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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 سكرتارية التحرير على عنوان البريد اإللكتروني . 9
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تحتفظ المجلة بحق إجراء تعديالت في الصياغة التحريرية للمادة المقدمة، حسب مقتضيات . 13
النشر، على أال تؤثر هذه التعديالت في محتوى النص.
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انطالقًا من أن مؤسسات المكتبات تشكل مصدرًا هامًا من مصادر التاريخ ومقياسًا لتحضر األمم 
والشعوب، شهدت أروقة األمانة العامة لجامعة الدول العربية ميالد آلية جديدة للتعاون العربي 
الصيني في مجال المكتبات والمعلومات في شهر أبريل من عام 2015 باستضافتها وألول مرة 
خبراء من المكتبات العربية والصينية، لتضفي هذه اآللية الجديدة التي قوامها معرفي معلوماتي 
رونقًا وحيوية على التعاون المؤسسي بين الصين والدول العربية، وتنضم إلى قطار منتدى التعاون 
العربي الصيني الذي تناولت وثيقة إعالنه في مقدمتها الروابط الثقافية والحضارية العميقة بين 

الجانبين والمساهمات المشتركة لكل منهما في تقدم الحضارة البشرية.

اكتسب هذا االجتماع أهمية خاصة في إطار جملة من المحطات الهامة في مسيرة التعاون العربي 
الصيني منها إعالن عام 2014-2015 عامًا للصداقة العربية الصينية والذكرى العاشرة على 
إقامة منتدى التعاون العربي الصيني واعتماد خطته التنموية العشرية. كما يأتي االجتماع انطالقًا 
مجال  في  طفرة  لتحقيق  والصينية  العربية  المكتبات  بين  التعاون  لتعميق  المشتركة  الرغبة  من 
المكتبات والمعلومات وحفظ الوثائق وأهمية وضع إطار طويل األجل لتنفيذ المشروعات المشتركة 
التي تهدف إلى الحفاظ على الوثائق النادرة والتراثية المهددة باالندثار والضياع، أي الحفاظ على 

ذاكرة األمم والشعوب وهو القاسم المشترك بين كل من الوطن العربي والصين.

وفي هذا السياق، تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين مكتبة الصين الوطنية وجامعة الدول العربية 
والتي وضعت خطوطًا عريضة لمشروعات مشتركة ومحددة من أهمها إطالق بوابة إلكترونية 
العربية  المكتبات  المنشودة بين  التوأمة  العربية والصينية مما يخدم مشروعات  المكتبات  لشبكة 
ونظيراتها الصينية التي ستسهم بدورها في تحقيق حلم المكتبة الرقمية العربية الصينية الذي يسعى 

الطرفان إلى تحقيقه منذ فترة طويلة.

إذن لقد وضعنا اللبنة الرئيسية في بنيان الشراكة بين المكتبات العربية والصينية، ونلتزم التزامًا أبديًا 
بالبناء على هذه اللبنة وتنفيذ مشروعات طموحة تخدم مصالح الجانبين. وهنا يستحضرني في هذا 
المقام مقولة صينية مفادها »ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة«. وها نحن زرعنا 

الفكرة ونأمل في أن نحصد حركة وأن تكون مصحوبة ببركة تتحول إلى تعاون دائم مثمر وبناء.

التعاون العربي الصيين يف جمال املكتبات واملعلومات: 

بقلم: مستشار/هــالة جــادآفاق واعدة لشراكة حقيقية                                      
المدير العام

Hala.gad@las.int    





مصادفًة جمعني القدر -في مناسبتين مختلفتين- مع مؤسستين ال رابط بينهما، والمشترك 
بينهما هو »طريق الحرير«. في المناسبة األولى كانت الدعوة الكريمة من األمانة العامة 
لجامعة الدول العربية؛ للمشاركة في اجتماع الخبراء الصينيين والعرب في مجال المكتبات 
العربية  الدول  ِعدَّة ورقات عمل من معظم  الحديَث عن  االجتماُع  وقد شهد  والمعلومات. 
نجازاتها. كما  تتحدث عن خبراتها وتجاربها، وخاصًة ما يتعلق بشأن المكتبة الوطنية بها واإ
شهد االجتماع نفسه حديَث شخصياٍت بارزة مسئولة عن أنواع متعددة من ُكْبَرى المكتبات في 
الصين، ومن بينها المكتبة الوطنية والمكتبات العامة والجامعية وغيرها. وكان القاسم المشترك 
في معظم ما عرضه القائمون من الجانب الصيني على تلك المكتبات هو المشروعات التي 
ْقَمَنة لمقتنياتها من مصادر المعلومات، خاصًة ما يتصل بالمخطوطات  استهدفت التوثيق والرَّ

وأوائل المطبوعات والدوريات وغيرها.

وعندما جاء َدْوِري َأْلَقْيُت كلمة كنت قد خطَّْطُت لها؛ لتمثِّل مشروًعا جديًدا يخدم الجيل الحالي 
واألجيال المستقبلية، ويتمثل ذلك في مقترح إنشاء مكتبة رقمية عالمية تنقل التراث الفكري 

من أصوله إلى العالم.

إن التالقي بين الحضارتين الصينية والعربية يضرب بجذوره في أعماق التاريخ، كما يبرهن 
التاريخ –كذلك- على أن التبادل الثقافي بين الحضارتين الصينية والعربية ال يفيد الجانبين 
مبادئ  والتسامح واالحترام  الوسطية واالعتدال  كانت  لقد  بَأْسِره.  العالم  يفيد  نما  واإ فحسب؛ 
أساسية. وعلى خلفية هذه التبادالت الثقافية، ُنِسَب إلى النبي محمد )صلى اهلل عليه وسلم( 

َقْوٌل هو »اطلبوا العلم ولو في الصين«.

الصينية  الحضارتين  عالميًّا  المشهور  الحرير  طريُق  ربط  عام،  َأْلَفي  على  يزيد  ما  ومنذ 
نما كان سبياًل للتبادل الثقافي  والعربية. ولم يكن هذا الطريق ممرًّا للتجارة والسفر فحسب؛ واإ
ا إلى الصين في عام  أيًضا. وَعْبر هذا الطريق أرسل الخليفة عثمان بن عفان مبعوثًا خاصًّ
651م. ومن خالل هذا الطريق أيًضا كان الجانبان يتعلمان من بعضهما، وينقالن مخترعات 
كل منهما إلى اآلخر، ممَّا َدَفَع تطوُّر العلوم والتكنولوجيا لدى الجانبين ُقُدًما؛ حيث انتقلت 
صناعة الورق الصينية في العصر األموي -وتحديًدا في القرن السابع- إلى العاَلم العربي، 
سطنبول. وربما انتقل فن الطباعة الصيني  ثم انتقلت إلى أوروبا عن طريق شمال إفريقيا واإ

في القرن العاشر إلى مصر، ثم إلى أوروبا.

العدد افتتاحية 

بقلم: أ.د. شريف كامل شاهين

رئيس التحرير
s_shaheen@cu.edu.eg 

العلوم وتوثيق  احلرير”  “طريق   



البوصلة  انتقلت  عشر،  الـثالث  القرن  وبداية  عشر  الـثاني  القرن  نهاية  بين  الفترة  وخالل 
الصينية إلى الدول العربية، ثم إلى أوروبا في عام 1180م. وانتقل البارود الصيني إلى العالم 
الـثالث عشر على أيدي التجار. ثم تعلَّم األوروبيون  العربي في النصف األول من القرن 
لهم اإلسبان- من العرب طريقة صناعة البارود وأسلحة البارود. وَعْبَر »طريق الحرير«  -وَأوَّ

انتقل أيًضا الحريُر والخزف وعلم الطب والصيدلة من الصين إلى العالم العربي.

ومن خالل المكتبة الرقمية المقتَرحة نستطيع أن نوثِّق للعالم أجمع َمْن صاحب السَّْبق في كل 
االكتشافات والمخترعات المعرفية المختلفة؛ فعلى سبيل المثال: كانت مؤلفات ابن سينا في 
الطب تَُتْرَجم إلى الصينية على أيدي األطباء الصينيين المسلمين أو ذوي األصول العربية، 
وكانت وصفات ابن سينا الطبية قد سبقته إلى الصين قبل سنوات، وفي الوقت نفسه تشير 
الكتابات الصينية إلى أنه بعد بداية عهد أسرة سونغ عام 960م، انتقل علم الفلك العربي إلى 

ق فيه العرب على غيرهم آنذاك. الصين مصحوًبا بعلم الرياضيات الذي تفوَّ

فاعل  الجديدة في ظل وجوٍد  الرقمية  المكتبة  المتخصصون عن جدوى هذه  وربما تساَءل 
لبعض المواقع العالمية األخرى ذات الصلة مثل: اليونسكو )ذاكرة العالم( – المكتبة الرقمية 
العالمية – المكتبات الرقمية األخرى، وبالنظر إلى الموقع األول مثاًل نرى أنه تمت اإلحالة 
من »التراث الوثائقي على طول طريق الحرير« إلى برنامج ذاكرة العالم لليونسكو، وبفحص 
الموقع العلمي ظهرت المفاجأة الكبرى؛ حيث تم حصر أربعة أعمال فقط في مصر، بينما 
تم حصر تسعة أعمال فقط في الصين، وهو ما يؤكد ضرورة هذا المقتَرح وأهميته؛ من أجل 
التوضيح واإلثبات، وتأكيد دور العلماء العرب في اإلبداع الفكري والعلمي في مختلف العلوم.

أما المناسبة الثانية فكانت دعوة األستاذ الدكتور نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا 
والبحوث للمشاركة في اجتماع مع وفد من إحدى الجامعات الكورية؛ لبحث فرص وأشكال 
مشاركة جامعة القاهرة في حدث تنظِّمه الجامعة مع مائة جامعة أخرى تقع في دول على 
2015م-  عام  من  أغسطس  شهر  في  انعقاده  -المقرر  الملتقى  ويهدف  الحرير.  طريق 
التدريس وطالب  الحضارات على مستوى أعضاء هيئة  إلى  والتعرف  الثقافات  تباُدل  إلى 

الجامعات المشاِركة.

واهلل الموفِّق والمستعان،،،



اإلحباث والدراسات



ــاليب  ــتخدام أس ــر اس ــى أث ــّرف عل ــى التع ــس إل ــو رئي ــة بنح ــت الدراس هدف
ــاع  ــاعديهم بقط ــن ومس ــى المديري ــات عل ــي إدارة المعلوم ــة ف ــة الحديث التقني
ــدة  ــة ج ــاه بمدين ــة للمي ــة العام ــاه والمديري ــة للمي ــركة الوطني ــي الش ــاه ف المي
شــملت:  فقــد  الفرعيــة  األهــداف  أمــا  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي 
ــاع  ــي قط ــاعديهم ف ــن ومس ــه المديري ــي تواج ــكالت الت ــى المش ــرف عل التع
الميــاه نحــو اســتخدام أســاليب التقنيــة الحديثــة فــي إدارة المعلومــات. واعتمــد 
الباحثــان علــى اســتخدام المنهــج الوصفــي المســحي والمقــارن؛ لتناســبه مــع 
ــطة  ــا بواس ــرى تحكيمه ــتبانة وج ــم اس ــم تصمي ــات ت ــع البيان ــة. ولجم الدراس
ــدد  ــرًدا، وكان ع ــن )70) ف ــة م ــة الدراس ــت عين ــن. وتكون ــض المختصي بع
ــة  ــة العام ــن المديري ــرًدا، وم ــاه )36) ف ــة للمي ــركة الوطني ــن الش ــراد م األف
للميــاه بمنطقــة مكــة المكرمــة )34) فــرًدا. وبلــغ عــدد االســتبانات المســتردَّة 
)60) اســتبانة بنســبة %85.7. وتوصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج أهمهــا: 

املستخلص:

The impact of using modern technical methods Information 
Management on managers and their assistants 

“AN Empirical study of the National water Company and the 
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أثر استخدام أساليب التقنية الحديثة في إدارة المعلومات....-أ. د/ محمد أمين  مرغالني - أ/ فهد رجاء اهلل الجامعي 

أظهــرت الدراســة أن اتجاهــات أفــراد العينــة بالشــركة الوطنيــة للميــاه نحــو 
اســتخدام التقنيــة الحديثــة كانــت إيجابيــة، وذلــك بمتوســط حســابي عــام 
)3.9)، وانحــراف معيــاري )1.08)، ونســبة موافقــة عامــة )76.3%). 
ــة  ــة العام ــة بالمديري ــراد العين ــات أف ــن أن اتجاه ــة ع ــفت الدراس ــا كش بينم
ــاه نحــو اســتخدام التقنيــة الحديثــة فــي إدارة المعلومــات كانــت إيجابيــة؛  للمي
ــام  ــاري الع ــام )3.7)، واالنحــراف المعي ــابي الع ــغ المتوســط الحس ــث بل حي
)1.12)، بنســبة موافقــة عامــة )%81.9). وأوضحــت الدراســة أن اتجاهــات 
ــات  ــاكل إدارة المعلوم ــو مش ــاه نح ــة للمي ــركة الوطني ــي الش ــة ف ــراد العين أف
ــاري  ــراف المعي ــام )3.5)، واالنح ــط الع ــغ المتوس ــد بل ــة، وق ــت إيجابي كان
العــام )1.22) ونســبة الموافقــة العامــة )%64.2). وفيمــا يختــص باتجاهــات 
ــات  ــاكل إدارة المعلوم ــو مش ــاه نح ــة للمي ــة العام ــي المديري ــة ف ــراد العين أف
أوضحــت الدراســة أن آراء أفــراد العينــة كانــت إيجابيــة بمتوســط عــام 
)3.7)، وانحــراف معيــاري عــام )1.26) ونســبة موافقــة عامــة )61.7%). 
وأوصــت الدراســة بضــرورة االهتمــام بعمليــة بــث وإتاحــة المعلومــات فــي 
ــث المعلومــات.  ــة الخاصــة بب ــى التحتي ــر كل البن ــك بتوفي ــاه، وذل قطــاع المي
ــاع  ــات بقط ــادر المعلوم ــر كل مص ــى توفي ــل عل ــرورة العم ــت بض وأوص

ــا. ــول إليه ــهيل الوص ــا وتس ــة تنظيمه ــى عملي ــز عل ــاه، والتركي المي



املقدمة:
تلعــب المعلومــات دوًرا حيويًّــا وحاســًما فــي شــتى مناحــي الحيــاة، 
بمــا فــي ذلــك حيــاة المؤسســات الخاصــة والعامــة، بــدًءا مــن 
تأسيســها وعبــر رحلتهــا “فهــي تمثِّــل مــورًدا ومصــدًرا حيويًّــا لها، 
فــي صياغــة رســالتها وأهدافهــا، ووضــع اســتراتيجيتها وتنفيذهــا، 
وبنــاء هيكلهــا التنظيمــي واختيــار تقنياتهــا، واتخــاذ القــرارات 
المختلفــة فــي مجــاالت التخطيــط والتوجيــه والرقابــة وكل وظائــف 

ــت خاصــة أم عامــة. اإلدارة بالمؤسســة، ســواء أكان
ــن  ــا م ــر لديه ــا يتوف ــدار م ــى مق ــة عل ــاح أي مؤسس ــف نج ويتوق
أهميــة  ازدادت  وقــد  وواضحــة.  وصحيحــة  دقيقــة  معلومــات 
ــداد  ــا وامت ــاع آفاقه ــورة المعلومــات واتس ــور ث ــات بظه المعلوم

آثارهــا.
 وإن الكــم الهائــل مــن المعلومــات المحــددة الدقيقــة وســرعة 
ــا، واســترجاًعا،  ــا، وتخزيًن انتقالهــا وســهولة التعامــل معهــا -جمًع
ومعالجــة- مثَّــل بالنســبة للمؤسســات تحــدي العصــر، خاصــة فــي 
مجــال المنافســة. كمــا أنــه ال غنــى ألي مؤسســة عــن المعلومــات، 

ــا«)1(. ــا ونشــاطها وأهدافه ــة عمله ــت طبيع ــا كان مهم
وكان لظهــور أســاليب التقنيــة الحديثــة أثــر كبيــر فــي إتاحــة 
ــات  ــُبل إدارة المعلوم ــهيل ُس ــوم وتس ــذا المفه ــق ه الفرصــة لتطبي
ــن  ــد م ــدأ العدي ــد ب ــة ونجــاح. وق ــكل ِدقَّ ــذا النشــاط ب وممارســة ه
الدارســات والبحــوث حــول إدارة المعلومــات فــي العالــم الغربــي، 
وبــرز إنتــاج فكــري جيــد فــي هــذا الصــدد، ســواء أكان نظريًّــا أم 
تطبيقيًّــا. أمــا فــي العالــم العربــي فــإن الدراســات واإلنتــاج الفكــري 
حــول مفهــوم إدارة المعلومــات وتطبيقاتهــا فــي مجــال التقنيــة 

ــة الموضــوع. ــم أهمي ــدرة رغ ــم بالن ــة اتََّس الحديث
أواًل: مدخل ملشكلة الدراسة:

تســهم المعلومــات فــي مجــال إدارة المؤسســات العامــة والخاصــة 
إســهاًما أساســيًّا؛ فبــدون توفُّــر المعلومــات ال ُيتوقــع أن تقــوم تلــك 

المؤسســات بتنفيــذ كل الوظائــف اإلداريــة بهــا. 
ــد  ــة؛ إذ تعتم ــي المؤسس ــوة ف ــادر الق ــن مص ــات م ــدُّ المعلوم وُتَع
المؤسســات علــى معرفــة وفهــم العامليــن فــي عملهــم لكيفيــة 
ــرة مــن  ــة كبي ــا أن للمعلومــات أهمي ــم الخدمــة. وكم تســهيل وتقدي
خــالل تأثيرهــا علــى طبيعــة القــرار وحجمــه ونتائجــه، فــال ُيتوقــع 
إصــدار قــرار إداري مــا لــم يعتمــد علــى معلومــات دقيقــة وحديثــة، 
وبهــذا فــإن اســتخدام أســاليب التقنيــة الحديثــة فــي الحصــول 
علــى المعلومــات وحفظهــا، وضمــان ســريتها، ونقلهــا، وخزنهــا، 
والرقابــة،  التنظيــم،  عمليــات  نجــاح  يضمــن  واســترجاعها، 
ــك  ــى ذل ــاًء عل ــة. وبن ــات اإلداري ــن العملي ــا م ــه، وغيره والتوجي

ــي  ــة ف ــة الحالي ــكلة الدراس ــة مش ــن صياغ يمك
ــي: ــاؤل التال التس

مــا أثــر اســتخدام أســاليب التقنيــة الحديثــة فــي 
إدارة المعلومــات علــى المديريــن ومســاعديهم 
ــاه  ــة للمي ــركة الوطني ــي الش ــاه ف ــاع المي بقط

والمديريــة العامــة للميــاه بمدينــة جــدة؟
أهمية الدراسة:

ــة  ــة للدراســة مــن أهمي ــة المحوري ــع األهمي تنب
أســاليب التقنيــة الحديثــة فــي إدارة المعلومــات 
فــي مجــال العلــوم الخاصــة بالمعلومــات، وبــدأ 
تطبيقهــا فــي المؤسســات العامــة والخاصــة فــي 
الــدول المتقدمــة، وبــرزت فوائدهــا فــي عمليــة 
إدارة المعلومــات فــي تحقيــق أهدافهــا، ولذلــك 
كان ال ُبــدَّ مــن تطبيقهــا فــي المؤسســات العامــة 
ــي  ــة ف ــك األهمي ــد تل ــن تحدي والخاصــة، ويمك

اآلتــي:
ِقلَّــة الدراســات العربيــة التــي تناولــت هــذا . 1

الموضــوع )فــي حــدود علــم الباحَثْيــن). 
 إســهام مــا ســتتضمنه نتائــج الدراســة فــي . 2

إثــراء اإلنتــاج الفكــري العربــي، عبــر 
تناولهــا لموضــوع التقنيــة الحديثــة فــي 

تطبيــق مفهــوم إدارة المعلومــات.
أهداف الدراسة:

ــس  ــكل رئي ــة بش ــة الحالي ــدف الدراس ته
إلــى التعــرف علــى أثــر اســتخدام أســاليب 
التقنيــة الحديثــة فــي إدارة المعلومــات علــى 
بقطــاع الميــاه فــي  المديريــن ومســاعديهم 
الشــركة الوطنيــة للميــاه، والمديريــة العامــة 

للميــاه بمدينــة جــدة.
أسئلة الدراسة:

تســعى الدراســة لإلجابــة عــن األســئلة 
البحثيــة التاليــة:

مــا أثــر اســتخدام أســاليب التقنيــة الحديثــة . 1
علــى المديريــن  المعلومــات  إدارة  فــي 
ــركة  ــي الش ــاه ف ــاع المي ــاعديهم بقط ومس
ــاه  ــة للمي ــة العام ــاه والمديري ــة للمي الوطني
ــاعديهم؟ ــن ومس ــى المديري ــدة عل ــة ج بمدين

مــا المشــكالت التــي تواجــه المديريــن . 2
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ــاه  ــة للمي ــي الشــركة الوطني ومســاعديهم ف
ــتخدام  ــو اس ــاه نح ــة للمي ــة العام والمديري
إدارة  فــي  الحديثــة  التقنيــة  أســاليب 

المعلومــات؟
ــة . 3 ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــاك ف ــل هن ه

عنــد مســتوى )0.05) بيــن مفــردات عينــة 
الدراســة فــي قطاعــي الميــاه -الشــركة 
الوطنيــة للميــاه والمديريــة العامــة للميــاه- 
ــي إدارة  ــة ف ــة الحديث ــتخدام التقني ــو اس نح

المعلومــات؟
ــة . 4 ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــاك ف ــل هن ه

عنــد مســتوى )0.05) بيــن مفــردات عينــة 
الدراســة فــي قطاعــي الميــاه -الشــركة 
الوطنيــة للميــاه والمديريــة العامــة للميــاه- 
وجــود مشــكالت تواجــه تطبيــق  فــي 

مفهــوم إدارة المعلومــات؟
منهج الدراسة:

 اعتمــد الباحثــان علــى أســلوب الدراســة 
الميدانيــة، مــن خالل اســتخدام المنهــج الوصفي 
باعتبارهمــا األكثــر  المســحي والمقــارن؛ 
انســجاًما فــي إنجــاز الدراســة الحاليــة، كمــا 

اســتعانا بالمراجــع والمصــادر المتاحــة إلعــداد اإلطــار النظــري 
للدراســة. وفــي الجانــب الميدانــي اســتخدم الباحثــان االســتبانة 
كوســيلة أساســية لجمــع البيانــات وتحليلهــا إحصائيًّــا للوصــول إلــى 
اإلجابــات الخاصــة بأســئلة الدراســة، حيــث تــم توزيــع االســتبانة 
علــى المديريــن ومســاعديهم في الشــركة الوطنيــة للميــاه والمديرية 

ــة جــدة. ــة مكــة المكرمــة بمدين ــاه بمنطق العامــة للمي
أداة مجع البيانات:

لقــد اســتخدم الباحثــان اســتبانة لقيــاس أثــر اســتخدام أســاليب 
التقنيــة الحديثــة فــي إدارة المعلومــات علــى المديريــن ومســاعديهم 

فــي قطــاع الميــاه بمدينــة جــدة.
جمتمع الدراسة:

شــمل مجتمــع الدراســة -البالــغ )70( فــرًدا- جميــع المديريــن 
ومســاعديهم فــي قطاعــي الميــاه. وكان عــدد األفــراد مــن الشــركة 
الوطنيــة للميــاه )36) فــرًدا، ومــن المديريــة العامــة للميــاه بمنطقــة 

مكــة المكرمــة بمدينــة جــدة )34( فــرًدا.
عينة الدراسة:

قــام الباحثــان بتوزيــع اســتبانة علــى عينــة حصريــة تشــمل 
أفــراد مجتمــع الدراســة كافــًة، وتــم اســترداد )60) اســتبانة بنســبة 
النهائيــة  %85.7، وبنــاًء علــى ذلــك تكونــت عينــة الدارســة 
ــرًدا مــن  ــاه، و)33) ف ــة للمي ــرًدا مــن الشــركة الوطني مــن )27) ف

ــة جــدة. ــة بمدين ــة المكرم ــة مك ــاه بمنطق ــة للمي ــة العام المديري
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الفئة
 التكرارالمديرية العامة للمياهشركة المياه الوطنية

الكلي
 النسبة
الكلية النسبة%التكرارالنسبة%التكرار

13.726.135.0نائب المدير العام
1037.01648.52643.3مدير إدارة

1659.31545.53151.7مساعد مدير
%60100%33100%27100المجموع

حدود الدراسة:
تلتــزم الدراســة الحاليــة بالحــدود 

ليــة: لتا ا
1 - احلدود املوضوعية:

اقتصــرت الدراســة علــى موضــوع 
قيــاس أثــر اســتخدام أســاليب التقنيــة الحديثــة 
ــط بهــا مــن  ــي إدارة المعلومــات، ومــا يرتب ف

موضوعــات ذات أهميــة.

 2 - احلدود الزمنية:
اقتصــرت الدراســة علــى الفتــرة الزمنيــة مــن عــام 2013-

2014م.
3 - احلدود املكانية:

اقتصــرت الدراســة علــى المديريــن ومســاعديهم فــي قطــاع 
الميــاه فــي الشــركة الوطنيــة للميــاه والمديريــة العامــة للميــاه 

ــدة.  ــة ج ــة بمدين ــة المكرم ــة مك بمنطق

أثر استخدام أساليب التقنية الحديثة في إدارة المعلومات....-أ. د/ محمد أمين  مرغالني - أ/ فهد رجاء اهلل الجامعي 



4 - احلدود البشرية:
ــملتهم  ــن ش ــراد الذي ــى األف ــرية عل ــدود البش ــرت الح اقتص
الدراســة، والبالــغ عددهــم )60) فــرًدا مــن المديريــن ومســاعديهم 
فــي قطــاع الميــاه فــي الشــركة الوطنيــة للميــاه والمديريــة العامــة 

ــة جــدة. ــة مكــة المكرمــة بمدين ــاه بمنطق للمي
األساليب اإلحصائية المستخدمة:

اعتمــد الباحثــان علــى برنامــج الرزمــة اإلحصائيــة للعلــوم 
.(SPSS( ــة االجتماعي

صدق االستبانة وثباتها:
للتأكــد مــن وضــوح االســتبانة ومالءمتهــا لقيــاس مــا 
ُوضعــت مــن أجلــه تــم تحكيمهــا مــن خــالل )3) مــن األكاديمييــن 
ــد العزيــز  ــوم اإلنســانية بجامعــة الملــك عب ــة اآلداب والعل فــي كلي
ــاب  ــان بحس ــام الباحث ــة ق ــات أداة الدراس ــن ثب ــق م ــدة، وللتحق بج
ــن  ــور م ــكل مح ــاخ )Cronbach Alpha) ل ــا كرونب ــل ألف معام
ــات  ــدى الثب ــاس م ــى قي ــل عل ــذا المعام ــد ه ــاور األداة، ويعتم مح
ــد  ــا يؤك ــه =81. مم ــت قيمت ــد بلغ ــتبانة، وق ــئلة االس ــي ألس الداخل

ــتبانة. ــات االس ثب
اإلطار النظري للدراسة:

يحتوي اإلطار النظري للدراسة على المحاور التالية:
نبــذة عــن الشــركة الوطنيــة للميــاه والمديريــة العامــة أ. 

للميــاه بمنطقــة مكــة المكرمــة )فــرع جــدة).
مفاهيم الدراسة.ب. 
أساسيات إدارة المعلومات.ج. 
أنواع إدارة المعلومات.د. 
الدراسات السابقة.ه. 

هة تكنولوجيًّا. أواًل: إدارة المعلومات الموجَّ
هة المحتوى. ثانًيا: إدارة المعلومات موجَّ

مكــة  بمنطقــة  للميــاه  الوطنيــة  الشــركة  عــن  نبــذة  )أ(: 
جــدة(. )فــرع  المكرمــة 

1 – تأسيس الشركة:
تأسســت شــركة الميــاه الوطنية )كشــركة مســاهمة ســعودية، 
االســتثمارات  صنــدوق  فــي  ممثلــة  للدولــة  بالكامــل  مملوكــة 
ــخ  ــم )م،1) وتاري ــم رق العامــة)، بموجــب المرســوم الملكــي الكري
13/ 1/ 1429ه، القاضــي بالموافقــة علــى الترخيــص بتأســيس 
شــركة الميــاه الوطنيــة وفًقــا لنظامهــا األساســي، وبرأســمال قــدره 

ــال ســعودي. ــار ري )22) ملي

2 – نطاق عمل الشركة:
ُتعنــى شــركة الميــاه الوطنيــة بتقديــم 
ــا  ــة وإنتاجه ــاه الجوفي ــتخراج المي ــات اس خدم
ــرف  ــاه الص ــع مي ــا، وتجمي ــا وتوزيعه وتنقيته
العربيــة  المملكــة  فــي  ومعالجتهــا  الصحــي 
الســعودية، واإلســهام فــي تدريــب الكــوادر 
ــوى  ــغيل الق ــا، وتش ــة وتأهيله ــرية الوطني البش
ــق  ــات ومراف ــة إمكاني ــة، وتهيئ ــة الوطني العامل
التقنيــة  ونقــل  والتنميــة،  والبحــث  التأهيــل 

وتطويرهــا. وتوطينهــا 
ــي  ــغيلية ف ــا التش ــركة مهامه ــدأت الش ب
عــام 2009م فــي كل مــن مدينتــي الريــاض 

ــى: ــاعد عل ــدة؛ لتس وج
1 – وضــع حلــول جذريــة لمشــاكل وتحديــات 

قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي.
ــام  ــذ المه ــي تنفي ــة ف ــة عالي ــق مرون 2 – تحقي
ــغيل  ــروعات، وإدارة وتش ــة )المش الرئيس

القطــاع))2(.
3 – مهام الشركة:

تقديــم  فــي  الشــركة  مهمــة  تتلخــص 
وفًقــا  الصحــي  والصــرف  الميــاه  خدمــات 
ألحــدث المعاييــر العالميــة مــن خــالل الكــوادر 
نخبــة  جانــب  إلــى  المتخصصــة،  الوطنيــة 
ــع  ــى م ــة؛ لتتماش ــركات العالمي ــر الش ــن أكب م
األهــداف االســتراتيجية والبرامــج الطموحــة 
لرفــع الكفــاءة التشــغيلية وتحســين أداء القطــاع، 
وتقديــم  الشــرب  ميــاه  تأميــن  خــالل  مــن 
الخدمــات المائيــة الراقيــة لجميــع العمــالء، 
وربــط جميــع المنشــآت والمنــازل بشــبكات 
الميــاه والصــرف الصحــي، باإلضافــة إلــى 
الطبيعيــة  الميــاه  مــوارد  علــى  المحافظــة 
وحمايــة البيئــة، كمــا تهــدف خطــط الشــركة إلى 
االســتفادة الكاملــة مــن ميــاه الصــرف المعالجة، 
وإعــادة اســتخدامها بمــا يتناســب مــع طبيعتهــا 
ــر  ــي، مــن خــالل توفي وخدمــة المجتمــع المحل
فــرص عمــل مناســبة للمواطنيــن، والمســاهمة 
االجتماعــي  والتطويــر  التعليــم  دعــم  فــي 

والبيئــي. واالقتصــادي 
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ــة مكــة  ــاه بمنطق ــة العامــة للمي ــا: المديري ثانًي
المكرمــة )فــرع جــدة(.

تأسيسها:
تأسســت المديريــة العامــة للميــاه بمنطقــة 
ــي  ــت ه ــام 1397هـــ، وكان ــة ع ــة المكرم مك
بالميــاه  المواطنيــن  بتزويــد  المعنيــة  الجهــة 
ــة  ــك معالج ــة، وكذل ــة المكرم ــة مك ــي منطق ف
ــد  ــرت بالعدي ــد م ــاه الصــرف الصحــي، وق مي
مــن التغيــرات فــي مســماها، ففــي أول مســمى 
إدارة عيــن زبيــدة. وبالمرافــق  لهــا ســميت 
ــاه  ــى قســمي مصلحــة المي ــمَّ إل العامــة. ومــن َث
ــاه والصــرف  ــى مصلحــة المي والمجــاري، وإل
الحالــي  المســمى  إلــى  وأخيــًرا  الصحــي، 
المديريــة العامــة للميــاه بمنطقــة مكــة المكرمــة، 
وتتبــع وزارة الميــاه والكهربــاء، وتتبعهــا عــدة 
ــرع  ــف، وف ــاه بالطائ ــرع المي ــابًقا ف ــروع )س ف
الميــاه  وفــرع  المقدســة،  بالعاصمــة  الميــاه 
بجــدة، وكان ذلــك قبــل التخصيــص لشــركة 

الميــاه الوطنيــة))4(.
وتســتخدم المديريــة العامة للميــاه بمنطقة 
مكــة المكرمــة )فــرع جــدة) نظاًمــا يختــص 
المديريــة  وتعمــل  اإلداريــة،  باالتصــاالت 
ــا الرســمية أو  ــي تعامالته ــذا النظــام ف ــى ه عل
ــم  ــى قوائ ــام عل ــذا النظ ــوي ه ــة، ويحت الداخلي
النظــام  وظائــف  بيــن  التنقــل  تتيــح  رئيســة 
بشــكل أكثــر ســهولة مــن خــالل روابــط أقســام 
ــودة  ــات الموج ــف الصفح ــم تصني ــام، وت النظ
النظــام  صفحــات  مــن  صفحــة  كل  داخــل 
ــة  ــركات )حرك ــة، الح ــة الرئيس ــل: الصفح مث
المعامــالت)، االســتعالمات، التقاريــر، النظــام 
األمنــي، الملفــات الرئيســة، وُيَعــدُّ هــذا النظــام 
مــن األنظمــة الجيــدة والمســتخدمة فــي العديــد 

مــن القطاعــات الحكوميــة)5(.
)ب( مفاهيم الدراسة:

 مفهوم إدارة المعلومات:
ُتعــرف إدارة المعلومــات بأنهــا: العمليــة 
التــي تتضمــن اســتخدام أدوات تكنولوجيــا 
اســتخدام أكثــر فاعليــة  المعلومــات لتوفيــر 

وكفــاءة لــكل المعلومــات المتاحــة لمســاعدة المجتمــع، أو المنظمــة، 
أو األفــراد فــي تحقيــق أهــداف)9(. وقــد حصــر هــذا التعريــف إدارة 
المعلومــات فقــط فــي عمليــة توفيــر المعلومــات، بينمــا هــي عمليــة 

أكثــر مــن ذلــك بكثيــر.
عمليــة تطبيــق مبــادئ  كمــا تعنــي إدارة المعلومــات: 
ــات،  ــث المعلوم ــط، وب ــم، والضب ــد، والتنظي ــى التزوي اإلدارة عل
واســتخدامها بمــا يحســن هــذا التطبيــق)10(. وركــز هــذا التعريــف 

علــى الربــط بيــن مبــادئ اإلدارة العامــة وإدارة المعلومــات.
ــة  ــة إداري ــا: وظيف ــز Maltaz بأنه ــم مالت ــا العال ــا عّرفه كم
عليــا لتطويــر مجموعــة مــن السياســات، والبرامــج، واإلجــراءات؛ 
لتخطيــط وإدارة متطلبــات المعلومــات بشــكل مثمــر وفعــال. وقــد 
أعطــى هــذا التعريــف إدارة المعلومــات قــدًرا أكبــر مــن أهميتهــا؛ 
ألنهــا ليســت مــن الوظائــف العليــا، وإنمــا فــي الحقيقــة تتبــع اإلدارة 

العليــا فــي المنظمــة اإلداريــة التــي توجــد بهــا. 
فهــا بيرنبــرج Bernberg بأنهــا: »تلــك العمليــة التــي   ويعرِّ
يتــم مــن خاللهــا تجميــع، وتنظيــم، وتوجيــه مجموعــة مــن البيانــات 
والمــوارد المتاحــة لتلبيــة احتياجــات بعينهــا لمســتفيٍد مــا“. وإن هــذا 
التعريــف أضــاف وظيفــة إلدارة المعلومــات هــي توجيــه المــوارد 
ــي  ــا ه ــتفيدين، بينم ــة احتياجــات المس ــة لتلبي ــي المنظم المتاحــة ف

ليســت مــن مهامهــا.
ويعرفهــا )بنــت Bent 2009) بأنهــا: عمليــة التخطيــط 
ــات  ــة بالمعلوم ــة المرتبط ــب والرقاب ــه والتدري ــم والتوجي والتنظي
ــر اإلدارة  ــوم عناص ــا مفه ــب عليه ــى الكات ــد أضف ــة. وق التنظيمي

ــص. ــف ناق ــو تعري ــي فه ــة، وبالتال العام
كمــا تعنــي أيًضــا: الممارســة بمهــارة لعمليــات الرقابــة، 
والتنظيــم، والتخزيــن، واالســترجاع، ونشــر، وبــث، وتوفيــر 
المعلومــات الضروريــة للعمليــات الناجحة للمؤسســات، واألعمال، 
والمنظمــات، شــاملة فــي ذلــك إدارة التوثيــق وإدارة الســجالت 
والبنيــات التحتيــة للتكنولوجيــا)11(. لقــد تجاهــل هــذا التعريــف 
ــات. ــة إلدارة المعلوم ــف مهم ــه لوظائ ــط والتوجي ــة التخطي عملي
فهــا )ســليمان، 1991( بأنهــا: كيفيــة االنتقــاء واالختيــار  وتعرِّ
والتجميــع لمصــادر المعلومــات الالزمــة لخدمــة المســتفيدين 
ــير  ــم وتفس ــد وتقوي ــل ونق ــم تحلي ــة، ث ــات الخاصــة والعام بالمنظم
وتنظيــم هــذه المعلومــات وحفظهــا في وســط مالئم حديــث ومتطور، 
وأخيــًرا بثهــا بصفــة دائمة ومســتمرة للمســتفيدين بمختلف األســاليب 
والوســائل حتــى يســهل تطبيقهــا واتخــاذ القــرارات المناســبة)12(. ولم 
يتضمــن هــذا التعريــف الوظائــف األساســية لــإلدارة بصفــة عامــة، 

رغــم أنهــا ســميت إدارة المعلومــات.
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ماســتيفيت تعريــف شــو Choo حــول إدارة  وتنقــل 
المعلومــات بأنهــا: دورة مســتمرة مــن ســتة أنشــطة مرتبــط بعضهــا 
ــف مــع  ــم والتكي ــن المؤسســة مــن التعل ــا يمّك ببعــض بإحــكام )مم
بيئتهــا المتغيــرة )وهــي تحديــد احتياجــات المعلومــات والحصــول 
علــى المعلومــات وتنظيــم وتخزيــن المعلومــات وتطويــر منتجــات 
وخدمــات المعلومــات وتوزيــع واســتخدام المعلومــات). ولعــل هــذا 
ــا لوظائــف اإلدارة العامــة ضمــن إدارة  ــر اهتماًم ــم ُيِع التعريــف ل

ــات. المعلوم
• ونخلــص ممــا ســبق إلــى تعريــف شــامل إلدارة المعلومــات، 	

حيــث إن التعريفــات الســابقة ركــز كل واحــد منهــا علــى 
ــات؛ ألن  ــواب إدارة المعلوم ــن ج ــن م ــب معي ــف جان تعري
كل باحــث قــد نظــر إلدارة المعلومــات مــن جهــة التخصــص 
ــف إدارة  ــن تعري ــك يمك ــى ذل ــاًء عل ــه، وبن ــص ب ــذي يخت ال
ــط،  ــة تخطي ــا شــاماًل: »هــي عملي ــا جامًع ــات تعريًف المعلوم
وتجميعهــا،  المعلومــات،  اســتخدام  ومراقبــة  وتنظيــم، 
وحفظهــا، وبثهــا، وتوفيرهــا، واســترجاعها، وتســهيل إتاحتها 
ــى  ــا داخــل وخــارج المنظمــات، عــالوة عل للمســتفيدين منه
تطويــر خدمــات المعلومــات، وعمليــات اختيارهــا وانتقائهــا، 
وتحليــل ونقــد وتقويــم هــذه المعلومــات بمــا يتــالءم مــع 
احتياجــات المنظمــة لهــا. إضافــة إلــى توفيــر اســتخدام أكثــر 
فاعليــة بالتقنيــة الحديثــة فــي تســهيل الوصــول للمعلومــات، 
ــراءات  ــج واإلج ــات والبرام ــك وضــع السياس ــوق كل ذل وف
الخاصــة بتخطيــط وإدارة متطلبــات المعلومــات، وتوفيــر 

ــات«.  ــي المعلوم ــن اختصاصيِّ ــة م ل ــوادر المؤهَّ الك
ــات وبعــض المجــاالت ذات  ــوم إدارة المعلوم ــن عناصــر مفه وم

ــة: العالق
العنصــر األول: يتعلــق بالتجميــع الهــادف للمعلومــات، 
وســوف يكــون لهــذا العنصــر تأثيــر كبيــر علــى اقتصاديــات 
ــة المعلومــات  المســتقبل. والعنصــر الثانــي: يتعلــق بتطبيقــات تقني
المتناميــة فــي مجــاالت إعــداد وتنظيــم المعلومــات لتطبيقــات 

منظمــة وأغــراض محــددة.
ويتكون مفهوم إدارة المعلومات من)13(:

المعلومات كعنصر اقتصادي مهم.. 1
تقنية المعلومات كأداة فعالة في اإلعداد والتنظيم.. 2

وقــد أثــار مارشــاند Marchand االنتبــاه أيًضــا إلــى شــيء 
ــوي  ــات تحت ــر أن إدارة المعلوم ــا ذك ــد، عندم ــذا التحدي ــابه له مش

علــى ُبعديــن أساســيين همــا)14(:
إدارة معالجة المعلومات.. 1

 إدارة مصادر البيانات في المنشأة.2. 
بعــض المجــاالت ذات العالقــة بــإدارة 
هنــاك بعــض المصطلحــات  المعلومــات: 
ــات أو  ــح إدارة المعلوم ــع مصطل ــة م المترادف
ذات العالقــة القريبــة بهــا أو واجهــة أخــرى 

ــمل: ــي تش ــا، وه له
 إدارة مــوارد المعلومــات، وهــو مصطلح 1. 

ظهــر عــام 1970م، ويحمــل معنــى إدارة 
المعلومات نفســه.

 إدارة أنظمة المعلومات.2. 
 المعالجة اإللكترونية للبيانات.3. 
 إدارة تكنولوجيا المعلومات.4. 
 هندسة المعلومات.5. 
 إدارة السجالت.6. 
 إدارة المكتبات.7. 
 إدارة األرشيف.8. 
 إعادة هندسة المعالجة للمعلومات.9. 

العالقــة  يوضــح   (1( رقــم  والشــكل 
المنطقيــة بيــن إدارة المعلومــات والموضوعات 

أو المصطلحــات المذكــورة أعــاله.

 Dale Bent ،المصدر: ديل بنت

إلدارة  الجوهريــة  والمهــام  المســئوليات 
ت: لمعلومــا ا

إلدارة  ومهــام  مســئوليات  عــدة  هنــاك 
اآلتــي: فــي  وتتمثــل  المعلومــات 

 تمكيــن كل عضــو فــي المؤسســة مــن 1. 
المباشــرة  المصــادر  إلــى  الوصــول 
الوثائــق  ومصــادر  الشــبكة  ومواقــع 

لتقليديــة. ا
الوثائــق 2.  لتخزيــن  أنظمــة  إقامــة   

واســترجاعها. وتنظيمهــا  والتقاريــر، 
 تخزيــن المعلومــات مثــل التقاريــر الفنيــة 3. 
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وتقاريــر المعلومــات داخــل المؤسســة.
 نشــر المعلومــات الجديــدة لمــن يحتاجون 4. 

ــام بها. اإللم
ــن 5.  ــن أعضــاء المؤسســة م ــان تمكي  ضم

ســهولة التواصــل عــن طريــق إنشــاء 
ــات  ــر مقوم ــرط توفي ــة، بش ــبكة داخلي ش

ــا. ــبة له ــن مناس أم
إدارة عمليــة االتصــال الحاســوبي مــع . 6

والعمــالء. الخارجييــن  المورديــن 
أوجــه 7.  عــن  خبــرة  مصــدر  توفيــر   

القصــور والقيــود والمتطلبــات المرتبطــة 
باســتخدام المعلومــات، مثــل تشــريعات 

البيانــات. حمايــة 
 التخلــص مــن المعلومــات التــي لــم َتُعــْد 8. 

مطلوبــة أو تحديــث المعلومــات الجديــدة، 
والتأكيــد علــى التحكــم فــي جــودة مــوارد 

المؤسســة وأنظمــة معلوماتهــا)15(.
العالقة بين إدارة المعلومات وإدارة المعرفة:

ــن  ــالف بي ــاك أي اخت ــدو هن ــي الظاهــر ال يب ف
ــدو  ــد يب ــات، وق ــة وإدارة المعلوم إدارة المعرف
ذلــك منطقيًّــا حيــن يخــص الموضــوع غيــر 

المعلوماتييــن.
المعلومــات،  تكنولوجيــا  قي  لمســوِّ فبالنســبة 
هــي   (Scanner( الضوئيــة  الماســحة  ُتَعــدُّ 
ألنهــا  المعرفــة؛  إلدارة  رئيســية  تكنولوجيــا 
فمعظــم  لذلــك  المعرفــة،  لتقاســم  ضروريــة 
ــي  ــو ف ــا ه ــة م ــه كإدارة معرف ــار إلي ــذي يش ال
مــع  فالتعامــل  معلومــات؛  إدارة  إال  حقيقتــه 
ــدُّ إدارة  ــات) ُيَع ــات أو المعلوم ــياء )البيان األش
إدارة  ُيَعــدُّ  البشــر  مــع  والعمــل  معلومــات، 
معرفــة، وإدارة المعلومــات تتعلــق بالوثائــق 
بالحاســوب،  المســند  التصميــم  ورســومات 
والجــداول اإللكترونيــة ورمــوز البرامــج، وهي 
تعنــي ضمــان توفيــر المداخــل، واالنتقــال، 
والخــزن، وتوفيــر األمــن للمعلومــات، فــي 
ــرى-  ــة أخ ــن ناحي ــة -م ــن أن إدارة المعرف حي
تميــز القيمــة فــي األصالــة، واالبتــكار وســرعة 
الخاطــر، والقــدرة علــى التكيــف، والــذكاء، 

والتعلــم، وتفعيــل إمكانيــات المؤسســة فــي هــذه الجوانــب، وتهتــم 
ــات واألنمــاط  ــكار والعالق ــدي، واالبت ــر النق ــة بالتفكي إدارة المعرف
والمهــارات والتعــاون والمشــاركة، وهــي تدعــم وتســند التعلــم 
ــراد  ــات األف ــم عالق ــجع وتدع ــات، وتش ــم المجموع ــردي وتعل الف
والمجموعــات، وتشــجع مشــاركتهم فــي الخبــرات والنجاحــات 

وحتــى الفشــل)16(.
)ج( أساسيات إدارة المعلومات:

المجاالت التي ساهمت في تطور إدارة المعلومات:
هنــاك كثيــر مــن المجــاالت التــي ســاهمت فــي تطــور إدارة 
والتنظيــم، والصيانــة،  المعلومــات، فمثــاًل هنــاك: التزويــد، 
واســتخدام مصــادر المعلومــات واألرشــيف وإدارة الســجالت 
والمعلومــات، وخاصــة الجــزء الخــاص  وعلــم المكتبــات 
بالمكتبــات المتخصصــة ومراكــز المعلومــات )وعــالوة علــى ذلــك 
هنــاك اهتمامــات متبادلــة مــع مجــال تصميــم قواعــد المعلومــات، 
ومــع نظــم اســترجاع المعلومــات، واقتصاديــات المعلومــات، ومــن 
ــر المجــاالت  ــن أكث ــات م ــا المعلوم ــدُّ تكنولوجي ــة أخــرى ُتَع زاوي
التــي أثَّــرت فــي إدارة المعلومــات، خاصــة مــع تطورهــا ونموهــا 
بشــكل ســريع، وقــد لفتــت تكلفــة النظــم المعتمــدة علــى الحواســيب 
االنتبــاه بشــكل مباشــر لقيمــة المعلومــات، وإلــى العالقــة بيــن هــذه 
ــة أن  ــات. والحقيق ــات المعلوم ــم وخدم ــداد نظ ــة إع ــة وتكلف القيم
ــع  ــك؛ بســبب توزي ــل ذل ــم تكــن تظهــر بوضــوح قب ــة ل هــذه التكلف
ــر مــن األقســام واإلدارات داخــل أي  ــى عــدد كبي ــة عل هــذه التكلف
ــيب  ــم الحواس ــن نظ ــه، ولك ــه ميزانيت ــا كان ل ــة، وكل منه مؤسس
ســاعدت علــى ظهــور تكلفــة إدارة المعلومــات بشــكل أكثــر 
وضوًحــا عمــا كانــت عليــه مــن قبــل. وهنــاك عامــل آخــر ســاهم في 
تطــور إدارة المعلومــات هــو االنتشــار الواســع لألفــكار والمبــادئ 
ــال؛  ــات ومؤسســات إدارة األعم ــات داخــل كلي الخاصــة بالمعلوم
ــاالت  ــات والمج ــد الموضوع ــات أح ــت إدارة المعلوم ــد أصبح فق
األساســية التــي يتناولهــا المؤلــف أو الدوريــات المتخصصــة 
ــى  ــي تتعــرض إل ــك الدارســات الت ــي مجــال اإلدارة، خاصــة تل ف
موضوعــات مثــل تحليــل العائــد للتكلفــة، والتخطيــط االســتراتيجي 

وإدارة المصــادر والمــوارد المتاحــة والتســويق)15(.
إدارة المعلومات كعلم وتطبيق:

ــي  ــتخدامه ف ــر اس ــي- انتش ــح علم ــات -كمصطل إن إدارة المعلوم
األدبيــات المختلفــة لعلــم المعلومــات، وإدارة األعمــال، وعلــم 
المكتبــات، وعلــوم الحاســوب، وإدارة الوثائــق واألرشــيف. أمــا في 
الجانــب األكاديمــي فقــد ظهــر العديــد مــن البرامــج األكاديميــة فــي 
ــوس،  ــة )بكالوري ــات علمي ــح درج ــي تمن ــات، والت ــض الجامع بع
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وماجســتير، ودكتــوراه) فــي إدارة المعلومــات. مثــل برنامــج 
العزيــز  البكالوريــوس والماجســتير فــي جامعــة الملــك عبــد 
ــل:  ــة مث ــدول األوروبي ــي ال ــات ف ــض الجامع ــك بع ــدة، وكذل بج
ــور  ــإن ظه ــروف ف ــو مع ــا ه ــدا. وكم ــا، وكن ــتراليا، وبريطاني أس
برامــج أكاديميــة فــي أي تخصــص مــن التخصصــات يــؤدي 
بالضــرورة إلــى تطــور التخصــص وتنامــي معارفــه؛ لمــا يرافــق 
هــذه البرامــج مــن بحــوث علميــة واكتشــافات متنوعــة. وتتمحــور 
المقــررات الدراســية التــي يتوجــب علــى طلبــة إدارة المعلومــات 
ــات،  ــم المعلوم ــول نظ ــتها )كريســتين شــلوغل، 2006( ح دراس
واالجتماعيــة  وتكنولوجيــا المعلومــات، والجوانــب البيئيــة 
ــة  ــق عملي ــي تتعل ــب التطبيق ــي الجان ــات، وف ــة للمعلوم واألخالقي
ــم اســتخدام عــدد مــن التكنولوجيــات ذات  )إدارة المعلومــات) بتفهُّ
العالقــة بمعالجــة البيانــات وإنتــاج المعلومــات. وهنــاك عــدد مــن 
ــي  ــام التطبيق ــب االهتم ــكِّل جوان ــي تش ــة الت ــات الفرعي المصطلح
إلدارة المعلومــات، مثــل: إدارة الوثائــق، وإدارة األرشــيف وإدارة 

المجموعــات ومصــادر المعلومــات)16(.
بيئة إدارة المعلومات:

ــدة، نذكــر  ــة إدارة المعلومــات مــن عناصــر عدي تتكــون بيئ
منهــا مــا يلــي: 

ــط،  ــل: التخطي ــإلدارة مث ــة ل ــمل األدوار التقليدي 1 - اإلدارة: وتش
والتنظيــم، والتنســيق، واتخــاذ القــرار، والرقابــة، والتوجيــه، وفــي 
ســياق إدارة المعلومــات فــإن المديريــن يقومــون بإنجــاز هــذه 
ــر  ــى مــوارد المعلومــات. وكل مدي ــاًدا عل ــام اعتم األنشــطة والمه
يحتــاج للمعلومــات، ولكــن مديــري إدارة المعلومــات متخصصــون 
فــي إدارة مــوارد المعلومــات، ويقومــون بتوفيــر المعلومــات ذات 
العالقــة للمســتفيدين منهــا أو الذيــن يطلبونهــا فــي الوقــت المحــدد 
وبتكاليــف مقبولــة. وهــؤالء المســتفيدون يكونــون مــن داخــل 

ــا. ــن خارجه ــة  أو م المنظم
ــل  ــن أج ــات م ــوارد المعلوم ــي إدارة م ــات: ه 2 - إدارة المعلوم

ــى: ــل عل ــي تعم ــة. وه ــداف المنظم ــق أه تحقي
تمييز المعلومات المهمة الحتياجات المنظمة.- 
تمييز وتحديد وتقييم موارد المعلومات.- 
تنميــة وتطويــر مــوارد المعلومــات مــن أجــل مقابلــة - 

جــات. الحتيا ا
ويتحدد الهدف من إدارة المعلومات في:- 

مــدى إســهام المعلومــات وإدارة المعلومــات فــي تحقيــق 	 
أهــداف الشــركة.

ــة إحــداث  	 ــا عملي ــى أنه ــات، عل ــوم إدارة المعلوم  دعــم مفه

ــتراتيجية  ــات واالس ــن المعلوم ــل بي تكام
ــا الشــركة. ــي تتبعه الت

 تطوير جودة المعلومات. 	
ــرق 	  ــن ف ــات بي تســهيل مشــاركة المعلوم

ــل. العم
ــات  	 ــات خاصــة ببيان ــر قاعــدة بيان  تطوي

ــة. ــركة أو المؤسس الش
نطــاق إدارة المعلومــات:  يتــم تحديــد 	 

ســياق إدارة المعلومــات مــن خــالل 
ويجــب أن تتخــذ إدارة  الشــركة، 
المعلومــات مفهوًمــا واســع النطــاق 

للمعلومــات يشــمل:
 المعلومــات كعنصــر، والمعلومــات  	

كبنيــة عقليــة للمســتخدم.
 المســارات الرســمية وغيــر الرســمية  	

للمعلومــات داخــل وخــارج الشــركة.
 مصــادر المعلومات الداخليــة والخارجية  	

للشركات.
ــراد 	  ــات لألف ــات المعلوم ــر إمكاني  تطوي

ــركات. ــي الش ف
)د( أنواع إدارة المعلومات:

ــا:  ــات هم ــان إلدارة المعلوم ــاك نوع هن
إدارة المعلومــات الموجهــة تكنولوجيًّــا، وإدارة 

ــوى. هــة المحت المعلومــات موجَّ
أواًل: إدارة المعلومات الموجهة تكنولوجيًّا:

إن الغــرض العــام إلدارة المعلومــات 
هــو توفيــر المعلومــات الصحيحــة فــي الوقــت 
وإلدارة المعلومــات  والمــكان المناســب، 
الموجهــة تكنولوجيًّــا؛ فــإن ُنُظــم المعلومــات 
المبنيــة علــى الحاســوب هــي الوســائط األوليــة 
واألساســية، وإدارة المعلومــات مــن هــذا 
المنطلــق تؤكــد أهميــة تكنولوجيــا المعلومــات، 
ودرجــة تعقيــد تطبيقهــا، وأهميتهــا الكبيــرة 
وفيمــا يخــص إدارة  بالنســبة للمؤسســة. 
ــه  ــا فــإن األوُج المعلومــات الموجهــة تكنولوجيًّ

التاليــة يمكــن أن يتــم التمييــز بينهــا:
1 - إدارة البيانات:

إن إدارة البيانــات تختــص بــكل األعمــال 
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اإلداريــة والفنيــة التــي تهتــم بالتخطيــط، 
البيانــات لــكل العامليــن  والتخزيــن وتوفيــر 
ــو  ــا ه ــي. وهدفه ــتفيد النهائ ــوب والمس بالحاس
رفــع النوعيــة واالســتخدام إلــى الحــد األقصــى 
إن  وقيمــة مــوارد البيانــات فــي المؤسســة. 
إدارة البيانــات تخــدم فــي المقــام األول وظيفــة 
التخطيــط والتحليــل، ويمكنهــا أن تكــون 
تخطيــط البيانــات وتطويــر  مســئولة عــن 
ــال  ــم األعم ــر ودع ــع المعايي ــات ووض السياس
الرئيســة التــي تضــم تصميــم تأســيس المؤسســة 
ــل  ــر إطــار عم ــات، وتوفي وإدارة قواعــد البيان
لكيفيــة إدارة البيانــات علــى مســتوى العمليــات، 
ودورهــا يمكــن أن يضــم مراقبــة األداء، 
والمشــكالت، ومراقبــة األمــن، والتصميــم 
ــات)17(. ــات، ودعــم البيان ــادي لقاعــدة البيان الم

2 - إدارة تكنولوجيا المعلومات:
هنــاك وجهــة نظــر واســعة إلدارة 
المعلومــات علــى أن إدارة البيانــات هــي جــزء 
أو شــرط مبدئــي إلدارة المعلومــات؛ فــإدارة 
الكيــان المــادي والبرمجيــات -وكذلــك العاملون 
ــوا  ــا المعلومــات- يجــب أن يكون فــي تكنولوجي
ضمــن ذلــك أيًضــا، والتركيــز هنــا يكــون 
ــات  ــة البيان ــة لمعالج ــه التكنولوجي ــى األوُج عل
وتوفِّــر البنيــات األساســية  اإللكترونيــة. 
للمعلومــات الوســائط لــكل األنــواع الممكنــة 
لمعالجــة البيانــات لالســتخدامات المختلفة وهي 
ــات  ــم المعلوم ــدة لُنُظ ــاس أو القاع ــكل األس تش
التــي تدعــم مهــام محــددة للمؤسســة. وُنُظــم 
ــادل  ــر الوســائط الســتخدام وتب المعلومــات توفِّ
والــدور األســاس إلدارة نظــم  المعلومــات. 
ــات نظــم  ــر عملي المعلومــات هــو إدارة وتطوي
المعلومــات فــي المؤسســة. وإدارة المعلومــات 
مــن هــذا المنطلــق يمكــن أن ُتعــرف علــى 
ــة اســتخدام  ــم ومراقب ــط والتنظي أســاس التخطي
المعلومــات ونظــم المعلومــات والبنيــات 

األساســية للمعلومــات فــي المؤسســة)18(.
هة المحتوى: ثانيا: إدارة المعلومات موجَّ

المؤلفــون فــي هــذا المجــال مــن إدارة 

المعلومــات عــادة مــا تكــون لديهــم خلفيــة فــي علــم المكتبــات 
ــات  ــس إدارة المعلوم ــى عك ــجالت. وعل ــات وإدارة الس والمعلوم
الموجهــة تكنولوجيًّــا فــإن هــذه المداخــل تركــز علــى محتــوى 
المعلومــات والمنشــورات )المطبوعــات)، ووفًقــا لهــذا الجانــب 

يمكــن أن تصنــف علــى النحــو التالــي)19(:
 -  إدارة السجالت.

 -  توفير المعلومات الخارجية.
 -  إدارة المعلومات المعتمدة بشريًّا.

 -  إدارة موارد المعلومات.
)هـ( الدراسات السابقة:

:)BENT، 2010 1 – دراسة )بنت
جــاءت هــذه الدراســة تحت عنــوان “اتجاهــات وآراء مختلفة 
ــات  ــيات إدارة المعلوم ــت أساس ــات«، وتناول ــول إدارة المعلوم ح
ــن خــالل  ــة م ــدف الدراس ــا. وته ــن فيه ــض الباحثي ــات بع واتجاه
ــن إلدارة  ــم المديري ــة مفاهي ــى معرف ــري إل ــذي ُأج ــتقصاء ال االس
المعلومــات، كمــا أشــارت الدراســة إلــى تعريــف وتحديــد مبــادئ 
ــد إدارة المعلومــات، كمــا تعرفــت  ــة وفوائ إدارة المعلومــات الفعال
علــى مــدى فهــم الباحثيــن لمبــادئ إدارة المعلومــات. وتشــير نتائــج 
الدراســة إلــى أن إدارة المعلومــات غيــر معروفــة لــدى الكثيرين)6(. 
وتعليًقــا علــى هــذه الدراســة: فإنهــا قــد دفعــت الباحثيــن إلــى التأكيــد 
ــراز مفهــوم إدارة المعلومــات  ــة؛ إلب ــى إجــراء الدراســة الحالي عل
ــة؛  ــة خاص ــعودية بصف ــة، والس ــة عام ــة بصف ــة العربي ــي البيئ ف
ــر  ــورة وغي ــات مغم ــى أن إدارة المعلوم ــارت إل ــة أش ألن الدراس
معروفــة لــدى كثيــر مــن النــاس، وخاصــة فــي بيئــة القطــاع العــام 

والخــاص.
:)BENT، 2009 2 – دراسة )بنت

جــاءت هــذه الدراســة بعنــوان »لمحــة عامــة عــن إدارة 
ــا بأساســيات إدارة  ــا عامًّ ــت تعريًف ــات«، وتناول ــري المعلوم ومدي
المعلومــات، كمــا تعــرف بمديــري المعلومــات. والهــدف الرئيــس 
لهــذه الدراســة النظريــة هــو توضيــح العالقــة بيــن إدارة المعلومات 
ــات  ــة )MIS) وهندســة المعلوم ــات اإلداري ــم المعلوم  )IM)وُنُظ
 )IE)وإدارة المكتبــات. كمــا أن مــن أهدافهــا التعريــف ببــروز 
موضــوع إدارة المعلومــات، ووصــف األدوار التــي يقــوم بهــا 

ــات)7(. ــرو إدارة المعلوم مدي
وأفــادت تلــك الدراســُة الدراســَة الحاليــة فــي إزالــة اللبــس الحاصــل 

والخلــط وعــدم التمييــز بيــن إدارة المعلومــات وإدارة المعرفــة.
3 – دراسة )عبد الكريم، وحسين، 2008(:

ــري إدارة  ــدرة مدي ــدى ق ــوان “م ــذه الدراســة بعن جــاءت ه
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المعلومــات ودور مديــري المعلومــات والمعرفــة: مــن وجهــة نظــر 
المديريــن الماليزييــن“، ولقــد ُأجريــت هــذه الدراســة لبحــث مــدى 
ــال  ــات األعم ــي منظم ــات ف ــة والمعلوم ــي إدارة المعرف ــدم ف التق
الماليزيــة، وذلــك مــن وجهــة نظــر المديريــن. ومن بين أهــم أهدافها 
ــرف  ــات، والتع ــن المعلوم ــن م ــات المديري ــى متطلب ــرف عل التع
علــى مــدى الحاجــة إلــى إدارة المعلومــات الفاعلــة وإلــى مديــري 
ــي  ــارات واألدوار الت ــى المه ــن، والتعــرف عل ــات الفاعلي المعلوم
ــت الدراســة  ــي المنظمــات. وتوصل ــرو المعلومــات ف يتطلبهــا مدي
إلــى نتائــج مــن أهمهــا: أن المديريــن يدركــون المعلومــات المهمــة 
والضروريــة التــي يحتاجونهــا، كمــا أنهــم يدركــون تماًمــا مفهــوم 
إدارتــي المعرفــة والمعلومــات. كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة أيًضا 
ــات  ــي المنظم ــات ف ــرو المعلوم ــا مدي ــي يلعبه ــة األدوار الت أهمي
ــن  ــة للمديري ــات إيجابي ــة اتجاه ــرت الدراس ــا أظه ــة. كم الماليزي

نحــو تأســيس مركــز واحــد للمعلومــات أو مكتبــة شــاملة)8(.
وأكــدت هــذه الدراســة ضــرورة وجــود إدارة معلومــات فــي 
منظمــات األعمــال، عــالوة علــى إثبــات أن هنــاك مختصيــن فــي 
ــعى  ــة تس ــة الحالي ــل الدراس ــذا يجع ــات. وه ــال إدارة المعلوم مج
ــي  ــن ف ــات ولك ــي المنظم ــات ف ــة إدارة المعلوم ــة أهمي ــى معرف إل

ــة الســعودية. البيئ
:)schlogl ، 2006،4 - دراسة )شلوغل

جــاءت هــذه الدراســة بعنــوان »إدارة المعلومــات والمعرفة: 
المعلومــات  وتناولــت هــذه الدراســة إدارة  أبعــاد ومداخــل«، 
هــة المحتــوى، وتناولــت إدارة المعلومــات مــن حيــث عالقتها  الموجَّ
بــإدارة المعرفــة. وأشــارت هــذه الدراســة إلــى أن إدارة المعلومــات 
ُوجــدت منــذ حوالــي أكثــر مــن ِعْقَدْيــن مــن الزمــان، فقــد ُوجــد كــم 
هائــل مــن اإلنتــاج الفكــري حــول هــذه الموضــوع منــذ ثمانينيــات 
ــات  ــى إدارة المعلوم ــزت الدراســة عل ــد رك ــرن العشــرين، وق الق
ــد  ــوى. فق هــة المحت ــا، وإدارة المعلومــات موجَّ هــة تكنولوجيًّ الموجَّ
هــة المحتــوى مــن خــالل تمييزهــا  تناولــت إدارة المعلومــات الموجَّ
إلــى: إدارة البيانــات، وإدارة تكنولوجيــا المعلومــات. أمــا إدارة 
هــة المحتــوى فقــد تــم تمييزهــا إلــى: إدارة  المعلومــات الموجَّ
المعلومــات الخارجيــة، وإدارة المعلومــات  الســجالت، وإدارة 

ــدة بشــريًّا)9(. المعتم
ــة  ــن إدارة المعرف ــل بي ــود تداخ ــة وج ــذه الدراس ــت ه وأثبت
وإدارة المعلومــات، وكذلــك وجــود ارتبــاط وثيــق بينهمــا؛ فقــد 
قســمت هــذه الدراســة إدارة المعلومــات إلــى قســمين، وميَّــزت 
كل نــوع إلــى أنــواع أخــرى، وقــد أفــادت الباحَثْيــن فــي الجوانــب 
ــم يتطــرق  ــذا التقســيم ل ــل ه ــن البحــث، خاصــة أن مث ــة م النظري

لــه باحــث آخــر فــي الجانــب الفكــري والنظــري 
والمفاهيمــي إلدارة المعلومــات. 
5 – دراسة )الكالوي، 2005(:

جــاءت هــذه الدراســة بعنــوان: »إدارة 
المعلومــات كمدخــل للتطويــر التنظيمــي«، 
وهــي دراســة نظريــة. وأهــم النتائــج التــي 
توصلــت لهــا وجــود عالقــة بيــن إدارة المعرفــة 
والمعلومــات فــي المؤسســات، ووجــود عالقــة 
بيــن إدارة المعلومــات وإدارة اإلنتــاج، ووجــود 
عالقــة بيــن إدارة المعلومــات والتطويــر 
التنظيمــي)10(. ودعمــت هــذه الدراســة البحــث 
الحالــي فــي مجــال فوائــد إدارة المعلومــات 
للمنظمــات والشــركات، مــن حيــث إن إدارة 
ــا عنــد تطبيقهــا في  المعلومــات تلعــب دوًرا مهمًّ
ــل  ــي تتكام ــة؛ فه ــات العام الشــركات والمنظم
التطويــر  فــي  وتســهم  المعرفــة،  إدارة  مــع 

التنظيمــي واإلنتاجــي للمنظمــات.
 Minson Shin،،6 – دراســة )منسون شــن

:)2001
جــاءت هــذه الدراســة تحــت عنــوان: 
»مــن نظريــة المعرفــة إلــى الممارســة 
ــد حــاول  ــة: نحــو منهــج متكامــل“، وق اإلداري
ــوض  ــف الغم ــة كش ــذه الدراس ــي ه ــث ف الباح
عــن موضــوع إدارة المعلومــات، وذلــك 
باســتعراض المــدارس الفكريــة الرئيســة 
التــي تناولــت هــذا الموضــوع. وأوضحــت أن 
هنــاك مدرســتين رئيســتين؛ فالمدرســة األولــى 
ــر  ــى المعلومــات باعتبارهــا شــيًئا غي تنظــر إل
ــزت فــي دراســتها علــى  ملمــوس، وبالتالــي ركَّ
المعلومــات الضمنيــة الموجــودة فــي عقــل 
اإلنســان، وبالتالــي تناولــت الموضــوع مــن 
وجهــة النظــر الفلســفية، بينمــا ركزت المدرســة 
األخــرى علــى دراســة المعلومــات مــن وجهــة 
النظــر اإلداريــة وحاولــت أن تنمــي أدوات 
عمليــة إلدارة المعلومــات يمكــن اســتخدامها في 
ــزت  ــي رك ــة، وبالتال ــال الفعلي ــات األعم تطبيق
علــى عمليــة صنــع المعلومــات الظاهــرة 

وتطبيقــات تكنولوجيــا المعلومــات.
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 ومن أهم نتائج هذه الدراسة:
ينظــر معظــم الباحثين إلــى إدارة المعلومات 	 

باعتبارهــا عمليــة تتكــون مــن خطــوات 
متداخلــة أو سلســلة للقيمــة تــؤدي إلــى ربــط 
ــع  ــراد بعضهــا ببعــض لصن معلومــات األف
المعلومــات التعاونيــة، وتلــك العمليــة 
تتضمــن التصنيــع، والتخزيــن، والتوزيــع، 

ــق. والتطبي
إن إدارة المعلومــات تعطــي أهمية متســاوية 	 

لــكلٍّ مــن المعلومــات الضمنيــة والظاهر)8(.
الباحَثْيــن فــي  تلــك الدراســة  وأفــادت 
المفاهيمــي  الجانــب  فــي  دراســتهما  تعزيــز 

والنظــري إلدارة المعلومــات، واعتبر الباحثان أن إدارة المعلومات 
المعلومــات  باعتبــار  الفلســفي  االتجــاه  بيــن  تجمــع  أن  يمكــن 
ــرة؛  ــات ظاه ــار المعلوم ــاه اإلداري باعتب ــك االتج ــة، وكذل ضمني
ألن التركيــز فــي إدارة المعلومــات يهتــم بجميــع المعلومــات مهمــا 

ــا. ــت طبيعته كان

نتائج الدراسة: 
- فيما يتصل باإلجابة عن التساؤل األول:

اســتخدام أســاليب التقنيــة الحديثــة فــي إدارة  أثــر  مــا 
المعلومــات علــى المديريــن ومســاعديهم بقطــاع الميــاه في الشــركة 
ــة  ــة المكرم ــة مك ــاه بمنطق ــة للمي ــة العام ــاه والمديري ــة للمي الوطني

ــدة؟ ــة ج بمدين
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جدول رقم )2(
يوضح آراء أفراد العينة حول استخدام التقنية احلديثة يف إدارة املعلومات )ن = 60(

العبارةم

المديرية العامة للمياهشركة المياه الوطنية

 نسبة
 االنحرافالمتوسطالموافقة%

المعياري
 نسبة

 االنحرافالمتوسطالموافقة%
المعياري

 يستخدم المديرون في قطاع المياه تقنيات المعلومات1
77.74.11.035062.73.71.17985في عمليات جمع ومعالجة وتحليل المعلومات.

 يستخدم المديرون في قطاع المياه الحاسوب في2
82.44.20.9740272.83.81.11124عملية استرجاع المعلومات.

 يستخدم المديرون في قطاع المياه نظم المعلومات في3
81.44.10.9337072.73.80.95048البحث عن المعلومات.

4
 يتم تبادل المعلومات بين أقسام وإدارات قطاع المياه

 عن طريق شبكة محلية للمعلومات )اإلنترنت)
مستخَدمة داخل القطاع.

85.24.21.0951966.73.81.17341

5
 يتم نشر وبث المعلومات للعمالء من مركز خدمة

 العمالء بقطاع المياه عن طريق شبكات المعلومات
ووسائل االتصال اإللكترونية.

82.44.20.859063.43.71.03901

6
 يتم جمع المعلومات في قطاع المياه وإتاحتها عن

 طريق وسائل التقنية الحديثة الخاصة بشبكات
المعلومات.

81.54.00.7586260.63.71.02062

7
 إن مراكز المعلومات بقطاع المياه مزودة بكل تقنيات

 المعلومات الخاصة للبحث والوصول ومعالجة
وتحليل المعلومات.

73.03.90.8979263.63.61.08450

 توافر خدمة اإلنترنت لجميع العاملين في قطاع8
86.93.90.8979263.63.61.08450المياه.

أثر استخدام أساليب التقنية الحديثة في إدارة المعلومات....-أ. د/ محمد أمين  مرغالني - أ/ فهد رجاء اهلل الجامعي 



9
 يتوفر في قطاع المياه قواعد بيانات يقوم عليها

 اختصاصيون يعملون على تطويرها وتحديثها وفًقا
للتطور التقني الخاص بقواعد البيانات.

77.83.80.6623872.73.81.05349

 ُيستخدم نظام معالجة البيانات المبني على الحاسوب10
88.94.10.5495472.73.71.06867في قطاع المياه -فيما يختص بالمعلومات-.

11
ــى ترتيــب ــاه عل  تعمــل إدارة المعلومــات بقطــاع المي
طريــق عــن  المعلومــات  إلــى  الوصــول   عمليــة 
ــات. ــبكات المعلوم ــع ش ــوبي ومواق ــال الحاس االتص

77.84.10.5495472.73.71.06867

ــاه بتوفيــر ونشــر12  تقــوم إدارة المعلومــات بقطــاع المي
74.13.70.7510754.63.41.00284المعلومــات للعمــالء عــن طريــق البريــد اإللكترونــي.

 يتــم تواصــل العمــالء مــع قطــاع الميــاه عــن طريــق13
66.73.70.8130060.73.60.96629شــبكة اإلنترنــت للوصــول إلــى المعلومــات المطلوبة.

 يتــم إعــداد وتنظيــم المعلومــات عــن طريــق اســتخدام14
74.13.80.7357462.73.71.00849التقنيــات لتطبيقهــا فــي قطــاع الميــاه.

15

مصــادر مــن  أنــواع  الميــاه  قطــاع  فــي   يتوفــر 
التغطيــة حســب  وذلــك  اإللكترونيــة   المعلومــات 
ــة وحســب الجهــات المســئولة  والمعالجــة الموضوعي

اإلتاحــة. وحســب 

74.13.70.8473266.73.61.08799

ــة المعلومــات فــي قطــاع16 ــة لتقني ــة التحتي  تتوافــر البني
ــاه. 59.23.61.1435463.73.81.06155المي

ــي اســترجاع17 ــة المســتخَدمة ف ــر كل النظــم اآللي  تتواف
ــاه. ــي قطــاع المي 55.53.71.0675263.63.81.14647المعلومــات ف
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اســتخدام  حــول  االتفــاق   (2( الجــدول  نتائــج  أوضحــت 
بالفقــرات  جــاء  ومــا  المعلومــات،  إدارة  فــي  الحديثــة  التقنيــة 
الخاصــة بالســؤال األول )%76.3) يشــير إلــى أن آراء المديريــن 
ومســاعديهم فــي قطــاع الميــاه فــي الشــركة الوطنيــة للميــاه بمنطقــة 
مكــة المكرمــة بمدينــة جــدة نحــو اســتخدام التقنيــة الحديثة فــي إدارة 
المعلومــات إيجابيــة وبدرجــة عاليــة، بينمــا بلــغ المتوســط الحســابي 
ــي  ــاعديهم ف ــن ومس ــن المديري ــة م ــراد العين ــتجابات أف ــام الس الع
المديريــة العامــة للميــاه )3.7) بانحــراف معيــاري )1.1263)، 
ــى  وبلغــت نســبة موافقتهــم )%66.3)، وتشــير هــذه الدرجــات إل
أن آراء المديريــن ومســاعديهم فــي المديريــة العامــة بمنطقــة مكــة 
ــي إدارة  ــة ف ــة الحديث ــتخدام التقني ــو اس ــدة نح ــة ج ــة بمدين المكرم

ــة. ــة وبدرجــة عالي ــات إيجابي المعلوم
وبالنظــر إلــى ترتيــب فقــرات اســتخدام التقنيــة الحديثــة 
ــارة  ــد أن العب ــبية، نج ــة النس ــات حســب األهمي ــي إدارة المعلوم ف
“ُيســتخدم نظــام معالجــة البيانــات المبنــي على الحاســوب في قطاع 
الميــاه فيمــا يختــص بالمعلومــات” جــاءت فــي المرتبــة األولــى مــن 

وجهــة نظــر المديريــن ومســاعديهم فــي 
ــبة  ــك بنس ــاه، وذل ــة للمي الشــركة الوطني
ــا  ــغ )4.1)، أم ــط بل )%88.9) وبمتوس
ــى  ــة األول ــت المرتب ــي احتل ــارة الت العب
مــن وجهــة نظــر المديريــن ومســاعديهم 
فــي المديريــة العامــة للميــاه فهــي “توافر 
ــي  ــن ف ــع العاملي ــت لجمي ــة اإلنترن خدم
بلغــت  موافقــة  بنســبة  الميــاه”  قطــاع 
 ،(4.0( بلــغ  وبمتوســط   (81.9%(
بينمــا حلَّــت العبــارة نفســها فــي المرتبــة 
المديريــن  نظــر  وجهــة  مــن  الثانيــة 
الوطنيــة  الشــركة  فــي  ومســاعديهم 
ــت )86.9%)  ــة بلغ ــاه بنســبة موافق للمي
التــي  العبــارة  أمــا   .(4.0( وبمتوســط 
حيــث  مــن  الثانيــة  المرتبــة  احتلــت 
المديريــن  األهميــة مــن وجهــة نظــر 



للميــاه  العامــة  المديريــة  فــي  ومســاعديهم 
ــاه  ــاع المي ــي قط ــرون ف ــتخدم المدي ــي “يس فه
الحاســوب فــي عمليــة اســترجاع المعلومــات” 
بنســبة موافقــة )%72.8) ومتوســط )3.8)، 
بينمــا حلــت العبــارة نفســها فــي المرتبــة الثالثــة 
ــي  ــاعديهم ف ــن ومس ــر المديري ــة نظ ــن وجه م
ــة بلغــت  ــاه بنســبة موافق ــة للمي الشــركة الوطني
احتلــت  كمــا   ،(4.2( وبمتوســط   (82.4%(
عبــارة “يســتخدم المديــرون فــي قطــاع الميــاه 
ُنُظــم المعلومــات فــي البحــث عــن المعلومــات” 
المرتبــة الثالثــة مــن وجهــة نظــر المديريــن 

ومســاعديهم فــي المديريــة العامــة للميــاه بنســبة موافقــة )72.7%) 
وبمتوســط بلــغ )3.8(.

وبنــاًء علــى ذلــك فــإن آراء المديريــن ومســاعديهم فــي 
قطــاع الميــاه فــي الشــركة الوطنيــة للميــاه والمديريــة العامــة للميــاه 
بمنطقــة مكــة المكرمــة بمدينــة جــدة نحــو اســتخدام التقنيــة الحديثــة 

ــة وتؤكــد أهميتهــا. فــي إدارة المعلومــات كانــت إيجابي
- فيما يتصل بالتساؤل الثاني:

ــي  ــاعديهم ف ــن ومس ــه المديري ــي تواج ــكالت الت ــا المش م
ــاه نحــو اســتخدام  ــة العامــة للمي ــاه والمديري ــة للمي الشــركة الوطني

ــات؟ ــي إدارة المعلوم ــة ف ــة الحديث ــاليب التقني أس
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جدول رقم )3(
يوضح آراء مفردات العينة حول املشكالت اليت تواجه استخدام التقنية احلديثة 

يف إدارة املعلومات )ن = 60(

العبارةم

المديرية العامة للمياهشركة المياه الوطنية

 نسبة
 االنحرافالمتوسطالموافقة%

المعياري
 نسبة

 االنحرافالمتوسطالموافقة%
المعياري

إلدارة1 متكامــل  نظــام  الميــاه  بقطــاع  يوجــد   ال 
جيــد. نحــو  علــى  ومطبَّــق  74.13.61.1815363.63.81.11888المعلومــات 

2
علــى تعمــل  مختصــة  مركزيــة  جهــة  توجــد   ال 
 اإلشــراف المركــزي فنيًّــا وإداريًّــا إلدارة المعلومــات

بقطــاع الميــاه.
70.43.61.2506457.63.91.72053

 ال تتوفــر بقطــاع الميــاه أنظمــة ولوائــح صــادرة مــن3
ــم إدارة المعلومــات. ــا لتنظي 74.23.61.1851466.63.71.06867اإلدارة العلي

ــاه4 ــة واضحــة بقطــاع المي  عــدم وجــود سياســة إداري
ــات. ــإدارة المعلوم ــص ب 70.43.41.3107160.63.71.21621تخت

 عــدم وجــود هيــكل تنظيمــي معتمــد للوحــدات اإلدارية5
59.23.41.3681460.63.71.26656المختصــة بــإدارة المعلومات.

لــة تقــوم بمهام6 بــة ومؤهَّ  ال توجــد عناصــر بشــرية مدرَّ
66.63.51.3085357.53.61.36451إدارة المعلومــات بقطــاع المياه.

7
 ال توجــد خرائــط تنظيميــة بقطــاع الميــاه تعكــس
 الهيــكل التنظيمــي للوحــدات اإلداريــة الخاصــة بــإدارة

المعلومــات.
48.23.21.3019869.73.71.16369

للوحــدات8 واضحــة  ومهــام  أهــداف  وجــود   عــدم 
59.23.51.2517869.73.81.04447اإلداريــة الخاصــة بــإدارة المعلومــات بقطــاع الميــاه.

أثر استخدام أساليب التقنية الحديثة في إدارة المعلومات....-أ. د/ محمد أمين  مرغالني - أ/ فهد رجاء اهلل الجامعي 



يوضــح الجــدول رقــم )3) آراء المديريــن ومســاعديهم فــي 
قطــاع الميــاه فــي الشــركة الوطنيــة للميــاه والمديريــة العامــة للميــاه 
بمنطقــة مكــة المكرمــة بمدينــة جــدة نحــو المشــكالت التــي تواجــه 
إدارة المعلومــات، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي العــام الســتجابات 
ــة  ــركة الوطني ــي الش ــاعديهم ف ــن ومس ــن المديري ــة م ــراد العين أف
نســبة  وبلغــت   ،(1.2223( معيــاري  بانحــراف   (3.5( للميــاه 
ــادس  ــور الس ــة بالمح ــرات الخاص ــاء بالفق ــا ج ــى م ــم عل موافقته
مــن أداة الدراســة )%64.2)، وتشــير هــذه الدرجــات إلــى أن آراء 
ــة  ــركة الوطني ــي الش ــاه ف ــاع المي ــي قط ــاعديهم ف ــن ومس المديري
للميــاه بمنطقــة مكــة المكرمــة بمدينــة جــدة تشــير إلــى وجــود 
مشــكالت فــي إدارة المعلومــات بدرجــة متوســطة، حيــث بلــغ 
المتوســط الحســابي العــام الســتجابات أفــراد العينــة مــن المديريــن 
ومســاعديهم فــي المديريــة العامــة للميــاه )3.7) بانحــراف معيــاري 
)1.2645)، وبلغــت نســبة موافقتهــم )%61.7)، ويشــير ذلــك إلــى 
أن آراء المديريــن ومســاعديهم فــي المديريــة العامــة بمنطقــة مكــة 
المكرمــة بمدينــة جــدة تؤكــد وجــود المشــكالت التــي تواجــه إدارة 
ــرات مشــكالت إدارة  ــب فق ــى ترتي ــك بالنظــر إل ــات، وذل المعلوم
ــارة “ال  ــث نجــد أن العب ــة النســبية؛ حي ــات حســب األهمي المعلوم
ــا  ــن اإلدارة العلي ــح صــادرة م ــة ولوائ ــاه أنظم ــر بقطــاع المي تتوف
مــن  األولــى  المرتبــة  فــي  المعلومــات” جــاءت  إدارة  لتنظيــم 
وجهــة نظــر المديريــن ومســاعديهم فــي الشــركة الوطنيــة للميــاه، 
وذلــك بنســبة )%74.2) وبمتوســط بلــغ )3.6)، بينمــا احتلــت 
عبــارة “انخفــاض درجــة التشــغيل الفعــال لتكنولوجيــا المعلومــات 
ــي درجــة رضــا  ــات وتدن ــة إدارة المعلوم ــاع تكلف ــة، وارتف الحديث
العامليــن فــي إدارة المعلومــات بقطــاع الميــاه” المرتبــة الثانيــة مــن 
حيــث األهميــة النســبية مــن وجهــة نظــر المديريــن ومســاعديهم في 
المديريــة العامــة للميــاه، بنســبة موافقــة بلغــت )69.7) وبمتوســط 

بلــغ )3.7)، بينمــا حلَّــت عبــارة “ال يوجــد 
بقطــاع الميــاه نظــام متكامــل إلدارة المعلومــات 
ومطبَّــق علــى نحــو جيــد” فــي المرتبــة الثانيــة 
ــي  ــاعديهم ف ــن ومس ــر المديري ــة نظ ــن وجه م
الشــركة الوطنيــة للميــاه، بنســبة موافقــة بلغــت 
العبــارة  أمــا   ،(3.6( وبمتوســط   (74.1%(
التــي احتلــت المرتبــة الثانيــة مــن وجهــة نظــر 
المديريــن ومســاعديهم فــي المديريــة العامــة 
أهــداف ومهــام  فهــي “عــدم وجــود  للميــاه 
ــإدارة  ــة الخاصــة ب واضحــة للوحــدات اإلداري
موافقــة  بنســبة  الميــاه”  بقطــاع  المعلومــات 
حلَّــت  بينمــا   ،(3.7( ومتوســط   (69.7%(
توجــد جهــة مركزيــة مختصــة  عبــارة “ال 
تعمــل علــى اإلشــراف المركــزي فنيًّــا وإداريًّــا 
إلدارة المعلومــات بقطــاع الميــاه” فــي المرتبــة 
الثالثــة مــن وجهــة نظــر المديريــن ومســاعديهم 
فــي الشــركة الوطنيــة للميــاه بنســبة موافقــة 
كمــا   ،(3.6( وبمتوســط   (70.4%( بلغــت 
احتلــت عبــارة “هنــاك َتــَدنٍّ فــي جــودة الخدمــة 
ــي درجــة رضــا العمــالء عــن  ــة وف المعلوماتي
جــودة الخدمــة المعلوماتيــة بقطــاع الميــاه” 
المرتبــة الثالثــة مــن وجهــة نظــر المديريــن 
ومســاعديهم فــي مديريــة الميــاه بنســبة موافقــة 
وبنــاًء   ،(3.6( بلــغ  وبمتوســط   (69.7%(
علــى ذلــك فــإن آراء المديريــن ومســاعديهم 
فــي قطــاع الميــاه فــي الشــركة الوطنيــة للميــاه 
والمديريــة العامــة للميــاه بمنطقــة مكــة المكرمة 
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9
ــن مــن  عــدم وجــود وســائل البحــث المناســبة التــي تمكِّ
ــريع ــو س ــى نح ــة عل ــات المطلوب ــترجاع المعلوم  اس

وفعــال بقطــاع الميــاه.
65.53.31.4411563.63.51.26642

10
 هنــاك َتــَدنٍّ فــي جــودة الخدمــة المعلوماتيــة وفــي
 درجــة رضــا العمــالء عــن جــودة الخدمــة المعلوماتية

ــاه. بقطــاع المي
59.23.51.3407969.73.61.25076

11

لتكنولوجيــا الفعــال  التشــغيل  درجــة   انخفــاض 
 المعلومــات الحديثــة وارتفــاع تكلفــة إدارة المعلومــات
 وتدنــي درجــة رضــا العامليــن فــي إدارة المعلومــات

ــاه. ــاع المي بقط

59.23.51.2821469.73.71.10868

64.23.51.222361.73.71.2645المتوسط العام المرّجح



وبقــراءة قيمــة )T) يالحظ أنها )1.23)، 
ومســتوى داللتهــا )0.11)، وبالتالــي هــي غيــر 
دالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى )0.05)، أي إنــه 
ــو  ــة نح ــراد العين ــي آراء أف ــروق ف ــد ف ال توج
اســتخدام التقنيــة الحديثــة فــي إدارة المعلومــات 
ــاه  ــي قطــاع المي ــن ومســاعديهم ف ــن المديري بي
فــي الشــركة الوطنيــة للميــاه والمديريــة العامــة 

للميــاه بمنطقــة مكــة المكرمــة بمدينــة جــدة.
وهــذا يؤكــد علــى أهميــة اســتخدام التقنية 
مــن وجهــة  المعلومــات  إدارة  فــي  الحديثــة 
نظــر المديريــن ومســاعديهم فــي القطاعيــن 
ــة للميــاه  ــل فــي المديريــة العام العــام -المتمث
بمنطقــة مكــة المكرمــة بمدينــة جــدة- والخــاص 

ــاه-. ــة للمي ــركة الوطني ــي الش ــل ف -المتمث
- فيما يتصل بالتساؤل الرابع:

هــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
الميــاه  قطاعــي  -فــي  الدراســة  عينــة  مفــردات  بيــن   (0.05(
والشــركة الوطنيــة للميــاه والمديريــة العامــة للميــاه- ووجــود 

المعلومــات؟ إدارة  تواجــه  مشــكالت 
لمعرفــة وجــود فــروق فــي آراء أفــراد العينــة نحــو وجــود 
مشــكالت إدارة المعلومــات بيــن المديريــن ومســاعديهم فــي قطــاع 
الميــاه فــي الشــركة الوطنيــة للميــاه والمديريــة العامــة للميــاه 
بمنطقــة مكــة المكرمــة بمدينــة جــدة قــام الباحثــان بإجــراء اختبــار 
ــج  ــة، والنتائ ــراد العين ــتجابات أف ــن اس ــتقلتين م ــن مس )T) لعينتي

ــي:  ــي الجــدول التال موضحــة ف
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جدول رقم )4(
يوضح الفروق اإلحصائية بني مفردات عينة الدراسة

حول استخدام التقنية احلديثة يف إدارة املعلومات

 االنحرافالمتوسطالعينةالمتغير
المعياري

 درجات
الحرية

 قيمة
)T(

 مستوى
الداللة

 استخدام التقنية
 الحديثة في إدارة

المعلومات

 شركة المياه
3.91.0771الوطنية

581.230.11  المديرية العامة
3.71.1263للمياه

ــي إدارة  ــة جــدة نحــو وجــود مشــكالت ف بمدين
ــب  ــطة -حس ــة متوس ــت بدرج ــات كان المعلوم

ــة-. ــراد العين ــة نظــر أف وجه
- فيما يتصل بالتساؤل الثالث:

هــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
عنــد مســتوى )0.05) بيــن مفــردات عينــة 
الدراســة فــي قطاعــي الميــاه -الشــركة الوطنيــة 
للميــاه والمديريــة العامــة للميــاه- نحــو اســتخدام 

ــة فــي إدارة المعلومــات؟ ــة الحديث التقني
لمعرفــة الفــروق فــي اتجاهــات أفــراد العينــة نحــو اســتخدام 
التقنيــة الحديثــة فــي إدارة المعلومــات بيــن المديريــن ومســاعديهم 
فــي قطــاع الميــاه فــي الشــركة الوطنيــة للميــاه والمديريــة العامــة 
للميــاه بمنطقــة مكــة المكرمــة بمدينــة جــدة قــام الباحثــان بإجــراء 
اختبــار )T) لعينتيــن مســتقلتين الســتجابات أفــراد العينــة، والنتائــج 

موضحــة فــي الجــدول التالــي: 

جدول رقم )5(
يوضح الفروق اإلحصائية بني مفردات عينة الدراسة

يف وجود مشكالت تواجه إدارة املعلومات

 االنحرافالمتوسطالعينةالمتغير
المعياري

 درجات
الحرية

 قيمة
)T(

 مستوى
الداللة

 مشكالت إدارة
المعلومات

 شركة المياه
3.51.2223الوطنية

585.230.22  المديرية العامة
3.71.2645للمياه

أثر استخدام أساليب التقنية الحديثة في إدارة المعلومات....-أ. د/ محمد أمين  مرغالني - أ/ فهد رجاء اهلل الجامعي 



وبقــراءة قيمــة )T) يالحــظ أنهــا )5.23)، ومســتوى داللتهــا 
)0.22)، وبالتالــي هــي غيــر دالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى )0.05) 
أي إنــه ال توجــد فــروق فــي اتجاهــات أفــراد العينــة نحــو وجــود 
مشــكالت إدارة المعلومــات بيــن المديريــن ومســاعديهم فــي قطــاع 
الميــاه فــي الشــركة الوطنيــة للميــاه والمديريــة العامــة للميــاه 

بمنطقــة مكــة المكرمــة بمدينــة جــدة.
ــي إدارة  ــك بعــض المشــكالت ف ــى أن هنال ــد عل ــذا يؤك وه
المعلومــات مــن وجهــة نظــر المديريــن ومســاعديهم فــي القطاعيــن 
العــام -المتمثــل فــي المديريــة العامــة للميــاه بمنطقــة مكــة المكرمــة 

بمدينــة جــدة- والخــاص -المتمثــل فــي الشــركة الوطنيــة للميــاه-.
النتائج العامة للدراسة والتوصيات:

أوال: النتائج: 
بالشــركة -  ومســاعديهم  المديريــن  آراء  أن  الدراســة  بينــت 

الوطنيــة للميــاه نحــو اســتخدام التقنيــة الحديثــة فــي إدارة 
المعلومــات كانــت إيجابيــة، وذلــك بمتوســط حســابي عــام 
ــة  ــة عام ــبة موافق ــاري )1.08)، ونس )3.9)، وانحــراف معي
)%76.3)، ونالــت تقنيــة نظــام معالجــة البيانــات المبنيــة 
علــى الحاســوب النســبة األعلــى )%88.9)، بينمــا نالــت تقنيــة 
اســتخدام النظــم اآلليــة الســترجاع المعلومــات أدنــى نســبة؛ إذ 

بلغــت )55.5%(.
ــة -  ــاعديهم بالمديري ــن ومس ــة أن آراء المديري ــرت الدراس أظه

إدارة  فــي  الحديثــة  التقنيــة  اســتخدام  نحــو  للميــاه  العامــة 
المعلومــات كانــت إيجابيــة؛ حيــث بلــغ المتوســط الحســابي 
ــام )1.12)، وبنســبة  ــاري الع ــام )3.7)، واالنحــراف المعي الع
أعلــى )%81.9) الســتخدام وتوافــر تقنيــة اإلنترنــت فــي إدارة 
المعلومــات، بينمــا كانــت أدنى نســبة هــي )%54.6) الســتخدام 

ــالء. ــات للعم ــي لنشــر المعلوم ــد اإللكترون ــة البري تقني
 كشــفت الدراســة عن أن آراء المديرين ومســاعديهم بالشــركة - 

الوطنيــة للميــاه نحــو مشــاكل إدارة المعلومــات كانــت إيجابيــة، 
وقــد بلــغ المتوســط العــام )3.5)، واالنحــراف المعيــاري 
ــت مشــكلة  ــام )%64.2)، ونال ــة الع ــبة الموافق )1.22)، ونس
عــدم توفُّــر أنظمــة ولوائــح صــادرة مــن اإلدارة العليــا للشــركة 
بينمــا   ،(74.2%( نســبة  أعلــى  المعلومــات  إدارة  لتنظيــم 
ــكل  ــس الهي ــة تعك ــط تنظيمي ــت مشــكلة عــدم وجــود خرائ نال
التنظيمــي للوحــدات اإلداريــة الخاصــة بــإدارة المعلومــات 

نســبة )69.7%(.
أوضحــت الدراســة أن آراء المديريــن ومســاعديهم بالمديريــة - 

العامــة للميــاه نحــو المشــاكل التــي تعتــرض إدارة المعلومــات 

المتوســط  بلــغ  حيــث  إيجابيــة؛  كانــت 
واالنحــراف   ،(3.7( العــام  الحســابي 
المعيــاري العــام )1.26)، ونســبة الموافقــة 
مشــكالُت  ونالــت   ،(61.7%( العامــة 
إلدارة  تنظيميــة  خرائــط  وجــود  عــدم 
المعلومــات، وعــدم وجود أهــداف واضحة 
للوحــدات الخاصــة بــإدارة المعلومــات، 
وتدنــي جــودة خدمــة المعلومــات، ومشــكلة 
ــة  ــال لتقني ــغيل الفع ــة التش ــاض درج انخف
ــن  ــن ع ــا العاملي ــي رض ــات وتدن المعلوم

نســبَة )69.7%(. المعلومــات  إدارة 
ثانيا: التوصيات:

االهتمــام -  بضــرورة  الدراســة  توصــي 
بعمليــة بــث المعلومــات فــي إدارة قطاعــي 
التقنيــة  وســائل  بــكل  وكذلــك  الميــاه، 
الحديثــة، ويتــم ذلــك بتوفيــر كل البنــى 
ــة البــث،  ــي تســتخدم فــي عملي ــة الت التحتي
مــن خــالل توفيــر اختصاصيِّــي معلومــات.

توصي الدراســة بضــرورة اهتمــام اإلدارة - 
ــاه  ــة للمي ــاه بالشــركة الوطني بقطاعــي المي
والمديريــة العامــة للميــاه بعمليــة األرشــفة 

والســجالت.
 ضــرورة توفيــر كل مصــادر المعلومــات - 

بالقطاعيــن والتركيــز علــى عمليــة تنظيمها 
بشــكل جيــد؛ حتــى يســهل الوصــول إليهــا.

وتطويــر -  بتعزيــز  الدراســة  توصــي 
بالقطاعيــن  المعلومــات  إدارة  عناصــر 
-والمطّبقــة بشــكل جيــد فيهــا-، مثــل جمــع 
مصــادر  وإدارة  وتنميتهــا،  المعلومــات 
ــاج المعلومــات، وإتاحــة  المعلومــات، وإنت

وتخزينهــا. وتوفيرهــا  المعلومــات 
توصــي الدراســة بضــرورة العنايــة بعملية  -

أمــن المعلومــات فــي إدارة قطاعــي المياه، 
وذلــك بتوفيــر كل اآلليــات واألجهــزة التــي 
تســهم فــي المحافظــة علــى المعلومــات 

داخــل إدارة كل قطــاع.
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واالتصال  المعلومات  تكنولوجيا  انتشار  مع 
القرن  تسعينيات  اللبنانية-منذ  المكتبات  في 
والوصول  اإلتاحة  تعزيز  بات  العشرين-، 
واقًعا. وشّكلت  أمًرا  اإللكترونية  المصادر  إلى 
شبكة اإلنترنت -بوسائل االتصال التي توفرها- 
عن  مرجعية  خدمات  لتوفير  األمثل  الوسيلَة 
ُبعد، أو ما ُسمِّي بالخدمات المرجعية الرقمية. 
هدفت الدراسة إلى التعّرف إلى واقع الخدمات 
األكاديمية  المكتبات  في  الرقمية  المرجعية 
إلى  استناًدا  الخدمات  هذه  وتقويم  لبنان،  في 
»المبادئ التوجيهية للخدمة المرجعية الرقمية« 
لجمعيات  الدولي  االتحاد  عن  الصادرة 
الباحثة  اعتمدت   .IFLA المكتبات ومؤسسات 
استخدام  التجريبي؛َعْبر  المنهج  الدراسة  في 
ممارسات  تقويم  بهدف  المستترة،  التجربة 
الرقمية. وقد تكّون مجتمع  المرجعية  الخدمات 
تابعة  مكتبة  وأربعين  ثالث  من  الدراسة 
واستوفى  لبنان،  في  العالي  التعليم  لمؤسسات 
ثماني مكتبات منها شروط البحث، التي أهّمها 

الخدمة  أشكال  من  شكل  أي  المكتبة  توفِّر  أن 
الخدمة  هذه  تعِلن عن  وأن  الرقمية،  المرجعية 
على موقعها اإللكتروني. وتوصلت الباحثة إلى 

مجموعة من النتائج أهّمها: 
توّفر 	  التي  األكاديمية  المكتبات  نسبة  إّن 

خدمة مرجعية رقمية هي 19%.
االتحاد 	  بمعايير  التزاًما  الخدمة  تحقِّق  لم 

المكتبات  ومؤسسات  لجمعيات  الدولي 
.IFLA

التجربة 	  في  الفعالية  الخدمة  تحقِّق  لم 
المستترة.

المرجعية  الخدمة  أّن  إلى  الدراسة  وخُلصت 
الرقمية في لبنان ال تزال في مراحلها األولى. 
في  تزال  ال  أّنها  العملية  التجربة  وأظهرت 
الباحثة  واقترحت  النامية.  البلدان  َمَصافِّ 
مجموعتين من التوصيات؛ األولى تطال كيفية 
والثانية  للخدمة،  الحالية  الممارسات  تطوير 

تطال رسم اآلفاق المستقبلية لها.

املستخلص:

Digital Reference Services in Academic Libraries 
in Lebanon Unobtrusive Study

اخلدمة املرجعية الرقمية يف املكتبات األكادميية 
يف لبنان1 دراسة جتريبية

إعداد

مجيلة أمحد جابر
Jamila Ahmad JABER
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الكلمات املفتاحية:
المرجعية  الخدمة  الرقمية.  المرجعية  الخدمات 
المبادئ  لبنان.  األكاديمية.  المكتبات  الرقمية. 
االتحاد  الرقمية.  المرجعية  للخدمة  التوجيهية 
 .IFLA الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات

التجربة المستترة. الفعالية.

تــمـهـيــد:
المرجعية  للخدمة  األولى  البدايات  كانت 
الرقمية-منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين-
 Straw,( اإللكتروني  البريد  َعْبراستخدام 
ثّم   .(2001; Neufeld &Cornog, 1986
تكنولوجيا  كافًة، مع دخول  بمكّوناتها  تطّورت 
المعلومات واالتصال عالم المكتبات األكاديمية 
المستفيد  معارف  فتوسّعت  أبوابها؛  واسع  من 
تطلًُّبا.  أكثر  وبات  احتياجاته،  وتطّورت 
االختصاصي،  مهارات  تطّورت  وبالمقابل 
وتبّدلت  وظائفه،  وتعّددت  مهامه،  وتوسّعت 
المحتوى  ر  تطوُّ عن  فضاًل  بالمستفيد.  عالقته 
الرقمي، لجهة تعزيز اإلتاحة والوصول، وتعدُّد 
ُسُبل االتصال اإللكترونية المستخدمة في توفير 

الخدمة المرجعية الرقمية.
دخلت التكنولوجيا إلى المكتبات األكاديمية في 
فترات  وعلى  تدريجي،  بشكل  العربي  العالم 
جهة،  من  وأخرى  دولة  بين  متفاوتة  زمنية 
جهة  من  الواحدة  الدولة  في  المكتبات  وبين 
األول  العربي  البلد  الكويت  فكانت  أخرى؛ 
الذي يشترك في قاعدة المعلومات اإللكترونية 
Lesher, Abdel-( 1978 في عام Dialog

اليرموك  جامعة  وكانت   .(Motey, 2009
اعتمدت  التي  األولى  الجامعة  هي  األردن  في 
عملياتها  إدارة  في   (Automation(اأَلْتَمَتة
 Younis,( الثمانينيات  بداية  في  المكتبية، 
اعتماد  عملية  أّن  من  الرغم  وعلى   .(1999
منذ  بدأ  العربية  المكتبات  في  اآللية  األنظمة 
الفعلي  انتشاره  فإّن  العشرين،  القرن  ثمانينيات 
أّما في  التسعينيات منه.  أواخر  يتحقق حتى  لم 
هذا  وراء  الكامنة  األسباب  عن  الحديث  مجال 
التأخّر )عملية اأَلْتَمَتة الشاملة)، فيمكن التركيز 

اللغة  تدعم  تكن  لم  ذاتها-  -بحّد  المعتمدة  اآللية  األنظمة  أّن  على 
العربية  باللغة  المجموعات  فيه  تشكل  الذي  الوقت  في  العربية، 
العربي  العالم  األكاديمية في  المكتبات  ا من مجموعات  ُمِهمًّ جزًءا 

.)Vassie, 2000(
الَمْكَنَنة  انتشار  عمليات  تراوحت  فقد  لبنان؛  في  األمر  وكذلك 
العشرين  القرن  من  وأواخرها  التسعينيات  بدايات  بين  الشاملة، 
الفترة بتزايد  )Al-Khatib, Johnson, 2001) . وتمّيزت هذه 
المكتبات  عدد  ازدياد  وبالتالي  الخاصة،  والمعاهد  الجامعات  عدد 

األكاديمية )موقع وزارة التربية والتعليم العالي).
لبنان-  فيها  العربي-بما  العالم  في  المكتبات  معظم  أصبحت  وقد 
من  العديد  وتمتلك  بالكامل،  ُمَمْكَنَنة  الثالثة  األلفية  مشارف  على 
االشتراكات في مصادر المعلومات اإللكترونية العالمية والعربية.

المعلومات واالتصال في معظم  وعلى الرغم من تبنِّي تكنولوجيا 
ُبدَّ  ال  عالقة،  تزال  ال  حيوية  مشكالت  هناك  فإّن  المكتبات،  هذه 
من التعاطي معها بجّدية، والعمل على حّلها. وقد أرجعت نصولي 
السياسة  غياب  إلى  المشكالت  هذه   (Meho,Nsouli, 1999(
الوطنية للمعلومات في معظم البلدان العربية، والنقص في الموارد 
غياب  إليها  ُيضاف  والتعاون.  التنسيق  وانعدام  والبشرية،  المادية 
وندرة  والواضحة،  الموّحدة  واإلجراءات  والسياسات،  التخطيط، 

ْين. عمليتي التقويم والتدريب المستمرَّ
تكنولوجيات  اعتماد  أّن  العالمية  المكتبات  تجارب  أظهرت  وقد 
المعلومات واالتصال يفرض تحّديات كبيرة، تستلزم-حتًما-التخطيط 
واإلجراءات  الموحّدة،  والمعايير  الواضحة،  والسياسات  الناجح، 
العملية، والتدريب الفّعال، والتعاون التام، في سبيل توفير خدمات 

متطّورة تنسجم مع األهداف الرئيسة لتلك المؤسسات.

مشكلة الدراسة:
شهد لبنان -منذ فترة تسعينيات القرن العشرين- تزايًدا غير مسبوق 
ثالث  إلى  عددها  فوصل  الجامعية؛  والمعاهد  الجامعات  عدد  في 
وأربعين مؤسسة للتعليم العالي. وقد وضعت وزارة التربية والتعليم 
العالي في لبنان مجموعة من الشروط، على كل مؤسسة راغبة في 
الحصول على الترخيص أن تستوفيها. ومن ضمن هذه الشروط-
توّفر  أن  مؤسسة  كل  على  أّنه  العلمية-ورد  التجهيزات  باب  وفي 
العامة  المديرية  العالي،  والتعليم  التربية  )وزارة  أكاديمية  مكتبة 

للتعليم العالي، 2014، ص23، 24، 25(.
المعلومات  تكنولوجيا  المكتبات في عصر  وإّن ظهور معظم هذه 
التكنولوجيات  هذه  تعتمد  جعلها  اإلنترنت-،  واالتصال-وخاصة 
المكتبة  عمليات  إلدارة  اآللية  األنظمة  فصارت  تأسيسها؛  منذ 
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متوفرة لدى معظمها، وكذلك الفهارس اإللكترونية على اإلنترنت، 
واالشتراكات في مصادر المعلومات الرقمية.

تبنِّي  إلى  التأسيس،  قديمة  المكتبات  أغلبية  سارعت  وبدورها، 
هذه التكنولوجيات أيًضا، واالنتقال بالتالي من »العصر الورقي« 
خدماتها  تطوير  على  تعمل  وأخذت  الرقمي«.  »العصر  إلى 
المصادر  فتراجعت  مجموعاتها؛  في  النظر  وأعادت  »التقليدية«. 
أعادت  وكذلك  اإللكترونية.  المصادر  تنامي  مقابل  في  المطبوعة 
العديد من أجهزة الكمبيوتر  تشكيل مساحاتها؛ حيث انتشرت فيها 
صة للمستفيدين. وشّكلت اإلنترنت في هذا المجال الوسيلة  المخصَّ
األمثل للترويج للمكتبة، واإلعالن عن خدماتها ومنتجاتها البحثية، 

َعْبر إنشاء مواقع لها على الويب.
ولقد دخلت اإلنترنت على المكتبات األكاديمية في لبنان من أبواب 
التحوالت.وكان  من  العديد  المعلوماتية  بيئتها  في  وأحدثت  عدة، 
للخدمة المرجعية نصيبها من هذا التحّول. سواء على صعيد تطّور 
الخدمة وتعّدد أشكالها، أو على صعيد تطّور اختصاصي المراجع 
الرقمية  المعلومات ووسائل االتصال  أو تطّور مصادر  وأدواره، 
توّفر  من  وانطالًقا  الفورية،...).  والمحادثة  اإللكتروني،  )البريد 
المكتبات،  تلك  في  الرقمية  المرجعية  للخدمة  األساسية  العناصر 
المرجعية  الخدمة  واقع  ما  كاآلتي:  الدراسة  سؤال  طرح  يمكن 
الرقمية في المكتبات األكاديمية في لبنان؟ ومن هذا السؤال يتفّرع 

السؤاالن اآلتيان:
ما مدى التزام ممارسات الخدمة المرجعية الرقمية في المكتبات 	 

المرجعية  للخدمة  التوجيهية  »بالمبادئ  لبنان  في  األكاديمية 
لجمعيات ومؤسسات  الدولي  التي وضعها “االتحاد  الرقمية« 
المكتبات” )IFLA) في اإلجابة عن االستفسارات المرجعية 

الرقمية)IFLA, 2003)؟
ما مدى فعالية هذه الممارسات؟	 

أهمية الدراسة وأهدافها:
البحث  ُوِجَدْت-على دعم وتطوير  المكتبات األكاديمية -أينما  تعمل 
العلمي والعملية التعليمية وخدمة المجتمع.ولعّل الخدمة األكثر تمثياًل 
لتحقيق أهداف هذا العمل هي الخدمة المرجعية. وكل مكتبة أكاديمية-
صغيرة كانت أو كبيرة، قديمة النشأة أو حديثة النشأة- تقدِّم-بشكل أو 
بآخر-خدمات مرجعية. وتقوم هذه األخيرة )أي الخدمة المرجعية) 
استفساراتهم  عن  اإلجابة  َعْبر  المستفيدين؛  احتياجات  تلبية  على 
البحثية، وتوفير المصادر المناسبة لهم، وتوجيههم وإرشادهم.ورغم 
دخول تكنولوجيا المعلومات واالتصال إلى المكتبات في لبنان منذ 

أكثر من عقد من الزمن؛ فإّن موضوع الخدمة 
المرجعية والتكنولوجيات الحديثة لم يأخذ حيًزا 
بحثيًّا كافًيا، مقارنًة بوفرة البحوث العالمية. من 
هنا فإّن أهمية الدراسة تتّلخص في النقاط اآلتية:

تقديم صورة حول واقع الخدمات المرجعية 	 
الرقمية في لبنان.

بما 	  الخدمات  هذه  لتطوير  سبل  اقتراح 
يضمن جودة األداء ورضا المستفيدين.

الخدمات 	  مجال  في  البحثي  اإلنتاج  إثراء 
المرجعية الرقمية باللغة العربية.

أّما أهداف هذه الدراسة فيمكن إيجازها في 	 
اآلتي:

المرجعية 	  الخدمات  واقع  إلى  التعّرف 
الرقمية في المكتبات األكاديمية.

القيام بدراسة تجريبية لهذه الخدمات.	 
المرجعية 	  الخدمات  فعالية  مدى  تحديد 

الرقمية.
في 	  والضعف  القوة  مواطن  تحديد 

ممارساتها.
معايير 	  باستخدام  الممارسات  هذه  تقويم 

ومؤسسات  لجمعيات  الدولي  »االتحاد 
.)IFLA( »المكتبات

جمتمع الدراسة وعينتها:
فــي  العالــي  التعليــم  مؤسســات  عــدد  يبلــغ 
ــن  عــة بي ــن مؤسســة، موزَّ ــا وأربعي ــان ثالًث لبن
جامعــات وكليــات ومعاهــد )الجامعــة اللبنانيــة، 
ومعهــًدا  وكليــة  جامعــة  وأربعيــن  واثنتيــن 
ــات  ــا). وهــي مجمــوع الجامعــات والكلي خاصًّ
والمعاهــد الحاصلــة علــى تراخيص مــن وزارة 
ــخ إعــداد  ــى تاري ــي، حت ــم العال ــة والتعلي التربي
http://www.higher-edu.gov.(الدراســة
ــْون الدراســة  lbحزيــران/ يونيــو 2014). ولَك
تتنــاول واقــع الخدمــات المرجعيــة الرقميــة فــي 
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ــدَّ مــن  ــال ُب ــان، ف ــي لبن ــة ف ــات األكاديمي المكتب
وضــع مجموعــة مــن الشــروط التــي تحــدِّد 
ــة فــي مجتمــع الدراســة )المكتبــات  حجــم العين
التــي تتوافــر فيهــا خدمــة مرجعيــة رقميــة) 

ــي: ــى الشــكل اآلت وهــي عل
أن تمتلك المؤسسة موقًعا على اإلنترنت.	 
إلكترونية 	  صفحة  أو  موقًعا  تمتلك  أن 

لمكتبتها.
الخدمة 	  أشكال  من  شكل  أي  توفِّر  أن 

المرجعية الرقمية.
المرجعية 	  الخدمة  عن  المكتبة  تعلن  أن 

الرقمية المتوافرة لديها.

اختيار المكتبة المركزية،في حال تعّددت المكتبات األكاديمية 	 
في المؤسسة نفسها. 

ــاًل،  ــواردة َقْب ــا الشــروط ال ــر فيه ــي تتواف ــد المؤسســات الت ولتحدي
قمــت باســتطالع المواقــع اإللكترونيــة لمؤسســات التعليــم العالــي، 
ــي  ــات والمعاهــد الت ــى قائمــة بأســماء الجامعــات والكلي اســتناًدا إل
نشــرتها وزارة التربيــة والتعليــم العالــي علــى موقعهــا اإللكترونــي.
بلــغ عــدد مؤسســات التعليــم العالــي التــي اســتوفت الشــروط عشــر 
جامعــات. وقــد تــّم اســتثناء مؤسســتين منهــا؛ األولــى هــي الجامعــة 
ــة  ــة هــي المكتب ــان؛ كونــي أعمــل فيهــا، والثاني اإلســالمية فــي لبن
الشــرقية فــي جامعــة القديــس يوســف؛ بعدمــا قامــت بتعديــل موقعها 
ــح  ــه. فأصب ــة من ــة الرقمي ــة المرجعي ــاء الخدم ــي، وإلغ اإللكترون
مجتمــع الدراســة ثمانــي مكتبــات جامعيــة )ســبع مؤسســات خاصة، 

عــة علــى الشــكل اآلتــي: ومؤسســة حكوميــة) موزَّ
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الخدمة المرجعية الرقمية في المكتبات األكاديمية في لبنان .... - جميلة أحمد جابر



مراجعة األدبّيات:

يزخــر مجــال الخدمــة المرجعيــة الرقميــة بالدراســات البحثيــة التــي 
تنّوعــت مــا بيــن دراســات تجريبيــة وأخــرى نظريــة تحليليــة. وأتى 
ــائل  ــة، أو رس ــاالت بحثي ــكل مق ــى ش ــات عل ــذه الدراس ــم ه معظ
وأطروحــات جامعيــة. وكانــت اللغــة اإلنجليزيــة هــي اللغــة البحثيــة 
الســائدة، فــي مقابــل عــدد محــدود مــن الدراســات باللغــة العربيــة.

لقــد أظهــرت الدراســات الســابقة للخدمــة المرجعيــة الرقميــة 
تبايًنــا واضًحــا فــي مقاربــة الموضوع-كمــا فــي العناويــن البحثيــة 
المطروحــة- تبًعــا للمنطقــة الجغرافيــة التــي تنتمــي إليهــا الدراســة 

ــة). ــدان نامي ــة أو بل ــدان متقدِّم )بل
وقــد عّبــر Bakar,2011) ) عــن ذلــك بالنضــج المعلوماتــي، 
ــادئ  ــط اله ــيا والمحي ــي آس ــة ف ــدان النامي ــن البل ــل أي م ــم يص فل
ــة،  ــدان المتقّدم ــي البل ــال ف ــي الح ــي كماه ــج المعلومات ــى النض إل
مــن جهــة تقديــم خدمــة مرجعيــة رقميــة تزامنيــة 24 / 7. ويعــود 
ــا ُيســمى  ــى وجــود م ــك -بحســب دراســة )Bakar, 2011)-إل ذل
بـ”الفجــوة الرقميــة” )Digital Divide) بيــن هــذه البلــدان، وهــي 
»الطبقيــة االجتماعيــة الناجمــة عــن عــدم التكافــؤ فــي الوصــول، 
ــات  ــات المعلوم ــة، باســتخدام تكنولوجي ــاج المعرف واســتخدام وإنت

.)Warschauer, 2011(.»واالتصــال
ــال- ــبيل المث ــى س ــن تمحــورت الدراســات األميركية-عل ــي حي فف
التفصيليــة  متعّلقاتهــا  وتنــاول  الخدمــة،  تطويــر  آليــات  حــول 
)دراســة أشــكالها، وأنــواع األســئلة المرجعيــة المطروحــة، ومــدى 
رضــا المســتفيدين،...)؛ تمحــورت -فــي المقابــل- الدراســات فــي 
البلــدان الناميــة حــول رصــد بدايــات الخدمــة المرجعيــة الرقميــة، 
ــع  ــن م ــة. ولك ــات الدراس ــي مجتمع ــا ف ــع تطبيقه ــتطالع واق واس
تســجيل بعــض الفروقــات التفصيليــة فــي توفيــر الخدمــة المرجعيــة 

ــة الواحــدة.  ــدان ضمــن الفئ ــن البل ــة بي الرقمي
ــة  ــا تجرب وســتتم -فيمــا يأتــي- مراجعــة دراســتين عربيتيــن تناولت

ــة. ــات األكاديمي ــة فــي المكتب ــة الرقمي الخدمــة المرجعي
ــة  ــي دراســته الخدمــة المرجعي ــاول شــريف شــاهين )2005) ف تن
الرقميــة المتاحــة َعْبــر مواقــع المكتبــات العربيــة علــى شــبكة 
المرجعيــة  الخدمــة  موضــوع  الدراســة  وعالجــت  اإلنترنــت. 
ــب  ــي الجان ــت ف ــي. وتناول ــا النظــري والعمل ــن جانبيه ــة م الرقمي
ــا  ــا. كم ــة، وتعريفاته ــة الرقمي ــة المرجعي ــم الخدم ــري مفاهي النظ

تناولــت المعاييــر المقترحــة لتقييمهــا.
الخدمــة  واقــع  الدراســة  العملي،اســتطلعت  الجانــب  وفــي 

مواقــع  َعْبــر  المتاحــة  الرقميــة  المرجعيــة 
وســبعين  وإحــدى  العربية)مائــة  المكتبــات 
ــة  ــن مكتب ــدى وأربعي ــة وإح ــة عربية:مائ مكتب
أكاديمية،وتســع عشــرة مكتبــة عامة،وإحــدى 
عشــرة مكتبــة وطنية)؛وذلــك بهــدف تقويــم 
ــد اعتمــدت  ــة مــدى كفاءتهــا. وق أدائهــا ومعرف
باســتخدام  التجريبــي،  المنهــج  الدراســة 
»التجربــة المســتترة« لثــالث مكتبــات عالميــة 
توفِّــر الخدمــات المرجعيــة الرقميــة )مكتبــة 
العامــة،  اإلنترنــت  الكونجرس،ومكتبــة 
والمكتبــة البريطانيــة)، فتــّم تشــكيل ثالثيــن 
ســؤااًل مرجعيًّــا باللغــة العربيــة، وإرســالها 
َعْبــر عشــرة عناويــن إلكترونيــة وهميــة؛ وذلــك 
بهــدف قيــاس مــدى تجــاوب تلــك المواقــع مــع 

اللغــة العربيــة.
وقد توّصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

فيمــا يخــص الخدمــة المرجعيــة الرقميــة . 1
المتاحــة علــى مواقــع المكتبــات العربيــة، 

ــن: تبيَّ
العربية 	  المكتبات  غالبية  اهتمام  ضعف 

بعض  وفي  اإلنترنت.  على  بالظهور 
بأّن  إيحاء  هناك  الموجودة  المكتبات 
وجودها مفروض بصورة إجبارية من ِقَبِل 

المؤسسة األم التي تنتمي لها المكتبة.
ِقلَّة فاعلية مواقع المكتبات العربية.	 
مجال 	  في  التعاونية  المشروعات  انعدام 

المكتبات الرقمية.
التي 	  التنظيمية  السياسات  إلى  االفتقار 

الرقمية في مواقع  المرجعية  الخدمة  تحكم 
المكتبات العربية.

التي 	  العربية  المكتبات  مواقع  تستخدم  لم 
األنماط  جميَع  رقمية  مرجعية  خدمة  تتيح 

المتاحة.
االفتقار الملموس إلى ربط مواقع المكتبات 	 

العربية  المرجعية  بالمصادر  العربية 
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من  الرغم  على  اإلنترنت  على  المتاحة 
كثرتها.

األســئلة . 2 عــن  اإلجابــة  يخــص  وفيمــا 
المشــاريع  ِقَبــِل  مــن  العربيــة  المرجعيــة 

اآلتــي: ظهــر  العالميــة 
تجاوب ملحوظ لتقبُّل األسئلة المرجعية.	 
نسبة 	  أعلى  العامة  اإلنترنت  مكتبة  حققت 

في اكتمال اإلجابات المرسلة )53%(.
ــن  ــاون بي ــوم التع ــة مفه ــتعرضت الدراس واس
المكتبــات لتقديــم خدمــة مرجعيــة رقميــة، كمــا 
اقترحــت فكــرة تبنِّــي مشــروع عربــي تعاونــي، 
ــّور  ــة التط ــة لمواكب ــرورة حتمي ــه ض واعتبرت

فــي هــذا المجــال.
)2009)دراســة  بامفلــح  فاتــن  وأجــرت 
فــي  الرقميــة  المرجعيــة  للخدمــة  تقويميــة 
الدراســة  َســَعت  وقــد  الجامعيــة.  المكتبــات 
إلــى التعــّرف إلــى مســتوى الجــودة فــي تقديــم 
ــات  ــزام المكتب ــدى الت ــم م ــر تقيي ــة، َعْب الخدم
الجامعيــة بالخطــوط اإلرشــادية التــي وضعتهــا 
 American( الجمعيــة األميركيــة للمكتبــات

.)Library Association
وتمحــورت أســئلة الدراســة حــول استفســارين 

رئيسين:
ــة . 3 ــة المرجعي ــي الخدم ــًدى تراع ــى أي م إل

فــي  الجامعيــة  المكتبــات  فــي  الرقميــة 
االلتــزاَم  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول 
بتقديــم  الخاصــة  اإلرشــادية  بالخطــوط 
ــي وضعتهــا  ــة الت ــة الرقمي الخدمــة المرجعي

ALA؟  جمعيــة
الجــودة فــي تقديــم الخدمــة . 4 مــا مســتوى 

ســرعة  جهــة  مــن  المكتبــات،  تلــك  فــي 
ودّقتهــا؟ واكتمالهــا،  االســتجابة، 

ــة مقصــودة مــن  ــى عيِّن ــت الدراســة عل وُأجري
ــة فــي دول مجلــس التعــاون  ــات الجامعي المكتب
ــة  ــة رقمي ــة مرجعي ــدِّم خدم ــي تق ــي الت الخليج

)عشــر مكتبــات جامعيــة). واعتمــدت الدراســة أســلوب المالحظــة 
لمواقــع المكتبــات علــى اإلنترنــت وتحليلهــا، وأســلوب »التجربــة 
المســتترة« َعْبــر إرســال أســئلة مرجعيــة )أربــع أســئلة) إلــى 
المكتبــات التــي توّفــر خدمــة مرجعيــة متاحــة؛ وذلــك بهــدف 
تحليــل اإلجابــات، ومقارنــة مــدى التزامهــا بمعاييــر الجــودة. 
ــن، همــا: نــوع  ــن بحثيَّْي ــة متغيري ــد اعتمــدت الدراســة التجريبي وق
الســؤال المرجعــي )بيبليوجرافــي، وحقائقــي)، واللغــة )اإلنجليزيــة 

ــة: ــج اآلتي ــى النتائ ــة إل ــت الدراس ــة). وتوّصل والعربي
بالمستفيدين 	  المتعّلقة  اإلرشادية  بالخطوط  المكتبات  جاءالتزام 

محدوًدا.
افتقرت المكتبات إلى تطبيق العديد من المعاييرالمتعّلقة بمقاييس 	 

الخدمة )سياسة الخدمة، وسرعة اإلجابة، واالكتمال، والدّقة). 
األكثراستخداًما 	  هواألسلوب  اإللكتروني  الطلب  ُنموذج  ُيَعّد 

لتقديم الخدمة المرجعية الرقمية في المكتبات.وقداشتمل بعض 
النماذج على حقول غيرذات أهمية)رقم الهاتف،ورقم الهوية)، 
من  المهّمة)الغرض  الحقول  بعض  تجاهلت  المقابل  وفي 

االستفسار، والمصادرالتي سبق للمستفيد استشارتها).
إّن الخدمة لم تكن تعمل فعليًّا في42.8 %من المكتبات التي تّم 	 

تجريب الخدمة فيها.
وَخُلَصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أهّمها: ضرورة 	 

االلتزام بالمعايير العالمية في تقديم الخدمة المرجعية الرقمية، 
وتفعيل التعاون في هذا المجال ما بين المكتبات الجامعية في 

دول مجلس التعاون الخليجي.

منهج الدراسة:

ًيــا للدِّقَّــة والشــمولية فــي العمليــة التقويميــة، وتماشــًيا مــع  توخِّ
متطلبــات البحــث، ســأقوم باعتمــاد المنهــج التجريبي َعْبر اســتخدام 
مفهــوم  وهــو   ،(Unobtrusive Test( المســتترة«  »التجربــة 
ــا  ــا مغيًَّب ــن له-مصطلًح ــن الباحثي ــر م ــاد الكثي ــم اعتم ال يزال-رغ
ــا. لقــد اســُتخدم هــذا المصطلــح فــي الخدمــة المرجعيــة منــذ  عربيًّ
عــام 1967، مــن ِقَبــل Crowley وChilders(1971(. وهــو 
عبــارة عــن مالحظــة العمليــات المرجعية َعْبر إرســال استفســارات 
ــأن يقــوم الباحــث بــدور المســتفيد مــن  مرجعيــة بشــكل مســتتر، ب
 .)Hubbertz, 2005( دون علــم المكتبييــن أّنهــم تحــت المالحظــة
وقــد تعّرضــت هــذه الطريقــة لكثيــر مــن االنتقــادات، علــى اعتبــار 
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ــدل  ــادات، والج ــم االنتق ــن. ورغ ــت المكتبيي ــة لوق ــا إضاع أّن فيه
الواســع الــذي دار حــول هــذه الطريقــة، فــإّن أهــّم الدراســات 
ــة  ــزال تعتمدهــا؛ لمــا لهــا مــن أهمي ــد اعتمدتهــا وال ت ــة ق التجريبي
ــة  ــة الخدم ــق وممارس ــة تطبي ــي مالحظــة ودراســة كيفي ــة ف علمي
بشــكل غيــر ملحــوظ، مّمــا يبقــي أداء اختصاصــي المراجــع علــى 
ــذه  ــرز ه ــن أب ــة. وم ــر بالمالحظ ــف أو تأّث ــن دون تكّل ــه م طبيعت
ــُة  ــا دراس ــتترة” عربيًّ ــة المس ــدت “التجرب ــي اعتم ــات الت الدراس
الخدمــة المرجعيــة الرقميــة التــي ُتقــدَّم فــي مواقــع المكتبــات 
ــة  ــى اإلنترنــت )شــاهين، 2005)، والدراســة التقويمي ــة عل العربي
للخدمــة المرجعيــة الرقميــة فــي المكتبــات الجامعيــة الخليجيــة 

)بامفلــح، 2009(.
ــى  ــة فهــو الحاجــة الواضحــة إل ــا ســبب اعتمــادي لهــذه الطريق أّم
ــي  ــة ف ــة الرقمي ــي لممارســات الخدمــة المرجعي ــم فعل إجــراء تقوي
لبنــان؛ بــأن تكــون هــذه التجربــة ُمَحاِكَيــة للممارســات الجاريــة َقْدر 
ــا واضًحا-فــي العــادة- بيــن  اإلمــكان، علــى اعتبــار أّن هنــاك تبايًن
مــا هــو منشــور علــى مســتوى الظاهــر والدعايــة، وبيــن مــا يجــري 
ــدى  ــر دراســة م ــم َعْب ــيتم التقوي ــع. وس ــى مســتوى الواق ــا عل فعليًّ
ــة  ــة للخدم ــادئ التوجيهي ــا »للمب ــدى مراعاته ــة، وم ــة الخدم فعالي
المرجعيــة الرقميــة« الصــادرة عــن IFLA. ويعــود اختيــاري 
لهــذه المبــادئ دون غيرهــا إلــى كــون “االتحــاد الدولــي لجمعيــات 
ومؤسســات المكتبــات” يتمّتــع بصفــة العالميــة، ويشــّكل المرجعيــة 

األساســية للمكتبــات فــي الوقــت نفســه.
أّما متغّيرات التجربة فهي كاآلتي:

المتغّيرات المستقّلة: لغة السؤال المرجعي )عربية أو أجنبية)، 	 
ونوع السؤال )حقائقي أو بحثي).

المتغّير التابع: مدى فعالية الخدمة.	 
إعداد األسئلة المرجعية األربعة.	 
إعداد اإلجابات المحتملة، وحساب الوقت الالزم إليجادها.	 
إنشاء أربعة حسابات بريد إلكتروني على كل من Gmail و	 

Hotmail بأسماء وهمية، وتخصيص سؤال لكل اسم.
إعداد قائمة بالخدمة المرجعية الرقمية الموّفرة في كل مكتبة، 	 

وشكل توفيرها )بريد إلكتروني أو نموذج إلكتروني،...).
 	 Microsoft برنامج  على  مستفيد  لكل  تفصيلي  جدول  إعداد 

اإللكتروني،  البريد  وعنوان  المستفيد،  اسم  تضمَّن   ،Excel
إرسال  ووقت  وتاريخ  المؤسسة،  واسم  المرجعي،  والسؤال 

)بريد  السؤال  إرسال  وطريقة  السؤال، 
وتاريخ  إلكتروني)،  نموذج  أو  إلكتروني 

ووقت اإلجابة، والمالحظات.
البريدية اإللكترونية على 	  الحسابات  إعداد 

برنامج Windows Live Mail، بشكل 
يتيح استخدام واجهة واحدة إلرسال األسئلة 
واستالم اإلجابات عليها، كما يّوفر استخدام 
العمليات  مراجعة  إمكانية  البرنامج  هذا 
الحاجة  دون  من  وقت،  أي  في  المرجعية 

إلى االتصال باإلنترنت.
المرجعية 	  األسئلة  إعداد  في  راعيت  وقد 

األموَر اآلتية:
يأخذ 	  بأالَّ  معقّدة،  غير  األسئلة  تكون  أن 

عشر  عن  يزيد  عنهاما  اإلجابة  تحضير 
دقائق من وقت اختصاصي المراجع.

تتوّفر 	  بأن  النشر،  قوانين  تراعي  أن 
على  المفتوحة  المصادر  من  اإلجابات 

.)Open Access(اإلنترنت
المرجعية 	  األسئلة  عن  اإلجابات  تكون  أن 

قابلًة للقياس.
تاريخيًّا؛وذلك 	  األسئلة  موضوع  يكون  أن 

بين  المشتركة  لالختصاصات  مراعاة 
الجامعات.

أن تقّسم األسئلة المرجعية األربعة من جهة 	 
العربية  باللغة  )سؤالين  قسمين  إلى  اللغة 
واجهة  بحسب  األجنبية.  باللغة  وسؤالين 

الخدمة على الموقع اإللكتروني).
من 	  األربعة  المرجعية  األسئلة  م  تقسَّ أن 

}سؤالين  قسمين  إلى  السؤال  نوع  جهة 
 ،(Ready Reference(حقائقيين
 Simple(بسيطين بحثيين  وسؤالين 

.})Research Question
الحقائقــي:  المرجعــي  بالســؤال  وُيقصــد 
ــه محــّددة، ويمكــن  ــون إجابت ــذي تك الســؤال ال
ــس،  ــة؛ كالقوامي ــع األولي ــي المراج ــا ف إيجاده
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ــؤال  ــا الس ــخ. أّم ــة... إل ــوعات، واألدل والموس
بالنصــوص  عنــه  اإلجابــة  فتكــون  البحثــي 
الكاملــة ومــن مصــادر متعــّددة؛ كاألبحــاث، 
الويب...إلــخ  وصفحــات  والمقــاالت، 
McClure,Lankes, Gross, Choltco-(
البحثيــة  األســئلة  أّن  إاّل   .(Delvin, 2002
التــي وضعتهــا هــي أســئلة بحثيــة بســيطة، 
يكفــي فــي اإلجابــة عنهــا دراســة بحثيــة واحــدة 

الكامــل. بالنــص 
وحرصــت علــى إرســال األســئلة المرجعيــة 
ــا،  ــّددة )صباًح ــات متع ــي أوق ــات ف ــى المكتب إل

ــل،  ــام عم ــة )أي ــام مختلف ــي أي ــاًل) وف ــاًء، ولي ــر، ومس ــد الظه وبع
وأيــام عطلــة). وعنــد انتهــاء فتــرة اســتالم اإلجابــات، قمــت 
بتفريغهــا تبًعــا لبنــود قائمــة مراجعــة العمليــات المرجعيــة المســتندة 
إلــى »المبــادئ التوجيهيــة للخدمــة المرجعيــة الرقميــة« الصــادرة 
الخطــوة  فــي  تحليلهــا  بهــدف  منظمــة IFLA (2003)؛  عــن 

ــة. الالحق
النتائج:

ــات الثمــان  ــى المكتب ــة المرســلة إل ــغ مجمــوع األســئلة المرجعي بل
اثنيــن وثالثيــن ســؤااًل )أربــع أســئلة لــكل مكتبــة). وبلــغ مجمــوع 
اإلجابــات ســت عشــرةإجابة )%50) مــن ســت مكتبــات )75%) 

)انظــر الجــدول رقــم 2). 
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جدول رقم )2(
توزيع اإلجابات على املكتبات

عدد اإلجابات/اسم المكتبة
النسبة المئويةعدد األسئلة

AUB 3/475المكتبات الجامعية%

LAU 1/425المكتبات الجامعية%

NDU3/475مكتبة مريم ويوسف%

مكتبة عصام فارس-المركز 
UOB 3/475التعليمي%

UL 0/40مكتبات%

USEK 4/4100المكتبة المركزية%

HU 0/40مكتبات%

N.E.S.T 2/450مكتبة%

ُيالحــظ فــي الجــدول الســابق أّن نســبة اإلجابات 
قــد بلغــت %100 لــدى المكتبــة المركزيــة فــي 
لــم  بينمــا  القدس-الكســليك،  الــروح  جامعــة 

ــة  ــات جامع ــن مكتب ــة كلٌّ م ــئلة المرجعي ــن األس ــن أيٍّ م ــْب ع ُيِج
هايكازيــان، ومكتبــات الجامعــة اللبنانية، مما اســتوجب اســتثناءهما 
ــات الســت  ــات للمكتب ــوى اإلجاب ــل محت مــن الدراســة.وقمت بتحلي
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جدول رقم )3(
IFLA نسبة التزام إجابات املكتبات مبعايري

AUBLAUNDUUOBUSEKN.E.S.Tالمعيار/ النسبة المئوية في إجابات المؤسسة
 النسبة
 المئوية
للمعيار

%50%50%50%25%75%25%75الترحيب بالمستفيد باستخدام االسم والصفة

%33%0%25%50%25%25%75إظهار التعاون والرغبة في المساعدة

%17%0%25%0%0%25%50إعادة ذكر السؤال المطروح
%17%0%0%0%0%25%75اإلشعار اآللي با ستالم السؤال

%13%0%0%0%0%25%50ذكر المدة المتوقعة لإلجابة )وااللتزام بها)
%4%0%25%0%0%0%0استيضاح السؤال إذا لزم األمر

%4%0%0%0%25%0%0الرد ولو بذكر تعذُّر اإلجابة
%25%0%50%25%0%25%50 التقّيد بقوانين النشر

%17%0%50%0%25%0%25شرح استراتيجية البحث )التوعية المعلوماتية)
%25%0%50%0%25%25%50مراعاة الدِّقَّة في اإلجابة عن السؤال المطروح

 مراعاة االكتمال في اإلجابة عن مكونات
%8%0%0%0%0%0%50السؤال كافًة

 مراعاة توافق مستوى اإلجابة مع مستوى
%25%0%50%0%25%0%75السؤال

%38%0%50%50%25%25%75تجنُّب استخدام االختصارات والرموز
%38%0%50%50%25%25%75استخدام لغة صحيحة

%42%0%50%75%25%25%75استخدام مصادر موثوقة
%25%0%50%0%0%25%75التأّكد من صالحية العناوين اإللكترونية

%13%0%0%25%0%25%25ذكر اإلشارة المرجعية للمصادر
%4%0%0%0%25%0%0إضافة أي مالحظات تقويمية للمصادر

»بالمبــادئ  التزامهــا  مــدى  لقيــاس  المتبقيــة 
الرقميــة«،  المرجعيــة  للخدمــة  التوجيهيــة 
الصــادرة عــن »االتحــاد الدولــي لجمعيــات 
ــن  ــات« )IFLA, 2003)م ــات المكتب ومؤسس

ــرى. ــة أخ ــن جه ــدى فعاليتهام ــاس م ــة، وقي جه
:IFLA التزام الخدمة بمعايير

 IFLA ــات ــي المكتب ــة ف ــة المرجعي ــزام الخدم ــج الت ــاءت نتائ ج
األكاديميــة بمعاييــر كاآلتــي:

اإلحباث والدراسات
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ُيالحظ في الجدول السابق أّن المكتبات كلها لم 
تحقق التزاًما بمعايير IFLA من جهة محتوى 
العامة  المئوية  النسبة  بلغت  فقد  اإلجابات؛ 
المكتبات  تلك  بأّن  العلم  مع    .% لاللتزام21 
المكتبة  باستثناء  اإلجابة،  بسياسة  تلتزم  لم 
القدس-الكسليك،  الروح  جامعة  في  المركزية 
وهذا مخالف لما ورد في معايير IFLA »من 
المرجعية ضمن  الخدمة  إدراج  على  الحرص 
منظومة العمل اليومي، وتنظيمها بشكل يضمن 
أي  إضاعة  وعدم  نقص،  أي  حصول  عدم 
المكتبات  وسّجلت   .(IFLA, 2003(»سؤال
بيروت  في  األميركية  الجامعة  في  الجامعية 
النتائج  وجاءت   ،(45%( التزام  نسبة  أعلى 
التفصيلية لمدى التزام إجابات المكتبات بمعايير 

IFLA على الشكل اآلتي:
الترحيب بالمستفيد باستخدام االسم والصفة:

 .50% المعيار  بهذا  االلتزام  نسبة  بلغت 
ل التزاًما بهذا المعيار كلٌّ من المكتبات  وسجَّ
بيروت  في  األميركية  الجامعة  في  الجامعية 
جامعة  في  ويوسف  مريم  ومكتبة   ،(75%(
المركزية  والمكتبة   ،(75%( اللويزة  سيدة 
القدس-الكسليك )50%)،  الروح  جامعة  في 
ومكتبة كلية الالهوت للشرق األدنى )50%(.

إظهار التعاون والرغبة في المساعدة:
 .33% المعيار  بهذا  االلتزام  نسبة  بلغت 
الجامعة  في  الجامعية  المكتبات  وسّجلت 

األميركية في بيروت التزاًما بنسبة 75%.
إعادة ذكر السؤال المطروح:

 .17% المعيار  بهذا  االلتزام  نسبة  بلغت 
الجامعة  في  الجامعية  المكتبات  وسّجلت 

األميركية في بيروت التزاًما بنسبة 50%.
اإلشعار اآللي باستالم السؤال:

بلغت نسبة االلتزام بهذا المعيار %17. وسّجلت المكتبات الجامعية في 
الجامعة األميركية في بيروت التزاًما بنسبة 75%.

ذكر المّدة المتوقعة لإلجابة وااللتزام بها:
بلغت نسبة االلتزام بهذا المعيار %13. وسّجلت المكتبات الجامعية في 

الجامعة األميركية في بيروت التزاًما بنسبة 50%.
استيضاح السؤال:

بلغت نسبة االلتزام بهذا المعيار %4. وكانت المكتبة المركزية في جامعة 
الروح القدس- الكسليك هي الوحيدة التي قامت باالستيضاح على سؤال 

واحد )25%(.
الرد ولو بتعذُّر اإلجابة:

ويوسف  مريم  مكتبة  وكانت   .4% المعيار  بهذا  االلتزام  نسبة  بلغت 
اللويزة هي الوحيدة التي قامت بذلك على سؤال واحد  في جامعة سيدة 

.)25%(
التقّيد بقوانين النشر:

 50% بنسبة  التزاًما  ل  وسجَّ  .25% المعيار  بهذا  االلتزام  نسبة  بلغت 
كلٌّ من المكتبات الجامعية في الجامعة األميركية في بيروت، والمكتبة 

المركزية في جامعة الروح القدس-الكسليك.
شرح استراتيجية البحث:

في  المركزية  المكتبة  المعيار %17. وسّجلت  بهذا  االلتزام  نسبة  بلغت 
جامعة الروح القدس-الكسليك التزاًما بنسبة 50%.

مراعاة الدِّقَّة في اإلجابة عن السؤال المطروح:
 50% بنسبة  التزاًما  ل  وسجَّ  .25% المعيار  بهذا  االلتزام  نسبة  بلغت 
كلٌّ من المكتبات الجامعية في الجامعة األميركية في بيروت، والمكتبة 

المركزية في جامعة الروح القدس-الكسليك.
مراعاة االكتمال في اإلجابة عن مكونات السؤال كافًة:

في  الجامعية  المكتبات  وسّجلت  المعيار 8%.  بهذا  االلتزام  نسبة  بلغت 
الجامعة األميركية في بيروت التزاًما بنسبة 50%.
مراعاة توافق مستوى اإلجابة مع مستوى السؤال:

ا إذا كانت اإلجابة وافية %13%0%25%0%25%0%25سؤال المستفيد عمَّ
%21%0%50%0%25%25%25دعوة المستفيد إلى معاودة استخدام الخدمة

%25%25%0%0%75%25%25الشكر على استخدام الخدمة
%0%0%0%0%0%0%0توفير التغذية الراجعة

%33%50%75%0%25%0%50ذكر اسم االختصاصي ووظيفته ووسيلة االتصال به
%21%5%29%13%20%15%45 النسبة المئوية العامة لاللتزام

 



بهذا  التزاًما  ل  وسجَّ  .25% المعيار  بهذا  االلتزام  نسبة  بلغت 
في  األميركية  الجامعة  في  الجامعية  المكتبات  من  كلٌّ  المعيار 
القدس- الروح  المركزية في جامعة  بيروت )%75)، والمكتبة 

الكسليك )50%(.
تجّنب استخدام االختصارات والرموز واستخدام لغة صحيحة:

ل التزاًما بهما  بلغت نسبة االلتزام بهذين المعيارين %38. وسجَّ
بيروت  في  األميركية  الجامعة  في  الجامعية  المكتبات  من  كلٌّ 
جامعة  في  التعليمي  فارس-المركز  عصام  ومكتبة   ،(75%(
القدس- الروح  جامعة  في  المركزية  والمكتبة   ،(50%( البلمند 

الكسليك )50%(.
استخدام مصادر موثوقة:

ل التزاًما به كلٌّ من  بلغت نسبة االلتزام بهذا المعيار %42. وسجَّ
الجامعة األميركية في بيروت )75%)،  الجامعية في  المكتبات 
ومكتبة عصام فارس-المركز التعليمي في جامعة البلمند )75%)، 

والمكتبة المركزية في جامعة الروح القدس-الكسليك )50%(.
التأّكد من صالحية العناوين اإللكترونية:

ل التزاًما به كلٌّ من  بلغت نسبة االلتزام بهذا المعيار %25. وسجَّ
الجامعة األميركية في بيروت )75%)،  الجامعية في  المكتبات 

والمكتبة المركزية في جامعة الروح القدس-الكسليك )50%(.
ِذْكر اإلشارة المرجعية للمصادر:

اإلشارة  بِذْكر  وقام   .13% المعيار  بهذا  االلتزام  نسبة  بلغت 
في  الجامعية  المكتبات  من  كلٌّ  واحدة )25%)  ولمرة  المرجعية 
الجامعة األميركية في بيروت، والمكتبات الجامعية في الجامعة 
في  التعليمي  فارس-المركز  عصام  ومكتبة  األميركية،  اللبنانية 

جامعة البلمند.
إضافة أي مالحظات تقويمية للمصادر:

مالحظاٍت  وأضافت   .4% المعيار  بهذا  االلتزام  نسبة  بلغت 
في جامعة  ويوسف  مريم  مكتبُة  واحدة )25%)  ولمرة  تقويمية 

سيدة اللويزة.
ا إذا كانت اإلجابة وافية: سؤال المستفيد عمَّ

بلغت نسبة االلتزام بهذا المعيار %13. وقام بذلك ولمرة واحدة 
في  األميركية  الجامعة  في  الجامعية  المكتبات  من  كلٌّ   (25%(
بيروت، ومكتبة مريم ويوسف في جامعة سيدة اللويزة،والمكتبة 

المركزية في جامعة الروح القدس-الكسليك.
دعوة المستفيد إلى معاودة استخدام الخدمة:

بلغت نسبة االلتزام بهذا المعيار %21. وسّجلت المكتبة المركزية 
في جامعة الروح القدس-الكسليك التزاًما بنسبة 50%.

الشكر على استخدام الخدمة:

 .25% المعيار  بهذا  االلتزام  نسبة  بلغت 
وسّجلت مكتبة مريم ويوسف في جامعة سيدة 

اللويزة التزاًما بنسبة 50%.
التغذية الراجعة:

لم يلتزم أيٌّ من المكتبات بتوفير التغذية الراجعة 
.)0%(

ووسيلة  ووظيفته  االختصاصي  اسم  ذكر 
االتصال به:

 .33% المعيار  بهذا  االلتزام  نسبة  بلغت 
ل التزاًما به كلٌّ من المكتبات الجامعية  وسجَّ
الجامعة األميركية في بيروت )50%)،  في 
والمكتبة المركزية في جامعة الروح القدس-
الالهوت  كلية  ومكتبة   ،(75%( الكسليك 

للشرق األدنى )50%(.
فعالية الخدمة:

الخدمة  ممارسات  فعالية  مدى  قياس  تّم 
اللغة  متغيَِّري  بمالحظة  الرقمية  المرجعية 
)عربية أو أجنبية)، ونوع السؤال )حقائقي أو 

بحثي)، وذلك وفًقا للمؤشرات اآلتية:
ِدقَّة اإلجابة.	 
اكتمال اإلجابة.	 
سرعة اإلجابة.	 

وجاءت النتائج على الشكل اآلتي:
دراسة  طلب  تّم  األجنبي:  البحثي  السؤال 
 .”BaaderMeinhof“ بالنص الكامل حول
على  مكتبات  أربع  من  اإلجابات  وجاءت 

الشكل اآلتي:
للشرق  الالهوت  كلية  مكتبة  جواب  جاء 
أي  إعطاء  دون  من  نفسه،  اليوم  في  األدنى 
محّرك  استخدام  المكتبي  واقترح  إجابة. 

البحث Google إليجاد اإلجابة الالزمة.
جامعة  في  المركزية  المكتبة  جواب  جاء 
نفسه،  اليوم  في  القدس-الكسليك  الروح 
كتًبا  تملك  ال  المكتبة  أّن  المكتبي  وأوضح 
حول هذا الموضوع، واقترح استخدام قواعد 

المعلومات المدفوعة للقيام بالبحث.
فارس-المركز  عصام  مكتبة  جواب  جاء 
أيام  خمسة  بعد  البلمند  جامعة  في  التعليمي 
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خمس  اإلجابة  تضّمنت  السؤال.  إرسال  من 
موضوع  عالجت  الكامل،  بالنص  مقاالت 
لزم  مما  وسينمائية،  فنية  ناحية  من  السؤال 

تصنيفها بعدم الدقة.
الجامعة  في  الجامعية  المكتبات  جواب  جاء 

أربعة  اإلجابة  تضّمنت  نفسه.  اليوم  في  بيروت  في  األميركية 
)رسالة  مصدرين  في  الدِّقَّة  وتوّفرت  الكامل،  بالنص  مصادر 

ماجستير ومقالة من صحيفة).
وجاءت نتائج فعالية اإلجابات عن السؤال البحثي األجنبي كاآلتي:
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جدول رقم )4(
نسبة فعالية اإلجابات عن السؤال البحثي األجنيب

مؤشرات الفعالية/ 
النسبة المئوية 

للمؤسسة
AUBUOBUSEKN.E.S.T

النسبة 
المئوية 
للمؤشر

%75%100%100%0%100السرعة في اإلجابة

%0 %0%0%0%0ِدقَّة اإلجابة

%25%0 %0%0%100اكتمال اإلجابة

النسبة المئوية العامة 
%33%33%33%0%67للفعالية

العامة  النسبة  أّن  السابق  الجدول  في  ُيالحظ 
للفعالية قد بلغت %33. ولم يحقق الفعالية في 
الجامعة  في  الجامعية  المكتبات  اإلجابةغير 
نسبة  سجّلت  حيث  بيروت؛  في  األميركية 

.67%
السؤال الحقائقي األجنبي: تّم طلب معلومات 
ومتى   ،”Generation Boom“ حول 
)وهو  األولى  للمرة  المصطلح  هذا  اسُتخدم 
من  اإلجابات  وجاءت  قسمين).  من  سؤال 

خمس مكتبات على الشكل اآلتي:
للشرق  الالهوت  كلية  مكتبة  جواب  جاء 
أي  إعطاء  دون  من  نفسه،  اليوم  في  األدنى 
إجابة. واقترح المكتبي استخدام محّرك البحث 

Google إليجاد التعريف.
جاء جواب المكتبة المركزية في جامعة الروح 
القدس-الكسليك في اليوم نفسه. تضّمنت اإلجابة 
 Generation« حول  لمقالة  إلكترونيًّا  رابًطا 
Boom” من موسوعة التاريخ األميركي، ولم 

تتضمن المقالة إشارة إلى تاريخ بدء استخدام المصطلح.
جاء جواب مكتبة عصام فارس-المركز التعليمي في جامعة البلمند 
بالنص  مقالة  اإلجابة  تضّمنت  يوًما).  عشر  خمسة  )بعد  را  متأخًّ
الكامل من موسوعة »Encyclopedia of Aging”. وعالجت 
المقالة المسائل العمرية أكثر منه الموضوع نفسه. كما لم تتضمن 

المقالة أي إشارة إلى تاريخ بدء استخدام المصطلح.
جاء جواب مكتبة مريم ويوسف في جامعة سيدة اللويزة متأخًرا )بعد 
ثمانية أيام). تضّمنت اإلجابة كتاًبا إلكترونيًّا بالنص الكامل. عالج 
الكتاب مختلف »األجيال« التي مّرت على أميركا، وتسمياتها، ومن 
ضمنها »Generation Boom”. وقد أوصى المكتبي بمراجعة 
معتذًرا عن عدم  المكتبي  أجاب  كما  الكتاب.  من  محّددة  صفحات 

إيجاد مصدر موثوق يتحّدث عن تاريخ بدء استخدام المصطلح.
بيروت  في  األميركية  الجامعة  في  الجامعية  المكتبات  جاء جواب 
في اليوم نفسه. تضّمنت اإلجابة مقالة بالنص الكامل من موسوعة 
 ،”Encyclopedia of war and American Society«

إضافة إلى روابط إلكترونية لمقاالت من موسوعات.
وجاءت نتائج فعالية اإلجابات عن السؤال الحقائقي األجنبي كاآلتي:



ُيالحظ في الجدول السابق أّن النسبة العامة للفعالية قد بلغت 40%. 
وحّقق كلٌّ من المكتبات الجامعية في الجامعة األميركية في بيروت، 
والمكتبة المركزية في جامعة الروح القدس-الكسليك نسبة )67%). 
السؤال البحثي العربي: تّم طلب دراسة بالنص الكامل حول “الثورة 
مكتبات على  اإلجابات من ثالث  والفيسبوك”. وجاءت  المصرية 

الشكل اآلتي:
القدس-الكسليك  الروح  جامعة  في  المركزية  المكتبة  جواب  جاء 
متأخًرا )بعد ستة أيام) من دون إعطاء إجابة. وطلب المكتبي من 
»المستفيد« استخدام بريده اإللكتروني التابع للجامعة، وليس البريد 

.)Hotmail( اإللكتروني من
متأخًرا  اللويزة  سيدة  في جامعة  ويوسف  مريم  مكتبة  جاء جواب 

)بعد ستة أيام) من دون إعطاء إجابة. واعتذر 
بأّن  السؤال،  عن  اإلجابة  عدم  عن  المكتبي 
حصًرا  للمشتركين  هي  المرجعية  الخدمة 

)للمستفيدين المسّجلين).
الجامعة  في  الجامعية  المكتبات  جواب  جاء 
األميركية في بيروت بعد مرور يومين. تضّمنت 
حول  لمصادر  إلكترونية  روابط  ستة  اإلجابة 
وإنجليزية  عربية  الكامل،  بالنص  الموضوع 

)خمس مقاالت ورسالة ماجستير). 
السؤال  عن  اإلجابات  فعالية  نتائج  وجاءت 

البحثي العربي كاآلتي:
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جدول رقم )6( نسبة فعالية اإلجابات عن السؤال البحثي العربي

مؤشرات الفعالية/ 
النسبة المئوية 

للمؤسسة
AUBNDUUOBUSEKN.E.S.T

النسبة 
المئوية 
للمؤشر

%60%100%100%0%0%100السرعة في اإلجابة

%60%0%100%0%100%100ِدقَّة اإلجابة

%0%0%0%0%0%0اكتمال اإلجابة

النسبة المئوية العامة 
%40%33%67%0%33%67للفعالية

مؤشرات الفعالية/ 
النسبة المئوية 

للمؤسسة
AUBNDUUSEK

النسبة 
المئوية 
للمؤشر

%0%0%0%0السرعة في اإلجابة

%33%0%0%100ِدقَّة اإلجابة

%33%0%0%100اكتمال اإلجابة
النسبة المئوية العامة 

%22%0%0%67للفعالية
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العامة  النسبة  أّن  السابق  الجدول  في  ُيالحظ 
للفعالية قد بلغت %22. ولم يحّقق الفعالية في 
الجامعة  في  الجامعية  المكتبات  غير  اإلجابة 

األميركية في بيروت )67%(.
معلومات  طلب  تّم  العربي:  الحقائقي  السؤال 
حول “الحيثيون”. وجاءت اإلجابات من أربع 

مكتبات على الشكل اآلتي:
جاء جواب المكتبة المركزية في جامعة الروح 
القدس-الكسليك متأخًرا )بعد ستة أيام) من دون 
»المستفيد«  من  المكتبي  وطلب  إجابة.  إعطاء 
للجامعة،  التابع  اإللكتروني  بريده  استخدام 
.)Hotmail( وليس البريد اإللكتروني الخاص
جامعة  في  ويوسف  مريم  مكتبة  جواب  جاء 

سيدة اللويزة متأخًرا )بعد ستة أيام) من دون إعطاء إجابة. واعتذر 
الخدمة  أّن  إلى  وأشار  السؤال.  عن  اإلجابة  عدم  عن  المكتبي 

المرجعية هي للمشتركين حصًرا )للمستفيدين المسّجلين).
جاء جواب مكتبة عصام فارس-المركز التعليمي في جامعة البلمند 
را )بعد أربعة عشر يوًما). تضّمنت اإلجابة قائمة بيبليوجرافية  متأخًّ

لكتب تناولت موضوع الحوثيين في اليمن وليس الحيثيين.
اللبنانية األميركية في  الجامعة  الجامعية في  المكتبات  جاء جواب 
اليوم التالي. وتضّمنت اإلجابة-التي توّزعت على أكثر من مراسلة-
تناولت  اإلسالمي،  التاريخ  موسوعة  في  لمقالة  إلكترونيًّا  رابًطا 
بيبليوجرافية  قائمة  إلى  إضافة  الجغرافية.  الناحية  من  الموضوع 

لكتب حول الحيثيين باللغة اإلنجليزية.
وجاءت نتائج فعالية اإلجابات عن السؤال الحقائقي العربي كاآلتي:
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جدول رقم )7( نسبة فعالية اإلجابات عن السؤال احلقائقي العربي

مؤشرات الفعالية/ 
النسبة المئوية 

للمؤسسة
LAUNDUUOBUSEK

النسبة 
المئوية 
للمؤشر

%25%0%0%0%100السرعة في اإلجابة

%25%0%0%0%100ِدقَّة اإلجابة

%0%0%0%0%0اكتمال اإلجابة

النسبة المئوية العامة 
%17%0%0%0%67للفعالية

ُيالحظ في الجدول السابق أّن النسبة العامة للفعالية قد بلغت 17%. 
ولم يحّقق الفعالية في اإلجابة غير المكتبات الجامعية في الجامعة 

اللبنانية األميركية )67%(.

الفعالية تبًعا لنوع السؤال ولغته:
ولغته  السؤال  لنوع  تبًعا  الفعالية  نتائج  جاءت 

كاآلتي:
جدول رقم )8(    الفعالية تبًعا لنوع السؤال ولغته

مؤشرات الفعالية/ 
النسبة المئوية 

للمؤسسة
حقائقي/عربيبحثي/عربيحقائقي/أجنبيبحثي/أجنبي

%25%0%60%75السرعة في اإلجابة

%25%33%60%0ِدقَّة اإلجابة

%0%33%0%25اكتمال اإلجابة
النسبة المئوية العامة 

%17%22%40%33للفعالية
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ُيالحظ في الجدول السابق أّن الفعالية في اإلجابة لم ُتحّقق على أي 
لغتها.  أو  نوعها  النظر عن  بَغضِّ  المطروحة،  األسئلة  سؤال من 
الحقائقي  الفعالية )%40) في السؤال  إلى  النسبة األقرب  وجاءت 
األجنبي، وقد يعود ذلك لتوافر العديد من الموسوعات المتاحة على 

اإلنترنت باللغة اإلنجليزية.
مّلخص النتائج والتعليق عليها:

:IFLA مدى التزام الخدمة بمعايير منظمة
لم تحّقق الخدمة التزاًما بمعايير منظمة IFLA من جهة ممارسة 
الخدمة )%21). وقد أسهم في تدني نسب االلتزام بالمعايير عدم 
المستفيدين،  وجود سياسات واضحة )كتحديد مدة الرد، وجمهور 
والنصوص  الردود  استخدام  وعدم  المراجع،...)،  موظف  وصفة 
والتغذية  االختصاصي،  اسم  وذكر  والشكر،  )كالترحيب،  اآللية 

الراجعة،...).
مدى فعالية الخدمة المرجعية الرقمية:

لم تتحّقق الفعالية في »التجربة المستترة« ألي من األسئلة المرسلة. 
وتجدر اإلشارة إلى أن اثتنين من المكتبات قد أجرتا تعديالت على 
تغيير  إلى  إحداهما  )عمدت  الدراسة.  أثناء  اإللكترونية  مواقعهما 
النموذج اإللكتروني لديها من المفتوح ليصبح للمشتركين حصًرا، 
وأخرى إلى تغيير رابط صفحة المكتبة، مع إبقاء الرابط القديم فعًّاال).
ضمن  فعاليتها  وتدنِّي  بالمعايير  الخدمة  التزام  عدم  يعود  وقد 
التجربة، إلى اعتبار أّن اإلجابة عن االستفسارات المرجعية ليست 

بمهمة واجبة التأدية لدى موظفي المكتبات.
أّن  ومقارنتها،  النتائج  قراءة  خالل  من  ُيالحظ  القول،  خالصة 
الخدمة المرجعية الرقمية ال تزال-على رغم توافرها منذ سنوات 
عّدة لدى البعض-في بداياتها األولى. فعدد المكتبات التي توّفرها ال 
يزال ضئياًلجدًّا. كما أّن أشكال توفير الخدمة وساعات توفيرها ال 

تزال محدودة. 
وهي قد تخضع أحياًنا في ممارستها إلى شخصانية موظف المراجع 
ومزاجيته، مع غياب السياسة واضحة المعالم. ويمكن القول إّنه على 
الرغم من وجود بعض الفروقات في توفير الخدمة المرجعية الرقمية 
ما بين مكتبة وأخرى، فإّن هذه المكتبات تشترك فيما بينها في توفيرها 

للخدمة المرجعية الرقمية في مجموعة من األمور، منها:
غياب السياسات التفصيلية في تقديم الخدمة المرجعية الرقمية، 	 

التي من شأنها توضيح الممارسات للمكتبي والمستفيد على حد 
سواء.

غياب الوعي والتدريب الكافيين لموظفي الخدمة المرجعية.	 
غياب التقويم الكافي للخدمة وممارساتها.	 
غياب التوعية والثقافة المرجعية لجمهور المستفيدين، لالستفادة 	 

الفّعالة من هذه الخدمة.
الالتزامني 	  الشكل  على  الخدمة  اقتصار 

)البريد اإللكتروني أو النموذج اإللكتروني).
من 	  التي  اآللية  النصوص  استخدام  عدم 

الخدمة،  على موظف  الوقت  توفير  شأنها 
أثناء اإلجابة عن االستفسارات المرجعية.

إلى 	  لإلشارة  موّحد  بمسمًّى  االلتزام  عدم 
الخدمة على المواقع اإللكترونية.

انعدام التعاون في تقديم الخدمات المرجعية 	 
الرقمية بين المكتبات األكاديمية.

الخدمة  لواقع  النتائج  هذه  تكون  ال  وربما 
المرجعيةقابلة للتعميم بشكل ُكلِّي وكامل؛ بسبب 
مّدتها  قصر  لجهة  سواء  التجربة،  محدودية 
المرجعية،  االستفسارات  عدد  وقلة  الزمنية 
الواقع  تعكس  نتائج  شك-  دون  -من  ولكّنها 
الفعلي كما هو للخدمات المرجعية الرقمية في 
لبنان، في أّنها ال تزال ُعْرَضًة للتأّثر بمتغيرات 

كثيرة، خارجة عن قيد السيطرة والتحّكم.
التوصيات:

الخدمات  واقع  أّن  الدراسة  نتائج  أظهرت 
المرجعية الرقمية في لبنان أقرب ما يكون إلى 
حقول تجارب، تفتقر الخدمات فيها إلى التخطيط 
والممارسات  التفصيلية،  والسياسات  الواضح، 
وكما  العالمية).  بالمعايير  )تلتزم  المعيارية 
وضع  إلى  التقليدية  المرجعية  الخدمات  تحتاج 
األهداف؛  بتحقيق  الكفيلة  والسياسات  الخطط 
كانت  وإذا  الرقمية.  المرجعية  الخدمات  كذلك 
التكنولوجيات  تبّنت  قد  األكاديمية  المكتبات 
الرقمية في وظائفها ومصادرها، فمن الطبيعي 
النتاجات  في  تطّور  مع  التبّني  هذا  يترافق  أن 

المعلوماتية والخدماتية. 
الخدمة  اختصاصي  ِسيََّما  المكتبي-ال  وعلى 
المرجعية-أن يمارس دوره كوسيط للمعلومات 
من جهة، وكمرشد وداعم »للتوعية المعلوماتية« 
مرجعية  خدمة  توفير  َعْبر  أخرى،  جهة  من 
فّعالة لمجتمع المستفيدين، ونشر التوعية وثقافة 
المعلومات. كما أّنه على مديري البرامج وضع 
بهذا  القيام  له  تكفل  التي  والسياسات  الخطط 

اإلحباث والدراسات



الدور. وفي ذلك ذكرت منظمة IFLA »ال ُبدَّ 
من   ،(Administrators( البرامج  لمديري 
إعداد مسودة بالمبادئ التوجيهية المالئمة، َعْبر 
وذلك  الراهنة،  واإلجراءات  السياسات  دمج 
والتأّكد  المرجعية،  الخدمة  أهداف  يحقق  بما 
للمؤسسة...  العامة  األهداف  مع  انسجامها  من 
المؤسسة-من  عمل-ضمن  فريق  وتكوين 
مجموعة  لتحديد  والممارسين؛  المديرين 
الخيارات المتاحة للخدمة، وتوضيح أولوياتها... 
وتوضيح الرسالة واألهداف العملية. بمعنى أّنه 
المجتمع  احتياجات  الخدمة  هذه  ستلّبي  كيف 
مستقباًل«. تطويرها  آفاق  وما  المستفيد، 

 .)IFLA, 2003(
الخدمات  مستقبل  لتأمين  طريقة  أفضل  إّن 
بشكل  لها  التخطيط  َعْبر  يكون  المرجعية 
مدروس، والعمل على تفعيلها، واالستفادة من 
البلدان السّباقة، تقويًما، وبحًثا. ويمكن  تجارب 
القول هنا: صحيح أّن الخدمة المرجعية الرقمية 
األنجلو- البلدان  في  وازدهرت  انتشرت  قد 
أميركية، ولكّن تطّورها ليس حكًرا على الثقافة 
النامية  البلدان  من  فالعديد  وحدها.  اإلنجليزية 
)كالصين وماليزيا، وغيرهما) قد قطعت أشواًطا 
كبيرة في تطوير الخدمة لديها، وأنشأت تكتالت 
من  تعاونية.  خدمات  لتوفير  مكتبية  واتحادات 
إليها  توّصلت  التي  النتائج  على  وبناًء  هنا، 
الدراسة حول واقع الخدمات المرجعية الرقمية 
في المكتبات األكاديمية في لبنان، فإنني أقترح 
مجموعتين من التوصيات؛ األولى تطال كيفية 
والثانية  للخدمة،  الحالية  الممارسات  تطوير 

تطال رسم اآلفاق المستقبلية لها.
أواًل: الممارسات الحالية للخدمة. ال ُبدَّ لمديري 
توّفر  التي  األكاديمية  المكتبات  في  البرامج 
تعزيز  على  العمل  من  رقمية  مرجعية  خدمة 
أي  إلى  االنتقال  قبل  لديها،  الحالية  الخدمات 
مستًوى آخر من الخدمة، وذلك من خالل القيام 

باألمور اآلتية:
التفصيلية . 1 واإلجراءات  السياسات  وضع 

للخدمة، واإلعالن عنها على موقع المكتبة 

اإللكتروني )تحديد مجتمع المستفيدين، واألسئلة التي تتم اإلجابة 
حماية  وبيان  الرد،  وسياسة  الخدمة،  توفير  وساعات  عنها، 
الخصوصية، وتوفير التغذية الراجعة، وتوضيح السلوكيات التي 

ينبغي أن يلتزم بها كلٌّ من موظف الخدمة والمستفيد).
الحرص على أن يتكّون فريق العمل من أشخاص يملكون المهارات . 2

والقدرات واالستعدادات الكافية لخدمة مجتمع المستفيدين، وأن 
يتضّمن هذ الفريق اختصاصيًّا واحًدا على األقل.

إدراج الخدمة ضمن منظومة العمل اليومي، وتنظيمها بشكل . 3
يضمن عدم حصول أي خلل في حال غياب أحد الموظفين.

اإللكتروني . 4 النموذج  على  األساسية  الحقول  بعض  إضافة 
)لغة المواد المطلوبة، المستوى الدراسي، الغاية من السؤال، 

المصادر التي تمت مراجعتها).
االستفسارات . 5 على  الرد  عملية  في  اآللية  النصوص  استخدام 

الخدمة،  استخدام  الشكر على  بالمستفيد،  )الترحيب  المرجعية 
الوقت  يوّفر  مما  وافية،...)،  اإلجابة  كانت  إذا  عما  السؤال 

والجهد على موظف الخدمة المرجعية.
من . 6 ُبدَّ  فال  والترويج.  والتقويم،  بالتدريب،  الدوري  االلتزام   

تدريب فريق العمل، وتقويم الخدمة والترويج لها. 
االلتزام بالمعايير العالمية في توفير الخدمة، والعمل على َأْقَلَمة . 7

هذه المعايير بما يخدم الثقافات المحلية، وخاصة العربية.
نشر ثقافة المعلومات، وحث جمهور المستفيدين على االستفادة . 8

من الخدمة. وال يكون ذلك َعْبر الترويج لها فحسب، وإّنما أيًضا 
ْين ما بين المستفيد والمكتبي،  َعْبر التعاون والتواصل المستمرَّ
بأن يقوم هذا األخير بدوره كمدّرب ومرشد وموّجه في سبيل 

تحسين وتفعيل العملية التعليمية.
9 . (Open Access( »تعزيز استخدام المصادر »مفتوحة الوصول

في اإلجابة عن االستفسارات المرجعية، باعتبارها تشتمل على 
العديد من المصادر الموثوقة، وتتمّتع بحرية االستخدام.

توفير التغذية الراجعة، بأن يستطيع المستفيد اإلدالء برأيه، مّما . 10
يساعد في تطوير الخدمة بشكل مستمر.

ثانًيا: آفاق تطوير الخدمة مستقباًل. ال ُبدَّ لمديري البرامج عندما 
إلى  بها  االنتقال  النضج واالستقرار من  الخدمة مرحلة من  تبلغ 
تّم  ما  إلى  القيام-باإلضافة  خالل  من  وذلك  متقّدم،  آخر  مستًوى 

اقتراحه آنًفا-باألمور اآلتية:
توفير مختلف وسائل االتصال بالمكتبة، من المحادثة الفورية، . 1

الذكية،  الهواتف  َعْبر  والمحادثة  القصيرة،  النصية  والرسائل 
وغيرها من وسائل االتصال الحديثة.

األسئلة . 2 من  محّددة  ألنواع  الخدمة  من  معّين  شكل  تخصيص 
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لالستفسارات  اإللكتروني  النموذج  يخّصص  كأن  المرجعية، 
إلى  تحتاج  ال  التي  األسئلة  لنوع  الفورية  والمحادثة  المعمَّقة، 

الكثير من البحث.
إعادة إرسال نصوص المحادثة الفورية آليًّا إلى المستفيد، ومتابعة . 3

حالة كل استفسار بشكل ال يترك أي استفسار من دون إجابة.
الخبرات . 4 مشاركة  َعْبر  تعاونية،  مرجعية  خدمة  توفير 

ُبدَّ  المكتبات األكاديمية. وفي سبيل ذلك ال  والمصادر ما بين 
من توافر األمور اآلتية:

أحد 	  من  االستفادة  ويمكن  األكاديمية.  للمكتبات  اتحاد  وجود 
اللبنانية«  األكاديمية  المكتبات  »كاتحاد  الموجودة  االتحادات 
توّفر  التي  تلك  الذي يضم حاليًّا ست مكتبات من   ،(LALC(

.)LALC Webpage, 2014( خدمة مرجعية رقمية
المرجعية 	  االستفسارات  عن  لإلجابة  مخّصص  عمل  فريق 

التعاونية.
حيازة مصادر رقمية مشتركة أو مشابهة )لدى مكتبات االتحاد)، 	 

مع مراعاة قوانين النشر والتراخيص.
شروط 	  تطال  التعاونية،  للخدمة  مشتركة  سياسات  وضع 

والترويج،  واإلعالن  والبرمجيات،  والتمويل،  العضوية، 
والتدريب والتقويم، والممارسات.

توفير المحادثة المرجعية التعاونية على مدار الساعة، وطيلة أيام 	 
األسبوع 7/24، وإذا تعّذر ذلك ال ُبدَّ حينها من اختيار ساعات 

العمل األكثر مالءمة لتلبية احتياجات المستفيدين.
-بشكل 	  العمل  من  ُبدَّ  ال  الخدمة،  تطوير  توصيات  إلى  إضافة 

مواٍز- على زيادة اإلنتاج البحثي الذي يتناول الخدمات المرجعية 
الرقمية في لبنان من مختلف الجوانب. وباللغة العربية على وجه 
ا توّصلت إليه من نتائج في دراستي،  الخصوص. وانطالًقا ممَّ

أقدِّم بعض المقترحات لدراسات مستقبلية:
المرجعية، 	  )األسئلة  الفعلية  المرجعية  العمليات  تحليل 

اإلجابات...).
دراسة الخدمة المرجعية الرقمية من وجهة نظر المستفيدين.	 
المرجعية 	  الخدمة  إدارة  في  المعتمدة  اآللية  األنظمة  دراسة 

الرقمية.
المكتبات 	  بين  ما  تعاونية  مرجعية  إنشاء خدمة  إمكانية  دراسة 

األكاديمية في لبنان.

اخلـاتـمــــــة:
منذ أكثر من نصف قرن كتب Ranganathan(1961)، »إّن أسعد 
لحظة في حياة المكتبي هي حين يؤدي عمله كاختصاصي للخدمة 

المرجعية...وتكون سعادته القصوى حين ترتسم 
عن  تعبيًرا  المستفيد،  وجه  على  الفرح  مالمح 

رضاه عن الخدمة المرجعية التي تلقَّاها«. 
مّما ال َشكَّ فيه أّن من أهم الوظائف التي يقوم 
تقوم  وال  المرجعية.  الخدمة  هي  المكتبي  بها 
تلك الخدمة على إيصال المصدر المناسب إلى 
المستفيد، أو اإلجابة عن احتياجاته للمعلومات، 
التعاون  على  تقوم  تواصلية  عالقة  هي  وإّنما 
إنسانية  أهداف  لتحقيق  المتباَدلين،  والثقة 
وآخرها  المعلوماتية«،  »التوعية  أّولها  سامية، 
بناء إنسان مستقل في التفكير، ذي قدرات كبيرة 
عبارة عن  ليست  »فالمكتبات  وأحالم عظيمة. 
مباٍن ومجموعات؛ بل هي نقاش إنساني حول 

.)Lankes, 2014( »ما نتمنى أن نكون
وإّن تكنولوجيا المعلومات واالتصال هي وسيلة 
طالما  التي  نفسها،  واألهداف  المبادئ  لتحقيق 
للحرية  دعم  من  وتبنَّتها،  المكتبات  بها  نادت 
الفكرية، وخدمة المجتمع، ونشر العلم والثقافة... 
إلى  السعي  دون  من  للتكنولوجيا  تبنٍّ  أي  وإّن 
من  مفّرغ  استثمار  هو  األهداف  تلك  تحقيق 
للقيام  كبيرة  تحّديات  المكتبي  فأمام  محتواه. 
بدور أكبر، عليه أن يؤديه على أكمل وجه. فهو 
ليس الوسيط والخبير والمدّرب فحسب، بل هو 
المرّبي والشريك في بيئة المعلومات المتغّيرة. 
بأن  ليس  الَعَظَمة،  إلى  دعوة  هي  مهنتنا  “إّن 
تكون مكتبيًّا عظيًما، ولكن أن تكون لمجتمعاتنا 

.)Lankes, 2014(.”أحالم عظيمة

قائمة املراجع
المرجعية . 1 الخدمة  ف.)2009).  بامفلح، 

الخليجية:  المكتبات  في  الرقمية 
عشر  الرابع  المؤتمر  تقويمية.  دراسة 
تم  المتخصصة.  المكتبات  لجمعية 
من  2013/4/14 بتاريخ  االسترجاع 
2. h t t p : / / l i b r a r i e s . k a u e d u .

s a / F i l e s / 1 2 5 1 0 R e s e a r c h
es/63400_34417.pdf

المرجعية . 3 الخدمة   .(2005( ش.  شاهين، 
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1*الدراسة جزء من رسالة الماجستيراإلشارة المرجعية للرسالة:

جابر، ج. )2014). الخدمات المرجعية الرقمية في المكتبات . 16
األكاديمية في لبنان: دراسة تقويمية. )رسالة ماجستير). جامعة 
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تــمـهـيــد:
     قام الباحث باختيار عينة الرسائل العلمية 
بها  الواردة  المرجعية  االستشهادات  وحصر 
على  الرسائل  اختيار  تم  وقد  لتحليلها،  تمهيًدا 
الرسائل،  ألحدث  العشوائي  االختيار  أساس 
تمثلها.  التي  المئوية  والنسبة  المختارة  والعينة 

وذلك كما يوضحها الجدول )1(.
أهميــة الدراســة وأســباب اختيــار 

 : ع ضــو ملو ا
من  الدراسة  لهذه  النظرية  األهمية  تنبع       
المرجعية  االستشهادات  تحليل  موضوع  أن 
تقويم  في  المستخدمة  البحث  أساليب  من  ُيَعدُّ 
اإلنتاج الفكري في مختلف تخصصات المعرفة 
تناوله  الدراسة  هذه  تحاول  ما  وهو  البشرية، 
رسائل  في  به  المستشهد  الفكري  اإلنتاج  في 
الماجستير والدكتوراه المجازة من كلية اآلداب 

بجامعة الزاوية - ليبيا.

مساعدة  في  فتتمثل  العملية  األهمية  أما       
بالدوريات،  االشتراك  ترشيد  على  المكتبات 
أكثر  إن  حيث  اإلنفاق؛  ترشيد  إلى  يؤدي  مما 
المكتبات تعاني من ضعف مخصصاتها المالية. 
وأيًضا محاولة التعرف على المصادر واألوعية 

والمعلومات الحديثة.
منهج املعاجلة واألهداف:
     تسعى الدراسة للتعرف على:

     التشتت النوعي؛ وُيقصد به التوزيع الوعائي 
لألوعية المستشَهد بها في كل تخصص علمي، 
بها،  المستشهد  المعلومات  مصادر  ولغات 
الرسائل،  هذه  في  اللغوي  التوزيع  بها  وُقِصَد 
عنه  وُيَعبَّر  التاريخي،  أو  الزمني  والتوزيع 
بحداثة األوعية المستشهد بها، وكذلك التعرف 
يكثر  التي  للبالد  الجغرافي  التوزيع  على 
المتََّبعة  واألنماط  الفكري،  بإنتاجها  االستشهاد 

في صياغة االستشهادات المرجعية. 

املستخلص:

Analysis of reference citations for university 
Theses Faculty of Arts University of the Zawia – Libya

االستشهادات املرجعية يف الرسائل العلمية املنجزة 
يف كلية آداب جامعة الزاوية الليبية: دراسة حتليلية

إعداد
د. حممد أمحد عمر املصراتي

  حماضر بقسم املكتبات واملعلومات
كلية اآلداب – جامعة الزاوية – ليبيا

Dr. Mohamed Ahmed Omar Al Musrati
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تعريف االستشهادات املرجعية:
التي يذكرها  الببليوجرافية       هي اإلشارات 
إلى  اإلشارة  أو  لإلحالة  مؤلفاتهم  في  المؤلفون 
أو  إليها،  استندوا  أو  إليها  رجعوا  التي  المواد 

ذات صلة من نوع ما بمؤلفاتهم)1(.

حتليل االستشهادات املرجعية:
المكتبات  دراسات  في  علمي  نهج  هو    
االستشهادات  دراسة  على  يقوم  والمعلومات 
اإلحصائية؛  بالطرق  وتحليلها  المرجعية، 
لذلك  البنيانية  الخصائص  معرفة  أجل  من 
لتداول  المستقبلية  االتجاهات  وتحديد  اإلنتاج، 
المعلومات؛ فبينما تركِّز الدراسات الببليومترية 
على دراسة اإلنتاج الفكري لمجال معين، فإن 
تركز  المرجعية  االستشهادات  تحليل  دراسات 
ذلك  من  منه  واالستفادة  استخدامه  تم  ما  على 

اإلنتاج)2(.
كمنهج  المرجعية  االستشهادات  تحليل  ويعود 
يدي  على   1927 عام  إلى  العلمي  للبحث 
 (Gross and Gross( وجروس  جروس 
اللََّذْين ُيعتبران من الرواد األوائل في استخدام 
بتحليل  قاما  للبحث؛ حيث  الطريقة كمنهج  هذه 
الكيميائية،  العلوم  في  المرجعية  االستشهادات 
والخروج بالئحة للدوريات األكثر استخداًما من 
وفي  العلمي)3).  المجال  هذا  في  الباحثين  ِقَبِل 
 (Stevens( ستيفنز  روالند  قام   1953 عام 
التي  األولية  الدراسات  من  العديد  باستعراض 
المرجعية  االستشهادات  تحليل  استخدمت 
1* محمــد فتحــي عبــد الهــادي. البحــث ومناهجــه فــي علــم المكتبــات 

والمعلومات.
القاهرة: الدار المصرية اللبنانية،  -2002 ص158. 

علــى  اإللكترونيــة  الوثائــق  زايــد.  يســرية   *2
اإلرجاعــات  لتقنيــن  دوليــة  اإلنترنــت: محاولــة 
فــي  الحديثــة  االتجاهــات  لهــا.-  الببليوجرافيــة 
المكتبــات والمعلومــات.- مــج12، ع6، 1999.- 

 85-69. ص  ص 
3* أحمــد بــدر. مناهــج البحــث فــي علــم المعلومــات 
 -.1987 المريــخ،  دار  الريــاض:  والمكتبــات.- 

ص15.

لدراسة الخصائص البنائية لإلنتاج الفكري في تخصصات الكيمياء 
بتحديد  بعدها  قام  ثم  والزراعة،  والرياضيات  والهندسة  والفيزياء 
َصها  األسس التي يقوم عليها هذا النوع من الدراسات والبحوث، ولخَّ

في خمس نقاط رئيسة)4):
 - Distribution of language     .التوزيع اللغوي
 - Distribution of vascular    .التوزيع الوعائي
 -                         Dispersion of title   .التشتُّت الُعْنَواِنّي
 -         Dispersion Subject التشتُّت الموضوعي. 
 -                                  Time dimension                .البعد الزمني

وتتلخص أهمية االستشهاد المرجعي في النقاط التالية: 

توثيق المعلومات والبيانات التي اعتمد عليها الباحث نفسه لدعم - 
وتأكيد االستشهاد بما كتبه الباحث، أو انتقاد ما كتبه باحث آخر.

منها -  استفاد  التي  المعلومات  في  اآلخرين  المؤلفين  ِحْفظ حق 
العلمية  وأمانته  أخالقياته  يعكس  مما  بحثه،  كتابة  في  الباحث 

والتزامه بقواعد البحث العلمي.

عليها -  اعتمد  التي  األصلية  والمؤلفات  بالمطبوعات  التعريف 
الباحث.

إعطاء أهمية للوثيقة المستشَهد بها.- 

الباحثين -  بجهود  مقارنة  وجهده  الباحث  عمل  مكانة   تحديد 
اآلخرين الذين سبقوه، ويؤمِّن االستشهاد التفاعل بين الباحثين، 
ويساعد في توليد أفكار جديدة مستحَدثة من خالل مناقشة آراء 
اآلخرين وتحليل آرائهم، سواء أكانت متفقة مع رأي الباحث 

أم متناقضة معه.
مساعدة الباحث في إبراز أصالة ومشروعية جهوده وأفكاره- 
والنقاش -  الحوار  إدارة  في  ومسئوليته  الباحث  مهارة  إظهار 

العلمي والبحثي.

  Encyclopedic .4* المعجــم الموســوعي لمصطلحــات المكتبــات والمعلومــات
Dictionary  of  library  and  information  science Terms   إنجليــزي 
ــخ، 1988 .ص. ــاض: دار المري ــب اهلل.- الري ــيد حس ــامي، س ــد الش ــي.- أحم – عرب
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 التشتُّت النوعي لالستشهادات المرجعية:. 1
يفيد التعرف على أشكال األوعية المستشهد بها في العمل على ترشيد 
المجاالت، وذلك  الفكرية في جميع  المكتبات من األعمال  مقتنيات 
للباحثين،  إفادة  المعلومـات األكثر  يتأتَّى من خالل تحديد مصـادر 

بما  بها،  يزداد االستشهاد  التي  المصـادر  وهي 
المؤلفين  أكثر  بتحديد  القيام  من  ذلك  يتضمنه 
إنتاًجا لألعمال الفكرية المختلفة؛ وذلك من أجل 

بناء مجموعات متميزة من األوعية المكتبية.

50

اإلحباث والدراسات

ت النوعي لالستشهادات املرجعية جدول رقم )2(    يوضح التشتُّ

 تراكميالترتيب%كالوعاءر.م
االستشهادات

358969.813589كتب1

 مقاالت2
85216.624441الدوريات

1643.244605رسائل جامعية3

 مواقع4
601.254665إلكترونية

5
 أشكال أخرى

متنوعة1*
4759.235140

5140100المجموع

وبدراسة واقع أشكال األوعية المستشهد بها في الرسائل العلمية 
بالنتائج  الخروج  يمكن  الجدول )2)-  اآلداب -كما يوضحها  بكلية 

التالية:
 	 (3589( بتكرار  بها  المستشهد  األوعية  مقدمة  في  الكتب  جاءت 

استشهاًدا مرجعيًّا بنسبة مئوية )69.8%(.
وقد يرجع مجيء الكتب في هذا الترتيب المتقدم من وجهة نظر الباحث إلى 
أن العلوم اإلنسانية من العلوم بطيئة التطور مقارنة بغيرها من العلوم، ال 
ِسيََّما البحتة والتكنولوجية، ومن َثمَّ تبقى الكتب صالحة كمصادر أساسية 

للمعلومات لفترة طويلة وال تتعطل بسرعة، ويمكن 
الباحثين  تخدم  التي  المكتبات  بأن  ذلك  ر  يفسَّ أن 
في هذه التخصصات تهتم بالكتب أكثر من أشكال 
األوعية األخرى، ومن َثمَّ ال يجد الباحثون أمامهم 
االستشهادات  كم  على  فينعكس  الواقع  هذا  غير 
جودة  على  الضعف  جانب  يعكس  مما  بالكتب، 
باالعتماد  وذلك  اآلداب،  بكلية  العلمية  الرسائل 
الواضح لدى الباحثين على الكتب كأهم المصادر، 

جدول رقم )1(    يوضح عدد االستشهادات

 عدد الرسائلالكليةر.م
 عددالنسبةعدد العينةالعلمية

االستشهادات

5140%724385اآلداب1

* مواد معظمها وثائق وتقارير ومنشورات الهيئات والمنظمات والمحاضرات وبحوث المؤتمرات.



وقد جاءت هذه النتيجة مطابقة ومتشابهة مع دراسة 
هذه  توصلت  حيث  العتيبي)5)؛  سهو  مشعان 
الباحثين  اعتماد  وهي  نفسها،  النتيجة  إلى  الدراسة 
على الكتب كمصدر أساسي في كتابة أبحاثهم، مع 

اختالف الظروف والبيئة.
فيما يالَحظ أن النسبة والتكرار لمقاالت الدوريات 
المستشهد بها في أطروحات كلية اآلداب أدَّت إلى 

النتائج التالية:

لالستشهادات 	  التكرار  عدد  إجمالي  بلغ 
المرجعية بمقاالت الدوريات )852) تكراًرا، 
جاء  مما   ،(16.6%( إلى  تصل  مئوية  بنسبة 

بها في الترتيب الثاني بعد الكتب.

االستشهاد  في   (16.6%( نسبة  أن  الباحث  ويرى 
بمقاالت الدوريات هي نسبة ُمَتَدنَِّية، مما يؤثِّر سلًبا 
في مدى الحداثة والجدية في المعلومات المنشورة 
بالرسائل العلمية في تخصصات كلية اآلداب، وقد 
تخدم  التي  المكتبات  اشتراك  عدم  إلى  ذلك  يرجع 
-سواء  الدوريات  في  التخصص  هذا  في  الباحثين 
يرجع  أن  ويمكن  اإللكترونية-.  أو  منها  التقليدية 
على  المكتبات  تلك  حصول  صعوبة  إلى  السبب 
وقد  االشتراكات،  تلك  مثل  إلتمام  كافية  ميزانيات 
يكون السبب راجًعا إلى عدم االهتمام بالمكتبات من 

جانب المسئولين عن تزويد المكتبات بالدوريات. 
وتأتي الرسائل العلمية في الترتيب الرابع بـ)164) 
من  ذلك  يرجع  وقد   .(3.2%( بنسبة  استشهاًدا، 

وجهة نظر الباحث إلى األسباب التالية:

في  العلمية  الرسائل  من  الفكري  اإلنتاج  ِقلَّة 
المكتبات  قدرة  وعدم  اآلداب،  بكلية  التخصصات 
اقتناء  التخصص على  الباحثين في هذا  التي تخدم 
مثل هذا النوع من المصادر، أو ربما يكون السبب 
في ذلك ِقلَّة وعي الباحثين بأهمية مثل هذه المصادر 
المكتبات  إلدارة  يكون  أن  ويمكن  المعلومات،  من 
األوعية،  من  الفئة  هذه  مع  التعامل  سوء  في  دور 

وعدم إتاحتها بصورة صحيحة للباحثين.

الباحثين  أن  يالَحظ  السابق  الجدول  وباستقراء 
استشهدوا في الرسائل العلمية بالمواقع اإللكترونية، 

5 * مشــعان ســهو العتيبــي. التحليــل الببليومتــري: دراســة تطبيقيــة 
علــى مجلــة جامعــة الملــك عبــد العزيــز العلــوم التربويــة.- المدينــة 
المنــورة: مجلــة جامعــة الملــك عبــد العزيــز، 1998.- ص ص 501 

.520 –

بواقع )60) استشهاًدا، بنسبة )%1.2) وهي نسبة ُمَتَدنَِّية، وقد يرجع ذلك 
من وجهة نظر الباحث إلى:

 عدم الرغبة لدى العديد من الباحثين في استخدام تكنولوجيا المعلومات؛ 
ألنهم معتادون على الطرق التقليدية، باإلضافة إلى أن عدم قدرة الباحث 
التكنولوجيا  استخدام  إحجامه عن  عليه  يترتب  الحاسوب  استخدام  على 
اإللكترونية، وقد يؤدي فقدان الثقة فيما ُينشر على اإلنترنت إلى تجنُّب 

الباحثين االستشهاد به.

في حين جاءت األشكال األخرى المتنوعة من األوعية المستشهد بها في 
أطروحات كلية اآلداب في المرتبة الثالثة، وهي في العادة مواد معظمها 
وثائق وتقارير ومنشورات الهيئات والمنظمات، ومحاضرات، وبحوث 

مؤتمرات. ومن خالل الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية:

المتنوعة 	  األخرى  باألشكال  المرجعية  االستشهادات  إجمالي  بلغ 
األوعية  هذه  احتالل  ويرجع   .(9.2%( بنسبة  استشهاًدا   (475(
الترتيب الثالث، وهي من المراتب المتقدمة من وجهة نظر الباحث 

بسبب األسباب التالية:

أن هذه األوعية متنوعة وتضم أشكااًل مختلفة، مما أدى بالباحثين - 
أن  كما  عليها،  الحصول  وسهولة  لغزارتها  بها  االستشهاد  إلى 
والدوريات  العالمية  البيانات  قواعد  في  اشتراكات  وجود  عدم 
من  النوع  هذا  بمثل  يستشهدون  الباحثين  جعل  اإللكترونية 
سبًبا  بالمعلومات  المادة  هذه  غزارة  تكون  أن  ويمكن  األشكال، 

لالستشهاد بها. 

لغات األوعية المستشهد بها: . 2
يفيد التعرف على لغات األوعية المستشهد بها في الوقوف على مدى 
قدرة الباحثين في المجال على االستفادة من اإلنتاج الفكري باللغات 
والتطورات  بالمستجدات  واإلحاطة  العربية،  اللغة  بغير  المكتوبة 
التنوع  يخلق  المدارس  في  والتنوع  عالميًّا،  المتخصصة  العلمية 
الثقافي لدى للباحثين. وبدراسة التوزيع اللغوي لألوعية المستشهد 
 -)3( الجدول  يوضحها  -كما  اآلداب  بكلية  العلمية  الرسائل  في  بها 

يمكن الخروج بالنتائج التالية:
جاءت اللغة العربية في الترتيب األول بـ)4936) تكراًرا، وبنسبة - 

الترتيب  اإلنجليزية  اللغة  احتلت  حين  في   ،(96.03%( مئوية 
الثاني بـ)195) تكراًرا، بنسبة مئوية )%3.8)، وجاءت المصادر 
في  واأللمانية)  والفرنسية،  )اإليطالية،  أخرى  بلغات  المكتوبة 

المرتبة األخيرة.
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وقد يرجع سبب مجيء اللغة العربية في هذا الترتيب المتقدم -وهذا 
وضع طبيعي من وجهة نظر الباحث- إلى األسباب التالية: 

تدريس  في  العربية  اللغة  على  اآلداب  كلية  في  التخصصات  اعتماد 
لدى  اللغوية  القدرة  إلى ضعف  السبب  يرجع  أن  ويمكن  مواده،  جميع 
الباحثين، مما أدى إلى ِقلَّة االستشهاد باللغة اإلنجليزية واللغات األخرى، 
تخدم  -التي  المكتبات  مجموعات  افتقار  أو  السبب ضعف  يكون  قد  أو 
الباحثين في هذا التخصص- إلى المراجع باللغات األجنبية، وقد أدى عدم 
وجود اشتراكات في الدوريات اإللكترونية وقواعد البيانات العالمية إلى 

االعتماد على المصادر العربية.
وجاءت نتيجة تفوق اللغة العربية على اللغة األجنبية متوافقة مع دراسة 
نبيلة خليفة جمعة)6): االستشهادات المرجعية في أطروحات المكتبات 
بجامعة القاهرة، فقد توصلت الدراستان إلى النتيجة نفسها مع االختالف 

في الظروف والبيئة.

التوزيع الجغرافي للبالد التي يكثر االستشهاد بإنتاجها الفكري: . 3
يكثر  التي  البلدان  حسب  المرجعية  االستشهادات  توزيع  يهدف 

6* نبيلــة خليفــة جمعــة. االستشــهادات المرجعيــة فــي أطروحــات المكتبــات والمعلومــات بجامعــة 
القاهــرة 1990 – 1994.- االتجاهــات الحديثــة فــي المكتبــات والمعلومــات.- مــج7، ع2، 

1997.- ص ص 11 – 22.

على  التعرف  إلى  الفكري  بإنتاجها  االستشهاد 
تأثير المكان في نشر األوعية فيه؛ فقد تم توزيع 
العربية  الدول  على  المرجعية  االستشهادات 
الذي  البلد  -باعتبارها  مصر  الدراسة  فشملت 
بلد  -باعتبارها  وليبيا  الدراسة-،  فيه  سُتنشر 
الباحث الذي ُيِعدُّ هذه الدراسة-، وُجِمَعت الدول 
وُقِسَمت  البعض،  بعضها  مع  األخرى  العربية 
وباقي  وبريطانيا  أمريكا  إلى  األجنبية  الدول 
الدول األخرى مجتمعة كما هو موضح بالجدول 

)4)؛ حيث يمكن الخروج بالنتائج التالية:
العدد -  العربية  مصر  جمهورية  احتلت 

األخرى  الدول  بين  من  الكبرى  والنسبة 
ُنشر  مرجعيًّا  استشهاًدا   (2189( بواقع 
في مصر، بنسبة )%42.58) من إجمالي 

االستشهادات المرجعية.
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جدول رقم )4(    يوضح التوزيع اجلغرايف للبالد اليت يكثر االستشهاد بإنتاجها الفكري

المجموعأجنبيعربيالبلدر.م
أخرىإنجلتراأمريكاأخرىليبيامصر1

21891193156315032135140ك2
3%42.5823.2142.582.910.620.25100
132456الترتيب4

جدول رقم )3(    يوضح لغات األوعية املستشهد بها

 تراكميالترتيب%كالوعاءر.م
االستشهادات

493696.0314936العربية1

1953.825131اإلنجليزية2

90.1735140لغات أخرى3

5140100المجموع



أمين -  محمد  دراسة  تطابقت  وقد 
وخصائص  سمات  بعنوان:  تركستاني)7) 
اإلنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات 
المنهج  فيها  استخدم  -التي  والمعلومات 
سمات  على  للتعرف  الببليومتري؛ 
والنوعية  اللغوية  العربي  الفكري  اإلنتاج 
والجغرافية من حيث أماكن النشر- مع هذه 
الدراسة في استنتاج تصدُّر جمهورية مصر 

قها على الدول األخرى.  العربية، وتفوُّ
في حين جاءت الدول العربية األخرى غير مصر 
استشهاًدا  بـ)1563)  الثاني  الترتيب  في  وليبيا 
إجمالي  من   (42.58%( وبنسبة  مرجعيًّا، 
االستشهادات، ولعل ارتفاع نسبة النشر في الدول 
العربية غير مصر وليبيا يرجع من وجهة نظر 
الباحث إلى تنامي حركة النشر وازدهارها في 

بعض البالد العربية خالل الِعْقَدْين الماضيين.
بـ)1193)  لليبيا  فكان  الثالث  الترتيب  أما 
من   (23.21%( وبنسبة  مرجعيًّا،  استشهاًدا 
حين  في  المرجعية،  االستشهادات  إجمالي 
جاءت الواليات المتحدة األمريكية في الترتيب 
في  الغزارة  حيث  من  واألول  عالميًّا  الرابع 
االستشهادات باللغة األجنبية بنسبة )2.91%)، 

7* هيفــاء بنــت علــي بــن يوســف العمــر. خصائــص اإلنتــاج الفكري 
فــي مجــال تقنيــة المعلومــات مــن خــالل تحليــل االستشــهادات 
المرجعيــة فــي الدوريــات العربيــة.- إشــراف عبــد الكريــم بــن 
عبــد الرحمــن الزيــد.- الريــاض: جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود 
ــالة  ــة، 2004.- ص41.- رس ــوم االجتماعي ــة العل اإلســالمية – كلي

ــتير. ماجس

استشهاًدا  بـ)32)  المتحدة  المملكة  تليها  استشهاًدا،   (150( وبعدد 
الدول  القائمة  ذيل  في  جاء  حين  في   ،(% 0.62( بنسبة  مرجعيًّا 

األخرى بـ)13) استشهاًدا، بنسبة )0.25%(.
ولعل ارتفاع نسبة النشر في جمهورية مصر العربية من وجهة نظر 
الطباعة في مصر،  تاريخ  ِقَدم  التالية:  األسباب  إلى  الباحث يرجع 

وازدهار صناعة النشر فيها، وغزارة ُدور النشر.
باللغة  ُيكتب  ما  على  الباحثين  تركيز  ضرورة  الباحث  ويرى   
حداثة  من  فيه  لما  وذلك  العربية؛  غير  الدول  في  وينشر  األجنبية 
في المعلومات، وحث الباحثين على تعلُّم اللغة اإلنجليزية؛ لسهولة 

التعامل مع ما ُكِتَب بتلك اللغة
حداثة األوعية المستشهد بها: . 4

البحث  الحكم على  في  المهمة  المعايير  المراجع من  ُتعتبر حداثة 
إذا  إال  العلمي،  البحث  َيِعيب  القديمة  المراجع  فاستخدام  العلمي؛ 
كانت تلك المراجع ذات أهمية؛ وذلك لما تحتويه من أفكار رصينة 

صامدة حتى وقتنا الحاضر.
الرسائل  في  بها  المستشَهد  األوعية  حداثة  على  التعرف  ويفيد 
العلمية بكلية اآلداب في توجيه سياسة التزويد في المكتبات ومراكز 
فمن  الحديثة،  األوعية  اقتناء  على  التركيز  يتم  بحيث  المعلومات، 
محل  البحثي  للعمل  األساسية  بالبنية  المتعلقة  والقواعد  المعايير 

التقييم حداثُة المراجع وارتباطها بالبحث)8). 
كلية  أطروحات  في  بها  المستشهد  األوعية  حداثة  واقع  وبدراسة 

اآلداب كما يوضحها الجدول )5) يمكن الخروج بالنتائج التالية:

-والتي   2000 عام  قبل  بالسنوات  تبدأ  التي  الفترة  جاءت   
8*عاطــف الســعداوي. معاييــر النشــر فــي المدرســة العربيــة للدراســات والبحــوث: نحــو دليــل 
علمــي.- القاهــرة: مركــز األهــرام للدراســات السياســية واالســتراتيجية، )د.ت).- ص ص 1 – 

 www.arabsforemocracy.org .3
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االستشهادات
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األولى  المرتبة  في  الباحث-  كما وصفها  القديمة،  بالفترة  ُسمَِّيت 
وبتكرار   (93.11%( بنسبة  بها  المستشهد  األوعية  حيث  من 
التي ُتعرف  الفترُة  الثانية  )4786)، في حين جاءت في المرتبة 
 ،2004  – 2000 يبدأ عمرها من سنة  التي  المتوسطة،  بالفترة 
فجاءت  الثالثة  المرتبة  أما   ،(283( وبتكرار   (5.50%( بنسبة 
بنسبة   ،2014  –  2005 سنة  من  تبدأ  التي  الحديثة،  الفترة  بها 

)%1.38) وبتكرار )71(.
حيث  من  المتقدمة  المرتبة  في  القديمة  الفترة  مجيء  يرجع  وقد 
-حسب  اآلداب  بكلية  العلمية  الرسائل  بها في  المستشهد  األوعية 

التالية: الباحث- إلى األسباب  وجهة نظر 
أن العلوم اإلنسانية واالجتماعية من العلوم بطيئة التطور إذا ما 
ويمكن  والبحتة،  التكنولوجية  كالعلوم  األخرى  بالعلوم  ُقوِرَنت 
تخدم  التي  بالمكتبات  التزويد  ضعف  إلى  ذلك  سبب  يرجع  أن 
الباحثين في هذا المجال، مما دفع الباحثين إلى استخدام األوعية 

الحديثة. األوعية  الحصول على  القديمة؛ لصعوبة 
أطروحات  في  به  المستشهد  الفكري  اإلنتاج  بِقلَّة  يتعلق  فيما  أما 
نظر  وجهة  من  والمتوسطة،  الحديثة  بالفترتين  اآلداب  كلية 
التخصص،  هذا  في  اإلنتاجية  ِقلَّة  اآلتي:  إلى  يرجع  فقد  الباحث 
يكون  وقد  الباحثين،  تخدم  التي  بالمكتبات  التزويد  وضعف 
التي تحدث في مجالهم. للتطورات  الباحثين  السبب عدم مواكبة 

المرجعية:. 5 االستشهادات  في صياغة  والمعيارية  التوحيد 
من  مجموعة  استخدام  إلى  بحث  أي  كتابة  عند  الباحث  يحتاج 
اتََّبعه  الذي  المنهج  البحث وطبيعة  المصادر)9)، مهما كان نوع 
الباحث، كما يجب اتباع أسلوب أو نمط معين أو معيار مقنَّن في 
لصياغة  أساليب  عدة  وتوجد  المرجعية،  االستشهادات  صياغة 

منها:  االستشهادات، 

الحديثة  اللغات  جمعية  ِقبل  من  تطويره  تم  الذي  األول  النمط 
  Modern Language Association of أمريكا   في 

American(MLA(

الثاني فهو نمط  النمط  أما  العلوم اإلنسانية.  ويكثر استخدامه في 
 American Psychological  الجمعية األمريكية لعلم النفس
)Association (APA، وهذا النمط مستخدم في معظم العلوم 
شيكاغو   جامعة  أسلوب  فهو  الثالث  النمــط  أما  االجتماعية. 
يضم  النمط  وهذا   ،Chicago Manual of Style (CM(
9*عامر قنديلجي. البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات.- عمان: دار اليازوري العلمية، 

1999.- ص195.

اآلخر: أحدهما عن  يختلف  للتوثيق  نظامين 

يضم: -  قوسين  بين  محصور  نظام  األول 
في  كما  مراجع  وقائمة  والسنة،  االسم، 
النفس  لعلم  األمريكية  الجمعية  دليل 
فيستخدم  الثاني  النظام  أما   ،((APA
بيانات  ويضم  الببليوجرافية،  الحواشي 

المرجع. تامة عن 
األيزو كمعيار  أخرى  أنماط  توجد   كما 
International Organization For 
standardization (ISO (
والمعيارية  التوحيد  مدى  واقع  وبدراسة 
في  المرجعية  االستشهادات  صياغة  في 
يوضحها  -كما  اآلداب  كلية  أطروحات 

التالية: بالنتائج  الخروج  الجدول )6)- يمكن 
مرجعيًّا -  استشهاًدا   (2557( هناك  أن 

نمط  تحت  جاءت   (49.75%( بنسبة 
وجاء  النفس،  لعلم  األمريكية  الجمعية 
بنمط  مرجعيًّا  استشهاًدا   (2583( عدد 
لعلم  األمريكية  الجمعية  لنمط  مغاير 

النفس.
التوثيق  طريقة  في  االختالف  هنا  ويالَحظ 
في  المرجعية  االستشهادات  وصياغة 
بنمط  ُتكتب  فتارة  اآلداب،  كلية  أطروحات 
أخرى  وتارة  النفس،  لعلم  األمريكية  الجمعية 
عدم  على  يدل  مما  له،  ُمَغاِيَرة  بطرق  ُتكتب 
وجود أسلوب موحد في صياغة االستشهادات 

المرجعية في أطروحات كلية اآلداب.
وربما يرجع ذلك من وجهة نظر الباحث إلى 

التالية: األسباب 
فيها  تخرج  التي  المدارس  اختالف   -
كلية  في  العلمية  الرسائل  على  المشرفون 
اآلداب، مما نتج عنه اختالف األساليب، كما 
متعاَرًفا  ًدا  موحَّ أسلوًبا  الجامعة  تبنِّي  عدم  أن 
زاد  المرجعية  االستشهادات  لصياغة  عليه 
السبب  يكون  وربما  االختالفات،  ِحدَّة  من 
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توثيق  بطرق  الباحثين  إلمام  عدم  ذلك  في 
المرجعية. االستشهادات 

التوصيات واملقرتحات

بقيمة 	  الوعي  زيادة  على  العمل 
االستشهادات المرجعية في تقييم ودراسة 
المجاالت،  مختلف  في  الفكري  اإلنتاج 
بترسيخ  االهتمام  طريق  عن  وذلك 
الببليومترية  للدراسات  النظري  اإلطار 

المرجعية. واالستشهادات 

اإلنتاج 	  ازدهار  فترات  بتحديد  االهتمام 
الفكري في مختلف المجاالت، مما يساهم 
األوعية  من  المكتبات  مقتنيات  تنقية  في 
مع  العلمية  قيمتها  تتناقص  التي  الفكرية 

الزمن. مرور 

من 	  المكتبات  مقتنيات  ترشيد  على  العمل 
المجاالت،  جميع  في  الفكرية  األعمال 
مصـادر  تحديد  خالل  من  يتأتَّى  وذلك 
للباحثين،  إفادة  األكثر  المعلومـات 
االستشهاد  يزداد  التي  المصـادر  وهي 
بتحديد  القيام  من  ذلك  يتضمنه  بما  بها، 
الفكرية  لألعمال  إنتاًجا  المؤلفين  أكثر 
بناء مجموعات  أجل  المختلفة؛ وذلك من 

المكتبية. األوعية  من  متميزة 

الدولية 	  المعايير  من  موحد  نمط  بتبنِّي  الجامعة  تتكفل  أن 
باتباعه  الباحثين  وإلزام  المرجعية،  االستشهادات  لصياغة 

العلمية. أطروحاتهم  إعدادهم  عند 

قائمة املراجع

المعلومــات . 1 علــم  فــي  البحــث  مناهــج  بــدر.  أحمــد   -
.1987 المريــخ،  دار  الريــاض:  والمكتبــات.- 

ــة . 2 ــي المدرســة العربي ــر النشــر ف عاطــف الســعداوي. معايي
للدراســات والبحــوث: نحــو دليــل علمــي.- القاهــرة: مركــز 
)د.ت).  واالســتراتيجية،  السياســية  للدراســات  األهــرام 

 www.arabsforemocracy.org

مصــادر . 3 واســتخدام  العلمــي  البحــث  قنديلجــي.  عامــر 
.1999 العلميــة،  اليــازوري  دار  عمــان:  المعلومــات.- 

محمــد فتحــي عبــد الهــادي. البحــث ومناهجــه فــي علــم . 4
المصريــة  الــدار  القاهــرة:  والمعلومــات.-  المكتبــات 

2002  . اللبنانيــة، 

دراســة . 5 الببليومتــري:  التحليــل  العتيبــي.  ســهو  مشــعان 
ــوم  ــز العل ــد العزي ــك عب ــة المل ــة جامع ــى مجل ــة عل تطبيقي
التربويــة.- المدينــة المنــورة: مجلــة جامعــة الملــك عبــد 

 .1998 العزيــز، 

لمعجــم الموســوعي لمصطلحــات المكتبــات والمعلومــات. . 6
 Encyclopedic  Dictionary of library and
إنجليــزي – عربــي.-   information science Terms
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جدول رقم )6(    يوضح مدى التوحيد واملعيارية يف صياغة االستشهادات املرجعية

 تراكميالترتيب%كاألسلوبر.م
االستشهادات

1APA 255749.7522557توثيق

258350.2515140أخرى2

5140100المجموع

5140100المجموع

االستشهادات المرجعية في الرسائل العلمية .... - د. محمد أحمد عمر المصراتي



ــخ،  ــاض: دار المري ــيد حســب اهلل.- الري ــامي، س ــد الش أحم
.1988

فــي . 7 المرجعيــة  االستشــهادات  جمعــة.  خليفــة  نبيلــة 
القاهــرة  بجامعــة  والمعلومــات  المكتبــات  أطروحــات 
المكتبــات  فــي  الحديثــة  االتجاهــات   -.1994  –  1990

.1997 ع2،  مــج7،  والمعلومــات.- 

ــاج . 8  هيفــاء بنــت علــي بــن يوســف العمــر. خصائــص اإلنت
ــل  ــالل تحلي ــن خ ــات م ــة المعلوم ــال تقني ــي مج ــري ف الفك
االستشــهادات المرجعيــة فــي الدوريــات العربيــة.- إشــراف 
ــة  ــاض: جامع ــد.- الري ــن الزي ــد الرحم ــن عب ــم ب ــد الكري عب
العلــوم  كليــة   – اإلســالمية  ســعود  بــن  محمــد  اإلمــام 

االجتماعيــة، 2004. )رســالة ماجســتير).

اإلنترنــت: . 9 علــى  اإللكترونيــة  الوثائــق  زايــد.  يســرية    
محاولــة دوليــة لتقنيــن اإلرجاعــات الببليوجرافيــة لهــا.- 
ــة فــي المكتبــات والمعلومــات.- مــج12،  االتجاهــات الحديث

 .1999 ع6، 

1*مواد معظمها وثائق وتقارير ومنشورات الهيئات والمنظمات والمحاضرات وبحوث المؤتمرات. 
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رغم المحاوالت التي تقوم بها الحكومات في الوطن العربي لنشر مفهوم مجتمع المعلومات -من 
خالل إنشاء بوابات متاحة على اإلنترنت-، فإنها ال تزال محاوالت محدودة، ال تتناسب مع طبيعة 
البيئة الرقمية التي نعيش فيها، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لمعرفة أبرز البوابات العربية لمجتمع 
المعلومات، وتحليل تلك البوابات وتقييمها؛ للتعرف على الخدمات األساسية التي تقدِّمها البوابات 

لمجتمع المستفيدين، وتقديم بعض المقترحات الالزمة لتطويرها.

حدََّدت الباحثة البواباِت التاليَة ألغراض الدراسة: بوابة مجتمع المعلومات لمنطقة االسكوا، وبوابة 
المعلومات، وبوابة  المعلومات لمصر، وبوابة مصر لمؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا  مجتمع 

اللجنة الوطنية )اإلماراتية( للقمة العالمية لمجتمع المعلومات.

َلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: أن بوابات مجتمع المعلومات تتضمن  وقد توصَّ
الرؤية والسياسة واالستراتيجية لمجتمع المعلومات من وجهة نظر منظمٍة ما، أو منطقٍة ما، أو 
بالجديد في  ف  تعرِّ القياس، وهي  والبرامج والخدمات ومؤشرات  األنشطة  ما، فضاًل عن  دولٍة 

مجال االهتمام، وتعمل على التوعية بمجتمع المعلومات لدى أفراد الشعب.

ه  التوجُّ للغاية، رغم بدء شيوع  المعلومات محدودة  العربية لمجتمع  البوابات  أيًضا أن  تبيَّن  وقد 
لمجتمع المعلومات في معظم البلدان العربية منذ بداية القرن الحادي والعشرين.

كما قدََّمت الدراسة بعض التوصيات، مثل: ضرورة التوسع في إنشاء بوابات مجتمع المعلومات 
لقيمتها  أو على مستًوى وطني؛ نظًرا  إقليمي،  العربي، سواء على مستًوى  العالم  والمعرفة في 
الكبيرة في التعريف بالمبادرات واإلنجازات والتطورات، فضاًل عن توعية المواطنين بالخدمات 

اإللكترونية المتاحة.

املستخلص:

بوابات جمتمع املعلومات:
 دراسة تقييمية للبوابات العربية

إعداد
د/ دينا حممد فتحي عبد اهلادي

قسم املكتبات والوثائق واملعلومات
كلية اآلداب - جامعة القاهرة

Dr. Dina Mohammed Fathy Abdelhady

العدد الثاني يونيو 2015

information society portals :
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متهيد:
العشرين  القرن  ألواخر  الرئيسة  َمَة  السِّ المعلومات  ثورة  ُتعتبر 
وأوائل القرن الحادي والعشرين، وقد نتج عنها توافر كميات كبيرة 
-وغيرهم  والدارسين  الباحثين  على  صعَّب  مما  المعلومات،  من 
من  الكبير  الكم  هذا  مع  التعامَل  المعلومات-  مستخدمي  فئات  من 
تكنولوجيا  ثورة كبيرة في  تزامن ذلك مع وجود  المعلومات، وقد 
المعلومات واالتصاالت، وبالتالي سعى المستخِدمون إلى استعمال 
هذه التكنولوجيا، وخاصًة بعد انتشار استخدام اإلنترنت في مختلف 
المجاالت، وَسَعت دول عديدة إلى االنتقال من المجتمع الصناعي 
المعلومات  استثمار  على  يقوم  الذي  المعلومات،  مجتمع  إلى 
والمعارف في التقدم والتنمية وتحسين نوعية الحياة. ونظًرا لتعدُّد 
األنشطة والخدمات لمجتمع المعلومات، فقد ظهرت مواقع وبوابات 
وخدماتها  وسياساتها  رؤيتها  والحكومات  المنظمات  فيها  تعرض 

المتعلقة بمجتمع المعلومات.

مشكلة الدراسة وأهميتها:
في  والحكومات  المنظمات  بعض  بها  تقوم  التي  المحاوالت  رغم 
العالم العربي لنشر مفهوم مجتمع المعلومات في المجتمعات العربية 
تزال  ال  فإنها  اإلنترنت-،  على  متاحة  بوابات  إنشاء  خالل  -من 
محاوالت محدودة ال تتناسب مع طبيعة البيئة الرقمية التي نعيش 
أبرز  التعرف على  أجل  الدراسة؛ من  هذه  هنا جاءت  فيها، ومن 
التي تواجهها،  المعلومات، والصعوبات  العربية لمجتمع  البوابات 

ومدى اتباعها معاييَر التصميم والمحتوى والخدمات.
الالزمة  المقترحات  بعض  تقدِّم  كونها  من  الدراسة  أهمية  وتنبع 

لتطوير البوابات.

هدف الدراسة وتساؤالتها:
بمجتمع  الخاصة  البوابات  أبرز  وصف  إلى  الدراسة  تهدف 
المعلومات الموجودة في العالم العربي وتحليلها وتقييمها؛ من أجل 
التعرف على أهم العناصر البنائية والتنظيمية لها، والمحتوى المقدَّم 
ومحاولة  المستفيدين،  لمجتمع  المتاحة  األساسية  والخدمات  فيها، 

تقديم بعض المقترحات الالزمة لتطويرها.
وتسعى الدراسة لإلجابة عن التساؤالت التالية:

ما مفهوم بوابات مجتمع المعلومات؟	 
ما الدور الذي تقوم به بوابات مجتمع المعلومات؟	 
المستوى 	  على  المعلومات  مجتمع  بوابات  نماذج  أبرز  ما 

العالمي؟
نة للبوابات؟	  ما العناصر البنائية والتنظيمية المكوِّ

ما المحتوى المقدَّم في البوابات؟	 
ما الخدمات األساسية التي تقدِّمها البوابات؟ 	 
كيف يمكن تطوير البوابات بحيث تسهم في 	 

زيادة الوعي بأهمية المعلومات؟

حدود الدراسة: 
الحدود الموضوعية: 

بوابات  من  نماذج  الدراسة على وصف  تقوم 
العربي  العالم  في  المتاحة  المعلومات  مجتمع 

وتحليلها وتقييمها.
الحدود المكانية:

تتناول الدراسة تقييم أربع بوابات تم تحديدها، 
وهي:

بوابة مجتمع المعلومات لمنطقة االسكوا
http://isper.escwa.un.org

بوابة مجتمع المعلومات المصري
www.egyptict.org

بوابة مصر لمؤشرات االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات

www.egyptictindicators.gov.eg
بوابة اللجنة الوطنية )اإلمارتية( 

لقمة مجتمع المعلومات
http://www.wsis.ae/index

متنوعة  نماذج  لتمثِّل  البوابات  هذه  اختيار  وَتمَّ 
في  الموجودة  المعلومات  مجتمع  بوابات  من 

الوطن العربي.

  احلدود الزمنية:
من  الفترة  في  الدراسة  محل  البوابات  تقييم  تم 

10/ 8/ 2012 إلى 15/ 9/ 2012.
 املنهج وأدوات مجع البيانات:

التحليلي  الوصفي  المنهج  على  الدراسة  تعتمد 
أثناء تناول بوابات مجتمع المعلومات الموجودة 
في العالم العربي، وَتمَّ استخدام »قائمة مراجعة« 
مجتمع  بوابات  تقييم  عناصر  يتضمن  كمعيار 
المعلومات، وتنقسم القائمة إلى ثالثة عناصر، 
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والتنظيمية، والمحتوى،  البنائية  العناصر  هي: 
والخدمات.

التعامل  بعد  القائمة  بتطبيق  الباحثة  قامت  وقد 
المباشر مع البوابات المتاحة على اإلنترنت. 

الدراسات السابقة:
الفكري  اإلنتاج  حصر  أدوات  في  البحث  تم 
على  والمعلومات  المكتبات  بمجال  الخاصة 
قواعد  وبعض  والعربي،  العالمي  المستَوَيْين 
البيانات، وكذلك محركات البحث المختلفة على 
اإلنترنت، وَتَبيََّن وجود عدد كبير من الدراسات 
عامة،  بصفة  البوابات  عن  اإلنجليزية  باللغة 

ومنها ما يلي:
دراسة »بيتر فان براكل

 »Pieter Van Brakel 
بعنوان:

 Information portals: a strategy
  for importing external content)1(

لبوابة  المتعددة  التعريفات  الدراسة  وتناولت 
الباحثين  بين  االتفاق  عدم  مبيِّنة  المعلومات، 
على تعريف محدَّد لها، وأيًضا عدم االتفاق على 

الطبيعة الدقيقة لها.
المعلومات،  بوابة  أوصاف  إلى  المؤلف  وأشار 
استراتيجية الستيراد ودمج مصادر  كما وضع 
المعلومات الخارجية للمؤسسة التي ترغب في 

التشغيل الفعال للمعلومات بها.
 Chechen ا الدراسة الثانية فهي لششن ليو أمَّ

Liao بعنوان:
Factors influencing the intended 

use of web portal)2(

بين  الدمج  أو  الربط  الدراسة  تلك  واستهدفت 
عوامل التقييم المنطقية والعوامل غير المنطقية 
المقصود  االستخدام  على  تأثيرها  لفحص 
للبوابات، واألساس في هذه الدراسة كان تطويَر 
نموذج لفهم مقاصد االستخدام لبوابة الويب من 
محاولة  وأيًضا  اإلنترنت،  مستخدم  نظر  وجهة 
فهم تأثير العوامل المنطقية وغير المنطقية فيما 

يتعلق بسلوك استخدام بوابة الويب.
نجد  فسوف  البوابات،  عن  العربية  الدراسات  إلى  انتقلنا  وإذا 
عام  إلى  بداياتها  ترجع  وربما  وحديثة،  عامة-  -بصفة  قليلة  أنها 
بوابات  عامة عن  دراسة  فهيم)3(  قدَّم عمرو سعيد  2005؛ حيث 
تناَول  ثم  البوابات،  تعريفات  بعض  واستعَرض  اإلنترنت،  شبكة 
والمتخصصة،  العامة،  البوابات  التالية:  الست  البوابات  أنواع 
الشخصية، والبوابات  البوابات، والبوابات  والمؤسسات، وبوابات 

الفنية، مع توضيح الهدف من كل نوع واستخداماته.
وفي العام نفسه قدَّم أحمد فراج أحمد)4( دراسة عن بوابات المكتبات 
اإللكترونية،  البوابات  نشأة  بتناول  بدأها  اإلنترنت،  شبكة  على 
وتعريفاتها المختلفة، ثم تناَول بوابات المكتبات من حيث تعريفها، 

وخصائصها، ووظائفها، وأنواعها.
وقدَّم محمد يوسف مراد في عام 2006)5( مراجعة علمية لبوابات 

المكتبات والمعلومات المتاحة على شبكة اإلنترنت.
بوابات  عن  دراسة  فهيم)6(  سعيد  عمرو  قدَّم   2007 عام  وفي 

المكتبات الجامعية، من حيث عناصرها وتصميمها وبناؤها.
وتواَلت بعد ذلك الدراسات العربية عن البوابات، وخاصًة المقدَّمة 
إلى المؤتمرات، أو المقدَّمة كأطروحات جامعية؛ فقدَّم أحمد فراج 
للمكتبات  العربي  لالتحاد  العشرين  المؤتمر  في  دراسة  أحمد 
والمعلومات )ديسمبر 2009(، عن تصميم بوابة إلكترونية عربية 
الصبحي وعبد  قدََّمت حميدة  الرقمي األكاديمي)7(، كما  للمحتوى 
اهلل السليماني في المؤتمر نفسه دراسة عن بوابة اإلدارة اإللكترونية 
القرى  أم  بجامعة  الجامعية  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  الملك  بمكتبة 
عبد  دراسة  إلى  اإلشارة  أيًضا  المهم  ومن  المكرمة)8(،  بمكة 
بوابة  إنشاء  مشروع  تتناول  التي   )9()2009( البيباص  الرءوف 

ليبيا اإللكترونية للمعلومات.
أطروحة  كانت  الدكتوراه  مستوى  على  أكاديمية  دراسة  وأول 
الدكتوراه للباحث ناصر أبو زيد الكشكي، وقد قدََّمها لجامعة حلوان 
عام )2009(، وتناول فيها البوابات األكاديمية والبحثية على شبكة 

اإلنترنت)10(. 
شهد  فقد  البوابات؛  عن  دراسات  عدة  ُقدَِّمْت   2010 عام  وفي 
 )2010 )طرابلس  اإللكترونية  لإلدارة  األول  العالمي  المؤتمر 
وجود دراستين، األولى عن البوابة التعليمية بسلطنة عمان، قدَّمها 
الزهيمي)11(، والثانية هي دراسة هاني محيي  صالح بن سليمان 
عطية )12(، عن بوابة الخدمات اإللكترونية باعتبارها قيمة مضافة 

لإلدارة في البيئة االفتراضية.
المكتبات  اتحاد  لبوابة  تحليلية  تقييمية  دراسة  قاسم  عاطف  وقدَّم 
التي يجب  التقييم  معايير  أهم  فيها  تناَول  المصرية)13(،  الجامعية 
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االعتماد عليها عند محاولة تقييم مواقع البوابات على شبكة اإلنترنت 
بشكل عام، وبوابات خدمات المكتبات والمعلومات بشكل خاص، 
ثم قام بتطبيق هذه المعايير على واحدة من البوابات المتخصصة في 
مجال خدمات المعلومات والمكتبات للجامعات، وهي بوابة اتحاد 
المكتبات الجامعية المصرية؛ وذلك لتحديد أساليب تخطيطها وُنُظم 
تصميمها، من أجل الوصول إلى تخطيط نموذجي لبوابة خدمات 
معلومات ومكتبات للجامعات والمؤسسات التعليمية األكاديمية في 

مصر والوطن العربي. 
الجامعات،  لبوابات  أخرى  وتحليلية  تقييمية  دراسات  كما ظهرت 
منها دراسة مصطفى حسنين عن البوابة اإللكترونية لجامعة قطر 
)2010()14(، ودراسة جبريل بن حسن العريشي ومنى الغانم عن 
تقييم بوابات الجامعات السعودية المتاحة على اإلنترنت في ضوء 
َكمِّيٍّ  تقييم  بعمل  الدراسة  وقامت   ،)15()2011( الدولية  المعايير 
لثالث من بوابات الجامعات السعودية، وهي جامعة الملك سعود، 

وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة أم القرى.
أطروحة  األولى  أطروحات،  ثالث  وجود   2011 عام  شهد  وقد 
 ،)16( المنصورة  جامعة  بوابة  عن  الزيات  لحامد  الدكتوراه 
والثانية أطروحة ماجستير لنهلة عبد اللطيف عن البوابات العربية 

المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات)17(.
المهدي  لنيفين  الدكتوراه  أطروحة  فهي  الثالثة  األطروحة  ا  أمَّ
بعنوان بوابات المعلومات الحكومية على شبكة اإلنترنت: دراسة 
تحليلية مقارنة إلمكانياتها وخدماتها واإلفادة منها)18(، واستهدفت 
األجنبية  الحكومية  المعلومات  بوابات  تقييم عدد من  الدراسة  هذه 
والعربية، وبوابة معلومات مصر على شبكة اإلنترنت والمقارنة 
المقترحات لتطوير بوابة معلومات مصر،  بينها، مع تقديم بعض 
المعايير  قائمة مراجعة تضم مجموعة من  الباحثة  استخدمت  وقد 
هذه  طّبقت  وقد  الحكومية،  البوابات  تقييم  عند  توافرها  الواجب 
القائمة على 21 بوابة حكومية أجنبية وعربية، باإلضافة إلى بوابة 

معلومات مصر.
ويتضح من العرض السابق أنه ال توجد دراسات عن بوابات مجتمع 
البيباص  الرءوف  عبد  دراسة  الدراسات هي  وأقرب  المعلومات، 
ودراسة  للمعلومات،  اإللكترونية  ليبيا  بوابة  إنشاء  مشروع  عن 
هاني عطية عن بوابة الخدمات اإللكترونية، وأيًضا دراسة نيفين 

المهدي عن بوابات المعلومات الحكومية. 

مصطلحات الدراسة: 
تتبنى الدراسة التعريفات التالية لمصطلَحي »مجتمع المعلومات« 

و«بوابة مجتمع المعلومات«. 

لديه 	  الذي  »المجتمع  المعلومات:  مجتمع 
قدرات إلنتاج المعلومات ومعالجتها ونقلها 
وتطبيق  بناء  أجل  من  واستخدامها؛  وبثها 

المعرفة للتنمية اإلنسانية«)19(.
يتم 	  التي  البوابة  المعلومات:  مجتمع  بوابة 

اإلنترنت،  شبكة  على  وإتاحتها  تصميمها 
عن  متنوعة  وبيانات  معلومات  لتقديم 
مجتمع المعلومات، في إطار منظمة ما أو 

حكومة ما أو ما إلى ذلك.

 مفهوم بوابات مجتمع المعلومات:. 1
1-1 المفهوم: 

إلى  ليشير  البداية  في  »بوابة«  مصطلح  ظهر 
الصفحة الرئيسة لموقع على الشبكة العنكبوتية، 
يدخل إليها مستخدمو اإلنترنت، وذلك في حالة 

االتصال بشبكة اإلنترنت.
وقد تعددت تعريفات البوابة بصفة عامة، ونذكر 

نماذج منها على النحو التالي:
 Dictionary for Library( قاموس ف  يعرِّ
 and Information Science )ODLIS

20(( البوابة بأنها:
العديد من  يقدِّم  »موقع ويب ذو غرض عام، 
والطقس  األخبار  مثل:  والخدمات،  المصادر 
الويب،  في  والبحث  الدليلية،  والمعلومات 
المجاني،  اإللكتروني  البريد  وحسابات 
البريدية،  والقوائم  الدردشة،  ومجموعات 
والتسوق على الخط المباشر، وروابط لمواقع 
المصطلح  ينطبق  هذا  ومع  األخرى،  الويب 
تقدِّم  التي  الويب  مواقع  على  متزايدة  بصفة 
تلك الخدمات في صناعة معينة أو مهنة معينة 

أو مجال محدد«.
بأنها   Harrod’s )21( قاموس  فها  عرَّ بينما 
التي  الخدمات اإللكترونية  »نقطة وصول لكل 
سوف يحتاجها المستفيد لتنفيذ المدى الكامل من 
أو  مجال  أو  معينة  بمنظمة  المرتبطة  األعمال 
اهتمام، والمصادر المتاحة تحضر مًعا من أكثر 

من مصدر واحد«.
البوابة بأنها »َمْنَفذ  ف أحمد فراج)22(  وقد عرَّ
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إلتاحة مصادر معلومات متنوعة )مواقع ويب 
بيانات، وملفات  على شبكة اإلنترنت، وقواعد 
تقنيات  تطبيق  على  قادرة  إلخ(،  متنوعة،... 
العمل التعاوني الذي يمكن إجراؤه على مصادر 

المعلومات؛ بهدف خدمة المستفيدين«.
وانطالًقا من التعريفات العامة السابقة للبوابة، 
على  المعلومات  مجتمع  بوابة  تعريف  يمكن 

النحو التالي: 
وإتاحتها على شبكة  يتم تصميمها  التي  البوابة 
اإلنترنت لتقديم بيانات ومعلومات متنوعة عن 
مجتمع المعلومات في إطار منظمة ما أو حكومة 
ما أو ما إلى ذلك، والمعلومات تتضمن الرؤية 
المعلومات  لمجتمع  واالستراتيجية  والسياسة 
واألنشطة  البرامج  عن  فضاًل  والمعرفة، 

والخدمات ومؤشرات القياس.
هيئة  على  المعلومات  هذه  تكون  ما  وعادة 
بيانات،  وقواعد  ودراسات،  وتقارير  أخبار 
صورة  في  تكون  وقد  إلخ،  ومطبوعات،... 
صور  شكل  في  عرضها  يتم  كما  فقط،  يَّة  َنصِّ

ثابتة أو متحركة.
1-2 أنواع البوابات:

يمكن تقسيم البوابات إلى ستة أنواع على النحو 
التالي)23(: 

وهي موجهة إلى الجمهور  البوابات العامة 
العام. 

على  تركز  وهي  المتخصصة  البوابات 
موضوع بَعْينه.

الدخول  نقطة  وهي  المؤسسات  بوابات 
لموقع المؤسسة.

دليل  عن  عبارة  وهي  البوابات  بوابات 
ببوابات المواقع على اإلنترنت.

وهي تسمح لمستخدمي  البوابات الشخصية 
وخدمات  معلومات  إلى  بالوصول  اإلنترنت 

شخصية.
وهي تقدِّم األدوات الفنية  البوابات الفنية 
المساعدة التي تسمح للمستفيد بإنشاء البوابات.

الفئة  ضمن  المعلومات  مجتمع  بوابات  وتقع 
البوابات المتخصصة؛ باعتبارها  الثانية، وهي 

تتناول مجااًل محدًَّدا هو مجتمع المعلومات.
وعادة ما تنقسم بوابات مجتمع المعلومات إلى الفئات التالية:

المبادرات 	  عن  معلومات  تضم  وهي  بالدول  خاصة  بوابات 
والسياسات وما إلى ذلك.

بوابات خاصة بالخدمات   وهي تعرض الخدمات التي تقدمها 	 
الحكومات فيما يتعلق بتنفيذ برامج الحكومة اإللكترونية.

تتضمن 	  وهي  المعلومات  مجتمعات  بقياسات  خاصة  بوابات 
مؤشراِت مجتمِع المعلومات والمعرفة في دولة ما أو منطقة ما.

1-3 دور بوابات مجتمع المعلومات:
إبراز رؤية الدولة أو المنظمة المتعلقة بمجتمع المعلومات.	 
بمجتمع 	  المتعلقة  واالستراتيجيات  السياسات  توضيح 

المعلومات.
نشر المبادرات والبرامج التي تم تنفيذها.	 
والمعرفة، 	  المعلومات  مجتمع  مجال  في  بالجديد  التعريف 

أو  أو ورَش عمٍل  مؤتمرات  أو  أخباًرا  أو  أحداًثا  أكان  سواء 
مطبوعات.

التوعية بمجتمع المعلومات والمعرفة لدى أفراد الشعب.	 
تقديم الخدمات اإللكترونية في مختلف المجاالت.	 
التقدم في عناصر مجتمع 	  قياس توضح مدى  تقديم مؤشرات 

المعلومات.

 نماذج بوابات مجتمع المعلومات على المستوى العالمي:. 2
المستوى  على  المعلومات  مجتمع  بوابات  من  العديد  هناك 
العالمي، منها ما يتعلق بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات، وما 
يتعلق بالمنظمات الدولية واإلقليمية ذات العالقة، وأيًضا ما يتعلق 

بالدول وتطبيقاتها لمبادئ مجتمع المعلومات.
 ونعرض فيما يلي أبرز نماذج تلك البوابات:
2-1 القمة العالمية عن مجتمع المعلومات

  World Summit on the Information Society
 www.itu.int )24(:
واإلسبانية،  والفرنسية  اإلنجليزية  منها  لغات،  بعدة  البوابة  ُتتاح 
فيها،  بالقمة، والمساهمة والمشاركة  التعريف  فيها:  ما  أبرز  ومن 
وقرارات األمم المتحدة واالتحاد الدولي لالتصاالت المتعلقة بالقمة. 
ومعلومات  ترويجية،  ومواد  تردًُّدا،  األكثر  األسئلة  أيًضا  وهناك 
ذات  أخرى  ومواقع  بالقمة،  المتعلقة  بالمواقع  وروابط  أساسية، 

.CONGO website on WSIS :أهمية، منها مثاًل
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2-2 مرصد اليونسكو لمجتمع المعلومات
 UNESCO Observatory of the Information
Society portal.unesco.org http:// )25(

في   ،1998 أكتوبر  في  المرصد  لهذا  األول  المخطط  ُعِرَض 
انعقد في  الذي  المعلومات  الثاني عن أخالقيات  الدولي  المؤتمر 
ِليُّ للمرصد هو تقديم معلومات حديثة  موناكو، وكان الهدف األوَّ
والوصول  العالم،  من  مختلفة  مناطق  في  التالية  القضايا  عن 
للمعلومات في النطاق العام، والتجارة اإللكترونية، والخصوصية 

ْيَبِرّي.  ْيَبِرّي، والعنف في الفضاء السَّ يَّة في الفضاء السَّ رِّ والسِّ
المرصد، وفي  في هذا  كثيرة  تغييرات  الوقت حدثت  ذلك  وبعد 
مجتمعات  على  العولمة  بتأثير  المرصد  يهتم  الحالي  الوقت 
مجتمعات  لبناء  اليونسكو  استراتيجية  من  وكجزء  المعرفة. 
المعرفة، فإن المرصد يهدف إلى عرض التطور في مجتمعات 

المعرفة عن طريق:
المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.	 
عرض االتجاهات الجديدة.	 
تغطية التطورات واألحداث الدولية الكبيرة.	 
مشاركة المعلومات عن تحديات مجتمع المعلومات والتطورات 	 

في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
المتعلقة 	  اليونسكو  لمراكز  مشتركة   platform منصة  تقديم 

بقضايا مجتمع المعلومات.
خلق شبكة من المستخدمين ومقدِِّمي المحتوى والتفاعل معهم، 	 

من خالل األدوات المجتمعية للمنظمات. 
المنظمات 	  به  تحتذي  أن  يمكن  للممارسة  جيد  نموذج  تقديم 

األخرى العاملة في مجال مجتمع المعلومات. 
2-3 بو ابة مجتمع المعلومات

Europe’s Information Society Thematic Portal 
www.ec.europa.eu )26(

للمجلس  التابع  األوروبي  المعلومات  بمجتمع  البوابة  هذه  تهتم 
المعلومات  مجتمع  سياسات  عن  معلومات  وتقدِّم  األوروبي، 
وأنشطة مجتمع المعلومات واستراتيجية مجتمع معلومات لدول 
تكنولوجيا  في  البحث  أنشطة  عن  فضاًل  األوروبي،  المجلس 
المتعلقة  واألحداث  األخبار  وأحدث  واالتصاالت،  المعلومات 
لمطبوعات  روابط  تقدِّم  وهي  األوروبي،  المعلومات  بمجتمع 
عن مجتمع المعلومات، منها نشرات حقائق ومطبوعات أخرى 
 RFID: the :متنوعة، كما تقدِّم فيديو عن بعض الجوانب مثل
future begins now. وبإيجاز فإنها تقدِّم أخباًرا ومعلومات عن 
سياسات وأنشطة مجتمع المعلومات في دول االتحاد األوروبي.

2-4 بوابة مجتمع المعلومات الكاريبي
Caribbean Information Society 
Portal www.carib-is.net )27(

الكاريبي  المعلومات  مجتمع  مشروع  بدأ 
عام  في  الكاريبي  المجتمع  سكرتارية  بواسطة 
2006، والهدف العام هو العمل على دعم نمو 
تنفيذ  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
مجتمع المعلومات الكاريبي لكل األعضاء من 

دول منطقة الكاريبي.
وتقدِّم البوابة معلومات عن المشروع واألحداث 
والجديد  ومؤتمرات،  اجتماعات  من  القادمة 
فيديوهات  تقدِّم  كما  االهتمام،  مجال  في 
 ICT and E- :الجوانب، مثل لعرض بعض 
للمطبوعات  روابط  وتوجد   .  Governance
اإلحصاءات  عن  ومعلومات  العالقة،  ذات 
والمشروعات.  والسياسات  والمؤشرات 
وعموًما فالبوابة نافذة إلقليم الكاريبي الرقمي، 
وتقدِّم أخباًرا ومعلومات عن كل أنشطة مجتمع 

المعلومات الكاريبي.
2-5 قياس مجتمع المعلومات

Measuring the information society 
http://new.unctad.org  )28(
المعلومات  تكنولوجيا  لقياس  الشراكُة  تقدِّم 
عن  معلوماٍت  التنمية  ألغراض  واالتصاالت 
تطوير إحصاءات ومؤشرات تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت على النطاق العالمي، مع تأكيد دعم 
واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  سياسات 

واقتصاديات المعلومات في الدول النامية.
تقديم معلومات للخبراء وللجمهور العام عن 	 

التقدم في مجال قياس تكنولوجيا المعلومات 
أجهزة  بواسطة  وخاصة  واالتصاالت، 

اإلحصاءات الوطنية والمنظمات الدولية. 
الممارسات 	  أفضل  عن  المناقشة  تعزيز 

والعروض  والمنهجيات  والخبرات 
النظرية،... إلخ.

لمجتمع 	  العالمية  القمة  متابعة  في  المساهمة 
المعلومات.

للتجارة 	  المتحدة  األمم  مؤتمر  عمل  دعم 

اإلحباث والدراسات
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بقياس  المتعلق   )UNCTAD( والتنمية 
الشراكة  عمل  ودعم  المعلومات،  اقتصاد 
واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  لقياس 

ألغراض التنمية. 

 بوابات مجتمع المعلومات محل الدراسة:. 3
3 /1 المالمح العامة:

العامة  المالمح  بعض  استعراض  يتم  يلي  فيما 
للبوابات محل الدراسة:

لمنطقة  المعلومات  »مجتمع  بوابة   -1
االسكوا«:

ظهرت بوابة »مجتمع المعلومات لمنطقة االسكوا«)29( )وهي 
وهي   ،2010 عام  في  آسيا(  قارة  في  تقع  التي  العربية  الدول 
تتبع منظمة االسكوا، ويتولى تطويرها واإلشراف عليها شعبة 
المتحدة  األمم  لجنة  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا(؛ وذلك في إطار 
أنشطة المتابعة لنتائج مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات، 
وهي بوابة تفاعلية تقدِّم معلومات حول الوضع الراهن لمجتمع 
المعلومات في المنطقة، وتتيح فرص التعاون والتكامل اإلقليمي؛ 
في  المعرفة  على  قائم  اقتصاد  بناء  تعزيز  على  العمل  بهدف 

المنطقة. }انظر: الشكل رقم )1({. 

الشكل رقم )1( الصفحة الرئيسة لبوابة مجتمع املعلومات ملنطقة االسكوا.

الشكل رقم )2( الصفحة الرئيسة لبوابة مجتمع املعلومات املرصي.

المعلومات  »مجتمع  بوابة  إتاحة  تمت 
المصري«)30( عام 2010، وُصمَِّمت هذه 

البوابة لكي تعطي صورة عن كل ما له عالقة بمجال تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في مصر. }انظر: الشكل رقم )2({. 

2- بوابة »مجتمع المعلومات المصري«:

العدد الثاني يونيو 2015
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للقمة  الوطنية  اللجنة  تأسست  وقد   ،2010 عام  إتاحتها  تمت   
الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  المعلومات  لمجتمع  العالمية 
اإلماراتي، وتهدف إلى توفير قناة تواُصل بين اللجنة الوطنية 
والشركاء والجهات الَمْعِنيَّة الرئيسة من الحكومات والمؤسسات 

وهي  المدني،  المجتمع  وجهات  الخاصة 
ُمْلَتقى تباُدل الخبرات وعرض الخطط لتنفيذ 

المبادرات. }انظر: الشكل رقم )4({.

شكل رقم )4( الصفحة الرئيسة لبوابة اللجنة الوطنية )اإلماراتية( للقمة العاملية ملجتمع املعلومات.

4- بوابة »اللجنة الوطنية )اإلماراتية( للقمة العالمية لمجتمع المعلومات«)32(:

يرجع  حيث  النشأة؛  حديثة  البوابات  جميع  أن  المالَحظ  ومن 
تاريخ إنشاء ثالث منها إلى عام 2010، بينما ُتعتبر بوابة مصر 
لمؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أحدث بوابة؛ حيث 

يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 2011.

مجاالت  المعلومات  مجتمع  بوابة  إنشاء  من  الهدف  توضيح  يعد 
أن  يجب  التي  األساسية  المعلومات  من  للمستخدمين  تغطيتها 

ثقة  اكتساب  في  رغبة  وذلك  البوابة؛  في  تقدَّم 
الجهة  اهتمام  أنه يعكس مدى  مستخدميها، كما 
نظرها  وجهة  بعرض  البوابة  عن  المسئولة 

الخاصة بإنشاء هذه البوابة.

وقد تبيَّن وجود الهدف في ثالث بوابات، هي: 
االسكوا،  لمنطقة  المعلومات  مجتمع  بوابة 

اإلحباث والدراسات

الشكل رقم )3( الصفحة الرئيسة لبوابة مرص ملؤرشات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

وتكنولوجيا  االتصاالت  لمؤشرات  »مصر  بوابة   -3
المعلومات«:

في عام 2011 تمت إتاحة بوابة »مصر لمؤشرات االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات«)31(، التي َتْصُدر عن وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات، وهي البوابة األساسية لمشروع أْطَلَقْته 
الجهاز  بالتعاون مع  المعلومات  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بعنوان 
األساسية  اإللكترونية  المؤشرات  »قياس 
البوابة  ُصمَِّمت  وقد  المعلومات«،  لمجتمع 
من أجل إصدار مؤشرات تعكس مدى تقدُّم 
المعلومات.  مجتمع  إلى  التحول  في  مصر 

}انظر: الشكل رقم )3({.
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وبوابة مصر لمؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات، وبوابة اللجنة الوطنية )اإلماراتية( 
للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، وعدم توفُّره 

في بوابة »مجتمع المعلومات المصري«.
 ويالَحظ أن بوابة مصر لمؤشرات االتصاالت 
قدََّمْته بشكل واضح  قد  المعلومات  وتكنولوجيا 
عامة«  »نظرة  بعنوان  رابطة  تحت  للمستخدم 
في الصفحة الرئيسة، بينما تم تقديمها في بوابة 

المعلومات من  لمجتمع  العالمية  للقمة  )اإلماراتية(  الوطنية  اللجنة 
خالل رابطة مبادرات اإلمارات، ويظهر بشكل مختصر في رابطة 

»عن الموقع« في بوابة مجتمع المعلومات لمنطقة االسكوا.
وتتميز بوابة مجتمع المعلومات لمنطقة االسكوا وبوابة مصر 
لمؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بتخصيص رابطة 
في نهاية الصفحة الرئيسة توضح شروط االستخدام الخاصة 

بالبوابة وسياسة الخصوصية. }انظر: الشكل رقم )5({.

الشكل رقم )5( ظهور رشوط االستخدام يف الصفحة الرئيسة يف بوابة مجتمع املعلومات ملنطقة االسكوا.

3 /2 العناصر البنائية والتنظيمية للبوابات:
عار:  الشِّ

تبيَّن أن اسم البوابة والشعار الخاص بها يظهر 
في جميع البوابات محل الدراسة بوضوح في 
اإلطار األعلى من الصفحة، وُتالَحظ بساطة 
الشعار المستخدم للبوابة، كما أنه يستمر في 
العرض على مستوى جميع صفحات البوابة. 

تصميم الصفحة:
عند  البوابة  صفحات  وهيكلة  تنظيم  يجب 
المستخدم فهمها  تصميمها بشكل يسهِّل على 
والتعامل معها، وبالتالي يجب االهتمام بكيفية 
عرض المعلومات، وألوان الخلفيات والكتابة 
في الصفحة، والخطوط، والصور، والعناصر 
الخلفيات  بألوان  يتعلق  وفيما  المتحركة، 
األلوان  بين  تباُين عاٍل  ُبدَّ من وجود  فإنه ال 
المستخدمة في الخلفيات واأللوان المستخدمة 
على  يساعد  وذلك  النصوص؛  كتابة  في 
وضوح النصوص وتجنُّب مشكالت الرؤية، 
وعند تطبيق هذا المعيار على البوابات محل 

لونها  فاتحة  خلفيات  تستخدم  البوابات  جميع  أن  ُوِجَد  الدراسة 
إلى  بوابة  من  تختلف  وهي  الكتابة،  في  داكنة  واأللوان  أبيض، 
أخرى، كما أن جميع البوابات تهتم بوجود مساحات بيضاء كافية 

في الصفحات، وال يوجد زحام في عرض المعلومات.
المشهورة  المعروفة  الخطوط  باستخدام  البوابات  اهتمت  وقد 
في  مشكالت  أي  تظهر  ال  وبالتالي  األجهزة،  كل  على  المتاحة 
النصوص، كما أنها تستخدم أحجام خطوط مناسبة تسهل قراءتها. 
فنجد  والفرعية  الرئيسة  العناوين  بين  بالتمييز  يتعلق  فيما  ا  أمَّ
لمؤشرات  مصر  وبوابة  المصري  المعلومات  مجتمع  بوابة  أن 
سواء  بالتمييز،  َتا  اْهَتمَّ قد  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
أكان في حجم الخط أم اللون والنمط، بينما نجد أن بوابة مجتمع 
)اإلماراتية(  الوطنية  اللجنة  وبوابة  االسكوا  لمنطقة  المعلومات 
الصفحة  في  بالتمييز  اكتفتا  المعلومات  لمجتمع  العالمية  للقمة 

الرئيسة فقط.
وتتميز بوابة مصر لمؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
الخلفية  لون  تغيير  إمكانية  للمستخدم  توفِّر  التي  الوحيدة  بأنها 
المستخَدمة.  اللغة  وكذلك  الصفحة،  في  تظهر  التي  والعناصر 

}انظر: الشكل رقم )6({.
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أو  ثابتة  -سواء  وجود رسومات وصور  الطبيعي  من  أصبح  وقد 
من مصادر  أساسيًّا  ُتَعدُّ مصدًرا  إنها  حيث  البوابة؛  في  متحركة- 
تقديم المعلومات، ولكن يقابل ذلك ضرورة عدم اإلكثار من استخدام 
الصور؛ حتى ال يؤثر ذلك في سرعة تحميل الصفحة. »وقد أظهر 
ُمَعدَّاًل  يعتبر  ثواٍن   5 خالل  الصفحة  تحميل  أن  الدراسات  بعض 
جيًدا، بينما تحميل الصفحة خالل أكثر من 10 ثواٍن ُيعتبر ُمَعدَّاًل 

ضعيًفا«)33(.
وهناك ثالٌث من البوابات محل الدراسة تعرض صوًرا ثابتة ضمن 
وبوابة  المصري،  المعلومات  مجتمع  وهي:  البوابة،  محتويات 

وبوابة  االسكوا  لمنطقة  المعلومات  مجتمع 
العالمية  للقمة  )اإلماراتية(  الوطنية  اللجنة 
بوابة مجتمع  تميََّزت  المعلومات، وإن  لمجتمع 
المعلومات المصري بكثرة الصور المعروضة 
فيها؛ حيث إنها تعرض صورة لكل خبر تقريًبا، 
مكتبة  باسم  كاملة  رابطة  تخصص  إنها  بل 

الصور في الصفحة الرئيسة.
}انظر: الشكل رقم )7({. 

شكل رقم )7( ظهور رابطة مكتبة الصور يف بوابة مجتمع املعلومات املرصي.

لمجتمع  العالمية  للقمة  )اإلماراتية(  الوطنية  اللجنة  بوابة  أن  كما 
بعنوان  للصفحة  األعلى  البار  في  رابطة  ص  تخصِّ المعلومات 
»مكتبة  اسم  تحت  رابطة  داخلها  وتوجد  اإلعالمي«،  »المركز 

الصور«، وهي توفِّر مجموعة من الصور لبعض االجتماعات. 
تحميلها  يتم  الصور  فجميع  الصور،  تحميل  بسرعة  يتعلق  فيما  ا  أمَّ
بسرعة، وال تؤثر في تحميل الصفحة، وهو شيء ُيْحَسب لكال البوابتين.

وإحصائيات  بيانية  رسومات  تقديم  يتوفر  وال 
االتصاالت  لمؤشرات  مصر  بوابة  في  سوى 
بتقديم  تختص  حيث  المعلومات؛  وتكنولوجيا 
رابطة »المؤشرات االقتصادية«، وهو ما يتفق 

مع طبيعة البوابة. }انظر: الشكل رقم )8({.
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الشكل رقم )6( وجود إمكانية تغيري ألوان الخلفية يف الصفحة الرئيسة يف بوابة مرص ملؤرشات 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
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تخطيط الصفحة: 
المعلومات  بتقسيم  تقوم  بوابات  ثالث  هناك 
تعتمد  بينما  منفصلة،  مجموعات  هيئة  على 
بوابة مجتمع المعلومات المصري على تقسيم 
المعلومات على هيئة مجموعات، ولكن تشكِّل 
الصور والروابط العنصر األساسي في الدخول.

    خريطة البوابة:
عند التعرف على وجود خريطة للبوابة تصف 
محتويات البوابة وتوضح كل الصفحات في 
إليها؛ وذلك  البوابة، وتصف كيفية الوصول 
مع  التعامل  في  المستخدمين  على  للتيسير 
تقدِّمان  فقط  بوابتين  هناك  أن  تبيَّن  البوابة، 
خريطة للبوابة، في حين أهملت بوابة مجتمع 
الوطنية  اللجنة  وبوابة  المصري  المعلومات 
)اإلماراتية( للقمة العالمية لمجتمع المعلومات 
البوابة، مع مالحظة  الرابطة في  وجوَد هذه 
لة في بوابة  أن رابطة خريطة الموقع غير مفعَّ

مجتمع المعلومات لمنطقة االسكوا.
ويتم تقديم خريطة البوابة في بوابة مصر لمؤشرات االتصاالت 
مميزة،  غير  بطريقة  الصفحة  أسفل  في  المعلومات  وتكنولوجيا 
وهي تقدِّم رسًما تخطيطيًّا بكل العناصر األساسية في البوابة على 

شكل روابط تدخل مباشرة إلى الصفحات المطلوبة.
وتكنولوجيا  االتصاالت  لمؤشرات  مصر  بوابة  تميزت  وقد 
األكثر  لألسئلة  رابطة  خصصت  التي  الوحيدة  بأنها  المعلومات 
تلك  توجد  ال  حين  في  الصفحة،  أسفل  في  توجد  حيث  تكراًرا؛ 

الرابطة في البوابات األخرى محل الدراسة. 
كما تبيَّن أن خدمة إحاطة المستفيدين بكل ما هو جديد من أخبار 
في البوابة يتم تقديمها في بوابتين، هما: بوابة مصر لمؤشرات 
الوطنية  اللجنة  وبوابة  المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت 

)اإلماراتية( للقمة العالمية لمجتمع المعلومات.
مع  الفعَّال  بالتواصل  البوابات  اهتمام  الدراسة  أظهرت  وقد 
المستخدمين، وذلك من خالل وجود رابطة »اتصل بنا«؛ حيث 
إنها تتوافر في جميع البوابات محل الدراسة، كما أنها تمتد على 

مستوى جميع صفحات البوابة. }انظر: الشكل رقم )9({. 

الشكل رقم )8( ظهور الرسومات البيانية يف بوابة مرص ملؤرشات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

الشكل رقم )9( التواصل مع املستخدمني يف بوابة مرص ملؤرشات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
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اللغة: 
يتم تقديم المحتوى في جميع البوابات بلغتين، هما: اللغة العربية، 
واللغة اإلنجليزية. وقد تبيَّن من الدراسة أن هناك ثالث بوابات 
باللغة  الخدمات  وكل  الموضوعي  المحتوى  كل  تقديم  فيها  يتم 
المصري  المعلومات  مجتمع  بوابة  أن  حين  في  اإلنجليزية، 

باللغة  فقط  واحدة  تقديم صفحة  على  تقتصر 
بها  الموجود  المحتوى  أن  كما  اإلنجليزية، 
العربية،  باللغة  الموجود  المحتوى  يقابل  ال 
تقدَّم  للصفحة  األساسية  البنية  أن  ويالَحظ 

باللغة العربية. }انظر: الشكل رقم )10({.

اإلحباث والدراسات

مة باللغة اإلنجليزية يف بوابة مجتمع املعلومات املرصي. الشكل رقم )10( الصفحة املقدَّ

الروابط: 
يمكن التنقل أو التحرك من الصفحة التي يستخدمها المستفيد إلى 
ا بشكل تسلسلي حسب طبيعة بناء  صفحة أخرى داخل البوابة، إمَّ

ا من خالل روابط. الموقع وترتيب صفحاته، وإمَّ
وقد تبيَّن من فحص الطريقة التي يتم بها التنقل في البوابات محل 
الدراسة أنها تعتمد على التصفح من خالل الروابط، وعن طريق 
وعند  ُمْطَلًقا،  المفاتيح  لوحة  استخدام  يتم  وال  الفأرة،  استخدام 

دراسة الروابط المتاحة على البوابات تبيَّن وجود نوعين، هما:
روابط داخل الموقع  تنقل المستخدم من الصفحة الرئيسة 

إلى الصفحات الفرعية أو العكس. 
روابط خارج الموقع  تنقل المستخدم من البوابة إلى بوابات 

ومواقع أخرى ذات صلة.
الروابط الداخلية: 

كبيرة،  بكفاءة  تعمل  التي  الداخلية  الروابط  البوابات  توفر 
روابط  توفير  يتم  إنه  حيث  األوقات؛  أغلب  في  نشطة  وهي 
للصفحة،  األعلى  البار  في  وتقع  البوابة،  في  الخدمات  لجميع 
مستمرة  بصفة  تعمل  ال  التي  الروابط  بعض  هناك  كان  وإن 
في بوابة مصر لمؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 

وخصوًصا رابطة »اإلصدارات«.

معبِّرة  أسماًء  حملت  الروابط  أن  نجد  كما 
عن محتواها، كما يمكن التنقل أو التصفح 
الصفحة  إلى  البوابة  داخل  أي صفحة  من 
توفير  يتم  حيث  كبيرة؛  بسهولة  الرئيسة 
رابطة مخصصة لذلك في مكان ثابت على 
أنها  ويالَحظ  الصفحات،  جميع  مستوى 
تحميلها  يسهل  مما  يَّة،  َنصِّ روابط  جميًعا 
تقدَّم  التي  الروابط  من  أكثر  البوابة  على 
على هيئة صور. والجدير بالذكر أن جميع 
البوابات ال يتم فيها تمييز الروابط التي يتم 
زيارتها بلون مختلف عن اللون المقدَّم بها.

الروابط الخارجية:
توفِّر  البوابات  جميع  أن  الدارسة  أظهرت 
روابط خارجية، وإن كانت تختلف من بوابة 
إلى أخرى، وعموًما فالبوابات كلها تحرص 
المحلية  الهيئات  بعض  مواقع  تقديم  على 
والعالمية ذات الصلة بوزارات االتصاالت 
ما  نماذجها   ومن  المعلومات،  وتكنولوجيا 

يوجد في الشكلين رقم )11( ورقم )12(. 
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مها بوابة  شكل رقم )11( صورة من الروابط الخارجية التي تقدِّ

مجتمع املعلومات ملنطقة االسكوا.

مها بوابة مرص ملؤرشات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. الشكل رقم )13( بيانات التوثيق التي تقدِّ

مها بوابة مجتمع املعلومات املرصي. الشكل رقم )14( بيانات التوثيق التي تقدِّ

شكل رقم )12( صورة من الروابط الخارجية التي 

تقدمها بوابة مجتمع املعلومات املرصي.

العدد الثاني يونيو 2015

بوابات مجتمع المعلومات: ... - د/ دينا محمد فتحي عبد الهادي

التحديث:
ُيعتبر معدَّل تحديث المعلومات من أهم معايير 
الحكم على كفاءة البوابة، وهو -بالطبع- يؤثِّر 
بشكل كبير في معدل استخدامها، وقد تبيَّن من 
الدراسة أن المعلومات الواردة بالبوابات محل 
الدراسة َتتَِّسم بالحداثة، ويختلف معدل التحديث 
يتم  ما  -وهو  يومي  تحديث  بين  للمعلومات 
في بوابة مجتمع المعلومات المصري، متفًقا 
التي تحرص على عرض  البوابة  مع طبيعة 
الحال  هي  -كما  شهري  وتحديث  األخبار-، 
لمنطقة  المعلومات  مجتمع  بوابة  من  كل  في 
)اإلماراتية(  الوطنية  اللجنة  وبوابة  االسكوا، 

للقمة العالمية لمجتمع المعلومات-.

توثيق البوابات:
البوابات، وإن  البوابات في وجود عناصر توثيق  اشترك جميع 
وُتعتبر  المقدَّمة،  البيانات  مقدار  في  تختلف  العناصر  تلك  كانت 
من  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  لمؤشرات  مصر  بوابة 
أكثر البوابات التي تظهر البيانات؛ حيث إنها تذكر الجهة المسئولة 
عن تصميم البوابة، وتاريخ إنشاء البوابة، وتاريخ آخر تحديث، 
ويضاف إلى ذلك تحديد نوع المحرك االستكشافي، ودرجة نقاء 

الصورة.
البوابة،  إنشاء  تاريخ  بذكر  الدراسة  محل  البوابات  اهتمَّت  وقد 
وظهوره بشكل مستمر في أسفل الصفحة الرئيسة، وتميزت بوابة 
مجتمع المعلومات المصري بأنها تقدِّم أسماء الرعاة المسئولين 

عن الموقع. }انظر: الشكل رقم )14({. 
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في  عدادات  أي  وجود  من  الدراسة  محل  البوابات  َخَلت  وقد 
الصفحة الرئيسة توضح عدد الزائرين أو المستخدمين للصفحة، 
مع أنها من المؤشرات المهمة التي ترصد مقدار استخدام البوابة.

3 /3 المحتوى: 
طريقة تقديم المحتوى:

يتم تقديم المحتوى بشكل أساسي في البوابات محل الدراسة من 
أو  الصوتية  الملفات  استخدام  يتم  وال  يَّة،  النَّصِّ الملفات  خالل 
المرئية في تقديم المحتوى إال في بوابة واحدة هي بوابة مصر 
واحد،  قطاع  في  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  لمؤشرات 
من خالل مقطع فيديو، وال يظهر بوضوح في الصفحة الرئيسة. 
يَّة إلى طبيعة المحتوى  وربما يعود االعتماد على الملفات النَّصِّ
االستراتيجية  والخطط  واألخبار  التقارير  شكل  على  يقدَّم  الذي 
الرغم  على  والمبادرات،  العمل  وورش  المؤتمرات  وعروض 
من أن معظم البوابات العالمية تعتمد اآلن على الملفات الصوتية 

يَّة. والمرئية إلى جانب الملفات النَّصِّ
أن  ُوِجَد  المحتوى،  تقديم  بها  يتم  التي  الطريقة  دراسة  وعند 
التقارير تحتل المرتبة األولى؛ حيث إنها توجد في جميع البوابات 
هي:  بوابات،  ثالث  في  تقدَّم  التي  األخبار  تليها  الدراسة،  محل 
المعلومات  مجتمع  وبوابة  المصري،  المعلومات  مجتمع  بوابة 
لمنطقة االسكوا، وبوابة اللجنة الوطنية )اإلماراتية( للقمة العالمية 

لمجتمع المعلومات.
كما اهتمت البوابات -ما عدا بوابة مجتمع المعلومات المصري- 
بتوفير نصوص بعض الوثائق المنشورة ذات العالقة بالموضوع، 
هذه  ومعظم  البوابة،  خالل  من  وطباعتها  تحميلها  يمكن  والتي 

.PDF الوثائق يتم تقديمها في شكل ملف

العناوين المستخدمة: 
من  تختلف  أنها  نجد  معبِّرة،  عناوين  باستخدام  يتعلق  فيما  ا  أمَّ
بوابة إلى أخرى، وإن اتفقت بوابة مصر لمؤشرات االتصاالت 
لمنطقة  المعلومات  مجتمع  وبوابة  المعلومات،  وتكنولوجيا 

اللجنة الوطنية )اإلماراتية(  االسكوا، وبوابة 
في  المعلومات،  لمجتمع  العالمية  للقمة 
تمثِّل  األغلب-  -في  التي  العناوين  صياغة 
والمؤتمرات  واالجتماعات  الورش  عناوين 
كثير  في  أنها  كما  المحتوى،  يغطيها  التي 
للخطط  التقارير  تواريخ  تحمل  األوقات  من 

االستراتيجية.
المعلومات  مجتمع  بوابة  أن  نجد  بينما 
العناوين، وتوضح مضمون  المصري سهلة 
استخدام بعض  يتم  المحتوى، وقصيرة، كما 
كجزء  العالمية  والماركات  الشركات  أسماء 
البوابة  طبيعة  إلى  يرجع  وهذا  العنوان،  من 
بأحدث  المستخدم  إعالم  على  تقوم  التي 

األخبار وآخر التطورات. 
كما يالَحظ تكرار بعض العناوين المستخدمة 
االتصاالت  لمؤشرات  مصر  بوابة  في 
آخر  اختالف  مع  المعلومات،  وتكنولوجيا 
تقديم  لطبيعة  وذلك  العنوان؛  من  جزء 
ولكن  نفسه  الموضوع  تحمل  مؤشرات 

لمجاالت متعددة.
طبيعة المحتوى المقدَّم: 

في  المقدم  المحتوى  طبيعة  دراسة  عند 
البوابات، ُوِجَد أن:

تعتمد  المصري  المعلومات  مجتمع  بوابة 
بشكل أساسي على األخبار التي ُتْعَرض في 
له  ما  بكل  تتصل  والتي  الرئيسة،  الصفحة 
عالقة بواقع تكنولوجيا االتصاالت الموجودة 
األخبار  وهذه  العربية،  مصر  جمهورية  في 
موضوعي  بتصنيف  وتكرارها  توزيعها  يتم 
أعلى  في  الموجودة  الروابط  في  أخرى  مرة 
المعلومات  تختلف  ال  وبالتالي  الصفحة، 
المعلومات  عن  الروابط  في  الموجودة 
}انظر:  الرئيسة.  الصفحة  في  الموجودة 

الشكل رقم )15({.

اإلحباث والدراسات
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المقدَّم  المحتوى  بطبيعة  يتعلق  فيما  ا  أمَّ
االتصاالت  لمؤشرات  مصر  بوابة  في 
تقسيم  فيها  فيتم  المعلومات،  وتكنولوجيا 
المحتوى الموضوعي على هيئة مجموعات 
مة إلى خمسة عناصر،  منفصلة، وهي مقسَّ

هي: 
هذا 	  وفي  المختلفة«   »المبادرات 

والبرامج  المبادرات  يتم عرض  العنصر 
المجاالت  في  تقديمها  تم  التي  الخاصة 
المختلفة، مثل )التعليم، والصحة، وتنمية 

قدرات المرأة(.
»المؤشرات«  وهو القطاع الغالب 	 

على البوابة، ويقدَّم بطريقتين:
الروابط، -  خالل  من  ُمَجمَّعة  طريقة 

األساسية  بالبنية  المؤشرات،  »تعريف 
والنفاذ وتحليالت متقدمة، واستعالمات 

المؤشرات«. 
كل -  يتم عرض  حيث  منفصلة،  طريقة 

موضوع على ِحَدة. 

تعريف المؤشرات  وفي هذا العنصر يتم تقديم عرض 	 
لجميع موضوعات المؤشرات الموجودة بالبوابة، وهي مقسمة 
لتكنولوجيا  األساسية  »البنية  هي  موضوعات،  سبعة  على 
المعلومات، واألسرة، ومؤسسات األعمال الحكومية، ومراكز 
والمؤشرات  والتعليم،  واإلنترنت،  للنفاذ،  العامة  الخدمة 
ونبذة  عنوان  إعطاء  يتم  موضوع  كل  وتحت  االقتصادية«، 
رسًما  يعطي  عليه  الدخول  وعند  مؤشر،  كل  عن  مختصرة 

بيانيًّا.
ا فيما يتعلق بالبنية األساسية والنفاذ وتحليالت متقدمة  	  أمَّ

لة. فهي روابط ال تعمل؛ حيث إنها غير ُمفعَّ
استعالمات المؤشرات  وهي خدمة مميزة يتم من خاللها 	 

الحصول على أي مؤشر من خالل البحث في قاعدة بيانات 
تحتوي مجموعة من الحقول، وهي )قطاع، وقطاع فرعي، 
والمؤشرات، والسنة(، وأمام هذه الحقول توجد قوائم منسدلة 
يتم االختيار منها، ثم يتم عرض المؤشر في شكل رسم بياني. 

}انظر: الشكل رقم )16({. 

شكل رقم )15( روابط املعلومات املوجودة يف بوابة مجتمع املعلومات املرصي.

شكل رقم )16( خدمة استعالمات املؤرشات يف بوابة مرص ملؤرشات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

العدد الثاني يونيو 2015

بوابات مجتمع المعلومات: ... - د/ دينا محمد فتحي عبد الهادي
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في  مميزة  االقتصادية بصورة  المؤشرات  تقديم  يتم  أنه  ويالَحظ 
ومتوسط  المالي  بالجانب  عالقة  له  ما  كل  تقدِّم  وهي  البوابة، 
وتكنولوجيا  االتصاالت  بقطاع  المرتبطة  واالستثمارات  األسعار 

المعلومات.
»رأي خبراء المنظمات الدولية«، وفيه يتم عرض رأي أحد 	 

المعلومات،  مجتمع  لقياس  مصر  جهود  حول  المتخصصين 
ويتم ذلك من خالل مقطع فيديو. 

النشرات 	  بتقديم  تقوم  وهي  والمطبوعات«،  »اإلصدارات 
االتصاالت  لمؤشرات  والسنوية(  السنوية،  وربع  )الشهرية، 
 ،2012 حتى   2009 عام  من  وذلك  المعلومات،  وتكنولوجيا 
بسياسات  الخاصة  والدراسات  األبحاث  بعض  تقديم  يتم  كما 
  .PDF االتصاالت، وجميع هذه التقارير تقدَّم في شكل ملفات

»أخبار وأحداث«، وفيها يتم عرض أخبار أبرز االجتماعات 	 
والمؤتمرات وورش العمل المرتبطة غالًبا بموضوع مؤشرات 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ويتم ترتيب هذه األخبار من 

األحدث إلى األقدم.
الوطنية  اللجنة  بوابة  في  المقدَّم  المحتوى  طبيعة  تناولنا  إذا  ا  أمَّ
أن  فسنجد  المعلومات،  لمجتمع  العالمية  للقمة  )اإلماراتية( 

المعلومات تنقسم إلى قطاعين:
هيئة 	  على  المعلومات  تقسيم  يتم  وفيها  الرئيسة،  الصفحة 

مجموعات منفصلة، الجزء األول فيه عرض مختصر للهدف 

متابعة  وهو  البوابة،  قيام  من  األساسي 
من  وذلك  والتطوير؛  وااللتزام  التنفيذ 
أجل التحقيق األفضل للمجتمع المعلوماتي 
ما  جميع  فيه  يراعى  والذي  اإلماراتي، 
الرامية  العالمية  القمة  في  إليه  التوصل  تم 
بحلول عام 2015 بالتعاون والتنسيق التام 
ا  أمَّ وغيرها.  الحكومية  الجهات  جميع  مع 
»تقرير  تقديم  فيها  فيتم  التالية  المجموعة 
لجنة القمة العالمية حول مجتمع المعلومات 
مميز  تقرير  وهو  اإلمارات«،  دولة  في 
يعطي صورة عن المالمح العامة لمجتمع 
المعلومات اإلماراتي، ويتكون هذا التقرير 
أبرزها  العناصر،  من  مجموعة  من 
مجموعة من خطط العمل المقتَرح تنفيذها 
لتحقيق أهداف القمة العالمية حول مجتمع 
إلى  الخطط  عدد  وصل  وقد  المعلومات، 
اللجنة  11 خطة عمل، وكذلك خطة عمل 
من  مجموعة  عرض  يتم  ثم  الوطنية، 
يتبعها  اللجنة،  بأعمال  تتعلق  التي  األخبار 
التي  والمنشورات  الوثائق  بعض  عرض 
يمكن تحميلها، وهي قرار مجلس الوزراء 

الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية.

م إلى خمسة أقسام:	  والمحتوى المقدَّم في الروابط مقسَّ
من 	  كبيرة  يتم عرض مجموعة  وفيها  اإلمارات«،  »مبادرات 

المبادرات والمشروعات ذات الصلة بخطوط عمل القمة العالمية 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة في ضوء المبادئ المنصوص 

المبادرات من  البحث في هذه  عليها، ويتم 
تحديد  خاللها  من  يتم  بيانات  قاعدة  خالل 
)الجهة، وخطة العمل، والسنة(، ولكن عند 
تجريب هذه اإلمكانية ُوِجَد أن معظمها غير 

اإلحباث والدراسات

شكل رقم )17( روابط املعلومات املوجودة يف بوابة اللجنة الوطنية )اإلماراتية( للقمة العاملية ملجتمع املعلومات.
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الشكل رقم )18( ظهور مكان تسجيل الدخول يف بوابة مرص ملؤرشات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

العدد الثاني يونيو 2015

بوابات مجتمع المعلومات: ... - د/ دينا محمد فتحي عبد الهادي

مفعَّل.
والمعلومات«، 	  االتصاالت  »تكنولوجيا 

االتصاالت  قطاع  بالوصف  يتناول  وهو 
دولة  مركز  يوضح  كما  والمعلومات، 
اإلمارات على المستوى العربي والمستوى 
بالمؤشرات  يتعلق  فيما  ا  أمَّ العالمي، 
واإلحصاءات فيتم عرض أهم المطبوعات 
مجتمع  قياسات  عن  تتحدث  التي  العالمية 

المعلومات.
»مجتمع المعلومات«، حيث يتم تناول كل 	 

ما يتعلق بالقمة العربية لمجتمع المعلومات 
العمل،  وخطط  التعريف،  حيث  من 

والملفات والوثائق. 
توضيح 	  يتم  وفيها  الوطنية«،  »اللجنة 

وهم:  اللجنة،  في  المشاركين  األعضاء 
العامة  والهيئة  الخارجية،  الشئون  وزارة 
قطاع  لتنظيم  العامة  والهيئة  للمعلومات، 

االتصاالت، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء بدولة اإلمارات. 
كما يتم توضيح مواعيد االجتماع الدورية التي يتم عقدها في 

اللجنة.
»المركز اإلعالمي«، وفيه يتم عرض أبرز األخبار المرتبطة 	 

باللجنة، كما توجد فيه مكتبة الصور.
3 /4 الخدمات: 

عند دراسة كيفية االستفادة من الخدمات المقدَّمة في البوابات تبيَّن 
أن هناك بوابتين ال تتطلبان إجراءات محددة للدخول على الخدمات، 
وهما بوابة مجتمع المعلومات المصري، وبوابة مصر لمؤشرات 
مجتمع  بوابة  أن  نجد  بينما  المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت 
المعلومات لمنطقة االسكوا يوجد بها مكان إلعداد اسم المستخدم 
وكلمة سر، ولكن ذلك ليس مؤثًرا في تقديم بعض الخدمات، حيث 
يمكن التعامل مع بعض صفحات البوابة دون حجب }انظر: الشكل 
رقم )18({، في حين أن بوابة اللجنة الوطنية )اإلماراتية( للقمة 
العالمية لمجتمع المعلومات بها رابطة تسجيل الدخول، ولكنها غير 

لة في الوقت الحالي. مفعَّ

الخدمات التفاعلية:
الثاني  الجيل  ظهور  -بعد  البوابات  تحرص 
عدد  وزيادة   ،)web2.0( الويب  تقنيات  من 
االجتماعي-  التواصل  مواقع  مستخِدِمي 
ُتَمكِّن  التي  التفاعلية  الخدمات  إضافة  على 
المستخدمين من متابعة أحدث ما ُيْعَرض في 
البوابة، من خالل »فيس بوك« أو »تويتر«، 
إمكانية  بإضافة  البوابات  بعض  سمحت  كما 
والدراسات  المواد  وتقييم  تعليقات،  وضع 

الموجودة بالبوابة.

وعند دراسة وجود الخدمات التفاعلية في البوابات محل الدراسة، 
المعلومات  مجتمع  بوابة  عدا  ما  البوابات  في  موجودة  أنها  تبيَّن 
لمنطقة االسكوا. وعند دراسة أنواع الخدمات التفاعلية الموجودة 
ُلوِحَظ أنها توجد في الصفحة الرئيسة على هيئة روابط تربط البوابة 
التواصل  مواقع  على  موجودة  البوابة  باسم  مصمَّمة  بصفحات 
االجتماعي، ويتفاعل فيها مستخدمو البوابة. وتبيَّن أن بوابة مجتمع 
بمشاركة  تسمح  التي  الوحيدة  البوابة  هي  المصري  المعلومات 
األخبار الموجودة بها على مواقع التواصل االجتماعي، كما تسمح 

أيًضا بإضافة تعليقات عليها. }انظر: الشكل رقم )19({. 
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محركات البحث: 
للمستخدم  يسمح  داخلي  بحث  محرَك  البوابات  من  الكثير  يوفِّر 
البوابة، وذلك عن طريق كتابة  بالبحث من خالله في محتويات 
البوابة  تقوم  ثم  البوابة،  في  الموجودة  المصطلحات  أو  الكلمات 
بعرض صفحة النتائج، وبعدها يتم عرض صفحة المعلومات التي 

تحتوي هذه الكلمات.
وعند دراسة مدى توافر هذا المعيار في البوابات محل الدراسة، تبيَّن 
أن بوابة مصر لمؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات هي 
الوحيدة التي ال تقدم هذه الخدمة، في حين يقدِّمها باقي البوابات، وإن 
كانت ال تعمل بكفاءة عالية في بوابة مجتمع المعلومات المصري 
التي تقتصر على قطاع األخبار فقط، بينما نجد عند استخدامها في 
بوابة اللجنة الوطنية )اإلماراتية( للقمة العالمية لمجتمع المعلومات 
أنه يتم عرض مجموعة من النتائج ليس لها أي عالقة بالمصطلحات 
الداخلي بكفاءة  البحث  البحث، ويعمل محرك  الواردة في محرك 

عالية جدًّا في بوابة مجتمع المعلومات لمنطقة االسكوا.

النتائج: 

نقدم فيما يلي أبرز النتائج التي تم التوصل إليها:

المستوى 	  على  عامة  بصفة  قليلة  المعلومات  مجتمع  بوابات 
المعلومات،  لمجتمع  اليونسكو  مرصد  وأبرزها:  العالمي، 
مجتمع  قياس  وبوابة  األوروبي  المعلومات  مجتمع  وبوابة 

المعلومات.

رغم 	  للغاية،  محدودة  المعلومات  لمجتمع  العربية  البوابات 

بدء شيوع التوجه نحو مجتمع المعلومات 
والمعرفة في معظم البلدان العربية.

البوابات األربع التي تم اختيارها للدراسة 	 
لمنطقة  المعلومات  مجتمع  }بوابة 
المعلومات  مجتمع  وبوابة  االسكوا، 
لمؤشرات  مصر  وبوابة  المصري، 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وبوابة 
اللجنة الوطنية )اإلماراتية( للقمة العالمية 
لمجتمع المعلومات{ حديثة النشأة؛ إذ تعود 
 ،2010 إلى عام  منها  بوابات  نشأة ثالث 
ونشأت بوابة مصر لمؤشرات االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات عام 2011.

توجهاتها؛ 	  في  متنوعة  العربية  البوابات 
فبوابة االسكوا تقدِّم معلومات حول الوضع 
الراهن لمجتمع المعلومات في منطقة غربي 
المعلومات  مجتمع  بوابة  تقدِّم  بينما  آسيا، 
المصري صورة عن كل ما له عالقة بمجال 
في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
مصر، كما تعرض بوابة مصر لمؤشرات 
أبرَز  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
مصر  تقدُّم  مدى  تعكس  التي  المؤشرات 
في التحول إلى مجتمع المعلومات، وتهدف 
للقمة  )اإلماراتية(  الوطنية  اللجنة  بوابة 
توفير  إلى  المعلومات  لمجتمع  العالمية 

اإلحباث والدراسات

الشكل رقم )19( ظهور الخدمات التفاعلية يف بوابة مجتمع املعلومات املرصي.
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والجهات  الوطنية  اللجنة  بين  تواصل  قناة 
الخبرات  تبادل  ملتقى  وهي  المعنية، 

وعرض تنفيذ المبادرات.

الفعال 	  بالتواصل  العربية  البوابات  اهتمام 
مع المستخدمين.

العربية 	  البوابات  في  المحتوى  تقديم  يتم 
باللغتين العربية واإلنجليزية.

الداخلية، 	  الروابط  العربية  البوابات  توفِّر 
كانت  وإن  الخارجية،  الروابط  توفِّر  كما 

تختلف من بوابة إلى أخرى.

البيانات، 	  بتوثيق  العربية  البوابات  تهتم 
فضاًل عن التحديث المستمر، وإن تفاَوت 

من بوابة ألخرى.

في 	  أساسي  بشكل  المحتوى  تقديم  يتم 
الملفات  خالل  من  العربية  البوابات 
يَّة، وال يتم استخدام الملفات الصوتية  النَّصِّ

أو المرئية إال في أضيق الحدود.

الوصول 	  بتوفير  البوابات  من  ثالٌث  يهتم 
للوثائق والمطبوعات ذات العالقة بالمجال. 

تتنوع طبيعة المحتوى من بوابة ألخرى؛ 	 
فبوابة مجتمع المعلومات المصري تركز 
والتطورات  واألحداث  األخبار  على 
مجموعات،  إلى  تقسيمها  مع  الجارية 
االتصاالت  لمؤشرات  مصر  بوابة  ا  أمَّ
على  تركز  فهي  المعلومات  وتكنولوجيا 
عرض مؤشرات مجتمع المعلومات، بينما 
تهتم بوابة اللجنة الوطنية )اإلماراتية( للقمة 
العالمية لمجتمع المعلومات برسم المالمح 
اإلماراتي وفًقا  المعلومات  لمجتمع  العامة 
ألهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

يمكن االستفادة من خدمات البوابات بسهولة ودون كلمة سر 	 
أو إنشاء حساب خاص، ومن َثمَّ فهي متاحة بالمجان للجميع 

بصفة عامة.

مرتبطة 	  وهي  بوابات،  ثالث  في  التفاعلية  الخدمات  توجد 
بإضافة  السماح  عن  فضاًل  االجتماعي،  التواصل  بمواقع 

التعليقات في بوابة مجتمع المعلومات المصري.

ال 	  بعضها  كان  وإن  داخلية،  بحث  محركات  البوابات  توفِّر 
يعمل بفاعلية.

التوصيات:

ضرورة التوسع في إنشاء بوابات مجتمع المعلومات في العالم 	 
أو على مستًوى وطني؛  إقليمي  العربي، سواء على مستًوى 
واإلنجازات  بالمبادرات  التعريف  في  الكبيرة  لقيمتها  نظًرا 
بالخدمات  المواطنين  توعية  عن  فضاًل  والتطورات، 

اإللكترونية المتاحة.

الخاصة 	  العالمية  والمواصفات  بالمعايير  االلتزام  ضرورة 
بتصميم البوابات.

يجب أن تستفيد البوابات العربية المتاحة لمجتمع المعلومات-	 
تقدِّمها-  التي  بنيتها وتنظميها ومحتواها والخدمات  من حيث 
وخاصة  العالمي،  المستوى  على  المتاحة  الجيدة  النماذج  من 

بوابة مجتمع المعلومات األوروبي.

ضرورة االهتمام بتحديث البيانات المتعلقة باألنشطة والخدمات.	 

فائدة في 	  لها من  لما  بتوفير ملفات مرئية؛  ضرورة االهتمام 
عرض البيانات المقدَّمة.

مباشرة 	  خدمات  بتقديم  العربية  البوابات  تهتم  أن  المفيد  من 
للمواطنين فيما يتعلق بالصحة والتعليم والحكومة اإللكترونية 

وما إلى ذلك.

ضرورة االهتمام بمحركات البحث الداخلية، وُسُبل الوصول 	 
السريع والسهل للمعلومات في البوابات.

العدد الثاني يونيو 2015

بوابات مجتمع المعلومات: ... - د/ دينا محمد فتحي عبد الهادي
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policy of library staff;
4. Introducing professional certification programmes to be a 

requirement of appointment to some managerial positions;
5. Offering adequate training programmes locally and 

reducing the cost;
6. Establishing training units in bigger libraries to embark 

upon regular staff training;
7. Organizing locally professional conferences, seminars 

and workshops to discuss current issues in library and 
information sciences.

8. Encouraging scholarly publications and providing 
incentive for those who publish scholarly articles.

9. Initiating discussion forums and blogs for librarians where 
participation will be open to discuss issues and share 
skills, competences, experiences and knowledge among 
members of the profession.
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Although the entire sample agreed on 
the importance of training activities for 
professional development, only few usually 
participate in those activities. This small 
percentage is strong evidence that more 
attention should be attached to Continuing 
Professional Development for library 
professionals in the State of Kuwait. Although 
more training opportunity should be given 
to ordinary employees, top employees’ 
chances are higher in most libraries. On the 
other hand, moral and financial incentives 
to motivate library professionals to develop 
themselves were found inadequate. Library 
employees in public and school libraries in 
the State of Kuwait are promoted according 
to the number of years they spent in services. 
Participation in CPD activities is not 
considered in the promotion policy of library 
administrations, thus ignoring the vital 
role staff promotion places in motivating 
library workers not only to take part in 
these activities but also to be productive. 
Inadequacy of training programmes locally 
and the high cost of those provided abroad 
were mentioned as the main obstacle to the 
participation of library professionals in staff 
training programmes along with the none 
recognition of the value of those trainings 
for the their career and inadequate financial 
and moral incentive to motivate them
Recommendations
To encourage participation of librarians 
in Continuing Professional Development 
)CPD( activities, decision makers, library 
administrators and library professional 
associations should redouble initiatives and 
join efforts by:
1. Giving opportunities to library staff to 

take part in CPD activities;
2. Providing adequate moral and financial 

incentives to encourage them;
3. Considering participation in CPD 

activities in elaboration of promotion 

annual meetings and workshops to broaden the horizon of its 
employees to the newest development in the field.
However, these efforts were perceived by the majority of the 
sample of this study )75%( as not being enough to motivate 
librarians. Moreover, 67 percent feel that CPD activities 
are not convenient since they do not add any value to their 
current position. Public and school librarians reported that 
their promotion is based on number of years in service and 
that training, certification or any other CPD activities are not 
considered in their appraisal and promotion. They see the fact 
that taking fact training courses, attending workshops and 
conferences, or publishing research papers are not valuable 
since no financial or moral incentives are expected. 
Most library professionals in the State of Kuwait are not current 
with new development in the field of library and information 
science, since they rarely participate in CPD programmes 
that should make them aware of the changing environment 
of information technology in their work environment. 
Complaints were made about scarceness of opportunities for 
library professionals to participate in Continuing Professional 
Development programmes. Moral and financial incentives to 
motivate such programmes were modest.
Conclusion

Continuing Professional Development is essential for library 
professionals. It is the ideal approach to building on and 
updating previously acquired knowledge, skills and attitudes. 
It refreshes and broadens the horizon of library professionals to 
make them aware of changes in their subject area. Continuing 
Professional Development keeps them intellectually and 
professionally alive and improves the quality and sustainability 
of their services. 
It can be concluded from this study that most of library 
professionals in the State of Kuwait have academic qualification 
in library and information sciences )81.5 percent(. Given that 
professional qualification requires certain criteria, only few of 
them are professionally qualified, since those criteria are mainly 
lacking. Library and information skills of library professionals 
were found deficient. Only 19.5 percent have excellent computer 
and search skills, Meanwhile 30.4 percent were not using any 
library management system. Google was found the most familiar 
search engine which is not a specialized search engine for 
librarians. These deficiencies in necessary library and information 
skills have tremendous negative effects on the efficiency and 
effectiveness of library services in the State of Kuwait.
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starting from college degrees to formal coursework, 
conferences and informal learning opportunities, both for 
personal development and for career advancement. One of the 
most crucial professional development activities is informal 
learning through self-directed reading with the purpose of 
enhancing one’s general knowledge in the fields related to 
his profession. Reading professional journals and following 
professional forums is vital in keeping you up-to-date with 
newest information in your field.
Professional reading was mentioned by Corcoran and 
McGuinness )2014( to be one of the central activities of 
CPD. It allows individuals to follow latest researches done 
by his fellows and be current about new approaches. They 
recommend employers to encourage their employees to take 
part in such activities and urged librarian to be engaged in these 
activities for not only their career advancement but also for 
their personal development.
One important factor of CPD benefit raised by Massis )2010( 
was sharing the information gained during a CPD activity with 
colleagues. This can be accomplished through a report-out to 
colleagues at a meeting, or one-on-one discussions with others 
performing similar functions.
Library professionals in the State of Kuwait were found not 
current with latest information in the field. Only 3.2 percent 
were reading at least one professional periodical, and 3.3 
percent were following at least one professional forum, whereas 
97.8 were not reading any professional journal and 96.7 were 
not following or participating in any professional forum 
)Table VIII(. This fact need to be tackled by motivating library 
professionals to be involved in these vital activities which are 
fundamental to their personal and career development.
Responsibility and obstacles to CPD
Continuing Professional Development is crucial not 

only for library professionals but also 
for professionals of any other service 
field where knowledge and technology 
advancement is constant. It contributes 
to the refreshment of previously acquires 
knowledge, and assistance in learning new 
skills. Participation in CPD activities as a 
mean of improvement and life-long learning 
is a shared responsibility of employers and 
librarians themselves.
The major employers of library professionals 
in the State of Kuwait are Ministry of 
Education and higher education institutions. 
Library Administration, a department under 
Academic Development sector of Kuwait 
Ministry of Education, is responsible for 
both public and school libraries. Since 
2005, the department has been making great 
efforts to update public and school library 
facilities. Now a union catalog of all public 
libraries using Horizon system has been put 
in place. More than 90 percent of public 
libraries have internet services. School 
libraries are somehow lagging behind in this 
regard where no library management system 
is available and most of school libraries do 
not have internet facilities. The department 
also makes efforts to train the employees 
in the sector to equip them with newest 
skills and tools to tackle the changes in the 
field. It organizes pre-service and in-service 
training courses to develop and improve the 
skills of employees. In addition, it organizes 

Table VII: Membership of librarians in professional associations

Membership

Public 
librarians

School 
librarians

A
cadem

ic 
librarians

Special 
libraries

Total

Percentage

Not member of any library association 40 33 7 8 88 95.7%

Library and information Association of Kuwait 
)LIAK( 0 0 2 1 3 3.2%

Other library Association 0 0 1 0 1 1.1%



81

A Study of the Continuing Professional Development of Library Professionals in the State of Kuwait
Ahmad Abalkhail, Naser Al-Kurainj , Ousmane A. Camara 

while 95.7 percent are neither a member of 
LIAK nor any other regional or international 
library association. 43.5 percent of the 
sample does not even know about the 
existence of this association )Table VII(.
Professional association membership 
patterns fluctuate widely depending 
upon how well professional body meet 

the interests and needs of their members 
)McCroskey & O’Neil, 2010(, and how 
individuals members are motivated to 
participate in the activities. Therefore, 
we estimated that either the Library and 
Information Association of Kuwait )LIAK( 
was not successful to meet the need of 
current members and subsequently attract 
prospective members, or there is not enough 
incentive to encourage membership in 
professional associations. Nonetheless, 
our investigation revealed that LIAK do 
organize training courses, workshops and 
seminars to play a part of its role. It hosted 
and participated actively in Special Library 
Association –Arabian Gulf Chapter )SLA-
AGC( conference held in the State of 
Kuwait in April 2009.
Professional development includes all 
types of facilitated learning opportunities, 

librarians did not attend any training course during the 
last two years, while only 14.1 percent attended taken one 
training course, 4.3 percent attended two trainings, and 1.1 
percent attended three training courses or more )Table VI(. As 
training, here again participation in professional conferences, 
workshops or seminar was perceived as rare activity; 86 out 
of 92 )93.4%( did not attend to any professional conference, 
workshop or seminar during the last two years.

Membership in Professional Associations
A professional association plays an important role to further 
the cause and the interests of the profession and individuals 
engaged in that profession. To contribution in the development 
and progression of its members, professional associations 
organize meetings, seminars, workshops and conferences to 
discuss common issues, discourse and highlight advancement 
and development of their professions. They usually emphasize 
on best practices that enhance the performance and career 
development of individuals belonging to those associations. 
A professional association facilitates social recognition of 
an occupation as a profession in the public and legal realm 
)Markova, Ford, Dickson, & Bohn, 2013(. Professional 
associations have a primary role in supporting and raising 
awareness in professional development and providing 
opportunities to gain practical skill through active participation 
in professional activities )Mathew, Baby, & Pillai, 2011(
Although Library and Information Association of Kuwait 
)LIAK( has been in activities since 2005, only 4 person of 
the sample )4.3%( reported to be a member of the association 

Table VI: Attendance in training courses during the last two years

Frequency

public 
librarians

School 
librarians

A
cadem

ic 
librarians

Special 
libraries

Total

Percentage

None 34 30 3 7 74 80.4%
One training 4 3 4 2 13 14.1%
Two trainings 2 0 2 0 4 4.3%
Three trainings 0 0 1 0 1 1.1%
Total 40 33 10 9 92 100%
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the sample was excellent in computer and searching skills.
The sample was asked to express their use frequency of library 
management systems, search engines and databases. Despite 
the popularity of Millennium, Horizon and Symphony as 
library management systems among librarians today, only 28.3 
percent of the sample was always using these systems )Table 
V(. Whereas 30.5 percent of the sample did not use them at all 
and 17.4 percent use them rarely. Oddly, most of public and 
school librarians still use traditional approaches to catalog their 
books writing the labels by hand. Unavailability of computer 
and internet facilities in their work places where mentioned 
by many school librarians as the reason of their non-usage of 
computer for their jobs.
For search engines, Google was the most familiar search engine 
among the sample, 63 of the sample )68.5 %( reported to be 
using it always. But, when they were asked to make difference 
between Google and Google Scholar, only 20 percent could do 
so. Although EBSCO Databases are dominating the full text 
searching arena especially after the introduction of EBSCO 

discovery services, a platform where you can search all the 
including databases in a single platform, only 16.3 percent 
were using it always while 32.6 percent were not using it at all. 
Similarly, ProQuest were used by only 10.9 percent on a daily 
basis whereas 43.5 percent did not use it at all.
Library, Information Science and Technology Abstracts 
)LISTA( is one of leading database for library professionals. 
Despite its popularity among librarians, library professionals 
in the State of Kuwait were found not familiar with it. Only 
7.6 percent were reported to be using it on a daily basis, while 

58.7 percent did not use it at all and only 13 
percent use it sometimes. This fact was due, 
according to most of the sample, to lack of 
internet facilities and not being subscribed 
to these databases.
Continuing Professional Development 
)CPD( Activities:
Every professional in the modern 
information and technology era has to adapt 
himself to the rapidly growing knowledge 
society. Each and every professional must 
keep in mind and be aware of the constant 
change and innovation that are taking place 
in our modern society.
Attendance in Training courses
The knowledge we gain through formal 
professional education is essentially 
theoretical. To put that knowledge in practice, 
most professional education programmes 

provide filed work to the students before 
graduation. This is generally considered 
as pre-service training. Moreover, some 
employers provide their new recruits with 
pre-service training to prepare them for 
their tasks. Furthermore, most employers 
introduce in-service training to maintain and 
update the skills of their employees as the 
work environment is in constant changes. 
However, the majority 80.4 percent of 

Table V: Use of library systems, search engines and databases

Not
)%(

Rarely
)%(

Sometimes
)%(

Always
)%(

Google 7 )7.6( 9 )9.8( 13 )14.1( 63 )68.5(

EBSCO Databases 30 )32.6( 23 )25( 24 )26.1( 15 )16.3(

ProQuest Databases 40 )43.5( 27 )29.3( 15 )16.3( 10 )10.9(

LISTA Database 54 )58.7( 19 )20.7( 12 )13( 7 )7.6(
Library Systems )Horizon, 
Millennium or Symphony( 28 )30.4( 16 )17.4( 22 )23.9( 26 )28.3(
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public and school librarians think that they 
can do their work efficiently without using 
computers. Academic librarians were much 
better in this regard where 60 percent )6 
out of 10( were excellent, and 30 percent 
)3 out of ten( were very good in computer 
use and searching information resources. 
This advantage might be due to the fact that 
most of academic library participated in this 
study own a Master’s degree in library and 
information sciences and are all exposed to 
computer in their workplace on a daily basis. 
Despite that, computer and searching skills 
of library personnel in the State of Kuwait 
in general were good, 55.5 percent of the 
sample were between good, very good and 
excellent )Table IV(.  Only 19.5 percent of 

an experience of less than five years. It is worth noting that 27 
of sample )29.3%( have been working in libraries for more 
than 15 years which might indicate a level of job security and 
stability among librarians in the State of Kuwait. 
Computer and Searching Skills
Computer and new information technology skills are 
indispensable in managing library and information centers due 
to digitization of information resources. Information retrieval 
needs special information skills. Library professionals, 
therefore, should be equipped with those skills in order to do 
their job effectively and efficiently. 
The majority of public and school librarians participating in 
this study, about 52.5 percent of public librarians )21 out of 40( 
and 57.5 percent of school librarians )19 out of 33( had only 
an average skills in computer use and searching information 
resources. Surprisingly, while they all believe that computer 
is very important in a library, more than 50 percent of the 

Table III:  Work experience of sample librarians

Table IV:  Level of computer and searching skills of sample

Years of experience

public 
librarians

School 
librarians

A
cadem

ic 
librarians

Special 
libraries

Total

Percentage

Lest than 5 years 4 3 3 2 12 13.1%
5 to 10 years 9 9 2 4 24 26.1%
11 to 15 years 14 10 3 2 29 31.5%

More than 15 years 13 11 2 1 27 29.3%

Total 40 33 10 9 92 100%

Type of library Average Good Very Good excellent Total

Public Librarians 21 6 T8 5 40

School Librarians 19 7 4 3 33

Academic librarians 0 1 3 6 10

Special Librarians 1 2 2 4 9

Total 41 16 17 18 92
Percentage 44.5% 17.5% 18.5% 19.5% 100%
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the establishment of the first formal school, Al-Mubarakia 
School, in 1911. 
The question of appointing the right person to manage the 
library was raised. Here the idea of library education was 
put on the table for the first time in the State of Kuwait.2
However, library education was not formally introduced 
in the Kuwaiti educational system until 1977 when a 
department was introduced in Education College of Public 
Authority for Applied Education and Training )PAAET(. 
The department started offering bachelor’s degree in 1998 
with an objective of forming competent librarians to meet 
the need of both public and private educational institutions 
for librarians.
On the other hand, Kuwait University introduced master’s 
degree in library and information sciences since1996 
)Rehman & Marouf, 2008(. It has also initiated library and 

information sciences introduction at under graduate level 
in 2004. Due to limited capacity of these two educational 
institutions to provide the large number of libraries in the 
State of Kuwait with sufficient qualified library workers, 
library administration recruits workers from other related 
field to fill the gap.
Although library education started in 1977 in the State 
of Kuwait, preparing librarians with standard library 
competences did not actually start until 1998 when The 
Basic College at The Public Authority for Applied Education 
and Training introduced bachelor’s degree. The first batch 
of students got their bachelor’s degree four years later to be 
sent into library marketplace. Most of library workers before 
that date were essentially non-library science graduates, 

2* Culled from an Internet source for Kuwait Ministry of Education, Library 

Administration.

who are still in service especially in public 
and school libraries.
Majority of the sample of this study are 
library and information science graduate 
)81.5 percent(, while only 18.5 percent 
received their academic education in other 
fields )Table II(.  Most of them received 
their degrees between ten and twenty years 
ago when the use of computer in library 
science programmes were inadequate.
Library professionals in the State of Kuwait 
have the minimal qualification. Nonetheless, 
they lack necessary skills to optimize their 
productivities and services. This could be 
due to scarceness of their involvement in 
continuing educations activities.

Work Experience
It is evident that academic education 
alone cannot teach student all kind of 
skills they need in work environment. 
Academic education is mostly based on 
theoretical knowledge which can help 
in work environment but cannot be fully 
dependable. To gain practical knowledge, 
training and work experience are essential. 
They help to reach a level of competence 
and skills that enable professionals to do 
their jobs proficiently.
Sample of the study were of different work 
experience. However majority of them 
)86.9%( were found to have an experience 
of more than five years. Only 13.1% have 

Table II: Qualification of sample librarians

Major Public 
librarians

School 
librarians

Academic 
librarians

Special 
librarians Total Percentage

LIS graduate 32 29 8 6 75 81.5%

Non LIS graduate 8 4 2 3 17 18.5%

Total 40 33 10 9 92 100 %
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Results and discussion
A librarian is an information professional 
educated or trained in library and 
information science. The job of library 
professionals is to organize and manage 
information resources and provides 
information services to those with 
information needs. With the information 
technology advancement, being librarian 
needs a formal education in order to get 
qualification necessary for the job.
Qualifications and competences
It was held that everyone can work 
in library and do the job efficiently. 
However, the development in technology 
and library service approaches has proven 
the opposite. Library work, currently, 
requires workers with high qualifications 
and multiple competences in library and 
information sciences. In addition, library 
workers should maintain and update their 
skills regularly through participation in 
Continuing Professional Development 
)CPD( activities to accommodate the 
rapid changes occurring in library field.
The idea of establishing library education 
is not new to the Kuwaiti society. It was 
perceived since the establishment of 
the first library in the State of Kuwait in 
1936. That was twenty-five years after 

librarians in public and special libraries varies between two 
and four. For academic libraries, the number of librarians is 
much higher and varies between five and ten according to 
the size of library. 
To examine the need for Continuing Professional 
Development )CPD( for library professionals in the State of 
Kuwait, a survey questionnaire was used. A hundreds and 
ten )110( questionnaires were administered, of which, 98 
answers were received.  After the answers were examined, 
92 of them were valid and 6 were not. The sample of the 
study consisted of 40 librarians from 15 public libraries, 
33 librarians from 33 school libraries, 10 librarians from 5 
academic libraries, and 9 librarians from 5 special libraries 
)Table I(. These numbers were chosen in proportion to 
number of libraries for each category and the number of 
librarians in those libraries. According to a statistic of 
Ministry of education in January 2014, the State of Kuwait 
possesses about 793 school libraries and 27 public libraries, 
whereas there are about 10 academic libraries and about 15 
special libraries1.
Although the main tool to collect data was survey 
questionnaire, some interviews were conducted to inquire 
some additional data. The interview questions were an 
adaptation of some questions in the survey questionnaire. 
A quantitative and qualitative analysis of collected data was 
carried out.

1* Culled from an Internet source for Kuwait Ministry of Education, 
Library Administration

Table I:  Sample of the Study

Type of library Questionnaire 
administered Valid questionnaire Percentage of valid 

questionnaire

Public libraries 45 40 43.5%

School libraries 35 33 35.9%

Academic libraries 15 10 10.8%

Special libraries 15 9 9.8%

Total 110 92 100 %
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vary significantly, all of them discourse 
upon the ways by which CPD efforts 
can be effective. Their findings were 
more or less identical in terms of 
underlining the importance of CPD to 
equip library workers with skills and 
competences that help them cope with 
the rapid change in the field. Inability 
of library and information science 
programmes to provide its graduates with 
all the necessary skills was emphasized 
)Rehman & Al-Ansari, 2003; Rehman & 
Marouf, 2008(. Pre-service and in-service 
trainings were rigorously implored to face 
the problem )Marouf & Rehman, 2004; 
Al-Athari & Zairi, 2002; Leong, 2008(. 
In addition, financial and moral incentives 
were solicited to encourage library 
professionals to regularly take part in 
CPD activities )Monk, 2004(. It was noted 
that the responsibility for taking part in 
CPD activities is a shared responsibility 
of library administrations and library 
staff themselves )Ondari-Akemwa, 2000(. 
Recommendations to embark upon CPD 
implementation were made. It’s clear 
that the previous studies dealt with the 
issue of CPD implementations none has 
dealt with public, school, special and 
academic libraries all together in an Arab 
environment such as the State of Kuwait.
Problem and objectives of the study
It is a common belief that library and 
information education programmes 
are unable to produce workers with all 
essential skills to work in libraries )Akanji 
& Ola, 2006(. It is also obvious that 
information technology as well as library 
and information service approaches 
are developing at great speed. This fact 
necessitates long-lasting professional 
development activities for library workers.
The common purpose of Continuing 

Professional Development shared among institutions is 
to improve ability of their personnel to do their job with 
efficiency. It engages personnel in course of actions which 
improve their skills and knowledge as well as equip them 
with tools that facilitate their everyday tasks. Unless library 
personnel undergo Continuing Professional Development 
activities, they will not be able to cope with constant 
changes in library and information field. It’s certain that 
“Without relevant and appropriate training, employees of 
an organization may fail to perform at the level expected of 
them, which may ultimately lead to the collapse of business 
and organization” )Ondari-Akemwa, 2000(.
Library administrations in the State of Kuwait have made 
considerable efforts to modernize libraries’ facilities to meet 
international standards. However, the skills and competence 
of library professionals working in those libraries remain 
questionable, and initiatives to provide Continuing 
Professional Development programmes are rare.
This paper investigates the need for Continuing Professional 
Development for library professionals in the State of Kuwait. 
It aims at identifying qualifications and competences of 
library professionals working in public, school, academic 
and special libraries. It also highlights the frequency of their 
attendance and participation in Continuing Professional 
Development activities. Initiatives, opportunities and 
obstacles to training for librarians are examined.
Research questions
The paper tries to answer the following questions:
	 Are library professionals in the State of Kuwait 

competent to cope with the changes in library and 
information domain?

	 Do library professionals need Continuing Professional 
Development programmes to maintain and update their 
skills?

	 Are there initiatives to provide Continuing Professional 
Development programmes?

	 Is Continuing Professional Development the 
responsibility of employers or librarians themselves?

	 Do library professionals have incentives to participate 
in Continuing Professional Development programmes?

Statement of procedures
Library professionals in the State of Kuwait work mainly 
in public, school, academic and special libraries. Most of 
school libraries have only one librarian, while the number of 
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Monk )2004( found that the majority 
of British public librarians could not 
complete the seven modules of European 
Computer Driving License )ECDL( 
standard during four years’ time when 
they were required to. He believes that 
lack of incentive was probably the cause. 
He assumes that added incentive should 
be given to library staff who reached the 
top of their salary scales and do not expect 
any increment in their job or social status 
to involve them in staff development 
activities. He, therefore, suggested 
that good accreditation procedures and 
successful motivational strategies would 
yield better results.
Rehman and Marouf )2008( found that 
MLIS program at Kuwait University has 
undergone a comprehensive revision to 
reflect the changes in the field of library 
and information science. They analyzed 
the program through the perceptions and 
reflections of students who graduated 
from the program. They think that the 
students were generally satisfied with 
the content of the curriculum after the 
revision. Despite that, some weak points 
were raised to which they recommended 
that a great deal of courage and initiatives 
have to be taken to improve the outcome 
of the program.
Leong )2008( asserts that library work in 
general and reference work in particular 
become gradually demanding. He added 
that they require adaptation to constant 
changes and need regular and targeted 
staff development activities, using variety 
of approaches. He believes that staff 
capability to provide innovative service 
and to adapt to changing expectations and 
opportunities is only enhanced through 
staff development activities.
Although the purposes of these studies 
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individual libraries. They also recommended the CPD 
activities maintain their effectiveness and efficiency.
Al-Athari and Zairi )2002( state that staff training is the 
most crucial factor of staff development and that good 
training programmes should be established in all ambitious 
institutions. They believe that putting in place good strategies 
would ensure that training p rogrammes are effective and 
efficient. Those strategies encompass evaluation of training 
programmes to assess their effectiveness and efficiency in 
accordance with rapid changes in Information Technology 
)IT( and work task enrichment. In their study about evaluation 
activities on training programmes in Kuwaiti organizations, 
Al-Athari and Zairi found that most Kuwaiti institutions, 
government and private, recognize the importance of 
evaluation, but few of them are actually engaged in 
evaluation processes of their training programmes. They 
believe that the most important evaluation challenges 
that deter Kuwaiti organizations from conducting a sound 
evaluation are finding suitable evaluation methods, cost 
of evaluation and translating evaluation results into sound 
policies.
Rehman and Al-Ansari )2003( articulate that most of the 
schools which provide library and information programmes 
in Gulf Cooperation Council )GCC( countries would fail any 
test of accreditation due to obsolete curriculum, inadequate 
IT facilities and paucity of technological resources. They 
recommended inclusive revision of curricula in order 
to keep pace with changes in digital marketplace. They 
concluded that the heads of the academic departments in 
the GCC countries have to be sure that these prerequisites 
are given due consideration by the decision makers.
Marouf and Rehman )2004( examined the human resource 
development policies and practices for the IT and information 
workforce in some Kuwaiti companies. Although the 
selection criteria of sample seem to exclude libraries, 
their findings, were crucial and applicable to libraries. 
They found that those companies are dissatisfied with the 
training opportunities available in the local universities and 
vocational education institutes, which has a great influence 
on initiatives to train, since the private training institutes 
are usually costing. Therefore, they are mostly committed 
to in-house professional training as response to funding 
problems.
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Introduction
Library and information work has 
become more challenging as a result of 
the developments which are substantially 
and rapidly taking place in Information 
Technology )IT(. Multifaceted library 
management systems, diversified 
information resources, and complex 
library services have rendered library 
work much more demanding. Traditional 
approaches of managing library and 
information resources and habitual routine 
in providing library and information 
services have considerably changed as a 
consequence of various factors. Users’ 
expectations have increased significantly. 
All these factors have paramount 
importance and, therefore, need careful 
attention.  To keep abreast of these rapid 
developments, librarians ought to update 
their skills and competence, broaden their 
knowledge and awareness of the situation 
through developing themselves and 
participating in Continuing Professional 
Development )CPD( activities.
Decades ago, library work was not 
restricted to library professionals per se; 
rather it was practiced by all and sundry. 
But now, only well qualified library 
professionals with high competence 
can work efficiently and effectively 
in the libraries. Nevertheless, library 
professionals will face a lot of obstacles if 
they do not update their skills and broaden 
their knowledge to keep pace with rapid 
changes in library and information 
domain.
Professional development
Professional development refers to the 
process of gaining skills and knowledge 
for personal and career improvement. 
It encompasses all types of learning 
opportunities, formal or informal, which 

lead to mastering particular domain-specific skills )Anwar & 
Warraich, 2013(. Professional development generally begins 
with formal vocational education, usually post-secondary 
or poly-technical training leading to a qualification. It also 
includes pre-service or in-service training programmes that 
employees undergo to improve their skills. )Ramaiah & 
Moorthy, 2002(
Professional development is one of the cornerstones 
of our professional life. It is the process which keeps us 
interested in our work, gives us the drive to improve our 
careers, and ultimately, makes us employable throughout 
our life )Corcoran & McGuinness, 2014(. Training is one 
aspect of professional development which generally aims at 
improving the skills of workers.
Literature review
Library schools cannot produce workers with sufficient 
skills to work in the libraries. Therefore, pre-service and in-
service training is indispensable in order to equip them with 
necessary skills to do their job efficiently. It is believe that 
library workers can only succeed in their ever-expanding 
roles and increased users’ expectations through Continuing 
Professional Development )CPD(.
Ondari-Akemwa )2000( asserts that participation of library 
staff in continuing education should be as frequent as 
possible due to rapid changes in Information Technology 
)IT( as well as library service approaches. His study about 
the training needs of practicing professional librarians 
in the Kenyan public university libraries concluded that 
continuing education for these librarians should receive 
more attention both from library administration and 
academic departments they belong to since the majority of 
these librarians have rare opportunity to take part in CPD 
activities. He recommended having training unit within 
every Kenyan university libraries to tackle the problem.
Anwar and Al-Ansari )2002( investigated the current 
Continuing Professional Development )CPD( practice in 
GCC countries and found that there was lack of systematic 
CPD programmes in their libraries. Surprisingly, ninety 
percent )90%( of the libraries in these countries do not even 
have a written staff development policy. In order to tackle 
these shortcomings in CPD, they recommended a unified 
regional CPD programmes at the level of the countries 
and well specified and sound CPD policy at the level of 
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This paper investigates the need for Continuing Professional Development for librarians in 
the State of Kuwait. It aims at identifying qualifications and competence levels of library 
professionals working in academic, public, school and special libraries. It also highlights the 
frequency of their participation in Continuing Professional Development activities as well 
as their attitude towards continuing education programmes. To collect the necessary data, 
a survey questionnaire was distributed to 110 librarians from academic, public, school and 
special libraries in the State Kuwait of which 98 were returned. 6 answers were invalid due to 
incompleteness and 12 were not returned.  Collected data were quantitatively and qualitatively 
analyzed. The findings show that most of academic, public, school and special librarians in 
the State of Kuwait have only the basic skill of information technology and searching. The 
majority of library professionals rarely take part in Continuing Professionals Development 
activities. More opportunities should be given to librarians to update their knowledge and skills 
to cope with the constant changes in the domain of library and information science. Library 
administrators should initiate and encourage participation of librarians in such activities by 
giving additional moral and financial incentives.
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إحداث  والمعلومات:  المكتبات  اإليجابي الختصاصي  والتغيير  »اإلنترنت  المؤتمُر تحت عنوان  ُعِقَد 
التأثير الحقيقي للمستقبل«، خالل الفترة من 17 إلى 19 مارس 2015م، بمدينة أبو ظبي باإلمارات 

العربية المتحدة، بالتعاون مع هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة )دار الكتب الوطنية(.
وقد شارك في المؤتمر ما يزيد على )ثالثمائة وعشرين( مشارًكا من الباحثين والباحثات المتخصصين من 
دول الخليج العربي والدول العربية واألجنبية، على مدى ثالثة أيام؛ حيث َقدََّم المشاركون بحوثهم ودراساتهم. 
( جلسات،  َعْت على )ِستِّ وقد بلغ عدُد األوراق العلمية المقدَّمة للمؤتمر )ِستًّا وثالثين( ورقة علمية، ُوزِّ
( ورش عمل،  باإلضافة إلى حلقات نقاٍش تخصصية في قضايا المهنة والمهنيين. كما سبق المؤتمَر )ِستُّ

شارك فيها )مائة وواحد وعشرون( متدرًبا ومتدربة.
كما صاحَب المؤتمَر معرٌض تقني لألنظمة الحديثة في المكتبات والمعلومات، شارك فيه )خمسون( 
َعْت على )اثنين وثمانين( جناًحا، كما شارك  شركة عربية وأجنبية في مجال المعلومات وتقنياتها، ُوزِّ

عدد من المؤسسات المتخصصة، منها: الفهرس العربي الموحد، ودار المنظومة، ونسيج.
وقد ناقش المؤتمر عدة محاور، منها:

الوعي الرقمي لبناء عالقات مع المستفيدين.. 1
اختصاصيُّو المعلومات وثقافة ريادة األعمال.. 2
العائد من االستثمار في المكتبات.. 3
مؤشرات األداء األساسية في المكتبات.. 4
العالقة بين الناشرين واختصاصي المعلومات.. 5
الدور البارز للتقنيات في المكتبات.. 6
نموذج PDA في تزويد الكتب اإللكترونية.. 7

وتناول المؤتمر عدًدا من الموضوعات المقدَّمة من ِقَبِل الباحثين العرب، وهي:
دور أخصائي المعلومات في تعزيز الوعي المعلوماتي لدى طلبة الدراسات العليا.. 1
دور مؤسسات المعلومات في عصر المعرفة لتعزيز االنتماء وتحقيق الوحدة الوطنية لدى الشباب . 2

 املؤمتر واملعرض السنوي احلادي والعشرون
 جلمعية املكتبات املتخصصة 

فرع اخلليج العربي

تقارير مؤمترات وندوات
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في دول مجلس التعاون الخليجي.
التعامل المهني مع المحتوى الرقمي: كفايات وأدوار جديدة.. 3
الَحْوَسَبة السحابية: مفهومها وتطبيقاتها في مجال المكتبات ومراكز المعلومات.. 4
قياس مدى الوعي بخدمات الَحْوَسَبة السحابية وتطبيقاتها في المكتبات.. 5
إدارة التغيير التكنولوجي في المكتبات الجامعية العراقية: دراسة َمْسِحيَّة.. 6
دور اختصاصي المعلومات كخبير للمعرفة: دراسة استطالعية للمؤسسات الصناعية في سلطنة . 7

عمان.
محركات البحث الذكية وأخطاء المستفيدين: دراسة تطبيقية على محرك البحث جوجل.. 8
ْقَمَنة: دار الكتب والوثائق العراقية ُأْنُموَذًجا.. 9 المكتبات الوطنية من الورق إلى الرَّ

مستقبل المكتبات الرقمية كمستودعات فكرية: تجربة دولة قطر في َرْقَمَنة التراث.. 10
كما تناول المؤتمر عدة موضوعات من ِقَبِل الباحثين األجانب، منها:

1.  Library Staff )para-professional( Needs for Capacity Building in Library 
Human Capital Development.

2. Evolution of an embedded educational application 
3. Linking Library Profession and the Market Place: Finding Connections 

for the Library Digital Environment. 
4. Engaging the Skill Set of the Millennials: Librarians, Content and 

Technology in the Mobile Age.
5. The Role of the Modern Library in Research Evaluation. En 

Entrepreneurship
ُقدَِّمْت للمؤتمر األستاذ/ ثروت العليمي، عن ورقته التي  وقد فاز بأحسن ورقة عمل باللغة العربية 
ألسماء  االستنادية  التسجيالت  في ضبط  االفتراضي  الدولي  االستنادي  الملف  »دور  بعنوان  كانت 

األشخاص العربية: دراسة تحليلية تقييمية«. 
وفاز بأحسن ورقة عمل ُقدَِّمْت باللغة اإلنجليزية كلٌّ من الباحثة/ رحمة سليمان الخروصي، والدكتور/ 

نبهان الخروصي، والدكتور/ عبد المجيد بوعزة، عن بحثهم
 Adoption of Web 2.0 applications in Omani academic Libraries. 

ل المشاركون في نهاية المؤتمر إلى التوصيات التالية:  وقد توصَّ
المكتبات 1.  في مجال  المهنية  الجمعيات  في  االجتماعية  للمسئولية  )دائرة مستديرة(  إنشاء جماعة 

والمعلومات، وكذلك في االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات.
تشجيع مؤسسات المعلومات على استيعاب تقنية الَحْوَسَبة، ورفع الوعي المعلوماتي بدور الَحْوَسَبة 2. 

ي عقبات محدودية الموارد المالية، وضعف البنى األساسية  السحابية، واستثمار إمكانياتها من أجل تخطِّ
لتكنولوجيا المعلومات واالقتصاد، واالستفادة من الهواتف الذكية في تقديم الخدمات بالمكتبات وغيرها 

من مرافق المعلومات.
تطوير المهارات التقنية الختصاصي المكتبات والمعلومات المتعلقة بالَحْوَسَبة السحابية وغيرها 3. 

من تكنولوجيات المعلومات الحديثة.
ضرورة االستفادة من الهواتف الذكية في تقديم الخدمات بالمكتبات وغيرها من مرافق المعلومات.4. 
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ُعقد باألمانة العامة لجامعة الدول العربية اإلجتماع األول  
للخبراء العرب والصييين في مجال المكتبات والمعلومات 
تحت عنوان “ التعاون العربي الصيني في مجال المكتبات 
، في إطار  والمعلومات : آفاق واعدة لشراكة حقيقية” 
العربي الصيني لعامي  التعاون  لمنتدى  التنفيذي  البرنامج 
2016-2014، والذي تضمن في فصله العاشر فقرة خاصة 
بـ “ تعزيز التعاون في مجال المكتبات والمعلومات” من 
خالل إنشاء آلية  دائمة لتعزيز التعاون بين الصين والدول 
إجتماع  وعقد  والمعلومات  المكتبات  مجال  في  العربية 
كل  مرة  والمعلومات  المكتبات  مجال  في  للخبراء  دوري 

عامين بالتناوب في الصين أو إحدى الدول العربية.

وقدم اإلجتماع عروضًا تفاعلية للمكتبات العربية والصينية 
والفنية  البشرية  وإمكانياتها  ومواردها  نشأتها  حيث  من 
العربية  المكتبات  لدور  حية  نماذج  تقديم  تم  كما  والتقنية، 
للتقنيات  مواكبتها  ومدى  المعلومات  مجتمع  في  والصينية 
المستحدثة في المجال ومشاركتها في تنمية المجتمع المحلي. 
وقاما الجانيان بعرض مقترحات المكتبات العربية والصينية 
المتعلقة بتوأمة المكتبات العربية والصينية، باإلضافة لبحث 
العامة  األمانة  بين  التفاهم  مذكرة  بنود  تفعيل  وآليات  سبل 

لجامعة الدول العربية ومكتبة الصين الوطنية.
وقد خرج عن اإلجتماع بيانًا ختاميا، وأهم ما جاء فيه 

مايلي:

الجانبين . 1 المشتركة بين  اللجنة  اإلسراع في تشكيل 
لمناقشة  التفاهم   مذكرة  في  عليها  والمنصوص 
ووضع وتنفيذ وتقويم وتطوير البرامج والمشروعات 

المشتركة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
وضع برنامج تدريبي متخصص للمهنيين والفنيين . 2

اإلرتقاء  بهدف  والصينية  العربية  المكتبات  في 
العرب  للمكتبيين  والمهني  الفني  بالمستوى 

والصينين.
العربية . 3 المكتبات  بين  توأمة  مشاريع  إقامة 

اإلقليمية  الشراكة   إطار  في  الصينية  ونظيراتها 
المؤسسية بما يخدم مصالح المكتبات الشريكة.

العمل على إطالق بوابة  إلكترونية  لشبكة المكتبات . 4
العربية الصينية في ضوء مذكرة التفاهم المشتركة 
وذلك خالل الربع الثاني من عام 2016 مما يخدم 

إقامة مشروعات التوأمة المنشودة.
العرب . 5 الخبراء  إجتماع  من  الثانية  الدورة  عقد 

الصينيين في مجال المكتبات والمعلومات خالل الربع 
الثاني من عام 2017 في جمهورية الصين الشعبية.

الفعاليات املصاحبة لإلجتماع:
للحقبة . 1 االبعاد  بتقنية ثالثية  بانوراميًا  تقديم عرضًا 

التأسيسية لجامعة الدول العربية فى اطار مشروع 
العربية  للوفود  العربية  الدول  جامعة  ذاكرة  توثيق 

تقارير مؤمترات وندوات

اإلجتماع األول للخرباء العرب والصينيني
 يف جمال املكتبات واملعلومات 2015/04/30-27

 الجلسة اإلفتتاحية

ممثلي المكتبات العربية المشاركة في االجتماع

المكتبات  وممثلي  ورؤساء  مديرو  اإلجتماع  في  وشارك 
من  والجامعية   والمركزية   والعامة  الوطنية   العربية 
)البحرين، الجزائر، السعودية، السودان، سلطنة عمان، 
قطر، الكويت، لبنان، مصر، وموريتانيا( ومكتبة األمانة 
العامة لجامعة الدول العربية من الجانب العربي، ومكتبة 

الصين الوطنية والمكتبات الصينية من الجانب الصيني.
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والصينية المشاركة فى االجتماع ، وذلك بمقر مكتبة 
االمانة العامة يوم 2015/4/27، وذلك للتعرف على 
مدى مواكبة مكتبة االمانة العامة للتطورات المتالحقة 

فى مجال التوثيق المرقمن للمواد التاريخية.

تم طرحها على هامش منتدى . 3 التي  للمبادرة  وفقًا 
رؤساء المكتبات العربية والصينية، تم تسليم قوائم 
مجموعات الكتب والمراجع العربية حول التاريخ 
مكتبة  من  المهداة  العربية  والحضارة  والثقافة 
والمكتبات  العربية  الدول  لجامعة  العامة  األمانة 
خدمة  الصينية  المكتبات  إلى  األعضاء  بالدول 
للبحث العلمي وتسهيال للباحثين الصينيين الناطقين 

باللغة العربية في دراستهم.

العدد الثاني يونيو 2015

عرض بانورامي لذاكرة جامعة الدول العربية

صورة تذكارية جماعية للمشاركين في االجتماع من الجانبين العربي والصيني

 معالي السفيرة هيفاء أبو غزالة
 األمين العام المساعد لشئون اإلعالم واالتصال

والسيد شين لي نائب مدير مكتبة الصين الوطنية
 أثناء تسليم قوائم الكتب المهداة 

من الجانب العربي للجانب الصيني

معالي السفيرة هيفاء أبو غزالة األمين العام المساعد
 لشئون اإلعالم واالتصال والسيد شين لي نائب مدير مكتبة الصين 

الوطنية أثناء التوقيع على مذكرة التفاهم

زيارات ميدانية ذات طابع ثقافى لمكتبة االسكندرية . 4
المركزية  والمكتبة  القومية  والوثائق  الكتب  ودار 
لجامعة القاهرة للوفود العربية والصينية المشاركة 

فى االجتماع.

العامة . 2 األمانة  بين  تفاهم  مذكرة  على  التوقيع 
لجامعة الدول العربية ومكتبة الصين الوطنية في 

مجال المكتبات والمعلومات. 
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حملات مضيئة

مكتبة الكويت الوطنيةمكتبة الكويت الوطنية

تــم افتتــاح المقــر الجديــد لمكتبــة الكويــت الوطنيــة يــوم 15/ 10/ 2014، عقــب إنشــائها علــى 
أحــدث فنــون العمــارة وُنُظــم بنــاء المكتبــات العالميــة، لذلــك جــاء اختيــار إدارة المجلــة لتســليط 
الضــوء حــول مكتبــة الكويــت الوطنيــة فــي هــذا العــدد؛ حيــث إنهــا منــارة للثقافــة والمعرفــة، 
وصــرح وطنــي حضــاري شــامخ يحتضــن اإلنتــاج واإلبــداع الفكــري العلمــي واألدبــي، وُتعتبــر 
مــن أكبــر المكتبــات الموجــودة فــي منطقــة الخليــج؛ القتنائهــا كنــوًزا مــن الكتــب والمجلــدات 
المحليــة والعربيــة والمخطوطــات النــادرة الموثِّقــة لحقبــة تاريخيــة تمتــد إلــى منتصــف القــرن 
التاســع عشــر، ويبلــغ رصيــد المكتبــة الوطنيــة 248 ألــف كتــاب ومجلــد بالعربيــة واإلنجليزيــة 
ولغــات أخــرى. إضافــة إلــى 600 كتــاب مــن النــوادر ذات القيمــة التاريخيــة والثقافيــة الرفيعــة، 
ــي  ــة ف ــة التاريخي ــج العربي ــت ودول الخلي ــجالت الكوي ــة لس ــوعات الكامل ــن الموس ــاًل ع فض
ــي  ــة واإلســالمية -ف ــوم العربي ــخ العل ــد تاري ــدات معه ــي، ومجموعــة مجل األرشــيف البريطان
جامعــة فرانكفــورت بألمانيــا- الموثَّقــة فــي سالســل بحثيــة، وتقتنــي المكتبــة رســائل الماجســتير 
والدكتــوراه للباحثيــن الكويتييــن الُموَدَعــة والمحفوظــة بالمكتبــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة؛ 
ــد  ــغ رصي ــا. ويبل ــة الدراســات العلي ــة مــن حصيل ــن عــن المعرف ــم والباحثي ــادة طــالب العل إلف
المكتبــة مــن الدوريــات 720 عنواًنــا للدوريــات العربيــة، و270 عنواًنــا للدوريــات األجنبيــة. 
أمــا قاعــة »كويتنــا« -التــي تحتفــظ بالكتــب التاريخيــة والتراثيــة عــن دولــة الكويــت، واإلنتــاج 
ــخ أصالــة القيــم والعــادات والتقاليــد  الفكــري الوطنــي المتميــز، والمؤلفــات الكويتيــة التــي ترسِّ
والهويــة الوطنيــة- فيبلــغ عــدد مقتنياتهــا 5400 كتــاب ومجلــد باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.
وتمتلــك المكتبــة الوطنيــة ِقْســًما للمــواد والمنتجــات الســمعية والبصريــة لروائــع اإلنتــاج 

ــيقيين  ــن والموس ــاب والمخرجي ــالم الُكتَّ ــوظ ألع ــي المحف ــي التراث ــي والثقاف الفن
والفنانيــن. باإلضافــة إلــى مجموعــة المكتبــات الخاصــة التــي بلــغ عددهــا 

45669 كتاًبــا مــن اإلهــداءات القيِّمــة المقدَّمــة مــن 
المســاهمين الداعميــن لمقتنيــات المكتبــة. كمــا يبلــغ 
إجمالــي المخطوطــات المحفوظــة 2180 مخطوًطــا 
بمكتبــة التــراث العربــي التــي تشــمل الكتــب النــادرة 
والمجلــدات القيِّمــة والمخطوطــات النفيســة التــي 
ــة  ــر تاريــخ الحضــارة العربي ــال َعْب توارثتهــا األجي
اإلســالمية، وبلــغ عــدد الكتــب فيهــا حوالــي 3200 

كتــاب ومجلــد.
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مشروع حفظ التراث الوطني )ذاكرة وطن(: . 1
مصادر  على  الحفاظ  إلى  المشروع  يهدف 
للمسح  نظام  وهو  للباحثين،  وإتاحتها  التراث 
 Digitization الرقمي  والتحول  الضوئي 
والوثائق  النادرة  الكتب  لمختارات 
الكويتي،  بالتراث  الخاصة  واإلصدارات 

ويحتوي المشروعات التالية:
برنامج حفظ وترميم مصادر الذاكرة الكويتية.	 
للدوريات 	  اإللكتروني  األرشيف  برنامج 

الكويتية.
برنامج استدعاء السمع بصريات عند الطلب.	 

مشروع النظام الببليوجرافي الوطني: يهدف إلى . 2
إنشاء شبكة معلومات ببليوجرافية آلية متكاملة 
تخدم نطاق المكتبات الرئيسة والمتخصصة في 

الدولة، وجاٍر العمل حاليًّا على:
دة للكتب.	  القائمة الوطنية الموحَّ

للدوريات 	  دة  الموحَّ الوطنية  القائمة 
والسالسل.

دة للسمع بصريات.	  القائمة الوطنية الموحَّ
دة للمخطوطات.	  القائمة الوطنية الموحَّ

ام . 3 مشروع إنشاء قاعدة معلومات وبيانات لُحكَّ
دولة الكويت الكرام منذ النشأة.

مشروع إنشاء معمل متخصص لترميم الكتب . 4
القديمة وتجليدها.

للمكتبة . 5 الشاملة  المعلومات  بوابة  مشروع 
عن  وشاماًل  رئيًسا  مصدًرا  ُيعتبر   :)HIP(
دولة الكويت وحصر اإلنتاج الفكري الكويتي؛ 
إلى  التحول  انطالقة  البرنامج  تنفيذ  ُيَعدُّ  حيث 

المكتبة الرقمية الخالصة.

الموحد على شبكة . 6 الوطني  الفهرس  مشروع 
اإلنترنت: يهدف هذا المشروع إلى إنشاء شبكة 
إطار  إليجاد  وطنية  ببليوجرافية  معلومات 
الرئيسة  للمكتبات  الجماعي  للعمل  مشترك 
المشاركة  لتحقيق  الدولة؛  في  والمتخصصة 
في  والمعايير  القواعد  وتوحيد  المصادر،  في 
أعمال الفهرسة والتصنيف، ومن َثمَّ توفيرها 
ومراكز  الكويتية  المكتبات  الستخدامات 

المعلومات األخرى في الدولة.

نتاج  تمثِّل  الجديدة  الوطنية  الكويت  مكتبة  إن 
سياسة مستنيرة لقيادة حكيمة وِفْكر راجح يعمل 
الكويت،  في  الثقافية  النهضة  ألركان  تدعيًما 
على  سار  ومن  األوائل  الرواد  لعطاء  واستثماًرا 
لكويت  والمعرفة  الثقافة  بناء  أجل  من  دربهم؛ 

الحاضر والمستقبل.

العدد الثاني يونيو 2015

أهم املشروعات املستقبلية اليت تضطلع بها مكتبة الكويت الوطنية:



اإلتربي، شــريف محمد إبراهيم 
التعليــم اإللكترونــي والخدمــات المعلوماتية/ شــريف محمد إبراهيم اإلتربي. 

القاهــرة: العربي للنشــر والتوزيع،2015. 230 صفحة.
تدمك 978-977-319-207-5

عروض كتب   

يقــع الكتــاب فــي خمســة فصــول، تنــاول 
فيهــا المؤلــف تأثيــر التعليــم اإللكترونــي علــى 
الخدمــات اإللكترونيــة التــي تقدِّمهــا المكتبــات 
وإدارات  المكتبييــن  لمجتمــع  المدرســية 
المــدارس، ودور الخدمــات المعلوماتيــة داخــل 
دعــم  فــي  اإللكترونيــة  المدرســية  المكتبــات 
برامــج التعليــم اإللكترونــي بالمــدارس التابعــة 

ــد  ــاض، وق ــة الري ــم بمنطق ــة والتعلي إلدارة التربي
ــة  ــي منطق ــات المدرســية ف ــاب المكتب ــاول الكت تن
الريــاض التعليميــة فــي الفتــرة مــن عــام 2008-

2010م.
ــاب  ــل الكت ــي مجم ــف ف ــاول المؤل ــد تن وق
تعريــف دور المكتبــة المدرســية فــي العمليــة 
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التعلي��م اإللكرتون��ي 
و اخلدم��ات املعلوماتي��ة



التعليميــة كأحــد أهــم مظاهــر التقــدم التــي تميِّــز 
اإللكترونــي  التعليــم  ودور  المعاصــر.  العاَلــم 
فــي تجويــد مخرجــات العمليــة التعليميــة، حيــث 
علــى  الحصــول  علــى  القــدرة  مــدى  يعكــس 
مثــل  الحديثــة  الوســائل  باســتخدام  المعلومــة 

اإلنترنــت.
ــة  ــخ نشــأة المكتب ــف تاري ــد ســرد المؤل وق
والبدايــات  التاريــخ  قبــل  مــا  منــذ  المدرســية 
علــى  المعلومــات  حفــظ  عمليــة  فــي  األولــى 
ــواح، مــروًرا بالعصــور  هيئــة نقــوش علــى األل
بيــن  االختــالط واالحتــكاك  وبدايــة  الوســطى 
مــن  المكتبــات  ر  وتحــرُّ والغــرب،  العــرب 
ــادة عليهــا وعلــى محتوياتهــا،  إشــراف دور العب
وبدايــة ظهــور الجامعــة، وارتبــاط المكتبــات 
-منــذ ذلــك الحيــن- بالعمليــة التعليميــة مباشــرًة، 
وصــواًل إلــى دور الحضــارة اإلســالمية فــي 
مفهومهــا  وإرســاء  المكتبــة،  مفهــوم  تعريــف 

لتعليمــي. ا
ومــن منطلــق أن مبــدأ االهتمــام بالمكتبــات 
أحــد أهــم الســمات التــي تقيــس الحضــارات، فقــد 
ــة اإلســكندرية  أبــرز المؤلــف تاريــخ نشــأة مكتب
تاريــخ  فــي  األولــى  النــواة  ُيَعــدُّ  كنمــوذج 
ــف دور  ــح المؤل ــا أوض ــذاك. كم ــات حين المكتب
ــي نشــر  ــد ف ــة الرائ ــات المتحــدة األمريكي الوالي
فكــر المكتبــات، مــن حيــث دورهــا وأهدافهــا 
ومــا تالهــا مــن توفيــر واســتحداث وتطبيــق 
أساســي  كجــزء  الحديثــة  التربويــة  األســاليب 
ــك  ــي، وكذل ــاط المكتب ــي للنش ــوم الدراس ــي الي ف
اهتمــام الــدول كافــًة بــدور المكتبــات المدرســية؛ 
ــعها  ــة وتوسُّ ــة والبحثي ــة التعليمي ــر العملي لتطوي

ــة. ــع كاف ــى المجتم ــا إل ــم خدماته لتقدي
التعليــم  أن  المؤلــف  أوضــح  وقــد 
ــت  ــور اإلنترن ــرز دوره بظه ــد ب ــي ق اإللكترون
حــدود  ليتجــاوز  المعلومــات  وتكنولوجيــا 
المــكان والزمــان، ويقــدِّم نموذًجــا للتكامــل بيــن 
العلــم والتكنولوجيــا، وأدى ذلــك إلــى ظهــور 

برامــج التعليــم اإللكترونــي التــي تدعــم العمليــة 
. لتعليميــة ا

الكتــاب بمقترحــات  المؤلــف  وقــد ختــم 
وتطويرهــا  المعلومــات  بمراكــز  لالهتمــام 
ــى مســاعدة  ــة إل ــا، باإلضاف ــام به ــة االهتم وكيفي
أخصائــي مراكــز المعلومــات فــي التعــرف علــى 
كيفيــة تفعيــل الخدمــات المعلوماتيــة اإللكترونيــة 
مراكــز  أمنــاء  يحتاجهــا  التــي  والبرامــج 
اإللكترونــي  التعليــم  لدعــم  التعلــم  مصــادر 
ونجــاح  المدرســية،  بالمكتبــات  والنهــوض 
ــتوى  ــوض بمس ــا، والنه ــي به ــام اإللكترون النظ
ــى  ــف عل ــثَّ المؤل ــا َح ــات المدرســية، كم المكتب
لتســويق  وسياســات  مســتقلة  ميزانيــة  تحديــد 
المدرســية. للمكتبــات  اإللكترونيــة  الخدمــات 
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