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 جمولىطاهرىأحمدىشروانىأ/ىىىىىفيىضوءىالتجاربىالعالموةىمتطلباتىتطبوقىنظامىالمكتباتىالرقموةىبالجامعاتىالومنوة

Tell: 
Email:gtshiryan@gmail.com 

 :السدتخلص
الجامعات في ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على متطلبات تطبيق نظام السكتبات الرقسية      

اليسشية في ضهء التجارب العالسية السعاصرة، ولتحقيق ىدف الدراسة، استخدم السشيج الهصفي التحليلي 
الهثائقي من خالل مراجعة ااْلدب الشظرؼ السرتبط بستغيرات الدراسة القائم على جسع البيانات 

 ىا:أبرز ، والسعلهمات وتبهيبيا وتحليلييا، والتهصل الى عدد من االستشتاجات
غياب الستطلبات التذريعية إلعداد وتشفيذ خطط وبرامج نظام السكتبات الرقسية وفق التجارب -

 العالسية السعاصرة، وكذلك حقهق السلكية الفكرية.
 ىدافضعف الستطلبات التشظيسية الستسثلة بالتهجيات االستراتيجية كالرؤية والرسالة واأل-

 التجارب العالسية السعاصرة.التطهيرية لشظام السكتبات الرقسية وفق 
 إلنذاءا ا ومطلًبا جهىري  تهفر متطلبات نظام السكتبات الرقسية أصبح امرًا ضروري   َفِإن  لذلك 

 وترسيم السكتبات الرقسية.
 .التجارب العالسية السعاصرة –الستطلبات  -السكتبات الرقسية  الكلسات السفتاحية:

Abstract 
The current study aimed to identify the requirements of the digital library system in 

Yemeni universities in the light of contemporary global experiences. To achieve the 

goal of the study, the descriptive analytical  & documentary approach was used by 

reviewing the theoretical literature related to the research variables based on data 

and information collection, tabulation and analysis. The researcher came up with 

several results, the most prominent of which are: 
The availability of the requirements of the digital library system has become a 

necessity and an essential requirement for the establishment and design of digital 

libraries.The absence of legislative requirements for the preparation and 

implementation of plans and programs for the digital library system in accordance 

with contemporary global experiences, as well as intellectual property rights. 
- Weakness of administrative requirements represented by strategic orientations، 

such as the vision, mission, and specific objectives of the digital library system 

according to contemporary global experiences. 
Keywords: digital libraries - requirements - contemporary global experiences. 
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 اإلطار السشهجي للدراسة: -األولالسبحث 

 مة الدراسة:مقد-أوًل 

يهاجهههو العهههالم اليههههم ثههههرة ىائلهههة وتطههههرات سهههريعة ومفاجوهههة فهههي تكشهلهجيههها السعلهمهههات واالترهههاالت 
والشذر اإللكتروني، وقد أحدثت ىذه التقشيات تحهالت جذرية في وسهائل حفهع السعلهمهات وتهداوليا، ومهع 

كترونيههة بسختلههف أهههكاليا اتدههاد دائههرة ىههذه التطهههرات الستالحقههة وتشههامي حجههم مرههادر السعلهمههات اإلل
وحاجهههة الساسدهههات السعلهماتيهههة إلهههى تحهههديو معلهماتيههها وتطههههير مقتشياتيههها وخهههدماتيا، فزهههاًل عهههن تشههههد 
احتياجهات البههاحثين والدارسهين للحرهههل علهى معلهمههات غزيههرة ومتشهعهة فههي مختلهف السجههاالت،  يههرت 

، ٕٙٓٓتبههات الرقسيههة االسههالكي، جسلههة مههن االتجاىههات الحديثههة السها بههة لعرههر السعلهمههات ومشيهها السك
ٖٔٛ.) 

وكانهت الجامعههات مههن الساسدههات الدههباقة والرائههدة فههي التهجههو نحههه نظههام السكتبههات الرقسيههة وتطهههير 
مكتباتيا التقليدية؛ إذ تأثرت بالشساذج الفكرية للكثير من العلساء والباحثين والساسدهات، فبهدأت باسهتخدام 

خيهرة تطههًرا ملحهً ها فهي اسهتخدام تقشيهات السعلهمهات الرقسيهة فهي ىذا الشظام؛ لذا ههيدت فهي الدهشهات األ
 (.ٜٙ، ٕ٘ٔٓمعظم أنذطتيا اسيد، 

لهم  مهامكتباتيها التقليديهة، وتطههر الجامعات مها كهان ليها أن تاسهس نظهام السكتبهات الرقسيهة  َأن  غير 
وسا  األ اديسية عالسي ا ة لسثل ىذا السذرود التقشي عظيم ااْلىسية؛ لذلك تذيد األرئيدتهفر الستطلبات ال

اليهم الكثير من السكتبات في دول العالم  أنشا نرػ وعربي ا ومحلي ا اىتساًما متزايًدا بالسكتبات الرقسية، حتى 
الستقدمهههة كالهاليهههات الستحهههدة وبريطانيههها أخهههذت بالتدهههارد نحهههه السكتبهههات الرقسيهههة وأخهههذت بتهجياتيههها فهههي 

 (.Arms , 2006, 22)تطبيقيا 
لهقهههت الهههذؼ يذهههيد مهههيالد السكتبهههات الرقسيهههة وتطهرىههها، اهههرأت ثههههرة ىائلهههة فهههي أسهههالي  نذهههر وفهههي ا

السطبهعههات العلسيههة واأل اديسيههة، فيشههاك كههم كبيههر مههن مرههادر السعلهمههات التههي يههتم الهصهههل إلييهها ا ن 
م نظري ا في أؼ زمان ومكان االسا تهفر على سبيل السثال حاس  إلكتروني مترهل باإلنترنهت؛ حيهو يهت

الشظهههر إلهههى السكتبهههات الرقسيهههة فهههي البلهههدان الشاميهههة بهصهههفيا مزهههطرة و ملهههة للتطههههير التقشهههي فهههي ضههههء 
االستفادة من تجارب تلك الدول؛ كهنيا تهاجو مذكالت حادة في الهصهل إلى السرادر السطبهعة وفهي 

ير السعلهمههات  ههل مهها تذههير إليههو األدلههة مههن إخفههاق خههدمات السكتبههات التقليديههة فههي تحقيههق رسههالتيا بتهههف
 .( Kavulya, 2007, 299-315 )ذات الرلة في الهقت السشاس  

وىشههاك العديههد مههن التجههارب والسذههروعات فههي مجههال السكتبههات الرقسيههة، لعههل مههن أبرزىهها السكتبههات 
الرقسية في أمريكا وأروبا؛ حيو اإلمكانات اليائلة للتعامل مع التقشية الحديثة، ىذا وقد أ هدت العديهد مهن 

سات والبحهث على ضرورة تهفر السكتبات الرقسيهة وأىسيتيها بهصهفو مدهتحدًثا تكشهلهجي ها يدهاعد فهي الدرا
( التههي أوضههحت األسههلهب (Katefoster 2006تطهههير التعلههيم الجههامعي ومههن ىههذه الدراسههات، دراسههة 
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التابعة لجامعة الذؼ يسكن بو بشاء مكتبة رقسية كتطهر للسكتبة التقليدية بإحدػ األ اديسيات التكشهلهجية 
( التههي أوضههحت االسههتراتيجيات واألدوات التههي يسكههن ٖٕٓٓا  Danileجشهههب كاروليشهها، وأيزهها دراسههة
 استخدميا لبشاء مكتبة رقسية. 

( أن البلهدان العربيهة متهأخرة نهعها مها ٘، ٕٗٔٓوعلى مدتهػ الهان العربي أ دت دراسهة بهخالفهة ا
هػ السكتبههات األ اديسيههة وبههاألخت السكتبههات الرقسيههة عههن ثقافههة السكتبههات الرقسيههة خرهًصهها علههى مدههت

سهاء من حيو تشاوليا إهكالية السرطلح أو تقشياتيا، إال َأن ُو علهى مدهتهػ التطبيهق نجهدىا ضهعيفة جهًدا 
خرهًصهها علههى مدههتهػ السكتبههات الجامعيههة، دون االقترههار علههى تطبيههق بعههت التقشيههات التههي ال تكهههن 

 في إاار مذاريع. 
ثسهة محهاوالت وتهجيهات  َفهِإن  مهن تهأخر السكتبهات العربيهة عهن الهدخهل فهي ىهذا السجهال  وعلى الرغم

السكتبههات الرقسيههة فههي كههل مههن مرههر والجزائههر وسههلطشة عسههان وقطههر والدههعهدية وغيرىهها؛  نذههاءعربيههة إل
حيو إن تأخر ذلك يرجع لهبعت جهانه  الهشقت فهي الستطلبهات األساسهية إلنذهاء السكتبهات الرقسيهة فهي 

 لم العربي.العا
واليسن كغيرىا من الدول العربية التي اىتست بتطهير السكتبات الجامعية؛ حيو أهارت االستراتيجية 

( إلههى ٕٓٔٓ، ٔ٘الهاشيههة إلههى تطهههير التعلههيم العههالي فههي الجسيهريههة اليسشيههة وخطههة العسههل السدههتقبلية ا
األسههالي   َوَأن  د علههى األسههالي  التقليديههة ال تههزال تعتسهه َأن َيهها ِإال  تطبيههق األنظسههة الحديثههة فههي السكتبههات؛ 

ومشيا السكتبات أفرزت كثيًرا من الدلبيات على أدائيا  ،واألنظسة اإلدارية التي تعتسد في إدارة الجامعات
 الكلي.

متطلبهات نظههام السكتبههات الرقسيههة، بسهها يدههيم فههي تحدههين  أىههمعلههى لتعههرف للهذلك تههأتي ىههذه الدراسههة 
اليسشيههة وتطهههيره، ويدههاعد فههي االرتقههاء بأدائيهها وتحدههين جهههدة خههدماتيا السكتبيههة  أداء السكتبهات الجامعيههة

 من خالل تطبيق ىذا الشظام.
 مشكلة الدراسة: -ثانًيا

علهى الهرغم مهن اىتسهام الهيسن بتطههير السكتبهات الجامعيهة واسهتحداث مكتبهات علهى مدهتهػ الكليهات 
ير التعلهههيم العهههالي علهههى ضهههرورة االىتسهههام بتطههههير والسرا هههز العلسيهههة وتأ يهههد االسهههتراتيجية الهاشيهههة لتطهههه 

السكتبههات الجامعيههة وفهههق األنظسههة الحديثههة، بسههها يسكشيهها مهههن أداء دورىهها ومدههاىستيا فهههي تحقيههق أىهههداف 
التعليم الجامعي بكفهاءة وفاعليهة مهن خهالل اسهتكسال بشيتيها التحتيهة، وتههفير الستطلبهات الساديهة والبذهرية 

ا بة السعرفة وإنتاجيا في مختلف التخررات اإلندانية والتطبيقيهة، فإنيها ال والتقشية التي تسكشيا من مه 
تههزال متههأخرة فههي مذههاريع السكتبههات الرقسيههة سهههاء مههن ناحيههة التخطههيط أو مههن ناحيههة التطبيههق لسثههل ىههذه 
السذاريع رغهم الحاجهة الستزايهدة للتفكيهر الجهدؼ فهي تبشهي ترههرات وحلههل رقسيهة مهن ههأنيا اإلسهيام فهي 

ل دور السكتبههات الجامعيههة والشيهههض بقطههاد السعلهمههات؛ األمههر الههذؼ يسكههن السكتبههات مههن مها بههة تفعيهه
 (.ٖٔ، ٕٓٔٓالتطهرات الحاصلة بسختلف السجاالت اوزارة التعليم العالي، 
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(، ٕٚٓٓالعديهد مهن الدراسهات العلسيهة السحليهة كدراسهة كهلّد مهن األديسهي ا إليهوياكد ذلك ما أههارت 
(، ٕٛٔٓ(، والرههبرؼ إ٘ٔٓ(، وهههريان إٗٔٓ(، ورحهه  إٓٔٓوعبدالسجيههد ا (،ٕٛٓٓوالبخيتههي ا

وغيرىهها، مههن َأن  السكتبههات فههي الجامعههات اليسشيههة تهاجههو العديههد مههن السذههكالت أبرزىهها: سههيطرة األنظسههة 
التقليديههة فههي محتهياتيهها، وضههعف أوعيههة السعلهمههات فههي كافههة التخررههات العلسيههة، وعههدم قههدرتيا علههى 

رات التكشهلهجيههة الحديثههة كشظههام السكتبههات الرقسيههة، وضههعف متطلبههات تطبيقيهها، كسهها أ ههدت مها بههة التطههه 
البهههرامج والستطلبهههات الالزمهههة لتطبيقيههها، وبسههها تههههفير ِإَلهههى علهههى ضهههرورة إجهههراء الدراسهههات العلسيهههة اليادفهههة 

 يسكشيا من القيام بأدوارىا السطلهبة بحد  أىدافيا السرسهمة.
و، وفههي ضهههء خبرتههو السيدانيههة وعسلههو فههي مجههال السكتبههات الجامعيههة واسههتشاًدا إلههى تخرههت الباحهه

السكتبههات  َأن  ا؛ فقههد الحههع ا وإداري هه( عاًمهها ومالمدههتو عههن قههرب لهاقههع أدائيهها علسي ههٚٔلفتههرة زمشيههة بلغههت ا
الجامعيههة اليسشيهههة تهاجهههو عههدًدا مهههن السذهههكالت: مشيههها تههدني مدهههتهػ أدائيههها فههي تحقيهههق متطلبهههات التعلهههيم 

فههي كافههة التخررههات اإلندههانية والتطبيقيههة، وكههذلك الزههعف فههي تلبيههة احتياجههات السدههتفيدين  الجههامعي
مشيها، باإلضههافة إلههى سهيطرة األنظسههة التقليديههة فههي إداراتيها وخههدماتيا وعههدم قهدرتيا علههى تطبيههق األنظسههة 

رف علههى أىههم الحديثههة، ومشيهها نظههام السكتبههات الرقسيههة، وىههذا مهها دفههع الباحههو إلجههراء ىههذه الدراسههة، للتعهه
الستطلبات األساسهية، لشظهام السكتبهات الرقسيهة فهي الجامعهات اليسشيهة. وبشهاء علهى مها تقهدم تتحهدد مذهكلة 

 الدراسة بالداال الرئيس ا تي:
اليسشيههة فهههي ضهههء التجهههارب العالسيهههة الجامعهههات فههي مهها متطلبهههات تطبيههق نظهههام السكتبههات الرقسيهههة       

 السعاصرة؟
 
ً
 أهداف الدراسة:  -اثالث

الجامعههات فههي تيههدف الدراسههة الحاليههة إلههى التعههرف علههى متطلبههات تطبيههق نظههام السكتبههات الرقسيههة 
 اليسشية في ضهء التجارب العالسية السعاصرة، 

 الدراسة:  أسئلة -رابًعا

  ة.ا تياإلجابة عن األسولة ِإَلى  تدعى الدراسة
 ما األسس الفكرية لشظم السكتبات الرقسية الجامعية؟  .ٔ
 التجارب والسذروعات العالسية في نظام السكتبات الرقسية؟ما أبرز  .ٕ
مهها واقههع السكتبههات الجامعيههة اليسشيههة بحدهه  مهها أهههارت إليههو الهثههائق الرسههسية والتقههارير والدراسههات  .ٖ

 واألبحاث العلسية؟ 
 فهي الجامعههات التقشيهة لشظهام السكتبههات الرقسيهة ،الساليههة ،البذهرية ،اإلداريهة ،الستطلبهات القانهنيههةمها  .ٗ

 اليسشية؟
 أهمية الدراسة: -اخامًس 
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 ا تي:خالل أىسية الدراسة من  تكسن
 حاجات السجتسع إلى تطهير الخدمات السكتبية بذكل أسرد وأفزل. .ٔ
تفيد نتائج الدراسة الحالية القيادات العلياء وصانعي القرار والسداولين على ماسدات التعليم  .ٕ

 اليسشية.جامعات الفي العالي في تطهير أنظسة السكتبات الرقسية 
 تقدم بعت التجارب العالسية والعربية التي أثبتت نجاًحا رائًدا في إنذاء السكتبات الرقسية. .ٖ
 .ىذه الدراسة إضافة علسية ومرجع للباحثين بسهضهد السكتبات الرقسيةُتَعدُّ  .ٗ
تَعهههههدُّ الدراسههههههة الحاليهههههة محاولههههههة علسيهههههة تجههههههرػ ألول مههههههرة احدههههه  علههههههم الباحهههههو( وذلههههههك مههههههن  .٘

 لتعرف على متطلبات نظام السكتبات الرقسية في الجامعات اليسشية.خالل ا
 منهج الدراسة: -ًساساد

الشظرؼ السرتبط بستغيرات  األدباستخدم الباحو السشيج الهصفي التحليلي الهثائقي من خالل مراجعة 
علقة بالستطلبات متالقائم على جسع البيانات والسعلهمات وتبهيبيا وتحليلييا، والتهصل إلى نتائج  الدراسة

 الرئيدة لشظام السكتبات الرقسية في الجامعات اليسشية.

 مصطلحات الدراسة: -ابعً سا

"السقهمات األساسية التي يفترض أن تتهفر في نظام السكتبات  :ِإجَراِئيًّا ِبَأنََّهاتعرف الستطلبات 
 ية في الجامعات اليسشية".الرقسية الجامعية بسا يسكشيا من أداء مياميا بكفاءة وفاعل

يعههرف ِبَأن ههُو: مجسهعههة مههن األجههزاء أو السكهنههات التههي تتفاعههل مههع بعزههيا الههبعت لتحقيههق غههرض 
 (.ٕٗ، ٕ٘ٓٓمعين ابالل، 

ويعرف ِبَأن ُو: مجسهعهة مهن األىهداف السترابطهة مهع بعزهيا الهبعت بعالقهات تشظيسيهة لتشفيهذ و يفهة 
 .(ٕ٘، ٕ٘ٓٓمعيشة االريرفي، 

: مجسهعههههة اإلجههههراءات واألجههههزاء التههههي تتفاعههههل فيسهههها بيشيهههها وتتزههههسن تجسيههههع ِإجَراِئي هههها ِبَأن ههههوُ يعههههرف 
فهي الجامعهات اليسشيهة بيهدف تحدهين الخهدمات  ياواسهترجاع ىاونذهر  ياوتخزيش ياالسعلهمات رقسًيا وتذغيل

 السكتبية الجامعية.
 

الرقسية: ىي أحد أنظسة وقهاعد بيانات رقسية تحسل مرادر معلهمات مخزنة تكهن متاحة عبر السكتبة 
 (.ٛٙ، ٜٕٔٓا اعهارم، ا أو عالسي  هبكة اإلنترنت سهاء محلي  
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 السطبهعة السهاد من  ل مقابل ( لي ابذكل مقروء  الستاحة السرادر من مجسهعة ىي الرقسية السكتبة
 أو محلًيا بو االحتفاظ يسكن الرقسي السحتهػ  الحاسبات، وىذا عبر إلييا هصهلال ويتم) فيلسيا أو ورقيا
 (.٘ٗ، ٕٛٔٓالحاسبات االجبهرؼ،  هبكات اريق عن بعد عن إتاحتو

 التعريف اإلجرائي للسكتبات الرقسية:-٘
ىههي السكتبههة التههي تقههدم مجسهعههة مههن الخههدمات والسحتهيههات الرقسيههة السشظسههة فههي الجامعههات اليسشيههة 

 تي تتيح للسدتفيدين من مشدهبي الجامعة الدخهل إلى معلهمات رقسية عبر هبكات الحاسبات.وال

يقرد بيا في الدراسة الحالية: نتائج الخبرات والتجارب التي تذير إلهى السعهايير والهسهائل واألدوات 
فههي نظههام السكتبههات الرقسيههة واالسههتفادة مشيهها فههي والستطلبههات التههي اعتسههدتيا السكتبههات العربيههة واألجشبيههة 

تحديهههد متطلبهههات نظهههام السكتبهههات الرقسيهههة مهههن خهههالل دراسهههتيا وتحليليههها وتكييفيههها بسههها يهههتالءم مهههع البشيهههة 
 الجامعية اليسشية.

 
 
 

 :الدراسات الدابقة -السبحث الثاني

لرقسيههههة، وسههههيتم يزخههههر األدب الشظههههرؼ بعههههدد مههههن الدراسههههات التههههي تشاولههههت مهضهههههد السكتبههههات ا    
 استعراض بعت الدراسات ذات العالقة السباهرة بسهضهد الدراسة على الشحه ا تي:

 استعراض الدراسات الدابقة:-ٔ
( إلههى التعههرف علههى متطلبههات إنذههاء السكتبههات الرقسيههة فههي مرههر مههن ٕٗٓٓىههدفت دراسههة   ا-

حديثهة فهي الستطلبهات اله يفيهة إلنذهاء حيو الشظم والبرمجيات، وبيان أثر السرادر الرقسيهة والتقشيهات ال
تههههفير الهههدعم السهههالي ليههها ضهههرورة تلهههك السكتبهههات، وخلرهههت الدراسهههة إلهههى مجسهعهههة مهههن الشتهههائج أبرزىههها: 

مذهروعات السكتبهات الرقسيهة فهي مرهر يشقرهيا التشظهيم والتشدهيق علهى  َوَأن  بهصفيا مذهروعات قهميهة، 
ضههههعف مدههههتهػ تأىيههههل العههههاملين وتههههدريبيم بتلههههك السدههههتهػ الهههههاشي باإلضههههافة إلههههى التخطههههيط الجيههههد، و 

 السذروعات.
( إلهههى تحديهههد الستطلبهههات الفشيهههة والتقشيهههة واله يفيهههة لبشهههاء السكتبهههات ٕٙٓٓىهههدفت دارسهههة سهههييلة ا-

الرقسية، وقد استخدمت الباحثة السهشيج الهصهفي السدهحي فهي إجهراءات الدراسهة، وكهان مهن أبهرز الشتهائج 
 التي تهصلت إلييا الدراسة:

تهفير الستطلبهات الساديهة والبذهرية والساليهة والقانهنيهة. وتههفير العشرهر البذهرؼ الساىهل والسهدرب  َأن  
 عاماًل أساسًيا في إقامة مذاريع مكتبات رقسية.يسثل 



 121 

 

  

 أ/ىجمولىطاهرىأحمدىشروانىىىىفيىضوءىالتجاربىالعالموةىمتطلباتىتطبوقىنظامىالمكتباتىالرقموةىبالجامعاتىالومنوة

( إلى التعرف على إمكانية إنذاء مكتبة رقسيهة فهي مركهز مرهادر ٕٛٓٓىدفت دراسة السدحاني ا-
حيهههو اسهههتخدمت الباحثهههة السهههشيج الهصهههفي التحليلهههي فهههي  ؛عسهههانالهههتعلم فهههي محافظهههة مدهههشدم بدهههلطشة 

 الدراسة، وكان من أبرز الشتائج التي تهصلت إلييا:
 .َأن  تطبيق السذرود سيداعد في إثراء العسلية التعليسية داخل السدرسة للطال  والسعلم

يم األساسهي فهي سهلطشة َأن  تطبيق السذرود ُيَعدُّ نقلة نهعيهة فهي مرا هز مرهادر الهتعلم بسهدارس التعله
 عسان.

السكتبهات الرقسيهة والهدور الهذؼ تقههم بهو أىسيهة علهى ( إلى التعريهف ٕٓٔٓ سا ىدفت دراسة جسعة ا
وقههد اسههتخدم الباحههو مههن أجههل خدمههة البههاحثين وبيههان أىههم متطلبههات مذههرود السكتبههات الرقسيههة العربيههة، 

 . وكان من أبرز الشتائج التي تهصلت إلييا:السشيج الهثائقي
 .نقت الهعي السعلهماتي في العالم العربي

تختلف خدمات السعلهمات الرقسية من نظام إلى  خهر أو مهن مكتبهة إلهى أخهرػ وفًقها لتهاريب السكتبهة 
 نفديا، وحجم مجسهعاتيا، وبدايتيا مع مذهار الرقسشة برفة عامة.

سكتبهة الرقسيهة، وقهد تحديد متطلبات وخطههات إنذهاء الِإَلى ( ٕٓٔٓفي حين ىدفت دراسة الحشاوؼ ا
َأن  ىشههاك  :اسههتخدمت الباحثههة السههشيج الهصههفي السدههحي، ومههن أبههرز الشتههائج التههي تهصههلت إلييهها الدراسههة

احتياجات متعددة الزمة إلنذاء السكتبهة الرقسيهة تحهددت فهي االحتياجهات البذهرية، واالحتياجهات التقشيهة، 
 واالحتياجات السادية.

تحديهد مرهادر اههتقاق قائسهة السعهايير الالزمهة لبشهاء السكتبهات ( إلى ٕٔٔٓىدفت دراسة يحيي ا -
الرقسيهة الجامعيهة فهي ضههء مفيهههم الجههدة الذهاملة، وقهد اسهتخدمت الباحثههة السهشيج الهصهفي فهي وصههف 
الدراسهههات الدهههابقة السرتبطهههة بسهضههههد البحهههو وتحليليههها، وكهههان مهههن أبهههرز الشتهههائج التهههي تهصهههلت إلييههها 

 ايير الالزمة لبشاء السكتبات الرقسية الجامعية في ضهء مفيهم الجهدة الذاملة. إعداد قائسة السع :الدراسة
( إلههى التعههرف علههى متطلبههات تطهههير مكتبههة رقسيههة لقدههم دراسههات ٕٕٔٓىههدفت دراسههة الراهههدؼ ا-

الدههلطان قههابهس، وقههد اعتسههدت الباحثههة السههشيج الهصههفي السدههحي، واسههتخدمت جامعههة فههي السعلهمههات 
 :نتائجياسع السعلهمات، وكان من أبرز االستبانة أداة لج

يفزل غالبية أفراد مجتسع الدراسة أن يكهن السهقع اإللكتروني للسكتبة الرقسية السقترحة في صهفحة 
 القدم.
( إلهههى التعهههرف علهههى الستطلبهههات األساسهههية إلنذهههاء مكتبهههة رقسيهههة ٕٛٔٓىهههدفت دراسهههة الهههدرىهبي ا-

غربهههي، وقهههد اسهههتخدمت الدراسهههة السهههشيج الهصهههفي التحليلهههي للسكتبهههة الجامعيهههة السركزيهههة بجامعهههة الجبهههل ال
السدحي، ومن أبرز الشتائج التي خرجت بيا الدراسهة حاجهة العهاملين للهدورات التدريبهة والتأىيليهة السيشيهة 

 بيدف التعامل مع السكتبات الرقسية وهبكة اإلنترنت.
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واسهههتخداماتيا فهههي بيوهههة  ىهههدفت إلهههى التعريهههف بالتكشهلهجيههها الرقسيهههة( ٕٕٓٓا دراسهههة  أجهههرػ سهههيد-
وكهان مهن أبهرز الشتهائج ، السكتبات الجامعية، ومتطلبات تحهل السكتبات الجامعية مهن تقليديهة إلهى رقسيهة

التههي تهصههلت إلييهها: َأن  تطبيههق مذههاريع السكتبههات الرقسيههة يعتسههد علههى عشاصههر عديههدة يشبغههي أن تتهههافر 
 رورة وجهد خطة لرقسشة السكتبات.حتى يتحقق ليا مقهمات الشجاح السشذهد، ومن أىسيا ض

ىههدفت إلههى تهههفير معرفههة علسيههة تدههاعد فههي تحديههد  (2003)دراسههة  Kelapure أجههرػ كالبيههر-
واقترحههت الدراسههة إيجههاد اتجههاه معتسههد علههى إاههار العسههل  ،متطلبههات وسههيشاريهىات بشههاء السكتبههة الرقسيههة

 :ت الفشية والتقشية واليشدسية للبرامج، مثهلالرسسي والشظرؼ في ىذا السجال، واستعسال حالة قاعدة البيانا
مقههدًما، وكههذلك إيجههاد تحليههل مركههز يعتسههد علههى الترههسيم  ُيَعههدُّ مجههال تخرههت وتركيهه  مخطههط أو نههت 
 والعالقة الجساعية ألنظسة السكتبات الرقسية.

إلهههى تطههههير أنسههههذج لسكتبهههة رقسيهههة فهههي مكتبهههات  Magnussen (2003ا ىهههدفت دراسهههة مهههاجشهس-
في أستراليا، وقد استخدم الباحو السشيج السدحي؛ حيو تم مدح مكتبات الكهمشهلهو لسعرفهة الكهمشهلو 

لتطههير السكتبهة ضرورة ىشاك  َأن  السكتبات التي تعتزم التطهير والتي ال تشهؼ التطهير. وأ يرت الشتائج 
 الرقسية في مكتبات الكهمشهلو.

تترههل التههي طلبههات األ اديسيههة عامههة، إلههى مها بههة الست Parker (2005ا ىههدفت دراسههة بههاركر -
مباهرة بالدارس والجيات التعليسية السختلفة كسا أنيا مليوة بالسرادر التعليسية القيسة ويسكهن اسهتخداميا 

وتحتههههؼ ىهههذه السكتبهههة علهههى كتهههالهج رقسهههي يحتههههؼ علهههى معلهمهههات عهههن كيفيهههة  ،داخهههل الفرههههل الدراسهههية
ن االسهتفادة وقهد صهسست السكتبهة علهى مدهتهػ تشظيسهي االستخدام، بيدف الهصهل إلى الحد األقرى م

 .عالد 
إلههى تطهههير اسههتراتيجية لبشههاء السجسهعههات الرقسيههة فههي  Adzobu (2013اىههدفت دراسههة أدزوبههه-

مكتبهة جامعهة كيه  كهسهت فهي غانهها، وقهد اسهتخدم الباحهو مهشيج دراسههة الحالهة. وكهان مهن أبهرز الشتههائج 
 بشاء السجسهعات الرقسية في مكتبة جامعة كي  كهست.: صياغة استراتيجية لتهصلت إليياالتي 

اىتسام العديد من الباحثين وخاصة على السدتهػ الهدولي  أثارىذا السهضهد قد  َأن  وعلى الرغم من 
 فقهد جهاءتوعليهو  ؛الباحو ندرة ملحه ة في الدراسات السحلية السعشية بيهذا السهضههد فقد وجدوالعربي، 

جههة السعرفيهة ومها بهة لالىتسامهات العالسيهة والعربيهة برقسشهة السكتبهات الجامعيهة ىهذه الف لهردمىذه الدراسة 
 اليسشية.

 :األسس الفكرية لشظم السكتبات الرقسية الجامعية -السبحث الثالث

 الذؼ يشت: الدراسة أسولةسهف يتم في ىذا السبحو اإلجابة عن الداال األول من 
 الجامعية؟ ما األسس الفكرية لشظم السكتبات الرقسية

 وذلك على الشحه ا تي:
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 األسس الفكرية لشظم السكتبات الرقسية الجامعية: 
سهههيتم تشهههاول األسهههس الفكريهههة للسكتبهههات الرقسيهههة مهههن حيهههو الشذهههأة والسفيههههم، ومهههن ثهههم التطهههرق إلهههى 

 و ائفيا وخرائريا ومسيزاتيا، إضافة إلى السعهقات والتحديات التي تهاجييا.

ال أحد يدتطيع أن ياكد من ىه أول مهن اسهتخدم مرهطلح السكتبهات الرقسيهة لكهن جهذوره تعههد إلهى 
عشههدما كتهه  فههانفربهش مقالههة بعشهههان ا سهها يسكههن لشهها أن نفكههر( نذههرىا فههي مجلههة اأتالنتههك  ٜ٘ٗٔعههام 

مهن أّن  الرغم، وعلى إلندانيةمشتلي( ُتبّين فييا حركية ما أسساه اميسكس( التي تسثل جزئية من الذا رة ا
التطههرات الكبيهرة التهي حرهلت مهاخًرا لحركهة  َفهِإن  فانفيربهش نفدو لم يكهن مدهانًدا مطلًقها للتقشيهة الرقسيهة 

تخهههزين واسهههترجاد كسيهههات ىائلهههة مهههن السعلهمهههات العلسيهههة والتقشيهههة اعتسهههدت علهههى مشجهههزات ذلهههك العرهههر 
 (.ٖٔ، ٖٕٔٓابلعربي، 
 ٜٔٚٔ عام ىارت في مايكل ىه رقسية مكتبة بإنذاء قام من أوليرػ َأن   الباحثين بعت َأن  غير 

السعرفهة  بهها ير إتاحهة إلهى اريقهو عهن سهعى غههتشبر  الهذؼ مذهرود اسهم عليهو أالهق مها خهالل مهن
، ٖٕٓٓمقابهل ابههمعرافي،  دون  العامهة إلهى الفكريهة السلكيهة حسايهة قههانين سهقطت عشيها التهي اإلندهانية

٘٘.) 
  ل تسكين فكرة من انطلق السعاصر؛ حيو تاريخشا في رقسية مكتبة أول بإنذاء ىارت وقام مايكل

 اإلندهانية السعرفهة وأصههل الكته  أميهات إلهى الهصههل مهن حاسههب وجيهاز إنترنهت يسلهك وصهلة مهن
الذهبكة ابهلههداني،  على السجانية الرقسية من الكت   سية أ بر يزع أن ىه ىارت ىدفأِلَن  وقراءتيا؛ 
ٕٓٔٓ ،ٕٖٔ.) 

-ٛٛٔ، ٕٙٓٓىشهههاك جسلهههة مهههن العهامهههل ىّيوهههت لظيههههر السكتبهههات الرقسيهههة أههههار إلييههها السهههالكي ا
 (، من أبرزىا:ٜٛٔ
  يهر الحاسبات الرقسية وعسليات االختزان الرقسي للسعلهمات.-ٔ
 .ىاوتطهر  ا  يهر هبكة اإلنترنت العالسيةرهًص انتذار الذبكات الستطهرة بسختلف أنهاعيا خ-ٕ
السرونهههة فهههي عهههرض السعلهمهههات للسدهههتفيدين بطهههرق متشهعهههة جعهههل السكتبهههة الرقسيهههة مفزهههلة وههههائعة -ٖ

 .لفةأومدتخدمة وأ ثر 
 تشهد احتياجات الباحثين ورغبتيم في الحرهل على كم غزير ومتشهد من السعلهمات والسعارف.-ٗ
 ساعد على  يهر السكتبات الرقسية ودعسيا واتداد نسهىا.شدسة واإلدارة التكامل في العلهم والي-٘

أىهههم العهامههل التهههي أدت إلههى  يههههر السكتبههات الرقسيهههة  َأن  ( إلههى ٖٖ-ٕٖ، ٕٗٔٓوتذههير بهخالفهههة ا
 تتسثل في ا تي:

 التزايد اليائل في كسية السعلهمات السشتجة أو السشذهرة: -ٔ
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ت: تغيههرت ابيعههة حاجههات البههاحثين إلههى معلهمههات بدههيطة تعههالج تغيههر ابيعههة الحاجههة إلههى السعلهمهها-ٕ
 مهضهعا بعيشو، وأصبحت الحاجة إلى معلهمات جديدة متخررة.

 تطهير أعسال السكتبات: إن  استخدام التكشهلهجيا الحديثة يسّكن من تدييل أعسال السكتبات. -3
دهييل عسليهات تبهادل السعلهمهات بهين األمهر الهذؼ مهن ههأنو ت ؛الرغبة في إقامة نظم تعاونية تذهابكية-ٗ

 الدول في  ل استخدام التكشهلهجيا الحديثة.
تغيههر أىسيههة مرههادر السعلهمههات: فههي  ههل التطهههر التكشهلهههجي السلحهههظ خاصههة فههي الجانهه  العسلههي -٘

جعل أنهاد أخرػ من أوعية السعلهمهات علهى اىتسهام البهاحثين والقهراء الستخررهين بسجهال معهين، 
 راءات االختراد والدراسات الرادرة عن ىيوات عالسية متخررة.مثل السقاالت وب

 ىشاك أسباًبا أّدت إلى إنذاء السكتبات الرقسية مشيا: َأن  ( إلى ٛٗ، ٕ٘ٓٓيذير الخثعسي ا
 الحاجة إلى تطهير الخدمات وتقديسيا بذكل أسرد وأفزل. -
 مشاسبة. وجهد تقشية مشاسبة وبتكاليف -
 وجهد العديد من أوعية السعلهمات بذكل رقسي ومتاح تجارًيا. -
 انتذار اإلنترنت وتهفرىا لدػ العديد من السدتفيدين.  -

مهن بههين األسههباب التهي أّدت إلههى إنذههاء السكتبهات الرقسيههة، السذهها ل الكثيههرة  َأن  ويهرػ الباحههو أيًزهها 
تكلفهههة التهههي تهههاثر ا ن فهههي ههههراء السقتشيهههات وتقهههديم التهههي تهاجهههو السكتبهههات التقليديهههة، وذلهههك مثهههل أزمهههة ال

الخههدمات، والتكلفههة الستزايههدة لسدههاحات السكتبههات أمههام تزايههد أعههداد السدههتفيدين، كههذلك مههن األسههباب التههي 
اعتبرىهها السخّترهههن فههي مجههال السكتبههات والسعلهمههات سههبًبا جهىري هها إلنذههاء السكتبههة الرقسيههة ىههه االنفجههار 

 في مختلف التخررات بكل فروعيا. السعلهماتي والثقافي

 إذالسكتبهة الرقسيهة؛  لسفيههم التعريفهات مهن بالعديهد السكتبهات والسعلهمهات لعلهم الفكهرؼ  اإلنتهاج يزخهر
لهذلك تتبهاين  ؛يعرفيها مهن وجيهة نظهره من الرع  إعطاء تعريهف واحهد ودقيهق للسكتبهة الرقسيهة، فكهل   إنو

لهو  البهاحثين واىتسامهاتيم، فكهل  ذىهن فهي مفيهم السكتبة الرقسيهة وذلهك اعتسهاًدا علهى مها يهدور الرؤػ حهل 
 مشظهره سهاء أ ان اختراصي مكتبات أم اختراصي معلهمات أو حاس   لي.

 السثال: سبيل على مشيا الرقسية للسكتبة  ثيرة تعريفات وضعتقد و 
الكيهان الهذؼ يذهتسل علهى كهم ىائهل مهن مرهادر السكتبة الرقسيهة ىهي  َأن  ( ٚ٘ٔ، ٕٙٔٓيرػ سيد ا

ا أو عههن السعلهمههات الرقسيههة التههي تههم تشظيسيهها بذههكل يدههيل الهصهههل إلههى محتهياتيهها الرقسيههة سهههاء محلي هه
 اريق الهصهل واالترال عن بعد عن اريق هبكات الحاسبات ا لية أو اإلنترنت.

ر الرقسيهههة واإلمكانهههات الفشيههههة ذات : مجسهعهههة مههههن السرهههادِبَأن َيههها( ٚٚٔ، ٕٗٔٓويعرفيههها محسههههد ا
العالقههههة بإنتههههاج السعلهمههههات، والبحههههو عشيهههها واسههههتخداميا، وىههههي امتههههداد ودعههههم لههههشظم خههههزن السعلهمههههات 
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ا أو فههي هههكل صهههر بشهعييهها الثابههت ا أو صهههتي  واسههترجاعيا بغههت الشظههر عههن الهعههاء سهههاء كههان نرههي  
 والستحرك وتكهن متاحة على هبكة اإلنترنت.

( بأنيههههها: مجسهعهههههة مهههههن مههههههاد السعلهمهههههات الرقسيهههههة أو ٕٖٔ، ٜٕٓٓا عكشههههههش افهههههي حهههههين يعرفيههههه
اإللكترونيههة الستاحههة علههى خههادم السكتبههة ويسكههن الهصهههل إلييهها مههن خههالل هههبكة محليههة أو عبههر الذههبكة 

 العشكبهتية.
ى السكتبهة الرقسيهة ىهي تلهك السكتبهة التهي تقههم عله َأن  ا ومن خهالل التعريفهات الدهابقة يتزهح لشها جلي ه

إنذاء األرصدة الرقسية سهاء السشتجة أصال في هكل رقسي أو التي تم تحهيليا إلى الذكل الرقسي، وتهتم 
عسليههة ضههبطيا ببيبلهغرافيهها باسههتخدام نظههام  لههي متكامههل ويتههاح الهصهههل إلييهها واالسههتفادة مههن خههدماتيا 

 نترنت.السختلفة عن اريق هبكة حاسبات سهاء كانت محلية أو مهسعة أو عبر هبكة اإل

 :ا تيمن أبرز اله ائف التي تقهم بيا السكتبة الرقسية 

تقهم السكتبة بتعهيت السرادر التقليدية االهرق أو أقراص مدمجة( بسرادر على الخط كسا يتهّلى 
 (.ٕٔٔ، ٕ٘ٓٓونية السيسة عن اريق مهقع السكتبة اقدورة، اإلعالم بالسرادر اإللكتر 

للتعريهههف بسرهههادر السعلهمهههات العامهههة لهههدػ السدهههتفيدين والستههههافرة علهههى اإلنترنهههت، تقههههم السكتبهههات 
 (.Linksالرقسية بفهيرستيا ووضعيا في صفحات الروابط ا

ييهههتم مخهههتت السعلهمهههات أيًزههها بحقههههق الهصههههل إلهههى السههههارد اإللكترونيهههة التهههي تتيحيههها ماسدههههة 
السعلهمات للسدتفيدين سهاء كانت فهي ههكل أقهراص مدمجهة أو مههارد متاحهة علهى الهيه  وتهقيهع العقههد 

 (.ٖٗٔ-ٕٖٔ، ٕٗٔٓمع الشاهرين والسهزعين ااألمين، 

رقسشهههههة األوعيهههههة الهرقيهههههة الستههههههفرة لهههههدييا ووضهههههعيا علهههههى ذمهههههة  :أؼ ،تقههههههم السكتبهههههة به يفهههههة الشذهههههر
السدتفيدين، ويكهن مختت السعلهمات بذلك قد تحهل إلى ناهر يتابع عسليهة الرقسشهة فيختهار الشرههص 

، ٖٕٔٓبههي، التههي سيسدههحيا ويراعههي جهانهه  السلكيههة الفكريههة الخاصههة بكههل وثيقههة وسههبل إتاحتيهها ابلعر 
ٔٛ-ٕ٘.) 

تقهههم السكتبههة الرقسيههة بحفههع السهههارد الرقسيههة باعتبههار تقليههل السخههاار التههي تعتههرض ليهها، ويسكههن أن 
تتدههههب  فههههي صههههياغتيا فاألوعيههههة الرقسيههههة باتههههت تتههههأثر بههههالتطهرات التقشيههههة والتغيههههر الدههههريع للتجييههههزات 

، خالفهة   والبرمجيات التي تظير في ابعات من حين إلى  خر ابههاإللكترونية وخاصة نهعية الحهاسي
ٕٓٔٗ ،٘ٙ-٘ٚ.) 
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خدمة السعلهمات من أ ثر اله هائف التهي تقههم بيها السكتبهة الرقسيهة، فالسكتبهة الرقسيهة كشظيرتيها  ُتَعدُّ 
خههالل الخههدمات السعلهماتيههة  التقليديههة تحههرص علههى إتاحههة مرههادر السعلهمههات السختلفههة للسدههتفيدين مههن

التههي تقههدميا، والتههي تههأتي علههى رأسههيا خههدمات اسههترجاد السعلهمههات، والخدمههة السرجعيههة الرقسيههة االتائهه  
 (.ٖٚ-ٖٙ، ٖٕٔٓومهسى، 

السكتبات الرقسية تدعى إلى تحقيق جسيع و ائف السكتبات التقليديهة ولكهن فهي  َأن  مسا سبق يتزح 
 قة تديياًل على السدتفيدين.صهرة رقسية تتدم بالدرعة والد

، ٖٕٔٓ(، وبلعربههههي اٖٛٔ-ٖٚٔ، ٜٕٓٓ( وعليههههان إٖٓ، ٕٚٓٓيهضههههح كههههل  مههههن: عكشهههههش ا
 ( أىم خرائت السكتبة الرقسية من خالل ا تي:ٕٓ-ٜٔ

مكهان يتههفر  حيادية الهسهقع: تستاز الهسكتبة الرقسية بأّنيها متههفرة للسدهتفيد فهي أّؼ وقهت ومهن أؼّ  -
 فيو حاسهب مرتبط بالذبكة.

تييوة الدخهل السفتهح: ال يسكن أن نرف مجسهعات معلهماتية رقسية بأّنيها مكتبهة رقسيهة مها لهم  -
تكههن مفتهحههة إّمهها للعامههة أو لجسيهرىهها التههي تحههّدده ىههي، كسهها يجهه  تهههفر خرههائت البحههو 

 والترفح حتى تدسى مكتبة رقسية.
يهز الههسكتبة الرقسيهة باحتهائيها علهى مرهادر السعلهمهات الههسختلفة مرادر معلهماتيا متشهعة: تتس -

بل تذسل كل مكهنات السعلهمات ومرادرىا  ،فال تكتفي بالسعلهمات البيبليهغرافية أو الشرّية
 على اختالف أهكاليا.

السذاركة في السرادر: تتبشى الهسكتبات الرقسية تقرير مفيهم السذاركة في الهسرادر التي تامن  -
 أيًزا السكتبات التقليدية.بو 

السعلهمهههات الحديثهههة: ال فهههرق بهههين إنتهههاج السعلهمهههة وإتاحتيههها فهههي السكتبهههة الرقسيهههة؛ ولهههذلك فهههإّن  -
 السعلهمات حديثة جًدا.

دائًسههها متههههفرة: تقزهههي السكتبهههة علهههى مذهههكالت سهههاعات العسهههل التهههي تهههارق الههههسكتبيين التقليهههدين  -
 متهفرة خالل أربعة وعذرين ساعة. اَأن ي :بسعشى ،والسدتفيدين التقليديين على حد سهاء

 من أىم مسيزات السكتبات الرقسية ا تي: َأن  ( ٕٗٔ، ٕٚٔٓيهضح كعبهر ا
 غزارة وتشهد كسية السعلهمات والبيانات التي تهفرىا للسدتفيدين والباحثين. -
 رونية من حيو التخزين والتشظيم.سيهلة ودقة الديطرة على أوعية السعلهمات اإللكت -
 حداثة السعلهمات التي تغطي معظم محتهيات مقتشياتيا. -
 إتاحة السعلهمات في جسيع األوقات وإمكانية إنذاء أهكال جديدة من السعلهمات. -
 السحافظة على مرادر السعلهمات الشادرة والدريعة من التلف دون حج  الهصهل إلييا. -
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  االسههههتغشاء عههههن العديهههد مههههن السيههههام واله هههائف التههههي كانههههت مجهههههدة بانخفهههاض الكههههادر الههههه يفي بدههه -
 ألغراض العسل التقليدؼ.

عدد كبير مهن ، و تهافر السعلهمات بذكل واسع وأهسل؛ كهنيا مفتهحة على مقتشيات ومرادر معلهمات -
 السكتبات من خالل االترال السباهر أو ااْلهتراك في هبكات السعلهمات. 

التحههل إلهى السكتبههة الرقسيهة، فهإن  ىهذا الشهههد  عهنعلهى الهرغم مهن كثههرة الفهائهد وتعهدد السزايها الشاجسههة 
أمثهال  من السكتبات قد تعترضو مذكالت ومعهقهات وتحهديات جسهة وقهد الحهع ذلهك العديهد مهن البهاحثين

مهههههن  (، وغيهههههرىم العديهههههدٛٛ، ٕٓٔٓوالسعهههههثم ا (،ٕ٘- ٕٕ، ٕ٘ٓٓ(، والسهههههالكي آٔ، ٕ٘ٓٓ هههههروم ا
 :كا تيالسكتبات الرقسية  ايسكن اإلهارة إلى أىم تلك السعهقات والتحديات التي تهجييالسعهقات، 

الترهسيم السهضههد األول الهذؼ يشبغهي إيجهاده وتطههيره فهي كهل  ُيَعهدُّ مذكالت الترسيم التقشهي؛ حيهو -ٔ
 ات رقسية وخدمات متطهرة.مكتبة رقسية، وذلك ألغراض تهفير معلهم

السذههههكالت الخاصههههة بالطبيعههههة السشفههههردة وبالسجههههاميع والسهههههاد فههههي السكتبههههة الرقسيههههة ورقسشتيهههها، وبشههههاء -ٕ
 السجسهعات الرقسية التي تزم خليًطا من الشرهص والرهر والرسهم واألهكال البيانية واألصهات.

 رلة والستاحة على الذبكات.السذكالت الفشية التي تتعلق بالهصهل إلى السهاقع ذات ال-ٖ
الحاجة الساسهة إلهى ترهشيف السهاقهع علهى الذهبكات وتهصهيفيا لبيهان كهم السعلهمهات الستههفرة ونهعيها -ٗ

 ومهضهعاتيا وتحديو ىذه الخدمة.
 قلة خبرة أمشاء السكتبات في إدارة التقشيات واألجيزة والخدمات والبرامج الستعلقة بالسكتبات الرقسية.-٘
رات والسهارد السالية الستاحهة للسكتبهة الرقسيهة لغهرض تههفير األجيهزة والسعهدات ومرهادر قلة السخر-ٙ

 السعلهمات اإللكترونية وهرائيا.
ضعف اإلعداد والتدري  ألمشاء السكتبات لسعرفة اسهتخدام تقشيهات السعلهمهات واالترهاالت، وضهعف -ٚ

 ت وو ائفيا.متابعتيم ألحداث التطهرات والسدتجدات، لتحقيق أىداف السكتبا
كثيهًرا مهن الشاههرين والسهالفين  ِإن  مذكلة حقهق السلكية الفكرية والحقهق األدبية وحقههق الشذهر؛ حيهو -ٛ

ال يرغبهن في نذر إنتاجيم الفكرؼ بأهكال إلكترونية ورقسية، خهًفا من الدطه علهى ىهذا اإلنتهاج، 
 ومن ثم ضياد حقهقيم السادية واألدبية.

ا كبيههًرا أمههام تطبيههق نظههام السكتبههات ا وتحههدي  تسثههل جانًبهها سههلبي  قههات ه السعذه ىهه َأن  ويتزههح مسهها سههيق 
 الرقسية.
 
 
 
 



 121 

 

  

 أ/ىجمولىطاهرىأحمدىشروانىىىىفيىضوءىالتجاربىالعالموةىمتطلباتىتطبوقىنظامىالمكتباتىالرقموةىبالجامعاتىالومنوة

 تجارب ومذروعات السكتبات الرقسية: -السبحث الرابع

مهههها ىههههي أبههههرز التجههههارب  :( الستسثههههل بهههههٕفههههي ىههههذا السبحههههو تههههم اإلجابههههة عههههن سههههاال البحههههو رقههههم ا
عهههرض بعهههت إلجابهههة عهههن ىهههذا الدهههاال يسكهههن والسذهههروعات العالسيهههة فهههي نظهههام السكتبهههات الرقسيهههة؟ ول

 مذروعات السكتبات الرقسية وتجاربيا.
 مذروعات السكتبات الرقسية وتجاربها:

بههرزت العديههد مههن السذههروعات والتجههارب ذات الرههلة بالسكتبههات الرقسيههة وكانههت التجربههة األمريكيههة 
مكتبههات رقسيههة، كسهها كههان  والكشديههة والبريطانيههة والفرندههية فههي مقدمههة التجههارب التههي نجحههت فههي تأسههيس

للدول العربية دور في التهجو نحه إنذاء مثل ىذه السذاريع، وسهف نتشهاول عهدًدا مهن التجهارب العالسيهة 
 والعربية في تطهير السكتبات الرقسية كا تي:

 الستحدة األمريكية على الشحه ا تي:يسكن استعراض أىم مذاريع السكتبات الرقسية بالهاليات 
 :Digital Library Initiativesمبادرات السكتبات الرقسية بالوليات الستحدة األمريكية-أ

مههع  ٜٓٛٔنتيجههة لالجتساعههات التهي بههدأت فههي أواخهر سههشة  DLIجهاءت مبههادرات السكتبههات الرقسيهة 
ت البهرامج، ىهذه السشاقذهات تهم تطهيرىها السشاقذات غير الرسسية التي دارت بهين البهاحثين ومهديرؼ وكهاال

للتخطههيط إلههى ورهههة عسههل صههسست مههن أجههل تطهههير البحهههث حهههل مبههادرات السكتبههات الرقسيههة السسهلههة 
 ٖٜٜٔوتقييسيا؛ حيو تم اإلعالن عشيا في أواخر  DARPAو NASAو NSF والسدعهمة من ارف

 (.ٛٚٔ، ٕٗٔٓابهخالفة، 
فههي الهاليههات الستحههدة األمريكيههة فههي األسههاس تطهههير وسههائل وقههد اسههتيدفت مبههادرات السكتبههة الرقسيههة 

جسع السعلهمات وحفظيا وتشظيسيا في أهكال رقسية، وإتاحة بحثيا واسترجاعيا ومعالجتيا عبهر ههبكات 
إن  مبهادرات  إذ(؛ Bery, 1996, 12االترهال مهن خهالل واجيهات تعامهل مبدهطة ومألهفهة للسدهتفيد ا

 روعات بجامعات أمريكية يسكن عرضيا في ا تي:السكتبات الرقسية قد تزسشت مذ

ىي من أوائهل السكتبهات التهي صهسست لتكههن مكتبهة رقسيهة تحتههؼ علهى حهاسهي  واابعهات وأجيهزة 
القهارغ يدهتطيع أن يحرهل علههى  َأن  قهراءة وأقهراص مليهزرة وأجيهزة اترهاالت، ومهن مسيههزات ىهذه السكتبهة 

طلهبههة مههن الحاسهههب مباهههرة، أو مشيهها عشههد الحاجههة، وترسههل إليههو بالبريههد اإللكترونههي اأحسههد، السهههاد الس
(؛ حيو ييهدف ىهذا السذهرود إلنذهاء مكتبهة رقسيهة للعلههم البيويهة، وتسيهز السذهرود باعتسهاده ٜٚ، ٖٕٔٓ

يهاه على بيوة العسل التي وضع السذرود لخهدمتيا، واقترهر علهى السعلهمهات السدهتخدمة فهي تخطهيط الس
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بكاليفهرنيهها، وقههد تههم اإلعههالن الرسههسي مههن اههرف مجلههس إدارة الجامعههة عههن إنذههاء مكتبتيهها الرقسيههة فههي 
 (.ٕٖٔ، ٕٓٔٓاعكشهش،  ٜٜٚٔنهفسبر 

ىه مذرود لسكتبة رقسية تابع لجامعة إليشهؼ بأوريانا بالهاليات الستحدة األمريكية، وكان اليدف مهن 
تهههفير خدمههة الهصهههل السباهههر إلههى السعلهمههات مههن خههالل تطهههير تقشيههة فاعلههة لبحههو الهثههائق السذههرود 

الفشيههة علههى الذههبكة العشكبهتيههة العالسيههة ااإلنترنههت( معتسههًدا فههي بشههاء الشسهههذج االختبههارؼ للسكتبههة الرقسيههة 
عههات علسيههة علههى السجههالت العلسيههة فههي اليشدسههة وعلهههم الحاسهه  ا لههي والفيزيههاء، باإلضههافة إلههى مطبه 

 (.ٕٔٔ، ٕٓٔٓأخرػ االسعثم، 

، NSFو DARPAو  NASAىهه أحهد مذهاريع مبهادرات السكتبهات الرقسيهة تهم تسهيلهو مهن اهرف، 
اليههدف الههرئيس مههن السذههرود ىههه تسكههين  َوُيَعههدُّ وىههه السذههرود الهحيههد الههذؼ ركههز علههى وسههائط الفيههديه، 

ف والقهههدرات التهههي يسكهههن اسهههترجاد السعلهمهههات الشرهههية مشيههها، فهههي حهههين وسهههائط الفيهههديه مهههن كهههل اله هههائ
االستفادة من سساتو الزمشية والبررية لتحقيق ثراء أ بر فهي السعلهمهات السحرهل علييها، وىهذا السذهرود 

 (.٘ٛٔ، ٕٗٔٓخالفة،  يقدم نساذج جديدة للهصهل إلى السعلهمات وفيسيا على الفيديه ابه

تستلهههك مكتبهههة الكههههنجرس أ بهههر مكتبهههات العهههالم مجسهعهههات خاصهههة قيسهههة مهههن السههههاد الفريهههدة وغيهههر 
الهههذا رة األمريكيهههة بسثابهههة بهبهههة مكتبهههة الكههههنجرس للتهههاريب األمريكهههي الهههذؼ يزهههم جسيهههع  َوُتَعهههدُّ السشذههههرة، 

اق الذخرههية الخاصهههة بالرؤسههاء األمهههريكيين السهضهههعات، ومهههن بههين تلهههك الكشهههز والسهضههههعات، األور 
مههن السهههاد السيسههة  ُتَعههدُّ وتههاريخيم، كههذلك يتهههفر بيهها العديههد مههن الكتهه  الشههادرة والشذههرات والدراسههات التههي 

، ٕٓٔٓوالسههدن واليجههرات والدههكان اصهههفي،  ةلدراسههة األحههداث والحقهه  والحركههات التاريخيههة والجغرافيهه
٘ٓ.) 

نجرس األمريكية من أ بر السذاريع وأىسيا في الهاليهات الستحهدة األمريكيهة؛ مذرود مكتبة الكه  َوُيَعدُّ 
، وقهههد اجتسهههع مسثلههههن مهههن جسعيهههة السكتبهههات البحثيهههة ٜٜٗٔحيهههو بهههدأ التفكيهههر فعلي ههها فهههي السذهههرود عهههام 

ومكتبههة الكهههنجرس وعههدد مههن الييوههات العاملههة فههي مجههال تقشيههة الحهاسههي  بيههدف وضههع دراسههة جهههدوػ 
 (.ٜٚٔ، ٕٕٓٓلسذرود االيهش، وخطهات لتشفيذ ا

، وقهدرت ٕٓٓٓمليههن وثيقهة فهي ههكل إلكترونهي بشيايهة سهشة  ٘وقد قام السذرود على أساس نذهر 
% من السبلغ وذلك من خالل ٘ٚمليهن دوالر أمريكي؛ حيو وفرت السكتبة ندبة  ٓٙتكلفة السذرود بهههه 

الحكهمة األمريكيهة، وقهد قامهت السكتبهة بتهقيهع السشح الخاصة الهاردة للسكتبة، والسبلغ الستبقي تعيدت بو 
( ماسدههة لههدييا بههرامج مساثلههة بيههدف تكهههين الييكههل اإلدارؼ للبرنههامج وتشدههيق عسليههات ٘ٔاتفههاق مههع ا

 (.ٕٕٗ، ٕٔٓٓتسهيل السذرود وصياغة إرهادات عسليات الرقسشة اعبد اليادؼ، 
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السذهههروعات االسهههتطالعية التهههي وقهههد ههههيدت مكتبهههة الكههههنجرس عهههدًدا مهههن التطبيقهههات التكشهلهجيهههة و 
ميههدت جسيعيهها لظيهههر ىههذا السذههرود الهههاشي؛ حيههو نجحههت السكتبههة فههي عههدد مههن تطبيقاتيهها الداخليههة 

 (.٘ٛٔ، ٕٓٓٓلتكشهلهجيا السليزرات بإمكاناتيا الفائقة االيجرسي، 
الستحدة لذلك ندتطيع القهل إن  تجربة ىذا السذرود ىه في األساس مهجو للتعريف بتاريب الهاليات 

 األمريكية من خالل رقسشة الهثائق الستعلقة بالتاريب األمريكي.

أجرت السكتبة الهاشية الكشدية دراسة مدحية لتطهير مرادر السكتبات الكشدية الرقسية؛ حيو بهدأت 
وقد استجابت ( مكتبة، تسحهر حهل أنذطة الرقسشة وإدارة السحتهيات الرقسية، ٕٔٔباستبانة وزعت علىا

؛ حيهههو ٜٜٚٔ( مشيههها لالجتسهههاد بسقهههر السكتبهههة الهاشيهههة فهههي مهههارس ٕٓ( مكتبهههة فقهههط، وتهههم اختيهههارآ٘ا
صههدر عههن االجتسههاد تهصههية بزههرورة تذههكيل جساعهههة أو اتحههاد واشههي يتهههلى ميسههة التشدههيق وتدهههييل 

اإلتاحهههة اهيلهههة السجسهعههات الكشديهههة الرقسيهههة والخههدمات الستعلقهههة بيههها وتطهيرىهها، لهههدعم التذهههغيل البيشههي و 
األجهههل، وقهههد حهههدد اليهههدف الهههرئيس مهههن السبهههادرة فهههي زيهههادة التشدهههيق واالترهههال وتقشهههين السسارسهههات بهههين 

 (.ٜٕٔ، ٕٙٓٓالسكتبات الكشدية، للحد من تكرار الجيد وإتاحة السجسهعات الرقسية وتبادليا اسييلة، 
لهمههات بالسكتبههة الهاشيهههة وتستههاز التجربههة الرقسيههة الكشديههة الخاصههة بسذهههروعات رقسشههة مرههادر السع

الكشدية، بقيستيا التعليسية العالية، وماليها مهن ذيههد وانتذهار وسهيهلة إقامهة عسليهة الرقسشهة علييها، إضهافة 
 (.ٚٚ-ٖٚ، ٕٚٓٓإلى األىسية التاريخية والثقافية ليذا السذرود اأحسد، 

 تي:يسكن اإلهارة إلى برامج التجربة البريطانية كا 

، ٜٜٗٔبدأت نظم السعلهمات السذتركة في السسلكة الستحدة برنامج السكتبات اإللكترونية في العهام 
وذلههك بيههدف مدههاندة مجتسههع التعلههيم العههالي فههي تطهههير وتطبيههق السكتبههات الرقسيههة لههدعم أنذههطة التعلههيم 

وكهان مهن أبهرز األىهداف الخاصهة التهي يدهعي ىهذا البرنهامج إلهى تحقيقيها تتسثهل  العالي والبحو العلسي،
 (:ٖٜ، ٕٛٓٓفي ا تي االعقال، 

تفعيهههل دور ماسدهههات التعلهههيم العهههالي فهههي تذهههكيل برنهههامج السكتبهههة اإللكترونيهههة الههههاشي وتطبيقهههو -ٔ
 وتطهير.

 استخدام اإلنترنت. االستفادة من التطهر الحاصل في مجال التقشية واالنتذار الهاسع في-ٕ
العسههل علههى تهههفير مجسهعههة كبيههرة مههن مرههادر السعلهمههات علههى وسههائط رقسيههة لخدمههة السجههال -ٖ

 األ اديسي في بريطانيا.
( مليهن جشية إسترليشي النطالق البرنامج، ثهم تههالى الهدعم السهالي والسعشههؼ ٘ٔوقد خرت مبلغ ا

سههتين مذههروًعا، وفههي مرحلههة الحقههة مههن  للبرنههامج حتههى بلغههت مذههروعات األبحههاث السخررههة لههو نحههه
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، بهدأ التركيهز علهى ثالثهة مجهاالت رئيدهة ٜٜٚٔبرنامج السسلكة الستحدة للسكتبات اإللكترونيهة فهي الفتهرة 
ىههي السكتبههات السختلفهههة، واستكذههاف السرههادر السهسهههعة، واالختههزان والحفههع الرقسهههي، وذلههك مههن خهههالل 

(، ومههن أىههم ىههذه السذههروعات مهها يلههي ٕٓٓٓ-ٜٜٛٔتسهيههل عههدد مههن السذههروعات فههي الفتههرة مهها بههين ا
 (:ٖٓٔ، ٕٓٔٓاالسعثم، 

يتسحههههر اليههههدف مههههن ىههههذا السذههههرود حهههههل تطههههير بيوههههة تذههههغيل معياريههههة إلدارة السرههههادر السهزعههههة 
والسختلطههة، ولههيس مجههرد واجيههة تعامههل تسكههن السكتبههة مههن تقههديم خههدماتيا للسدههتفيدين، وذلههك مههن خههالل 

 إدارة السكتبة السختلطة وقد حددت و ائفو في ا تي:تطهير نظام 
 استكذاف السرادر وتحديد أما شيا والبيا. -
 اإلمداد بالهثائق. -
تكامهل مرهادر الشظههام، الستسثلهة فههي الفيهارس، واألقهراص السليههزرة، والبهابهات السهضهههعية وغيرىها عبههر  -

 برتهكهل.

ارة خههدمات السكتبههة السختلفههة وتشظيسيهها، مههع التركيههز علههى اسههتيدف ىههذا السذههرود اختبههار نسههاذج إد
الجهانهه  التشظيسيههة واإلداريههة، ودراسههة سههلهك السدههتفيدين فههي البحههو، وكههان مههن أىههم مخرجههات السذههرود 
تطههير محهرك بحههو تجريبهي للسرههادر السحليهة والخارجيههة للبهاحثين فههي مجهال العلهههم اإلندهانية، إلتاحههة 

علهى الخهط السباههر والهدوريات اإللكترونيهة، ومهاقهع الهيه ، وأدوات البحهو  البحو الستزامن في الفيارس
 (.ٓٗ، ٕٕٔٓاألرهيفي، واألرهيفات الرقسية االراهد، 

سههههعى برنههههامج السكتبههههة الرقسيههههة إلههههى اسههههتكسال برنههههامج مبههههادرات اإلتاحههههة وتطهههههيره واالسههههتفادة مههههن 
جازات التي حققيا، والذؼ اسهتيدف اختبهار تطبيهق التقشيهة الحديثهة فهي عهدد مهن أنذهطة السكتبهة، بسها اإلن

في ذلك تههفير إمكانهات اقتشهاء مجسهعهة السرهادر واختزانيها وصهيانتيا وإتاحتيها فهي ههكل رقسهي، بحيهو 
 ترير السكتبة أ بر مركز للسرادر الرقسية.

لههف اإللكترونيههة البريطانيههة الههذؼ يدههعي إلههى تقههديم وىشههاك أيًزهها مذههرود يدههسى مذههرود مكتبههة بهو 
خهههدمات جسيههههر السدهههتفيدين مهههن البهههاحثين، وذلهههك مهههن خهههالل تههههفير احتياجهههات ىهههاالء السدهههتفيدين مهههن 
الرههههر الرقسيهههة، ال سهههيسا السخطهاهههات، باإلضهههافة إلهههى الهثهههائق األخهههرػ التهههي تلبهههى تلهههك االحتياجهههات 

 (.ٖٙٔ، ٕٚٓٓالبحثية االعطاس، 

 السذروعات الرقسية في فرندا لعل من أبرزىا: يرت العديد من 
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Gallica 
أحد أبهرز السذهروعات  ٜٜٚٔيسثل ىذا السذرود الذؼ افتتح رسسًيا للسدتفيدين في أ تهبر من عام 

، وكانهت اللبشهة األولهى نحهه الهصههل عهن ٕٜٜٔقسشهة فيهو عهام الرقسية في فرندا؛ حيو بدأت عسليهة الر 
بعد إلى مرادر السعلهمات السرقسشة؛ حيو قامت السكتبهة الهاشيهة الفرندهية بعهرض نسهاذج وعيشهات مهن 

الجسيههر العهام مهن السدهتفيدين مكتبتيا الرقسية على بهابتيا على هبكة اإلنترنت، وذلك لتلبية احتياجات 
وقد مثلت اجاليكا( في تلك الفتهرة مرحلهة تجريبيهة بحيهو تدهسح االعتسهاد علهى عهدد محهدود مهن مرهادر 
السعلهمهههات بتحدههههين واجيهههات البحههههو وأنسههها  الههههدخهل إلهههى السرههههادر الستشهعهههة، وكانههههت تزهههم حهههههالى 

 يقهربفهي ههكل نرهي ومها ( عشههان متهاح ٖٓٓ( عسل مرقسن فهي ههكل صههرة، ومها يقهرب مهنإٓٓ٘ا
 (.ٕٖٙ، ٕٓٔٓ( صهرة ثابتة اعكشهش، ٓٓٓٚمن ا

( مجلهد تهم ٖٓٓٓ٘، تم إثهراء مذهرود اجاليكها( ليتزهسن مها يقهرب مهن إٓٓٓوفي فبراير من عام 
( دقيقهههة فهههي ههههكل تدهههجيالت ٓٙ( صههههرة ثابتهههة إضهههافة إلهههى آٓٓ٘رقسشتيههها فهههي ههههكل صههههر، ونحهههه ا

( مجلد مرقسن على هكل صههر، ٓٓٓٓ٘لسكتبة الرقسيةا، ضست إٔٓٓصهتية، وفي مارس من عام 
( صهرة ثابتهة، إلهى جانه  ٓٓٓٓٛ( مجلد ترتبط بالثهرة الفرندية، وما يقرب من آٓٓٓٔمشيا حهالي ا

أربههع سهههاعات تدهههجيالت صهههتية؛ حيهههو كهههان لههذلك اإلثهههراء فهههي السجسهعههات أثهههره البهههالغ فههي رفهههع معهههدل 
، إلى ما ٕٓٓٓكتبة الرقسية الفرندية الذؼ وصل في نياية عام الدخهل اليهمي للسترددين على بهابة الس

( صههههفحة مرقسشههههة ومهههها يقههههارب مههههن ٓٓٓٔ( زائههههر يقهمهههههن بههههاالاالد يهمًيهههها علههههىإٓٓٓيقههههارب مههههنا
( صههفحة مرقسشههة فههي هههكل صهههرة؛ حيههو تجههاوز ٖٓٓٓٓٓ( صهههرة وتحسيههل مهها يقههارب مههن آٓٓٓٔا

 (.ٜٓ، ٕٚٓٓمهقعيا اأحسد، رصيد السكتبة الرقسية السليهن وثيقة متاحة عبر 

ترجهههع البهههدايات األولهههى لسذهههرود رقسشهههة الرههههر الثابتهههة الستاحهههة فهههي السكتبهههة الهاشيهههة الفرندهههية إلهههى 
رقسشة ما يقارب  التدعيشيات من القرن الساضي، وذلك تحت إهراف الييوة العامة للسكتبة الرقسية، بيدف

( صههههرة ثابتهههة لبشهههاء مجسهعهههات تعسهههل فهههي بيوهههة متعهههددة الهسهههائط مهههن اصههههر ثابتهههة، ٖٓٓٓٓٓٓمهههن ا
الهههب(؛ حيهههو قهههررت السكتبهههة الهاشيهههة الفرندهههية …وصههههر متحركهههة، وملفهههات صههههتية، وملفهههات مطبهعهههة

لسعههثم، ضههرورة أن تذههتسل خطتيهها للرقسشههة علههى مذههرود خههاص برقسشههة مجسهعههات الرهههر الثابتههة بيهها اا
ٕٓٔٓ ،ٔٗٔ.) 

لقههد بههدأ التطهههير والعسههل البحثههي فههي مجههال السكتبههات الرقسيههة فههي الرههين مشههذ مشترههف تدههعيشيات 
القرن الساضي لسها بة تطهرات السكتبات الرقسية في جسيع أنحهاء العهالم؛ حيهو تسثهل ذلهك بتقهديم مفيههم 

وجامعههة  IBMسشعقههد فههي بكههين، فقههد عرضههت كههل مههن ، الٜٜ٘ٔالسكتبههة الرقسيههة فههي مههاتسر إفههال عههام 
، تههم إبههال  لجشههة التخطههيط الرههيشية ٜٜٚٔللسكتبههة الرقسيههة، وفههي عههام  IBMخطههة  Qinghua يشكههها 
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بسذهههرود تجربهههة السكتبهههة الرقسيهههة الرهههيشية الهههذؼ ههههاركت فيهههو سهههت مكتبهههات عامهههة بسههها فهههي ذلهههك السكتبهههة 
بشهههاء السكتبهههة الرقسيههههة الرهههيشية رسهههسًيا اإسههههساعيل، بيههههذاًنا إالهاشيهههة وجامعهههة هههههشغياؼ، وكهههان السذهههرود 

ٕٕٓٓ ،ٔ٘ٙ-ٔ٘ٛ.) 
، ٕٓٓٓىشدسههة السكتبههة الرقسيههة الرههيشية دخلههت فههي عههام  َأن  ( إلههى ٕٚٓ، ٕٙٓٓويذههير السههالكي ا

مرحلههة التذههغيل برهههرة مخططههة ومشتظسههة وعلسيههة، بحيههو وضههع تخطههيط مذههرود تشفيههذىا، إضههافة إلههى 
يههق السقههاييس الستعلقههة بالسكتبهههة الرقسيههة وبشههاء مرههادر السعلهمهههات البحههو والدراسههات حهههل ضهههبط وتطب

 الزخسة ومهضهد تدهية السلكية الفكرية والتقشيات السيسة في بشائيا.
وفهههي الرهههين حالًيههها ههههبكة رقسيهههة متكاملهههة للسكتبهههات العامهههة والسكتبهههات التابعهههة للجامعهههات والسعاىهههد 

والجسعيات، والسدارس، وكذلك غهرف السطالعهة التهي تقههم ومرا ز البحهث العلسية، والشقابات، والييوات، 
، كهان قهد بلهغ عهدد السكتبهات العامهة علهى مدهتهػ ٜٜٜٔبتأسيديا الزههاحي والقهرػ، وحتهى نيايهة عهام 

( مكتبههههة ذات الحجههههم ٓٓٓٛ( مكتبههههة جامعيههههة، وأ ثههههر مههههن آٓٔٔ( مكتبههههة، واٜٕٙٚالسقطعههههات إلههههىا
السكتبهههة الهاشيهههة الرهههيشية أ بهههر مكتبهههة فهههي  سهههيا  دو تعهههالستهسهههط، تابعهههة لسركهههز البحههههث العلسيهههة؛ حيههه

 (.ٖٛٔ، ٕٚٓٓاالعطاس، 
ي المكتبات الرقمية: -ثانًيا

 
 التجربة العربية ف

 سهف يتم عرض بعت التجارب العربية في إنذاء السكتبات الرقسية على الشحه ا تي:

الرقسيهة وأبرزىهها فهي مرههر علهى الشحههه يسكهن اإلههارة إلههى بعهت مههن مذهروعات وتجههارب السكتبهات 
 ا تي:

وىههي السكتبههة األولههى مههن نهعيهها علههى مدههتهػ الهههان العربههي فههي مجههال اإلدارة؛ حيههو تحتهههؼ علههى 
أ ثههر مههن مليهههن مقههال علسههي فههي ىههذا السجههال وعلههى أ ثههر مههن خسدههة ألههف مرههدر معلهمههات عربههي، 

، ٕٓٔٓفة إلههى الههدوريات والكتهه  الستخررههة، وقههد كههان السذههرود علههى نفقههة دولههة قطههر اصهههفي، إضهها
ىههذه السكتبههة األهههير فههي مرههر والعههالم العربههي، وتخههدم البههاحثين العههرب فههي مجههال اإلدارة  َوُتَعههدُّ (، ٕٚ

 .(ٕٕٔ، ٖٕٔٓوتكشهلهجيا السعلهمات، ويسكن التعامل مع السكتبة عبر هبكة اإلنترنت اأحسد، 
، بهصهههههفيا إحهههههدػ السشظسهههههات ٜٜٙٔوقهههههد أنذهههههوت السشظسهههههة العربيهههههة للتشسيهههههة اإلداريهههههة فهههههي عهههههام 

الستخررة، التابعة لجامعة الدول العربية، لتتههلى مدهاولية التشسيهة اإلداريهة فهي السشطقهة العربيهة، ومهن 
رية على اإلنترنهت أبرز السذروعات التي تبشتيا ىذه السشظسة: مذرود بهابة السشظسة العربية للتشسية اإلدا

 (.ٕٔٔ، ٕٙٓٓا ، 
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بعد إحياء مكتبة اإلسكشدرية القديسة في حلتيا الجديدة في العرر الرقسي، كان يشبغي أن تكهن ليا 
مذروعات رقسيهة خاصهة بيها، وعلييها أن تقههم بجسهع السعلهمهات فهي صههرتيا الرقسيهة السعاصهرة، لتكههن 

لعذههرين التههي تحههدث نقلههة نهعيههة وكسيههة معرفيههة فههي مفيهههم السكتبههات، وقههد تبشههت مكتبههة القههرن الحههادؼ وا
الهيهه  رهههيف أالسكتبههة مجسهعههة مههن السذههروعات الرقسيههة التههي أنجزتيهها يسكههن اإلهههارة إلييهها فههي ا تههي: 

ااإلنترنهت(، ورقسشههة أرصهدة السجسهعههات األرهههيفية والهثهائق الستعلقههة بههأبرز هخرهيات التههاريب السرههرؼ 
 (Mellon)ر، كسا تديم مع اليشد والرين في مذرود السليههن كتهاب الهذؼ تسهلهو ماسدهة ملههن السعاص

مليههههن كتههاب، كسههها تدههيم فهههي مذهههرود  ٓٔبالهاليههات الستحهههدة األمريكيههة والستعلهههق برقسشههة لسههها يزيهههد عههن 
 (.ٖٖٚ، ٕٙٓٓالسكتبة الرقسية العالسية اسييلة، 

ذه السكتبهههة جهههذب السدهههلسين كافهههة، مهههن كهههل أنحهههاء العهههالم نحهههه أضهههخم مركهههز  هههان اليهههدف مهههن ىههه
للسعلهمات الديشية؛ حيو وفرت مجسهعة من أقدم السخطهاات التراثية التي يحتهييا األزىر، والهذؼ يعهد 
ثالهههو مركهههز للسعلهمهههات بعهههد مكتبتهههي الكههههنجرس األمريكيهههة والفاتيكهههان، ويبلهههغ عهههدد السخطهاهههات التهههي 

(  لف ٜ( عام، مشيا نحه آٓٗٔ( ألف مخطهاة، يرجع تاريب بعزيا إلى إٗبة نحه اتحتهييا السكت
مخطهاههة ال يهجههد ليهها مثيههل فههي العههالم وتقههدم ىههذه السكتبههة خههدماتيا بدههت لغههات مختلفههة، تغطههي هههتى 

 (.ٕٗ، ٕٚٓٓاىتسامات الذعهب اإلسالمية االعيد، 

وتجههارب السكتبههات الرقسيههة فههي السسلكههة العربيههة الدههعهدية  يسكههن اإلهههارة إلههى بعههت مههن مذههروعات
 على الشحه ا تي:وأبرزىا 

مذرود مكتبة السلك فيد الرقسية، من السذاريع الرائدة في مجال رقسشة السخطهاات، وقد قامت  ُيَعدُّ 
كن الحرهل علييا إضافة إلى رقسشة مكتبة السلك فيد الهاشية بجسع ورقسشة جسيع السخطهاات التي أم

مقتشيات أخرػ من الكت  الشادرة والسدكهكات والطهابع والذهاىد؛ لذلك تزم قاعدة بيانهات السخطهاهات 
بالسكتبة مجسهعة فريدة من الهثائق األصلية والسرهرة، كسا يبلغ عدد محتهياتيا مهن السخطهاهات علهى 

مهههادة، كسههها تزهههم مخطهاهههات بلغهههات أخهههرػ مشيههها  (ٜٕٓٓٙٔتشههههد أههههكاليا وأحجاميههها مههها يزيهههد عهههن ا
الفارسية والتركية، ىهذا وقهد حرهلت السكتبهة علهى مجسهعهة فريهدة مهن السخطهاهات السرقسشهة مهن جامعهة 

 (.ٖٖٖ، ٕٓٔٓبرستهن بالهاليات الستحدة األمريكية اعكشهش، 

ربحههي، يشطلههق مههن السديشههة السشهههرة، ويعشههى بالرصههيد مكتبههة السديشههة الرقسيههة مهقًعهها علسي هها غيههر  ُتَعههدُّ 
العلسهههي السكتههههب الهههذؼ تزخهههر بهههو السكتبهههة العربيهههة مهههن السالفهههات سههههاء مهههن الكتههه  أو السهسههههعات أو 
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السجالت أو السقاالت أو الفتاوؼ وغير ذلك مهن تراثشها العربهي واإلسهالمي السقهروء وعرضهو علهى الذهبكة 
سلهب يحقق الفائدة العلسية السرجههة للدارسهين والبهاحثين فهي ههتى بقهاد العالسية للسعلهمات ااإلنترنت( بأ

األرض وبطريقهههة عهههرض تتشاسههه  مهههع مههها يخهههدم القهههارغ ويههههفر عليهههو الجيهههد والهقهههت، وذلهههك باالسهههتفادة 
القرههههػ مسههها تتيحهههو التقشيهههة الحديثهههة مهههن إمكانهههات فهههي الترهههفح والعهههرض والبحهههو اجههههىرؼ والحهههازمي، 

ٕٓٓٛ ،ٖٚ:) 

تهافًقهها مههع احتياجههات مجتسههع السعلهمههات العههالسي، سههعت مكتبههة جامعههة أم القههرػ للتحهههل نحههه ىههذا 
السجتسههع، وتبههدو أبههرز مظههاىر ىههذا التحهههل فههي مذههرود مكتبههة السلههك عبههد ة بههن عبههد العزيههز الرقسيههة 

ي ليذا السذهرود فهي وصههل أ بهر عهدد مهن السدهتفيدين إلهى أوعيهة بالجامعة؛ حيو يكسن اليدف األساس
السعلهمات من أؼ مكان وبأقل التكاليف، عهن اريهق االترهال اإللكترونهي، بحيهو تكههن ىهذه السرهادر 
مخزنههة بذههكل رقسههي، وقههد تستلههك الجامعههة حقهههق ملكيتيهها الفكريههة، أو أنيهها ترههل إلييهها مجاًنهها أو بسقابههل، 

 (.ٖٔ، ٕٛٓٓمعتهق وحافع، االسا سسح ليا بذلك ا

 :يا كا تيىشاك العديد من السذروعات الرقسية في الجزائر يسكن اإلهارة إلى أىس

السكتبههة الجامعيههة ركيههزة  َوُتَعههدُّ ، ٜٗٛٔعههام  ُأنذههوت جامعههة األميههر عبههدالقادر للعلهههم اإلسههالمية فههي
، وصههارت تعههرف بسكتبههة الههدكتهر أحسههد عههروة الههذؼ ٖٜٜٔأساسههية للجامعههة؛ حيههو دهههشت فههي سههبتسبر 

، وعرفاًنها وتقهديًرا إلسهياماتو العلسيهة سهسية السكتبهة باسهسو، ٜٜٔٔ-ٜٜٛٔتههلى رئاسهة الجامعهة مها بهين 
، لتدهههيير مختلهههف و ائفيههها بهههدًءا بشظهههام ي هههامحل ا لي ههه اة نظاًمهههوتطبهههق مكتبهههة الهههدكتهر أحسهههد عهههروة الجامعيههه

التزويد ا لي، فشظام الترشيف والفيرسة، ثم نظام اإلعارة؛ حيهو تقهدم خهدمات نهعيهة للسدهتفيدين، ومهن 
نتائج استخدام الشظام ا لي فهي مكتبهة الهدكتهر أحسهد عهروة، االىتسهام بالتقشيهات الحديثهة، وبهروز السكتبهة 

التهههي جهههاءت لتحدهههين نهعيهههة الخهههدمات السقدمهههة وللسحافظهههة علهههى األوعيهههة الفكريهههة عهههن اريهههق الرقسيهههة 
 (.ٗٗٔ، ٕٙٓٓتحهيليا إلى الذكل الرقسي اسييلة، 

األولى من نهعيا على السدتهػ الهاشي، أخذت السكتبة الرقسية لجامعة األمير عبد  ُتَعدُّ وفي مبادرة 
ة إنذاء أول مكتبة رقسية للسخطهاهات علهى السدهتهػ الههاشي القادر للعلهم اإلسالمية على عاتقيا مبادر 

تتهلى السحافظة على األوعية الشادرة من أميات الكت  والسخطهاات في العلهم اإلسالمية التي تزهسيا 
 (.ٚٙ، ٜٕٔٓمكتبة الجامعة امعداوؼ، 
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، وقطع ٕٔٓٓل من قبل االتحاد األوربي في عام انطلق مذرود رقسشة مكتبة جامعة الجزائر السسه 
الرغم من الشقائت التي ال مفهر مشيها، خاصهة فهي بلهد نهام مثهل على في ذلك الحين مراحل ال بأس بيا، 

الجزائر، إتاحة عدد من قهاعد البيانات التي تدتجي  لسختلف التخررات فهي جامعهة الجزائهر، وكهذلك 
تجربهة مكتبهة جامعهة الجزائهر مهن السذهروعات  َوُتَعهدُّ ( رسالة ٖٕٙعسلية رقسشة عدد من الرسائل بحدود ا

 (.ٜٙٔ، ٕٓٔٓالشاجحة نهًعا ما في مجال رقسشة السعلهمات االسعثم، 
السيسا عشدما قررت جامعة الجزائر إنذاء السكتبة االفتراضية الخاصة بيا وذلهك لهضهع حهد لسدهار 

د مههن جيههة أخههرػ وهههرف السدههاىسة فههي حسايههة تههدىهر وثائقيهها مههن جيههة ومهاجيههة الطلهه  الكبيههر للههروا
 (.ٕٕٗ، ٕٗٔٓالتراث الهاشي ابهخالفة، 

 :الجسهورية اليسشيةواقع السكتبات الجامعية في  -السبحث الخامس

مهها واقههع السكتبههات الجامعيههة  :( الستسثههل بهههٖسههاال البحههو رقههم ا عههنفههي ىههذا السبحههو تههم اإلجابههة 
 سسية والتقارير والدراسات واألبحاث العلسية؟ اليسشية بحد  ما أهارت إليو الهثائق الر 

بالشظر إلى واقع السكتبات الجامعية في اليسن بحد  ما أهارت إليو الهثهائق الرسهسية والتقهارير ومها 
أ دتو الدراسات واألبحاث العلسية السحلية، فقد نالت السكتبات الجامعية اىتساما رسسيا تجلى في اإلسهشاد 

قهههد حهههدد قهههانهن الجامعهههات اليسشيهههة راتيجي لتطههههير السكتبهههات الجامعيهههة اليسشيهههة، فالقهههانهني والتهجهههو االسهههت
( بإقرار مجلس خهاص بالسكتبهات الجامعيهة يدهسى ٔ٘( مادة إٓ، صٜٜ٘ٔ( لدشة اٛٔولهائحو رقم ا

 مجلس هاون السكتبات والتهثيق والشذر والترجسة؛ حيو أقر  القانهن ما يلي:
 كتبات الجامعية والتهثيق والشذر والترجسة من:( يذكل مجلس لذاون السٔ٘مادة ا

 رئيس الجامعة، رئيًدا.
 نهاب رئيس الجامعة: أعزاء. -
أربعة من عسداء الكليات يختارون سشهًيا بالتشاوب على أن يكهن اثشان مشيم من عسداء الكليات  -

 العلسية واثشان من عسداء الكليات اإلندانية واالجتساعية: أعزاء.
 من الستخررين في مجال علم السكتبات: عزًها.عزه ىيوة تدريس  -
 مدير عام السكتبات الجامعية والتهثيق والشذر والترجسة: مقرًرا. -
 ( يختت مجلس هاون السكتبات والتهثيق والشذر والترجسة بسا يلي:ٕ٘مادة ا

وضههههع الدياسههههات العامههههة إلنذههههاء السكتبههههات وتقييسيهههها وتزويههههدىا بالكتهههه  والسراجههههع  .أ 
وريات العلسية ونظم السعلهمات وسائر أسالي  الخدمهة والتهثيهق والسخطهاات والد

 الحديو.
 اقتراح نظام مطبعة الجامعة. .ب 
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اإلهههههراف علههههى الهحههههدات اإلداريههههة وسههههائر الذههههاون الستعلقههههة بالسكتبههههات الجامعيههههة  .ج 
 والتهثيق والطباعة والترجسة والشذر الذؼ يحدده نظام خاص بذلك.

(، علههههى تطهههههير هههههبكات ٔ٘، ٕٓٔٓ-ٕٙٓٓعلههههيم العههههالي ا سهههها أ ههههدت االسههههتراتيجية الهاشيههههة للت
االتراالت وتقشية السعلهمات الهاشية لتكهن ذات سرعة عالية، وتأىيل الكههادر الالزمهة لتذهغيليا، حتهى 
تتسكن الجامعات وماسدات التعليم العالي من مها بة التطههرات العالسيهة الستالحقهة فهي مجهاالت التعلهيم 

السكتبهههات الجامعيهههة وإدارة الساسدهههات وخدمهههة السجتسهههع واالسهههتفادة مهههن بهههرامج والهههتعلم والبحهههو العلسهههي و 
التقشيهة فهي مجهال الهتعلم عهن بعهد والتعلههيم اإللكترونهي، وتطههير قهدرات ماسدهات التعلهيم العهالي، لتههتسكن 
مههن تقههديم بههرامج عاليههة الجهههدة تلبههي احتياجههات التشسيههة السدههتدامة للههبالد، وتهكهه  التطهههرات الستالحقههة 

 لتعليم العالي على السدتهػ العالسي.ل
وضهسن تهجيهات وزارة التعلههيم العهالي والبحهو العلسههي نحهه اسهتخدام تقشيههة السعلهمهات فهي ماسدههات 

، ٕٛٓٓ-ٕ٘ٓٓالتعلههيم العههالي أ ههدت الخطههة الهاشيههة العامههة لسذههرود تقشيههة االترههاالت والسعلهمههات ا
يتطلههه   َأن هههوُ السعلهمهههات؛ حيهههو أههههار إلهههى  السكههههن الرابهههع لشظهههام مكتبهههة تحديهههد(، ضهههسن مكهناتيههها ٔٔ

االنتذههار الكامههل لخههدمات السعلهمههات السكتبيههة مههن خههالل: تهههفير هههبكات اترههال معلهمههاتي فههي مهاقههع 
الساسدات الحكهمية، وإمكانية الدخهل إلى البشية التحتية لالترال السعلهماتي في الذبكة الهاشية وذلك 

: بإمكهان جسيهع الساسدهات التعليسيهة الهدخهل َأن هوُ الرؤيهة إلهى  من خالل رؤية مذتركة؛ حيو أهارت ىذه
(، ٔٔ، ٕ٘ٓٓإلى خدمات مكتبات تقشية االتراالت والسعلهمات اوزارة التعليم العهالي والبحهو العلسهي، 

ودعسا لتهجيات وزارة التعليم العالي في ىذا الدياق فقهد أوردت تذهريعات التعلهيم العهالي والبحهو العلسهي 
م بذهههأن إنذههاء مركهههز تقشيهههة السعلهمههات فهههي وزارة التعلهههيم ٕٚٓٓ( لدهههشة ٗٚٔالههههزراء رقههم ا قههرار مجلهههس

فههههي بشههههاء الخههههدمات لتقشيههههة السعلهمههههات كالخههههدمات  اإلسههههيامالعههههالي والبحههههو العلسههههي الههههذؼ مههههن أىدفههههو: 
يتيح ليا السعلهماتية للسكتبات الجامعية والتعليم اإللكتروني وغيرىا في كافة ماسدات التعليم العالي بسا 

فييههها، وتأسهههيس  واإلسهههيامإمكانيههة الهصههههل إلهههى بشههههك ومراصههد البيانهههات والسعلهمهههات السحليهههة والعالسيههة 
صهههالت تعهههاون مهههع محركهههات البحهههو اإللكترونهههي للسعلهمهههات السحليهههة واإلقليسيهههة والعالسيهههة ومهههع بشههههك 

لتقشيههة إلههى السجتسههع اليسشههي وهههبكات التعلههيم السساثلههة بسهها يكفههل تبههادل السعههارف ونقههل الخبههرات والقههدرات ا
 (.ٓٗ٘، ٕٓٔٓاوزارة الذاون القانهنية والعسل، 

غيههر أن  ىههذه الجيهههد الرسههسية لههم تتههرجم علههى مدههتهػ الهاقههع؛ إذ  لههت السكتبههات الجامعيههة متقادمههة 
وتفتقههر إلههى كثيههر مههن متطلبههات التطهههير بسهها يزههسن مها بتيهها للتهجيههات الحديثههة فههي تطهههير السكتبههات 

جههو نحههه رقسشههة السكتبههات الجامعيههة، بههل إن  السكتبههات الحاليههة فههي الجامعههات اليسشيههة ال تههزال وخاصههة الته 
عهههاجزة عهههن اسهههتيفاء متطلبهههات الهههشسط التقليهههدؼ الههههرقي؛ حيهههو لهههم تتزهههسن كتههه  ومراجهههع تغطهههي جسيهههع 

(، وىذا يعشي أن ثسة قرهًرا ٕٚٔ، ٜٕٓٓالتخررات العلسية السهجهدة في أقدام الجامعات اهريان، 
ديًدا فهي السكتبهات السركزيهة فهي الجامعهات اليسشيهة وضهعف تههفر مكتبهات خاصهة بكهل كليهة االعههلقي، ه
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(، كسا ال تهجد مكتبات إلكترونية في كليات الجامعات اليسشية ناىيك عن جهان  القرهر ٜٖٔ، ٕٛٔٓ
 (.ٜٗ، ٕٛٔٓفي كهادرىا البذرية وقدراتيا الساسدية ومهاردىا السالية االخهالني وحيدر، 

فقههد أوصهههى السهههاتسر العلسههي األول للتعلهههيم اإللكترونهههي فههي الهههيسن وزارة التعلهههيم العههالي علهههى تعزيهههز 
القهدرة الساسدهية التقشيهة لههزارة التعلهيم العهالي والساسدهات التابعهة ليها، وحهو مجلهس االعتسهاد األ هاديسي 

م اإللكترونههي واألدلههة ذات وضههسان جهههدة التعلههيم بتحههديو ضهههابط التعلههيم عههن بعههد وإعههداد معههايير التعلههي
العالقة ورفعيا للهزارة إلصدار قرارات تلزم ماسدات التعليم العالي بتشفيذىا، وأوصهى السهاتسر ماسدهات 

تعزيههز البشيههة التقشيههة للجامعههات وإعههداد السشرههات اإللكترونيههة وتجييههز السحتهههػ التعليسههي بالتعلههيم العههالي 
عات رقسيهة علهى مدهتهػ كهل جامعهة تزهم مها يتههفر لهدييا وتحهيلو إلى محتههػ إلكترونهي، وبشهاء مدهتهد

مههن مرههادر السعلهمههات وتيدههير الهصهههل الحههر إلييهها ونذههر اإلنتههاج العلسههي لكههل جامعههة علههى مهاقعيهها 
 (.ٕٕٓٓاإللكترونية وتهفير اهترا ات للسكتبات العالسية االساتسر العلسي األول للتعليم اإللكتروني، 

( إلهههى غيهههاب التهجييهههات الرسهههسية لهههدػ السكتبهههات فهههي ٕٖٔ، ٕٛٔٓوقهههد أههههارت دراسهههة الرهههبرؼ ا
الجامعات اليسشية الحكهمية سهاء في االىتسام بإعداد الخطط الالزمة لتهفير متطلبات اإلدارة الحديثة أو 

أدػ إلهى عهدم وجههد خطهط لتطههير جههدة أدائيها  األمهر الهذؼاالستفادة من التجارب العالسيهة السعاصهرة؛ 
تطلباتيها، وإن وجههد فيغله  عليهو الطهابع الذهكلي التقليههدؼ غيهر السخطهط، كسها أهههارت وفهق بهرامج تلبهي م

الدراسههة إلههى تههدني مدههتهػ الهههعي والثقافههة بههالجهدة لههدػ القيههادات والعههاملين فههي السكتبههات الجامعيههة نحههه 
 أىسية تطبيق األسالي  اإلدارية الحديثة في إدارتيا.

فهي واقهع الدهلهكيات والقهيم الدهلبية لهدػ العهاملين  ن  أَ ( إلهى ٖٙٔ، ٕٗٔٓ سا أهارت دراسهة رحه  ا
السكتبات الجامعيهة ومسارسهتيا وترسهيخيا تذهير إلهى ضهرورة اتبهاد أسهالي  علسيهة لسعالجتيها وفهق  ليهات 
وإجراءات واضحة بسا يادؼ إلى ترسهيب القهيم اإليجابيهة وتشسيتيها، ويهشعكس علهى تطههير أداء السكتبهات، 

ين الداخليين والخارجيين بكفاءة وفاعلية، كسا أ دت على ضهرورة تطبيهق اإلدارة وتقديم خدماتيا للسدتفيد
بالقيم وفق مراحل وخطهات علسية، وتاكد على ضرورة الشيهض بهاقهع أداء السكتبهات الجامعيهة وترسهيب 
ة قيم العاملين بيا بهصفيا السداولة عن تهجيو الدلهك اإليجابي والقزهاء علهى كهل القهيم الدهلبية الدهائد

أدائيا ومكانتيها العلسيهة ودورىها القيهادؼ الرامهي إلهى تحقيهق  فيلدػ السكتبات والعاملين بيا؛ وىه ما أثر 
 أىداف العسلية التعليسية الجامعية بدرجة أساسية.

(، وجهد نقهت ملحههظ فهي امهتالك ميهارات التقشيهات ٕٔٔ، ٕ٘ٔٓفي حين أ يرت دراسة هريان ا
السكتبههات وأيًزهها نقههت ملحهههظ فههي امههتالك ميههارات الفيرسههة فههي ين الحديثههة فههي السكتبههات لههدؼ العههامل

 والترشيف، كسا أ دت على ضرورة تبشي برامج تدريبية للعاملين في السكتبات الجامعية.
(، مههن خههالل تحليلههو لسحتهههػ بعههت السهاقههع اإللكترونيههة ٕٔٔ، ٕٕٔٓوقههد أهههارت دراسههة هههسيس ا

اإللكترونيهههة مشعهههدم تسامههها علهههى السهاقهههع اإللكترونيهههة للجامعهههات نظهههام السكتبهههة  َأن  للجامعهههات اليسشيهههة إلهههى 
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إن  أغلبيا يتهفر فييا أيقهنة السكتبة اإللكترونية، مشيا قيد التحديو، ماعهد جامعهة حزهرمهت  إذاليسشية؛ 
 قدمت خدمة إلكترونية.

در ىشهههاك ضهههعًفا كبيهههًرا فهههي اقتشهههاء مرههها َأن  (، ٜٕٔ-ٕٔٔ، ٕٓٔٓوأ يهههرت دراسهههة عبهههد السجيهههد ا 
معظهم السكتبههات الجامعيههة  َأن  السعلهمهات اإللكترونيههة لهدػ السكتبههات الجامعيهة اليسشيههة، وأ يهرت الدراسههة 

اليسشيهههة تعهههاني مهههن نقهههت وعجهههز كبيهههر فهههي عهههدد الحهاسهههي  الستههههفرة فييههها والسخررهههة السهههتخدامات 
وقههد أ ههدت الدراسههة  السدههتفيدين التههي ال تتشاسهه  إاالًقهها مههع أعههداد فوههات السدههتفيدين مههن ىههذه السكتبههات،

على تبشي السكتبات الجامعية نظم محهسبة متكاملة جاىزة أو مرسسة محلًيا، يتهافر فييها كافهة الذهرو  
 واإلمكانات التي تزسن استسرارية وديسهمة استخداميا، وبسا يحقق أىدافيا.

دراسههات والتقههارير واقههع السكتبههات الجامعيههة اليسشيههة كسهها أهههارت إليههو ال َفههِإن  وتأسيًدهها علههى مهها سههبق 
ومتههأخر عههن الركهه  فههي االتجههاه نحههه السكتبههات  وضههعيا متههردد  َأن  الرسههسية والدراسههات العلسيههة يذههير إلههى 

الرقسيههة والههدخهل نحههه مجتسههع السعلهمههات والسعرفههة وعرههر السعلهماتيههة، وأنيهها ال تههزال تسههارس الجانهه  
للدولهههة نحههههه تبشههههي التعلههههيم اإللكترونههههي التقليهههدؼ فههههي كههههل عسلياتيهههها، رغهههم التهجيههههات التطهيريههههة السعلشههههة 

السكتبات الجامعية ال تزال تعاني من غياب متطلبهات نظهام السكتبهات الرقسيهة وتقهادم  َفِإن  والرقسي؛ لذلك 
 محتهياتيا وتردؼ خدماتيا وتهسع الفجهة السعرفية والسعلهماتية والتكشهلهجية في أنظستيا وأساليبيا.

 لسكتبات الرقسية في الجامعات اليسشية:متطلبات نظام ا-السبحث الدادس
مههها متطلبهههات تطبيهههق نظهههام  :فهههي ىهههذا السبحهههو تهههم اإلجابهههة عهههن الدهههاال الرابهههع للدراسهههة الستسثهههل بهههه

 السكتبات الرقسية في الجامعات اليسشية؟ 
وذلك بتحديد بعت الستطلبات األساسية والزرورية لزيادة قدرة السكتبات علهى تحقيهق أىهدافيا ومهن 

 الستطلبات:اىم ىذه 
 متطلبات تذريعية )قانونية(:-1
 اللهائح والقهانين إلعداد وتشفيذ خطط وبرامج نظام السكتبات الرقسية وفق التجارب العالسية السعاصرة. -
 القهانين الخاصة باعتساد وتشفيذ نظام السكتبات الرقسية وفق التجارب العالسية السعاصرة. -
 كتبات الرقسية وفق التجارب العالسية السعاصرة.اللهائح القانهنية لزبط جهدة نظام الس -
 مراجعة الشظم والتذريعات اإلدارية الحالية، وتكيفيا بسا يشدجم مع التجارب العالسية السعاصرة. -
 تهفير قهانين حساية حقهق السلكية الفكرية الخاصة بسالك السحتهؼ. -
كتبات الرقسية كإصدار قرار تطبيق نظام تهفير الزسانات القانهنية والتذريعية الالزمة إلنذاء نظام الس -

 السكتبات الرقسية وتحديد الالئحة التشفيذية لو.
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 متطلبات إدارية:-2
الحاجة إلى إرادة سياسية ورغبة حقيقية لدػ القيادة اإلدارية العليا في الجامعات اليسشيهة لتحدهين األداء  -

 الرقسية.وتطهيره، من خالل تبشي التجارب العالسية في نظام السكتبات 
التههزام ودعههم اإلدارة العليهها واقتشاعيهها بأىسيههة نظههام السكتبههات الرقسيههة، بسهها يشدههجم مههع تطهههرات العرههر  -

 ومتطلباتو ومدتجداتو وتحدياتو الدياسية واالقترادية واالجتساعية والتكشهلهجية والسعلهماتية.
سيههة السعاصههرة بحيههو تكهههن تحديهد أىههداف واضههحة ومحههددة لشظههام السكتبههات الرقسيهة وفههق التجههارب العال -

 األىداف قابلة للقياس والتقهيم وفق معايير واضحة لتحقيق التحدين السدتسر للسكتبات الجامعية.
نظهام السكتبهات الرقسيهة،  تطبيهق علهى قهدراتيم فهي السكتبهات الجامعيهة، ومعرفهة العهاملين مدهتهػ  تقيهيم -

 تخرريم. مجاالت في تهزيعيم إعادة على والعسل
و يفهي يدهسح باسهتحداث مدهسيات و يفيهة جديهدة وتهصهيفيا، مثهل مهدير مهقهع السكتبههة  تههفر تهصهيف -

علهههههى اإلنترنهههههت، ومدهههههاول الخهههههدمات السرجعيهههههة الرقسيهههههة، ومدهههههاول السحتههههههػ الرقسهههههي، واختراصهههههي 
 .معلهمات، واستذارؼ معلهمات

سيهة فهي الجامعهات نظهام السكتبهات الرق ثقافهة تهدعم التهي والهدورات والكتيبهات واألدبيهات الشذهرات تههفير -
 اليسشية.

 متطلبات بذرية:-3
االىتسام بالعشرر البذرؼ والتأ د من تفيم التغيير الحاصل والسذاركة فيو، وتشسية الكفاءات والسيارات  -

 الزرورية لشجاح ىذا التغيير نحه نظام السكتبات الرقسية.
يههق إل دههابيم السيههارات والقههدرات تههدري  القيههادات اإلداريههة والعههاملين فههي السكتبههات الجامعيههة قبههل التطب -

 الالزمة لتطبيق نظام السكتبات الرقسية.
 إعداد وتشفيذ البرامج التدريبية الستخررة للعاملين في السكتبات الجامعية. -
 تهفر كهادر بذرية فشّية ماّىلة وقادرة على التعامل مع التقشيات الحديثة.  -
ا وقههادًرا علههى التعامههل مههع األجيههزة والبههرامج وتقههديم تهههفر اختراصههي مكتبههات ماىههل تههأىياًل فشًيهها وتقشًيهه  -

 خدمات الدعم والريانة والتدري .
 التدري  السدتسر للكادر البذرؼ بالسكتبات الجامعية السشا  بو عسليات نظام السكتبات الرقسية.  -

 متطلبات مالية:-4

بة لتطبيهق نظهام السكتبهات وضع الخطط الالزمة العتساد وتهفير االحتياجات والسهازنهات الساليهة السشاسه -
 الرقسية.

تهههفير نظههام للحهههافز الساديههة والسعشهيههة لتذههجيع االبتكههار واإلبههداد لجسيههع العههاملين فههي نظههام السكتبههات  -
 الرقسية.
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 السهارد السالية التذغيلية الدشهية السحددة لشظام السكتبات الرقسية. -
 رقسية.السهارد السالية السخررة لتقهيم وتطهير نظام السكتبات ال -
 السهارد السالية السخررة لعسلية اإلهراف والتشفيذ والستابعة والتقهيم لشظام السكتبات الرقسية. -
 السهارد السالية السخررة لتهفر الستطلبات الالزمة لشظام السكتبات الرقسية. -
يهق نظهام السهارد السالية السخررة لألجهر والسكافآت الخاصة باللجان والفرق الفشية والعاملين في تطب -

 السكتبات الرقسية.
 التجهارب العالسيهةالسهارد السالية الذاتية التي يشبغي تهفرىها لتحقيهق أىهداف نظهام السكتبهات الرقسيهة وفهق  -

 السعاصرة.
 متطلبات تقشية وبرامجية:-5
 أجيزة حاسهب. -
 اابعات وماسحات ضهئية إلكترونية. -
ابعهههة ليههها فهههي الكليهههات والسرا هههز التابعهههة خطهههه  إنترنهههت علهههى مدهههتهػ السكتبهههات الجامعيهههة والفهههرود الت -

 للجامعة.
مهاقهههع إلكترونيهههة علهههى مدهههتهػ السكتبهههات الجامعيهههة والفهههرود التابعهههة ليههها فهههي الكليهههات والسرا هههز التابعهههة  -

 للجامعة.
بهههرامج عسهههل  ليهههو علهههى مدهههتهػ السكتبهههات الجامعيهههة والفهههرود التابعهههة ليههها فهههي الكليهههات والسرا هههز التابعهههة  -

 للجامعة.
 يات لترسيم نظم السعلهمات ا لية لشظام السكتبات الرقسية.وسائل تقش -
 محرك بحو يداعد في الحرهل السعلهمات والبيانات بيدر وسيهلة. -
وسههائط تخزيشيههة متشهعههة وتجييههزات تقشيههة متقدمههة الختههزال السعلهمههات فههي صهههرة رقسيههة يدههيل فيرسههتيا  -

 وتخزيشيا.
 الستشتاجات:

 :تيا من خالل العرض الدابق ندتشتج 
وترههههسيم  نذههههاءضههههرورًيا ومطلًبهههها جهىرًيهههها إل أمههههًرا أصههههبحتهههههفر متطلبههههات نظههههام السكتبههههات الرقسيههههة َأن   -

 السكتبات الرقسية.
غياب الستطلبات التذريعية والقانهنية واللهائح إلعداد وتشفيذ خطط وبرامج نظهام السكتبهات الرقسيهة وفهق  -

 فكرية.التجارب العالسية السعاصرة، وكذلك حقهق السلكية ال
السحهددة لشظهام  ىهدافضعف الستطلبات اإلدارية الستسثلة بالتهجيات االستراتيجية كالرؤيهة والرسهالة واأل -

 السكتبات الرقسية وفق التجارب العالسية السعاصرة.
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نقههت فههي الستطلبههات البذههرية الستسثلههة بههالكهادر الفشّيههة الساّىلههة والستخررههة القههادرة علههى التعامههل مههع  -
 يثة لشظام السكتبات الرقسية.التقشيات الحد

 ضعف الستطلبات السالية كالسهازنات السالية السشاسبة لتطبيق نظام السكتبات الرقسية. -
نقههت فههي الستطلبههات التكشهلهجيههة كالهسههائل والتقشيههات لترههسيم نظههم السعلهمههات ا ليههة لشظههام السكتبههات  -

 .الرقسية
 التوصيات:

فههي  ووتطبيقههمههة التههي تزههسن اسههتخدام نظههام السكتبههات الرقسيههة وضهع التذههريعات واللهههائح القانهنيههة السلز  -
 الجامعات اليسشية لسها بة التحهالت الجارية في البيوة الرقسية.

االستفادة من التجارب والخبرات العربية واألجشبية في نظام السكتبات الرقسية والشجاح الهذؼ حققتيها مهن  -
 خالل تطبيقيا.

 ة، وتهفير دعم مالي كفيل بتطبيق مذاريعيا التقشية.تهفير مرادر تسهيل عسليات الرقسش -
 تهفير الكفاءات البذرية الساىلة والسدربة على استخدام نظام السكتبات الرقسية. -
وضهههع مذهههرود تطههههير السكتبهههات الجامعيهههة باسهههتخدام نظهههام السكتبهههات الرقسيهههة ضهههسن أولهيهههات الخطهههط  -

 االستراتيجية للجامعات اليسشية.
 لسشتدبي السكتبات الجامعية اليسشية حهل أسالي  استخدام نظام السكتبات الرقسية.عقد دورات تدريبية  -
 السقترحات: -

يقتهرح القيهام  َفِإن هوُ في ضهء االستشتاجات والتهصيات التي تهصل إلييا الباحو إزاء دراسهتو الحاليهة، 
 بالدراسات ا تية:

 معهقات تطبيق نظام السكتبات الرقسية في الجامعات اليسشية. -
برنههامج تههدريبي مقتههرح لتشسيههة ميههارات العههاملين فههي السكتبههات الجامعيههة اليسشيههة فههي ضهههء احتياجههاتيم  -

 التقشية.
 برنامج تدريبي مقترح لتشسية ميارات البة الجامعات اليسشية على استخدام نظام السكتبات الرقسية. -
الرؤيههة الهاشيههة لبشههاء الدولههة اسههتراتيجية مقترحههة لرقسشههة السكتبههات الجامعيههة اليسشيههة فههي ضهههء تهجيههات  -

 .ٖٕٓٓاليسشية 
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 قائسة السراجع

 السراجع العربية:-أوًل 
(. مذهههروعات رقسيهههة لسرهههادر السعلهمهههات: دراسهههة لتجهههارب السكتبهههات ٕٚٓٓأحسهههد، أحسهههد فهههرج. ا .ٔ

، أ تههبر، االتحهاد العربهي للسكتبهات والسعلهمهات بالتعهاون ٔ، دمجلةة اعلةمالهاشية الفرنكفهنية، 
 لسلك عبد العزيز العامة، الرياض. مع مكتبة ا

الشذر اإللكترونةي ومذةروعات السكتبةات الرقسيةة العالسيةة (. ٖٕٔٓأحسد، أحسد يهسف حافع. ا .ٕ
 ، دار نيزة مرر للشذر، القاىرة.والدور العربي في رقسشة وحفظ التراث الثقافي

تبهات الجامعيهة فهي (. أنسههذج مقتهرح لتطههير إدارة السكٕٚٓٓاألديسي، جسيل أحسد عبده حيدر. ا .ٖ
 ، جامعة إب، كلية التربية، اليسن.رسالة ماجدتير غير مشذورةالجسيهرية اليسشية، 

مجلةةة السر ةةع العربةةي للبحةةوث (. السكتبههات الرقسيههة فهي الرههين، ٕٕٓٓإسهساعيل، إيههاس يهههنس. ا .ٗ
 ، يهليه، د م.ٗٔ، دٚ، مجوالدراسات في علوم السكتبات والسعلومات

أثههر إدارة السكتبههات الرقسيههة علههى أداء عسليههة البحههو  .(ٕٗٔٓسههان. ااألمههين، رجههاء مرههطفى عث .٘
أطروحةةةة د تةةةورا  غيةةةر العلسهههي فهههي الدههههدان بهههالتطبيق علهههى الجامعهههات الحكهميهههة الدههههدانية، 

 ، جامعة هشدؼ، الدهدان.مذورة

(. خههههدمات السعلهمههههات فههههي مكتبههههات جامعههههة إب ٕٛٓٓالبخيتههههي، عبههههد ة صههههالح نعسههههان  . ا .ٙ
، جامعههة رسةةالة ماجدةةتير غيةةر مشذةةورةاليسشيههة دراسههة للهاقههع والتخطههيط للسدههتقبل.  بالجسيهريههة

 السشهفية، مرر.

. دار الجامعهههة الجديهههدة، االسهههكشدرية، نظةةةم السعلومةةةات اإلداريةةةة(. ٕ٘ٓٓبهههالل،   إسهههساعيل. ا .ٚ
 مرر.

ة لقدههسي (. واقههع اسههتخدام الرقسشههة فههي السكتبههات الجامعيههة: دراسههة ميدانيههٖٕٔٓبلعربههي، جسيلههة. ا .ٛ
، جامعهة د. مهههالؼ رسالة ماجدتير غير مشذةورةالعلهم االقترادية والتجارية اجامعة سعيدة(. 

 الطاىهر، كلية ا داب واللغات والعلهم االجتساعية واإلندانية، سعيدة، الجزائر.
ت (. مذاريع السكتبات الرقسية بالجامعات الجزائرية بين الجاىزية و ليهإٗٔٓخالفة، خديجة. ا به .ٜ

، جامعهة د تةورا  غيةر مشذةور  التأسيس دراسة ميدانية بالسكتبات الجامعيهة بقدهشطيشة. أاروحهة
 قدشطيشة، الجزائر.
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السةةةرتسر (. أسهههس ومعهههايير إنذهههاء السكتبهههة الرقسيهههة العربيهههة. ٕٓٔٓبهلههههداني، لزىهههر بهههههارب. ا .ٓٔ
ربهي أنها: الفهرص االسكتبهة الرقسيهة: ع الحادي والعذةري  لتتحةاد العربةي للسكتبةات والسعلومةات

 ، بيروت، لبشان. ٔوالتحديات(، مج

مجلةة التجااةات الحدةثةةة (. السكتبهة الرقسيهة ضهرورة العرهر. ٖٕٓٓمعرافهي، بيجهة مكهي. ا بهه .ٔٔ
 ، يهليه، مرر. ٕٓ، دفي السكتبات والسعلومات

(. دور السكتبهههات الرقسيهههة فهههي دعهههم ٖٕٔٓالتائههه ، نفيدهههة ساسهههي، ومرهههباح مشرههههر مهسهههى. ا .ٕٔ
، ٘ٔ، دٕ، مههجمجلةةة البحةةوث والدراسةةات الذةةرعيةحههاث اإلسههالمية بلبيهها نسهذجهها. انتذههار األب

 أ تهبر، مرر.
 (، السكتبههات الرقسيههة مفاىيسيهها ونظسيهها ادراسههة وثائقيههة(.ٕٓٔٓجسعههة، نرههرالدين حدههن أحسههد. ا .ٖٔ

االسكتبههة الرقسيههة العربيههة:  السةةرتسر الحةةادي والعذةةري  لتتحةةاد العربةةي للسكتبةةات والسعلومةةات
 ، أ تهبر، بيروت، لبشان.ٔنا: الزرورة، الفرص والتحديات(، مجعربي أ

(. مكتبهههة السديشهههة الرقسيهههة: الهاقهههع والسدهههتقبل. ٕٛٓٓجهههىرؼ، عهههزت فهههاروق، والحهههازمي، أريهههج. ا .ٗٔ
 ، مارس، متاح على:٘ٔ، دcybrarians journal مجلة

15. http://www.cybrarians.info/journal/no15/madina.htm 

(. مدؼ إفادة البة الجامعات الدعهدية من السكتبة الرقسيهة فهي ٕٓٔٓ. ا الحشاوؼ، مشال صبحي .ٙٔ
عربهههي أنههها:  السةةةرتسر الحةةةادي والعذةةةري : السكتبةةةة الرقسيةةةة العربيةةةة:البيوهههة الجديهههدة للهيههه . 

 ، أ تهبر، بيروت، لبشان.ٕالزرورة، الفرص والتحديات، مج

مجلةةة السعلومةةةات السعلوماتيةةةة  (. السكتبههات الرقسيهههة.ٕ٘ٓٓالخثعسههي، مدههفرة بشهههت دخيههل ة. ا .ٚٔ
 ، مركز السرادر التربهية بهزارة التربية والتعليم، الرياض.الدعودية

(. مهههدػ اسهههتخدام تقشيهههة السعلهمهههات فهههي ٕٛٔٓالخههههالني،   علهههى وحيهههدر،   عبهههد الحلهههيم. ا .ٛٔ
قةةدم بحةةث مالعسليههة التعليسههة والبحثيههة وسههبل تطهيرىهها بكليههة التربيههة الرياضههية بجامعههة صههشعاء. 

، دراسهههات فهههي التعلهههيم الجهههامعي للسةةةرتسر العسلةةةي األول للتطةةةوير األمةةةاديسي و ةةةسان الجةةةودة
، مركهههز التطههههير األ هههاديسي وضهههسان الجههههدة، ٓٓٔ-ٕٛ، ص ٔٔ، دٙوضهههسان الجههههدة، مهههج
 جامعة صشعاء، اليسن.

لغربهي: (. السكتبة الرقسية في جامعهة الجبهل إٛٔٓالدرىهبي،   اليادؼ وفتحي،   العائ . ا .ٜٔ
 ، مارس، ليبيا.ٕ٘، دمجلة جامعة العيتونةدراسة مدحية. 
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(. تطههههير مكتبهههة رقسيهههة لقدهههم دراسهههات السعلهمهههات ٕٕٔٓالراههههد، أمهههل بشهههت خلفهههان بهههن سهههالم. ا .ٕٓ
، جامعههة رسةةالة ماجدةةتير غيةةر مشذةةورةبجامعههة الدههلطان قههابهس وفههق احتياجههات السدههتفيدين. 

 الدلطان قابهس، ُعسان.

(. أنسههذج مقتهرح لهي  ليهات تطبيهق اإلدارة بهالقيم فهي ٕٗٔٓعبهد ة. ا رح ، هيخو حدهن أحسهد .ٕٔ
رسةةةةالة السكتبههههات الجامعيههههة فههههي الجسيهريههههة اليسشيههههة فههههي ضهههههء التجههههارب العالسيههههة السعاصههههرة. 

 ، جامعة إب، كلية التربية، اليسن.ماجدتير غير مشذورة
رسةةالة وتطلعههات السدههتقبل. (. السكتبههة الرقسيههة فههي الجزائههر دراسههة للهاقههع ٕٙٓٓسههييلة، ميههرؼ. ا .ٕٕ

 ، جامعة مشتهرؼ، كلية العلهم اإلندانية، قدشطيشة، الجزائر.ماجدتير غير مشذورة

(. تقيههههيم مهاقههههع السكتبههههات الرقسيههههة علههههى بهابههههات الجامعههههات ٕ٘ٔٓسههههيد، رحههههاب فههههايز أحسههههد. ا .ٖٕ
 جزائر.، يهليه، الٜ، دمجلة العلوم اإلندانية والجتساعيةالسررية: دراسة تحليلية مقارنة. 

(. تقيهيم السكتبهات الرقسيهة دراسهة حالهة للسكتبهة الرقسيهة العالسيهة. ٕٙٔٓسيد، رحاب فايز أحسهد. ا .ٕٗ
 ، يهنيه.ٚٔ، تردر عن االتحاد العربي للسكتبات والسعلهمات، دمجلة اعلم

(. بشاء برنامج تدريبي مقترح لتطهير أداء العهاملين بسكتبهات ٕ٘ٔٓهريان، جسيل ااىر أحسد. ا .ٕ٘
، جامعههة إب، كليههة رسةةالة ماجدةةتير غيةةر مشذةةورةفههي ضهههء احتياجههاتيم التدريبيههة.  جامعههة إب

 التربية، اليسن.
السجلةة العربيةة لزةسان جةودة (. تحليل الهضع الراىن لجامعهة صهشعا. ٜٕٓٓهريان، عايت. ا .ٕٙ

 .ٜٗٔ-ٜٓٔ، ص ٗ، دٕ، مجالتعليم الجامعي

لشظههام الجامعههة االفتراضههية فههي  (. أنسهههذج مقتههرحٕٕٔٓهههسيس، عبههد الرقيهه  أحسههد   يحيههي. ا .ٕٚ
جامعهة إب، كليهة ، أطروحة د تورا  غيةر مشذةورةالجسيهرية اليسشية في ضهء التجارب العالسية. 

 التربية، اليسن.
(. متطلبهههات تطبيهههق أسلهههههب إدارة الجهههههدة الذهامهلههههة فهههي ٕٛٔٓالرهههبرؼ، عسهههر أحسهههد   قائهههد. ا .ٕٛ

، جامعهههة إب، كليهههة لة ماجدةةةتير غيةةةر مشذةةةورةرسةةةاالسكتبهههات الجامعيهههة بالجسيهريهههة اليسشيهههة. 
 التربية، اليسن.

الةةكامرة العربيةةة الرقسيةةة: السكتبةةة الرقسيةةة العربيةةة عربةةي أنةةا: (. ٕٓٔٓصهههفي، عبههد اللطيههف. ا .ٜٕ
 . د.ن، بيروت، لبشان.الفرص والتحديات

 ر.. ماسدة حهرش الدولية، االسكشدرية، مرنظم السعلومات اإلدارية(. ٕ٘ٓٓالريرفي،  . ا .ٖٓ
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(. العسليهات السحهسهبة فهي السكتبهات الجامعيهة الحكهميههة: ٕٓٔٓعبهد السجيهد، سهسير   قاسهم. ا .ٖٔ
 ، جامعة صشعاء، كلية ا داب، اليسن.رسالة ماجدتير غير مشذورةدراسة مدحية مقارنة. 

(. الشذههر اإللكترونههي: التجهههارب العالسيههة مههع التركيههز علههى عسليهههات ٕٔٓٓعبههد اليههادؼ، زيههن. ا .ٕٖ
السةةةرتسر العالةةةر لتتحةةةاد العربةةةي للسكتبةةةات والسعلومةةةات: السكتبةةةة لهههشت اإللكترونهههي. إعهههداد ا

، السعيد األعلى للتهثيق، اإللكترونية والشذر اإللكتروني وخدمات السعلومات في الوط  العربي
 تهنس.

بية (. مكتبات الكليات التقشية بالسشطقة الغربية بالسسلكة العر ٕٚٓٓالعطاس،   بن عبد القادر ا .ٖٖ
، كليهة رسةالة ماجدةتير غيةر مشذةورةالدعهدية: دراسة لهاقعيا وسهبل تطهيرىها لسكتبهات رقسيهة، 

 ا داب، جامعة القاىرة.

مجلةة مكتبةة (. التخطهيط إلنذهاء مكتبهة إلكترونيهة أ اديسيهة. ٕٛٓٓالعقهال، سهليسان بهن صهالح. ا .ٖٗ
 جساد  خر(، الرياض. -، امحرمٔ، دٗٔ، مجالسلك فهد الوطشية

(. تكشهلهجيههها السعلهمهههات وتطبيقاتيههها فهههي السكتبهههات الجامعيهههة: السكتبهههة ٕٚٓٓنبيهههل. اعكشههههش،  .ٖ٘
مجلةة جامعةة األميةر عبةد القةادر الرقسية لجامعة األمير عبهد القهادر للعلههم اإلسهالمية نسهذجها، 

 ، مايه، الجزائر.ٖٕ، دللعلوم اإلستمية

اج والتكامههههل فههههي السكتبههههات (. الخههههدمات اإللكترونيههههة وإهههههكالية االنههههدمٜٕٓٓعكشهههههش، نبيههههل. ا .ٖٙ
السرتسر العذةري  لتتحةاد العربةي الرقسية: جامعة األمير عبد القادر للعلهم اإلسالمية نسهذًجا. 

، الهدار ٕ، اعلم، نحه جيل جديهد مهن نظهم السعلهمهات والستخررهين، مهجللسكتبات والسعلومات
 البيزاء، السغرب.

مكتبههههة  –الجزائريههههة: ترههههسيسيا وانذههههاؤىا  (. السكتبههههة الرقسيههههة بالجامعههههةٕٓٔٓعكشهههههش، نبيههههل. ا .ٖٚ
، جامعهة مشتههرؼ، كليهة العلههم أطروحة د تورا  غير مشذورةعبد القادر نسهذجا.  األميرجامعة 

 اإلندانية والعلهم االجتساعية، قدشطيشة، الجزائر.

 . دار صفاء، عسان، األردن.السكتبات اإللكترونية والسكتبات الرقسية(. ٜٕٓٓعليان، ربحي. ا .ٖٛ

اإلهههارة -(. دور السكتبههة كآليههة للتعلههيم الرقسههي فههي تطهههير البحههو العلسههئٜٕٓهارم، ميههدؼ. اعهه .ٜٖ
 ، الجزائر.ٚ، دالسجلة العربية للعلوم التربوية والشفديةإلى حالة الجزائر. 
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(. أثهر تطبيههق ضههسان الجههدة واالعتسههاد األ ههاديسي بجامعههة إب ٕٛٔٓالعههلقي، عبههد ة أحسههد. ا .ٓٗ
، جامعة ٕد ٔ، مجمجلة الجعيرةمدتهػ رضاء الطلبة عن الخدمة التعليسية. اليسشية في تعزيز 
 الجزيرة، اليسن.

(. مههدػ اسههتفادة االبههات الدراسههات العليهها مههن السكتبههة ٕٚٓٓالعيههد، نههداء بشههت   بههن صههالح. ا .ٔٗ
جامعههة السلهك سهعهد، كليههة رسةالة ماجدةةتير غيةر مشذةورة، اإللكترونيهة لتعزيهز البحهو العلسههي. 

 ، الرياض.التربية

 م، بذأن الجامعات اليسشية.ٜٜ٘ٔ( لدشة ٛٔرقم ا قانون الجامعات اليسشية .ٕٗ
السجلةةةة (. السكتبهههات الرقسيهههة والهههشت اإللكترونهههي: أؼ تغييهههر وأؼ تهههأثير. ٕ٘ٓٓقهههدورة، وحيهههد. ا .ٖٗ

 ديدسبر(. ٕٔ-ٔٔ، أٔ، دٙ، مجالعربية لألرليف والتوثيق والسعلومات

ورقةةة بحثيةة مقدمةةة فةةي مةةرتسر التعلةةيم االفتراضههية: (، السكتبهة ٕ٘ٓٓ هروم، عفهاف مرههطفي ا .ٗٗ
الحا ةةر والسدةةتقبح، تحةة  لةةعار التعلةةيم عةة  بعةةد قاعةةدة لتنفتةةا  -عةة  بعةةد فةةي الدةةودان

 يهنيه، الخراهم، الدهدان.ٔ -مايهٖٓ، والتسيع

 مجلة(. السكتبات الرقسية "دراسة في السفيهم واألىداف والدسات. ٕٚٔٓ عبهر، محسهد علي. ا .٘ٗ

 ، ارابلس، ليبيا.ٔٔ، دربيةالت ملية
 ، ماسدة الهراق، عسان، األردن.السكتبات الرقسية(. ٕ٘ٓٓالسالكي، مجبل الزم مدلم ا .ٙٗ
. مجلةةة مكتبةةة السلةةك (. السكتبههات الرقسيههة الهاقههع والسدههتقبلٕٙٓٓالسههالكي، مجبههل الزم مدههلم. ا .ٚٗ

 يهليه، الرياض. –، فبراير ٔ، دٕٔ، مج فهد الوطشية
. الدار السكتبات الرقسية األسس الشظرية والتطبيقات العسلية(. ٕٙٓٓح ا ، عساد عيدى صال .ٛٗ

 السررية اللبشانية، القاىرة. 
(. مذهههروعات السكتبهههات الرقسيهههة فهههي مرهههر: دراسهههة تطبيقيهههة ٕٗٓٓ ، عسهههاد عيدهههى صهههالح. ا .ٜٗ

 ، جامعة حلهان، القاىرة، مرر.رسالة د تورة غير مشذورة لستطلبات الفشية واله يفية. 
 (. السدههتهيات السعياريههة للجيههل الثههاني مههن السكتبههات الرقسيههة.ٕٗٔٓهد، حدههن بذههير واخ. امحسهه .ٓ٘

 ، ابريل، مرر.ٜ، دالسجلة السررية للدراسات الستخررة

(. إمكانيهة إنذهاء مكتبهة رقسيهة فهي مركهز مرهادر ٕٛٓٓالسدحاني، عائذة بشت   بن خلفهان. ا .ٔ٘
رسةةالة ىههذه السرا ههز والسدههاولين عشيهها.  الههتعلم بسههدارس سههلطشة عسههان مههن وجيههة نظههر أخرههائي

 ، جامعة اليرمهك، األردن.ماجدتير غير مشذورة
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(. خهههدمات السعلهمهههات فهههي عرهههر ٕٛٓٓمعتههههق، خالهههد بهههن سهههلسان، وسهههرفيشاز، أحسهههد حهههافع. ا .ٕ٘
مكتبههة السلههك عبههد العزيههز الرقسيههة.  –السكتبههات الرقسيههة: دراسههة تقييسيههة لسكتبههة جامعههة أم القههرػ 

سرتسر الرابع عذر لجسعية السكتبةات الستخررةة فةرل الخلةيع العربةي تحة  بحث مقدم إلى ال
لعار: نحو تحقيق الجودة فةي السكتبةات وخةدمات السعلومةات،  شةاف ثقافةة للتطةوير السدةتسر 

 ابريل، الدوحة قطر. ٚٔ-٘ٔ. في مكتبات الخليع العربية

العربيةة الدةعودية: مكتبةة السكتبةات الرقسيةة فةي السسلكةة (. ٕٓٔٓالسعثم، نبيل عبهد الهرحسن. ا .ٖ٘
 . مطبهعات مكتبة السلك فيد الهاشية، الرياض.السلك فهد الوطشية نسوذًجا

مجلةةةةة البحةةةةوث (. السكتبههههات الرقسيههههة والبحههههو العلسههههي فههههي الجامعههههة. ٜٕٔٓمعههههداوؼ، نجيههههة. ا .ٗ٘
 ، الجزائر.ٔ، دٜ، مجوالدراسات القانونية والدياسية

، ٕٕٓٓنههفسبر، ٔ-ٔٔالسشعقد خالل الفترة  ي في اليس السرتسر العلسي األول للتعليم اإللكترون .٘٘
 وزارة التعليم العالي والبحو العلسي، صشعاء، اليسن.

 . دار صفاء، عسان األردن.اإلنترن  والشذر اإللكتروني(. ٕٓٔٓالشهايدة، غال  عهض. ا .ٙ٘

ثقافهههة . دار الالترةةالت والسعلومةةات والتطبيقةةات التكشولوجيةةة(. ٕٓٓٓاليجرسههي، سههعد  . ا .ٚ٘
 العلسية، اإلسكشدرية، مرر. 

. دار الفجههر للشذههر التقشيةةة الحدةثةةة فةةي السكتبةةات والسعلومةةات(. ٕٕٓٓاليههش، أبههه بكههر  . ا .ٛ٘
 والتهزيع، القاىرة.

الخطة الوطشية العامة لسذرول تقشية الترالت (. ٕ٘ٓٓوزارة التعليم العالي والبحو العلسهي. ا .ٜ٘
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