ص.

عبد الكريم, عالء عبد الحميد
دور األمين العام تجاة الصراعات 

الداخلية.
بيروت : منشورات الحلبية 

الحقوقية، 		20 - 367 ص.

الخزان, أحمد
الحصانة القضائية في الفقه

و القانون اليمني و التونسي.
الوليد،  بن  خالد  مكتبة  صنعاء: 

2012 - 	8	 ص.

شميري, نجيب عبد الرحمن
األقليات العرقية في عدن ) القوانين/ 

المحاكم / العادات للفترة 
من 9	8	 - 967	م (.

صنعاء : [د.ن]، 2012 - 	9 ص.

بهادر, خان علي, رستم
إدارة القضاء المدني و الجنائي

في عدن.
صنعاء : [د.ن]، 2012 - 158 ص.

 اجملال القانوني
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نعيمة, عميمر
دمقرطة منظمة األمم المتحدة.

بوزريعة : دار هومة للطباعة و
النشر و التوزيع، 2013 - 925 ص.

عكاوي, ديب 
التمييز العنصري.

القدس: دار الجندي، 2013-ص 160.
ببليوغرافيا: 152-160 ص 

مالحق .

إدريس, فاضلي
الملكية الصناعية في القانون 

الجزائري.
الجزائر : ديوان المطبوعات 
الجامعية، 2013 - 303 ص.

جمال, ونوقي
الدولي  القانون  في  الحرب  جرائم 

المعاصر.
الجزائر : دار هومه، 

2013 - 270 ص.

مرعي, أحمد
أثار قطع العالقات الدبلوماسية.

بيروت : منشورات الحلبي، 
2013 - 280 ص.

العزاوي, لمى عبد الباقي
الوسائل القانونية إلصالح مجلس 
األمن لتفادي اإلنتقائية وإزدواجية 

المعايير في تعامله مع القضايا الدولية.
بيروت : منشورات الحلبي

 		20 - 6		 ص.
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لونيسي, إبراهيم
بحوث في التاريخ االجتماعي و الثقافي 

للجزائر إبان االحتالل
الفرنسي.-بوزريعة : دار هومه، 

2013 -231 ص.

بدرانه, كاملة 
العرس  أغنية  و  الفلسطينية  المرأة 

الشعبية.
القدس : دار الجندي للنشر و التوزيع. 

2013 - 96	 ص.

السيد, إحسان عبد العزيز
إخترقن  كيف   : البندقية  مرمى  في  نساء 
دهاليز التجمع الوطني الديمقراطي السوداني 

) قصة نضال ألجل وطن أضحى وطنين (.
القاهرة : مكتبة جزيرة الورد،

 2013 - 			 ص.

الجوفي, سيف محمد عبد اهلل
القبيلة : بين الشرعية و القانون.

صنعاء : الهيئة العامة للكتاب، 
2012 - 		2 ص.

إكمير, عبد الواحد
الجالية العربية في إسبانيا.

بيروت : مركز دراسات الوحدة
العربية، 2013 - 381 ص.

اجملال اإلجتماعي والثقايف
امحمد  جبرون,  منير  رمزي  بعلبكي, 

خير الدين, شمامة
 : العربي  الوطن  في  الهوية  و  اللغة 
إشكاليات تاريخية و ثقافيةو سياسية.

و  للبحاث  العربي  المركز   : بيروت 
دراسة السياسات، 		20 - 	26 ص.
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عبود, رامي
نحو استراتيجية عربية لصناعة المحتوى 

الرقمي.
بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية.

2013 - 350 ص.

 فرو, قيس ماضي
مقاربات  الغرب  في  التاريخية  المعرفة 

فلسفية و علمية و أدبية.
لألبحاث  العربي  المركز   : بيروت 
ودراسة السياسات، 2013 - 9		 ص.

خضر, إبراهيم خليل
مهارات االتصال.

القدس : دار الجندي للنشر و 
التوزيع، 2013 - ص 238.

عالم, أحمد خالد الزعفرانى, محمد 
عباس أحمد, عصمت عاشور

مشكلة اإلسكان في مصر.
القاهرة : دار نهضة مصر للطباعة 

و النشر، 2007 - ص 69	 .

العسكر, فهد بن إبراهيم
إدارة الوثائق : في عصر االتصاالت 

و تقنية المعلومات.
العربية،  النيل  مجموعة   : القاهرة 

2011 - 89	 ص.



ذاكرة جامعة الدول العربية...لماذا اآلن؟ ٌتعتبر ذاكرة جامعة الدول العربية أحد أهم 
عناصر الهوية القومية العربية. هذه الهوية التى تواجه اآلن محاوالت متعمدة من 
الطمس والتزوير والتشويه. ومن هنا نشأت ضرورة الحفاظ على الذاكرة التاريخية 
التوثيق  خالل  من  بحمايتها  وااللتزام  الشرسة  المحاوالت  هذه  من  العربية  للوحدة 
المرقمن لهذه الذاكرة، وتسخير كل اإلمكانيات لتحقيق ذلك. هذا ولقد شهدت اآلونة 
قليميًا بالحفاظ على المواد التراثية، وبات من الواجب  األخيرة اهتمامًا متزايدًا عالميًا واإ

على جامعة الدول العربية أن تلحق بذلك الركب.

ومن هذا المنطلق، اعتبرت الدول األعضاء بجامعة الدول العربية أن توثيق ذاكرة 
جامعتهم هو مشروع قومى عربى ُيوثق حقبة زمنية هامة من منظومة العمل العربي 
المشترك بمختلف مؤسساته، يتطلب تضافر كافة الجهود النجازه للحفاظ على هذا 
التراث التاريخى، وكان ذلك بموجب القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية 

على المستوى الوزارى فى شهر مارس 2014. 

يقوم مشروع توثيق ذاكرة جامعة الدول العربية على أساس حفظ مسيرة العمل العربى 
المشترك على مدار سبعين عامًا منذ فكرة التأسيس عام 1942 وحتى اآلن، وذلك 
من خالل توظيف تقنيات المعلومات ودمجها بفن التوثيق بشكل رقمى عالى الجودة 

البراز اسهامات جامعة الدول العربية فى منظومة العمل العربى المشترك.

يتم  أن  على   ،2014 عام  فى  الجامعة  لذاكرة  المرقمن  التوثيق  أجندة  بدأت  ولقد 
االنتهاء منها فى عام 2020 باطالق »بوابة ذاكرة جامعة الدول العربية«. وتتضمن 
الرقمى  المعمل  وتأسيس  الذاكرة،  لمحتوى  الرصد  عملية  للمشروع  الراهنة  المرحلة 
باألمانة لجامعة الدول العربية تمهيدًا الطالق منصة الكترونية لحقبة تأسيس جامعة 
الدول العربية كأول منظمة اقليمية عربية يتم انشائها لتحقيق مصالح الدول العربية 

ولنصرة قضاياها.

ذاكرة جامعة الدول العربية: أجندة التوثيق املرقمن 2020
بقلم: هــالة جــاد

المدير العام
hala.gad@las.int
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