
»اعلم«

بطاقة تعريفية

ISSN 1658 :ردمد

رقم اإليداع مبكتبة امللك فهد الوطنية: 1428-5979

الهيئة االستشاريةهيئة التحرير

أ. د. شعبان عبدالعزيز خليفةأ.د. محمد فتحي عبدالهادي

أ. د. عبداللطيف صوفيأ. د. نزهة بن اخلياط

أ. د. أبوبكر الهوشأ. د. حسناء محجوب

أ. د. ربحي علّيانأ. د. عبدالرزاق يونس

أ. د. رضية آدم محمدأ. د. وحيد قدورة

د. عبدالكرمي بن عبدالرحمن الزيدأ. د. هشام عزمي

أ.د. عبداملالك بن سبتيأ.د. جناح بنت قبالن القبالن

د. ناجية قموحد. محمد جعفر عارف

أ. صالح الدين بن عيسىد. حسني األنصاري

مدير التحريررئيس التحرير

أ.د. حسن بن عواد السريحي
رئيس االحتاد العربي للمكتبات واملعلومات

alsereihy@yahoo.com

د. سعد بن سعيد الزهري
saad234@hotmail.com





3

»اعلم«

الصفحةاملؤلفعنوان البحث

1. تقنيات الويب 2.0 وتوظيف تطبيقاتها في مؤسسات 
املعلومات

9 ـ 50د. أحمد فرج أحمد

51 - 87د. محمد نقرش2. املكتبة الرقمية وقضاياها الفكرية

3. استخدام أعضاء هيئة التدريس في اجلامعات األردنية 
الرسمية لشبكة اإلنترنت: دراسة جلامعة البلقاء 

التطبيقية
88 - 118د. طارق زياد أبو هزمي

119 - 145د. خالد محمد دفع اهلل4.  التحكيم في اجملالت العلمية: بني النظرية واملمارسة

5. تطبيق معايير إدارة اجلودة الشاملة باملكتبات اجلامعية: 
جامعة اخلرطوم منوذجاً

146 - 176محمد فيصل عزالدين

أ. منار غازي اجلدعاني6. األرشفة في مكتبة إذاعة جدة
أ.د. حسن عواد السريحي

239 - 177

7. إدارة أمن نُظم املكتبات اآللية املتكاملة بطريقة أكثر 
240 - 266نهال فؤاد إسماعيلفعالية: دراسة تطبيقية على املكتبات املصرية

8. التأثيرات النفسية في أخصائيي املعلومات في املكتبات 
اإللكترونية وجتربة العاملني في مكتبة جامعة اليرموك

فاطمة السامرائي
تهاني النداف

292 - 267

9.  استخدام الدوريات اإللكترونية العلمية من ِقَبل األساتذة 
293 - 337كمال بوكرزازةاجلامعيني: دراسة ميدانية بجامعة منتوري قسنطينة

10. نظم إدارة املؤمترات العلمية ودورها في حتكيم ونشر 
338 - 389د. أماني محمد السيدبحوث املؤمترات: دراسة للمواصفات الوظيفية

د. عزالدين بودربان 11. املكتبات وخدمات املعلومات لألطفال في اجلزائر
أ. سامية سماقجي 

390

 Dr. BOUDERBANE
 Azzedine

SMAKDJI Samia
5-16

English Abstracts
 17 - 27

قائمة احملتويات



4

»اعلم«

اعلم
مجلة علمية محكمة يصدرها االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

بالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض

نبذة عن المجلة:
مجلة اعلم هي دورية علمية محكمة يصدرها االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات )اعلم( – بدعم 
من مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض -وتفتح المجال لدراسة القضايا ذات العالقة المباشرة 
بالمعلومات ومؤسساهتا، حيث تقوم بنشر البحوث والدراسات العلمية الجادة ذات المنهج العلمي 
الرصين والتي تبحث يف تطوير خدمات المعلومات يف الوطن العربي بعامة، وما يمكن أن يقوم به 
االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات والجمعيات المهنية ومدارس تعليم المهنة بخاصة لإلسهام 
يف تطور العملية البحثية والتعليمية والتربوية والسلوكية بما يحقق نموًا علميًا وفكريًا يف الوطن العربي. 
كما تستقبل كل ما يرد إليها من موضوعات أو أطروحات من المهتمين بقضايا الكتاب والمكتبات 
والمعلومات والمعرفة يف كل مكان .وتسعى المجلة إىل توسيع الرؤية حول مجتمعات المعلومات 
ومجتمعات المعرفة وإدارهتما من فتح الباب للجميع لالستفسار أو إبداء الرأي يف باب خصص لذلك 
ومن خالل المراجعات العلمية - الموقعة بأسماء المراجعين -للكتب الجديدة الجادة .وتنشر المجلة 

ملخصات لألبحاث باللغة اإلنجليزية، مع إمكان نشر األبحاث المترمجة من اللغات الحية بالعربية.
أهداف المجلة:

نشر وتوثيق نخب من النتاج العلمي العربي الزاخر يف شتى مجاالت المعلومات ومؤسساهتا وخدماهتا 
وتقنياهتا والمتمثل بعدد كبير من الدراسات واألبحاث والتجارب العلمية التي قام هبا باحثون متخصصون، 

وعرضها للمهتمين من الباحثين والتربويين والعاملين يف مجاالت المكتبات والمعلومات.
تسليط الضوء عىل مشكالت خدمات المعلومات والمكونات المادية للمكتبات، وعىل المهارات والمعارف 

التي يجب أن يتحىل هبا العاملون يف المكتبات ومراكز المعلومات أو يف مدارس المكتبات المعلومات.
عرض التجارب التعليمية والتدريبية العربية ومشكالهتا وحلولها وقضاياها، ودراسات التطوير 
واإلبداع يف طرائق التدريس والتدريب والبحث وأنشطة المكتبات ومراكز المعلومات واألقسام العلمية 

بالجامعات العربية ومعاهد التدريب يف مجال المكتبات والمعلومات.
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 نقل التجارب العالمية يف مجال المكتبات والمعلومات ومقارنتها بالتجارب العربية يف المجال نفسه 
واستعراض اآلراء حولها.

التعريف بالمشروعات العربية الرائدة يف مجاالت المكتبات وخدمات المعلومات والخدمات 
الببليوجرافية والتوثيقية وطرق دعم البحث العلمي المختلفة.

دعوة إلى المشاركة:
تدعو مجلة اعلم الباحثين وأساتذة الجامعات والمتخصصين يف المكتبات وخدمات المعلومات يف 
أرجاء الوطن العربي لتقديم نتاجهم العلمي مما له عالقة بموضوعات المجلة، وذلك للنشر فيها. 

والدعوة تشمل البحوث التي تتناول الموضوعات اآلتية:
1-  تطوير طرائق خدمات المعلومات التقليدية والرقمية يف مختلف أنواع مؤسسات المعلومات بما 

يعود بالنفع عىل المستفيدين من خدماهتا.
2  - دراسة مشكالت تعليم علم المعلومات وتقنياهتا يف مداس المكتبات والمعلومات العربية، وتقديم 

مقترحات لتطوير أنظمة وبرامج التعليم العربية.
3 - تجارب الباحثين يف مجال المكتبات والمعلومات ودراساهتم التطبيقية عىل مختلف أطراف ذات 
بالمكتبات  يتعلق  فيما  والمكتبة  والمنهج  والطالب  األستاذ  فيها  بما  المعلومات  بخدمات  العالقة 
الجامعية والمدرسية، والمكتبة والمستفيدون من خدماهتا فيما يتعلق بباقي أنواع المكتبات، وذلك يف 
مختلف التخصصات والدراسات التي تعرض السبل المختلفة لتحقيق الجودة الشاملة للمؤسسات 

األم التي تتبعها المكتبات تحت الدراسة.
  Paraprofessional المجال  يف  العاملين  للمهنيين  والمعلومات  المكتبات  وتدريب  تعليم  برامج   -  4
ومشكالهتا وحلولها وقضاياها وسبل نجاحها أو فشلها، وعرض وتقييم أنشطة الكليات والجامعات 
والمعاهد  والشركات  المهنية  واالتحادات  الجمعيات  وجود  وكذلك  المجاالت،  هذه  يف  العربية 

الخاصة المهتمة هبذه المجاالت. 
وتقنياهتا  وخدماهتا  والمعلومات  المكتبات  مجاالت  يف  والعالمية  العربية  التجارب  عرض   -   5
الكونية  واإلتاحة  الرقمية  وقضايا  والمعرفة  المعلومات  بمجتمعات  يتعلق  ما  وكذلك  ومفاهيمها، 

للمعلومات؛ وإشكالية المحتوى العربي عىل الشبكة العنكبوتية.
المكتبات  وأنظمة  والرقمية،  التقليدية  المعلومات  وخدمات  التقليدية،  المكتبات  أنظمة  دراسة   -   6

المراجع الرقمية وتقنيات المكتبات والمعلومات بمختلف أشكالها وأنواعها.
7  - استعراض أدوات المكتبات المختلفة بشكل علمي وتقييمي للخروج بمقترحات تخدم استخدام تلك األدوات 

أو تطوير نسخها القادمة بما يحقق مصالح متميزة ومتجددة للعاملين يف المكتبات وللمستفيدين منها.



6

»اعلم«

8  - المشاركة بتقديم عروض ألنظمة وتقنيات مستخدمة يف إحدى المكتبات العربية بشكل ابتكاري 
 Knowledge فيما يتعلق بتحديات تطبيق أنظمة معينة أو أساليب جديدة مثل المشاركة يف المعرفة 

.sharing

قواعد النشر:
1  – تصدر مجلة اعلم بشكل دوري مرتين يف السنة. 

التي تمثل تأليفًا )Synthesis( للتطورات    )State-of-the art( 2  - تنشر المجلة تقارير المواكبة
واالتجاهات المتعلقة  بمجاالت معرفية يف قطاعات المكتبات والمعلومات وتقنياهتا، ودراسات 

المعلومات، ومهنة المكتبات والمعلومات يف العامل العربي وعىل المستوى الدويل. 
3 - يمكن تخصيص أي عدد من أعداد المجلة لتناول موضوع واحد أو أكثر بناًء عىل ما يقترحه المحرر 
ويعتمده المكتب التنفيذي لالتحاد .ويتم اإلعالن عن موضوع كل عدد ومحاوره يف العدد السابق 

له.
4  – يمكن أن تقتصر حدود التغطية الزمنية عىل التطورات التي تجد خالل سنة واحدة، وذلك حسب 

طبيعة الموضوع المعني باألمر وأمهية التطورات الحاصلة يف المجال.
5  – تقبل البحوث المكتوبة باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية، يف حدود 25 صفحة عىل أال 

تتجاوز 7500 كلمة.
  American 6 - تدرج االستشهادات المرجعية يف هناية العمل، مع مراعاة القواعد التي وضعتها مجعية

Psychological Association )APA(.

7  – تخضع األعمال المقدمة للتحكيم، ويخطر صاحب العمل بقبوله أو بمالحظات التحكيم أو 
بالحاجة إىل المراجعة، وال ترد األعمال غير المقبولة للنشر إىل أصحاهبا.

8  – ال تقبل األعمال التي سبق نشرها أو قدمت للنشر يف أي مكان آخر.
9  – يخضع ترتيب المواد عند النشر العتبارات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث أو قيمة العمل.

10 – تقدم األعمال عىل شكل إلكتروين مطبوعة بواسطة الحاسب اآليل بنظام وورد )Word(، وترسل 
بواسطة البريد اإللكتروين إىل إدارة المجلة . 

11 – تمنح إدارة المجلة مؤلف كل بحث ) 3 ( نسخ مجانية من عدد الدورية الذي نشر فيه البحث.

***
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البحث العلمي يف دراسات المعلومات
أ . د . حسن بن عواد السرحيي*
ال ينكر عاقل أو أي إنسان متعلم أو غري متعلم أمهية البحث العلمي يف هنضة األمم وعزهتا وتطور 
املشكالت  لتناول  املنظمة  القواعد  وهو  العلمي  فالبحث  مشكالهتا.  وحل  بيئاهتا  وحتسني  معارفها 
واملوضوعات إلجياد حلول هلا وفهمها أو تطويرها هو جمموعة من اإلجراءات أو األعامل أو اخلطوات 
التي ال مكان للعاطفة فيها وإنام العمل العلمي املنطقي املوضوعي املتزن. ولذلك فالعلوم وجماالت 

احلياة كلها هي مكان خصب للبحث العلمي اجلاد الرصني.

ونحن يف جمال دراسات املكتبات واملعلومات بصفة عامة من هؤالء الذين حيتاجون لتطبيق قواعد 
البحث العلمي إلجياد حلول ملشكالت أو تطوير ما يلزم تطويره.  وكثري هم الباحثون والباحثات، 
بحمد اهلل، يف هذا املجال ولكنني سأطرح سؤااًل وال تعجبني  إجابته التي أمحلها يف نفيس له، وهو 
ما هو مستوى البحث العلمي يف دراسات املعلومات يف الوطن العريب؟ وما هي اجتاهاته ومستوى 
واالحتياجات  احلديثة  التطورات  مع  يتوافق  وهل  واملنهجية؟  والتحديث  والعمق  والتناول  الطرح 
احلقيقية لتطوير املهنة والعلم عربيًا؟. واإلجابة تكون عرب دراسة علمية وافية، ولكنني أزعم أين متابع 
لكثري من الدراسات وما ينرش ومتابع الجتاهات الطلبة واألساتذة فأجد نفيس غري مرتاح مليل الباحثني 
نحو الرتكيز عىل الدراسات الوصفية والدراسات العامة يف توجهاهتا حتى إننا نلمح بعض العناوين 
املسجلة لدرجة الدكتوراه يف أقسام عريقة عربيًا أو حتى حديثة فأجد أنه قد جتاوزها الزمن وال جيب 

أن تطرح هبذا الشكل حاليًا، كام أجد أننا نفتقد إىل اجلرأة يف البحث بصورة عامة وال نفتقدها متامًا.

إننا بحاجة إىل تشكيل فرق بحثية أو حتديد توجهات يف األقسام العلمية لطرح وتناول املوضوعات 
األكثر ختصصًا، وليصبح لدينا متخصصون يف جماالت عدة وخرباء يرفعون أسهم التخصص يف هذا 
العامل الذي أصبحت التقنية هي املحرك واألداة األساس فيه.  فنحن بحاجة إىل متخصصني يف تنظيم 
املعلومات وإدارة املعلومات وإسرتاتيجيات املعلومات وإدراة املعرفة والذكاء االصطناعي والويب 
الرقمية  واملكتبات  واالسرتجاع  املعلومات  وسياسات  املعلومات  وأمن  املعلومات  ونظم  الداليل 
العليا ملزيد من االجتاهات  الدراسات  وغريها كثري، وعىل األساتذة وهؤالء املتخصصني أخذ طلبة 
والدراسات يف هذه التخصصات وغريها مما يتواكب مع االجتاهات يف الدول األكثر تقدمًا والتي نرى 
مستوى متقدمًا يف أكثرها يف عمق الطرح والتخصص والتناول والتحليل.  ومن الرضوري قبل خترج 
طالب الدكتوراه أن يكون قد نرش بحثًا واحدًا عىل األقل بمواصفات علمية ومنهجية راقية ليصبح 

عىل بداية الطريق الصحيح بداًل من ختريج دفعات يعاين منها التخصص واملهنة.
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إن املسؤولية هي عىل عاتق األقسام العلمية لدراسات املعلومات بكافة مسمياهتا يف الوطن العريب أواًل 
وعىل أعضائها، وهم يف األصل باحثون و أكاديميون يشكلون فكر طالهبم ويوجهوهنم ويدعموهنم، 
ونحن عىل ثقة أنه عندما يتم التدقيق يف االختيار وحسن الرعاية للطالب وتوفري اإلرشاد والرعاية 
واإلرشاف الصحيح يكون املنتج متميزًا ولنا يف كثري من النامذج الغربية أمثلة حية يف اإلرشاف والقيادة 
بإعطاء النموذج اجليد وتوفري الدعم الدائم، كام أن لنا يف بعض من النامذج العربية أمثلة متميزة وجيب 
عليها االستمرار ليصبح للبحث العلمي مكانة وتتطور أقسام دراسات املعلومات وتتجه إىل جماالت 
الوصفية ودراسات  الدراسات  الرتكيز عىل  بداًل من  فيها  التنمية  العربية ومتطلبات  الدول  حتتاجها 
الواقع يف بعض املكتبات، وهذه الدراسات يمكن أن يقوم هبا بعض موظفي هذه املكتبات كجزء من 

مهام التقويم والتطوير.

والعطاء  للعلم  و كلهم محاس  األدوات  ببعض  العريب شبابًا وشابات مؤهلني  الوطن  نملك يف  إننا 
والبحث والدراسة وحيتاجون للتوجيه وحسن اإلعداد فهل نقوم بمسؤولياتنا يف صناعة الباحث ويف 
جتهيزه وإعداده للمراحل القادمة؟ .. هذا سؤال جيب أن نجيب عليه بواقعية وصدق ويكفي مكابرة 
واملنهجية  بالعلم  وإنام  الوصايا  أو  بالوجاهة  العلمي  البحث  ينهض  أن  يمكن  كبرية وال  فاملسؤولية 

والتضحية والعمل من أجل هنضة وصناعة أجيال وهذه مسؤولية مجاعية يتحملها اجلميع.

كلمة أخرية :
يصدر هذا العدد من جملة ) اعلم ( املحكّمة ويف الوقت نفسه يتم جتهيز العدد القادم، وقد تواىل وانتظم 
صدورها وأصبحت من املجالت العربية املحكمة يف التخصص والتي يشار هلا بالتقدير واالحرتام .. 
وستستمر يف هنجها الذي بدأت به بمشيئة اهلل تعاىل وهو تشجيع الباحثني اجلادين وتقديرهم واملسامهة 
يف هنضة العمل البحثي ونرش اإلنتاج الفكري املتخصص يف املجال.. وقد قام املكتب التنفيذي لالحتاد 
للمجلة وقرر  العلمية  املنهجية  بتأكيد  اجتامعه األخري يف اخلرطوم  للمكتبات واملعلومات يف  العريب 
العلمية واخلربة يف جمال  بالكفاءة  املجلة  التحرير عن رئاسة االحتاد وربط رئاسة حترير  فصل رئاسة 
البحث العلمي والنرش وتم طرح اسم أ. د. حسن عواد الرسحيي خلربته وليس كونه رئيسًا لالحتاد 

وقرر ترشيحه لرئاسة التحرير ملدة ثالثة سنوات. 

*رئيس االحتاد العريب للمكتبات واملعلومات

ttttt
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د. أمحد فرج أمحد
قسم دراسات المعلومات- جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،

وقسم المكتبات والمعلومات- جامعة أسيوط . 
ahmadfarag@yahoo.com

اعلم: العدد السابع
ذو القعدة 1431هـ - أكتوبر 2010م

املستخلص:
الثاين  جيلها  يف  العالمية  الويب  شبكة  تمارس 
إثراء  يف  بارًزا  دوًرا   »0.2 بـ»الويب  المعروف 
الذي  األمر  التفاعلية،  والتطبيقات  الخدمات 
والخدمات  المحتوى  إدارة  عىل  مباشر  تأثير  له 
الرقمية يف بوابات مؤسسات المعلومات. وتحاول 
بشبكة  المتعلقة  التقنيات  معالجة  الدراسة  هذه 
تقنية  أبرزها  من  والتي  الثاين  جيلها  يف  الويب 
 RIA Rich Internet«وتقنية Mashup وتقنية Ajax
مؤسسات  يف  تطبيقاهتا  وأبــرز   ،»Application
بالمفاهيم  التعريف  الدراسة  المعلومات. وتتناول 
األساسية لهذه التقنيات والهيكل والبناء التقني لها 
الناتجة  التطبيقات  وأبرز  المتبعة،  العمل  وآليات 
تفاعلية  تطبيقات  وتصميم  بناء  يف  تستخدم  والتي 
يف  المعلومات  مؤسسات  إليها  تستند  أن  يمكن 
استشراف خدمات مستحدثة تعمل عىل تعزيز مبدأ 
وتعرض  الرقمية.  البيئة  يف  المعلوماتية  المشاركة 
مؤسسات  نماذج  من  مختارة  مجموعة  الدراسة 
المعلومات التي طبقت بالفعل تقنيات الويب 0.2 
عبر بواباهتا كأساس يعتمد عليه يف تطوير وتقديم 

خدمات إلكترونية فعالة.
الكلامت المفتاحية

بوابات   – المعلومات  مؤسسات   –  0.2 الويب 
RIA-Mashup_Ajax – اإلنترنت

1. املقدمة:

العاملية يف جيلها  الويب  تقنيات شبكة  متثل 
التي  املهمة  التطورات  أبرز  إحدى  الثاين 
والتي  القصري)))،  الويب  تاريخ  شهدها 
واخلدمات  التطبيقات  إث��راء  عىل  ترتكز 
التفاعلية وتطوير أساليب البحث املعلومايت 
يف البيئة اإللكرتونية، باإلضافة إىل كوهنا بيئة 
بوابات  مفهوم  تطبيق  نحو  للتحول  مناسبة 
مؤسسات  خمتلف  يف  التفاعلية  اإلنرتنت 

املعلومات.

اللثام  إماطة  عىل  الدراسة  هذه  وتركز 
وأبرز   2.0 للويب  الداعمة  التقنيات  عن 
وذلك  املعلومات،  مؤسسات  يف  تطبيقاهتا 

وضع  خالل  من   ،(989 عام  يف  الويب  تاريخ  بدأ    (((
يف  الباحث   )Tim Berners-Lee( يل  برينريز  تيم 
 CERN- European Laboratory for Particle(
شبكة  عليها  قامت  التي  األساسية  املفاهيم   )Physics
نظام  تصميم  باقرتاح  الفكرة  بدأت  إذ  العاملية.  الويب 
التي  النتائج  يف  املشاركة  للباحثني  يسمح  معلومات 
إليها بالرسعة القصوى، عن طريق توفري  التوصل  يتم 
روابط )links( والتي ُتتيح إمكانية الوصول إىل املصادر 
النواة  االقرتاح  ذلك  ل  وَشكَّ اإلنرتنت،  عىل  املوجودة 

التي قامت عليها شبكة الويب العاملية .
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-بدون  والتي  التقنيات،  هذه  عىل  حمتواها  وبث  تقديم  يف  تعتمد  منتقاه  لنامذج  عرض  خالل  من 
شك- متارس دور مبارش يف تطوير وإثراء اخلدمات املتاحة، ودعم إمكانات البث االنتقائي للمحتوى 
الرقمي، وبناء تطبيقات وخدمات تفاعلية وتوفري أنامط جديدة تعمل عىل تعزيز الوصول احلر ملصادر 
املعلومات واعتامدًا عىل مبدأ املشاركة بني املستخدمني من خالل الشبكات االجتامعية البحثية حيث 
تطور دور املستخدم إىل حد كبري ليصبح بمثابة املنتج واملستهلك للمحتوى، األمر الذي دفع كربيات 

املؤسسات إىل استثامر هذه التقنيات.

1/1. أمهية الدراسة:

وبوابات  مواقع  جانب  من  كبري  باهتامم  الراهن  وقتنا  يف  الثاين  جيلها  يف  الويب  تطبيقات  حتظى 
مؤسسات املعلومات، األمر الذي كان من نتائجه املبارشة ذيوع تطبيقات جديدة القت قبواًل كبريًا 
من جانب جمتمعات املستفيدين نظرًا لدعمها للشبكات االجتامعية وتدعيم مكانة املستخدمني، وقد 
التقنيات املفتوحة املصدر والتي كان هلا الدور األول  التطبيقات استناًدا عىل جمموعة من  بنيت هذه 
أبرز  الدراسة يف معاجلة  بيئة الويب، ومن هنا تربز أمهية هذه  بناء تطبيقات وخدمات تفاعلية يف  يف 
هذه التقنيات من خالل التعريف هبا وهبيكلها البنائي والتقني واآللية املستخدمة يف العمل باإلضافة 
إىل استعراض أبرز النامذج التطبيقية هلا من خالل مسح ألبرز مؤسسات املعلومات املطبقة لتقنيات 

الويب 2.0 وعرض هذه النامذج بالتحليل للتعرف عىل تأثريها يف تطوير اخلدمات واملحتوى املتاح.

2/1. أهداف الدراسة وتساؤالهتا:

تستهدف هذه الدراسة بصورة عامة إىل حتليل دور تقنيات الويب 2.0 يف بناء تطبيقات تفاعلية يمكن 
املستفيدين منها،  املتاحة يف متناول جمتمع  املعلومات  إثراء خدمات  من خالهلا ممارسة دور فعال يف 
وعرض نامذج من هذه التقنيات املطبقة يف بعض مؤسسات املعلومات، وبيان أبرز التأثريات املرتتبة 
عىل تطبيقها لتكون بمثابة مرشد ودافع ملؤسسات املعلومات العربية نحو االجتاه إىل تطبيق مثل هذه 

التقنيات الواعدة يف إطار خدماهتا اإللكرتونية.

ويرى الباحث إمكانية حتقيق األهداف العامة هلذه الدراسة من خالل استرشاف اإلجابة عىل جمموعة 
االستفسارات اآلتية:
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ما هي أبرز التقنيات الداعمة لشبكة الويب يف جيلها الثاين؟ ❍ 
؟ ما هي أهم التطبيقات املستندة إىل تقنيات الويب 2.0 ❍

كيف يمكن توظيف تقنيات الويب 2.0 ❍ يف دعم مؤسسات املعلومات؟
؟ ما هي أبرز النامذج التي يمكن ملؤسسات املعلومات استثامرها عرب تقنيات الويب 2.0 ❍

ما هو تأثري تطبيق تقنيات الويب 2.0 ❍ عىل خدمات مؤسسات املعلومات؟
ما هي اآلفاق املستقبلية املتوقعة لتقنيات الويب 2.0 ❍ وتطبيقاهتا؟

3/1. منهجية الدراسة:

فرضت طبيعة موضوع الدراسة استخدام املنهج الوصفي التحلييل للتعرف عىل طبيعة تقنيات الويب 
يف  التفاعلية  الويب  تطبيقات  بناء  يف  ودورها  عملها  وآلية  هبا  املتعلق  التقني  والبناء  واهليكل   2.0
الدراسة  موضوع  حول  الفكري  اإلنتاج  أدبيات  مسح  إىل  الباحث  رشع  كام  املعلومات.  مؤسسات 
بمختلف أشكاله، وانتقاء وعرض نامذج من مواقع وبوابات مؤسسات املعلومات الداعمة لتقنيات 
الويب 2.0، واملتاحة يف عدد من الدول األجنبية، والتي يمكن أن يكون هلا دور فعال يف دعم نشاطاهتا 
وخدماهتا يف البيئة اإللكرتونية، وتعزيز التواصل بني جمتمع املستفيدين. والتي قد تؤدي إىل التوصل 
2.0 يف تطوير  إىل جمموعة من النتائج واملقرتحات التي يمكن أن تساعد يف توظيف تقنيات الويب 

مواقع وبوابات مؤسسات املعلومات.

يف  األوىل  املرحلة  تتمثل  أساسيتني،  مرحلتني  إىل  الدراسة  هذه  يف  العمل  مراحل  انقسمت  وباآليت 
بحث اإلنتاج الفكري ومجع املادة العلمية املتعلقة بموضوع الدراسة يف ضوء أحدث ما وصلت إليه 
الدراسات العلمية، باإلضافة إىل حتديد النامذج التطبيقية يف مؤسسات املعلومات، وركزت املرحلة 

الثانية عىل التحليل هبدف خروج الدراسة بالشكل احلايل هلا.

4/1. الدراسات السابقة:

من خالل مسح أدبيات اإلنتاج الفكري املتاح تم التوصل إىل العديد من الدراسات والتجارب السابقة 
املتاحة باللغات األجنبية، والتي من أبرزها:
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1. دراسة Paul Anderson (2007) بعنوان:

«What is Web 2.0? Ideas, technologies and implications for education»

 ،2.0 الويب  وتطبيقات  بتقنيات  املرتبطة  واإلشكاليات  القضايا  من  العديد  الدراسة  هذه  غطت 
وحاول الباحث استعرض التقنيات املعنية وتسليط الضوء عىل بعض القضايا والتحديات التي ترتبت 
عىل تطبيقها يف بعض مؤسسات التعليم العايل يف اململكة املتحدة. وانتهت الدراسة إىل وجود ثالثة 
حتديات رئيسية تواجه جمال التعليم حال تطبيق تقنيات الويب 2.0، ومتثل األول يف التطور الكبري يف 
الشبكات االجتامعية واملجتمعات اجلديدة التي ظهرت يف البيئة األكاديمية، وهذا األمر له تأثري مبارش 
عىل اخلصوصية عىل شبكة اإلنرتنت. وتعلق التحدي الثاين يف تطور مكانة املستخدم واعتامد املحتوى 
املتاح عليه وهذا األمر من املمكن أن يطرح إشكالية املصداقية يف املحتوى، وأما األمر األخري فيتمثل 

يف احلاجة إىل املناقشة املتعمقة للملكية الفكرية من جانب األفراد واملؤسسات.

2. دراسة Gaelle Crenn وGeneviève Vidal (2008) بعنوان:

«L’introduction des technologies web 2.0 dans les musées d’art moderne et contemporain: 
vers de nouvelles relations entre l’institution muséale et ses publics?»

تعرضت هذه الدراسة إىل تأثري تقنيات الويب 2.0 يف قطاع متاحف الفنون احلديثة واملعارصة، وقد 
انتهت إىل تأكيد الدور الذي يمكن أن متارسه هذه التقنيات نحو إثراء املحتوى املعتمد عىل الوسائط 
املتعددة، واسترشاف أساليب جديدة يف البحث واالسرتجاع واالطالع عىل مصادر املعلومات يف بيئة 
الويب، كام أكدت الدراسة عىل مبدأ املشاركة بني جمتمع املستفيدين األمر الذي كان من نتائجه املبارشة 

تعزيز العالقة بني مواقع وبوابات املتاحف وجمتمع املستفيدين منها.

3. دراسة Charles Crook (2008) وأخرون بعنوان:

«Web 2.0 technologies for learning: The current landscape: opportunities, challenges and tensions»

إىل  وأشارت  توفرها.  أن  يمكن  التي  واإلمكانيات   2.0 الويب  تقنيات  عىل  الدراسة  هذه  ركزت 
تغيريات جذرية يف طبيعة  بمثابة خطوة جادة نحو حدوث  تعترب  التي  اخلدمات  ظهور جمموعة من 
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الشبكة العاملية. وحتدد الدراسة التغيري يف الطريقة التي يتعامل هبا جمتمع املستفيدين مع هذه اخلدمات، 
الواعدة أن تساهم يف استرشاف فرص تعليمية فعالة مع  التكنولوجيات  ومناقشة كيف يمكن هلذه 

التعرض للتحديات التي قد حتول دون اعتامد مفاهيم الويب 2.0.

4. دراسة Dorine Kieft-Wondergem (2008) بعنوان:

«How to use Web 2.0 technologies in your library instructions»

من  العديد  وتربز   ،2.0 للويب  املحدودة  غري  واإلمكانيات  اخلصائص  إىل  الدراسة  هذه  تشري 
االستفسارات منها كيفية االستفادة املثىل هلذه التقنيات يف مؤسسات املعلومات بصفة عامة واملكتبات 
املتخصصة يف القطاعات الطبية عىل وجه اخلصوص، وقد ركزت الدراسة عىل كيفية استخدام تطبيق 
Netvibes يف املكتبات والتي تعترب واحدة من تطبيقات الويب 2.0 والتي تعتمد عىل مبدأ التخصيص 

إمكانية  إىل  باإلضافة  املستفيد،  واحتياجات  الهتاممات  وفًقا  املحتوى  بث  إي  خدماهتا  تقديم  يف 
املشاركة يف املحتوى.

2. املفاهيم األساسية:

 Dynamic Sites التفاعلية  الديناميكية  العاملية نمطان من املواقع فهناك املواقع  بيئة الشبكة  يتوافر يف 
وهي التي يف سبيلها إىل أن حتل حمل النمط اآلخر واملتمثل يف مواقع اجليل األول من الويب والتي 
Static Sites. ولكي يتضح هذا املفهوم يشري اجلدول ))( إىل  الثابتة أو الساكنة  يطلق عليها املواقع 

الفروق اجلوهرية بني كل منها:

جدول (1): الفروق األساسية بني الويب 1.0 والويب 2.0

مواقع وبوابات الويب الديناميكيةمواقع الويب الساكنة

لغة  مع  متوافقة  صفحات  من  العادة  يف  تتألف 
HTML خمتزنة عىل جهاز خادم متاح عىل الويب.

وخاصة  املحتوى  إدارة  برجميات  مع  استخدامها  ارتبط 
املحتوى  ويكون   ،Fusionو  Joomla مثل  املصدر  املفتوحة 

خمتزن داخل قاعدة بيانات. 
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اخلادم  جهاز  جانب  من  تتم  التي  املعاجلات  تعترب 
حمدودة، حيث يطلع فقط بمهمة إرسال الصفحات 
برنامج  إىل  عليها  االطالع  املطلوب  امللفات  أو 

متصفح الويب اخلاص باملستخدم.

طلب  للخادم  الويب  متصفح  إرسال  يف  العمل  آلية  تتمثل 
الويب  شبكة  عىل  البيانات  نقل  برتوكول  وفق  استعالم 
اخلادم  ويقوم   .HTTP  “HyperText Transfer Protocol»
البيانات  قاعدة  إىل   SQL صيغة  وفق  االستعالم  بتحويل 
اخلادم  إىل  ترد  االستعالم  نتائج  تكوين  وبعد  فيه،  املختزنة 
الذي يرسلها إىل املستخدم وفق برتوكول HTTP من خالل 

برنامج املتصفح كام هو موضح بالشكل ))).

يف  مكلفه  الكبرية  وخاصة  املواقع  هذه  مثل  صيانة 
مع  ولكنها  الكافية،  باملرونة  ليست  أهنا  كام  الوقت 
الصغرية  للمواقع  مناسبة  تكون  أن  يمكن  ذلك 
يف  صفحات  عرش  من  تتألف  والتي  احلجم 

املتوسط. 

صيانة املواقع الديناميكية مرنة وفعالة

 مدختسم موقي .�

 لاسرإب تنرتنالا

 ىلإ http مالعتسا

Server مداخلا

  ضرعب مداخلا موقي .�

 مدختسملل جئاتنلا ةحفص

 ضرعتسم لالخ نم

بيولا

 مداخلا موقي .�

 مالعتسالا ليوحتب

 SQL ةغيص قفو

 تانايبلا ةدعاق ىلإ

هيف ةنزتخملا

 جئاتنلا  لاسرإ .�

مداخلا ىلإ

شكل (1): آلية العمل يف الويب الديناميكي

2.0، وقد ظهر هذا املصطلح ألول  بيئة خصبة لتصور الويب  الديناميكي  ومثلت تطبيقات الويب 
 «MediaLive International“ ومؤسسة »O’Reilly Media“ مرة يف اجتامع أقيم بني كل من مؤسسة
حيث حاول اخلرباء يف هذا االجتامع الوصول إىل معايري حمددة يمكن من خالهلا تقسيم مواقع الويب 

إىل مواقع تقليدية 0.) ومواقع ديناميكية 2.0، كام هو موضح يف اجلدول )2)

1. يقوم مستخدم اإلنرتنت 
بإرسال استعالم http إىل 

Server اخلادم

4. يقوم اخلادم بعرض صفحة 
النتائج للمستخدم من خالل 

مستعرض الويب
3. إرسال النتائج إىل اخلادم

2. يقوم اخلادم بتحويل 
 SQL االستعالم وفق صيغة
إىل قاعدة البيانات املخزنة فيه
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جدول (2)(2): الفروق األساسية بني الويب 1.0 والويب 2.0

الويب 2.0الويب 1.0
DoubleClickGoogle AdSense

OfotoFlickr

AkamaiBitTorrent

mp3.comNapster

Britannica OnlineWikipedia

personal websitesblogging

eviteupcoming.org and EVDB

domain name speculationsearch engine optimization

page viewscost per click

screen scrapingweb services

publishingparticipation

content management systemsWikis

directories (taxonomy)tagging («folksonomy»)

stickinesssyndication

2.0 مرحلة انتقالية مهمة يف تاريخ شبكة الويب والتي تتمثل يف االنتقال من مفهوم  ويعترب الويب 
إىل  املوقع،  إدارة  القائمة عىل  اجلهة  تتيحه  ما  املوضوعي عىل  يعتمد حمتواها  والتي  التقليدية،  املواقع 
مفهوم التطبيقات املتكاملة والتي توفر جمموعة من اخلدمات التفاعلية يف متناول املستخدم، والذي 
تطور دوره ليكون بمثابة املنتج واملستهلك للمحتوى املوضوعي عىل اختالف أشكاله، كام هو مبني 

يف الشكل )2)))).

http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/(0/what-is- اجلدول  مصدر   (2(
 web-20.html

http://www.sizlopedia.com/2007/08/(8/web-(0-vs-web-20-the-visual- الشكل:  مصدر   (((
difference
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شكل (2): مكانة املستخدم يف الويب 1.0 والويب 2.0

ويمكن النظر إىل Web 2.0 عىل أهنا شبكة تطبيقات وخدمات اجتامعية تفاعلية أكثر من جمرد جمموعة 
مواقع، ويعتمد املحتوى املتاح بصفة أساسية عىل املشرتكني. ويوضح اجلدول ))( أبرز هذه اخلدمات 

وتطبيقاهتا.

جدول (3) بيان بأبرز خدمات الويب 2.0

الوصف املتعلق هبااخلدمة

Youtube منصة تطبيقات للمشاركة يف ملفات الفيديو املتاحة من جانب املستخدمني املشرتكني يف اخلدمة

Flickr
يدعم املشاركة يف الصور، ويسمح بتخزين وحفظ كم كبري منها )ما يقرب من ) مليار صورة 

وفًقا ملوسوعة ويكيبيديا(، املتاحة يف متناول املستخدمني. 

BitTorrent .(p2p). Point toبرنامج يقوم بتبادل امللفات ومصادر املعلومات عىل اختالف أشكاهلا وفق
 point
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MySpace .شبكة اجتامعية تسمح بتجميع األعضاء املشرتكني يف االهتاممات املوضوعية نفسها

Del.icio.us

خدمة تستهدف املشاركة يف املفضالت االجتامعية Social Bookmarking، وتسمح للمستفيدين 
منها بحفظ وإدارة واملشاركة يف صفحات الويب من خالل مصدر مركزي.

وتعترب بمثابة دليل متكامل يمكن من خالله املشاركة يف املفضالت عىل الشبكة، ويتضمن روابط 
املفضالت، والوصف »املستخلص«، واملالحظات، والكلامت الدالة املفتاحية. 

Wikipedia
دائرة معارف إلكرتونية يتعاون يف إعدادها آالف املتطوعني حول العامل ويقدر عدد مقاالهتا يف يونيو 

2006م بام يزيد عىل 5.2 مليون مقالة فيام يقرب من 250 لغة خمتلفة. 

Yoono .2.0 حمرك بحث تعاوين متوافق مع خدمات وتطبيقات الويب

Technorati tags حمرك بحث للمدونات والصور وملفات الفيديو ويتم البحث من خالل النص الكامل أو
)الوسائل اإلعالمية والتي تسمح الكلامت الدالة، والواصفات( 

Wikio
جممع ومنظم ألكثر من 0000) مصدر حول األحداث اجلارية الفرانكفونية )الوسائل 

اإلعالمية التقليدية، واملدونات، وملفات الفيديو إىل غري ذلك(. 

Netvibes
بوابة استقبال قابلة للتخصيص )تنظيم املعلومات وفًقا إلهتاممات املستخدم( والتي تسمح 

باملشاركة يف املحتوى ومجع العناوين الربيدية الشخصية، وخدمة RSS إىل غري ذلك. 

ويف إطار تطبيقات الويب 2.0 قد ختتلف حمتويات صفحات النتائج املسرتجعة من مستخدم إىل أخر، 
ومدى إمكانية االطالع عىل كافة حمتويات املوقع أو عىل أجزاء منه فقط وذلك وفًقا ملستوى التصاريح 
املثال، لصفحة متثل  فعىل سبيل  ديناميكية،  املوقع بصورة  يتم حتديث حمتوى  ما  له. وعادة  املمنوحه 
قائمة باملقاالت اخلاصة باملوقع، فليس هناك داٍع إلضافة بطريقة يدوية رابطة حتيل إىل املقالة اجلديدة، 

حيث إن مثل هذه املعاجلة تتم بصورة تلقائية.

3. تقنيات الويب 2.0:

 Ajax يمكن حرص أبرز التقنيات التي تستند إليها العديد من تطبيقات شبكة الويب يف جيلها الثاين يف
technology، وMashups technology، و)Rich Internet Applications (RIAs، ومتثل هذه التقنيات 

األجزاء الرئيسة التي يتم معاجلتها يف الفقرات اآلتية من الدراسة.
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1/3. تقنية AJAX وبناء تطبيقات الويب التفاعلية:

1/1/3. نظرة عامة:

 Jesse بتحريرها  قام  مقالة  خالل  من   2005 عام  من  فرباير  يف  مرة  ألول   AJAX مصطلح  ظهر 
 Asynchronous JavaScript And“اختصار AJAX ومتثل .Adaptive Path تتعلق بموقع CARRET

لتصميم  املصدر  مفتوحة  استرشاف حلول حاسوبية  تعمل عىل  التي  التقنيات  إحدى  XML« وهي 

وتطوير تطبيقات تفاعلية عىل شبكة الويب، ومن أبرز نامذج املواقع املستخدمة هلذه التقنية عىل سبيل 
.Google mapsو Amazon :املثال

البيانات  بتبادل  السامح  إمكانية  يف  التقنية  هذه  أساسها  عىل  بنيت  التي  الرئيسة  الفكرة  وتكمن 
واملعلومات بني متصفح الويب واخلادم دون احلاجة إىل إعادة حتميل كافة حمتويات الصفحة التي يتم 

االطالع عليها. ولتوضيح هذه الفكرة يتم عرض املثال اآليت:

يف األحوال العادية عند قيام املستخدم بزيارة أي صفحة من صفحات مواقع الويب والنقر عىل رابطة 
املحتوى  الرابطة وعرض  إليها  التي حتيل  اجلديدة  الصفحة  إىل عنوان  نقله  يتم  املتاحة،  الروابط  من 
النتائج  إظهار  يتم   AJAX تقنية  استخدام  عند  وأما  املستخدم.  الويب  متصفح  خالل  من  مبارشة 
وحتميل املحتوى اجلديد يف نفس الصفحة التي يطلع عليها املستخدم بصورة تلقائية وذلك من خالل 

حمرك AJAX والذي يعمل يف خلفية برنامج املتصفح.

جانب  من  استخدامها  فعند   ،AJAX عىل  املبنية  التطبيقات  أبسط  من   Google suggest خدمة  وتعترب 
عن  املعربة  الكلامت  أو  الكلمة  من  حرف  أول  إدخال  يف  والبدء  معلومايت،  بحث  إجراء  يف  املستفيد 
مصطلحات البحث يف صندوق البحث Search Box، تبدأ هذه اخلدمة بصورة تلقائية باقرتاح جمموعة 
من الكلامت واملصطلحات التي تبدأ بنفس احلروف التي تم إدخاهلا. ويف واقع األمر الذي دفع حمرك 
البحث إىل استعراض مثل هذه القائمة من الكلامت هو دعمه لتقنية AJAX، كام هو موضح يف الشكل 

))(، وقد رشعت العديد من مؤسسات املعلومات يف تطبيق هذه اخلدمة من خالل فهارسها اآللية.
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Google suggest شكل (3): خدمة

AJAX 2/1/3. اهليكل والبناء التقني لتقنية

يعتمد البناء اهليكيل لتقنية AJAX عىل االستخدام املشرتك ملجموعة من املكونات والتطبيقات املفتوحة 
 AJAX لتقنية  العام  اهليكيل  البناء  متثل  والتي  الويب،  واملستخدمة بصفة مستمرة عىل شبكة  املصدر 

والتي من أبرزها ما ييل:

CSSو XHTML .1

يكمن دورمها يف عرض وتنسيق املعلومات، وبعبارة أخرى عرض اهليكل والبناء الداليل للمعلومات.

 (((W(C إحدى املعايري املعتمدة من جانب اهليئة املرشفة عىل الشبكة العنكبوتية العاملية XHTML ومتثل
لتصميم صفحات الويب، والتي تتبني نظام تكويد للبيانات واملعلومات أكثر تقييدًا من HTML حيث 

.XML تستند عىل املحددات واملواصفات املتعلقة بمعيار

ولكي تكون صفحات XHTML صاحلة Valid جيب االلتزام بمجموعة من القواعد والتعليامت منها 
عىل سبيل املثال:

))) رابطة الشبكة املعلوماتية العاملية )World Wide Web Consortium, W(C( ختلق قواعد ومعايري الويب ومهمتها هي إيصال 
املصدر:  للحاسوب.  وأدوات  وبرامج  ودالئل،  مواصفات،  من  التكنولوجيات  بتنمية  وذلك  إمكانياهتا  أقىص  إىل  املعلوماتية  الشبكة 

 http://www.w(c.org.ma
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❍ Doctype يف البداية من الرضوري حتديد نوع الوثيقة أو املستند
❍ Bodyو Head وهي أكواد HTML تتضمن الصفحة عىل األقل العنارص اهليكلية للغة

األكواد تكتب بحروف صغرية يف اللغات األوروبية ❍ 
« القيم اخلاصة باخلواص تكتب بني عالمات تنصيص مفردة أو مزدوجه »……… ❍

البديل للصورة  التي متثل النص  ALT ❍ وهي  IMG جيب أن يتضمن دائاًم اخلاصية  كود الصور 
والذي يظهر يف حالة عدم ظهورها.

كود البداية يرتبط بكود النهاية ❍ 
إىل غري ذلك ❍ 

وتعترب نامذج الصفحات االنسيابية cascading style sheet« CSS» بمثابة لغة تتحكم يف تنسيق عرض 
لكافة  الشكيل  بالتنسيق  املتعلقة  املعلومات  وصف  فيه  يتم  واحد  ملف  خالل  من  املوقع  صفحات 
العنارص املكونة للصفحات، ويكتفي بربط كل صفحة من صفحات املوقع بنموذج التنسيق الشكيل 
خاصة  ومعايري  قواعد  تطبيق  عىل  القدرة  هلا  تتوافر  أن  الويب  متصفحات  عىل  وجيب  هبا.  اخلاص 
بأولوية العرض، ويتم تطبيق األنامط اخلاصة بعنرص معني مثل أنواع احلروف وأحجامها، واأللوان، 

واخلطوط السميكة، واملائلة إىل غري ذلك بشكل متعاقب عىل حمتوى العنرص.

ويعني مصطلح »Cascading« أن األسلوب املختار يف مستوى معني سوف يتم تطبيقه بشكل تلقائي 
مستوى  عىل  معني  خط  لنوع  لون  حتديد  حالة  يف  املثال  سبيل  فعىل  املتسلسلة،  املستويات  كافة  عىل 
الصفحة فسوف يتم تطبيقه عىل كافة الفقرات املتضمنة داخل الصفحة. ويف حالة الرغبة يف تعديل 
هذا التنسيق، يكفي فقط التدخل يف ملف نامذج الصفحات وذلك بداًل من تعديل وتغيري كل صفحة 

عىل حده كام كان يتم قبل استخدام نامذج الصفحات.

DOM (Document Object Model) 2. استخدام

وعرض  ديناميكًيا  للتفاعل  سكريبت  اجلافا  مع  عادة  وتستخدم  العميل-  جهة  برجمة–من  لغة  متثل 
البيانات أي تعمل عىل العرض الديناميكي والتفاعيل للمعلومات املتاحة يف بيئة الويب.

XML 3. معيار التكويد القابل لالمتداد والتوسع
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املعلومات  مصادر  هيكلة  يف  متخصًصا  معياًرا   »eXtensible Markup Language» XML يعترب 
وباآليت  البيانات.  لعرض  عليه  ومتفق  مقنن  شكل  حتدد  للنصوص  تكويد  لغة  وهو  اإللكرتونية، 
فإن أي نص متوافق معه يتضمن كافة البيانات واملؤرشات حول األدوار التي يمكن أن تؤدهيا هذه 
البناء اهليكيل اخلاص بالنص من خالل جمموعات األكواد.  البيانات، وتسمح هذه املؤرشات بتعني 
معياريه  لغة  يمثل  والذي   )ISO 8879( بتسمية  واملعروف   »SGML« من  متفرع   »XML« ويعترب 
مطبقة يف قطاع إدارة مصادر املعلومات، ويتضمن »XML« عىل نحو %80 من املهام والوظائف التي 

.«SGML« يقوم هبا

لتنسيقها وعرضها مثلام  البيانات وليس  أنه تم تصميم »XML« كمعيار لوصف  وجتدر اإلشارة إىل 
هو احلال مع »HTML«، وبناء عليه يتم إدارة عرض البيانات واملعلومات، وإجراء التنسيق والضبط 
2000 توافر عىل الساحة  Style sheets، ويف هناية عام  عليها من خالل تطبيقات نامذج الصفحات 

ثالثة حلول لتنسيق وعرض النصوص املتوافقة مع »XML« وهي:

: وهي األكثر استخدامًا خاصة مع  ❍ Cascading StyleSheet (CSS( نامذج الصفحات االنسيابية
.XML وقد تم جتريبها وتطبيقها مع معيار HTML

وتعترب   : ❍ eXtensible StyleSheet Language( XSL( لالمتداد  القابلة  الصفحات  نامذج  لغة 
إحدى لغات نامذج الصفحات القابلة للتوسعة والتي تم تصميمها وتطويرها خصيصًا للتطبيق 

.XML مع معيار
 ❍ eXtensible StyleSheet Language لالمتداد  القابلة  الصفحات  ن��امذج  حتويل  لغة 
Transformation (XSLT): ومتثل إحدى توصيات اهليئة املرشفة عىل الشبكة العنكبوتية العاملية 

W(C وقد صدرت يف 6) نوفمرب 999)، وتسمح بتحويل مستند XML إىل شكل متوافق مع 

HTML مصاحب لنامذج صفحات.

XMLHttpRequest 4. استخدام

تعترب آلية اسرتجاع أو نقل البيانات بني املتصفح واخلادم، وترجع بدايات هذه التقنية إىل عام 2000 
 Web browser من خالل رشكة مايكروسوفت، وهي تتعامل مع اللغات التي تعمل من جهة املتصفح
 XML أو غريها لنقل ومعاجلة البيانات وفق معيار VBScript أو JavaScript مثل scripting languages
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من وإىل خادم الويب وذلك من خالل استخدام بروتوكول HTTP، وباآليت ليس من الرضوري عند 
إرسال النتائج من اخلا دم إىل املتصفح إعادة حتميل كامل الصفحة من جديد بحيث يتم فقط حتديث 

جزء أو أجزاء من الصفحة التي يطرأ تغيري عىل حمتوياهتا.

JavaScript 5. استخدام

املعلومات  ملصادر  الربجمة  لغات  أشهر  من  واحدة  ومتثل   Netscape رشكة  إىل  األوىل  بدايتها  ترجع 
املتاحة عىل شبكة اإلنرتنت، ويكمن دورها يف إضفاء صفة الديناميكية والتفاعلية والتحكم يف أجزاء 
من صفحات مواقع متاحة بلغة html، ومن أبرز خصائص هذه اللغة التوافق مع كافة أنظمة التشغيل 

املستخدمة.

AJAX ويوضح الشكل ))( البناء اهليكيل العام الذي تتألف منه تقنية

XML

XMLHttpRequest JavaScript

HTML & CSS

DOM

AJAX

AJAX شكل (4): البناء اهليكيل لتقنية
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املتخصصني  بعض  عليها  يطلق  كام  أو  الويب  متصفحات  خالل  من   AJAX تطبيقات  وتستخدم 
مستعرضات الويب، رشيطة أن تدعم املكونات والتطبيقات السابق عرضها، ومن بني هذه املتصفحات

Mozilla Firefox، Internet Explorer، Opera، وغريها.

3/1/3. تقنية Ajax وآلية العمل

AJAX عىل أهنا تقنية يمكن من خالهلا نقل البيانات واملعلومات املراد عرضها بني  يمكن النظر إىل 
املتصفح واخلادم بشكل غري تزامني Asynchronous، وهذا يساعد عىل القيام بفتح صفحات مواقع 
إعادة حتميل حمتويات  إىل  احلاجه  دون  عليها  االطالع  يتم  التي  الصفحه  من  الويب، وحتديث جزء 
الصفحة كاملة من جديد. ولكي يتم إدراك آلية العمل من الرضوري التعرف عىل أبرز الفروق بني 
الفقرات  يف  النقطة  هلذه  التطرق  ويتم  واملتصفح  اخلادم  بني  املتزامنة  وغري  املتزامنة  الويب  تطبيقات 

اآلتية:

 Web Application Model (Synchronous) واملتصفح  اخلادم  بني  املتزامنة  الويب  تطبيقات   .1
Classic

يشري مصطلح »التزامن« Synchronous بصفة عامة إىل أن آلية نقل البيانات واملعلومات تتم بصورة 
مبارشة بني طريف االتصال )املرسل واملستقبل(، وباآليت ال بد من تواجدمها يف نفس وقت الرتاسل، 

كام هو موضح يف الشكل )5)

Synchronous شكل (5): النقل التزامني للبيانات

املستقبلاملرسل

البيانات واملعلومات

البيانات واملعلومات
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ويعترب التعليم اإللكرتوين املتزامن Synchronous E-learning من أبرز األمثلة عىل هذا النمط حيث 
ونقاش  حوار  إلجراء  الوقت  نفس  يف  املعلومات  بنظام  والطالب  األساتذة  اتصال  الرضوري  من 
ناحية أخرى. ويمكن من  ناحية وبينهم وبني األساتذة من  الطالب من  املبارش بني  التفاعل  وتنمية 
خالل هذا النمط قياس التغذية الراجعة Feed back بشكل مبارش. ومن أهم التقنيات الداعمة لنمط 
االتصال املتزامن يف نظام التعليم اإللكرتوين: األلواح البيضاء White Boards، والفصول االفرتاضية 
 Audio واملؤمترات عرب الصوت ،Videoconferencing واملؤمترات عرب الفيديو ،virtual classrooms

conferencing، وغرف الدردشة Chatting Rooms، إىل غري ذلك.

ويف إطار تطبيقات الويب املتزامنة تكون العالقات بني جهاز اخلادم واملتصفح حيث يرسل املتصفح 
بإرسال  ذلك  بعد  يقوم  والذي  واحدة  ككتلة  ومعاجلتها  ملضاهاهتا  اخلادم  إىل  واملعلومات  البيانات 

النتائج إىل املتصفح وهذه هي الطريقة التقليدية آللية العمل بني اخلادم واملتصفح.

وباآليت تتمثل آلية عمل تطبيقات الويب املتزامنة يف اتصال املتصفح اخلاص باملستخدم والذي يمثل 
املطلوب عرض  املوقع  ُبعد واملستضيف لصفحات  املتاح عن   Server اخلادم  Client بجهاز  العميل 
حمتوياته، وعند قيام املستخدم باجراء استفسار أو استعالم يقوم املتصفح بتحويله إىل اخلادم، ويف أثناء 
الفرتة الزمنية الفاصلة بني قيام اخلادم بمعاجلة االستعالم وإرسال النتائج إىل املتصفح يبقى املتصفح 
ساكًنا وال يقوم بعمل أي يشء سوى انتظار نتيجة االستعالم من اخلادم حتى يقوم بعرض النتائج عىل 

املستخدم.

مثال توضيحي:

املعلومات  مؤسسات  بوابات  عرب  املتاحة  اإللكرتونية  املعلومات  خدمات  مستخدم  يقوم  ما  عادة 
بالتسجيل أواًل حتى يتمكن النظام من إعطائه التصاريح اخلاصة بالولوج إىل اخلدمات وذلك بطبيعة 
احلال بعد التحقق من هويته من خالل تعبئة املستخدم لنموذج أو استامرة للتسجيل والتي تتضمن 
إدخاله  يتم  قد  األحوال  بعض  ويف  اإللكرتوين،  للربيد  خمصص  حقل  ومنها  البيانات  من  جمموعة 
اإللكرتوين  الربيد  فحص  مهمة  بتويل  اخلادم  جهاز  يقوم  الطلب  هذا  إرسال  وعند  خاطئة،  بصورة 
يبدأ  فقط  وبعدها  املستخدم،  متصفح  إىل  النتائج  إرسال  ثم  عدمه،  من  صحته  من  بالتأكد  ويقوم 
املتصفح يف االستمرار يف العمل. وبعبارة أخرى يمكن القول بأن الفرتة الزمنية الفاصلة بني إرسال 
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متصفح البيانات واملعلومات إىل اخلادم ملعاجلتها وبني استقبال النتائج مرة أخرى يظل املتصفح خامًدا 
دون أي عمل إذا صح القول.

شكل (6): نموذج للتسجيل يف بوابة املكتبة الوطنية االسرتالية

 Ajax  Ajax Web Application 2. تطبيقات الويب غري املتزامنة بني اخلادم واملتصفح (الداعمة لتقنية
model Asynchronous)

الوقت  أن يكون طرفا االتصال متصلني يف نفس  الرتاسل ليس من الرضوري  النمط من  وفق هذا 
لتلقي البيانات واملعلومات فمن املمكن أن يكون املستقبل غري متصل باإلنرتنت وقت قيام املرسل 
بإرسال البيانات واملعلومات ويمكنه االطالع عليها يف وقت آخر حني يكون متصاًل بالشبكة ومن 

أبرز األمثلة عىل ذلك خدمة الربيد اإللكرتوين، كام هو موضح يف الشكل )7)
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Asynchronous شكل (7): النقل غري التزامني للبيانات

ووفق مثال التعليم اإللكرتوين غري املتزامن Asynchronous E-learning ليس من الرضوري وجود الطالب 
يف نفس وقت اتصال األساتذة حيث يمكن للدارس االطالع عىل البيانات واملعلومات املرسلة حينام يتصل 
املطلوبة وقت  والواجبات  التكاليف  يمكن االطالع عىل  بالنسبة لألساتذة حيث  نفسه  بالشبكة، واحلال 
أهم  ومن  رضوري.  غري  أمًرا  يعترب  نفسه  الوقت  يف  االتصال  أطراف  تواجد  وباآليت  بالشبكة،  االتصال 
الربيدية  E-mail، والقوائم  الربيد اإللكرتوين  املتزامن:  لنمط االتصال غري  الداعمة  التقنيات واألدوات 

Mailing lists، وجمموعات النقاشDiscussion Groups، ونقل امللفات Files Exchange، وغريها.

وأما بالنسبة لتطبيقات الويب غري املتزامنة فالعالقات تكون بني جهاز اخلادم واملتصفح حيث يرسل املتصفح 
البيانات واملعلومات إىل اخلادم ملضاهاهتا ومعاجلتها يف شكل وحدات منفصلة ويقوم اخلادم بمضاهاة كل 
بيان عىل حدة وبمعزل عن البيانات األخرى. ويتألف البناء اهليكيل لتطبيقات الويب غري املتزامنة الداعمة 

لتقنية Ajax من قسمني أساسيني:

أ. القسم األول العميل Client ويتكون من:

املتصفح: وهو يمثل الربنامج املستخدم من جانب املستفيد لعرض صفحات ومواقع الويب التي يتم  ❍ 
زيارهتا، ومن أبرز نامذجها Mozilla Firefox، Internet Explorer، Opera، وغريها.

: والذي يعمل يف خلفيه املتصفح دون أن يشعر به املستخدم، ويضطلع بمهمة فحص  ❍ AJAX حمرك
البيانات املرسلة إىل اخلادم من جانب املستخدم، أي عند إدخال املستخدم السمه أو بريده اإللكرتوين 

عىل سبيل املثال يتم تفحصه يف احلال من قبل هذا املحرك.

املرسل يقوم بارسال 
رسالة

عند اتصاله

خادم الربيد 
االلكرتوين

املستقبل يتصل لإلطالع 
عىل الرسالة
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:Server ب. القسم الثاين والذي يمثله اخلادم

ويتمثل دوره الرئيس يف فحص البيانات واملعلومات والعمل عىل معاجلة استعالم املستخدم. وباآليت 
يقوم بارسال نتائج االستعالم إىل العميلClient، ولكن اجلديد يف األمر أن هذه النتائج ال ترسل إىل 
املتصفح مبارشة حيث ترسل إىل حمرك AJAX والذي يضطلع بمهمة تفقد ما تم استقباله من جانب 

اخلادم وعرض املعلومات املطلوبة من خالل املتصفح.

العمل قبل تطبيق  املقارنة آللية  التوضيحية من خالل  الفقرات اآلتية عرض بعض األمثلة  ويتم يف 
تقنية AJAX وبعدها حتى يمكن مالحظة الفروق.

مثال ): التسجيل يف خدمة الربيد اإللكرتوين:
AJAX قبلAJAX بعد

اخلطوة األوىل التي يتم القيام هبا عادة هو تسجيل  ❋ 
االشرتاك يف خدمة الربيد اإللكرتوين من خالل 

تعبئة نموذج خمصص هلذا الغرض
يتضمن هذا النموذج بيانات عن املستخدم خلدمة  ❋ 
الربيد اإللكرتوين ومنها أسم املستخدم والعنوان 
الربيدي اخلاص به، والتي يطلبها اخلادم املضيف 

خلدمة الربيد اإللكرتوين.
وبعد االنتهاء من تعبئة النموذج والضغط عىل زر  ❋ 
إرسال، يبدأ اخلادم يف معاجلة الطلب، وقد يفاجأ 
املستخدم بأن أسم املستخدم الذي اختاره حمجوز 

من جانب مستخدم آخر، وباآليت من الواجب 
إعادة التسجيل.

وإذا كان املتصفح يتضمن مزايا تأمينية فسوف  ❋ 
يضطر املستخدم إلعادة تعبئة كامل النموذج

اخلطوة األوىل التي يتم القيام هبا عادة هو تسجيل  ❋ 
االشرتاك يف خدمة الربيد اإللكرتوين من خالل 

تعبئة نموذج خمصص هلذا الغرض
يتضمن هذا النموذج بيانات عن املستخدم  ❋ 

خلدمة الربيد اإللكرتوين ومنها أسم املستخدم 
والعنوان الربيدي اخلاص به، والتي يطلبها 

اخلادم املضيف خلدمة الربيد اإللكرتوين.
يف حالة دعم تقنية AJAX ❋ فبمجرد إدخال اسم 

املستخدم يقوم النظام بشكل مبارش بإجراء 
بحث رسيع )غري مرئي للمستخدم( ليوضح 

للمستخدم عام إذا كان االسم املختار مستخدًما 
من جانب مستخدم أخر من عدمه.

وباآليت حيصل املستخدم عىل التغذية الراجعة يف  ❋ 
الوقت نفسه دون ضياع وقت يف التنقل أو إعادة 

ملء البيانات، كام هو موضح يف الشكل )8).
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Ajax شكل (8): خدمة الربيد اإللكرتوين الداعمة لتقنية

مثال2: البحث يف الفهارس املتاحة عىل اخلط املبارش

AJAX قبلAJAX بعد

يف حالة الرغبة يف البحث عن عنوان مصدر  ❋ 
معلومات معني سواء كان )كتاب، مقالة، رسالة 
علمية إىل غري ذلك( أو باملوضوع، عادة ما يقوم 
الباحث بتطبيق أساليب واسرتاتيجيات البحث 

املختلفة أو البحث من خالل احلقول املتاحة مثل 
حقل العنوان، واملوضوع وغريها.

وقد يضطر املستخدم إىل إدخال العنوان الكامل  ❋ 
للمصدر املطلوب ثم النقر عىل زر اإلدخال 

ليعرض له النظام هل مصدر املعلومات متاح 
أم ال.

بمجرد كتابة احلروف األوىل من عنوان  ❋ 
مصدر املعلومات عىل سبيل املثال، يقوم حمرك 
AJAX بعرض قائمة مقرتحة بالعناوين املتاحة 

والتي يمكن للمستخدم اختيار ما يريد منها 
دون احلاجة إىل إدخال كافة الكلامت املكونة 

للعنوان.
 ❋ Google suggest يمكن مقارنة ذلك بخدمة

التي سبق ذكرها. 
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Ajax الداعمة لتقنية NCSU Libraries شكل (9): البحث يف فهارس

وعندما يرشع املستخدم يف البحث يف فهرس املكتبة اآليل، يتم من خالل تقنية Ajax إجراء استعالمات 
متزامنة يف فهارس كافة املكتبات األعضاء يف الشبكة، وكام هو موضح يف الشكل )9( تتضمن نتائج 
اخلدمة  هذه  وتتشابه  املعلومات.  مصدر  إتاحة  ومكان  التسجيلة  مصدر  حتديد  واالستعالم  البحث 
 Ajax حيث يتم عىل التوازي بفضل تقنية Phoenix Public Library مع البحث يف جمموعات مكتبة
املتعلقة  النتائج  لتظهر   OCLC

,
s worldcat فهارس  يف  البحث  خالل  من  رسيعة  استعالمات  إجراء 

 Phoenix Public Library هبذه األخرية يف الوقت نفسه أسفل نتائج البحث النابعة من فهرس مكتبة
اآليل.
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AJAX 4/1/3. نامذج لتطبيقات معتمدة عىل تقنية

تطبيقات اخلرائط 
التفاعلية

Anthems•	  On Maps :
http://anthemsonmap.googlepages.com/index.htm
MapYourBuddies •	 http://people.emich.edu/mchiang4/
MapYourBuddies
Twittervision: •	 http://twittervision.com/ 

	• Cloudme Searchتطبيقات بحثية http://www.itcom3.com/thecloudsearch/ 

تطبيقات داعمة 
للوسائط املتعددة 

)ملفات نصية، صور، 
فيديو، صوت( 

Kiko •	 http://www.kiko.com/
Zoho (•	 http://www.zoho.com/)
Thinkfree •	 http://www.thinkfree.com/
Netvibes •	 http://www.netvibes.com/#General
Flickr •	 www.flickr.com
Youtube •	 www.youtube.com 

خدمات جوجل وتقنية 
 Ajax

Gmail •	 www.gmail.com/
Google Suggest •	 http://www.google.com/
webhp?complete=1&hl=en
iGoogle •	 http://www.google.com/ig
Google Map •	 http://maps.google.com/
Google Reader •	 www.google.com/reader
Google Calendar •	 www.google.com/calendar

Mashups 2/3. تقنية

Mashups والتعرف عىل كيفية بناء  يتم الرتكيز يف عرض هذه التقنية عىل املفاهيم وأساليب تصميم 
نموذج تطبيقي من خالل املحررات املستخدمة هلذا الغرض، باإلضافة إىل استعراض بعض النامذج 

التطبيقية

Mashups 1/2/3. مفهوم تقنية

يمكن اعتبارها إحدى التقنيات الرئيسة التي تستند عليها شبكة الويب 2.0 ويمثل نتاج استخدامها 
بصفة عامة موقع ويب ديناميكي أو تطبيق تفاعيل يكون حمتواه ناجًتا عن املزج بني العديد من التطبيقات 

ومصادر املعلومات النابعة من مصادر خمتلفة، هبدف إنشاء أو تصميم تطبيق تفاعيل جديد.

 «Application programming interface« »عىل استخدام »واجهة برجمة التطبيقات Mashup ويستند
API، لعمل تطبيق جديد جيمع خصائص ومميزات تطبيقات أخرى، والتي تعترب بمثابة مكون أسايس 
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واحد،  تتواجد يف ملف  والتي   Functions الدوال  من  وتتألف من جمموعة   ،Mashup من مكونات 
وتؤدي كل دالة وظيفة أو مهمة معينة حمددة مسبًقا من جانب مطور التطبيق، ويمكن استخدام الدالة 
الواحدة مع أكثر من لغة برجمة، وبناء عليه تعترب واجهة برجمة التطبيقات API ليست مقيدة االستخدام 
بلغة معينة حيث تتوافق مع العديد من لغات الربجمة، والفرق بني كل لغة وأخرى يكمن يف طريقة 

االستخدام.

وبذلك يمكن النظر إىل Mashup كوهنا تقنية جتمع بني عدة خدمات تطبيقية مع بعضها بعض من أجل 
اخلدمات  هذه  نامذج  أبرز  ومن  خمتلفة.  مصادر  من  القادمة  واملعلومات  البيانات  واسرتجاع  عرض 

Google Maps–Live (Microsoft(–Yahoo, MySpace – Face book وغريها.

التشغيل ويندوز،  نظام  بيئة  اآللية يف  لتطبيقات واجهات احلاسبات  الشكل )0)( نموذج  ويعرض 
ليكون بمثابة نقطة انطالق يمكن يف ضوئها فهم األهداف املنشودة من وراء تطبيق Mashup يف بيئة 

الويب 2.0.

WINDOWS

API

قيبطتلا نمضتت ةشاشلا
الخ نم نوكملا ل

API

 ،زودنيو ةئيب يف نيعم قيبطت ريوطتب مئاقلا صخشلا
ه ءانبل API ةدع مدختسي  قيبطتلا اذ

شكل (10): عمل API يف بيئة ويندوز

تعمل أجهزة احلاسبات اآللية من خالل أنظمة تشغيل ومن أشهرها نظام النوافذ Windows، ويتضمن 
نظام التشغيل جمموعات من APIs والتي يستخدمها املطورون لبناء التطبيقات وواجهات املستفيدين 
User Interfaces، وهذا هو األسلوب املتبع يف بناء وتطوير تطبيقات الواجهات يف بيئة نظام التشغيل 

ويندوز عىل سبيل املثال. ويف إطار تطبيقات الويب 2.0 يمكن استبدال نظام التشغيل ويندوز يف مثالنا 
السابق باإلنرتنت لنرى كيفية عمل Mashup، كام هو موضح بالشكل ))))

الشاشة تتضمن التطبيق 
APIاملكون من خالل

الشخص القائم بتطوير تطبيق معني يف بيئة 
ويندوز، يستخدم عدة API لبناء هذا التطبيق



32

تقنيات الويب 2.0 وتوظيف تطبيقاتها في مؤسسات المعلومات

INTERNET

API

Mashups شكل (11): اإلنرتنت كبيئة لعمل وتصميم

ووفق هذا الشكل يأخذ املطور API عىل سبيل املثال من Google Maps مع API آخر يتعلق بإحصائيات 
حول اجلرائم يف مكان جغرايف ما. ويمكن أن يمثل الناتج تطبيًقا خلريطة تفاعلية باجلرائم التي وقعت 

يف مكان جغرايف معني سواء كانت منطقة أو دولة أو مدينة إىل غري ذلك.

ويمثل الشكل )2)( مثااًل توضيحًيا آخر لتصميم Mashup خلريطة تفاعلية باجلامعات يف دولة فرنسا 
 «API« التطبيقات  برجمة  بواجهة  االستعانة  يمكن  حيث   ،Flickr موقع  من  توضيحية  بصور  مزودة 
تتعلق ببيانات ومعلومات مستقاه من دليل بأسامء اجلامعات يف أماكن ومواقع معينة سواء كانت دولة 
أو مدينة أو منطقة، ومن خالل املزج مع Google maps ومع صور من موقع Flickr عىل سبيل املثال 

يمكن اخلروج بخريطة تفاعلية تتضمن أماكن اجلامعات باإلضافة إىل صور هلذه اجلامعات.

˻

���������� ��� ������� ��������

���������������������� ���

� ������������������ ��������

���������������������� ����

������ ������ �� ��Google
Maps�� ��������������������

� ������� ��� �������������� ��

���������������� ������ ���

������������ ��������� ������
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�� �������flickr�� ��������

�������

شكل (12): خريطة تفاعلية مزودة بالصور للجامعات يف فرنسا

يمكن استقاء بيانات ومعلومات من 
موقع يقدم دلياًل بأسامء اجلامعات 

ومواقعها يف مكان معني (دولة، مدينة، 
منطقة)

ومن خالل استخدام Google mabs عىل 
سبيل املثال يمكن اخلروج بتطبيق جديد 

يمكن أن يكون عبارة عن خريطة موضح 
علهيا مجيع اجلامعات يف هذا املكان 

 flickr مدعمة بصور هلا من خالل موقع
عىل سبيل املثال.
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ملفات  تتضمن  بحيث  املتعددة  الوسائط  تعتمد عىل  تطبيقات  تنفيذ وعمل  الثالث  النموذج  ويمثل 
فيديو من you tube وصور من flickr كام هو موضح يف الشكل ))))

Flickr و Youtube شكل (13): تطبيق لوسائط متعددة من

وبناء عليه يمكن استخالص إمكانية اعتامد املطورين عىل APIs من خمتلف املواقع واملؤسسات والقيام 
بإدماجها معًا ليكون املنتج Mashup جديًدا. وهناك العديد من املؤسسات التي تتيح APIs عىل الشبكة 

العاملية وباآليت يمكن للمطورين الوصول إليها واستخدامها لبناء تطبيقات تفاعلية أخرى.

يف  خاصة  ومهارات  خربات  يتطلب  ال   Mashup عىل  معتمدة  جديدة  تطبيقات  إنشاء  أن  ويالحظ 
الربجمة حيث تتوافر برامج حمررات متخصصة تعرف باسم »Mashups Editors« والتي صممت من 

جانب بعض املؤسسات من أمهها:

Yahoo Pipes ❍ وتعترب خدمة مميزة بواجهة سهلة االستخدام.

« اخلاصة بميكروسوفت ❍ Silverlight« مبنية عىل تقنية Microsoft Popfly
وقت  حتى  ولكن  هبا  خاص  حمرر  خالل  من  املنافسة  جمال  جوجل  دخل  ❍  Google Mashups

حترير هذه الدراسة ما زالت املشاركة متاحة للمطورين فقط.
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ميكروسوفت  حمرر  خالل  من   Mashups إلنشاء  تطبيقي  نموذج  عرض  اآلتية  الفقرات  يف  ويتم 
.Microsoft Popfly

Microsoft Popflyمن خالل حمرر Mashup 2/2/3. تصميم

برنامج  حتميل  ثم   Windows live ID عىل  حساب  امتالك  أو  حساب  إنشاء  يف  املتطلبات  تتمثل 
http://www.popfly.com :ولعمل ذلك يمكن االتصال باملوقع اآليت ،»Silverlight«

Mashup نموذج تطبيقي إلنشاء

). من قائمة Create يتم اختيار Mashup، كام هو يف الشكل ))))

Mashup شكل (14): إنشاء
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15

Silverlight جمانرب ليمحت دعب ةيسيئرلا ةحفصلا

ميمصتلا ةقطنم

Silverlight شكل (15): الصفحة الرئيسة بعد حتميل برنامج

˻
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Popfly شكل (16): األدوات الرئيسة يف

منطقة التصميم

جمموعة من Blocks: تتضمن قائمة بالقوالب املتاحة والتي 
يمكن استخدامها يف إنشاء Mashup من خالل استعراض 

حمتوياهتا.
يمكن كذلك البحث عن Block معني من خالل صندوق 

البحث

قائمة يمكن من خالهلا تسجيل العمل الذي يتم القيام به

قائمة األدوات
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شكل (17): اختيار القوالب

وكام هو موضح يف الشكل )7)( يتم اختيار من قائمة املتاحة القوالب Blocks التي تستخدم يف حترير 
Mashup جديد وليكن ملخصات مواقع الويب RSS عىل سبيل املثال وإضافته إىل املنطقة املخصصة 

Block آخر وليكن  باملاوس ويظهر بشكل صندوق أمحر، ثم يتم اختيار  للتصميم من خالل سحبة 
خريطة تفاعلية مثل Virtual Earth والربط بني التطبيقني من خالل النقر باملاوس عىل كل منهام. وعند 
تشغيل Mashup من خالل النقر عىل الزر Run يتم احلصول عىل النتائج كام هو موضح يف الشكلني 

)8)( و)9)).

شكل (18): النتيجة التي يمكن احلصول عليها
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شكل (19): نمط خلريطة تفاعلية

نامذج تطبيقية أخرى:

MapYourBuddies شكل (20): تطبيق
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يتضمن   Mashup تطبيق  بمثابة  يعترب  والذي   MapYourBuddies نموذج   )20( الشكل  يوضح 
 Google التفاعلية  واخلرائط   ،Facebook شبكة  يف  واملتمثلة  االجتامعية  بالشبكات  متعلقة   APIs

http://people.emich.edu/mchiang(/ الرابط اآليت:  Amazon، وهو متاح عىل  maps، وموقع 

/MapYourBuddies

cloudme-search شكل (21): تطبيق

 Mashups Cloudme-search، والذي يتألف من جمموعة من  ويمثل الشكل ))2( نموذًجا تطبيقًيا 
تتعلق بموقع املشاركة يف الصور Flickr، وملفات الفيديو التابعة لتطبيق YouTube، وأخرًيا تطبيقات 
البحث املعلومايت والتي تتمثل يف Yahoo My Web Search، وهذا النموذج متاح عىل الرابط اآليت: 

www.programmableweb.com/mashup/cloudme-search

RIA 3/3. تقنية

ظهر مصطلح Rich Internet Application« RIA» ألول مرة من خالل مؤسسة Macromedia وذلك 
العاملة يف استثامر  التقنية يف خمتلف مؤسسات املعلومات  2002، ورسعان ما انترشت هذه  يف عام 
تطبيقات الويب وقطاع التجارة اإللكرتونية، وذلك إشارة إىل بروز جيل جديد من تطبيقات الويب. 
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التطورات  من   %60 تتضمن  سوف   20(0 عام  بحلول  أنه   Gartner Research(5( ملؤسسة  ووفقًا 
.RIA احلديثة عىل الويب تطبيق تقنية

1/3. تقنية RIA: املفاهيم األساسية

متثل جمموعة متكاملة من التطبيقات التفاعلية التي تستخدم يف إطار شبكة الويب، وتعنى RIA باملزج 
بني التطبيقات املكتبية التقليدية املستخدمة من جانب املستفيد خارج اخلط Off line وتلك املستخدمة 
من خالل شبكة اإلنرتنت On line، وباآليت جتمع بني الرسعة والكفاءة يف االستجابة والتي تتميز هبا 
التطبيقات املكتبية من جهة وسهولة االتصال واستخدام املواقع والبوابات املتاحة عىل شبكة اإلنرتنت 

من جهة أخرى.

هلا   RIA التقليدية، ويكمن الفرق األول يف أن  RIA ومواقع الويب  وهناك عدة فروق جوهرية بني 
خصائص ومبادئ تشغيل التطبيقات املكتبية نفسها باإلضافة إىل إمكانية تنفيذ مهام البحث، وختصيص 
اخلدمات وفقًا لسامت واهتاممات املستفيدين، وتوليف ومزج املعلومات الذي يؤدي إىل احلصول عىل 
حمتوى جديد. ويف املقابل تعترب مواقع الويب التقليدية مفيدة بشكل خاص يف عرض املعلومات إىل 

املستخدمني، ومجع املعلومات عرب النامذج.

وهناك فرق آخر يتمثل يف طريقة معاجلة املعلومات، فمن جهة تتعامل عادة التطبيقات املكتبية التقليدية 
يف جتهيز ومعاجلة املعلومات مع العميل Client، ومن جهة أخرى تعتمد عادة تطبيقات الويب عىل 
الطريقتني حيث تسمح  بني  فهي جتمع   RIA تقنية  وأما   ،Server اخلادم  البيانات عىل مستوى  جتهيز 
باملشاركة بني العميل واخلادم، وحتقيق التوازن الذي هيدف إىل تقليل الفرتة الزمنية الالزمة لالستجابة 

ومعاجلة االستعالمات وحتسني استخدام املصادر من جانب العميل واخلادم عىل السواء.

ويف إطار تطبيقات الويب التقليدية، عند قيام املستخدمني بتعبئة نموذج مجع بيانات ومعلومات وحتديد 
اخليارات التي تناسبه، ثم النقر عىل زر »إرسال«، ترسل هذه اخليارات إىل اخلادم، ويتم استعادة صفحة 
جديدة بالنتائج من خالل العميل املتمثل يف متصفح الويب. وهذه النتائج قد تكون أحياًنا متوقعة وقد 

تعرب يف أحيان أخرى عن أخطاء يف اإلدخال أو املعاجلة.

 http://www.gartner.com :5) ملزيد من املعلومات يمكن زيارة الرابط اآليت(
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وأما يف إطار RIA هناك بعض البيانات التي يتم معاجلتها حمليًا، وباآليت يمكن تفادي الذهاب واإلياب 
إىل اخلادم ومسح وإعادة حتميل كافة البيانات عىل الصفحة، وعند تعامل املستخدم مع السياق اخلاص 
به مثل تعديل مفضالته، وحتديد اخليارات التي تناسبه، أو إدخال بيانات شخصية مثل رقم اهلاتف، 

وبطاقة االئتامن، إىل غري ذلك يف شكل غري مناسب أو خاطئ فإنه حيصل عىل رد فعل فوري.

املعلومات  احتامالت وفرص جديدة لعرض  إىل خلق  والتفاعل  الرسعة يف االستجابة  وتؤدي هذه 
وإدارهتا وتدفق التفاعل مع املستخدمني.

RIA 2/3. خصائص تقنية

أفاق  بفتح   RIA قيام  إمكانية  اإللكرتونية  التجارة  وقطاعات  الويب  تطبيقات  يف  املتخصصني  يرى 
جديدة نحو نرش املحتوى الثري والفعال والذي يؤدي إىل زيادة العائدات. وتتيح هذه التقنية جمموعة 

املزايا واخلصائص من أبرزها:

توفري حمتوى غني: حيث تسمح RIA بتقديم حمتوى عايل اجلودة باإلضافة إىل تنسيق صفحات املحتوى 
 ،HTML من  وداللة  دقة  أكثر  بشكل  واملعلومات  البيانات  ومتثيل  للمستخدم،  جاذبية  أكثر  بصورة 
كذلك يمكن استخدام الرموز واملؤرشات والعنارص التفاعلية لتسهيل فهم املحتوى املتاح يف متناول 

املستخدمني.

عرض البيانات بطريقة توليفية وشاملة: متكن تقنية RIA من االستكشاف الرسيع والفعال للبيانات 
بمحتوى  أو  شاملة  برؤية  اخلروج  هبدف  واملعلومات  البيانات  بني  التوليف  يمكنها  كام  الضخمة، 

معلومايت جديد.

حتسني جتربة املستخدم: تستخدم RIA لتحويل صفحات املواقع التقليدية إىل صفحات تفاعلية أكثر 
شمولية وتكيفًا مع املحتوى. ويمكن للمستخدمني الوصول بسهولة ورسعة إىل املعلومات التي يتم 
البحث عنها، واملحافظة عىل شعور من التحكم والرضا لدهيم، مما ينتج عنه اختصار الوقت املستغرق 

يف البحث واالستعالم واحلد من احتامالت وتوقعات ترك أو إمهال البحث قبل استكامله.

حتسني التفاعل: تتعامل تقنية RIA مع شبكة الويب باعتبارها تطبيًقا متكاماًل منصًبا حمليًا عىل جهاز 
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املستخدم، وباآليت متارس دوًرا فعااًل يف حتسني التفاعل بني املستخدم واملهمة التي يسعى إلنجازها، 
 ،)Drag&drop( والرتك  السحب  مثل  املبارشة  واألدوات  التفاعالت  املثال  سبيل  عىل  تدعم  فهي 
وتلميحات األدوات )Tooltips(، والتحقق اللحظي واملبارش عىل معاجلات البيانات، واختصارات 

لوحة املفاتيح وغريها من عنارص واجهة املستخدمني.

زمن االستجابة واملوثوقية املتزايدة: تقوم تقنية RIA بتحديث األجزاء التي يطرأ عليها تعديل داخل 
الصفحة فقط، وباآليت تعمل عىل ختفيض أو تقليص فرتات االنتظار، والطلبات املتزايدة من اخلادم 
لتقليل  للبيانات  املسبق  التحميل  إمكانية  وعالوة عىل  وفاعلية.  املستخدم برسعة  احتياجات  وتلبية 

فرتات االنتظار وشعور املستخدم باالرتياح والرسعة يف اإلنجاز.

خفض تكاليف التشغيل: تقنية RIA تعترب أكثر سهولة وأقل تكلفة مقارنة بتطبيقات الويب التقليدية 
املبارشة  التكاليف  فإن  الويب،  إطار شبكة  نتيجة نرشها يف  ناحية أخرى  املكتبية. ومن  والتطبيقات 
وغري املبارشة للتحديث مثل )التوزيع، والدعم الفني، والتوافق والتطابق أو املواءمة وغريها( تعترب 
منخفضة إىل حد كبري. وباإلضافة إىل حتقيق توازن مناسب للمهام بني أجهزة العميل واخلادم األمر 

.Broad band الذي من شأنه ختفيض احلمل الزائد عىل اخلادم وتكاليف

إتاحة إمكانيات التحكم للمستخدمني: تتيح تقنية RIA للمستخدمني رؤية أفضل للعروض واخلدمات 
املتاحة والتي تقدمها مؤسسة املعلومات، وختصيصها وفق االهتاممات املتعلقة باملستخدمني، وامتالك 
املستخدمني،  أكرب من جانب  التزاًما  إىل حد كبري  بالتحكم بصفة عامة. وهذا يضمن  متزايد  شعور 

وقدًرا أكرب من التحكم يف املعامالت واملامرسات ومعدل رضًا مرتفع.

RIA 3/3. األدوات املستخدمة يف تطوير

عليه  تعتمد  حمدد  واحد  تطبيق  هناك  فليس  كبري،  حد  إىل   RIA تقنية  وراء  الكامنة  التقنيات  تتنوع 
RIA الفعال أدوات مناسبة من أجل تصميم تطبيق جيد يتضمن  RIA، حيث يستخدم تطبيق  تقنية 
االستجابة الرسيعة للمستخدم ليقوده إىل إمتام املهام املراد القيام هبا. وعادة ما يوجد خلف كواليس 
 AJAXو ،Adobe Shockwaveو ،Adobe Flash/Flex أبرزها  التقنيات من  RIA جمموعة من  تقنية 
 Applets Java /و  ،Microsoft Windows Presentation Foundationو  ،and JavaScript-Based

Java FX، إىل غري ذلك.
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وبعد هذا العرض ألبرز تقنيات شبكة الويب يف جيلها الثاين مع التعرض ألبرز تطبيقاهتا والتي هتدف 
إىل إثراء التفاعل بني جمتمع املستفيدين، يتم يف الفقرات اآلتية استرشاف بعض نامذج هذه التقنيات يف 

مؤسسات املعلومات.

4. نامذج خمتارة لتطبيقات تقنيات الويب 2.0 يف مؤسسات املعلومات

املتاحة للوصول احلر،  تتضمن فهارس مؤسسات املعلومات جمموعات ثرية من عنارص املعلومات 
ولكن هناك افتقاًرا إىل بعض العنارص املهمة منها عىل سبيل املثال قائمة املحتويات واملستخلصات. 
ومنذ عدة سنوات، شهدت بعض حمركات البحث واملواقع والبوابات التجارية مثل Amazon إدماج 
أساليب متطورة إلثراء املحتوى واخلدمات هبدف جذب جمتمع املستفيدين الذين يامرسون دور مبارش 
يف  إتاحته  أجل  من  عىل  املعلومات  خدمات  موردو  عمل  وقد  املعلومايت.  والثراء  التفاعل  تنمية  يف 
متناول املكتبات ومؤسسات املعلومات خدمات إضافية مثل قوائم املحتويات وامللخصات وصور 

الغالف ملصادر املعلومات، والتي يمكن إضافتها إىل الفهارس اآللية.

وقد سعت بعض املؤسسات وخاصة التجارية منها إىل زيادة تأثريها عىل املستفيدين من خالل إتاحة 
الفائقة، فعىل  الروابط  االطالع عىل قطاعات من حمتواها عرب مواقع وبوابات أخرى بفضل تقنيات 
قاعدة  من  النابع  املحتوى  جمانية  بصورة  باستخدام   2002 عام  منذ   Amazon سمحت  املثال  سبيل 
بياناهتا مثل )صور الغالف ملصادر املعلومات، واستعراض قراءات القراء، والسعر وغريها( وذلك 
من خالل مواقع شبكة اإلنرتنت رشيطة احرتام رشوط االستخدام. باإلضافة إىل ذلك هناك العديد 
إثراء صفحات  Amazon وذلك هبدف  بموقع  املتعلقة  الويب  تستخدم خدمات  التي  الفهارس  من 

فهارسها مثل Dreiländerkatalog وLamson Library، كام هو موضح يف الشكلني )22( و))2).
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Dreiländerkatalog(6) شكل (22): نموذج لفهرس

Lamson(7) شكل (23): الصفحة الرئيسية ملرشوع فهرس مكتبة

 Dreiländerkatalog http://www.hbz-nrw.de/recherche 6)  العنوان الرئيس عىل شبكة الويب لفهرس(
http://www.plymouth.edu/ :متاح عىل الرابط اآليت Lamson 7) مرشوع الفهرس املتاح عىل اخلط املبارش ملكتبة(

/library/opac
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 «Swiss Automated Public Health Information ويبني الشكل ))2( نموذًجا آخر يتعلق بفهرس
من  إضافية  أخرى  الببليوجرافية عنارص  تسجيالته  تتضمن  ما  غالًبا  والذي   Resources« SAPHIR

الكاملة  التسجيلة  مع  الغالف  صفحات  صور  وعرض  املحتويات  وقوائم  املستخلصات  أبرزها 
ملصادر املعلومات. ويف هذا اإلطار متارس تقنية AJAX دوًرا حمورًيا حيث تسمح باستدعاء اخلدمات 
التي توفرها Amazon من ناحية العميل والذي يمثل متصفح الويب الذي يقوم بالعمل دون احلاجة 

إىل أي حتميل إضايف من جانب اخلادم.

SAPHIR(8) شكل (24): نموذج لتسجيلة ببليوجرافية من فهرس

التطبيق والتنفيذ، ولكنه  الفهرس عرب فهارس مواقع أخرى أمر بسيط يف  إتاحة أجزاء من حمتويات  ويعترب 
قوائم  تكن  مل  وإذا  خالهلا.  من  العرض  يتم  التي  املواقع  البيانات  قواعد  حمتوى  إثراء  عدم  يف  يمثل قصوًرا 
املحتويات وامللخصات مكشفة مثل باقي احلقول والعنارص، فمن الصعب حتميلها يف نفس الوقت مع بيانات 
تسجيالت الفهرس. وهناك العديد من اخلدمات التي تعمل عىل معاجلة وختطي هذه اإلشكالية من خالل 
السامح بإمكانية تصدير يف قاعدة بيانات املستخلصات وقوائم املحتويات، والتي يتم يف هذه احلالة رشاؤها 

وليس فقط جمرد إتاحتها للوصول حتت تراخيص ورشوط االستخدام مثلام هو احلال يف احلالة السابقة.

)8)  ملزيد من املعلومات يمكن الوصول إىل الرابط اآليت:

http://www.saphirdoc.ch/permalien.htm?saphirid=((787 
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وقد أشار )Lorcan Dempsey (2009 إىل اجتاه جديد يمكن أن يؤخذ يف االعتبار حال تقديم خدمات 
املكتبات ومؤسسات املعلومات، فبداًل من حماولة جتميع كافة اخلدمات يف إطار واجهة واحدة والتي 
جيب عىل املستخدم زيارهتا سواء داخل مؤسسة املعلومات أو من خالل الشبكة العاملية، فباألحرى 
جيب إدماجها مبارشة يف بيئة املستخدم. ويؤكد Lorcan Dempsey أنه من غري الرضوري دعم فكرة 
من  بيئة  املعلومات  مؤسسة  اعتبار  يمكن  )one-stop-shop(وباآليت  للمعلومات  الواحد  املدخل 
املداخل املتعددة إلتاحتها للمعلومات املتاحة عىل شبكة املعلومات العاملية من أجل تلبية االحتياجات 
املعلوماتية ملجتمع املستفيدين، وإدماج حمتوياهتا من مصادر املعلومات يف إطار بيئات املستفيدين منها 
مثل )نظام إدارة املحتويات والدروس عىل اخلط املبارش، وبوابات مؤسسات املعلومات، وبرجميات 
إدارة املصادر الببليوجرافية، واملدونات، وحمركات وتقنيات البحث املتاحة عىل الويب إىل غري ذلك(. 
برتوكوالت  من  احلديثة  باألجيال  االستعانة  املمكن  من  التنفيذ  موضع  االجتاهات  هذه  ولوضع 
املدجمة  البحث  RESTful وCOinS، وتقنيات وأدوات  أنظمة  مثل  املعلومات  االتصال وتكنولوجيا 
 ،Bookmarklets و   Widgets و   ،RSS الويب  وبوابات  مواقع  وملخصات  املختلفة،  التطبيقات  يف 

باإلضافة إىل تقنية AJAX والتي تعتمد عليها التطبيقات األساسية التي يتم االستناد إليها.

املفتوح  للبحث  أداة  بمثابة  يعترب  Ajax والذي  تقنية  املعتمد عىل   (9(A9 البحث  وهناك كذلك حمرك 
مصادر  منها  متعددة  مصادر  من  عليها  احلصول  يتم  التي  البحث  نتائج  تنبع  حيث   OpenSearch

إليها  ينتمي  التي  املكتبات  احتادات  معلومات  ومصادر  املرتبطة،  املكتبات  يف  املتاحة  املعلومات 
املستخدم، وحمتوى ومصادر الويب والتي يتم عرضها بجانب بعضها بعض عىل الصفحة نفسها.

 http://a9.com يمكن االطالع عىل الرابط اآليت A9 9) ملزيد من املعلومات حول حمرك(
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A9 شكل (25): الصفحة الرئيسة ملحرك البحث

وتطبيق تقنيات الويب يف مؤسسات املعلومات له أمهية خاصة حيث يامرس دوًرا فعااًل يف تصميم 
ملخصات  تقنيات  عرب  األخبار  وأحدث  اجلارية  األحداث  متابعة  إىل  تستند  تفاعلية  تعليمية  بوابة 
 social ودعم الشبكات االجتامعية ،RSS مواقع الويب والتي هلا دور يف البث االنتقائي للمعلومات
إىل  باإلضافة   Ajax وتقنية   ،web services الويب  وخدمات   ،blogs واملدونات   .bookmarking

wiki وخمتلف تطبيقات الويب التي تسمح باملشاركة يف  التعاوين بفضل تقنية الويكي  تفعيل العمل 
املعلومات. وهذه التقنيات هي التي مهدت الطريق أمام املكتبات ومؤسسات املعلومات لالنتقال إىل 

املكتبات 2.0.



تقنيات الويب 2.0 وتوظيف تطبيقاتها في مؤسسات المعلومات

47

أحمد فرج أحمد

شكل (26): مكتبة ليل الفرنسية نموذج للمكتبات 2.0 (10)

وهناك نموذج آخر يتمثل يف مكتبة ESC Lille والتي تتيح عرب صفحتها الرئيسة عىل الويب سلسلة 
من اخلدمات التي برزت بفضل استخدام تقنيات الويب 2.0 ولعل من أبرزها تطبيق تقنيات البحث 
tags، وزيادة  one box والبحث من خالل الكلامت الدالة املعروضة من خالل  مثلgoogle like أو 
مصادر  بأخر  اإلحاطة  أجل  من  الويب  مواقع  ملخصات  خدمة  وتفعيل  اخلاصة  املجموعات  قيمة 

املعلومات املنتقاة.

وفق  للمصادر  العرض  إمكانية  توفري  وكذلك  باملوضوع  ارتباًطا  األكثر  البحث  نتائج  عرض  ويتم 
معايري متعددة منها عرب املوضوع، وتاريخ النرش، وعرض أغلفة مصادر املعلومات والكتب إىل غري 

ذلك من العنارص.

/http://mediatheque.esc-lille.fr 10)  ملزيد من املعلومات يمكن االتصال بالرابط اآليت(
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Queens libray(11) شكل (27): نموذج مكتبة

ويمثل نموذج مكتبة Queens library كام هو موضح يف شكل رقم )27( من النامذج املتعلقة بالفهارس 
وغريها  النرش  وتواريخ  املفتاحية  الدالة  والكلامت  املؤلفني  مثل  املختلفة  العنارص  تكون  حيث   2.0
قابلة للنقر عليها وتتوافق مع منظومة الروابط الفائقة بحيث يتمكن املستخدم من تغيري البحث الذي 
يقوم به، وتتضمن ملخصات مواقع الويب RSS عىل البحث الذي يتم القيام به كام جيب عدم إغفال 
اخلدمات املرتبطة Ask a librarian، واإلعارة التعاونية بني املكتبات، الروابط التي حتيل إىل فهارس 

.Ajax وغريها. وتعتمد كافة هذه اخلدمات يف إتاحتها عىل تقنية Amazon الرشكاء أو إىل

5. اخلامتة واملقرتحات

الباحث إىل متتع تقنيات الويب  انطالقًا من األهداف املنشود حتقيقها من وراء هذه الدراسة خلص 
2.0 بالعديد من اإلمكانيات واخلصائص التي يمكن من خالل توظيفها حتقيق طفرة نوعية يف تطوير 
خدمات مؤسسات املعلومات يف البيئة الرقمية. وقد أفرزت الدراسة من خالل نامذجها وتطبيقاهتا 
املقرتحة إمكانية ممارسة أدوار مهمة يف هذا السياق بام توفره من حتسينات جوهرية يف تسهيل عمليات 

/http://www.queenslibrary.org 11) ملزيد من املعلومات يمكن زيارة الرابط اآليت(



تقنيات الويب 2.0 وتوظيف تطبيقاتها في مؤسسات المعلومات

49

أحمد فرج أحمد

التعامل مع املحتوى الرقمي سواء إنتاًجا أو تسجياًل أو نرًشا أو جتميًعا أو تنظياًم أو اختزاًنا أو اسرتجاًعا 
أو استثامًرا.

ومن هنا يويص الباحث برضورة العمل املستمر من جانب مؤسسات املعلومات وخاصة األكاديمية 
منها عىل تشجيع ودعم استفادة منسوبيها من هذه التقنيات التي ال غنى عنها يف سبيل دعم خدمات 
املعلومات وإتاحتها يف متناول جمموعات املستفيدين، من خالل توفري الربامج التدريبية الفعالة ملحو 
أمية التعامل مع هذه التطبيقات، وإنشاء جرس من التواصل مع التجارب العاملية السابقة نحو تطبيق 
واستخدام تقنيات الويب 2.0 لالستفادة منها وتطويعها بام يتالءم مع حميط بيئتنا العربية، كذلك من 
املؤمترات  االفرتاضية من خالل  املجتمعات  بني  التواصل  التطبيقات يف  استثامر هذه  إمكانية  خالل 
والتي هلا  املتعددة  الوسائط  تطبيقات  تعتمد عىل  والتي  ُبعد  التدريبية عن  العمل  وامللتقيات وورش 

أمهيتها اخلاصة يف تنمية وتعزيز التفاعل واملشاركة.
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1. مقدمة:

ترك عرص الثورة املعلوماتية آثاره الواضحة عىل كافة 
يمكنها  ال  التي  املكتبات  ومنها  املجتمع،  قطاعات 
أن تتخلف عن روح العرص، وال أن تنأى عن سامته 
ا إحدى املؤسسات العلمية والثقافية  وخصائصه، ألنهّ

والرتبوية املهمة يف املجتمع املعارص.

تعيش املكتبات حاليًا نقلًة نوعيًة كبريًة تشكل حتواًل 
التي  املعلومات  وطبيعة  وخدماهتا  شكلها  يف  مهاًم 
من  تتحول  وأخ��ذت  منها،  واملستفيدين  تقدمها 
)جتمع  خمتلطة  هجينة  مكتبات  إىل  تقليدية  مكتبات 
اإللكرتوين احلديث(  التقليدي والشكل  الشكل  بني 
أو إىل مكتبات رقمية)Digital Library( )عبد احلليم، 
1430ه�(، ويمكن القول بأن املكتبة الرقمية ما هي 
إال شكل حديث للمكتبة التي يكون فيها االعتامد عىل 
إىل  والبيانات  املعلومات  حتويل  يف  احلديثة  التقنيات 
الشكل الرقمي، لتحقيق املزيد من الفعالية والكفاءة 

يف ختزين املعلومات ومعاجلتها ومن ثم بثها.
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فقد ظهرت إىل الوجود من خالل املبادرة اخلاصة بمرشوع املكتبات الرقمية املمول بواسطة اإلدارة 
 )24.4( مبلغ  ختصيص  تم  حيث   ،)1994( عام  يف  األمريكية  املتحدة  بالواليات  للفضاء  القومية 
مليون دوالر إىل ست جامعات أمريكية هبدف البدء يف مرشوع بحثي وذلك لالستفادة من التطور 
من خالل اختصايص احلاسبات  “مكتبة رقمية”  اهلائل لإلنرتنت، وبناًء عليه فقد تم تبني مصطلح 

اآللية إىل جانب املكتبيني )أمحد، 2005(.

وعىل الرغم من االنتشار الرسيع لإلنرتنت يف عرص املعلوماتية، أدرك رواد املكتبات الرقمية أنهّ كثريًا 
من املعارف البرشية املهمة ال تزال حمتفظة بشكلها الورقي ورأوا رضورة استغالل الفرص التكنولوجية 
املتاحة لتحويلها إىل الشكل الرقمي، أي املكتبات الرقمية، ومن بني هؤالء كان )تروي وليامز( املدير 
التنفيذي واملؤسس ملوقع Questia، والذي يعترب اليوم أكرب مكتبة رقمية ذات طابع جتاري يف العامل.

.)Saracevic, 2001(

فقد تعددت التجارب الناجحة ملرشوعات املكتبات الرقمية عىل املستوى العاملي، فبعض جامعات 
أمريكا وأوروبا نجحوا بالفعل يف عمل مكتبات رقمية عىل مستوى عال من اجلودة، أما عىل املستوى 
اليدين، لكنها حماوالت جادة  التي ال تتجاوز أصابع  التجارب  فإننا ال نكاد نجد غري بعض  العريب 
مكتبة  العريب  املستوى  عىل  اجلادة  املرشوعات  هذه  ومن  العاملية،  الرقمنة  بركب  اللحاق  حاولت 
الوراق بالقرية الذكية يف أبو ظبي، ومكتبة اإلسكندرية الرقمية والتي تعمل عىل حتقيق تقدم يف جمال 
رقمنة الرتاث اإلنساين القديم، وغريمها من التجارب األخرى والتي حتتاج كل منها إىل مقام منفصل 

للحديث عن التجربة.

تقدم املكتبة الرقمية حلواًل واقعية وملموسة للعديد من مشكالت املجتمع ليصبح قادرًا عىل مواكبة 
خالل  فمن  العلمي  والبحث  واالجتامعي  االقتصادي  للتطور  أداة  فهي  والرشق  الغرب  حضارة 
مع  اخلدمات  مستوى  وحتسني  النائية  للمناطق  املعلومات  خدمات  تقديم  يمكن  الرقمية  املكتبات 
املعلومات)جوهري  ملجتمع  أو  اليومية  للمعلومات  األساسية  اخلدمات  مقومات  يف  حقيقي  توفري 

واحلازمي، 2008(.



المكتبة الرقمية وقضاياها الفكرية

53

محمد نقرش

2. مشكلة البحث:

مل تعد املكتبات الشخصية مع تطور العلم واتساع جمال املعرفة قادرة عىل االستجابة إىل التغطية الشاملة 
الهتامم العلامء والباحثني، فضاًل عن الكلفة العالية للكتب واملصادر ذات القيمة العلمية واملرجعية، 
قلل كثريًا من الرغبة أو القدرة عىل بناء املكتبات الشخصية، وزاد من اعتامدهم عىل تلك املكتبات، 
واالكتفاء بام يتاح هلم من معلومات عىل اإلنرتنت، من جانب آخر فإن تقادم املعلومات وتغري أمهية 
مصادرها خالل مدة قصرية من الزمن بالنسبة حلقول املعرفة العلمية دفع بالعديد منهم إىل االستغناء 

عن فكرة بناء املكتبات الشخصية.

ويف السنوات القليلة املاضية سعت كثري من املكتبات األكاديمية واملتخصصة يف الغرب للتحول من 
مكتبات تقليدية إىل مكتبات رقمية، فظهرت أوىل هذه املكتبات عىل شبكة اإلنرتنت عام 1995م، إال 
أنهّ حتقيق التحول يف حقل املكتبات واملعلومات يف العامل العريب ما زال دون املستوى املطلوب، لذلك 
يأيت هذا البحث هبدف التعرف إىل املكتبة الرقمية مفهومًا وتطبيقًا من خالل دراسة كافة جوانب هذا 
املوضوع واإلجراءات الالزمة لضامن سري عمليات التحول الستيعاب احتياجات املكتبات الرقمية، 

كام حتاول هذه الورقة التعرف عىل التحديات والتغريات احلادثة يف جمال املكتبات الرقمية.

3. هدف البحث:

هيدف هذا البحث إىل إلقاء الضوء عىل كل ما يتعلق بمفهوم املكتبة الرقمية وقضاياها الفكرية، من 
حيث املفهوم والتطور واملزايا، وأهداف التحول إىل املكتبة الرقمية وأسبابه، مرورًا باملراحل املقرتحة 
يف مرشوعات املكتبة الرقمية، والتطرق إىل موضوع حقوق النرش وامللكية الفكرية، ومشكالت املكتبة 

الرقمية وصواًل إىل مستقبل املكتبة الرقمية.

4. األمهية:

تنبع أمهية الدراسة كون التوجه العام احلادث اآلن هو التحول إىل العامل اإللكرتوين واملحتوى الرقمي، 
وسعي جمال املكتبات واملعلومات بشدة يف اللحاق بركب االستفادة من تطبيقات التقنيات اجلديدة يف 
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جمال تقنية احلاسبات واملعلومات ونظم االتصاالت وتطبيقها، ليثبت جمال املكتبات واملعلومات أنه مل 
ولن يمت وإنام هو حياول عن كثب يف مالحقة التطورات.

وتأيت أمهية هذه الورقة من حماولتها إللقاء الضوء عىل أمهية املكتبات الرقمية من حيث سعيها لتنشيط 
حركة البحث العلمي، ومسامهتها يف حل املشكلة األهم يف جمال البحث وهي جتميع مصادر املعلومات 
وآلية الوصول إليها برسعة أكرب من املعتاد، فضاًل عن كونا مكتبة رقمية متنقلة يستطيع الباحث أن 
حيمل معه كل ما حيتاج إليه من املصادر وأينام ذهب سواء استخدام احلاسوب املحمول أو االستعانة 

باألقراص الليزرية، وهبذه الطريقة ال يعود الزمان واملكان حمددًا للنشاط البحثي.

كام تستمد هذه الدراسة أمهيتها من خالل اإلسهامات التي يتوقع إضافتها من خالل اخلروج بتوصيات 
وحلول ستقرتحها الورقة احلالية.

5. منهج البحث:

اتبع الباحث املنهج النظري باعتباره األنسب لدراسة املوضوع، من خالل االطالع عىل األدبيات ذات 
الصلة بموضوع الدراسة.

األدب النظري
مفهوم املكتبة الرقمية:

املسميات:  وهذه  الرقمية  للمكتبة  العرصية  واملسميات  والتعريفات  املفاهيم  من  العديد  ظهرت 
املكتبة اإللكرتونية  )Electronic Library(، واملكتبة املهيربة أو املهجنة  )Hybrid Library(، واملكتبة 
 Library Of  ومكتبة املستقبل ،)Library Cibrary(  واملكتبة السيربانية ،)Virtual Library(  االفرتاضية
Future، واملكتبة الرقمية  )Digital Library(، ومكتبة بال جدران  )Library Without Wall(، واملكتبة 

املتاحة عىل اخلط املبارش )On-Line Library( ورغم كثرة املصطلحات إال أنه مل يستخدم منها سوى 
ثالثة مصطلحات تعترب األكثر شيوعًا وهي)املكتبة اإللكرتونية-املكتبة االفرتاضية –املكتبة الرقمية( 

)عبد احلليم، 1430ه�(
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 ويشري مصطلح رقمي )Digital( إىل البيانات املرسلة كذبذبات كهربائية متقطعة وغري مرتابطة ممثلة 
إىل عملية حتويل   )Digitization( رقمية  يشري مصطلح  والواحد(، يف حني  )الصفر  الثنائية  باألرقام 
البيانات يف نظم املعلومات إىل شكل رقمي أي حتويل النص املطبوع أو الصورة إىل إشارات رقمية 

باستخدام بعض أنواع أجهزة التصفح )جوهري واحلازمي، 2008(.

 Information( إضافة إىل ذلك ثمة مصطلحات أخرى عديدة يتم استخدامها كمراكز إدارة املعلومات
الشبكية  واملكتبات   ،)Desktop Libraries( املكتب  سطح  ومكتبات   ،)Management Centers

)Networked Libraries(، واملراكز العصبية )Nerve Centers Libraries(، وتنبغي اإلشارة بدايًة إىل 
أن كل هذه املكتبات عىل اختالف مسمياهتا تقوم عىل فكرة االعتامد عىل استخدام أحدث ما توصلت 
إليه تقنيات املعلومات واالتصاالت وأعامل احلوسبة والربجمة، وينصبٌّ اهتاممها عىل فكرة اإلتاحة 

واخلدمة )فراج، 2009؛ حسنني 2008( .

فيعرفها  الرقمية«.  »املكتبة  ملفهوم  التعريفات  من  بالعديد  املعلومات  لعلم  الفكري  اإلنتاج  يزخر 
ا ختزين املعلومات واسرتدادها بغض النظر عن الوعاء سواء كان نصًيا أو صوتًيا  (Collier, 1997( بأنهّ

بحيث تكون متاحة عىل شبكة موزعة.

داخل  موجود  غري  ملستفيد  املعلومات  خدمات  تقدم  التي  املكتبة  ا  أنهّ )2000(عىل  لطفي  ويعرفها 
رقميًا  حتويلها  بعد  املكتبة  داخل  واملوجودة  املتاحة  املعلومات  مصادر  وباستخدام  املكتبة  جدران 

وإتاحتها من خالل شبكة اإلنرتنت.

رقمي  أو  آيل،  بشكل  العمليات  مجيع  فيها  تقوم  التي  املكتبات  تلك  ا  بأنهّ  )Arms, 2000( ويعرفها 
االنتقاء  منها  التقليدية  املكتبات  يف  املتخصصني  األفراد  هبا  يقوم  التي  العمليات  تلك  متضمنة 
)االختيار(، والفهرسة، والتكشيف، والبحث عن املعلومات باإلضافة إىل اخلدمات املرجعية...إلخ. 
فكل واحدة من هذه اخلدمات تتطلب نشاطًا عقليًا معينًا من قبل العاملني باملجال قد جيده احلاسب 

اآليل صعبًا.
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الرقمية،  املصادر  من  رصيدها  زيادة  نحو  سياستها  تتجه  التي  املكتبة  ا  بأنهّ  )2000( حممد  ويعرفها 
وتنظيمها وصيانتها باستخدام نظام آيل متكامل يتيح أدوات وأساليب بحث واسرتجاع ملختلف أنواع 

مصادرها سواء عىل مستوى بدائل الوثائق )امليتاداتا( أو الوثائق نفسها )املحتوى(.

ا املكتبة التي تقتني مصادر معلومات رقمية، سواء املنتجة أصاًل ىف  وتعرفها أبو لويفة )2005( بأنهّ
شكل رقمي أو التي تم حتويلها إىل الشكل الرقمي، وجتري عمليات ضبطها بيليوجرافيًا باستخدام 
نظام آيل، وُيتاح الوصول إليها عن طريق شبكة حواسيب سواء كانت حملية أو موسعة أو عرب شبكة 

اإلنرتنت.

ويعرفها )Rosenberg, 2005( بأنا حتويل الكتب ضمن املكتبات التقليدية إىل صورة رقمية من خالل 
مسحها ضوئيًا، أو إدخاهلا كنص إلكرتوين.

ا جمموعة من املصادر اإللكرتونية واإلمكانات الفنية ذات العالقة بإنتاج  وعرفها بو عزة )1426ه�( بأنهّ
املعلومات، والبحث عنها واستخدامها.

ويذكر الزهريي )2004( أنهّ مفهوم املكتبات الرقمية Digital Libraries خيتلف عن مفهوم املكتبات 
يتم االستغناء بشكل نائي عن  يتكامل عندما  الرقمي  فالنظام   ،Computerize Libraries املحوسبة 
الطرق اليدوية يف العمل املكتبي إىل الطرق املحوسبة، بحيث يكون احلاسوب وكل ما يتصل به من 
معدات ووسائط ختزين رقمية أدوات لتنفيذ العمل يف مراحله املختلفة، ويبقى اجلهد البرشي مسؤواًل 
هذا  يميز  ما  وأهم  اخلدمات،  وتقديم  واألعامل  الوظائف  لتنفيذ  األدوات  وتوجيه هذه  تشغيل  عن 
النوع من املكتبات هو الطبيعة الرقمية ملصادر املعلومات التي كانت قد حافظت عىل شكلها الورقي 
يف املكتبات املحوسبة، واملستفيد هنا يتعامل بشكل مبارش مع معطيات رقمية، فعندما يستخدم املستفيد 
الفهرس اآليل يف املكتبات املحوسبة تكون غايته احلصول عىل معلومات متكنه من الوصول الرسيع 
الفهرس اآليل يف املكتبات  والدقيق إىل مصدر أو مصادر معلومات موجودة بشكلها الورقي، لكن 
الرقمية ُيَمكن املستفيد من الوصول املبارش إىل مصادر املعلومات املنشورة إلكرتونياً، بغض النظر عن 

وجود أو عدم وجود نسخة ورقية هلا.



المكتبة الرقمية وقضاياها الفكرية

57

محمد نقرش

ويعرفها أمحد )2005( بأنا مصطلح يستخدم لوصف كل ما هو متعلق بالوصول إىل الفهارس عىل 
اخلط املبارش جتاه املعلومات باملكتبة.

املتاحة عىل خادم  الرقمية  أو  املعلومات اإللكرتونية  ا جمموعة من مواد  بأنهّ فراج )2009(  ويعرفها 
املكتبة )Server(، ويمكن الوصول إليها من خالل شبكة حملية أو عىل املشاع عرب الشبكة العنكبوتية.

كام يتداخل مصطلح املكتبات الرقمية مع مصطلح املكتبات االفرتاضية )Virtual Libraries(، لكنها 
بيئة  ن  ليكوهّ اإلنرتنت  عىل  موقع  هلا  صمم  فعلية  مكتبات  هي  االفرتاضية  املكتبات  كون  يف  ختتلف 
ثالثية األبعاد تسمح ملستخدميها بالدخول االفرتايض إليها واإلفادة منها عن بعد، ولعل التخصص 
املوضوعي الضيق ملصادر املعلومات املتاحة هو أهم ما يميهّز املكتبات الرقمية عن املكتبات االفرتاضية 

التي حافظت عىل مفهوم التغطية الشاملة )الزهريي، 2004(

كل  الرقمية  أو  اإللكرتونية  املصادر  تشكل  التي  املكتبة  ا  بأنهّ )1430ه�(  احلليم  عبد  هبا  ويقصد 
حمتوياهتا، وال حتتاج ملبنى حيوهيا وإنام ملجموعة من اخلوادم Servers وشبكة تربطها بالنهايات الطرفية 
املعلومات تصحبها بعض اخلدمات،  الرقمية هي جمموعة منظمة من  املكتبة  أنهّ  لالستخدام، ويرى 
حيث تكون املعلومات خمزنة يف أشكال رقمية ومتاحة عرب إحدى الشبكات، وأنهّ العنرص احلاسم يف 
ا معلومات منظمة، ذلك أن تيارًا من البيانات يتم إرساله إىل األرض من أي قمر  هذا التعريف هو أنهّ
صناعي ال يمكن أن نعدها مكتبة إال أنهّ نفس هذه البيانات عندما يتم تنظيمها بصورٍة منهجيٍة تصبح 

مكتبًة رقميًة

تطور املكتبات الرقمية:

يعود تطور مفهوم املكتبة الرقمية إىل زمن بعيد منذ ثالثينيات القرن املايض عند بزوغ فكرة »املوسوعة 
العاملية« عند )ويلز 1938(، ويمكن القول إنهّ السبب الرئيس وراء ظهور مثل هذا النوع من املكتبات 
هو النمو اهلائل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخاصة شبكة اإلنرتنت وخاصة بعد اكتشاف 
واستخدام لغة )HTML( أو لغة حتديد النص الفائق والتي انترشت برسعة الصاروخ لسهولة التعامل 
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معها من خالل العديد من الربامج وأدوات حترير النصوص مثل )Microsoft Word( حيث كانت 
تعتمد عىل التيجان Tags  هليكلة النص يف شكل فقرات وقوائم وروابط فائقة، وكذلك تصميم “تيم 
ذلك  كل  العاملي،  العنكبويت  بالنسيج  يسمى  ما  أو   )WWW  Worldwide Web( للشبكة  برينز”  يل 
التقليدي،  الشكل  من  بداًل  مرقمن  إلكرتوين  شكل  يف  واملعلومات  البيانات  إجياد  رضورة  إىل  أدى 
 Digital الرقمية  املكتبات  مبادرة  مرشوع  مثل  الداعمة  املؤسسات  من  العديد  ذلك  بعد  قامت  وقد 
)Libraries Initiative )DLI، ثم تال ذلك العديد من املبادرات التي دعمت األبحاث يف جمال رقمنة 

اإلنتاج الفكري )مصيلحي،2004؛ حسنني، 2008(.

اخلمسينات  أواخر  يف  بدأت  املكتبية  واخلدمات  األنشطة  حوسبة  جمال  يف  األوىل  املحاوالت  ولعل 
عندما بدأ الن كنت وفريقه بجامعة )Reserve Western University( يف استخدام احلاسوب يف جمال 

اسرتجاع املعلومات )بوعزة، 2006(.

التاريخ  يف  رقمية  مكتبة  أول  بإنشاء   ،1971 عام  يف  وحتديدًا  هارت  مايكل  قام  السبعينيات،  ويف 
املعارص، وأطلق عليها اسم »مرشوع غوتنربغ« خملدًا خمرتع الطباعة يف القرن اخلامس عرش، فاميكل 
هارت هو غوتنربغ العرص الرقمي؛ ويعد موقع مرشوع غوتنربغ اليوم نقطة مركزية هتدف إىل تزويد 
مستخدمي اإلنرتنت بأكثر من تريليون ملف نيص مع ناية العام 2001، ورغم الكميات اهلائلة من 
امللفات املتوفرة ضمن موقع مرشوع غوتنربغ، فإنه مل حيتِو عىل كثري من امليزات التي يمكن أن جتعل 
منه مكتبة رقمية كاملة، مثل إمكانيات البحث يف النص، أو تصنيف الكتب، أو حمرك بحث بسيط، 
املجانية عىل  الرقمية  الكتب  البدء هدفه أن يضع أكرب كمية من  والسبب يف ذلك هو أن هارت منذ 

.)Keller, 2009( الشبكة وليس بمهتم بالنواحي التقنية للموقع

ويف الثامنينيات ظهرت نظم معلومات مدجمة استخدمت يف إدارة املكتبات ومعاجلة البيانات فتمت 
تقتني  املكتبات  بدأت  الدوريات وغريها، ويف مرحلة الحقة  وإدارة  الفهرسة  بذلك حوسبة عملية 
األوعية اإللكرتونية وتعتربها جزءًا ال يتجزأ من جمموعاهتا، وبانتشار األقراص املدجمة تغريت طرق 

الوصول إىل املعلومات من اإلتاحة عىل اخلط إىل اإلتاحة عىل الشبكة )بوعزة، 2006(.
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ويذكر )Choudhury, Hobbs & Lorie, 2002( أنهّه يف أوائل التسعينيات ظهر مرشوع “واير تاب” 
والذي يستخدم تقنية غوفر لتداول امللفات عرب الشبكة، وحيتوي عىل النصوص الرقمية املتخصصة، 
جون  قام   1993 عام  ويف  والعسكرية،  التقنية  والوثائق  الدولية،  والقوانني  املعاهدات  كنصوص 
 The Online Books Page اإللكرتونية”  الكتب  “صفحة  أسامه  فهرس  العمل عىل  ببدء  أوكربلوم، 

يضم وصالت إىل مجيع الكتب اإللكرتونية املوجودة عىل الشبكة بام يف ذلك مرشوع غوتنربغ.

ويمكن حتديد مرحلتني أساسيتني يف تاريخ املكتبات الرقمية أشار إليهام بو عزة )1426 ه�( كاأليت:

 )NASA( ووكالة ناسا ،)NSF( املرحلة األوىل: أسهمت بعض املؤسسات مثل مؤسسة العلوم القومية
يف  الفضل  هلا  كان  وأواسطها  التسعينيات  بداية  يف  رائدة  بحث  مرشوعات  متويل  يف  فاعٍل  بشكٍل 
توضيح املفاهيم ذات الصلة باملكتبات الرقمية وتقديم تعريفات هلا، وقد أدت هذه املرحلة إىل حتقيق 
األكاديمية  األوساط  اهتامم  وأثارت   )Digital Librarianship( الرقمية  املكتبية  احلركة  جمال  يف  تقدم 
وصانعي السياسة واجلمهور عامة باملوضوع، كام أنهّ هذه املرحلة أفضت إىل ظهور مبادرات ذات العالقة 
باملكتبات الرقمية مثل برنامج املكتبة اإللكرتونية )ELINOR Electronic Library Program( وبرنامج 
باملكتبات  املتعلقة  األسرتالية  واملبادرات  املتحدة  اململكة  )elib.Programme( يف  اإللكرتونية  املكتبة 
 The( واملبادرة الكندية حول املكتبة الرقمية )The Australian Digital Library Initiatives( الرقمية

.Canadian Initiative on Digital Libraries(

املرحلة الثانية: جاءت املرحلة الثانية داعمة للمرحلة التي سبقتها. ومتثل هذا الدعم يف تغطية أوعية 
واملواد  والفيديو  والربجميات  االقتصادية  والبيانات  واملوسيقى  الصوتية  األرشطة  تشمل  خمتلفة 
والصور   )Anthropological models( األنرتبولوجية  النامذج  مواد  ليشمل  املحتوى  تنويع  النصية، 
واملخطوطات األدبية وسجالت املرىض، استكشاف قضايا تكنولوجية جديدة مثل أمن املعلومات 
والتصنيف اآليل ومصدر املعلومات، تضافر اجلهود نتيجة الرتفاع عدد الوكاالت املمولة ملرشوعات 

املكتبات الرقمية وتنوعها.

إنهّ تاريخ املكتبات الرقمية هو نفسه تاريخ تطور استخدام تقنيات االتصاالت احلديثة وثورهتا يف جمال 
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املكتبات واملعلومات، حيث إنهّ املكتبات الرقمية ما هي إال جتسيد لقمة املكتبات التي تعتمد يف كل 
االتصاالت  شبكات  وتكنولوجيا  احلواسيب  تقنيات  مثل  احلديثة  التقنيات  عىل  ووظائفها  عملياهتا 

)حسنني، 2008(.

مميزات املكتبة الرقمية:

يف بادئ األمر، جتدر اإلشارة إىل أنهّ من أبرز الفروق التي متهّيز املكتبات الرقمية عن املكتبات املحوسبة 
هي حمدودية اجلهد املبذول يف ختزين املصادر وفهرستها وتصنيفها، وبالتايل انخفاض ميزانية املصادر 
املعلومات، نظرًا  التخزين لعدم حاجتها إىل خمازن، فضاًل عن وفرة  املنشورة رقميًا، وصغر مساحة 

)Gladney, et al, 1994( لالتصال املبارش أو االشرتاك يف شبكات املعلومات

وتتميز املكتبات الرقمية ببعض املزايا املهمة، تتضح من خالل اجلدول اآليت:

اجلدول )1(: الفروق بني املكتبات التقليدية واملكتبات الرقمية)1).

املكتبات التقليديةاملكتبات الرقميةالرقم

ثابتة وتتطور ببطءاحليوية الفائقة وتنم عن سعة اخليال.1

عادة ما يكون التفاعل بطيئًا وأحاديًا.اتصال ثنائي مشفوع بالتفاعل اآلين والثري.2

3
فلسفة  تدعم  أن  الرقمية  املكتبات  بإمكان 

بديلة: املجاين واملرسم يف نفس الوقت.
تدعم التقاليد الوصول املجاين والكوين.

4

الوسائط  من  الرقمية  األوعية  تتكون 

وغير  المتنوعة  األحجام  وذات  المتعددة 

المعرفة بشكل جيد وتبقى مجزأة.

املعلومات  أوعية  من  أساًسا  املحتوى  يتكون 
حمتويات  تعريف  تم  املفردة،  واملطبوعة  النصية 
جمموعاهتا بشكل جيد بيد أنا تبقى غري مرتبطة 

مبارشة وبطريقة تنم عن ديناميكية.

)1(  عبداملجيد بوعزة )1426( املكتبات الرقمية وبعض القضايا الفكرية جملة مكتبة امللك فهد الوطنية مج11 ، ع1، املحرم–مجادى اآلخرة 
1426ه� / فرباير، ص)78(
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5
 )Scaffolding( السقالة  البيانات  بنية  تشبه 
عىل املستوى الداخيل وبيانات معيارية أثرى 

وفقًا للسياق.

يبدو تنظيم املحتوى ممتًدا وكذلك الشأن بالنسبة 
 )Metadata( املعيارية  البيانات  وتبقى  لبنيته، 

حمدودة جًدا.

6
ال يقترص املحتوى عىل األوعية ذات الطابع 
خالل  من  مصداقية  يكتسب  األكاديمي، 

االستخدام.

أكاديمية )Scholarly( ألنه  أكثر  املحتوى  يبدو 
جاء نتيجة لتقييم وغربلة قبل نرشه.

7
حمدودة  غري  املعلومات  إىل  الوصول  نقاط 
إدارة جمموعات موزعة  افرتاضيا تضاف إىل 

يتم التحكم فيها بنفس الطريقة.
نقاط الوصول إىل املعلومات حمدودة تضاف إىل 

إدارة مركزية للمحتوى واملجموعات. 

8
للمحتوى  املادي  اجلانب  بني  الفصل  يمكن 
وبني تنظيمه، وهو ما يسمح ببناء جمموعات 

رقمية.

يمكن التحكم مبارشة يف التنظيم املادي واملنطقي 
للمجموعات وربط عالقة فيام بينها.

إىل  جمموعاهتا  حتمل  الرقمية  املكتبة  أنهّ   )2005 لويفة،  أبو  2008؛  واحلازمي،  )جوهري  يضيف 
من  واإلفادة  بشبكة،  ربط  وربام  إلكرتوين  حاسب  يوجد  حيثام  مكتبة  توجد  إذ  هو  حيث  املستفيد 
إتاحتها بصورة  املعلومات وتصفحها، وسهولة حتديثها، وإمكانية  إمكانات احلاسبات يف اسرتجاع 
يف  األداء  وتطوير  وزيادة  الفاعلية  –صويت(،  صور  )نص-  شتى  بصور  الساعة  مدار  وعىل  دائمة 
الروتينية، مما يساعد عىل االستفادة  الفنية واخلدمات املعلوماتية، وتقليص بعض األعامل  العمليات 
من وقت العاملني ألداء األعامل األخرى الرضورية، وتساعد تقنيات املعلومات عىل االستفادة من 
مساعدي أمناء املكتبات يف القيام ببعض األعامل التي كانت قارصة عىل أمناء املكتبات، وإدارة سهلة 
ورسيعة للمعلومات، وسهولة السيطرة عىل أوعية املعلومات اإللكرتونية من حيث تنظيم البيانات 
واملعلومات وختزينها وحفظها وحتديثها مما ينعكس عىل اسرتجاع الباحث هلذه البيانات واملعلومات، 
وتقديم اخلدمة للباحث من خالل قنوات إلكرتونية، وقدرة العاملني باملكتبة الرقمية عىل التدخل يف 

التعامل اإللكرتوين يف حالة طلب املستفيد.

ا تتميز عن املكتبات التقليدية يف العديد  ا عند املقارنة بني املكتبات الرقمية والتقليدية، فال شك أنهّ أمهّ
من األوجه )حسنني، 2008؛ عبد احلليم، 1430ه�(:
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الباحث  حيتاج  فال  البالد،  بني  والزمنية  املكانية  احلواجز  وختطي  الباحث،  وجهد  وقت  توفري  ❍ 
للوصول إىل معلومة ما لسفر أو ما شابه ذلك، بل الولوج يف الشبكة )املعلوماتية( والبحث عن 

مبتغاه واحلصول عليه، وهذا تطبيق ملبدأ وصول املعلومات للمستفيدين.
القدرة عىل السيطرة عىل أوعية املعلومات واملصادر اإللكرتونية، حيث يمكن تنظيم املعلومات  ❍ 
والبيانات وختزينها وحفظها بطرق دقيقة وبصورة فعالة، كام يمكن حتديثها بسهولة، وهذا بالطبع 

ينعكس باإلجياب عىل سهولة اسرتجاع هذه البيانات واملعلومات من قبل املستفيدين
االستفادة من اإلمكانيات الكبرية للمكتبات الرقمية، وتكنولوجياهتا من حيث ترابط املعلومات  ❍ 
عن املوضوع الواحد وذلك باستخدام مميزات النصوص الفائقة Hypertext والوسائط املتعددة 
Multimedia، حيث تتيح للباحث الوصول ملعلومات كثرية جدًا عن موضوع بحثه عن طريق 

الروابط النشطة للموضوع يف أماكن أخرى. 
 ❍ Sharing Digital Resources Between املكتبات  بني  اإللكرتونية  املصادر  يف  املشاركة  إمكانية 
Libraries، مما يمكن من قراءة الوثيقة أو استخدام مصدر املعلومات من أكثر من باحث يف نفس 

الوقت، مما يزيد من فعالية مصدر املعلومات وزيادة االستفادة منه
بني  التعاون  وزيادة  املختلفة،  املعلومات  ومؤسسات  املكتبات  بني  اإلعارة  عمليات  تسهيل  ❍ 
املكتبات يف شتى املجاالت، بام حيقق تقديم مستوى أفضل من اخلدمات للمستفيدين، وتعزيز 

االتصال مع مرافق املعلومات املختلفة بوسائل رسيعة ومضمونة.
وإنتاج  إعداد  رسعة  حيث  من  أمهيتها  وبيان  العربية  البيئة  يف  اإللكرتونية  املصادر  دور  تعزيز  ❍ 

وتبادل املعلومات والبيانات عرب الشبكة العنكبوتية.
يستطيع  حيث  جدران،  بال  مكتبات  إيل  املكان  حيز  من  املعلومات  ومراكز  باملكتبات  اخلروج  ❍ 

املستفيد الوصول إيل حمتواها من أي مكان حول العامل.
مواكبة التقدم التقني وثورة املعلومات واستغالهلا يف جمال املكتبات واملعلومات. ❍ 

أهداف التحول إىل املكتبة الرقمية:

يتفق كثري من الباحثني عىل أن اهلدف األسايس للمكتبة الرقمية هو إنجاز مجيع وظائف املكتبة التقليدية 
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ولكن يف صورة إلكرتونية، فاملكتبات الرقمية ما هي إال امتداد إلكرتوين للوظائف التي يتم أداؤها 
واملصادر التي يتم الوصول إليها يف املكتبة التقليدية. فإذا كانت املهام أو الوظائف التي تقوم هبا املكتبة 
التقليدية، هي يف األساس انتقاء املعلومات، ومجعها، وتنظيمها، وبثها، وتيسري سبل اإلفادة منها؛ فإن 
املكتبة الرقمية مل تلغ أو تضف عىل وجه التقريب أي دور آخر عىل هذه املهام، إال فيام عدا اخلدمات، 
حيث إن بعض خدمات املكتبة التقليدية تعد أكثر جدوى يف البيئة اإللكرتونية، وعىل سبيل املثال، فإن 
مشكالت اإلعارة الناشئة عن حمدودية عدد النسخ سوف ختتفي ال ريب، كام أن املكتبة الرقمية سوف 
تعيد تعريف اخلدمات املكتبية وتصميمها لتحقيق األهداف األساسية “للمكتبة” بصورة أكثر فعالية 

مما هو اآلن )فراج، 2009(.

ويذكر )Collier, 1997( بأن املكتبات حتقق هدفني أساسيني من خالل التحول إىل مكتبات رقمية 
ومها: حفظ مصادر املعلومات رقميًا، وإتاحة مصادر املعلومات املوجودة يف املكتبة للمستخدمني يف 

أي مكان وزمان وبدون تكلفة.

إضافة إىل ذلك، فإنهّ إنشاء املكتبات الرقمية ليس هدفًا يف حد ذاته وإنام تفيد هذه املكتبات يف إدارة 
املصادر الرقمية، والتجارة اإللكرتونية، والنرش اإللكرتوين، والتدريس والتعلم، وغريها من األنشطة، 
وتفيد  واملتنوعة،  املختلفة  املجاالت  من  عدد  يف  رئيسة  مؤسسات  الرقمية  املكتبات  أصبحت  لقد 
 Commerce بوصفها أداة رئيسة يف توصيل املحتوى ألجل أغراض البحث العلمي، والعمل التجاري

واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف والتعريف به )عبداحلليم، 1430ه�(.

فعالية  أكثر  املجتمعات  جيعل  مما  منها،  واإلفادة  املعرفة  إنتاج  يف  تتمثل  الرقمية  املكتبات  أهداف  إنهّ 
وإنتاجية، وأيضًا تعزيز درجة التعاون بني قطاعات البحث والتعليم، وتسهيل إنشاء جمتمعات جديدة 

.)Keller, 2009( يف تلك القطاعات

وظائف املكتبة الرقمية:

يف خضم هذه البيئة الرقمية، فإنهّ الوظائف التقليدية تشهد حاليًا تغيريًا من حيث الشكل ال من حيث 
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الرقمية وما  املجموعات  أكثر من  اإللكرتونية  املجموعات  املكتبة سرتكز عىل  أنهّ مهام  أي  األصل، 
يتبعها من تقديم خدمات عن بعد للجمهور، ومن أبرز الوظائف التي تقوم هبا املكتبة الرقمية، يذكر 

بوعزة )2006( ما ييل:

1. وظيفة االنتقاء واقتناء موارد معلومات من شبكة الويب:

تقوم املكتبات الرقمية بالتعرف إىل املستفيدين الذين يدخلون موقع املكتبة عىل شبكة الويب من خالل 
باإلعالم  املكتبة  تقوم  املصادر  بالنسبة الختيار  التي يطلبونا،  الزيارات ونشاطهم واملعلومات  عدد 
باملصادر اإللكرتونية املهمة عن طريق موقع املكتبة ويتم ذلك بواسطة ما يسمى باليقظة املعلوماتية 
ويعني ذلك السهر الدائم ملالحقة هذه املوارد اإللكرتونية سواء ما يظهر من موارد جديدة أو ما يطرأ 

عىل القائم منها من تطورات.

2. وظيفة فهرسة املصادر:

اإلنرتنت  عىل  واملتوافرة  املستفيدين  لدى  العامة  املعلومات  مصادر  بفهرسة  الرقمية  املكتبات  تقوم 
ووضعها للروابط.

3. وظيفة االتصال وإدارة حقوق امللكية الفكرية:

املعلومات  مؤسسة  تتيحها  التي  اإللكرتونية  املوارد  إىل  الوصول  بحقوق  باالهتامم  املكتبة  تقوم 
للمستفيدين سواء كانت يف شكل أقراص مدجمة أو موارد متاحة عىل الويب )توقيع عقود مع النارشين 

واملوزعني(.

4. إنتاج املوارد اإللكرتونية وإتاحتها:

ذمة  عىل  ووضعها  لدهيا،  املتوفرة  الورقية  األوعية  رقمنة  أي  النرش  بوظيفة  الرقمية  املكتبة  تقوم 
املستفيدين ويكون خمتص املعلومات بذلك قد حتول إىل نارش يتابع عملية الرقمنة فيختار النصوص 

التي سيمسحها ويراعي جوانب امللكية الفكرية اخلاصة بكل وثيقة وسبل إتاحتها.



المكتبة الرقمية وقضاياها الفكرية

65

محمد نقرش

5. حفظ املوارد الرقمية:

تقوم املكتبة الرقمية بحفظ املوارد الرقمية بسبب املخاطر التي تتعرض هلا والتي يمكن أن تتسبب يف 
ضياعها، فمثاًل بدأت بعض النصوص الرقمية ختتفي ألنهّه مل يعد باإلمكان قراءهتا بسبب تغريهّ طرق 
ف إىل الرموز، لذلك فإنهّ خمتص املعلومات مضطر إلعادة تسجيل  الرتميز وظهور معايري جديدة للتعرهّ
املعلومات الرقمية بصفٍة منتظمٍة عىل أوعية جديدة ووفقًا آلخر نسخة من الربجميات حتى تبقى هذه 

البيانات مقروءة.

أسباب نشوء املكتبة الرقمية: 

كثرت  العوامل التي أظهرت احلاجة املاسة وامللحة لظهور األشكال الرقمية وألوعية ومصادر املعلومات 
الرقمية، فهناك عدد من األسباب التي تدعو إىل إنشاء املكتبة الرقمية منها: )عبد احلليم، 1430ه�(.

انتشار شبكة اإلنرتنت وتوفرها لدى العديد من املستفيدين. 1 .
احلاجة إىل تطوير اخلدمات وتقديمها بشكٍل أرسٍع وأفضل. 2 .

وجود العديد من أوعية املعلومات بشكٍل رقمٍي ومتاح جتاريًا. 3 .
وجود تقنية مناسبة وبتكاليف مقبولة. 4 .

وقد أشار حسنني )2008( بأنهّ هناك عوامل متشابكة أدت إىل ظهور احلاجة إىل املكتبات الرقمية أو 
بمعنى عام إىل ظهور األشكال املرقمنة أو اإللكرتونية ملصادر املعلومات، ومن هذه العوامل: -

الشبكات  عىل  االعتامد  وكثرة  احلديث،  العرص  يف  االتصاالت  وثورة  التكنولوجي  التطور  1 .
املعلوماتية وشبكة اإلنرتنت يف احلصول عىل املعلومات.

الزيادة اهلائلة واملضطردة يف اإلنتاج الفكري الناتج من األبحاث العلمية يف كل أرجاء املعمورة. 2 .
كالفهرسة  املعلومات  الفنية عىل وسائط  العمليات  املؤهلة إلنجاز  البرشية  الكوادر  توافر  عدم  3 .

والتصنيف وغريها من العمليات الفنية.
املعلومات، مع اإلنجاز يف وقت  املكتبات ومراكز  قبل  املقدمة من  إىل تطوير اخلدمات  احلاجة  4 .

وجهد املستفيدين.
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يف  املحدودة  املالية  بامليزانيات  املتمثلة  التقليدية  للمكتبات  املادية  اإلمكانيات  توافر  عدم  5 .
املكتبات.

عدم توافر املساحات يف املكتبات التقليدية التي متكن املكتبة من اقتناء كل ما يصدر من مطبوعات،  6 .
وذلك يف حال توفر امليزانية للرشاء.

الزيادة يف تكاليف طباعة املطبوعات الرتفاع أسعار مواد الطباعة، مما جعل النرش التقليدي مهنة  7 .
مكلفة، مع توازي سهولة نرش املواد إلكرتونيًا عىل شبكة اإلنرتنت يف الشكل امٌلَرْقَمْن.

مكونات املكتبة الرقمية:

أشار أبو لويفة )2005( أنهّ املكتبة الرقمية تتكون من ثالثة حماور رئيسة وهي: فهرس املكتبة العام، 
واالتصال بخدماته كطلبات اإلعارة، واملحور الثاين يشمل، جمموعة املحتويات الرقمية مثل قواعد 
ا املحور الثالث فيتكون من اخلدمات التفاعلية مثل الدعم  املعلومات والكتب واملجالت الرقمية، أمهّ

الفني واإلجابة عىل االستفسارات واإلحاطة اجلارية واألخبار وغريه.

ويضيف فراج )2009( إىل مقتنيات املكتبة التي تم حتويلها إىل الصورة الرقمية ما يأيت:

الكتب اإللكرتونية. 1 .
جمموعات البيانات املشرتاة عىل أقراص مكتنزة. 2 .

جمموعات البيانات املشرتاة عىل اخلط املبارش. 3 .
املطبوعات اإللكرتونية ذات املقابل الورقي. 4 .

املطبوعات اإللكرتونية التي ليس هلا مقابل ورقي. 5 .
األعامل املرجعية اإللكرتونية التي تزداد بصفة مستمرة وليس هلا مقابل ورقي. 6 .

يذكر )Arms, 2000( أنهّ املعلومات املختزنة يف املكتبة الرقمية ختتزن عىل أنا كيانات رقمية وهى 
عبارة عن جمموعة من الوحدات الرقمية الصغرية ولكن هذا تعريف بسيط جدًا، حيث إنهّ حمتويات 
الكيانات الرقمية األساسية يكون هلا بناء خاص وبعض املعلومات التي ترفق هبا مثل حقوق األعامل 
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املحتوى وبيانات مرفقة  الرقمية تتكون من جزأين مها  الكيانات  أنهّ  الفكرية، والشكل )1( يوضح 
يطلق عليها أحيانًا واصفات البيانات.

شكل )1)

كيانات املكتبة الرقمية)2)

وحتى يتمكن املحتوى من التعبري عن معلومات مفيدة جيب أن يكون نوعها معروف، فيمكن أن يكون 
جزء من املحتوى عبارة عن نصوص ربام تكون معدة بواسطة أحد لغات التحديد، بينام جزء آخر 
يكون ملف صوت، وقد حيتوى الكيان الرقمي الواحد عىل أنواع عديدة من املحتويات، وواصفات 
البيانات، وربام حتتوى عىل بعض اخلصائص مثل احلقوق وطرق اإلتاحة، وأحد اخلصائص املهمة 
هي أن الكيانات الرقمية متغرية، فالتوقيع اإللكرتوين أو أي طريقة أخرى تثبت أن الكيان مل يتغري  

.Arms, 2000

البيئة  يف  ا  أمهّ املتكاملة  وبالدوائر  البيانات،  وبقواعد  احلاسوب،  برامج  يف  الرقمية  املصنفات  تتمثل 
النرش اإللكرتوين، نصوصًا وصورًا،  املواقع من مواد  الرقمية تتمثل يف مواقع اإلنرتنت، وبمحتوى 

ومواد سمعية مرئية )اخلطيب، 2001(.

  Arms, William Y. Key Concepts in the 2(  املصدر: وليم آرمز، مفاهيم أساسية يف بنية املكتبة الرقمية ترمجة: أمحد عبد اهلل(
architecture of the Digital library. D-Lib Magazine, July 1995. <http://www.dlib.org/july95/07arms.html
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املراحل املقرتحة يف مرشوعات املكتبات الرقمية:

ويمكن إحصاء املجاالت التي ينبغي التصدي هلا ودراستها قبل بدء العمل يف مرشوعات التحول إىل 
الرقمنة كالتايل)حسنني، 2008(: 

أواًل: األهداف ومدى مرشوع الرقمنة

تعد اخلطوة األوىل للتحول إىل املكتبة الرقمية هي فهم أهداف املكتبة، فمرشوعات الرقمنة تتطلب 
كثريًا من اجلهد، وحتديد الوقت والتكاليف العالية، لذا البدَّ من حتديد األهداف والغايات املرجوة من 
مرشوع الرقمنة قبل البدء فيه كي تتضح الرؤية من فائدة املرشوع عن عدمه، ثم اختاذ القرار املناسب 

يف هذا الصدد.

ثانيًا: اجلمهور املستهدف من مرشوع الرقمنة

تعد خطوة حتديد مجهور املستهدفني من املرشوع الرقمي، نقطة تكميلية ألهداف املرشوع، فتحديد 
مجهور املستفيدين يساعد املسؤولني يف التخطيط األمثل للمرشوع, وحتديد الغايات املرجوة منه، كام أنهّه 
يوسع من قاعدة املستفيدين من املرشوع، إذ إن الرتكيز عىل املحيط الضيق من املستفيدين، فإنه بمجرد 

إتاحة املواد الرقمية عىل اإلنرتنت تربز فئات أخرى من املستفيدين.

ثالثًا: مجع وحتليل املواد املراد رقمنتها

تتمثل هذه املرحلة بفحص وحتليل املواد ومصادر املعلومات وحتديد املواد املراد رقمنتها، هبدف حتقيق 
الغايات املرجوة للمرشوع من خالل االختيار األفضل للمواد،

رابعًا: حتليل االحتياجات

تتمثل خطوة حتديد يف مرشوعات الرقمنة بأخذ عينة من حميط املرشوع، واملوارد املتاحة لتحديد كمية 
االحتياجات، حيث جيب حتديد مصادر متويل املرشوع، وحتديد الوظائف املطلوبة للعمل فيه, ونوع 

ومدى الدعم الفني املتاح للمرشوع.
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خامسًا: حتليل تكاليف مرشوع الرقمنة

املؤسسة  ميزانية  األموال عىل  تأثري هذه  للمرشوع، ومدى  املايل  التحليل  بإجراء  املرحلة  تتمثل هذه 
 ،)Software( الربجميات ،)Hardware( الداعمة ملرشوع الرقمنة، وتتضمن تكاليف املرشوع املعدات
والعرض  احلفظ  تكاليف   ،)Training costs( وتكاليفه  التدريب   ،)Staff wages( العاملني:  أجور 

)Presentation and preservation costs(

سادسًا: اعتامد املعايري والعمليات

يراعيها  أن  جيب  التي  االعتبارات  أهم  من  الضوئي  واملسح  الصور  التقاط  مواصفات  حتديد  يعد 
القائمون عىل مرشوع الرقمنة، وكلام كانت املعايري واملواصفات أكثر حتديدًا، كلام أثَّر ذلك عىل تقليل 
عامل الوقت والكلفة يف املرشوع، لذا جيب عىل القائمني عىل املرشوع انتهاج أفضل السبل والطرق 

واملامرسات املعتمدة يف عمليات الرقمنة وسري تدفق العمل يف املرشوعات.

سابعًا: التوثيق

القادمة،  التخطيط للمرشوعات  نقاط مهمة جدًا يف جمال  بمثابة  العمل هي  توثيق اسرتاتيجيات  إن 
والتي تتضمن تفاصيل العمل باملرشوع، هبدف توجيه املرشوع توجيهًا سلياًم، وجتنب تكرار املشكالت 
يتعلق  ما  كل  بحفظ  املرشوعات  هذه  استدامة  بمثابة  املرشوعات  خطوات  توثيق  فعملية  وحلوهلا، 

هبا.

ثامنًا: التقييم

تعد عملية التقييم اخلطوة األخرية يف عملية ختطيط مرشوعات الرقمنة، هي إعداد تصور خاص بتقييم 
املرشوع ومعرفة مدى حتقيقه لألهداف التي أنشئ من أجلها، فعملية تقييم املرشوع وأدواته جيب أن 
يكون جانبًا أساسيًا يف عملية التخطيط للمرشوع الرقمي، حيث تسمح عملية التقييم بإعادة النظر يف 
السياسات التي يمكن أن جيانبها الصواب واالستفادة من األخطاء والدروس، لتنفيذ مرشوعات أكثر 

نجاحًا يف املستقبل، وكذلك توفري أفضل السبل لتحسني طرق إنجاز املرشوعات احلالية.
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املكتبة الرقمية وامللكية الفكرية:

جيمع الكثريون عىل أنهّ تقنيات محاية وإدارة حقوق امللكية الفكرية اخلاصة باملحتوى الرقمي مل حتقق 
بعد مستوى األمن املطلوب رغم التطورات الكبرية يف جمال تقنيات الكتب واملكتبات الرقمي�ة، ح�يث 
ما زال من السهل قرصنة الكتب من خالل كرس التشفري اخلاص بكثري من هذه األدوات، مما سيؤدي 
)Adam and Seamus, 2008( إىل امتناع املؤلفني عن الكتابة والنرش، وبالتايل تضاؤل اإلنتاج العلمي

كام أثار وجود خدمات جمانية لتحميل أعداد كبرية من امللفات املحوسبة بدون وجود حد أدنى من 
الفكرية إىل رضورة وجود قوانني وترشيعات صارمة تنظم  امللكية  املنادين بحامية  التنظيم والتقنني، 
هذه العملية، إذ إن بعض هذه املكتبات ال متلك أساسًا هذه املصادر الرقمية مما جيعلها خارج قوانني 

.)Fox and Urs, 2002( ضامن محاية حقوق النرش وامللكية الفكرية

األخالقية  القضايا  من  التكنولوجي  االنفجار  عن  الناجتة  املصنفات  جلميع  الفكرية  امللكية  محاية  إن 
من  العديد  طرح  تم  بعدما  القانوين،  بالنظام  احلديثة  التقنية  تأثرت  حيث  املعلومات،  بمجتمع 

اإلشكاالت التي تعرضت هلا محاية املعلومات يف البيئة الرقمية )علوي، 2007(.

حقوق النرش وامللكية الفكرية:

ا املنتجات ذات الطبيعة املعنوية أو الفكرية، وهناك صعوبة  تعرف علوي )2007( امللكية الفكرية بأنهّ
يف محاية املنتوجات التخيلية أو املعنوية. وغالبًا ما تفرس امللكية الفكرية عىل أنا حقوق الطبع أو النرش، 

م املعرفة. وتوابعها من حقوق إنتاج أو إذاعة، وهدف هذه احلقوق هو تقديم معلومات ألجل تقدهّ

نتاج  يتمتع هبا األشخاص لالنتفاع احلرصي من  التي  ا احلقوق  أنهّ ويعرفها مصطفى )2009( عىل 
أفكارهم لفرتة حمددة من الزمن.

املكتبة  موقع  يف  الرقمية  املصادر  بث  عملية  يف  الفكرية  امللكية  بحامية  املهتمني  استياء  يثري  ما  ولعل 
تغيري  أو  أو رسقة مؤلفاته  املؤلف  نظامي كتغيري معلومات  بأي عمل غري  املستفيد  قيام  احتاملية  هو 
يف حمتويات مصدر املعلومات الرقمي، لذا فإنهّ عملية بث املصادر الرقمية يف موقع املكتبة جيب أن 
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حتتكم إىل ضوابط استخدام للمعلومات الرقمية، للحفاظ عىل حقوق النرش وامللكية الفكرية، ففي 
بدون احلصول عىل أي ترخيص من مالك  بإعارهتا  التقليدية، تسمح  املكتبة  املطبوعة يف  النصوص 
بعملية  يقوم  فاملستفيد  الرقمية  املكتبة  يف  أساسًا  استعارة  عملية  هناك  توجد  ال  بينام  النرش،  حقوق 
 Choudhury,( ،إنزال مصدر املعلومات الرقمي من موقع املكتبة عىل الشبكة مما خيوله مللكيته الكاملة

)Hobbs, & Lorie, 2002

تثري مسألة احلامية القانونية حلقوق امللكية الفكرية يف بيئة املكتبة الرقمية العديد من التساؤالت ابتداًء 
احلامية،  حمل  الرقمية  املصنفات  وحتديد  الرقمية  املكتبة  بيئة  يف  الفكرية  امللكية  حقوق  حتديد  بشأن 
واتباع احلامية الالزمة ملواجهة املخاطر التي تعرتض هذه احلقوق، وتقييم قدرة القواعد القائمة ضمن 
ترشيعات امللكية الفكرية لتوفري احلامية هلذه احلقوق يف بيئة اإلنرتنت، وهذه املسائل مل تزل مثار جدال 

وحمل بحث من قبل رجال القانون )يوسف، 2005(.

أنواع امللكية الفكرية:

يذكر وهدان )2001( أنهّ هناك أربعة أنواع من محاية امللكية الفكرية عىل اإلنرتنت وهي:

حقوق الطبع: ❍ حتمى غالبية القوانني، أعامل التأليف األصيل من االستخدام غري القانوين أو إعادة 
الطبع غري القانوين أو التعديل، أو التوزيع، وحيمي كل ذلك حق التعبري عن األفكار.

بــراءات االخرتاع: ❍ حتمى قوانني االخرتاعات اجليدة واملفيدة واجلديدة مثل العمليات واآلالت 
واإلنتاج.

الرموز  أو  والكلامت،  واألسامء،  التجارية،  العالمات  القوانني  حتمى  التجارية: ❍  العالمات 
املستخدمة من الرشكات لتحديد سلعتها، ومنتجاهتا، ومتيزها عن غريها من املنتجات.

األرسار التجارية: ❍ الرس التجاري معلومة تستخدم يف العمل وتعطي مالكها مميزات عىل اآلخرين 
يف كيفية معرفتها واستخدمها، ومع انتشار تكنولوجيا املعلومات ظهر نوع أخر من امللكية الفكرية 

والذي متثل يف املصنفات الرقمية.
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ويذكر علوي )2007( العديد من املشكالت القانونية من عامل احلوسبة واالتصاالت. يمكن تأطريها 
يف ثالث جماالت:

)عقود  املواقع  مع  بالعقود  مرورًا  االشرتاك  عقود  من  ابتدءًا  اإلنرتنت  عقود  مشكالت  )أ(:  املجال 
طلب اخلدمات والتسوق اإللكرتوين(.

املجال )ب(: مشكالت محاية حقوق املستخدمني واملتعاملني يف بيئة اإلنرتنت ونظم حقوق املستهلك 
ومحاية احلق يف احلياة اخلاصة ومحاية حقوق امللكية.

املجال )ت(: فتتصل بمشكالت أمن املعلومات بالنسبة ملواقع اإلنرتنت أو املستخدمني.

يف  التخزين  شكل  فإنهّ  قيمة،  حمتوى  فكرية  أعامل  عىل  حتتوي  الرقمية  الكيانات  تكون  وعندما 
املستودعات يشتمل عىل املعلومات التي تسمح بإدارة الكيانات من خالل إطار اقتصادي واجتامعي، 
وتقوم املستودعات بحفظ هذه املعلومات والتزويد باملعلومات املرجعية األساسية، كام تقدم األمن 
هلذه الكيانات لضامن االستخدام القانوين للكيانات الرقمية، إنهّ التنظيم الداخيل للمستودعات وطريقة 
اختزان الكيانات الرقمية تكون غري معلومة من قبل املستفيد، ويوجد بروتوكول خاص بالتفاعل مع 
املستودع يطلق عليه » بروتوكول إتاحة املستودع » واألوامر الرئيسة يف هذا الربوتوكول تعمل عىل 
إتاحة الكيانات الرقمية والواصفات اخلاصة هبا، وطلبات اخلدمة، باإلضافة إىل توفري أوامر إلضافة 

وإلغاء الكيانات الرقمية )آرمز،1995(.
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شكل )2)

العناية باملعلومات املختزنة يف املستودعات)3)

كام يبني اجلدول التايل قائمة ترشيعات امللكية الفكرية يف حقل التقنية لبعض الدول العربية

ويبني جدول )2( قائمة ترشيعات امللكية الفكرية يف حقل التقنية لبعض الدول العربية.)4(

الترشيعات وتاريخ سنها وإعادة سنها وتعديالهتا الدولة سنة األساس

 القانون رقم 22 بسنة 1992 قانون محاية حق املؤلف املعدل بالقانون 14 
لسنة 1998 و29 لسنة 1999.ويشمل محاية الربجميات وقواعد البيانات.

 قانون محاية التصاميم للدوائر املتكاملة رقم 10 لسنة 2000

األردن
Jordan

1992

القانون االحتادي رقم 40 لسنة 1992 والئحته التنفيذية ويتضمن محاية برامج 
احلاسوب.

القانون االحتادي رقم 2 لسنة 2006 والئحته التنفيذية تتضمن مكافحة جرائم 
املعلومات.

اإلمارات العربية 
املتحدة
U.A.E.

 

القانون رقم 10 لسنة 1993–برامج احلاسوب حمل محاية البحرين 1993

قانون 29 لسنة 1994 املعدل لقانون 1954 وتضمن محاية برامج احلاسوب 
وقواعد البيانات.

مرص
Egypt

1994

  Arms, William Y. Key Concepts in theاملصدر: وليم آرمز، مفاهيم أساسية يف بنية املكتبة الرقمية ترمجة: امحد عبد اهلل  )3(
architecture of the Digital library. D-Lib Magazine, July 1995. <http://www.dlib.org/july95/07arms.html>

 journal cybrarians -. 2009 مصطفى، أمحد عبداهلل )2009( حقوق امللكية الفكرية والتأليف يف بيئة اإلنرتنت، ا لعدد 21 ، ديسمرب  )4(
.
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القانون 36 لسنة 1994. تونس
Tunisian

 

قانون 25 لسنة 1995–محاية برامج احلاسوب قطر
Qatar

1995

قانون 47 لسنة 1996
عامن

Oman
1996

قانون 75 لسنة 1999 )برامج وقواعد بيانات(
لبنان

Lebanon
1999

املرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1999، الربامج وقواعد البيانات
الكويت
Kuwait

 

حقوق املؤلف

لضامن العمل يف إطار قانوين ينبغي االحتفاظ بملف جمهودات يتم فيه توثيق املجهودات املتعلقة بتخليص 
احلقوق، ولتخليص حقوق املؤلف يتم إعادة حتديد صاحب حق النرش وعنوان مراسلته أو االتصال به، 
ويف حالة عدم التوصل إىل أي معلومات قد يقرر القائمون عىل املرشوع التحويل الرقمي للامدة مع توثيق 
املجهودات التي متت للوصول إىل صاحب احلق أما يف حالة التوصل إىل صاحب حق النرش وموافقته 
عىل نرش املادة ضمن املرشوع فيتم احلصول منه عىل ترصيح مكتوب يشمل )جمال املرشوع واهلدف منه 
واملادة املطلوب الترصيح هبا ومدة االستخدام ومكان التوزيع وغري ذلك( وقد يتطلب األمر دفع مقابل 

مايل ألصحاب احلقوق خصوصًا يف حالة املرشوعات الربحية )بامفلح، 2008(.

 Copyright and Neighboring Rights وقد ذكر )مصطفى، 2009( حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة
بحيث حتمي هذه احلقوق برامج احلاسب، وقواعد البيانات وفقًا حلق املؤلف طيلة حياته وبعد وفاته 

وهذه احلقوق تشمل اآليت:

أواًل: احلقوق املعنوية: وهي أن تنسب الفكرة االبتكارية إىل الشخص املبتكر، وله احلق يف الكشف 
عنها للكافة، إذن هو مرتبط بالشخص املبتكر، ونطاقه الزمني حق دائم، وهي من احلقوق املرتبطة 

باملؤلف وال ختضع للترصف القانوين.
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ثانيًا: احلقوق املادية: هي االستغالل املادي، وتتمثل يف اإلفادة ماليًا من اإلنتاج الفكري واإلبداعي، 
فهو حق مؤقت، وجيوز لصاحبه الترصف به كيفام يشاء؛ حيث ملؤلفه احلق يف استغالل مصنفه بأي 

طريقة، يوضح هذه احلقوق.

الشكل )3( حقوق املؤلف)5)

وقد أشار )Rosenberg, 2005( إىل رشطني أساسني حلفظ حقوق النرش يف املكتبات الرقمية ومها: 
الرقمية، وذلك من خالل  املكتبة  تنفيذ مرشوع  النرش عند  لقوانني حقوق  التجاوز  أو  املساس  عدم 
محاية حقوق املؤلفني والنارشين عند إنشاء املرشوع الرقمي، وعدم املساس بحقوق التأليف والنرش 

عند اإلتاحة وتوفري تلك املصادر لالستخدام، وذلك من خالل محاية املرشوعات الرقمية نفسها.

وقد ذكرت بامفلح )2008( عدة أساليب لضبط العملية وهي:

أواًل: قوانني محاية حقوق املؤلف يف العرص الرقمي:

املتحدة األمريكية ليغطي  الواليات  الرقمية يف  يف عام )1998( صدر قانون حق املؤلف يف األلفية 

 cybrarians -. 2009 5(  مصطفى، أمحد عبداهلل )2009( حقوق امللكية الفكرية والتأليف يف بيئة اإلنرتنت، ا لعدد 21 ، ديسمرب(
 . journal
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الترشيعات اخلاصة باملواد املتاحة عرب شبكة اإلنرتنت ولعل من اجلوانب املهمة هو حظر القيام بأي 
أعامل من شأنا أبطال مفعول التقنيات املتبعة حلامية النظام بام يف ذلك التشفري أو كلامت املرور، ومنع 
أو  العمل  ذلك عنوان  تغيريها ومن  أو  بإزالتها  املؤلف  بحقوق  اخلاصة  اإلدارية  باملعلومات  العبث 
مؤلفه أو غري ذلك، ويوضح القانون بعض اجلوانب التي تعد بمثابة محاية ملؤسسات التعليم العايل 
ل النظام تلك اجلهات مسؤولية ما يقوم به موظفوها من أعضاء  واملكتبات واألرشيفات حيث ال حيمِّ
ل املؤسسات التي تتيح خدمات اإلنرتنت مسؤولية  هيئة تدريس اإلنرتنت وطالب وغريهم كام ال حيمِّ

انتهاك حقوق املؤلف.

ثانيًا: الرتاخيص:

املواد  مسألة حتميل  خالف يف  وجود  املؤلف يف ظل  حق  محاية  إىل حتقيق  بالرتاخيص  العمل  هيدف 
ا غري  ا قانونية ومرشوعة يف حني يرى البعض األخر أنهّ الرقمية عىل احلاسب، حيث يرى البعض أنهّهّ
األشخاص  هلا  وفقًا  يستطيع  املواد  الستخدام  تراخيص  وضع  إىل  النارشين  دعى  ما  وهذا  قانونية 
املرخص هلم حتميل املواد الرقمية بغرض استخدامها، وال يقترص استخدام الرتاخيص عىل اجلانب 
أي  املواد  ترقيم  يف  احلق  معينة  جهات  بمنح  املتعلق  ذلك  إىل  يتجاوزه  ولكنه  فقط  باإلتاحة  املتعلق 
جلهات  املواد  لتلك  استخدام  تراخيص  بمنح  بدورها  اجلهات  تلك  لتقوم  رقمي  شكل  إىل  حتويلها 
إنشاء املرشوع  الرتاخيص تساهم يف محاية احلقوق يف مرحلتني مها مرحلة  أن  أخرى ومن هنا نجد 

الرقمي ومرحلة إتاحته لالستخدام.

ثالثًا: تقنيات احلامية:

يتجاوز  ال  بحيث  الكمية،  الناحية  من  االستخدام  تقيد  أن  الرقمية  احلقوق  إدارة  لتقنيات  يمكن 
االستخدام نسبة معينة أو مقدارًا حمددًا من الصفحات أو فرتة زمنية حمددة للتسجيالت الصوتية، يتم 
عادة حتديد االستخدام املرشوع وحدوده يف ضوء عنارص أربعة هي: أن يكون االستخدام شخصيًا 
وليس هبدف جتاري ربحي، وطبيعة العمل اخلاضع للحامية فعادة يكون للعمل الروائي حظ أكرب يف 
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االستخدام املرشوع مقارنة بغريها، وأال يكون حجم اجلزء املنسوخ كبريًا نسبة إىل العمل الكيل، وأال 
يؤثر االستخدام اقتصاديًا عىل قيمة العمل وبيعه يف السوق.

متطلبات إنشاء املكتبة الرقمية

ليتم إنشاء مكتبة رقمية البد من املرور بعدة مراحل من أمهها إدخال املعلوماتية ىف الوظائف الرئيسة 
التزويد والفهرسة واإلعارة وغريه، وحوسبة أغلب إجراءاهتا ثم رقمنة  التقليدية، وتشمل  للمكتبة 
Digitalization حمتويات املجموعات النصية وحتويلها إىل أشكال جذابة وصور متحركة، ومن أهم 

:)Collier, 1997 متطلبات إنشاء املكتبة الرقمية ما ييل )أبو لويفة، 2005؛

احتياجات قانونية وتنظيمية، إذ يتعني عىل املكتبة عند حتويل موادها النصية من تقارير وبحوث  1 .
ومقاالت وغريها إىل أشكال يمكن قراءهتا أليًا احلصول عىل إذن خاص من صاحب احلق عماًل 

بقوانني حقوق الطبع واحلامية الفكرية.
الربط بني موقع الدوريات اإللكرتونية والدوريات التي حيتوهيا نظام الفهرس اآليل ىف املكتبة،  2 .

وكتابة احلوايش اخلاصة بموقع الدوريات اإللكرتونية.
الدعم املايل القوي الذي يساعد عىل تنفيذ املرشوع وتشغيله 3 .

يذكر  املجموعات  لبعض  بالنسبة  خاصة  وسياسة  معنٍي،  تعامٍل  إىل  حتتاج  الرقمية  املكتبات  أنهّ  إال 
املالكي )2005( منها عىل سبيل املثال:

جماميعها  كبرية يف ختصيص  بقوة  تتمتع  مكتبات  هناك  والقوة يف جماميعها:  السعة  ذات  املواد  أ. 
ويف سعة هذه املجاميع مما جيعل ترقيمها أو ترقيم جزء منها أمرًا مهاًم ومن ثم إضافة أعامل رقمية 

جديدة اليها.

ب-املجموعات املنفردة: توجد يف بعض املكتبات نسخ منفردة ال نظري هلا وتقع مسؤولية الرتقيم عليها.

ج- األفضليات التي حيددها جمتمع املستفيدين: إن هذه األفضليات من املجاميع يف بعض املكتبات 
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ومراكز املعلومات تربر االحتفاظ هبا حمليًا كاحلاجة إليها مثاًل يف موضوع املناهج الدراسية، كام ينبغي 
اإلشارة هبذا الصدد إىل أن بعض عمليات املسح اإللكرتوين والرقمية ألشكال املواد الكبرية حتتاج إىل 

وقت وجهد كبريين يف املكتبات التي تتميز بضخامة مقتنياهتا.

يذكر حسنني )2008( أبرز االحتياجات إلنشاء املكتبة الرقمية، وهي:

أواًل: االحتياجات التقنية: 

الشكل  إىل  التقليدية  املصادر  حتويل  طريقها  عن  سيتم  التي  1 . Hardware واملعدات  األجهزة 
الرقمي.

2.  الربجميات اخلاصة بعمليات تكويد مصادر املعلومات يف الشكل الرقمي، وكذلك بروتوكوالت 
الوثائق  اسرتجاع  وبرامج   Browsers املتصفحات  الرقمية،  املكتبة  أجزاء  بني  الربط   Protocols

والبيانات من املكتبة الرقمية.
 3 .Internet اإلنرتنت  العاملية  للشبكة  ومنافذ   ،Communication Networks االتصال  شبكات 

Terminals والتي البد أن تكون بقدرات عالية وكفاءة ورسعة فائقة.

املعلومات،  للوثائق ومصادر  الكاملة  النصوص  فيها  التي ختتزن    .4Data Bases البيانات   قواعد 
.Digital Format والبد أن تكون هذه القواعد قادرة عىل استيعاب كافة أشكال املصادر الرقمية
التخزين ملصادر املعلومات، والتحقق من مدى قدرهتا عىل االستيعاب ملا قد يزيد من  وسائط  5 .
االحتياطية  التخزين  قدرات  ومدى  والبعيد،  القريب  املستقبل  يف  وارتباطاهتا  الرقمية  املصادر 

هلذه الوسائط
دائمة، وهي كثرية  استخدامه بصفة  يتم  املعلومات  الوثائق ومصادر  لبيانات  اعتامد نسق معني  6 .
 Extensibleلالمتداد القابلة  الرتميز  لغة  هي  عامليًا  به  ُيوىص  ما  أفضل  ولكن  احلايل،  الوقت  يف 

 .Markup Language )XML(
واجهات االستخدام للمستفيدين User Interfaces. 7 والتي جيب أن يتم مراعاة املواصفات العاملية 

يف تصميمها.
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برجميات محاية حقوق امللكية الفكرية ملصادر املعلومات والوثائق الرقمية، سواء التي تم حتويلها  8 .
من الشكل التقليدي إىل الشكل الرقمي، أو تلك التي ُأنتجت أصاًل يف شكلها الرقمي. 

البيانات واملجموعات  برجميات األمان والتحقق من هوية املستخدمني للمكتبة الرقمية، وأمن  9 .
الرقمية.

 ثانيًا: االحتياجات البرشية

مهام كانت درجة تقنية وحداثة املرشوع البد من وجود العنرص البرشي، حتى وإن كانت مرشوعات 
عدم  من  درجة  أيضًا  هناك  الرقمية  املكتبات  مسميات  يف  تضاربًا  هناك  أنهّ  وكام  الرقمية،  املكتبات 
أكثر من تسمية  أنهّ هناك  فنجد  البيئة،  بالعمل يف  التي ستقوم  البرشية  للعنارص  املسمى  الوضوح يف 
 Information اختصايص معلومات ،Librarian ملن يعمل يف املكتبة الرقمية، مثل اختصايص مكتبات
 ،Digital Resources Librarian أمني املعلومات، اختصايص مصادر املعلومات الرقمية ،Specialist

عن  املسؤولني  املكتبات  واختصايص   ،Digital Resources Coordinator الرقمية  املصادر  ومنسق 
أو  اإللكرتونية  الوثائق  مديري   ،Library Specialists in Digital Collectionsالرقمية املجموعات 

Managers of electronic or online archives املتاحة عىل اخلط املبارش

ثالثًا: االحتياجات املادية

فالبد من توافر املوارد املالية الالزمة لقيام املكتبات الرقمية، إنهّ التكاليف الباهظة نسبيًا يف عملية إنشاء 
املكتبات الرقمية يمكن أن حتول دون حتقيق هذه العملية وخاصة يف البلدان العربية، وذلك لنقص 

التكنولوجيا املؤهلة لقيام مثل هذا النوع من املكتبات.

مشكالت املكتبة الرقمية:

تواجه املكتبات بشكل عام يف العرص الرقمي مجلة من التحديات يذكر املالكي )2005( منها: ثورة 
املعلومات التي تفرز كل يوم بل كل ساعة كميات هائلة من املعلومات بحيث ال يمكن ألي مكتبة 
يف العامل أن تدعي لنفسها االكتفاء الذايت مهام بلغت إمكاناهتا املادية والبرشية، وتنوع أشكال مصادر 
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املعلومات التقليدية والسمعية البرصية واإللكرتونية وسواها، وتوفر البدائل املنافسة هلا كاإلنرتنت 
مثاًل، وارتفاع تكاليف توفري مصادر املعلومات، واالنتشار الواسع للدوريات اإللكرتونية وصعوبة 
عرب  إليها  الوصول  وإتاحة  املعلومات  مصادر  وملكية  املستفيدين،  احتياجات  مع  يتالءم  ما  اختيار 

اتفاقيات الرتخيص وما يف حكمها، وإنشاء املكتبات الرقمية أو اإللكرتونية أو االفرتاضية.

تواجه اإلنرتنت كمكتبة رقمية حتديات تتعلق بالنوعية، لذا تلعب دور النرش واملكتبات التقليدية دورًا 
التمييز بني  يواجه صعوبة يف  املستخدم  فإنهّ  املعلومات،  املواد، يف اإلنرتنت ومع كثرة  تقييم  مهاًم يف 
املصادر املعلوماتية اجليدة والرديئة، لذا أن الربط اآليل لقياس النوعية يف املعلومات احلية هي واحدة 

من املوضوعات يف املكتبة الرقمية )قنديلجي والسامرائي، 2004(.

قيمتها  من  للتحقق  خمتصني  خرباء  قبل  من  للتحكيم  اإللكرتونية  الدوريات  مقاالت  خضوع  إنهّ 
التجريبية ونوعية  البحوث  التي تقدمها وصدق أساليب الضبط يف حالة  العلمية  العلمية واإلضافة 
املقاالت  لغربلة  رضورية  أداة  التحكيم  ويعد  املجال،  هذا  يف  أمهية  يكتسب  ذلك  وغري  الفرضيات 
ولتمييز ماله قيمة علمية مما له قيمة علمية حمدودة وإن يبدو يف بعض األحيان تعسفيًا ألنه قد يؤدي يف 
بعض احلاالت إىل استبعاد مقاالت قيمة لسبب أو آلخر، وبالرغم من النقائص التي يعاين منها حتكيم 
باألعامل  ومساواهتا  اإللكرتونية  باملنشورات  لالعرتاف  أساسيًا  رشًطا  يبقى  أنهّه  إال  العلمية  األعامل 

املطبوعة )بوعزة، 2006(.

العامة  املكتبات  بعض  جتارب  بدراسة  وذلك  بعضها،  تفادي  يمكن  أنه  إال  املشكالت  هذه  وبرغم 
جماالهتا  يف  املنشور  األدب  من  واالستفادة  الرقمي،  التحول  جمال  يف  والدولية  العربية  واملتخصصة 
املختلفة، للتعرف عىل كيفية التغلب عىل تلك الصعوبات التي واجهتهم، كام أنهّه ليس من الرضوري 
أنهّ حُتول املكتبة كل جمموعاهتا إىل الرقمية، بل جيب أن ُتركز عىل املواد واملطبوعات يف املجاالت األكثر 
ا بخصوص قضية حقوق الطبع  أمهية بالنسبة للمكتبة ومستفيدهيا، بحيث ختدم أهدافها بشكل أكرب، أمهّ
أصحاب  من  خاصًا  إذنًا  يتطلب  آلية  رقمية  أشكال  إىل  املختلفة  املواد  حتويل  فإن  الفكرية،  واحلامية 
العمل نفسه، وذلك حيتاج إىل وقت طويل وجهود للحصول عىل املوافقة من مؤلف الكتاب، هذا إذا 
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مل ُيقابل األمر كله بالرفض التام.ومن حيث عدم الوعي الكايف بمكاسب التحول الرقمي التي ستعود 
عىل املستفيدين أنفسهم، هنا يتطلب األمر تدريب املستخدم أو الباحث عىل كيفية استخدام مصادر 
الرتكيز  األمر  يتطلب  ذلك  ولتحقيق  املطلوبة،  املعلومات  إىل  للوصول  املكتبة  يف  املتاحة  املعلومات 
عىل األجيال الناشئة من خالل املؤسسات التعليمية لتعليمهم كيفية استخدام احلاسوب وتطبيقاته، 

والتعامل مع شبكة اإلنرتنت وبرامج التصفح املختلفة )أبو لويفة، 2005(.

عند التحول تواجه املكتبات الرقمية، العديد من املشكالت بعضها يتعلق بأمور تقنية وأخرى قانونية 
ومن تلك مشكالت التكاليف املادية املرتفعة ملصادر املعلومات الرقمية، وللتجهيزات التقنية الالزمة 

للتحول )رحومة، 2005(.

 Technological Obsolescence إنهّ املكتبات الرقمية ال ختلو من بعض املشكالت، مثل التقادم التقني
عىل مستوى كل من املواد والربجميات، وضعف التحكم يف املعلومات من قبل مالكي احلقوق الفكرية 
احللول  وبرجميات  املختلفة  الرقمية  املكتبات  بني  التكامل  ومشكالت  احلقوق،  هذه  إدارة  وصعوبة 
Software Solutions املختلفة. ومن املشكالت أيضًا النزعة االنطباعية، حيث ال يزال يعتمد معظمها 

 Relational queries العالئقية  السمة  ذات  واالستفسارات  البسيطة  الدالة  الكلامت  كشافات  عىل  
وعىل سبيل املثال، فإن أساليب البحث واالسرتجاع تعود إىل سبعينيات وثامنينيات القرن العرشين 

)عبد احلليم، 1430ه�؛ فراج، 2009؛ حسنني، 2008(.

إنهّ بناء املكتبات الرقمية ليس سهاًل بل حيتاج إىل تكاليف باهظة، باإلضافة إىل اجلهد املبذول والوقت املستغرق 
يف وضع التصاميم ورقمنة مصادر املعلومات واملشكالت الفنية التقنية ومشكالت حقوق التأليف وامللكية 

م املالكي )2005( هذه الصعوبات من خالل اآليت: الفكرية ونقص اخلربة لدى القوى العاملة يقسهّ

أواًل: الصعوبات اخلاصة باملكتبات: والتي تتمثل باأليت:

قلة اإلعداد والتدريب ألمناء املكتبات ملعرفة استخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت وضعف  ❍ 
متابعتهم ألحداث التطورات واملستجدات لتحقيق أهداف هذه املكتبات.
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املشكالت اخلاصة بالطبيعة املنفردة واخلاصة باملجاميع واملواد يف املكتبة الرقمية ورقمنتها وبناء  ❍ 
البيانية  واألشكال  والرسومات  والصور  النصوص  من  خليطًا  تضم  التي  الرقمية  املجموعات 

واألصوات.
يشكل  التغيري  هذا  أن  اعتقادهم  نتيجة  املكتبيني  بعض  قبل  من  الرقمية  املكتبات  فكرة  رفض  ❍ 
مصدر هتديد هلم، وأن هذا التغيري يتطلب منهم بذل قصارى جهودهم ومضاعفتها الكتساب 

مهارات جديدة.
ثانيًا: الصعوبات التي تواجه املستفيدين:

يواجه بعض الباحثني جمموعة من الصعوبات وبدرجات متفاوتة الختالف القدرات واملهارات من 
باحث آلخر ومن هذه الصعوبات:

عدم قدرة املستفيد عىل استخدام احلاسوب ومن ثم سوف يرتدد يف دخول املكتبة اإللكرتونية  ❍ 
وبخاصة إذا مل توفر املكتبة موظفًا متخصص أو أكثر يعمل عىل تدريب ومساعدة املستفيدين يف 

استخدام تقنيات املعلومات والشبكات وعمل اسرتاتيجيات البحث وسواها.
عدم رغبة املستفيد يف استخدام تقنيات املعلومات نظرًا لتعوده عىل الطريقة االتقيدية يف البحث،  ❍ 
ومدى  هلم  املتاحة  اخلدمات  بنوعية  الواضحة  املعرفة  لدهيم  تتوافر  ال  املستفيدين  بعض  أن  كام 

مناسبتها ألغراض بحوثهم.
الفائدة منها عىل من يتقنون هذه  اللغة اإلنجليزية من قبل املستفيد، وبالتايل تقترص  عدم إتقان  ❍ 

اللغة وما زال عدد الوثائق املتاحة باللغة العربية يف شكلها اإللكرتوين قلياًل نسبيًا.
كثرة الوثائق املسرتجعة ذات الصلة، مما قد يؤدي به إىل متاهة وضياع قد يستغرق الباحث ساعات  ❍ 

حلرص ماليني الوثائق وانتقاء املناسب منها.
مستقبل املكتبات الرقمية:

لقد تغريت السلسلة التقليدية املوجودة بني املؤلف واملنتج والنارش والتاجر واملكتبة من خالل املعاجلة 
اآللية للمعلومات يف جمال النرش واحلصول الفوري املبارش للمعلومات، وأصبحنا أمام ظهور نامذج 



المكتبة الرقمية وقضاياها الفكرية

83

محمد نقرش

جديدة من الوسائط املتعددة تواكب التطور وتلبية الرغبات واالحتياجات املعلوماتية بام جيعلنا نتوقع 
أنا ستصبح خالل السنوات القليلة القادمة جزءًا ال يتجزأ من املؤسسات العليا الرقمية وتدعم بالتايل 
مسرية النرش الرقمي كام أنهّ سوق الربجميات يقدم يف الوقت احلارض مؤلفات تعليمية رقمية بصورة 
تبادلية لألساتذة والطلبة بام يتوافق مع احتياجاهتم وبام يمكنهم االطالع عىل اإلنتاج الفكري املتنوع 

يف جمال ختصصاهتم.

كام أنهّ هناك تصورًا مستقبليًا لتطوير أنشطة املكتبات الرقمية بام خيدم جمتمع املستفيدين، وهو احلاجة 
إىل دليل إرشادي إلدارة هذا النمط العرصي من املكتبات )املالكي، 2005(:

جياري وينظم التقدم يف جمال التقنيات واملواصفات أو املعايري املوحدة. 1 .
يوازن االعتبارات االقتصادية واالجتامعية والقانونية. 2 .

يتضمن وجهات النظر املختلفة املتعلقة باملكتبات الرقمية. 3 .
يراعي الدورة املتكاملة حلياة املعلومات. 4 .

يغطي مدى واسعًا من أشكال وأنواع املحتويات املبتكرة. 5 .
واالسرتاتيجيات  واالجتاهات  واملامرسات  الطرق  من  الرقمية  املكتبة  أدوات  بتقييم  يعنى  6 .

واملبادرات اخلاصة بتقييم احتياجاهتا واألبحاث التي تسهم يف تطورها.
املعلومات سيكون يف عام )2010( عىل  أنهّ عامل  املالكي )2005(  يذكر  املستقبل،  وحول توقعات 

النحو اآليت:

.% الكتب بالنصوص الكاملة ستكون إلكرتونية بنسبة 20 ❍
إنهّ مجيع العروض يف املنازل وخدمات الويب ستكون إلكرتونية كذلك. ❍ 

إنهّ مجيع املعلومات الببليوغرافية عن الوثائق والفهارس وما يف حكمها ستكون إلكرتونية. ❍ 
.% الببليوغرافيات والقواميس وما يف حكمها ستكون إلكرتونية وبنسبة 100 ❍

.% الدوريات سيتم الرجوع إليها إلكرتونيًا بنسبة 90 ❍
الرتاجع بقوة عن اإلصدارات الورقية بحيث لن نجد بحلول 2020 ❍ دوريات أو صحفًا مطبوعة.
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اليوم حتتل مساحة واسعة يف حركة  ما زالت  التقليدية  الكتب  فإنهّ طباعة  التنبؤات  ورغم هذه  ❍ 
إعادهتا  يتم  إلكرتونيًا  املنشورة  املعلومات  من   %90 حوايل  إن  بل  املبيعات  وأسواق  النرش 
لوسائل  واملخاطر  التحفظات  بعض  هناك  أنهّ  كام  تقليدية  وخمرجات  بأشكال  عليها  واحلصول 

التخزين احلديثة والنرش اإللكرتوين.
النتائج والتوصيات:

إنهّ التوجه نحو املجتمع الرقمي بفعل ثورة االتصاالت يعد بمثابة حركة جارفة تتمثل باحلجم اهلائل 
من املعلومات العلمية والتقنية التي تتدفق بدون سدود عىل املستوى الكوين يصعب عىل الفكر اإلنساين 
استيعاهبا، وتتزايد بصفة عامة مع اتساع نطاق النشاط العلمي والتقني، لذا فإن التطلع إىل املستقبل يف 
عامل املكتبات الرقمية يتطلب تضافر اجلهود اإلدارية، واستخدام التخطيط االسرتاتيجي حتقيقًا لسمة 

التميز واإلبداع، وبعد التعرف عىل اخلصائص العديدة للمكتبات الرقمية نقدم املقرتحات اآلتية:

رقمنة مقتنيات املكتبة التقليدية ونرشها عىل شبكة اإلنرتنت عىل مراحل خُمطط هلا، عىل أن يتم  1 .
الرتكيز عىل املواد األكثر أمهية من املطبوعات واملنشورات.

الرقمية  والبيئة  يتناسب  بام  والفنية  والتنظيمية  اإلدارية  العمل  إجراءات  تصميم  هندسة  إعادة  2 .
اجلديدة.

الفكرية  امللكية  حقوق  عىل  باملحافظة  يتعلق  فيام  الالزمة  القانونية  اإلجراءات  اختاذ  رضورة  3 .
للمؤلفني.

أن تعمل املكتبات اجلامعية التي لدهيا جمموعة من األقراص املدجمة اخلاصة بالرسائل اجلامعية  4 .
برضورة اإلرساع إىل حتويلها إىل مكتبات رقمية يف كل منها بالعمل عىل بناء مكتبة رقمية بالنص 

الكامل وفتحها لالستخدام العام.
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اخلامتة

جاءت املكتبات الرقمية )Digital Libraries( كنتيجة حتمية لثورة األلفية الثالثة التي يطلق عليها ثورة 
ا قادرة عىل الوقوف والتكيف مع كافة التكنولوجيات احلديثة، وأنه  االتصاالت، لتثبت املكتبات أنهّ
ال صدام بينها وبني اجلديد واحلديث، بل تستفيد من هذا اجلديد واحلديث لكي تطور من أدواهتا يف 

خدمة املستفيدين منها يف كل زماٍن ومكاٍن.

وعىل الرغم من عدم وصول املكتبات الرقمية املتاحة ملستوى اخلدمات الشخصية التي تقدم باملكتبات 
الطبية  املجاالت  والعلامء يف  الباحثني  أنا جتتذب جمموعة من  إال  الرخيصة  لتكلفتها  نظرًا  التقليدية 

والقانونية باعتبارهم فئة جديدة من فئات املستفيدين.

املصادر واملراجع

أواًل: املراجع العربية

( التحول نحو املكتبة الرقمية يف املؤسسات املرصفية: دراسة حالة لواقع  أبو لويفة. أسامء )2005. 1
مكتبة مرصف ليبيا املركزي.- cybrarians journal.- ع 5 )يونيو 2005(

(. املكتبات الرقمية: املفاهيم والتحديات وأثرها عىل مهنة املكتبيني: دراسة  أمحد، فرج )2005. 2
بني الواقع واملأمول، بحث مقدم يف ملتقى األساليب احلديثة إلدارة املكتبات ومراكز املعلومات 

باجلودة الشاملة يف الفرتة بني 18-20 ديسمرب، بمكتبة اإلسكندرية، اإلسكندرية، مرص.
 3 .Arms, William آرمز، وليم )1995( مفاهيم أساسية يف بنية املكتبة الرقمية، ترمجة: امحد عبد اهلل
 Y. Key Concepts in the architecture of the Digital library. D-Lib Magazine, July

1995. <http://www.dlib.org/july95/07arms.html

فهد  امللك  مكتبة  جملة  الفكرية،  القضايا  وبعض  الرقمية  املكتبات   ) 4 .1426( عبداملجيد  بوعزة، 
الوطنية مج11، ع1، املحرم–مجادى اآلخرة 1426ه� / فرباير.

– العدد. 5 واملستقبل  الواقع  الرقمية:  املدينة  مكتبة   )2008( أريج  واحلازمي،  عزة  جوهري، 
cybrarians journal.- )15( مارس 2008
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 6 .cybrarians journal.–حسنني، رجب )2008( املكتبات الرقمية: التخطيط واملتطلبات العدد
15(( مارس 2008

اسرتاتيجية  نحو  العربي�ة.  باللغة  املكتوب  الفكري  اإلنتاج  ترقيم   ) 7 .2001( نزهة  اخلطيب، 
العريب  تونس: االحتاد  اإللكرتوين،  للفضاء  العربي�ة  باللغ�ة  املكتوب  الفكري  اإلنتاج  لدخ�ول 

للمكتبات واملعلومات، 2001.
دراسات  مركز  بريوت:  التكنو-اجتامعية،  واملنظومة  اإلنرتنت   ) 8 .2005( حممد  عيل  رحومة، 

الوحدة العربية، 2005.
( النظم اآللية السرتجاع املعلومات. عامن: دار املسرية. الزهريي، طالل ناظم )2004. 9

املعلوماتية،  جملة  التكنولوجيا،  عرص  يف  ثورة  الرقمية:  املكتبات  ه�(  10 .1430( عامد  احلليم،  عبد 
العدد 25، )25-20(.

( محاية امللكية الفكرية يف البيئة الرقمية من خالل منظور األساتذة اجلامعيني:  علوي، هند )2007. 11
أساتذة جامعة منتوري نموذجًا.- Cybrarians journal.–ع 12 )مارس 2007(.

جامعة  واملعلومات  املكتبات  قسم  الرقمية،  املكتبات  يف  مفاهيم   ) 12 .2009( الرمحن  عبد  فراج، 
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

( حوسبة املكتبات. عامن: دار املسرية. قنديلجي، عامر والسامرائي، إيامن )2004. 13
( تطبيقات شبكة اإلنرتنت يف املكتبات ومراكز املعلومات: دراسة جتريبية،  لطفي، أسامة )2000. 14

جملة جامعة املنوفية،  ص 218
الفنية  للمتطلبات  تطبيقية  دراسة  مرص:  يف  الرقمية  املكتبات  مرشوعات   ) 15 .2000( عامد  حممد، 

والوظيفية، أطروحة دكتوراه غري منشورة،  123-122.
 ، مصطفى، أمحد عبداهلل )2009( حقوق امللكية الفكرية والتأليف يف بيئة اإلنرتنت، ا لعدد 21. 16

.Cybrarians journal–2009 ديسمرب
 17 .cybrarians–.الرقمية املكتبات  مستقبل  تغري  XML:هل   )2004( الستار  عبد  هبة  مصيلحي، 

journal–ع 1 )يونيو 2004(.
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( محاية احلق املايل للمؤلف. اإلسكندرية: دار اجلامعية اجلديدة وهدان، رضا متويل )2001. 18
( امللكية الفكرية ىف بيئة املكتبة الرقمية: بحث مقدم للمؤمتر التاسع  يوسف، هشام فتحي )2005. 19
مبارك  بمكتبة   2005 يونيو   30 –  28 من  الفرتة  واملعومات يف مرص يف  املكتبات  ألخصائيي 

ببورسعيد.
ثانيًا: املراجع األجنبية

Adam R & Seamus R )2008) Ingest Strategies for Digital Libraries: the Challenges of 20. 
Handling Portable Objects: Paper presented at world library and information congress: 
74th IFLA general conference and council 1014- August 2008, Quebec, Canada
Arms, W. )2000) The web as an open access digital library, October 21, 2000. <http:// 21. 
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الف�سل الأول: الإطار العام للدرا�سة
مقدمة الدراسة:

يتميز العرص احلارض بام أصبح ُيعرف بظاهرة 
املعلومات، إذ يتزايد حجم املعلومات املنتجة 
متنوعة  ولغات  وبأشكال  العامل  يف  سنويًا 
بمعدالت  البرشية  املعرفة  جماالت  كل  ويف 
مطردة، بام يفوق اإلمكانات البرشية الالزمة 
املعلومات وحتليلها وفهمها  الستيعاب هذه 

واالستفادة منها.

بصورة  احلاسوب  أجهزة  انتشار  إىل  ونظرًا 
احلياة،  جم��االت  مجيع  ودخ��وهل��ا  كبرية، 
واملؤسسات  األفراد  ِقَبل  من  واستخدامها 
إىل  ونظرًا  كافة،  األعامل  يف  اختالفها  عىل 
املعلومات  إىل  احلاجة  يف  املطردة  الزيادة 
من  أكثر  يف  للمستفيدين  توفريها  ورسعة 
ربط  إىل  احلاجة  دعت  القرار،  الختاذ  موقع 

استخدام أعضاء هيئة التدريس يف الجامعات األردنية الرسمية لشبكة اإلنترنت:
دراسة لجامعة البلقاء التطبيقية

د. طارق زياد أبو هزيم
كلية األميرة عالية - جامعة البلقاء التطبيقية – األردن

Tareg1971@yahoo.com

اعلم: العدد السابع
ذو القعدة 1431هـ - أكتوبر 2010م

املستخلص:
االتصال،  مجال  يف  والتقنية  العلمية  المستجدات  من  انطالقًا 
البحثية  انتشار اإلنترنت وتعميم استخدامها يف المراكز  وازدياد 
مهماهتا  من  التي  الجامعات  يف  خاص  وبشكل  واألكاديمية، 
تتناول  المجتمع؛  وخدمة  العلمي  والبحث  التعليم  األساسية 
هذه الدراسة واقع استخدام شبكة اإلنترنت من قبل أعضاء هيئة 
المختلفة  الرسمية بتخصصاهتا  الجامعات األردنية  التدريس يف 
البحثية  التساؤالت  طرح  خالل  من  نموذجًا(  البلقاء  )جامعة 

اآلتية:
اآللية  الحاسبات  استخدام  عىل  التدريس  هيئة  أعضاء  قدرة  ما 

والتعامل معها؟
اإلنترنت  باستخدام  التدريس  هيئة  أعضاء  معرفة  مدى  ما 

وخدماهتا؟
هيئة  ألعضاء  والمتخصص  العام  البحثي  االهتمام  طبيعة  ما 

التدريس ومجاالته األساسية؟
اإلنترنت  لمعلومات  التدريس  هيئة  أعضاء  حاجة  مدى  ما 

وخدماهتا؟
إىل أي حد تلبي خدمات اإلنترنت االحتياجات البحثية بأنماطها 

المختلفة ألعضاء هيئة التدريس؟
من  المستفيدين  تواجه  التي  والصعوبات  المعوقات  هي  ما 

أعضاء هيئة التدريس؟
ما هي وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس نحو شبكة اإلنترنت؟
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أجهزة احلاسوب مع بعضها من خالل شبكات؛ مما أدى إىل حتقيق فوائد يصعب احلصول عليها من 
خالل جهاز حاسوب واحد فقط، وبخاصة يف جمال تسهيل تبادل املعلومات ومتكني املستفيدين من 
الوصول اىل عدد كبري من مصادر املعلومات املتوافرة يف قواعد البيانات وبنوك املعلومات يف خمتلف 
للباحثني  جليلة  خدمات  مسدية  املعلومات  شبكات  ظهرت  ولذلك  )جابر،1997(؛  العامل  أقطار 

بعامة واألكاديميني منهم بخاصة.

التي باتت ُتسهم بشكل فاعل يف إتاحة فرصة الوصول إىل  وتعد اإلنرتنت أهم شبكات املعلومات 
مصادر املعلومات عىل نطاق عاملي)قاسم، 1996(.

فورية  معلومات  عىل  للحصول  أداة  أهم  أهنا  عىل  نفسها  فرضت  فإهنا  فيها؛  قيل  عام  النظر  وبغض 
من مصادر متنوعة وموزعة جغرافيا عىل امتداد الكرة األرضية، فقد تطورت هذه الشبكة من شبكة 
جتريبية عسكرية تابعة لوزارة الدفاع األمريكية يف أواخر الستينيات إىل شبكة عاملية مفتوحة متكن من 

الوصول إىل آالف املوارد واخلدمات املختلفة يف جمال املعلومات )الرشبجي، 1997(.

منهم  واألكاديميني  بعامة  للباحثني  للمعلومات  أساسيًا  مصدرًا  تشكل  اإلنرتنت  شبكة  كانت  وملا 
بخاصة؛ فقد كان من املنطقي أن يوجه جانب من االهتامم إىل دراسة السلوك الذي يبديه املستفيدون 
باستخدام هذه الشبكة بحثًا عن املعلومات. فقد دخلت خدمة اإلنرتنت حيز التنفيذ إىل جامعة البلقاء 
التطبيقية منذ تأسيسها وأصبحت متاحة من ِقَبل أعضاء هيئة التدريس، ومنذ ذلك احلني تزايد عدد 
أعضاء هيئة التدريس املستخدمني هلذه الشبكة بشكل واضح، وقد لوحظ أن أعضاء هيئة التدريس 
وقدراهتم  وتدريبهم،  استعدادهم  بمدى  يتعلق  فيام  للنظر  الفت  وبشكل  بينهم  فيام  يتباينون  هؤالء 

اللغوية والفنية الالزمة الستخدامهم األمثل ملثل هذه الشبكة، ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة.

ويقول J.D.Bolter يف هذا الصدد » إنه علينا االهتامم بالتغيري الذي يسيطر عىل نظرة األفراد ألنفسهم 
دولة  وكل  ملموسًا  واقعًا  أصبحت  التي  العاملية،  العنكبوتية  الشبكة  ظهور  بعد  حوهلم  من  واملعامل 
هلذه  كان  الشبكة.ولقد  هذه  استخدامات  تبني  من  والغاية  االقتصادية  لقدراهتا  تبعًا  معها  تتعامل 
املستجدات أثر كبري عىل خمتلف املستويات، ومن هذا املنطلق حاولنا مقاربة هذا املوضوع من خالل 
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الرتكيز عىل أهم الرهانات والتحديات التي يطرحها استخدام شبكة اإلنرتنت وحماولة تقويم وظيفة 
ودور النوادي اإللكرتونية يف املجتمع اجلزائري«.

مشكلة الدراسة:

انطالقًا من املستجدات العلمية والتقنية يف جمال االتصال، وازدياد انتشار اإلنرتنت، وتعميم استخدامها 
املهامت  أحد  هو  العلمي  البحث  أن  وبام  اجلامعات،  ومنها  املختلفة،  واألكاديمية  البحثية  املراكز  يف 
األساسية الثالث )التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع( التي يستند إليها التعليم اجلامعي، ويؤدي 
فيها البحث العلمي دورًا كبريًا يف تنمية املعرفة ونامئها وتطويرها داخل اجلامعة وخارجها )املسرتحيي، 
1999 والبخار واهلابس،1999( وبام أن اجلامعات تسعى اليوم إىل تكوين اجتاهات اجيابية لدى طلبتها 
وأساتذهتا نحو االهتامم باألنشطة البحثية ذات العالقة باحلركة التنموية داخل املجتمع؛ فإن اجلامعة 
العلمي، يستهدف إعداد اختصاصيني  للبحث  املعلومات شكل مركز  ينبغي أن تأخذ يف عرص ثورة 
وباحثني تتطلبهم خطة اقتصادية واجتامعية، تسعى إىل ترسيع التنمية وتكثيف اإلنتاج العلمي والبحثي 
يف سوق تتنافس فيه النتاجات العلمية. باإلضافة إىل االستفادة من الفرص واإلمكانات املعرفية التي 
توفرها اجلامعة، ليكون الباحث عن املعلومة أكثر هتيئة واستعدادًا علميًا وأكاديميًا يف حقل ختصصه، لذا 
تتجه طرائق التدريس احلديثة إىل االستخدام األمثل لألساليب التدريسية التي تسمح بتنمية املواهب 

.)Falba, 1998( والقدرات الذاتية للطلبة بعيدًا عن احلفظ والتلقني

ومن هنا جاءت هذه الدراسة للتعرف إىل واقع استخدام شبكة اإلنرتنت يف البحث العلمي من ِقَبل 
أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة البلقاء التطبيقية، وذلك من خالل التعرف إىل أكثر حمركات البحث 
استخدامًا من ِقَبلهم واملجاالت التي يستخدم فيها أعضاء هيئة التدريس اإلنرتنت يف نطاق البحث 

العلمي، واملشكالت واملعيقات التي تواجههم يف هذا املجال.

أمهية الدراسة:

تنبع أمهية الدراسة من واقع اهتامم اجلامعات بفتح مراكز لإلنرتنت داخل احلرم اجلامعي، إذ هتدف 
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اجلامعات هبذا إىل إثارة اهتامم املدرسني والطلبة وحتفيزهم نحو إجراء البحوث العلمية، وبخاصة يف 
.)Flaba,1988( الوقت الذي مل يعد فيه الكتاب وحده مصدرًا كافيًا للمعلومات

الذي تقدمه شبكة اإلنرتنت من بحوث ودراسات ومستجدات بحثية  الفكري  إن ضخامة اإلنتاج 
عىل  اجيايب  انعكاس  له  يكون  أن  من  البد  اجلامعات  طلبة  من  املستفيدين  احتياجات  تلبية  إىل  سعيًا 
مستوى التعليم اجلامعي وخمرجاته وإن تزويد الطلبة بأكرب عدد ممكن من املراجع العلمية والنتاجات 
الفكرية سيتجسد من خالله فكرة التواصل العلمي بني الباحثني يف العامل،علاًم بأن العديد من كربيات 

.)Lazinger,1997( املكتبات العلمية انضمت هي أيضًا إىل هذه الشبكة خلدمة الباحثني يف العامل

كام أن توفري مصادر املعلومات احلديثة ُيعد أساسًا للبحث العلمي احلديث، ومهام حاولت املكتبات 
املعلومات  ثورة  زمن  الضخم يف  الفكري  باإلنتاج  اإلحاطة  يمكنها  الورقية ال  مقتنياهتا  من حتديث 
واالتصاالت الذي يتزايد اإلنتاج فيه تزايدًا مطردًا. فجاءت شبكات املعلومات العاملية وسيلة حديثة 
تفتح اآلفاق للباحثني من خالل املواقع اإللكرتونية التي تتيح للباحث الوصول إىل مصادر معلومات 
حديثة ومتنوعة وعديدة عرب قواعد البيانات واملعلومات سواء النصية أوغري النصية والفهارس واألدلة 
والببليوغرافيات، عدا ما ينرش إلكرتونيًا من كتب ودوريات، لتكون–بشموليتها وتنوع موضوعاهتا 
ورسعة الوصول إليها دون حدود جغرافية أو لغوية أو زمانية–مكملة ملا جيده الباحث من مصادر 

تقليدية يف املكتبات.

معلومات ضخمة عن  قواعد  البحث يف  إىل  اهلادفة  املعلومات  أنظمة  من  العديد  اإلنرتنت  أظهرت 
واألصوات  والصور  النصوص  عىل  مشتملة   )MultiMedia Documents( الوسائط  متعددة  وثائق 
املستخدمني بطرائق فاعلة تتطلب أقل ما  والفيديو وغريها، والتي جاءت لتالئم حاجة معينة لدى 

يمكن من اجلهد والوقت.

أهداف الدراسة:

سعت هذه الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
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ألغراض  اإلنرتنت  لشبكة  التطبيقية  البلقاء  بجامعة  التدريسية  اهليئة  أعضاء  استخدام  واقع  ما  1 .
البحث العلمي؟

ما هي أكثر حمركات البحث التي تستخدم من ِقَبل أعضاء هيئة التدريس بجامعة البلقاء يف البحث  2 .
العلمي؟

ما املشكالت التي يواجهها أعضاء هيئة التدريس بجامعة البلقاء التطبيقية عند استخدامهم شبكة  3 .
اإلنرتنت ألغراض البحث العلمي؟

منهجية البحث:

لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل للبيانات، 
بوساطة  مُجعت  التي  األولية  امليدانية  والبيانات  اإلنرتنت  ومواقع  السابقة  الدراسات  متثلت يف  التي 

االستبيان.

أداة الدراسة:

ُصممت استبانة الدراسة مستندًة إىل الدراسات واألدبيات السابقة املتعلقة بموضوع البحث، وتكونت 
االستبانة من:

هيئة  بأعضاء  املتعلقة  الديموغرافية  العوامل  وشملت  الشخصية(  )املتغريات  األول  القسم  1 .
التدريس يف جامعة البلقاء التطبيقية، مثل: اجلنس والعمر واخلربة والرتبة العلمية.

القسم الثاين ويضم جمموعة األسئلة التي تتعلق باستخدام اإلنرتنت من حيث زمن االستخدام،  2 .
وشملت عدد ساعات استخدام اإلنرتنت وأيام االستخدام أسبوعيًا وأوقات وأمكنة االستخدام 

يف املكتب أو املنزل.
القسم الثالث وتكون من جمموعة من الفقرات موزعة بحيث يتم مجع معلومات عن حمركات  3 .
البحث واملعلومات التي يستفيدها أعضاء هيئة التدريس، واملوضوعات التي يرغب أعضاء هيئة 

التدريس يف زيادة معرفتهم هبا، والصعوبات التي تواجههم يف استخدام اإلنرتنت.
وتم استخدام مقياس ليكرت اخلاميس لبيان آراء كل فرد من أفراد عينة الدراسة يف العبارات الواردة 
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يف االستبيان، وقد خصص لكل حالة من احلاالت وزنًا يتفق مع أمهيتها، إذ خصص لإلجابة أوافق 
بشدة )5( نقاط، وأوافق )4( نقاط، واإلجابة حمايد )3( نقاط، واإلجابة ال أوافق )2( نقطة، واإلجابة 

ال أوافق بشدة نقطة واحدة.

ولقياس درجة أمهية كل متغري حسب آراء أفراد عينة الدراسة فقد ُعد املتغري الذي حصلت إجابته عىل 
متوسط حسايب يزيد عىل )3.5( ذا أمهية عالية، والذي ينحرص بني )2.5( و)3.5( متوسط األمهية، 

والذي يقل عن )2.5(ضعيف األمهية.

وقد ُعرضت االستبانة عىل جمموعة من املختصني والعاملني يف جمال البحث العلمي لتحكيمها وبيان 
مالءمتها ألغراض الدراسة، وأجري هلا اختبار قبيل، إذ ُأجريت التعديالت املناسبة عليها وفقًا آلراء 

املحكمني واملختصني ونتائج االختبار القبيل.

وقد تم إجراء اختبار صدق االستبانة، إذ بلغت قيمة ألفا كرونباخ لكلٍّ من العبارات واملجال الوارد 
فيه )0.894( عىل الرتتيب، وهي قريبة من واحد؛ مما يعني أن هنالك اتساقًا داخليًا لالستبانة، أي أنه 

يمكن االعتامد عىل البيانات التي مُجعت من خالهلا.

جمتمع الدراسة وعينتها:

األمرية  وكلية  املركز  التطبيقية يف  البلقاء  جامعة  التدريس يف  هيئة  أعضاء  من  الدراسة  جمتمع  تكون 
عالية اجلامعية يف عامن، وقد اختريت عينة عشوائية منهم وبلغت )350(عضو هيئة تدريس يعملون 
يف مركز اجلامعة وكلية األمرية عالية ووزعت االستبيان حيث أعيد )300( استبيان صالح للتحليل 

من االستبيانات التي وزعت.

أسلوب التحليل اإلحصائي:

لإلجابة عىل أسئلة الدراسة واختبار فرضيات اسُتخدمت األساليب اإلحصائية اآلتية:

الديموغرافية  املتغريات  املئوية والتكرارات لوصف  النسب  اإلحصاء الوصفي: إذ استخدمت  1 .
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واملتغريات املتعلقة بالوحدة، والوسط احلسايب واالنحراف املعياري لرتتيب وبيان أمهية العبارات 
واملتغريات الواردة يف االستبيان.

اختبار ألفا كرونباخ الختبار صدق أداة الدراسة. 2 .
واستخدمت حزمة )SPSS( لتحليل البيانات األولية للدراسة وإجراء االختبارات السابق ذكرها.

حدود الدراسة:

احلدود الزمانية للبحث: تم إجراء البحث خالل الفصل الثاين من العام الدرايس 2009/2008.

اهلاشمية  األردنية  اململكة  أنحاء  يف  التطبيقية  البلقاء  جامعة  كليات  انتشار  إىل  نظرًا  املكانية:  احلدود 
ن بام أن  كافة، فإن البحث اقترص عىل الكليات املوجودة يف املركز وكلية األمرية عالية اجلامعية يف عاماّ
املركز وكلية  العينة عىل )300( عضو هيئة تدريس يعملون يف  فيها، وقد اقترصت  الباحث يدرس 

األمرية عالية اجلامعية.

التعريفات اإلجرائية:

** شبكة املعلومات العاملية:

لغًة: تنقسم كلمة إنرتنت إىل كلمتني Inter connection وNet work، وتعني األوىل ربط أكثر من شيئني 
األول من  Inter واجلزء  منها وهو  اجلزء  األول  الكلمة  فُأخذ من  فتعني شبكة.  الثانية  أما  ببعضهام، 

.Internet :فتصبح الكلمة اجلديدة هي Net الكلمة الثانية وهو

اصطالحًا: اختلف العلامء حول التسمية األكثر داللًة، إال أننا يمكن أن نورد أربع حماوالت تبدو لنا 
أكثر أمهية وداللة من غريها:

إىل  لإلشارة  نستخدمها  أن  يمكن  التي  التسميات  من  العديد  هناك  أن   — Arnoud Dufour يرى 
اإلنرتنت: شبكة الشبكات، الفضاء العلمي، الشبكة العنكبوتية اإللكرتونية، الفضاء االفرتايض، 

فكلها ألفاظ حتاول تعيني ظاهرة اإلنرتنت.
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أما Serenzetti Fran — فتقول إن: » اإلنرتنت هي شبكة الشبكات، وهي بناء مجاعي يدفع إىل مقاربة 
تعاونية للبحث وحتسني طريقة استخدام الفضاء والزمن، وتعمل الشبكة عىل حتقيق الرغبة يف 
احلرية عن طريق ابتكار فضاء عام يصبح ماديًا بوساطة العرض املجاين للعديد من املنتوجات 

للمستخدم النهائي«.
ومهية  عوامل  صنع  خالهلا  من  أمكن  الذي  اخليايل  الواقع  تكنولوجيا   « بأهنا  عيل  نبيل  ويعرفها  — 
بوساطة الكمبيوتر باستخدام أساليب املحاكاة الرقمية، حيث تعرباّ اإلنرتنت عن عامل افرتايض 

عرب جهاز احلاسوب«.
**موقع )Site(: هو مكان يف اإلنرتنت يتضمن معلومات يمكن الوصول إليها عن طريق العنوان 
اإللكرتوين املميز للموقع، مثال ذلك: موقع رشكة صخر لربامج احلاسوب الذي يمكن الوصول إليه 

.WWW.Sakr.com:عىل العنوان اآليت

:)Search Engine( حمرك بحث**

هو برنامج ُيستخدم يف البحث عن املعلومات داخل موقع معني أو يف أكثر من موقع داخل اإلنرتنت، 
.Lycosو AltaVistaو Yahoo، Google :ومن حمركات البحث شائعة االستخدام

الدراسات السابقة:

ُتعد الدراسات املتعلقة باستخدام اإلنرتنت ألغراض البحث العلمي حديثة العهد، وذلك باملقارنة 
التاسع  القرن  أواخر  منذ  والتي ظهرت  املعلومات  من  باملستفيدين  اهتمت  التي  األوىل  بالدراسات 
واسع سوى خالل  بشكل  يتم  مل  انتشارها  أن  وإىل  اإلنرتنت  إىل حداثة  الظاهرة  وُتعزى هذه  عرش، 
عىل  النظرية  البحوث  بطغيان  الدراسات  من  النوع  هذا  ويمتاز  التسعينيات،  من  الثاين  النصف 

الدراسات امليدانية:

1.دراسة عبداهلل بن عمر النجار: وهي حول واقع استخدام اإلنرتنت يف البحث العلمي لدى أعضاء 
هيئة التدريس بجامعة امللك فيصل، فاإلنرتنت عبارة عن مستودع ضخم ال حيوي كتبًا وأوراقًا فقط، بل 
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حيوي أيضًا بيانات علمية وحمارضات وتسجيالت، مما يتيح للمستخدمني كاًم هائاًل من املعرفة يصعب 
ختيله. هتدف هذه الدراسة الوصفية إىل ألقاء الضوء عىل خدمة اإلنرتنت والتعريف هبا إلرشاد أعضاء 
هيئة التدريس والباحثني إىل كيفية االستعانة هبا يف إعداد البحوث والدراسات يف خمتلف املجاالت 
البحثية. من هذا املنطلق وضع الباحث سؤاله الرئيس وهو: ما واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس 
بجامعة امللك فيصل لتطبيقات اإلنرتنت يف البحث العلمي؟ وقد اتبع الباحث املنهج املسحي الذي 
ُيعد مناسبًا لطبيعة الدراسة التي هتتم بتقيص اآلراء ومعرفة االجتاهات، ويمثل املجتمع األصيل هلذه 
الدراسة أعضاء هيئة التدريس واملحارضين واملعيدين بجامعة امللك فيصل والبالغ عددهم 345 فردًا 
من الذكور واإلناث موزعني عىل أربع كليات، وقد ُسحبت عينة عشوائية ُيقدر عددها ب� 200 فردًا 
وقد بلغ عدد االستبيانات القابلة للتحليل 130 أي ما نسبته 65% من االستبيانات املوزعة عىل العينة، 

وقد وصل الباحث إىل النتائج اآلتية:

% من أفراد العينة يستخدمون اإلنرتنت أسبوعيًا يف البحث العلمي. أن مايقارب 75 ❍
يرى الغالبية أن استخدام اإلنرتنت لغرض البحث العلمي مهم جدًا. ❍ 

أهم استخدامات اإلنرتنت تتمثل يف البحث عن مصادر بحثية. ❍ 
لغرض  اإلنرتنت  استخدام  نحو  التدريس  هيئة  ألعضاء  اجيابيًا  اجتاهًا  هناك  أن  النتائج  تؤكد  ❍ 

البحث العلمي.
استخدامهم  مقدار  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  آراء  بني  فروق  وجود  إىل  الدراسة  نتيجة  وأشارت 
لإلنرتنت يف البحث العلمي ُتعزى إىل متغري الكلية التي يعمل فيها عضو هيئة التدريس، واجلنس، 

والرتبة العلمية، وامتالك الكمبيوتر،واالتصال باإلنرتنت.

2. دراسة فرحية حممد كريم: دارت الدراسة حول النوادي اإللكرتونية وما فيها من حتديات وبدائل، 
امليدانية تبني أن اإلسهام  النتائج  بناًء عىل هذه  وهي دراسة ميدانية أجريت يف مدينة عنابة باجلزائر. 
الفعيل للنوادي اإللكرتونية يف دعم الثقافة العلمية وتنميتها وترقية معارف روادها تبقى ضعيفة جدًا 
إن مل تكن معدومة متامًا عىل الرغم من أن شبكة املعلومات العاملية تفتح آفاقًا جديدة ختدم املصالح 
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واألهداف التنموية من أجل تكوين املجتمع احلديث ومسايرة التطورات املتسارعة يف ظل نظام عاملي 
جديد، فاملادة اإلعالمية التي تروجها الشبكة يف بالدنا حتولت إىل عنرص ترفيه، وأصبحت األداة املثىل 
إدراكهم ألمهية  لعدم  نتيجة  لروادها  املتعة  اإلسالمية وحتقيق  العربية  املحظورات  اخرتاق  أجل  من 
الوقت وكيفية استغالله يف العمل والبحث العلمي من أجل حتقيق التنمية الشاملة للبالد، وهي يف 

حقيقة األمر سلوكيات ترتجم مقولة: »إن التخلف يكمن يف العقول«.

فالفرد اجلزائري يستطيع ان يستخدم احلاسب اآليل، ويتحكم يف تقنياته ويدخل إىل شبكة اإلنرتنت؛ 
إذا  العرص  تقنيات  ارقي  ُتعد  التي  واإلنرتنت  اآليل،  احلاسب  عرص  عن  متخلفًا  يزال  ال  عقله  لكن 
ُأْحِسن توظيفها، ولكنها حتولت يف جمتمعنا إىل أداة تسلية وعبث وهدر للوقت باإلضافة إىل أن تقنية 
املعلومات هي نتاج ثقايف للمجتمع الذي أنتجها وهي حتمل رموز حضارته ومضموهنا، ومن ثم فإن 
التوطني الناجح للتقنية يتطلب تكيفًا ثقافيًا واستيعابًا من جانب املستهلكني، ودجمهم وظيفيًا يف بيئتهم 
املعلوماتية يف جمتمعنا يتطلب رشوطًا اجتامعية وثقافية أعمق من  املحلية، فاستخدام تطبيقات ثورة 

جمرد استرياد أجهزة إلكرتونية حديثة وتعليم األفراد كيفية استخدامها تقنيًا.

3 - ومن الدراسات املهمة يف هذا املجال دراسة قام هبا وانجز شاودر )Schauder(: وهي دراسة حول 
والواليات  وبريطانيا  أسرتاليا  من  اجلامعيني يف كل  األساتذة  ِقَبل  من  املعلومات  استخدام شبكات 
شبكات  يستخدمون  األساتذة  هؤالء  من   39% نسبته  ما  أن  النتائج  وبينت  األمريكية،  املتحدة 
عىل  والطب  األحياء  علم  يف  املختصون  األساتذة  ويأيت  اإلنرتنت،  مثل  دولية  أو  قومية  معلومات 
رأس قائمة املستخدمني، ويتبعهم املختصون يف كل من الفيزياء واهلندسة، ثم العلوم االجتامعية، ثم 
القانون وإدارة األعامل والفن. واتضح أن نسبة %92 من أفراد الدراسة يستخدمون شبكة املعلومات 
تتعلق  بيليوغرافية  بيانات  عىل  للحصول  يستخدموهنا  منهم   14% وأن  اإللكرتوين  الربيد  ألغراض 

.)schauder;1994( بمقاالت الدوريات

هيئة  أعضاء  قبل  من  اإلنرتنت  استخدام  حول  بدراسة  قامت  إذ   :)Klobas( كلوباس  دراسة   -  4
نتائج الدراسة أن معظم  التدريس بجامعتني يف أسرتاليا مستخدمًة يف ذلك أسلوب املقابلة، وبينت 
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األفراد الذين شملتهم الدراسة يستخدمون اإلنرتنت لتجميع معلومات ذات عالقة باملقررات التي 
اإللكرتوين  والتبادل  النقاش  أو  املحادثة  ومجاعات  اإللكرتوين  الربيد  طريق  عن  وذلك  يدرسوهنا، 
ألوراق البحث. وأظهرت الدراسة أيضًا أن أعضاء هيئة التدريس يف كلية اهلندسة كانوا أقل اعتامدًا عىل 
اإلنرتنت بوصفه مصدرًا للمعلومات لندرة املواقع التي توفر رسومات بيانية حسب اعتقادهم، وبينت 
النتائج كذلك أن أهم العوامل ذات التأثري يف مدى استخدام اإلنرتنت من ِقَبل املشاركني يف الدراسة 

.)Klobas،1996( كانت سهولة الوصول، وسهولة االستخدام، وتوافر مواقع للتسلية عىل الشبكة

شبكة  استخدام  واقع  الدراسة  تناولت  وقد  ميدانية:  دراسة  العريب  العامل  إنرتنت  جملة  وأعدت   -  5
اإلنرتنت يف العامل العريب شملت 307 من بني مشرتكني يف اإلنرتنت يف البالد العربية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن جمالت احلاسوب تشكل أهم مصدر للمعلومات من حيث األمهية بالنسبة 
والعمل  والرشاء  التسويق  كان  بينام  العلمي،  والبحث  والتعليم  الدراسة  هبدف  والتصفح  إليهم، 
يزورها  التي  املواقع  تنوع  أيضًا  الدراسة  وأوضحت  إليهم،  بالنسبة  أمهيًة  األهداف  أقل  والتجارة 
 )Navigator( و)Explorer( املشاركون وذلك تبعًا لتنوع اهتاممهم. وفيام يتعلق بالربجميات وجد أن
املشاركني  واجهت  التي  الصعوبات  أهم  أن  إىل  الدراسة  وأشارت  استخدامًا  املتصفحات  أكثر  هي 
لدى استخدامهم الشبكة كانت تتعلق أساسًا ببطء خطوط الشبكة وانقطاع االتصال )إنرتنت العامل 

العريب1998(.

6 - وأعد مهرشي وبوعزة دراسة حول واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس يف جامعة السلطان قابوس 
ملصادر املعلومات: ومن نتائج الدراسة أن استخدام مصادر املعلومات املحوسبة من ِقَبل أعضاء هيئة 
التدريس كان متدنيًا، وذلك باملقارنة باستخدامهم ملصادر املعلومات التقليدية مثل: الكتب والكتب 
الدراسية التي احتلت املرتبة األوىل يف جمال التدريس، والدوريات العلمية واألكاديمية التي تبوأت 

املركز األول يف جمال البحث )مهرشي وبوعزة، 1998(.

7 - وقام الدكتور رائد الركايب بعمل دراسة بعنوان »صعوبات استخدام اإلنرتنت يف تدريس العلوم: 
اإلنرتنت  استخدام  املدرسني والرتبويني عند  تعيق  التي  الصعوبات  إىل  التعرف  إىل  البحث  وهيدف 
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أو  للمعلومات،  مصدرًا  بوصفها  التدريس  يف  اإلنرتنت  فوائد  ويناقش  والتعليم،  م  التعلُّ ألغراض 
وسيلة للنرش، أو أداًة للحوار واالتصال.

بغداد/ حمافظة  مدارس  يف  يعملون  ومدرسًة  مدرسًا  من)30(  مكونة  عشوائية  اختيارعينة  تم  وقد 
العينة،  أفراد  من  البيانات  جلمع  أداة  بوصفه  املقابلة  أسلوب  الباحث  واستخدم  الثانية،  الرصافة 
وتضمنت طرح أحد عرشسؤااًل وتم تثبيت إجاباهتم عليها، واستخدم التوزيع التكراري والنسبة املئوية 
النتائج التي توصلت اليها الدراسة أن من الصعوبات التي تواجه املدرسني  لتحليل البيانات. ومن 
خاص،  بشكل  العلوم  تدريس  ويف  عام  بشكل  واإلنرتنت  احلاسوب  استخدام  بكيفية  إملامهم  عدم 
احلاسوب، وعدم وجود كراسات  أجهزة  توفر  استخدامه، وعدم  تدريبية عىل  دورات  توافر  وعدم 
أو برامج خاصة الستخدامه، وإن توفرت يف بعض املدارس فإهنا التواكب التطور احلاصل يف هذا 
املجال، وعدم توفرالدعم الفني، إضافًة إىل االنقطاعات املستمرة يف التيار الكهربائي، والكلفة العالية 
اجتاهات  ن  كواّ ما  لإلنرتنت  اخلاطئ  االستخدام  والقلق واخلوف من  االتصال،  للحاسوب ولشبكة 
سلبية نحواستخدام اإلنرتنت، واخلوف من وصول الطلبة إىل مواقع غري تربوية، واخلوف من تشتت 
معلومات الطلبة عند استخدامهم اإلنرتنت، إضافة إىل عدم إملام املدرسني باللغات األجنبية األخرى 

كاللغة اإلنجليزية )رائد الركايب، 2009(.

8 - وقامت الباحثة ميثاق خرياهلل جلود بدراسة حتمل عنوان: واقع استخدام )اإلنرتنت( أكاديميًا يف 
الوطن العريب:

املجاالت،  بجميع  وارتبطت  بأرسه  للعامل  اإلنرتنت قدمت خدمات مهمة  إن شبكة  فيها:  وقد ورد 
وبذلك أصبح من املتعذر عىل أي علم من العلوم جتاهل هذا املصدر الواسع للمعلومات واالتصال، 
بيرس  دوله  بني  تنقل  املعلومات  وأصبحت  صغرية  قرية  العامل  جعل  يف  األكرب  الفضل  له  كان  الذي 

وسهولة.

الذي أخذ  املعلومات  اهلائل يف تكنولوجيا  التطور  أصبحت شبكة )اإلنرتنت( متثل أحد أهم أوجه 
يف  مرة  ألول  مستخدم  مليار  العامل  يف  )اإلنرتنت(  مستخدمي  عدد  جتاوز  إذ  األخري،  العقد  يف  مداه 
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 Com( الرائدة  )اإلنرتنت(  إحصائية لرشكة  آخر  2008، بحسب  العام  من  ديسمرب  األول/  كانون 
)اإلنرتنت(  مستخدمي  عدد  وصل  فقد  )لإلنرتنت(،  العاملي  االستخدام  الصني  وتتصدر   .)Score

وصل  الذي  املشرتكني  بعدد  املتحدة  الواليات  تليها  مستخدم،  مليون   )179( حوايل  إىل  فيها 
الواليات  فان  السكان  عدد  وفق  املستخدمني  نسبة  حسبنا  إذا  )لكن  مستخدم  مليون   )163( إىل 
بالنسبة  أما  مستخدم.  مليون   )60( ب�  الثالثة  املرتبة  يف  اليابان  تأيت  ثم  الصني(،  عىل  تتفوق  املتحدة 
جمموع  من  فقط   )4%( حوايل  فيها  )اإلنرتنت(  استخدام  شكل  فقد  وإفريقيا  العربية  الدول  إىل 
موقع  ترباّع  فقد  )اإلنرتنت(  يف  زيارة  األكثر  املواقع  إىل  بالنسبة  أما  )لإلنرتنت(.  العاملي  االستهالك 
 .)Microsoft(و  )Yahoo( من  كل  ثم  ومن  الزوار،  من  عدد  بأكرب  القائمة  رأس  عىل   )Google( 
1991، تبعتها الكويت عام1992، ومن ثم  ُتعد تونس أول دولة عربية ارتبطت باإلنرتنت يف عام 
اإلمارات العربية املتحدة ومرص عام1993، ولبنان واملغرب عام 1994 وقطر وسوريا عام 1996 
بشكل  تنترش  )اإلنرتنت(  خدمة  أخذت  التاريخ  هذا  وبعد   .1999 عام  السعودية  العربية  واململكة 
واسع، فارتبطت معظم الدول العربية بالشبكة. وعىل الرغم من أن معدالت استخدام )اإلنرتنت( يف 
الوطن العريب أقل من املعدل العاملي، إال أن استخدام )اإلنرتنت( يف الوطن العريب تزايد أضعافًا عدة، 
ويف بعض الدول العربية عرشات األضعاف بني عامي )2000 – 2007( كام تدل إحصائيات االحتاد 

الدويل لالتصاالت )ميثاق خرياهلل جلود،2009(.

9 - دراسة الباحث خالد عتيق سعيد عبد اهلل: وهي هتدف إىل مقارنة استخدام اإلنرتنت بني كل من 
أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب يف جامعتي عدن وصنعاء يف اليمن؛ وذلك ملعرفة ما إذا كان هناك 
اختالف يف استخدام اإلنرتنت بني أعضاء هيئة التدريس يف كال اجلامعتني، ومدى وجود عالقة ارتباط 
بني مستوى املعرفة باحلاسوب واستخدام اإلنرتنت، إضافًة إىل معرفة املشكالت التي تواجههم عند 
استخدام اإلنرتنت، وأخريًا معرفة أوجه التشابه واالختالف فيام خيص تلك املشكالت. وقد اُستخدم 
االستبيان يف هذه الدراسة بوصفه أداة جلمع املعلومات، وبلغ جمموع عينة الدراسة من كال اجلامعتني 
143.  وقد أظهرت نتائج الدراسة بشكل عام عدم وجود اختالف بني اجلامعتني فيام خيص استخدام 
اإلنرتنت، وأن هناك عالقة ارتباط بني مستوى املعرفة باحلاسوب واستخدام اإلنرتنت. وأن الذين 
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لدهيم خربة »متقدمة« يف احلاسوب هم من الذين لدهيم خربة أطول يف استخدام اإلنرتنت. وأن الذين 
لدهيم خربة »جيدة« يف استخدام اإلنرتنت يرتاوح معدل استخدامهم له بني 2 - 3 مرات يف األسبوع. 
أما فيام يتعلق باملشكالت التي تواجه أعضاء هيئة التدريس، فقد بينت نتائج الدراسة أن مجيعهم ومن 
كال اجلامعتني يعانون من املشكالت نفسها ماعدا قسم واحد فقط. إضافًة إىل ذلك بينت نتائج الدراسة 
أن غالبية أعضاء هيئة التدريس من كال اجلامعتني يفضلون استخدام الكتب وغريها من املطبوعات 
الورقية. وأن تقريبًا النصف منهم مل حيصلوا عىل تدريب منظم ورسمي، أي أهنم اعتمدوا عىل أنفسهم 
يف تعلم مهارات  استخدام  الكمبيوتر واإلنرتنت. وأخريًا بينت الدراسة أن استخدام اإلنرتنت من 
ِقَبل أعضاء هيئة التدريس يتم بالدرجة األوىل يف املنزل ومن ثم مقاهي اإلنرتنت )خالد عتيق سعيد 

عبد اهلل،2005(.

الف�سل الثاين: الإطار النظري
وأثر  االقتصادية واالجتامعية،  احلياة  مناحي  أثاّر يف مجيع  تقنيًا  العرص احلديث تطورًا  العامل يف  يشهد 
يف أعامق املجتمع، ومحل معه بوادر تغيري اجتامعي وتطور حضاري وغزو ثقايف، ومتثل هذا التطور 
يف اإلنرتنت. وال يزال العامل يتأثر هبا حتى أصبحت تشكل جزءًا ال يتجزأ من حياة الفرد واملنظامت 
وسيطرة التقنية عىل مجيع األعامل التي يقوم هبا وهيمنت اإلنرتنت عىل سوق املعلومات يف عامل اليوم 
ت الوصول اليها. وقد ظهرت  لقدرهتا عىل إشباع احتياجات البرش، وخفضت تكلفة املعلومات ويرساّ
مواقع كثرية عىل اإلنرتنت مثل املواقع الرتفيهية ومواقع املحادثة واملواقع الرياضية والعلمية، وسهلت 
من  نوع  أي  أو  بيانات  أو  معلومات  من  يريدون  ما  اىل  للوصول  املستخدمني  عىل  البحث  خدمات 
أنواع املعارف، بغض النظر عن الُبعد الزماين أو املكاين أو الشخيص للمستخدمني أو املزودين هلذه 

املعلومات.

املكتبات  حاولت  ومهام  احلديث،  العلمي  للبحث  أساسًا  ُيعد  احلديثة  املعلومات  مصادر  توفري  إن 
املالية  اإلمكانات  الضخم، وال متلك  الفكري  باإلنتاج  اإلحاطة  يمكنها  الورقية ال  مقتنياهتا  حتديث 
للحصول عىل مجيع اإلنتاج الفكري يف العامل، كام أهنا ستواجه مشكالت إدارية ولوجستية يف االحتفاظ 
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هبذا الكم اهلائل من األوراق، فجاءت شبكات املعلومات العاملية )اإلنرتنت( وسيلة حديثة فتحت 
اآلفاق للباحثني للتجوال عرب العامل من خالل املواقع اإللكرتونية التي تتيح هلم الوصول إىل مصادر 
النصية  أوغري  النصية  سواء  واملعلومات  البيانات  قواعد  عرب  ومتعددة  ومتنوعة  حديثة  معلومات 
لتكون–بشموليتها  ودوريات،  كتب  من  إلكرتونيًا  ُينرش  وما  والببليوغرافيات  واألدلة  والفهارس 
لة للمصادر  وتنوع موضوعاهتا ورسعة الوصول اليها دون حدود جغرافية أو لغوية أو زمانية - مكماّ

التقليدية يف املكتبات ال بل قد ُتغني الباحثني عنها.

وظهر العديد من أنظمة البحث عن املعلومات مثل الوثائق والنصوص والصور واألصوات والفيديو 
ما  وبأقل  فاعلة  بطرائق  املستخدمني  حاجة  لتالئم  جاءت  والتي  ووسائلها،  املعلومات  من  وغريها 
صفات  وفق  البحث  عمليات  بإجراء  األنظمة  بعض  وتسمح  والتكلفة،  والوقت  اجلهد  من  يمكن 
احلديثة  التقنيات  أفرزهتا  التي  اإلضافية  اخلصائص  اخلصائص وغريها من  املخزنة، هذه  املعلومات 
للمعلومات وطرائق استخدامها املتطورة جعلت من اإلطار العام للبحث واالسرتجاع للمعلومات 
يف  مهاًم  عنرصًا  وشكلت  به،  املرتبطة  األخرى  العنارص  متغريات  مع  والفاعلية  احلركة  دائم  عنرصًا 
أكثر  الوثائق اإللكرتونية بقصد اسرتجاعها بشكل  إنجاز وتطوير اآلليات والطرائق احلديثة ملعاجلة 

شمولية وجدوى.

وبام أن وظيفة اجلامعة ال تقترص عىل العملية التعليمية بل تتعداها إىل إجراء البحوث العلمية من ِقَبل 
العليا؛  الدراسات  أو  البكالوريوس  كانوا يف مرحلة  اجلامعات سواء  التدريسية وطلبة  اهليئة  أعضاء 
فقد جاءت هذه الدراسة للتعرف إىل استخدام أعضاء هيئات التدريس لإلنرتنت يف جمال البحوث 

العلمية.

تقنية االتصاالت واإلنرتنت:

متعددة  فهي  ج��دران،  بال  مكتبة  فهي  واالستخدامات،  األوجه  متعددة  شبكة  اإلنرتنت  ُتعد 
االختصاصات ومستمرة يف التوسع مع ازدياد عدد الشبكات املرتبطة هبا.
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شتى  يف  لإلنسان  والرتوحيية،تكفل  التعليمية  للمعلومات  هائل  مصدر  أهنا  عىل  لإلنرتنت  وُينظر 
أنحاء العامل فرصة التواصل، وهي أول منتدى عاملي وأول مكتبة عاملية. ومتتاز اإلنرتنت بأهنا شبكة 
بينها وتتبادل كل أنواع املعلومات والبيانات  حتتوي شبكات حاسوبية عاملية متداخلة تتخاطب فيام 
الصحف  يف  احلالية  الفكرية  الكتابات  إىل  الكالسيكية  األدبية  لألعامل  اإللكرتونية  النصوص  من 
الدراسات  ومن  الساعة،  أحداث  عن  الصحفية  املقاالت  إىل  التارخيية  النصوص  ومن  واملجالت، 
األكاديمية إىل الربيد اإللكرتوين. مما يمكن الباحث من تداول كم هائل ومتنوع من املعلومات بالنص 

والصورة والبيانات والصوت وحتى الفيديو من مصادر منترشة يف كل أنحاء العامل وبرسعة مذهلة.

وهناك عدة عوامل دعت الستخدام اإلنرتنت يف البحث العلمي، وهي:

أ -   التخفيف من الوقت واجلهود املطلوبة إلنجاز مهامت البحث عن املعلومات.

ب -   تسهيل خدمات عدة مثل الربيد اإللكرتوين وإمكانية حتويل امللفات.

ج -   إمكانية الوصول إىل نرش اإللكرتونيات والنرش الفوري للمعلومات وإىل تغطية األخبار بصورة 
فورية.

تقديم احللول املتكاملة يف القطاع احلاسويب. د -  

ه� -   االشرتاك إلكرتونيًا يف املجالت اإللكرتونية بصورة مبارشة عرب الربيد اإللكرتوين.

الطالع عىل الندوات واملؤمترات واألنشطة العلمية والصناعية واملعارض. و -  
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الف�سل الثالث: حتليل النتائج ومناق�ستها
التطبيقية  البلقاء  جامعة  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  استخدام  مدى  ومعرفة  الدراسة  أهداف  لتحقيق 
لإلنرتنت لغايات البحث العلمي فقد تم توزيع استبانة الدراسة عىل عينة من أعضاء هيئة التدريس 

يف اجلامعة.

خصائص عينة الدراسة:

عت عينة الدراسة عىل النحو املبنياّ باجلدول أدناه)اجلدول 1(: لقد توزاّ

اجلدول )1( توزيع أفراد العينة

النسبة املئويةالتكرار املتغري فئات املتغري

اجلنس
18060ذكر

12040أنثى

املؤهل العلمي
الرتبة العلمية

12542دكتوراه

17558ماجستري

103أستاذ

206أستاذ مشارك

10033أستاذ مساعد

16558مدرس

اخلربة يف التدريس

516555 -  1سنوات

1010535 - 6 سنوات

103010سنوات فأكثر
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الكلية
التخصص الدقيق

10033األمرية عالية

20067املركز

اللغة العربية
علم النفس الرتبوي

إدارة التنمية
علم احلاسوب

إدارة األعامل
الرتبية اخلاصة

العالقات الدولية
اللغة والنحو

املكتبات
الرتمجة

التغذية والتصنيع
املوهبة واإلبداع

الرياضيات التطبيقية

3010

155

155

7525

155

3010

155

3010

155

155

155

155

155

100%300املجموع

نالحظ من اجلدول )1( ما يأيت:

غالبية أفراد العينة من الذكور، فقد بلغت نسبتهم %60 ❍ والباقي إناث.
أكرب نسبة من العينة حسب الرتبة العلمية كانت املدرس )حيمل درجة املاجستري(. ❍ 

أكرب نسبة من العينة حسب سنوات اخلربة كانت من 1 - 5 ❍ سنوات.
أكرب نسبة من العينة حسب التخصص كانت لتخصص علم احلاسوب. ❍ 

أكرب نسبة من العينة حسب مكان العمل كان يف مركز اجلامعة. ❍ 
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كيفية استخدام اإلنرتنت من ِقَبل أعضاء هيئة التدريس:

اجلدول اآليت )جدول 2( يبني كيفية استخدام اإلنرتنت من ِقَبل أعضاء هيئة التدريس:

اجلدول )2(

النسبة املئويةالتكرارفئات املتغرياملتغري

استخدام اإلنرتنت عادًة يكون

18060يوميًا
7525أسبوعيًا 

155شهريًا
3010عند احلاجة

عدد ساعات االستخدام

6020أقل من ساعة
19030 - 2 ساعة
313545 - 4 ساعة

5155 - فأكثر

أوقات االستخدام
9030صباحًا

7525مساًء
13545صباحًا ومساًء

أمكنة االستخدام
12040املنزل

15050املكتب اجلامعي
3010خمترب احلاسوب باجلامعة

اجلهة التي تتحمل التكلفة
18060اجلامعة

9030عضو هيئة التدريس
3010جمانًا

تكلفة االستخدام
4515مرتفعة
18060مقبولة

7525منخفضة

الصعوبات يف االستخدام
6020نعم

24080ال

الرضا عن االستخدام
22575نعم

7525ال

300100املجموع
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حمركات البحث التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس:

يبني اجلدول )3( املبني أدناه نَِسب استخدام أعضاء هيئة التدريس ملحركات البحث املختلفة:

اجلدول )3(

بشكل كبريبشكل متوسطنادرًانادرًا جدًااملحرك
Yahoo15.884.2

Info seek52.621.110.515.8
AltaVista33.322.216.716.7

Lycos73.715.85.35.3
Excite72.211.111.15.6
Hotpot63.215.810.510.5

WebCrawler72.216.711.1
Looksmart63.215.810.55.3

Google1090

حاجات أعضاء هيئة التدريس لإلنرتنت:

تم حرص )23( غرضًا حتقق االستفادة ألعضاء هيئة التدريس من اإلنرتنت. وقد تلخصت املجاالت 
التي يستخدم هبا أعضاء اهليئة التدريسية اإلنرتنت باجلدول اآليت )جدول 4(.

اجلدول )4(

االنحراف 
املعياري

الوسط 
احلسايب  نادرًا جدًا % نادرًا % غالبًا % دائاًم% الفقرة  رقم 

1.01 3.2 10 10 30 50
البحث عن معلومات تساعدين يف 

بحثي 
1

0.86 3.3 5 10 35 50
ألغراض التدريس 2
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0.73 3.3 0 15 40 45
 التصفح وزيارة املوقع للبحث عن 

معلومات تفيدين يف البحث
3

0.95 2.8 10 25 40 25
املشكالت  وحل  القرارات  اختاذ 

املتعلقة بالبحث
4

0.89 2.5 10 45 30 15 الرتفيه والتسلية 5

0.93 2.85 10 20 45 25
تدعم  التي  الربجميات  جلب 

البحث
6

0.85 3.25 5 10 40 45
االطالع عىل جمالت حملية وعاملية 

تساعدين يف البحث
7

0.94 2.45 20 25 45 10
تدعم  إحصائية  برامج  تنزيل 

بحثي
8

1.00 2.55 20 20 45 15
تدعم  إحصائية  بيانات  تنزيل 

بحثي 
9

0.94 2.6 15 25 45 15
تدعم  إحصائية  دراسات  تنزيل 

بحثي
10

0.67 3.35 0 10 45 45
احلديثة  العلمية  البحوث  متابعة 

ونتائجها
11

0.94 2.95 5 30 30 35
يف  العلمية  الكتب  أحدث  متابعة 

جمال البحث
12

0.83 2.95 5 20 50 25
للمشكالت  أصول  عن  البحث 

التي تواجهني يف البحوث 
13

1.03 3 10 20 30 40
والبيانات  املعلومات  إىل  الوصول 

احلديثة حول موضوع بحثي
14

1.02 2.75 15 20 40 25
من  للبحث  الالزمة  البيانات  مجع 

خالل الربيد اإللكرتوين 
15

0.88 2.65 5 45 30 20
اإلنرتنت  خالل  من  اآلراء  تبادل 

مع اآلخرين
16
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0.9330 3.15 5 20 30 45

وحلقات  املؤمترات  عىل  االطالع 
وكيفية  مواعيدها  ملعرفة  البحث 
عىل  واالطالع  هبا،  االشرتاك 
املؤمترات  يف  املقدمة  األوراق 

املتعلقة بموضوع بحثي

17

0.94 2.95 5 30 30 35

مكتبات  مواقع  إىل  الدخول 
تطوير  يف  هبا  لالستعانة  اجلامعات 

بحثي 

18

0.97 3 5 30 25 40

االطالع عىل املراجع واملوسوعات 
تدعم  التي  اإللكرتونية  واألدلة 

بحثي

19

0.85 2.75 5 35 40 20
والبحث  التفكري  طرائق  تطوير 

واالستقصاء العلمي
20

0.80 3.3 5 5 45 45
حاجة  يف  الشبكة  إفادة  مدى 

املستفيد من املعلومات
21

0.64 3.25 0 10 55 35
املعلومات  مصادر  إىل  الوصول 
هلا  والتي  املكتبات  يف  املتاحة  غري 

عالقة ببحثي 

22

0.68 3.4 0 10 40 50 دقة املعلومات وحداثتها 23

الصعوبات التي يواجهها أعضاء هيئة التدريس يف استخدام اإلنرتنت:

يبني اجلدول )5( الصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس يف استخدام اإلنرتنت:

اجلدول )5(

نادرًا جدا نادرًا %غالبًا %دائاًم %الفقرة رقم 
%

الوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري 

10553502.750.64البطء يف االتصال وانقطاعه1

154530102.650.88حتديد املواقع املناسبة 2

204520152.70.98حتديد اسرتاتيجية بحث مناسبة 3

باألجهزة)احلواسيب 4 تتعلق  مشكالت 
252035202.51.10املستخدمة

103035252.250.97مشكالت اللغة5
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لكيفية 6 املناسب  التدريب  توفري 
53050152.250.79استخدام شبكة اإلنرتنت

اسرتجاع 7 وأساليبه  بطرائق  اإلملام 
20304552.650.88املعلومات

الستخدام 8 الكايف  الوقت  توافر 
5603052.650.67اإلنرتنت 

9
والكتب  والنرشات  األبحاث  قلة 
والتي  اإلنرتنت  شبكة  عىل  املنشورة 

ختص بحثي
252535152.61.05

وجود كثري من املعلومات غري املوثقة 10
15354552.60.82عىل شبكة اإلنرتنت

11
عن  والنرشات  املعلومات  نقص 
شبكة  توفرها  التي  اخلدمات 

اإلنرتنت
54535152.40.82

303525102.850.99تكلفة االستخدام عالية12

151555152.30.92وجود حرية االستخدام13

53050152.250.97ضوابط استخدام اإلنرتنت14

النتائج والتوصيات:

إن أغلبية أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس يف جامعة البلقاء التطبيقية يستخدمون اإلنرتنت    .1
بواقع )1_2( ساعة يوميًا ويف أيام األسبوع كافة تقريبًا، وإن االستخدام يكون يف املكتب صباحًا 

أو يف املساء أو يف املنزل.

.yahoo يليه Google 2.  إن أكثر حمركات البحث استخدامًا هو

3.  إن أكثر األغراض التي ُتستخدم يف اإلنرتنت تكون أغراض البحث بصورة عامة، ثم االتصال 
التدريس  ألغراض  ثم  معلومات  عن  للبحث  املواقع  وزيارة  والتصفح  اإللكرتوين  والربيد 
للمؤمترات  املقدمة  العمل  التعليم وأوراق  احلديثة وعملية  البيانات واملعلومات  إىل  والوصول 
البحوث  وإرسال  العلمية  املجالت  ومراجعة  العلمية  األبحاث  ومتابعة  البحث  وحلقات 

لنرشها.

أما فيام يتعلق باألغراض األقل استخدامًا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة البلقاء التطبيقية فقد    .4
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اإلنرتنت  اآلراء مع اآلخرين من خالل  وتبادل  املحلية  املجالت  كاًل من: االطالع عىل  كانت 
ونالحظ  اإلحصائية.  والبيانات  اإلحصائية  والدراسات  املشكالت  وحل  الربجميات  وتنزيل 
أيضًا أن أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس يف جامعة البلقاء التطبيقية يستخدمون اإلنرتنت 
األلعاب  وجلب  والتسويق  واملحادثة  الرتفيه  يف  احلال  هو  كام  نادرًا  التدريسية  غري  لألغراض 

اإللكرتونية.

أهم جمال يرغب أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس يف جامعة البلقاء التطبيقية فيه هو زيادة    .5
استخدام  ثم  العلمي،  البحث  جمال  يف  اإلنرتنت  استخدام  يليه  احلديثة،  باملعلومات  معرفتهم 

اإلنرتنت يف التدريس.

أكثر الصعوبات التي واجهت أفراد العينة عند استخدام اإلنرتنت كانت التكلفة العالية وبطء    .6
االتصال وانقطاعه.

التوصيات:

زيادة رسعة اإلنرتنت يف جامعة البلقاء بام يتناسب مع احتياجات أعضاء هيئة التدريس والطلبة،  1 .
أو فصل خادم هيئة التدريس عن خادم الطلبة.

تطوير وحتسني أجهزة احلواسيب املوجودة عند أعضاء هيئة التدريس. 2 .
عقد دورات تدريبية يف جمال البحث عن املعلومات عىل اإلنرتنت، واستخدام اإلنرتنت يف التعليم  3 .

وكيفية االستخدام الفعال لربجميات التصفح واملحافظة عىل أمن املعلومات.
االشرتاك يف حمركات البحث املتخصصة وقواعد البيانات لألبحاث، إذ إن أعضاء هيئة التدريس  4 .
املعلومات  إىل  للوصول  طويلة  أوقاتًا  منهم  تأخذ  وهذه  للبحث  العامة  املحركات  يستخدمون 

الصحيحة.
يف  املدرسني  بني  اتصال  قنوات  عمل  يف  املتطورة  وميزاهتا  الواسعة  اإلنرتنت  تقنية  استغالل  5 .
واخلربات  العلمية  املعلومات  لتبادل  األخرى  واجلامعات  املختلفة  البلقاء  جامعة  كليات  شتى 
والتجارب التعليمية.وتشجيع املدرسني عىل االتصال بطلبتهم من خالل الربيد اإللكرتوين، بام 
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أن هناك عددًا ال يستهان به من الطلبة لدهيم خدمة اإلنرتنت يف بيوهتم أوقد يذهب بعضهم  إىل 
مقاهي اإلنرتنت.

استخدام  خطوات  والطالب  املدرس  يتعلم  أن  ليس  فاهلدف  التعليم،  حوسبة  نحو  التوجه  6 .
احلاسوب واإلنرتنت، بل كيفية توظيفها يف تدريس املواد الدراسية واالستفادة مما حتتويه اإلنرتنت 

من معلومات علمية حديثة إضافة إىل الصور واألفالم العلمية الثابتة واملتحركة والصوتية.
بشتى  واملتخصصة  املختلفة  والرتبوية  العلمية  املواقع  عىل  حتتوي  جداول  أو  قوائم  إعداد  7 .
املوضوعات العلمية، وتبادهلا بني املدرسني بحيث تصف هذه النرشات املوقع العلمي وما يقدمه 

من أفكار تعليمية.
الدمج بني املنهج الدرايس واستخدام اإلنرتنت، بحيث تتم مراجعة شاملة لفلسفة بناء املناهج  8 .
الثورة  وتراعي  التقني،  التطور  عىل  جوهرها  يف  تركز  اسرتاتيجية  أهداف  ووضع  الدراسية، 
الصعوبات  وترويض  املجتمع،  ثقافة  التطور  هذا  حياكي  وأن  العامل.  يف  احلاصلة  اهلائلة  التقنية 
واالجتاهات السلبية املعارضة الستخدام اإلنرتنت، وإظهار الفائدة التي يمكن جنيها يف عملية 

التعليم والتعَلم من جراء استخدام مثل هذه التقنية.
تعريف الطلبة بأخالقيات استخدام اإلنرتنت وبأساليب األمانsafety on the web. 9  عند استخدامه، 
وذلك من خالل التأكيد عىل عدم تصفح املواقع اإلباحية أو غري الرتبوية، وعدم تزويد عنواهنم 

اإللكرتوين ملن ال يعرفونه، وعدم مقابلة شخص تعرفوا إليه من خالل الربيد اإللكرتوين.
املراجع:

 ، م34. 1 املكتبة،  رسالة  الوطنية،  للمكتبات  اآللية  الفهارس  وإتاحة  اإلنرتنت  ماجد.  الزبيدي، 
ع3)أ[يلول1999(.

الزبيدي، ماجد. شبكة اإلنرتنت وخدمات املعلومات يف املكتبات ومراكز املعلومات اجلامعية  2 .
والبحثية العربية، رسالة دكتوراه، 1999، جامعة املستنرصية.

 ، م32. 3 املكتبة،  رسالة  عيل،  حممد  منى  املدرسية.  واملكتبة  اإلنرتنت  حممد.  منى  عيل، 
ع1)آذار1997(.
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ع1. 4  م33،  املكتبة،  رسالة  املكتبات،  يف  التنموي  ودوره��ا  اإلنرتنت  مجيل.  فضل  كليب، 
)آذار1998(.

5 .http://www.uluminsania.net/b85.htm#_ftn21
ماجستري  رسالة  اإللكرتونية،  للمكتبة  العلمي  الباحث  استخدام  صعوبات  عاطف:  يوسف،  6 .

35، ع1 - 2 )2000(.
 7 .Barnett،R.linking teaching and research:Acritical inquiry. journal of higher

)education،)1992
واحلصانة  االنسانية  الرضورة  بني  العلمي  البحث  ممدوح:  زيدون  ابوحسان،  موسى،  النبهان،  8 .

القومية. املستقبل العريب، بريوت )1996(.
http 9 .://pulpit. العريب  الوطن  يف  أكاديميًا  )اإلنرتنت(  استخدام  واقع  خرياهلل:  ميثاق  جلود، 

.)alwatanvoice.com/content - 178631.html )2009
عبد اهلل، خالد عتيق: مقارنة استخدام اإلنرتنت بني كل من أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب  10 .

يف جامعتي عدن وصنعاء،
.)http://www.yemennic.info/contents/studies/ )2005

الركايب،رائد: صعوبات استخدام اإلنرتنت يف تدريس العلوم، جملة الصباح الصادرة عن شبكة  11 .
االعالم العراقي، )2009(.
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املالحق:
االستبانة:

القسم األول: معلومات عن املجيب:

الرجاء وضع اشارة )√( مقابل رمز اإلجابة املناسبة لكل من العبارات اآلتية:

1( اجلنس

ذكر    أنثى

2( املؤهل العلمي:

ماجستري دكتوراه   

دبلوم عايل    بكالوريوس

3( الرتبة العلمية:

أستاذ     أستاذ مشارك

مساعد مدرس أستاذ    

4( اخلربة يف التدريس:

من 1 - 5 سنوات

6 - 10سنوات    

10 سنوات فأكثر

5( الكلية:
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6( التخصص الدقيق:

القسم الثاين: حول آلية االستخدام:

1 – استخدام اإلنرتنت يف العادة:

أسبوعيًا يوميًا    

عند احلاجة شهريًا    

2 – عدد ساعات استخدام اإلنرتنت يف اليوم:

أقل من ساعة واحدة   من 1 – 2 ساعة

3 - 4 ساعات   5 ساعات فأكثر

3 – أوقات االستخدام:

مساًء صباحًا ومساًء    صباحًا   

4 – أمكنة استخدام اإلنرتنت:

يف املكتب اجلامعي   خمترب احلاسوب   يف املنزل    
 يف اجلامعة    أمكنة أخرى

5 - اجلهة التي تتحمل تكلفة استخدام اإلنرتنت:

اجلامعة   عضو هيئة التدريس   جمانًا

6 - تكلفة االستخدام:

مقبولة   منخفضة مرتفعة   
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7 - هل تواجه صعوبة يف استخدام اإلنرتنت؟

ال نعم    

8 - هل أنت راٍض عن استخدام اإلنرتنت؟

نعم    ال

القسم الثالث: حول حمركات البحث واالستخدام:

الرجاء وضع إشارة )√( مقابل رمز اإلجابة املناسبة لكل من العبارات اآلتية:

حمركات البحث التي تستخدمها:

بشكل كبريبشكل متوسطنادرًانادرًا جدًااملحرك
Yahoo

Info seek

AltaVista

Lycos

Excite

Hotpot

WebCrawler

Looksmart

Google
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القسم الرابع: جوانب االستفادة من شبكة اإلنرتنت:

نادرًا جدًا نادرًا غالبًا دائاًم الفقرة
رقم 

العبارة

البحث عن معلومات تساعدين يف بحثي 1

ألغراض التدريس 2

التصفح وزيارة املوقع للبحث عن معلومات تفيدين يف البحث 3

اختاذ القرارات املتعلقة بالبحث 4

للرتفيه والتسلية 5

جلب الربجميات التي تدعم البحث 6

االطالع عىل جمالت حملية وعاملية تدعم البحث 7

تنزيل برامج إحصائية تساعدين يف بحثي 8

تنزيل بيانات إحصائية تدعم بحثي 9

تنزيل دراسات إحصائية تدعم بحثي 10

متابعة البحوث العلمية احلديثة ونتائجها التي هلا عالقة ببحثي 11

متابعة احدث الكتب العلمية يف جمال البحث 12

البحث عن أصول للمشكالت التي تواجهني يف بحثي 13

الوصول اىل املعلومات والبيانات احلديثة حول موضوع بحثي 14

مجع البيانات التي تتعلق يف البحث من خالل الربيد اإللكرتوين 15

تبادل اآلراء من خالل شبكة اإلنرتنت مع من هم يف جمال 
ختصيص 16

مواعيدها  ملعرفة  البحث  وحلقات  املؤمترات  عىل  االطالع 
يف  املقدمة  األوراق  عىل  واالطالع  هبا  االشرتاك  وكيفية 

املؤمترات املتعلقة يف موضوع بحثي
17

الدخول إىل موقع مكتبات اجلامعات لالستعانة هبا لتطوير بحثي 18

االطالع عىل املراجع واملوسوعات واألدلة اإللكرتونية التي 
تدعم بحثي 19

تطوير طرق التفكري والبحث واالستقصاء العلمي 20
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مدى إيفاء شبكة اإلنرتنت بحاجة املستفيد من املعلومات 21
الوصول اىل مصادر املعلومات غري املتاحة يف املكتبات التي 

هلا عالقة يف بحثي 22

دقة املعلومات وحداثتها 23

القسم اخلامس: الصعوبات التي يواجهها أعضاء هيئة التدريس يف استخدام اإلنرتنت:

نادرًا جدًا نادرًا غالبًا دائاًم  الفقرة  رقم 
العبارة 

البطء يف االتصال 1
حتديد املوقع املناسب 2

حتديد اسرتاتيجية بحث مناسبة 3
مشكالت تتعلق باألجهزة )احلواسيب( املستخدمة 4

مشكالت اللغة 5
توفري التعليم املناسب بكيفية استخدام شبكة اإلنرتنت  6

اإلملام بطرائق اسرتجاع املعلومات وأساليبها  7
توفري الوقت الكايف الستخدام شبكة اإلنرتنت  8

قلة األبحاث والنرشات والكتب املنشورة عىل شبكة اإلنرتنت والتي 
ختص بحثي 9

وجود كثري من املعلومات غري املوثقة عىل شبكة اإلنرتنت  10

شبكة  توفرها  التي  اخلدمات  عن  والنرشات  املعلومات  نقص 
اإلنرتنت  11

تكلفة االستخدام عالية  12
وجود حرية االستخدام  13

ضوابط استخدام اإلنرتنت من ِقَبل اجلامعة 14

ttttt
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املقدمة:

نمو النرش العلمي املتزايد ومراكمة ما يمكن 
أن يكون معارفًا يطرح العديد من األسئلة من 
أن  يمكن  واإلدعاءات  املعلومات  أي  قبيل 
يكون صحيحًا؟ وأهيا جمرد تضليل وفربكة؟ 
البحوث  بعض  تبدو  األحيان  بعض  يف  بل 
فيربز  متضاربة،  أو  عجل  عىل  معدة  وكأهنا 
وما  فائدهتا  وبالتايل  صحتها  حول  تساؤل 
وما  للمعرفة؟  إضافة  من  تقدمه  أن  يمكن 
وىف  نصدقه؟  أو  فيه  نشك  أن  يمكن  الذي 
الواقع جييب التحكيم عىل عدد من األسئلة 
ذات أمهية خاصة للعاملني يف جمال البحوث 
خاص،  بشكل  العلمي  والنرش  عام  بشكل 
ان  الورقة  هذه  حت��اول  ال��ذي  األم��ر  وهو 
تطرح له إجابات. ولعل العاملني يف املجال 
واملؤلفني  عام  بشكل  التحرير  هيئات  يف 
واملحكمني بشكل خاص يعيشون تعقيدات 

النرش العلمي وصلته بالتحكيم.

التحكيم يف المجالت العلمية: بين النظرية والمامرسة

د.خالد حممد دفع اهلل)*(
جامعة الزعيم األزهري – السودان

Khli45@yahoo.com

اعلم: العدد السابع
ذو القعدة 1431هـ - أكتوبر 2010م

املستخلص:
عرضت  ثم  لموضوعها  تأريخي  مدخل  تقديم  الورقة  حاولت 
التي  السابقة  لألدبيات  تعرضت  كما  عليه.  اعتمدت  الذي  المنهج 
أعطت  كما  اإلنجليزية.  باللغة  غالبها  يف  والتي  الموضوع  تناولت 
اهتمام،  من  يستحقه  ما  للموضوع  واللغوي  االصطالحي  اإلطار 
التحكيم  عملية  هبا  تدار  التي  األساليب  حول  إضاءات  عن   ً فضال 
كنظام؟ وما هي أنماطه ووظائفه, ومن ثم كيف تسهم الدورية يف بناء 

المجتمع المعريف؟
تواجه  التي  والتحديات  للمشكالت  التعرض  يف  الورقة  وأسهبت 
لما  إشارات  بعض  أعطت  كما  معالجتها.  فرص  هي  وما  التحكيم 
بين  الوظائفية  العالقة  تناقش  أن  حاولت  كما  المحكم,  من  يتوقع 
أساليب  مالءمة  بمدى  تتعلق  أسئلة  وطرحت  والمحرر.  المحكم 
اختيار المحكمين. وختمت بإعطاء إشارات لالتجاهات المستقبلية 
السابقة  الدراسات  يف  الورقة  فصلت  ثم  التحكيم.  تواجه  التي 
مستوى  عىل  فقط  ليس  العربية  باللغة  التحكيم  حول  المنشورة 
السودان بل عىل مستوى النشر باللغة العربية. وتأيت أمهية هذه الورقة 
بسبب تنامي النشر العلمي يف السودان. وبالتايل سيكون من المفيد 

للعديد من الجهات أن تتعرف عىل التحكيم والنشر العلمي.
البحوث  دائرة  ومقرر  املعارص،  والعامل  اإلسالم  دراسات  بمركز  باحث   )*(
والدراسات باملركز. إنه ملن ألزم احلقوق شكر جهد الربوفيسور ريام بنت 
عىل  بالرياض  سعود  امللك  بجامعة  اإلنجليزية  اللغة  أستاذ  اجلرف  سعد 
آرائها ورصامتها األكاديمية العاملية التي أبدهتا جتاه الورقة. كام أنه من املهم 
التقانة  بحوث  ملعهد  األسبق  املدير  اجلعييل  عييس  للدكتور  الشكر  إسداء 

احليوية عىل مالحظاته وتصويباته عىل الورقة.
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عملية  تواجه  التي  والتحديات  املشكالت  هي  ما  وهو:  رئيسًا  حموريًا  سؤاًل  ثم،  من  الورقة  تطرح 
التحكيم بأركاهنا الثالثة: الباحث والنارش واملحّكم؟ ويشكل هذا السؤال مشكلة البحث األساسية 
التي تتمحور حوهلا الورقة. واملشكلة بالطبع ليست حديثة ولكن نادرة التناول. ومن املمكن تعميمها 

وبالتايل ما تتوصل إليه الورقة بحكم متاثل أو تشابه املشكلة والتحدي بني الدوريات األخرى.

وموضوعيًاً تنحرص الدراسة عىل الدوريات املتخصصة بصفتها الوسيلة واآللية األساسية والرئيسة يف 
ربط املجتمع البحثي مع بعضه بعض وحتقيق نرش املسامهات العلمية واألكاديمية. وبالتايل تستهدف 
ما يعرف بالبحث أو املقالة الدورية Journal Article. حيث تنبع أمهيتها من كوهنا الوسيلة الوحيدة 
والكشف  االخرتاع  وبراءات  العلمي  السبق  وتأسيس  إلثبات  اليوم  حتى  عليها  واملتفق  املقبولة 

العلمي))(.

وهتدف الورقة إىل التعريف بالتحكيم كمنهج وممارسة والتعرف إىل أمهيته واملشكالت والتحديات 
التي تواجه املحّكم من جهة وهيئة التحرير واملؤلف من جهة أخرى. وكيف يمكن التعاطي السلس 
بني الثالثة باعتبارهم أركان عملية النرش العلمي. وهو األمر الذي يطّور من النرش العلمي. كام أن 
الورقة هتدف إىل أن تكون مسامهة وإضافة إىل املكتبة السودانية والعربية ألن ما ُنرش يف هذا املجال 

قليل وحمدود. كام أن الورقة سعت أن تكون مرشدًا ودليل تدريب بشكل معياري.

مدخل تأرخيي:

600)م شهد أول ظهور للدوريات العلمية التي ظهرت بشكلها  تذهب بعض املصادر إىل أن عام 
احلديث))(. إاًل أن موسوعة ويكيبيديا تؤكد عىل أن أول دورية علمية نرشت كانت عام 665) م وهي 
دورية Journal des Scavans. وتستند يف ذلك إىل أن أول عمل تم حتكيمه يف ذلك العام 665) م كان 
 Philosophical Transactions of the Royalحمرر جملة Henry Oldenburgبواسطة هنري اولدينربج

))( عبدالرمحن فراج. التحكيم العلمي ودوره يف نظام االتصال العلمي:الدوريات املتخصصة نموذجًا. جامعة اإلمام حممد بن 
.www.cybrarians.info/journal/no 18/ref.htm :سعود اإلسالمية. ورقة. يمكن احلصول عليها من

)((  http://www.library.ubc.ca/science/chem121/module2/module2_(html
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Society ))(. ووفقًا للتعريف املتفق عليه ملصطلح حتكيم Peer Review أشار آخرون إىل أن أول جملة 

 Royal Society of Edinburgh نرشهتا  التي   Medical Essays and Observations جملة  هي  حمكمة 
وكان ذلك يف عام ))7)م.

ويذهب د. عمر الشيخ إىل أن أول بداية للتحكيم يف العرص احلديث متت عام 806)م بواسطة الطبيب 
الفرنيس لوكا ستوىل))(. إال أن بعض املصادر تذهب إىل أن التحكيم مل يظهر إال يف منتصف القرن العرشين 
ويستدلون بأن أبحاث اينشتاين املنشورة عام 950)م يف جملة Annalen der Phsyk مل حيكمها أحد سوى 
هيئة التحرير املكونة من ماكس بالنك وويلهيلم وايني)5(. أما يف العامل اإلسالمي فتعترب موسوعة ويكيبيديا 
إسحاق بن عيل الرحوي الذي عاش يف الفرتة ما بني )85-))9 ه� هو أول من مارس التحكيم العلمي. 

واجلامع بني التجربتني، يف الغرب والعامل اإلسالمي، هو أن املامرسني كانا طبيبني.

التي كانت تتم بواسطة الشعراء  البدايات خيتزل املامرسات  التاريخ عن طريق هذه  يبدو أن  أنه  عىل 
املسامهات  من  طوياًل  تارخيًا  تسقط  عكاظ،كام  سوق  يف  الشعر  من  بضاعتهم  لعرض  يتجهون  وهم 
الفكرية، يف الفلسفة والفقه والطب وغريها والتي اعتاد املؤلفون عرضها عيل رفاقهم قبل نرشها بني 
عامة القراء يف مناطق عديدة من العامل. هذا ال يعني أن إنتاجًا فكريًا مثل كتاب “الطبقات” الذي ظهر 
يف العهد السناري عىل املستوى املحيل مل جيد التحكيم، بل يعني أن التحكيم وفق اإلجراءات احلالية 
ربام مل ُيعرف آنذاك. وهلذا ربام يمكن االتفاق مع ما ذهب إليه بعض املحكمني حيث يعتقد دروموند 
املعارف  رأيه يف  اإلنسان وتفكره وإبداء  منذ خلق  انه كان موجودًا  مثاًل   Drummond Rennie رينو 

اجلديدة التي يكتسبها)6(.

)(( http://www.library.ubc.ca/science/chem121/module2/module2_(html
))(   عمر بن عبد العزيز آل الشيخ. املعايري العلمية للتحكيم العلمي: أحكام موضوعية أم رؤًى ذاتية. ورقة عمل. جامعة اإلمام 

حممد بن سعود اإلسالمية. 9) ذي احلجة 8))) ه�. ص). يمكن احلصول عليها من:
http://www.ssdds.org/arb/index.php?
والرتمجة.  اللغات  كلية  والدولية.  واملحلية  األكاديمية  املؤسسات  تواجه حمكمي  التي  املشكالت  اجلرف.  بنت سعد  ريام     )5(

جامعة امللك سعود. السعودية. بدون تاريخ نرش. ص). يمكن احلصول عليها من:
/ http://faculty.ksu.edu.sa/aljarf/Research%(0Library           

)6( Drummond Rennie. Editorial Peer Review: It is Development and Rationale. Available at:
http://resources.bmj.com/bmj/pdfs/rennie.pdf
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البد من التنويه إىل إن هذه االشارات التارخيية ال متثل رصدًا تارخييًا، وإنام هي إشارات حمدودة، وذلك 
ألن هناك تطورات حديثة ظهرت بعد احلرب العاملية الثانية ويف فرتة السبعينيات يف الواليات املتحدة 

فضاًل عن ظهور التحكيم اإللكرتوين مؤخرًا، وذلك كله مل تتعرض له الورقة.

املنهج:

فيام يتصل بمدى أمهية املوضوع ال يوجد اختالف بني األدبيات التي تناولته. وإىل هذا ذهب فايتون 
وهو احد املختصني الذي يؤكد عدم وجود خالف حول أمهية التحكيم بالنسبة للمجالت والدوريات 
أن  حمرتمه  دوريه  أي  تستطيع  ربام   « إنه  يقول  الذي  هارناد  ستيفن  مع  هذا  يف  يتفق  وهو  العاملية)7(. 
تتجاوز التكاليف أو حتى أن تكون بدون ورق لكنها ال تستطيع أن تكون بدون حتكيم، أو اليد أخلفيه 
والتي تكسبها اجلودة »)8(. ويعتقد آخرون أنه لو كان هناك خالف فهو حول املناهج أو الطرق املتبعة 

.Katherine Parker)9( يف التحكيم. ومن هذه املدرسة كاثرين باركر

عىل  االعتامد  رضورة  املحكمني  بعض  يرى  إذا  التحكيم.  وأسلوب  بمنهج  يتصل  فام  تباين  وهناك 
التحكيم املفتوح، وذلك ألنه أكثر مصداقية وفيه فوائد عدة. ومن هذه املدرسة د.عمر عبدالعزيز آل 
الشيخ ود. أمحد بالل. ويذهب بعضهم إىل أمهية إظهار اسم املحّكم عىل العمل الذي حيكمه ألنه يف 
غالب األحوال ال ينال أجرًا عليه. مع مالحظة أن التحكيم يستنزف وقتًا طوياًل بالتدقيق يف املراجع 
والتأكد من نسبة االقتباسات إىل املؤلفني واالصالة وما شابه. ومن هذه املدرسة روبرت أ.داي وباربارا 

جاستيل ود.عبدالرمحن آل الشيخ.

إال أن آخرون من أمثال جاي هبات وبيجى دومينيJay Bhatt & Peggy Dominy مازالوا يؤمنون 
عرضًا  بكونه  وجاستيل  داى  عمل  ومتيز  الرسية.  عىل  املحافظة  ورضورة  التقليدية  الطريقة  بأمهية 

للموضوع من جوانبه الثالث: املحّكم وهيئة التحرير واملؤلف. وهلذا فهو عمل مميز.
 (7) Fytton Rowland. The Peer Review Process. Learned Publishing, No.15, 4(October 2002:247-258. 
P.10. Available at: http://www.jisc.ac.uk/uploaded-documents/rowland.pdf.
)8( Stevan Harnad. The Invisible Hand of Peer Review. Exploit Interactive No.5April 2000.Available at:
http://www.exploite-lib.org/issue5/peer-review/
)9( Kathrine Parker. Open Peer Review: Who Should Determine Quality? Attainable at: cwtl/portfolios/k-
Parker/DOC/opressay/pdf
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جوانب  عىل  وركزت  التحكيم  تواجه  التي  التحديات  بتوسع  سعد  بنت  ريام  الربوفيسور  فّصلت 
العينة  حمدودية  عاهبا  الدراسة  إن  إال  التخصص.  معايري، وضعف  وجود  وعدم  االنطباعي  الرفض 
عرض  معه  يصعب  حجم  وهو  اجلامعات  أساتذة  من  فقط   6 عينتها  حجم  إن  إذ  استخدمتها  التي 
إحصائيات تفصيلية عن مشكالت بعينها كام أشارت هي بنفسها إىل ذلك)0)(. يف حني ان براون ترايس 
Brown Tracy ركز عىل الشك والقلق الذي أخذ يعرتي القراء ويساورهم حول التحكيم وتأثري ذلك 

عىل كل عملية االتصال العلمي. حيث إن مصدر القلق هو كيفية التأكد من صدق ما يكتب ويدعيه 
كتاب الدراسات والبحوث من نتائج وأراء وحتليالت.

يف  ودوره  العلمي  التحكيم  منهجية  “حول  مثل  دراسة  نجد  قبل  من  الورقة  إليه  أشارت  ما  ورغم 
البحث العلمي العريب” شنت نقدًا عنيفًا عىل نظام التحكيم املتبع يف العامل العريب واهتمته باملحاباة كام 
إهنا أكدت عىل رضورة ربطه بالتنمية)))(. ركزت دراسات أخرى عىل عالقة التحكيم بنظام االتصال 

العلمي والدور الوظائفي للتحكيم وضبط اجلودة فيه. ومن هذه الكتابات بحث عبدالرمحن فراج.

ويعتقد دروموند رينو أن التحكيم تتزايد مشكالته من حيث إنه أصبح غري فعال ومكلف. إاّل أنه من 
جانب آخر يذهب إىل أن التحكيم خيفف عبء اختاذ قرار نرش أو عدم نرش أو تعديل مادة ما عىل هيئة 
التحرير)))(. ويف واقع األمر هو ليس ختفيفًا للمسؤولية بل توزيعًا هلا بني هيئة التحرير واملحكمني، 

وعىل تعدد األطراف املشاركة يف حترير الدورية فإن القرار النهائي يقع عىل هيئة التحرير.

عىل أنه من املهم التأكيد عىل رضورة وجود معايري قياسية يتم التحكيم عىل أساسها. وهو أمر يبدو 
أنه مفقود أو حمدود عىل أفضل األحوال. وهذه من مسؤولية هيئات التحرير ألهنا من يضع األنظمة 
واللوائح التي تنظم العالقة بني األطراف الثالثة: املؤلف واملحّكم وهيئة التحرير. كام أن املسؤولية 
بشكل أو آخر تقع عىل كبار األساتذة لتمكني األجيال اجلديدة وتدريبها ألن العملية نفسها حتتاج إىل 

)0)( ريام بنت سعد اجلرف. مصدر سابق. 
الشفافية.جملة دمشق      العريب:من اإلشكالية إىل  العلمي  البحث  العلمي ودوره يف  التحكيم  )))(  د. أمحد بالل. حول منهجية 

للعلوم األساسية املجلد )6)( العدد األول.000). دمشق.من صفحة )5) -)6).
)((( Drummund Rennie. Editorial Peer Review:It is Development and Rationale. Available at:
http://resources.bmj.com/bmj/pdfs/rennie.pdf
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مران. من الواضح أن البحوث املنشورة حول املوضوع باللغة العربية بشكل عام نادرة وهو ذلك عىل 
العكس من الكتابات باللغة اإلنجليزية والتي لكثرهتا يصعب املفاضلة واالختيار من بينها.

اتفقت الورقة مع معظم هذه البحوث حول النتائج فيام يتصل بطبيعة التحديات التي تواجه التحكيم 
كعملية وكأداة جوهرية يف حتقيق أصالة وجودة النرش العلمي. كام اتفقت معها فيام يتصل بطرق معاجلة 
هذه املشكالت إاّل فيام يتصل بالسياق وبيئة العمل املحلية ذات الطبيعة املختلفة والتحديات الناجتة 
عنها. والتباين بني هذه الدراسة والدراسات األخرى مصدره تباين األغراض والفروض التي بنيت 
عليها. وأخريًا فإنه من الواضح أن البحوث املنشورة حول املوضوع باللغة العربية حمدودة، وذلك عىل 

العكس مما هو عليه احلال يف البحوث باللغة اإلنجليزية.

حتكيم الدورية العلمية:اصطالحًا وممارسة:

عىل املستوى االصطالحي استجىل البحث بعض املفاهيم كام أشار إىل معانيها لغويًا. ونريد هنا الرتكيز 
عىل مصطلح »التحكيم« بشكل أسايس. ورغم أن التحكيم هو لب املوضوع إاّل أن هناك مصطلحني 
يصعب جتاوزمها يف هذا املوضوع ، ومها »دورية« و»جملة«. وبام أن األمر كذلك فلنبدأ باملصطلحني 

املتأخرين: جملة ودورية.

اٌل.  ٌل وجمجِ ْ أجَثر العمل، واجلمع جمجَ العرب أن املجلة هي قجِرشة رقيقة جيتمع فيها ماء من  جاء يف لسان 
فيها  الصحيفة  املجلة  سيده:  ابن  قال  فيها.  يكتب  صحيفة  واملجلة  املجتمع.  الكثري  املاء  ُل:  واملاججِ

احلكمة؛ كذلك روي بيت النابغة:

يم                فام يجَْرُج�ون غي�ر الع��واقب« وجِ ُينهم قجَ ُتهم ذاُت اإلجِله، ودجِ لَّ جَ »جمجَ

ة. ويف  لَّ جَ نى اإلجِْنجيل. وقال أجَبو عبيد: كل كتاب عند العرب جمجَ عجَ هنم كانوا نصارى فجَ يريد الصحيفة ألجَ
حديث سويد بن الصامت: قال رسول اهلل، صىل اهلل عليه وسلم: لعل الذي معك مثل الذي معي، 
ة لقامن؛ كل كتاب عند العرب جملة يريد كتابًا فيه حكمة لقامن. ومنه  لَّ جَ فقال: وما الذي معك؟ قال: جمجَ
بة من العربانية، وقيل: هي  اٌل؛ هي مجع جملة يعني ُصُحفًا. وقيل إجِهنا معرَّ إجِلينا جمجَ حديث أجَنس: ُألقي 
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لة من اجلالل كاملذلة من الذل. وذهب معجام الصحاح يف اللغة ومقاييس اللغة إىل  ْفعجَ عربية، وقيل: مجَ
مثل ذلك. وكل هذا مما توصف به املجلة معنى ووظيفة. فاملجلُة مكان اجتامُع ألطيُب كالقول والتمر 

واملاء واحلكمة.

أما الدورية فجذرها دار ودور ودير، واستدار بمعنى إذا طاف حول اليشء وإذا عاد إىل املوضع الذي 
ْرُته  وَّ ْرُته أجَنا ودجَ ارجَ وأجَدجَ انًا وُدُؤورًا واْستجَدجَ رجَ وجَ ْورًا ودجَ ارجَ اليشُء يجَُدوُر دجَ ابتداء منه. وجاء يف لسان العرب دجَ
ًة  ْورجَ ارجَ دجَ ارجَ معه. ويقال: دجَ ارًا: دجَ وجَ ًة ودجِ رجَ اوجَ ُه ُمدجَ رجَ اوجَ ْرُت، ودجَ ْرت اْستجَدجَ رجَ به وُدْرُت به وأجَدجَ وَّ ه غريه ودجَ ارجَ وأجَدجَ
ار كهيئته يوم خلق اهلل الساموات  واحدًة، وهي املرة الواحدة يُدوُره ويف احلديث إجِن الزمان قد اْستجَدجَ
ُؤون: معاجلتها. كام إن الدور ،كام  ُة الشُّ رجَ اوجَ ُة، كالمها: ما أجَحاط باليشء. وُمدجَ ارجَ ائرة والدَّ واألجَرض. والدَّ
يعرفه منجد الطالب ،هو حركة اليشء والدورية هي الطوافة)))(. وهذا كله مما يمكن أن يدخل حتت 

توصيف الدورية معنًى.

والدورية اصطالحًا هي مطبوعة تصدر عىل فرتات زمنية منتظمة ومتعاقبة ملدة غري حمدودة وبأعداد 
متتالية حتت عنوان واحد بحيث حيمل كل عدد منها رقاًم متسلساًل أو تارخيًا مكماًل لألعداد السابقة)))(. 
وبذلك فهي تصدر يف مواقيت موقوتة ويبدأ كل جملد جديد يف كل سنة جديدة بنفس الرتقيم واحد 
ُؤونًا سياسيًة أو  ُؤون التي ختصصت فيها كأن تكون شُّ واثنني... الخ. كام أن من وظائفها معاجلة الشُّ

طبيًة أو هندسيًة.

ويبدو أن التوصيف يكون أصح لو قلنا جملة دورية، عىل إن االصطالح صار معلومًا بالرضورة هو 
أن كل جملة تصدر دوريًا فهي دورية وإن مل تكن دورية علمية. فمصطلح دورية أكثر ارتباطًا بالبحث 
بالسنة أو  العلمية. مع مالحظة أن مصطلح دورية نفسه من حيث الصدور ليس مرتبطا  واألنشطة 
إذ توجد دوريات علمية حمرتمة ومشهورة تصدر أسبوعيًا مثل جملة  بداهًة)5)(.  يتبادر  قد  احلول كام 

)))( فؤاد افرام البستاين. منجد الطالب. دار املرشق. بريوت. 956). ص ))).
اإلسكندرية  مركز  اجلامهريي.  واالتصال  اإلعالم  جمال  يف  املعلومات  مصادر  القاسم.  أبو  وبديع  جرجس  حممد  جاسم   )(((
998). ص.180 وليس كل الدوريات حتوى بحوثا فهناك دوريات عبارة عن أدلة  للوسائط الثقافية واملكتبات. مرص. 
 950 من  أكثر  معلومات عن  فيه  يوجد  اليهودية حيث  الصحف  دليل  مثل  أو حتى صحف  دوريات علمية  أو  ملجالت 

صحيفة هيودية يف العامل. راجع ص 96) بنفس املصدر. 
)5)( عىل إن العرب عرفوا احلوليات وقصائد طوال ينرشها صاحبها كل عام مرة.
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شهريًا  تصدر  ودوريات   ،  Journal of American Chemical Society للكيمياء  األمريكية  اجلمعية 
مثل: املجلة الكندية للكيمياء Canadian Journal of Chemistry ، هذا إضافة لدوريات تصدر ربع أو 

نصف سنوية أو حولية.

مصطلح “حمكمة” شائع االستخدام وسط الدوريات العلمية سواء تلك التي تصدرها مجعيات مهنية 
هو  املصطلح  هلذا  اللغوي  واملصدر  البحوث.  ومراكز  األكاديمية  املؤسسات  عن  الصادرة  تلك  أو 
لسان  وفقًا ملعجم   ، واحُلْكُم  “ح ك م”.  امليم وجذرها  الكاف وضم  احلاء وسكون  بضم  “احلكم” 
ْلُم والفقه. وورد » وآتيناه احلكم صبيًا » إي العلم والفقه. ويف حديث أيب رشيح أنه  العرب، يعني العجِ
كان يكنى أبا احلكم فقال له النبي ، صىل اهلل عليه وسلم، إن اهلل هو احلكم وكناه أيب رشيح. وكراهية 
ُم  كجَ ُم. واحلجَ يُم واحلاكجِ كجِ ُم واحلجَ كجَ التسمية إنام من املشاركة يف صفة من صفات اهلل. ومن صفات اهلل احلجَ
م، وهو القايض. وحكم بالفتح بمعنى قىض وفصل. وحّكمه بتشديد الكاف  يُم بمعنى احلاكجِ كجِ واحلجَ

بمعنى واله وفوضه واحكم اليشء إي أتقنه.

الكاف  وفتح  امليم  بضم  واملحّكم  واحللم  العدل  واحلكمة  حكياًم.  جعلته  إي  التجارب  وأحكمته 
املشددة املجرب واملحكم بضم امليم وكرس الكاف هو املنصف من نفسه)6)(. وجاء يف معجم الصحاح 
أفضل األشياء  ُة عبارة عن معرفة  ْكمجَ احلجِكمة، واحلجَ فهو ذو  يُم  كجِ احلجَ أما  أيضًا هو احلكمة.  أن احلكم 
ياًم. واحُلْكُم: القضاء  كجِ ُكمجَ أي صار حجَ ة. وقد حجَ العاملجِ وصاحب احلجِْكمجَ يُم هو  كجِ العلوم. واحلجَ بأفضل 
ُهم باحُلْكمجِ ألن أكثر  صَّ يش واحُلْكُم يف األنصار؛ خجَ بالعدل. ويف حديث اخلجِالفُة املشهور »اخلالفة يف ُقرجَ

فقهاء الصحابة فيهم)7)(.

لفظة  أحيانًا  ويستخدم   Peer Review بلفظة  اصطالحًا  اإلنجليزية  اللغة  يف  حمكم  معنى  عن  ويعرب 
 Refereeing لتشري لنفس املعنى. وهو مصطلح يعرب عن مفهوم التقييم بواسطة األقران أو الزمالء. 
واملحكم  التحكيم  ومفهوم  معنى  عىل  اإلمجاع  يشبه  ما  وجود  رغم  املرجعية.  فكرة  إىل  أيضًا  ويشري 

)6)( اجليالين بن احلاج حيي وبلحسن البلييش وعيل بن هادية. القاموس اجلديد االلفبائي. االطلسية واالهلية للنرش.997). 
الطبعة العارشة. بريوت. ص 799.

)7)(وهذا حديث يشري إىل إطار زماين الن هناك حديث عن إن األنصار ال يزيدون. 
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العربية تبدو أكثر تعبريًا جلمعها معاين عدة يف  اللفظة  انه يبدو أن  اللغة اإلنجليزية إال  اصطالحًا يف 
كلمة واحدة حيث تعرب عن العدالة والقضاء واملراجعة واحلكمة ومنتهى العلم. وكلها دالالت تعرب 
عن فكرة املصداقية واالعتبارية والرشعية، وهي صفات تكتسب سامت خاصة هبا الرتباطها بمصادر 

املعرفة واحلصول عىل العلم.

التحكيم هو عبارة عن عملية فحص لعمل فكري بواسطة خرباء يف نفس  ويف موسوعة ويكيبيديا 
املجال)8)(. ويعرف التحكيم، أيضًا عىل انه عملية تنظيم ذايت .Self-regulating وهو تعبري عن روح 
الطبيعة االجتامعية  نواتج  إنام هو من  الذايت  التنظيم  أن  يرى د.عبدالرمحن  العلم ولذلك  إىل  االنتامء 
للنشاط العلمي والطريق لتحقيق الشك املنهجي والتصحيح الذايت إلنتاج الباحثني بواسطة أقراهنم 

من اخلرباء واملتخصصني يف نفس املجاالت املعرفية)9)(.

ويرى آخرون أن التحكيم إنام هو عملية إخضاع لعمل املؤلف أو الباحث للفحص الدقيق من قبل 
خبري بحثًا عن مكامن اخللل ونقاط الضعف بغرض تصحيحها وبالتايل تطوير العمل)0)(. ويضيف 
د.عمر بأن التحكيم هو شك إجيايب يف العمل. وبالتايل فإن الدورية املحكمة أو البحث املحكم إنام 

يعني أنه قد متت مراجعته بواسطة خبري ومتخصص وكتب فيه تقرير تقييم حول صالحيته للنرش.

حتكيم الدورية كادآة يف بناء املجتمع املعريف:

املعرفة والعلم وتبادله وحفظ حقوق  العلمية أحد أهم وسائط مراكمة  الدوريات واملجالت  وتعد 
من  إليه  التوصل  يتم  ما  أحدث  إىل  ثم  من  والباحثون  العلامء  ويتعرف  االخرتاع.  وبراءات  ملكيته 
العلمية. وهو دور له أمهيته  معارف فيسعون إىل تطويره بداًل من تكراره ومن ثم حتفظ األسبقيات 
يف املجتمعات العلمية وتلعب فيه الدورية املحكمة دورًا مهاًم. وهذا مما يؤكد احلاجة إىل الدوريات 

العلمية املحكمة.

ومما يؤكد ذلك أيضًا أن الدوريات العلمية تزايدت أمهيتها للمجتمع العلمي بشكل يربزه انتشارها 

)(8( http://en.wikipedia.org/wiki/peer_review 
)9)(  عبد الرمحن فراج. مصدر سبق ذكره. ص 7.

)0)(  عمر بن عبد العزيز آل الشيخ.. ص).



128

التحكيم في المجالت العلمية: بين النظرية والممارسة

الواسع ونموها وتكاثرها يف عامل اليوم حتى إن بعض املصادر ذهبت إىل أن عدد الدوريات اليوم هو 
أكثر من مئة ألف دورية وجملة علمية عىل مستوى العامل. بينام حترصها تراسى براون يف )7))) دورية 
، وذلك بناء عىل أسلوب ومناهج التوثيق والتحكيم املعتمدة)))(. وهذا التباين يف اإلحصاء ناتج عن 
التباين يف املعايري املستخدمة التي اعتمد عليها املصدرين. إال أن هناك اجتاهًا عامًا يربط ارتفاع معدل 
درجة رفض نرش البحوث واملقاالت برصامة املعايري املستخدمة يف التحكيم. ويف الواقع ورغم نمو 
معدالت البحوث املرفوضة عىل مستوى العامل ، إال انه رغم ذلك ينرش سنويًا أكثر من مليون بحث 

ومقالة دورية عىل مستوى العامل)))(. ترى كم نسبة السودان منها؟

رغم أن الصفة األساسية للدوريات العلمية أهنا »متخصصة« يف جمال علمي حمدد إال أن من أشهر 
الدوريات العلمية يف العامل دوريتي العلم Science والطبيعة Nature ومها تغطيان كافة جماالت املعرفة 
تقريبًا. بعض الدوريات تغطى جمااًل ختصصيًا بالكامل وبعضها يغطى ختصصًا دقيقًا داخل املجال. 
إال أن هناك بعض الدوريات جتمع بني أكثر من جمالني متداخلني Interdisciplinary. ودوريات مثل 
املجلة األمريكية للعلوم السياسية وجملة السياسة الدولية ودراسات السالم والتنمية عىل التوايل أمثلة 
عىل ذلك. ويمكن التأسيس عىل ذلك يف بناء املجتمعات املعرفية املقصودة. فالتخصصية أو العمومية 
ليست بصفات حاكمة يف بناء املجتمع العلمي أو املعريف املعني. ولكن املعول عليه هو فلسفة الدورية 

وسياستها ومنهجها.

إال أن هذا ال يعني  ورغم أن لغة ومنهج وسياسة الدورية وختصصها هو ما يكسبها صفة “علمية”، 
أن كل دورية علمية بالرضورة هي دورية حمكمة. إال أنه “ بالرضورة فإن كل دورية حمكمة هي دورية 
علمية”)))(. ورغم هذا يصعب كثريًا إجياد العالقة ما بني التحكيم ووجود الدورية العلمية نفسه إال 
إذا أدركنا العالقة ما بني التحكيم ووظائف الدورية العلمية. فالتحكيم شديد االرتباط ببناء قاعدة 
معرفية حقيقية وأصيلة وموثوق هبا يف جمال ختصص الدورية وجودة هذه املادة وفقًا للمعايري العلمية 
هناك  ولذلك  الدورية.  حترير  هيئة  تلتزمه  الذي  الباحثني  تقييم  ومنهج  نفسه  التخصص  يف  السائدة 

)((( Tracey Brown. Peer Review and the Acceptance of New Ideas. Oct 2004.Sort Run Press Ltd.UK.P.24.
(22) http://www.senseaboutscience.org.uk/index.php/site/other/35/ 

)))(  عبد الرمحن فراج. مصدر سيق ذكره.
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أهل  بعض  أن  مالحظة  مع  املعني.  التخصص  يف  والعلمي  املعريف  املجتمع  شبكة  ببناء  قوية  عالقة 
التخصص يذهبون إىل أنه »ال عالقة بني بناء املجتمعات العلمية والتحكيم«)))(. ولكن يف هذا نظر.

املعني. وبالتايل  التخصص  أهل  العلمي من  املجتمع  إىل  تقديم من تشاء  القدرة عىل  فالدورية متلك 
متلك فرصة توكيد املرشوعية Authoritative للباحث الذي تنرش له عماًل. هذا فضاًل عن الرتويج هلذه 
املرشوعية. فهي من ثم متارس عماًل انتقائيًا وبمامرستها هلذا الدور تضع نفسها يف جانب من متنحهم 

االعرتاف بالتميز Recognition يف التخصص واملعرفة واخلربة يف املجال.

ويبدو أن هذه الصورة ، بشكل أو بآخر، تبدو واضحة وجلية لدى الباحثني أكثر مما هي عليه لدى 
هيئات التحرير، وهذه جمرد فرضية، وذلك ألنه بقدر ما حيرص الباحثني عىل جمرد النرش ال احلصول 
عىل مقابل مادي، نجد أن هيئات التحرير حترص أكثر عىل احلصول عىل موارد لتمويل البحوث. وهو 
نفس  ويف  وجاذبة  ومناسبة  مقبولة  بحثية  مرشوعات  رؤى  عرض  عن  البحث  عن  يرصفها  حرص 
الوقت تسهم هبا يف بناء جمتمعات معرفية عالية التخصص بداًل من العمومية السائدة حاليًا. فغالب ما 
تنرشه الدوريات إما يعرض عليها أو جتمعه هيئات التحرير ال وفقًا ملا ترتبه اهليئة ولكن وفق ما يعرضه 

املؤلف. أي ليست جزءًا من خمطط بحثي كيل قد رشعت فيه الدورية.

وجتدر هنا اإلشارة إىل أن الفرضية األساسية التي قدمت هبا الفكرة السابقة مبنية عىل مفهوم »االنتقائية« 
االفرتايض حيث مل أجد ما يشري إليه إال انه يبدو أهنا هي الصفة األساسية واملهمة التي ينبغي أن يبنى 
بناء  استخدامها يف  التي يمكن  الوحيدة  بل ولعلها  املطلوب يف كل ختصص.  املعريف  املجتمع  عليها 

جمتمع علمي مميز ألنه عن طريقها يتم الفرز التلقائي للباحثني من خالل فرز بحوثهم.

بالطبع هذه عملية ذات ارتباط باملنتج وفرتة اإلنتاج. والذي هو الزمة من لوازم الرتاكم املعريف. الذي 
يمكن من تاسيس املجتمع العلمى)5)(. وبدون مراكمة مستمرة لالنتاج املعريف الذي اساسه االنتاج 
العلمى يصعب بناء جمتمع علمى وبالتايل جمتمع املعرفة. وذلك ألن الدورية تلعب الدور االسايس 

)))( املصدر السابق. ص8.
)5)(  حممد عمر سعيد. بنية التأسيس العلمى للمجتمع:دراسة يف عالقة الفكر بالذات اجلزائرية املفكرة. موقع امللتقى الفكرى 

 http://almultaka.net/printnews.php?id=677&cat=(8 :لإلبداع. يمكن احلصول عليها عرب املوقع
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التفاعل والفاعلية االجتامعية  املعرفة ومراكمتها. وينتج عن هذا تضاؤل إن مل نقل تناقص  إنتاج  يف 
وتوقفها عند النخب القادرة عىل اإلنتاج املعريف النعدام وسائط التواصل بينها وبيئتها.

السابقة بل   The Career اخللفية  بناًء عىل  أنفسهم  الباحثني  تقديم  يتم  أن  بالرضورة  ليس  أنه  بمعنى 
املنتج البحثي احلايل هو ما يضع ويرفع. إال أنه إمجااًل نجد أن بناء شبكة جمتمع علمي متخصص عىل 
هذا النحو أمر يكتنفه كثريًا من الصعوبات، بل وأحيانًا استحالة، إن مل يكن للدوريات املتخصصة يف 

املجال املعني فلسفة مستقرة وسياسات وأهداف حمددة وهي نفسها مستقرة لفرتات متطاولة.

التي  بالتخصصية  األول  يتعلق  جانبني:  يف  املجالت  من  سواها  ما  عن  العلمية  الدوريات  وختتلف 
تلتزمها الدوريات العلمية حيث تتمحور حول ختصص أكاديمي حمدد، والثاين مرور كل ما ينرش فيها 
عرب جلنة حتكيم يغلب أن تكون مكونة من اثنني من أهل التخصص األكاديمي واخلرباء يف املجال. 

وهلذا ُعرف التحكيم عىل أنه “عملية تقييم يقوم هبا خرباء يف املادة التي سلمت للدورية”)6)(.

إال أن القيام هبذا الدور يبدو انه أمر تكتنفه صعوبات ال تتعلق بقلة اكرتاث املحكم أو ضعف خربته 
بل  فحسب  العلمي  املجتمع  بناء  جتاه  بدور  القيام  جتاه  برسالته  إحساسه  وانتفاء  بمهمته  إملامه  وقلة 
بالشكل  الداخلية  للمعيارية  تفتقد  الدوريات  من  العديد  مازالت  إذ  نفسها.  بالدورية  يتعلق  األمر 
الذي يمكن املحكم من القيام بدوره. وهذا يتعلق يف جوانب كثرية منه بشكل عرض بحث ومقالة 
الدورية Journal Article وهو ما يعرف بأسلوب املقالة الدورية Journal Format Article. حيث فيها 
وعربها تربز الفرص املعيارية لقياس األصالة واألفكار اجلديدة وتقييم نتائج األبحاث القابلة للقياس 

واملعايرة فضاًل عن إتاحتها الفرص ملناقشة البحوث.

قد ال  أمر  Article Format وهو  الدورية  مقالة  لنرش  يتضمن حتديد شكل  النتائج  أن عرض  ورغم 
يكون هناك اتفاق عليه، إال أن أسلوب ومنهج IMRAD الذي اقرتحه نارش وحمرر دورية جملس اللجنة 
الطبية الدولية International Committee of Medical Journal Editors وهو الشكل السائد اآلن يف 

(26) Carin M. Olson. Peer Review of the Biomedical Literature. American Journal of Emergency Medicine. 
8,No.4,July 1990:356-358. 
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اغلب الدوريات العلمية يمكن االستدالل به. وهو شكل يعتمد يف نرش بحوث ومقاالت الدوريات 
عىل التزام بأن حيتوي البحث عىل بنية Structure حمددة فيكون للبحث أو املقالة ملخص يف صدرها 
يتكون من فقرتني إىل أربعة فقرات ثم يليه مقدمة ثم املنهج املتبع والتجارب التي متت ثم النتائج التي 
تم التوصل إليها ثم جزء خاص باملناقشة وأخريًا خامتة. وتنرش كل البحوث عىل هذا النحو. وذلك 
مما يسهل من ثم املعايرة. وهذا يعود بنا بشكل أو آخر إىل غياب برنامج أو خمطط تفصييل يف الدورية 

نفسها.

التحكيم كعملية ونظام:

والتحكيم كام يؤكد اخلرباء من أهم العمليات التي متر هبا اإلضافات واإلسهامات العلمية بل يكاد 
العمل  لتقييم  الوحيدة  »الطريقة  بأنه  جيفرسون  د.توم  يؤكد  إذ  الباحثني.  لبعض  وفقًا  أمهها  يكون 
النامية  البلدان  يف  الكايف  بالقدر  التحكيم  أمهية  تربز  ال  وقد  التمويل«)7)(.  أو  للنرش  وصالحيته 
كالسودان مثاًل ال لقلة عدد الباحثني بل لقلة مسامهاهتم وعندها قد يضطر بعض النارشين ومراكز 
البحوث إىل نرش كل ما يصلهم من غث وثمني لتغطية النقص واملساحات اخلالية ليصدر العدد يف 

احلجم والتوقيت الذي اعتادت جمالهتم الدورية أن تصدر فيه.

ونسبة للنمو املضطرد ملؤسسات البحوث يف السنوات األخرية ولتنامي املسامهات البحثية والفكرية 
البحثية واملنشور منها عىل وجه  العملية  النرش وبالتايل جتويد  املنافسة عىل  ازدياد حجم  املتوقع  فمن 
اخلصوص. حتى ال يصبح األمل جمرد النرش بل ربام قد يضطر الباحث ليدفع مقاباًل ماديًا لينرش بحثه 

كام حيدث يف بعض أميز الدوريات األمريكية.

واملعروف أن الدورية يف السودان ال تدفع مقاباًل ماديًا للباحثني فقط بل تدفع للمصحح اللغوي الذي 
يصحح البحث وتدفع للمحكم الذي حيكم هذا البحث أيضًا. وهذه ممارسات حمدودة يف الغرب. 
ال  لذلك  ونتيجة  الغربية  الدوريات  غالب  يف  النرش  عىل  حممومًا  تنافسًا  هناك  فإن  هذا  من  وبالرغم 
ينرش سوى 0)% فقط مما يصلهام من بحوث ودراسات من الباحثني. وهو أمر يعظم من قيمة املنافسة 

)7)( و احلق إن الدوريات تناضل وتصارع من أجل التمويل وتغطية تكاليف اإلنتاج التي تعجز املبيعات عن الوفاء هبا.
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تلقائيًا مما ينعكس عىل جممل العملية البحثية.وبالتايل النرش العلمي كام أن عملية التحكيم نفسها تعد 
عماًل طوعيًا غري مدفوع األجر يف غالب الدوريات املشهورة. وما ذكر أعاله يعد من مشكالت النرش 

العلمي يف الغرب، وهو نمط من املشكالت جيب أن نجنبه عملية التحكيم عندنا.

إذا كان قد  الرأي أو ما  بإبداء  والتحكيم عملية متعددة املراحل. وبالتايل هي عملية ال تبدأ وتنتهي 
يروق لنا أو ال. فالتحكيم العلمي يعني إبداء الرأي املكتوب وفق معايري حمددة وبشكل منطقي. حيث 
إن البداية احلقيقية لعملية التحكيم يبتدرها عرض الباحث لعمله عىل صديق أو زميل قبل إرساله إىل 

النارش.

بعد وصول العمل للنارش هناك سلسلة من اإلجراءات املنظمة واملتسلسلة تعرف مجيعها بالتحكيم. 
وكإجراءات تبدأ عملية التحكيم بوصول بحث أو دراسة من أحد الباحثني بغرض نرشها يف الدورية. 
وبعد وصوهلا إىل هيئة حترير الدورية يقوم املحرر أو هيئة التحرير بمراجعتها ثم إبداء النظر حوهلا وما 
التحرير  هيئة  تقوم  وبعد ذلك  الدورية.  تتبعها  التي  النرش  تتفق وسياسة وقواعد ومعايري  كانت  إذا 
بإجراءات التقييم Assessment والتحكيم املبدئي للعمل قبل أن ترسله إىل حمكمني ، اثنان يف الغالب، 
بكتابة  ذلك  وحيدث  للنرش.  وصالحيته  قابليته  حيث  من  العمل  حول  العلمي  رأهيم  إلبداء  وذلك 
املحكم لقراره النهائي متوجًا به تقريره املعياري حول البحث. ومن ثم يبعث املحكم بتقريره إىل هيئة 

التحرير مرة أخرى. وستفصل الورقة يف موضع آخر عن العمل الفني الذي يقوم به املحّكم.

وباعتامد هذه املراحل تكون الدراسة أو املقالة قد عربت عددًا من املراحل تكسبها االعتامدية واملصداقية 
الالزمة وتكسب صاحبها بالتايل الرشعية عىل إصدار األحكام فيام بعد عىل مواد من التخصص نفسه.

كام أنه يرفد املكتبة بمسامهات أصيلة وغري مكررة أو منقولة.

وأخريًا يمكن القول بشكل عام إن التحكيم عبارة عن نظام إداري حيتوى عىل لوائح ونظم إجرائية، كام 
 Quality انه يتضمن رؤية فلسفية حمددة. كام أنه يعمل يف تسلسل هبدف حتقيق درجة عالية من اجلودة
يف املادة املرشحة للنرش. وبالتايل يقوم بمهمة ضامن اجلودة Quality Control يف عملية النرش واملنشور. 

وهذا مما يظهر أنه عملية منظمة وذات أهداف.
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أنامط التحكيم:

والتحكيم مطلوب يف املجتمع العلمي بشكل واسع. وذلك ليس فقط من قبل البحوث التي تنرش يف 
املجالت العلمية أو البحوث والدراسات اجلامعية التي يمنح بعدها الباحث درجة علمية بل حتى 
غريها  عن  املحكمة  املجالت  وتتميز  لتحكيم.  ختضع  أن  البد  النقاش  وحلقات  املؤمترات  بحوث 
من األنشطة األخرى التي حتتاج إىل التحكيم بوجود جلان علمية وقواعد حتكم النرش فيها. وكلمة 
»حمكمة« هذه التي تصف هبا املجالت العلمية نفسها مصدرها وجود اللجان والقواعد هذه، ومها ما 
يقوم هبام التحكيم. وانتفاء أي منهام يلغى صفة “حمكمة” عن الدورية. كام أن وجود سياسة أو قواعد 

نرش غري معمول هبا جيعل من وجودها كعدم. ألن ذلك هيزم املعيارية.

النرش  عمليات  يف  يستخدم  لكونه  إضافة  فهو  متعددة  ألغراض  يستخدم  الكيفية  هبذه  والتحكيم 
العلمي ، فهو يستخدم أيضًا يف برامج منح جوائز التميز األكاديمي للمفاضلة بني املسامهات العلمية 
املتعددة وألغراض حقوق الطبع وعند املعايرة بني األعامل البحثية والعلمية. ويف متويل املنح البحثية 

ومرشوعات البحوث الضخمة.

األول  النمط  يف  حيث  واملغلق،  املفتوح  التحكيم  التحكيم:  من  نمطني  بني  املحكمني  بعض  ويميز 
يكون الباحث عىل علم بمن حيكم بحثه وكذا املحكم. أما يف النمط الثاين فهي عملية رسية من مبتداها 
إىل منتهاها. واملالحظ أنه رغم أن كل نمط من هذه األنامط حيمل سامت ختتلف إىل حد ما عن األنامط 
األخرى إال أهنا مجيعًا عبارة عن عمليات تقييم وتقويم متبادل يقوم هبا خرباء يف احلقل نفسه. وىف 
الواقع، وكام أشار دوميني وهبات، إىل أن كل واحد منها يتضمن اختالفًا وإن كان يسريًا، هذا رغم أهنا 

مجيعًا تتمحور حول فكرة أساسية وهي تقييم الزمالء ألعامل بعضهم بعضًا.

النرش  دور  بعض  تعتمد  فبينام  لبعضهام.  واملؤلف  املحكم  النارشين حول كشف  بني  اختالف  هناك 
ومراكز البحوث أسلوب كشف املحكم للمؤلف وذلك بفلسفة بناء أسس من الشفافية والثقة بني 
ويستندون  العكس.  وكذلك  للباحث  املحكم  إخفاء  عىل  املؤسسات  غالب  وتقوم  واملؤلف  النارش 
يف هذا عىل فكرة أن عدم كشف االثنني لبعضهام يمنح احلكم والتقييم مصداقية أكرب النعدام فرص 
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التحامل مع أو ضد للباحث من قبل املحكم.ويعرف بأسلوب “double blind peer review”. وعادة 
ما يطلب من الباحث يف هذا النمط من التحكيم أال يظهر اسمه يف غري الصفحة األوىل.

املؤلف من  التقليدية والشفافية بحيث يعرف  الطريقتني:  هناك مدارس أصبحت متيل إىل استخدام 
حكم بحثه كام يعرف املحكم املؤلف حيث يرسل إليه البحث وهو حيوي بعض التفاصيل عن الباحث 
من حيث اخللفية األكاديمية واملهنية واملنشورات السابقة والغرض األسايس من ذلك هو احلد من 
التحامل. ولكن تشري موسوعة ويكيبيديا إىل أن هذه الطريقة أدت إىل تناقص من يرغبون يف التحكيم 

عندما جربتها جملة الطبيعة Nature يف عام 006).

للتحكيم أنامط وأشكال عدة. فهو من املمكن أن يأخذ شكل الفحص Inspection وهو يعد من أفضل 
أنامط التحكيم. وقد يكون مجاعيًا Team Review أما عن طريق التتابع أو عن طريق التزامن. ويقصد 
بالتتابع إرسال املادة إىل حمكم ثم بعد عودة تقريره يتم إرساهلا إىل املحكم الثاين. أما التزامن فيتم عن 
طريق إرسال املادة إىل حمكمني اثنني يف وقت واحد وبدون فاصل زمني بحيث ال يرى أي منهم تقرير 

اآلخر أو يعرف حمتواه.

 Pair الزوجية  الربجمة  وطريقة   Walkthrough الروتينية  أو  امليكانيكية  كالطريقة  أخرى  طرق  هناك 
طرق  عرش  من  أكثر  ماكرينان  قريى  ويعدد   .Peer Desckcheck املكتبي  واالختبار   Programming

Open Peer Review والطريقة  New-classical والتحكيم املفتوح  أخرى مثل الكالسيكية اجلديدة 
التعاونية  الطريقة  أو  والتنقية  الرتشيح  وطريقة  املؤسسية  والطريقة   Community-Based التعليقية 

Collaboratively-Filtered وغري ذلك من الطرق)8)(.

وظائف التحكيم:

أكد عدد من العلامء عىل أن الوظائف األساسية من النرش العلمي أو نرش املقاالت والبحوث هي: 
العلمي واالكتشاف)9)(.  السبق  العلمي وحفظ حقوق  النرش  املعريف وإدارة اجلودة يف  بناء األساس 

)(8( Gerry McKiernan. Science and Technology Librarian and Biographer. Iwoa State University Library. Ames 
IA. USA. Available at: http://www.public.iastate.edu/-APR.ppt. 
)(9(  http://www.ariadne.ac.uk/issue7/fytton/



التحكيم في المجالت العلمية: بين النظرية والممارسة

135

خالد محمد دفع اهلل

والوظيفة األساسية للدورية العلمية هي نرش البحوث اجلديدة يف املجال أما الوظيفة الثانية فهي ضامن 
أصالة هذه البحوث ، بمعنى أهنا غري منحولة أو مكررة أو مرسوقة األفكار. ولذلك فإن بحث أو 
مقالة الدورية العلمية البد أن تعرض النتائج التي يتوصل إليها الباحث، وهذا ال وجود له يف النمط 

اآلخر من املجالت.

وهناك وظيفة شديدة األمهية يطلع هبا التحكيم. فباإلضافة إىل حمرر الدورية العلمية فإن املحكم يقوم 
بعمل مساعد للباحث أو املؤلف يف التعبري عن أفكاره بطريقة فعالة ومساعدته يف قياس األداء العلمي 
لبحثه ووضوحه وجتنب األخطاء فيه. وعادة ما يتم ذلك عرب تعليق املحكمني عىل متن البحث ولذلك 
العربية  باللغة  كان  إذا  البحث  من  اليرسى  اجلهة  واسع عىل  برتك هامش  املحرتفون  الباحثون  يقوم 
حيدد  تقرير  نموذج  التحرير  هيئة  ترفق  أن  هو  األفضل  إن  إال  التينية.  بلغة  كان  إذا  اليمنى  وباجلهة 
املعايري التي عىل أساسها يقوم املحكم أو املحكمني بإصدار احلكم النهائي عىل املادة مناط التحكيم 

كام أن اجلمع بني النمطني يتيح للمحكم احلرية يف التعبري عن تقييمه بشكل غري معياري.

ولعل من أفضل ما ُكتب عن وظائف التحكيم هي ما أشارت إليه ورشة عمل حول املوضوع حيث 
جاء أن التحكيم جيب أن حيقق للنارش أهدافًا حمددة منها أن »الورقة أو العمل يف وقته متامًا مهم وأصيل 
ومتامسك منهجيًا وفنيًا وجّيد العرض«)0)(. ويذهب آخرون إىل أن أمهية التحكيم أنه يضمن للنارش 
وجمتمع الباحثني األكاديميني يف غالب األحيان نرش العمل اجليد وىف املقابل أن األعامل غري املوثوق 

هبا لن تنرش. ولعل هذه األخرية من أهم وظائف التحكيم.

املشكالت والتحديات التي تواجه التحكيم:

يف مسح بحثي أجرته مجعية البحوث العلمية وجد أن %8 من العينة املفحوصة يعتقدون أن التحكيم 
ما زال يعمل بشكل جيد كام عرف بذلك يف املايض)))(.إال أن هذا ال يعني أن كل يشء عىل ما يرام 
بل هناك حتديات وصعوبات حقيقية تواجه التحكيم ليس يف السودان فحسب بل حتى عىل املستوى 

العاملي وىف أكثر األوساط العلمية واألكاديمية تطورًا.

)0)(  عمر عبد العزيز آل الشيخ. مصدر سبق ذكره.
)((( Gerry McKiernan. P.
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وهناك تباين يف اآلراء حول مصادر الصعوبات والتحديات التي تواجه التحكيم. وقد حدد بعضهم أهم هذه 
املشكالت يف الذاتية واملحاباة وإساءة استعامل التكاليف للتحكيم وحتدي أخطاء االستكشاف واالحتيال 
والسلوكيات اخلاطئة والتأخري يف تسليم األعامل. وهو األمر نفسه الذي أكد عليه ريتشارد سميث. ويضيف 

آخرون إىل ذلك تأخري تسليم تقرير وقرار التحكيم هليئة التحرير بل وضياع بعض البحوث أحيانًا.

ومشكالت الذاتية Subjectivity ال تقع فقط من املحكمني بل أحيانًا يمكن أن تقع من جانب هيئة التحرير 
نفسها، فاختيار حمكم متشدد أو متساهل لتحكيم بحث ما يشكل نوعًا من الذاتية من جانب هيئة التحرير 
وهو حتامل يامثل تشدد املحكم غري املناسب جتاه بحث ما ُعرف من هو مؤلفه من أسلوبه. وذلك يفرض 
عىل هيئات التحرير أن تلجأ إىل وضع معايري ومقاييس مسبقًا الختيار املحكمني ، وذلك امر صعب ما مل 

تتوفر قاعدة بيانات متامسكة ومنظمة ومتجددة. وهي مهمة أيضًا لبناء جمتمع علمي مميز.

عمومًا جيدر دومًا التمييز بني الرأي واحلقيقة. إذ إن يف ثنايا كل عمل يضع املؤلف آراءه ويسندها بام 
يعتقد هو أهنا حقائق. واملؤلف بالطبع يملك احلرية يف إبداء رأيه إاّل أنه ينبغي أن يصدع بقول احلقيقة 
لقدسية تكتنف قول احلق)))(. ولذلك عالقة عميقة باملوضوعية والتحكيم. وهو أمر ينطبق كذلك 

عىل املحكم وهيئة التحرير بشكل أو بآخر.

واملحاباة مرض مسترٍش يف الدوريات العاملية وحيدث غالبًا ألسباب تتعلق باجلنسية أو العرق أو اللغة 
أو النوع وربام الدين أيضًا. يف السودان يمكن أن تشكل املؤسسة األكاديمية التي جاء منها الباحث أو 
مدرسته الفكرية مصدرًا حمتماًل للمحاباة أو التمييز السلبي أو اإلجيايب. ومن أكثر ما جيدر أن ينتبه له 

املحكم هو الرسقات الفكرية والنتائج املفربكة والبيانات الزائفة.

أما اجلانب املتعلق بإخفاء شخصية املؤلف عن املحكم وبالعكس حيدث فيه إخفاق يف بعض األحيان. 
فمثاًل إذا كان املحكم مطلعًا عىل كل ما يكتب يف املجال يستطيع عن طريق أسلوب املؤلف واللغة التي 
يستخدمها التعرف عليه. كام إن اآلراء الفكرية للمحكمني إذا أصبحت مصدرًا للتحكيم وكتبت عىل 
متن البحث يمكن أن يتعرف املؤلف عىل حمكم البحث عن طريقها. أحد أهم التحديات التي تواجهها 

)((( http://www.ariadne.ac.uk/issue7/fytton/\
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الدوريات املحلية هي أن أفضل املحكمني هم املشغولني والذين ال جيدون زمنًا  التحرير يف  هيئات 
كافيًا للتحكيم. فيعتذر بعضهم ويقبل آخرون إال أهنم يشرتطون آمادًا متطاولة للتعليق عىل دراسة قد 

ال يزيد عدد صفحاهتا عىل 5) صفحة. وهذا حتٍد يبدو – حتى اآلن عىل األقل- غري قابل للمعاجلة.

 Style بالطريقة  اصطالحًا  يعرف  وما   Format البنية  أو  والتصميم  الشكل  مسألة  إىل  قبل  من  أشري 
أيضًا  له عالقة  إن  العلمي حيث  بالنرش  التحديات احلقيقية ويتصل بكل اجلوانب اخلاصة  وهو من 
988)م وأعداد  العريب صدرت يف  املستقبل  قديمة من جملة  أعداد  إىل  النظرة  ألقينا  فإذا  بالتحكيم. 
حديثة صدرت بعد عام 000)م نجد االتساق والثبات يف الشكل والتصميم. إضافة هلذا فإن اتساق 
املعايرة  عملية  يسهل  الواحد  العدد  داخل  والبحوث  واملقاالت  األعداد  كافة  بني  الشكل  وديمومة 

العلميه وهو أمر له أمهيته البالغة يف التطور العلمي ومراكمة املعارف ألهنا ركن ركني يف التحكيم.

فرص معاجلة مشكالت التحكيم:

ملعاجلة  واسعة  فرص  توجد  أنه  إال  »الدورية«  لسمعة  حساسية  من  يكتنفه  وما  التحكيم  أمهية  رغم 
التي تسعى  التحرير واألهداف  التي تكتنفه. واملدخل األسايس لذلك هو سياسة  التحديات  بعض 
الدورية لتحقيقها. وهذا يشكل اجلانب النظري من املدخل. أما املدخل الثاين فهو طبيعة املامرسة التي 
تنتهجها الدورية وما إذا كانت تتيح فرصًا ملعاجلة األخطاء التي مل يتم اكتشافها بواسطة املؤلف أثناء 

إعداد البحث أو املقالة. ولذلك يعد التحكيم رضورة لعملية النرش.

من الصعوبة بمكان أن يستطيع املحرر أو هيئة التحرير إدعاء اخلربة واملعرفة يف كل املجاالت وهلذا 
البد من رأي خبري ومتخصص. إال أنه بدون سياسة، وهو اجلانب النظري من العملية املحددة التي 
تنتهجها الدورية يظل اإلنتاج العلمي بال هدف أو مضمون بنائي واضح. كام أن من التحديات ما 

يظل متكررًا وال حيدث تطور باجتاه حمدد بسبب انعدام اهلدفية.

وهذا مما يفرض عىل هيئة التحرير يف الدورية املحافظة عىل النمط Style والذي أحد مكوناته املحافظة 
العلمية وهى  املقالة  أن  الدورية عىل  أسلوب  ويعتمد  الدورية.  للمقالة يف   Format عىل شكل حمدد 
حتتوي عىل بنية Structure حمددة فمثاًل يكون أول املقالة ملخصًا يتكون من فقرتني إىل أربع فقرات ثم 
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مقدمة وييل ذلك املنهج والتجارب التي أجريت ثم النتائج املناقشة وأخريًا اخلامتة)))(. وتسري املقاالت 
الدورية.  تعتمده  الذي  التبويب  شكل  األسلوب  يف  ويدخل  نفسه.  املنوال  عىل  األخرى  والبحوث 
تفاصيل  الدوريات يف  وتتباين  مدة نرشها.  واحد طيلة  نمط  العاملية عىل  الدوريات  تثبت  ما  وعادة 

أخرى صغرية كاعتامد أو صدور كل عدد بلون خمتلف أو نوع اخلط أو الورق ووزنه.

وبالرغم من أن قرار نرش البحث أو املقال يف أي عدد يتم اختاذه بواسطة هيئة التحرير، إال أن التحكيم 
يلعب دورًا مهاًم ومؤثرًا يف اختاذ هذا القرار. ومصدر العالقة بني تقييم العدد والتحكيم التحقق من 
اجلودة ووصول العدد ملعايري أعىل يف كل إصدار جديد. األمر الذي يعني وجود اجتامعات راتبة بعد 

صدور كل عدد للتقييم ومعاجلة املشكالت.

عىل املستوى العاملي هناك أساليب حمددة سلفًا ومتفق عليها يف كتابة وإعداد البحوث املحكمة. وتتيح 
يتم  التي  النتائج  اختبار  آخرين  لباحثني  أو  للمحكمني  واسعة  فرصًا  عليها،  املتفق  األساليب  هذه 
التوصل إليها باستخدام نفس املنهج واألدوات التي استخدمها املؤلف. وهذا ذو ارتباط وثيق ببناء 

جمتمع علمي متخصص يف املجال املحدد.

مراكز  املضطردة يف  الزيادة  السودان سواء يف  العلمي يف  الوسط  يشهدها  التي  العلمية  الطفرة  رغم 
البحوث والدراسات وتنامي عدد الدوريات واملجالت العلمية إال أن االلتزام بمنهج موحد يمّكن 

من التحقق من النتائج التي يتم التوصل إليها مازال غائبًا.

يذهب بعض املحررين إىل أن هناك حمكمني ال يأهبون أصاًل إىل ما يرسل إليهم من تقارير معايري 
تقديم  بدون  تقريرية  أحكامًا  يعطون  املحكمني  بعض  بل  فحسب  ذلك  وليس  وحتكيم،  تقويم 
مربرات منطقية عىل قراراهتم أو أحكامهم. وذلك بافرتاض أن تارخيهم وخرباهتم كافية لوحدها 
لقبول أحكامهم. إال أنه جيدر التذكري بأن تقديم احلجج والرباهني املنطقية هو الذي يطور ويراكم 

من املعرفة.

)((( http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_journal
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ما هو املتوقع من املحكم؟:

املجالت  يف  املحكم  من  التحرير  هيئات  تتوقعه  ما  إىل  التفصيل  من  بيشء  الشيخ  آل  عمر  أشار 
والدوريات العلمية. ومثل ذلك فعلت مصادر أخرى. إال أنه إمجااًل ينبغي أن نميز بني مرحلتني من 
التحكيم: مرحلة ختتص باإلجراءات، وهي تبدأ بوصول الورقة أو العمل البحثي إىل هيئة التحرير 
ثم يصدر فيه احلكم املبدئي ثم إرساله إىل املحكمني وعودته إىل إدارة التحرير والتداول يف قرارات 

التحكيم قبل إرسال خطاب قبول بالنرش أو إعادته للمؤلف بخطاب طلب تعديل أو رفض.

املرحلة الثانية من عملية التحكيم تتم بالكامل لدى املحكم. وهي مرحلة العمل الفني حيث تتوقع 
هيئة التحرير من املحكم إبداء رؤيته يف العمل من جوانب حمددة، وهي ما يعرف بمعايري التحكيم. 
أصالة  من  التأكد  حول  وتتمحور  احلكم.  إصدار  يف  املتبعة  واملنهجية  بالكيفية  ختتص  مرحلة  وهي 
األفكار واعتامدية املراجع من حيث كون املؤلف خمتص Authoritative أم ال؟ إذ ال يتوقع أن يوافق 
املحكم عىل نرش عمل بعض مراجعه كتبت بطريقة جامعة شيكاغو وبعضها بطريق مجعية علم النفس 

األمريكية.

ويف واقع األمر فإن التحكيم الصحيح يتطلب من املحكم التمييز بني أساليب اشهر املدارس العلمية 
APA ومدرسة جامعة  األمريكية  النفس  األمثلة عىل ذلك مدرسة مجعية علم  اشهر  والبحثية. ومن 
شيكاغو Chicago University ومدرسة جملس حمرري علم األحياء CBE ومدرسة اجلمعية األمريكية 
MLA. ومعروف أن لكل مدرسة منها أسلوب معني يف التوثيق واإلحالة املرجعية،  للغات احلديثة 
والذي هو أحد أركان التحكيم. فأسلوب اجلمعية األمريكية للغات احلديثة يستخدمه الباحثون يف 
والتهجئة  والرتقيم  العلمية  الكتابة  قواعد  تنظيم  يتم  حيث  واآلداب)))(.  واللغوية  اإلنسانية  العلوم 

وغري ذلك بأسلوب هذه املدرسة. وهو األمر الذي ينطبق عىل باقي املدارس األخرى.

واملحكم يف هذه املرحلة يتوقع منه قراءة البحث بعني ناقدة وباحثة عن املآخذ من حيث تصميم العمل 
املرجعية  واإلحاالت  والدقة  واألصالة  السابقة  والدراسات  والفروض  املستخدم  النظري  واإلطار 

 Diana Hacker. Rules for Writers. 6th Edition. Bedford/St. Martins. USA.:استفدنا بشكل واسع من كتاب )(((
 Pages (((,(76 and 511.
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التنسيق  يف  يدقق  فهو  هلذا  إضافة  بالدورية.  النرش  وقواعد  لسياسة  وفقًا  كتابتها  وصحة  وصحتها 
واإلخراج والتزييف والتلفيق واألمانة والرسقات العلمية)5)(.

الذي  العمل  رؤيًة عن  يكون  أن  إىل رضورة  االنتباه  إىل  بحاجة  املحكم  أن  للتحكيم  املامرسون  أكد 
حتكيمه  بصدد  هو  فيام  واملصداقية  اجلودة  من  التأكد  هواجس  تسوقه  وهو  املحكم  إن  إذ  يديه.  بني 
عليه أن يوظف ما يعرف بالشك اإلجيايب Positive Skepticism يف املادة. وهو ما يعده روجويسكى 
ودومينيكو قوام عملية التحكيم)6)(. وبالطبع الشك املنهجي هو نفسه الشك اإلجيايب الذي يقصد به 
بلوغ العلم اليقيني بحيث ال يبقى معه ريب. وهي الطريقة الفلسفية التي اتبعها اإلمام الغزايل وتبعه 

فيها ديكارت)7)(.

أنه حيدث يف  إال  فيام يطلب منه حتكيمه.  التامة  الرسية  املحكم  التحكيم من  تتوقع هيئات  ما  وعادة 
حاالت حمدودة أن تصبح بعض األخطاء يف بعض األعامل مادة للسخرية أو التندر. وهلذا وكنوع من 
أنواع املعاجلة االستباقية يويص بعض اخلرباء بأن يطلب حمررو الدوريات من بعض املحكمني نوعني 
من التقارير من حيث طبيعة التداول. ويذهبون إىل أنه يمكن للمحرر أن يطلب أراء يمكن تداوهلا بني 

أعضاء هيئة التحرير بينام حيتفظ لنفسه بآراء أخرى وال ينرشها)8)(.

اختيار املحكمني:

توجد  ال  إذ  قاعدة  ليست  هذه  أن  إال  املحكمني.  اختيار  وأساليب  منهج  يف  البحوث  مراكز  تتباين 
وإمجااًل  الوظيفة.  هبذه  للقيام  وحمددة  بعينها  طريقة  األكاديمية  واملؤسسات  البحوث  مراكز  لبعض 
بالكفاءة  تتعلق  بمتطلبات  األوىل  تتعلق  املحكم.  يف  توافرها  يتوقع  املتطلبات  من  جمموعتان  هناك 
الفكرية  العملية واألنشطة  التأهيل األكاديمي واخلربات  العلمي. وهي ترتاوح بني  املهنية والتأهيل 

)5)( عبد الفتاح مراد. أصول البحث العلمي وكتابة األبحاث والرسائل واملؤلفات. مرص. بدون دار نرش أو سنة نرش. راجع 
الصفحات من 5))) إىل )5)). 

)(6( J.W. Rohewiski & Desirae M. Dominico. Journal of Career and Technical Education. Vol.20, 
No.2,Spring 2004.P.14.

)7)( عبد الفتاح مراد. مصدر سبق ذكره. ص )6).
آل  راشد  بن  حممد  ومؤسسة  اللبنانية  املرصية  الدار  وتنرشه.  علميا  بحثا  تكتب  كيف  جاستيل.  وباربارا  أ.داى  روبرت   )(8(

مكتوم. القاهرة. 008).ص 07). 
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السابقة حول املوضوع أو جمال التحكيم. بينام نجد أن متطلبات املجموعة الثانية تتعلق بالصفات غري 
املوضوعية أو الذاتية وربام يمكن أن نقول الشخصية. وهي متطلبات ذات طبيعة غري قابلة للقياس. 
وذلك مثل احلياد وسعة األفق واملوضوعية واالبتعاد عن اجلوانب الشخصية وغري املوضوعية عند 
إصدار األحكام بالنرش من عدمه. وقد أثبتت التجربة أن عملية التحكيم تنطوي يف بعدها اإلجرائي، 
يف بعض األحيان، عىل نوع من االنحياز واملحاباة الفكرية املتبادلة. وهو األمر الذي يلقي بظالله عىل 
تطور البحث العلمي. إذ يرفض أو يتجاهل بعض املتخصصني أحيانًا التعاون مع بعض الدوريات يف 
حتكيم بعض البحوث، وذلك بحكم تبعية تلك الدوريات ملراكز بحوث بعينها وذلك بسبب التباين 

الفكري. عىل أن هذا ليس قاعدة سواء فيام يتصل باملحكمني أو الباحثني.

إذ  املحكمني.  اختيار  الكفاءة يف  بمعيار  األوىل  تتعلق  إليهام.  اإلشارة  توجد مالحظتني جيدر  أنه  إال 
حمدد  جمال  يف  الطويلة  اخلربات  حيث  من  الشخصية  القدرات  جانب  حاليًا  السائدة  املعايري  تسقط 
ألشخاص ال حيملون شهادة جامعية عىل األقل من التخصص األوىل. هذا رغم أن املؤهل العلمي 
الذي متنحه اجلامعة يف أصله إنام هو تعبري عن القدرة عىل تدريس املادة جمال التخصص الذي درسه 
الطالب)9)(. بينام املعرفة يف معناها الالتيني Epistema تستعمل للداللة عىل جممل املعارف الوضعية 

التي تتكون لدى اإلنسان نتيجة ملحاوالته املتكررة لفهم الظواهر واألشياء املحيطة به)0)(.

 Discursive ومعلوم أن املعارف ليست مجيعها نوعًا واحدًا بل عدة أنواع. فمنها املعرفة االستداللية
من  خمتلفة  هي  والتي   Technical والفنية   Vulgar والعامية   Sensible واحلسية   Empiric والتجريبية 
املعرفة املهنية Professional املتصلة بمزاولة مهنة معينة. وذلك ألن فلسفة التعليم اجلامعي عند ربطها 
باملهن والعمل تفرتض قدرة الطالب عىل حتويل معارفه النظرية التي اكتسبها أثناء املرحلة اجلامعية إىل 
قدرات عملية أثناء ممارسته العمل املشابه ملا درسه يف املرحلة اجلامعية. بالطبع هذا ليس تشكيكًا يف 
النظام بقدر ما هو فتح كوة بحثًا عن فرص لالستفادة من مصادر معرفة متلك قابلية للتسخري يف بناء 

جمتمع معريف.

)9)( عبد الفتاح مراد. مصدر سبق ذكره. ص 6).
)0)( عبد الفتاح مراد. مصدر سبق ذكره. راجع صفحتي 6) و5).
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التحكيم. بمعنى أن  الثقافية من  إليه يف هناية هذا اجلزء هو موقع اجلوانب املحلية  ما جيدر أن يشار 
مهنية.  أو  أكاديمية  كوهنا  من  أكثر  ثقافية  معايري  عىل  بعيد  حد  إىل  تعتمد  املوضوعية  غري  اجلوانب 
فجوانب مثل سعة األفق وعدم املحاباة والتجرد واحلياد...الخ تلعب فيها الثقافة دورًا مؤثرًا. وهي 

مجيعها صفات أكثر من كوهنا معايري، ذلك ألن املعايري يشرتط فيها القابلية للمعايرة أو القياس.

التحرير والتحكيم: البعد الوظائفي:

قد تبدو أحيانًا ثمة ارتباكًا فيام يتصل بوظيفتي التحكيم Peer Review والتحرير Editing وربام التدقيق 
Proofreading. ويعتقد البعض أن التحرير والتدقيق يشء واحد، إال أهنام يف واقع األمر مراحل متتابعة. 

رغم أهنا ثالث مهام خمتلفة. وبالتايل وظائف خمتلفة. ويف واقع األمر حيدث التداخل بالشكل الذي 
يبدو وكأنام هي مهمة شخص أو جهة واحدة. فصلت الورقة يف التحكيم فيام سبق وال جمال لتناوله 

مرة أخرى، ولكن من الواضح أن للمحرر واملدقق مهام خمتلفة وإن كانت متشاهبة ومتامثلة أحيانًا.

قبل  واملواد  للبحوث  التقييم  بعملية  ابتدائي خيتص  أو  أويل  بدور  يقوم  املحرر  أن  إىل  الورقة  أشارت 
إرساهلا للتحكيم. وهو هنا يتشابه، إن مل نقل يتامثل مع املحكم. أما املدقق فيقوم بعملية تصحيح للنص 
والعناوين  العلمية  والدرجات  العمل  ومواقع  األسامء  وصحة  والتنسيق  والصياغة  اللغة  حيث  من 
وجود  أن  كام  والصور.  واجلداول  والرسوم  واملوضوع  النص  ومتاسك  واإلحصائيات  واألرقام 
الفراغات واملساحات اخلالية والعناوين اجلانبية ودقة عنوان املوضوع مجيعها من صميم مسؤوليته)))(. 

وربام هنا يتشابه مع املصحح اللغوي فيام يتصل واألخطاء اإلمالئية والقواعد يف النص والعناوين.

إال أن كل هذه املهام بشكل أو آخر من مسؤوليات هيئة التحرير إذ من صميم مهامها ضامن صدور 
أو  هامشها  يف  أو  الورقة  طرف  يف  النص  وجود  مالحظة  ذلك  عىل  ومثال  اجلذاب.  بالشكل  العدد 
وسطها وهل هو مالئم أو ال. واجلامع بني الثالث هو النظر إىل النص مظهرًا وحمتوى بعني الشك إىل 
أن يثبت العكس. وهنا يتشارك املحرر واملحكم واملدقق واملصحح اللغوي يف مجيع مهامهم. وذلك 

)((( Jacci Howard Bear. How To Proofread Text and Layout. Available at: http://desktoppub.about.com/
cs/wpgrammarediting/ht/proofread.htm
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ألن املحرر إضافة إىل ذلك مسؤول عن االنتحال والرسقات العلمية ودقة وصحة التوثيق. وفيام يتصل 
بالتحكيم فإن من املهم أن نضيف هنا أن وظيفة التحرير مل حيدث هلا تغيري يذكر منذ صدور أول عدد 

ملجلة حمكمة وحتى اليوم. إذ ظل املحرر يمثل اآللية األوىل لضامن جودة النرش العلمي)))(.

خامتة:

هذا  أن  يعني  ال  رصامة  بكل  بقواعده  االلتزام  ورضورة  التحكيم  أمهية  عىل  الورقة  هذه  تشديد  إن 
النظام يملك ما يوقف به الرسقات العلمية وحتقيق أصالة البحوث ومنع التكرار بل أثبتت التجربة 
وجود خلل فيه، األمر الذي يفتح الباب أمام البحث عن إجياد سبل لتطويره. حيث وجد أن أشهر 
األوراق العلمية املنشورة مثل ورقة بنية احلمض النووي Structure of DNA التي نرشهتا جملة الطبيعة 

املشهورة Nature عام )95) مل يتم حتكيمها أصاًل)))(.

كام أن هناك أوراقًا مشهورة نرشت بعد حتكيمها إال أنه اكتشف فيام بعد أهنا منحولة مثل ما نرشه جون 
5) ورقة منحولة ومجيعها حمكمة. وليس ذلك فحسب بل  هيندريك سكون الذي اكتشف أنه نرش 
أفتى حمكمون برفض نرش بعض األوراق عىل أساس أهنا ذات قيمة علمية حمدودة وغري مهمة ونالت 
Krebs & Jonson والذي رفضته جملة  )95) مثل بحث أعده كريب وجونسون  جوائز مهمة عام 

الطبيعة ونرشته دورية أملانية ونال جائزة نوبل)))(.

وهذا مما يفتح الباب واسعًا أمام تكهنات حول مستقبل التحكيم كنظام وجزء من سياسة نرش واحدة. 
العينة املستهدفة ذهبت إىل أن نظام  %5) من حجم  فقد وجد يف دراسة أجريت حول املوضوع أن 
يف  أجريت  الدراسة  أن  مالحظة  مع  القادمة)5)(.  السنوات  خالل  تغيريات  سيشهد  احلايل  التحكيم 
الرسية  مبدأ  يشهده  الذي  العميق  االهتزاز  فعاًل ومن ذلك  قد حدث  الذي  األمر  )00) وهو  عام 

)((( http://sunsite.berkeley.edu/web(lib/archive/0307/0254.html
)((( Gerry McKiernan Science and Technology Liberarian and Biographer.Iwa State Universitz Librarz. Ames 
IA.USA.P. 27. Available at: http://www.public.iastate.edu/-APR.ppt
)((( Peggy Dominy. & Jay Bhatt. Is Technology Changing the Way Science is Done and Evaluated? Available at:
http://showme.physics.drexel.edu/bradley/Peggypeer.ppt
)(5( Fytton Rowland. The Peer Review Process. Learned Publishing, No.15, 4)October 2002:247-258.
Available at: http://www.jisc.ac.uk/uploaded-documents/rowland.pdf
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%6) من حجم العينة  يف التحكيم ، وبروز ما يعرف بالشفافية. وقد أشارت الدراسة نفسها إىل أن 
املستهدفة تعتقد أن جانب الرسية لن يعيش طوياًل. ما نرغب أن نختم به هذه الورقة هو حماولة لتفسري 
املشكالت والتحديات التي تواجه التحكيم، وعالقة ذلك بالنرش العلمي، وبناء املجتمعات العلمية 
املتخصصة. وما ظهر هو أن هناك مشكالت متعلقة إما بضعف نظم وأساليب التحكيم املوجودة، أو 
عدم وجود نظام بالكامل. هناك جانب يتعلق بأساليب االتصال وضعف االهتامم بوسائط االتصال 
احلديثة وبشكل خاص الربيد اإللكرتوين ملا له من قدرة عالية يف توفري الزمن ومرونة التعامل يف نقل 

املعلومات.

املراجع املهمة باللغة العربية:

العلمي: أحكام موضوعية أم رؤى  العلمية للتحكيم  املعايري  العزيز.  آل الشيخ ، عمر بن عبد  ( .
ذاتية. ورقة عمل. جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. 9) ذي احلجة 8))) ه�.

بالل ،  أمحد. حول منهجية التحكيم العلمي ودوره يف البحث العلمي العريب:من اإلشكالية إىل  ( .
الشفافية.جملة دمشق للعلوم األساسية ، املجلد )6)( ،العدد األول.000). دمشق.

اجلرف ، ريام سعد. املشكالت التي تواجه حمكمي املؤسسات األكاديمية واملحلية والدولية. كلية  ( .
اللغات والرتمجة. جامعة امللك سعود. السعودية. بدون تاريخ نرش.

اللبنانية  املرصية  الدار  وتنرشه.  علميًا  بحثًا  تكتب  كيف  باربارا.   ، وجاستيل  روبرت   ، داي  ( .
ومؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم. القاهرة. 008).

واالتصال  اإلعالم  جمال  يف  املعلومات  مصادر  بديع.   ، وابوالقاسم  حممد  جاسم   ، جرجيس  5 .
اجلامهريي. مركز اإلسكندرية للوسائط الثقافية واملكتبات. مرص. 998).

املتخصصة  العلمي:الدوريات  االتصال  نظام  ودوره يف  العلمي  التحكيم  الرمحن.  عبد   ، فراج  6 .
نموذجًا. جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
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املراجع املهمة باللغة اإلنجليزية:
Carin7.  M. Olson. Peer Review of the Biomedical Literature. American Journal of 
Emergency Medicine. 8،No.4،July 1990:356(58-.
http8. ://en.wikipedia.org/wiki/peer_review
Fytton9.  Rowland. The Peer Review Process. Learned Publishing، No.15، 4)October 
2002:247(58-. Available at:
http10. ://www.jisc.ac.uk/uploaded-documents/rowland.pdf
Gerry11.  McKiernan. Science and Technology Librarian and Biographer. Iwoa State 
University Library. Ames IA. USA. Available at:
http12. ://www.public.iastate.edu/-APR.ppt.
Kathrine13.  Parker.Open Peer Review: Who Should Determine Quality? Attainable at:
http14. ://www. cwtl/portfolios/k-Parker/DOC/opressay/pdf
J15. .W. Rohewiski & Desirae M. Dominico. Journal of Career and Technical Education. 
Vol.20، No.2، Spring 2004..
Peggy16.  Dominy. & Jay Bhatt. Is Technology Changing the Way Science is Done and 
Evaluated? Available at:
http17. ://showme.physics.drexel.edu/bradley/Peggypeer.ppt
Stevan18.  Harnad. The Invisible Hand of Peer Review.Exploite Interactive No.5، April 
2000. Available at:
http19. ://www.exploite-lib.org/issue5/peer-review/
Tracey20.  Brown. Peer Review and the Acceptance of New Ideas. Oct 2004.Sort Run 
Press Ltd.UK.
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1 - املقدمة:

الشاملة  اجلودة  إدارة  أو  الرشيدة  اإلدارة  إن 
مصطلحات مستحدثة، حتمل يف ثناياها مفاهيم 
إىل  اإلدارة  بفن  تتجه  حديثة  وأساليب  جديدة 
من  مستفيدًة  لللأداء،  الشامل  التجويد  آفاق 
التطوير  أدوات  طالته  الذي  املعارص  وضعها 
جسد  يف  املتجددة  اخلالقة  ووسائله  التقني 
احلياة بأكملها، وموظفًة كل اخلربات والتقانات 
األداء  وتقويم  املنظمة  أهداف  لتحقيق  املتقدمة 
املرتبطة  الداخلية  اإلدارية  أعامهلا  ممارسة  أثناء 
رضاهم  ومدى  ومهامهتم،  العاملني  بوظائف 
جلمهور  خدماهتا  تقديمهم  عند  أو  الوظيفي، 
بوصفهم  رضاهم  عىل  للحصول  املستفيدين 

متلقني للخدمة.

وما نحن بصدده اآلن هو إلقاء الضوء عىل بعض 
مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة ومبادئها وممارساهتا 
َا  ملمِ وذلك  اجلامعية؛  املكتبات  عىل  وتطبيقاهتا 

تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة باملكتبات اجلامعية: 
جامعة اخلرطوم نموذجًا

حممد فيصل عزالدين حسني
أمني مكتبة كريس اليونسكو للمياه

mofa72@yahoo.com

اعلم: العدد السابع
ذو القعدة 1431هـ - أكتوبر 2010م

املستخلص:
تناول الباحث موضوع إدارة الجودة الشاملة بوصفه 
بتطوير  ُيعنى  اإلدارة،  فن  عىل  حديثًا  دخل  مفهومًا 
أسإليب اإلدارة التقليدية، ويدفع هبا إىل آفاق التحسين 
وتقويم  المنظمة  أهداف  تحقيق  أجل  من  المستمر، 

أدائها وتجويده يف مجيع ما تقوم به من أنشطة.
ومبادئ  لمفاهيم  تناوله  خالل  من  الباحث  وَهَدَف 
أمهية  عىل  الضوء  إلقاء  إىل  الشاملة  الجودة  إدارة 
وعىل  المعلومات،  ومراكز  المكتبات  عىل  تطبيقها 
الرتباط  الجامعية؛  المكتبات  الخصوص  وجه 
أهدافها بتنمية المجتمع وتقدمه، فتطبيق إدارة جودة 
شاملة فيها هتتم بتقديم خدمة معلوماتية ذات مستوى 
ما  أهم  من  ُيعد  المستفيد،  رضى  تنال  بحيث  رفيع 
تأدية واجباهتا  الجامعية ويدعمها يف  المكتبات  يميز 

عىل الوجه األكمل.
جامعة  مكتبة  بالدراسة  الباحث  استعرض  وقد 
إدارة  مبادئ  عليه  طبق  نموذجًا  الرئيسة  الخرطوم 
المكتبة  تطبيق  مدى  عىل  للوقوف  الشاملة  الجودة 

لقيم الجودة ومعاييرها.
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للمكتبات اجلامعية من خصوصية اخلدمات التي تقدمها للمجتمع، ومن شمولية األهداف املرتبطة 
بتعليم وتثقيف األفراد واملجتمعات، وربط أنشطتها بمرشوعات التنمية التي تدفع باملجتمعات إىل 

األمام.

2 - مشكلة الدراسة:

نتائج إجيابية أكيدة وحتسينات  الشاملة بشكل منظم يف تسلسل منطقي حيقق  إدارة اجلودة  إن تطبيق 
كثرية يف كل جوانب عمل املنظمة أو املنشأة. ولكن عند حماولة تنزيل إدارة اجلودة الشاملة إىل واقع 
التنفيذ فإن هذه املحاولة جتابه وتصطدم بكثري من العوائق والقيم واملفاهيم اإلدارية القديمة السائدة، 
ومع أساليب عمل وتفكري العاملني يف تلك املؤسسات واملكتبات. لذلك قبل الرشوع يف التطبيق البد 
من قراءة وتقويم مدى رغبة العاملني لتقبل مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة لتصبح ثقافة جديدة حتل حمل 

الثقافة واملفاهيم القديمة.

3– أمهية الدراسة:

تكمن أمهية الدراسة يف أهنا تتناول موضوع إدارة اجلودة الشاملة يف املكتبات اجلامعية، وهي بيئة تفتقر 
إىل دراسات كثرية عىل حد علم الباحث؛ لذا تعد الدراسة مهمة لإلداريني واملتخصصني والعاملني يف 

املكتبات اجلامعية، والباحثني يف هذا املجال.

كذلك تأيت أمهية الدراسة من كوهنا ترفد الباحث بمبادئ ومعايري تطبيق إدارة اجلودة الشاملة، ومعرفة 
إمكانية تطبيقها، واملعوقات التي يمكن أن تواجهها عند التطبيق.

4– أهداف الدراسة:

التعرف إىل واقع وقيم إدارة الجودة الشاملة يف المكتبات الجامعية.   - 1
 2 - التعرف إىل واقع وقيم إدارة الجودة الشاملة بمكتبة جامعة الخرطوم الرئيسة، ومكتباهتا الفرعية.

 3 - معرفة واقع وقيم إدارة الجودة الشاملة لدى موظفي المكتبات، ومدى تطبيق ذلك يف مكتبة 
جامعة الخرطوم.
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5– فرضيات الدراسة:

مكتبة جامعة اخلرطوم الرئيسة ومكتباهتا الفرعية ال تطبق مبادئ ومعايري إدارة اجلودة الشاملة.

6– حدود الدراسة:

تتمثل حمدادت الدراسة يف اآليت:

تغطي الدراسة مكتبة جامعة اخلرطوم الرئيسة ومكتباهتا الفرعية. 1 .
تغطي الدراسة العاملني يف مكتبة جامعة اخلرطوم، واملستفيدين منها. 2 .

تركز الدراسة عىل مدى تطبيق مكتبة جامعة اخلرطوم ملبادئ ومعايري اجلودة الشاملة يف عملياهتا  3 .
اإلدارية والتنظيمية.

7– إجراءات الدراسة:

عينة البحث: مكتبة جامعة اخلرطوم الرئيسية ومكتباهتا الفرعية.

منهج البحث:

اعتمد الباحث عىل املنهج الوصفي التحلييل لصياغة ودراسة اجلانب النظري ملفاهيم ومبادئ إدارة اجلودة 
والسجالت  السنوية  والتقارير  املؤمترات،  وأوراق  السابقة،  الدراسات  الشاملة من خالل االطالع عىل 
اإلدارية ملكتبة جامعة اخلرطوم، وسجالت إدارة القبول باجلامعة، بوصفها مصادر ثانوية جلمع املعلومات. 

ثم استخدم منهج دراسة احلالة يف اجلانب التطبيقي من خالل اإلحصائيات واملالحظات.

تعريف اجلودة:

بأهنا:  للجودة  األمريكية  واجلمعية   ) 1 .ISO(القيايس للتوحيد  الدولية  املنظمة  قمَِبل  من  اجلودة  ُتعّرف 
الدرجة التي ُتشبع فيها احلاجات والتوقعات الظاهرية والضمنية للمستهلك من خالل مجلة اخلصائص 

)1(.)Kotler & Armstrong, 2004: 284 ،38 ،2002 ،الرئيسية املحددة مسبقًا )بن مبارك

عثامن، بابكر مبارك، املدخل إلدارة اجلودة الشاملة، القاهرة: دار غريب للنرش والطباعة 2006م. ص 12  )1(



تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة بالمكتبات الجامعية: جامعة الخرطوم نموذجًا

149

محمد فيصل عزالدين حسين

الدقة يف  2 . “ املعلومات هي  املكتبات ومراكز  اجلودة يف  أن   )2( )عزالدين،2006، ص9(  ويرى 
تقديم اخلدمة أو املعلومة للمستفيد أو الباحث بحيث تكون مالئمة متامًا الستفساراته وُمطابقة 

يف موضوعها ملجال بحثه، يشعر معها بالرضا والفائدة “.

مفهوم اجلودة الشاملة يف املكتبات واملعلومات:

جتدر اإلشارة هنا إىل أن مفاهيم اجلودة ختتلف مداخلها باختالف التخصصات العلمية واملهنية، ويمكننا 
هنا صياغة مفهومني إلدارة اجلودة الشاملة يف املكتبات واملعلومات )عزالدين،2006،ص12( مها:

1 - هي أفضل طريق تحقق من خالله المكتبات ومراكز المعلومات ذاتيتها ووضعها المستقل بوصفها 
وحدة إدارية لها سماهتا الخاصة التي ُتخرجها من دائرة تبعية الظل إلدارات المؤسسة التي تتبع 
لها، بحيث يكون أثرها واضحًا يف دعم الخطط االستراتيجية والمشروعات التطويرية للمؤسسة.

2 - من خاللها ينمو شعور االنتماء وسط العاملين بالمكتبات ومركز المعلومات تجاه منظماهتم؛ 
ويف  داخليًا  المؤسسة  يف  التطوير  عملية  دفع  يف  ومؤثرين  فاعلين  أعضاء  بأهنم  إلحساسهم 
مجهور  قبل  من  االستحسان  تلقى  خدمات  من  يقدمونه  ما  خالل  من  الخارجي  محيطها 

المستفيدين.)3)
تعريف إدارة اجلودة الشاملة:

إدارة اجلودة الشاملة ليس هلا تعريف حمدد، فقد اختلف الباحثني يف ذلك من خالل تعدد التعريفات 
اخلاصة باجلودة الشاملة والتي يمكن أن نذكر منها التعريفات اآلتية:

حتقيق  إىل  هيدف  شامل  تطبيقي  منهج   « بأهنا  الفدرإىل  اجلودة  معهد  قبل  من  تعريفها  تم  وقد  — 
يف  املستمر  التحسني  أجل  من  الكمية  األساليب  استخدام  يتم  إذ  العميل،  وتوقعات  حاجات 

العمليات واخلدمات« )الدرادكة والشبيل، 2002، ص18(.)4(

)2( عزالدين، حممد فيصل، إدارة اجلودة الشاملة يف املكتبات اجلامعية بالتطبيق عىل مكتبة جامعة اخلرطوم الرئيسة وفروعها: )رسالة 
ماجستري( / إعداد حممد فيصل عزالدين؛ إرشاف قاسم عثامن نور ، 2006م . ص 9.

)3( عزالدين، حممد فيصل، مرجع سابق. ص 12
)4( عامد رزق نرص اهلل. ملتقى األساليب احلديثة...، إدارة اجلودة الشاملة وتطبيقاهتا يف املكتبات العامة: تصور مقرتح )ورقة منشورة(، ص176.
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حياول الباحث هنا أن يورد تعريفني من وجهة نظره إلدارة اجلودة الشاملة يف املكتبات ومراكز  — 
املعلومات )عزالدين، 2006، ص13(:

ضبط اإلجراءات والعمليات التي   تعني إدارة اجلودة الشاملة يف املكتبات ومراكز املعلومات “  —
متارسها املكتبات ومراكز املعلومات، لضامن تقديم خدمات معلوماتية تستجيب لالحتياجات 
بحثه وتشعره  تالئم موضوع  بحيث  الدقة،  عالية من  بدرجة  للباحث يف وقت طلبها  املتطورة 

بفائدهتا األكيدة” والرتكيز هنا عىل اخلدمة املعلوماتية املرجعية.
التحسني املستمر لكفاءة األداء يف إدارة املكتبات ومراكز املعلومات، بحيث حتقق الرىض  هي “  —
العلمي  البحث  تفيد  للمستفيدين بدرجة عالية من اجلودة  للعاملني، وتقدم خدماهتا  الوظيفي 
عىل  وانعكاساهتا  اإلدارة  جودة  عىل  الرتكيز  هنا  ويتم  املستفيدين”  وتوقعات  تطلعات  وتشبع 

العاملني واملستفيدين معًا.))(
مبادئ إدارة اجلودة الشاملة:

خدماهتا– تقديم  أثناء  وممارساهتا  عملياهتا  يف  جودة  أعىل  حتقيق  الشاملة–ولضامن  اجلودة  إدارة  إن 
األداء،  يف  املستمر  والتطوير  التحسني  نحو  تقودها  هلا،  هادية  تكون  مبادئ  مجلة  معها  تستصحب 

ويمكننا أن نورد بعض املبادئ اآلتية:

التزام اإلدارة بتطبيق معايري اجلودة من أعىل املستويات وإىل املستويات األدنى، ووضع السياسات واخلطط  1 .
ملواجهة احتياجات متلقي اخلدمة أو السلعة أو املعلومة بصورة تتجاوز توقعاته وتكسبه الرضا.

تأكيد الشعور لكل فرد داخل املنظمة أو املكتبة أو مركز املعلومات باالنتامء، ومن ثم املشاركة  2 .
بفاعلية وأعىل درجة من جودة األداء لتحقيق أهداف منظمته.

التأكيد عىل استمرارية التطوير من أجل تقديم خدمات تريض توقعات املستفيدين 3 .
التأكيد عىل أداء األعامل ومن أول مرة بالدقة املطلوبة، ومنع األخطاء بقدر اإلمكان قبل وقوعها. 4 .

وتوقعاهتم  وتطلعاهتم  رغباهتم  باستقراء  وذلك  املستفيدين،  احتياجات  لتلبية  الدؤوب  العمل  ( .
حول اخلدمة أو السلعة أو املعلومة التي حيتاجوهنا.

))( عزالدين، حممد فيصل، مرجع سابق، ص13.
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التأكيد عىل عنرص املشاركة من مجيع العاملني يف إنجاح أنشطة املنظمة أو املكتبة أو مركز املعلومات  6 .
بأقىص درجة من اجلودة وكفاءة األداء.

عن  واالبتعاد  املوثقة،  واملعلومات  الدراسة  عىل  املبنية  املخططة  القرارات  اختاذ  عىل  التأكيد  7 .
العشوائية والعاطفية يف اختاذ القرارات.

استمراريته،  العمل عىل  ثم  التحسني ومن  ملعرفة جوانب  النشاط  قياس اجلودة يف كل مراحل  8 .
ومواطن القصور، ومن ثم تالفيه ومعاجلته.

تقويم اجلودة عملية مستمرة تتم أواًل بأول يف كل مراحل النشاط وعىل خمتلف مستويات األداء،  9 .
وذلك لدعم قرارات اإلدارة العليا للجودة.

لإلداريني  نصائح  بمثابة  نقطة  عرشة  أربع  اجلودة(  )أيب  بل  اليابانيون  يلقبه  الذي  ديمنج  صاغ  وقد 
املنتج،  العيوب وتطبيق اجلودة قبل مرحلة االنتاج ومنذ تصميم  تدور حول االستمرارية، وفحص 
يف  العمل  وتشجيع  الوظيفي،  األمن  وإشاعة  للعمل،  املالئمة  األدوات  وهيئة  بالتدريب  واالهتامم 
واملعايري  االهداف  استخدام  عن  واالبتعاد  املستمر  للتحسني  اإلحصائية  الطرائق  واستخدام  فريق، 

الكمية، وغريها من املبادئ التي توضح التزام اإلدارة الدائم بمعايري اجلودة يف اإلنتاجية.

ونحن إذا كنا نتطلع إىل دور قائد للمكتبات ومراكز املعلومات يف خدمة معلوماتية مطورة وحمسنة فال 
بد لنا من اإلمساك بأهداب اإلدارة الذكية التي تشتمل عىل اجلودة يف كل إجراءاتنا وخدماتنا املكتبية 

التي تقدم جلميع املستفيدين بالكفاءة واجلودة نفسها وبطرائق متساوية دون متايز.

اإلدارة يف املكتبات اجلامعية:

تعريف إدارة املكتبات:

قبل أن نضع صياغة تعريف إلدارة املكتبات ومراكز املعلومات نورد هنا تعريفًا لإلدارة بشكل عام 
)مهرشي 2001، ص 24()6(:

)6( مهرشي، عمر أمحد . اإلدارة احلديثة للمكتبات ومراكز املعلومات . - عامن: مؤسسة الرؤى العرصية، دار صفاء، 2001 – 1421 هل، 
ص24 - )2.
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هي فن التنبؤ والتخطيط والتنسيق والرقابة )هنري فايول(، ويركز هذا التعريف عىل المبادئ العامة 
لعلم االدارة والعملية اإلدارية.

ويحاول البحث هنا أن يستنبط تعريفًا جديدًا إلدارة المكتبات الجامعية.

السياسات واخلطط، وقيادة األفراد وتوجيههم واكتشاف مهاراهتم  التنظيم ووضع  القدرة عىل  هي 
وإمكاناهتم العملية، وتوظيفها باقىص درجة من خالل تكاملها مع االمكانات املادية والتقنية لتحقيق 

االهداف املرسومة بأقل كلفة وجمهود ويف أقرص وقت ممكن )عزالدين، 2006، ص39()7(.

مكتبة جامعة اخلرطوم الرئيسة )نموذج التطبيق(

نشأة مكتبة جامعة اخلرطوم الرئيسة:

عندما أصبحت كلية غردون التذكارية مركزًا للدراسات اجلامعية يف عام )194 تم مجع ثالثة آالف كتاب 
 Sir Doglass New من املدارس لتكون النواة ملكتبة اجلامعة، وبعد فرتة وجيزة أهدى )سري دوقالس نيوبولد
الكاملة ملكتبة  املجموعة  آنذاك  ثالثة آالف جملد أخرى وهي  السودان  السكرتري اإلداري حلكومة   )Bold

املكونة من آالف  الشخصية  تم إهداء مكتبته  السودان وإفريقيا، وبعد وفاته  السكرتارية وُجلها كتب عن 
املجلدات ملكتبة الكلية باسمه عام 1947 ولذا فهو ُيعد املؤسس احلقيقي ملكتبة اجلامعة. وقد أصبح اسم 
عبد  )األستاذ  توالها  املكتبة  أمني  ُسودنت وظيفة  أن  وبعد  اخلرطوم.  مكتبة جامعة   19(6 عام  املكتبة يف 
الرمحن النرصي( يف عام 8)19 خلفًا( للمسرت جوليف Mr. M. Jolliffe  )الذي كان أمينًا للمكتبة منذ عام 

.)Mr. Tibbifs( وَخَلَفُه بعد ذلك )  Mr. Dean( 194 وكان يساعده(

ووظائف المكتبة مقصورة عىل مساعدة وخدمة مجيع طالب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس 
والطالب والباحثين من خارج الجامعة. وعدد أعضاء هيئة التدريس الذين تخدمهم المكتبة 747، 
أما الطالب الذين يترددون عىل المكتبة يوميًا فهم يف حدود 525 طالًب وطالبة، والمجموع الكيل يف 

إليوم حوإىل4.375 طالبًا وطالبة )حسب إحصائية 2003) ))).
)7( عزالدين، حممد فيصل،مرجع سابق. ص 39.

)8( موقع جامعة اخلرطوم، آخر حتديث يف 10/ 10/ 2003. تاريخ الزيارة يف 2006/11/7.
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جدول )1( أسامء املكتبات بجامعة اخلرطوم وتاريخ إنشائها)))

تاريخ االنشاءاسم املكتبةالرقم

1927مكتبة جممع العلوم الطبية1

1938مكتبة جممع شمبات2

1940مكتبة كلية اآلداب3

)194املكتبة الرئيسة4

1946مكتبة السودان)

1948مكتبة كلية القانون6

2)19مكتبة كلية اهلندسة7

1961مكتبة كلية الرتبية8

1963مكتبة معهد الدراسات التقنية والتنموية9

1964مكتبة معهد الدراسات اإلفريقية واآلسيوية10

1978مكتبة كلية العلوم الرياضية11

1979مكتبة معهد الدراسات البيئية12

التبعية اإلدارية ملكتبة جامعة اخلرطوم الرئيسة وفروعها:

تتبع المكتبة الرئيسة )المركزية( لنائب مدير الجامعة، ويعكس ذلك شيئين )10):

أواًل: الدور األكاديمي واإلداري الذي تؤديه املكتبة لتحقيق أهداف اجلامعة.

بعد  الثاين  المسؤول  كبيرة؛ وذلك ألنه  أكاديمية  أمهية  لها  الجامعة  مدير  لنائب  المكتبة  تبعية  ثانيًا: 
المدير ويحمل مؤهالته نفسها. ويمثل أمين المكتبة أعىل سلطة إدارية فيها.

فئات العاملني ومؤهالهتم الدراسية:

ينحصر تقويم العاملين بمكتبات جامعة الخرطوم يف أربع فئات:

)9( كروم، عفاف مصطفى حامد . مكتبات جامعة اخلرطوم: دراسة حتليلية للواقع والتخطيط إلدخال نظام إىل )رسالة دكتوراه( ، إرشاف 
شعبان عبدالعزيز خليفة . - القاهرة : جامعة القاهرة – كلية اآلداب–قسم املكتبات والوثائق واملعلومات، 2000 ، ص )).

)10(  عفاف كروم، مرجع سابق،9).
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بـ  عليهم  ويطلق  والمعلومات،  المكتبات  يف  بكالوريوس  درجة  عىل  الحاصلون  األوىل:  الفئة 
)المتخصصين(.

الفئة الثانية: المتخصصون الموضوعيون يف غير تخصص المكتبات، الحاصلون عىل بكالوريوس 
بمرتبة الشرف )مساعدو هيئة التدريس(، وهؤالء يلحقون بالدبلوم العإىل يف المكتبات 

والمعلومات بكلية اآلداب.

الفئة الثالثة: الحاصلون عىل مؤهالت أدنى من الجامعية وهم مالزمو ومساعدو المكتبة.

الفئة الرابعة: العمالة العادية، وهم الذين ال يحملون مؤهالت جامعية وال متوسطة)11).

جدول )2( توزيع الفئات املختلفة يف مكتبة جامعة اخلرطوم الرئيسة وفروعها للعامني 85)1–86)1م

الفئة األوىل:املكتبة
ختصص مكتبات

الفئة الثانية: املؤهلون
املوضوعيون

الفئة الثالثة:
مالزمون ومساعدون

الفئة الرابعة:
العاملة العادية )ال حيملون 

مؤهالت جامعية وال متوسطة(

49710املكتبة الرئيسة

242 - الرتبية

342 - اهلندسة

332 - القانون

2)12الطب

1332شمبات

6222620املجموع

)11( عفاف كروم،، مرجع سابق، ص69.
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جدول )3( توزيع الفئات املختلفة بمكتبة جامعة اخلرطوم الرئيسة وفروعها للعامني 6))1–7))1م

الفئة األوىل:املكتبة
ختصص مكتبات

الفئة الثانية: املؤهلون
املوضوعيون

الفئة الثالثة:
مالزمون ومساعدون

الفئة الرابعة:
عاملة عادية

1871014 - املكتبة الرئيسة

2) - 21 - كلية الرتبية بمجمع أمدرمان

63 - 33 - كلية اهلندسة والعامرة

4 - كلية القانون 

114 - 4) - جممع العلوم الطبية 

62343 - جممع شمبات

7221 - مكتبة كلية العلوم الرياضية

8111 - مكتبة كلية الدراسات التقنية والتنموية

23 - )9 - كلية اآلداب

21 - 101 - معهد الدراسات اإلفريقية واآلسيوية

21 - 111 - مكتبة معهد الدراسات البيئية

اجلدول )4( عدد العاملني يف املكتبة حسب مؤهالهتم األكاديمية 
وهيكلهم الوظيفي لعام 2006 )بتاريخ 2006/12/4م(

العددالوظيفةالرقم

28أمناء مكتبات)جامعيون(1

14مساعد أمني مكتبة )متدرجون(2

61مالزمو املكتبة )شهادة سودانية(3

)2مالزمو املكتبة )وظائف عاملية(4

7فنيو التجليد) 

9الكتبة6 

28الفراشون8

172املجموع

املصدر: سجالت مكتب املرشف اإلداري ملكتبة جامعة اخلرطوم
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اجلدول )5( احتياجات املكتبة الرئيسة جلامعة اخلرطوم ومكتباهتا الفرعية من العاملني لعام 2007م

عاملمالزم مكتبةم. أمني مكتبة متخصصالقسمالرقم

 - 22قسم التزويد1

2 - 1مكتبة اهلندسة2

 - 22مكتبة السودان3

3 - 1قسم خدمات القراء4

263مكتبة األمم املتحدة)

132مكتبة شمبات6

143مكتبة الرتبية7

 -  -  - املكتبة اإللكرتونية8

121مكتبة التمريض9

21 - مكتبة العلوم10

1 -  - مكتبة القانون11

 -  -  - مكتبة الطب12

121مكتبة اآلداب13

1 - 1قسم الفهارس14

املصدر: سجالت مكتب املرشف اإلداري ملكتبة جامعة اخلرطوم

جدول )6( عدد الوظائف الذي يمثل احلد األدنى إلدارة وتسيري عامدة املكتبات
للهيكل املقرتح حتى عام )200م دون اعتبار للمكتبات التي ُتَضّم إليها يف هذه الفرتة

عدد الوظائف* الدرجة الوظيفية اسم الوظيفة

1 أستاذ أخصائي مكتبات ومعلومات

1 أستاذ مشارك أخصائي مكتبات ومعلومات)أ(

2 أستاذ مساعد أخصائي مكتبات ومعلومات )ب(

14 حمارض أخصائي مكتبات ومعلومات )ج(

(0 مساعد تدريس م. أخصائي مكتبات ومعلومات
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عدد الوظائف* الدرجة الوظيفية اسم الوظيفة

12 الثالثة مراقب مكتبة أول

4 اخلامسة مراقب مكتبة )أ(

6 السابعة مراقب مكتبة )ب(

22 الثامنة مالزم مكتبة أول

2 العارشة مالزم مكتبة )أ(

48 السابعة مالزم مكتبة )ب(

62 الرابعة عرشة مالزم مكتبة

1 مساعد مسجل رئيس الوحدة اإلدارية

1 الدرجة الثانية املرشف اإلداري

1 الدرجة الثالثة مالحظ املكتبة

1 الدرجة اخلامسة م. املراقب املايل

8 الدرجة الثامنة كتبة

املصدر: التقرير السنوي للمكتبة الرئيسة وفروعها )سبتمرب 2004 - 2005م(

جدول )7( الدورات التدريبية ألمناء املكتبات للعام 2004 - 2005
عدد 

املكانالتاريخاسم الدورةاملتدربني

داتانت – اخلرطومإبريل )200شبكة املكتبة االفرتاضية للجامعات السودانية1
جامعة اخلرطوم كلية الزراعةيوليو )200إدارة وتقانة مصادر املعلومات الزراعية1
1// // ////// //

مركز السودان للهندسة واملعلومات أغسطس )200الدورة التدريبية الشاملة حول املكتبة اإللكرتونية1
الرقمية SEDIC–اخلرطوم

1// // ////// //
1
1
1ISBN املكتبة الوطنية–اخلرطومالرتقيم الدويل املوحد
اإلذاعة السودانيةاملكتبات يف عرص املعلومات1
1IDAMS200(معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية

املصدر: التقرير السنوي للمكتبة الرئيسة وفروعها )سبتمرب 2004 - 2005م(
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جدول )8( نمو املكتبة يف الفرتة من 47)1 حتى 2003 )12)

عدد الدورياتحجم املجموعاتالعام

194716.(00170

19(122.217416

19(8 / 19(761.6071178

1964 / 196312(.9(3422(

19813(9.692(140

200337(.7(7

املصدر: التقرير السنوي للمكتبة الرئيسة جلامعة اخلرطوم وفروعها)سبتمرب 2004 - 2005)

جداول ))( سري عملية التزويد ملكتبات جامعة اخلرطوم للفرتة من سبتمرب 2004م إىل أغسطس 2005م

النسبة )عريب(أخرىإنجليزيعريبالعدد املكتبة 
النسبة 

)إنجليزي(
النسبة 

)أخرى(

%9%0)%78714441)6663)11 - الرئيسة

 - %9%91 - 211101 - الصوتية

 - %38%62 - 439266)370 - القانون

 - %70%30 - 94221)431 - شمبات

 - %7)%43 - 19684112) - العلوم الرياضية 

%26%18%6)43303100140)6 - مكتبة الرتبية 

 - %70%30 - 7484147337 - اهلندسة 

 - %100 -  - 212 - 8212 - الطب

 - %)2%)7 - 02167)9669 - السودان

%6%47%47012214220328447املجموع

املصدر: التقرير السنوي للمكتبة الرئيسة جلامعة اخلرطوم وفروعها)سبتمرب 2004 - 2005)

)12(  معتصم عبداهلل املهدي. تقويم استخدام تقانة املعلومات بمكتبة جامعة اخلرطوم )ماجستري( ، إرشاف رضية آدم حممد . - اخلرطوم : 
.2004 العليا - اآلداب–قسم علوم املكتبات واملعلومات،  جامعة اخلرطوم – كلية الدراسات 
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جدول )10( يوضح متوسط احلضور إليومي لرواد املكتبة الرئيسة
خالل سبتمرب 2004 - سبتمرب 2005م 

مواسم االمتحاناتاأليام العاديةالساعات

813883607

1029224741

123244394(

133231339(

16328(4(32
183081408(
1917893733
2013462674
21 - 3120
22 - 2674

عدد املقاعد: 667 عدد الطاوالت: 132 عدد املجلدات 649)9
جدول )11( متوسط احلضور إليومي لرواد مكتبة جممع العلوم الطبية

خالل سبتمرب 2004 - سبتمرب 2005م

مواسم االمتحاناتاأليام العاديةالساعات

86(22(

10((180

123(220

1660280

1842300

192(3(0

202(200
21180
22100
23
24

عدد الطاوالت: 68 عدد الكرايس: 444 عدد املجلدات: 17000
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جدول )12( متوسط احلضور اليومي لرواد مكتبة القانون
خالل سبتمرب 2004 - سبتمرب 2005م

مواسم االمتحاناتاأليام العاديةالساعات

840120

10(01(0

1270200

1460300

16180300

18190320

20180200

22180280

عدد املقاعد: 0)3 عدد الطاوالت: 88 عدد املجلدات )بام يف ذلك الكاونرت(: 21)7

جدول )13( متوسط احلضور اليومي لرواد مكتبة شمبات
خالل سبتمرب 2004 - سبتمرب 2005م

مواسم االمتحاناتاأليام العاديةالساعات
ال توجد إحصائية - 8

10(3
12 - 
13 - 
16 - 
186

عدد الطاوالت 127 عدد الكرايس 494 عدد املجلدات 26447



تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة بالمكتبات الجامعية: جامعة الخرطوم نموذجًا

161

محمد فيصل عزالدين حسين

جدول )14( متوسط احلضور اليومي لرواد مكتبة الرتبية
خالل سبتمرب 2004 - سبتمرب 2005م

مواسم االمتحاناتاأليام العاديةالساعات العادية
8(99((6(

106817320
12(904642
132681410
166(43430
18449620(
19343106(
20122720

عدد املقاعد: 297 عدد الطاوالت: 10 عدد املجلدات: 6800

جدول )15( متوسط احلضور اليومي لرواد مكتبة اهلندسة
خالل سبتمرب 2004 - سبتمرب 2005م

مواسم االمتحاناتاأليام العاديةالساعات العادية
86(240

1090320
127(380
137(380
16120400
1812(420
19120410
2070400
214(380
222(3(0
232(320

عدد املقاعد: 420 عدد الطاوالت: 68 عدد املجلدات: 22000 تقريبًا
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النتائج واملناقشة:

من خالل دراسة الباحث إلدارة اجلودة الشاملة يف إطارها النظري والتطبيقي، ووقوفه عىل املعايري 
التي صاغها املهتمون بإدارة اجلودة الشاملة يف جمال اخلدمات املعلوماتية يف املكتبات اجلامعية، ومن 
خالل تطبيق هذه املعايري عىل مكتبة جامعة اخلرطوم الرئيسة وفروعها من واقع ما حتصل عليه من 
معلومات وإحصاءات عن طبيعة سري العمليات اإلدارية والفنية واخلدمة املعلوماتية بمكتبة اجلامعة؛ 
املعلومات اآلتية ليستعني هبا يف مناقشة فرضيته يف أن مبادئ اجلودة  الباحث أن جيمع  فقد استطاع 
الشاملة ال تنطبق عىل مكتبة جامعة اخلرطوم الرئيسة ومكتباهتا الفرعية فيام يتعلق باخلدمات املعلوماتية 

واملؤهل األكاديمي وتدريب العاملني ورىض املستفيدين وتلبية احتياجاهتم، واملالحظات هي:

1/  التغير المستمر للهياكل التنظيمية واإلدارية لمكتبة جامعة الخرطوم الرئيسة، وهذا يعكس عدم 
التخطيط االستراتيجي نتيجة لتغير اإلدارات. فهنالك هيكل تنظيمي معمول به منذ العام 5)19 
- 1990 )انظر الملحق )1،2((، تم تغييره هبيكل تنظيمي مقترح للعام 1994 – 1999 )انظر 

الملحق )3((، كذلك تم اقتراح هيكل تنظيمي آخر 2004 – 2009 )انظر الملحق )4)).
2/  من الجدول )2( والجدول )3( نجد:

أن عدد المتخصصين يف المكتبات للعام 5) - 6)19 بلغ )6( متخصصين بالمقارنة بالعام 96  أ -  
- 1997 فقد بلغ العدد ))1( متخصصًا يف ست مكتبات هي: المكتبة الرئيسة، مكتبة التربية، 
ومكتبة الهندسة، ومكتبة القانون، ومكتبة الطب، ومكتبة شمبات. وهذا يعني أنه طيلة عشرة 

سنوات زاد عدد المتخصصين إىل )12( متخصصًا فقط.
األعوام  يف  والقانون  والهندسة  التربية  مكتبات  مثل  المتخصصين  من  المكتبات  بعض  خلو   - ب 

5)19 – 6)19، ومثل مكتبة القانون يف العام 1996–1997.
ج - أن المؤهلين الموضوعيين يف المكتبات الست بلغ عددهم )22( يف العام 5) – 6)19 بالمقارنة 
بعدد )7( موضوعيين يف العام 96 – 1997، وهذا يعني أن عدد الموضوعيين أخذ يف التناقص 
بمقدار )15( موضوعي خالل فترة عشر سنوات من 6) – 1997، وتم إحاللهم بالمكتبيين 

المتخصصين.
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د - أن عدد المالزمين قد بلغ يف المكتبات الست )26( يف العام 5)19–6)19 بالمقارنة بـ )36) 
يف العام 1996 – 1997، بزيادة )10( مالزمين طيلة عشر سنوات.

3/ وبعقد مقارنة بني اجلدول )3(، واجلدول رقم ))(، نجد:

 ) أن عدد األمناء املتخصصني مل يزد من عام 1997 وحتى عام 2006م. إذ بلغ عددهم )28أ. 
متخصصًا. وهذا يعني أن املكتبة مل تتوسع يف تعيني املتخصصني طيلة عرش سنوات.

( مالزمًا  أن عدد املالزمني )شهادة ثانوية سودانية + وظائف عاملية( قد بلغ )86( بزيادة )49ب. 
يف العام 2006، وهذا يعني توسعًا يف تعيني مالزمي املكتبات.

4/ من اجلدول )6(، نجد أن احتياجات مكتبات جامعة اخلرطوم املطلوبة للعام 2007 هو )13( 
أخصائيًا. يرى الباحث أنه إذا متت إجازة هذه الوظائف ستشهد املكتبة طفرة نسبية يف تعيني األخصائيني 

باملقارنة بالسنوات السابقة.

)/ الحظ الباحث عدم ظهور فئة املؤهلني املوضوعيني ضمن القوة العاملة للعام 2007 وال حتى يف 
اهليكل الوظيفي املقرتح حتى عام 2009، انظر ملحق )4(، مما يعني إلغاء هذه الوظيفة.

وأن   ،)23( عدد  هو   2007 للعام  املالزمني  من  املكتبة  احتياجات  أن  يوضح   ،)6( اجلدول   /6
احتياجات املكتبات من املالزمني هو )62( مالزمًا، يف اهليكل التنظيمي املقرتح حتى عام 2009.

والشكل اآليت يوضح مقارنة بني القوى العاملة خالل الفرتة )198 – 2006:
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7/ من الجدول )7(، نجد أن الدورات التدريبية ألمناء المكتبات للعام 2004 - 2005 هي )6) 
دورات تدريبية استفاد منها )10( مكتبيين متخصصين.

الفئات  أن  نجد   ،2007–2006 للعام  الخرطوم  بجامعة  القبول  إدارة  سجالت  إىل  بالرجوع   /(
اآلتية تمثل المستفيدين من المكتبة وهي:

أ - الطالب المقبولون للعام 2006 – 2007 هو )5،559( طالبًا وطالبة.
ب - طالب المستويات األخرى 2006 - 2007 وعددهم )11،372( طالبًا وطالبة.

والبالغ عددهم )3720)   ،2005 –  2004  -  2003 العليا لألعوام  الدراسات  ج - عدد طالب 
طالبًا وطالبة )13).

9/ من الجداول )10(، )11(، )12(، )13(، )14(، )15( نجد:
الرئيسة، ومكتبات:  العادية خالل ساعة لرواد المكتبة  أ - أن متوسط أعىل حضور يومي يف األيام 
الطب، والقانون، وشمبات، والتربية، والهندسة بالترتيب هو )5)32، 65، 190، 53، 25، 

1)6، 125( طالبًا وطالبة يف الفترة من سبتمبر 2004 – سبتمبر 2005.
ب - أن عدد المقاعد المتوفرة هبذه المكتبات بالترتيب هو عىل النحو اآليت: )الرئيسة 667، الطب 

)13( وزارة التعليم العايل، سجالت إدارة القبول للعام 2006 – 2007.
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 القوى العاملة بمكتبة جامعة اخلرطوم خالل الفرتة من 1985 - 2006

املتخصصون
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قليلة  األعداد  وهذه   ،)420 الهندسة   ،297 التربية   ،494 شمبات،   ،350 القانون   ،444
الفعيل  العدد  ما–مع  يتناسب–إىل حد  أنه  الرغم من  للمستفيدين، عىل  الكيل  بالعدد  بالمقارنة 

لمستخدمي المكتبات.
فترة  يف  خصوصًا  المستفيدين  إلجالس  المقاعد  تكفي  وال  المكتبة  تضيق  الذروة  وقت  يف   - ج 
بلغ  بينما  إن عدد مقاعدها )667(،  الرئيسة حيث  المكتبة  االمتحانات، ويظهر ذلك جليًا يف 

معدل أعىل حضور للمستفيدين يف فترة االمتحانات خالل ساعة )4741( مستفيدًا.
د - قلة عدد مستخدمي المكتبة بالمقارنة بالمجموع الكيل للمستفيدين، باستثناء فترة االمتحانات، 
مما يشكل مؤشرًا لعدم جاذبية المكتبة، وعدم اختيار المستفيد لها بوصفها خيارًا مثاليًا أول 

لالطالع واالستخدام، وربما يرجع ذلك إىل:
1/ عدم توافر حاجات المستفيد الكاملة من المعلومات والمراجع هبذه المكتبات.

2/ عدم مالءمة بيئة هذه المكتبات للطالع واالستخدام.
3/ أسباب أخرى تخص المستفيدين.

والشكل اآليت يمثل مقارنة بني عدد املقاعد بكل مكتبة وأعىل حضور يف األيام العادية للمكتبة:
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والشكل اآليت يمثل مقارنة بني عدد املقاعد بكل مكتبة وأعىل حضور للمكتبة يف االمتحانات:
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10/ من اجلدول )8( نجد:

أن حجم املجموعات هو )359،692( للعام 1981، وحجم املجموعات للعام 2003أ.  هو 
)375،757(، أي بزيادة )16،066( وعاء معلومات خالل )22( عامًا، أي بمعدل )730( 

وعاًء كل عام تقريبًا.
( للعام  من اجلدول )9(، نجد أن املجموع الكيل للمواد التي زودت هبا املكتبة بلغ )4.701ب. 
2004 - )200، وهذا يعني تقدمًا مطردًا يف سياسة التزويد. ولكن جيب أال نغفل نقطة هامة 

وهي الزيادة املطردة يف عدد املستفيدين كذلك.
11/ ال توجد ميزانية منفصلة.

ومن هذا التحليل خيلص الباحث إىل أن مبادئ اجلودة الشاملة ال تنطبق عىل مكتبة جامعة اخلرطوم 
الرئيسة، ويرجع ذلك إىل:
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عدد املقاعدأعىل حضور للمستفيدين
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 الشكل )3(
 مقارنة بني عدد املقاعد بكل مكتبة وأعىل ضور يف أيام االمتحانات خالل ساعة

يف الفرتة من 1985 - 2006

اهلندسة الرتبية القانون الطب
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أن منصب عميد املكتبات واإلدارات العليا باملكتبة يف الغالب يتقلدها أساتذة خارج ختصص  1 .
املكتبات؛ مما يسبب فجوة بني اإلدارات الوسطى من املتخصصني يف جمال املكتبات؛ مما جيعلهم 

غري متعاونني يف تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة.
أن القوى العاملة من املتخصصني بمكتبة جامعة اخلرطوم الرئيسة وفروعها غري كافية. 2 .

أن بعض املكتبات ختلو إدارهتا من املتخصصني. 3 .
أن التوسع يف تعيني املتخصصني من أمناء املكتبات يسري ببطء شديد. 4 .

أن التوسع يف تعيني املالزمني يف توسع. ( .
هيئة تدريس( يف  أن أعداد الفئات املستفيدة من املكتبات )طالب بكالوريوس - دراسات عليا – . 6

زيادة مستمرة ال تقابلها زيادة يف تعيني املؤهلني يف جمال املكتبات واملعلومات.
أن وظيفة املؤهلني املوضوعيني قد ُألغيت. 7 .

أن فرص التدريب الداخيل قليلة جدًا. 8 .
أن فرص التدريب اخلارجي نادرة جدًا. 9 .

أن املتخصصني احلائزين عىل درجة األستاذية ودرجة األستاذ املشارك قليلون جدًا 10 .
أن أمناء املكتبات الذين ترقوا إىل درجة األستاذ واألستاذ املشارك واألستاذ املساعد نادرة جدًا. 11 .

أثاث املكتبة ال يواكب أعداد املستفيدين املتزايدة. 12 .
حجم املقتنيات ال يتناسب مع حجم املستفيدين. 13 .

سياسة التزويد وبناء املجوعات غري واضحة. 14 .
اعتامد ميزانية املكتبة عىل إيرادات اجلامعة املتذبذبة. 1( .

الدخول املتأخر للتقنية احلديثة يف األعامل اإلدارية والفنية باملكتبة. 16 .
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التوصيـــــــــــات:

حث اإلدارة باملكتبة عىل أمهية تطبيق اجلودة الشاملة واإلدارة وفقها، وأن تكون أهداف املكتبات  1 .
جودة  بأعىل  املعلوماتية  اخلدمة  وتقديم  ورغباهتم،  املستفيدين  احتياجات  تلبية  إىل  موجهه 

وكفاءة.
نقل خربات املكتبات ومراكز املعلومات التي نجحت يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة. 2 .

كبرية  كل  يف  تدخل  دون  السلطة  املوظفني  بإعطاء  اجلودة  نظام  تطبيق  ملتطلبات  اإلدارة  تفهم  3 .
وصغرية.

إجياد موارد دائمة وثابتة ومستقلة لدعم ميزانية املكتبة. 4 .
عىل  والعمل  باجلامعة،  واملعلومات  املكتبات  قسم  خرجيي  من  املتخصصني  تعيني  يف  التوسع  ( .

تأهيلهم باستمرار.
التعليم  يف  بقليلة  ليست  استثامرات  ختصيص  تتطلب  الشاملة  اجلودة  فإدارة  املستمر،  التدريب  6 .
والتدريب، وعىل اإلدارة العليا اإليامن بأمهية تدريب العاملني بصفة دائمة حتى حتصل عىل أعىل 

كفاءة وتقديم أجود خدمة ممكنة.
ختصيص قسم للجودة بمكتبة جامعة اخلرطوم بام يضمن تطبيق مجيع العاملني ملواصفات اجلودة  7 .

يف كل مراحل العمل.
رضورة االهتامم بحوافز العاملني يف املكتبات بشقيها املادي واملعنوي. 8 .

اعتامد سياسة تزويد واضحة تلبي احتياجات املستفيدين وتكسب رضاهم. 9 .
التحسني املستمر لتجهيزات املكتبة وأثاثها. 10 .

وتصنيف  فهرسة  من  األساسية  الفنية  العمليات  يف  العاملية  األنظمة  استخدام  وتطوير  تعزيز  11 .
ما  متابعة  واستمرارية  األنظمة،  هذه  بتطبيق  العليا  اإلدارة  اهتامم  استمرارية  ورضورة  باملكتبة، 

يطرأ عليها من مستجدات.
. 12 رضورة تعزيز وتطوير وتشجيع استخدام املكتبات للتقنية احلديثة يف مجيع عملياهتا لكوهنا عنرصًا 

مهاًم من عنارص إدارة اجلودة الشاملة.
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اخلامتة:

البحثية  باملؤسسات  الشاملة  اجلودة  مبادئ  لبعض  األساسية  املفاهيم  بعض  بعرض  الباحث  قام 
واملتمثلة يف قطاع املكتبات ومراكز املعلومات، والتي توضح مدى أمهية تطبيق بعض املحاور البحثية 
التي تتبناها إدارة اجلودة الشاملة، وقام بمقارنتها بمكتبة جامعة اخلرطوم للوقوف عىل مدى تطبيقها 

للجودة بمكتباهتا املختلفة.

وعليه فإنه جيب عىل املكتبات ومراكز املعلومات–وبخاصة املكتبات اجلامعية–أن حتمل عىل عاتقها 
عبء زيادة الوعي بأمهية تطبيق املعايري واملواصفات التي حتث عليها اجلودة، والعمل عىل وضع برامج 
خاصة لتطبيقها عىل املؤسسات املعلوماتية، والعمل عىل تدريب مجيع العاملني بتلك املؤسسات عىل 

مستوى اإلدارات واألقسام التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتطوير املكتبات ومراكز املعلومات.

املكتبات  أيضًا عىل  الربحية، فقد طبقت  املؤسسات والرشكات  الشاملة  إدارة اجلودة  فمثلام شملت 
ومنظامت املعلومات، وسوف يمتد أثرها وثقافتها لتعم املجتمع بكامله.

وبذلك  الشاملة.  اجلودة  منظامت  تكوين  واملنافسة هو  للتقدم  السفر  التغيري سيزداد وجواز  فمعدل 
فإن املكتبات يف حاجة إىل مراجعة شاملة لتنظيامهتا التقليدية وإداراهتا الكالسيكية، وعليها املبادرة إىل 
تطبيق نظم اجلودة يف عملها ألن املكتبات اجلامعية هي منارة العلم والتقدم والعمود الفقري للتقدم 

يف مجيع مناحي احلياة.

املراجع:

األكاديمية  المكتبات  يف  دراسات  الجامعية:  المكتبات  عبدالهادي،  فتحي  محمد  بدر،  أمحد   -  1
والشاملة. - ط2)منقحة ومزيدة(. - القاهرة: مكتبة غريب، )197، ص 259.

المعلومات:  ومراكز  المكتبات  إلدارة  الحديثة  األساليب  ملتقى  مجاهد.  مجاهد  مجال  أماين   -  2
أوراق عمل وبحوث ))1 - 20 ديسمبر – كانون األول: 2005: اإلسكندرية(، إدارة الجودة 
الشركة   - منشورة(.  )ورقة  التعليمية  بالمؤسسات  المكتبات  أقسام  عىل  وتطبيقاهتا  الشاملة 

العربية المتحدة للتسويق والتوريدات: اإلسكندرية، ص )5–75.
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وبحوث ))1 - 20 ديسمبر – كانون األول: 2005: اإلسكندرية(، تطبيق مبادئ إدارة الجودة 
العربية  المعلومات: مفاهيم أساسية )ورقة منشورة(. - الشركة  المكتبات ومراكز  الشاملة يف 

المتحدة للتسويق والتوريدات: اإلسكندرية، ص 44–55.
9 - عفاف مصطفي حامد كروم. مكتبات جامعة الخرطوم: دراسة تحليلية للواقع والتخطيط إلدخال 
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أوراق  المعلومات:  ومراكز  المكتبات  إلدارة  الحديثة  األساليب  ملتق  نصراهلل.  رزق  عماد   -  10
عمل وبحوث ))1 - 20 ديسمبر – كانون األول: 2005: اإلسكندرية(، إدارة الجودة الشاملة 
وتطبيقاهتا يف المكتبات العامة: تصور مقترح. - الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات: 

اإلسكندرية، ص 174 - 200.
11 - عمر أمحد مهشري. اإلدارة الحديثة للمكتبات ومراكز المعلومات. - عّمان: مؤسسة الرؤى 
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أواًل/ اإلطار املنهجي:

املقدمـــــــــة:

ُيمكن اجلزم بأنه عندما يبدأ جمتمع ما يف 
مواكبة طريق التقدم متهيدًا لبناء حضارة 
رصينة تقوم عىل أسس سليمة، فإن من 
جهازه  قوة  هي  التنمية  إشارات  أول 
االتصالية.  وسائله  وتطور  اإلعالمي 
اإلعالم  وسائل  من  اإلذاع��ة  وُتَعد 
يف  واملهم  الكبري  الدور  وذات  املؤثرة 
صناعة الشخصية الثقافية ألي أمة، فهي 
تتميز عن بقية وسائل اإلعالم األخرى 
الفائقة  قدرهتا  أمهها  من  كثرية  بميزات 
منذ قرٍن من الزمان عىل ختطي احلواجز 
واملسافات الشاسعة وإمكانية االستفادة 
منها من أي مكان ويف أي وقت إضافة 
وعالقة  تواصاًل  خلقت  اإلذاعة  أن  إىل 

مستديمة مع مستمعيها.

األرشفة يف مكتبة إذاعة جدة

أ. منار غازي الجدعاين
mr40007@hotmail.com

أ.د. حسن عواد السرحيي
alsereihy@yahoo.com

جامعة الملك عبدالعزيز

اعلم: العدد السابع
ذو القعدة 1431هـ - أكتوبر 2010م

المستخلص:
تناولت الدراسة موضوع األرشفة اإلذاعية يف المملكة 
إذاعة جدة كدراسة  مكتبة  السعودية واتخذت  العربية 
حالة يف هذا الجانب، وهدفت إىل التعرف عىل المكتبة 
تنظيمها  وُطرق  ومحتوياهتا  هبا،  والعاملين  ومقوماهتا 
ومدى استخدام التقنية يف أرشفة مقتنياهتا، وإيجابيات 
الُمستخدم،  اإلذاعية  المواد  أرشفة  نظام  وسلبيات 
التي  والمقترحات  النتائج  من  لمجموعة  والوصول 
يف  اإلذاعية  األرشفة  واقع  وتحسين  تطوير  يف  تساهم 
الحالة  دراسة  منهج  ُأستخدم  ذلك  وألجل  المكتبة. 
مع  الُمقننة  المقابالت  وإجراء  المكتبة  مقر  زيارة  وتم 
مدير المكتبة والعاملين، واعتماد المالحظة المباشرة 
عبر استمارة المالحظة يف متابعة أعمال المكتبة وتنظيم 
محتوياهتا. وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها 
التدريبية  بالدورات  بالمكتبة  العاملين  اشتراك  عدم 

الُمتعلقة بالعمل األرشيفي اإلذاعي. 
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احلياة  متثل  فريدة  معلومات  عىل  حتتوي  التي  اإلذاعية  ملوادها  ضخمة  أرشيفات  اإلذاعات  وتضم 
الفكرية والسياسية واالجتامعية والثقافية التي مرت هبا الدولة خالل حقب تارخيية متعاقبة وبالتايل 
فإن األرشيف اإلذاعي ُيمثل ذاكرة األمة وعنوان حضارهتا وحصيلة التجارب املاضية وخمزون اخلربة 
للمستقبل، ومن هذا املنطلق ندرك مدى جسامة املسؤولية امللقاة عىل عاتق هيئات اإلذاعة يف احلفاظ 

عىل ما أؤمتنت عليه من الرتاث الصويت.

وقد تنبهت اإلذاعات ألمهية األرشيف السيام يف الدول املتقدمة، فتطورت نظريات وأساليب حلفظه، 
واستخداماته.  األرشيف  حفظ  تنظم  التي  الترشيعات  تطور  والكمي  النوعي  التطور  هذا  وواكب 
ومع مطلع القرن 21 ظهرت أساليب تقنية جديدة حلفظ املواد اإلذاعية وأرشفتها عرب نظم األرشفة 
اإللكرتونية وحتويلها للشكل الرقمي، وقد تطور هذا األسلوب اجلديد مع تطور الشبكات واحلاسبات 
وسعة الذاكرة الرقمية وتطور برجميات احلفظ واسرتجاع املعلومات. هذا ومل حيظ موضوع أرشفة املواد 
اإلذاعية باالهتامم الكايف يف الوطن العريب، إذ حيتاج إىل دراسات تتناوله من جوانبه املختلفة. وهتدف 
هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء عىل ممارسات مكتبة إذاعة جدة يف تنظيم وأرشفة موادها اإلذاعية ومدى 

استخدامها للتقنية يف أرشفة موادها.

مشكلة الدراسة:

منذ نشأة اإلذاعات واجلمهور يأمل أن جيد منها ما حيتاجه بالطريقة امُلثىل واألرسع من العلوم واملعرفة 
والرتويح واألخبار املحلية والعاملية، ومع تطور تقنية املعلومات أصبح املؤمل أكثر من ذلك. فاملادة 
اإلذاعية ُتعد وجبة مهمة للمستمع وقد تكون ثرية أو ال تكون، وعنارص الثراء تتحكم فيها عوامل 
الزمن ترتاكم وتتجمع  املادة اإلذاعية، ومع مرور  عدة منها جودة وأصالة وأمهية ومجاهريية وفائدة 
يف أرشيف اإلذاعة هذه املواد اإلذاعية املتنوعة وتزيد هذه احلصيلة بشكل يومي ويصبح من األمهية 
املحافظة عليها وترتيبها وتنظيمها بحيث ُيمكن الوصول ألي مادة منها وقت احلاجة وبأرسع وقت. 
وتعتمد املكتبات اإلذاعية عىل نظم لألرشفة وطرق حفظ واسرتجاع مُتكنها من العمل بشكل مهني 
وهذا عنرص مهم من عنارص نجاح هذه املكتبات يف أداء رسالتها بفاعلية. وتقوم هذه الدراسة عىل 
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العربية  اململكة  يف  اإلذاعة  ملكتبات  كمثال  جدة  إذاعة  مكتبة  يف  اإلذاعية  األرشفة  واقع  يف  البحث 
لقدم  نظرًا  للدراسة  إذاعة جدة جمااًل  اختيار مكتبة  تم  فيها، وقد  التنظيم  السعودية مع دراسة طرق 
إذاعة جدة ومترسها يف العمل اإلذاعي وقدم مكتبتها اإلذاعية ورضورة دراستها يف هذه املرحلة التي 
توضح جتربتها خالل هذه السنني، ولذلك فهي تتناول هذه املشكلة وتقوم بالتعرف عىل واقع األرشفة 
اإلذاعية بمكتبة إذاعة جدة وذلك بكل ما تتضمنه من مواد إذاعية وُطرق تنظيمها وحفظها وختزينها 
ومالءمتها  مقابلتها  ومدى  وإجراءاهتا  األرشفة  عمليات  تكامل  درجة  ملعرفة  وبثها،  واسرتجاعها 
طبيعة  ما  التايل:  السؤال  يف  منهجي  بشكل  الدراسة  مشكلة  صياغة  وُيمكن  اإلذاعة،  الحتياجات 

األرشفة اإلذاعية يف مكتبة إذاعة جدة، وهل أدت الغرض منها بفاعلية؟

أهداف الدراسة:

يرتكز اهلدف األسايس للدراسة احلالية يف التأكيد عىل أمهية موضوع األرشفة اإلذاعية وتقديم إضافة 
علمية إلثراء اإلنتاج الفكري العريب يف هذا املجال. كام تسعى الدراسة إىل حتقيق عدد من األهداف 

الفرعية وهي كاآليت:

1 -  التعرف عىل مكتبة إذاعة جدة ومقوماهتا.
التعرف عىل القوى البرشية املناط هبا إدارة األرشيف يف مكتبة إذاعة جدة وإمكاناهتم.   - 2

3 -  التعرف عىل ُطرق تنظيم حمتويات مكتبة إذاعة جدة ومدى استخدام التقنية يف أرشفة موادها.
4 -  التعرف عىل إجيابيات وسلبيات نظام أرشفة املواد اإلذاعية امُلستخدم باملكتبة جمال الدراسة.

األرشفة  واقع  وحتسني  تطوير  يف  تساهم  التي  واملقرتحات  النتائج  من  جمموعة  إىل  الوصول    - 5
اإلذاعية يف مكتبة إذاعة جدة، ومتكينها من املواكبة واملشاركة الفاعلة يف جمتمع املعلومات.

تساؤالت الدراسة:

طرح  تم  مشكلتها؛  حل  يف  تساهم  التي  املناسبة  البيانات  عىل  واحلصول  الدراسة  أهداف  لتحقيق 
األسئلة اآلتية:

1 - ما هو واقع مكتبة إذاعة جدة وما هي مقوماهتا وجتهيزاهتا وخدماهتا؟
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2 - ما طبيعة القوى البرشية العاملة بمكتبة إذاعة جدة وما هي مؤهالهتم وإمكاناهتم؟
3 - ما طبيعة املواد اإلذاعية يف مكتبة إذاعة جدة من حيث عددها ونوعيتها وقيمتها التارخيية؟

4 - ما هو أسلوب تنظيم املواد اإلذاعية بمكتبة إذاعة جدة؟
5 - ما هي املشكالت التي تعاين منها مكتبة إذاعة جدة يف إدارة أرشيفها؟ وإىل أي حد يتم تطبيق 

التقنية يف أرشفة موادها اإلذاعية؟
6 - ما هي إجيابيات وسلبيات نظام أرشفة املواد اإلذاعية امُلستخدم يف مكتبة إذاعة جدة؟

أمهية الدراسة:

الذي  وتوفريها  نفسها  اإلذاعية  واملواد  املعلومات  أمهية  من  بدايًة  أمهيتها  احلالية  الدراسة  تكتسب 
ُيشكل للمشتغلني بالشأن اإلعالمي هاجسًا ُملحًا يؤثر يف الرأي العام وأداء املؤسسة، كام أن املعلومات 
التي  الصادقة  احلية واملرآة  الذاكرة  باعتبارها  املختلفة  بتاريخ األمم  يتعلق  ما  تتضمن كل  األرشيفية 
تعكس بشفافية مجيع األحداث واملتغريات التي تطرأ عىل املجتمعات. أيضًا تكمن أمهية الدراسة يف 
تناوهلا لواحدة من أهم وسائل اإلعالم يف السعودية، ومن أهم اإلذاعات يف العامل العريب، وما يتبع ذلك 
من أمهية األرشيف الذي تقتنيه ودوره يف حتسني خدماهتا. فمن املهم دراسة وتقويم الوضع الراهن 
لألرشفة اإلذاعية بمكتبة إذاعة جدة ومعرفة فاعليتها ومدى حتقيقها ألهداف اإلذاعة ومدى احلاجة 
للتحول إىل نظام أرشفة إلكرتوين متكامل ملوادها اإلذاعية. وعىل الرغم من أمهية الدور الذي تؤديه 
األرشفة اإلذاعية نجد غيابًا للدراسات التي تكشف وُتقيم إجراءات األرشفة والتنظيم يف مكتبات 
اإلذاعة السيام يف الوطن العريب. فهذه الدراسة ُتلقي الضوء عىل واقع األرشفة اإلذاعية بمكتبة إذاعة 

جدة مما جيعلها من الدراسات املهمة واألولية يف املجال.

جمال الدراسة وحدودها:

األرشفة  واقع  عىل  تركز  بحيث  اإلذاعية  األرشفة  موضوع  الدراسة  هذه  تغطي  املوضوعي:  املجال 
اإلذاعية بمكتبة إذاعة جدة.

املجال املكاين: اقترصت الدراسة عىل مكتبة إذاعة جدة وأرشيفها.
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1431ه�،   /1430 اهلجري  العام  من  األول  الدرايس  الفصل  فرتة  الدراسة  تغطي  الزمني:  املجال 
املوافق 2009/ 2010 م.

منهج الدراسة وإجراءاهتا:

اجلانب النظري: يتمثل يف قراءة وحتليل وعرض اإلنتاج الفكري العريب واألجنبي املنشور بالشكل 
التقليدي واإللكرتوين من رسائل وكتب ودراسات ومقاالت وتقارير، فاملراجعة النظرية للموضوع 

وبناء اإلطار الفكري ومراجعة الدراسات السابقة هي اجلزء األول لبناء الدراسة.

اجلانب التطبيقي: اعتمدت الدراسة عىل منهج دراسة احلالة كأحد أنواع املناهج الوصفية، حيث أنه 
املنهج األكثر مالئمة لطبيعة هذه الدراسة، فهو يتعرض للظاهرة موضوع الدراسة بالتحليل املتعمق 
تنظيم  إذاعة جدة ويدرسها من جوانب عدة أمهها  أو حالة وهي مكتبة  يأخذ وحدة واحدة  كونه 

التقنية يف ذلك. حمتوياهتا واستخدام 

أدوات مجع البيانات:

اعتمدت الدراسة احلالية عىل اآليت:

1 - زيارة مقر مكتبة إذاعة جدة يف يوم الثالثاء 2010/1/12م لالطالع عىل حمتوياهتا والتعرف عىل 
ُطرق تنظيمها واالطالع عىل نظم األرشفة امُلستخدمة، ولدعم ذلك تم إجراء مقابالت ُمقننة مع 

مدير املكتبة والعاملني يف جمال تنظيم حمتويات املكتبة.
2 - تم االعتامد عىل املالحظة املبارشة يف متابعة أعامل املكتبة، ولذلك قامت بتطوير استامرة مالحظة 

وقامت بعرضها عىل أحد اخلرباء لتحكيمها.
3 - تم إجراء اتصاالت هاتفية بشأن بعض األمور التي مل يتم إيضاحها من خالل الزيارة، وكان آخر 

تلك االتصاالت يف يوم 9/ 2 /2010م.
إذاعة جدة، وذلك ألخذ بعض  الربيد اإللكرتوين ملراسلة مدير مكتب مدير عام  4 - تم استخدام 

املعلومات عن إذاعة جدة والتي تعذر احلصول عليها بالطرق األخرى.
5 - متت االستعانة ببعض اإلنتاج الفكري العريب واألجنبي املطبوع واإللكرتوين.
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مصطلحات الدراسة:

1 - األرشيف:

»كلمة أرشيف تشري إىل جمموعة الوثائق التي جتمعت عىل مر األيام نتيجة أداء وإنجاز األنشطة 

واألعامل كام أهنا تدل عىل املكان الذي حتفظ فيه الوثائق وهو ما يعني أن كلمة أرشيف حتمل 

بالدور  يقوم  الذي  )األسايس(  األويل  النشاط  ذلك  بأنه  وُيعرف   .«  )1( واحد  آن  يف  مدلولني 

املوازي أو املساند لألنشطة العلمية واحليوية املختلفة، حيث يعني بشؤون األوراق وامللفات يف 

املرافق اخلدمية املختلفة، فيقوم بتبويبها وتصنيفها حسب نوعها ثم ترتيبها حسب نظم تنسيق 

علمية معروفة ليسهل الرجوع إليها عند طلبها حسب أرقامها املتسلسلة أو املصطلحات اخلاصة 

هبا )2(.

2 - األرشيف اإللكرتوين:

للشكل  تم حتويلها  بحيث  فيديو،  أو  أو صوت  أو صور  كانت نصوص  امللفات سواء  من  جمموعة 

األرشفة  ونظام  اآليل،  احلاسب  داخل  اإللكرتوين  بشكلها  األصل  يف  إنشاؤها  تم  أو  اإللكرتوين 

امُلستخدم  بيانات يتم ترتيبها بحسب حاجة  امللفات يف قواعد  اإللكرتونية يقوم بحفظ وختزين هذه 

عىل القرص الصلب أو عىل األقراص الضوئية لتسهيل عملية اسرتجاعها.

3 - األرشفة اإلذاعية:

ُيقصد هبا عملية حفظ وختزين املواد اإلذاعية وتنظيمها بطريقة ُتسهل من الوصول إليها واسرتجاعها 

عند احلاجة. واألرشفة اإلذاعية اإللكرتونية تعني استخدام احلاسب ونظم األرشفة اآللية لتخزين 

كالوصول  امتيازات  عدة  فتتيح  بيانات،  قواعد  يف  وتنظيمها  إلكرتونية  وسائط  عىل  اإلذاعية  املواد 

الرسيع واملبارش للمواد.



األرشفة في مكتبة إذاعة جدة

183

منار غازي الجدعاني   ـــ   حسن عواد السريحي

4 - املواد اإلذاعية:

جدة،  إذاعة  مكتبة  حتتوهيا  التي  الصوتية  التسجيالت  تلك  الدراسة؛  هذه  يف  اإلذاعية  باملواد  ُيقصد 
وهي متعددة يف أشكاهلا وخمتلفة يف أزماهنا ومتنوعة يف موضوعاهتا وأهدافها، كام حتتوي ُمعظم هذه 
التسجيالت عىل برامج إخبارية واجتامعية ووثائقية هتم الدولة وحتفظ تراثها، لذلك ُوِجَب احلفاظ 

عليها وصيانتها وتنظيمها لتسهيل اسرتجاعها واإلفادة منها.

5 - التنظيم:

املتمخضة  والنتائج  واملادية  الفكرية  العمليات  بأنه  األرشيف  يف  )الرتتيب(  التنظيم  الشامي  ُيعرف 
املجموعة  مستوى  عىل  املنشأ،  احرتام  مبدأ  وخصوصًا  األرشيفية  للمبادئ  طبقًا  الوثائق  تنظيم  عن 
أو  األرشيفية،  السالسل  أو  الفرعية،  املجموعات  أو  املتكاملة،  األرشيفية  الوحدة  األرشيفية  أو 
عادة  تشتمل  األرشيفية.والعمليات  املفردة  أو  امللف  مستوى  عىل  أو  الفرعية،  األرشيفية  السالسل 
عىل التغليف والتعليب، والعنونة، والرتتيب عىل الرفوف، وكلها هتدف إىل الضبط املادي للمقتنيات 
األرشيفية )3(. وترتيب األرشيف يف املكتبات اإلذاعية عادًة ما يكون ترقيميًا )تعداديًا( بحيث يكون 

البحث أواًل بحسب املوضوع أو االسم أو التاريخ..

الدراسات السابقة:

ُتعد هذه الدراسة أول دراسة سعودية حاولت الكشف عن واقع أرشفة املواد اإلذاعية واملشكالت 
التي تعاين منها املكتبة اإلذاعية جراء هذه األرشفة، كام أهنا أول دراسة تكشف عن دورة حياة املادة 
اإلذاعية وماهية أدوات البحث واالسرتجاع امُلستخدمة يف املكتبة اإلذاعية.. كام أهنا حاولت التوصل 
السلبيات  التعرف عىل  الفكري وُتساعد يف  اإلنتاج  أن تكون إضافة يف  إىل حلول وتوصيات ترجو 
املوجودة يف األرشفة اإلذاعية التقليدية وباملقابل التعرف عىل اإلجيابيات املوجودة يف األرشفة اإلذاعية 
اإللكرتونية لرفع كفاءة العمل يف اإلذاعة وزيادة فاعليتها. وسيتم عرض اإلنتاج الفكري يف ترتيب 
2009م، وذلك حتت قسمني  1993م حتى عام  زمني متسلسل من األقدم فاألحدث أي منذ عام 
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ففي األول سيتم عرض اإلنتاج الفكري العريب والذي تضمن دراستني، ويف القسم الثاين سيتم عرض 
اإلنتاج الفكري األجنبي والذي تضمن عرش دراسات.

1 - الدراسات العربية:

قامت شبكة التنسيق واملكتبات )4( بإذاعة مجهورية مرص العربية يف عام 2007م بنرش دراسة عن جتربة 
اإلذاعة املرصية يف األرشفة اإلذاعية احلديثة، وعرضت الدراسة واقع وحمتوى مكتبة اإلذاعة املرصية 
واألساليب التي قامت باتباعها يف أرشفة موادها اإلذاعية كإدخال بيانات األرشطة يف احلاسب اآليل 
وتكوين قواعد بيانات والتحول من النظام التامثيل إىل النظام الرقمي كانتقال التسجيل إىل الوسائط 
احلديثة وإنشاء مكتبات رقمية متخصصة بموضوعات املواد اإلذاعية والدمج بني األرشفة املعلوماتية 
وأرشفة الوسائط، باإلضافة إىل استحداث نظام آيل لتشغيل االستوديوهات اإلذاعية وذلك بتخزين 
سواء  اإلذاعة  باستوديوهات  اخلادم  هذا  وربط  بالشبكة  اخلاص  اخلادم  عىل  اإلذاعية  املواد  كافة 
املكتبة  استخدام  نتجت عن  التي  املزايا  أهم  الدراسة  التسجيل، وقد ذكرت  أو  اهلواء  استوديوهات 

اإلذاعية املرصية لنظام األرشفة اإلذاعية.

وقدم حمسن )5( دراسة ُنرشت يف نفس العام عن جتربة اإلذاعة املغربية يف معاجلة األرشيف الصويت، 
وقد أكدت عىل رضورة اهتامم أي قناة إذاعية بحفظ موادها الصوتية وأرشفتها وتنظيمها، وذكرت 
إىل  وصلت  حتى  ألخرى  ختزين  وسائط  من  تنقلها  حيث  املغربية  اإلذاعة  واكبتها  التي  التطورات 
األقراص الضوئية، والوسائل التي قامت بإتباعها ملواجهة خمتلف الصعوبات املتعلقة بالتنظيم اليومي 
للمواد امُلذاعة ومتطلبات املحافظة عليها وأرشفتها، ومن تلك الوسائل تطوير نظام مركزي لألرشفة 
وتطوير نظام ُينظم تداول األرشيف، وذكرت الدراسة أن اإلذاعة اعتمدت عىل نظام ترقيمي لتصنيف 
وترتيب موادها الصوتية يف جماالت متخصصة )موسيقى، برامج، دراما، أخبار، قناة عربية، دولية..(، 
الوطنية  الرشكة  تبذهلا  التي  اجلهود  إىل  أشارت  كام  السجالت،  يف  البيانات  كافة  جرد  إىل  باإلضافة 
باألرشيف  خاصة  شبكة  وخلق  املغريب،  الصويت  املخزون  كافة  أرشفة  أجل  من  والتلفزة  لإلذاعة 

لتتمكن القنوات اإلذاعية املغربية من الرشاكة والتبادل.
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وامُلالحظ أن دراسة شبكة التنسيق واملكتبات املرصية ودراسة حمسن قدمتا جتربتني مهمتني يف شامل 
أفريقيا واملغرب العريب، وتأيت هذه الدراسة لتقدم نموذجًا من املرشق العريب فتدرسه كحالة.

2 - الدراسات األجنبية:

ُيوفر سبل  )Clifford )6 ناقشت تطوير نظام إلدارة املعلومات  1993م ُقدمت ورقة من قبل  يف عام 
لألرشفة  1989م  عام  يف  ذكَرت  التي  االتفاقية  إىل  وأشارت  اإلذاعية.  املواد  أرشيف  إىل  الوصول 
اإلذاعية بني هيئة اإلذاعة الربيطانية يف ايرلندا الشاملية وشعب The Ulster ومتحف Transport، حيث 

أدت تلك االتفاقية إىل اختاذ قرار الستخدام مركز إلدارة وأرشفة الراديو.

كام قدمت )Sally)7  دراسة ُنرشت يف عام 1998م عن رقمنة أرشيف إذاعة اهليئة الربيطانية BBC، وقد 
استندت الدراسة عىل املالحظات التي ذكرت يف حديث أحد املسؤولني يف جلنة أرشفة الراديو يف فيينا 
بفرباير 1998م. فتمثلت اخلطوط العريضة امُلقدمة يف برنامج التحول نحو األرشيف الرقمي إلذاعة 
والتأكد من  املختارة،  امُلنتجة والربامج  رئيسة بحيث شملت تسجيل األخبار  إجراءات   8 BBC يف 

املعدات اجلديدة التي من شأهنا أن تسمح بربط مجيع الشبكات اخلمس الوطنية الستخدام األرشيف 
الرقمي، كذلك حفظ األرشطة ونسخها لتكون يف أقراص CD - Rبحيث يتم إعارهتا للعمالء، كام 
اإلذاعات من أجل ختزين  الرقمي بني  والربط  االستعداد ملستقبل رقمي  أمهية  إىل  الدراسة  تطرقت 

املواد الصوتية الرئيسة واملشاركة هبا واستنساخها دون فقدان جودهتا.

أوربا  الصوتية إلذاعة  املواد  )Bánfi )8 عن  ِقبل  اهلنغارية من  باللغة  دراسة  2000م ُنرشت  عام  ويف 
احلرة التي تم ختزينها يف نظام متكامل باملكتبة الوطنية. وذكرت الدراسة أنه تم مجع ما يزيد عن 4500 
538 ساعة، ومن  متكامل ألرشفتها بحيث نجمت عنها  نظام  واختيار  أوىل  رشيط صويت كخطوة 
بيانات متكاملة لألرشيف  ذلك فقد تم إتاحة البحث والنسخ للباحثني واملهتمني من خالل قاعدة 
الصويت بإذاعة أوربا احلرة، كام تناقش الدراسة ما تم االحتفاظ به كاًم ونوعًا للمواد والربامج اإلذاعية 

خالل حقب زمنية خمتلفة من القرن الفائت.
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يف حني أعد )Dunaway )9 دراسة ُنرشت يف نفس العام عن اإلنتاج الرقمي للمواد اإلذاعية، وهتدف إىل 
معرفة مدى تأثري اإلنتاج اإلذاعي الرقمي عىل اختاذ القرارات وعىل االقتصاد السيايس ملنتجي الربامج 
اإلذاعية. وتوصلت إىل أن التقنية أحدثت فوارق عظيمة األثر عىل اإلنتاج اإلذاعي فقد ساعدت يف 
وصول العاملني للمواد اإلذاعية من خالل ربط احلواسب اآللية بالشبكة املحلية، كام وفرت هلم تبادل 
امللفات الصوتية عرب الربيد اإللكرتوين مما أتاح هلم املسامهة يف إنشاء املواد اإلذاعية وتنظيمها وحفظها 
وختزينها أو جتهيزها ووضعها يف قائمة االنتظار ألجل بثها، مع إمكانية ضبط مستوى الصوت وتنقيته 
واستخدام امللفات الصوتية بشكل متكرر دون تعريضها للتشويش، كذلك سامهت التقنية يف مساعدة 
منتجي الربامج اإلذاعية يف توفري وقتهم ورفع أداء عملهم، واختتمت الدراسة بعرض عدة توصيات 
والتقنية من  املهنية  املتطلبات  كافة  توفري  اإلذاعي ورضورة  واإلنتاج  اإلذاعة  التقنية عىل  تأثري  حول 

توفري األجهزة واملعدات الالزمة وتقوية البنية التحتية ومواكبة كافة التطورات يف العرص التقني.

 )NPR( العامة  الوطنية  اإلذاعة  مكتبة  عّرفت   Kelley )10( ِقَبل  من  دراسة  ُنرشت  2001م  عام  ويف 
بيانات ضخمة باألرشطة والربامج اإلذاعية والتي يتم  يف واشنطن، وذكرت أهنا حتتوي عىل قاعدة 
فإنه يتم  القديمة  إتاحتها عرب اإلنرتنت لوصول املوظفني ملجموعاهتا، وبالنسبة لألرشطة اإلخبارية 
عند  واسرتجاعها  ختزينها  يتم  بحيث  الكونغرس،  مكتبة  يف  الوطنية  األرشطة  أرشيفات  يف  إيواؤها 
احلاجة. وتؤكد الدراسة أن أمناء املكتبة دائاًم ما يقومون بإعادة تنظيم املواد اإلذاعية ملواكبة املتطلبات 

التقنية.

كام ُنرشت يف عام 2002 دراسة بالفرنسية من ِقَبل )Marilyne)11 أشارت إىل دور مكتبة اإلذاعة الكندية 
)CBC( يف حتقيق أهداف اإلذاعة، وذكرت تارخيها والدمج الذي أحدثته يف عام 2001م جلميع موادها 
وأفالمها الوثائقية لتجميعها يف أرشيف واحد وهو أرشيف الوثائق واملحفوظات لتسهيل احلصول 
عىل املواد. وتطرقت للعاملني يف املكتبة وما يقومون به من عمليات الفهرسة والتصنيف للمواد والرد 
عىل أسئلة العمالء، وعرضت التحديات التي واجهتها املكتبة يف السنتني األخريتني يف سبيل إعادة 
تنظيم حمتوياهتا اإلذاعية. ثم ذكرت عمالء املكتبة الذين حيصلون عىل خدماهتا وعىل قواعد البيانات 
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ذات الصالحيات من خالل الشبكة املحلية أو شبكة اإلنرتنت أو احلضور الشخيص. ثم حتدثت عن 
التي توفرها ملساعدة عمالئها كتدريبهم عىل استخدام أدوات  املتنوعة واخلدمات  جمموعات املكتبة 

البحث ونظام التصنيف امُلتبع.

النروجيي  القانون  )Grimstad )12 وهي عن  ِقَبل  2004م ُنرشت دراسة بالفرنسية أيضًا من  ويف عام 
النرويج  يف  الوطنية  املكتبة  بني  التعاون  ويصف  والتلفزيون  اإلذاعة  يشمل  الذي  القانوين  لإليداع 
وهيئة اإلذاعة النروجيية NRK لتنفيذ هذا القانون. وقد تشكلت يف 1996 جلنة لتدرس إمكانية تطوير 
NRK واملكتبة الوطنية. وتشري  هذه الرشاكة التي أدت إىل مرشوع جتريبي لنقل الوثائق الرقمية بني 
الدراسة إىل أنه ما بني 200 و300 رشيط صويت ُيرسل كل أسبوع من اإلذاعة للمكتبة الوطنية، حيث 
البيانات  خالل  من  يتم  املحتوى  إىل  والوصول  البحث  أن  كام  رقمية،  أشكال  ثالثة  إىل  حتويلها  يتم 

الوصفية، باإلضافة إىل سهولة حتميل املواد املطلوبة.

عن  حتدثت  العام،  نفس  يف  ُنرشت  دراسة   Thorsten Kaeding )13(و  Bob Pymm من  كٌل  وقدم 
الصناعية  األقامر  عرب  والتلفزيونية  اإلذاعية  املواد  بث  التقاط  ومها  بينهام  فيام  وربطت  موضوعني 
وكذلك أرشفة الراديو والتلفزيون يف القرن 21، فذكرت أنُه كان يتم إرسال املواد بالطريقة التقليدية 
إىل املذيعني الذين يستنسخون الربامج املختارة ثم يعيدوهنا إىل األرشيف اإلذاعي والتلفزيوين. إال أن 
البث الفضائي الرقمي أتى بحلول فأصبح من املمكن إنشاء برنامج يقوم بالتقاط الربامج اإلذاعية 
والتلفزيونية أثناء عرضها الفعيل وفهرستها آليًا ومن ثم إتاحتها بالشكل اآليل. وهذه الدراسة تنظر 
إىل إنشاء مرشوع جتريبي لربنامج االلتقاط، وتتطرق إىل فهرسة وإتاحة املحتوى وتأثري ذلك عىل سري 
وإجراءات العمل اإلذاعي والتلفزيوين. وذكرت أن األرشيف الوطني لشاشة وصوت أسرتاليا يقوم 
باستقبال املواد وبثها بالشكل الرقمي ملعدي الربامج وكذلك للباحثني املهتمني. وأشارت إىل أن إذاعة 
أسرتاليا قامت بجمع املواد اإلذاعية ألرشفتها إلكرتونيًا عرب مراحل منتظمة. وأوضحت أن مرشوع 
برنامج التقاط مواد اإلذاعة والتلفزيون عرب األقامر الصناعية يقوم مبارشة بنقل املواد إثر التقاطها إىل 

أجهزة ختزين ضخمة تتمثل يف أرشيف رئيس ُمنظم.
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بالقيمة   1990 عام  يف  االعرتاف  تم  أنه  وذكرت  2008م  عام  يف  ُنرشت  ورقة   Paul )14( قدم  كام 
بدءًا من مجع  ما يضمن تصنيفها وحفظها  إىل  الكندية وحاجتها  اإلذاعة  االسرتاتيجية ألصول هيئة 
اخلزائن يف مراكز البث بتورنتو الكندية ومونرتيال وغريها من املواقع يف مجيع إنحاء البالد، والتأكد 
الطويل، وترتيبها  املدى  املواد عىل  للمحافظة عىل  املناسبة  الرطوبة  احلرارة ومستويات  من درجات 
وتسهيل الوصول إليها. كام ُتشري الورقة إىل الدعم املستمر من جملس إدارة مرشوع األرشيف الذي 
أدى إىل نقل اآلالف من البث اإلذاعي منذ عام 1936 إىل األشكال الرقمية، مع توفري أماكن التخزين 
الداخلية  الشبكة  عرب  للمواد  كندا  أنحاء  خمتلف  من  العاملني  وصول  وإتاحة  والفهرسة  والرتميم 
للمؤسسة. كام يتم حفظ اإلنتاج اإلذاعي من خالل دعم عملية نسخ املواد وحفظها يف أماكن آمنة 
بعيدًا عن املؤسسة، مع اتباع بنود سياسة احلفظ، وتؤكد الورقة أن هناك العديد من التحديات فمثاًل 
الربامج احلالية لإلذاعة اإلنجليزية وحدها متثل نحو 135 ساعة كل أسبوع ليتم األخذ هبا واحلفاظ 

عليها وتنظيمها وفهرستها.

الربيطانية، وذكرت  تناقش أرشيف هيئة اإلذاعة  )Corbyn )15 مقالة  ِقبل  2009م من  وُنرش يف عام 
تتيحها  موضوعية  جمموعات  شكل  يف  اإلذاعية  ثرواهتا  من  بعض  تنظيم  يف  مؤخرًا  بدأت  اهليئة  أن 
للجمهور عرب شبكة اإلنرتنت، كام ذكرت أن أرشيف BBC ُيمثل كنزًا هائاًل من املواد اإلذاعية منذ 
عام 1920، ويف السنوات األخرية تقوم BBC بَِفتح أرشيفها لألكاديميني وُتَوِفر هلم التقارير بناًء عىل 

طلبهم وُتَعِرَفُهم بكيفية تنظيم موادها اإلذاعية.

وامُلالحظ أن للدراسات األجنبية أيضًا عالقة مبارشة باجتاهات الدراسة احلالية وحماورها املوضوعية 
واملنهجية وركزت عىل األرشفة اإلذاعية ومشاريعها والتحول الرقمي والتعاون مما جيعلها دراسات 

ذات قيمة للبحث احلايل.
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ثانيًا/ اإلطار النظري:

1 - اإلذاعـــة:

90 عامًا تقريبًا أمهية اإلذاعة كوسيلة لالتصال واإلعالم والدعاية وتثقيف  العامل منذ  أدركت دول 
من  كٌل  هلا  يستمع  فاإلذاعة  املتلقي،  اجلمهور  قبل  من  خاصة  مقدرة  إىل  حتتاج  ال  وهي  املجتمع، 
ن عالقة بينه وبني بعض  الكفيف واألمي أو الذي ال جييد القراءة، بل إن مجهور اإلذاعة أصبح ُيكوِّ
الربامج حتى يف ِظل اإلنرتنت، حيث أصبح لبعض الربامج مجهور كّون جماميع ومنتديات للحوار عرب 

اإلنرتنت فيتم التواصل عىل اهلواء وعرب اإلنرتنت.

إعالمية  ومواد  لربامج  مناسبة،  بأجهزة  سلكية  ال  واستقبال  إرسال  »عملية  بأهنا  اإلذاعة  وُعِرَفت 
عىل  ومجاعات،  أفرادًا  للمستمعني،  املرشوعة  احلاجات  إشباع  هدفها  وتروحيية،  وتعليمية  وثقافية 
اختالف أنواعهم وفئاهتم وثقافتهم ومهنهم يف كل مكان، وفق سياسة إعالمية مكتوبة تنبثق من عقيدة 
املجتمع)16( ». بينام ُتعّرف اإلذاعة الدولية بأهنا تلك اإلذاعات التي توجه براجمها من دولة أو منطقة إىل 
أخرى أو يصل إرساهلا إىل أنحاء العامل بلغات شعوب الدول التي تستهدفها، وهي ما ُتسمى باإلذاعة 

املوجهة.

وُتعد اإلذاعة أول وسيلة اتصال إلكرتونية ظهرت يف العامل، وعىل الرغم من تفوق التلفزيون عليها 
احلواجز  وقدرهتا عىل ختطي  ونفوذها  متارس سلطتها  تزال  ال  اإلذاعة  أن  إال  وترفيه  تسلية  كوسيلة 
املذياع  اكتشاف  ارتبط  وقد   .)17( املجتمعات  فئات  كافة  إىل  فتصل  والسياسية  والطبيعية  اجلغرافية 
األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  إذاعي  برنامج  أول  وظهر   ،Guglielmo Marconi باإليطايل   Radio

 ،)19( 1920م  اإلذاعي يف عام  ُولِدت صناعة اإلرسال  ثم  ومن  1906م )18(،  امليالد عام  عشية عيد 
وبالنسبة للوطن العريب فقد ُعِرفت اإلذاعة يف مرص من خالل اإلذاعات األهلية عام 1925م، إىل أن 

ظهرت اإلذاعة الرسمية يف مايو 1934م )20(.

بإنجازات جديدة، فقد  تقنية اإلرسال اإلذاعي جيد أن كل مرحلة متيزت  التطور يف  واملتتبع ملراحل 
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تطورت املوجات الالسلكية احلاملة للصوت من موجات متوسطة الطول إىل قصرية ثم إىل متناهية 
الصناعية. كام واكبت اإلذاعة  أبعد، وهي تعمل عىل محل اإلرسال عرب األقامر  لتغطية مدى  القرص 
أداء  فتحّسن  الرقمية،  باإلذاعة  ُيعرف  ما  أو  الرقمي  البث  تقنيات  دخلت  حيث  العرص  تكنولوجيا 
اإلرسال )21(، وغلب عىل اإلذاعة اإليقاع الرسيع)22(. ونجد كثريًا من الرشكات قامت بابتكار أجهزة 
راديو رقمية، كام ُأستخدم الراديو ضمن تقنيات اهلاتف اخللوي، وتم بث القنوات اإلذاعية عن طريق 
شبكة اإلنرتنت. هذا وختتلف أهداف وأغراض كل إذاعة عن األخرى وذلك بحسب نوع اإلذاعة 

وموادها اإلذاعية والفئة امُلستمعة هلا.

1/1 إذاعـــــة اململكة العربية السعودية:

البذرة األوىل إلنشاء اإلعالم السعودي، وهي التي قد سامهت بشكل  ُيعد إنشاء اإلذاعة السعودية 
بارز يف هنضة املجتمع السعودي وتطوره )23(.

وتلخص الدراسة أهم األحداث والتطورات يف اإلذاعة السعودية يف اجلدول اآليت:

جدول )1( نشأة وتطور اإلذاعة السعودية.

أهم األحداثالتاريخ

1932م

بعد توحيد المملكة تأسس أول نظام راديو خاص لتزويد الملك عبد العزيز )يرحمه هللا( 
بالمعلومات من المراكز والمدن على نطاق المملكة، وكذلك تزويده باألخبار الخارجية 
إذاعية  محطة  أول  عبر  التجريبي  اإلذاعي  البث  انطلق  ثم  الجارية.  األحداث  حول 

أنشأتها الحكومة في جدة وكانت تسمى آنذاك إذاعة »مكة المكرمة« )24(.
1368هـ - 

11مايو 1949م
تم االتفاق على إنشاء محطة جدة وتوفير اإلدارة الفنية لها وإقامة استوديوهات إضافية 

في مكة المكرمة )25(. 

1368/9/23هـ–
18يوليو 1949م

صدر مرسوم ملكي يقضي بإنشاء اإلذاعة السعودية بتوقيع مؤسس المملكة وهو موّجه 
إلى نائبه في الحجاز األمير فيصل بن عبد العزيز )يرحمه هللا( بتنفيذ الفكرة واإلشراف 
على اإلذاعة، وذلك بهدف ربط المملكة بالعالم الخارجي ونشر الثقافة والمعرفة في 
البالد )26(. وقد وضع جاللته في ذلك المرسوم اإلطار العام لإلذاعة والمنهج السوي 
الذي ينبغي أن تقتدي به وتسير عليه. ومنحت المادة السادسة من مرسوم اإلذاعة الحق 
في استخدام كافة الوسائل التي تؤدي بها أغراضها الواردة في المادة الرابعة، ومن تلك 

الوسائل إيجاد مكتبة علمية خاصة باإلذاعة )27(.
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أهم األحداثالتاريخ

1368/12/9هـ - 
2 أكتوبر 1949م

أُنشئت أول محطة إذاعية سعودية في مدينة جدة فبدأ إرسالها يوم الوقوف بعرفة، 
وذلك بكلمة ألقاها آن ذاك األمير فيصل نيابة عن والده الملك عبدالعزيز، وتضمنت 

تهنئة الحجيج والترحيب بقدومهم في األراضي المقدسة )28(.

بعد أن كان مقر اإلذاعة في جدة؛ أنشئت في مكة المكرمة محطة إذاعية أخرى )29(.1371هـ

حيث التنظيم اإلذاعي واستكمال بناء اإلذاعة؛ صدر مرسوم ملكي وبمقتضاه سميت 1374/6/17هـ
اإلذاعة بالمديرية العامة لإلذاعة وهي تتبع رئيس مجلس الوزراء )30(.

صدرت مجلة اإلذاعة )31(.1375هـ–1955م

1378هـ
نظام  صدر  ثم  اإلذاعة بها،  ربط  وتم  والنشر  للصحافة  العامة  المديرية  إنشاء  تم 

المطبوعات والنشر )32(. 

1382/10/9هـ
مع تزايد االهتمام باإلعالم محلياً ودولياً واتساع النطاق، أصدر الملك فيصل )يرحمه 
هللا(مرسوماً ملكياً بتحويل المديرية العامة للصحافة والنشر إلى وزارة اإلعالم لتشرف 

على اإلذاعة ووسائل اإلعالم األخرى )33(.
1384هـ–3 يناير 

1965م
بعدما كان البث اإلذاعي في المملكة مقتصراً على إذاعة جدة؛ بدأ البث اإلذاعي من 

إذاعة الرياض )34(.
الخميس 

1399/10/1هـ–
23 أغسطس 

1979م

خطت اإلذاعة السعودية خطوة جديدة، حيث بدأ بث البرنامج العام مستقاًل من إذاعة 
الرياض، والبرنامج الثاني من إذاعة جدة )35(.

صدر قرار مجلس الوزراء بتعديل مسمى وزارة اإلعالم إلى وزارة الثقافة واإلعالم 1424هـ
 .)36(

رمضان 1427هـ   
- أكتوبر2006م

مدينة  في  استوديوهاتها  من  الرقمي  والبث  التشغيل  في  السعودية  اإلذاعة  بدأت 
الهواء  على  الكريم  القرآن  إذاعة  استوديوهات  من  التشغيل  بداية  وكانت  الرياض. 

مباشرة )37(،)38(. 

2007م
افتتاح مركز تلفزيون  الثقافة واإلعالم آن ذاك حفل  إياد مدني وزير  رعى األستاذ 
جدة، وذكر أن هناك عدة مشروعات أخرى من أهمها مشروع أرشفة المواد اإلذاعية 

بتكلفة أكثر من 80 مليون لاير ومشروع البث الرقمي.. )39(.

15 نوفمبر 
2009م

افتتح وزير الثقافة واإلعالم معالي الدكتور عبدالعزيز خوجة مركز األرشيف الوطني 
فرنسا.  سفير  بحضور  بالرياض  واإلعالم  الثقافة  وزارة  بمبنى  والتلفزيون  لإلذاعة 
وألقى الوزير كلمة بين فيها أهمية األرشيف اإلذاعي والتلفزيوني وهو في أي دولة 
ومقترناً  دقيقاً  الحفظ  هذا  كان  فكلما  التاريخ،  خاللها  من  يحفظ  التي  الذاكرة  بمثابة 
بالمعلومات الصحيحة كلما كان هذا التاريخ محفوظاً بطريقة أفضل. وهذا المشروع 
سيحافظ على إرث المملكة التاريخي من المواد اإلذاعية والتلفزيونية خالل 50 عاماً. 

إذ إن من مهام المشروع القيام بأرشفة 500 ألف شريط إذاعي )40(.

ديسمبر 2009م
المركز  على  عربية  إذاعة   20 بين  من  السعودية  العربية  المملكة  إذاعة  حصلت 
 MENOS للتبادالت اإلذاعية عبر نظام العربية  الدول  إذاعات  اتحاد  األول وجائزة 

لعام 2009 م)41(. كما نالت جائزة إثر إنتاجها لبرنامجين)42(.
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والفاعلة  واملؤثرة  املتميزة  اإلعالمية  الوسائل  أهم  إحدى  تارخيها  طوال  السعودية  اإلذاعة  وُتعترب 
والقادرة عىل أن تكون كوسيط لتوليد شعور الوطنية واالنتامء الوطني وكأداة ملحاربة الفكر الضال 
وحمفز للتعريف بالثقافات السعودية املختلفة )43(. ويرتكز اهلدف األسايس لقيام اإلذاعة السعودية يف 
ربط اململكة بالعامل اخلارجي ونرش األخبار والثقافة واملعرفة يف البالد وبث تعاليم الدين اإلسالمي يف 
الداخل واخلارج. وقد بينت املادة الرابعة من مرسوم اإلذاعة املهام واألهداف التي تسعى لتحقيقها 
اإلذاعة السعودية )44(،)45(. وهي تسعى إليها يف نطاق السياسة اإلعالمية من خالل قنواهتا املتخصصة 
يف جماهلا وهي)46(،)47(،)48(: إذاعة نداء اإلسالم، الربنامج العام من إذاعة الرياض، الربنامج الثاين من 

إذاعة جدة، إذاعة القرآن الكريم، إذاعة التوعية يف احلج، الربنامج األوريب، الربامج املوجهة.

1/2 إذاعـــــة جدة:

وهي حمطة إذاعية سعودية رسمية حكومية، ناطقة باللغة العربية وُتقدم برامج اجتامعية وثقافية متنوعة 
وجادة باإلضافة إىل الربامج الرتفيهية، وُيديرها الدكتور عبداهلل الشايع، وتتبع وزارة الثقافة واإلعالم. 

ويقع مبنى اإلذاعة حاليًا يف جنوب جدة–شارع امليناء–أمام برج التلفزيون.

1/2/1 نشأة وتطور إذاعة جدة:

وُيمِكن ُمتابعة أهم األحداث والتطورات التي حصلت يف إذاعة جدة يف اجلدول اآليت:

جدول )2( نشأة وتطور إذاعة جدة.

أهم األحداثالتاريخ

1368/12/9هـ – 
بدأ إرسال أول محطة إذاعية سعودية في مدينة جدة )49(. 2 أكتوبر 1949م

تم توحيد إذاعتي جدة والرياض تحت مسمى البرنامج العام )50(.1399هـ–1979م

1403هـ
أستقل إرسال إذاعة جدة فأصبحت تبث برامجها تحت ُمسمى البرنامج الثاني 

.)51(

بداية عام 1427هـ
شهدت إذاعة جدة نقلة تطويرية في برامجها، حيث تم تفعيل البرامج اإلذاعية 
بتطوير آلية تقديمها بتقنية متقدمة وبشكل عصري ومهني كي تصبح اإلذاعة 

نافذة مفتوحة طوال 24 ساعة )52(.
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أهم األحداثالتاريخ

2003 م & يوليو 
2009م

حصدت اإلذاعة السعودية ممثلة في إذاعة جدة على العديد من المراكز 
المتقدمة والميداليات الذهبية خالل مشاركاتها في مهرجانات عربية وعالمية 
في عدد من الدول العربية، بل أنه في المهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون 

في تونس منذ دورته الحادية عشر عام 2003م شهد حضور إذاعة جدة 
وحصدت فيه أول ميدالية ذهبية في تاريخ اإلذاعة من خالل برنامج )جّدة 

بوابة الحرمين الشريفين وعروس البحر األحمر( وتوالت بعد ذلك الجوائز.
فتم خطف أكثر من 14 ميدالية، وكان من آخر تلك اإلنجازات الميدالية 

الذهبية والمركز األول في المهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون الرابع عشر 
بتونس في يوليو 2009م من خالل برنامج )تاج األصحاء(، فهذه اإلنجازات 

تُثبت مقدرة إذاعة جدة على التفوق العربي )53(،)54(،)55(.

أصدر الوزير قراراً بتكليف د.عبدهللا الشائع مديراً عاماً إلذاعة جدة، بعدما 4/9/ 2009م
كان يديرها أ.حسن التركي )56(.

5/8/ 2009م
نتيجة لسعي اإلذاعة الدائم لتطوير العمل اإلذاعي؛ تم التعاقد مع شركة ألمانية 
متخصصة في مجال التدريب لتطوير مهارات العاملين في اإلذاعة وتحسين 

كيفية تقديمهم للبرامج المباشرة واللقاءات )57(.

2009/10/20م
وقع الوزير عقد تنفيذ مشروع تحديث أجهزة اإلرسال اإلذاعي بجدة مع شركة 

دلتا المحدودة، مع تطبيق تقنية البث اإلذاعي الرقمي ألول مرة في المملكة 
لتغطية محافظة جدة وما حولها )58(،)59(.

1/2/2 اهليكل اإلداري والتنظيمي إلذاعة جدة:

تم التوصل إىل اهليكل التنظيمي من خالل األستاذ خالد سقناوي مدير مكتب مدير عام إذاعة جدة 
وهو كاآليت )60(:

قسم اإلخراجقسم الموسيقى
مكتبة التسجيالت اإلذاعية

قسم التنسيق

التبادل اإلذاعيالتغطيات اإلذاعية

 الرقابة الدينية
واللغوية

 أستوديو اإلذاعة بمكة
المكرمة

البرامج الثقافية

 إدارة األسرة
والطفل

اإلذاعة الخارجية

اإلنتاج

المكافآت

البرنامج الثاني

نداء اإلسالم

 البرامج
األوربية

 البرامج
الموجهة

إدارة األخبار

 اإلشراف
الهندسي

التنفيذ

مكتب مدير عام إذاعة جدة
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مكتب مدير عام اإذاعة جدة

اإلشراف اهلندسي إدارة األخبار البرامج الموجهة البرامج األوروبية نداء اإلسالم البرنامج الثاين

المكافآتالتنفيذالتبادل اإلذاعيالتغطيات اإلذاعيةاإلذاعة الخارجية

إدارة األسرة والطفل البرامج الثقافية
 الرقابة الدينية

واللغوية
استوديو اإلذاعة بمكة المكرمة اإلنتاج

قسم الموسيقىقسم اإلخراجمكتبة التسجيالت اإلذاعيةقسم التنسيق

شكل )1( اهليكل التنظيمي إلذاعة جدة.

1/2/3 أهداف ومهام إذاعة جدة )61(:

1 - نقل املناسبات املهمة، كاملؤمترات واملناسبات الوطنية واإلسالمية عىل اهلواء مبارشة.
2 - نقل األذان جلميع الصلوات عىل اهلواء من املسجد احلرام.
3 - نقل صالة الرتاويح والتهجد خالل شهر رمضان املبارك.

4 - نقل مجيع الشعائر الدينية يف موسم احلج.
5 - تبادل الرسائل اإلخبارية مع عدد من اإلذاعات.

6 - إنتاج احلمالت اإلعالمية لتغطية املناسبات التوعوية.
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7 - تنمية الوعي الوطني العام عىل الصعيدين املحيل واخلارجي.
8 - مواكبة وتغطية القضايا واألحداث املحلية والعربية واإلسالمية وتغطيتها إعالميًا.

9 - خماطبة الشعوب واألقليات املسلمة إعالميًا ضمن رسالة اململكة التارخيية من خالل برامج توجه 
إليها بلغتها.

10 - تغطية األحداث من مواقعها من خالل املراسلني واملندوبني.
11 - إنتاج وتقديم السهرات اإلذاعية وبرامج املسابقات والربامج الثقافية.

1/2/4 املرشوعات املستقبلية والعالقات الداخلية واخلارجية )62(:

العمل  أساليب  تطوير  اجلديد،  للمبنى  االنتقال  اإلذاعي،  العمل  خصخصة  يف:  املرشوعات  تشمل 
من التقليدية إىل اإللكرتونية احلديثة، زيادة مساحات البث اإلذاعي، استحداث عدد من اإلذاعات 
الداخلية  العالقات  تتمثل  بينام  اململكة.  خارج  جديدة  ومناطق  دول  إىل  املوجهة  األجنبية  باللغات 
واخلارجية من خالل املشاركة يف الدورات التدريبية وحضور الندوات واملؤمترات وتسجيلها وإذاعتها 

يف وقت الحق، املشاركة بأوراق عمل يف ورش العمل اإلذاعية داخل وخارج اململكة.

وبالنسبة للبث اإللكرتوين املبارش لإلذاعة عرب شبكة اإلنرتنت فهو عىل صفحات الربنامج الثاين عرب 
موقع إذاعة اململكة العربية السعودية عىل الرابط اآليت:

http://www.saudiradio.net/DIFrame.aspx?src=ProgramsList.aspx&Cid=2

2 - األرشيف اإلذاعي:

الرئيس لإلعالم املسموع، ولقد برزت أمهية األرشيف من مدى أمهية  الثقل  ُيمثل األرشيف مركز 
املعلومات املوجودة به واستحالة تعويض هذه املعلومات، واألرشيف يف اإلعالم املسموع قسم يدعم 
إنتاج الربامج وهو حيتوي عىل مواد مهمة وتارخيية، أو بعبارة أخرى أي يشء حيفظ يف األرشيف جيب 

أن ُيساهم يف إنتاج الربامج )63(.
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1/1 حمتوى األرشيف اإلذاعي:

التي  وهي  )السمعية(،  الصوتية  املواد  اإلذاعية  املكتبة  أو  اإلذاعي  األرشيف  حيتويه  ما  أهم  من  إن 
ُتسجل عليها املعلومات بالصوت وحده ومن ثم تسرتجع بالسمع وحده.

املواد  هذه  فظهرت  متعددة  بمراحل  ومرت  التاريخ  عرب  كبريًا  تطورًا  األوعية  أشكال  تطورت  وقد 
الصوتية )السمعية( لتسجيل املعلومات عليها، ويعود تاريخ إنتاج التسجيالت الصوتية: األسطوانة 
ألول  الصوتية  التسجيالت  هذه  بإنتاج  قام  وقد  1877م،  عام  إىل   Tape والرشيط   Disc )القرص( 
أمهية  تزايدت  وقد  ِحده.  عىل  كل  أمريكي  واآلخر  فرنيس  احدمها  خمرتعان؛  واحد  وقت  ويف  مرة 
محل  يف  بإمكانيتها  القتناعها  منها  كبرية  جمموعة  اقتناء  عىل  املكتبات  وأقبلت  الصوتية  التسجيالت 
وكانت  املوسيقية،  التسجيالت  حالة  يف  كام  املواد  من  غريها  عىل  يستحيل  مما  املعلومات  من  الكثري 
)السمعية(  الصوتية  املواد  وتتاح   .)64( مقتنياهتا  ضخامة  يف  العامل  مكتبات  رائدة  األمريكية  املكتبات 

بعدة أشكال، ومن أكثر أشكاهلا شيوعًا اآليت:

Open Reel: وهي أرشطة عريضة نسبيًا قياسًا إىل أرشطة الكاسيت ملفوفة  1 - البكرات املفتوحة 
عىل بكرة وهلا بكرة استقبال أخرى، وتتاح هذه األرشطة عىل بكرات متعددة املقاسات.

2 - رشائط الكاسيت Cassettes: وتأيت عادة داخل وعاء بالستيكي، بداخله بكرتني صغريتني يلتف 
عليهام الرشيط، وهي متاحة بعدة مقاسات.

بكرة واحدة  ُيلف عىل  الكارتردج  أن رشيط  إال  الكاسيت  يشبه  وهو   :Cartridge الكارتردج   -  3
وُيعاد تشغيله تلقائيًا بشكل ُمستمر دون توقف. وهو أقل شيوعًا واستخدامًا )65(،)66(،)67(.

4 - األسطوانات )القرص السمعي( Audio Disk: ُتصنع عادًة من البالستيك وُتتاح بعدة أحجام. 
قياس عمر االسطوانة ألن عمرها  التشغيل، ويصعب  بمدة  يرتبط حجم االسطوانة  ما  وعادًة 
مرهون بنوع ووزن إبرة التشغيل ونوع اجلهاز امُلستخدم ومدى املحافظة عىل األسطوانة وطريقة 

تنظيفها وحفظها الذي جيب أن يكون رأسيًا داخل األوعية اخلاصة هبا )68(.
وحاليًا أصبح االجتاه نحو استخدام األقراص الضوئية التي يتم تشغيلها بواسطة احلاسب، فتتيح كافة 
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املعلومات ذات الوسائط املتعددة إضافًة إىل إمكانية محلها حلجم كبري جدًا من البيانات.

هذا وتستوعب املواد الصوتية )السمعية( أعاماًل فكرية خمتلفة، فقد تشمل عىل قطع موسيقية أو أغاين 
احليوانات والطيور وأصوات بعض  أو عىل أصوات  برامج  أو  متنوعة  أو خطب  أو عىل حمارضات 
الظواهر اجلوية..إلخ، بمعنى أن املكتبة اإلذاعية تتضمن كل ما حيتاجه امُلخرج اإلذاعي لتنفيذ براجمه، 

فنجد اآليت )69(:

1 - املؤثرات الصوتية: وتأيت بعدة أنواع؛ )برشية، طبيعية، صناعية(.
عىل  مسجلة  إذاعي،  برنامج  أو  ملسلسل  مؤلفة خصيصًا  نوعان؛  وهي  التصويرية:  املوسيقى   -  2

رشائط أو أسطوانات.
احلدث  بزمن  لتحقيق اإلحياء  ُتستخدم  الصوتية فهي  واملؤثرات  املوسيقى  لوظائف  بالنسبة  أما 
العام  اإلذاعي ورسم اجلو  للعمل  نفسيًا  املستمع  لتهيئة  ُتستخدم  وبطبيعة املكان وحمتوياته، وكذلك 

للربنامج أو العمل اإلذاعي.

1/2 أمهية األرشيف اإلذاعي:

ُتعد املواد الصوتية مصدرًا من مصادر اإلبداع واإلنتاج الفني واإلذاعي، وحيتاجها املخرجون ومعّدو 
اللسانيات  علامء  يطلب  املثال  سبيل  وعىل  وغريهم.  واملؤرخون  والصحفيون  والباحثون  الربامج 
التسجيالت الصوتية بغرض دراسة اللهجات وطرق النطق. كذلك يستخدم املؤرخون املواد الصوتية 
لالستامع إىل الشهادات احلية ومراجعة األحداث بالصوت. وقد أشارBruno يف دراسة قدورة التي 
إنتاجًا  وتسجل  كثرية  حية  أحداث  عىل  تشهد  السمعية  األرشيفات  أن  إىل  2006م  بنوفمرب  ُنرشت 
الوثائقية للمجتمع وُتضاف إىل األرشيف املكتوب إلثبات اهلوية  الذاكرة  ثقافيًا غزيرًا يدرج ضمن 
الثقافية للشعوب واإلسهام يف بناء الفضاء الثقايف العام وبناء املعارف وإثراء املحتوى، وهي عنارص 

رئيسة يف الطريق نحو إرساء جمتمع املعلومات )70(.
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1/3 تنظيم األرشيف اإلذاعي:

ثم حفظها  فهرستها وتصنيفها ومن  وفنية حيث  إجرائية  اإلذاعية عدة عمليات  املواد  تنظيم  يشمل 
بطريقة تضمن محايتها وُتقلل من الرضر الذي ُيلحق هبا نتيجة األخطار الطبيعية والصناعية، وبالتايل 
تسهيل عملية اسرتجاعها بأقل وقت وجهد ممكن أو تنظيمها وترميزها ووضعها يف الشكل اإللكرتوين 

األحدث وتطويع األدوات لذلك.

وطريقة  املواد  وكمية  نوعية  عىل  تتوقف  األرشيف  وتصنيف  فهرسة  عمليات  كانت  البدايات  ومن 
التنظيم أو الرتتيب امُلتبع يف تلك املؤسسة )71( وهنا نعرض هذه الرؤية التقليدية األصلية وهي األساس 

للعمل التنظيمي احلديث.

1/3/1 فهرسة وتصنيف التسجيالت الصوتية:

ُيقَصد بفهرسة التسجيالت الصوتية عملية الوصف التحلييل املخترص ملحتويات املواد الصوتية قبل 
حفظها للمساعدة يف الوصول إليها عند احلاجة. بينام يتضمن الفهرس وصفًا لكل مادة وحُيدد مكاهنا 

وجيمع بينها وبني املواد امُلشاهبة هلا يف املوضوع.

يف  أو  حُمددة  خلطة  وفقًا  املفردات  من  لعدد  املنهجي  الرتتيب  الصوتية  التسجيالت  تصنيف  ويعني 
تسلسل معني. وألن التصنيف هيدف إىل وضع املواد معًا وفقًا ملا جيمعها من مظاهر التشابه فإنه من 
أو مكاهنا  التشابه يف موضوعها  يكون  أن  ُيمكن  بحيث  التصنيفات،  من  كثرية  أنواع  املمكن وجود 
اجلغرايف أو تارخيها أو غري ذلك )72(. وقد تكون التسجيالت الصوتية كام أسلفنا عىل اسطوانة أو عىل 
رشيط كاسيت أو عىل بكرة.. بحيث يكون املدخل الرئيس ملن هو مسؤول عن املادة امُلسجلة، وإذا 
تعدد بيان املسؤولية لتعدد املواد امُلسجلة فيعتمد العنوان وكذلك إذا ما أنعدم بيان املسؤولية عن املادة 
يعتمد العنوان مدخاًل. وقد يكون عىل الرشيط الواحد أكثر من مادة واحدة فتدون عناوين تلك املواد 
يفصلها عن بعضها فاصلة منقوطة حسب القواعد الوصفية. ثم ييل بيان العنوان التحديد العام للامدة 
]تسجيل صويت[، ثم بيانات الوصف األخرى كاملسؤولية وبيانات النرش. أما الوصف املادي للامدة 
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الدورات يف  بعدد  الوقت والرسعة مقدرة  ثم  فُيدون عدد األسطوانات  مثاًل  امُلسجلة عىل أسطوانة 
الدقيقة الواحدة ثم نوع التسجيل وأخريًا قطر األسطوانة، مثل: 1 أسطوانة )13 د.، 15 ث.(: 1/3 

33 دورة يف الدقيقة، جمسم؛ 12 انج.

كام ُيدون رقم التصنيف اخلاص باملادة حسب موضوعها..، والشكل اآليت ُيمثل بطاقة كاملة رئيسة 
بمدخل العنوان إلحدى املواد اإلذاعية )73( كنموذج لبطاقة الفهرسة التقليدية يف املكتبة اإلذاعية:

الناشر

مكان النشر
بيان المسؤولية األولالتحديد العام

تاريخ النشر

بيان المسؤولية الثاين

العنوان

قطر اإلنسان والحضارة ]تسجيل صويت[ برنامج خاص إعداد وتقديم إسامعيل حرب وعدنان اشريف؛ 
إخراج حممود شركس - قطر: إذاعة قطر. 1982.

1 بكرة )31 د.(: 7.5 انج / ثانية، أحادي؛ 7 انج

           1 قطر -   التنمية   االجتامعية.                           أ. إسامعيل حرب.                    ب. الشريف، عدنان.
جـ حممود شركس )خمرج(.

تطور اإلنسان يف ظل النهضة الشاملة يف دولة قطر

رقم التصنيف

التخصيص

قطر البكرة

السرعة

المعد الثاين المعد األول رأس الموضوع المخرج

مالحظة

الوقت
عدد البكرات

359.6

ق 82

شكل )2( نموذج بطاقة رئيسة إلحدى التسجيالت الصوتية.

:)74( )ISRC :1/3/2 التقنينة الدولية املوحدة للتسجيالت الصوتية واملرئية )تدمت

عىل  واملرئية  الصوتية  للتسجيالت  ووحيدة  فريدة  ذاتية  لتحديد  املناسبة  الوسيلة  التقنينة  هذه  تقدم 
املستوى العاملي. واهلدف األسايس من إعداد هذه التقنينة هو تسهيل تبادل املعلومات من خالل هذه 
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أو  ISRC لكل مادة سمعية  إدارهتا، وذلك من خالل وجود تدمت  التسجيالت، وتسهيل وتبسيط 
برصية يف املكتبات عىل اختالف أنواعها، فيميزها عن غريها من املواد يف أي مكان بالعامل شأهنا يف 

.ISSN وتدمد ISBN ذلك شأن الكتب والدوريات التي تتحقق ذاتيتها من خالل تدمك

1/3/3 حفظ التسجيالت الصوتية:

يتم االحتفاظ باألرشيف اإلذاعي عمومًا من أجل وجود تسجيالت نادرة تتعلق بتاريخ اإلذاعة أو 
الدولة، باإلضافة إىل استخدام األرشيف يف إعداد الربامج اإلذاعية، واحلاجة إىل تسويق حقوق امللكية 
اخلاصة هبذه التسجيالت)75(. واحلفظ عبارة عن عملية ترتيب وختزين املواد بنوعياهتا امُلتعددة، بنظام 

يضمن محايتها وسالمتها، وُيَمِكن من الوصول هلا بسهولة إذا ما أريد استخدامها.

وُيمكن القول إنه ُيمكن قياس مدى نجاح أي مؤسسة بدرجة خدمات احلفظ واسرتجاع واملعلومات 
التي تم اختزاهنا عىل مر األيام والسنوات يف الوقت املناسب)76(. وقد كان حفظ التسجيالت الصوتية 
اإلذاعية يتم بشكل انتقائي، حيث يتم اختيار عينة متثيلية لكامل اإلنتاج واملخرجات اإلذاعية برصف 
النظر عن النوعية والربامج التي تعكس احلياة املعارصة واملجتمع، والسيام تلك التي تكون ذات طابع 
فريد يف أسلوب الطرح والتناول عىل نحو ما ُيميزها عن غريها، ومؤخرًا تصدر الباحثون األكاديميون 
املتخصصون يف جمال االتصاالت السلكية والالسلكية الدعوة إىل نبذ هذه السياسة اخلاصة باحلفظ 
االنتقائي)77(. وبالتايل فالبد من وجود أسس عامة والئحة حفظ ألرشيف كل مؤسسة، تتامشى مع 
طبيعة عملها ويتحدد من خالهلا نوعيات املواد وكيفية تداوهلا والتعامل هبا وتقييمها وُطرق تنظيمها 
وفهرستها وتصنيفها، وُطرق حفظها مع بيان القيمة واملدد املحددة حلفظ كل نوع عىل حده)78(. والبد 
أن تتم عملية احلفظ للربامج اإلذاعية يومًا بيوم دون تأخري ملا يف ذلك من فوائد تضمن تسهيل سري 

العمل األرشيفي وتنظيمه.

وحجم  الغرض  مناسبة  املرونة،  البساطة،  يف:  احلفظ  بنظام  توافرها  الواجب  الرشوط  أهم  وتتمثل 
املواد املطلوب حفظها، قوة الرتابط، سهولة الوصول إىل املواد، األمن )79(.
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وبالنسبة ألمن ومحاية التسجيالت الصوتية؛ فهي كغريها من املواد معرضة ألنواع كثرية من املخاطر 
التي تؤدي إىل تلفها إال أهنا تعترب من أقل األنواع ترضرًا، فغالبًا قبل ما يتم ترتيبها عىل رفوف معدنية 
وكذلك  واحلرشات  والغبار  األتربة  من  حتفظها  بالستيكية  وصناديق  علب  بداخل  حمفوظة  نجدها 
ترسب املياه وهذه امليزة من أهم ما متتاز به املواد الصوتية عن غريها من املواد الرسيعة التأثر كالكتب 
واملواد الورقية األخرى)80(. وجيب االلتزام باإلجراءات العامة ألمن ومحاية األرشيف كمنع إتالف 
املعدنية  الرفوف  استخدام  تعميم  لألرشيف،  اليومي  والتنظيف  احلامية  ترخيص،  بدون  األرشيف 
ووضع األبواب احلديدية يف قاعات األرشيف، باإلضافة إىل تقوية اإلجراءات األمنية ضد الرسقة 
واحلريق، ووضع أجهزة إطفاء احلريق املناسبة يف مداخل قاعات األرشيف، وضبط التكييف ودرجة 
احلرارة املناسبة بحيث ترتاوح مابني 18 - 20 درجة مئوية، وأن ال تتعدى نسبة الرطوبة 50% )81(. 
باإلضافة إىل رضورة وضع الرتقيم املتسلسل لدواليب األرشيف باستعامل طريقة مناسبة مع وضع 

الصقة عىل كل دوالب بحيث ُتشري إىل أول وآخر رقم للمواد التي حيتفظ هبا الدوالب.

1/4 املؤسسات الدولية الرئيسة املعنية باألرشيف الصويت واإلذاعي:

هناك العديد من املؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية التي تعنى باألرشيف كجزء من اهتامماهتا 
ومن املؤسسات الدولية التي تعنى باألرشيف السمعي البرصي:

.)UNESCO))82(  منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة *

وقد أصدر مكتب منظمة اليونسكو يف نيودهلي بعام 2009؛ دلياًل ملديري اإلذاعة وهو عن األرشفة 
.Greenstone )83( وبرجميات WINISIS الرقمية للمحتوى الصويت باستخدام

:IASA )84( اجلمعية الدولية لألرشيف الصويت والسمعي البرصي *

The International Association of Sound and Audiovisual Archives

وتأسست يف أمسرتدام يف عام 1969م كمنظمة غري حكومية تنتسب إىل اليونسكو، وتعمل عىل تعزيز 
وبرصية،  وسمعية  صوتية  وثائق  حتفظ  التي  األخرى  واملؤسسات  األرشيفات  بني  التعاون  روابط 
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وُتَشِجع األنشطة التي تطور تنظيم وإدارة حمتويات املجموعات الصوتية والسمعية البرصية املسجلة، 
وتدرس التقنيات ذات العالقة بعمل األرشيفات الصوتية والسمعية البرصية. ومن ما تضمه اجلمعية 
أعضاء يمثلون أرشيفات صوتية إذاعية وتلفزيونية. ويديرها جملس تنفيذي منتخب يساعده عدد من 

اللجان املتخصصة منها جلنة األرشيفات الصوتية اإلذاعية.

2 - األرشفة اإلذاعية اإللكرتونية:

هناك حاجة ُملحة لنظم األرشفة، فقد أدى ازدياد وترية العمل اإلذاعي، وتطور مهام اإلذاعة إىل تزايد 
الضغط عىل مرفق األرشيف الصويت الذي ُيعد ذاكرة حية ومتفاعلة مع النشاط اإلذاعي.

وقد واكب األرشيف الصويت تطور التقنيا اجلديدة التي حولته إىل الشكل اإللكرتوين الذي سهل من 
تنظيم املواد وحفظها وحّسن من اإلنتاج اإلذاعي )85(.

املواد  وختزين  حلفظ  اآللية  األرشفة  ونظم  احلاسب  استخدام  اإللكرتونية  اإلذاعية  األرشفة  وتعني 
اإلذاعية عىل وسائط إلكرتونية وتنظيمها يف قواعد بيانات تتيح الوصول الرسيع للامدة وإمكانية بثها 
بشكل مبارش. وهتدف إىل مواجهة التدفق اهلائل للمواد اإلذاعية والسيطرة عىل األرصدة األرشيفية 
املكدسة بمعاجلتها وختزينها وحفظها بطريقة ُمنظمة من أجل اسرتجاعها بطريقة آلية سهلة ورسيعة 

يف غاية الدقة واملرونة تتوافق مع احتياجات العرص وجمتمع املعرفة.

وكذلك  متكاملة  مؤسسة  ذاكرة  بناء  هي  عمومًا  اإللكرتوين  األرشيف  عليهام  يقوم  ركيزتني  وأهم 
تطوير أسلوب أداء األعامل)86(. وهناك عدة مبادئ وقواعد ينبغي أن تؤخذ باالعتبار عند تبني مرشوع 
مراجعة  أو  ختطيط  دون  بعشوائية  األرشفة  مرشوع  بناء  ُيمكن  فال  لإلذاعة،  اإللكرتونية  األرشفة 
وتدريب  وتنظيمها  وترميزها  أرشفتها  املراد  املواد  وصالحية  قيمة  من  والتأكد  التقليدي  لألرشيف 
أن  يتطلب  املرشوع  هذا  أن  كام  األساسية،  املقومات  وكافة  التحتية  والبنية  امليزانية  وتوفري  العاملني 

يكون تنفيذه عىل مراحل فاألسس السليمة واملتدرجة تضمن النجاح الطويل األمد.

إن األرشفة اإلذاعية اإللكرتونية توفر كثريًا من املميزات واخلصائص التي ال نجدها بطبيعة احلال يف 
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األرشفة التقليدية لإلذاعة، وُيمِكن من خالل البحث واالطالع عرض أهم جوانب االختالف بني 
األرشفة اإللكرتونية والتقليدية للمواد اإلذاعية يف اجلدول اآليت:

جدول )3( أهم جوانب االختالف بني األرشفة اإلذاعية اإللكرتونية واألرشفة اإلذاعية التقليدية.

األرشفة اإلذاعية التقليديةاألرشفة اإلذاعية اإللكترونية

1

المساعدة في الحفاظ على المواد اإلذاعية 
النادرة من التلف والضياع دون حجب 

الوصول إليها، وإتاحتها عن طريق الحاسب 
اآللي دون االعتماد على األصول، مع فحصها 

بانتظام.

ال تساعد األرشفة التقليدية في الحفاظ على 
المادة مقارنًة في حال أرشفتها بالشكل 

اإللكتروني. فال توجد نسخ احتياطية لكثير من 
المواد، مما يُضطر إلى الرجوع المتكرر للمادة 
األصلية واستخدامها مما يجعلها ُعرضه للتلف. 

إظهار التفاصيل التي ال يُمكن رؤيتها مباشرة 2
على المادة.

قد ال تحمل األرشفة التقليدية كافة التفاصيل 
المتعلقة بالمادة.

3
سهولة االسترجاع واالستخدام المباشر للمادة 

اإلذاعية من خالل خطوة واحدة.

صعوبة االسترجاع واالستخدام الذي يتطلب 
البحث اليدوي عن المادة ثم جلبها إلى األستوديو 

وتشغيلها على جهاز البث، بداًل من إرسال 
المادة اإلذاعية الرقمية الُمخزنة في الحاسب أو 
Server عبر الشبكة لالستوديوهات التي تقوم 

ببثها. 

4

توفير الحيز وأماكن التخزين في المكتبة 
اإلذاعية، حيث إمكانية ضغط الملفات الصوتية 

واستغالل أكبر مساحة من على القرص 
الصلب واألقراص المدمجة.

الحاجة المستمرة إلى أماكن تخزين جديدة 
وبالتالي إلى توسعة قاعة األرشيف، حيث تظل 

التسجيالت الصوتية في شكلها المادي وفي 
حاجة دائمة لمساحة من على الرفوف لتبقى 

ُمتراصة عليها.

5

رفع أداء العمل اإلذاعي وجودته، وسرعة 
إعداد وتقديم البرامج والقضاء على األعمال 

الروتينية.
وتلبية رغبات المستمعين بدقة وفي أسرع 

وقت ممكن.

استمرار العمل اإلذاعي على ذات الطريقة 
والنهج دون تطويره، التأخر في تلبية رغبات 

المستمعين.. 

نظام األرشفة يضمن توفير النسخ االحتياطي 6
لجميع المواد.

عدم ضمان توفير النسخ االحتياطي لجميع 
المواد اإلذاعية.

تحويل وتحرير وتشغيل جميع صيغ وامتدادات 7
ال يُمكن ذلك في نظام األرشفة التقليدي.الصوت.

تحسين وإصالح أي خلل أو تشويش في 8
الصوت، وبالتالي ضمان دقة ونقاء الصوت.

ال يُمكن ذلك في نظام األرشفة التقليدي، وعادًة 
ما تكون األصوات ذات تشويش وأقل جودة.
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األرشفة اإلذاعية التقليديةاألرشفة اإلذاعية اإللكترونية

9
تحويل جميع التسجيالت إلى الشكل الرقمي 
على النظام، وما يتبع ذلك من دقة وسرعة 

وسهولة االسترجاع اآللي واالستخدام.

تبقى التسجيالت الصوتية متراكمة على الرفوف 
بقاعات األرشيف فيتطلب الوصول إليها 
واستخدامها بذل كثيراً من الوقت والجهد.

10

تحقيق الدقة وتصحيح البيانات واختصار 
الوقت والجهود التي تبذل في حفظ المواد 

اإلذاعية، وبالتالي توفير التكاليف التي تنفق 
في األرشيف اليدوي.

يتطلب حفظ المواد اإلذاعية بالطريقة التقليدية 
عدة إجراءات ومستلزمات تفتقد للدقة وتتطلب 

الكثير من الوقت والجهد كاستخدام الملفات 
وسجالت الجرد الورقية واألقالم..إلخ

11

سهولة وسرعة استرجاع المادة اإلذاعية، ألنه 
يُمكن البحث بجميع الحقول؛ باالسم أو العنوان 
أو الموضوع أو التاريخ أو المقدم أو الُمخرج 

أو الرقم...إلخ،كما يمكن البحث )المتقدم( 
بأكثر من عنصر من عناصر البحث مجتمعة. 
وإمكانية إضافة خيارات أكثر حيث الواصفات 

والكلمات المفتاحية.

صعوبة وبطء استرجاع المادة اإلذاعية، ألن 
البحث اليدوي ال يتيح عدة خيارات للبحث، 

فيتم البحث بحسب الموضوع أو اسم الُمقدم أو 
الُمخرج، كما أن عملية االسترجاع مثاًل تتم وفق 

الرقم فقط.

يُمِكن االسترجاع واالستخدام ألكثر من 12
شخص في نفس الوقت.

ال يُمكن المشاركة في االسترجاع واالستخدام 
ألكثر من شخص.

التعامل مع الملفات وسجالت الجرد الورقية.التعامل مع قواعد البيانات اإللكترونية.13

14
دعم الشبكة المحلية وشبكة اإلنترنت، مما 
يُمكن من استخدام وتبادل البيانات والمواد 

اإلذاعية عبرها.

ال يُدعم الشبكات وبالتالي ال يسمح بالشراكة 
أو تبادل البيانات، السيما بين مكتبة اإلذاعة 

واألستوديو الذي يذيع المادة.

15

تعدد مستويات الحماية والرقابة، حيث تحديد 
الصالحيات وسرية االطالع على البرنامج 
والشاشات والمواد من ِقَبل المستخدمين بناًء 

على طبيعة عملهم.

ليس هناك مستويات للحماية والسرية فإما المنع 
التام من دخول قاعة األرشيف أو اإلتاحة التامة 

لالطالع على المواد.

تأمين المواد ضد المخاطر الُمعرضة لها في 16
األرشفة التقليدية.

المواد ُمعرضة لمخاطر الحريق والرطوبة 
والحرارة واإلضاءة.

إدارة حياة المادة آلياً )تخزين،تنظيم،حفظ،استر17
حياة المادة اإلذاعية تُدار بصورة يدوية.جاع،استخدام(.

كذلك فإن نظام األرشفة اإللكرتوين البد أن يلقى الدعم الفني اجليد بعد تركيبه مع سهولة تطويره 
وحتديثه، وعدم احتياجه لكثري من التدريب لسهولة استخدامه، كام يفي باحتياجات املؤسسة وُيصنف 
املواد بطريقة تالئم أسلوب العمل يف تلك املؤسسة، ويدعم خاصية مراحل سري العمل وُيقدم التقارير، 
وحُيقق التكامل واالندماج مع النظم األخرى، ويستخدم تقنيات الفاكس والربيد اإللكرتوين لتداول 
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املواد بني املستخدمني، ويدعم الربوتوكوالت العاملية املشهورة، ويدعم الوسائط األخرى مثل الصور 
والفيديو..، ويتيح البحث اهليكيل أو الشجري بحيث تكون امللفات يف نظام األرشفة ُمنظمة وخمزنة 

يف جملدات رئيسة تتفرع إىل جملدات فرعية )87(.

ورغم هذه اخلصائص التي متيز األرشفة اإلذاعية اإللكرتونية عن األرشفة التقليدية إال أننا نجد فيها 
اإللكرتوين  األرشيف  إلدارة  متكاملة  سياسة  حتديد  خالل  من  تالفيها  ُيمكن  التي  السلبيات  بعض 

ومحايته، ومن أبرز هذه السلبيات ما يأيت:

1 - التطور التقني املستمر ورسعة التقادم لألجهزة وبرامج األرشفة ووسائط األرشيف اإللكرتوين 
بحيث ال يمكن مالحقتها.

2 - إمكانية تعرض املواد األرشيفية للجرائم اإللكرتونية كالرسقة والتالعب والتحريف.
3 - التكلفة املادية واحلاجة إىل األجهزة والعاملني إلعداد ملفات األرشيف وتطويرها ومتابعتها من 

حني إىل آخر لتحديثها.
4 - تعرض جهاز احلاسوب ألي حادث كاألعطال أو الصدمات الكهربائية قد يؤثر عىل البيانات 

املحفوظة يف األرشيف كليًا أو جزئيًا مما يكون له تأثري بالغ عىل العمل يف املكتبة )88(.

4 - أبرز األنظمة اآللية احلديثة امُلستخدمة يف األرشفة اإلذاعية:

تقدم الدراسة يف هذا اجلانب إطاللة رسيعة عىل بعض برامج وأنظمة أرشفة الصوتيات املتوافرة:

:)MENOS - ASBU( 1 - نظام

 ASBU Multimedia Exchange( وهو نظام التبادل املتعدد الوسائط واخلدمات عىل األقامر الصناعية
إذ  اإلذاعية،  األرشفة  نظام  النظام؛  هلذا  الفرعية  األنظمة  من  إن  حيث   ،)Network Over Satellite

يقوم بأرشفة املواد اإلذاعية بصورة آلية من خالل الربجمية املخصصة للحجز مضمنة بخدمة واصفات 
البيانات)Metadata( للامدة املراد أرشفته�ا. كام توجد إمكانية االستعراض واالستامع للمواد اإلذاعية 
املؤرشفة. السعة التخزينية املبدئية 96 ميجابت وهي تعادل حوايل 1000 ساعة ختزينية ويمكن زيادهتا 
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حسب احلاجة من خالل زيادة سعة خادم األرشفة املشرتك لإلذاعة والتلفزيون والبالغ سعته اإلمجالية 
 )MENOS - ASBU( والنظام املتكامل.)7.3 تِرابايت قابلة للتوسع والزيادة ليصل إىل 20 تِرابايت )89
ُيعد من أحدث األنظمة عامليًا يف جمال اإلذاعة والتلفزيون وخدمات التقنيات ذات النطاق العريض، 
وهو نظام االتصال اجلديد الحتاد إذاعات الدول العربية، حيث تم اإلعالن عن انطالقه رسميًا يف 10 
يناير 2009 بمدينة جدة، وذلك عىل هامش انعقاد اجلمعية العامة لالحتاد يف دورهتا 28، وقد اشرتك 
يف تصميمه وإنجازه كل من احتاد إذاعات الدول العربية ورشكة )NEWTEC( البلجيكية وبمشاركة 

مؤسسة عرب سات وتطلب إنجازه 4 سنوات وبكلفة فاقت 4 ماليني دوالر )90(،)91(.

:MAS - 1SD 2 - نظام

طَورت MAS معاجلة فعالة بتحويل الصوتيات وحتريرها مع إضافة رمز التوقيت والنوع وأي بيانات 
أي  عىل  وعرضها  عنها  البحث  ُيمكن  بحيث  احلاسوب  عىل  ملفات  يف  وحفظها  أخرى  وتعليقات 
جهاز كمبيوتر وإمكانية بثها عرب شبكة اإلنرتنت )92(. ونظام MAS - 1SD صمم ليكون حاًل طويل 
األجل لألرشفة والتخزين املضمون ألرشطة )الفيديو/الصوت( حيث تصنيفها وترميزها وفهرستها 
طاقة  وذو  االستخدام  سهل  وهو  رشاؤه،  أو  استئجاره  ُيمكن  النظام  وهذا  اسرتجاعها.  وتسهيل 
استيعابية عالية للتخزين ويتوافق مع مجيع أنظمة التشغيل احلديثة، ويقوم بتحويل الربامج وحتريرها 
بطريقة اختيارية، ويمتاز بسهولة ورسعة البحث وعرض املحتوى وبثه، وهو منخفض التكلفة السيام 

للمكتبة التي حيمي هلا مقتنياهتا من أي كوارث حمتملة )93(.

:Rhythmbox 3 - برنامج

ُصمم هذا الربنامج لتنظيم املكتبات الصوتية، ويتميز ببساطة استخدامه وجودته يف استعراض امللفات 
الصوتية، وكذلك سهولة التصنيف والبحث، ويقوم بعمل قوائم التشغيل وحتريرها وحفظها، وفحص 
وتقييم الصوتيات لتنظيمها ومن ثم اسرتجاعها، وتشغيل audio CD والصوتيات األخرى باإلضافة 
إىل نقل ودمج صوتيات متفرقة من املكتبة الصوتية، وإمكانية إحضار األلبوم وكلامت املادة الصوتية 

كأغنية مثاًل من خالل االتصال باإلنرتنت )94(.
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:X - platform Music Multiplexing System 2 4 - برنامج

 Metadata باستخدام  فهرستها  حيث  الصوتية  املكتبة  جمموعات  وتشغيل  بإدارة  النظام  هذا  يقوم 
وتنظيمها يف قاعدة بيانات، ويتيح للمستخدمني واجهات رسومية ُتسهل من إضافة البيانات الوصفية، 
واألدوات امُلساعدة ذات املرونة يف تنظيم امللفات الصوتية واملوسيقية بالشكل املطلوب مع إمكانية 
 ،..Windows، Linuxإنشاء القوائم اجلديدة والقوائم امُلفضلة ذات التسلسل اهلرمي. وهو مت�وافق مع
ويتيح إمكانية التشغيل والتحكم عن بعد من خالل عدة ُمستخدمني، كام أنه يقوم بدعم أشكال واسعة 

.)mp3، mp4، vorbis، aac، alac، wma، mac، sid، mod، wav )95 :من االمتدادات مثل

:iTunes 9.0.2.25 5 - برنامج

 data  3000 هذا الربنامج جماين وهو برنامج ضخم لتشغيل الصوت حيث إنه حيتوي عىل أكثر من 
كتاب  16ألف  من  أكثر  إىل  واالستامع  التحميل  خالله  من  وُيمكن  موضوع،  مليون   3 من  وأكثر 
صويت، كام ُيَمِكن من التحكم التام يف جهاز احلاسب اآليل وإضافة خمتلف امللفات الصوتية وتنظيمها 
يف جمموعات عدة، كام ُيمكن كذلك من متابعة حمطات تلفزيونية وإذاعية عن طريقه، وهو متوافق مع 

.Windows 2K/ XP/ Vista )96(

:Blaze Media Pro 6 - برنامج

وهو لتحرير وحتويل وتسجيل ونسخ وتنظيم ملفات الصوت والفيديو، وُيعترب من أكرب الربامج يف 
هذا املجال ملا حيويه من وظائف عمالقة يف جماله فهو يعترب all - in - one، كام ُيعد برناجمًا قويًا لضغط 
التأثريات  وُيطبق  واألفالم،  الفيديو  من  الصوت  ملفات  ويسحب  ينتزع  وهو  الص��وت،  ملفات 
الصوتية عىل ملفات الصوت. وباستخدام هذا الربنامج ليس من احلاجة الستخدام أي برنامج آخر 

يف جمال الصوتيات أو الفيديو أو الصور؛ إذ إنه يقوم بكافة األعامل يف املجال)97(.

:Arkiva 7 - برنامج

وهو نظام مركزي لتخزين وتنظيم واستعراض خمتلف الوسائط. يتمتع بواجهة ديناميكية تسهل عملية 
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اختيار امللفات املراد رفعها حيث يعرض قائمة بمجلدات النظام ويقوم بأرشفة عدد من امللفات دفعة 
 ،My Music تبويب  مثل  للنظام  الرئيسة  التبويبات  أحد  إىل  سيذهب  امللف  نوع  وبحسب  واحدة 
والرتتيب  الفرز  من  ملزيد  األلبومات  أو  املجلدات  من  عدد  أي  إنشاء  ُيمكن  التبويب  ذلك  فتحت 
ُيوفر جمموعة من اخليارات عند  الصوتية ومن ثم تسهيل عملية اسرتجاعها، كام  للملفات  والفلرتة 
أرشفة امللفات الصوتية، كاملشاركة بأحد امللفات وإرساله من خالل الشبكة إىل أي بريد إلكرتوين، كام 
توجد خيارات تُعم كامل املجلد كالتحميل واملشاركة واستعراض حمتواه من الصوتيات، باإلضافة إىل 
حتويل الصيغ الصوتية إىل صيغة MP3 وتعزيز جودة الصوت األصيل للتسجيل. إمجااًل فإن هذا النظام 
البحث عنها ومشاركتها  ثم  الصوتية وتنظيمها  امللفات  أنيقة ُتسهل من أرشفة وختزين  ُيتيح واجهة 

وتوفري بريد إلكرتوين للتواصل )98(.

:Media Manager 3.2 8 - برنامج

وتنظيمها  صور(  فيديو،  )صوت،  املتعددة  الوسائط  ملجموعات  جملدات  بإعداد  يقوم  جماين  برنامج 
وإمكانية  وترميزها  امللفات  بتحرير  يقوم  أنه  كام  تلقائي،  بشكل  منها  البيانات  اسرتجاع  وتسهيل 
التحكم بمجموعات الوسائط سواء كانت عىل القرص الصلب أو عىل قرص مدمج أو DVD أو عىل 

أي شكل آخر، وُيتيح إضافة امللفات الصوتية وبياناهتا من شبكة اإلنرتنت )99(.

:Eufony Free Audio Player 1.6 9 - برنامج

يتعامل مع أنواع خمتلفة من نظم التشغيل وأشكال متعددة من صيغ الصوت. ويقوم برتميز وترقيم 
وواجهته  التشغيل،  ورسعة  الصوت  ووضوح  الدقة  ويتيح  وضغطها،  وتنسيقها  الصوتية  امللفات 
سهلة االستخدام ال تتطلب التدريب، ويتيح النسخ والقص واحلذف وإعادة تسمية وخلق املجلدات 
وتنظيمها، وإمكانية الفرز واالسرتجاع بحسب اسم امللف، العنوان، الشخص، املدة الزمنية، النوع، 

احلجم وتاريخ التعديل، وإبراز صيغة امللف باأللوان يف الربنامج )100(.
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:Archive CD 10 - برنامج

Data Base أو أرشيف خاص باألسطوانات، ويتم حتميله كاماًل جمانًا. وله  عبارة عن قاعدة بيانات 
واجهة سهلة إلدخال البيانات ويوفر عدة خيارات للبحث لتسهيل اسرتجاع االسطوانات املطلوبة. 
املحتويات  العنوان، وصف  ثم  إدخال رقم خاص لالسطوانة ومن  تتيح  للربنامج  اإلدخال  ونافذة 

واملصدر والتاريخ، كام ُيمكن التنقل بني البطاقات واإلضافة والتعديل واحلذف )101(.

.Archive CD شكل )3( نافذة اإلدخال يف برنامج
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.Archive CD شكل )4( نافذة البحث باسم األسطوانة أو جزء منه يف برنامج

16 - نظام أرشفة الراديو والبث:

اإلدارة  ويتيح  اإلذاعية  للمواد  فهارس  يتضمن  حيث  املحلية  اإلذاعية  املحطات  بأرشفة  يقوم  وهو 
الكاملة للمحتوى وُيسهل الوصول للامدة املطلوبة، كام أنه ُيمكن املربجمني من وضع واصفات ُمتعددة 
للمواد، وُيَمِكن املسؤولني من الَتحكم التام باملواد اإلذاعية سواء التي تم حتميلها إلكرتونيًا أو تلك 

التي تم بثها )102(.

كام قامت Sony لألعامل التجارية بتطوير نظم أرشفة املواد اإلعالمية بغرض التغلب عىل املشكالت 
املتزايدة التي تواجهها العديد من الرشكات واملؤسسات املختلفة واملتعلقة بأرشفة موادها اإلعالمية 
وختزينها وإدارهتا، واألهم من ذلك كله بثها ونرشها عرب شبكة اإلنرتنت، يف نفس الوقت الذي توفر 
هلم أعىل مستويات احلامية لتحقيق أقىص استفادة ممكنة من موادهم اإلعالمية املهمة. وهذه األنظمة 
األرشيفية مالئمة ألي مؤسسة أو رشكة حتتاج إىل ختزين الفيديو أو الصوت ومشاركتها إلكرتونيًا عرب 

الشبكة، سواء كانت رشكة إعالمية أو حمطة بث وإرسال، أو أي مكتبة)103(.

 SoX–Sound eXchange )104(،الصوتية األرشفة  يف  ُتستخدم  التي  األخرى  الربجمية  األنظمة  ومن 
)Audio CD Ripper 2.0.7 )105(، Music Archive 1.01)106..وغريها.
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5 - جتارب ملكتبات إذاعية استخدمت نظم األرشفة اإلذاعية اإللكرتونية:

شبكة  عىل  مواقعها  عرب  أجنبية  إذاعات  و3  عربية  إذاعة   12 مع  للتواصل  حماولة  من  أكثر  جرت 
إذاعة قطر وإذاعة  إذاعتني ومها  يتجاوب سوى  مل  أنه  إال  اإللكرتوين  بريدها  اإلنرتنت وكذلك عرب 
أبوظبي، فتم االعتامد عىل املراجعات النظرية للدراسات واملقاالت ومواقع اإلذاعات عرب اإلنرتنت 

للتوصل إىل جتارب املكتبات اإلذاعية األخرى.

وقد أجابت إذاعة قطر عىل كل األسئلة املوجهة إليها، بينام اكتفت إذاعة أبو ظبي بإرسال رابط لرشكة 
أبوظبي لإلعالم حيث تضمن مواكبة الرشكة لألرشفة اإللكرتونية ملوادها الصوتية واملرئية. وبالنسبة 
مرشوع  إنشاء  2009م  عام  من  املايض  نوفمرب  يف  تم  حيث  التجربة  قيد  يف  فإهنا  السعودية  لإلذاعة 
الرياض وتم  إذاعة  العمل يف  الرياض، وقد بدأ  العاصمة  الوطني لإلذاعة والتلفزيون يف  األرشيف 
ألف   500 معاجلة  عىل  املرشوع  هذا  ويعمل  اإلذاعية،  املواد  من   70% من  أكثر  أرشفة  من  االنتهاء 
املعلومات  وإضافة  قيايس  رقمي  وسط  إىل  حتويلها  ثم  ومن  وتنظيفها  بتنقيتها  بدءًا  إذاعي  رشيط 
املكتوبة املصاحبة للامدة إلكرتونيًا عرب أنظمة إدارة املحتوى، بحيث تصبح متاحة لالستخدام يف عدة 

تطبيقات)107(.

1 - جتربة اإلذاعة القطرية:

عن طريق مراسالت الربيد اإللكرتوين؛ ذكر خالد احلجاجي )108( ُمرشف الشبكة بقسم نظم املعلومات 
 Dalet يف إذاعة وتلفزيون قطر أن اإلذاعة تستخدم نظام أرشفة إلكرتونيًا ملوادها الصوتية، وهو نظام
أنه  خصائصه  أبرز  ومن  2003م،  عام  منذ  استخدامه  يف  البدء  وتم   ،Veritas رشكة  وتدعمه   Plus

البيانات وما حتتويه من ملفات صوتية من خالل أي  إىل قواعد  الوصول  فيمكن  بالشبكة  موصول 
جهاز يف املؤسسة. وأهم مميزاته تتمثل يف: الرسعة يف اسرتجاع البيانات بكافة أشكاهلا، إمكانية إعطاء 
املستخدمني صالحيات عىل النظام كٍل حسب ختصصه، وسهولة التعامل مع النظام من حيث البحث 
 ON( املبارش  النظام  إىل  وإضافتها  الصوتية  املواد  سحب  إمكانية  إىل  باإلضافة  واإللغاء،  والتعديل 
LINE( بشكل سهل ورسيع، وإمكانية ختزين كم هائل من املواد الصوتية وامللفات. أما عيوب النظام 
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فتمثلت يف البطء النسبي عند اسرتجاع املواد الصوتية ذات احلجم الكبري، فيجب العلم مسبقًا بوقٍت 
كاٍف باملواد امُلراد اسرتجاعها.

2 - جتربة اإلذاعة املرصية:

اإلذاعة املرصية من أقدم وأعرق اإلذاعات العربية، وكانت هلا أدوار فاعلة يف تاريخ مرص بل والعامل 
من  أكثر  عىل  حتتوي  حيث  العربية  اإلذاعية  املكتبات  أغنى  بني  من  املرصية  اإلذاعة  ومكتبة  العريب، 
336،700 رشيط Reel، باإلضافة ملجموعة من األسطوانات يبلغ عددها 38،900 أسطوانة، وقد 
قاعدة  تتوافر  حتى  الغرض  هلذا  خمصصة  برجميات  وفق  اآليل  باحلاسب  األرشطة  بيانات  إدخال  تم 
بيانات حُمققة ومدققة ختدم مجيع املستخدمني، ويتم تدقيق البيانات من خالل جلان السامع التي تستمع 
كل  عىل  البداية  يف  الرتكيز  وكان  حمتواه.  عن  ُمفصل  بيان  بإعداد  تقوم  ثم  ومن  باملكتبة  رشيط  لكل 
األرشطة التي مُتثل ثروة إذاعية كأرشطة القرآن الكريم والدراما اإلذاعية واألغنيات، وأهم ثمرات 
هذا اإلنجاز االستفادة من احلاسب اآليل يف األوقات احلرجة التي يتطلب فيها رسعة األداء خاصة 
بالنسبة لإلذاعة عىل اهلواء. وقد جرى إعداد برنامج خاص للكشف عن املطربني واملطربات وتغذيته 
من  املكتبة  حتول  خالل  فمن  لألغاين.  كاملة  بيانات  كقاعدة  األغاين  عن  املتوافرة  املعلومات  بكافة 
 DAT، M.O،( مثل  حديثة  وسائط  عىل  التسجيل  إىل  االنتقال  استطاعت  الرقمي  إىل  التامثيل  النظام 
CD(، كام تم إنشاء مكتبات متخصصة كمكتبة الزعيم الراحل مجال عبدالنارص، مكتبة الدراما، املكتبة 

اهلندسية..إلخ، فباإلضافة إىل قواعد البيانات تم استحداث نظام تشغيل االستوديوهات اإلذاعية آليًا، 
وذلك بتخزين كافة املواد اإلذاعية إلحدى الشبكات اإلذاعية عىل اخلادم اخلاص بالشبكة وربط هذا 
اخلادم باستوديوهات اإلذاعة سواء استوديوهات اهلواء أو التسجيل. وقد كانت السعة التخزينية منذ 
بداية استخدام النظام 2000 ساعة ختزينية، ثم تم رفع السعة التخزينية للخادم إىل حوايل 20000 
ساعة ختزينية مما ساهم يف توسيع قاعدة األرشفة للمواد اإلذاعية املختلفة، وأهم املزايا التي نتجت عن 
جتربة املكتبة اإلذاعية املرصية لنظام األرشفة اإلذاعية؛ رسعة الدخول إىل النظام وسهولة إتاحة املواد، 
املتعددة،  املحتوى  لوسائط  واستخدامه  املركزية  وإدارته  البيانات  قاعدة  مع  املبارش  النظام  وارتباط 
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وتوفري مساحة التخزين وتقليل املشكالت البيئية وفحصه املنتظم للمواد اإلذاعية وتصحيحه للبيانات 
2009م يف العيد  31 مايو  اخلاطئة وإجراؤه للنسخ االحتياطي الدائم للملفات )109(. وقد ُأطلق يف 
املايس لإلذاعة املرصية إشارة بدء مرشوع متكامل لتطوير اإلذاعة يشمل حتديث البنية التحتية لكافة 
االستوديوهات اإلذاعية الثامنني وحتويلها إىل استوديوهات رقمية، وهذا التحديث هو األول واألكرب 
من نوعه منذ إنشاء اإلذاعة كام يشمل استحداث نظم مكتبة إلكرتونية للمواد اإلذاعية بسعة ختزين 
250 ألف ساعة مزودة بنظم فائقة لتستوعب كافة املكتبات الصوتية لإلذاعة وبفائض كبري بام حيقق 

أرشيفًا الكرتونيًا كاماًل لإلذاعة )110(.

3 - جتربة اإلذاعة املغربية:

واكبت اإلذاعة املغربية التغيريات التقنية التي طرأت عىل األرشيف الصويت، وقد اعتمدت عىل خربة 
مكتبة  يف  التسجيل  ركائز  أن  ونجد  العاملية.  اإلذاعات  جتارب  من  االستفادة  عىل  وقدرهتم  روادها 
إىل  وصلت  حتى   DATو فالكاسيت  املغناطييس  بالرشيط  مرورًا  األسطوانة  من  تطورت  اإلذاعة 
القرص املدمج والقرص الصلب للحاسب. فقد أثبتت املكتبة اإلذاعية قدرهتا عىل التأقلم مع التقنيا 
رغم أن تغيري اإلطار التقني بآخر يتبعه عمليات معقدة للنسخ ونقل املخزون الصويت، كام يقيض األمر 
استثامرًا يف املوارد البرشية والوسائل التقنية والبيئية )القاعات، التكييف، األجهزة، الرتتيب..إلخ(. 
وقد تم تطوير نظام مركزي لألرشفة حيفظ املعلومة ويسهل وصول الصحفيني واملنتجني اإلذاعيني 
إليها، كام تم تطوير نظام تدبريي لتداول األرشيف يمنع ضياعه ويصونه من اإلتالف. وتعتزم الرشكة 
باألرشيف  خاصة  شبكة  خلق  املغريب  الصويت  املخزون  كافة  أرشفة  بعد  والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية 
توحد بينها وبني القنوات اإلذاعية اجلهوية العرش لتبسيط وتوحيد عملية التبادل والولوج إىل املخزون 
التقنيات الرقمية احلديثة  الصويت اإلذاعي، وهي لذلك تعمل عىل تأهيل املوارد البرشية الستخدام 
وتعليمهم أبجدية األرشفة الصوتية، وتوفري األجهزة التقنية مع إعادة هيكلة األماكن املخصصة حلفظ 
تقنية حول املخزون  بادرت الرشكة بإجراء دراسة  املواد الصوتية من رفوف وإنارة وتكييف.. وقد 
الصويت اإلذاعي للوقوف عىل مكامن اخللل والبحث عن أنجح الطرق لضامن حفظ الرتاث الصويت 
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وقد متت أرشفة اإلنتاج اإلذاعي بنسبة عالية لكن البث واالستقبال  املغريب ألقىص مدة ممكنة )111(. 
ال يزال يتم بطريقة متاثلية )تناظرية(، وهذا ما حيدث يف بالد العامل كافة ألن ذلك يتطلب تغيري اجلهاز 
ونظم استقباله وهذا القرار تقني واجتامعي يف نفس الوقت ألنه جيرب كل مواطن لتغيري جهازه القديم 
الوسائط  متعددة  اإلذاعة سوف تصبح  أن  السيارات بحيث  أو حتى أجهزة  منقواًل  أو  ثابتًا  إن كان 

.)Multimedia )112

4 - جتربة اإلذاعة اإلماراتية:

 Ascent(أبو ظبي لإلعالم و اتفاق بني رشكة  2008م  أبو ظبي حيث تم يف يونيو  إذاعة  ومتثلت يف 
الرشق  منطقة  يف  رائد  كمرشوع  بالرشكة  اخلاصة  املكتبة  أرشيف  حلفظ  التقنية  للخدمات   )media

األوسط.  وAscent media توفر لألجهزة اإلعالمية خدمات عاملية متكاملة إلنشاء وإدارة وتوزيع 
أرشيف  إىل  حتويلها  يف  واملساعدة  اإلعالم  وسائل  أصول  إدارة  إىل  باإلضافة  اإلعالمي،  املحتوى 
إعالمي إلكرتوين، وختدم أكثر من 70 منشاة إعالمية يف مجيع أنحاء العامل )113(،)114(. ويتضمن مرشوع 
االتفاق مراحل عدة تتضمن معاجلة رقمية متطورة باستخدام أحدث وسائل التقنيا تشمل مراجعة 
مستوى جودة الصوت والصورة للمواد املحفوظة لتحويلها إىل مواد رقمية وإعادة تصنيفها وحفظها 
عام  منذ  اإلمارات  دولة  مجيعها  تؤرخ  حمفوظات  لإلعالم  أبوظبي  رشكة  القادمة. ومتلك  لألجيال 
1950م، فهذه املحفوظات النادرة كانت مهددة بالتلف والضياع مع مرور الزمن، فعملت الرشكة 
جاهدة طوال شهور عدة إلعادة تنقية حمتوى هذه الرشائط حتى تلبي حاجة رشكة أبوظبي لإلعالم 
يف املسامهة يف التطوير والتنمية من خالل أرشفة تاريخ الدولة. وتتضمن املرحلة التأسيسية للمرشوع 
حتويل املواد املؤرشفة كالصوتية إىل آخر ما توصلت إليه التقنيا الرقمية إضافة إىل تأمني نظام حيافظ 
اجلديدة،  التقنيات  عىل  لإلعالم  ظبي  أبو  رشكة  كوادر  تدريب  عىل  فرتكز  الثانية  املرحلة  أما  عليها. 
وتعتمد هذه املرحلة عىل الناحية التقنية واخلربة العلمية التي تتمتع هبا الرشكة لتحقيق أفضل النتائج 
املمكنة حمليًا يف أبو ظبي،واهلدف الرئيس الذي تطمح له رشكة أبوظبي لإلعالم هو املحافظة عىل املواد 

األرشيفية واحليلولة دون ترسيبها خارج الرشكة )115(،)116(.
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5 - جتربة اإلذاعة السودانية:

بدأ بث اإلذاعة السودانية من مدينة أم درمان يف أبريل 1940م. وقد دخلت التقنية الرقمية لإلذاعة 
قبل  من  حاسبات  شبكة  شكل  يف  الرقمية  األجهزة  وذلك بجلب  2000م،  عام  يف  هبا  العمل  وبدأ 
Netia، والتي حرض منها اختصاصيون وقاموا برتكيب األجهزة ثم تدريب بعض  الفرنسية  الرشكة 
بإنتاج  العاملني  معظم  استطاع  حتى  وهكذا  اآلخرين  بتدريب  قاموا  بدورهم  وهم  عليها  العاملني 
الربامج والتعامل مع هذه التقنية التي متيزت برسعة الوصول إىل املادة املطلوبة عىل وسيط التخزين 
األرشفة  نظام  إن  حيث  واإلنتاج  املعاجلة  وسهولة  ورسعة  الصوت،  نقاء  إىل  باإلضافة  الرقمي، 
اإللكرتونية يتيح رؤية اإلشارة الصوتية عىل شاشة احلاسب وبالتايل معرفة من أين ُيمكن القطع أو 
التعديل أو اإلضافة..، وبام أن األرشيف اإللكرتوين مرتبط بشبكة فبالتايل كل شخص له مهمة حمددة 
مما ساعد عىل اختصار اجلهد والوقت مع تسهيل التواصل مع اآلخرين جللب املعلومات، باإلضافة 
إىل معاونة العاملني يف اإلذاعة عىل اإلعداد واإلنتاج من خالل إتاحة قواعد البيانات هلم، كام ساعدت 
األرشفة اإللكرتونية عىل تصغري احليز املكاين للوسائط الرقمية وإثر ذلك سعت اإلذاعة إىل إحضار 
دواليب من شأهنا شغل حيز مكاين ال يقارن بام كانت عليه إبان الوسائط التامثلية حلفظ املكتبة الصوتية 
التي ستتغري بالكامل إىل وسائط رقمية. وتتم األرشفة يوميًا عند الفراغ من يوم العمل بتحويل كافة 
األخبار واملواد املنتجة يف خالل اليوم إىل ملف األرشيف اإللكرتوين بغية االستفادة منها الحقًا، وهذا 
الربنامج يتيح إمكانية العودة ألخبار ومواد سابقة ولو قبل سنوات عدة بأساليب بحث واسعة ومرنة، 

وهذا يساعد يف حفظ اجلهد املبذول يف إنتاج املواد اإلذاعية املختلفة وحيقق االستفادة منها )117(.

6 - جتربة اإلذاعة اجلزائرية:

انطلق اإلنتاج اإلذاعي الرقمي يف اجلزائر منذ سنة 2000م. وبلغ عدد اإلذاعات الرقمية 55 إذاعة. 
وتدريب  رقمية  بأخرى  القديمة  األجهزة  بتبديل كل  بدأت  7مراحل  األرشفة عىل  وأرتكز مرشوع 
الصوتية  التسجيالت  بنك لألغنية اجلزائرية عىل مستوى مكتبة  إنشاء  )118(. وتم  البرشية  الكفاءات 
ملؤسسة اإلذاعة الوطنية وهو مكماًل ألرشفة اإلذاعة، وهيدف هذا البنك إىل مجع وتصنيف كل خمزون 

األغاين اجلزائرية القديمة واحلديثة وهو يضم 10 آالف أغنية تقريبًا )119(.
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7 - جتربة اإلذاعة األسرتالية:

املواد  مجع  وتم  اإلذاعية،  ملجموعاهتا  اإللكرتونية  باألرشفة  قامت  التي  الدول  مقدمة  يف  أسرتاليا 
التي وقع عليها اختيار  باملواد  بدءًا  التقليدي عرب مراحل منتظمة  إلكرتونيًا من األرشيف  ألرشفتها 
التخزين  تكاليف  تقليص  تم  اإللكرتونية  األرشفة  وبفعل  اجلارية،  اإلخبارية  املواد  وتلك  املذيعني 
ونقل التسجيالت الصوتية من الشكل التناظري إىل الرقمي فتحسنت نوعية الصوت حيث جودته 
ونقاؤه وقوة اإلشارة بفعل البث الرقمي، مع إنشاء ملفاتMB3 وضغطها لتوفري حيز التخزين عىل 

األقراص الضوئية، وتوفري مواد إذاعية ضخمة لكل املحطات اإلذاعية األسرتالية )120(.

8 - جتربة اإلذاعة السويرسية:

قامت اإلذاعة السويرسية بمرشوع هيدف إىل ضامن احلفظ والتنمية للتسجيالت الصوتية واالتصال 
من خالهلا بالثقافة السويرسية. وبدأت األعامل األولية يف عام 1995 بناًء عىل مبادرة من فريق عمل 
املرشوع بحد ذاته، وأكملت رسميًا يف أواخر عام 1998. وتم االختيار املبدئي للتسجيالت الصوتية 
عىل أساس قائمة من الشخصيات من عامل األدب واملجتمع عىل حد سواء فتضمنت املواد األكاديمية 
والدراما والشعر والنقد واألدب السويرسي. ويف اخلطوة التالية تم السامح بفهرسة املواد، حيث تم 
ترقيمها لتسهيل استخدامها من قبل املؤسسات املشاركة. فتوفري املواد تم من خالل مرشوع ينطوي 
عىل ختزين املواد الضخمة إلذاعة سويرسا واألرشيف الوطني والفنون التطبيقية االحتادية يف لوزان 
مع رشكة Hewlett - Packard وحيمل هذا املرشوع اسم SIRANAU وهو مرشوع اإلذاعة املتكامل 
لألرشفة الصوتية الرقمية، إذ ُيقدم قاعدة بيانات ضخمة تضمن للمستخدمني الوصول إىل املعلومات 

يف وقت واحد )121(.

:BBC 9 - جتربة اإلذاعة الربيطانية

تلفزيونية وطنية  قنوات   8 وُتوفر  العامل،  اإلذاعية يف  اهليئات  أكرب   BBC الربيطانية  اإلذاعة  هيئة  ُتعد 
و10 حمطات إذاعية وطنية و40 حمطة إذاعية حملية وموقع متكامل عىل اإلنرتنت، كام أهنا ُتَبث حول 
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العامل بواقع 32 لغة )122(، وقد اهتمت BBC مبكرًا بخلق أنظمة متكاملة للحفاظ عىل ممتلكاهتا من 
الوثائق واملواد اإلذاعية من أجل املستقبل. وهي تتيح لعامليها الوصول ملوادها اإلذاعية من خالل 
الشبكة املحلية وشبكة اإلنرتنت باإلضافة إىل تبادل امللفات الصوتية عرب الربيد اإللكرتوين، مما أتاح 
أو جتهيزها ووضعها يف  وتنظيمها وحفظها وختزينها  اإلذاعية وحتريرها  املواد  إنشاء  املسامهة يف  هلم 
قائمة االنتظار ألجل بثها مع إمكانية ضبط مستوى الصوت وتنقيته. كام قد قامت BBC بتنظيم ثرواهتا 
الثقافية منذ عام 1922م يف قواعد بيانات متاحة للبحث واالطالع من قبل اجلمهور عرب اإلنرتنت 
)123(. كذلك تقوم BBC بَِفتح أرشيفها لألكاديميني وُتَوِفر هلم التقارير بناًء عىل طلبهم وُتَعِرَفُهم بكيفية 

تنظيم موادها اإلذاعية )124(.

ثالثًا/ اإلطار التطبيقي:

املالحظة  استامرة  خالل  من  إليها  التوصل  تم  التي  اإلجابات  عىل  اجلزء  هذا  كتابة  يف  االعتامد  تم 
باإلضافة إىل أسئلة املقابلة املقننة، واالتصاالت اهلاتفية، والربيد اإللكرتوين.

1 - مكتبة إذاعة جدة:

كانت مكتبة إذاعة جدة مكتبة عامة مفتوحة للعموم، يستفيد منها موظفو اإلذاعة من معدين ومذيعني 
وغريهم، كام يستفيد منها موظفو املديرية العامة لإلذاعة والصحافة والنرش، ويرتادها الطالب والقراء 
وُتفتح هلم صباحًا ومساًء، وكانت جملة »اإلذاعة« الشهرية ُتعِلن عن هذه املكتبة وتدعو املواطنني إىل 
االستفادة منها، حيث إنه باإلضافة إىل تسجيالهتا الصوتية كانت عامرة بالكتب واملراجع واملجالت 
العربية، كام يوضع فيها نسخ من املطبوعات الداخلية واخلارجية مما كان خيضع لرقابة سابقة أو الحقة 
الفرتة  تلك  املستودعات، فكانت يف  أو  املكاتب  بداًل من االحتفاظ هبا يف  املطبوعات،  نظام  حسب 
الصحافة  مديرية  وتتبع  الفرج  أبو  سامي  األستاذ  عليها  يرشف  جدة،  يف  العامة  املكتبات  أبرز  من 

واملطبوعات )125(.
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1/1 مبنى املكتبة:

أوضح أمحد هبة )126( مدير مكتبة إذاعة جدة )مكتبة التسجيالت( أنه تم إنشاء املكتبة يف عام 1386ه�، 
واملوقع احلايل للمكتبة هو ذاته عند إنشائها، وقد تم تصميمه ليكون خمصصًا للمكتبة.

وُيذكر أنه سيتم انتقال املكتبة ملبنى اإلذاعة اجلديد الذي يقع بجوارها بعد 10 أشهر تقريبًا من تاريخ 
هذه الدراسة.

وتقع املكتبة يف الدور األول بمبنى اإلذاعة، بالقرب من إدارة الربنامج الثاين، وإدارة الربامج املوجهة. 
وتبلغ مساحة املكتبة 90 م2 تقريبًا، وهي تتكون من 3 أدوار، وال توجد قاعة رئيسة لألرشيف وإنام 
توجد 4 قاعات أو )مستودعات( كام يتم تسميتها يف مكتبة اإلذاعة، بحيث توجد قاعة واحدة بجانب 
الدور األريض، وقاعتني يف  وقاعة واحدة يف  املوظفني،  املدير ومكاتب  يشغلها  التي  اإلذاعة  مكتبة 

البدروم.

وبالنسبة لساعات دوام املكتبة؛ فإن املكتبة تعمل من السابعة صباحًا وحتى الساعة الثانية صباحًا يف 
اليوم التايل، وذلك نظرًا لطبيعة املكتبة اإلذاعية وأمهيتها لإلذاعة وبراجمها.

وقد حاولت الباحثة إرفاق هيكل تنظيمي ملكتبة إذاعة جدة إال أهنا مل تتمكن من الوصول إليه، وقد 
)127(؛ أنه ال يوجد هيكل تنظيمي للمكتبة حيث يرأس  ذكر نائب مدير املكتبة؛ األستاذ أمحد قنديل 
املكتبة املدير أمحد هبه فنائبه، وبالنسبة لبقية املوظفني اخلمسة عرش فهم يعملون عىل مستوى واحد 

دون أن ختصص هلم مسميات وظيفية معينة.

1/2 التجهيزات وبيئة املكتبة )128(:

يبلغ عدد األرفف يف مكتبة إذاعة جدة أكثر من 500 رف تقريبًا، وهي أرفف معدنية، ومنها املتحركة، 
كام تتوفر اخلزائن والصناديق حلفظ مواد األرشيف.

6 مقاعد، و12 منضدة، وبالنسبة ألجهزة احلاسب  ويبلغ عدد املقاعد امُلخصصة خلدمة املستفيدين 
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و  Microsoft Excel برناجمي  وُيستخدم  اإلنرتنت،  بشبكة  متصلة  ومجيعها  حاسبات   5 فهناك  اآليل 
التسجيالت  وأماكن  بيانات  إدخال  يتم  بحيث  اإلذاعة،  مواد  وأرشفة  ملعاجلة   Microsoft Access

الصوتية فقط دون إدخال التسجيالت ذاهتا فتعمل كأدوات للوصول للمواد ودليل، وسيتم تفصيل 
ذلك الحقًا.

هذا ويتم التحكم بالتكييف يف قاعات األرشيف وهو مناسب للمواد املؤرشفة إال أنه ال يوجد قياس 
احلريق  إنذار  جهاز  ويوجد  اإلضاءة،  بقوة  التحكم  يتم  ال  كام  الرطوبة،  ونسبة  احلرارة  درجة  حُيدد 
األرشيف خمازن خاصة مضادة  قاعات  يتواجد يف  ومل  املؤرشفة،  للمواد  وتنظيف  يوجد صيانة  كام 

للحريق.

وتتواجد النسخ االحتياطية لبعض مواد اإلذاعة، إال أهنا ليست حمفوظة يف مكان آخر بخارج املكتبة، 
كام أن املكتبة مل تضع خطة مسبقة ملواجهة كل أنواع الكوارث التي هتدد األرشيف.

وبالنسبة لوضع األرشيف يف القاعات فإننا نجد املواد األرشيفية اإلذاعية توضع فوق الرفوف املعدنية، 
وُترتب حسب النظام الرقمي الذي يبدأ من الرقم واحد.

1/3 العاملون باملكتبة )129(:

وأعداد  التعليمية  ومستوياهتم  جدة  إذاعة  مكتبة  يف  العاملني  أعداد  يتضح  اآليت  اجلدول  خالل  من 
املتخصصني وسنوات اخلربة ومؤهالهتم.

جدول )4( العاملون يف مكتبة إذاعة جدة.

المـــــؤهــــالتسنــــوات الخبــــرةعـــــــــــــدد العــامليــــن فـــي المكتبــــــــــــة

 -  - ال يوجدفوق البكالوريوس

حاصلين على ICDL 10، 233بكالوريوس مكتبات ومعلومات

3  حاصلين على ICDL ما بين 17–629بكالوريوس تخصص آخر

 -  - ال يوجددبلوم متخصص



220

األرشفة في مكتبة إذاعة جدة

المـــــؤهــــالتسنــــوات الخبــــرةعـــــــــــــدد العــامليــــن فـــي المكتبــــــــــــة

مابين 3–410دبلوم عام
1 حاصل على ICDL و 1 

على حاسب آلي
 - ما بين 15 - 35 سنة5أقل من الدبلوم

لوحظ من خالل اجلدول السابق أن 7 من العاملني حاصلني عىل دورات تدريبية يف احلاسب اآليل، 
يعتمدون  وإنام  بالعمل األرشيفي،  امُلتعلقة  التدريبية  بالدورات  العاملني  يتضح عدم اشرتاك  أنه  كام 
عىل التجربة الذاتية وخربات العاملني الذين سبقوهم يف التعيني. كام ُلوِحظ قلة عدد املتخصصني يف 

املكتبات واملعلومات، حيث نجد 2 متخصصني فقط من بني 17 عاماًل يف املكتبة.!

والرسم البياين اآليت يوضح املستويات التعليمية للعاملني يف مكتبة إذاعة جدة.

شكل )5( املستويات التعليمية للعاملني يف مكتبة إذاعة جدة.

هذا ومجيع العاملني يف املكتبة ومن بينهم املدير يقومون بتقديم اخلدمات ويبلغ عددهم 17.

1/4 اخلدمـــــات املقدمة )130(:

يستفيد من خدمات مكتبة إذاعة جدة املذيعون واملخرجون واملمثلون واملهندسون واإلداريون وكافة 
منسويب الوزارة وطالب العلم والباحثني.
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وتقدم هلؤالء املستفيدين عدة خدمات تتمثل يف اآليت:

 -  تسجيل واستنساخ املواد اإلذاعية امُلختلفة، والتي قد ُتطلب من قبل الباحثني.
 -  خدمات اإلعارة والتصوير ملنسويب الوزارة بجميع فئاهتم.

 -  جتهيز الربامج اليومية لإلذاعة وتوفري الطلبات جلميع املستفيدين واملستمعني.
ذلك  تم  سواء  املستفيدين  من  ترد  التي  الرسيعة  واالستفسارات  األسئلة  عىل  اإلجابة  خدمة    - 

بواسطة االتصال الشخيص أو اهلاتفي.
االتصال  وعرب  املراسل،  عرب  وكذلك  للمكتبة،  الشخص  حضور  عرب  اخلدمة  تقديم  ُطرق  وتتمثل 
اهلاتفي، وأيضًا من املمكن تقديم اخلدمة عرب الربيد اإللكرتوين، إال أنه ال بد عىل املستفيد من إشعار 

املسؤول عن اخلدمة بأنه سوف يقوم بإرسال بريد إلكرتوين، وذلك حسب ما تم اإلفادة به.

هذا ومل تكن الشبكة الداخلية إحدى الطرق التي من خالهلا ُيمكن أن تقدم مكتبة اإلذاعة خدماهتا 
أن  هبه  أمحد  األستاذ  ذكر  فقد  يوميًا،  ُتقدم  التي  اخلدمات  مُلعدل  وبالنسبة  املؤسسة.  منسويب  لكافة 
اخلدمات مجيعها ُتقدم بكثافة وبصورة يومية. كام أهنم يقدموهنا خلارج اإلذاعة مثل القطاع احلكومي 

واخلاص.

1/5 أشكال املواد اإلذاعية)131(:

من خالل اجلدول اآليت يتضح شكل املواد اإلذاعية امُلستخدمة يف املكتبة وعدد كل شكل وتاريخ أقدم 
مادة من كل شكل.

جدول )5( أشكال املواد اإلذاعية يف مكتبة إذاعة جدة.

تاريخ أقدم مادة تقريباًالعــــــــــددشكــــــل المادة

CD منذ سنتين تقريباً.1000 تقريباًأقراص

DVD ال توجدأقراص - 

Cassettes ال توجدأشرطة كاسيت - 
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تاريخ أقدم مادة تقريباًالعــــــــــددشكــــــل المادة

Open Reel منذ عام 1371 هـ.أكثر من 250،000بكرات مفتوحة

Cartridge ال توجدأشرطة الكارتردج - 

CD فعليًا بل إنه فقط يتم تنظيمها وحفظها  وقد ذكر نائب مدير املكتبة أهنم ال يستخدمون أقراص 
واختزاهنا، وكذلك يتم استنساخها لشكل Reel من أجل إمكانية بثها عرب األستوديو، أي أن األقراص 

الضوئية مازالت ال ُتستخدم يف أجهزة البث بأستوديو اإلذاعة.

1/6 حمتويات املواد اإلذاعية )132(:

ذكر مدير املكتبة أن مكتبة إذاعة جدة حتتوي عىل مواد إذاعية خمتلفة يف جماالهتا املوضوعية فنجد املادة 
الدينية، الفنية، الرياضية، االجتامعية، اإلخبارية، اإلعالمية، وعدد كل مادة من هذه املواد قد يتجاوز 
ُتعرض  فالربامج  اإلذاعية ال يمكن حرصه  للمواد  التقريبي  الفعيل وحتى  فالعدد  عرشات اآلالف، 
بصفة يومية وأخرى أسبوعية وهي يف زيادة دائمة ومستمرة، وال تتوقف عند عدد معني إال يف حالة 
توقف الربنامج عن املتابعة. وبالنسبة لتاريخ أقدم مادة فإنه كام ُذكر سلفًا يعود عمرها لعام 1371ه� 

واألرجح أهنا مادة إخبارية.

2 - األرشفة اإلذاعية يف مكتبة إذاعة جدة:

)تنظيم وأرشفة املواد اإلذاعية( )133(:

ال  ما  إىل   1 من  األرشطة  غالف  عىل  اإلذاعية  املواد  جلميع  الرتقيم  يتم  اإلذاعية:  املواد  ترتيب   -  1
هناية، ويتم اسرتجاعها بحسب الرقم، ويتم إدخال مجيع بيانات املادة اإلذاعية يف احلاسب اآليل، 
وتشمل تلك البيانات نوع الربنامج، العنوان، رقم الرشيط، امُلقدم، امُلعد، امُلخرج.. وغري ذلك 

ومن ثم ُيستخدم كدليل أو فهرس لالسرتجاع، وسيتم رشح ذلك بالتفصيل.
2 - طريقة التنظيم امُلتبعة حاليًا يف ترتيب حمتويات مكتبة اإلذاعة: ُيتبع حاليًا طريقة التنظيم الرقمي 
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تفريغ  يتم  ثم  املكتبة ومن  إىل  التي تدخل  املواد  يتم تسجيل مجيع  اإلذاعية، حيث  املواد  جلميع 
وتدوين بياناهتا يف سجالت أخرى بحسب طبيعة املواد )يومي - أسبوعي( ومن ثم يتم نقلها إىل 

احلاسب اآليل لتسهيل الرجوع إليها عند احلاجة.
3 - طريقة الرتميز امُلتبعة يف ترتيب حمتويات مكتبة اإلذاعة: تتبع مكتبة إذاعة جدة نظام ترميز حميل يف 
ترتيب مجيع حمتوياهتا، وتتمثل طريقة الرتميز يف إعطاء كل مادة إذاعية رقم خاص ال يتكرر ملادة 
أخرى وإعطاء كل موضوع حتتويه املادة حرف ال يتكرر ملوضوع آخر، فمثاُل تأخذ املواد اإلخبارية 
)1430 خ(، املواد الدينية )1431 د(، املواد الفنية )1432 ف(، املواد الرياضية )1433 ر(.. 

إلخ، بحيث ُيكتب عىل غالف الرشيط أو اليس دي )الرقم+الرمز(.
اليومي–السجل  )السجل  الورقية  السجالت  ُتستخدم  لالسرتجاع:  امُلستخدمة  األدوات   -  4
األسبوعي( وهو ُمفهرس هجائيًا. كام ُيستخدم احلاسب اآليل الذي ُيتيح البحث يف مجيع املواد 

اإلذاعية امُلدخلة.
تلك  أو  ديوي  تصنيف  كنظم  تصنيف  نظام  يوجد  ال  باملواد:  اخلاص  التصنيف  نظام  مكونات   -  5
الُنظم األخرى التي ُدرست يف أقسام املكتبات واملعلومات، وإنام تبنت املكتبة نظام تصنيف من 
إعدادها وهو يتكون من الرقم والرمز معًا، باإلضافة إىل سجالت اجلرد كإحدى أدوات اإلجياد 

امُلساعدة.
الوارد  يتم تسجيلها يف سجل  للمكتبة  املادة  اإلذاعية: عند وصول  املواد  تنظيم  نظام  آلية عمل   - 6
اليومية أو األسبوعية حسب طبيعة  بياناهتا، ومن ثم ُتفرغ يف السجالت  اليومي مع كتابة مجيع 
املادة، ومن ثم توضع يف دوالب الربامج اجلاهزة لإلذاعة بعد إجازهتا؛ ليسهل الرجوع إليها عند 

وقت إذاعتها يف الربنامج اإلذاعي.
7 - مكونات النظام اآليل امُلستخدم لرتتيب وتنظيم املواد اإلذاعية: تعمل حاسبات املكتبة حاليًا عىل 
Windows XP ويتمثل النظام اآليل امُلستخدم لرتتيب وتنظيم مجيع املواد اإلذاعية  نظام تشغيل 
 Microsoftو  Microsoft Excel عىل  اعتامدًا  تطويرمها  تم  حمليني  برناجمني  عىل  املختلفة  بفئاهتا 
Access، فمن احلقول امُلدخلة؛ العنوان، رقم الرشيط، املدة، امُلِعد، امُلقدم، امُلخرج، قابل أو غري 
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الصوتية فقط دون إدخال  التسجيالت  بيانات وأماكن  يتم إدخال  قابل.. وغري ذلك(، بحيث 
التسجيالت ذاهتا.

املواد  وإدارة  الضوئية،  األقراص  قراءة  يتيح  أنه  إال  املحلية  الشبكة  مع  يتعامل  ال  النظام  أن  كام 
والسجالت، وأمن البيانات ومحايتها بحسب قدرات األوفيس املعروفة والتي حتاًم ال جتاري الربامج 

املتخصصة الكبرية.

إن Microsoft Access ُيعد إحدى الربجميات اخلاصة بنظم إدارة قواعد البيانات والذي يسمح بتسجيل 
وحفظ ومعاجلة وإدارة جمموعات من البيانات واملعلومات. وهو يعمل حتت بيئة Windows ويتكون 
اجلداول  مثل  وإدارهتا  املعلومات  لعرض  استخدامها  يمكن  التي  الكائنات  من  متنوعة  من جمموعة 

والنامذج والتقارير واالستعالمات ووحدات املاكرو ووحدات نمطية وصفحات وصول للبيانات.

قواعد  يتناسب مع  اإلذاعية ال  املواد  آيل إلدارة  امُلستخدمني كنظام  الربناجمني  أن هذين  نعي  أننا  إال 
البيانات الكبرية احلجم وإنام لألعامل البسيطة التي تقل عن 10،000 سجل، فهو بسيط يف تطبيقاته 

وال ُيعد مهنيًا وإنام ذو توجهات عامة.

سنوات   8 منذ  املواد  لبيانات  اآليل  واحلفظ  األرشفة  آليًا: تتم  وحفظها  اإلذاعية  املواد  أرشفة   -  8
تقريبًا من تاريخ هذه الدراسة، وهي بجهود شخصية من قبل مدير املكتبة ونائبه، وذلك من خالل 
استخدام برناجمي Microsoft Excel وMicrosoft Access، وقد متت حتى اآلن أرشفة 40 ألف رشيط 
تقريبًا، إال أن هذه األرشفة واحلفظ اآليل ال حيتوي عىل ملفات صوتية، وإنام جمرد بيانات وأماكن تلك 

الصوتيات.

للامدة  الوصول  ُيمكن  اإلذاعية:  املكتبة  بأرشيف  اخلاصة  االسرتجاع  وطريقة  البحث  أدوات   -  9
اإلذاعية من خالل أدوات البحث واالسرتجاع اخلاصة بأرشيف املكتبة اإلذاعية، وهي امُلتمثلة 
يف سجالت اجلرد الورقية امُلفهرسة هجائيًا، باإلضافة إىل إمكانيات البحث املتوفرة يف احلاسب 
اآليل من خالل برناجمي أكسس وأكسل، فيتم البحث يف مجيع املواد اإلذاعية امُلدخلة، والوصول 
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املكتبة  أرشيف  من  إحضارها  يتم  ثم  ومن  هبا،  اخلاص  والرمز  الرقم  ومعرفة  املادة  بيانات  إىل 
التقليدي عىل أساس رقمها ورمزها.

األغنية  اسم  أو  املطرب  اسم  اآليل  احلاسب  يف  ُيدَخل  فإنه  معني؛  مُلطرب  ما  أغنية  إجياد  ليتم  فمثاُل 
ومن ثم يتم التوصل إىل رقم الرشيط الذي توجد عليه األغنية، أو أنه من خالل السجالت اخلاصة 
باملطربني وامُلفهرسة هجائيًا يتم البحث باسم املطرب أو املناسبة اخلاصة باألغنية ومن ثم يتم استخراج 
رقم الرشيط.. وإلجياد سورة قرآنية ُمعينة لقارئ معني، فإنه كذلك ُيدَخل يف احلاسب اسم املقرئ ثم 
السورة ومن ثم يتم التوصل إىل رقم الرشيط، أو أنه من خالل السجالت اخلاصة باملقرئني وامُلفهرسة 

هجائيًا يتم البحث باسم املقرئ ومن ثم الوصول لرقم الرشيط وإحضاره من قاعات األرشيف.

ُيمكن  فإنه  املكتبة )أكسس وأكسل(؛  النظام اآليل ألرشيف  املتوفرة يف  البحث  وبالنسبة إلمكانيات 
البحث آليًا من خالل إدخال بيانات املادة املراد الوصول إليها، فيتم البحث بالعنوان أو املوضوع أو 
امُلقدم أو الضيف.. وغري ذلك، وهذا البحث يتم عىل مستوى اإلذاعة يف الوقت احلايل وهذا يعني توفر 

أداة اسرتجاع للامدة كالفهرس.

10 - الئحة حفظ األرشيف: ال توجد الئحة حفظ ألرشيف إذاعة جدة، وهي ما يتوجب وجودها 
باعتبارها سياسة واضحة ومعتمدة للتعامل مع املواد اإلذاعية التي حتوهيا، بحيث تتضمن عىل بنود 
يتحدد من خالهلا نوعيات املواد وكيفية تداوهلا والتعامل هبا وتقييمها وُطرق تنظيمها وفهرستها 

وتصنيفها، كذلك ُطرق حفظها مع بيان القيمة واملدد املحددة حلفظ كل نوع عىل حده..
هذا وعند سؤال الباحثة عام إذا قامت مكتبة اإلذاعة بإتالف بعض األرشيف؛ أجاب األستاذ أمحد 
هبه، أنه مل يتم إتالف أي مادة من املواد اإلذاعية، إال أن بعض املواد ال يتم االحتفاظ هبا لفرتة 

طويلة كتلك التي حتمل الربامج الفنية واحلوارية )134(..
)135(: تتمثل الدورة احلياتية للمواد اإلذاعية يف األرشيف من حيث  11 - دورة حياة املادة اإلذاعية 

نشأهتا ومعاجلتها وحفظها وختزينها واسرتجاعها، يف الشكل اآليت:

التنسيق    

استرجاعها عند   الحاجة

 المكتبة لحفظها
وتخزينها

األستوديو إلذاعتها
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اإلعداد

اسرتجاعها عند
احلاجة

اإلخراج

املكتبة حلفظها
وختزينها

املكتبة

 االستوديو
إلذاعتها

الرقابة

التنسيق

املكتبة

شكل )7( دورة حياة املادة اإلذاعية يف مكتبة إذاعة جدة.

12 - املشكالت التي تعاين منها مكتبة اإلذاعة يف األرشفة التقليدية: تعاين مكتبة إذاعة جدة من عدة 
وصيانتها  وحفظها  تنظيمها  طرق  حيث  من  اإلذاعية  ملوادها  التقليدية  األرشفة  إدارة  يف  مشكالت 

ومدى االستفادة القصوى منها، ومن أهم تلك املشكالت ما يأيت:

 -  تلف الغالف اخلارجي للرشيط بسبب عوامل الرطوبة.
 -  تلف الرشيط أو غالفه اخلارجي بسبب كثرة أو سوء االستخدام من قبل املستفيدين.

وكثرة  والرطوبة  الزمن  عوامل  بسبب  أوراق،  من  حتتويه  ما  وتلف  الورقية  السجالت  متزق    - 
االستخدام.

 -  رداءة صناعة السجالت وعدم متانتها حلفظ األوراق من التلف.
 -  األخطاء الشخصية املتعددة التي يقع فيها املوظفون قد تتسبب يف ضياع أي مادة إذاعية.

رضورة حتويل حمتوى األقراص الضوئية الواردة إىل املكتبة إىل رشيط Reel إلمكانية استخدامه    - 
يف جهاز البث اإلذاعي، مما يزيد من مدى الوقت امُلستغرق واجلهد والتكلفة.

من  جلبها  ثم  الصوتية  التسجيالت  عن  البحث  يتطلب  الذي  واالستخدام  االسرتجاع  بطء    - 
األرشيف لألستوديو، بداًل من نقل املادة عرب الشبكة لألستوديو الذي يقوم ببثها فورًا.
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أرشفة  لنظام  استخدامها  إذاعة جدة وحتول دون  منها مكتبة  تعاين  التي  العوائق والصعوبات   - 13
إلكرتوين حتى اآلن:

يرى األستاذ أمحد هبه أن تلك العوائق والصعوبات تتضح يف اآليت:

 -  عدم توفر العدد الكايف ألجهزة احلاسب اآليل باملكتبة اإلذاعية.
 -  عدم وجود معمل حاسب آيل متخصص وData Show لتسهيل العملية.

 -  عدم استعداد بعض املوظفني للقيام بأعامل األرشفة اإللكرتونية للمواد اإلذاعية وذلك بسبب 
عدم اإلملام الكامل بالنظام اإللكرتوين )136(.

واجلدير بالذكر أن الرشكة الفرنسية )Netia( التي قد بدأت عملها يف مكتبة إذاعة الرياض وانتهت من 
األرشفة اإللكرتونية ألكثر من %70 من املواد اإلذاعية هناك؛ تطلب حاليًا من مكتبة إذاعة جدة أن 
ترسل إليها كل موادها اإلذاعية ألرشفتها إلكرتونيًا؛ إال أن إدارة املكتبة ختشى من إرسال بعض املواد 

من الضياع والفقدان ألهنا قديمة ونادرة وقريبة من التلف !

هذا ويؤكد األستاذ هبه عىل التوجه اجلديد الذي سيتم بعد سنة تقريبُا من تاريخ هذه الدراسة؛ بأنه 
متقدمة. فمن  آلية  بطريقة  إذاعة جدة  بيانات  الرياض وقواعد  إذاعة  بيانات  قواعد  الربط بني  سيتم 
أرشيف  يف  مادة  لكل  الوصول  سيتم  نيتيا(  )نظام  اإللكرتونية  اإلذاعية  لألرشفة  واحد  نظام  خالل 
يف  سيسهم  الذي  والتلفزيون،  لإلذاعة  الوطني  األرشيف  مركز  يتواله  األمر  وهذا   .)137( اإلذاعتني 

حفظ املواد واألرشطة التامثلية التي سجلت منذ عهد املؤسس وحتويلها إىل مواد رقمية .

رابعًا/ النتائج والتوصيات:

1 - النتائج:

تناولت هذه الدراسة موضوع األرشفة اإلذاعية يف مكتبة إذاعة جدة، وتوصلت إىل النتائج اآلتية:

1 - ندرة الدراسات العربية التي تناولت األرشيف واألرشفة اإلذاعية.
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2 - تؤكد الدراسة عىل أن جودة التنظيم لألرشيف اإلذاعي والقيمة العالية للمواد املحفوظة من أهم 
األمور التي تؤكد نجاح التحول نحو األرشفة اإلذاعية اإللكرتونية.

ونسبة  احلرارة  حُيدد درجة  قياس  الدراسة  باملكتبة جمال  اخلاصة  األرشيف  قاعات  يوجد يف  3 - ال 
الرطوبة، كام ال ُيمكن التحكم بقوة اإلضاءة، ومل تتواجد املخازن امُلضادة للحريق.

4 - تتواجد النسخ االحتياطية لبعض املواد، إال أهنا ليست حمفوظة يف مكان آخر خارج املكتبة.
5 - مل تضع مكتبة إذاعة جدة خطة مسبقة ملواجهة كافة أنواع الكوارث التي هتدد األرشيف.

6 - ُلوِحظ قلة عدد املتخصصني يف ختصص املكتبات واملعلومات باملكتبة جمال الدراسة، حيث يوجد 
متخصصان اثنان فقط من بني 17 عاماًل يف املكتبة.

7 - اتضح عدم اشرتاك العاملني باملكتبة جمال الدراسة بالدورات التدريبية امُلتعلقة بالعمل األرشيفي 
الذين  العاملني  الذاتية وخربات  التجربة  يعتمدون عىل  أو اآليل، وإنام  التقليدي  اإلذاعي سواًء 

سبقوهم يف التعيني، كام أن القليل منهم من اشرتك بدورات يف احلاسب اآليل.
8 - تبني عدم استعداد بعض العاملني بالقيام بأعامل األرشفة اإللكرتونية للمواد اإلذاعية.

يوجد  وال  اسرتجاع  كأداة  ُيستخدم  حمليًا  نظامًا  موادها  ألرشفة  جدة  إذاعة  مكتبة  استخدمت   -  9
لكل  رقم  خصصت  بحيث  اإلذاعية،  للمواد  اإللكرتونية  واألرشفة  لالسرتجاع  متكامل  نظام 
1، باإلضافة إىل ختصيص رمز )حرف( لكل جمال  مادة إذاعية وقد بدأت يف الرتقيم من الرقم 

موضوعي.
10 - تعتمد مكتبة إذاعة جدة عىل األرقام من أجل الوصول إىل املواد اإلذاعية، بينام يتم اسرتجاع رقم 
املادة من خالل البحث بعنوان املادة أو اسم امُلقدم أو امُلعد أو امُلخرج أو امُلطرب إن كانت املادة 
أغنية وامُلقرئ إن كانت املادة سورة قرآنية، وذلك من خالل سجالت اجلرد الورقية أو البحث 

اآليل يف قواعد برنامج Access والذي يتم االعتامد عليه حاليًا.
تم  آيل  نظام  إىل  الورقية  السجالت  امُلسجلة يف  اإلذاعية  املواد  بيانات  ُمعظم  إدخال  تم حاليًا   -  11
إعداده باستخدامExcel وAccess، وذلك من خالل جهود مدير املكتبة ونائبه، كام تم االنتهاء 

من األرشفة اإللكرتونية لبيانات تسجيالت القرآن الكريم يف وقٍت وجيز.
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12 - ُيَعد الربيد اإللكرتوين أحد الطرق التي ُتقدم من خالهلا خدمات املكتبة، إال أنه عىل املستفيد 
إشعار املسؤولني عند تقديم اخلدمات بأنه سوف يقوم بإرسال بريد إلكرتوين إليهم.

13 - مل تكن الشبكة املحلية LAN إحدى الطرق التي من خالهلا ُيمكن أن تقدم مكتبة اإلذاعة أرشيفها 
وخدماهتا لقسم األستوديو ولكافة أقسام ومنسويب اإلذاعة.

14 - ال توجد الئحة حفظ ألرشيف إذاعة جدة.
15 - ُلوِحَظ عدم توفر العدد الكايف ألجهزة احلاسب اآليل باملكتبة اإلذاعية.

إىل  حمتواها  استنساخ  يتم  إنه  بل   CD أقراص  فعليًا  تستخدم  ال  جدة  إذاعة  مكتبة  أن  اتضح   -  16
الشكل التناظري Reel من أجل إمكانية البث عرب األستوديو، أي أن األقراص الضوئية مازالت 

ال ُتستخدم يف أجهز البث بأستوديو اإلذاعة.

2 - التوصيات:

املعلوماتية لكافة  الوظيفي وتسد احلاجات  إذاعية نموذجية تؤدي دورها  سعيًا للوصول إىل أرشفة 
فئات املجتمع العريب؛ توصلت الدراسة إىل التوصيات اآلتية:

1 - رضورة القيام بدراسات يف جمال األرشفة اإلذاعية ودراسة مكتبات اإلذاعات احلكومية واخلاصة، 
ملعرفة وضع األرشفة فيها ومدى استخدامهام لنظام أرشفة إلكرتوين ومدى إفادة ومناسبة النظام 
والنجاح الذي حتقق من خالله، وذلك للمسامهة يف عملية تطوير خدماهتا اإلعالمية بام يعود 

بالفائدة للمؤسسة واملجتمع، وتقييم تلك التجارب والنرش عن النظم اآللية امُلستخدمة.
اإلنرتنت  عىل  اإلذاعة  موقع  عرب  جدة  إذاعة  عن  املعلوماتية  الصفحات  كافة  تفعيل  من  البد   -  2

وامُلتمثلة يف الربنامج الثاين باإلضافة إىل تفعيل خدمة البحث يف األرشيف الصويت لإلذاعة.
قاعات  يف  الرطوبة  ونسبة  احلرارة  درجة  كضبط  اإلذاعية  املكتبات  ببيئة  االهتامم  من  البد   -  3
األرشيف اخلاصة باملكتبة جمال الدراسة، وتوفري املفاتيح التي مُتكن من التحكم بقوة اإلضاءة، 
وتوفري املخازن امُلضادة للحريق. والرتقيم املتسلسل لدواليب األرشيف باستعامل طريقة تناسب 

الوضعية ووضع الصقة عىل كل دوالب ُتشري إىل أول وآخر رقم أو رمز حتتويه.
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كافة  الصحيحة، وتواجه  املهنية  املعايري  تتبع  املواد وسالمتها  4 - هناك رضورة لوضع خطة حلفظ 
املؤرشفة  اإلذاعية  للمواد  الدورية  املراجعة  وتضمن  األرشيف،  هتدد  قد  التي  الكوارث  أنواع 

والتأكد من نظافتها وسالمتها مع عمل الصيانة الالزمة.
5 - رضورة حتديث نظام األرشفة يف مكتبة إذاعة جدة والبدء بالدخول يف النظام الوطني باالحتاد مع 
إذاعة الرياض لضامن أرشفة املواد وحفظها وسهولة اسرتجاعها وذلك عرب استخدام إجراءات 
نظامية ومرحلية يف تسليم املواد لألرشفة واسرتجاع األصول، وهذا سيمنح اإلذاعة بعدًا وطنيًا 

فال فرق بني اإلذاعتني مادامت تبعيتها اإلدارية واحدة للوزارة ويمثالن قطاعاً واحدًا.
6 - رضورة حتويل املواد اإلذاعية لألشكال اإللكرتونية واستخدام نظم احلفظ احلديثة التي تضمن 

حفظ واسرتجاع املادة نفسها وليس فقط رمزها واإلشارة إليها.
7 - البد من توفري النسخ االحتياطية لكافة املواد، وحفظها بعيدًا يف مكان آخر بخارج املكتبة.

واعتامد  اآليل،  احلاسب  استخدام  عىل  الدراسة  جمال  باملكتبة  العاملني  مجيع  تدريب  من  البد   -  8
حتفيزهم  وكذلك  األرشيفي،  العمل  وتطوير  املستجدات  ملواكبة  املستمر  والتأهيل  التدريب 
ملواد  اإللكرتوين  األرشفة  نظام  وفوائد  أمهية  هلم  توضح  التي  باملعلومات  ومدهم  وتوعيتهم 
عملية  تشمل  اإللكرتونية  اإلذاعية  األرشفة  برامج  يف  متخصصة  بدورات  وإحلاقهم  اإلذاعة، 

حتويل وإدخال مواد اإلذاعة يف النظام وعملية الصيانة الدورية والنسخ االحتياطي.
9 - رضورة االهتامم بالبنية التحتية التقنية واستغالل الشبكة املحلية LAN التي ُيمكن من خالهلا أن 
تقدم مكتبة اإلذاعة أرشيفها الرقمي وخدماهتا لقسم األستوديو ولكافة أقسام ومنسويب اإلذاعة.

املوجودة يف األرشيف  بالكنوز  لتعريفهم  الباحثني،  لزيارة  إذاعة جدة أرشيفها  تفتح  10 - البد أن 
اإلذاعي كجزء من الدعاية واإلعالم والتسويق وربط اجلمهور بذاكرة الوطن واألحداث املهمة 
اإلذاعية  املواد  تنظيم  بكيفية  وتعريفهم  والنرشات  الكتيبات  توفري  مع  هبا،  مر  التي  والتارخيية 

وحفظها واسرتجاعها.
التجارب  لتبادل  الدولة  داخل  احلكومية  وغري  احلكومية  اإلذاعات  بني  التعاون  من  البد   -  11

واالستفادة من اخلربات يف جمال األرشفة اإللكرتونية للمواد اإلذاعية يف العرص اإللكرتوين.
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التنظيم  تأمني  السعودية عىل  الثقافة واإلعالم  لوزارة  التابعة  اإلذاعات  12 - رضورة حرص مجيع 
واحلفظ اإللكرتوين الدائم للمواد اإلذاعية املهمة، حيث إهنا جزء مهم من الذاكرة الوطنية للدولة 

ومصدر للبحوث العلمية واإلبداع، وذلك عرب الدخول يف املنظومة الوطنية.
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مقدمة:

ُيعد العرص احلايل عرص ثورة املعلومات واالتصاالت، 
حجم  ازدياد  إىل  املعلومات  تقنية  تطور  أدى  فقد 
املعلومات التي جيب أن تعالج وختزن؛ مما عقد عملية 
التحكم هبا والسيطرة عليها، وقد انترشت تطبيقات 
مجيع  وعىل  املجاالت  شتى  يف  املعلومات  تقنية 
املعلومات  تقنية  الرسيع يف  التطور  املستويات، ويعد 
الصديقة  وال��رام��ج  للنظم  الواسع  واالنتشار 
اقتناء  يف  املكتبات  رغبة  إىل  باإلضافة  للمستخدم، 
دافعًا  النظم والرامج اإللكرتونية وتطبيقها؛  أحدث 
من  العديد  وأداء  اآليل  احلاسب  الستخدام  أساسيًا 
املكتبية بصورة أرسع  املهامت والوظائف واخلدمات 
عىل  ولكن   .)Jones،Cynthia M.،2009( وأدق  
اجلانب اآلخر قد حيمل هذا التقدم التقني اهلائل بني 
النظم  بأمن  املتعلقة  املهمة  املخاطر  من  العديد  طياته 
يف  التطور  أن  إىل  نظرًا  وتكاملها؛  للمكتبات  اآللية 
مماثل  تطور  يصاحبه  مل  املعلومات  وتقنية  احلاسبات 

إدارة أمن ُنظم المكتبات اآللية المتكاملة بطريقة أكثر فعالية:
 دراسة تطبيقية على المكتبات المصرية 

د. هنال فؤاد إسامعيل
مدرس بقسم المكتبات والمعلومات، كلية اآلداب،

جامعة اإلسكندرية
nehal_fouad@yahoo.com

اعلم: العدد السابع
ذو القعدة 1431هـ - أكتوبر 2010م

المستخلص:
يف  األتمتة  عمليات  األخيرة  السنوات  يف  ازدادت 
نظم  استخدام  تتطلب  والتي  المصرية،  المكتبات 
ربطها  من  يرافقها  وما  المتكاملة  اآللية  المكتبات 
هذه  مثل  توفره  ما  إىل  ونظرًا  اإلنترنت.  بشبكة 
فقد  المكتبات  يف  سيراألعمال  سهولة  من  النظم 
أمرًا ضروريًا. لكن استخدام  أصبح االعتماد عليها 
ظهور  إىل  يؤدي  المتكاملة  اآللية  المكتبات  نظم 
من  كبيرة  كميات  تجميع  عن  ناتجة  جديدة  أخطار 
المعلومات يف مكان واحد، وجعل تلك المعلومات 
من  هبا  العبث  أو  السرقة  أو  للفقد  عرضًة  المهمة 
أشخاص غير مخولين باالطالع عليها. ولهذا نجد 
الفعالة قد يزيد من  الرقابة  أن عدم تطبيق إجراءات 
المتكاملة؛  اآللية  المكتبات  نظم  اختراق  مخاطر 
التقليدية  نظرهتا  تعديل  المكتبات  عىل  يجب  لذلك 
النظم،  هذه  لها  تتعرض  التي  المخاطر  طبيعة  إىل 
وهتدف الدراسة الحالية إىل التعرف إىل المخاطر التي 
المستخدمة  المتكاملة  اآللية  المكتبات  نظم  تواجه 
إىل  والتعرف  الحكومية،  المصرية  المكتبات  يف 
أهم األسباب التي تؤدي إىل حدوث تلك المخاطر 
واإلجراءات التي تحول دون وقوع تلك المخاطر. 
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املكتبات  بتلك  العاملني  تطور مماثل يف معرفة  يواكب ذلك  مل  الرقابية، كام  املامرسات والضوابط  يف 
وخراهتم ووعيهم؛ ولذلك فإن نظام املكتبات اآليل يف أي مكتبة جيب أن يتضمن وسائل وضوابط 
رقابية عىل البيانات كي يتم تقديم تقارير حتتوي عىل معلومات موثوق هبا من ِقَبل مستخدمي النظام 
اآليل، ومن هنا تظهرمسؤولية جديدة و كبرية أمام إدارة نظم املكتبات اآللية يف املكتبة، وهي رضورة 
توفري الوسائل واألساليب الالزمة لضامن استمرارية عمل تلك النظم بشكل صحيح، مع التخطيط 
التي يمكن أن تؤدي إىل تعطلها أوتوقفها عن العمل،  والتمكن من  الدقيق ملواجهة مجيع األخطار 

. )Phelps،Daniel C.،2005(إعادة تشغيلها بأرسع وقت ممكن

مشكلة الدراسة:

ُتعد بيئة املكتبات املرصية رسيعة التطور من حيث اعتامدها يومًا بعد يوم بشكل متزايد عىل نظم املكتبات 
التي  الذي جيعلها عرضة لألخطار  املكتبات وخدماهتا، األمر  أنشطة  لتغطية مجيع جوانب  اآللية؛ 
تتعلق هبذا املجال، إذ تواجه نظم املكتبات اآللية العديد من املخاطر املتعلقة باملدخالت واملخرجات 
والتشغيل. فعىل الرغم من أن تطبيق نظم املكتبات اآللية والعمل يف بيئة شبكات املعلومات من ِقَبل 
أنه يف الوقت نفسه يعّرض معلوماهتا للعديد من  املزايا واملنافع، إال  العديد من  املكتبات حيقق هلا 
املخاطر والتهديدات. وقد تم تطوير العديد من آليات الرقابة وإجراءاهتا، والتي تؤمن احلامية لكل 
جانب من جوانب نظم املكتبات اآللية وذلك يف حماولة للتصدي للمخاطر. وعىل الرغم من ذلك فإن 
فعالية اإلجراءات املطبقة لرقابة ومحاية نظم املكتبات اآللية املستخدمة باملكتبات املرصية احلكومية 
التهديدات واملخاطر، وما يرتتب عليها من  تزايد حجم  استمرار  كانت حمل شك؛ وذلك بسبب 
خسائر مالية ضخمة. إن إلجراءات الرقابة وآليات دور ضئيل يف توفري احلامية لنظم املكتبات اآللية، 
فقضية احلامية ُتعد قضية أفراد، وأيضًا قضية مؤسسية ) Hinde,2003(. إن هتديدات نظم املكتبات 
جوانب  بسبب  أو  النظام(،  أو  بالرجميات  خلل  وجود  )مثل  فنية  جوانب  بسبب  يكون  قد  اآللية 
  )Whitman Michael E.،2003(.)أو أخطاء برشية الرقابة  أنظمة  إدارة  الفشل يف  فنية )مثل  غري 
فلكي تصبح إدارة املخاطر فعالة يف محاية نظم املكتبات اآللية يف املكتبات املرصية، جيب أن تغطي 
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كاًل من اجلوانب الفنية املرتبطة بالنظام، واجلوانب غري الفنية غري املرتبطة بالنظام. وعليه فإن هذه 
الدراسة تسهم يف التعرف إىل املخاطر املختلفة التي هتدد أمن نظم املكتبات اآللية يف املكتبات بمرص، 
ودرجة تكرارها، وأسباب حدوثها، والتعرف إىل إجراءات احلامية التي تتبعها املكتبات للحد من 
املخاطر التي هتدد أنظمتها، إذ إن معرفة املهددات التي تتعرض هلا نظم املكتبات اآللية املستخدمة 
أكثر فاعلية  املكتبات املرصية سوف تساعد يف وضع اإلجراءات األمنية وتنفيذ وإدارة بطريقة  يف 

ملجاهبة تلك األخطار.

أهداف الدراسة:

هتدف هذه الدراسة إىل:

املكتبات  بيئة  ىف  املتكاملة  اآللية  املكتبات  نظم  هتدد  التي  املخاطر  وإنواع  طبيعة  إىل  التعرف  ❍ 
احلكومية بمرص. 

املكتبات  نظم  هتدد  التي  املخاطر  من  للحد  املكتبات  تتبعها  التي  احلامية  إجراءات  إىل  التعرف  ❍ 
اآللية.

التمييز بني خماطر أمن نظم املكتبات اآللية وعدم كفاية الضوابط الرقابية ألمن تلك النظم. ❍ 
الرتكيز عىل خماطر خمرجات احلاسب اآليل. ❍ 

أمهية الدراسة:

نحرص مجيعًا عىل محاية ممتلكاتنا اخلاصة أو العامة من العبث أو الرسقة واملعلومات بأشكاهلا 
وحفظها،  لتدوينها  طائلة  أموااًل  املكتبات  تنفق  ممتلكات  هي  الرقمية-  -وبخاصة  املختلفة 
الرقمية هي ممتلكات، ولكي نحافظ عليها جيب علينا احلفاظ عىل أمن  ومن ثم فاملعلومات 
عىل  باحلفاظ  معنيون  فنحن  هلا.  الناقلة  احلاسوبية  والشبكات  هلا  احلاملة  احلاسوبية  النظم 
وعدم  دقتها  عىل  واحلفاظ  بذلك،  املخولني  من  إال  إليها  الوصول  ومنع  املعلومات  رسية 
توفري  أي  احلاجة  عند  إليها  الوصول  من  املخولني  لتمكني  جاهزيتها  وعىل  منها،  جزء  تغيري 
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استمرارية احلصول عليها يف الظروف كافة؛ ومن هنا ظهرت أمهية أمن نظم املكتبات اآللية 
.)Bishop،M.،2003(

وهلذا تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية املوضوع ذاته، وتتلخص يف النقاط اآلتية:

وموثوقية  صحة  هتدد  التى  املخاطر  من  للعديد  عرضًة  أصبحت  قد  اآللية  املكتبات  نظم  إن  ❍ 
ومصداقية ورسية وتكامل البيانات واملعلومات التي توفرها تلك النظم.

وجود خلط واضح وعدم متييز بني خماطر أمن نظم املكتبات اآللية وعدم كفاية الضوابط الرقابية  ❍ 
ألمن تلك النظم لدى العديد من الباحثني، إذ مل تصنف العديد من الدراسات السابقة املخاطر 
التي تعرتض نظم املكتبات اآللية أو إجراءات الرقابة واحلامية بحسب مدى ارتباطها باجلوانب 

املادية وغري املادية لنظام املكتبات اآليل.
االستفادة من نتائج هذه الدراسة يف تطوير أداء املكتبات فيام يتعلق بالسيطرة عىل خماطر أمن نظم  ❍ 

املكتبات اآللية؛ مما يعزز ويدعم من دورها.
 فرضيات الدراسة:

لضبط مسار الدراسة، وتوفري اإلطار الذي حيكم املراحل املختلفة خلطوات إعدادها، وضعت الباحثة 
عددًا من الفروض تتمثل فيام يأيت:

بادخال  )خماطرتتعلق  املتكاملة  اآللية  املكتبات  نظم  بيئة  يف  عليها  املتعارف  املخاطر  حتدث  1 .
البيانات، خماطر تتعلق بالتشغيل، خماطر تتعلق باملخرجات، وخماطر تتعلق بالبيئة( بشكل متكرر 

يف املكتبات املرصية
ترجع أسباب حدوث املخاطر التي هتدد نظم املكتبات اآللية املتكاملة يف املكتبات املرصية إىل: 2 .

 )أ( أسباب تتعلق بموظفي املكتبة نتيجًة لقلة اخلرة و الوعي والتدريب.
 )ب( أسباب تتعلق بإدارة املكتبة؛ نتيجًة لعدم وجود سياسات واضحة ومكتوبة، وضعف اإلجراءات 

واألدوات الرقابية املطبقة .
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ال توجد إجراءات محاية كافية ملواجهة خماطر نظم املكتبات اآللية املتكاملة املستخدمة يف املكتبات  3 .
املرصية.

منهجية الدراسة:

اعتمدت الباحثة عىل املنهج الوصفي التحلييل؛ لكونه أفضل املناهج مالءمًة للدراسة، وعن طريقه 
يمكن الوصول إىل بيانات يمكن تصنيفها وحتليلها. ومن أجل حتقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة 
وأسباهبا،  املتكاملة،  اآللية  املكتبات  نظم  هتدد  التي  املخاطر  جمموعة  عىل  حتتوي  استبانة  بتصميم 
عىل  االستبانة  توزيع  وقبل  هلا.   تتعرض  التي  التهديدات  لتلك  للتصدي  املتبعة  احلامية  وإجراءات 
عينة الدراسة تم اختبار مدى صالحيتها، فقد تم عرض االستبانة يف صورهتا األولية عىل ثالثة من 
األساتذة يف تقنية املعلومات واملكتبات فمن هلم خرة واطالع يف جمال نظم املكتبات اآللية املتكاملة 
ألجل االسرتشاد بآرائهم حول الفقرات التي تضمنتها االستبانة. وقد أخذت الباحثة بآراء املحكمني 
ونصائحهم، فقد تم حذف بعض الفقرات،  وتم تعديل فقرات أخرى، حتى تم التوصل إىل الصورة 

النهائية لالستبانة وأصبحت صاحلًة للتطبيق.

املكتبات  وأخصائيي  األقسام،  ورؤساء  املكتبات  مديري  من  تتكون  فإهنا  الدراسة  عينة  حيث  ومن 
واملعلومات ومرشيف النظم والشبكات، واملرجمني واملطورين، ومسؤويل الدعم الفني. وقد تم توزيع 
200 استبانة بالطرائق التقليدية واإللكرتونية عيل عينة عشوائية يف بعض املكتبات املرصية احلكومية 
التي تستخدم نظم املكتبات اآللية املتكاملة، باستثناء املكتبات املدرسية ألهنا مل تصل بعد إىل مرحلة 
االستخدام األمثل لنظم املكتبات اآللية املتكاملة، وقد تم استعادة 123 استبانة منها. وقد تم استخدام 
أسلوب التحليل الوصفي للبيانات التي تم جتميعها للتعرف إىل اخلصائص األساسية لعينة الدراسة 
فرضيات  الختبار   )Sign Test( اإلشارة  اختبار  مثل  االختبارات  بعض  إجراء  تم  كام  ومتغرياهتا. 

البحث، وذلك من خالل استخدام برنامج SPSS  بمساعدة أحد مراكز التحليل اإلحصائي. 

الدراسات السابقة:

التي تواجه العديد من املخاطرالتي قد تؤثر عىل حتقيق  ُتعد نظم املكتبات اآللية املتكاملة من النظم 
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الكبري للحاسبات  التطور  تزامن  اعتامدها عىل احلاسوب، فقد  املكتبات؛ وذلك نظرًا إىل  أهدافها يف 
املعلومات واستخدامها  انتشار هذه  املعلومات، ورسعة  تقنية  التطور يف  املكتبات اآللية مع  وأنظمة 
إلكرتونيًا، وقد صاحب هذا التطور يف استخدام املعلومات اإللكرتونية العديد من املخاطر واملشكالت 
التي تؤثر يف أمن املعلومات سواء كانت تلك املخاطرمتعمدة أوغري متعمدة. وتعد املخاطر املتعمدة 
أشد خطرًا عىل أداء فعالية النظم. وتكمن خطورة مشكالت أمن املعلومات يف عدة جوانب؛ ومنها 
للمكتبة،  إىل تعطيل اخلدمات احليوية  بالكامل؛ مما يؤدي  أو ختريبها  أداء األنظمة احلاسوبية،  تقليل 
أما اجلانب اآلخر فيشمل رسية املعلومات وتكاملها، فقد يؤدي االطالع عىل املعلومات الرسية أو 
تغيريها إىل خسائر مادية أو معنوية كبرية، وُيعد موضوع إدارة أمن نظم املكتبات اآللية املتكاملة من 
املتعلقة  السابقة  الدراسات واألبحاث  إنه من خالل مراجعة  إذ  املهمة واحلديثة نسبيًا،  املوضوعات 
هبذا املوضوع نجد أن هناك ندرة يف العامل العريب حول هذا املوضوع، مع توافر دراسات قليلة يف العامل 
فإنام يدل عىل احلداثة  املعلومات اآللية بشكل عام، وهذا إن دل عىل يشء  بأمن نظم  الغريب خاصة 
النسبية هلذا املوضوع رغم أمهيته احليوية لكثري من املكتبات. وجتدر اإلشارة إىل أن األبحاث القليلة 
التي تناولت أمن نظم املعلومات بشكل عام قد استهدفت التعرف إىل املخاطر املحتملة التي قد تواجه 
قد  التي  املخاطر  أهم  تتضمن  قائمة  تطوير  أسباهبا، وحماولة  إىل  والتعرف  النظم،  تلك  أمن  أو هتدد 
تواجه أمن هذه النظم، ومن ثم حماولة اختبار مدى جوهرية تلك املخاطر وأمهيتها يف الواقع العميل 
من خالل جمموعة من الدراسات امليدانية التي متت يف هذا الشأن، وذلك من خالل التعرف إىل معدل 

تكرار حدوثها وحجم اخلسائر املالية النامجة عنها.  ومن أهم الدراسات يف هذا املجال:

Dhillon,G. (1999),«Managing and controlling computer misuse», Information 

Management & Computer Security,(Vol. 7,Number 4),PP. 171- 175.

تتعلق هذه الدراسة بطبيعة اخرتاقات أمن املعلومات التي حدثت يف أمكنة خمتلفة من العامل، وقد ناقش 
فيها العديد من خسائر أمن املعلومات التي تنتج من االحتيال عىل أنظمة احلاسوب، إذ إنه يمكن تفادي 
تلك اخلسائر إذا تبنت املنظامت نظرة أكثر واقعية يف التعامل مع مثل هذه احلوادث، باإلضافة إىل تبني 
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نظرة حتكم أمنية تضع تأكيدًا متساويًا للتدخالت الشكلية والرسمية والتقنية ألنظمتها اإللكرتونية. 
ومن أهم نتائج هذه الدراسة اقرتاح  الباحث تطبيق سياسة خاصة بأمن املعلومات.

White،G.W. and Pearson،S.J. )2001(،“Controlling corporate e-mail، PC use and 
computer security”،Information Management & Computer Security،) Vol. 9 No. 
23/(،pp. 88 -93  .

استهدفت هذه الدراسة مسح 200 مؤسسة أمريكية، هبدف تقويم فعالية اإلجراءات املطبقة للرقابة 
ومراقبة  احلاسب،  ألجهزة  الشخيص  باالستخدام  واملرتبطة  ومحايتها،  اآللية  املعلومات  نظم  عىل 
حسابات الريد اإللكرتوين، ومحاية بيانات املؤسسة، وقد كشفت نتائج الدراسة عن احلاجة إىل تطبيق 
إجراءات رقابة ومحاية أفضل، وذلك يف معظم املؤسسات التي خضعت للدراسة. كام كشفت الدراسة 
إجراءات  وتطبيق  بتصميم  البدء  قبل  احلديثة  املعلومات  تقنية  بتطبيق  تقوم  املؤسسات  من  كثريًا  أن 

الرقابة واحلامية املالئمة لتلك التقنية احلديثة، وأن هناك افتقارًا إىل إجراءات الرقابة واحلامية الفعالة.

Kankanhalli،A.،Teo،H-H.،Tan،B.C.Y. and Wei،K.K. )2003(،“An integrative study 
of information systems security effectiveness”،International Journal of Information 
Management،Vol. 23 No. 2،pp. 139- 54.

هذه الدراسة ركزت عىل اإلجابة عىل ثالث فقرات: األوىل تتعلق بحرص التهديدات التي تواجه أمن 
املعلومات؛ والثانية تتعلق بدرجة خطورة هذه التهديدات؛ والثالثة تتعلق بعدد مرات حدوثها شهريًا. 
وقد قام الباحث بعمل تقويم لعدد من األبحاث واملقاالت يف جمال أمن املعلومات، وحرص التهديدات 
التي تواجه أمن املعلومات، ثم قام بعمل دراسة مسحية شملت ألف موظف أغلبهم من مديري نظم 
أن  إىل  وأشارت  عالية،  وخطورته  حقيقي،  التهديد  أن  الدراسة  وأوضحت  واملرشفني.  املعلومات 
اإلدارة جيب أن تكون مطلعة أكثر عىل هتديدات أمن املعلومات، وجيب أن يزداد وعيها بذلك، وأن 

يكون مستوى فهمها العام ألمن املعلومات متأصاًل. 

Whitman Michael E. )2003(،«Enemy at the Gate: Threats to Information 
Security»،Communication of the ACM،)Vol. 46،Iss. 8( pp. 91- 95.
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واحلامية  توفريالرقابة  بغرض  ضخمة  مبالغ  باستثامر  الكبرية  املؤسسات  قيام  الدراسة  هذه  وضحت 
لنظم املعلومات اآللية أكثر من املؤسسات الصغرية، وذلك من حيث مستوى املوارد البرشية والرامج 
والنظم املطبقة. ولقد أشارت إىل تنوع مصادر املهددات األمنية للنظم املعلوماتية حسب األغراض 
التي تقوم هبا تلك النظم. فمثاًل تكون األنظمة املرتبطة بشبكة اإلنرتنت أكثر عرضًة للفريوسات من 
األنظمة غري املرتبطة بالشبكة. ولقد أفادت بنسبة املؤسسات التي ذكرت حدوث خسائر يف بياناهتا 
أو برجمياهتا نتيجًة إصابتها باألخطار واملهددات، حيث أفادت بأن %85 من املؤسسات تقريبًا فقدت 
بيانات نتيجة الفريوسات وبرجمياهتا، بينام حوايل %55 فقدت بياناهتا أو برجمياهتا نتيجة تعطل جتهيزات، 

و%50 فقدت بيانات نتيجة اخرتاقات داخلية من العاملني فيها. 

NIST )February 2004(.Standards for Security Categorization of  Federal Information 
and Information Systems، Computer Security Division،Information Technology 
Laboratory،available at : http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips199/FIPS-PUB-
199-final.pdf

املتحدة  الواليات  يف   NIST والتكنولوجيا  للمعايري  القومي  املعهد  بإجرائها  قام  الدراسة  هذه 
الفيدرالية،  املعلومات  محاية  إجراءات  لتصنيف  »معايري  بعنوان  مسودة  إصدار  تم  فقد  األمريكية، 
التي  للمخاطر  مستويات  ثالثة  املنشور  هذا  حدد  وقد   ،FIPS 199 رقم  اآللية«  املعلومات  ونظم 
تتعرض هلا نظم املعلومات اآللية )منخفض، متوسط، مرتفع( وذلك لكل هدف من أهداف احلامية 
املعلنة لتأمني نظم املعلومات اآللية. إن املستويات املقرتحة للمخاطر التي تتعرض هلا نظم املعلومات 
وتوافر  فقدان رسية وسالمة  النامجة عن  اجلسيمة  أكر لألرضار واخلسائر  وزنًا وأمهيًة  اآللية تضع 
املعلومات التي تتعرض هلا عمليات املؤسسة، بام يف ذلك التأثري السلبي يف حتقيق أهداف املؤسسة أو 

أصوهلا أو األفراد.

Phelps،Daniel C. )2005(.Information system security: Self-efficacy and security 
effectiveness in Florida libraries، Ph.D.،The Florida State University،2005، 112 pages; 
AAT 3183102
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تقدم هذه الدراسة تصورًا لرنامج وعي أمن نظم املعلومات يف املكتبات العامة واألكاديمية بفلوريدا 
من خالل عينة من أخصائيي املكتبات يقدر عددهم ب� 56 أخصائيًا؛ وذلك لتقليل أخطاء املستخدمني؛ 
ولتحسني فعالية سيطرة األمن املطبقة. وقد توصل الباحث إىل أن تقنيات أمن املعلومات أو إجراءاته 
تفقد فائدهتا احلقيقية إذا تم إساءة استخدامها، أو تم تفسريها بطريقة خاطئة، أو تم تطبيقها بشكل غري 
صحيح من ِقَبل املستخدمني، وتكون فعالة عندما يتم التدريب اجليد عىل تقنيات املعلومات. فهذه 
املعلومات من خالل  أمن  نظام  فعالية  و  والتدريب  املعلومات  تقنية  بني  العالقة  بحثت يف  الدراسة 

متغريات )اخلرة الوظيفية، اجلنس، التدريب عىل تقنية املعلومات(. 

Jones،Cynthia M. )2009(. Utilizing the technology acceptance model to assess employee 
adoption of information systems security measures. D.B.A.،Nova Southeastern 
University،2009، 182 pages; AAT 3372768 

خالل  من  املختلفة،  املؤسسات  يف  ومحايتها  املعلومات  نظم  لدعم  نظريًا  إطارًا  الدراسة  هذه  تقدم 
تقليص أخطاء العاملني والعمل عىل حتسني فعالية إجراءات الرقابة واحلامية املطبقة. 

ومن خالل االطالع عىل الدراسات السابقة قامت الباحثة بتصنيف املخاطر التي من املمكن أن تواجه 
نظم املكتبات اآللية املتكاملة إىل أربعة خماطر رئيسة:

أواًل:  خماطر املدخالت: وهي املخاطر التي تتعلق بأول مرحلة من مراحل النظام وهي مرحلة ادخال 
البيانات إىل النظام اآليل وتتمثل تلك املخاطر يف البنود اآلتية:

االدخال غري املتعمد أو غري املقصود لبيانات غري سليمة بوساطة املوظفني. 1 .
االدخال املتعمد أو املقصود لبيانات غري سليمة بوساطة املوظفني. 2 .

التدمري غري املتعمد للبيانات بوساطة املوظفني. 3 .
التدمري املتعمد أو املقصود للبيانات بوساطة املوظفني. 4 .

ثانيًا:  خماطر تشغيل البيانات: وهي املخاطر التي تتعلق باملرحلة الثانية من مراحل النظام وهي مرحلة 
تشغيل البيانات املخزنة يف ذاكرة احلاسب ومعاجلتها، وتتمثل تلك املخاطر يف البنود اآلتية:
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الوصول غري الرشعي أوغري املرخص به للبيانات والنظام بوساطة املوظفني. 1 .

الوصول غري الرشعي للبيانات والنظام بوساطة أشخاص من خارج املكتبة. 2 .
اشرتاك العديد من املوظفني يف كلمة الرس نفسها. 3 .

إدخال فريوس الكمبيوتر للنظام والتأثري يف عملية تشغيل بيانات النظام. 4 .
اعرتاض وصول البيانات من أجهزة اخلوادم إىل أجهزة املستخدمني. 5 .

ثالثًا: خماطر خمرجات احلاسب: تتعلق تلك املخاطر بمرحلة خمرجات عمليات معاجلة البيانات وما 
يصدر عن هذه املرحلة من قوائم للحسابات أو تقارير وكيفية استالم تلك املخرجات، وتتمثل تلك 

املخاطر يف البنود اآلتية:

طمس بنود معينة من املخرجات أو تدمريها. 1 .
خلق خمرجات زائفة أوغري صحيحة. 2 .

رسقة البيانات واملعلومات. 3 .
عمل نسخ غري مرصح أو مرخص هبا من املخرجات. 4 .

الكشف غري املرخص به للبيانات عن طريق عرضها عىل شاشات أو طبعها عىل ورق. 5 .
طبع املعلومات وتوزيعها بوساطة أشخاص غري مرصح هلم بذلك. 6 .

املطبوعات واملعلومات املوزعة يتم توجيهها خطًأ إىل أشخاص غري خمولني باستالم نسخة منها. 7 .
التخلص  أو  متزيقها  بغرض  األمنية  الناحية  فيهم  تتوافر  ال  ألفراد  احلساسة  املستندات  تسليم  8 .

منها.
والعواصف،  الزالزل،  مثل:  بيئية،  عوامل  بسبب  حتدث  التي  املخاطر  وهي  بيئية:  خماطر  رابعًا: 
أكانت  وسواء  واحلرائق؛  الكهربائي  التيار  بأعطال  املتعلقة  واملخاطر  واألعاصري،  والفيضانات، 
تلك الكوارث طبيعية  أم غري طبيعية فإهنا قد تؤثر يف عمل النظام اآليل، وقد تؤدي إىل تعطل عمل 

التجهيزات وتوقفها لفرتات طويلة مما يؤثر يف أمن نظم املكتبات اآللية وسالمتها.
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الدراسة امليدانية ونتائج التحليل االحصائي:

يف هذا املبحث نستعرض خصائص عينة البحث، وأهم نتائج التحليل اإلحصائي التي تم احلصول 
عليها عر حتليل البيانات التي شملتها االستبانة.

خصائص العينة: وتشمل خصائص املشاركني يف االستقصاء الذين قاموا بتعبئة االستبانة، وكذلك 
خصائص املكتبات التي يعملون فيها، وهذه اخلصائص موضحة يف اجلداول اآلتية:

جدول )1( التوزيع التكراري والنسب املئوية وفقًا ملتغري سنوات اخلربة

الرتتيبالنسبة املئويةالتكرارسنوات اخلرة

3528.452أقل من 5 سنوات

5645.521من 5 إىل 10 سنوات

3226.013أكثر من 10 سنوات

100%123املجموع

نالحظ من اجلدول )1( أن حوايل 71% من املشاركني يف االستقصاء كانت خرهتم تزيد عن مخس 
سنوات؛ مما يعطي دعاًم وثقًة أكر لنتائج االستبانة نتيجة اخلرة اجليدة التي يتمتع هبا هؤالء املوظفون  

يف العمل باملكتبات.

اجلدول )2( التوزيع التكراري والنسب املئوية وفقًا ملتغري املستوى العلمي

الرتتيبالنسبة املئويةالتكراراملستوى العلمي

10686.171بكالوريوس

118.942ماجستري

64.873دكتوراه

100%123املجموع

محلة  من  كانوا  االستقصاء  يف  املشاركني  من  العظمى  الغالبية  أن  إىل   )2( اجلدول  يف  البيانات  تشري 



إدارة أمن ُنظم المكتبات اآللية المتكاملة بطريقة أكثر فعالية:
دراسة تطبيقية على المكتبات المصرية 

251

نهال فؤاد إسماعيل

شهادة البكالوريوس، وأن عددًا قلياًل منهم كانوا من محلة شهادة املاجستريوالدكتوراه، وهذا يعكس 
واقع اهليكل الوظيفي ملوظفي املكتبات الذين هم يف أغلبهم من محلة درجة البكالوريوس؛ مما يعني أن 
عينة الدراسة تعد عينة ممثلة للهيكل الوظيفي يف املكتبات بمرص. كام أن هؤالء املوظفني هم من خمتلف 

التخصصات ذات العالقة بموضوع البحث كام وضحها اجلدولني )3( و )4(.

اجلدول )3( التوزيع التكراري والنسب املئوية وفقًا ملتغري املسمى الوظيفي

الرتتيبالنسبة املئويةالتكراراملنصب اإلداري

86.506مدير

2318.692رئيس قسم

129.754مرشف نظم

108.135مرشف شبكات

64.877مرمج

1713.823أخصائي دعم فني

4738.211أخصائي مكتبات

100%123املجموع

اجلدول )4( التوزيع التكراري والنسب املئوية وفقًا ملتغري اخلربة يف تقنية املعلومات

الرتتيبالنسبة املئويةالتكراراخلرة يف تقنية املعلومات

3931.712قليلة

5645.531متوسطة 

2822.763كبرية

100%123املجموع

وتشري البيانات يف اجلدول )4( إىل أن أغلب عينة الدراسة خرهتم يف تقنية املعلومات متوسطة كام هو 
مسجل يف الوسط احلسايب 45.53% ؛ وهذا ناتج عن عدم تدريب العاملني يف املكتبات احلكومية عىل 

التعامل مع أدوات تقنية املعلومات بشكل فعال. 
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اجلدول )5( التوزيع التكراري والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفقًا ملتغري نوع املكتبة

الرتتيبالنسبة املئويةالتكرارنوع املكتبة

3326.823قومية

3730.082عامة

5343.081أكاديمية

100%123املجموع

يوضح اجلدول )5( أن أغلبية أفراد عينة الدراسة هي من املكتبات األكاديمية؛ وذلك لكثرة العاملني 
يف هذه املكتبات، وهذا يتفق مع اجلدول )6( حيث نجد أن أكثر أفراد العينة هم الذين يستخدمون 

نظام املستقبل املستخدم باملكتبات األكاديمية. 

اجلدول )6( التوزيع التكراري والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفقًا ملتغريالنظام اآليل املستخدم

الرتتيبالنسبة املئويةالتكرارالنظام

  Virtua2721.952

Horizon97.315

Unicorn86.506

Millennium108.134

aLIS2318.693

Future4637.391

100%123املجموع

اجلدول )7( التوزيع التكراري والنسب املئوية وفقًا لعدد املتخصصني يف نظم املكتبات اآللية
عدد املتخصصني يف نظم 

الرتتيبالنسبة املئويةالتكراراملكتبات اآللية

9778.861من 1 إىل 5

1915.442من 6 إىل 10

54.063من 11 إىل 20
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عدد املتخصصني يف نظم 
الرتتيبالنسبة املئويةالتكراراملكتبات اآللية

21.624أكثر من 20

100%123املجموع

يكشف اجلدول السابق أن عدد املتخصصني يف نظم املكتبات اآللية يف الغالبية العظمى من املكتبات  
املعلومات  بتقنية  خمتص  فقط  واحد  موظف  هو  املوظفني  عدد  كان  أغلبها  ويف   ،5 و   1 بني  يرتاوح 
ومهمته تشغيل النظام فقط، وهذا مؤرش واضح عىل نقص عدد العاملني يف جمال نظم املكتبات اآللية 
باملكتبات املرصية احلكومية. كام أن االختالف الواضح يف أعداد العاملني يف تلك املكتبات قد يكون 

مؤرشًا عىل اختالف أحجام املكتبات وحجم العمل فيها.

التحقق من الفرضيات:

اختبار  بدائل  أحد  ُتعد  الذي   )Sign Test( اإلشارة  اختبار  استخدام  تم  الدراسة  فرضيات  الختبار 
)T(، كام أن اختبار اإلشارة ال يعتمد عىل قيمة الفرق بني الدرجات والوسيط العام، وإنام يتعامل فقط 
مع اإلشارات من حيث كوهنا موجبة أو سالبة أو تأخذ صفرًا والذي ال يدخل يف املعاجلة اإلحصائية 
ألنه ُيعد حمايدًا؛ ولذلك فإن اختبار اإلشارة يستخدم لتحديد اجتاه الفروق بني آراء أفراد العينة. وقد 
تم استخدام اختبار اإلشارة الختبار فرضيات الدراسة من خالل اختبار ما إذا كان وسيط آراء أفراد 
العينة عىل كل عبارة من عبارات االستبانة وكذلك عىل املجاالت ككل خيتلف إحصائيًا عن وسيط 
املقياس املستخدم يف استبانة الدراسة وهو الدرجة )3( والتي متثل الرأي )مرتدد( يف املجالني الثاين 
والثالث والصفة )أكثر من مرة شهريًا إىل مرة اسبوعيًا( يف املجال األول، ألجل معرفة ما إذا كانت 
هناك موافقة جوهرية ومعنوية إحصائيًا من أفراد العينة عىل عبارات االستبانة أم ال. و قد تم استخدام 
مقياس ليكرت اخلاميس، وتم ترميز هذا املقياس كام يأيت: )موافق بشدة = 5، موافق = 4، مرتدد = 3، 
غري موافق = 2، غري موافق بشدة = 1(، ومن ثم فكلام اقرتبنا من الدرجة 5 ازدادت شدة املوافقة عىل 
العبارة، يف حني تزداد شدة املعارضة كلام اقرتبنا من الدرجة 1، أما إذا اقرتبنا من الدرجة 3 فإن ذلك 
يكون يف االجتاه املرتدد. وهذا املقياس تم استخدامه يف املجالني الثاين اخلاص بأسباب حدوث خماطر 
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نظم املكتبات اآللية والثالث اخلاص بإجراءات احلامية املتبعة ملواجهة خماطر نظم املكتبات اآللية، أما يف 
املجال االول فقد كان املقياس املستخدم حول عدد مرات وقوع خماطر نظم املكتبات اآللية املستخدمة 
باملكتبات املرصية احلكومية كام يأيت )أقل من مرة سنويًا = 5، من مرة سنويًا إىل مرة شهريًا = 4، أكثر 
من مرة شهريًا إىل مرة أسبوعيًا = 3، أكثر من مرة أسبوعيًا إىل مرة يوميًا = 2ً، أكثر من مرة يوميًا أو 
بصفة متكررة = 1(؛ ومن ثم كلام اقرتبنا من الدرجة 5 فإن عدد مرات حدوث املخاطر ينخفض إىل 
درجة انعدام حدوث املخاطر عند الدرجة 5؛ ويزداد عدد مرات حدوث تلك املخاطر كلام اقرتبنا من 
1، أما إذا اقرتبنا من الدرجة 3 فإن ذلك يعني أن عدد مرات حدوث خماطر نظم املكتبات  الدرجة 

اآللية متوسط نسبيًا.

)1( اختبار الفرضية األوىل:

والتي تنص عىل أنه حتدث املخاطر املتعلقة بإدخال البيانات، والتشغيل، واملخرجات، والبيئة بشكل 
متكرر يف نظم املكتبات اآللية املستخدمة باملكتبات املرصية.

اجلدول )8( نتيجة اختبار اإلشارة للمجال األول اخلاص بمخاطر نظم املكتبات اآللية

أنوع املخاطر
عدد 

اإلشارات 
املوجبة

عدد 
اإلشارات 

السالبة

عدد 
األصفار 
)احلياد(

مستوى قيمة Zاملجموع
الوسيط العاماملعنوية

0.28953-665341230.555خماطر اإلدخال

0.0005-1119312310.958خماطر التشغيل

0.0005-0120312311.136خماطر املخرجات

0.0005-0122112311.225خماطر البيئة

. 0.05 = α  مستوى املعنوية اإلحصائية ُحسب عند

من خالل اجلدول )8( يالحظ أن قيمة اختبار اإلشارة )z( معنوية إحصائيًا عند مستوى داللة )0.05( 
؛ مما يعني أن هناك فروقًا معنويًة إحصائيًا بني وسيط إجابات أفراد العينة عىل كل نوع من أنواع خماطر 
نظم املكتبات اآللية املستخدمة يف املكتبات من جهة، ووسيط املقياس املستخدم يف استبانة الدراسة 
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من جهة أخرى، وهو الدرجة )3(. ويعزز هذه النتيجة أن الوسيط العام آلراء أفراد العينة عىل كل 
نوع من أنواع املخاطر األربعة يف اجلدول بلغ )5( باستثناء خماطر اإلدخال؛ مما يعني أن حدوث خماطر 
ندرة  أو  انعدام  فيالحظ  املخاطر  أنواع  باقي  يف  أما  نسبيًا،  متوسط  اآللية  املكتبات  نظم  يف  اإلدخال 
تكرار تلك املخاطر يف نظم املكتبات اآللية املستخدمة يف املكتبات املرصية حسب املقياس املستخدم 
يف استبانة الدراسة. وبناًء عىل ذلك يتم رفض الفرضية البحثية األوىل التي نصت عىل أن خماطر نظم 
عىل  املخاطر  تلك  فإن  وبذلك  متكرر،  بشكل  حتدث  املرصية  باملكتبات  املستخدمة  اآللية  املكتبات 
يتطلب  باملكتبة والذي  العمل اآليل  قائمة بحكم طبيعة  فإهنا  الرغم من عدم حدوثها بشكل متكرر 
توفري إجراءات محاية كافية. وللوقوف عىل آراء أفراد العينة حول مدى حدوث املخاطر التي يتضمنها 
كل نوع من أنواع املخاطر األربعة؛ فقد تم إجياد اختبار اإلشارة لكل عبارة عىل حدة من العبارات 
التي تضمنها املجال األول واملتعلق باملخاطر التي هتدد نظم املكتبات اآللية، وذلك كام هو موضح 

باجلدول )9(.

اجلدول )9( نتيجة اختبار اإلشارة لعبارات املجال األول اخلاص بمخاطر نظم املكتبات اآللية

أنوع املخاطر
عدد 

اإلشارات 
املوجبة

عدد 
اإلشارات 

السالبة

عدد 
األصفار 
)احلياد(

مستوى قيمة Zاملجموع
املعنوية

1.  اإلدخال غري املتعمد أو 
غري املقصود لبيانات غري 
سليمة بوساطة املوظفني

52611012311.013-0.15553

2.  اإلدخال املتعمد أو 
املقصود لبيانات غري سليمة 

بوساطة املوظفني
4456231231.471-0.07053

3.  التدمري غري املتعمد 
0.07053-4456231231.471للبيانات بوساطة املوظفني.

4.  التدمري املتعمد أو 
املقصود للبيانات بوساطة 

املوظفني.
3871141233.091-0.0014
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أنوع املخاطر
عدد 

اإلشارات 
املوجبة

عدد 
اإلشارات 

السالبة

عدد 
األصفار 
)احلياد(

مستوى قيمة Zاملجموع
املعنوية

5.  الوصول غري الرشعي 
أوغري املرخص به للبيانات 

واملعلومات والنظام 
بوساطة املوظفني.

1119312310.9580.0005

6.  الوصول غري الرشعي 
للبيانات والنظام بوساطة 

أشخاص من خارج املكتبة.
1121112311.049-0.0005

7.  اشرتاك العديد من 
املوظفني يف كلمة الرس 

نفسها
4172101232.774-0.0034

8.  إدخال فريوس 
0.0014-3871141233.091الكمبيوتر للنظام

9.  اعرتاض وصول 
البيانات من أجهزة اخلوادم 

إىل أجهزة املستخدمني
1117512310.744-0.0005

10.  طمس بنود معينة من 
0.0005-1120212311.003املخرجات أو تدمريها

11.  خلق خمرجات زائفة 
0.0005-0120312311.136غري صحيحة

12.  رسقة البيانات 
1119312310.9580.0005واملعلومات

13.  عمل نسخ غري 
مرصح أو مرخص هبا من 

املخرجات
4167151232.341-0.00954

14.  الكشف غري املرخص 
به للبيانات واملعلومات عن 
طريق عرضها عىل شاشات 

العرض أو طبعها عىل 
الورق.

4116312310.293-0.0005

15.  طبع املعلومات 
وتوزيعها بوساطة أشخاص 

غري مرصح هلم بذلك
3088512310.459-0.0005
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أنوع املخاطر
عدد 

اإلشارات 
املوجبة

عدد 
اإلشارات 

السالبة

عدد 
األصفار 
)احلياد(

مستوى قيمة Zاملجموع
املعنوية

16.  املطبوعات 
واملعلومات املوزعة يتم 

توجيهها خطًأ إىل أشخاص 
غري خمولني باستالم نسخة 

منها.

0115812310.817-0.0005

17.  تسليم املستندات 
احلساسة إىل أشخاص ال 

تتوافر فيهم الناحية األمنية 
بغرض متزيقها أو التخلص 

منها.

2116512310.412-0.0005

18.  الكوارث الطبيعية 
مثل احلرائق، الفيضانات، 

الزالزل، السيول ... إلخ
0126312311.136-0.0005

19.  الكوارث غري الطبيعية 
والتي هي من صنع اإلنسان 

مثل احلرائق، أو انقطاع 
التيار الكهربائي

0120312311.136-0.0005

0.05 = α  مستوى املعنوية اإلحصائية ُحسب عند

العبارات كافة عند  من خالل اجلدول )9( يالحظ أن قيمة اختبار اإلشارة )z( معنوية إحصائيًا يف 
مستوى داللة )0.05( ؛ مما يعني أن هناك فروقًا معنويًة إحصائيًا بني وسيط إجابات أفراد العينة عىل 
كل نوع من أنواع خماطر نظم املكتبات اآللية املستخدمة باملكتبات املرصية من جهة، ووسيط املقياس 
املستخدم يف استبانة الدراسة من جهة أخرى، وهو الدرجة )3(، كام أن وسيط آراء أفراد العينة يف مجيع 
العبارات كان )5( باستثناء العبارات رقم )4، 7، 8، 13( كان )4(، والعبارات أرقام )1، 2،3( كان 

)3( ؛ مما يعني ندرة حدوث املخاطر أو انعدامه.

 )2( اختبار الفرضية الثانية:

يف  املستخدمة  اآللية  املكتبات  نظم  هتدد  التي  املخاطر  حدوث  أسباب  ترجع  أنه  عىل  تنص  والتي 
املكتبات املرصية إىل: 
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)أ( أسباب تتعلق بموظفي املكتبة نتيجًة لقلة اخلرة والوعي والتدريب. 
)ب( أسباب تتعلق بإدارة املكتبة نتيجًة لعدم وجود سياسات واضحة ومكتوبة، وضعف اإلجراءات 

واألدوات الرقابية املطبقة .
اجلدول )10( نتيجة اختبار اإلشارة للمجال الثاين اخلاص بأسباب حدوث خماطر نظم املكتبات اآللية 

أسباب املخاطر
عدد 

اإلشارات 
املوجبة

عدد 
اإلشارات 

السالبة
عدد األصفار 

مستوي قيمة Zاملجموع)احلياد(
املعنوية

الوسيط 
العام

0.0274-3965191232.213أسباب تتعلق باملوظفني

أسباب تتعلق بإدارة 
0.0334-4467121232.135املكتبة

0.05 = α  مستوى املعنوية اإلحصائية ُحسب عند

داللة  مستوى  عند  إحصائيًا  معنوية   )z( اإلشارة  اختبار  قيمة  أن  يالحظ   )10( اجلدول  خالل  من 
)0.05( ؛ مما يعني أن هناك فروقًا معنويًة إحصائيًا بني وسيط إجابات أفراد العينة عىل كل نوع من 
أنواع خماطر نظم املكتبات اآللية املستخدمة باملكتبات املرصية من جهة، ووسيط املقياس املستخدم 
العام آلراء  الوسيط  أن  النتيجة  الدرجة )3(، ويعزز هذه  الدراسة من جهة أخرى، وهو  استبانة  يف 
أفراد العينة عىل كال النوعني من أسباب حدوث خماطر نظم املكتبات اآللية بلغ )4( وهي متثل درجة 
املوافقة حسب املقياس املستخدم يف استبانة الدراسة، ومن ثم نستنتج من ذلك أن أفراد العينة يرون 
أن أسباب حدوث خماطر نظم املكتبات اآللية  ترجع السباب تتعلق بموظفي املكتبة، وأسباب أخرى 
تتعلق بإدارة املكتبة بشكل عام، وبناًء عىل ذلك نقبل الفرضية البحثية الثانية التي نصت عىل أن أسباب 
حدوث خماطر نظم املكتبات اآللية املستخدمة يف املكتبات املرصية ترجع إىل أسباب تتعلق بموظفي 
املكتبة نتيجًة لقلة اخلرة و الوعي والتدريب، وأسباب تتعلق بإدارة املكتبة نتيجًة لعدم وجود سياسات 

واضحة ومكتوبة، وضعف االجراءات واألدوات الرقابية املطبقة.

وللوقوف عىل آراء أفراد العينة حول أسباب حدوث املخاطر الواردة يف املجال الثاين بشكل مفصل؛ 
الثاين واملتعلقة بحدوث  التي تضمنها املجال  فقد تم إجياد اختبار اإلشارة لكل سبب من األسباب 

املخاطر التي هتدد نظم املكتبات اآللية، وذلك كام يظهر يف اجلدول )11(.
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اجلدول )11( نتيجة اختبار اإلشارة لعبارات املجال الثاين اخلاص بأسباب حدوث خماطر نظم املكتبات اآللية

أسباب املخاطر
عدد 

اإلشارات 
املوجبة

عدد 
اإلشارات 

السالبة

عدد 
األصفار 
)احلياد(

مستوى قيمة Zاملجموع
املعنوية

الوسيط 
العام

1.  عدم كفاية وفعالية األدوات 
والضوابط الرقابية املطبقة يف 

املكتبة
4267141232.341-0.00954

2.  ضعف نظم الرقابة 
الداخلية يف املكتبة وعدم 

فعاليته
4171111232.774-0.0034

3.  اشرتاك بعض املوظفني يف 
0.28953-6052111230.555استخدام كلامت الرس نفسها

4.  عدم الفصل بني املهامت 
والوظائف املكتبية املتعلقة بنظم 

املكتبات.
3667201232.983-0.00154

5.  عدم وجود سياسات 
وبرامج حمددة ومكتوبة ألمن 

نظم املكتبات اآللية باملكتبة.
4266151232.070-0.0194

6.  عدم توافر احلامية الكافية 
ضد خماطر فريوسات احلاسوب 

يف املكتبة
4666111231.950-0.02554

7.  ضعف وعدم كفاءة النظم 
الرقابية املطبقة عىل خمرجات 

احلاسب اآليل
4157251231.4710.07053

8.  عدم التوصيف الدقيق 
للهيكل الوظيفي واإلداري 

الذي حيدد املسؤوليات 
والصالحيات لكل شخص 

داخل اهليكل التنظيمي يف املكتبة

496861231.8180.03454

9.  عدم توافر اخلرة الالزمة 
والتدريب الكايف واخللفية 
العلمية واملهارات املطلوبة 

لتنفيذ األعامل من قبل موظفي 
املكتبة

4566121231.9500.02554

10.  عدم إلزام املوظفني بأخذ 
0.15553-51621012311.013إجازهتم الدورية.

11.  عدم االهتامم الكايف 
بفحص التاريخ الوظيفي 
واملهني للموظفني اجلدد

6151111230.5550.28953
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12.  عدم االهتامم بدراسة 
املشكالت االقتصادية 

واالجتامعية والنفسية ملوظفي 
املكتبة

3871141233.091-0.0014

13.  عدم الوعي الكايف لدى 
املوظفني برضورة فحص 

الرامج أو األقراص اجلديدة 
عند إدخاهلا إىل أجهزة 

الكمبيوتر

3757201232.983-0.00154

0.05 = α  مستوى املعنوية اإلحصائية ُحسب عند

يالحظ من خالل اجلدول )11( أن قيمة اختبار اإلشارة )z( معنوية إحصائيًا يف العبارات كافة باستثناء 
العبارات )3، 7، 10، 11( حيث مل يكن هناك فرق معنوي إحصائيًا بني وسيط إجابات أفراد العينة 
عىل هذه العبارات األربع ووسيط املقياس املستخدم ىف استبانة الدراسة و هو الدرجة )3(، يف حني أن 
وسيط إجابات أفراد العينة يف باقي العبارات بلغ )4( وهي متثل صفة الرأي )موافق( حسب املقياس 
املستخدم يف االستبانة، وبشكل معنوي إحصائيًا كام يتضح من قيمة مستوى املعنوية و هي اقل من 
)0.05( ؛ األمر الذي يبني أمهية هذه األسباب بوصفها مسببات للمخاطر التي هتدد نظم املكتبات 

اآللية املستخدمة يف املكتبات املرصية.

)3( اختبار الفرضية الثالثة:

املستخدمة  اآللية  املكتبات  نظم  ملواجهة خماطر  كافية  إجراءات محاية  توجد  أنه ال  والتي نصت عىل 
باملكتبات املرصية. 

الختبار الفرضية السابقة تم استخدام اختبار اإلشارة ملعرفة ما إذا كانت هناك فروق معنوية إحصائيًا 
بني وسيط آراء أفراد العينة عىل املجال الثالث واملتعلق باجراءات احلامية ملواجهة خماطر نظم املكتبات 
اآللية املستخدمة باملكتبات املرصية من جهة، ووسيط املقياس املستخدم يف استبانة الدراسة من جهة 
أخرى، وهو الدرجة )3( التي متثل صفة )مرتدد(؛ وذلك لتحديد ما إذا كانت هناك موافقة جوهرية 
الفرضية  وأشارت  ال.  أم  الثالث  املجال  يف  الواردة  احلامية  إجراءات  اتباع  عىل  العينة  أفراد  ِقَبل  من 
اإلحصائية العدمية )H0( إىل تردد أفراد العينة أو عدم موافقتهم عىل إجراءات احلامية املذكورة فيام لو 
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كانت آراء أفراد العينة أقل أو تساوي الدرجة )3(؛ مما يعني عدم توافر إجراءات احلامية يف املكتبات. 
أما الفرضية البديلة )H1( فقد أشارت إىل موافقة أفراد العينة عىل وجود إجراءات احلامية يف مكتباهتم 

فيام لو كانت آراء أفراد العينة أكر من الدرجة )3(. 

اجلدول )12( نتيجة اختبار اإلشارة للمجال الثالث اخلاص بإجراءات احلامية املتبعة ملواجهة خماطر 
نظم املكتبات اآللية املستخدمة يف املكتبات املرصية

مدى وجود إجراءات 
للحامية 

عدد 
اإلشارات 

املوجبة

عدد 
اإلشارات 

السالبة

عدد 
األصفار 
)احلياد(

مستوى قيمة Zاملجموع
املعنوية

الوسيط 
العام

إجراءات احلامية املتبعة 
ملواجهة خماطر نظم 

املكتبات اآللية املستخدمة 
يف املكتبات املرصية

3113712310.5450.0005

0.05 = α  مستوى املعنوية اإلحصائية ُحسب عند

داللة  مستوى  عند  إحصائيًا  معنوية   )z( اإلشارة  اختبار  قيمة  أن  يالحظ   )13( اجلدول  خالل  من 
إجراءات  عىل  العينة  أفراد  إجابات  وسيط  بني  إحصائيًا  معنويًة  فروقًا  هناك  أن  يعني  مما  ؛   )0.05(
املكتبات املرصية من جهة، ووسيط  املستخدمة يف  اآللية  املكتبات  املتبعة ملواجهة خماطر نظم  احلامية 
أن  النتيجة  هذه  ويعزز   ،)3( الدرجة  وهو  أخرى،  جهة  من  الدراسة  استبانة  يف  املستخدم  املقياس 
الوسيط العام آلراء أفراد العينة بلغ )5( وهي متثل درجة املوافقة بشدة حسب املقياس املستخدم يف 
استبانة الدراسة. ومن ثم نستنتج من ذلك أن أفراد العينة  يرون بشكل عام أن املكتبات التي يعملون 
فيها تتبع اجراءات محاية كافية ملواجهة خماطر نظم املكتبات اآللية. وبناًء عىل ذلك يتم رفض الفرضية 
البحثية الثالثة التي نصت عىل أنه ال توجد إجراءات محاية كافية ملواجهة خماطر نظم املكتبات اآللية 
التي  احلامية  إجراءات  العينة حول طبيعة  أفراد  آراء  املرصية. وللوقوف عىل  املكتبات  املستخدمة يف 
تتبعها املكتبات بشكل تفصييل؛ فقد تم إجياد اختبار اإلشارة لكل عبارة عىل حدة من العبارات التي 

تضمنها املجال الثالث املتعلق بإجراءات احلامية املتبعة.
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اجلدول )13( نتيجة اختبار اإلشارة لعبارات املجال الثالث اخلاص بإجراءات احلامية املتبعة ملواجهة 
خماطر نظم املكتبات اآللية املستخدمة يف املكتبات املرصية

إجراءات احلامية املتبعة
عدد 

اإلشارات 
املوجبة

عدد 
اإلشارات 

السالبة

عدد 
األصفار 
)احلياد(

مستوى قيمة Zاملجموع
املعنوية

الوسيط 
العام

1.  تقوم إدارة املكتبة بإصدار 
قرارات إدارية خاصة لتجنب 

خماطر أمن املعلومات.
610891239.428-0.0004

2.  تتابع إدارة املكتبة موظفي 
تقنية املعلومات يف تنفيذ 

إجراءات احلامية املطلوبة.
497221239.173-0.0004

3.  تقوم إدارة املكتبة بوضع 
قواعد خاصة بحامية أمن 

املعلومات، ومعاقبة املوظفني 
املخلني هبذه القواعد.

4102171239.9340.0004

4.  تقوم إدارة املكتبة 
بوضع خطة محاية شاملة 

ومعمقة تشمل إغالق 
منافذ االخرتاق، والتدقيق 

يف اإلجراءات الداخلية، 
واالحتفاظ بنسخة احتياطية 

من املعلومات يمكن الرجوع 
إليها عند الرضورة.

21061512310.061-0.0005

5.  تطبق إدارة املكتبة أهداف 
محاية أمن املعلومات مثل: 
اخلصوصية، وجتنب تغيري 
البيانات غري املرصح هبا، 

وتوافر البيانات يف الوقت 
املحدد.

21111231010.218-0.0005

6.  تقوم إدارة املكتبة بتحليل 
املخاطر اخلاصة بأمن املعلومات 

مثل العائد املتوقع مقابل 
تكاليف اإلجراءات املضادة.

6052111230.555-0.28953

7.  تقوم إدارة املكتبة بوضع 
سياسات خاصة بأمن 

املعلومات تشمل اختيار التقنية 
املناسبة، واإلجراءات الالزمة 

جلعل هذه التقنية فعالة.

411091239.8500.0005
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إجراءات احلامية املتبعة
عدد 

اإلشارات 
املوجبة

عدد 
اإلشارات 

السالبة

عدد 
األصفار 
)احلياد(

مستوى قيمة Zاملجموع
املعنوية

الوسيط 
العام

8.  تقوم إدارة املكتبة برتكيب 
طرق احلامية التقنية مثل 

 Firewalls جدران احلامية
ومضادات الفريوسات 

وغريها.

1113912310.539-0.0005

9.  تقوم إدارة املكتبة 
بتحديث طرق احلامية حسب 

التغريات احلاصلة يف بيئة 
التقنية.

411091239.8500.0005

10.  تقوم إدارة املكتبة 
0.0005-4109101239.900بفحص طرق احلامية.

11.  تقوم إدارة املكتبة 
باكتشاف حوادث االخرتاق 
من خالل التقارير، وحتديد 

ووصف نوع االخرتاق.
610891239.428-0.0004

12.  تقوم إدارة املكتبة 
بصد االخرتاق عند حدوثه 
وإصالح اخللل الناتج عنه.

0114912311.001-0.0005

13.  تستفيد إدارة املكتبة من 
خرة املكتبات املتقدمة يف 

جمال أمن املعلومات
4157251231.4710.07053

. 0.05 = α  مستوى املعنوية اإلحصائية ُحسب عند

هناك  أن  يعني  مما  إحصائيًا؛  معنوية   )z( اإلشارة  اختبار  قيمة  أن  يالحظ   )13( اجلدول  خالل  من 
املقياس املستخدم يف  العينة عىل كل عبارة ووسيط  أفراد  فروقًا معنوية إحصائيًا بني وسيط إجابات 
استبانة الدراسة وهوالدرجة )3(، كام أن وسيط آراء أفراد العينة يف أغلب العبارات كان )5(، باستثناء 
العبارات )1، 2، 3، 11( كان )4(، والعباراتني )6، 13( كان )3(، وهذا يعني أن املكتبات املرصية 

تتبع إجراءات احلامية الواردة يف اجلدول السابق حسب آراء أفراد العينة.
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النتائج والتوصيات:

وقد توصلت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج التي من أمهها:

اعتامد املكتبات املرصية يف عملها بشكل كبري عىل النظام اآليل، إال أن هذا االعتامد اليتفق مع عدد  5 .
موظفي تقنية املعلومات يف هذه املكتبات، إذ يعتمد كثري منها عىل موظف واحد مهمته تشغيل 

أنظمة احلاسوب.
عدم حدوث خماطر نظم املكتبات اآللية املستخدمة يف املكتبات املرصية بشكل متكرر، ولكن ُتعد  6 .
خماطر اإلدخال غري املتعمد واملتعمد والتدمري غري املتعمد أكثر املخاطر حدوثًا من مرة شهريًا إىل 
مرة أسبوعيًا، واشرتاك العديد من املوظفني يف كلمة الرس وإدخال الفريوسات وعمل ُنسخ غري 

مرصح هبا من الرامج والبيانات أكثر املخاطر حدوثًا من مرة سنويًا إىل مرة شهريًا.
اخلرة  قلة  نتيجة  املكتبة  بموظفي  تتعلق  أسباب  إىل  اآللية  املكتبات  نظم  خماطر  حدوث  يرجع  7 .
والوعي والتدريب، إضافًة إىل أسباب تتعلق بإدارة املكتبة نتيجًة لعدم وجود سياسات واضحة 

ومكتوبة، وضعف اإلجراءات واألدوات الرقابية املطبقة لدى املكتبة.
تتبع املكتبات يف مرص إجراءات محاية كافية إىل حد ما؛ ملواجهة خماطر نظم املكتبات اآللية. 8 .

يمكن حرص إجراءات احلامية الواجب توافرها يف نظم املكتبات اآللية ملجاهبة التهديدات التي  9 .
ومحاية  املادية،  احلامية  هي:  رئيسة  حماور  ثالثة  ضمن  األمنية  املتطلبات  ولتحقيق  هلا  تتعرض 

الرامج والبيانات، ومحاية شبكات نقل املعلومات.

بعد استعراض نتائج الدراسة فإنه يمكننا اخلروج بمجموعة من التوصيات، وهي:

من الرضوري أن تدعم االدارة العليا يف املكتبات أمن نظم املكتبات اآللية لدهيا عن طريق ما  — 
يأتى:

 — وضع سياسة محاية عامة ألمن نظم املكتبات اآللية حسب طبيعة عمل وتطبيقات املكتبة، يتم 
فيها حتديد سبل احلامية الالزم توافرها يف أنظمة التشغيل، والتطبيقات التقنية املختلفة باملكتبة، 

فضاًل عن وضع ضوابط أمن ورقابة عىل املعلومات املتداولة أشكاهلا الرقمية كافة .
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العمل عىل  العالية ألجل  املعلومات، من ذوي اخلرة والكفاءة  تقنية  توفري كادر متخصص يف  — 
محاية أمن تلك النظم.

تطوير مهارات العاملني باملكتبات ووعيهم يف جمال أمن املعلومات ومحايتها. — 
يف  للعمل  وجاهزيتها؛  اآللية  ااملكتبات  نظم  عمل  استمرارية  تضمن  إجراءات  وضع  رضورة  — 
قبل  املخاطر  اكتشاف  تستطيع  بحيث  منيعة  جتهيزات  استخدام  خالل  من  األزمات،  حاالت 

حدوثها واحلد من وقوعها.
 — العمل عىل تشفري املعلومات عند احلفظ والنقل والتخزين عىل خمتلف الوسائط وتقنيات التخزين 

املختلفة كي ال يتمكن أحد من اخرتاقها.
حفظ وسائط التخزين العادية واالحتياطية بشكل آمن. — 

مسؤولية  هو  اآللية  املكتبات  نظم  أمن  أن  معرفة  املرصية  املكتبات  يف  العاملني  مجيع  عىل  جيب  — 
مشرتكة بني الفرد واملكتبة. 

وأخريًا يمكن القول: إنه جيب عىل مجيع املتعاملني مع نظم املكتبات اآللية معرفة أساسيات أمن هذه 
النفقات  انخفاض  تنعكس يف  أمنية شاملة  أن هناك رضورة لوجود خطة محاية  النظم ومحايتها. كام 
األمن  أن  معرفة  املكتبات  يف  العاملني  مجيع  عىل  وجيب  لألمن.  اجلزئية  احللول  توظيف  عن  الناجتة 

املعلومايت هو مسؤولية مجاعية وعىل املستويات كافة.

يف  املستخدمة  اآللية  املكتبات  نظم  أمن  موضوع  بتغطية  نقوم  أن  بمكان  الصعوبة  من  أنه  ونجد 
املكتبات املرصية يف دراسة واحدة؛ فهو موضوع واسع جدًا وله جوانب علمية وتطبيقية عديدة يف 
يتناوهلا  أنواعها- واملستخدمني، وال يمكن لباحث واحد أن  العتاد والرجميات -بمختلف  جماالت 
مجيعًا بالتفصيل، ومن ثم فال بد من مشاركة عدد من الباحثني من مماريس العمل يف موضوعات أمن 
ومؤسسات  املكتبات  لتوعية  املهم؛  املوضوع  هذا  تتناول  التي  الدراسات  من  سلسلة  يف  املعلومات 

املعلومات املختلفة وأصحاب القرار يف هذا الشأن.
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أواًل: اإلطار العام للدراسة: 
مشكلة الدراسة: 

جوانب  املكتبات  إىل  التقنية  التطورات  لدخول 
من  البد  املكتبة  يف  العاملني  عىل  نفسية  وتأثريات 
دراستها والوقوف عليها جيدًا؛ لتاليف أي مشكالت 
َا  قد تنتج يف املستقبل نتيجة جتاهلها وعدم االهتامم ملمِ
يمكن أن حتدثه من تأثري يف نفسية العاملني ومن ثم 

تأثريها يف أداء أعامهلم وتعاملهم مع املستفيدين.

يعرقل  ما  فإن  كعجلة،  تسري  حياتك  أن  اعتربنا  فإذا 
أن  كام  العجلة،  سري  يعرقل  ما  نفسه  هو  حياتك 
وعليها  العجلة  يف  معينة  أركان  عىل  تقوم  حياتك 
لتلك  املستمر  التقويم  أن تسري وأنت رباهنا، فعليك 
حياتك  لتسري  سريها  صالحية  من  والتأكد  العجلة، 
أيضًا تسري وفق  املكتبية هي  منظم. وحياتك  بشكل 
من  وخالية  وواضحة  متوازنة  تكون  أن  جيب  عجلة 

املشكالت والعراقيل.

التأثيرات النفسية يف أخصائيي المعلومات يف المكتبات اإللكترونية وجتربة 
العاملين يف مكتبة جامعة اليرموك

فاطمة أمحد السامرائي
هتاين شكري النداف

جامعة البلقاء التطبيقية –كلية إربد الجامعية

اعلم: العدد السابع
ذو القعدة 1431هـ - أكتوبر 2010م

المستخلص:
)اإلجيابية  النفسية  اآلثار  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت 
املتعامل  املعلومات  أخصائي  نفسية  عىل  املؤثرة  والسلبية( 
حياة  يف  االنسيابية  مدى  لقياس  احلوسبة؛  مع  املبارش 
مرحلتني:  وفق  الدراسة  أجريت  املعلومات.  أخصائي 
)ضمن  العامة  احلياة  عجلة  عىل  حتوير  إج��راء  األوىل، 
احلياة  عجلة  لتصبح  العصبية(  اللغوية  الربجمة  موضوع 
)الروحانية،  ب�  املتمثلة  اخلمسة  األركان  بنفس  املكتبية 
الشخصية، االجتامعية، الصحية وامليزانية( حيث تم تقريب 
ليكون  )10-100(؛  من  ركن  لكل  املقسمة  املديات 
يف  املعلومات  أخصائيي  عىل  وتطبيقها  قياسها  باإلمكان 

مكتبة جامعة الريموك بأربد.
الدراسة  تتناول أسئلة  التي  البحث  الثانية: تصميم استبانه 
وتوزيعها عىل العينة، حيث تبني وجود نوع من االنسيابية 
)احلذرة( والواضحة يف سري األركان األربعة األوىل يف حني 
تتعثر يف الركن اخلامس )املايل(، وهو ما هيدد بتوقف العجلة 
التي نرغب بسريها بكفاءة وملا له من اثأر واضحة عىل سري 
خمتلف األعامل املرتبطة به. تويص الدراسة برضورة استمرار 
الربجمة  منها  ختصصات  بعدة  املرتبطة  املشاهبة  الدراسات 
والتأهيلية  التدريبية  بالدورات  واالهتامم  العصبية  اللغوية 

لكل من العاملني واملستفيدين من خدمات املكتبات.
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أسئلة الدراسة: 

هل هناك آثار نفسية ما لدخول احلوسبة إىل املكتبات عىل أخصائي املعلومات؟ ❍ 
ما طبيعة هذه التأثريات يف عجلة احلياة املكتبية ألخصائي املعلومات؟ ❍ 

هل لتحّول املكتبات يف األردن إىل احلوسبة آثار يف احلالة النفسية للمتعاملني معها؟  ❍ 
ما مدى استعداد أخصائي املعلومات للتفاعل والتعامل مع التأثريات الناجتة من دخول احلوسبة  ❍ 

للمكتبات؟ 
احلوسبة  مع  للتفاعل  كافية  وثقافته  اإللكرتونية  املكتبات  يف  املعلومات  أخصائي  قابليات  هل  ❍ 

والواقع اجلديد للعمل ومتطلباته؟ 
األمهية: 

باخلطط  بل  والالمباالة،  العدم  من  يأيت  ال  واإلبداع  النجاح  أن  حقيقةمِ  من  الدراسة  أمهية  تنبع 
واالسرتاتيجيات واملواظبة، فالبد من التوازن يف مجيع اخلطوات لتستمر يف النجاح.

اهلدف:

املؤثرة يف نفسية أخصائي  السلبية(  أو  النفسية )سواء اإلجيابية  التعرف إىل اآلثار  الدراسة إىل  هتدف 
املتعامل مع احلوسبة بشكل مبارش وحماولة حتديدها من خالل تقويم أمداء عجلة احلياة  املعلومات 
دثه من تأثريات يف احلالة النفسية للعاملني فيها  رة )انظر منهج الدراسة( وما يمكن أن حتحُ املكتبية املحوَّ

وطبيعة اخلدمات التي يقدموهنا للمجتمع املستفيد.

الع���ين��ة واحلدود:

مع  يتعاملون  والذين  الريموك  جامعة  مكتبة  يف  العاملني  املعلومات  أخصائيي  مجيع  العينة: ❍ 
احلواسيب بشكل مبارش، وقد بلغ عدد االستبيانات املسرتجعة »22«.

احلدود اجلغرافية: ❍ جامعة الريموك )املكتبة(.
احلدود املوضوعية: ❍ متخصصو املكتبات الذين يتعاملون مع احلوسبة بشكل دائم.
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مي بـ )عجلة احلياة املكتبية( لقياس مدى االنسيابية  تم تطبيق النموذج املعّدل لعجلة احلياة والذي سحُ
يف حياة أخصائي املعلومات واملكتبات، عىل أمل أن تحُطبق العجلة يف املستقبل عىل أغلب العاملني يف 
جمال احلوسبة يف املكتبات األردنية للخروج بنتائج أكثر واقعية والوقوف عىل العقبات التي تؤثر يف 

سري أركان العجلة كام جيب.

الدراسات السابقة: 

هذه الدراسة هي استقراء للعديد من الدراسات النفسية واالجتامعية يف خمتلف نواحي احلياة، وقد 
ورت األركان األساسية لتحُطبق عىل أخصائي املعلومات عىل أمل أن ختضع للعديد من التجارب يف  ححُ

املستقبل لتصبح نموذجًا لدراسة جديدة يف املجال املكتبي إن شاء اهلل.

املفهومات والتعري�ف��ات:

ظهر العديد من املفهومات والتعريفات واملسّميات العرصية للمكتبة الرقمية، وهي مسّميات متداخلة 
إىل حد كبري، ومنها )1(: 

❍ Electronic Library املكتبة اإللكرتونية
❍ Hybrid Library املكتبة املهّجنة
❍ Virtual Library املكتبة االفرتاضية
❍ Library Of Future مكتبة املستقبل
❍ Digital Library املكتبة الرقمية

 ❍ Lib. without wall مكتبة بدون جدران
ثانيًا:اإلطارالنظري: 

قّدم من خالهلا،  َفت املكتبة اإللكرتونية)2( بأهنا مكتبة تشتمل عىل املواد اإللكرتونية واخلدمات التي تحُ رمِ عحُ
ومتثل هذه املواد اإللكرتونية مجيع املواد الرقمية، إضافًة إىل جمموعة متنوعة من أشكال املواد التناظرية. 
من  اقتناؤها  يمكن  التي  املواد  مجيع  يتضمن  اإللكرتونية  املكتبة  مصطلح  أن  أي   Analog Formats
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قمَِبل إحدى املكتبات الرقمية. ويفيد حشمت قاسم )3(أنه عىل الرغم من االستعامل التباديل يف بعض 
األحيأن ملصطلَحي »املكتبة اإللكرتونية » و»املكتبة الرقمية«، فإن األول أوسع داللًة من الثاين، فهو 
يشمل كاًل من التناظريAnalog والرقمي Digital، بينام يقترص الثاين عىل الشكل الرقمي فقط. وعادًة 
ما تنشأ املكتبة اإللكرتونية أو املكتبة الرقمية يف مكان بعينه، اعتامدًا عىل األوعية اإللكرتونية القائمة 
بذاهتا والقابلة للتداول بشكلها املادي امللموس، سواء كانت مسجلة عىل أسطوانات ضوئية مكتنزة 

أو عىل وسائط ممغنطة.

املكتبات الرقمية والتقليدية )4(:

يتفق كثري من الباحثني عىل أن اهلدف األساس للمكتبة الرقمية هو إنجاز مجيع وظائف املكتبة التقليدية 
ولكن يف صورة إلكرتونية، إضافًة إىل تقديم كثري من اخلدمات املتاحة اليوم يف العامل الرقمي فقط.

 

واحلقيقة أن املكتبات الرقمية ما هي إال امتداد إلكرتوين للوظائف التي يتم أداؤها واملصادر التي يتم 
الوصول إليها يف املكتبة التقليدية، فإذا كانت املهامت أو الوظائف التي تقوم هبا املكتبة التقليدية هي يف 
األساس انتقاء املعلومات، ومجعها، وتنظيمها، وبثها، وتيسري سبل اإلفادة منها؛ فإن املكتبة الرقمية مل 
ْلَغ أو تحُضْف عىل وجه التقريب أي دور آخر عىل هذه املهامت. فيام عدا اخلدمات، إذ إن بعض خدمات  تحُ
املكتبة التقليدية تحُعد أكثر جدوى يف البيئة اإللكرتونية. وعىل سبيل املثال: إن مشكالت اإلعارة الناشئة 
عن حمدودية عدد النسخ سوف ختتفي وال ريب، كام أن املكتبة الرقمية سوف تعيد تعريف اخلدمات 

املكتبية وتصميمها لتحقيق األهداف األساسية “للمكتبة” بصورة أكثر فعالية مما هو اآلن. 

أسباب إنشاء املكتبة اإللكرتونية: )5(

1. احلاجة إىل تطوير اخلدمات وتقديمها بشكل أرسع وأفضل.
2. وجود تقنية مناسبة وبتكاليف مناسبة.

3. وجود العديد من أوعية املعلومات بشكل رقمي ومتاحة جتاريًا.
4. انتشار اإلنرتنت وتوافرها لدى العديد من املستفيدين.



التأثيرات النفسية في أخصائيي المعلومات في المكتبات اإللكترونية
وتجربة العاملين في مكتبة جامعة اليرموك

271

فاطمة أحمد السامرائي  -   تهاني شكري النداف

 عجلة احلياة:

يمكنك عمل أي يش تعتقد أنه من املمكن عمله، هذه اهلبة من عند اهلل؛ ألنه من خالهلا تستطيع حل 
أي مشكلة إنسانية، هذا ما قاله روبري كولييه )6(.

أتعتقد أن هذا الكالم من نسج اخليال؟ أمل تسأل نفسك يومًا عن نجاح أديسون بعدما فشل 10 آالف 
مرة قبل أن ينري العامل بمصباحه؟ ووالت ديزين؟ وهنري فورد؟ بعدما أفلس ست مرات؟ ولكنهم مل 
ييأسوا لساعة، فالبد من أهنم ساروا عىل هنٍج صحيح أوصلهم إىل ما يريدون حتقيقه، وأنت كذلك 

بإمكانك أن تصبح أخصائي معلومات متميز )من الطراز األول(.

إن عقل اإلنسان)7( ينقسم إىل جزئني العقل الواعي والالواعي »الباطن، املصدر«

ضعت أرقام اهلواتف 7 أرقام  * العقل الواعي: يستوعب يوميًا 2 ± 7 أي 9 معلومات أو 5؛ لذلك وحُ
حتى تستطيع حفظها.

* العقل الالواعي: يستوعب 2 بليون معلومة يف الثانية الواحدة، فهو يتعامل مع املعلومات بتكرارك 
من  عاداتك  وتتكون  أساسها  عىل  والتعامل  تأكيدها  يتم  هلا  وبتكرارك  يستقبلها  له  إضافة  فأي  هلا، 
الالواعي  العقل  ويستدعي  تريدها  التي  األفضلية  إىل  التقرب  من  متكنك  اهلل  من  هبٌة  وهذه  خالهلا 
لك كل تأكيد كررته عليه، فمن خالل العقل الالواعي )الباطن( تستطيع أن تغري اعتقاداٍت وأفكارًا 

وبرجمًة سابقة من املحيط.

الدافع أو املحرك للسلوك اإلنساين وإجياد الطاقة اإلجيابية:

أواًل: كيفية دفع الطاقة يف اجلسم )8(: 

 تندفع الطاقة يف اجلسم بثالث طرائق: 

 أ.  التنفس: إن الدماغ يتغذى عىل املاء واألوكسجني والسكر، فالتنفس من مولدات الطاقة، إال أن 
التنفس له أنواع منها: 
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4 ❍ عّدات  التنفس املولد: بتوليد طاقة اجيابية كاملة »%100« كل صباح، وذلك بشهيق بمقدار 
واالحتفاظ 2 والزفري4 بطريقة إطفاء الشمعة. 

عّدات   ❍ 4 مقدار  بشهيق  وذلك  اجيابية  طاقة  وإجياد  السلبية  الطاقة  إخراج  التفريغي:  التنفس 
واالحتفاظ به بمقدار 10 والزفري بمقدار 5 مع تكرار لفظ »احلمد هلل«.

 ب. املاء: يساعد عىل ضخ الدم إىل الدماغ، وهو يساعد عىل الرتكيز وعىل إخراج السموم )األمونيا - 
NH4( من اجلسم التي حتد من عملية اسرتجاع املعلومات. 

الرياضة: وهي تنشط الدورة الدموية تنشيطًا نحتاجه يف العجلة املكتبية مما سرتد الحقًا ضمن   ج. 
اجلانب الصحي. 

 ثانيًا: الطاقة:

ومن ثمراهتا خلق النشاط واحليوية والرتكيز. وللطاقة لصوص منهم: 

 أ. عملية اهلضم: من األشياء اخلطرية تناول الوجبات الدسمة التي تؤدي إىل زيادة الوزن التي تسبب 
اخلمول وهو من أكرب معادي الطاقة والنشاط، فبذلك ستحتاج إىل أن تنقل كميات أكرب من الطاقة 

إىل املعدة لتتمكن من اهلضم، وبذلك لن يتم اهلضم باملعدل الطبيعي لك وهو 6 ساعات.
ب.القلق: هو أن تشغل نفسك باملهم عن األهم، وجتعل من صفاء ذهنك شغاًل يشغل اجلزء الفعال 

من عقلك، فكثري من الناس يفشلون ليس من نقص يف القدرات إنام يف االلتزام، تذكر:
ألزم نفسك بتحقيق أحالمك. ❍ 

أعطها ما متلك مهام قال َمن حولك من أقارب وأصدقاء.  ❍ 
قم بتوجيه طاقاتك لتحقيق أهدافك عىل طريق النجاح. ❍ 

 كل ذلك سيجعل منك شخصًا قادرًا عىل الفصل بني أمورك ومهومك الشخصية واألعامل واألعباء 
املطلوب منك القيام هبا يف املكتبة.

 ¯ نموذج التغيري: 

الحظ أننا يف كثري من األحيان نؤدي األمور من غري تفكري فيها، وقد يكون الشخص مترسعًا يف اختاذه 
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ملواقف الدفاعية دون أن يعي ترصفاته؛ والسبب األول هو اإلدراك اخلاطئ؛ لذا:

قّرر: قّرر حسم املوقف.  ❍ 
تعّلم: طرق التعلم عديدة لـ )حمارضات، كتب، أرشطة...(.  ❍ 

العادة  حمل  حتل  جديدة  عادة  وتنشأ  أفضل،  كان  كلام  املرحلية  اخلطوات  زادت  استوعب:كلام  ❍ 
القديمة.

األمور؛  جمريات  لكل  اجليد  واالستيعاب  والتعلم  والقراءة  املالحظة  عىل  واملواظبة  املامرسة  ❍ 
لتستطيع اختاذ قرار مناسب يف الوقت املناسب )9(.

أتظن أنك حتتاج إىل معجزة أو وحي؟ ال..... أنَس أفكارك السلبية، وتأمل كي توجد الدافع والطاقة 
وتتعرف عىل لصوص الطاقة.

وا برجمة سلبية جعلتهم يرتاجعون عن  كثري من الناس مبدعون ولدهيم إنجازات مذهلة، ولكن بحُرجممِ
أهدافهم، فقد جتد كثريًا من اآلباء واألمهات َبرجموا أبناءهم برجمة سلبية بأن ينعتوهم بأسامء احليوانات.. 
فهذا جيعل العقل الالواعي يستدعي كل ما خيص احليوانات ويوهم األبناء بمامثلتهم لتلك الصفات، 
علاًم بأن احليوانات منها ما هو وسيلة نقل وتنقل، وبذلك لن خيطر ببال األبناء أي إجيابية عىل الرغم 
وجودها، وهذا ماحيدث يف بيئة املكتبة التقليدية واالنطباعات النفسية السلبية لطلبة املكتبات يف الوطن 
العريب بشكل عام وللعاملني بشكل خاص، فكثريًا ما ينظرون إىل أنفسهم نظرة سلبية ناجتة من نظرة 
املجتمع للعمل والعاملني يف املكتبات بشتى أنواعها )املدرسية، العامة، اجلامعية،...( هذه الربجمة البد 

هلا من تغيري وتوعية جيدة بأمهية هذا اجلانب يف حياة كل شخص مهام كان.

الطريقة العملية التي متحو هبا برجمتك السلبية)10(:

ْس )مترين 21 العجيب( وذلك بأن تربمج عقلك الالواعي ملدة 21 يوم بأن تكتب عبارة حتوي  مارمِ
سلوكًا إجيابيًا كل يوم 21 مرة بوقت صفاء ذهنك )قبل النوم، بعد صالة الفجر...(

 مثال: سألغي برجمتي السلبية لعادة اخلمول بتكرار عبارة:
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أنا اليوم أكثر حيويًة ونشاطًا وتأنيًا.

أنا اليوم أكثر حيويًة ونشاطًا وتأنيًا.

أنا اليوم أكثر حيويًة ونشاطًا وتأنيًا. 

أنا اليوم أكثر حيويًة ونشاطًا وتأنيًا.

مالحظات مهمة بالنسبة لصيغة التكرارات للتمرين 21)11(

)1( احرص عىل أن تكون الصيغة حالية بمعنى اآلن، وال حتمل معنى سوف بأن تقول: سأكون اليوم 
أكثر حيويًة ونشاطًا، فهذا ال يفهمه عقلك الالواعي. 

)2( الوقت: عامل مهم جدًا يف فعالية هذا التمرين. 
)3( املكان: اخرت مكانًا يناسبك وترتاح فيه ومناسب الختاذ قرار يغريك لألفضل.

)4( التقويم: مهم جدًا لتجد تغيريًا يتمتع باالستمرارية، فعليك تقويم نفسك دائاًم من مجيع النواحي 
والبدء بتصحيح األخطاء

فعندما تكون يف بيتك فحياتك هي بيتك وسرتكز عىل كل ما ينحُجحك أكثر يف بيتك، وكذلك عندما 
تكون يف عملك فحياتك هي عملك وستسعى إىل كل ما يميزك عن غريك من إبداع ونجاح، فمثاًل 
عندما تكون يف مكتبتك عليك أن تفكر يف كل ما جيعل مكتبتك متميزة، ويف كل يوم تكون فيه بمكتبتك 
تبتكر طريقًة لتزيد من فعالية دور املكتبة وفعالية دور الكتاب واألجهزة؛ لذلك ستسعى إىل التقويم 

املستمر لوضع مكتبتك ألنك جزء منها. 

عجلة احلياة:

بقت بوصفها جتربة عىل احلياة، وهي حتتوي مخسة أركان، كل ركن منها يعرّب عن جزء  هذه العجلة طحُ
مهم البد من النظر إليه بتمعن يف حياتنا، وأركان العجلة هي ما جيب عىل كل إنسان أن يقّوم نفسه يف 
ضوئها، فإذا ما تعاملت معها بشكل جيد ومتوازن سوف تتوازن حياتك، وبذلك يستطيع أي شخص 

القيام باملطلوب منه مهام كان صعبًا. ويمثل الشكل )1( عجلة احلياة مع الرشح بشكل خمترص. 
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10   20     30      40     50         60       70      80      90     100

الشخيص

الروحاين

املادي

الصحي

االجتامعي
شكل )1( عجلة احلياة

رشح خمترص ألركان عجلة احلياة:

وإيامين  باهلل  عالقتي  عىل  ويشتمل  املتزنة،  احلياة  أركان  من  واألول  األهم  الركن  وهو  الروحاين:   -
ومعتقدايت وقيمي ومبادئي، وهذه خطوات يحُنوى القيام هبا لالرتقاء باجلانب الروحاين:

هل أنا راٍض عن عالقتي باهلل سبحانه وتعاىل؟ ❍ 
هل أؤدي فرويض بانتظام؟  ❍ 

هل أساعد املحتاج وأقدم له يد العون سواء طلبه أو مل يطلبه؟ ❍ 
هل لدي األهداف أود حتقيقها يف جانب عالقتي باهلل )رحلة احلج أو عمرة, صيام تطوع, نذر(؟ ❍ 

هل أنا سّباق دائاًم لفعل اخلري؟ ❍ 
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نوى القيام  - الشخيص: العائلة، العالقات الشخصية، السفر، التعليم، الرتفيه، األجازات. خطوات يحُ
هبا لالرتقاء باجلانب الشخيص:

هل عالقتي مع رشيك حيايت وأبنائي جيدة؟ ❍ 
هل أخذتحُ إجازة مؤخرًا كي أعطي جلسدي بعضًا من الراحة؟ ❍ 

هل أمارس القراءة بشكل منتظم؟ ❍ 
هل أثقف نفيس بحضور حمارضات ثقافية أو ندوات تثقيفية؟  ❍ 

هل أستمع ألرشطة تعليمية وأقتني أسطوانات حتتوي مواد تعليمية؟ ❍ 
ما هو نوع السيارة التي أود أن تكون لدي؟ ❍ 

متى كانت آخر مرة استضفتحُ فيها صديقًا إىل العشاء بمنزيل؟ ❍ 
نوى  يحُ الوظيفي، وهذه خطوات  التعلم من أجل حتسني مستقبلك  ويعرّب عن قدرتك عىل  املهني:   -

القيام هبا لالرتقاء باجلانب املهني:

هل أنا سعيد يف وظيفتي؟  ❍ 
هل لدي خطة تساعدين يف التقدم الوظيفي؟ ❍ 

ما هي اخلطوة القادمة يف سبيل متيزي الوظيفي وكيف يمكنني الوصول إليها؟ ❍ 
هل أمتتع بعالقة طيبة مع رئييس وزمالئي يف العمل؟ ❍ 

هل هناك دورات يمكنني احلصول عليها حتّسن من مستواي الوظيفي؟ ❍ 
نوى  - املادي: ويشتمل استقرارك املايل، دخلك، االستثامرات التي يمكنك القيام هبا. وهذه خطوات يحُ

القيام هبا لالرتقاء باجلانب املادي:

هل ما أربحه من املال يكفيني كي أمتتع بحياة طيبة؟ ❍ 
هل لدّي خطة استثامر ملرشوع خاص؟ ❍ 

هل هناك خطوات يمكنني من خالهلا زيادة دخيل املادي؟ ❍ 
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خطوات  هذه  الغذائية.  العادات  الغذائي،  النظام  الوزن،  البدنية،  الصحة  يشتمل عىل:  الصحي:   -
يحُنوى القيام هبا لالرتقاء باجلانب الصحي:

ما مستوى حالتي الصحية؟

هل قمتحُ بعمل فحص طبي شامل مؤخرًا؟

هل لدّي عادات صحية يمكنني التحكم فيها مثل: التدخني، الكحول، الرشاهة، املخدرات؟

كيف أترصف حني تتزايد الضغوط عيّل؟

كيف أترصف يف حاالت اإلجهاد؟ 

تقويم عجلة احلياة:

النسب مع بعضها؟ هل أصبحت عجلًة تسري عليها  هل سبق وقّومت عجلة حياتك؟ قم بتوصيل 
نحو هدفك؟ هل تستطيع أن تستمر فيها أم حتتاج إىل تعديل؟ قّوم نفسك باستمرار حتى تصل إىل 
الصحي ألن هذا  وأترك  الثقايف  اجلانب  أركز عىل  أال  توازنًا يف شخصيتي جيب  أحقق  القمة. حتى 
سيؤثر سلبًا يف شخصيتي، فال بد من التوافق إىل حد ما يف مجيع األركان حتى أستطيع حتقيق أهدايف 
بشكل متقن، انظر الشكل )2( الذي يبني خط سري هذه العجلة، انظر إىل الركن الروحاين جتده مرتفعًا 

عىل عكس الصحي، فهي عجلة لن تدور وتسري ألن أركاهنا ذات زوايا حادة.
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الشخيص

الروحاين

املادي

الصحي

االجتامعي

الشكل )2(  عجلة حياة بزوايا حادة 

* منهج الدراسة:

جتربة العجلة املكتبية عىل أخصائي املكتبات: 

بعد دراسة عجلة احلياة املذكورة سابقًا، يتبني إمكانية االستعانة هبا وحتوير حماورها األساسية لتطبق 
األردن. وألن احلوسبة أخذت  اإللكرتونية يف  املكتبات  العاملني يف  املعلومات  عىل حياة أخصائيي 
بالدخول إىل مجيع أقسام املكتبات التقليدية فالبد من دراسة آلثارها النفسية يف املتعاملني معها وهم 
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بالبيئة  البيئة اخلارجية )العامل اخلارجي( يف عجلة احلياة  املعلومات(، وبناًء عليه استبدلنا  )أخصائيو 
املكتبية )املكتبة(، وألن أركان احلياة الوظيفية ال ختتلف كثريًا عن أركان عجلة احلياة فقد أصبحت 

األركان اخلمسة األساسية لعجلة احلياة املكتبية كاآليت: 

الركن الروحاين: ركن العالقات)مع اهلل، مع املوظفني، مع املكتبات( وهي عالقات متوازنة ومرتابطة، 
وصحتها وتوازهنا يؤديان إىل نجاحات وتوازن يف العالقات بأشكاهلا املختلفة. 

الركن الشخيص: ركن الثقافة الشخصية. ❍ 
الركن االجتامعي: ركن الثقافة املهنية. ❍ 

ركن الصحة: ركن اجلانب الصحي. ❍ 
الركن املادي: ركن امليزانية. ❍ 

 ويوضح الشكل )3( أركان عجلة احلياة املحّورة مع رشح خمترص لكل منها. 

10   20     30      40     50         60       70      80      90     100

 الثقافة
الشخصية

العالقات

امليزانية

اجلانب الصحي

الثقافة املهنية

 الشكل )3( أركان عجلة احلياة املكتبية املحّورة 
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* مدى األركان: لكل ركن يف العجلة مدى يقع بني أدنى مدى وهو 10 وأعىل مدى وهو 100 حيدده 
أخصائي املعلومات حسب توافق املدى عليه، وبعد االنتهاء من حتديد األمداء جلميع األركان توَصل 

األرقام للتعرف إىل شكل سري عجلة احلياة املكتبية. 

فقد  النتيجة  هذه  حتصيل  ولصعوبة  كافة،  لألركان  نفسه  باملدى  املتوازنة  العجلة  تكون  أن  يحُفرتض 
اعتربنا أن مدى اإلجابات يف العجلة يمكن أن يقع باحلدود اآلتية: 

إذا كان الفرق %10 ❍ بني األركان فهي متوازنة.
إذا كان الفرق %20 ❍ بني األركان فهي متوازنة إىل حد ما.

إذا كان الفرق %30 ❍ بني األركان فهي غري متوازنة.
* رشح خمترص لألركان اخلمسة لعجلة احلياة املكتبية:

أواًل: العالقات:

 1.الروحاين: )داخلية(:
هل أنت راٍض عن عالقتك باهلل؟ ❍ 

تقنه؟ لص يف عملك وتحُ هل ختحُ ❍ 
هل أنت سّباق دائاًم ملساعدة املستفيد إخالصًا هلل؟ ❍ 

2.رئيس العمل واملوظفون:

هل تنتقد وتلوم سياسة اآلخرين؟ ❍ 
هل عالقتك بزمالئك جيدة؟ ❍ 

هل قمَت يومًا برحلة عائلية مع زمالء العمل؟  ❍ 
متى آخر مرة استضفَت فيها صديقًا إىل العشاء بمنزلك؟ ❍ 

3.املستفيدون: )خارجية(

قدم التوجيهات للمستفيدين؟ هل تحُ ❍ 
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هل شكلَت جلنة أصدقاء للمكتبة ألغراض التواصل ومعرفة االنطباعات عن العمل؟ ❍ 
هل لك عالقات خارجية مع مؤسسات ومكتبات تسهم يف تطوير كفاءة املكتبة؟ ❍ 

هل تتعامل املكتبة مع مكتبات أخرى بشكل منتظم؟ ❍ 
هل العالقات احلديثة نتيجة احلوسبة هلا ثامر وآثار واضحة يف املكتبة واملستفيد؟  ❍ 

ثانيًا: الثقافة الشخصية:

هل متارس القراءة بشكل منتظم؟ ❍ 
هل تستمع ألرشطة تعليمية؟ ❍ 

هل متتلك مكتبة يف منزلك؟ ❍ 
هل عالقاتك األرسية جيدة ومتواصلة؟ ❍ 

هل توجد برامج ترفيهية يف العمل؟ ❍ 
هل تربط ثقافتك الشخصية مع واقع حياتك املكتبية؟  ❍ 

هل لثقافتك الشخصية انعكاسات عىل قبول احلوسبة والتفاعل معها؟  ❍ 
هل اشرتكَت بدورات تأهيلية للتفاعل مع احلوسبة وتعرفَت إىل آثارها املحتملة؟  ❍ 

ثالثًا: الثقافة املهنية:

هل تستطيع التعامل مع التقنية بأنواعها املختلفة؟ ❍ 
هل أخذَت دورات يف آخر ما توصل إليه علم املكتبات؟ ❍ 

وإعداد  املستخلصات،  كتابة  مثل:  املهنية  قابلياتك  تطوير  يف  املهنية  ثقافتَك  ساعدتَك  هل  ❍ 
الكشافات بوساطة احلواسيب، والفهرسة اآللية... إلخ؟

هل تتابع اإلصدارات احلديثة من املصادر املكتبية؟  ❍ 
هل تتابع نرشات اإلحاطة اجلارية وعروض الكتب؟  ❍ 

هل تتابع معارض الكتب ودور النرش؟  ❍ 
والتصنيف،  الفهرسة،  جماالت  يف  التقليدي  عملك  عىل  املكتبات  يف  التطورات  انعكست  هل  ❍ 

واإلحاطة اجلارية، قواعد البيانات، اإلعارة، وخدمات املستفيدين... إلخ؟
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رابعًا: اجلانب الصحي 

هل تستخدم واقيًا ألجهزة احلاسوب؟ ❍ 
هل وزنك مثايل؟ ❍ 

هل َتَسبََّب اجللوس لساعات طوال عىل الكريس وأمام األجهزة يف مشكالت صحية أو نفسية؟ ❍ 
هل متارس التامرين الرياضية؟ ❍ 
هل ترشب لرتًا من املاء يوميًا؟ ❍ 

هل متارس العادات الصحية والتمرينات الرياضية لتفادي املشكالت الصحية الناجتة من التعامل  ❍ 
مع األجهزة لفرتات طويلة أثناء العمل وبعده؟

هل سبب لك العمل اإللكرتوين اجلديد أي مشكالت صحية؟ ❍ 
خامسًا: امليزانية:

هل رتبَت ميزانيتك هلذا الشهر؟  ❍ 
املعلومات ومصادرها  املربجمني، ونظم  هل قدرَت ثمن األجهزة وصيانتها، والربامج، وأجور  ❍ 

األخرى؟
هل يكفيك الراتب؟ ❍ 

تسب لك عالوة لبدل خطورة؟ هل حتحُ ❍ 
هل اختلف الراتب بمقدار االختالف يف العمل وطبيعته؟ ❍ 

ثالثًا: التحليل اإلحصائي لإلجابات والنتائج والتوصيات:

1/ التحليل اإلحصائي لالستبانات:

1 / 1: توزيع العاملني حسب اجلنس والعمر: 

 من خالل توزيع )22( استبانه عىل املوظفني املتعاملني مع احلوسبة يف مكتبة جامعة الريموك، منهم 
)16( موظفًا و)6( موظفات، تبنّي أن نسبة املوظفني من الذكور وصلت إىل )7. 72 %( مقارنًة بنسبة 
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تراوح  املكتبة  العاملة يف  العمرية  الفئات  أغلب  أن  تبنّي  )27.3 %(.كام  إىل  التي وصلت  املوظفات 
أعامرهم بني )40 – 49( ومجيعهم من الذكور بنسبة وصلت إىل )36.4 %(، تليها الفئة العمرية من 
)30 ـ39( مقسمًة بالتساوي بني اجلنسني بنسبة )13.7 %( لكل منهام. ويساعد املؤرش العمري عىل 

فهم التحليالت اآلتية ألركان عجلة احلياة املكتبية املدروسة كام يف اجلدول اآليت: 

جدول )1( توزيع أخصائيي املعلومات حسب اجلنس والعمر

الفئة العمرية
عدد 

الذكور
نسبة 

الذكور
عدد 

اإلناث
نسبة 

اإلناث
جمموع الذكور 

واإلناث
نسبة الذكور 

واإلناث
29 201% 4.62% 93% 13.6 
39 303% 13.73% 13.76% 27.4
36.4 %8ـــــــ36.4 408% 49
59 502% 914.6%4 %13.6
 9%2ـــــــ6029% 69

 100 % 27.722 %72.76 %16املجموع والنسبة

2/ حتليل أركان عجلة احلياة املكتبية املحورة:

1 / 2 حتليل نتائج الركن األول )العالقات(: 

يشمل هذا الركن عدة حماور للعالقات، منها العالقة باهلل سبحانه وتعاىل، وهذه العالقة متى صحت 
بصورة  ينعكس  تعاىل  اهلل  مع  اإلخالص  ألن  األخرى،  العالقات  واستقامت  صحت  واستقامت 
املعلومات  أخصائي  عالقة  وهو  آخر  جانبًا  الركن  هذا  حيوي  العمل.كام  يف  اإلخالص  عىل  مبارشة 
باملوظفني اآلخرين معه، سواء بعالقته مع رؤسائه يف العمل أم من هم أقل مرتبًة منه، وهذه عالقات 
تؤثر يف نفسية املوظف إذا كانت متوترة أو غري متزنة. كام أن جانب العالقات اخلارجية غاية يف األمهية 
ألن احلوسبة تقوم عىل جانب العالقات والتفاوض والتبادالت، وهي إذا ما كانت صحيحة ومتوازنة 

تعطي ثامرًا ونتائج جيدة ومتوازنة.
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ويوضح اجلدول )2( أن نسبة )%36.6( من العاملني أجابوا بأن عالقاهتم متوازنة وجيدة واحتلت 
أعىل مدى للركن وهو املدى )90(، يليه املدى )80( و)70( بنسبة )18 %( لكل منهام بالتساوي، يف 
حني كان اقل نسبة لألمداء كانت لـ )10 و100( بنسبة )%4.7( لكل منهام، كام هو موضح يف اجلدول 

اآليت:

جدول )4(  حتليل أمداء الركن األول )العالقات(

الـنسبة الـمئـويةالعــــــــــددمدى الركن
908%36.6
804%18
704%18
602%9
502%9

1001%4.7
101%4.7

100%22املجموع والنسبة

تدل النسب الثالث األوىل عىل وجود توازن إىل حد ما يف هذا الركن، فالعالقة املتوازنة باهلل تعاىل والزمالء 
واملجتمع اخلارجي واضحة، ويسند النتائج أمداء الفئات العمرية العاملة، كام يف اجلدول )1(. 

1 /3: حتليل نتائج الركن الثاين )الثقافة الشخصية(:

ا هلا من دور يف رفع  ملمِ املعلومات  بالثقافة الشخصية ألخصائي  املتعلقة  الركن اجلوانب  يتضمن هذا 
كفاءته املعرفية وقدرته عىل التعامل مع نفسه ومع اآلخرين بإجيابية أكثر، ويوضح اجلدول )3( حتليل 
أمداء هذا الركن، حيث نجد أن املدَينْي )80 و70( احتال أعىل النسب بواقع )%27.2( لكل منهام 
بالتساوي )أي ثلث املوظفني( وهو مؤرش إجيايب عىل وعي العاملني برضورة التثقيف الذايت ومتابعة 
مع  ليس  العمل  أن  إجيابية عىل عملهم وبخاصة  انعكاسات  من  هلا  ا  ملمِ كافة  املجاالت  التطورات يف 
األجهزة فقط وإنام يدخل فيه اجلانب األنساين، ووجود املستفيدين أحيانًا رضوري جدًا إلمتام اخلدمة 
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الثلث  يف  األخرى  األمداء  يف  الركن  هذا  إىل  النظرة  يف  انتظام  وعدم  تباينًا  نالحظ  ثم  هلم،  املقدمة 
األخري، وهذا مؤرش عىل اختالف وجهات النظر عن مدى عالقة الثقافة الشخصية بالعمل الوظيفي 
والرضا الوظيفي فيام بعد وأمهيته يف احلالة النفسية للعاملني، إذ إن الثقافة الشخصية حتّصن أخصائي 

املعلومات يف حياته العامة والوظيفية، وهذا موضح يف اجلدول )3(: 

جدول )3( حتليل أمداء الركن الثاين )الثقافة الشخصية( 

النسبة املئويةالعــــددمـدى الـــــــركـن
806%27.2
706%27.2
603%13.5
902%9
502%9

1001%4.7
401%4.7
101%4.7

100%22املجموع والنسبة

التذبذب  بينام  املعلومات متوافقة ومتوازنة يف األمداء األوىل،  أن إجابات أخصائيي  يتضح مما سبق 
يظهر يف األمداء األخرى، مما يتطلب تكثيف اجلهود لرفع مستوى الثقافة الشخصية، ويكشف أمهيتها 

ورضورهتا يف رفع كفاءة العمل وحتقيق التوازن يف احلياة العامة والعملية. 

1 / 4: حتليل نتائج الركن الثالث )الثقافة املهنية(:

يحُعد ركن الثقافة املهنية ركنًا مكماًل للركنني السابقني، إذ إن الثقافة املهنية مكملة للعالقات املطلوبة 
مما  املعلومات؛  ألخصائي  الشخصية  الثقافة  الركن  هذا  يدعم  كام  املعلومات،  ألخصائي  والناجحة 
يؤدي إىل رفع كفاءته املهنية ويدعم ثقافته الشخصية وعالقاته املهنية وينعكس عليه إجيابًا يف حياته 

العامة واملهنية، كام هو موضح يف اجلدول )4(.
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جدول )4(  حتليل أمداء الركن الثالث )الثقافة املهنية( 

النسبة املئويةالعددمـدى الـركـن
906%27.3
806%27.3
703%13.5
603%13.5

1002%9
401%4.7
101%4.7

100%22املجموع والنسبة
وكام توقعنا فإن هناك تناسبًا بني الركنني الثاين والثالث، ويعود السبب - كام أسلفنا - إىل أن الركنني 
مكمالن لبعضهام، فالثقافة الشخصية ال تكتمل بدون الثقافة املهنية وكذلك ثقافة الفرد املهنية تظهر 
وتربز من خالل ثقافته الشخصية، فقد احتل املََديان )90 و80( نسبة )%27.3( لكل منهام بالتساوي، 
األمداء  بني  التذبذب  أما  بالتساوي،  منهام  لكل   )13.5%( بنسبة  و60(   70( املََدَينْي  إىل  ينحدر  ثم 
فكان بنسب ضئيلة يف األمداء )100 و40 و10(، وبشكل عام كانت النتائج متوازنة ومتكن أخصائي 

املعلومات من السري يف عجلة حياته املهنية بشكل جيد.

1 /5:حتليل نتائج الركن الرابع )اجلانب الصحي(:

ال خيفى عىل اجلميع أمهية هذا اجلانب ومدى انعكاساته عىل احلالة النفسية للعاملني ورغبة أخصائي 
يمكن  التي  الصحية  األرضار  مدى  يعلم  وكلنا  للمستفيدين،  اخلدمات  أفضل  تقديم  يف  املعلومات 
ابتداًء من  العاملني،  احلوسبة واألجهزة واإللكرتونيات عىل صحة  املستمر مع  التعامل  يعكسها  أن 
املفاصل والظهر وغريها. ويبني  إىل آالم  النظر واألعصاب وصواًل  النفسية واجلسدية يف  التأثريات 

اجلدول )5(نمَِسب حتليل أمداء الركن الصحي كاآليت: 
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جدول )5( حتليل أمداء الركن الرابع )اجلانب الصحي(
النسبة املئويةالـــــــعـددمـدى الـركن

805%22.9
904%18
704%18
602%9.1
502%9.1
402%9.1
102%9.1
201%4.7

100%22املجموع والنسبة 

عىل الرغم من ذلك نجد أن نسبة اجلانب الصحي احتلت املدى )80( وأعىل نسبة وهي )22.9%( 
وهذا مؤرش جيد ينفي النظرة السابقة بأن العاملني يف املكتبة هم من املرىض أو املسنني وتلجأ إدارة 
املؤسسات - عىل اختالف أنواعها - إىل التخلص منهم بإحلاقهم باملكتبة، كام يدعم نتائج هذا الركن 

اجلدول )1( اخلاص بالفئات العمرية العاملة والتي يقع معظمها بني األربعينات والثالثينات.

1/ 6: حتليل نتائج الركن اخلامس )امليزانية(:

للعاملني  النفسية  احلالة  يف  األثر  أكرب  هلا  والتي  وامليزانية  املال  عوامل  توافر  مدى  الركن  هذا  يمثل 
يف املكتبة واملتعاملني مع احلوسبة؛ وذلك لاللتزامات املالية الكبرية التي تتطلبها األشكال املحوسبة 

والتعامل معها، واجلدول )6( يوضح نمَِسب حتليل أمداء الركن اخلامس بامليزانية.
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جدول )6( حتليل أمداء الركن اخلامس )امليزانية( 
النسبة واملئويةالـعـددمـدى الركــن

107%32
404%18
803%13.6
603%13.6
702%9

1001%4.6
901%4.6
201%4.6

100%22املجموع والنسبة

من خالل نظرة رسيعة إىل نتائج هذا الركن نجد تذبذبًا واضحًا يف اإلجابات يف هذا الركن؛ ويحُعزى 
ذلك إىل أن املوظفني اعتربوا أنه ال عالقة هلم هبذا الركن أو أنه ال يؤثر يف سري عجلة حياهتم املكتبية؛ 

لذا كانت بعض اإلجابات مبهمة أو مل تتم اإلجابة؛ لذا أحُعطي املدى )10( ليمثل تلك احلاالت.

كام تدل النتائج عىل وجود صعوبات يف إدارة اجلانب املايل ومتطلباته، عىل الرغم من أنه من األركان 
يف  وبخاصة  املهمة  املكتبية  األنشطة  أغلب  تتوقف  دونه  فمن  املكتبية،  احلياة  عجلة  سري  يف  احلساسة 

جماالت االشرتاك يف قواعد البيانات ومتطلبات االستمرار يف البحث باخلط املبارش ومتطلبات أخرى.

وبناًء عليه فمن الرضوري االنتباه إىل هذا الركن وحتديد أولوياته، وختصيص املبالغ املالية الكافية لسري 
العمل، مع ختصيص حوافز مالية للعاملني من أخصائيي املعلومات لرفع كفاءاهتم ومعنوياهتم. 

 2/ نتائج عجلة احلياة املكتبية ألخصائيي املعلومات العاملني يف مكتبة جامعة الريموك:

يمكننا تصور عجلة عامة للحياة املكتبية من خالل النتائج املستخلصة، كام يمكننا تصور العديد من 
االحتامالت لعجالت أخرى والقياس عىل أساسها الستنباط تصور للتأثريات التي قد تؤثر يف احلالة 

النفسية للعاملني سواء بشكل إجيايب أو سلبي.



التأثيرات النفسية في أخصائيي المعلومات في المكتبات اإللكترونية
وتجربة العاملين في مكتبة جامعة اليرموك

289

فاطمة أحمد السامرائي  -   تهاني شكري النداف

 

10   20     30      40     50         60       70      80      90     100

 الثقافة
الشخصية

العالقات

امليزانية

اجلانب الصحي

الثقافة املهنية

الشكل )4( عجلة احلياة املكتبية ألخصائيي املعلومات العاملني بمكتبة جامعة الريموك 

يف  املعلومات  ألخصائيي  املكتبية  احلياة  عجلة  أن  لألركان  األوىل  النتائج  حتليل  خالل  من  نالحظ 
جامعة الريموك تسري بانسيابية وتوازن واضح يف األركان األربعة األوىل وهي: العالقات بأنواعها، 
والثقافة الشخصية، والثقافة املهنية، واجلانب الصحي، وهو ما يعكس اخلدمات املميزة التي يقدمها 
العاملون يف خمتلف أقسام املكتبة، إال أن عجلة احلياة املكتبية تنحرف عن املسار بشدة يف اجلانب املايل 
لتستمر  وبواقعية  يحُعالج بصورة جيدة  مل  إذا  تقدمها  يوقف  تغيري مسارها وقد  يسهم يف  مما  وامليزانية 
مسرية املوظفني وعطاء هذه املكتبة املواكبة ألحدث التطورات يف جمال احلوسبة وغريها، والتي تحُعد 

مفخرة للجامعات األردنية وللعمل املكتبي يف األردن وخارجه. 
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* من أهم ما توصلت إليه الدراسة ما يأيت: 

 ) 1 .36.4%( بنسبة  األربعينات  بني  املكتبة  يف  العاملني  املعلومات  أخصائيي  أعامر  راوحت 
هذا  يف  للعاملني  والتفاهم  والثقافة  اإلنجاز  قمة  يعكس  مما   ،)27.4%( بنسبة  والثالثينات 

املجال.
تغلبت نسبة أخصائيي املعلومات من الذكور عىل نسبتهم من اإلناث بواقع )72.7. 2 %( للذكور 
وتعزيزها  الوظائف  توزيع  إعادة  يتطلب  مما  كبري؛  فارق  وهو  لإلناث،   )27.7%( بـ  مقارنًة 

بالعنرص النسائي. 
أعىل مدى للركن األول )العالقات( كان يف املدى )90( بنسبة )36.6 %( بينام احتل املدَيان )80. 3 
و70( نسبة )18 %( لكل منهام، يف حني أدنى مدى كان يف املدَيني )100 و10( بنسبة )4.7 %(؛ 

مما يعكس توازنًا يف عالقات أخصائيي املعلومات بحكم أعامرهم وخرباهتم يف العمل. 
( لكل منهام وتشكل  يف ركن الثقافة الشخصية كان أعىل مدَينْي للركن )80 و70( بنسبة )27.2%. 4
ثلث نسبة املوظفني، وهو يدل عىل أمهية اجلانب اإلنساين والثقافة الشخصية يف أداء األعامل، بينام 

كان أدنى األمداء متذبذبة بني )10 و40 و100( وبنسبة )4.7 %( لكل منها. 
الركن الثقايف الثالث املكمل لألركان السابقة كانت النتائج متوازنة إىل حد ما، حيث احتل املديان  5 .
بواقع )%27.3( لكل منهام مما يعكس توازنًا وتكاماًل يف شخصيات  النسب  )90 و80( أعىل 

أخصائيي املعلومات يف مكتبة جامعة الريموك. 
بنسبة   ) و70. 6  90( واملدَيني   )22.9%( بنسبة   )80( املدى  بني  انحرست  الصحي  الركن  نتائج 
مع  املتعاملة  الكفاءات  بانتقاء  املكتبة  إدارة  اهتامم  عىل  جيد  مؤرش  وهو  منهام،  لكل   )18%(

احلوسبة.
امليزانية ومشكالهتا واضحة يف إجابات أخصائيي املعلومات، إذ مل تكن اإلجابات واضحة متامًا  7 .
عىل هذا الركن، وعكست عدم اهتامم بتفصيالته؛ لذا كان املدى )10( أعىل نسبة بواقع )32 %( 
مما يدل عىل أن املكتبات العربية ال تزال تواجه مشكالت وصعوبات يف تأمني اجلوانب املالية يف 

املكتبات العربية سواء املحوسبة أو التقليدية. 
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تبني أن أخصائيي املكتبات يف مكتبة جامعة الريموك متفاعلون بنسبة كبرية مع احلوسبة، وقادرون  8 .
عىل التفاعل وتقديم أفضل ما لدهيم؛ لذا جيب االهتامم أكثر باجلانب املادي الذي يرفع كثريًا من 
معنوياهتم وحاالهتم النفسية اإلجيابية املتفاعلة، والرتكيز عىل إثراء خرباهتم من خالل الدورات 

التدريبية املكثفة والدورات التأهيلية املهنية ذات العالقة بطبيعة عملهم. 
3 / التوصيات: 

دثها احلوسبة يف احلالة النفسية للعاملني، من خالل   3 / 1. العمل عىل االهتامم باآلثار النفسية التي حتحُ
العاملني يف  للمكتبات يف  احلوسبة  املرتتبة عىل دخول  باآلثار  اخلاصة  الدراسات  نطاق  توسيع 

األقسام كافة من املكتبة. 
 3 / 2. االستمرار بدراسة املوضوعات اخلاصة بعلم النفس وعلم االجتامع وربطها باحلياة املكتبية 

وعالقات املوظفني مع املستفيدين ومع احلوسبة.
3 /3. تكثيف الدورات التدريبية والتأهيلية ألمناء املكتبات بمختلف أنواعها ليتفاعلوا مع احلوسبة 
نى  ويقدموا أفضل ما لدهيم من خدمات، ويستخلصوا أكرب قدر ممكن من املنافع التي يمكن أن جتحُ

من احلوسبة يف املكتبات. 
3 / 4. إجراء دراسات عىل موضوع )عجلة احلياة( وتوسيع أركاهنا، مع تطبيقها عىل أكرب عدد من 
التي  تحُطّبق عىل املكتبات  املتعاملة مع احلوسبة، إضافًة إىل إمكانية حتوير عجلة أخرى  املكتبات 
ال تزال تقدم خدمات تقليدية للوقوف عىل الصعوبات والتأثريات التي يعاين منها العاملون يف 

خمتلف أنواع املكتبات سواء يف األردن أو خارجه. 
املصادر: 

 1 .3 cybrarians. ع  املستقبل ».  الواقع وآمال  الرقمية بني سلبيات  البيئة   « حممد حممود ملكاوي 
ديسمرب )2004(.

كأنون   » ما بعد خدمات الوصول إىل املكتبة الرقمية العلمية الوطنية » آلغوز، كارل... ]وآخ[. 16. 2
 .www. Artist.inist. / article   :األول )ديسمرب( 2005. بترصف من موقع
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بترصف من جملة املعلوماتية. ع 5. 3 
 http://informatics.gov.sa/modules.php?name=Sections&op=vie warticle&artid=101

 / 4 .www. Alyaseer.net/vb  :من املكتبة الورقية إىل املكتبة اإللكرتونية. من موقع
 5 .1 Cyprians. ع  الرقمية » / ترمجة أمحد عبد اهلل.   املرتبة  بيئة  » مفاهيم أساسية يف  آرمز، وليم 

)يونيو 2004(
/ ترمجة بيري ناشو. دمشق:  6 . “ اللغوية العصبية وفن االتصال املحدود  “ الربجمة  الفقي  إبراهيم 

املؤلف، 2001. بترصف 
روبنز، أنتوين » أيقظ قواك اخلفية. بترصف  7 .

إبراهيم الفقي » سيطر عىل حياتك. بترصف  8 .
9 .www.kyvl.org :مكتبة كنتاكي االفرتاضية

ttttt
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مقدمة منهجية:

عملية  يف  أساسيًا  دورًا  العلمية  الدوريات  تؤدي 
االتصال العلمي؛ لكوهنا منفذًا رئيسًا من منافذ النرش 
األكاديمي. وهلذا حتظى بمكانة متميزة لدى الباحثني 
واألساتذة اجلامعيني، بخاصة يف ميدان العلوم البحتة 
والتقنية؛ ألن الغاية األوىل هي نرش البحوث اجلديدة 
العلمية واالتصاالت  املراسالت  بدياًل عن  بوصفها 
فرصة  تتيح  كام  العلامء.  بني  املنحرصة  الشخصية 
ال  التي  واملوضوعات  األفكار  ونمو  لتطور  التتبع 
وتوزيعها.والغرابة  حتريرها  يف  مطواًل  نصًا  تتطلب 
واألبحاث  املعلومات  من  هائاًل   ً كاماّ أن  قلنا  إذا 
النمو  أن  ذلك  العلمية؛  الدوريات  غري  يف  اليوجد 
التزايد املستمريف  النشاط العلمي مرده إىل  األساّ يف 

الدوريات العلمية.

وافر  بنصيب  العلمية  الدوريات  استأثرت  هنا  ومن 
من ميزانية معظم املكتبات اجلامعية، إال أهنا أصبحت 

استخدام الدوريات اإللكترونية العلمية من ِقَبل األساتذة الجامعيين:
دراسة ميدانية بجامعة منتوري قسنطينة

د.كامل بوكرزازة
أستاذ حماضر بقسم علم المكتبات
جامعة منتوري قسنطينة-الجزائر
Boukerkam@yahoo.fr

اعلم: العدد السابع
ذو القعدة 1431هـ - أكتوبر 2010م

المستخلص:
العلمية  اإللكرتونية  الدورية  مفهوم  الدراسة  هذه  تتناول 
بالرتكيز  عمومًا، واملتاحة عرب اإلنرتنت خصوصًا. وذلك 
بجامعة  اجلامعيني  األساتذة  ِقَبل  من  استخداماهتا  عىل 
خمتلف  بني  مكانتها  إبراز  إىل  وهتدف  قسنطينة.  منتوري 
طرائف  وتوضيح  جهة،  من  املتعددة  املعلومات  مصادر 
فيها  ف  ُتَوظَّ التي  وامليادين  ومشاكلها،  منها،  االستفادة 
مدى  الدراسة  هذه  جتلَّ  كام  اجلامعي.  األستاذ  ِقَبل  من 
اإللكرتونية  الدورية  مقاالت  يف  اجلامعي  األستاذ  إسهام 
العلمية عرب اإلنرتنت، إذ شملت التطور التارخيي للدورية 
اإللكرتونية العلمية، ثم تأثريات النرش اإللكرتوين وشبكة 
اإلنرتنت يف تطوراهتا. أما اجلانب امليداين فقد سلط الضوء 
عىل حتليل إجابات االستامرات املسرتَجعة من عينة البحث، 
للدورية  اجلامعي  األستاذ  استخدام  نتائج  تفسري  وكذا 
تصورات  إعطاء  مع  اإلنرتنت،  عرب  العلمية  اإللكرتونية 
هلذا  األفضل  االستغالل  أمام  املطروحة  للعقبات  وحلول 

الوسيط اإللكرتوين املتجدد.
الكلامت املفتاحية:

اإللكرتوين،  النرش  اجلامعي،  األستاذ  العلمية،  الدورية 
منتوري  جامعة  اإلنرتنت،  العلمية،  اإللكرتونية  الدورية 

قسنطينة.
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تشكل عبئًا ماليًا عليها، إذ يوازي زيادهتا العددية ارتفاع ملموس يف تكاليف االشرتاك، فضاًل عن وجود 
سلبيات أخرى مثل تقادم الدورية قبل وصوهلا لألستاذ اجلامعي، واحليز املكاين الكبري الذي تشغله 
من مساحة املكتبة، والرشوط الدقيقة التي تتطلبها املعاجلة الفنية مثل معاجلة املجلدات، واألعداد، 

والعلب اخلاصة هبا، وعدم كفاية األعداد املتوفرة لتلبية مجيع احتياجات األساتذة اجلامعيني.

ومع الثورة التقنية التي أحدثها النرش اإللكرتوين منذ سبعينيات القرن املايض، والتي ال تزال تتطور 
ملشاكالت  حلول  إجياد  اجلامعية  املكتبات  بشؤون  وللمهتمني  للمكتبيني  أمكن  متسارعة؛  بصورة 
املنحى  العلمية اإللكرتونية. وقد عزز هذا  الدورية  بديل عنها هو  الورقية، وتوفري  العلمية  الدورية 
ابتكار الشبكة العنكبوتية العاملية املسامة بـ)الواب(، ثم ظهور شبكة اإلنرتنت التي أتاحت النفاذ املبارش 
واحلر للعديد من املكتبات العاملية يف ثواٍن قليلة ومن كل نقاط العامل. ومن األوعية اإللكرتونية املهمة 
واملتاحة عىل الشبكة بعض الدوريات العلمية املحكمة، التي جلبت إليها اهتامم األساتذة اجلامعيني، 

ووفرت هلم منافذ إلكرتونية رسيعة لالطالع عىل آخر اهتامماهتم العلمية.

وقد لوحظ جانب سلبي رافق مسار الدورية العلمية الورقية وهو التأخر املسجل بني فرتات إيداع 
ض معلوماهتا لفقدان  املقال ووصول الدورية مطبوعًة إىل املستفيد، كام أن عدم انتظام صدورها يعرِّ
صفة احلداثة والفعالية عندما ال تصل إىل األستاذ اجلامعي يف وقت االحتياج إليها وبالكيفية املالئمة. 
الطب،  علوم  مثل  دقيقة  ختصصات  يف  بخاصة  عنها،  واالستغناء  للتقادم  عرضًة  تكون  هنا  ومن 
الفيزياء، الكيمياء... ونظرًا إىل ما أحدثه النرش اإللكرتوين من تغريات يف خمتلف املجاالت االقتصادية 
واالجتامعية، فإن وسائط املعلومات تأثرت بذلك وعرفت أشكااًل جديدًة ومتنوعة، بخاصة مع ظهور 

شبكة اإلنرتنت.

ومن هنا ظهرت الدورية العلمية يف شكل إلكرتوين ارتبط أكثر هبذه الشبكة العاملية؛ ملا تتيحه من النفاذ 
َثمَّ  ومن  العلمية،  التخصصات  شتى  يف  العلمية  مقاالهتا  ملضمون  الفوري  والتحيني  واحلر،  املبارش 
أمكن لفئة األساتذة والباحثني اجلامعيني أن يتجاوزوا الصعوبات واملشاكالت التي ارتبطت بالدورية 
العلمية الورقية. وبالتايل أصبحت معرفة مدى تفاعل األستاذ اجلامعي معها حتتاج إىل بحوث ودراسات 
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كمال بوكرزازة

ترصد هذه العالقة يف ظل املؤسسات اجلامعية وتأثريات الواقع االفرتايض لشبكة اإلنرتنت.

ي الدراسة األساسيني؛ أوهلام املتغري املستقل أو  َ وهلذا حاولنا صياغة إشكالية تبنيِّ العالقة بني متغريِّ
السببي وهو الدورية اإللكرتونية العلمية عرب اإلنرتنت، أما املتغري التابع فهو األستاذ اجلامعي. إال أن 
هذا ال ينفي إمكانية وجود متغريات متداخلة، مثل املكتبة اجلامعية، ظروف األستاذ اجلامعي وحياته 

االجتامعية... وهي أمور ال تنجيل إال بعد استخالص نتائج التحليل.

الدوافع  بني  بسيطة  األحيان–عالقة  غالب  تكون–يف  ال  األوليَّنينْ  املتغرَيين  بني  العالقة  ألن  وذلك 
تلك  طبيعة  يف  مهم  تأثري  هلا  يكون  واألثر  السبب  بني  متغريات  تدخل  يمكن  بل  واالستجابات، 

العالقة)))((.

وقد حاولنا أن نقدم تساؤاًل رئيسًا متحور حول متغريات دقيقة يف صياغة كاآليت:

مع  تعامله  ظل  يف  اإلنرتنت،  عرب  العلمية  اإللكرتونية  للدورية  اجلامعي  األستاذ  استخدام  مدى  ما 
الدورية الورقية ومصادر املعلومات األخرى؟

التساؤالت  من  مجلة  طرح  ارتأينا  املتداخلة؛  بمتغرياهتا  اإلشكالية  هذه  جوانب  خمتلف  نربز  ولكي 
الفرعية، نحاول اإلجابة عنها من خالل هذه الدراسة:

- هل يستخدم األستاذ اجلامعي الدورية العلمية مثل املصادر األخرى؟
- كيف يرى تأثري النرش اإللكرتوين يف الدورية العلمية؟

- ما هي طرائق النرش اإللكرتونية للدورية العلمية التي حيبذها؟
- أي األساليب التي يستعملها ملعرفة دورية إلكرتونية عرب اإلنرتنت؟

- ما هي الطرائف التي يفضلها يف احلصول عىل الدورية اإللكرتونية العلمية عرب اإلنرتنت؟
- كيف يقرأ األستاذ اجلامعي الدورية اإللكرتونية العلمية عرب اإلنرتنت، قراءة إلكرتونية أم ورقية؟

- ما هي اإلجيابيات التي يراها األستاذ يف الدورية اإللكرتونية العلمية عرب اإلنرتنت؟

دليو، فضيل.أسس البحث وتقنياته يف العلوم االجتامعية.قسنطينة: ديوان املطبوعات اجلامعية،997).ص48.  )((
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- هل يوظف الدورية اإللكرتونية العلمية يف خمتلف مهامته وأنشطته العلمية؟
- ما هي األشكال التي يفضلها للدورية اإللكرتونية العلمية؟

- ما هي السلبيات التي الحظها يف الدورية اإللكرتونية العلمية؟
- ما هي العقبات والصعوبات أثناء استخدام الدورية اإللكرتونية العلمية؟

- إىل أي مدى يسهم يف إثراء الدورية اإللكـرتونية العلمية عرب اإلنرتنت؟

1–الدورية العلمية الورقية بين األمهية واإلشكالية:

 إن املكانة املركزية للدورية العلمية كام يرى )كروسنيCrosnier( تتأتى من خالل العالقة العضوية 
لثالثة عنارص أساسية هي: اإلطار املفاهيمي للخربات العلمية املتطورة برسعة هائلة إنتاجًا وابتكارًا، 
هذه  ومعرفة  االطالع  حق  ثم  العلمية،  االكتشافات  مسارات  عىل  للمحافظة  الدائمة  واحلاجة 

االكتشافات )))((.

تكمن أمهية الدوريات العلمية يف كوهنا األداة املنوط هبا تقديم املستجدات ومتابعتها يف احلقل الذي 
متثله وتسعى إىل خدمته، كام أهنا الوسيلة التي يستطيع من خالهلا الباحثون تقديم إسهاماهتم ونتائج 
أبحاثهم. فاستمرار صدور الدورية يف تواريخ حمددة وتنوع ُكتَّاهبا وانتامؤهم إىل ختصص واحد وجمال 

علمي حمدد؛ كل ذلك يضمن إمدادها باملواد واألعامل العلمية اجلديدة واملنوعة.

إن الدورية يف أي حقل من احلقول العلمية هي بمثابة املنتدى العلمي الذي يلتقي فيه املتخصصون 
وُتَعد  إليه.  ينتمون  الذي  احلقل  يف  املستجدات  آخر  إىل  والتعرف  بعضهم  من  لإلفادة  واملهتمون 
العلمية املتخصصة من أهم املصادر األولية يف وقتنا احلارض؛ وترجع أمهيتها إىل اشتامهلا  الدوريات 
عىل مقاالت ومعلومات وأفكار أكثر حداثًة من تلك التي توجد يف الكتب عن أي موضوع، بخاصة 
يف املجاالت دائمة التغري كالسياسة واالقتصاد والعلوم والتقنية والطب وما شابه ذالك، إذ حيدث أن 

(2) Hervé, LeCrosnier. Les journaux scientifiques électroniques ou la communication 
de la science à l’heure du réseau mondial. In: La communication de l’IST dans 
l’enseignement supérieur et la recherche: Actes du colloque, Bordeaux, 16- 18 mars 
199.5. Paris; ADBS, 2004. p.100.
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تنرش دورية معلومات عن أعامل واخرتاعات جديدة خالل أسابيع من التوصل إليها، يف حني حيتاج 
األمر إىل مدة ترتاوح بني سنتني أوثالث سنوات لكي تظهر تلك املعلومات نفسها يف كتاب.وحسب 
 (975 7 مرات بني  )King) فإن معدل ثمن االشرتاكات يف الدوريات العلمية تضاعف ألكثر من 
و995))))((؛ مما يعكس االهتامم الكبري هبا، واهلاجس الذي متثله بالنسبة إىل كل الباحثني واألساتذة.

للمواصفات  قائمة   )ISO(للتقييس الدولية  املنظمة  أصدرت  العلمية:  الدورية  1/1–مواصفات 
القياسية تتضمن املعايريالتي جيب االلتزام هبا من ِقَبل اهليئات املسؤولة عن إصدار الدوريات العلمية. 
خاصة  مواصفة   (5 وأمهها  بتعريبها،   )ASMO(واملقاييس للمواصفات  العربية  املنظمة  قامت  وقد 
باملالمح الشكلية والفنية للدوريات العلمية، إذ إهنا تتسم بالوضوح وإمكانية قياس مدى االلتزام هبا 

كميًا وبسهولة ملحوظة))4((.

وتفرض علينا طبيعة هذا البحث اإلشارة فقط إىل أن هناك )) حمورًا حتوي مجيع تلك املواصفات، 
منها حماور: عنوان الدورية، وقائمة املحتويات، والرتقيم، املجلد.. وغريها من املحاور.

2/1–املقال العلمي من التأليف إىل النرش:

يأخذ املقال العلمي مراحل عدة قبل أن يصل إىل املستفيد النهائي؛ نظرًا إىل اختالفه عن طبيعة املقاالت 
النهائي. ويقدم)Raney( مسار  األخرى من مرحلة كتابته خمطوطًا إىل أن يصل مطبوعًا إىل املستفيد 

املقال كام يأيت))5((:

املؤلف         النارش  املؤلف النارش     الطابع املؤلف   املحكمون  

قراءة تصحيحات ثانية كتابة        تقويم    تعديالت   تعديالت  

(3) King , Donald W.economic costs models of scientific scholarly journals. the journal 
of electronic publishing , 1998vol Available on the web 29 novembre 2009]: ],n°2,p23.

 http://www.press.umich.edu/jep/04-02/king.html
)4(  بقلة، حممد زهري.دوريات اجلامعات السورية:دراسة حتليلية.املجلة العربية للمعلومات،999)،مج0)،ع)0،ص5.

(5) Raney,keith.into a glass darkly. the journal of electronic publishing, 2005.vol 4,n°2 ,p35.
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)Géoscience and remote sensing society( ويعطي مثااًل عىل ذلك: دورية

إذ الحظ أن هناك 21،8 شهرًا يف املعدل تنقيض بني تقديم املخطوط وتاريخ طبعه، ويشري إىل أن ما ال 
ص للربجمة املختلفة والرتكيب وإنتاج املجلة. يقل عن 5 أشهر خُتَصَّ

3/1–تقويم جلنة التحكيم:

 وهو تقويم لعمل أحد املؤلفني بوساطة زميله يف احلقل املوضوعي، ينصب عىل عمل ُأرسل إىل دورية 
علمية هبدف نرشه )))((. واألهداف األساسية هلذه اللجنة هي:

* الشهادة عىل اإلثباتات الشخصية ألصحاب املقاالت العلمية.
* مراقبة االنتحال والرسقات العلمية.

املتوافرة  املعلومات اجلديدة  إىل ماقبل  التي ترجع  تلك  املعلومات؛ أي  * احلد من بحوث إضعاف 
واملحيَّنة.

* املساعدة عىل حتسني مستوى البحث العلمي، وتشجيع روح اإلبداع واإلبتكار.
* إضفاء الطابع الرسمي والعلمي ملستوى البحوث.

َلب تفادي تأثريسمعة  ويكون اخلرباء املحكمون ذوي درجة عليا يف االختصاص، وعند نقد املقال ُيطنْ
األسامء، وتدخل العوامل غري املوضوعية مثل احلزازات الشخصية واالختالفات الفكرية واملعتقدات. 

أما املحاوراملركزية لدور املحكم فتنصبُّ يف اإلجابة عىل التساؤالت اآلتية))7((:

- هل يقدم اجلزء األساس من املقال حقائق ومالحظات وأفكارًا جديدة؟ ومامل يكن األمر كذلك 
فإنه يتعني عىل املحكم أن يبني البحوث التي سبق نرشها يف املوضوع.

- هل عومل اإلنتاج الفكري املنشورسابقًا معاملًة مناسبًة يف املقال؟
- هل يمكن فعاًل احلصول عىل البيانات الواردة يف املقال اعتامدًا عىل الطرائق واملناهج املستخدمة؟ 

))(  حسب اهلل ، سيد؛الشامي أمحد حممد.املوسوعة العربية ملصطلحات علوم املكتبات واملعلومات واحلاسبات.
القاهرة :املكتبة األكاديمية،)00).ص.85 - 7). 

قاسم، حشمت. مصادر املعلومات وتنمية مقتنيات املكتبة.القاهرة:دارغريب للطباعة والتوزيع،995).   )7(
.ص5)).. 
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البحث وطرائقه يف  وتتطلب اإلجابة عن هذا السؤال إحاطة كافية من جانب املحكم بمناهج 
املجال وطبيعة البيانات التي يمكن احلصول عليها.

- هل يمكن تفسري النتائج واملالحظات تفسريًا إضافيًا آخر أو أكثر فضاًل عام أورده املؤلف؟
-هل تدعم الشواهد واملالحظات اخلالصة التي انتهى إليها املؤلف دعاًم مطلقًا أو تدعمها بقوة، أم 

إىل حد ما أم بشكل غري مناسب؟
1 /4–إشكالية الدورية العلمية الورقية:

وعىل الرغم من حتمية وجود املحكمني يف الدوريات العلمية؛ إال أن الفارق الزمني بني دفع املقال 
خمطوطًا ونرشه وتوزيعه ال يزال ُمشِكاًل يعاين منه املؤلف والنارش بعامة، واملستفيد بخاصة؛ نظرًا إىل 

القيمة املعلومة عند االحتياج والطلب.

ومن ثاّمَّ برزت إشكالية الدورية اإللكرتونية العلمية يف النقاط اآلتية:))8((

زيادة كلفة الطباعة والنرش. ❍ 
الزيادة اهلائلة يف عدد الدوريات جعل مهمة اشرتاك املكتبات فيها ومواكبة التنامي املستمر مهمة  ❍ 

شبه مستحيلة.
الفرتة الزمنية الطويلة التي قد تصل إىل سنة بني تقدم املوضوع ونرشه يف املجلة. ❍ 

بمقال  إال  هيتم  ال  والقارئ  الواحد،  العدد  يف  املقاالت  من  كبريًا  عددًا  تنرش  الدوريات  معظم  ❍ 
واحد أو مقالتني ذايت العالقة باالهتامم؛ لذلك فهو يدفع قيمة إضافية لباقي املقاالت.

التي  املقاالت  من  العدد  تفرض  جتعلها  اجليدة  العلمية  املستويات  ذات  الدوريات  حمدودية  ❍ 
تقدمها.

حمدودية مساحات التخزين لدى املكتبات؛ مما ال يسمح هلا باستيعاب عدد هائل من الدوريات  ❍ 
واستقباهلا بصورة منتظمة.

العريب. الوطن  املكتبات يف  بومعرايف، هبجة مكي.بناء املجموعات يف عرصالنرش اإللكرتوين وانعكاساهتا عىل    )8(
املجلة العربية للمعلومات ،997)،مج8)،ع)،ص9)).
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ظهور النرش اإللكرتوين الذي أوجد حلواًل للمشاكالت، واإلتاحة واالشرتاكات... وغريها. ❍ 
أمر  وهو  اإللكرتونية،  الدورية  يف  املوجودة  غري  والزمنية  املكانية  احلواجز  نضيف  أن  ويمكن  ❍ 

جوهري لالتصاالت األكاديمية والبحثية بصورة خاصة))9((.
2–الدورية اإللكترونية العلمية:

العلامء،  لتفاعل  مرنة  وسيلة  أنتجت  إذ  البنَّاء،  العلمي  والبحث  املعرفة  إليصال  جديدة  طريقة  هي 
بمعنى أن املستفيد يمكن أن حيصل بشكل فوري عىل مقاالت علمية مع نرش الردود يف أقرب وقت 

للمحررين، مما يشكل دينامكية تفاعل أكثر مما كانت عليه يف الدوريات املطبوعة))10((.

مة من طرف باحثني خمتصني يف وعاء إلكرتوين، وقد تكون متاحة عىل قرص  وهي دورية علمية حمكَّ
املفتوحة جيعل  الوصول احلر لألرشيفات  أن  بيد  أو عرب شبكة اإلنرتنت،  مضغوط أوشبكة داخلية 

الدوريات العلمية املتاحة عرب الويب أكثر األشكال طلبًا واستخدامًا من طرف املستفيدين.

1/2–خطوات ظهور الدورية اإللكرتونية العلمية:

مرت الدورية اإللكرتونية العلمية بمراحل صعبة قبل أن تعرف االنتشار بفضل شبكة اإلنرتنت، إال 
أن كل مرحلة كانت تضيف خربة جديدة وتستفيد من كل التطورات التي يتيحها النرش اإللكرتوين. 
االبتكار  وتشجيع  األفكار  تالقح  إىل  أدى  بعينه  بلد  عىل  اقتصارها  وعدم  االجتهادات  تعدد  أن  كام 
ألجل غاية مشرتكة، وهي إجياد وعاء إلكرتوين فعال ورسيع يربط بني خمتلف الباحثني العلميني، مهام 
كان انتامؤهم وختصصهم، عرب نظام اتصايل شبكي يتجاوز حدود اجلامعة واملخرب إىل مجيع جامعات 

وخمابر العامل.

ويمكن ذكر هذه املراحل وفق النقاط اآلتية:

)Electronic information Exchange system( والنظام اإللكرتوين )EIES( خطوة–(/(/(
العسافني، عيسى عيسى.املعلومات وصناعة النرش.دمشق: دار الفكر،)00).ص.))).  )9(

(10)  Llewellyn ,Richard D. The Use of Electronic-Only Journals in Scientific Research. Issues in 
Science and Technology Librarianship. Association of college and research libraries.Summer 
2002.p.33.
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املقاالت،  اإللكرتوين حيتوي عىل  النظام  978) و980) وكان  بني  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف 
والربيد، وجملة يديرها نارش، وملف للمالحظات ))))((.

2/1/2–قفزة )BLEND( نحو التفاعلية:

)development project )Birmingham and Loughborough network

وكان يف بريطانيا بني 980) و984)، واهلدف منه استغالل وتقويم خمتلف طرائق االتصاالت العلمية 
واألثر.  والفعالية  الكلفة  دراسة  ذلك  مع  وباملوازاة  شبكة،  عرب  موزعة  الكرتونية  دورية  طريق  عن 
وكان أهم جانب إجيايب ملحوظ هو التفاعلية التي ُأتيحت للقارئ عن طريق تعليقاته حول املحتويات 

وحماوراته مع املؤلف، لكن تقنيات ذلك الوقت مل تسمح بتطوير هذه العملية بنحٍو أفضل))12((.

3/1/2–مالحة )QUARTET( بني الروابط التشعبية:

املسامة  التشعبية  اإللكرتونية  الدورية  ُأنشئت  إذ  أيضًا  بريطانيا  يف   )Quartet( مرشوع  جاء  ذلك  بعد 
)Hyper BIT )behaviour and information technology

وكانت الروابط التشعبية تسمح باملالحة بني اإلحاالت املرجعية أساسًا.

4.2.6.2.3. النارش العلمي األول بـ )ADONIS( واملسح الضوئي: بدأ هذا املرشوع عام 980) بالتعاون 
بني عدة نارشين علميني الختبار سوق النرش اإللكرتوين، إذ تم ختزين الدوريات باستخدام املاسحات 

الضوئية )Scannage(، واهلدف هو اإلتاحة اإللكرتونية للدوريات الورقية وتكسري سلطة التجاريني.

يف  النارشون  استعمل  لقد   :)AAP( وابتكار   )SGML( مواصفة  بني   )EMP( 4/1/2–مرشوع 

(11) Chartron Ghislaine. La Presse périodique scientifique sur les réseaux. Solaris,1996, n°3. ]
Aout 2003] Disponible sur le web à l’adresse. Suivante

http://www.info.unicaen.fr/bnum/jelec/Solaris/d03/3chartron.html
 cybrarians -. ( . بوكرزازة، كامل. الدوريات اإللكرتونية العلمية باملكتبات اجلامعية وأثرها عىل الدوريات الورقية  )(((

journal .- ع 0) )سبتمرب )00)( .- تاريخ اإلتاحة > )) جويلية 0)0) < .- متاح يف:
http://www.cybrarians.info/journal/no(0/ejournals.htm      
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ووفق  املطابع  أصحاب  مع  تكون  ما  عادًة  اهليكلة،  عملية  عند  هبم  خاصًا  تنميطًا  األوىل  البدايات 
ن من  ات احلاسوبية والربجميات التي يستخدموهنا. ثم جاء عرص تقييس املواصفات الذي يمكِّ املعدَّ
ص لألشكال املختلفة  تغيريالنظم احلاسوبية مع املحافظة عىل ديمومة املعلومات. وهذا التقييس املخصَّ
لغة  إىل مواصفة  ترجع  التي  املواصفات  يندرج ضمن عائلة  اإلنتاج  تتالءم مع مراحل سلسلة  التي 
الرتميز العامة القياسية )).)Standard Generalized Markup Lannguage()13(( )SGML وهي معيار 
 )ISO( ( عام 979)، ومل تتبَّنه املنظمة الدولية للتقييسGoldfarb Charles( قياس تم وضعه من ِقَبل

إال يف شهرأكتوبرعام )98)))4)((.

وكانت قد بدأت قبل هذا العام بثالث سنوات مناقشة بني كبار النارشين هبدف إقحام قواعد حترير 
مواصفة  عىل  املبني  املشرتك  التصميم  عىل  بعامة  واالتفاق  املنطقي،  الشكل  يف  العلمية  املقاالت 
)مرشوع  يف  والطبية  العلمية  املقالة  لتصميم  التقييس  انطلق  إذ  القواعد.  هذه  عن  ة  املعربِّ  )SGML(
)98) إىل)98) بني  املخطوط اإللكرتوينElectronic Manuscript Project(، والذي امتد من عام 
األمريكيني  النارشين  )مجعية  متثلهم  الذين  كالنارشين  والتوزيع،  اإلنتاج  سلسلة  يف  متشاركني  عدة 
األمريكية،  الكونغرس  مكتبة  بمشاركة  واملكتبات،   )AAP American Association Publishers““

واملكتبة الوطنية الطبية، وقواعد البيانات مثل: )املستخلصات الكيميائية( و)Medline(. وكان اهلدف 
هو معرفة اإلستعامل املمكن ملواصفة )SGML( يف السلسلة انطالقًا من املؤلف إىل املستفيد، ومرورًا 

بالنارش، وبوسطاء التوزيع مثل بنوك املعطيات واملكتبات))5)((.

 ISO( الدولية  للمواصفة  أساسًا  بوصفها  واعتامدها  أمريكية  مواصفة  تطوير  املرشوع  هناية  يف  وتم 
فرنسية.  وطنية  مواصفة  بدورها  وأصبحت  األمريكية«.  املخطوطات  وحتديد  إعداد   »:)((08(
مجعية  وبني   )»Ohio( College Library Center »OCLC من  فريق  بني   (988 عام  اتفاق  ع  ُوقِّ ثم 

)))(  لوبوفيتيش،كاترين.الدورية اإللكرتونية.تر،حسني اهلبائيل.املجلة العربية للمعلومات،995)،مج))،ع)،ص5)).
(14)  Maisonneuve,Marc.Bien choisir son serveur Web.Bulletin des Bibliothèques de 

France,1998,t43,n°06,p36.
)5)(  لوبوفيتيش،كاترين.املرجع السابق.ص))).
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األوربيون  النارشون  األمريكية. وبعدها رشع  املواصفة  لتسهيل عملية صيانة  األمريكيني  النارشين 
واملتخصصون يف تطبيق تقييس )AAP( يف املجال اخلاص بالدورية العلمية والتقنية والطبية. فميَّزوا 

بني جزأين يف البنية املنطقية للمقالة:

املفتاحية،  والكلامت  واملؤمترات،  وانتامءاهتم،  واملؤلفني  العنوان،  ويتضمن:  الصفحة  أ–رأس 
َلص. أي كل املعلومات الوصفية التي تشريإىل املقالة. َتخنْ وامُلسنْ

منطقية  بنية  يف  يتمثل  الذي  الصفحة  رأس  حول  اتفاق  إىل  املجتمعون  توصل  ب–جوهرالتحرير: 
مشرتكة وفق مواصفة )SGML( ُنرِشت عام )99) من ِقَبل النارش)SPINGER(، إذ مكنت النارشين 
من تقديم معلومات وصفية ملقاالهتم يف شكل إلكرتوين بالطريقة التي نجدها يف بنوك املعطيات. إال 
أن املناقشات التي دارت حول جوهر املوضوع، والتي تتعلق بإدخال قواعد حترير املقالة العلمية وبنية 
ل بمفرده خرباته  حترير متطابقة يف مواصفة )SGML( مل تصل إىل اتفاق هنائي؛ لذا أصبح كل نارش حيوِّ

.))(((()AAP( إىل تلك املواصفة، مع املحافظة عىل املبدأ األساس لتقييس

حتديد  وهو  للوثائق،  املنطقية  البنية  لتحديد  عاملية  طريقة  بأهنا   )SGML( مواصفة  تعريف  ويمكن 
مستقل  أنه  كام  املعلومات،  تبادل  غايته  حيادي  وتصميم  الوعاء،  ونوع  الوثيقة  حمتوى  عن  مستقل 
عن النظام املعلومايت الذي يقدم الوثيقة. ووثيقة )SGML( قابلة للمراجعة والتحديث، وهلا القابلية 
يف  نجدها  التي  مثل  مبسطة  تصاميامت  ويف  به  ُأنشئت  الذي  للنظام  مغاير  نظام  يف  استعامهلا  إلعادة 

معاجلات النصوص))7)((.

وتتضح الرؤية جيدًا، إذا رجعنا تارخييًا إىل ما قبل انتشار )SGML(، وعلمنا أن لغة الرتميز أو الوصف 
)Markup Language( للمصادر أو الوثائق اإللكرتونية هي نقطة انطالق وانتشار اإلتاحة الشبكية 

ملصادر املعلومات، متامًا مثلام ساعدت الطباعة عىل نرش املطبوعات يف العامل املادي امللموس.

األمور  جيعل  الذي  فهو  اإللكرتونية،  للنصوص  جوهري  أمر   )Encoding أو   Markup( الرتميز  إن 

)))(   املرجع نفسه.
)7)(  املرجع نفسه.ص7)).
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اخلفية غري الواضحة للقارئ يف غاية الوضوح للمعاجلة والتجهيز اآليل. ويرجع أصل )SGML( إىل 
تسمية )GML( بوصفها لغة ترميزعامة يف البداية، ومل تضف إليها صفة املعيارية )S( إال بعد اعرتاف 

منظمة )ISO( هبا كام سبق الذكر))8)((.

2/2–ابتكارالويب ونشأة الدورية اإللكرتونية العلمية:

املَنَتظرة؛  بالصورة  تنجح  مل  أهنا  إال  تلك املرشوعات،  املبذولة يف  اجلبارة  املجهودات  الرغم من  عىل 
وذلك لألسباب اآلتية:

أن  للدوريات عىل شاشة احلاسوب، كام  السيئة  الرؤية  مما نجم عنها  آنذاك؛  التقنية  املحدودية    -
بنْع سيئ وأقل من التقنيات التقليدية للمطبعة. الطَّ

عدم حتمس املؤلفني واملستعملني للوعاء اإللكرتوين.   -
كان الورق مسيطرًا عىل مكانته بوصفه وعاًء أساسيًا للمعرفة.   -

 Tim( الباحث  املهندس  كان   (989 مارس  ويف  آنذاك،  املتسارعة  التقنية  التطورات  مع  أنه  إال 
 la recherche Nucléaire ”يف املجلس األورويب للبحوث الذرية املوجود يف “جنيـف )Berners Lee

CERN“( )Conseil Européen pour” قد أنشأ الشبكة العنكبوتية العاملية )World WideWeb( أو ما 

يعرف بـ )الواب( وهو نظام جديد لالتصال، فعال وميلء بالتطورات التقنية. وقد تولد هذا االخرتاع 
بعد احلاجة املاسة التي أبداها الفيزيائيون لالتصال فيام بينهم، ورضورة إنشاء نظام شبكي رسيع يربط 
بينهم وبني املخابر واجلامعات ومراكز البحوث لتبادل املعلومات ومواكبة آخر اإلنجازات يف دائرة 

اهتامماهتم العلمية))9)((.

الوثائق  لتنظيم  املرتابطة  النصوص  تقنية  هواستعامل   )Berners( مرشوع  يف  جاء  ما  جممل  وكان 
واملعلومات وتبادهلا يف جملس )CERN( يف تقرير حتت عنوان: )Hypertext and CERN( حيث 

)8)(  شاهني،رشيف كامل.واصفات البيانات مصدرًا لتسجيالت الفهرسة القياسية ملصادراملعلومات 
اإللكرتونية الشبكية العربية:دراسة استكشافية جتريبية.االجتاهات احلديثة يف املكتبات 

واملعلومات.)00)،مج9،ع8)،ص84. 
)9)(  حسب اهلل ،سيد؛الشامي أمحد حممد.املرجع السابق.ص4)5.
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له  يعود  الذي   )Ted Nelson نلسون  )تاد  العامل  من   )Hypertext( الفائق  النص  مفهوم  استلهم 
حول   (98( عام   )Exanadu( بمرشوع  وتدعيمها   (9(5 عام  التقنية  هذه  اكتشاف  يف  الفضل 
 )Berners( تصوره لنظام عاملي للمطبوعات املرتبطة ببعضها عن طريق الروابط النصية. إال أن
أدمج ثالث تقنيات جديدة هي لغة )HTML( التي تستعمل لكتابة وثائق(الواب)، وبوتوكوالت 
 )Web browser( الواب  عارضات  وبرنامج  وتبادهلا،  واملعلومات  الصفحات  لنقل   )HTTP(
الستقبال وقراءة البيانات ونرش املعلومات. إال أنه ركز عىل أمر جوهري وهو أن اعتامد بروتوكول 
الربنامج  أو  اجلهاز  نوع  كان  مهام  املعلومات  إىل  الولوج  من  مستفيد  أي  ن  يمكاّ  )IP( إنرتنت 

املستخدم))0)((.

صغرية  شبكة  شكل  يف   (99( مارس  يف  )الواب(  شبكة  جتريب  تم  أن  إىل  املجهودات  وتواصلت 
جتريبية، وبدأ استعامهلا احلقيقي يف شهر ماي من السنة نفسها، إذ شكلت البداية األوىل لنظام تبادل 
املعلومات بدمج التقنيات الثالث سالفة الذكر. ثم تم اإلعالن يف شهرأوت وألول مرة عن إمكانية 
الولوج إىل ملفات جملس )CERN( ومعلوماته بوساطة جمموعات األخبار، وبذلك أصبحت شبكة(

الواب)منذ ذلك التاريخ أداة جديدة قابلة لالستعامل من كل املستفيدين.

وكانت  اخلالصة،  العلمية  اإللكرتونية  الدوريات  أوىل  ظهرت  للتسعينيات  املتتالية  السنوات  ومع 
لعدة نارشين  الكلية  السيطرة  التنديد واحلد من  الباحثني. وكانت رغبتهم  العلامء  غالبيتها من عمل 
 Andrew Odlyzko( أغلقوا النرش العلمي يف دائرة تكاليف االشرتاكات، وعىل رأسهم أسامء النارشين

et )Harnad،.Paul Ginsparg ،Stevan

وخالل عام 997) تم توفري الدوريات اإللكرتونية العلمية بطرائق جتارية من ِقَبل النارش التجاري 
.Academic press، Blackwel science،.Institute of physics ثم )Elsever(الدويل املعروف بـ

التعريف  لكن  املعلومات،  من  كثري  عىل  حيتوي  فهو  احلد،  هذا  عند  احلايل  الواب  تطور  يتوقف  ومل 

(20) Caillau,Robert.Les origines du World Wide Web au CERN.disponible sur le web à 
l'adresss suivante: www.inria.fr
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للمحتوى.  الكايف  بالفهم  تسمح  دالالت  دون  روابط  تقدم   )HTML( لغة  أن  كام  جدًا،  حمدود  هبا 
وهلذا أصبح االجتاه اآلن نحو تعميق األبحاث والدراسات حول جوانب جديدة تستدرك النقائص 

امللحوظة يف )HTML( من أجل إجياد منافذ أكثر مساعدة للمستفيد.

 Web( الداليل  الواب  يسمى  ما  هو  جديد  واب  إىل  الواب  تطوير  يف  نفسه   )Berners( رشع  وهلذا 
العنكبوتية  الشبكة  رشكات  حتاد  هي  دولية  هيئة  بإرشاف  ثم   ،))(((((998 منذ   )sémantique

العمل  يتمحور  إذ   ،(00( منذ عام  )WORLD WIDE WEB CONSORTUIM »W(C«( وذلك 
ة عن احتياجاهتم.  أساسًا عىل ختليص املستفيدين أثناء عملية البحث من كثري من املعلومات غري املعربِّ
 RDF(املصادر وصف  وهي(هيكل   )w(c( ِقَبل  من  جديدة  لغة  استحداث  هو  تغيري  أهم  أن  غري 
Resource Description Framework((، إذ تعتمد األبحاث عىل اإلمكانات اهلائلة التي يوفرها الذكاء 

االصطناعي))))((.

الشبكة، كام يؤدي دورًا  املتاحة عىل  بناء العالقات بني املصادر املختلفة  ويعد )RDF( بمثابة قواعد 
تبادل  عىل  القائمة  التطبيقات  بني  التشغيل  يف  التوافق  وحتقيق  البيانات  واصفات  جتهيز  يف  متميزًا 

املعلومات عىل الشبكة العنكبوتية. ويمكن توضيح خمطط )RDF( يف الشكل التايل:

Resource

املصدر
Property type

خاصية نوعية
Value

القيمـة

Property خاصية

)RDF( الشكل 00 خمطط هيكل وصف املصادر
 ،)URL( َرف بأنه كيان متميز بعنوان إلكرتوين مستقل يبني الشكل أن اهليكل يتكون من املصدر، وُيعنْ

(21) Berners,Lee Tim.Why the RDF model is different from XML model. Available at www..w3.org/
designIssues/RDF-XML.html 
)))(  بوكرزازة، كامل.دور أخصائي املعلومات يف الرصد املعلومايت االسرتاتيجي والتكنولوجي. امللتقى الدويل حول :" 

املعلومات العلمية والتقنية ودورها يف تنمية املؤسسة“..خمرب تكنولوجيا املعلومات والتنمية الوطنية بالتعاون مع املعهد 
األعىل للتوثيق )تونس(. يومي 0) 11- مارس 008) . بقسم علم املكتبات،جامعة منتوري قسنطينة. 
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ويرتبط املصدر بقيمة تعكس إحدى اخلصائص التي يمتلكها))))((.

وهناك موقع عىل شبكة اإلنرتنت يتعرض بالرشح واألمثلة هلذه األبحاث اخلاصة بـ )الواب( الداليل 
والتي ال تزال متواصلة إىل اآلن))4)((.

وجتدر اإلشارة إىل أن تعاظم أمهية الدوريات اإللكرتونية العلمية عرب اإلنرتنت دفع البعض إىل االهتامم 
بأدلة هلا وإصدارها ثم حتديثها بانتظام، إذ يساعد ذلك عىل معرفة حركية الدوريات، ومتابعة أعدادها، 

كام يسهم يف إجراء دراسات تقويمية وببليومرتية للمقاالت اإللكرتونية املتضمنة فيها))5)((.

3–الدراسة الميدانية:

الرابط بني مطار  الطريق  اجلزائر، عىل  الثقافية لرشق  العاصمة  بمدينة قسنطينة  منتوري  تقع جامعة 
و8  جامعيًا  حرمًا   (( عىل  عة  موزَّ م)،   544((0 بـ  ر  ُتَقدِّ بمساحة  املدينة،  ووسط  بوضياف  حممد 

كليات و8) قساًم، ويتوفر ما ال يقل عن 98 ختصصًا.

مت خمططات  وضع الرئيس الراحل هواري بومدين حجر األساس هلا يوم 9) مارس 8)9)، وُصمِّ
اجلامعة من طرف املهندس املعامري العاملي الربازييل الشهري )أوسكار نيامير(، وقد ُأنشئت بمقتىض 
األمر رقم 9)-45 الصادر يف جون 9)9)، وهو تاريخ مهم بالنسبة إىل اجلامعة فقد حصلت فيه عىل 
العاصمة تتوقف مهمته عىل  تابع جلامعة اجلزائر  بعد أن كانت عبارة عن مركز جامعي  استقالليتها 
تدريس عدد حمدود من التخصصات كاألدب واحلقوق والطب. وقد انطلقت النشاطات البيداغوجية 
باجلامعة قي شهر سبتمرب )97)، وبعد هذا التاريخ متكنت اجلامعة من فتح العديد من التخصصات 
العلمية بحكم توفر اهلياكل التي توسعت من سنة إىل أخرى، حتى إن اجلامعة حاليًا تتشكل من تسع 

جممعات موزعة يف مناطق خمتلفة من والية قسنطينة بعد أن كانت تقترص عىل املقر املركزي للجامعة.

بدأت جامعة منتوري قسنطينة تشهد تطورًا وتوسعًا يف مجيع املجاالت مع تزايد عدد الطلبة واألساتذة، 
(23)   Powell,Andy.Metadata for the web: RDF and the Dublin core
Available on the web: http:www.ukoln.ac.uk./metadata/presentation/ukolug98/paper/intro.html.
)24(  www.semanticweb.org

)5)( صادق، أمنية مصطفى.شبكات املعلومات اإللكرتونية املفتوحة.عامل الكتب،997)،مج8)،ع)،ص)0).
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التخصصات،  مجيع  يف  العليا  الدراسات  فتح  خالل  من  األساتذة  لتكوين  بالغًا  اهتاممًا  أعطت  وقد 
وإيفاد بعثات علمية للتكوين وحتضري الشهادات العليا بفرنسا وبريطانيا وأمريكا وغريها. من جهة 
أخرى أيضًا خصصت اجلامعة عددًا مهاًم من الرتبصات العلمية لألساتذة باخلارج للبحث العلمي 
َترَب من املخابر العلمية يف خمتلف التخصصات، وفتح املجال هليكلة األساتذة  من خالل إنشاء عددًا ُمعنْ

الباحثني يف مرشوعات بحث خمتلفة.

ويمكن رصد أهم اإلحصائيات حول هذه اجلامعة كام يأيت))))((:

- عدد األساتذة 2467: ويتوزعون حسب الدرجات العلمية كام يأيت:

* أساتذة التعليم العايل )5)
* أساتذة حمارضون أ )8)

* أساتذة حمارضين ب 0))
* أساتذة مساعدون أ 0)0)
* أساتذة مساعدون ب 5)5

* مساعدون 0)
- عدد الطلبة 78782: وينقسمون كام يأيت:

* ما قبل التدرج 9)78)
* ما بعد التدرج 4988

- عدد العامل: 85))

1/3–اختيارالعينة من المجتمع األصلي:

يصعب عىل البحوث امليدانية االعتامد عىل طريقة املسح الشامل ملجتمع البحث، بل تلجأ إىل اعتامد 
مرتفعًا  الدراسة  جمتمع  أفراد  عدد  كان  إذا  بخاصة  املجتمع،  لذلك  واملمثِّلة  املختارة  العينة  دراسة 

)))(  إحصائيات مستقاة من الدليل اجلامعي ، ماي 0)0).
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جدًا))7)((. ومن هنا اخرتنا عينة من املجتمع األصيل، نسبتها %5)، أي 70) أستاذًا وأستاذة.

جمموع  من   81.08% بنسبة  أي  00)منها،  سوى  نسرتجع  ومل  استامرة،   (70 بتوزيع  قمنا  ولقد 
نسبة  يسمى  الرقم  وهذا  األصيل،  املجتمع  عدد  %من   12.16 يمثل  ما  وهو  عة.  املوزَّ االستامرات 
االستجابة، ومل يتأتَّ ذلك إال بعد بذلنا جهودًا كبرية يف استدراج عينة الدراسة بشتى الطرائق، والرتدد 

إليهم مرات متعددة السرتجاع االستامرات.

2/3–حتليل أسئلة االستبيان:

1/2/3–استفسار حول أغراض استخدام الدوريات العلمية:

لكي نتعمق يف إدراك األسباب احلقيقية الستخدام األستاذ اجلامعي للدورية العلمية طرحنا سؤااًل 
بنسبة  األول  اهلدف  العلمية  األطروحة  أو  الرسالة  إعداد  فكان  ذلك،  من  املتوخاة  األغراض  حول 
44.36% وهي نسبة قريبة من النصف، متثل ضعف نسبة اهلدف الثاين وهو كتابة املقاالت العلمية 
بنسبة 24.81. ويمكن تفسري ذلك بأن إنجازالرسالة العلمية مرتبط بفرتة زمنية معينة؛ وهلذا يكون 
الباحث نفسه جمربًا عىل احرتام اآلجال املحددة له من ِقَبل اجلامعة أو املرشف عليه، كام أن ذلك يعبِّد له 
الطريق نحو الرتقية العلمية يف خمتلف مراتب التدريس يف اجلامعة، مما يربر هذه األولوية يف االهتامم.

لذا نرى هاجس احلياة العلمية الذي يتملك حياة األستاذ هو الذي يدفع إىل البحث عن كل املقاالت 
ة اإلنجاز. إال أن اليشء امللفت لالنتباه هو أن تدعيم  العلمية اجلديدة التي تدعم الرسالة العلمية املعدَّ

املقاييس الدراسية مل يمثل سوى 12.78% أي آخر مرتبة من أغراض استخدام الدورية العلمية.

)7)(  بوكرزازة، كامل.املرجع السابق.ص.8).
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الشكل 01 أغراض استخدام الدوريات العلمية

وقد ُيَفرسِّ ذلك بحب االحتفاظ هبا لغرض االستعامل يف اهلدف األول والثاين حتى ال تفقد قيمتها 
العلمية بسبب توظيفها تزامنيًا يف األغراض الثالثة.

إن االستخدام الراشد وامُلجدي للدوريات العلمية ال يمكن أن يبلغ غايته النبيلة إال إذا اقرتن بمراعاة 
مقاييس دقيقة له؛ ولذا وضعنا عدة خيارات لبعض املعايري التي رأيناها أساسية يف اختيار وتفضيل 
دورية عىل أخرى. ألن كل أستاذ له معايريه التي يستند إليها، ويعتمدها بوصفها انطالقة أوىل لتمييز 

اجليد من املتوسط أو األقل من ذلك.

2/2/3–استفسار حول معايرياختيار الدورية العلمية:

وقد كان معيار املحتوى هو األكثر نسبة، إذ مثَّل %40.05؛ مما يعني أن األستاذ اجلامعي يتصفح مضمون 
املقال العلمي ذي املستوى العايل قبل أن يضم الدورية إىل قائمة اختياراته املتعددة للعناوين.

إال أن هذا املعيار ليس بعيدًا عن نسبة معيار شهرة املؤلف؛ مما يدل عىل أن سمعة صاحب املقال هلا دور 
كبري يف حتديد مسار استعامل الدورية العلمية، غري أن ذلك من شأنه أن يعرقل مسرية الباحثني املبتدئني 

وال يشجعهم عىل مواصلة اإلنجازات واالبتكارات األصيلة.

تدعيم املقاييس
الدراسية

دافع االطالع
والثقافة

كتابة مقاالت 
علمية

إعداد رسالة
أو أطروحة
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الشكل 02 معايرياختيار الدورية العلمية

وعىل الرغم من توفر العديد من املميزات اإلجيابية التي تنفرد هبا الدوريات العلمية فإن هناك مشاكالت 
تعرتض اإلفادة السليمة والكافية منها، وتعيق روح اإلرصار واالستمرارية يف البحث العلمي.

3/2/3–استفسار حول مشكالت اإلستفادة من الدورية العلمية

من بني تلك املشاكالت التي يعاين منها األستاذ اجلامعي ارتفاع سعر الدورية العلمية بصورة متصاعدة؛ 
مما يقلل من رشائها، ويدفعه للبحث عنها يف املكتبات اجلامعية ومراكز املعلومات وخمابر البحث. وقد 
ل هذا املشكل النسبة األوىل من جمموع الردود املدروسة بنسبة %35.76. وال يقترص هذا العائق  شكَّ
عىل هذه الدائرة، بل هو مشكل مشرتك تعاين منه املكتبات اجلامعية عند اقتنائها للدوريات العلمية 

عىل الرغم من تدعيم امليزانية من حني إىل آخر، وهو أمر مذكور يف الفصل الثاين.

ُيَعد عدم توافر الدوريات العلمية بالشكل الكايف حاجزًا كبريًا، مما جيعل استخدامها ينحرص يف دائرة 
ضيقة، وحيرم األستاذ من الفائدة الفورية من املقاالت املنشورة، مما يثبط من عزيمته ويعرضه للملل 
وإمكانية التوقف عن مواصلة البحث العلمي، إذ إن مواكبة املستجدات مقرتنة باالستخدام املتزامن 
للتحيني الفوري للدورية. ومهام كانت اللغة املستخدمة يف املقال -، وبخاصة اللغة اإلنجليزية املسيطرة 
الفهم  وبني  بينه  حيول  حاجزًا  اجلامعي  األستاذ  إىل  بالنسبة  يزال  ال  اللغة  عائق  املجال–فإن  هذا  يف 
األستاذ  إتقان  بوجوب  نعتقد  أننا  %إال  ذلك 26.87  أكد  وقد  العلمي،  للمقال  الرسيع  والتوظيف 

عنوان الدورية

شهرة املؤلف

املحتوى
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والباحث للغتني أو أكثر، وبخاصة اإلنجليزية منها؛ إذ إهنا لغة العلم واحلضارة يف هذا العرص، وال 
مفر من ذلك يف ظل توافر اإلمكانات وخمتلف طرائق التعليم.
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الشكل 03 مشكالت اإلستفادة من الدورية الورقية

التقنيات  إن  إذ  العلمية،  الدورية  بورقية  أساسًا  مرتبط  املشكالت  أن بعض هذه  إىل  اإلشارة  وجتدر 
احلديثة أتاحت وسائط جديدة ومتنوعة تقيض عىل بعض تلك احلواجز وتقلل من بعضها اآلخر.

4/2/3 استفسار حول استخدام الدورية اإللكرتونية

النرش  الورقية يف ظل  العلمية  الدورية  أدرجنا سؤااًل حول مستقبل  نتناوله  الذي  املوضوع  ولطبيعة 
اإللكرتوين، فكانت نسبة الذين يرون صدورها يف كال الشكلني بـ %4)، أما الذين يرون زواهلا فقدرت 
نسبتهم بـ %16.36، يف حني امتنع بعض األساتذة عن اإلجابة، مما يفرس عدم إدراكهم للتحوالت 
للمشكالت  متعددة  حلواًل  أوجد  اإللكرتوين  النرش  ظهور  إن  احلديثة.  التقنيات  أحدثتها  التي 
املطروحة، ووفر خيارات إضافية أخرى من حيث الشكل الرقمي واإلتاحة واالشرتكات وغريها. 
حة  ومن هذا املنطلق طرحنا سؤااًل حول استخدام الدورية اإللكرتونية العلمية، فكانت اإلجابة مرجِّ
لالستخدام بنسبة قاربت النصف من جمموع اإلجابات املدروسة، وهذا يدل عىل أن األستاذ حريص 

عىل الوصول إىل املقاالت العلمية بشتى الطرق التقنية احلديثة املتاحة له.

عدم توافرها السعر املرتفعلغة الدوريةأخرى
بالعدد الكايف
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وإذا كانت النسبة املتبقية واملقدرة بـ 45.91% ال تستعملها فهذا راجع ربام جلهلها بوجود مثل هذا 

النوع من املصادر اإللكرتونية، كام أن نقص التدريب وعدمه لدى بعضهم له دور سلبي يف إحداث 

القطيعة مع الدورية اإللكرتونية.

49.09
45.91

5.00
äÚã 
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الشكل 04 استخدام الدورية اإللكرتونية

5/2/3–استفسار حول طرائق النرشاإللكرتوين للدورية العلمية األكثر مالءمة:

من خالل تأمل واقع النرش اإللكرتوين وقضاياه: يتضح أن هناك ثالث طرائق حاليًا هلذا النوع من 

النرش))28((، هي:

النرش عن األقراص املضغوطة املختلفة.   .

.)E-BOOK( النرش عن طريق  .

 World.( الشبكة العنكبوتية )النرش عن طريق شبكة اإلنرتنت أو النرش عىل صفحات الويب  .

Wide Web = www

ومجهور،  ورسالة  وخربة  ميزانية  إىل  املدجمة  األقراص  طريق  عن  االلكرتوين  النرش  صناعة  وحتتاج 

فضاًل عن التعامل مع الرشكات واملؤسسات التي تنتج هذه االسطوانات، وهي تستوعب–إىل جانب 

)8)(  شاهني ، رشيف كامل.املرجع السابق.ص.)9.

نعم 

ال

عدم إجابة
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الورق،  الفيديو، والطباعة منها عىل  الثابتة واملتحركة، ولقطات  النص املكتوب–الصوت والصورة 
والنسخ منها إىل احلاسوب، وأي ملف عىل القرص الصلب الستخدامه أو توظيفه طبقًا الحتياجات 
ل اإلتاحة املوجودة عىل اإلنرتنت نظرًا إىل وجود التحيني الفوري  املستخدم. وقد كانت الغالبية تفضَّ

للمقاالت العلمية من جهة، وتوافر التفاعلية للمستفيد مع املؤلف والنارش.

َترَبة ترى النرش عرب األقراص املضغوطة ذا فائدة كربى، ذلك أن القرص يتيح  إال أن نسبة أخرى ُمعنْ
تاوفر  عدم  أن  كام  يالئمه.  الذي  الوقت  ويف  وإمكانه  أستاذ  كل  ظروف  حسب  املبارش  غري  البحث 
اإلمكانات بصورة كافية هو السبب الرئيس لعدم استخدام الدورية من خالل الشبكات املحلية، إىل 

جانب عددها الضئيل.
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الشكل 05 طرائق النرش اإللكرتوين للدورية العلمية األكثر مالءمة

6/2/3–استفسار حول طرائق البحث للعثور عىل الدورية اإللكرتونية العلمية عرب اإلنرتنت

ومن البدهي أن معرفة عناوين الدوريات اإللكرتونية ذات العالقة بالتخصص العلمي يتطلب استخدام 
التقارب الكبري بني نسبتني؛ أوالمها  انتباهنا هو  إليها. وأهم ما لفت  عدة طرائق تيرس سبل الولوج 
طلب املعلومات عرب الربيد اإللكرتوين 33.99%، وثانيتهام استفسار األساتذة والباحثني32.01%؛ 

ويرجع ذلك إىل مبدأ اقتصاد الوقت، وتوفري اجلهد، واالستجابة الرسيعة لألسئلة املطروحة.

النرش عرب قواعد املعلومات النرش عرب اإلنرتنت
املحلية

النرش عرب األقراص املغضوطة
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مى بـ)Contre remboursement( عىل شبكة اإلنرتنت، ومعناه طلب أشياء عن طريق  ُيسَّ وهناك ما 
الربيد اإللكرتوين ثم استالم عينة من املطلوب وبعدها يدفع الزبون الثمن، وهو ما يمكن وقوعه مع 

انتقاء مقال علمي إلكرتوين وطلبه عىل شبكة اإلنرتنت.

يف  تأخره  إيعاز  ويمكن   ،%20.13 بنسبة  الثالثة  املرتبة  يف  كان  فقد  البحث  حمركات  استخدام  أما 
الرتتيب إىل عدم حتكم األستاذ يف تقنيات البحث عرب اإلنرتنت، فمن سامت اإلنرتنت الدخول املبارش 
ن من وضع أدوات البحث العامة  إىل مواقعها والبحث يف بنوك املعلومات ومواقعها، ذلك أهنا متكِّ
املؤلفني،  عن  البحث  يمكن  نفسه  وباألسلوب  للموضوعات،  تبعا  البيبليوغرايف  البحث  خدمة  يف 
واجلمعيات، واملؤمترات، والدوريات، والنرشات، وكذلك عن عناوين النارشين، وحتى األفراد يف 
بعض األحيان، وقد استطاعت هذه الطريقة يف البحث–يف حاالت كثرية–حتقيق نجاحات ملحوظة 
دون إضاعة يف الوقت واملال، ومجيع هذه العناوين يمكن احلصول عليها يف األدلة والنرشات املوجودة 

يف رابط الواب.

ويمكن لألستاذ اجلامعي أثناء بحثه عن معلومة أو عن دورية إلكرتونية علمية أن يستعني بأدلة البحث 
 catalogue أو امُلرشد أو الكتالوج )Web directory( حيث ُيَعدُّ دليل الويب ،)Search directories(
)or guide( وسيلًة أخرى للبحث عن املعلومات يف شبكة الويب العاملية. وخالفًا ملحركات البحث 
م عادًة حسب موضوعات عامة  بة )ُتَنظَّ مة وُمرتَّ حيوي دليل الويب–وهو موقع عىل الويب–روابَط ُمنظَّ
وأخرى فرعية( ُتؤدي إىل مصادر املعلومات. وُتننَْشأ هذه األدلة من ِقَِبل بعض اجلهات أو املؤسسات، 
وُتصنف  م،  وُتنظَّ وُتراَجع،  وجُتَمع،  إليها،  الروابط  ستشري  التي  املعلومات  مصادر  حتديد  جيري  ُثمَّ 

لُتوَضع يف النهاية يف أدلة الويب.
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الشكل 06 طرائق البحث للعثور عىل الدورية اإللكرتونية العلمية عرب اإلنرتنت

ذلك  ومرد  13.86%؛  وهي  نسبة  أضعف  سجل  فقد  األخبار(  جمموعات  )وهو  اخليارالرابع  أما 
كثري  إليه  يفتقر  ما  عليها.وهو  تدريب  وفرتات  النقاش،  طرائق  ملعرفة  إضافية  مهارات  يتطلب  أنه 
من األساتذة، بخاصة يف اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتامعية. وُتَعدُّ جمموعات األخبار من أهم 
اخلدمات التي توفرها شبكة اإلنرتنت لعدد ال هنائي من الباحثني؛ مِلَا تقدمه هلم من إمكانات املناقشة 

إىل أبعاد ال حدود هلا.

وقد  إجابة؛  أي  جتد  فلم  االستفسار  يف  )أخرى(  خيار  حتت  وضعناها  التي  اإلضافية  املجاالت  أما 
يرجع ذلك إىل عدم فهم السؤال، أو إىل جهل كثري من األساتذة اجلامعيني لتلك املجاالت امُلتاحة عرب 
شبكة اإلنرتنت. كام نرجح احتامل وجود فئة من العينة املدروسة تعلم بوجود تلك املجاالت ولكن ال 

تستعملها ألسباب تقنية متعلقة بالبنى التحتية لشبكات االتصال عرب اجلامعة.

وعىل الرغم من ذلك فإن اإلنرتنت توفر أنواعًا أخرى تسهل االحتكاك الرسيع واملبارش بشتى الطرائق 
املمكنة، ومنها املشاركة يف املؤمترات اإللكرتونية، إذ يمكن لألستاذ أو الباحث املشاركة عرب اإلنرتنت 

استفسار األساتذة جمموعة األخبارأخرى
والباحثني

البحث عرب 
حمركات البحث 
العربية واألجنبية

طلب املعلومات
عرب الربيد
اإللكرتوين
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بشكل  التخاطب  يتم  حيث  واحلوار  النقاش  ويمكنه   ،)Video Conferencing( املرئية  املؤمترات  يف 
حي عىل اهلواء بالصوت والصورة، كام تتوفر فرصة التخاطب يف اللحظة نفسها بوساطة ما يمكن أن 
نسميه )التخاطب الكتايب االلكرتوين املتزامن “Relay–Chat”(، حيث يكتب الشخص ما يريد قوله 
بوساطة لوحة املفاتيح والشخص املقابل يرى ما يكتب يف اللحظة نفسها، فريد عليه بالطريقة نفسها 
مبارشًة بعد انتهاء األول من كتابة ما يريد وكذا التخاطب الصويت )Voice–conferencing( حيث يتم 

التخاطب صوتيًا يف اللحظة نفسها هاتفيًا عن طريق اإلنرتنت.

ومل يعد احلديث مقترصًا عىل مصطلح )البحث( بل تعداه إىل مفهوم )االنتقاء( للمعلومات الدقيقة 
واملتخصصة جدًا، وذلك يف ظل توافر أدوات تساعد عىل ذلك، ومنها )Infoscan( الذي يسمح بانتقاء 
تقوم  التي   )Sift( أداة  وكذا  املستفيدين.  ِقَبل  من  املعَلنة  املتخصصة  االحتياجات  حسب  املعلومات 
باالختيار انطالقًا من احلجم اهلائل من املعلومات، وحتديد املعلومات الواضحة التي تلبي احتياجات 

املستفيدين))29(( .

إن نجاح الولوج إىل الدورية العلمية عرب اإلنرتنت وطيد الصلة بالظروف املرحية لألستاذ واملساعدة 
عىل إرضائه، ومنها طبيعة املكان التي جتد تفضياًل وأولوية عىل أمكنة أخرى.

7/2/3–استفسار حول صعوبات االستفادة من الدورية اإللكرتونية العلمية عرب اإلنرتنت:

وأهم مالحظة يف جمموع اإلجابات حول هذا اجلانب هي التقارب الكبري يف نَِسب أربعة عوائق وهي: 
ضعف االتصال الشبكي عرب اإلنرتنت، وعدم معرفة طرائق االستخدام، وعائق اللغة، واالنقطاعات 
الفجائية لعملية الربط باإلنرتنت؛ مما يدل عىل عدم وجود مشكل صغري وآخر عويص، وعىل حدة 

املعاناة التي يقاسيها األستاذ اجلامعي للولوج إىل الدورية اإللكرتونية عرب اإلنرتنت.

ب بعض األساتذة عىل البحث يف شبكة  أما عدم معرفة طرائق االستخدام؛ فهذا يرجع إىل نقٍص يف َتدرُّ
ب لكيفية البحث عن الدوريات اإللكرتونية العلمية  اإلنرتنت من جهة، وافتقار معظمهم إىل التدرُّ

(29)  Nouali,Omar.filtrage de l’ information.Revue de l' information scientifique et technique.
vol7,n°02, p34..
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ويف روابطها التشعبية. ويتحمل جزءًا من هذه املسؤولية املكتبي اجلامعي؛ ألن تدريب املستفيدين جزء 
من خدماته األساسية، وبخاصٍة إذا علمنا أن كثريًا من املستفيدين يعزفون عن اللجوء إىل املكتبيني، 
من  الفعالة  اإلفادة  عىل  القدرة  املستفيدين  إكساب  أوهلام  أساسيني:  هدفني  حيقق  التدريب  جيعل  مما 
مجيع مصادر املكتبة، وثانيهام جذب القراء واملستفيدين نحو املكتبي الستشارته واالستفادة من مجيع 
املكتبة  يف  املكتبي  تكوين  نقائص  من  العلمية  اإللكرتونية  الدوريات  عىل  التدريب  ان  إال  خدماته. 
املركزية بجامعة منتوري، وذلك النطالق عملية االشرتاك منذ شهور فقط، كام سبق الذكر. ومن هنا 
ب هو املستفيدين، ونخص بالذكر املكتبيني بدرجة تقنيني  فمن اأَلوىل تدريب هذا املكتبي قبل أن يدرِّ

وملحقي أبحاث فام فوق.

اجتامعيًا  متغريين  جدد  مستفيدين  يوميًا  يستقبل  وهو  بخاصة  اجلامعي  املكتبي  تكوين  أمهية  وتربز 
من  العديد  من  نهم  ومتكُّ الشبكية  للثقافة  واكتساهبم  اإللكرتوين،  الفضاء  حميط  مع  تأقلمهم  بفضل 

تقنيات اإلبحار عىل اإلنرتنت.
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الشكل 07 صعوبات االستفادة من الدورية اإللكرتونية العلمية عرب اإلنرتنت

االنقطاعات 
الفجائية لالتصال 

باإلنرتنت

عدم معرفة طرائق تكلفة البحثعائق اللغة
االستخدام

ضعف االتصال 
الشبكي عرب 

اإلنرتنت
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وال يفوتنا التذكري بأن نقص الثقافة اإللكرتونية له دور كبري يف العقبات التي جيدها األستاذ اجلامعي. 
ومن هنا يمكن اإلشارة إىل بعض األنظمة الفعالة التي يوفرها النرش اإللكرتوين سواء يف اإلنرتانت 
أو اإلنرتنت، وهي األنظمة القادرة عىل تسهيل عملية مشاركة األفراد للمعلومات من خالل إدارهتا 

وحتديثها ونرشها.

وعىل الرغم من كل ما سبق ذكره من صعوبات؛ إال أن البدائل اجلديدة واملميزات التي وفرهتا الدورية 
كل  واستغالل  استعامهلا  عىل  اإلقبال  إىل  اجلامعي  األستاذ  تدفع  اإلنرتنت  عرب  العلمية  اإللكرتونية 

اإلجيابيات التي تنفرد هبا.

3/2/8–استفسار حول مميزات الدوريات اإللكرتونية العلمية عرب اإلنرتنت:

عرضنا يف قائمة االستفسار عدة مميزات، وقد لفت انتباهنا وجود فارق بسيط جدًا بني نَِسب مخس 
خصائص، وذلك من خالل الردود املدروسة لألساتذة اجلامعيني؛ وهي: الروابط التشعبية، وتوفر 
النصوص الفائقة، واخلصوصية امليلتيميديالية، وتفاعلية املستفيد، وإمكانية الطبع حسب االحتياجات. 
ويمكن إرجاع هذا التقارب إىل العالقة العضوية التي تربط هذه العنارص مجيعها، واليمكن إيضاح 

ذلك إال من خالل رشح هذه املفهومات والتقنيات.

مصادراملعلومات  ختص  التي  تلك  تعقيدًا،  واألقل  األكثرسهولة  الفائق  النص  نظام  تطبيقات  وُتَعد 
املحتوية عىل كثري من اإلحاالت(انظر.. وانظر أيضًا)فيام بني فقراهتا، ومنها الكتب الدينية والقواميس 

واملوسوعات، وكذا كتب املواد القانونية.

واملؤلف؛  النارش  مع  اإلنرتنت  عرب  واملبحر  للقارئ  املمنوحة   )Interactivity( التفاعلية  مفهوم  أما 
التحاور  الدورية وإتاحتها من جهة، ويف  انتقاداته ومقرتحاته يف طريقة عرض  ُيبدي  فتتجىل عندما 

املبارش الذي يسمح بالتغذية الراجعة )Feedback( بأفكاره وتبادله للمعلومات.
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الشكل 08 ميزات الدوريات اإللكرتونية العلمية عرب اإلنرتنت

واستخداماهتا؛   )Multimédia technology( املعلومات  تقنية  جمال  يف  الرسيعة  التطورات  ظل  ويف 
وعرض  املعلومات  معاجلة  ت  تعداّ جماالت  يف  الشخصية  احلواسيب  استخدام  املمكن  من  أصبح 
ملونة،  رسوم  مع  مولَّفة  عالية،  مواصفات  ذات  متحركة  مرئية  عروض  إىل  واألرقام،  النصوص 
Multimédia،Hype والصوت الذي تصاحبه املؤثرات السمعية واملوسيقى، ويستخدم يف اإلنجليزية
rmédia،Interactive Multimédia. والتوليفة التفاعلية مادة غري خطية )Non linear(، وغري مطبوعة 

(Non print( )وبإضافة صفة التفاعلية )Interactive( إىل التوليفة تظهر مقدرة املستخدم عىل التفاعل 

مع هذه التقنية، ومن دون حدوث صور تفاعل املستخدم مع هذه األوعية تصبح التوليفات التفاعلية 
جمرد منتجات تلفزية مكلفة))30((.

أما البحث اإللكرتوين والعرض املتنوع لنصوص املقاالت يف أشكال خمتلفة فقد مثاًل أضعف نسبة 

)0)( فرسوين، فؤاد محد رزق.التوليفات التفاعلية :معاجلة وعائية تنظيمية تطبيقية. جملة دراسات عربية يف املكتبات واملعلومات. 999)،مج 
4،ع )،ص47.

إمكانية طبع ما هو 
مطلوب فقط

فسح املجال 
لتفاعلية املستفيد

وجود الصورة 
والصوت مع 

النص

العرض املتنوع 
لنصوص املقاالت

إمكانية إجراء 
البحث اإللكرتوين

توافر النصوص 
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توافر الروابط 
التشعبية بني دورية 

وأخرى
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متقاربة بينهام، ويمكن إرجاع ذلك إىل عدم حتكم األستاذ اجلامعي يف عمليات البحث اإللكرتوين عرب 
التي  باملعامالت  البحث  تقنيات هذا  تتوفر عليها  التي  اهلائلة  القارص لإلمكانات  اإلنرتنت، والفهم 

تطرقنا إليها عند احلديث عن حمركات البحث يف االستفسار اخلاص به.

 ،)Real time( ق هو اإلفادة من املقال العلمي بصيغة الوقت احلقيقي، الذي ُيَعربَّ عنه بـ قَّ وأهم ما حُيَ
إجراء  العلمية. ويشمل  اإللكرتونية  الدورية  إىل  فيها  ينفذ  املستفيد يف كل حلظة  يتحقق رضا  عندما 
أدوات  وضع  من  ن  متكِّ أهنا  وذلك  ومواقعها،  املعلومات  وبنوك  املواقع  خمتلف  اإللكرتوين  البحث 
البحث العامة يف خدمة البحث البيبليوغرايف تبعًا للموضوعات، وباألسلوب نفسه يمكن البحث عن 
النارشين، وحتى  والدوريات، والنرشات، وكذلك عن عناوين  املؤلفني، واجلمعيات؛ واملؤمترات، 
األفراد يف بعض األحيان، وقد استطاعت هذه الطريقة يف البحث يف حاالت كثرية حتقيق نجاحات 

ملحوظة دون إضاعة يف الوقت واملال))31((.

يف حني أن العرض املتنوع للمقاالت أو الدوريات مل يشكل اهتاممًا كبريًا من ِقَبل العينة املدروسة؛ ألن 
املبحوث  العلمية وثرائها، ومدى حتقيقها لالحتياجات  املقاالت  ب أواًل عىل مضمون  تركيزها ينصُّ
عنها. كام أن خمتلف األشكال املتاحة هلا املضمون نفسه مع فوارق مرتبطة بكل شكل، وهو أمر سنراه 

الحقًا يف حتديد مميزات كل منها.

وجتدر اإلشارة إىل أن أسلوب العرض لكل شكل له دور كبري يف حتديد طريقة االستعامل للدورية 
املبارشة، والقراءة اإللكرتونية  القراءة اإللكرتونية  املتاحة عرب اإلنرتنت؛ فهناك  العلمية  اإللكرتونية 
غري املبارشة، األوىل تكون عرب اإلنرتنت، والثانية بعد حتميل الدورية عىل احلاسوب أو عىل القرص 
األوىل  اإللكرتونية  القراءة  يهام  نسمِّ أن  ويمكن  احلاسوب،  شاشة  عىل  تتم  قراءهتا  أن  إال  املضغوط، 
وهي إجبارية، إذ ال يمكن حتديد جدوى مقال إال بعد قراءته، ثم حتديد طريقة استعامله، إما طبعه 

واستغالله ورقيًا أوحتميله واالحتفاظ به عند الرضورة.

)))(  عنرب، حممد ، اإلنرتنت يف الوطن العريب مابني االسرتاتيجية والتطبيق جملة املعلومايت 998)، مج7، ع)7 ص)).
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9/2/3–استفسار حول طريقة االلستخدام املفضلة للدورية اإللكرتونية العلمية عرب اإلنرتنت:

وحول سؤال يتعلق بتحديد الطريقة التي يفضلها األساتذة اجلامعيون الستغالل الدورية اإللكرتونية، 
حة االستعامل الثنائي للدورية  بني القراءة اإللكرتونية والقراءة بعد الطبع؛ كانت اإلجابة العالية مرجِّ
اإللكرتونية بـ 42.15%. وتفسري ذلك أن اإلمكانات املتوفرة لألستاذ اجلامعي يف املخرب بخاصة ويف 
اجلامعة بعامة تسهل له ثنائية االستخدام. كام أن تعدد طرائق التدريس وتنوع العروض يف امللتقيات 

والندوات أكسب األستاذ اجلامعي روح التجديد ومواكبة التطورات التقنية احلديثة.

26.03

31.82

42.15 ÇáÅÓÊÚãÇá ÇáÅáßÊÑæäí
ÇáÅÓÊÎÏÇã ÈÚÏ ÇáØÈÚ
ßáÊÇåãÇ

الشكل 09 طريقة االستخدام املفضلة للدورية اإللكرتونية العلمية عرب اإلنرتنت

ل استعامهلا: 10/2/5–استفسار حول أشكال الدورية اإللكرتونية العلمية املفضَّ

ال يمكن إغفال اإلشارة إىل أن نوعية القراءة للدورية اإللكرتونية عرب اإلنرتنت تتحدد إىل درجة كبرية 
 ،)PDF( النصوص  نظام محل  أشهرها:  من  معيَّنة  أنظمة  وفق  الشبكة، وذلك  املتاح عىل  حسب شكلها 
ونظام النصوص الفائقة )HTML(، ونظام النصوص االمتدادية )XML(. وقد وضعنا سؤااًل متعلقًا هبذه 
األنواع الثالثة، فكانت اإلجابة أكثر ترجيحًا لنظام )HTML(، بنسبة عالية جدًا هي 64.97%، وهذا مِلَا 

يتميز به هذا الشكل من خصائص متعددة سبق أن ذكرناها يف مميزات الدورية اإللكرتونية عرباإلنرتنت.

أما ثاين خيارللشكل الذي نال استحسان األساتذة اجلامعيني فهو نظام محل النصوص )Pdf( وذلك 
به غري موجودة يف  نقائص مرتبطة  إىل  يرجع  النسبة األوىل )33.76%(؛ وذلك  مثَّلت نصف  بنسبة 

االستعامل اإللكرتوين

االستخدام بعد الطبع

كلتامها
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نظام.)Html( إال أن )Pdf( يتوفر هو اآلخر عىل مميزات ال توجد يف غريه من األنظمة األخرى؛ إذ 
ُيَعد املعيار العاملي املستخدم يف نرش الوثائق إلكرتونيًا، فهو يسمح بتضمني الصور واألشكال البيانية 
وقبول الربط التشعبي، فهو حيافظ عىل الشكل العام للملف األصيل، ويمكن استخدامه يف أي منصة 
)plate-forme( أو نظام، ويتميز بأن ملفاته مضغوطة وقابلة للمشاركة يف الشبكة، مع إمكانية منع 

الطبع أو النسخ املبارش، ويمكن استخدام كلمة عبور لفتح امللف.

أما اخليار الثالث الذي وضعناه يف االستفسار، واملتعلق بنظام النصوص االمتدادية )XML( أو لغة العالمة 
القابلة لالتساع؛ فكانت اإلجابة عنه ضعيفة جدًا، إذ مل تتعدَّ 1.27%. وهذا راجع إىل أن هذا النظام حديث 
جدًا، ومل يلَق الصدى والشهرة اللتني يتمتع هبام النظامان السابقان. وهذا ال يعني أنه ال يتوفر عىل إجيابيات 
التي ولَّدت  القصور املالَحظة يف نظام )HTML(، هي  إذ إن أوجه  العكس هو الصحيح،  به، بل  خاصة 

احلاجة وأدت إىل ابتكار )XML( ومن هنا فإن اجلهل باليشء ال يعني عدم جدواه أو نكران فائدته.

وتتضح األمهية القصوى لـ )XML(؛ فهي ليست بضخامة لغة SGML وتعقيدها، وهي ليست ببساطة لغة 
)HTML( وسطحيتها ومجودها، ويمكن بوساطة هذه اللغة إنشاء وثائق يمكن استعراضها من أي متصفح أو 
أي برنامج ُمَعداّ للتعامل مع لغة )XML( وباختصار فإن لغة )XML( هي طريقة لوصف البيانات وهيكلتها 

عىل اإلنرتنت بحيث يمكن لربامج مثل قواعد البيانات االستفادة من هذه البيانات والبحث فيها.
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ل استعامهلا الشكل 10 أشكال الدورية اإللكرتونية العلمية املفضَّ
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كانت  اإلجابة  أن  إال  اإللكرتونية؛  للدورية  أخرى  أشكال  لِذكر  جمااًل  وضعنا  أننا  من  الرغم  وعىل 
منعدمة.مما يدل عىل جهل بعض األساتذة لكثريمن األشكال املتوفرة للدورية اإللكرتونية العلمية عرب 
اإلنرتنت، ومنها النسق )PostScript( وهو أقل استخدامًا، إذ إنه ُيستعمل يف نرش املقاالت وبخاصة 
 )GSview( العلمية منها، ويتميز أيضًا بصغر محل ملفاته املضغوطة، والربنامج املخصص للقراءة هو
 PS بالنسق  امللفات  عىل  واحلصول   ،)OS/(( النظام  أو   )MS-Windows( النظام  حتت  ُيستخدم 
سهل وذلك باستخدام الطابعات الليزرية )imprimantes laser PostScript( والطبع تكون خمَرجاته 
 ،GSview باستخدام الربنامج )Pdf( ؛ ويمكن توليد ملفات بالنسق)PostScript( يف ملف ذي نسق

)pdfwrite( وذلك بطبع املخرجات يف ملف، برشط اختيار الصيغة

ى صيغ ملفات الصور  وكل هذه األشكال هي أشكال نصية، إذ إن هناك أشكااًل أخرى صورية ُتَسمَّ
)Image File Formats( ومنها الصيغتان )GIF( و)JPEG( ومها الصيغتان األكثر استخدامًا يف ملفات 
 )JPEG( ل استخدام كلٍّ منهام يف حاالت معينة؛ فالصيغة الصور املنشورة يف مواقع الويب، ولكن ُيفضَّ
 )compression ratio( ُتتيح نسبة ضغط )JPEG( ل استخدامها للصور الفوتوغرافية؛ ألن صيغة ُيفضَّ
ض حجم ملف الصورة الفوتوغرافية الذي يكون كبريًا يف العادة، أما الصيغة )GIF( فهي  عالية ختفِّ
تعتمد جدول  الصيغة  معينة؛ ألن هذه  تطبيقات  باستخدام  املبنية  الكمبيوتر وصوره  لرسوم  أصلح 
ألوان ذا )5) لونًا؛ مما جيعل ملفاهتا أصغر حجاًم وأرسع تنزياًل. وهنالك أيضًا صيغة )TIFF( التي 
ج الرمادي، وصيغة BMP التي تكون ملفاهتا  ُيمكن استخدامها يف مسح وختزين الصور ذات التدرُّ

نة من نقاط ضوئية. نة عىل شكل خريطة مكوَّ خمزَّ

11/2/3–استفسار حول سلبيات الدوريات اإللكرتونية العلمية عرب اإلنرتنت

وعىل الرغم من اإلجيابيات التي تالزم الدوريات اإللكرتونية العلمية عرب اإلنرتنت؛ إال هناك سلبيات 
يعاين منها األساتذة اجلامعيون، سواء أثناء عملية البحث أو خالل القراءة اإللكرتونية، أو ما يتعلق 

بطريقة العرض عىل شبكة اإلنرتنت.

اإلبحارعىل  أثناء  الرئيسة  البحث  نقاط  فقدان  السلبيات متثل  إجابة حول هذه  أعىل  ومن هنا كانت 
البحث  تقنيات  معرفة  بعدم  ذلك  تفسري  ويمكن  بـ23.93%؛  نسبتها  رت  ُقدِّ وقد  اإلنرتنت،  شبكة 
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سالفة الذكر، ومن ثم تيه األستاذ وسط الزخم اهلائل من املعلومات، عرب الروابط التشعبية املتعددة 
وغري املتناهية؛ مما ينسيه حمطات الكلامت املفتاحية األوىل.

الدوريات  عناوين  وقلة  استيعاهبا،  وصعوبة  املعلومات  تشعب  مها:  عائقني  نسبة  تقاربت  حني  يف 
اإللكرتونية املتاحة مقارنًة بالدوريات الورقية.

من  بيِّنا  اختالفا  ختتلف  التعطيل  معدالت  أن  كام  التعطيل.  صفة  انتشار  إىل  ذلك  يؤدي  أن  ويمكن 
موضوع آلخر. وكقاعدة عامة فإن حوايل %0) من املقاالت العلمية والتقنية تدخل ذمة التاريخ سنويًا 
والتعطيل هو فقدان املقاالت القيمة العلمية وعدم حاجة الباحث واملختص إليها. ))32(( أما السلبيات 
الدورية  عىل  لالطالع  املتاحة  السنوات  كفاية  عدم  وهي  ذلك،  من  أقل  نسبتها  كانت  فقد  األخرى 
اإللكرتونية، أي ضعف عملية األرشفة ألعداد الدورية املاضية. وهو أمر غري حمسوم بني النارشين 
األستاذ  استغالل  دون  حيول  العائق  هذا  ظل  وهلذا  املهمة،  هبذه  يضطلع  أهيم  واملكتبيني:  واملؤلفني 
اجلامعي للمقاالت السابقة، التي ال يزال حيتاج إليها؛ لعدم فقدان قيمتها العلمية، أو إلثبات صحة 

استشهاداته العلمية الراجعة.
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الشكل 11 سلبيات الدوريات اإللكرتونية العلمية عرب اإلنرتنت

)))( خليفة، شعبان عبد العزيز. التوثيق اآليل ودوره يف اختزان و اسرتجاع املعلومات.جملة عامل املعلومات واملكتبات 
والنرش. 000)ج)،ع)،ص8).

االنقطاع أخرى
النهائي لبعض 
العناوين دون 

إعالم

عدد السنوات 
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بضامن  العالية  العلمية  الكفاءات  ذي  ل  املؤهَّ املكتبي  ِقَبل  من  عاجل  حل  إجياد  رضورة  حيتم  وهذا 
طلبات  حمط  تكون  والتي  اإلنرتنت،  عرب  العلمية  اإللكرتونية  الدوريات  لعناوين  األرشفة  عملية 
األساتذة والباحثني وتلبي رغباهتم. إذ يمكن إجراء عملية األرشفة عن طريق التحميل عىل األقراص 
املضغوطة )GRAVER( لعناوين الدوريات التي تشرتك فيها املكتبات اجلامعية؛ ذلك ألن التكاليف 
الباهظة لالشرتاك ال يمكن أن تقترص عىل عملية الولوج واستغالل الدورية اإللكرتونية فقط.ويمكن 

مة بتتابع زمني متسلسل. ختصيص كل قرص مضغوط يمثل سنة كاملة أو عدة سنوات مرقَّ

3/2/12–استفسار حول اإلسهام يف مقاالت يف دورية الكرتونية علمية عرب اإلنرتنت:

بام أننا نتحدث عن سلبيات الدوريات اإللكرتونية العلمية عرب اإلنرتنت؛ فإن عائقًا كبريًا ارتبط هبا 
استقرارية  وهوال  إليها  االحتياجات  وتلبية  طبيعتها  حتديد  عىل  االتفاق  يزال–أمام  نشأهتا–وال  منذ 
املستفيدين  من  كثريًا  حيرم  مسبق  إعالم  املستمردون  والتعديل  الفجائي  التغيري  إن  العلمي.إذ  املقال 

وجيعل املقال ال حيقق رضا غالبيتهم.

وطيدة  عالقة  ذو  فهو  اإلنرتنت؛  عىل  إلكرتونية  دورية  يف  علمية  مقاالت  يف  اإلسهام  خيص  فيام  أما 
منهم–يف  الباحثني  اجلامعيني–وبخاصة  لألساتذة  دور  من  والبد  الذكر،  اآلنفة  املشكالت  بجميع 
تذليل العقبات ألنفسهم ولغريهم، وال ينتظرون احلل االفرتايض السحري دون إسهاماهتم. وهناك 
 North(جهود لتجارب سابقة، ومنها تعاون أربعة من املتخصصني يف جامعة والية نورث كارولينا
Carolina State University( يف إنتاج دورية إلكرتونية علمية، يتم مراجعتها وحتكيمها من ِفَبل زمالء 

يف التخصص )Peer-Reviewed(، وهي تصدر ثالث مرات يف العام:سبتمرب، جانفي، ماي. وُتتاح 
جمانًا للجمهور واملكتبات من خالل الربيد اإللكرتوين .

وقد الحظنا أن نسبة األساتذة الذين يسامهون بمقاالهتم يف دورية الكرتونية علمية عرب اإلنرتنت أقل 
من املتوسط، إذ مل تصل إىل ثلث العينة املدروسة وقدرت ب %31.48.

الباحث  بخاصة  اجلزائري،  اجلامعي  لألستاذ  بالنسبة  التجربة  حداثة  إىل  ذلك،  إرجاع  وباإلمكان 
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منه، وإىل تفضيله التعامل مع الدورية العلمية الورقية، التي تضمن له حقوق التأليف وجتنبه خماوف 
االحتيال عىل مقاالته العلمية.إال أن ذلك ال يكفي كمربر لعدم نرش تلك املقاالت، يف إطار وحدات 
متعاونة فيام بني الباحثني، تشكل احتادا يضمن هلم احلقوق ويعزز تطوير البحث العلمي.إذ يمكنهم 
حتويل مقاالت الدورية عىل شكل pdf بواسطة برنامج  Adobe Acrobat املتوفر جمانا.كام أن تنزيله عىل 

احلاسوب، وحتويل املقاالت األصلية إىل شكل pdf ال تتطلب مهارات عالية.
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الشكل 12 اإلسهام بمقاالت يف دورية إلكرتونية علمية عرب اإلنرتنت

ومِلَ ال يبادر األستاذ الباحث بإنشاء موقع واب خاص به، ليعرف زمالءه الباحثني من كل اجلامعات 
ل له عمليات االتصال معهم وتبادل اجلهود العلمية واخلربات التقنية، وبخاصة عرب  العاملية، وُيَسهِّ

جمموعات األخبار سالفة الذكر.

ويشكل هذا اإلسهام يف نرش املقاالت العلمية عرب اإلنرتنت عاماًل مهاًم يف تذليل العقبات التي تعرتض 
انتشار الدورية اإللكرتونية العلمية عرب اإلنرتنت، ويفتح اآلفاق واسعًة لتطورات إجيابية، قد تفوق 
توقعات املختصني. وهلذا طرحنا استفسارًا حول مستقبل هذا النوع من الدوريات العلمية، فكانت 
اإلجابة تعربِّ عن تفاؤل كبري من ِقَبل غالبية األساتذة اجلامعيني، إذ مثَّلت نسبة املجيبني بإمكانية التطور 
الرسيع 80.56%؛ مما يدل عىل إدراك تام ووعي حقيقي بالتطورات املتسارعة للتقنيات احلديثة؛ والتي 

سيستمر تأثريها بشكل إجيايب عىل حياة الدورية اإللكرتونية العلمية عرب اإلنرتنت.

نعم

ال
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13/2/3– استفسار حول مستقبل الدورية اإللكرتونية العلمية عرب اإلنرتنت:

أما النسبة الضعيفة للذين يرون بالتطور البطيء هلا فيمكن إيعازها ذلك إىل ربطهم هلذا التطور بالواقع 
اجلزائري أكثر من إدراكهم لطرق النرش السربانية املتنوعة التي تتيحها شبكة اإلنرتنت. وعىل الرغم 
من أن النرش العلمي اإللكرتوين للدوريات يف اجلامعة اجلزائرية ال يزال حيبو كالطفل الصغري، إال أن 
االكتفاء  يعني  وال  اإلنرتنت،  العلمية عرب  اإللكرتونية  الدورية  مستقبل  تعميمه عىل  يمكن  ذلك ال 
الفردية واجلامعية  املبادرات  النقد دون املشاركة يف إعطاء تصورات للحلول، ودفع  بإصدار أحكام 
هو  ما  كل  استيعاب  عىل  الباحث  اجلامعي  األستاذ  قدرات  عىل  والربهنة  هلا،  الفعيل  التجسيد  نحو 

مستجد يف ميدان النرش اإللكرتوين للدورية العلمية عرب اإلنرتنت.
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الشكل 13 مستقبل الدورية اإللكرتونية العلمية عرب اإلنرتنت

ويمكن أن نقدم بعض املجاالت هلذا النرش:

نرش األبحاث العلمية: إذ حيتاج الطلبة والباحثون إىل توفر هذه املواد حتت أيدهيم أثناء بحثهم مهام 
املؤلف  من  املواد  عىل  احلصول  طريق  عن  ذلك  يسهل  اإللكرتوين  والنرش  تواجدهم،  أمكنه  كانت 

التطور الرسيعالتطور البطيءاالستقرار
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املثال،  سبيل  فعىل   )Electronic Archives( اإللكرتوين  باألرشيف  َرف  ُيعنْ ما  خالل  من  أو  مبارشًة 
يمكن للقارئ زيارة موقع واحلصول عىل ما يطلبه.

- يمكن ألساتذة اجلامعات نرش أوراق حمارضاهتم إلكرتونيًا ليحصل عليها الطلبة من مواقع األساتذة 
عىل اإلنرتنت. يف هذا السياق حتتوى العديد من املواقع يف شبكة اإلنرتنت عىل أوراق حمارضات متعلقة 

باملقررات التي يقوم أساتذة اجلامعات بتدريسها.

إىل رشاء مرجع  الباحث  اإللكرتوين ال حيتاج  النرش  باستخدام  األكاديمية:  واملراجع  الكتب  - نرش 
ر له املرجع، إذ يستطيع  معنيَّ عن طريق الربيد وال حيتاج إىل أن يطلب من زميل ىف بلد آخر أن يصوِّ
هذا الباحث احلصول عليه إلكرتونيًا. من أمثلة رشكات النرش املتخصصة ىف النرش األكاديمي والتي 
اجتهت نحو النرش اإللكرتوين جمموعة )Bedford، Freeman and Worth Publishing Group(، هذه 
املجموعة كانت تنرش الكتب األكاديمية )Text Books( وتزود الكتب بأقراص مضغوطة CD مرافقة 
أنه يزيد من تكاليف النرش. قامت  الزبائن إال  للكتاب. هذا األسلوب مع أنه جيذب عددًا أكرب من 
هذه الرشكة باالنتقال إىل النرش اإللكرتوين فراحت تنرش كتبها عىل اإلنرتنت بحيث يشرتي الطالب 
من  الرشكات  قللت  الطريقة  هبذه  الدفع،  بعد  إال  عليه  االطالع  يمكنه  وال  اإلنرتنت  من  الكتاب 

التكاليف وحتولت طريقتها من )اطبع ثم وزع( إىل )وزع ثم دع املشرتي يطبع(.

إن التوقعات بأن الدوريات اإللكرتونية سوف تؤدي إىل ختفيض التكاليف واألسعار جانبت احلقيقة؛ 
ألن الواقع يشهد عىل تضاعفها ثالث مرات خالل سنوات قليلة، كام أن مجيع املساعي التي ُبذلت 
إىل  املهمة  العلمية  واملؤسسات  اجلمعيات  من  بعدد  حدا  مما  بالفشل؛  باءت  االرتفاع  هذا  من  للحد 
دخول ميدان النرش، وإصدار الدوريات العلمية يقصد ختفيض أسعارها. وقد نجح بعضهم يف حتقيق 
اخلادمات  أو  املخدمات  بعض  عىل  ووضعها   ،40% حوايل  بلغت  منشوراته،  أسعار  يف  ختفيضات 

)Servers( لكي تعم الفائدة مجيع املستفيدين.

وعىل الرغم من ذلك توجد بعض التسهيالت يف الدفع مثل برامج )احجز واشرِت(، بخاصٍة للدوريات 
التي ال يمكن للمكتبات اجلامعية االستغناء عنها.
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حتديات مستمرة أمام مستقبل الدورية اإللكرتونية العلمية عرب اإلنرتنت:

- حقوق التأليف:

موضوع حقوق التأليف مشكل رئيس يف الدوريات اإللكرتونية عىل خالف الدوريات الورقية: أن 
الدوران  الدوريات اإللكرتونية خيافون من  يتنازل املؤلف عن حقوقه للنارش، يف حني نرى نارشي 
السهل للمقاالت من مستخدم إىل آخر؛ وهلذا يرفضون تطبيق اإلعارة التعاونية بني املكتبات للدوريات 
زًا عىل هذه  اإللكرتونية prêt inter bibliothèques وهلذا كان منتدى النقاش املسمى )Liblicense( مركِّ
النقطة عىل موقعه يف اإلنرتنت، حيث يناقش قضايا حقوق التأليف، واإلعارة التعاونية بني املكتبات، 
واحلق يف استعامل األرشيف....بحامية حقوق النرش وامللكية الفكرية.وذلك ملا يكتنف بث املصادر 
الرقمية يف موقع املكتبة سواء عىل شبكة اإلنرتنت أوعىل الشبكة الداخلية للمكتبة واجلهة التابعة هلا 
املكتبة كثري من املحاذير التي حتتاج لإلجابة عليها القيام بكثري من البحوث والدراسات وسن القوانني 
والترشيعات، ولعل من هذه املحاذير ما يتعلق بضوابط استخدام مصادر املعلومات الرقمية، وكيفية 

محاية حقوق النرش وامللكية الفكرية يف ظل البيئة الرقمية)))(((.

ال توجد مشكالت كبرية بالنسبة إىل حقوق النرش أو امللكية الفكرية يف جمال املواد املطبوعة، فرشاء 
هلا إعارهتا ملن تريد وبأي عدد من املرات بدون احلصول عىل أي ترخيص  املكتبة للنسخة املطبوعة خيوِّ
من مالك حقوق النرش، كام أن املستفيد من املكتبة التقليدية يقوم باستعارة وعاء املعلومات من أجل 

القراءة واالطالع ومن َثمَّ يقوم بإعادته للمكتبة لتقوم هي بعد ذلك بإعارته لشخص آخر.

بينام يف املكتبة الرقمية األمر خمتلف متامًا، فال توجد هناك عملية استعارة أساسًا فاملستفيد يقوم بعملية 
له ملكيته الكاملة، كام أن املكتبة  إنزال مصدر املعلومات الرقمي من موقع املكتبة عىل الشبكة مما خيوِّ
تتيح أي عدد مهام بلغ من عمليات إنزال مصدر املعلومات الرقمي.  وخيشى كثري من املهتمني بحامية 

 cybrarians journal -. ( . بوكرزازة، كامل. الدوريات اإللكرتونية العلمية باملكتبات اجلامعية وأثرها عىل الدوريات الورقية  )(((
.- ع )) )ديسمرب )00)( .- تاريخ اإلتاحة > )) جويلية 0)0) < .- متاح يف :

http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=(0(:————
—(——&catid=49:2010-06-29-05-08-25&Itemid=54
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حقوق النرش وامللكية الفكرية يف هذه احلالة من قيام هذا املستفيد أوغريه بأي عمل غري نظامي ربام 
أنه يف  بغري اسمه، كام  ُتوَضع  قد  أو  الرقمي،  املعلومات  املؤلف من مصدر  فقد معلومات  ينتج عنه 
بعض األحيان ربام تظهر بيانات املؤلف صحيحة وسليمة ولكن قد حيدث تغيري يف حمتويات مصدر 
املعلومات الرقمي وذلك باإلضافة عىل حمتوياته أو احلذف منها بغري علم املؤلف ورغبته، وربام يؤدي 

هذا إىل ظهور اسم املؤلف عىل مادة أو أفكار ختتلف مع معتقداته وقناعاته.

 10-12 بني  املعلومات«  حول«جمتمع  األوىل  العاملية  القمة  انعقدت  التأليف  حقوق  وحول 
وهو  املشاركني  أحد  الفكرية.وذهب  امللكية  حول  أساسا  واملتمحورة  جنيف،  يف  ديسمرب)00) 
)Le Crosnier ،Hervé( إىل أن مناقشة حقوق املؤلف صعبة؛ ألن املواقف املتعارضة غالبًا ما تكون 
املعلومات  جمتمع  يف  مستقرة  غري  احلقوق  هذه  بينها.كامأن  فيام  للتنازل  قابلية  دون  مسبقًا  مرسومة 
املعلومات، وَأَخوياّ يف توزيع  العمل من أجل جمتمع معلومات متساٍ ويف احلصول عىل  وهلذا جيب 
التي حتتفظ بحق تسيري  الصناعات  ِقَبل  املفروض من  املؤلفات واملعارف، وذلك لتجاوز االحتكار 

مجيع املؤلفات األكثر استعاماًل.

د املشارك نفسه بعد هناية القمة–وبالضبط يوم )) جانفي 004) عندما أقدم عىل نرش00) ورقة  وأكَّ
هلا إىل موقع يف اإلنرتنت–أن استمرار املعركة رضوري طاملا أن التقسيم اجلديد  إلكرتونية صغرية حوَّ
ق الالمساواة بني املعلوماتيني اإلنرتنتيني وغريهم، وبني املعلوماتيني  للعامل واملتسارع بخطى كبرية يعمِّ

املرسلني واملعلوماتيني املستقبلني.

- املجانية وضياع حقوق النرش وامللكية الفكرية:

إن السامت التي ربام تتنافس فيها املكتبات الرقمية هي وجود خدمات جمانية لتحميل أعداد كبرية من 
وبدون  أراد  من  لكل  وغريها  وبرامج  ملتيميديالية  وملفات  وصور  نصوص  من  املحوسبة  امللفات 
وجود حد أدنى من عملية التنظيم والتقنني )مع أنه يصعب وضع كل معلومة يف شكل إلكرتوين(؛ لذا 
أثار ذلك محاس املنادين بحقوق النرش ومحاية امللكية الفكرية ونادوا بوجود قوانني وترشيعات أكثر 
قوة ورصامة تنظم هذه العملية، كام أن بعض هذه املكتبات ال متلك أساسًا هذه املصادر الرقمية مما 
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جيعلها خارج قوانني ضامن محاية حقوق النرش وامللكية الفكرية. ويف املقابل حتصل بعض هذه املكتبات 
الرقمية عىل فوائد مادية من هذا البث للمصادر الرقمية، ولكن ال حيصل املسؤول أساسًا عن هذه 

امللفات–وهواملؤلف أوالنارش احلقيقي–عىل أي جزء من هذه املكاسب)4)(((.

ومن خالل استعراضنا السابق لبعض املحاذير التي تعرتض املكتبات الرقمية نجد أن املؤلف خيوض 
ثالثة رصاعات رئيسة يف عامل البيئة الرقمية نوجزها فيام يأيت:

- املؤلف والنارش: حيث النزاع األكرب، إذ يرى كثري من النارشين أمهية تنازل املؤلفني عن حقوقهم 
بينام  املادي،  الربح  وراء  سعيًا  األعامل  هذه  مع  التعامل  يف  حرية  أكثر  جيعلهم  مما  النارشين  لصالح 
نتيجة  الفكرية  امللكية  ومحاية  النرش  لقوانني  االخرتاقات  بعض  حدوث  من  املؤلفني  بعض  يشتكي 
استعامل  التنازل عن حقوقهم اليشمل  أن  يرون  املثال:  للنارشين، فعىل سبيل  النرش  تنازهلم حلقوق 
بعض أجزاء من عملهم مما يؤدي إىل ضياع حقهم يف وجود أسامئهم عىل اجلزء املستخَدم؛ لذلك فقد 

هددوا بكرس هذه االتفاقيات التجارية التي تنازلوا بموجبها عن حقوقهم.

- املؤلف والقارئ: وهذا نزاع من نوع آخر، إذ يطالب املؤلفون بأمهية أن يستخدم إنتاجهم الفكري 
القراء يف توجيه أجزاء من  بينام يرغب بعض  الذي وضع من أجله،  السياق  تغيري ويف  كاماًل ودون 
النص ليناسب قضية معينة، وأن األمر يكون أكثر متعة إذا ُخلط العمل بعمل آخر، ولكن كثري من 

املؤلفني يرون أن حقوقهم تتالشى إذا ُدمج عملهم بعمل مؤلف آخر.

إذ  أنه هوالرصاع األكثر أمهية،  املؤلفني بدأ خيوض رصاعًا أخر يرى فيه  - املؤلف والقانون: بعض 
يرى هؤالء أنه جيب أن تشتمل قوانني محاية حقوق النرش وامللكية الفكرية العاملية عىل تفصيالت دقيقة 
تتواكب مع العامل الرقمي وتضع يف حسباهنا التطور التقني مما يضمن حقوق املؤلف، وحيدد قواعد 
– التزال قارصة يف  النرش الرقمي، إذ إن كثريًا من قوانني حقوق النرش– خصوصًا يف العامل الثالث 

تغطية تفصيالت هذه األمور.

)4)( املرجع نفسه.
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نتائج الدراسة:

يمكن تلخيص نتائج هذا البحث وفق النقاط اآلتية:

- الغرض األساس من استخدام األساتذة اجلامعيني للدورية العلمية هو إعداد الرسالة أو األطروحة 
العلمية، يف حني مل يكن تدعيم املقاييس الدراسية هبا إال يف آخر اهتاممات غالبيتهم.

معيار املحتوى أفضل املقاييس املستخدَمة يف اختيار دورية علمية من بني مثيالهتا.   -
يشكل ارتفاع سعر الدورية العلمية أكرب عقبة أمام اإلفادة منها.   -

جلوء حوايل نصف العينة املدروسة إىل استخدام الدورية اإللكرتونية العلمية.   -
-  إتاحة الدورية اإللكرتونية العلمية عرب اإلنرتنت هي الطريقة األكثر تفضياًل من ِقَبل األساتذة 

اجلامعيني من بني طرائق النرش اإللكرتوين املتعددة.
الدوريات  حول  معلومات  عىل  للحصول  مستخَدمة  وسيلة  أحسن  اإللكرتوين  الربيد  ُيَعد    -

اإللكرتونية العلمية عرب اإلنرتنت.
-  أكرب عائق أمام اإلفادة من الدورية اإللكرتونية العلمية عرب اإلنرتنت هو ضعف االتصال الشبكي.

-  توافر النصوص الفائقة، ووجود الروابط التشعبية املتعددة، إضافًة إىل اخلصوصية امللتيميديالية، 
ومتكني املستفيد من التفاعلية، وسهولة الطبع حسب احلاجة؛ هي أهم مميزات الدورية اإللكرتونية 

العلمية عرب اإلنرتنت يف نظر األساتذة اجلامعيني.
ل غالبية العينة املدروسة االستخدام املزيج للدورية اإللكرتونية العلمية عرب اإلنرتنت؛ أي  -  تفضِّ

اللجوء إىل القراءة اإللكرتونية بالدرجة نفسها مع االستخدام بعد الطبع.
ل من ِقَبل األساتذة من بني خمتلف أشكال  -  ُتَعد لغة النصوص الفائقة )HTML( الشكل املفضَّ

الدورية اإللكرتونية العلمية عرب اإلنرتنت.
-  يرى غالبية األساتذة أن فقدان نقاط البحث الرئيسة أثناء اإلبحار، وتشعب املعلومات، وقلة 
الدوريات  عىل  املالَحظة  السلبيات  أكرب  هي  الورقية؛  العلمية  الدورية  مع  باملقارنة  العناوين 

اإللكرتونية العلمية عرب اإلنرتنت.
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حة ملستقبل الدورية اإللكرتونية العلمية عرب اإلنرتنت من ِقَبل  التطور الرسيع هو الصورة املرجَّ   -
معظم األساتذة اجلامعيني.

* اقتراحات:

بعض  إدراج  يمكن  البحث  هذا  يف  استنتجناها  التي  واملشكالت  الصعوبات  خمتلف  من  انطالقًا 
االقرتاحات التي نراها حلواًل ممكنة التطبيق:

ات والربجميات  -  دعم البنية التحتية للمكتبات اجلامعية بمختلف أنواعها، بتوفري األجهزة وامُلَعدَّ
ذات العالقة باحلواسيب وشبكة اإلنرتنت.

-  مشاركة األستاذ اجلامعي يف إثراء مقاالت الدوريات اإللكرتونية العلمية.
-  بذل اجلهد املضاعف من ِقَبل األستاذ اجلامعي إلتقان أهم اللغات األجنبية، بخاصة اإلنجليزية 

والفرنسية.
ختصيص فضاء إلكرتوين داخل املكتبة اجلامعية حيوي قواعد الدوريات العملية العاملية املحكمة،   -

حيث يمكن لألستاذ اجلامعي أن يتصفها بيرس وسهولة.
-  إنشاء فهرس آيل موحد داخل املكتبة يشمل خمتلف ختصصات الدوريات اإللكرتونية العملية.

الدمج  اإلنرتنت، عن طريق  العلمية عرب  اإللكرتونية  الدوريات  اجلامعية يف  املكتبات  -  اشرتاك 
بني أسلوب )اجلملة وحسب املوضوع( وأسلوب )االشرتاك املزيج( وعدم اقتصاره عىل املكتبة 
املركزية، إذ يتم متكني مكتبات األقسام من النفاذ احلر إىل هذه الدوريات التي تشرتك فيها املكتبة 

املركزية، مما يسهل عىل كل أساتذة األقسام اجلامعية الولوج احلر إىل الدوريات اإللكرتونية.
الرسيع  والتصفح  البحث  مهارة  عىل  اجلامعي  والباحث  لألستاذ  تدريببة  دورات  ختصيص    -

ملحتويات الدوريات اإللكرتونية العلمية املشرَتك فيها.
توفري املعلومات املطلوبة يف الوقت املالئم الحتياج األستاذ إليها، حسب اإلمكانات املتوفرة.   -

املساعدة يف حتميل املقاالت بالطرائق املختلفة.   -
-  رضورة بذل اجلهد من ِقَبل األستاذ اجلامعي يف تعلم بعض التقنيات األساسية يف اإلعالم اآليل 

والبحث عرب اإلنرتنت.
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يف  اإلنرتنت  عرب  العلمية  اإللكرتونية  الدوريات  ملقاالت  اجلامعي  والباحث  األستاذ  توظيف    -
تدعيم حمتوى املقاييس الدراسية لربط الطالب اجلامعي بآخر املستجدات العلمية، وبحيث يبقى 

رهني املعلومات املتقادمة التي استغنى عنها الطالب يف الدول املتقدمة.
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متهيد

بدأت  التي  العلمي  االتصال  منافذ  أحد  املؤمترات  ُتعد 
اللقاء  القرن السابع عرش1 عندما تم  يف الظهور خالل 
 Lincei, the Investiganti, the Cimento and بني 
االجتاهات  وأحدث  املعرفة  لنرش   the Royal Society

وقبل  العلمية،  اجلمعيات  لتلك  املنتسبني  الباحثني  بني 
منتصف القرن التاسع عرش أصبحت اللقاءات العلمية 
م بوساطة اجلمعيات العلمية واملؤسسات األكاديمية  تنظَّ

املحلية بشكل دوري مستمر.

يف  أساسية  وظائف  ثالث  العلمية  املؤمترات  وتؤدي 
نظام االتصال العلمي هي2: أواًل: مساعدة الباحثني يف 
جانب  من  الراجعة  التغذية  خالل  من  بحوثهم  حتسني 
بعد  فيام  للنرش  إرساهلا  وقبل  باملجال،  آخرين  باحثني 
للنقاش  وسيلة  فهي  وثانيًا:  حمكمة.  علمية  بدوريات 
القضايا  حول  الباحثني  بني  واخلربات  اآلراء  وتبادل 
لتبادل معلومات  أداة  أهنا  وثالثًا:  بالتخصص.  اجلديدة 

نظم إدارة المؤمترات العلمية ودورها يف حتكيم ونشر بحوث المؤمترات:
دراسة للمواصفات الوظيفية

د. أماين حممد السيد
مدرس المكتبات والمعلومات، جامعة حلوان

amany03@gmail.com

اعلم: العدد السابع
ذو القعدة 1431هـ - أكتوبر 2010م

المستخلص:
المؤتمر العلمي هو عملية تنظيمية لنشاط علمي يتم من 
خالله تقديم ومناقشة عدد من الورقات البحثية، وعادة 
أقراص  عىل  أو  مطبوع  شكل  يف  بعد  فيما  نشرها  يتم  ما 
موقع  خالل  من  المباشر  الخط  عىل  تتاح  أو  مليزرة 
بيانات  قواعد  ضمن  ُتدرج  أو  اإلنترنت  عىل  المؤتمر 
العلوم  عىل  تقتصر  ال  "علمي”  وكلمة  الكامل.  النص 
البحتة والتطبيقية؛ ولكنها تشمل المؤتمرات التي تتناول 
الموضوعات العلمية ويحضرها أفراد متخصصون، بما 

فيها العلوم االجتماعية واإلنسانية.
وتقوم المؤتمرات العلمية بالعديد من المهام فيما يتعلق 
خاللها  من  يتم  حيث  الرسمي،  غير  العلمي  باالتصال 
التفاعل والمناقشة بين العلماء المشاركين للتعرف عىل 
الحصول  إىل  باإلضافة  المجال،  يف  االتجاهات  أحدث 
عىل ردود فعل فورية حول األفكار التي نوقشت بالمؤتمر 
نوع من  أيضًا وسيلة لخلق  أفكار جديدة، وهي  وتوليد 
الذين  المتخصصين  بين  فيما  االجتماعية  العالقات 
ويجمعهم  مختلفة  وبحثية  أكاديمية  لمؤسسات  ينتمون 
أمام  كبيرة  فرصة  ُتعد  أهنا  كما  واحد،  موضوعي  مجال 
إمكانية  أمامهم  تتوافر  ال  قد  الذين  المبتدئين  الباحثين 

نشر نتائج بحوثهم العلمية بدوريات علمّية محّكمة.
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التي قد تكون موسعة أو خمترصة بحيث ال  التقارير، والنظريات  من الصعب تضمينها بمقال مثال 
يمكن نرشها يف شكل مقال.

وُتعد أعامل املؤمترات العمود الفقري لالتصال العلمي، حيث إنه ليس كل ما ينرش من خمرجات البحث 
العلمي يصدر يف شكل أطروحات جامعية أو كتب أو مقاالت يف دوريات، ولكن حتظى املؤمترات 
العلمية بنصيب من تلك املخرجات، فهي ُتعد أحد املصادر الرئيسة للمعلومات يف جمال ما. ومع هذا 
فالقيمة العلمية ألعامل املؤمترات ختتلف من ختصص إىل آخر؛ فبعض التخصصات كالطب واهلندسة 
فيام  يتم نرشها  كاملة  بحوثًا  وُيعدوهنا  املؤمترات  أمهية كربى ألعامل  تعطي  اآليل  والفلك واحلاسب 
بعد بدوريات علمية حمكمة، يف حني ُتعدها ختصصات أخرى كالعلوم االجتامعية واإلنسانية بحوثًا 
التكشيف  الفيصل هنا هو مدى تغطية أعامل مؤمتر ما من جانب خدمات  الزوال.  عابرة أو رسيعة 

واالستخالص التي حتدد جمموعة من املعايري واألسس لتقييم البحوث قبل تضمينها ضمن اخلدمة.

هذا وقد أثبتت دراسة3 ألساليب االتصال العلمي املستخدمة بني أعضاء هيئة التدريس بكلية علوم 
احلاسب اآليل بجامعة "ويسكنسون" University of Wisconsin-Madison أن املشاركة يف املؤمترات 
العلمية وورش العمل ُتعد أحد أكثر الوسائل استخدامًا لالتصال العلمي بني العلامء يف جمال علوم 
يف  علمية  قيمة  هلا  املؤمترات  أعامل  أن  الدراسة  ذكرت  كام  العلمية.  الدوريات  يليها  اآليل،  احلاسب 
بؤرية يف  ُقبلت يف مؤمترات  التي  املؤمترات  النرش يف دوريات علمية، وخاصة بحوث  تفوق  املجال 

التخصص.

وعىل الرغم من أمهيتها، والزيادة اهلائلة يف َكمِّ ما ُيْعَقد سنويًا من مؤمترات علمية عىل مستوى العامل 
كام يتبني من جدول )1(، والتي بلغ عددها 342,500 مؤمتر دويل عقدت خالل عام 2009 وفقًا ملا 
ورد بتقرير االحتاد الدويل للجمعيات العلمية UIA4. فإن أعامل هذا الكم اهلائل من املؤمترات تواجه 

مشكلتني رئيستني مها:
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شكل )1( املؤمترات الدولية التي عقدت عام 2009 موزعة عىل قارات العامل

ع أعامل املؤمترات: 1. َتَتبُّ

تصنَّف أعامل املؤمترات بأهنا من فئة اإلنتاج الفكري الرمادي Grey literature الذي يشري إىل بحوث 
واملذكرات،  أكاديمية،  أو  حكومية  مؤسسات  عن  الصادرة  العلمية  البحوث  وتقارير  املؤمترات، 
والنرشات، وتقارير بحوث السوق. حيث إن النرش والتوزيع ليس من أهدافها األساسية، لذلك ال 
يتم توزيعها، ونادرًا ما تكشف من جانب خدمات التكشيف واالستخالص التجارية، وهذا بدوره 
يؤدي إىل صعوبة حتديد مكاهنا واحلصول عليها. ويف هذا الصدد حدد حشمت قاسم5 جمموعة من 

املشكالت ترتبط وتتبع أعامل املؤمترات وهي:

- مصدر للفوىض الورقية ال هناية هلا.

- بعض بحوث املؤمترات ال تنرش عىل اإلطالق.

مت به للمؤمتر فيام بعد. - نرش بعض أعامل املؤمترات يف شكل خيتلف متامًا عام ُقدِّ

 أمريكا الشامليةأفريقيااسرتاليا
واجلنوبية

أوروبياآسيا
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شكل )1( املؤمترات الدولية التي عقدت عام 2009 موزعة عىل قارات العامل

ع أعامل املؤمترات: 1. َتَتبُّ

تصنَّف أعامل املؤمترات بأهنا من فئة اإلنتاج الفكري الرمادي Grey literature الذي يشري إىل بحوث 
واملذكرات،  أكاديمية،  أو  حكومية  مؤسسات  عن  الصادرة  العلمية  البحوث  وتقارير  املؤمترات، 
والنرشات، وتقارير بحوث السوق. حيث إن النرش والتوزيع ليس من أهدافها األساسية، لذلك ال 
يتم توزيعها، ونادرًا ما تكشف من جانب خدمات التكشيف واالستخالص التجارية، وهذا بدوره 
يؤدي إىل صعوبة حتديد مكاهنا واحلصول عليها. ويف هذا الصدد حدد حشمت قاسم5 جمموعة من 

املشكالت ترتبط وتتبع أعامل املؤمترات وهي:

- مصدر للفوىض الورقية ال هناية هلا.

- بعض بحوث املؤمترات ال تنرش عىل اإلطالق.

مت به للمؤمتر فيام بعد. - نرش بعض أعامل املؤمترات يف شكل خيتلف متامًا عام ُقدِّ

- تقارير املؤمترات غالبًا ما تظهر متاخرة بعد انعقاد املؤمتر.

- التعقيد يف سبل نرش تقارير املؤمترات.

- تضخم أعداد أعامل مؤمتر ما بحيث ُينرش يف عدة جملدات.

- افتقار أعامل املؤمترات التي تصدر يف شكل كتب إىل الكشافات املوضوعية أو كشافات املؤلفني.

ومما يؤكد ذلك أن إحدى أقدم الدراسات 6 التي قامت باستطالع رأي لعدد 383 مشاركًا يف أربعة 
مؤمترات بجمعيات علمية أمريكية ذكرت أن من بني ما تم عرضه من بحوث نسبة 48.5 % مل يتم 

نرشها فيام بعد بأي شكل من أشكال النرش وُعدت بحوثًا مفقودة.

االجتامعي  الطب  جلمعية  السنوي  املؤمتر  خالل  شفويًا  ُعرضت  بحثًا   77 لـ  أخرى7  دراسة  ويف 
1996 للتعرف عىل ما نرش منها بعد انعقاد املؤمتر بعامني، رصدت الدراسة أن %50 من تلك  عام 
الدراسات مل ُتنرش بعد املؤمتر، وقد أرجع مؤلفو البحوث عدم نرش بحوثهم إىل أسباب عدة منها عدم 
الدوريات، واالختالف مع  املنطقية من جانب هيئات حترير  الكايف، والتعديالت غري  توافر الوقت 

املؤلفني اآلخرين أثناء املراجعات.

ولكن مشكلة فقدان أعامل املؤمتر بعد انعقاده قد ال تكون بنفس القوة يف الوقت الراهن مع انتشار 
شبكة الويب واعتامد كثري من املؤمترات عىل توزيع نسخ إلكرتونية من أعامل املؤمتر، إما من خالل 

موقع املؤمتر أو عىل وسيط اختزان كاألقراص املليزرة.

باإلضافة إىل ظهور فئة من األرشيفات الرقمية ُتعنى بتجميع وإتاحة بحوث املؤمترات، التي تلعب 
وهو   eConf"8 " دورًا مهاًم يف الضبط الببليوجرايف ألعامل املؤمترات. منها عىل سبيل املثال أرشيف
نشأ  الويب.  شبكة  عىل  يعتمد  إلكرتونيًا  املنشورة  املؤمترات  ألعامل  جماين  رقمي  أرشيف  عن  عبارة 
بجامعة ستانفورد Stanford University، متخصص يف جمال فيزياء الطاقة وما يرتبط هبا من جماالت. 
ويتميز هذا األرشف الرقمي باإلتاحة املجانية للبحوث، وإتاحة ميتاداتا Metadata أعامل املؤمترات 
اإلجيابية  اآلثار  أحد  من  َعُدها  يمكن  الرقمية  األرشيفات  2000.هذه  عام  منذ  باألرشيف  املودعة 

لشبكة اإلنرتنت؛ ألهنا تؤدي دورًا يف الضبط الببليوجرايف ألعامل املؤمترات.
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2. حتكيم بحوث املؤمترات:

املؤمترات  خاصًة  املؤمترات،  إجراءات  ضمن  تتم  التي  العمليات  أصعب  من  التحكيم  عملية  ُتعد 
الدولية واملؤمترات ذات األمهية، والتي تلقى إقبااًل من جانب املتخصصني يف املجال، بحيث تتلقى 
مئات البحوث املطلوب حتكيمها، يف املقابل قد يكون لدى املؤمتر عدد حمدود من املحّكمني. ويرتبط 
بتحكيم تلك البحوث إدارة عملية التحكيم باجلودة املطلوبة؛ بحيث تضمن التوزيع العادل للبحوث 

عىل عدد املحكمني، وجتنب تعارض املصالح لدى بعض املحكمني.

وُتَعد عملية حتكيم بحوث املؤمترات العلمية بكل ما يرتبط هبا من مهام فرعية من أكثر املهام استغراقًا 
للوقت، والتي غالبًا ما يتم إدارهتا بواسطة شخص واحد هو رئيس املؤمتر أو اللجنة العلمية للمؤمتر. 
يطلق عليها بعض الباحثني عملية ضبط جودة البحوث لتقرير مدى صالحيتها من عدمه، ويرتبط 
هبا جمموعة من االعتبارات، من أمهها أن يتوافر لدى املحّكم اخلربة الالزمة يف جمال موضوع البحث 
استقاللية  عىل  وتؤثر  ما  بحث  حتكيم  من  املحكم  متنع  مشكالت  وجود  وعدم  بتحكيمه،  القائم 
املبدأ  التحكيم، كأن يقوم بتحكيم بحث ألحد زمالئه بالعمل يتعارض معه فكريًا ويطلق عىل هذا 
مبدأ تضارب املصالح، أو أن يكون مؤلفًا مشاركًا بالبحث املنوط به حتكيمه، ورضورة احلفاظ عىل 
رسية البحوث، واحلكم عىل البحث ونقده نقدًا موضوعيًا بعيدًا عن املعتقدات السياسية أو الدينية أو 
أي اعتبارات شخصية أخرى للمحكم، مع ذكر أي انتقاد موجه للبحث مصحوبًا بشواهد من نص 
البحث، ورضورة إعالم جلنة املؤمتر إذا ما شك املحكم بوجود انتحال أو رسقات علمية مصحوبة 

ببيانات النص األصيل املنتحل منه، وأخريًا الرسعة يف حتكيم البحوث.

خاصة  املؤمترات،  ألعامل  توجه  التي  األساسية  االنتقادات  أحَد  التحكيم  عملية  كفاءة  مدى  وُيعد 
برنامج  ضمن  اإلدراج  تستحق  مجيعها  ليست  البحوث  من  عددًا  تتلقى  قد  التي  املحلية  باملؤمترات 
املؤمتر، وقد يكون من بينها بحوث ال ترتبط بموضوع املؤمتر. أما املؤمترات الدولية فتتلقى عددًا كبريًا 
من البحوث قد حيرص بعض مؤلفيها عىل إرساهلا قبل هناية املدة املحددة لإلرسال بفرتة وجيزة، مما 

يؤدي إىل ضغط يف الوقت املحدد للتحكيم ويؤثر عىل كفاءته.
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وهبدف املسامهة يف التغلب عىل هذه املشكلة ظهرت فئة من النظم يطلق عليها نظم إدارة املؤمترات 
يقترص  وال  املؤمتر.  بموقع  ونرشها  وحتكيمها  البحوث  إرسال  لوظيفة  فرعية  نظم  عىل  حتتوي  التي 
تطبيقها عىل املؤمترات وورش العمل فقط، ولكن الحظت الباحثة أن هناك من النظم جمتمع الدراسة 

EDAS," PaperCept, ConfSys" قد تم استخدامهم لنرش أعداد الدوريات.

أواًل: اإلطار املنهجي:

1/1 مشكلة الدراسة وأمهيتها:

عىل  باالعتامد  بدأت  العلمي،  االتصال  جماالت  من  العديد  عىل  املعلومات  تقنية  تطبيقات  أثَّرت 
عملية  تنظيم  مهمة  تتوىل  نظم  لوجود  وصلت  حتى  لالتصال،  كوسيلة  اإللكرتوين  الربيد  خدمات 
والتي  الويب،  عىل  املعتمدة  املؤمترات  إدارة  نظُم  النظم  تلك  بني  ومن  وخمرجاته.  العلمي  االتصال 
رت واسُتخدمت من جانب العديد من املؤمترات هبدف تقليل  ظهرت منذ سنوات قليلة ولكنها ُطوِّ

عمليات وتكاليف االتصال والوصول بعملية التحكيم للجودة املطلوبة.

لذا تتمثل مشكلة الدراسة يف بحث ظاهرة زيادة أعداد نظم إدارة املؤمترات العلمية خالل السنوات 
السابقة، وهذا أدى بدوره إىل تزايد استخدام املؤمترات لنظم إرسال وحتكيم ونرش بحوث املؤمترات 
منذ   2002 عام  الصادر  املجاين   EasyChair نظام  املثال وصل عدد مستخدمي  العلمية، عىل سبيل 
إصداره حتى عام 2013 إىل ما يقارب من 4907 مؤمترات. وأيضًا نظام ConfDriver الصادر عام 

2005 الذي ُطبق يف 2510 مؤمترات منذ إصداره حتى 2010.

وتبلورت مشكلة الدراسة يف بحث ظاهرة نظم إدارة املؤمترات والدور املتوقع أن تقوم به يف ضبط 
تندرج  النظم  من  الفئة  هذه  كون  من  الدراسة  أمهية  وتنبع  ونرشها.  املؤمترات  بحوث  حتكيم  جودة 
ضمن نظم إدارة املحتوى، كام أهنا أوىل الدراسات العربية التي تتناول تلك الظاهرة دراسة منهجية 

ميدانية.

إدارة  نظام  يف  الوظيفية  املتطلبات  تصف  أو  حتدد  التي  الرشوط  أو  باملواصفات  هنا  دراستنا  وُتعنى 
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املؤمترات العلمية. بحيث يدعم أداء وظيفة إدارة املؤمتر، وإرسال البحوث من جانب املؤلفني، وإدارة 
عملية التحكيم، ونرش أعامل املؤمتر، وتسجيل املشاركني.

تلعب نظم إدارة املؤمترات دورًا يف الضبط الببليوجرايف ألعامل املؤمترات بمكتباتنا العربية، باإلضافة 
إىل دورها يف االتصال العلمي عىل النحو اآليت:

1. االعتامد عىل نظم إدارة املؤمترات يف نرش أعامل املؤمترات يؤدي إىل رسعة نرشها وتقليل نسبة الفاقد 
من بحوث املؤمتر.

احلضور  عىل  التوزيع  سيقترص  حيث  التوزيع؛  حمدودية  إىل  يؤدي  املؤمترات  ألعامل  املطبوع  النرش    .2
والراغبني يف رشاء أعامل املؤمتر أثناء انعقاده. أما مع تطبيق نظم إدارة املؤمترات فال توجد حدود لعدد 

النسخ أو ارتباط بمكان انعقاد املؤمتر، مع إمكانية حصول الباحثني واملكتبات عىل نسخ جمانية.

ستساعد نظم إدارة املؤمترات عىل توافر البيانات الببليوجرافية الكاملة للمؤمتر متضمنة مع كل    .3
بحث من بحوث املؤمتر، مما يساعد يف الضبط الببليوجرايف ألعامل املؤمترات.

4.  إمكانية إرفاق ملفات الصوت والفيديو للجلسات العلمية إضافة إىل النص الكامل للبحوث.

ومما يعزز رضورة التعرف عىل تلك الظاهرة ارتباطها بثالثة حماور أساسية:

1.  الدور املتوقع أن تقوم به تلك النظم يف الضبط الببليوجرايف ألعامل املؤمترات؛ وذلك ألن كثريًا 
منها ُيعد جتهيَز أعامل املؤمتر -لتكون صاحلة للنرش املطبوع أو عىل أقراص مليزرة أو عىل الويب- 
أحَد الوظائف األساسية للنظام، وهو ما سيقلل من نسبة الفاقد من أعامل املؤمترات التي قد ال 

يتم نرشها فيام بعد.

2.  تركز الغالبية العظمى من تلك النظم يف تسويقها والتعريف هبا عىل وظيفة التحكيم واملميزات 
مع  خاصة  التقليدية،  بالطرق  التحكيم  مشكالت  عىل  للتغلب  النظام  يوفرها  أن  يمكن  التي 

املؤمترات التي تتلقى مئات البحوث للمشاركة باملؤمتر.

3.  وجود شواهد عىل استخدام بعض املؤمترات العربية لتلك الفئة من النظم، منها عىل سبيل املثال ال احلرص:
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- مؤمتر International Arab Conference of e-Technology )IACe-T) 2008 الذي ُعِقَد باألردن 
.OpenConf واستخدم نظام

- الندوة الدولية الثالثة حول املعاجلة اآللية للغة العربية والتي عقدت باملغرب يف الفرتة من 4-5 مايو 
2009 واستخدمت نظام Easychair املجاين.

 International Conference on e-Learning اإللكرتوين  التعليم  لتطبيقات  الدويل  املؤمتر   -
.OpenConf الذي عقد يف مرص واستخدم نظام Applications )AUCeLearn) 2009

 International Arab Conference on Information املعلومات  لتقنية  الدويل  العريب  املؤمتر   -
.OpenConf والذي ُعقد باليمن واستخدم نظام Technology )ACIT) 2009

- املؤمتر العريب الدويل حول تقنية املعلومات9 واملقرر انعقاده بجامعة غار يونس يف ليبيا خالل شهر 
."OpenConf" ديسمرب 2010 والذي يستخدم برنامج

 The 2nd International Conference on Computer والتطوير  احلاسب  لتقنية  الدويل  املؤمتر   -
نوفمرب2010.   4-2 من  الفرتة  يف  مرص  يف  سُيعقد  والذي   Technology and Development

ويستخدم نظام COMS، هذا باإلضافة إىل أحد عرش مؤمترًا ُتعقد يف مرص ويف ختصصات علمية 
خمتلفة وتستخدم النظام نفسه.

2010 التي استخدمت  19-21 مايو  - الندوة الدولية السادسة لعلوم وهندسة احلاسوب بتونس 
نظام Easychair املجاين.

 International Conference on Computer Engineering املؤمتر الدويل هلندسة احلاسبات والنظم -
.OpenConf الذي سُيعقد يف مرص ويستخدم نظام & Systems )ICCES) 2010

- مؤمتر TACON 2011: 17th TESOL Arabia International Conference 2011 الذي سُيعقد 
املجاين  النظام  يستخدم  وهو   2011 عام  املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  زايد  الشيخ  بجامعة 

  Easychair

- مؤمتر CSAAR Digital Media and its Applications )DMACH) 2011 الذي سُيعقد يف عاّمن 
.OpenConf باألردن ويستخدم نظام
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بدأت  أهنا  املؤمترات  إدارة  نظم  استخدمت  والتي  السابقة  العربية  املؤمترات  عىل  امللحوظ  ومن 
ونظام  املجاين،   Easychair نظام  هي  املستخدمة  النظم  وأن   ،2008 عام  منذ  أو  حديثًا  االستخدام 
املستخدم من جانب  Community Edition وهو  األول جماين  OpenConf وهو يصدر يف إصدارين 

املؤمترات العربية السابق ذكرها، والثاين بمقابل مادي.

2/1 أهداف الدراسة:

هتدف هذه الدراسة إىل ما يأيت:

1.  حرص نظم إدارة املؤمترات العلمية املتاحة التجارية واملجانية.

عىل  الرتكيز  مع  العلمية،  املؤمترات  إدارة  نظم  هبا  تقوم  التي  األساسية  الوظائف  عىل  التعرف    .2
وظيفتي حتكيم ونرش أعامل املؤمتر.

3.  مسح الوضع احلايل لنظم إدارة املؤمترات لبيان اإلفادة منها يف رفع كفاءة عملية حتكيم بحوث 
املؤمترات ونرشها.

3/1 منهج الدراسة وأدواته:

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل للتعرف عىل جمتمع الدراسة وخصائصه، والبحث يف 
أسباب بعض النتائج السلبية هبدف التوصل لتوصيات ومقرتحات تساعد عىل تطويرها مستقباًل.

وألغراض هذه الدراسة وضعت الباحثة التعريف اإلجرائي اآليت لنظام إدارة املؤمترات العلمية:

م خصيصًا ملساعدة رؤساء املؤمترات ومنظميها واملؤلفني واملحكمني يف  "هو برنامج حاسب آيل ُصمِّ

عملية تنظيم املؤمترات العلمية وإرسال البحوث وحتكيمها ونرشها وكل ما يتعلق بإدارة املحتوى، 
ويعتمد هذا الربنامج يف تشغيله عىل شبكة الويب، وهو متاح لالستخدام بمقابل مادي أو جمانًا".

1/3/1 أدوات مجع البيانات:

كأداة   )1 )ملحق  مراجعة  قائمة  الباحثة  استخدمت  الدراسة  جمتمع  حول  البيانات  مجع  ألغراض 
لتحليل حمتوى النظم حمل الدراسة، بعد حتكيمها من ِقَبل أستاذين يف ختصص املكتبات واملعلومات 
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*. باإلضافة إىل إرسال رسالة بريد إلكرتوين موجه للمسؤولني عن النظم حمل الدراسة للسؤال عام 
إذا كانت تلك النظم تدعم اللغة العربية من عدمه.

وقد اعتمدت الباحثة يف ملء قائمة املراجعة عىل موقع كل نظام عىل الويب، وملفات توثيق النظام
System Documentation، واألسئلة املتكررة FAQ عن النظام، وحول النظام About، وملف عرض 

النظامDemo، وأخريًا ما صدر من إنتاج فكري حول كل نظام.

عليها  وُيطلق  املجاين  اإلصدار  مها  النظام  من  إصدارين  توفر  نظم  مخسة  وجود  إىل  اإلشارة  وجتدر 
باإلصدار  املوجودة  الوظائف  لبعض  تفتقر  وهي   Standard Edition أو   Community Edition

الكامل Professional Edition ذو املقابل املادي )مثل الدعم الفني، املناقشة واجتامع اللجنة العلمية 
برنامج  املؤمتر، جتهيز  انتهاء  بعد  النظام  املؤمتر من خالل  اعامل  إتاحة  النظام،  الويب من خالل  عىل 
املؤمتر...(. لذلك متت دارسة اإلصدارة الكاملة؛ ألهنا هي التي تتضمن الوظائف الكاملة للنظام، كام 

أهنا اإلصدارة التي غالبًا ما يتم حتديثها.

2/3/1 جمتمع الدراسة:

بملحق )2( من خالل االعتامد عىل حمركات  نظامًا كام هو مبني  الدراسة يف )35(  تم حتديد جمتمع 
حول  األجنبي  الفكري  اإلنتاج  عىل  االطالع  خالل  من  وكذلك   ،Google Yahoo مثال:  البحث 

املوضوع، ثم البحث عن النظم بمسمياهتا.

وقد حددت الباحثة الرشوط اآلتية التي جيب توافرها بمجتمع الدراسة:

1.  أن يشتمل النظام عىل وظيفة إرسال البحوث ووظيفة التحكيم.

2.  أن يكون النظام متاحًا لالستخدام مع أي مؤمتر سواء بمقابل مادي أو جمانًا، أي ال يقترص تطبيقه 
داخليًا باجلهة املصدرة للنظام.

3.  أن ُينص رصاحًة بموقع النظام عىل بيان املسؤولية.

وبناًء عىل الرشوط السابقة تم استبعاد عدد )12( نظامًا كام يف ملحق )3(.
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4/1 جمال الدراسة وأبعادها:

ُحدد جمال الدراسة من خالل األبعاد اآلتية:

البعد املوضوعي: تناولت الدراسة املواصفات الوظيفية، وهي جمموعة الرشوط التي تصف املتطلبات 
العلمية،  للجنة  البحوث  إرسال  الرتكيز عىل وظائف  العلمية، مع  املؤمترات  إدارة  نظام  الوظيفية يف 

وإدارة عملية التحكيم، ونرش أعامل املؤمتر.

البعد اجلغرايف: تغطي الدراسة نظم إدارة املؤمترات العلمية املتاحة عىل شبكة الويب دون التقيد بنطاق 
جغرايف حمدد.

البعد الزمني: تغطي الدراسة نظم إدارة املؤمترات منذ بداية ظهورها يف بداية التسعينيات حتى تاريخ 
اإلنتهاء من الدراسة.

5/1 املراجعة العلمية:

عىل  للوقوف  الفكري10  اإلنتاج  وأدلة  البيانات  قواعد  من  العديد  يف  بحث  بإجراء  الباحثة  قامت 
مدى وجود دراسات ذات صلة بموضوع البحث، وقد تبني أنه عىل الرغم من وجود عدد حمدود من 
يتناول نظم إدارة املؤمترات  أيًا منها مل  التي تناولت موضوع أعامل املؤمترات فإن  العربية  الدراسات 
العلمية وأثرها عىل حتكيم ونرش أعامل املؤمترات، لذا تركزت الدراسات املثيلة عىل اإلنتاج الفكري 
األجنبي، الذي تبني من خالل العرض أنه ينقسم لثالثة حماور. األول: الدراسات التي تناولت تقييم 
املؤمترات  إدارة  بنظم  املحكمني  تقنية حتديد  تركز حول  فقد  الثاين  أما  العلمية،  املؤمترات  إدارة  نظم 
الربجمة  بتقنيات  الرتباطها  نظرًا  املوضوع؛  حول  الدراسات  بني  حظًا  األوفر  الفئة  وهي  العلمية، 
إدارة  نظم  تطبيقات  عن  فهو  واألخري  الثالث  املحور  أما  اخلبرية،  النظم  وتطبيقات  واخلوارزميات 

املؤمترات باملكتبات.
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) أ( تقييم نظم إدارة املؤمترات العلمية:

آيل  نظام  التطبيقية الستخدام  الدراسات  أقدم  من   11 "ماثيوس وجاكوبس" (1996(  دراسة  ُتعد 
إلدارة عملية حتكيم البحوث خالل مؤمتر )Fourth International World Wide Web )WWW بداًل 
من االعتامد عىل الطريقة التقليدية، وتناول الباحثان إدارة عملية التحكيم من خالل النظام، والتقارير، 
وأساليب األمن به. وكان من املميزات األساسية هلذا النظام آنذاك وجود واجهة استخدام معتمدة 

.Oracle عىل الويب وقاعدة بيانات مصممة بلغة أوراكل

 University of "ثم دراسة "سنودجراس" (1999(12 أستاذ علوم احلاسب اآليل بجامعة "أريزونا
تقريرًا  أعد  فقد  املؤمترات،  إدارة  نظم  تناولت  التي  الدراسات  أوائل  من  أيضًا  ُتعد  والتي   Arizona

خمترصًا عن نظم إدارة املؤمترات املتاحة آنذاك، وذلك أثناء مسؤوليته عن املؤمترات بجمعية حوسبة 
عن  صادرًا  نظامًا  عرشين  تقريره  يف  وضم   ،Association of Computing Machinery املاكينات 
مجعيات علمية ومؤسسات أكاديمية متخصصة يف جمال علوم احلاسب، هذه النظم ال يزال منها مخسة 
نظم متاحة حتى اآلن. وكمحاولة للوصول لباقي النظم املدرجة بالتقرير وجدت الباحثة أن بعضها 
م  ICSE Conference الذي ُصمِّ قد اختفى متامًا، وبعضها اآلخر قد اسُتبدل بنظم أخرى مثل نظام 
 Carnegie Mellon University, School "واسُتخدم يف كلية علوم احلاسب بجامعة "كارنيجي ميلون

of Computer Science، الذي استبدل بنظام CyberChair املجاين.

وعرض كل من " باباجيليس، وبليكسوساكيس، ونيكوالو " (2005( 13 خلربهتم املكتسبة يف تطبيق 
النظام،  عمليات  تدفق  خلريطة  تفصييل  وصف  مع   ،Confious نظام  وهو  املؤمترات  إدارة  نظم  أحد 

والوظائف التي تتم به ومميزات النظام.

أما دراسة " سلطان وعبدالغني وفانج" (2009(14 فهي من أحدث الدراسات التي تناولت بشكل 
موجز مقارنة أربعة نظم متاحة من نظم إدارة املؤمترات املعتمدة عىل الويب، والتي تتعامل مع أكثر 
من مؤمتر يف آن واحد، هذه النظم هي "ConfMan, CyberChair, Confious , Chairman " وتوصلت 
وحتديد  البحث  إرسال  عملية  أستغرقت  النظم  لتلك  الفعلية  التجربة  خالل  من  أنه  إىل  الدراسة 
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املحكمني مخس ثواٍن، ومن خالل املقارنة وجد أن النظم التي متت مقارنتها ختتلف فيام بينها من حيث 
الوظائف.

املؤمترات  نويامين وليمبياكورن )2009(15 نموذجًا جديدًا لتصميم نظام إلدارة  وأقرتحت دراسة 
اعتامدًا عىل أحد بروتوكوالت اإلنرتنت أطلقا عليه REST Protocol ويعمل يف أي بيئة تشغيل وبأي 
لغة. وقد قسم الباحثان النظام وظيفيًا إىل رئاسة املؤمتر وجلنة املؤمتر واملحكمني واملؤلفني واملستخدمني 
بشكل عام. ولكن عىل الرغم من حداثة الدراسة فإهنا انتقدت نظامني فقط من النظم التجارية املتاحة 

ومها Cyberchair, PCS وكان الرتكيز عىل عامل التكلفة، دون اإلشارة للنظم األخرى املتاحة.

وأخريًا دراسة16 حديثة تناولت تقييم مخسة نظم جتارية إلدارة املؤمترات مجيعها تتعامل مع أكثر من 
مؤمتر يف آن واحد، هذه النظم هي: EDAS, Confious, OpenConf, Conftool, PaperDyne. وعىل 
الرغم من أهنا دراسة خمترصة فإهنا حددت عددًا من عنارص التقويم، كان من أهم نتائجها أن نظام 
من  األفضل  بكونه  ذلك  الدراسة  الدراسة، وعللت  اخلمسة جمتمع  النظم  بني  األفضل  ُيعد   EDAS

حيث السامت واألكثر انتشارًا بني املجتمع األكاديمي.

) ب( التحكيم بنظم إدارة املؤمترات:

جانب  من  العلمية  املؤمترات  إدارة  بنظم  املحكمني  حتديد  تقنيات  تتناول  التي  الدراسات  تعددت 
املتخصصني يف النظم اخلبرية واسرتجاع املعلومات. فمن أوائل تلك الدراسات نجد دراسة "داميس، 
ونيلسني" (1992(17 التي تناولت فكرة أمتتة عملية حتديد املحكمني لتحكيم بحوث بعينها باملؤمترات 
العلمية، واعتمدت الدراسة عىل حتليل نتائج إسناد حتكيم 117 بحثًا قدمت إىل اللجنة العلمية ملؤمتر 
Hypertext '91 باستخدام جمموعة متنوعة من األساليب اآللية اعتامدًا عىل أسس اسرتجاع املعلومات 
والتكشيف الداليل، وأطلق الباحثان عىل هذه الطريقة “n of 2n” والتي نجحت يف عملية إسناد عدد 
أكرب من البحوث التي من املفرتض لكل حمكم أن يتعامل معها والسامح هلم باالختيار من بينها. يف 
حني أظهرت تلك الطريقة ضعفًا عن الطريقة التقليدية )إسناد البحوث للمحكمني اعتامدًا عىل اخلربة 

الشخصية( يف مدى كفاءهتا.
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ثم دراسة "ياروسكي وفلوريان )1999(18 والتي عرضا من خالهلا خوارزمية التوجيه اإللكرتوين 
Electronic Routing بمؤمتر ACL99للبحوث املرسلة إىل املحكمني بدون تدخل املحكمني أو اللجنة 

العلمية للمؤمتر، هذا التوجيه يستند إىل اإلنتاج الفكري املنشور عىل اخلط املبارش للمحكم، ذلك هبدف 
الوصول إىل درجة من الدقة متاثل نفس الدقة عند قيام اللجنة العلمية بتحديد املحكمني يدويًا.

ويف السياق نفسه اقرتحت دراسة "جوليان وجويرفوس وكاستيلو" (2004( 19 خوارزمية متطورة 
هتدف إىل حتقيق أقىص مضاهاة بني خربة املحكم وجماالت البحوث املقدمة للمؤمتر، مع وجود قيود 
د له حمكمون  متنع املحكم من حتكيم عدد أكرب من البحوث املحدد له مسبقًا، وكذلك كل بحث لن حُيدَّ

أقل من احلد األدنى املحدد مسبقًا أيضًا، مع األخذ يف االعتبار تضارب املصالح.

وحول دور النظم اخلبرية يف حتديد املحكمني نجد دراسة " دي ماورو وباسييل وفرييل" (2005(20 
 GRAPE: Global Review Assignment Processing" التي تناولت برناجمًا تطبيقيًا خبريًا ُيطلق عليه
ما  بحث  لتحكيم  املحكمني  حتديد  هبدف  العلمية،  املؤمترات  إدارة  بنظم  تضمينه  ليتم   "Engine

بطريقة إلكرتونية.

كام قدم كاًل من بيسنهوفر وماير وراوبري )2006(21 بحثًا يصف املهام التي تتم بنظام إدارة املؤمترات 
وكيف يمكن الستخدام إمكانيات التنقيب عن البيانات Data Mining أن توفر أسلوبًا متقدمًا ملساعدة 
البحوث  املضاهاة بني  اعتامدًا عىل عملية  املحكمني  العلمية عىل حتديد  واللجنة  املؤمتر  القائمني عىل 
الواردة واالهتاممات املوضوعية للمحكمني. واقرتحت الدراسة أن يتم االعتامد عىل سابقة البحوث 
املنشورة للمحكم يف حتديد أي من البحوث الواردة للمؤمتر يمكنه حتكيمها. وركزت الدراسة عىل 

الوظائف األساسية للنظام، وخاصة التحديد اإللكرتوين للمحكمني ودعم املشاركني.

وأيضًا دراسة " جولدثميث وسلوان" (2007(22 التي عرضا فيها اخلوارزميات التي كانت مستخدمة 
يف السابق الختيار املحكمني. من بينها أن يتم االختيار بناًء عىل تطابق أكرب عدد من الكلامت الدالة 
للتقنيات  املثالية  األسس  تناوال  ثم  لبحثه.  املؤلف  حددها  التي  مع  الهتامماته  املحكم  حددها  التي 

املقرتحة.



352

نظم إدارة المؤتمرات العلمية ودورها في تحكيم ونشر بحوث المؤتمرات:
دراسة للمواصفات الوظيفية

أما الدراسة املسحية التي قام هبا "وانج وتشني ومياو"(2008(23 فقد قسمت عملية حتديد املحكمني 
إىل ثالث مراحل، أواًل: متييز نوع إجراء حتديد املحكمني، وثانيًا: حوسبة درجة املضاهاة بني البحوث 
تقترص  ومل  معينة.  أهداف  لتحقيق  املحكمني  حتديد  عملية  من  املثىل  االستفادة  وثالثًا:  واملحكمني، 
الدراسة فقط عىل جمرد املسح امليداين ملشكالت حتديد املحكمني بنظم إدارة املؤمترات، ولكنها قدمت 

التقدم اجلاري لتطوير نظم خبرية ملشكلة حتديد املحكمني.

إن  حتى  ُذْرَوَته،  األخرية  اآلونة  يف  املؤمترات  إدارة  بنظم  املحكمني  حتديد  بتقنية  االهتامم  بلغ  ولقد 
إحدى رسائل املاجستري قد تناولتها بالدراسة، وهي دراسة "كونري" (2009(24 حيث تناول قضية 
 Modeling النظم املوىص هبا أواملرشحة ملشكلة حتديد املحكمني باملؤمترات، وكذلك قضايا نمذجة 
التفضيالت Preferences بعرشة نظم إلدارة أعامل املؤمترات، وتقييم النامذج Models اخلاصة بتلك 
النظم فيام يتعلق بتحديد املحكمني من خالل النظام، كام قدم "كونري" نموذجًا مقرتحًا يوفر توقعات 
أن  يمكن  للتفضيالت  اجليدة  النمذجة  أن  إىل  الدراسة  انتهت  وقد  املحكمني،  لتفضيالت  مستقبلية 
تؤدي إىل حتسينات يف عملية حتديد املحكمني، باإلضافة إىل تقليل اجلهد، وحتقيق الرضا من جانب 

اللجنة العلمية للمؤمتر.

) ج( تطبيقات نظم إدارة املؤمترات باملكتبات

ظهرت الدراسات التي تتناول تطبيقات نظم إدارة املؤمترات باملكتبات حديثًا جدًا، ففي عام 2009 
ُعقد مؤمتر بعنوان: " PKP International Scholarly Publishing Conference " ُعرضت من خالله 
باملكتبات اجلامعية والبحثية،  إدارة املؤمترات  تناولت كيف أمكن االستفادة من نظم  أربع دراسات 

وهذه الدراسات هي:

دراسة كاًل من " جاكوبسني وأندرسني ونيلسني" 25 التي تناولت تطبيق نظام OCS مفتوح املصدر 
بكلية كوبنهاجن للتجارة Copenhagen Business School والذي اقرتحته مكتبة الكلية بعد تعديله 
من خالل مرشوع ترشف عليه املكتبة ومولته الكلية ملدة ثالث سنوات. وقد شمل التطوير بالنظام 

التعديل يف النظام الفرعي إلدارة املؤمتر وتوثيق النظام.
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البحثية  املكتبات  2008 َضمَّ جمموعة من  الثانية26 هي أيضًا عبارة عن مرشوع بدأ عام  والدراسة 
 Denmark’s Electronic Research Library الدنامركية بدعم من املكتبة اإللكرتونية البحثية الدنامركية
للمستفيدين  اإللكرتونية  املعلومات  مصادر  وإتاحة  البحثية  املكتبات  شبكة  تطوير  هبدف   )DEFF)
مؤمترات  إدارة  نظام  اختيار  املرشوع  خالل  من  متت  التي  اخلطوات  بني  من  وكان  سهلة.  بطريقة 
 Copenhagen Business School, Aalborg من  كالًّ  ضمت  بحثية  جمموعة  تكونت  حيث  مناسب. 
University and Technical University of Denmark حلرص النظم املتاحة ورصدت عرشين نظامًا، 

ثم قامت باختبار ثالثة نظم منها وهي: Indico, OCS, Proceedings Central وكان من أهم النتائج 
OCS مفتوح املصدر هو أفضل نظام تم اختباره ملدى مالءمته  التي توصلت إليها الدراسة أن نظام 
ري  لطبيعة املكتبات البحثية، وأيضًا ألنه مكتوب بلغة PHP التي يسهل التعامل معها من جانب مطوِّ
النظم، كام أنه مطبَّق يف العديد من اجلامعات الدنامركية. أما عن دور املكتبة يف هذا املرشوع فكان يرتكز 
يف تقديم الدعم الفني ملستخدمي النظام، وكذلك استضافة املؤمترات Hosting، ومتابعة تطبيق نظام 

.OCS املطبق من خالل نظام PayPal الدفع اإللكرتوين بداخل النظام غري نظام

"سييل كوستا"27 املحارض بقسم املكتبات واملعلومات بجامعة الربازيل،  الثالثة كانت لـ  والدراسة 
باملجتمع  البحوث  لبث  أسايس  كداعم  اجلامعية  املكتبة  به  تقوم  الذي  الدور  فيها  ناقشت  والتي 
لبث  احلديثة  التقنية  األدوات  الستخدام  مقرتح  لنموذج  عرضًا  الدراسة  قدمت  وقد  األكاديمي. 
 OCS لنرش الدوريات اإللكرتونية، ونظام OJS البحوث العلمية، يعتمد هذا النموذج عىل مزايا نظام
صورة  وضوح  وأيضًا  األكاديمي،  باملجتمع  املكتبة  صورة  حتسني  هبدف  وذلك  املؤمترات؛  إلدارة 

اجلامعة وخمرجاهتا البحثية للعامل.

 Georgia Tech Library أما الدراسة الرابعة فقد تناولت املرشوع28 الذي قامت به مكتبة جورجيا
للتقنية يف عام  Department of Scholarly Communication & Digital Services بمعهد جورجيا 

2004 بتأسيس مستودع رقمي مؤسيس بعنوان SMART Tech هيدف إىل حث أعضاء هيئة التدريس 
بالواليات  الرقمية  املستودعات  اكرب  أحد  املستودع  هذا  أصبح  وقد  بأنفسهم،  البحوث  إيداع  عىل 
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 Ranking املتحدة األمريكية، وترتيبه 34 عىل مستوى العامل وفقًا لرتتيب مستودعات الويب الرقمية
Web of World Repositories، حيث يضم 33,000 ألف مادة.

يف عام 2006 أعلن املرشوع عن برنامج للنرش العلمي بعنوان EPAGE لتوفري الدعم الفني والتقني 
للباحثني، ومن بني اخلدمات األساسية للربنامج تسجيل املحارضات، ودعم دوريات الوصول احلر، 
ودعم أعامل املؤمترات. واعتمد كل من املستودع وبرنامج النرش عىل برجميات الوصول احلر املتاحة 
 OCS لنرش الدوريات اإللكرتونية، ونظام OJS للمستودعات الرقمية، ونظام Dspace مثال برنامج
لنرش أعامل املؤمترات. وكان دور املكتبة يف هذا املرشوع هو استضافة Hosting لنظام إدارة املؤمترات 

ونظام إدارة الدوريات، وتوفري الدعم الفني والتدريب لتلك النظم.

التي تناولت تطبيقات نظم إدارة املؤمترات باملكتبات كانت عبارة عن  ومن امللحوظ أن الدراسات 
إنشاء مستودعات رقمية  النظم كنظم إلدارة املحتوى، هبدف  الفئة من  مرشوعات استخدمت هذه 
مؤسسية لبحوث املؤمترات العلمية التي تتم باجلامعة أو املؤسسة البحثية التابعة هلا املكتبة. كام تركزت 
يف  جيمع  بأنه  يتميز  الذي  املصدر،  مفتوح   )OCS( نظام  استخدام  جتارب  عرض  حول  الدراسات 
 ،Workflow Management Systems تصميمه بني فئتني من النظم، وهي نظم إدارة تدفق العمليات

.Content Management System ونظم إدارة املحتوى

ثانيًا: نظم إدارة املؤمترات العلمية: ملحة تارخيية

لعت عليه الباحثة إىل  مل تتطرق أي من الدراسات السابق عرضها باملراجعة العلمية أو غريها مما اطَّ
تاريخ ظهور نظم إدارة املؤمترات، ولكن من خالل متابعة النظم وتطورها ُوِجد أن البدايات التارخيية 
لنظم إدارة املؤمترات ترجع إىل بداية التسعينيات؛ هبدف حتسني جودة التحكيم، وتقليل ضغط العمل 
باملؤمترات العلمية، واستغالل بيئة الويب يف نرش وإتاحة أعامل املؤمترات مستخدمة مصطلحات متعددة 
 Reviewing system of conference proceedings Conference Management :للداللة عليها منها
 Conference Manuscript Management System أو   ،System, Conference reviewing system

..Paper Cept والتي تستخدم برنامج IEEE وهو التسمية املستخدمة من جانب
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ومن خالل تتبع تاريخ ظهور نظم إدارة املؤمترات العلمية تبني أهنا تنقسم إىل مرحلتني:

)أ( املرحلة األوىل: بدأت منذ بداية التسعينيات وحتى بداية األلفية الثانية، وقد شهدت تلك الفرتة 
ظهور ما يعرف بالنظم التفصيل Tailored Systems، حيث قام عدد قليل من املؤسسات األكاديمية 
والبحثية، والتي لدهيا مؤمتر ُيعقد عىل فرتات منتظمة بتصميم نظام خمصص ألغراض إدارة ما يعقد 
البحوث  إرسال  وظيفتي  عىل  أسايس  بشكل  الرتكيز  مع  عمل،  وورش  وندوات  مؤمترات  من  هبا 
والتحكيم، والتي يمكن ان نطلق عليها نظام العملية الواحدة Stand alone System، حتى إن عناوين 
 ACM Computing Review Database, Puma بعض تلك النظم كان يعكس ذلك بوضوح مثال: 

.online paper and review submission

جانب  من  واسُتخدمت  مت  ُصمِّ قد  النظم  من  العظمى  الغالبية  أن  الفرتة  تلك  عىل  امللحوظ  ومن 
تصميم  بعملية  الضطالعهم  طبيعية  نتيجة  ذلك  وُيعد  اآليل،  احلاسب  علوم  جمال  يف  املتخصصني 
الربامج التطبيقية Application Software والتي ختدم أغراضًا شتى، فكان إلدارة عملية حتكيم بحوث 

املؤمترات العلمية نصيٌب منها.

)ب( املرحلة الثانية: شهدت ظهور النظم اجلاهزة التجارية وغري التجارية، وقد ساعد عىل انتشارها 
بواجهة  املرحلة  تلك  نظم  واتسمت   ،web-based services الويب  عىل  املعتمدة  اخلدمات  ظهور 
نظم  بعكس   Modules متعددة  فرعية  نظم  عىل  وباحتوائها   Web Based Interface ويب  استخدام 
املرحلة األوىل، كام متيزت أيضًا بإمكانية استخدام اخلادم Server اخلاص باجلهة املسؤولة عن النظام 
وتسجيل  املؤمتر  أعامل  بنرش  واهتاممها  للمؤمتر،  املنظمة  اجلهة  لدى  خادم  وجود  إىل  احلاجة  دون 
املرحلة  هذه  وقد شهدت  وحتكيمها.  البحوث  إرسال  عملية  إدارة  جمرد  وليس  باحلضور  املشاركني 
أيضًا ظهور النظم املجانية واملجانية مفتوحة املصدر من جانب املؤسسات األكاديمية والبحثية، كام 

صاحبها زيادة يف إصدار النظم، وزيادة يف انتشار استخدامها من جانب املؤمترات العلمية.

1997 وحتى 2009،  ويوضح شكل )2( تاريخ ظهور نظم إدارة املؤمترات حمل الدراسة منذ عام 
 1997 عام  التجارية؛ حيث صدر يف خالل  النظم  الظهور من  األسبق يف  املجانية هي  النظم  وُتعد 
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ا باملجان. أما أحدث النظم الصادر عام  نظامان مها: Confman، األملاين ونظام BYUاألمريكي، ومُهَ
2009 فهو نظام Prose يف بريطانيا.
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شكل )2( تاريخ ظهور نظم إدارة املؤمترات

هذا عن تاريخ نظم إدارة املؤمترات، أما بدايات استخدامها فريجع لعام 1993 عندما استخدم مؤمتر
HEP conference 29 الويب كوسيط إلدارة وبث معلومات املؤمتر الذي ُعِقد يف مرسيليا بفرنسا، 
متاحًا  يعد  مل  لكنه   http://marcal1.in2p3.fr/WWW/conf.html االنرتنت  عىل  موقعه  وكان 

اآلن، شأنه شأن العديد من مواقع املؤمترات التي تظهر وختتفي بانتهاء املؤمتر.

 Association for مجعية  بمؤمتر   1994 عام   Web-based abstract processing نظام  اسُتخدم  ثم 
Research in Otolaryngology، والذي قام بتصميمه رئيس اجلمعية آنذاك Gerald R. Popelka، ثم 

حتول إىل استخدام نظام COS AMS التجاري.

ثالثًا: اخلصائص العامة

اتسمت نظم إدارة املؤمترات بمجموعة من اخلصائص ختتلف فيام بينها من حيث مدى توافرها عىل 
النحو اآليت:
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1( جهة اإلصدار واملسؤولية

ُتعد الواليات املتحدة األمريكية من أكثر الدول إصدارًا لنظم إدارة املؤمترات )%34(، يليها بريطانيا 
(%14(، ثم أملانيا )%11(، وكندا )%8(، وتتساوى كًل من اسرتاليا والنمسا حيث صدر بكل دولة 
منهام نظامني، أما فرنسا وكرواتيا وسنغافورة وهولندا واليونان وسويرسا فقد سامهت كل دولة بنظام 

واحد. كام ساهم أحد مرشوعات االحتاد األوريب بنظام واحد.

مجيع النظم جمتمع الدراسة هي إصدارات هنائية، فيام عدا نظامني، مها نظامBYU -فمنذ صدوره يف 
1997 وحتى اآلن وهو إصدارة جتريبية، ونظام InDico الصادر عام 2003، ثم صدرت منه إصدارة 

دة االستخدام. ه إلصدارة 2003 من حيث إهنا ُمعقَّ جتريبية عام 2009 للتغلب عىل االنتقاد املوجَّ

جتارية  مؤسسات  مسؤوليتها  تتوىل  النظم  من  العظمى  الغالبية  أن  فنجد  اإلصدار  مسؤولية  عن  أما 
نظامCyberChair يف  أن  إىل  اإلشارة  لكن جتدر  األفراد )15%(.  ثم  اجلامعات )28%(  ثم   ،)57%)
بداية صدوره كان يتبع أفرادًا ثم حتول إىل مؤسسة جتارية، وأن النظم اخلمسة الصادرة عن أفراد هي 

ملتخصصني يف جمال احلاسب اآليل.

ةيميداكأ ,10ةيراجت ,20

دارفأ ,5

شكل )3( مسئولية إصدار نظم إدارة املؤمترات

أفراد، 5

أكاديمية، 10
جتارية، 20
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فإهنا  العظمى منها عن مؤسسات جتارية  الغالبية  الرغم من صدور  أنه عىل  النظم  تلك  ُيالَحظ عىل 
ف حتديث النسخة املجانية وبداية  مل هتتم بذكر آخر حتديث هلا، وهناك مخسة نظم ذكرت تاريخ توقُّ
 Cyberchair, ConfTool, Openconf, Conference Hub, صدور النسخة ذات املقابل املادي وهي: 

.Start

2( التسعري

ه إىل نظم إدارة املؤمترات أو نظم إدارة املحتوى بشكل عام، وقد  ُيعترب التسعري من االنتقادات التي توجَّ
اتَّبعت النظم جمتمع الدراسة عدة طرق للتسعري كام يتبني من شكل )4(، والذي يوضح أن الغالبية 
سبيل  عىل  املجانية.  النظم  ثم  املصدر  مفتوحة  النظم  يليها  مادي  بمقابل  متاحة  النظم  من  العظمى 
 Conference ( للنظام ككل و)$199( لكل نظام فرعي، وسعر نظامCRS )499$ املثال سعر نظام

Manager كحد أدنى )2500$( مع إمكانية االشرتاك الشهري.

 مقر لكش)� (تارمتؤملا ةرادإ مظن ريعست بولسأ

 ،يناجم4
%12

 ،ردصملا حوتفم5
%14 يدام لباقم ,26

%74

شكل )4( أسلوب تسعري نظم إدارة املؤمترات

 Cyberchair, وهي  نفسه  الوقت  يف  وجماين  مادي  بمقابل  التسعري  أسلوب  طبَّقت  نظم  مخسة  هناك 
األوىل  إصدارتان:  النظم  لتلك  يتوافر  بحيث   .ConfTool, Openconf, Conference Hub, Start

جمانية ويطلق عليها Community Edition أو Standard وتفتقر لوجود بعض الوظائف وتوقفت عن 

مقابل مادي، 26

جماين، 4

مفتوح املصدر، 5
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التحديث. أما الثانية فبمقابل مادي، وهي اإلصدارة الكاملة Professional، وأيضًا يتضمن احلصول 
عليها تقديم جمموعة من اخلدمات ال تتاح باإلصدارة املجانية مثال الدعم الفني أثناء استخدام النظام، 
واستضافة موقع املؤمتر، ولكن عىل الرغم من أن نظام Continue ونظام CMT نظامان جمانيان فإهنام 

يوفران استضافة موقع املؤمتر.

تعددت األسس التي يتم بناًء عليها حتديُد سعر النظم جمتمع الدراسة ذات املقابل املادي كام يتبني من 
جدول )1(، واستخدمت أكثر النظم أسلوَب حتديد سعر ثابت مع كل املؤمترات، يف حني استخدمت 
باقي النظم أكثر من أسلوب لتحديد السعر. وقد استخدمت ثالثة نظم باإلضافة لألساليب التقليدية 
 EDAS, Conference :أسلوَب تسعري آخر يعتمد عىل حتديد سعر لكل وظيفة بالنظام، وهذه النظم هي

.Hub, COMS

َدت أربعة نظم فقط احلد األقىص لعدد البحوث  ومن حيث عدد البحوث التي يتعامل معها النظام حدَّ
التي يمكن للنظام التعامل معها، فنظامCOMS يتعامل مع 1000 بحث، ونظام Confmaster يتعامل 
مع 1400 بحث، ونظام Openconf يتعامل مع 100 بحث، وأي بحث إضايف يتم إدراجه بالنظام 
بتكلفة )$5( للبحث الواحد، ونظام Conference Hub يتعامل مع 100 بحث، وأي بحث إضايف 

بتكلفة )$2( للبحث الواحد.

جدول )1( أسس حتديد سعر نظم إدارة املؤمترات

نسبةعدد النظمحتديد سعر النظام

%1543سعر حمدد جلميع املؤمترات
%720وفقًا لعدد البحوث

%823وفقًا لعدد املشاركني
%26وفقًا للجهة املسئولة عن املؤمتر

%38كل نظام فرعي له سعر
%38أخرى
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رصدت الباحثة وجود مخسة نظم مفتوحة املصدر BYU,Chairman,IAPR, OCS, Indico، من بينها 
تابعة  نظم  أربعة  OCS. ومنها  نظام  العربية وهو  اللغة  إىل  لتطويره  اجلارية  يذكر اجلهود  نظام واحد 
منها  نظم  أربعة  بملحق )1(. كام حددت  جلامعات، ونظام واحد تابع ألفراد “IAPR” كام هو مبني 

رشوط استخدامها، وكانت الرشوط العامة لثالثة منها كاآليت: 

عدم اعطاء النظام كله أو جزء منه إىل آخرين دون موافقة مسؤويل النظام.   -

عدم استخدامه مع املؤمترات التابعة ملؤسسات جتارية، أو بيعه ألغراض جتارية.  -

تغذية مرتدة ملسؤويل النظام عن الوظائف التي تم تطويرها.  -

إرسال نسخة من النظام بعد تطويره إىل مسؤويل النظام.  -

عدم حذف معلومات حقوق امللكية الفكرية ملسؤويل النظام بعد التطوير.  -

استخدام النظام بعد التطوير يكون عىل مسؤولية الفرد أو اجلهة القائمة بالتطوير.  -

أن تكون اجلهة املسؤولة عن النظام عىل دراية مستمرة بمستخدمي النظام بعد تطويره.  -

أما نظام Indico فقد وضع الرشوط التالية:

.GNU/GPL license *جيب أن تتوافق أكواد النظام بعد تطويره مع رخصة جنو العمومية  -

جيب أن يفكر املطور للصالح العام: أن يكون النظام بعد التطوير قاباًل لالستخدام من جانب أية   -
مؤسسة، لذا ينبغي جتنُّب احللول والتطويرات املخصصة لغرض ما خاص باملطور.

عن  املسؤولة  اجلهة  حتددها  الربنامج  تطوير  أثناء  القواعد  من  جمموعة  املطور  يّتبع  أن  جيب   -
النظام.

3( إتاحة النظام:

خادم  عىل   Setup تنصيبها   / حتميلها  خالل  من  تتاح  كانت  املؤمترات  إدارة  نظم  ظهور  بدايات  يف 
Server اجلهة املنظمة للمؤمتر؛ ألهنا كانت هي نفسها اجلهة املسؤولة عنه، مما يعني أهنا ستتحمل عبء 

حل املشكالت التي قد تواجه مستخدمي النظام وإتاحة أعامل املؤمتر بعد انتهائه، وما يرتبط باخلادم 
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من مشكالت بطء التحميل والفريوسات، لكن مع انتشار شبكة الويب أصبح بإمكان اجلهة املنظمة 
للمؤمتر االشرتاك لدى اجلهة املسؤولة عن النظام واستخدام اخلادم اخلاص هبا، وهذا هو األسلوب 

السائد اآلن، ولكال األسلوبني مميزاته وعيوبه.

يتم  نظم  وعرشة  للنظام،  املصدرة  اجلهة  موقع  خالل  من  تتاح  نظامًا  وعرشين  واحدًا  أن  تبني  وقد 
 COMS,:اجلهة املنظمة للمؤمتر، وأربعة نظم تتيح االثنني معًا، وهي Server حتميلها وإتاحتها عرب خادم

.Conftool, OpenConf, START

4( املؤمتر متعدد املحاور:

 Standard واحد  مؤمتر  مع  لتتعامل  مت  ُصمِّ )19)نظامًا  الدراسة  جمتمع  نظم  من  العظمى  الغالبية 
 Multi له جلنة علمية واحدة ورئيس واحد، وهناك )16( نظامًا تتعامل مع مؤمتر متعدد املحاور Model

track model، ولكل حمور جلنة علمية ورئيس للمحور، باإلضافة إىل رئيس عام لكل املحاور. والفئة 

األخرية هي األفضل من حيث االستخدام مع املؤمترات الدولية التابعة جلمعيات علمية وجامعات.

5( التعريف بالنظام وإمكانياته:

التي  بينها أربعة نظم فقط هي  26 نظامًا فإن من  املادي وصل إىل  املقابل  النظم ذات  برغم أن عدد 
توفر للمستخدم فرتة جتريبية Trial للتعرف عىل إمكانيات النظام ومدى مالءمته للتطبيق مع مؤمتر ما، 
Confious حددها بأسبوع واحد،  وقد تنوعت املدة املسموح هبا للمستخدم لتجريب النظام، فنظام 
ونظام CRS حددها بشهر، وباملثل أيضًا نظام Togather أما نظام Register Conference فلم حيدد مدة 

للتجريب، لكنه ذكر أنه يتيح فرتة جتريبية بعد مراسلة الرشكة املسؤولة عن النظام.

للنظم  بالنظام بشكل خاص  التعريف  أدوات  Demo كأداة من  النظام  كام تستخدم ملفات عروض 
 Confious, التجارية التي قد ال تتيح فرتة جتريبية، وهذه اإلمكانية متوافرة بعرشين نظامًا، وهي بنظم

Conference Manager, CRS عبارة عن مؤمتر ختيُّيل لتطبيق عميل عىل استخدام النظام.

ووظائفه  وتصميمه  النظام  ملتطلبات  توثق  التي  الفنية  املعلومات  جمموعة  النظام  بتوثيق  ُيقصد 
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وإمكانياته، وحدود النظام وأي معلومات أخرى ترتبط بتشغيل النظام. هذا التوثيق مهم جدًا يف حالة 
بينها أربعة نظم  19 نظامًا، من  التي تتيح توثيق للنظام  النظم  النظم مفتوحة املصدر. وقد بلغ عدد 
مفتوحة املصدر هي: OCS, IAPR, Chairman, Indico، اتفقت النظم األربعة عىل توفري إرشادات 

ملطوري النظام، وإرشادات لتنصيب النظام.

6( اللغة:

اللغة اإلنجليزية هي اللغة األساسية للتعامل مع النظم حمل الدراسة. باإلضافة إىل اإلنجليزية يستخدم 
الفرنسية، وسبعة نظم تستخدم لغات أخرى، مثل  اللغَة  اللغَة األملانية، وسبعة نظم  عدد ثامنية نظم 
نظام Indico الذي يستخدم اللغة اليابانية واإليطالية، ونظام Conftool املتاح باإلنجليزية واألملانية، 
وهو أيضًا يقبل التحويل إىل اللغات التي ُتكتب من اليمني إىل الشامل Right to Left:RTL ألنه يدعم 
Unicode، وهناك حماوالت من جانب بعض الطالب يف إيران لرتمجته للفارسية، وهي أيضًا تكتب 

من اليمني للشامل.

7( النسخ االحتياطي: 

ُيعد النسخ االحتياطي عىل فرتات منتظمة من اإلجراءات املهمة ألي نظام من نظم إدارة املحتوى، 
وخاصًة النظم املستضافة لدى الرشكة التجارية صاحبة النظام، حيث يضمن الرجوع لتلك النسخ 
عند احلاجة إليها السرتجاع ملفات مفقودة أو الرجوع لبيانات سابقة وردت بالنظام، وهو ما توفره 
 Conference Accelerator, Confman, Confmaster,:الدراسة، وهي النظم جمتمع  من  نظم  ثامنية 
من  للنسخ  الزمنية  املدة  وختتلف   .Conference Manager, OCS, EDAS, Togather, Indico

نظام آلخر فعىل سبيل املثال يتم النسخ االحتياطي بنظام Conference Manager كل ساعة، وبنظام 
 Mirror يتيح نسخة عىل خادم آخر غري اخلادم األسايس للنظام Togather كل يوم، ونظام Confmaster

Server. أما نظام EDAS فيقوم بنسخ ملفات بحوث املؤمتر يف صيغة امللفات املنقولة PDF يف ثالث 

خوادم منفصلة.
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8( استرياد وتصدير البيانات:

يتيح عدد ثالثة عرش نظامًا إمكانية تصدير البيانات املدرجة بالنظام، أغلبها يف شكل جداول إكسل 
Excel لبيانات مستخدمي النظام وتقارير التحكيم والدفع من خالل النظام. أما عن إمكانية االسترياد 

فإنه يوجد نظامان فقط لدهيام إمكانية استرياد بيانات من خارج النظام إىل قاعدة بيانات النظام، مثال 
قائمة باملحّكمني يف شكل جدول إكسل بنظام Conference Manager، أو استرياد بحوث يف صيغة 

.OCS وبرنامج املؤمتر بنظام XML لغة الرتميز املمتدة

9( االرتباط Link بربجميات أخرى:

وفرت مخسة نظم خاصية ربط النظام بربجميات أخرى كاآليت:

نظام EDAS وفر رابطًا بربنامج DOCloc لتحديد االنتحال بالنصوص اإلنجليزية.  -

لصيغة  امللفات  PDF Convertorلتحويل  بربنامج  رابطًا  ر  وفَّ  Conference Accelerator نظام   -
.PDF امللفات املنقولة

األرشيف  بمبادرة   PMH امليتاداتا  استخالص  بربوتوكول  يرتبطان   Indico ونظام   OCS نظام   -
قابلة  جيعلها  مما  املفتوح،  األرشيف  بيانات  بقواعد  النظام  بيانات  قاعدة  لربط   ،OAI املفتوح 

للبحث واالرتباط بقواعد بيانات األرشيف املفتوح األخرى بسهولة.

املرجعية  االستشهادات  إلدارة   EndNote بربنامج  يرتبط   ScholarOne Proceedings نظام   -
والبحث عن النصوص الكاملة هلا املتاحة عىل شبكة الويب، اعتامدًا عىل امليتاداتا، وحمدد الكيان 

.OpenURL ومعيار املحدد املوحد للمصدر املفتوح ،DOI الرقمي

10( أمن وخصوصية البيانات:

بالنظام، سوى نظام واحد  الورادة  البيانات  الدراسة أساليب أمن ومحاية  النظم جمتمع  مل تذكر مجيع 
هو Conference Manager الذي َذَكر أنه يوفر تشفريًا للبيانات، ومسحًا بصفة مستمرة للخوادم من 

الفريوسات، وجدران محاية Firewall ملنع االخرتاق.
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التي يتم جتميعها  أما عن سياسة اخلصوصية فهي تشتمل عىل توضيح لطبيعة املعلومات الشخصية 
التي  املعلومات  يف  التحكم  النظام  ملستخدمي  يمكن  وكيف  استخدامها،  وكيفية  النظام،  خالل  من 
يتم جتميعها، واألساليب التي يتبعها النظام حلامية تلك املعلومات. أما عن سياسة خصوصية البيانات 
 CRS, CMT, EDAS, PaperCept, بالنظم حمل الدراسة فلم تتوافر إال من خالل سبعة نظم وهي: 

. Conference Hub, Conference Manager, Expectnation

رابعًا: املواصفات الوظيفية:

تطبق مجيع النظم جمال الدراسة مبدأ “الوظيفة/ أو الدور” لضامن حتديد املهام وقيام النظام بإجراءات 
املؤمتر واللجنة  إدارة  الوظائف يف وظيفة  التداخل، وقد حددت  املهام، مع ضامن عدم  تناسب هذه 
العلمية، وإرسال البحوث، والتحكيم، ونرش أعامل املؤمتر، والتسجيل باملؤمتر، واألنشطة املصاحبة 
Modules، أو قد تدمج بحيث يشتمل  مة لنظم فرعية  للمؤمتر. هذه الوظائف يمكن أن تكون مقسَّ

النظام الفرعي الواحد عىل أكثر من وظيفة، أو قد ال يتم تقسيهام إىل نظم فرعية حمددة.

وبالنظر للنظم جمتمع الدراسة نجد أهنا قد ُقسمت وظيفيًا وفق تدفق عمليات املؤمتر، وهذا ما دفع 
بعض النظم إىل تقسيم وظائف ذات صلة ببعضها، ولكنها ُوضعت بعيدة عن بعضها، مثال التقارير 

مة مع كل وظيفة تتم بالنظام بداًل من جتميعها يف نظام فرعي واحد. التي نجدها مقسَّ

إلدارة  الفرعي  النظام  توفر  مجيعها  نظامًا،   27 فرعية  لنظم  الوظائف  قسمت  التي  النظم  عدد  بلغ 
املؤمتر، يف حني يوجد 26 نظامًا توفر نظامًا فرعيًا إلرسال البحوث ونظامًا فرعيًا للتحكيم؛ هذا ألن 
نظام Wingate مجع بني النظام الفرعي إلرسال البحوث والتحكيم يف نظام فرعي واحد أطِلق عليه 

.Content Management ”إدارة املحتوى“

يتضمن نظام Conference Accelerator ونظام Wingate باإلضافة إىل النظم الفرعية األساسية )إدارة 
املؤمتر، إرسال البحوث، التحكيم، التسجيل باملؤمتر، نرش أعامل املؤمتر( نظامًا فرعيًا للمتحدثني. أما 
بنظام ScholarOne Proceedings فهي عبارة عن وظيفة ضمن النظام الفرعي إلدارة املؤمتر باإلضافة 

إىل وظيفة الرتشيح للجوائز.
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أ. إدارة املؤمتر واللجنة العلمية:

اتفقت مجيع النظم جمتمع الدراسة عىل توفري جمموعة من الوظائف األساسية إلدارة املؤمتر وهي: 

التفصيلية عن املؤمتر، والتي تشتمل عىل )عنوان املؤمتر، فرتة االنعقاد، عدد  املعلومات  إدخال   -
املحكمني لكل ورقة بحثية، املحدد املوحد للمصدر للموقع الرئيس للمؤمتر... إلخ(.

بقبول  واإلفــادة  املستخلصات،  استالم  )تواريخ  باملؤمتر  املتعلقة  املهمة  التواريخ  إدخال   -
املستخلصات، تاريخ استالم البحث كاماًل، اإلفادة بقبول البحوث، تاريخ انتهاء التسجيل(، مع 

إمكانية إيقاف التعامل بعد انتهاء التاريخ املحدد سلفًا.

إدخال البيانات التفصيلية ألعضاء اللجنة العلمية.  -

حتديد األدوار لكل املنتسبني للنظام )رئاسة املؤمتر، اللجنة العلمية، املؤلفني، املحكمني، ...(.  -

دعوة الباحثني للمشاركة بالبحوث وإعالن املؤمتر.  -

استالم ورقة البحث ومستخلص البحث بإحدى صيغ ملفات النصوص.  -

حتديد عدد املحكمني لتحكيم بحث ما.  -

إعالم الباحثني بتقرير وتعليقات املحكمني واللجنة العلمية.  -

النظم  أن  توافرها. ونجد  الدراسة ومدى  النظم جمتمع  بني  املختلفة  الوظائف   )2( ويوضح جدول 
التي تتيح إمكانية إنشاء موقع املؤمتر عىل الويب هي النظم التجارية، وأن تقارير املؤمتر عىل الرغم من 
أمهيتها فإهنا مل تتوافر سوى بنسبة %48 من جمتمع الدراسة، مثل تقرير حول الوضع احلايل للبحوث 
بالنظام، أي البحوث املقبولة، والتغطية املوضوعية للبحوث املقبولة، وأيضًا تقرير حول الوضع احلايل 
د هلا حمكمون بعد،  دَّ لعملية التحكيم، مثل بحوث تم حتكيمها، وبحوث قيد التحكيم، وبحوث مل حُيَ
والبحوث املرفوضة، والبحوث التي مل ُيتَّخذ قرار بشأهنا بعد، وأخريًا تقرير باملشاركني وموقفهم من 

سداد قيمة اشرتاك املؤمتر.
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جدول )2( وظائف إدارية املؤمتر بنظم إدارة املؤمترات

العــــددالوظيـفـــــة

12املناقشات واجتماع اللجنة العلمية على الويب
27مشاركة املراجعات فيما بني اللجنة العلمية 

16تخطيط اجللسات للبحوث املقبولة
15إنشاء موقع وبرنامج املؤمتر على الويب

17تقارير املؤمتر

ب. إرسال البحوث

صة له، ويف هناية التسجيل  قبل البدء يف إرسال البحوث يقوم كل مؤلف بتسجيل بياناته يف صفحة خمصَّ
حيصل املؤلف عىل اسم مرور وكلمة رس حتدد هويته بداخل النظام. ثم يتم حتديد معرف هوية ID لكل 

بحث، ثم يتابع املؤلف عملية التحكيم ونتائجها من خالل صفحته املخصصة.

البيانات ختتلف من نظام إىل آخر، حيث  البحث املرسل، وهذه  بيانات عن  ُيطلب من املؤلف ملء 
يطبق عدد ثالثة نظم )OCS, BYU, InDico( إمكانية شاشة إدخال ميتاداتا البحث، والتي تشتمل 

عىل عنارص ميتاداتا للبحث املرسل، كام يف شكل )5( 

OCS شكل )5( ميتاداتا بحث مؤمتر بنظام
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ويتبني من خالل جدول )3( أن نظم إدارة املؤمترات مل تستفد بشكل كامل من إمكانيات شبكة الويب، 
بحيث نجد أن نسبة النظم التي تسمح بتحميل صاعد مللفات مرفقة بالبحث هي %28 فقط، ونظام 
واحد Conference Accelerator هو الذي يوفر إمكانية حتويل شكل امللفات من أشكال ملفات خمتلفة 

.PDF إىل صيغة امللفات املنقولة

جدول )3( وظائف إرسال البحوث بنظم إدارة املؤمترات

عدد النظمالوظيــفـــة
3ميتاداتا ملف البحث أثناء إرسال املستخلص أو النص الكامل

10حتميل صاعد مللفات مرفقة بالبحث )جداول، أشكال،عروض، إلخ(
3قائمة مراجعة شروط اإلرسال أو فحص امللف املرسل 

1حتويل صيغة ملف البحث املرسل إلى صيغة أخرى
12عرض ملف البحث في شكله النهائي

7حتديد املوضوع الذي يندرج في إطاره البحث
3اتفاق حقوق امللكية الفكرية 

املؤمتر  رئاسة  حتددها  قائمة  عن  عبارة  وهي  اإلرسال  مراجعة  قائمة  تتاح  قد  اإلرسال  عملية  أثناء 
بالرشوط الواجب توافرها يف البحث املرسل، مثل أالَّ يكون البحث قد ُنرش من قبل، أو قيد التحكيم 
من جانب مؤمتر آخر، وينبغي عىل املؤلف أن خيتار مجيع البنود الواردة بالقائمة، وإال لن تتم عملية 
اإلرسال. كام يتضمن فحص امللف املرسل التأكَد من بعض الرشوط التي وضعتها جلنة املؤمتر ومدى 
واألبناط،  امللفات،  من  حمدد  نوع  أو  عمودين  عىل  النص  يكون  أن  مثل  املرسل،  بامللف  توافرها 
الدراسة. هذا  النظم جمتمع  بـ %8 من  الوظيفة مطبَّقة  واهلوامش، وغريها من الرشوط. ولكن هذه 
عن  إليه  الواردة  للمحكمني  العلمية  املراجعات  بتقييم  للمؤلف   EDAS , OpenConf نظاما  ويسمح 
بحثه املرسل للجنة املؤمتر، مما حيدث أثرًا إجيايبيًا لدى املؤلف جتاه عملية التحكيم. كام تستخدم ثالثة 
نظم أتفاق حلقوق امللكية الفكرية يتم توقيعه من املؤلف بموافقته عىل نرش ورقة البحث ضمن أعامل 

املؤمتر بالرشوط التي حتددها جلنة املؤمتر، وأن البحث مل يسبق إرساله ملؤمتر آخر.
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ج. حتكيم البحوث

وهي  العلمية،  باملؤمترات  والصعبة  األساسية  العمليات  من  املحكمني  اختيار  أو  حتديد  عملية  ُتعد 
القضية التي شغلت اهتامم الباحثني يف جمال علوم احلاسب، وحتديدًا متخصيص نظم إدارة املحتوى كام 

اتضح من خالل املراجعة العلمية.

توفر مجيع النظم بالدراسة الوظائف التالية فيام يتعلق بعملية التحكيم: ختصيص صفحة لكل حمكم 
منها،  لالنتهاء  املحدد  والتاريخ  البحوث  حتكيم  ببدء  اإللكرتوين  بالربيد  دعوة  واستالم  بالنظام، 
باإلضافة  ما.  لتحكيم بحث  املحكمني  اختيار  وآلية   ،Review score sheet التحكيم  ناتج  واستامرة 
املحكمني  بني  التعارض  رصد  وهي:  الدراسة  جمتمع  النظم  بني  فيام  ختتلف  الوظائف  من  ملجموعة 
والبحوث املقدمه واستبعاد أحد املحكمني )%57( من النظم، اقرتاح حمكم خارجي لتحكيم البحث 
)متاحة بنظام واحد فقط وهوCMT(، منتدى Forum للمناقشة فيام بني املحكمني )بنظام واحد وهو

.)Precision Conference

أحد  أو  املحكم  هبا  يعمل  التي  باملؤسسة  العاملني  أحد  املؤلف  يكون  أن  املصالح  بتعارض  ُيقصد 
الطالب الذين أرشف عليهم املحكم يف السابق، أو يربط بني املحكم واملؤلف صلة قرابة، أو يكون 

هناك أعامل بحثية مشرتكة بينهام.

ويتم أختيار أكثر من حمكم؛ وذلك لتقليل ضغط العمل عىل املحكمني، واخلربة املحددة لدى بعض 
املحكمني، فال يفرتض يف أي حمكم أن يكون خبريًا بجميع فروع ختصصه، والتنوع يف الرأي. 

مسبقًا  حتديدها  تم  تقييمية  مستويات  أو  أسئلة  تتضمن   Review score sheetالتحكيم ناتج  استامرة 
للحكم عىل البحث، إضافة إىل حقل التعليقات املوجهة للمؤلف وإىل جلنة الربنامج مع الفصل بينهام، 
بحيث ال يرى املؤلف سوى التعليقات املوجهة إليه فقط، أما جلنة الربنامج فيذكر املحكم هلا توصيته 

بقبول أو رفض البحث، وبنهاية االستامرة يقوم املحكم بإرفاق ملف البحث بعد حتكيمه.

قد ختتار بعض نظم التحكيم أن يتم تقدير البحث باستخدام األلوان، مثل نظام Continue2.0 حيث 
 Confious ونظام  املرفوضة.  للبحوث  األزرق  واللون  املقبولة،  للبحوث  األصفر  اللون  ُيستخدم 

يستخدم اللون الربتقايل للبحوث املقبولة، واللون األسود للبحوث املرفوضة.
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 Cyberchair وقد تستخدم احلروف للداللة عىل تصنيف البحوث من وجهة نظر التحكيم كام يف نظام
الذي يستخدم حرفA ويعني مؤيد بشدة، وحرفB مؤيد، وحرف C ويعني أرفض، وحرف D ويعني 
أرفض بشدة. أسلوب آخر وهو أن حتتوي االستامرة عىل جمموعة من األسئلة جييب عنها املحكم بنعم 
أو ال، كام يف نظام EDAS ونظام Conference Hub . ومثال األسئلة )هل ينبغي قبول هذا البحث، هل 

ينبغي قبول هذا البحث بعد إجراء التعديالت املطلوبة، هل ينبغي رفض البحث(.

1 - آلية حتديد املحكمني:

يرتبط بتحديد املحكمني جمموعة من االعتبارات التي تتأثر هبا جودة التحكيم، وهي حمدودية عدد 
النمذجة  ما،  بحث  لتحكيم  املحكمني  من  املالئم  العدد  حتديد  للمؤمتر،  العلمية  باللجنة  املحكمني 
اخلبرية Expertise Modeling لعملية تكليف املحكمني، تعارض االهتاممات، والتوزيع العادل ملهام 

حتكيم البحوث وتفضيالت املحكمني بام يتوافق وأهداف املؤمتر.

وهناك ثالث آليات لتحديد املحكمني بنظم إدارة املؤمترات:

آلية االختيار اليدوي من جانب اللجنة العلمية للمؤمتر: نفس اإلجراءات التي كانت تتم تقليديًا، ولكنها   أ. 
تتم من خالل نظام إدارة املؤمترات، بحيث ُيسمح للجنة العلمية أو رئاسة املؤمتر بتحديد املحكمني.

من  أي  حتديد  التحكيم  للجنة  لالنضامم  دعوهتم  عند  املحكمني  من  ُيطلب  املضاهاة:  آلية   ب. 
حتديد  الباحثني  من  يطلب  نفسه  الوقت  ويف  لدهيم،  التفضيالت  من  ُتعد  املؤمتر  موضوعات 
موضوعات البحوث املرسلة من بني موضوعات املؤمتر، ثم تتم عملية املضاهاة فيام بينهام، والتي 

يكون نتيجتها حتديد من اثنني إىل ثالثة حمكمني لتحكيم بحث ما.

آلية االختيار: عبارة عن قائمة بالبحوث املقدمة للمؤمتر ترسل للمحكمني يف آن واحد، خيتار من   ج. 
بينها كل حمكم البحوث التي يرغب يف حتكيمها، والتي تتوافق واهتامماته.

العلمية، و%25 من  اللجنة  التحديد من جانب  آلية  املؤمترات  إدارة  وقد استخدمت %40 من نظم 
النظم آلية حتديد املحكمني بواسطة النظام، و%14 تستخدم قائمة بالبحوث خيتار املحكم من بينها، 
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وسبعة نظم تتبع أسلوبني يف حتديد املحكمني ختتار رئاسة املؤمتر أهيام )بواسطة اللجنة العلمية للمؤمتر 
أو بواسطة النظام( أي تستخدم الطريقة اليدوية بحيث ختتار اللجنة العلمية املحكمني كام كان بالطريقة 
التقليدية والطريقة اآللية بحيث تتم عملية املضاهاة بني اهتاممات املحكمني الذين قاموا بتحديدها 
أثناء إنشاء صفحة كل حمكم بالنظام، وبني الكلامت الدالة التي قام بإدخاهلا املؤلفون لكل بحث تم 
 CMT, ConfDriver, COMS Confious, OpenConf, Conference Hub,إرساله. هذه النظم هي

. Scholarone Proceedings, PaperDyne

ويتميز حتديد املحكمني آليًا بواسطة النظام بمجموعة من املميزات من أمهها: التأكد من أن كل بحث 
لديه عدد حمدد من املحكمني لتحكيمه، والتأكد من أن البحوث قد تم حتكيمها بواسطة املحكمني 

املهتمني فعليًا بموضوعات البحوث، وتوزيع عملية حتكيم البحوث بشكل متوازن بني املحكمني.

 Confman, Confmaster, نظم  يف  كام  البحوث  قائمة  أسلوب  يطبق  النظام  كان  ما  إذا  حالة  يف 
Cyberchair,EDAS,Start التي خيتار من بينها املحكمني، فإن البحوث التي مل يتم اختيارها فإن النظام 

يقوم بتحديد املحكمني اعتامدًا عىل االهتاممات واخلربة.

Confious شكل )6( يوضح شاشة حتكيم بحث مؤمتر بنظام
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عند دعوة املحكمني يكون أمامهم جمموعة من االختيارات )أوافق عىل حتكيم هذا البحث، يمكنني 
حتكيم هذا البحث إذا كانت هناك رضورة لذلك، ال أرغب يف حتكيم هذا البحث، مل أقرر بعد، لدي 
تعارض مع حتكيم هذا البحث(. وجدير بالذكر أن نظام OCPMS يتيح ملؤلف البحث حرية اختيار 

هل يريد حتكيم بحثه أم ال.

2 - البحوث املرفوضة:

املتعلقة  املؤرشات  مجيع  كانت  وإن  املرفوضة،  البحوث  من  موقفها  الدراسة  جمتمع  النظم  حتدد  مل 
بوظائف النظام تدل عىل أن االسلوب املتبع هو حذفها مع استبعاد نظامSTART الذي ذكر أهنا تظل 
يعاود  قد  املؤلف  ألن  أنسب؛  يكون  قد  األسلوب  وهذا  مرفوضة.  كلمة  بجوارها  ويوضع  بالنظام 
الدورة يف اإلرسال والتحكيم. يف حني قد يرى  التايل ويأخذ نفس  العام  البحث مرة أخرى  إرسال 

املربجمون أن حذفها أفضل ألن استمرارية وجودها بالنظام يؤدي إىل بطء العمل بالنظام.

د. نرش أعامل املؤمتر:

ُيقصد بأعامل املؤمتر املخرجات النهائية الناجتة عن املؤمتر، وتشمل برنامج املؤمتر والنصوص الكاملة 
وملفات  التقديمية  والعروض  كاملستخلصات  هبا،  مرتبطة  أخرى  مرفقات  وأي  املقبولة  للبحوث 

الصوت أو الفيديو للجلسات العلمية.

وال ُيشرتط للمستخلصات والنصوص الكاملة أن تنرش بعد انتهاء املؤمتر، ولكن قد ُتنرش قبل انعقاده. 
حيث ُتقسم الوثائق التي تتعامل معها املؤمترات إىل ثالث فئات أساسية هي: وثائق ما قبل املؤمتر، 

ووثائق أثناء املؤمتر، ووثائق ما بعد املؤمتر.

ويتخذ نرش أعامل املؤمترات أشكااًل عدة:

الشكل: يف شكل كتاب، وهو األكثر شيوعًا، أو ُتنرش فيام بعد كمقاالت بدوريات علمية حمكمة   -
)قد خُتصص بعض الدوريات عددًا خاصًا منها لنرش جمموعة خمتارة من أعامل املؤمتر(، أو ُتنرش 

يف االثنني معًا، أو ُتنرش يف شكل سلسلة من التقارير.
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 Flashاملؤمتر مطبوعة أو عىل أقراص مليزرة أو عىل ذاكرة فالش ُتنرش أعامل  النرش: قد  وسيط   -
Memory، أو ُتنرش عىل شبكة الويب بموقع املؤمتر أو بمستودع رقمي.

مستوى النرش: من املمكن أن يقترص األمر عىل نرش مستخلصات البحوث فقط، أو ُينرش كتاٌب   -
يتضمن البحوث الكاملة.

وعن النظم جمتمع الدراسة فقد خصصت )%17( من النظم نظامًا فرعيًا لنرش أعامل املؤمتر، ولكن 
مجيعها  اتفقت  نظامًا.  عرش  ثامنية  املؤمتر  خمرجات  مع  التعامل  وظيفة  هبا  التي  للنظم  اإلمجايل  العدد 
عىل توفري إمكانية جتهيز ملفات أعامل املؤمتر لنرشها يف شكل مطبوع، أو عىل أقراص مليزرة، أو عىل 
شبكة الويب. وكام يتبني من جدول )4( فإن النظم جمتمع الدراسة قد تعاملت مع أعامل املؤمتر بطرق 
شتى. مثاًل عىل الرغم من أن اإلنرتنت كوسيط للنرش أتاح إمكانية التعامل مع أي شكل من أشكال 
التي تسمح بتضمني  النظم )EDAS, PCS, InDico( هي  النصية فإن %8 من  امللفات  امللفات غري 
أعامل  مستخلصات  كتاب  وباملثل  للمؤمتر.  العلمية  للجلسات  وفيديو  صوت  ملفات  املؤمتر  أعامل 
النظام عىل الرغم من سهولة  املؤمتر، والذي مل هتتم نظم إدارة املؤمترات )%17( بإعداده من خالل 
جتهيزه. وبعض النظم حدد شكل امللفات النهائية لبحوث املؤمتر مثال نظام InDico الذي يتيح ملفات 

HTML, PDF, XML, OAI, ical البحوث بأشكال

جدول )4( إمكانات نرش أعامل املؤمترات بنظم إدارة املؤمترات

عدد النظمإمكانات نرش أعامل املؤمتر
17نشر ملفات أعمال املؤمتر 

6إصدار كتاب مستخلصات أعمال املؤمتر
6قائمة مرتبة بالبحوث املقبولة

3تضمني ملفات الوسائط املتعددة 

ُتعد الكشافات مثل كشاف املؤلفني وكشاف العناوين من وسائل اإلجياد املهمة التي ينبغي توافرها 
بأعامل املؤمترات املنشورة، وخاصة مع املؤمترات الدولية التي تستقبل عددًا كبريًا من البحوث. ولكن 
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عىل الرغم من أن هذه الكشافات يسهل إعدادها آليا فإن وظيفة إعداد كشاف املؤلفني ال ُيوَجد سوى 
. EDAS, Cyberchairبنظامي

1 - إتاحة بحوث املؤمتر:

تناولت ثالث نظم وظيفة إتاحة بحوث املؤمتر، من أفضلها نظام OCS؛ ألنه باإلضافة إىل نرش ملفات 
لغري  يمكن  بحيث  املؤمتر  لبحوث   Public Website عام  إنرتنت  موقع  بإنشاء  يقوم  املؤمتر  بحوث 

املشاركني باملؤمتر االطالع عليها.

حيث   Tog@ther نظام  ثم  املؤمتر،  ألعامل  رقمية  مكتبة  إنشاء  إمكانية  يتيح  حيث   CRS نظام  يليه 
املؤمتر  ألعامل  جمانية  عامة  إتاحة  هي:  املؤمتر،  انتهاء  بعد  املحتوى  إلتاحة  خمتلفة  طرائق  ثالث  ذكر 
الوصول  تقييد  أو  املؤمتر،  انتهاء  بعد  وغريها  تقديمية  وعروض  كاملة  ونصوص  مستخلصات  من 
للبحوث املقبولة وملفاهتا للمشاركني باملؤمتر فقط. وأخريًا عدم السامح باالطالع أو التحميل اهلابط 

مللفات البحوث املقبولة حتى للمشاركني بحضور املؤمتر.

2 - أحدث اجتاهات نرش أعامل املؤمتر:

فيام يتعلق بأحدث االجتاهات يف نرش أعامل املؤمترات نجد نظم وظيفتها األساسية نرش أعامل املؤمترات 
 Proceedings نظام  مثال  املؤمتر،  إدارة  نظام  عمل  انتهاء  بعد  عملها  يبدأ  حيث  إدارهتا،  وليس  فقط 
Builder الصادر عام 2005 يف أملانيا والذي يندرج أيضًا ضمن فئة نظم إدارة املحتوى، حيث يقوم 

 Masterبتجميع ملفات املستخلصات والبحوث وأي ملفات أخرى ثم جيهزها النتاج نسخة أصلية
للنصوص  روابط  هبا  املؤمتر  انرتنت ألعامل  وأيضًا صفحة  للطباعة،  املؤمتر جاهزة  أعامل  من   Copy

الكاملة للبحوث وغريها.

 Cornell مكتبة  عن  الصادر   Digital Publishing System)DPubs) هو  املصدر  مفتوح  آخر  ونظام 
University Library، هبدف النرش الرقمي للدوريات العلمية واملنفردات وأيضًا أعامل املؤمترات.
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هـ التسجيل باملؤمتر:

نفسها  للمشاركني  التسجيل  وظيفة  بينام  باملؤمتر،  للتسجيل  فرعي  نظام  عىل  نظامًا  عرش  مخسة  اشتمل 
أو  ببحث  مشارك  سواء  تسجيل،  طلب  نموذج  عن  عبارة  الوظيفة  وهذه  نظامًا،  وعرشين  باثنني  تتوفر 
باحلضور دون بحث، كام تتاح إمكانية احلصول عىل فاتورة التسجيل باملؤمتر Conference Invoice والدفع 
اإللكرتوين من خالل سبعة عرش نظامًا تعتمد عىل تقنية Paypal، وهي من أشهر تقنيات الدفع اإللكرتوين 

عىل اإلنرتنت، فهي تسمح بنقل وتبادل األموال من خالل حسابات بنكية أو كروت ائتامنية.

نظم  بثالث  متاحة  وهي  الفنادق،  كحجز  املؤمتر  يف  باملشاركني  ترتبط  أخرى  وظائف  إىل  باإلضافة 
(OCS, Register Conference, Wingate web(، وإصدار بطاقات هوية للمشاركني باملؤمتر بستة نظم 

من النظم جمتمع الدراسة.

خامسًا: االنتقادات:

تتشابه مشكالت نظم إدارة املؤمترات إىل حد كبري مع نظم إدارة املحتوى من حيث ارتفاع أسعار النظم 
التجارية، واللغات التي يدعمها النظام، واعتامد بعض النظم عىل العمل يف بيئات تشغيل حمددة، هذا 
املستغرق  الوقت  وهو  العربية  بمؤمتراتنا  النظم  تلك  مثل  تطبيق  يواجه  قد  انتقاد  أهم  إىل  باإلضافة 
لتخصيص نظام بعينه ملؤمتر ما أو مرحلة التجريب الفعيل للنظام، وهذا عادة ما يقلق رئاسة املؤمتر 
واللجنة العلمية عىل حد سواء. كام أن بعض الباحثني واملحكمني خاصة الذين ليست لدهيم خربة 
يف التعامل مع نظم احلاسب اآليل وأشكال امللفات قد ُيبدون اعرتاضهم عىل استخدام النظام، أو قد 
حيتاجون يف بداية تطبيقه إىل مساعدة مستمرة من جانب العاملني عىل املؤمتر، أو الدعم الفني للنظام. 

هذا باإلضافة إىل االنتقادات اآلتية:

-  عدم املرونة، عىل سبيل املثال يف الطريقة التقليدية قد يتم استثناء أحد الباحثني من امليعاد املحدد 
إلرسال البحث، وأستثناء أحد املشاركني بعد انتهاء امليعاد املحدد لالشرتاك، أو حذف نسخة بحث 
إدارة  بنظم  الكايف  بالقدر  رة  متوفِّ تكون  قد ال  املرونة  مكاهنا، هذه  أخرى  نسخة  إرساهلا ووضع  تم 

املؤمترات. 
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إىل ختصيص  موثقة وحتتاج  نظم غري  وأهنا  الوظائف،  اكتامل  بعدم  ُتتَّهم  املصدر  مفتوحة  النظم   -
االستخدام  عملية  أثناء  التكاليف  بعض  ظهور  إىل  باإلضافة  االستخدام،  قبل   customization

ل عليه النظام. كتكلفة اخلادم املحمَّ

One Account لكل مستخدم ملف  CRS هو الذي يطبق مبدأ  النظم مثال نظام  عدد قليل من   -
واحدة  ملرة  بالتسجيل  املستخدم  يقوم  املؤمتر  استمرارية  طوال  بحيث  بالنظام،  واحد  شخيص 

كمؤلف وعضو باللجنة العلمية وحمكم يف آن واحد.

مل تتضمن النظم السابق عرضها وظيفة ميزانية املؤمتر وإدارهتا وكذلك األنشطة املصاحبة كورش   -
العمل واملعارض والتقدم للمنح واجلوائز.

بعض النظم التي تم تناوهلا من الصعب تطبيقها يف دولة أخرى غري دولة الصدور؛ ألن النظام   -
 ScholarOne نظام  مثال  النظام،  هبا  الصادر  الدولة  توقيت  مع  لالستخدام  خصيصًا  مصمم 

. Proceedings

مجيع النظم جمتمع الدراسة هي نظم تتعامل مع خادم واحد، وال يوجد من بينها من يتعامل مع   -
.Multiple Web servers عدة خوادم ويب يف آن واحد

لكن عىل الرغم من تلك االنتقادات فإن ما تقدمه تلك النظم من توفري الوقت واجلهد املستنفد من جانب 
جلنة املؤمتر يف استالم البحوث وحتكيمها ومتابعة ناتج التحكيم والشكل النهائي ألعامل املؤمتر ونرش 
تلك األعامل، ثم االحتفاظ بأرشيف للنصوص الكاملة جلميع أعامل املؤمترات احلالية والسابقة. هذا 
عىل مستوى جلنة املؤمتر، أما عىل مستوى املؤلفني فهي توفر وسيلة رسيعة وآمنة إلرسال مستخلصات 
فقد  املحكمني  التحكيم. وعىل مستوى  نتيجة  متابعة  ثم  للبحوث،  الكاملة  النصوص  ثم  البحوث، 
اجلاهز  النموذج  لوجود  نظرًا  حتكيمها  ثم  البحوث،  استالم  يف  املستغرق  الوقت  النظم  هذه  وفرت 
العربية إىل  العلمية برسعة. كل ذلك يعترب مميزات قد تدفع مؤمتراتنا  الرد للجنة  للتحكيم، وإرسال 

احلرص عىل تطبيق نظام إلدارة املؤمتر وحمتوياته من البحوث العلمية.
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النتائج والتوصيات:

يف ضوء ما سبق عرضه أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج، من أبرزها ما يأيت:

بينها نسبة  “35 نظامًا”، من   2010 1997 وحتى  إدارة املؤمترات الصادرة منذ  بلغ عدد نظم   .1
(%57( صادرة عن مؤسسات جتارية.

أو  املؤمترات،  إلدارة  عريب  نظام  تصميم  عن  والتجارية  األكاديمية  العربية  املؤسسات  غياب   .2
تعريب أي من النظم مفتوحة املصدر حمل الدراسة.

متثل النظم بمقابل مادي نسبة )%74( من إمجايل النظم جمتمع الدراسة.  .3

اللغة العربية ليست من بني اللغات التي تدعمها مجيع نظم إدارة املؤمترات بالدراسة.  .4

نسبة )%51( من نظم إدارة املؤمترات تتيح وظيفة نرش ملفات أعامل املؤمتر عىل الويب أو عىل   .5
أقراص مليزرة أو ملفات قابلة للطباعة مبارشة.

يف ضوء ما سبق تقرتح الدراسة جمموعة من التوصيات عىل النحو اآليت:

تعريب  عمليَة  املعلومات  تقنية  صناعة  تنمية  هبيئة  النظم  هندسة  واعتامد  تقييم  مركز  يتوىل  أن   .1
واملراكز  اجلامعات  املصدر وتوزيعها جمانًا عىل  مفتوحة  املؤمترات  إدارة حتكيم  برجميات  إحدى 
يتميز  ملا  نظرًا  OCS؛  نظام  تعريبه هو  املقرتح  النظام  أن يكون  الباحثة  البحثية املرصية. وتقرتح 
بعض  جانب  من  تطبيقه  وتم  للتعريب،  وقابل  املصدر  مفتوح  أنه  أمهها  من  خصائص،  من  به 

املكتبات األجنبية كنظام إلدارة املحتوى وأثبت فاعليته.

املؤمترات  يف  العربية  باجلامعات  التدريس  هيئة  أعضاء  هبا  شارك  التي  املؤمترات  بحوث  نرش   .2
العلمية والندوات وورش العمل التي تقام يف الداخل واخلارج بموقع اجلامعة ضمن املستودع 

الرقمي للجامعة.

أن تلعب املكتبات اجلامعية والبحثية العربية دورًا يف التوجيه واإلرشاف عىل استخدام املؤمترات   .3
-التي تتم باملؤسسة التابعة هلا- نظامًا إلدارة املؤمترات، يكون من بني خمرجاته األساسية مستودع 

رقمي للمؤمترات التي متت باجلامعة وترشف عليه املكتبة.
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عىل املكتبات اجلامعية والبحثية العربية أن تغريِّ من دورها التقليدي يف نظام االتصال العلمي من   .4
خالل تبنِّي مبادرات تساهم يف تطبيق نامذج نرش غري تقليدية داخل نطاق اجلامعة، اعتامدًا عىل 

خمرجاهتا من البحوث العلمية ونظم النرش الرقمي مثال نظام DPubs مفتوح املصدر.
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ملحق )1(: قائمة املراجعة

أواًل: معلومات أساسية

اسم النظام: ..................................................................................

...............................................................:URL املحدد املوحد للمصدر

تاريخ اإلصدار: ..............................................................................

تاريخ آخر حتديث: ...........................................................................

الدولة: .......................................................................................

ثانيًا: خصائص عامة

1. مسؤولية اإلصدار:

.............................................. :  أفراد 

 مجعية علمية: ..............................................

 مؤسسة جتارية: ..............................................

 مؤسسة أكاديمية: ..............................................

 أخرى:..........................................................

2. نوع اإلصدارة:

 هنائية     جتريبية  
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3. النظم الفرعية التي يتكون منها النظام هي:

 نظام فرعي إلدارة املؤمتر واللجنة العلمية   نظام فرعي إلرسال البحوث  

 نظام فرعي للتحكيم                   نظام فرعي للتسجيل باملؤمتر  

 نظام فرعي لنرش أعامل املؤمتر    نظام فرعي لألنشطة املصاحبة

 نظام فرعي مليزانية املؤمتر    أخرى: ...................................

4. أسلوب تسعري النظام؟

 بمقابل مادي    جماين  

5. إذا كان النظام بمقابل مادي فام هو أسلوب التسعري؟

 سعر موحد جلميع املؤمترات    وفقًا لعدد البحوث املرسلة للمؤمتر

 وفقًا لعدد املشاركني باملؤمتر    وفقًا للجهة املسؤولة عن املؤمتر

 كل نظام فرعي له سعر    أخرى: ...........................

6. إذا كان النظام بمقابل مادي فهل يتيح فرتة جتريبية جمانًا Free Trialللتعرف عىل النظام.

 نعم    ال

إذا كانت اإلجابة بنعم فام هي املدة املسموح هبا.

 يوم    أسبوع   شهر 

7. يتيح النظام ملف عرض Demo للتعرف عىل شاشات ووظائف النظام )للنظم التجارية(

 نعم    ال
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8. إذا كان النظام مفتوح املصدر Open Source فهل يذكر رشوط استخدامه؟

 نعم    ال

9. إذا كان النظام مفتوح املصدر فهل يذكر اجلهود اجلارية لرتمجته إىل لغات أخرى؟

 نعم    ال

إذا كانت اإلجابة بنعم فهل من بينها اللغة العربية؟

 نعم    ال

10. يذكر النظام احلد األقىص لعدد البحوث التي يمكنه التعامل معها.

.................. ورقة بحثية   ال  نعم 

11. أسلوب إتاحة النظام:

 من خالل موقع اجلهة املصدره للنظام

 حتميل النظام وإتاحته عرب خادم Server اجلهة املنظمة للمؤمتر

 االثنني معًا

12. النظام مصمم بغرض استخدامه:

 مع مؤمتر واحد له جلنة علمية واحدة ورئيس واحد

إىل رئيس عام  باإلضافة  للمحور،  املحاور ولكل حمور جلنة علمية ورئيس  متعدد   مؤمتر 
لكل املحاور.

 األثنني معًا
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13. اللغات التي يدعمها النظام؟

 اإلنجليزية   الفرنسية   األملانية   العربية

 أخرى: .................................................................

14. يتوافر توثيق للنظام Documentation يوضح كيفية استخدامه.

 نعم    ال

إذا كانت اإلجابة بنعم فأيًا من العنارص التالية تتوافر بالتوثيق:

 إرشادات ملطوري النظام )بالنسبة للنظم مفتوحة املصدر(

 إرشادات ملديري النظام  

 إرشادات ملستخدمي النظام )مؤلفني، حمكمني، مشاركني( 

System Installation إرشادات تنصيب النظام 

 أخرى: .................................................................

15. يدعم النظام احلفظ االحتياطيBackup املستمر لبيانات وتقارير املؤمتر.

 نعم    ال

16.أسلوب التعامل مع البحوث املرفوضة؟

 حذفها من النظام هنائيًا   وضعها يف قاعدة بيانات منفصلة

 أخرى: .................................................................
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17. يتيح النظام استرياد وتصدير البيانات.

 نعم    ال

18. النظام يوفر إمكانية الربط بني املؤمتر وبرامج أو مواقع ذات صلة.

 نعم    ال

.Privacy Policy 19. يذكر النظام سياسة اخلصوصية

 نعم    ال

ثالثًا: وظائف النظام العام

)أ( إدارة املؤمتر:

 إدخال املعلومات التفصيلية عن املؤمتر 

 إدخال التواريخ املهمة املتعلقة باملؤمتر وإيقاف التعامل بعد انتهاء التاريخ املحدد سلفًا

 إدخال البيانات التفصيلية ألعضاء اللجنة العلمية

 حتديد األدوار لكل املنتسبني للنظام

 دعوة الباحثني للمشاركة بالبحوث وإعالن املؤمتر

 استالم ورقة البحث ومستخلص البحث بإحدى صيغ ملفات النصوص

 حتديد عدد املحكمني لتحكيم كل بحث باملؤمتر

 املناقشات واجتامع اللجنة العلمية عىل الويب

 مشاركة املراجعات بني اللجنة العلمية 
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 إعالم الباحثني بتقرير وتعليقات املحكمني واللجنة العلمية 

 ختطيط اجللسات للبحوث املقبولة

 إنشاء موقع وبرنامج املؤمتر عىل الويب

 تقارير املؤمتر    

 أخرى:...........................................................................

)ب( إرسال البحوث:

 ختصيص صفحة لكل مؤلف أسايس أو مشارك بالنظام 

 قوالب جاهزة إلرسال البيانات وحتميل صاعد ملستخلص وملف البحث 

 ميتاداتا ملف البحث أثناء إرسال املستخلص أو النص الكامل

 حتميل صاعد مللفات مرفقة بالبحث )جداول وأشكال،عرض تقديمي، قائمة ببليوجرافية 
مقرتحة للقراءة(

Submission Checklist قائمة مراجعة رشوط اإلرسال أو فحص امللف املرسل 

 حتديد معرف هوية ID لكل بحث 

 حتويل صيغة ملف البحث املرسل إىل صيغة أخرى حتددها اللجنة العلمية 

 متابعة عملية التحكيم ونتائجها    

Camera ready Paper عرض ملف البحث يف شكله النهائي 

 حتديد أيًا من موضوعات املؤمتر يندرج يف إطاره البحث

 أخرى:...........................................................................
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(ج( التحكيم

 ختصيص صفحة لكل حمكم بالنظام

 استالم دعوة بالربيد اإللكرتوين ببدء حتكيم البحوث والتاريخ املحدد لالنتهاء منها

 Review score sheet استامرة ناتج التحكيم 

 عرض التغذية املرتدة من جانب مؤلف البحث 

 رصد التعارض بني املحكمني والبحوث املقدمه واستبعاد أحد املحكمني

 اقرتاح حمكم خارجي لتحكيم البحث 

 منتدى Forum للمناقشة فيام بني املحكمني

 آلية اختيار املحكمني لتحكيم بحث ما

 وظائف أخرى:.......................................................................

)د( نرش أعامل املؤمتر

 حتديد شكل نرش ملفات أعامل املؤمتر 

Abstract Book إصدار كتاب مستخلصات أعامل املؤمتر 

 قائمة مرتبة بالبحوث املقبولة 

 كشافات أعامل املؤمتر

 إرفاق ملفات وسائط متعددة ألعامل املؤمتر

 حتديد أسلوب إتاحة أعامل املؤمتر

 أخرى:...........................................................................
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)هـ( التسجيل باملؤمتر:

Conference Invoice نموذج طلب تسجيل   فاتورة التسجيل باملؤمتر 

إمكانية الدفع من خالل النظام    حجز الفنادق والرتتيبات األخرى 

 إصدار بطاقات هوية للمشاركني باملؤمتر           أخرى:................................ 

ملحق  )2(: جمتمع الدراسة: نظم إدارة املؤمترات العلمية
ResponsabilityURLSystem.N

Brigham Young Universityhttp://dagwood.cs.byu.edu/
 PaperReviewBYU paper review system . . 	1

University of Zagrebhttp://chairman.zesoi.fer.hr/
en/index.htmlChairman . . 	2

Microsoft Corporationhttp://cmt.research.
/microsoft.com/cmt

 CMT Microsoft Conference
 Management Toolkit

 . . 	3

 ProQuest LLC/http://ams.cos.com
 Community of science
 Abstract Management

)System )COS AMS

 . . 	4

ConfDriver /http://www.confdriver.comConfDriver . . 	5

Intelligence Technologieshttp://myreview.
 intellagence.euConference Accelerator . . 	6

Conference Hub/http://www.confhub.comConference Hub . . 	7

.Kynote Networks Ltdhttp://www.confmanager.
/comConference Manager . . 	8

Marianne Mandi

http://www.conference-
service.com/conference-

support/conference-
management-system.html

Conference Online-
 Management System

))COMS

 . . 	9

 Red Whale Software
Corporation

http://www.
/conferencereview.com

 Conference reviewing
)system )CRS

 . . 	10

University of Crete/http://www.confious.comCONFIOUS . . 	11

Ketil Lund and Pal Halvorsenhttp://www.ifi.uio.no/
 confman/ABOUT-ConfManConfMan . . 	12

Thomas Preuss /http://www.confmaster.netConfMaster . . 	13

Concordia Universityhttp://confsys.encs.
/concordia.caConfSys . . 	14

ConfTool GMBH/http://www.conftool.netConfTool . . 	15
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Shiriram Krishnamurthihttp://continue2.cs.brown.
/eduContinue 2.0 . . 	16

 Borbala Online Conference
Services

http://www.borbala.com/
/cyberchairCyberChair . . 	17

Andrei Voronkov /http://www.easychair.org EasyChair . . 	18

 EDAS Conference Services
LLC /http://www.edas.infoEDAS Conference Manager . . 	19

.O>Reilly Media, Inchttp://www.expectnation.
/comExpectnation . . 	20

Brian Lovellhttp://iaprcommence.
/sourceforge.net

 IAPR COMMENCE
 Conference Management

.Sys

 . . 	21

 European Organization for
 Nuclear Research )CERN(,

 Udine University)Italy(,
 Amsterdam University

))Netherlands

http://cdsware.cern.ch/
 /indico

/http://indicobeta.cern.ch

 Integrated Digital
)Conferencing )Indico

 . . 	22

OCPMShttp://www.ocpms.com.au/
home.php

 Online Conference Paper
 Management System

))OCPMS

 . . 	23

 University of British
 Columbia, the Simon Fraser
 University Library, Stanford

 University, and Simon Fraser
University

http://pkp.sfu.ca/?q=ocs Open Conference System
 ))OCS

 . . 	24

Zacon Group /http://www.openconf.comOpenConf . . 	25

PaperCept Incorporationhttp://conf.papercept.net/
 conferences/scripts/start.plPaperCept . . 	26

Paperdyne/http://www.paperdyne.comPaperdyne . . 	27

Precision Conferencehttp://precisionconference.
/com

 Precision Conference 
Solutions

 . . 	28

 Virtual Knowledge Solution
.Ltd

http://www.prosemanager.
co.uk/conferences.php

 Publication Review and
 Organization System

))PROSE

 . . 	29

Register Conferencehttp://www.
/registerconference.comRegister Conference . . 	30

 Thomson Reutershttp://scholarone.com/
/products/proceedingsScholarOne Proceedings . . 	31

SoftConf http://www.softconf.comSTART . . 	32

ATMIRE NV@http://info.togather.eu/faq.
jspTog@ther . . 	33

 WebMeets.com Event
Management LLP/http://www.webmeets.comWebmeets . . 	34

 Wingate Web the Event
Technology Company

http://www.wingateweb.
comWingate Web Conference . . 	35
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ملحق  )3(: نظم إدارة املؤمترات املستبعدة من جمتمع الدراسة
أسباب االستبعاداملحدد املوحد للمصدر URLالنظامم

 .1IASO CMShttp://www.oitcongress.org/  ،مل تتوافر بيانات بموقعه اإللكرتوين
وبمراسلة عنوان الربيد اإللكرتوين املتاح مل 

تتلق الباحثة أي استجابة.

 .2Conference paper 
Abstract management 
system

http://www.conferencepaper.
org 

يستخدم داخليًا بمركز بحوث االتصاالت 
والشبكات بجامعة Plymouth باململكة 

املتحدة
 .3WitanWeb web-based 

refereeing
http://witanweb.ca/  يستخدم داخليا يف كندا بمعهد تقنية

املعلومات مع مؤمتر واحد عقد عام 
.2009

 .4RegOnlinehttp://regonline.com يشتمل عىل وظيفة التسجيل باملؤمتر ودفع
مقابل اشرتاك املؤمتر فقط  .5Innect Eventhttp://innectevent.com

 .6Symphony Online 
Event Management

http://www.symphonyem.
co.uk/

 .7PC Chairhttp://sourceforge.net/projects/
pcchair/

صممه أفراد وتم حتميله بأحد مواقع 
استضافة الربجميات مفتوحة املصدر جمانًا 

دون توافر بيانات كافية حول النظام أو 
املسؤول عنه

 .8OpenComas http://sourceforge.net/projects/
opencomas/

 .9Yet Another Conference 
Management System

http://sourceforge.net/projects/
yacomas/

 .10iConfhttp://sourceforge.net/projects/
iconf08/

 .11ConfISShttp://sourceforge.net/projects/
confiss/

 .12VirtualChairhttp://sourceforge.net/projects/
virtual-chair/

ttttt 
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املكتبات وخدمات املعلومات لألطفال يف اجلزائر

د. عزالدين بودربان 
  أستاذ حمارض

bouderbane.azzedine@yahoo.fr

  أ. سامية سامقجي 
باحثة

smakdji.s@yahoo.fr

المستخلص:
إن دور املكتبات وخدمات املعلومات لألطفال يف اجلزائر ال 
يزال يفتقد إىل العناية التي يستحقها، والقراءة ليس هلا أولوية 
تغريات  يعرف  البلد  يف  الرتبوي  النظام  كان  إذا  باملجتمع. 
وتعديالت ملواجهة العقبات، فإنه جيد صعوبة للتموقع جيدًا 

يف الفضاء الفكري، وفرض قوته يف دعم التطور واالبتكار.
تساؤالت عدة تطرح حول الوضعية احلالية هلذه املؤسسات 
مكتبات  ترقية  تشجع  ثقافية  سياسة  توافر  ومدى  الوثائقية؟ 
الرتبوي  التطور  يف  األخرية  هذه  مسامهة  مدى  ثم  األطفال؟ 

والثقايف للبلد؟ 
الكلامت املفتاحية :

مكتبات األطفال، الوضعية احلالية، املجال الرتبوي، السياسة 
الثقافية، اآلفاق، املجتمع اجلزائري.

ttttt

قسم علم املكتبات - كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتامعية - جامعة قسنطينة
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Introduction
                   Algeria is still in the process of defining its cultural policy; much effort

 has so far produced modest results. The education system has encountered various
 obstacles and revisions, but cannot stand as a strong supporting pillar in development
 and innovation. Educators and their authorities have not yet realized the cultural
 potential of children’s libraries. Parents and people generally speak more about
 food than about books. Reading is not yet recognized as a main priority. This global
 context leads us to ask certain questions about children’s library and information
 services in the country: does the cultural policy encourage the promotion of these
 libraries? What’s about the practical situation of these informational institutions?
 What’s about their contribution to the cultural and educational development
 of Algerian society? Are there ambitious perspectives for the future of these
services?

Cultural policy in Algeria1. 

                   Ever since independence, Algeria’s leaders have dealt with culture
 as a changing phenomenon that is neither rigid nor static, but a permanent atom
 of national identity, continually receiving from and giving to other cultures. Its
 authenticity lies in the preservation of some key factors, such as the religion of
 Islam, the Arabic language, and all else that is integral to the national heritage.  It
must accept progress in respect to its origins (1).

                   The Algerian National Charter of 1976 defines the country’s culture as
 being national, revolutionary, and scientific and encourages all forms of cultural
 development. It emphasizes improvement of the individual’s instructional level
 and technical competence. Its main objective is the promotion of instructional and
 cultural activities. This aspect is directed, above all, towards the young through the
 education system, the individual initiatives and production, backed by various and
 diverse activities. The charter also underlines the means that help in disseminating
 culture, such as the press, radio, television, publishing houses, museums, schools of
music, cinema, theater, cultural centers, and public libraries.

                  The nation’s leaders have consistently stated the necessity

To explain the importance of the cultural and historical heritage;- 
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To publish and explain Algeria’s fundamental political and social options;- 

To consolidate and improve basic cultural infrastructures; - 

To train well qualified cultural animators; - 

To clarify the role of cultural staff, so that they can be more effective in their - 
activities.

                     Algeria has endeavored to set up cultural institutions throughout the
 country, to fill the huge gap left after 132 years of colonization. The national culture
 had to be preserved, and executives in every field had to be trained. The Ministry of
 Information and Culture had a hard task. It had to establish the fundamental bases
of cultural policy in the country through existing institutions such as:

Algerian radio and television- 

Cinemas and film-makers- 

Publishing companies - 

The Copyright office- 

The National Library- 

The National School of Fine Arts- 

Cultural centers throughout the country, and their libraries- 

Theaters and the National Institute of Dramatists - 

The National School of Music- 

The National Archive Center.- 

      To fulfill its objectives, the Ministry set up four departments: fine arts; fine arts
and ruins; cinema and audiovisual aids; public reading and documentation.

State of children’s libraries2. 

                     Colonized by France from 1830 to 1962, Algeria, with a population of
 some 7 millions gained independence and a host of problems. Among the economic,
 political and social problems of restructuring, it was faced with the inadequacies of
 its education system; the majority of the population was illiterate and many new
schools had to be established.
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                     More than 47 years later, though Algeria is still making great efforts
 to develop in every field, library service has not been accorded the priority that it
 merits as part of the development process. In 1962, the director of the National
 Library said that the library is now a school, a training, an educational and a cultural
 center, and the librarian is an educator. But what we notice at present is that the
 whole education system is handicapped for lack of an efficient library service.
 Schools were built very rapidly in response to the incredible demand for education
 expressed by the people, but unfortunately this has not been supported by a similar
programme of library provision.

                    Now, with a population of some 36 millions, including more than 6
 millions who are illiterate, Algeria has to respond to the needs of a large young
 population throughout this very large country whose surface area is 2.382000 km2.
 Although programmes of birth-control instruction were launched, population is still
increasing tremendously (2).

                  The United Nations Declaration of Children’s Rights encourages parents,
 authorities and national governments to recognize the intellectual right of childhood,
 and it assures its application. UNESCO has consistently urged the introduction of
 libraries under national educational plans, and their continued backing, both morally
and financially.

                The objectives of children’s libraries can be summarized as follows:

To facilitate access to information.- 

To provide children with a variety of informational resources that meet their - 
needs and activities.

To guide children’s choice of reading, and to enhance their reading habits.- 

                  These information institutions require staff with professional skills in
 library science and education. They need suitable buildings in which to provide
 efficient services and a welcoming atmosphere. Together with the various types of
 resources, they encourage the development of instructional skills, and the flourishing
of national culture.

                 When considering types of library service we expect children’s libraries
 to be included in cultural centers, as well as in public libraries. They may constitute
 a small section set aside for a children’s library, but even this provision seems to
 be modest in Algeria. This situation makes us doubtful whether children are really
considered at present as pillars in public library legislation.
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Public libraries3. 

                  Public libraries are intended to serve all citizens located all over the
 country and to play a central role in the promotion of reading, with a varied and
 general stock of materials. Any citizen should have the opportunity to use a public
 library, whose main mission is to provide information and leisure through reading,
and to promote the national culture.

                 Algerian public libraries do not yet fulfill this objective. Algiers, the capital,
 may be proud to possess some of the oldest libraries in Africa, but these institutions
face a difficult situation.

                 The Municipal Library of Algiers was among the first of the early French
 cultural institutions. It was maintained for nearly a century by the colonizers, and
 was used exclusively by the Europeans. There were smaller libraries elsewhere; run
 by and for Algerians, but after the insurrection of 1871 the French closed them. The
 Municipal Library of Algiers was founded in 1872 and by 1914 had a book stock of
 13.607 volumes. During the 20th century, smaller public libraries were founded in
 the capital and throughout the country. In 1933 the municipal library service, with
 its branches, had 63.661 volumes. Close to independence, 2700 out of a population
 of 180.000 Europeans were registered public library users. In June 1962, a month
 before independence, the Central Municipal Library building was subjected to
bombing and the greater part of the stock was burned (3).

                A law of 1977 decentralized Algiers into 14 communes, and branches of the
 municipal library were transferred accordingly. Existing libraries came under the
 authority of their respective commune which moved quickly to set up libraries. This
 accelerated library development was largely prestigious, because they mostly had
 no guaranteed budget and were mismanaged by unqualified staff. As a consequence,
 they had a negative effect on the promotion of reading. This situation pushed the
 Ministry of Culture to organize a training programme for public library employees
 to master some elementary techniques about cataloguing, conservation, shelf
arrangement, establishing book lists …

               The major problem faced by public libraries staff is the lack of a statute
 setting out terms of service. Personnel are discouraged and de-motivated by being
 considered as equivalent to office clerical staff. This affects their performance more
 than any other constraint on library service.

              Between 1980 and 1989 the Ministry of Culture provided public libraries
 throughout the country, including the 48 Wilaya, with 938066 books. Some of these
 libraries have suitable premises. They are usually housed in the administrative
 buildings of their commune. The library staffs still wait for a legislation that defines
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 their status, or puts communes under obligation to administer them a given standard.
 No co-operation takes place. Thus, this does not assure the promotion of reading. In
 the majority of these libraries, there is no children’s section, and young children are
 allowed in the premise only when accompanied by an adult. However, few Algerian
 parents make time to accompany their children to libraries. They may take them
 to the stadium, a café or a restaurant, but seldom to the library. The habit has yet
 to take root. Loan of informational resources to children is unlikely. Audiovisual
 and electronic supports are now acquired by libraries, but training programmes are
 organized neither for adults nor for children.  Librarians should plan and elaborate
 innovative marketing strategies aimed to increase the level of users’ participation
 and bring greater visibility to training programmes (4). The users find difficulties in
 exploiting these modern resources. Interior décor of the libraries, along with drab
 furniture and equipment are not attractive to users. But for users, public libraries
should remain relaxing spaces where they can learn and practice new skills (5).

Cultural centers4. 

                  Each Wilaya has a cultural center known as the House of Culture, containing
 a public library. They have financial autonomy but are linked administratively to the
Ministry of Culture. The objectives of the centers are:

To promote a living culture through wide ranging cultural activities.- 

To create and publish artistic production.- 

To promote interaction nationally and internationally.- 

To encourage meetings and dialogue between artists.- 

To provide the practical means to enhance cultural and artistic activities.- 

To organize cultural activities, especially performances, films, conferences - 
and exhibitions.

To promote public reading.- 

To publicize information about outstanding events.- 

To programme visits to natural, historical and cultural sites.- 

To establish clubs for artistic, didactic and recreational purposes.- 

To print and publish cultural works.- 

To co-operate by exchange with similar institutions elsewhere.- 
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     The centers face problems in realizing their objectives:

Finance: Inadequate budgets that constrain every kind of administrative and - 
outgoing activity.

Staff: not enough qualified and experienced personnel.- 

Space: inadequate premises, especially the area allocated to the library.- 

Resources: inadequate technical equipment for performances.- 

Social problems: lack of resources undermines staff motivation.- 

      The first cultural centers were set up in Algiers, Constantine and Oran in 1974;
 others followed at Tizi Ouzou (1975), Batna (1976), Medea (1979), Tlemcen (1980),
 Saida (1981), Setif (1985), and at Annaba, Ouargla, El Oued and Tamanrasset in
1986.

     The organization and the dynamism exerted in each house of culture vary from
 one Wilaya to another according to the competence of staff, their facilities, and the
support received from local authorities.

     Children may register at the centers on payment of an annual fee. They can
 then take part in the activities that interest them. Before the 1986’s there were
 no children’s section in the libraries but some have developed following the
 engagement of suitably qualified professional staff. However, awareness of these
 emerging children’s libraries is still low, because of poor publicity by the centers
 where developments have actually taken place. Students’ use of libraries is high.
Book stock varies between libraries.

Foreign cultural centers5. 

             These centers were set up in connection with the signing of international
conventions of Algeria and other countries wishing to enhance cultural co-
operation.

             Foreign centers are expanding rapidly in big cities such as Algiers, Oran,
 Annaba and Constantine. These centers attract many young people through the
 diverse cultural activities they organize. They provide language courses, and
 by their activities promote awareness of the informational resources about their
 respective societies. Many Algerian children and students register as members and
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 consequently benefit from the library that is available in each center. These libraries,
 with up-to-date information systems are much used by secondary school pupils, by
students and even by school teachers and university lecturers.

School libraries6. 

            School libraries, which should be the basis for stimulating reading, face very
 crucial problems. They are often not to be found at all in some schools, and when
 they do exist their condition is lamentable. Much of the time, the school library is
 the mysterious cupboard whose keys are controlled by the headmaster. Whereas
 developed countries generally support school libraries as the reading laboratory
 for recreation, education and research, they are completely neglected as an input to
children’s education in Algeria. Elements in their “non-existence” are:

There is no coherent national policy regarding libraries.- 

No effective library network has been developed.- 

School premises are overcrowded and libraries have no priority in allocating - 
accommodation to school activities.

Shortage of specialized trained librarians.- 

No legislation requiring school libraries.- 

Shortage of funds.- 

       School libraries should be in a position to provide recreation, information and
 support to learning throughout the child’s school career. They should equip the pupil
 with basic skills for information searching, and exploitation of the results. Children
 should find in these recreational and educational spaces the pleasure to share their
 capacities with others, to dream and to develop their sense of imagination (6). They
 can also help teachers to improve their work through materials developments and
production.

       No specific budget is allocated to libraries in Algerian schools. The headmaster
 of a school may, however use the allocation for the school’s cultural activities to buy
 informational resources. School libraries are also supported, very modestly in most
 cases, by the public council of their Wilaya, out of funds for the encouragement of
cultural activities.

        A visitor to a primary school that has a library will probably find that they
 are merely a cupboard in an office. So is it really possible to designate them as
 school libraries? The reading habit is rarely promoted at school, despite the ever
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 increasing output of teachers. The library is most commonly the responsibility
 of the headmaster, or an aged or otherwise ailing teacher. Occasionally it will be
organized by a teacher responsible for cultural animation.

        The three Algerian institutes of library science organize regular meetings with
 headmasters, teachers, educators and others in charge of education, to emphasize
the need for effective school libraries.

Perspectives of development7. 

         A more efficient children’s library service requires initiatives from parents,
educators, and authorities concerned with the matter:

Children’s and school libraries should be provided under legislation that - 
decrees the provision of libraries and their staffing.

Their functions should be defined.- 

A unified management formula should be applied.- 

Librarians appointed should receive appropriate training.- 

Adequate annual finance should be allocated by governing bodies.- 

Government subsidies for publishing can encourage the production of more - 
children’s informational resources.

Government support for research in the field of children’s literature is - 
necessary.

Cultural activities about children’s libraries and their resources should be - 
encouraged.

Parents should be persuaded to encourage their children to read at home and - 
in libraries.

UNESCO could initiate a pilot project in Algeria to provide a model for - 
improving children’s libraries.

                   Regarding their improvement, it is recommended that national objectives
 shall move towards:

A library in every school.- 

A department of school libraries should be established under the Ministry of - 
Education with a representative board in each wilaya.
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Confirming the central role of the school library in educational programmes - 
and the teaching/learning process. 

Education based on independent reading in libraries, instead of merely class - 
teaching and examinations.

Establishment of an association of school libraries, which would interact - 
professionally at international levels.

    

                     The information society is characterized by the outstanding evolution of
 new information and communication technology and its introduction in all fields of
 life. Thus, it has become necessary for all citizens to know how to acquire knowledge,
 how to use certain modern instruments that permit the access to information and
how to exploit this valuable resource in a rational way (7).

 Conclusion

                    Children have the right to flourish intellectually. In furtherance of this, their
 rights include access to reading materials, and the ability to use them. They should
 instinctively turn to the library, without being forced to do so. It has been shown
 that when a child begins to use libraries, he/she will continue to do so during the rest
 of his/her lifelong education. The development of children’s literature is essential
 to the encouragement of reading and the use of libraries. Training of librarians for
 work with children must be a priority; it will add a welcome qualitative dimension
 to the librarian’s role, and also help in creating the interactive environment that
 can transform a passive browser into an active learner. If society does not train
 its educators, they will fail in turn to train society. Children’s librarians can equip
 the child with the basic library skills with which to exploit the library’s resources
 independently, and further the process of self-development.

                   Our hope in Algeria is that our children will be good readers, getting the
 utmost from what they read. They have been neglected so far and there should now
be a strong and positive impulse to reverse this environment.

                   Algeria is now allowing more freedom and independence of action to
 private enterprise. This should have positive consequences for the development of
 reading and literature. Many people feel more optimistic about the future, as a fresh
 economic system emerges which encourages individual initiatives and competence.
 Energetic individuals, who were frustrated under the superseded system, have now
 the opportunity to work, to innovate, and to improve the social situation. Optimists
 expect that the near future will see the emergence of children’s book publishers and
 a proliferation of children’s bookshops throughout the country. The situation will
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 then be ripe for our children to acquire, by encouragement, the reading habit. Their
 libraries are the key of any worthwhile progress. Much of the intellectual heritage
 that we have is conserved in libraries, to be explored by our children, the parents
 of the future. We must help them to appreciate their own past, as well as to develop
under present circumstances.
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Abstract
The role of children’s library and Information services in Algeria has not yet 
got the consideration that it deserves. Reading is not recognized as a priority. 
The educational system knows several reforms and revisions to confront various 
difficulties, but has not yet been able to impose itself as a fundamental pillar for 
development and innovation. Different questions are raised: What is the real 
situation of these institutions? Does the cultural policy in the country encourage 
the promotion of these libraries? Do they really contribute to the educational and 
cultural development of the Algerian society? Are there ambitious perspectives for 
these informational services?
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Résumé
Le rôle des bibliothèques et services d’information pour enfants en Algérie n’est 
pas encore reconnu à sa juste valeur. La lecture, pour sa part, n’est pas une priorité. 
Le système éducatif connait beaucoup de réformes et de révisions pour faire face 
aux difficultés, mais n’arrive pas à se positionner comme pilier de base pour tout 
développement et pour toute innovation. Beaucoup de questions se posent : Quelles 
est actuellement la situation réelle de ces institutions ? Y-a-t-il une politique culturelle 
qui encourage la promotion de ces bibliothèques dans la société Algérienne ? Est-ce 
qu’elles contribuent effectivement au développement éducatif et culturel du pays ? 
Quelle sont les perspectives ambitieuses de ces services informationnels ?

Mots-clés 
Bibliothèque pour enfant, situation, éducation, politique culturelle, perspective, 
société Algérienne.
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Web 2:0 technologies and their applications in information institutions
Dr. Ahmed Farg Ahmed

ahmadfarag@yahoo.com

Abstract:

World wide web in its second generation, known as the «Web 2.0» execute a principal role in 
enriching the services and interactive applications, which has a direct impact on the management of 
electronic content and services via information institutions portals. The study attempts to address the 
network-related technologies in the Web 2.0 and most important of which technical Ajax, Mashup 
technology and RIA «Rich Internet Application», and highlighted its applications in information 
institutions. The study exposes the basic concepts of these techniques, structure their technical and 
mechanisms, and highlighted the applications generated and used in the construction and design of 
interactive applications. The study presents a selection of models of information institutions have 
already introduced Web 2.0 technologies through the portals as the basis relied upon to develop and 
provide e-services effectively.

The researcher tries in this study exploring the mechanisms that can be used by the information 
institutions to support the application of such technologies to provide advanced information services, 
strengthening partnership, networking and to support the scientific aspects of the beneficiaries. 
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Digital Library and its itellectual issues

Dr. Mohammad Nekrish
abumalek1956@yahoo.com

Abstract :

The study aims at identifying the concept of digital library, it also tries to shed the light on the most 
significant intellectual issue presenting its definition, development, characteristics, and the purpose 
of turn into digital library, passed by the proposed stages of digital library transition, it also discusses 
copyrights and intellectual property, the problems and challenges of digital library, and finally the 
future of digital library
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Abstract:

This study aimed to identify the actual use (reality) of Internet by academic staff in Jordan with 
special reference to Al-Balqa’ Applied University by answering the following questions:

Does the faculty member has the ability to use and benefit from the available Web-site?

What most research interest for faculty member in the use of Internet?

What are the actual needs of faculty member for internet services?

To what extent the internet services meet the faculty members needs?

What are the main obstacles that face the faculty member in their use of internet?

Highlight the attitude and actual point of views of faculty members towards the internet services.

To achieve the aim of the study we use analytical descriptive methods of questionnaires which 
developed by the researcher and we use the interview methods to collect and analyze related data.

The study ends up with some identical results and suggestions followed by recommendations to 
encourage the use of internet by faculty members and the responsibility of universities to cover the 
coast of using internet by faculty members.
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Scholarly Journal Refereeing: Philosophy and practices
Dr. Khaled Mohammed Dafaa Allah
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Abstract:

The article tried to approach the theme historically and analytically. Moreover illustrated the method 
that is depended on it. Furthermore, the paper highlighted the former works on the issue which is 
mostly in English language. It had tried to study the different terminologies related to the issue , gave 
explanations and clarify the misconceptions about it.

Explained how the peer review take place as a process and as a system, what its patterns, functions, 
and how Article Journal contribute in building scientific community?   

The paper discussed in details the problems and challenges that usually face peer review process 
and those who are working in this field. It had tried to discuss the relations and interactions that take 
place among those who are involved in this process. This included editor, peer reviewer and proof 
reader. This analytical work took place from within the context of the local Sudanese field , this is 
exactly what distinguished it and made it a real scientific contribution to the Arabic literature in this 
field rarely considered. 

Actually, this article is in heart of what is known in information science as communication and 
scientific publishing. So that it is an endeavor to transfer and expose the challenges that face a 
practitioner in the field of scientific publishing. 
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Abstract:

The Total Quality management is anew management technique that improves the traditional 
management practice.

The researcher applied (TQM) principles to the sector of university libraries, taking the main library 
of the University of Khartoum  as case study. From his analysis, the researcher concluded that 
(TQM) principles were not adequately applied in managing the university’s main library or its 
subsidiary libraries.

The researcher put forward some recommendations that should help in taking up (TQM) as 
management tool in order to improve the quality of services provided by the library.
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Total Quality Management (TQM) in University Libraries: Applied to 
the Khartoum University Main Library and its Sub-Libraries
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Abstract:

Media archiving is the main theme of this paper . It took Jeddah radio library as a case study to 
investigate its archiving practices, systems used and the library resources and how it is being 
organized.  The study used different data collection tools such as interviews and site visits . The 
study found that there is a need to train the librarians more in electronic media archiving and the 
library used locally developed archiving system and needs to have a more advanced system which 
goes with the daily requirements. The library should join the national system starting in Riyadh since 
it is reliable and will meet all of the library needs.  
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Security management of integrated libraries systems more effectively:
 An applied Study on the Egyptian Libraries

Dr. Nehal Fouad Ismail 
nehal_fouad@yahoo.com

Abstract:

Increased in recent years usage of automation in Egyptian Libraries, which require the use of automated integrated library systems and the 
associating, connected to the Internet. Although they provide easy and efficient work in the libraries. But the use of automated integrated library 
systems lead to the emergence of new risks resulting from the compilation of large amounts of information in one place and making them 
vulnerable to lost or stolen or tampered with by unauthorized persons to acquaint it

For this, we find that the failure to implement effective controls may increase the risks penetrate   integrated library systems, so you must 
modify the outlook  of  libraries traditional of the nature of the risks to these systems, where the present study aims to identify the risks facing 
the integrated library systems which  used in  governmental Egyptian libraries , and to identify the most important reasons that lead to the 
occurrence of such risks and measures to prevent the occurrence of those risks

Adopted a researcher on the analytic descriptive method. Through it can access the data can be categorized and analyzed. In order to achieve the 
objectives of the study the researcher designed questionnaire, containing a range of risks that threaten the mechanism of integrated library systems, 
and their causes and scope of the control procedures, and protection to address those threats against them. The questionnaire was distributed to 
a sample from works in governmental Egyptian libraries that use automated systems integrated.  After unloading and analysis of responses, can 
derive some conclusions that contributed to the identification of the main risks facing the integrated library systems in Egyptian libraries.

Increased in recent years usage of automation in Egyptian libraries, which require the use of automated integrated library systems and the 
associating connected to the Internet.  Also provides these systems ease and efficiency of work in libraries. But the use of automated integrated 
library systems lead to the emergence of new risks resulting from the compilation of large amounts of information in one place and making them 
vulnerable to lost or stolen or tampered with by unauthorized persons to see it for this, we find that the failure to implement effective controls may 
increase the risks penetrate integrated library systems, so you must modify the outlook  of  libraries traditional of the nature of the risks to these 
systems, where the present study aims to identify the risks facing the integrated library systems which  used in  governmental Egyptian libraries , 
and to identify the most important reasons that lead to the occurrence of such risks and measures to prevent the occurrence of those risks

Adopted a researcher on the analytic descriptive method it the best methods suited to the study and through it can access the data can be 
categorized and analyzed. In order to achieve the objectives of the study the researcher designed questionnaire, containing a range of risks that 
threaten the mechanism of integrated library systems, and their causes and scope of the control procedures, and protection to address those 
threats against them. The questionnaire was distributed to a sample from works in governmental Egyptian libraries that use automated systems 
integrated.  After unloading and analysis of responses, we enable to derive some conclusions that contributed to the identification of the main 
risks facing the integrated library systems in Egyptian libraries.
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Dr.fatema & Tahani

Abstract:

This study aimed at identifying the psychological effects (positive and negative) influencing the 
information specialist who directly with computing in order to measure the extent of easiness in the 
information specialists’ life. The study was conducted in two stages :the first,  included an alteration 
on the cycle of general life through the topic of ( linguistic nervous programming) to make the library 
life cycle with the same five pillars represented by ( Spiritual, Personal, Social, Sanitary and Balance 
aspects. The ranges for each pillar were apprximated from( 10 -100) to be able to measure and apply 
on the sample represented by the information specialists in the computing sections at Yarmouk 
University Libiry (Irbid) who really deal computing. Second: the research questionnaire which 
included the study questions was designed and distributed to the concerned sample. It appeared that 
there was a (careful) easiness in the movement of the first four pillars but it was not there in the fifth 
pillar (financial) which threatens the movement of the cycle which we like to move perfectly. 

This pillar has its clear effects on the action of the different jobs connected with it. So the study recommends 
the need for further similar studies related to many studies such as linguist nervous programming and 
taking car of training and rehabilitating courses for librarians and library service users.

Keywords :

psychological Computing Effects /

Life Cycle/Yarmouk University Library/

Library Life Cycle/ Llibrary Computing/

Information and Libraries Specialist/

Information with computing/ Psychological/

Linguist Nervous Programming
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Abstract:

This study deals with the concept of scientific electronic periodical in general, and the one which 
is accessible through the Internet in particular. Its uses by permanent university teachers of the 
university Mentouri-Constantine.are emphasized.The object of the study is ,on the hand ,to portray 
its position among a variety of several other information resources, and on the other hand, to clarify 
the ways that allow the users to benefit from it ,its problems ,and the fields in which it is exploited 
by the university teacher. this research show also the part of the teacher ‘s contribution in the articles 
of the scientific electronic periodical via the Internet. the work consists of the theoretical part and a 
practical one .the first part deals with the historical evolution of both the printed scientific periodical 
and the scientific electronic periodical ,in addition to the influences of the electronic publishing and 
the Internet on the development of the latter.

The practical part highlights the analysis of the results gathered by means of a questionnaire 
administrated and returned by university teachers .this part explains also the results generated by 
their use of the scientific electronic periodical through the Internet. Personal views and solutions are 
given to face the obstacles raised when attempting to exploit efficiently this electro-virtual support.
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Conferences Management Systems and their role in reviewing and 
publishing conferences papers: a study of functional specifications

Dr. Amany M. Elsayed
Amany03@gmail.com 

Abstract:

In the mid90s, several web-based conference management systems have been released and used 
by many conferences all over the world. This study surveys thirty five worldwide conference 
management systems available through the web. The empirical approach used to address the 
research problem was field study with a checklist, which divided into five sections: conference 
management, submission, reviewing, publishing and registration. Each system possesses some 
common functionality and some functionality which present that particular system. The rest of paper 
is organized as follows: in section two the analysis of features. An overview of systems functionalities 
is discussed in section three. Section four includes criticism of conference management system, 
results and suggestions. The findings revealed that none of the systems support Arabic language or 
released under Arab authentications.  Free systems were mostly used by Arab conferences specially 
“Confman” system.74 percent of systems available with fees, and 51 percent provide conference 
proceedings publishing function.

The research paper  address the current lack of Arabic empirical literature on conference management 
systems and their role in reviewing and publishing conferences papers , and offers practical details 
and many of significant results.
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Abstract:

The role of children’s library and Information services in Algeria has not yet got the consideration 
that it deserves. Reading is not recognized as a priority. The educational system knows several 
reforms and revisions to confront various difficulties, but has not yet been able to impose itself as a 
fundamental pillar for development and innovation. Different questions are raised: What is the real 
situation of these institutions? Does the cultural policy in the country encourage the promotion of 
these libraries? Do they really contribute to the educational and cultural development of the Algerian 
society? Are there ambitious perspectives for these informational services?
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