




ابوظبي في قلوبنا
االخ�ة واالخ�ات، ارحب بكم اجمل ترحيب يف فعاليات امل�ؤمتر التا�سع ع�سرللجمعية والذي �سيعقد 
وفعالياتها  تط�راجلمعية  تاريخ  ارتبط  لقد  اب�ظبي،  احلبيبة  االماراتية  العا�سمة  يف  اهلل  مب�سيئة 
بدولة االمارات العربية ب�سكل عام ومبدينة اب�ظبي ب�سكل خا�ص، فقد مت تنظيم وا�ستظافة امل�ؤمتر 
ال�سن�ي للجمعية خم�ص مرات يف دولة االمارات العربية املتحدة، ثالثة منها مبدينة اب�ظبي، ويعد 
هذا رقما قيا�سيا نظرا النتقال امل�ؤمتر كل عام اىل احدى دول اخلليج العربي، ولكنه م�ؤ�سر كبري على 
االهتمام الذي ي�ليه حكام االمارات بالثقافة واملعرفة، حيث �ساهمت جامعات ومراكز بحثية وثقافية 
وهيئات وطنية وعلى مدار ثمانية ع�سر �سنة يف دعم م�سرية اجلمعية، وتا�س�ست على اثرها جمم�عة 
والتي ال زالت قائمة اىل ي�منا هذا، حيث  العالقات اال�سرتاتيجية بني اجلمعية وهذه اجلهات  من 
�ساعدتنا يف حتقيق ر�سالتنا املهنية وهي الرقي مبهنتنا النبيلة، ويف اخلتام ال ي�سعني اال ان اتقدم 
بال�سكر اجلزيل لل�سبكة ال�طنية للبح�ث والتعليم )عنكب�ت( على امل�ساهمة يف تنظيم هذا امل�ؤمتر، 

وال�سكر م��س�ل لرئي�ص واع�ساء اللجنة التنظيمية للم�متر.
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إختتام فعاليات المؤتمر الثامن عشر لجمعية المكتبات 
المتخصصة بالمنامة  

المؤتمر السنوي التاسع عشر لجمعية المكتبات 
المتخصصة ) فرع الخليج العربي( 

إختتام فعاليات المؤتمر الثالث والعشرون لالتحاد العربي 
للمكتبات والمعلومات في الدوحة

أين نحن من اقتصاد المعرفة؟

محو األمية المعلوماتية في بيئة الهاتف النقال

المكتبات الجامعية العراقية وجهود وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي لدعمها وتطويرها

اأمام  ب�سكل ديناميكي جتعل املخت�ص  املتط�رة  الع�سرية  املهن  واملعل�مات ك�سائر  املكتبات  ُتعد مهنة 
�سرورة ملتابعة التط�رات ، ولعل امل�ؤمترات والندوات وور�ص العمل واملجالت العلمية والن�سرات اإحدى 

االأدوات املُعينة على ح�سر وتنظيم وعر�ص ومناق�سة  اأخر ما ت��سلت اإليه تلك امل�ستجدات.
ويطيب يل اأن اأقدم بني يدي القارئ الكرمي هذا العدد اخلا�ص من الن�سرة والذي يتزامن �سدوره مع 
التقليدية ملهنة  : ك�سر احل�اجز  املهنة  التا�سع ع�سر والذي �سيك�ن بعن�ان »م�ستقبل  امل�ؤمتر  فعاليات 
– 25 ابريل  املكتبات واملعل�مات والتح�ل نح� م�ستقبل البيئة املهنية الرقمية« خالل الفرتة من 23 
2013م امل�افق 13 – 15 جمادى االآخرة 1434هـ يف مدينة اب�ظبي باالمارات العربية املتحدة، والذي 

ينظم  بالتعاون مع �سبكة االمارات املتقدمة للتعليم والبح�ث )عنكب�ت(، ومعهد م�سدر 
وي�ستمل هذا العدد على جمم�عة من م�ساركات للعديد من املخت�سني يف املجال من العراق وفل�سطني 
وال�سع�دية، كما �سمل العدد على اأخبار متن�عة عن بع�ص امل�ؤمترات، باالإ�سافة اإىل م�ستخل�سات ل�رقات 
العمل املقدمة للم�ؤمتر باللغتني العربية واالجنليزية التي ت�فرت اأثناء طباعة الن�سرة، باالإ�سافة اإىل 

بع�ص التقارير .   
       واهلل ا�ساأل اأن يكتب لهذا امل�ؤمتر النجاح والت�فيق  

رئي�ص التحرير
جنيب بن حممد اخلطيب

افتتاحية 

أ.نجيب بن محمد الخطيب
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اخلليج  فرع   – املتخ�س�سة  املكتبات  جمعية  نظمت 
»االجتاهات  بعن�ان  ع�سر  الثامن  م�ؤمترها  العربي 
» خالل  العربية  البيئة  املعل�ماتية يف  احلديثة ملجتمع 
 21-19 املــ�افــق   2012 مار�ص   14  –  12 من  الفرتة 
ربيع االآخر 1433هـ يف مدينة املنامة مبملكة البحرين 
حماور  وكانت  العربي،  اخلليج  جامعة  مع  بالتعاون 

امل�ؤمتر كالتايل :
الدرا�سات . 1 حدود  وراء  ما  املعل�مات  ج�دة  قيا�ص 

الببلي�مرتية 
بيئة . 2 يف  املعل�مات  الخت�سا�سي  اجلــديــد  الـــدور 

الت�ا�سل االجتماعي 
تنمية . 3 يف  احلــر  والــ��ــســ�ل  الرقمنة  بــني  ــتــ�ازن  ال

املجم�عات:الدور الفاعل الخت�سا�سي املعل�مات 
مهنيني . 4 تاأهيل  يف  واملعل�مات  املكتبات  اأق�سام  دور 

ي�ستجيب�ن لالحتياجات التقنية املتغرية 
املــعــلــ�مــات يف تقدمي . 5 ملــ�ؤ�ــســ�ــســات  املــتــغــري  الــــدور 

خدماتها للم�ستفيد الرقمي والزائر الرقمي 
تاأثري االأزمة االقت�سادية على تنمية املجم�عات يف . 6

م�ؤ�س�سات املعل�مات بدول جمل�ص التعاون 
وقد �سارك يف امل�ؤمتر ما يزيد عن )291( م�سارك من 
العربي  اخلليج  دول  من  واملتخ�س�سني  الباحثني 
اأيــام  ثالثة  مــدار  على  واالأجنبية  العربية  والــدول 
امل�سارك�ن  بها  �ساهم  علمية  جل�سات   4 خالل  ومن 
االأوراق  بلغ عدد  ودرا�ساتهم، حيث  بتقدمي بح�ثهم 
علمية  ورقـــة   )32( ــ�ؤمتــر  امل يف  املــقــدمــة  العلمية 
وقد  وندوتني،  م�ستديرة  طــاوالت   4 اإىل  باالإ�سافة 
 –  11 من  الفرتة  خالل  عمل  ور�ستي  امل�ؤمتر  �سبق 
تقنيات  :ا�ستخدام  بعن�ان  االأوىل   2012 مار�ص   12
م�ا�سيع   : بــعــنــ�ان  والــثــانــيــة  املــحــمــ�لــة،  الــهــ�اتــف 

املحت�يات  وترخي�ص  املكتبية  التكتالت  يف  متقدمة 
م�ؤ�س�سات  من  متدرب   )45( فيها  �سارك  الرقمية، 

. وعربية  وطنية 
كما �ساحب امل�ؤمتر معر�سا تقنيا لالأنظمة احلديثة يف 
عربية  �سركة   )90( فيه  �ساركت  واملعل�مات  املكتبات 
من  وعــدد  وتقنياتها،  املعل�مات  جمــال  يف  واأجنبية 
امل�ؤ�س�سات املتخ�س�سة، منها الفهر�ص العربي امل�حد، 

دار املنظ�مة وغريها .
وقد افتتح امل�ؤمتر �سعادة الدكت�ر خالد بن عبدالرحمن 
كل  األقى  وقد  العربي،  اخلليج  جامعة  رئي�ص  الع�هلي 
املكتبات  جمعية  رئي�ص  اجلابري  �سيف  الدكت�ر  من 
مي«  »بريمنت  واالأ�ستاذ  اخلليج،  فرع  املتخ�س�سة- 
بداية  كلمتني يف  املتخ�س�سة،  املكتبات  رئي�ص جمعية 
معايل  الر�سمي  املتحدث  كلمة  اإىل  باالإ�سافة  احلفل، 

الدكت�ر علي بن ابراهيم النملة .
اإىل  املـــ�ؤمتـــر  نــهــايــة  ــاركــ�ن يف  ــس املــ� تــ��ــســل  وقـــد 

التالية: الت��سيات 

إختتام فعاليات المؤتمر الثامن 
عشر لجمعية المكتبات 

المتخصصة بالمنامة 

شارك في المؤتمر 

ما يزيد عن )291 ( 

مشارك من الباحثين 

والمتخصصين من 

دول الخليج العربي 

والدول العربية 

واألجنبية

مؤنمرات

معايل الدكتور عيل النملة  - الدكتور خالد العوهيل
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اأق�سام  بني  متخ�س�سا  لقاءا  اجلمعية  ترعى  اأن   -1
بغر�ص  العربي  اخلليج  دول  يف  واملعل�مات  املكتبات 
من  لديها  املــتــ�فــرة  والــكــفــاءات  بــراجمــهــا  مناق�سة 
التبادل  وحتقيق  للتخ�س�ص  ال�ساملة  التنمية  اأجــل 
والتعاون املعريف يف املجال مبا يف ذلك تبادل اخلربات 

والزيارات وتدريب الطلبة.
من  امل�ساركني  ت�سجيع  يف  اجلمعية  ت�ساهم  اأن   -2
الذين ي�اكب�ن اأن�سطة اجلمعية وم�ؤمتراتها من خالل 
العربي  الفهر�ص  تبني  يف  وم�ساهماتهم  معار�سهم 
املحت�ى  تعزز  اأن  �ساأنها  من  ومبادرة  عربية  كقاعدة 

العربي املرقمن.
3- ت��سيع اأن�سطة تط�ير امل�ارد الب�سرية املتخ�س�سة 
اجلديدة  باخلدمات  يتعلق  ما  اخل�س��ص  وجه  وعلى 
لربامج  بالتخطيط  وذلـــك  الرقمية  البيئة  �سمن 
تدريبية تنفذ على م�ست�ى الدول االأع�ساء يف اجلمعية 

وتفتح اأب�اب امل�ساركة لبقية االأع�ساء كم�ساركني.
االإعداد ل�ر�سة متخ�س�سة من �ساأنها جت�سري الفج�ة 
عليهم  يطلق  ــذيــن  ال مــن  للمتخ�س�سني  الــرقــمــيــة 
اإىل  ان�سمامهم  بغر�ص  الرقمي«  »الــزائــر  م�سطلح 
مع  ومتفاعلني  فاعلني  كاأع�ساء  املعل�ماتي  املجتمع 

امل�جة الرقمية احلالية.
م�اقع  خالل  من  البناء  املعريف  الت�سارك  تفعيل   -4
على  لتك�ن  اجلمعية  م�قع  يف  االجتماعي  الت�ا�سل 
مقربة من املتخ�س�سني وتقريبهم من بع�سهم البع�ص 
والتط�رات  املتخ�س�سة  املهنية  امل��س�عات  ملتابعة 

التقنية يف جمال املكتبات واملعل�مات

حافظ  عبدالر�سيد  الدكت�ر  االأ�ستاذ  اختيار  مت  كما 
)اململكة العربية ال�سع�دية( رئي�سا منتخبا للجمعية، ومت 
اإعادة ت�سكيل جمل�ص االإدارة اجلديد على ال�سكل التايل :

• اأ. حممد غايل مبارك	
)مملكة البحرين – الرئي�ص(

• الدكت�ر عبدالر�سيد حافظ	
 )اململكة العربية ال�سع�دية – الرئي�ص املنتخب( 

• الدكت�ر �سيف عبداهلل اجلابري 	
)�سلطنة ُعمان – الرئي�ص ال�سابق( 

• جنيب بن حممد اخلطيب 	
– رئي�ص  – نائب الرئي�ص  )اململكة العربية ال�سع�دية 

حترير الن�سرة( 
• الدكت�رة نعيمة ح�سن جرب 	

)�سلطنة ُعمان – م�س�ؤول التخطيط اال�سرتاتيجي( 
• الدكت�ر عبداهلل خليفه احلفيتي 	

)االمارات العربية املتحدة – م�س�ؤول الع�س�ية( 
• الدكت�رة ماجده عزت غريب	

)اململكة العربية ال�سع�دية – ع�س� جمل�ص اإدارة( 
• االأ�ستاذ �سالح اإبراهيم ال�سيد	

 )دولة الك�يت – م�س�ؤول امل�قع ( 
•  االأ�ستاذة عفراء ال�سام�سي 	

)�سلطنة عمان – م�س�ؤول التط�ير املهني( 
• االأ�ستاذة عذراء جميد العل�ي	

 )مملكة البحرين - م�س�ؤول العالقات العامة( 
• االأ�ستاذة حنان علي اآل ثاين	

 )ع�س� جمل�ص اإدارة - دولة قطر(

بلغ عدد األوراق 

المقدمة  العلمية 

في المؤتمر 

)32( ورقة علمية 

باإلضافة إلى 4 

طاوالت مستديرة 

وندوتين

حفل اإلفتتاح
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اخلليج  )فــرع  املتخ�س�سة  املكتبات  جمعية  تنظم 
بالتعاون  باب�ظبي  ع�سر  التا�سع  م�ؤمترها  العربي( 
والبح�ث  للتعليم  املتقدمة  االمــــارات  �سبكة  مــع 
البحر(  )بــاب  ف�رمنت  بفندق  وذلــك  )عنكب�ت( 
امل�افق  2013م  ابريل   25  –  23 من  الفرتة  خالل 

13 – 15 جمادى االخرة 1434هـ .
يعك�ص القرن احلادي والع�سرين التح�ل ال�سريع نح� بيئة 
املعرفة والتعلم. وكما ه� معتاد، ت�سعى جمعية املكتبات 
رحلة  اإىل  االإن�سمام  العربي  اخلليج  فرع  املتخ�س�سة 
التح�ل وم�اجهة حتديات التغيري املت�سارعة من خالل 
التجمعات العلمية التي تنظمها �سمن �سل�سلة م�ؤمتراتها 
ال�سن�ية وما ي�ساحبها من جل�سات ح�ار مفت�حة وور�ص 
عمل ولقاءات مع املتخ�س�سني من داخل وخارج ال�طن 
جيل  اإعــداد  هذا  �سعيها  من  اجلمعية  تهدف  العربي. 
ومتطلباتها.  املعرفة  بيئة  للتعامل  املهنية  من  جديد 
مب�ستقبل  ال�سلة  ذات  الق�سايا  على  املــ�ؤمتــر  �سريكز 
املعل�مات  واخت�سا�سيي  االأكــادميــيــني  مــن  املهنيني 
بالرتابط مع املجهزين والنا�سرين للمعرفة وامل�ؤ�س�سات 
واجلمعيات امل�ساندة ل�سمان التكامل امل�ستمر بني املكتبة 
واأق�سام املكتبات ودرا�سات املعل�مات واجلمعيات املهنية، 

وجمهزي ق�اعد البيانات ونظم املعل�مات.

محاور المؤتمر
الخت�سا�سي  �سامل  مهني  جمع  نح�  امل�ؤمتر  ي�سعى 
ومط�ري  القرار  واأ�سحاب  واالأكادمييني  املعل�مات 
الرقمية  املــعــلــ�مــات  وجمــهــزي  الــرقــمــي  املــحــتــ�ى 
واجلمعيات  املعل�مات  وم�ؤ�س�سات  وق�اعد(  )نظم 
املـــ�ؤمتـــر  يـــهـــدف  الـــعـــالقـــة.  وذات  املــتــخــ�ــســ�ــســة 

المؤتمر السنوي التاسع عشر 
لجمعية المكتبات المتخصصة ) فرع الخليج العربي( مستقبل 

المهنة: كسر الحواجز التقليدية لمهنة المكتبات والمعلومات 
والتحول نحو مستقبل البيئة المهنية الرقمية

ابوظبي 23 – 25 ابريل 2013م 

مؤنمرات
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اال�ــســتــطــالع الــفــكــري واحلــــ�ار املــهــنــي مــن خــالل 
وجل�سات  املفت�حة  والنقا�سات  العلمية  االأوراق 

االآتية: بامل��س�عات  تعني  التي  احل�ار 
الــقــرن احلـــادي ع�سر 	• ــارات  ومــه املعل�ماتي  الــ�عــي 

)الت�سارك االجتماعي وتقنية  امل�بايل  وال��س�ل احلر(
معرفة	• كعمال  املكتبيني  م�ستقبل 
تعليم املكتبات واملعل�مات وم�ستقبل املهنة. هل اأق�سام 	•

املكتبات واملعل�مات جاهزة لتخرج عمال معرفة؟
وفهار�سها	• املكتبة  اأرفف  وم�ستقبل  الرقمية  الكتب 
والت�سنيف	• الفهر�سة  وم�ستقبل  امليتادات 
مقابل 	• املرقمنة  واخلدمات  االجتماعي  الت�ا�سل 

ل�جه وجها  املبا�سرة  اخلدمات 
الرقمية 	• للم�سادر  كمدراء  واملجهزون  النا�سرون 

الرقمي للمحت�ى  وجمهزين 
دور اأ�سحاب القرار يف ا�سرتاتيجيات املحت�ى الرقمي	•

الطاوالت المستديرة وحلقات النقاش
املهنيني 1- دور 

م�سادر  مراكز  باجتاه  املكتبات  حت�ل  من  بالرغم 
ح�س�ل  من  وبالرغم  املعل�مات،  مراكز  اأو  التعلم 
كاأن  جديدة  وظيفية  وم�سميات  م�اقع  على  املهنيني 
مراكز  اخت�سا�سي  اأو  معل�مات  اخت�سا�سي  يك�ن 

ولكن: تعلم،  م�سادر 
كمهنيني؟	• حق�قهم  على  ح�سل�ا  هل 
املطل�بة 	• الكفاءات  واكت�سب�ا  اأنف�سهم  غــريوا  هل 

لينظم�ا اإىل بيئة املعل�مات الرقمية كمهن رقمية؟
تقنية 	• فيها  مبــا  احلــديــثــة  التقنية  ـــرت  اأث كــيــف 

معل�مات؟ كاخت�سا�سيي  مهنتهم  على  امل�بايل 
اخت�سا�سيي 	• يــرى  الــتــي  ــدة  اجلــدي االأدوار  مــا 

بها؟ القيام  املعل�مات 
الرقمية 	• البيئة  يف  للدخ�ل  م�ستعدة  املكتبات  هل 

البيئة؟ لتلك  الرقمية  البنية  ب�سمن  وتتط�ر 

واملجهزين النا�سرين  دور   -2
النا�سرين واملجهزين 	• جل�سة مفت�حة يتحدث فيها 

ت�سمل: م��س�عات  عن  الرقمي  للمحت�ى 

ــف اال�ـــــســـــرتاك، االإجــــــــازات املــمــنــ�حــة 	• ــي ــال ــك ت
يتعلق  فــيــمــا  الــقــانــ�نــيــة  الــقــ�ــســايــا  لــال�ــســرتاك، 
ال�سخ�سية  واملعل�مات  ال�سرية  امللكية،  بحق�ق 

الق�سايا من  وغريها  واخلا�سة، 
ظل 	• يف  للمعل�مات  واملجهزين  املنتجني  نظر  وجهة 

وت�سهيل  العاملية  املعل�مات  تنظيم  يف  ج�جل  ر�سالة 
لها  ال��س�ل 

ما ت�جه النا�سرين واملجهزين نح� رقمنة الرتاث 	•
ا�ستخدامه؟ وتهيئة  العربي 

واملعل�مات املكتبات  اأق�سام  دور   -3
برباجمها 	• واملعل�مات  املكتبات  اأقــ�ــســام  اأن  هــل 

مع  مت�ائمني  مهنيني  لتهيئة  جــاهــزة  احلــالــيــة 
الرقمية؟ البيئة 

حال 	• اأخــرى  تخ�س�سات  مع  البيني  التداخل  هل 
امل�ستقبل؟ يف  املهني  املعريف  للتكامل 

العربي 	• ال�طن  يف  املهنية  التعليمية  الربامج  هل 
�سمان  وتــقــيــيــم  االأكـــادميـــي  لــالعــتــمــاد  جــاهــزة 

ال�سع�بات يف ذلك؟ اجل�دة؟ ما 

املهنية دور اجلمعيات   -4
�س�رة 	• تعزيز  يف  املهنية  اجلمعيات  ت�ساهم  هل 

املعرفة احلايل؟ املهنيني يف جمتمع 
�سمان 	• يف  وتــاأثــريهــا  املهنية  اجلمعيات  دور  مــا 

العربي؟ ال�طن  املهنية يف  الربامج  ج�دة 
العلمية؟	• اجلمعيات  من  املهنية  الت�قعات  ما 

العلمية نشر األوراق 
اأقرا�ص  على  املقب�لة  العلمية  االأوراق  جميع  تن�سر 

العلمي. امل�ؤمتر  عقد  اأثناء  وت�زع  ممغنطة 

جائزة أفضل ورقة مقدمة للمؤتمر
الباحثني  من  ال�سباب  ت�سجيع  ه�  اجلائزة  من  الغاية 
حمــاور  �سمن  وقبلت  علمية  بـــاأوراق  تقدم�ا  الــذيــن 
وجل�سات امل�ؤمتر. و�س�ف لن ي�سمل باملفا�سلة من �سبق 
له احل�س�ل على هذه اجلائزة يف امل�ؤمترات ال�سابقة.

تهدف الجمعية 

من سعيها هذا 

إعداد جيل جديد من 

للتعامل  المهنية 

بيئة المعرفة 

ومتطلباتها

تسعى جمعية 

المتخصصة  المكتبات 

فرع الخليج العربي 

اإلنضمام إلى رحلة 

التحول ومواجهة 

التغيير  تحديات 

المتسارعة من خالل 

العلمية  التجمعات 

التي تنظمها
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ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  ح�سرة  من  كرمية  برعاية 
حفظه  قطر  دولة  امري  ثاين  ال  خليفة  بن  حمد 
والرتاث  والفن�ن  الثقافة  وزارة  مع  وبالتعاون  اهلل 
القطرية ، نظم االحتاد العربي للمكتبات واملعل�مات 
القطرية  العا�سمة  يف  والع�سرين  الثالث  م�ؤمتره 
الدوحة، خالل الفرتة مابني 18-20 ن�فمرب 2012م، 
بناء  يف  والتكامل  واملجتمع  »احلك�مة  عن�ان  حتت 
 50 مرور  مع  متزامنا  العربية«،  املعرفية  املجتمعات 
عن  واالعالن  القطرية  الكتب  دار  ان�ساء  على  عاما 
م�سروع مكتبة قطر ال�طنية. وقد �سبق ذلك بتنظيم 
 »2،0 عامل  يف  املعرفة  »م�ساركة  بعن�ان  عمل  ور�سة 
جريارد. ج�ن  الدكت�ر  قدمها  ن�فمرب   17 ي�م   يف 

الدول  ميثل�ن  م�ساركا   450 امل�ؤمتر  يف  �سارك  وقد 
العربية االتية ومرتبة هجائيا:

–ت�ن�ص– االردن–االمارات العربية املتحده–البحرين 
اجلزائر–ال�سع�دية–ال�س�دان–�س�ريا–العراق–
 عمان–فل�سطني– قطر- الك�يت–لبنان-ليبيا–م�سر

املكتبات  جلمعيات  الدويل  االحتاد  اىل  باالإ�سافة 
IFLA ممثال برئي�سته الدكت�رة اإجنريد برينت، وي�سجل 
الذي ح�سر  الفل�سطيني  لل�فد  والتقدير  ال�سكر  امل�ؤمتر 

بالرغم من الظروف ال�سعبة جدا وخا�سة يف غزة.
وقد اقيم حفل االفتتاح ي�م االحد 18 ن�فمرب 2012 م 
يف فندق هيلت�ن الدوحة بح�س�ر �سعادة وزير الثقافة 
والفن�ن والرتاث الدكت�ر حمد بن عبد العزيز الك�اري 

إختتام فعاليات المؤتمر الثالث 
والعشرون لالتحاد العربي 

للمكتبات والمعلومات بالدوحة 

من توصيات 

المؤتمر: حث الدول 

وتشجيع القطاع 

الخاص لدعم مبادرات 

توفير البنى التحتية 

االساسية لمجتمع 

المعرفة

مؤنمرات

�سعادة الدكت�ر حمد  الك�اري  وزير الثقافة والفن�ن والرتاث 
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مندوبا عن راعي امل�ؤمتر حيث القى كلمة بهذه املنا�سبة 
رئي�ص  ال�سريحي  ح�سن  الدكت�ر  اال�ستاذ  القى  كما 
االحتاد،  كلمة  واملعل�مات  للمكتبات  العربي  االحتاد 
االحتاد  كلمة  برينت  اجنرد  الدكت�رة  القت  ثم  ومن 
الدكت�ر  واألقى  واملعل�مات  املكتبات  جلمعيات  الدويل 
 اإبراهيم خ�سر من فل�سطني كلمة امل�ساركني يف امل�ؤمتر 
الدكت�ر  واالأ�ستاذ  الثقافة  وزير  �سعادة  قام  ذلك  بعد 
ح�سن ال�سريحي بت�سليم ج�ائز االحتاد للعام 2012 م 

وكانت على النح� التايل :
- جائزة ن�سيج للرواد وفاز بها معايل اال�ستاذ الدكت�ر 

علي النملة )ال�سع�دية(
- جائزة االحتاد العربي للمكتبات واملعل�مات للم�سروع 
املتميز يف املكتبات واملعل�مات وفازت بها م�ؤ�س�سة عبد 
اخلا�ص  م�سروعها  عن  )االأردن(  �س�مان  احلميد 
وت�سلمها  واالردن  فل�سطني  يف  املكتبات  ودعم  بان�ساء 

مدير املكتبه اال�ستاذ غالب م�سع�د
- جائزة االحتاد العربي للمكتبات واملعل�مات الأف�سل 
ر�سالة جامعية وفاز بها الدكت�ر رامي عب�د )م�سر( 
ل�سياغة  عربية  ا�سرتاتيجية  »نح�  ر�سالته  عن 

املحت�ى الرقمي العربي«
-  جائزة جيل اعلم الف�سل م�سروع وفاز بها منا�سفة 
اعلم عرب  املعل�مات وم�سروع جروب  م�سروع م�ست�دع 
 الفي�ص ب�ك واإدارته الناجحة ملحمد مهدي احمد )م�سر(
-  جائزة اف�سل بحث يف امل�ؤمتر وفازت بها اال�ستاذة 
الدكت�رة نارميان ا�سماعيل مت�يل عن بحثها »القطاع 
ال�سع�دية  يف  املعرفة  جمتمع  بناء  يف  ودوره  اخلا�ص 
بت�فري جماالت العمل والت�ظيف : ال�اقع والتحديات« 

للمكتبات  العربي  االحتاد  درع  تقدمي  مت  -  كذلك 
واملعل�مات للدكت�رة اجنريد برينت رئي�سة االحتاد الدويل 
جلمعيات املكتبات IFLA واال�ستاذ عبد اهلل االن�ساري 
مدير دار الكتب القطرية و�سعادة ال�سيد مبارك بن نا�سر 
ال خليفة االمني العام ل�زارة الثقافة و�سعادة وزير الثقافة 

الدكت�ر حمد بن عبد العزيز الك�اري. 
حفل  امل�سارك�ن  ح�سر  ن�فمرب   19 ي�م  م�ساء  ويف 
اقيم  الذي  ال�طنية  االعالن عن م�سروع  مكتبة قطر 
نا�سر  بنت  م�زا  ال�سيخة  ال�سم�  �ساحبة  رعاية  حتت 
وتنمية  والعل�م  للرتبية  قطر  م�ؤ�س�سة  يف  اقيم  والذي 
م�زة  ال�سيخة  و�سم�  االحتاد  رئي�ص  و�سارك  املجتمع 

مكتبة  م�سروع  ومديرة  الربيطانية  املكتبة  ومديرة 
االآيباد  زمن  يف  املكتبة  ح�ل  ندوة  يف  ال�طنية  قطر 
للمكتبات  العربي  االحتاد  جائزة  عن  االعالن  �سبقت 
واملعل�مات  للمكتبات  الداعمة  لل�سخ�سية  واملعل�مات 
وال�ساأن الثقايف للعام 2012 حيث فازت بها هذا العام 
�سم� ال�سيخة م�زا بنت نا�سر  وقد قدم رئي�ص االحتاد 
للمكتبات  العربي  االحتاد  جائزة  احلفل  نهاية  يف 
واملعل�مات  للمكتبات  الداعمة  لل�سخ�سية  واملعل�مات 

وال�ساأن الثقايف للعام 2012 م ل�سم�ها.
بعد  ن�فمرب   18 ي�م  بداأت  قد  امل�ؤمتر  جل�سات  وكانت 
الذي  امل�ساحب  املعر�ص  وافتتاح  االفتتاحية  اجلل�سة 
نهاية اجلل�سة  �سركة متخ�س�سة. ويف  فيه 14  �سارك 
للمكتبات  العربي  االحتاد  رئي�ص  قدم  االأوىل  العلمية 
درع  ال�سريحي  ح�سن  الدكت�ر  اال�ستاذ  واملعل�مات 

االحتاد التذكاري لكل من :
- الدكت�ر ح�ن جريارد )امريكا(.

املكتبة  م�سروع  )مدير  ل�ك�ص  كل�ديا  - الدكت�رة 
ال�طنية لدولة قطر(.

ثم مت تكرمي فكر وجه�د ثالثة من البارزين يف ال�ساأن 
االأكادميي وقطاع الن�سر وهم:

- االأ�ستاذ الدكت�ر عبد املالك بن ال�سبتي )اجلزائر(
- الدكت�ر حممد جعفر عارف )ال�سع�دية(.

امل�سرية  الدار  �ساحب  ر�ساد  حممد  - اال�ستاذ 
اللبنانية للن�سر والت�زيع.

كذلك اجتمع رئي�ص االحتاد واع�ساء املكتب التنفيذي 
الدويل  االحتاد  رئي�سة  برينت  اجنريد  الدكت�رة  مع 
IFLA وبحث�ا معها اوجه التعاون  جلمعيات املكتبات 
التي  وامل�سروعات   AFLI و   IFLA االحتادين  مابني 
م�سروع  بينها  ومن  بدعمها  االفال  تق�م  ان  ميكن 

من توصيات 

المؤتمر: حث 

العربية  المكتبات 

على المشاركة ودعم 

المكتبات  مشاريع 

والرقمية  االلكترونية 

العربية
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لربامج  االعتماد  دعم  وم�سروع  املكتبات  معايري 
واملعل�مات  املكتبات  الأخ�سائي  والتاأهيل  التدريب 
االحتادين،  بني  م�سرتك  اقليمي  م�ؤمتر  وتنظيم 
مع  واملعل�مات  للمكتبات  العربي  االحتاد  و�سيت�ا�سل 
وقد  التنفيذ  م��سع  امل�سروعات  هذه  ل��سع  االفال 
ورقة   )95( الثالثة  ايامه  خالل  امل�ؤمتر  يف  ن�ق�ست 

بحثيه على النح� االآتي:
- الي�م االول االحد 2012/11/18م وقدمت فيه 27 

ورقة علمية. 
- الي�م الثاين االثنني 2012/11/19م وقدمت فيه 34 

ورقة علمية. 
الثالثاء 2012/11/20م وقدمت فيه  الثالث  الي�م   -

34 ورقة علمية.
 - باالإ�سافة اإىل اجلل�سة اخلتامية للم�ؤمتر.

التوصيات :
�سرورة حث الدول وت�سجيع القطاع اخلا�ص لدعم . 1

ملجتمع  اال�سا�سية  التحتية  البنى  ت�فري  مبادرات 
ومراكز  الكافية  امل�ازنات  يف  واملتمثلة  املعرفة 
والق�ى  االت�ساالت  و�سبكات  والدرا�سات  البح�ث 

العاملة وغريها.
الر�سمي . 2 مع امل�ست�ى  عربي  تعاون  قيام  �سرورة 

لتبادل  م�ؤ�س�سات  ان�ساء  خالل  من  واخلا�ص 
اخلربات يف جمال متطلبات جمتمع املعرفه واآلياته

املكتبات . 3 عل�م  اق�سام  برامج  تط�ير  على  العمل 
واملعل�مات يف ال�طن العربي لت�اكب التجديدات يف 
املجال ب�سكل عام ويف جمال جمتمع املعرفة ب�سكل خا�ص 

من خالل طرح مقررات ذات عالقة مبجتمع املعرفة .
�سرورة اعطاء اهمية ق�س�ى العادة هيكلة التعليم . 4

وت�سجيع  العلمي  البحث  ودعم  مراحله  كافة  يف 
االبداع واالبتكار من خالل �سيا�سات وطنية �ساملة 

املعرفة . 5 جمتمع  ب�ابات  ان�ساء  يف  الت��سع  �سرورة 
او  ال�طني  امل�ست�ى  على  �س�اء  العربي  العامل  يف 
خدمات  بتقدمي  الب�ابات  هذه  تهتم  وان  االقليمي 
والتعليم  ال�سحة  جماالت  يف  للم�اطنني  مبا�سرة 

واحلك�مات االلكرتونية وغريها 
حث املكتبات العربية على امل�ساركة ودعم م�ساريع املكتبات . 6

االلكرتونية والرقمية العربية ومنها املكتبة الرقمية التي 
ت�سعى مكتبة امللك عبد العزيز العامة اىل ان�سائها

التي . 7 امل�سكالت  وحل  الع�ائق  ازالة  على  العمل 
وامل�ؤ�س�سات  االفراد  اىل  املعرفة  و�س�ل  دون  حت�ل 

واحلك�مات يف البالد العربية 
القيادات . 8 لتدريب  وال�سيا�سات  اخلطط  اعداد 

بهدف  وتطبيقها  املعرفة  ادارة  جمال  يف  االدارية 
دعم القرارات امل�ستندة اىل املعرفة

واملعل�مات . 9 املكتبات  العاملني يف جمال  رفع كفاءة 
جمتمع  يف  وم�ؤثر  فعال  بدور  القيام  من  ليتمكن�ا 
اجلديد الدور  لهذا  تاأهيلهم  خالل  من   املعرفة 
ال�طن  يف  التكن�ل�جية  االمية  حم�  على  العمل 
امل�اطنني  تثقيف  برامج  خالل  من  العربي 
واالت�ساالت  املعل�مات  تكن�ل�جيا  باأ�سا�سيات 

ومك�نات جمتمع املعرفة
ال�طن . 10 االلكرتونية يف  ت��سيع مبادرات احلك�مة 

العربي وتبال اخلربات يف هذا املجال
ملجتمع . 11 مالئمة  ت�سريعية  بيئة  تط�ير  �سرورة 

املعرفة والتاأكيد على اخالقياته

وقد قرر امل�سارك�ن يف نهاية امل�ؤمتر رفع برقيات �سكر 
وتقدير اىل كل من :

ال  بن خليفة  ال�سيخ حمد  ال�سم�  -    ح�سرة �ساحب 
ثاين امري دولة قطر حفظه اهلل

 -    �ساحبة ال�سم� ال�سيخة م�زا بنت نا�سر حفظها اهلل 
-   �سعادة وزير الثقافة والفن�ن والرتاث الدكت�ر حمد 

بن عبد العزيز الك�اري 
اخلرط�م  م�ؤمتر  يف  عليه  االتفاق  مامت  على  وبناء 
عام 2011م فقد تقرر عقد امل�ؤمتر الرابع والع�سرين 
لالحتاد العربي للمكتبات واملعل�مات يف املدينة املن�رة 

باململكة العربية ال�سع�دية ان �ساء اهلل تعاىل

من توصيات 

المؤتمر:  التوسع في 

انشاء بوابات مجتمع 

المعرفة في العالم 

العربي 

مؤنمرات
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سمو الشيخه موزا 

تدشن مشروع 
مكتبة قطر الوطنية

التدشين  يأتي حفل 

الذي أقيم في مركز 

طالب جامعة حمد 

بن خليفة  تزامنا مع 

باليوبيل  االحتفال 

لتأسيس  الذهبي 

القطرية  الكتب  دار 

وهي  أول مكتبة 

عامة تأسست في 

الخليج منطقة 

نا�سر  بنت  م�زا  ال�سيخة  ال�سم�  �ساحبة  رعاية  حتت 
والعل�م  للرتبية  قطر  م�ؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
وتنمية املجتمع مت م�ساء 19 ن�فمرب التد�سني الر�سمي 
مل�سروع مكتبة قطر ال�طنية اجلديدة، وذلك يف اإطار 
وحتقيق  االإن�سان  قدرات  الإطالق  قطر  م�ؤ�س�سة  �سعي 
وت�ست�سرف  قطر  تراث  ت�ستلهم  وعلمية  ثقافية  نه�سة 

م�ستقبلها ال�اعد.
حمد  جامعة  طالب  مركز  يف  التد�سني  حفل  اأقيم 
العاملية  ال�سخ�سيات  من  ك�كبة  بح�س�ر  خليفة  بن 
املدع�ة، ف�سال عن فريق العمل امل�سرف على امل�سروع، 
دار  لتاأ�سي�ص  الذهبي  بالي�بيل  االحتفال  مع  تزامنا 
الكتب القطرية التي كانت اأول مكتبة عامة تاأ�س�ست يف 

منطقة اخلليج.
ال�سم�  ومبنا�سبة االإعالن عن امل�سروع، قالت �ساحبة 
»اإنه ملن دواعي �سروري ان  ال�سيخة م�زا بنت نا�سر: 
اأطلق الي�م م�سروع مكتبة قطر ال�طنية مبعايري عاملية 
اإىل  واملنطقة«، م�سرية  ثقافية يف قطر  لت�سبح منارة 
اأن الروؤية التي اأن�سئت يف �س�ئها املكتبة تق�م على مد 

ج�س�ر املعرفة بني تراث قطر الغني وم�ستقبلها ال�اعد، 
به  ان ت�سطلع  ينتظر  الذي  الدور املح�ري  ف�سال عن 
هذه املكتبة يف اإطار �سعي م�ؤ�س�سة قطر الطالق قدرات 

االن�سان وامل�ساهمة يف بناء اقت�ساديات املعرفة. 
»يف  عن�ان  حتت  نقا�سية  حلقة  خالل  �سم�ها  وقالت 
املكتبات؟«،  اإىل  بحاجة  مازلنا  هل  االيباد  ع�سر 
اأقيمت بهذا اخل�س��ص، اإن املكتبات يف ع�سر التط�ر 
االنرتنت  عرب  االت�سال  وو�سائل  الهائل  التكن�ل�جي 
وت�يرت  الفي�سب�ك،  مثل  االجتماعي  الت�ا�سل  وم�اقع 
كان  ولهذا  وحدها  املعرفة  حتتكر  ال  املكتبات  جعلت 
على املكتبات اأن تدرك هذا التحدي وتط�ر من اأدائها 
حتى تظل قبلة للباحثني والقراء، م�سرية اإىل اإعجابها 
بتجربة املكتبة العامة يف ام�سرتدام حيث اطلعت عليها 

اأثناء زيارة له�لندا.
يل  قيل  املكان.  بحي�ية  »ف�جئُت  �سم�ها  واأ�سافت 
اإن ما يقرب من 5000 �سخ�ص كان�ا يزورون املكتبة 
فاالأطفال  العيان.  على  ذلك  الحظت  وقد  ي�ميًا، 
طابق  وهناك  ال�سفلي،  الطابق  يف  ويرك�س�ن  يلعب�ن 
ف�ساًل  االأفالم،  وحتميل  للم��سيقى  خم�س�ص  كامل 
لتناول  �ساخبة  واأخرى  للبحث  هادئة  اأماكن  عن 
ظ�اهر  جميع  اأن  جليًا  بدا  لقد  والنقا�ص.  الطعام 
حا�سرة  كانت  اأم�سرتدام  يف  املجتمع  وقطاعات 
حتميل  ميكن  حيث  واالآيباد،  التقنيات  ع�سر  يف 

املعل�مات ونحن يف منازلنا«.
وطالبت �ساحبة ال�سم� ب�سرورة اأن يتم ت�ظيف التط�ر 
التكن�ل�جي لتح�سني االداء وا�ستقطاب جمم�عة اأكرث 
عالية  خدمات  تقدمي  على  نعمل  واأن  الزوار،  من 
والكتب  املجالت،  عرب  االإلكرتوين  للمحت�ى  اجل�دة 
واالأفالم،  امل��سيقى،  ملفات  وتنزيل  االإلكرتونية، 
اخلدمات  هذه  تك�ن  اأن  وينبغي  الكمبي�تر.  واألعاب 
اأيام  طيلة  ال�ساعة  مدار  على  مل�ستخدميها  مت�فرة 
هذه  كل  �سرتاعي  قطر  مكتبة  اأن  م�ؤكدة  االأ�سب�ع، 
اأن  على  �سم�ها  �سددت  نف�سه  ال�قت  ويف  التحديات، 
والتعاون  بالدقة  يت�سم  اأن  البد  املجال  هذا  يف  العمل 
االن�سان  حق�ق  من  حق  املعرفة  الأن  وعامليا،  عربيا 
به  تق�م  ما  وه�  مل�اطنيها  تقدمه  اأن  دولة  لكل  والبد 
دولة قطر، مبدية �سم�ها ا�ستعداد دولة قطر مل�ساندة 
الدول العربية يف زيادة املحت�ى الرقمي على االنرتنت 

حتى تتاح املعل�مات للجميع.



ن�شرة جمعية املكتبات املتخ�ش�شة )فرع اخلليج( املجلد الثامن ع�شر – العدد الأول – ربيع الآخر 1434هـ / مار�س 2013م   12

اعداد / د.ماجده عزت غريب

بجامعة  المعلومات  علم  قسم  في  مساعد  استاذ 
جمعية  ادارة  مجلس  عضو  عبدالعزيز–  الملك 

المتخصصة( المكتبات 

ن�اف  بن  حممد  االأمـــري  امللكي  ال�سم�  �ساحب  افتتح   
لدى  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  �سفري  عبدالعزيز  بن 
امل�افق  1433/5/24هـــــــ  االثــنــني  يــ�م  املتحدة  اململكة 
2012/4/16م، جناح اململكة العربية ال�سع�دية يف معر�ص 
لندن الدويل للكتاب، بعد ان �سارك يف حفل االفطار الذي 
ت�سمن االعالن الر�سمي عن افتتاح املعر�ص و�سط ح�س�ر 
دبل�ما�سي كبري وكبار امل�س�ؤولني من دور الن�سر العاملية. و 
تاأتي م�ساركة اململكة يف املعر�ص هذا العام للمرة ال�ساد�سة 
على الت�ايل، وا�سرف على امل�ساركة واعد لها ونفذها وزارة 
التعليم العايل ممثلة يف امللحقية الثقافية ب�سفارة خادم 

احلرمني ال�سريفني لدى اململكة املتحدة. 
م�ساحة  على  العام  هذا  ال�سع�دي  اجلناح  احتل  وقد 
للحركة  ان�سيابية  اأكــرث  وبت�سميم  مربعًا،  مــرتًا   120
مع عدد اأكرب من العار�سني. و�سارك يف املعر�ص اأكرث 
من 1500 دار طباعة ون�سر من 55دولة، و24500 من 
رجال االأعمال والعاملني يف �سناعة الكتاب والن�سر يف 

اأنحاء العامل، والذي ا�ستمر ثالثة اأيام. 
هذا وقد جت�ل �ساحب ال�سم� امللكي االمري حممد ابن 
ن�اف يرافقه رئي�ص جمعية النا�سرين ال�سع�ديني اال�ستاذ 
احمد بن فهد احلمدان، على اأق�سام اجلناح املختلفة، وقد 
قدم امل�سارك�ن �سرحا وافيا عن طبيعة ون�عية م�ساركتهم 
والهدف منها. و�سهد املعر�ص هذا العام م�ساركة عدد من 
دور الن�سر ال�سع�دية الرائدة يف جماالت الن�سر والرتجمة 
والبح�ث والتقنية احلديثة منها مكتبة امللك عبدالعزيز 
العامة ومكتبة امللك فهد ال�طنية والدار العاملية للكتاب 

للن�سر  ن�ر  و�سيما  للن�سر،  املريخ  دار  ومكتبة  االإ�سالمي 
االإلــكــرتوين، ومكتبة الر�سد، ودار كــادي ورمــادي لكتب 
وقد  ال�سع�ديني.  النا�سرين  جمعية  �ساركت  و  االأطفال. 
ابدى �سم�ه اعجابه بالتط�ر الن�عي املالحظ على جناح 
اململكة من حيث امل�ساحة واملعرو�سات. كما �ساركت وزارة 
التعليم العايل - اأي�سًا- يف املحاور الثقافية �سمن فعاليات 
املعر�ص مبحا�سرتني لكل من االأ�ستاذ امل�سارك يف ق�سم عل�م 
من�س�ر  الدكت�ر  �سع�د  امللك  بجامعة  واملعل�مات  املكتبات 
تط�ر  يف  االإلــكــرتوين  الكتاب  »دور  عن  الزامل  عبداهلل  بن 
اأ�ساليب التعليم«، واال�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم علم املعل�مات 
بجامعة امللك عبدالعزيز الدكت�رة ماجدة بنت عزت غريب 
عن » الن�سر االإلكرتوين يف اململكة العربية ال�سع�دية تط�ره 
الن�سر  ب�سناعة  الكبري  االهتمام  هــذا  ي�ؤكد  و  وم�ستقبله«، 

التقليدي وااللكرتوين يف اململكة. 
قد  للكتاب  الــدويل  لندن  معر�ص  اأن  بالذكر  اجلدير 
وفتح  ال�سفقات  عقد  يف  ويخت�ص  عامًا،   41 قبل  بداأ 
وامل�اد  التقليدية  الكتب  التجارية يف جماالت  الفر�ص 
واملــ�اد  االأفــالم  اىل  باال�سافة  والب�سرية،  ال�سمعية 

التلفازية وال��سائط املتعددة. 

معرض لندن 
الدولي للكتاب

 لعام 2012

 احتل الجناح السعودي 

هذا العام على 

مساحة 120 مترًا 

مربعًا، وبتصميم 

أكثر انسيابية للحركة 

مع عدد أكبر من 

العارضين.

ت���ق���اري���ر
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اختتام فعاليات ورشة 
مواضيع معاصرة في 
التراخيص واالتحادات 

اكتسب الحضورمن 

الورشة مفاهيم 

جديدة، وادوات 

سيطبقوها  وتقنيات 

في مكتباتهم 

و فهم لطريقة 

الجارية  المحادثات 

بينهم وبين 

المستخدمين 

والناشرين ومقدمي 

المعلومات.

دورات تدريبية

أ. عفراء الشامسي 
واملعل�مات  املكتبات  جمــال  يف  ال�سريعة  النقلة  مــع 
اإكت�ساب  اأ�سبح  االلــكــرتوين  والتعامل  الرقمنة  نح� 
مهارات التعامل مع هذا املجال اجلديد الزاميًا جلميع 
اعتادت  وكما  الع�سر.  مل�اكبة  املــجــال  يف  العاملني 
العربي(  اخلليج  )فرع  املتخ�س�سة  املكتبات  جمعية 
املجال  العاملني يف هذا  احتياجات  لتغطية  �سعيها  يف 
املتجدد لتط�ير مهاراتهم واكت�ساب املهارات اجلديدة 
واخلربات. مت تنظيم هذه ال�ر�سة بناءا على جناحها 
تغطية  على طلب  وبناءًا  ال�سابقة  ال�سن�ات  املتكرر يف 

هذا املجال جمددًا. 
واخ�سائي  املــكــتــبــات  ــاء  اأمــن مــن  جمــمــ�عــة  �ــســارك 
املعل�مات يف اأب�ظبي يف الفرتة )8 – 10( دي�سمرب، 
ور�ــســة  حلــ�ــســ�ر  ــ�،  ــل ب راديــ�ــســ�ن  فــنــدق  يف   2012
الرتاخي�ص  يف  معا�سرة  »مــ�ا�ــســيــع  بــعــنــ�ان  عمل 
اأيام، والذي  واالأحتادات«. وكانت مدة ال�ر�سة ثالثة 
املتخ�س�سة  املكتبات  جمعية  قبل  من  تنظيمها  مت 
م�سدر  م�ؤ�س�سة  مع  بالتعاون  العربي  اخلليج  فــرع 
من  ال�ر�سة  هذه  دعم  مت  وقد  والتكن�ل�جيا  للعل�م 

.Serial Solution & Knowledg E قبل
حا�سر يف هذه ال�ر�سة كل من ) تريي بنكل ( من اململكة 
املتحدة، خبري يف االح�ساءات واملكتبات االلكرتونية و 
يف  ا�ست�ساري  املتحدة  ال�اليات  من  اأوكري�س�ن(  )اآن 
وقد  االلكرتونية،  امل�سادر  وعق�د  املكتبية  التكتالت 
اأمناء  امل�ساركني  و�سمل  م�سارك   17 ال�ر�سة  ح�سر 
واملتخ�س�سني  اخلليج،  دول  خمتلف  مــن  املكتبات 
من  فعالة  امل�ساركة  وكانت  واالأطــبــاء.  املعل�مات  من 
قبل امل�ساركني من خالل النقا�ص وطرح اال�سئله على 
اال�ستف�سارات  جميع  على  بالرد  قاما  قد  و  املتحدثني 

واأبدى امل�ساركني �سعادتهم بذلك .
الــ�ر�ــســة  املــ�ــســاركــني  الــ�ر�ــســة قــيــم جميع  نــهــايــة   يف 
واملــتــحــدثــني يف ور�ــســة الــعــمــل مبــعــدالت جــيــدة جــدا 
مفاهيم  ال�ر�سة  احل�س�رمن  اكت�سب  حيث  وممتازة. 
مكتباتهم  يف  �سيطبق�ها  وتقنيات  وادوات  جديدة، 
بينهم وبني  املحادثات اجلارية  واكت�سب�ا فهم طريقة 
امل�ستخدمني والنا�سرين ومقدمي املعل�مات. ويف نهاية 
االقرتاحات من  امل�ساركني جمم�عة من  ال�ر�سة قدم 
يف  املحلية  والتط�رات  اخلــربات  على  الرتكيز  اأهمها 

جمال املكتبات واملعل�مات .
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ت ال مقا

أين نحن من اقتصاد المعرفة؟

أ. د جبريل حسن العريشي

من النادر أن يتم تعريف اقتصاد المعرفة بصورة واضحة، حيث 
عادة ما يتم تناوله كأمر من المسلمات، وينظر إليه كنموذج يحل 

محل االقتصاد الصناعي ويمثل نوعا جديدا من الرأسمالية.
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وحقيقة اقت�ساد املعرفة – كما يراه الكثريون- ه� اأنه 
يعلي من دور االإن�سان يف االقت�ساد يف مقابل االأم�ال 
معتمدا  الرثوة  بناء  ي�سبح  بحيث  الطبيعية،  واملــ�ارد 
ب�س�رة متزايدة على االإن�سان الذي يق�م ببناء املعرفة 
وا�ستثمارها، وبا�ســـــتخــدام الــتــــكـــــن�ل�جيا احلديثة، 
 ليحقق ميزة تناف�سية تق�م على املعرفة العلمية والفنية.

التجارية  لــالأعــمــال  الرئي�سية  العنا�سر  كانت  لقد 
االأ�س�ل  الإدارة  ال�سعي  تت�سمن  ال�سناعة  ع�سر  يف 
تت�سمن  املال،كما  راأ�ص  اإدارة  ال�قت  نف�ص  املادية ويف 
وكــذا  لــهــا،  وتخ�سي�ص اخلــدمــات  ــ�اق  ــس االأ� حتــديــد 
ذلــك من  يت�سمنه  واالأ�ــســ�اق مبا  االإنــتــاج  بني  الربط 
باالإ�سافة  النقل  مراكز  من  قريبة  اأماكن  عن  البحث 
والطاقة،  ــة  ــي االأول ال�سلع  اإىل  الــ��ــســ�ل  �سمان  اإىل 
للعمل ح�سب  البيئة  االإنتاج يف هذه  دورة  تنظيم  ويتم 
التجميع. خــطــ�ط  على  الــرتكــيــز  مــع  تــايــلــ�ر   مــبــادئ 

م�سدرا  املعرفة  ت�سبح  املعرفة  اقت�ساد  يف  بينما 
لراأ�ص املال، وت�سبح التكن�ل�جيا احلديثة هي ال��سيلة 
املعل�مات  تنظيم  وكــذا  التعاون  تنظيم  بها  يتم  التي 
واإىل  املعرفة،  اإىل  االهتمام  ويتح�ل  وا�ستخدامها. 
الكفاءة  يرفع  العمل مبا  الإجــراءات  امل�ستمر  التح�سني 

ويزيد املرونة.
الثالثة  الرئي�سية  اأن املك�نات  اتفاق عام على  وهناك 
واملهارات  التكن�ل�جيا  هي  الناجح  املعرفة  القت�ساد 
التعليم.  عالية من  بدرجة  تتمتع  التي  العاملة  والق�ى 
االبتكار  دور  اأن  اعتبار  على  عام  اتفاق  اأي�سا  وهناك 
يف اقت�ساد املعرفة ه� دور هام ويزداد باطراد، وكان 
اأن القيمة ال�س�قية لالأفراد املبتكرين  من جراء ذلك 
تنظر  بداأت  قد  الكربى  ال�سناعات  واأن  ارتفعت،  قد 
اأهمية.  االأكــرث  هي  اأنها  على  االبتكارية  االأفكار  اإىل 
اأو  ــدة،  جــدي ملنتجات  يــكــ�ن  اأن  اإمـــا  االبــتــكــار  وهـــذا 
يك�ن  املعرفة  اقت�ساد  ويف  للعمل.  جديدة  الأ�ساليب 
اأي على  االبــتــكــار،  الــثــاين مــن  الــنــ�ع  الــرتكــيــز على 
البحث عن طرق جديدة لالإنتاج، وعن دورات جديدة 
واالبــتــكــار. املعرفة  بــني  العالقة  تفعيل  وعــن   للعمل 

ــة يف -مــــا يطلق  ــرف ــع امل اقــتــ�ــســاد  ويــكــمــن جــ�هــر 
ن�عني.  تت�سمن  التي  املــاديــة،  غــري  االأعــمــال  عليه- 
والــذي  والب�سائع  لل�سلع  املعل�ماتي  املحت�ى  االأول: 

زيـــادة  عــلــى  واملـــهـــارة  املــقــدرة  اإىل  مــبــا�ــســرة  ي�سري 
يف  التقنية  و�سائل  وا�ستخدام  احلا�س�ب  ا�ستخدام 
ــاين: املحت�ى  ــث االتــ�ــســاالت االأفــقــيــة والــراأ�ــســيــة، وال
ال  اأن�سطة  يت�سمن  ــذي  وال والب�سائع  لل�سلع  الثقايف 
وتعريف  حتديد  مثل  كاأعمال،  العادة  يف  اإليها  ينظر 
)املــ��ــســات(،  املــالبــ�ــص  واأمنــــاط  الثقافية،  املــعــايــري 
الــعــامــة. واالآراء  اال�ــســتــهــالك،  ومنــــاذج   واالأذواق، 

ويرى روبرت ريت�ص Robert Reich، وزير العمل يف 
كلينت�ن  الرئي�ص  عهد  يف  االأمريكية  املتحدة  ال�اليات 
االقت�سادية  الــتــطــ�رات  مهند�ص  يعترب  مــن  –وه� 
اجلديدة- باأن االأعمال الفكرية غري املادية �ستك�ن بالغة 
االأهمية لالقت�ساد وذلك على املدى الط�يل. وتت�سمن 
وتدريب  والتكن�ل�جيا،  العلمية  االأبحاث  االأعمال  تلك 
العمالة، وتط�ير االإدارة واالت�ساالت وال�سبكات املالية 
االإلكرتونية. وي�سطلع بهذه االأعمال الفكرية الباحث�ن 
واملهند�س�ن وعلماء احلا�س�ب واملحام�ن واملحا�سب�ن 
ــ�ن واالإعـــالمـــيـــ�ن  ــي ــال ــ�ن واملــ�ــســتــ�ــســارون امل ــدع ــب امل
اجلامعات.  يف  التدري�ص  هيئات  واأعــ�ــســاء  والكتاب 
نف�ص  يف  الفكرية  االأن�سطة  هذه  يف  النم�  و�سيت�ازى 
االإدارة  باأن�سطة  االهتمام  فيه  �سي�سعف  الذي  ال�قت 
والتنفيذية  املتكررة  االأن�سطة  هذه  مثل  الأن  العلمية، 
منخف�سة. بتكلفة  حماكاتها  ميكن  بــاالإدارة   املتعلقة 

كما يرى ريت�ص اأن الع�ملة قد قطعت العالقة بني الدولة 
وملكية راأ�ص املال وكذا بينها وبني و�سائل االإنتاج، واأنه 
عاملية  مل�ؤ�س�سات  االأمــ�ال ممل�كة  روؤو�ص  تك�ن  عندما 
يجب  الذي  االأمر  هي  االت�ساالت  وفاعلية  كفاءة  فاإن 
الدولة  تفقده  ما  اأن  يرى  كما  باالهتمام،  يحظى  اأن 
غري  العمل  مبلكية  تع�ي�سه  ميكن  ــك  ذل جـــراء  مــن 
وطنية  فاملعرفة  املعرفة.  اإنتاج  يف  وبالتحكم  املادي 
واإدارات م�ؤ�س�ساتها وطنية كذلك. وهكذا  بطبيعتها، 
بحيث  ا�سرتاتيجيتها  تتغري  اأن  يجب  الــدولــة  فــاإن 
امل�سافة  القيمة  اأن�سطة  يف  ا�سرتاتيجيا  ت�ستثمر 
اقت�ساد  بها  يت�سف  التي  املادية  غري  االأن�سطة  ويف 
ا�ستخدام  يتم  القطاعات  هذه  من  والعائد  املعرفة. 
قليلة  اأو  املــاهــرة  غــري  العمالة  ل�سالح  منه  ــزء  ج
املعرفة؛  اقت�ساد  يف  دورهـــا  يتقل�ص  التي  املــهــارة 
وذلك بغر�ص تقليل الفج�ة بني دخلها ودخل العمالة 

لم يعد أمين المكتبة 

أو المكتبي مجرد 

حارس للكتاب أو 

المكتبة، أو مجرد 

حلقة وسيطة بين 

الكتاب وقارئه
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على ابتكار اأفكار جتد طريقها اإىل ال�سركات التي تق�م 
بامل�ساهمة يف  يق�م�ن  م�ستثمرين  با�ستقطاب  بدورها 

مت�يل م�سروعات ت�ستخدم هذه االأفكار.
�سخما  م�ست�دعا  ميلك�ن  اأنهم  االأفـــراد  يعلم  ال  وقــد 
والتي  با�ستمرار،  تتجدد  التي  الديناميكية  للمعرفة 
العالقة بني ما ه� جديد وما ه� م�ج�د من  تت�سمن 
هذه املعرفة وبني القيمة امل�سافة، وهذه املعرفة ينبغي 
بتعليمهم  فيها  االآخــريــن  الإ�ــســراك  ال��سيلة  جتد  اأن 
جــديــدة،  عمل  بيئة  خلق  اإىل  ــك  ذل ويحتاج  ــاهــا.  اإي
م�ارد  ت�ستخدم  التي  العمليات  يف  التعاون  على  تركز 
التمازج  يحقق  الــذي  العمل  اأ�سل�ب  وعلى  م�سرتكة، 
ل�جه  وجها  التفاعل  اإتاحة  ذلك  ويت�سمن  وامل�ساركة، 
يحقق  مبا  ال�احدة  امل�ؤ�س�سة  يف  وبع�سهم  العمال  بني 
التعليم املتبادل الذي ينتج عن امل�ساركة يف ممار�سات 
العمل، اأو ما يعرف بالتعلم باملمار�سة، وبالرغم من اأن 
الإنتاج  حي�ي  اأنه  اإال  �سمنيا  يك�ن  حينئذ  يتعلم�نه  ما 

معرفة جديدة.
ويجب على الدولة اأن تدعم بناء �سبكات تبادل املعرفة 
ال�سرعة  فائقة  مبعدالت  املعل�مات  فيها  تنتقل  التي 
و�سبكات  البح�ث،  مــراكــز  اجلامعات  �سبكات  مثل 
ومراكز  الن�سر  ودور  كاملكتبات  املعل�مات  م�ؤ�س�سات 
الت�ثيق، و�سبكات ال�سناعات املختلفة وغري ذلك من 
ببناء  يعتني  ال  الــذي  املجتمع  اأ�سبح  لقد  ال�سبكات. 
متاأخرًا  جمتمعًا  يعد  م�ؤ�س�ساته  بني  للمعرفة  �سبكات 

عن ركب اقت�ساد املعرفة.
ه�  واإدارتها  املعرفة  اإنتاج  يف  الدولة  ا�ستثمار  اأن  كما 
اأمر على جانب كبري من االأهمية، فتح�يل املعرفة اإىل 
كتب  �سكل  يتم طرحها على  –بحيث  رقمية  معل�مات 
وجمالت واأوراق عمل ومراجع وفهار�ص و�س�ر و�س�ت 
عرب  نقلها  تي�سري  اإىل  باالإ�سافة  ور�س�مات،  واأفــالم 
االإنرتنت- يجعلها اأداة فعالة للتنمية االقت�سادية، كما 
 يجعلها تتح�ل اإىل �سلعة يزداد دورها يف اقت�ساد املعرفة.
اإننا نعي�ص يف ع�سر يعتمد نهج اقت�ساد املعرفة، ويجب 
علينا اأن ن�ستخدم اآليات هذا النهج لكي نك�ن قادرين 
 على جني ثماره وال نك�ن فقط متحملني لتبعاته واآثاره. 

* اأ�ستاذ املعل�مات - جامعة امللك �سع�د، ع�س� جمل�ص ال�س�رى

اأن  كما  املعرفة.  اقت�ساد  عليها  يق�م  التي  املاهرة 
الدولة يجب عليها اأن ت�سعى الأن يتم حت�يل اأكرب عدد 
القليلة  املهارة  وذوي  املكتبية  االأعمال  اأ�سحاب  من 

.knowledge workers اإىل عمالة معرفية
انخفا�ص  على  الدول  من  العديد  يف  الدرا�سات  وتدل 
الــطــلــب عــلــى الــعــمــالــة غــري املــتــعــلــمــة ذات اخلــربة 
اجلهد  اأو  اليدوي  العمل  على  تعتمد  التي  املــحــدودة 
اليد  اإىل  احلاجة  زيــادة  اإىل  ذلك  ويرجع  اجل�سدي، 
العاملة القادرة على التعامل مع املعل�مات وتكن�ل�جيا 
املعل�مات ومع املعرفة ب�سكل عام وعلى العمالة املبدعة 
الــذي  اجلــديــد  التح�ل  نتيجة  وذلـــك  خــا�ــص،  بــ�جــه 
ال�سناعي  االقت�ساد  ففي  االإنتاج.  ت�جهات  يف  حدث 
كانت االأيدي العاملة تبحث عن العمل بينما االآن –يف 
اأ�سحاب  من  متزايدا  اجتاها  جند  املعرفة-  اقت�ساد 
العمل للبحث عن االأيدي العاملة املاهرة. فقد اأ�سبح 
قادرون  فهم  االقت�سادي،  النم�  اأ�سا�ص  هم  املبدع�ن 

ت ال مقا
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محو األمية المعلوماتية
 في بيئة الهاتف النقال

هيام الحايك* 
الخالصة: 

ــة  ــي ــذك اأظــــهــــر انـــتـــ�ـــســـار اأجــــهــــزة الـــهـــ�اتـــف ال
�سكل   tablets الل�حية  واالأجهزة   smartphones
قد  ن�عية  مــهــارات  تتطلب  والــتــي  للمعل�مات  جــديــد 
ملح�  التقليدية  للنماذج  قبل  مــن  وجهت  قــد  تك�ن  ال 
املخت�سر  التقرير  ها  ويف  هنا  من  املعل�ماتية.  االأمية 
حم�  فكرة  ن�ستك�سف   - امل��س�ع  هــذا  لزخم  نظرا   -
االأمية املعل�ماتية من خالل ت�سليط ال�س�ء على التغري 
الدراماتيكي الذي اأحدثته االأجهزة النقالة يف التعامل 
خاللها  من  النا�ص  ي�سعى  التي  والطرق  املعل�مات  مع 
املعل�مات.  وا�ستخدام  وتقييم  للمعل�مات،  لل��س�ل 
والتاأكيد على دور من هم يف م�اقع خدمات املعل�مات 
وبيئات التعلم كم�سهلني يف عملية حم� االأمية املعل�ماتية 
النقال،  الهاتف  التي تتما�سي وبيئة  واكت�ساب املهارات 
هذه  لدمج  االإ�سرتاتيجيات  بع�ص  تقدمي  يتم  و�س�ف 
املهارات و�سياقات خمتلفة. وهذه االإ�سرتاتيجيات ت�سمل 
التعلم  اأماكن  يف  والل�حية  النقالة  االأجهزة  ا�ستخدام 
ومقدمي اخلدمات املعل�ماتية، من اأجل زيادة امل�ساركة 
وم�ساعدة الطالب على اكت�ساب املهارات املعل�مات التي 

يحتاج�نها للنجاح يف عامل متحرك االت�ساالت.  

تقديم:
االأمية  حم�  مل�سطلح  االأويل  االنطالقات  �سهدت 
بداية  يف   )information literacy( املعل�ماتية 
طبيعة  ح�ل  والنقا�ص  اجلــدل  من  الكثري  ال�سبعينات 
مابينه  والعالقة  بــه،  اخلا�سة  والتعاريف  امل�سطلح 
وبني غريه من املهارات واأ�سكال االأمية االأخرى. فاذا 

ما رجعنا ايل بدايات ا�ستخدام هذا امل�سطلح من قبل 
ب�ل زرك��سكي Paul G. Zurkowski �سنجد انه 
ا�ستخدم هذا التعبري لي�سف التقنيات واملهارات التي 
متار�ص ملح� اأمية املعل�مات »لال�ستفادة من جمم�عة 
امل�سادر  عــن  ف�سال  املعل�مات،  اأدوات  مــن  وا�سعة 
االأولية يف ت�سميم حل�ل معل�ماتية مل�سكالتهم«.)1( وقد 
عززت اللجنة الرئا�سية ملح� االأمية املعل�ماتية بجمعية 
النهائي  تقريرها  يف  املفه�م  هذا  االمريكية  املكتبات 
1989 والذي عرف ال�عي املعل�ماتي على اأنه القابلية 
تك�ن  واأن  الفرد،  يحتاجها  حني  املعل�مة  »الكت�ساف 
واال�ستعمال  تقييمها،  مكانها،  لتحديد  القابلية  لديه 
واأكد على اهمية هذا  الفعال للمعل�مة متى احتيجت« 

الهاتف الذكي 

يعرفونه العاملين 

في القطاع بانه 

الهاتف الذي يتيح 

خدمات إضافية تتجاوز 

مفهوم االتصاالت 

الصوتية والرسائل 

القصيرة
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تقدمها �سبكات االت�ساالت املتقدمة كاجليل الثالث.
عدد اجهزة الهاتف املحم�ل يف�ق عدد الب�سر هذا 
العام ذلك ما �سرحت به �سركة �سي�سك� واملتخ�س�سة 
يف جمال ال�سبكات االإلكرتونية كما وتت�قع ال�سركة اأنه 
هاتف  مليارات   10 هناك  �سيك�ن   2016 عام  بحل�ل 

حمم�ل مت�سل باالإنرتنت يف العامل)2(. 
لــقــد انــتــ�ــســرت الــهــ�اتــف املــحــمــ�لــة بــ�ــســ�رة غري 
م�سب�قة يف تاريخ التكن�ل�جيا كلها تقريبا. وعند االأخذ 
اله�اتف  من  الهائل  الكم  هذا  انت�سار  االعتبار  بعني 
Wi- املحم�لة، جنبا اإىل جنب مع انت�سار ال�اي فاي

 NFC وتقنية )hotspot( عرب النقاط ال�ساخنة Fi
لقراءة املعل�مات و�سبكات اجليل الثالث 3G واأعداد 
كم  ــدرك  ن �س�ف   .LTE 4G �سبكات  مــن  متزايدة 
اإىل  وال�سهل  ال�سريع  لل��س�ل  املت�فرة  الفر�ص  وحجم 

�سبكة االإنرتنت من خالل االأجهزة املحم�لة. 

انتشار الهواتف النقالة في المنطقة 
العربية: 

»املر�سدون  ملجم�عة  امل�سحية  الــدرا�ــســات  ك�سف 
لبنك  التابعة  االإقليمية  ــحــاث  االأب �سركة  ــعــرب«،  ال
العامني  اآراءها خالل  التي قدمت  العربي،  اال�ستثمار 
احلايل واملا�سي، عن طفرة ت�سهدها اله�اتف املتنقلة 
الذكية يف االنت�سار واال�ستخدام يف املنطقة العربية.)3(  
ت�سدرت ال�س�ق ال�سع�دية املرتبة االوىل بن�سبة انت�سار 
بلغت 54.6 % من م�ستخدمي اله�اتف املتنقلة يف هذه 
ال�س�ق التي تعد من االأكرث انت�سارا وا�ستخداما للخل�ي 
ويف  العربية.  املنطقة  م�ست�ى  على  املتنقلة  واله�اتف 
لله�اتف  انت�سار  بن�سبة  الك�يت  جاءت  الثانية  املرتبة 
يف  جــاءت  االإمـــارات  اأن  كما   .%  51.3 بلغت  الذكية 
%.كما  بــلــغــت43.7  انت�سار  بن�سبة  الثالثة  املــرتــبــة 
اأو�سحت الدرا�سة اأن ن�سبة انت�سار اله�اتف الذكية يف 

ال�س�ق االأردنية بلغت ح�ايل 42 % و يف لبنان 37 %. 
يتعلق  فيما  الــــدول  اأدنــــى  مــن  واحــــدة  م�سر  تعد 
ن�سبة  املنطقة،  يف  املحم�لة  اله�اتف  انت�سار  مبعدالت 
26%. واأو�سحت الدرا�سة اأن م�ستخدمي اله�اتف الذكية 
يف البلدان ال�سالف ذكرها ي�ستخدم�ن ه�اتفهم النقالة 

اأثناء قيامهم باأ�سياء اأخرى مثل م�ساهدة التلفاز.

املفه�م باعتباره مهارة من اأ�سا�سيات التعلم احلياتي 
وال�ل�ج ايل جمتمع املعرفة.

بكل  الرقمي  الع�سر  نعي�ص  ك�ننا  من  وانطالقا 
بني  التقارب  على  وتاأ�سي�سا  واملتنقلة،  الثابتة  ا�سكاله 
جعل  الذى  االأمر  املعل�ماتية  االأمية  وحم�  االت�ساالت 
ثقافة و�سائل االعالم وحم� االأمية املعل�ماتية �سرورة 
لتمكني النا�ص، كان البد من ظه�ر اأ�سكال جديدة من 
على  قدرتهم  حت�سني  اأجــل  من  واملــهــارات  الكفاءات 

امل�ساركة الفعالة فى جمتمع املعل�مات واملعرفة .
النقالة  اله�اتف  عرب  االإنــرتنــت  ا�ستخدام  ثــ�رة   

) Smartphone( والهاتف الذكي
الذكي  للهاتف  عليه  متفق  م�حد  تعريف  ي�جد  ال 
ال�سركات  بــني  ــعــامل  ال حـــ�ل   )Smartphone(
امل�سنعة لله�اتف، غري اأّن عاملني يف القطاع يعرف�نه 
بانه الهاتف الذي يتيح خدمات اإ�سافية تتجاوز مفه�م 
لتقدم  الق�سرية  والــر�ــســائــل  ال�س�تية  االتــ�ــســاالت 
واخلدمات  العنكب�تية  ال�سبكة  اىل  الــ�لــ�ج  خدمات 
وم�ساهدة  والفيدي�  اخلــلــ�ي  وتطبيقات  االإ�سافية 
خدمات  وهي  املرئية،  واملكاملات  التلفزي�نية  القن�ات 

ت ال مقا

تقود تكنولوجيا 

الهاتف النقال حراكا 

يتوجه صوب الخدمة 

الذاتية, مما يتيح 

للمستخدمين الوصول 

والتحكم بالخدمات 

التي يحتاجونها بدون 

الحاجة للتواجد في 

المناطق واألماكن 

المقدمة للخدمات 
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بني  كــبــرية  ب�سعبية  االجــتــمــاعــيــة  الــ�ــســبــكــات  حتــظــي 
م�ستخدمي اله�اتف الذكية والذين ميتلك�ن الهاتف اخلل�ي 
ي�ستخدم�نه بانتظام لل��س�ل اإىل االإنرتنت وهذه املمار�سة 
�سائعة ال �سيما يف م�سر )79%(، واملك�سيك )74%( والي�نان 

)72%(. الياباني�ن )45%( وال�سينيني )%31(. 
م�ستخدمي اله�اتف الذكية smart phones يف 
ال�اليات املتحدة واليابان واأوروبا هي االأكرث ال�ستخدام 
ه�اتفهم الذكية للح�س�ل على معل�مات ح�ل املنتجات 

اال�ستهالكية، وظائفهم اأو ال�سيا�سة. 
وعم�ما، م�ستخدمي اله�اتف الذكية يف الدول التي 
واأمريكا  واآ�سيا  االأو�سط  ال�سرق  يف  اال�ستطالع  �سملها 
جلمع  ه�اتفهم  ال�ستخدام  عر�سة  اأقـــل  الالتينية 
املعل�مات، واإن كانت هناك بع�ص اال�ستثناءات القليلة. 
غالبية م�ستخدمي اله�اتف الذكية يف الهند )%60(، 
النقالة  ه�اتفهم  على  يعتمدون  املــثــال،  �سبيل  على 
من   )%65( وظائفهم.  عن  معل�مات  على  للح�س�ل 
امل�سريني يبحث�ن ب�سكل خا�ص عن االأخبار ال�سيا�سية 

على اله�اتف املحم�لة اخلا�سة بهم)4(. 
الذكية  اله�اتف  املعل�مات من خالل  ال��س�ل ايل 

يف املنطقة العربية:
واله�اتف  اخلل�ية  اله�اتف  امتالك  م�جة  تت�سارع 
بعن�ان  لتقرير  وفقا  وذلك  العربية  املنطقة  يف  الذكية 
»اآفاق و تبني تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�ساالت يف املنطقة 
 ICT Adoption and Prospects in »العربية
the Arab Region و الذي ن�سر يف ماي� 2012 من 
 International Telecommunications قبل 
Union، ولكنها الزالت تعرت�سها بع�ص اال�صكاليات 
احلزمة  ذات  االإنــرتنــت  خــدمــات  على  احلــ�ــســ�ل  يف 
 broadband Internet access العري�سة 
ويتناول  املــنــزل،  يف  الثابت  االإنــرتنــت  اإىل  لل��س�ل 
واالت�ساالت  املعل�مات  تكن�ل�جيا  اجتاهات  التقرير 
اأنحاء املنطقة، ويحدد  االجتاهات )ICT( يف جميع 
جماالت تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�ساالت التي حتتاج 

اإىل مزيد من االهتمام)5(.
االأكرث  امل�اقع  درا�سة  عند  اأنــه  ايل  التقرير  ي�سري 
هي  االأمريكية  املــ�اقــع  ان  يتبني  املنطقة  يف  �سعبية 
االجتماعية  االإعـــالم  و�سائل  ثم  ومــن  �سعبية  ــرث  االأك

امتالك  اأو  فقط،  تقنية  ق�سية  لي�ست  الق�سية  اإن 
ال�سكان،  لعدد  قيا�سًا  مرتفعة  بن�سب  حمم�لة  اأجهزة 
واإمنا هي يف اأغرا�ص اال�ستخدام ومدى اال�ستفادة من 
االجهزة  هذه  مثل  ت�فرها  التي  واملعل�مات  اخلدمات 
والتي �سهلت حرية االت�سال والت�ا�سل واحل�س�ل على 
�سك  ال  املعل�ماتية.  االأمية  وحم�  وتداولها،  املعل�مات 
اأن الكثري من الدول النامية معني�ن بالعمل على حم� 
اأكرث  عربيًا  تك�ن  قد  امل�سكلة  لكن  املعل�ماتية،  االأمية 
االأمية  حم�  ت�ستطع  مل  عربية  لبلدان  بالن�سبة  تعقيدًا 
)االألفبائية( لتجد نف�سها يف م�اجهة اأمية معل�ماتية، 

مما يزيد العبء ويزيد التحدي.

المعلومات  منافذ  النقالة  الهواتف 
الجديدة 

االإنـــرتنـــت  اأداة  ــبــحــت  اأ�ــس الــذكــيــة  الـــهـــ�اتـــف 
ملا  ــدا  ــزاي مــت وطــلــبــا  اهــتــمــامــا  ت�سهد  وهـــي  االأوىل 
االنرتنت.  ب�سبكة  دائــم  ات�سال  امكانية  من   ت�فره 

تطبيقات  خــدمــات  مــن  تــ�فــره  مــا  انت�سارها  ويــعــزز 
الي�مية  التعامالت  يعالج  وحمت�ى  ا�سافية  وخدمات 

للم�ستخدمني يف احلياة الي�مية. 
الــربيــطــانــيــ�ن هــم االأكـــرث و�ــســ�ال ايل االإنــرتنــت 
ثم  ومــن   ،)%52( املحم�ل  الهاتف  م�ستخدمي  مــن 
)51%(.ظـــهـــرت  فــاالأمــريــكــيــني   )%51( الــيــابــانــيــ�ن 
البح�ث اجلديدة، اأن ما بني اثنني من كل ثالثة ترتاوح 
اأعمارهم ما بني 18- 24 عامًا مبا يعادل ح�ايل %40 
ي�ستخدم�ن  املتحدة،  اململكة  يف  البالغني  جميع  من 
اله�اتف النقالة لت�سفح م�اقع ال�سبكات االجتماعية. 
هم  املتحدة  اململكة  يف  امل�ستهلك�ن  اأ�سبح  مرة  فالأول 
االأكرث حتميال للبيانات على ه�اتفهم النقالة واالأل�اح 

الذكية من اأي دولة كربى اأخرى.
الربيطاني�ن  ا�ــســتــخــدامــات  ي��سح  الــتــايل  ال�سكل 

لالنرتنت من خالل اله�اتف الذكية.

يحتاج الطالب 

المساعدة من 

المربين في تطبيق 

مهارات محو األمية 

المعلوماتية التي 

تعلموها أثناء البحث 

على جهاز كمبيوتر 

المحمول 
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 ،YouTube ي�تي�ب ،Facebook ت�سمل: الفي�سب�ك
Fatakat )منتدى  Blogspot، وفتكات  بل�غ�سب�ت 

على �سبكة االإنرتنت( 

الهواتف المتنقلة مصدر للمعلومات 
في الجامعات والمكتبات 

تق�د تكن�ل�جيا الهاتف النقال حراكا يت�جه �س�ب 
ال��س�ل  للم�ستخدمني  يتيح  مما  الذاتية،  اخلدمة 
احلاجة  بــدون  يحتاج�نها  التي  باخلدمات  والتحكم 
للخدمات  املــقــدمــة  واالأمـــاكـــن  املــنــاطــق  يف  للت�اجد 
املهمة  املناطق  هذه  من  واحــدة  هي  الي�م  واملكتبات 
واأدوات  من�سات  ت�سمح  الذاتية.  للخدمات  واملقدمة 
اله�اتف النقالة للقائمني على املكتبات ان يك�ن�ا رعاة 
ت�سهل  وكذلك  للمكتبة،  الذاتية  اخلدمات  مل�ستخدمي 

امكانية ال��س�ل ال�سريع اإىل اأمناء املكتبات.
ومن خالل م�اكبة التغريات التكن�ل�جية ال�سريعة 
النا�ص تغري من طرق ح�س�لها  ان  �سنكت�سف ب��س�ح 
حتليل  نتائج  ك�سفت  لــذلــك.  تباعا  املعل�مات  على 
ا�سرتاتيجيات  على  للتعرف  ا�ستق�سائية  ــة  درا�ــس
ا�سرتجاع املعل�مات اأجرتها املكتبة واينربغ التذكارية 
جامعة  يف   Weinberg Memorial Library
املــثــرية  الــنــتــائــج  بعض   Scranton �ــســكــرانــتــ�ن 

لالهتمام،كان من ابرزها)6( :
تدعم  التي  لالأجهزة  ا�ستخداما  االأكــرث  الن�سطاء 
واأنـــدرويـــد   iPhone – اآيـــفـــ�ن  االإنـــرتنـــت  خــدمــة 
Android - عرف�ا اأنف�سهم باأنهم املمهدين لل�سل�ك 

امل�ستقبلي للج�سم الطالبي االكرب.
على الرغم من هذا الكم من االبتكارات التي تتيح 
متفهمني  الطالب  معظم  تزال  ال  املعل�مات،  م�سادر 

ل�سرورة تقييم م�ث�قية هذه امل�سادر.
ا�ستخدام  يف  مهتم�ن  الطلبة  اأن  مــن  بــالــرغــم 
الزالـــ�ا  انــهــم  اال  االأكــادميــيــة،  لــالأغــرا�ــص  ه�اتفهم 
بحاجة اإىل الت�جيه من املعلمني الختيار اأن�سب امل�ارد 
وتطبيقات  املتنقلة  اله�اتف  على  املت�فرة  واملــ�اقــع 

اجل�ال والقدرة على تقييمها. 
درا�سة حتليل �سل�ك الطالب البحث عرب اله�اتف 
واأجهزة احلا�س�ب  الل�حي  الكمبي�تر  واأجهزة  الذكية 

ج�جل،  ــت.  ــرتن االإن ا�ستخدام  اأغلبية  ت�سكل  والــتــي 
الفي�سب�ك، وي�تي�ب هي با�ستمرار بني امل�اقع اخلم�سة 
بلدان املنطقة.ومع ذلك،  بلد من  االأكرث زيارة يف كل 
االزديــاد.  يف  اآخــذ  املحلي  العربي  املحت�ى  كمية  فــاإن 
اأكرب  هي  الذكي  اجلــ�ال  وتطبيقات  االإنرتنت  ب�ابات 
احلق�ل  اأ�سماء  اأن  كما  املحلي.  املحت�ى  لنم�  منطقة 
على االإنرتنت باللغة العربية متاحة على نح� متزايد. 
اأول دولة عربية تق�م  اأ�سبحت م�سر  يف ماي� 2010، 

بتقدمي اأ�سماء النطاقات العربية.
االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  االإنــرتنــت  م�ستخدمي 
خدمات  واملعل�مات.  لالأخبار  �سلبيني  قراء  لي�س�ا  هم 
تبادل  وخدمات  االنرتنت،  على  واملنتديات  املدونات، 
�سعبية  االأكـــرث  الق�ائم  على  تهيمن  للجميع،  امللفات 
التي  البلدان  ايل  املثال  �سبيل  على  بالنظر  للم�اقع. 
االأخــرية،  االأونــة  يف  ال�سيا�سية  لال�سطرابات  تعر�ست 
�سنجد اأن الع�سرة م�اقع االأكرث زيارة يف البحرين ت�سمل: 
الفي�سب�ك Facebook، ي�تي�ب YouTube، ت�يرت
م�سر  ويف   .Blogspot وبل�غ�سب�ت   ،Twitter

ت ال مقا

عدد اجهزة الهاتف 

المحمول يفوق عدد 

البشر هذا العام ذلك 

ما صرحت به شركة 

سيسكو والمتخصصة 

في مجال الشبكات 

اإللكترونية
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اإىل م�قع املكتبة، ذلك يعني  جهاز حمم�ل لالت�سال 
ال�سريحة  هــذه  ان  له  واملــالحــظ  الــعــدد)7(.  ت�ساعف 
االأطــفــال  اآبـــاء  على  ا�ستملت  مكتبة  مب�قع  املت�سلة 

الق�سر، والن�ساء وذوي التعليم اجلامعي املحدود.)8(
وبالفعل، بداأ جمتمع املكتبات واملعل�مات يلم�ص م�جة 
جديدة من خدمات الهاتف النقال و امل�ستخدمني االأذكياء 
للمكتبات الذين يجيدون اال�ستفادة من مزايا التكن�ل�جيا 
التي تتيحها هذه االجهزة النقالة والذين هم بارع�ن مع 
اأجهزة القراءة االإلكرتونية، واله�اتف الذكية، والل�حية. 
من خالل الر�سائل الن�سية جتري عملية القراءة والكتابة 
كالربق  املراهقني  بــني  والع�سرين  احلـــادي  الــقــرن  يف 
ال�سريع - اأكرث من اأي وقت م�سى- رغم اأن بع�ص االآباء 
الن�سية  الر�سائل  اأن  من  ي�سك�ن  واملعلمني  واالأمــهــات 
االأبحاث تظهر ان هذا، يف  اأن  اإال  اللغة،  تق�م بتخريب 
 phonemic الف�نيمي  الطالب  ل�عي  مك�سب  ال�اقع، 
الكلمات  وا�ستخدام  الهجاء  خالل  من   ،awareness
)Yarmey(، 2011 عندما نعيد التفكري ومراجعة ما 
الن�ص  واملراهقات  املراهق�ن  ي�ستخدم  عندما  يحدث 
 فكل احتماالت التعلم قابلة للظه�ر والتك�ن والبناء)9(.
اأ�سبحت الر�سائل الن�سية يف القرن احلادي والع�سرين 
اأو  البحث  اجــراء  فعند  خمتزلة.  اخت�سارات  عمليات 
كتابة امل�س�دات االأوىل على ه�اتفهم املحم�لة ميكنهم 
تظهر  التي  املختزلة  االخت�سارات  وا�ستخدام  اختيار 
باالأ�سفل مما ي�سجع على التدفق احلر وال�سريع لالأفكار 

وخلق اأفكار جديدة. 
الن�سية  الر�سائل  جمــمــ�عــات  تــ�فــري  خــالل  مــن 
الطالب  ملجم�عات  ميكن   ،Group Texting
االأ�سئلة  واإثــارة  املفردات،  تنمية  املربني  مع  الت�ا�سل 
امللخ�سات.  اأو  الراأي،  وا�ستطالعات  القراءات،  ح�ل 
اأدوات مثل )http://cel.ly( ت�فر للطالب جمم�عة 
ويجري  املجم�عة،  من  جــزءا  الن�ص  لي�سبح  ق�اعد 
جميع  ت�ثيق  يتم  كما  �سخ�سية،  اأرقـــام  اأي  تقا�سم 
يتيح  وهذا  امل�قع،  على  وامل�ستلمة  املر�سلة  الن�س��ص 
بناءها من  يتم  وبيانات م�ثقة  قاعدة  ايجاد  للطالب 

خالل قراءة وكتابة الر�سائل الن�سية.
او  للمكتبة  ميــكــن  الــتــي  االأفــكــار  بع�ص  هــنــا  نـــدرج 

املدر�سة القيام بها:

من  املــزيــد  اإيـــالء  مــن  والبــد  قيمة  ذات  تك�ن  �س�ف 
املعل�ماتية  االأمية  حم�  على  اأثــر  من  له  ملا  االهتمام 
والتعرف من خالل التحليل على من ومتى وملاذا يتنقل 

م�ستخدمني بني االأجهزة
يت�جب على مدربني حم� االأمية املعل�ماتية ان يبذل�ا 
معها  والتاآلف  جديدة  بحث  طرق  على  للتعرف  جهدا 

مل�ساعدة الطالب على ا�ستخدامها بفعالية وكفاءة.
تطبيق  يف  املربني  من  امل�ساعدة  الطالب  يحتاج 
اأثناء  تعلم�ها  التي  املعل�ماتية  االأمية  حم�  مهارات 
احل�ا�سيب  اأو  املحم�ل  كمبي�تر  جهاز  على  البحث 

العادية لنقلها للبيئة النقالة
54 % من م�ستخدمي iPhone و 43 % من م�ستخدمي 
واحد  اأكرث من دوالر  ا�ستعداد النفاق  Android على 
يف تطبيقات عالية اجل�دة التعليمية اإذا كانت ميكن اأن 

ت�ساعد مع الدورات الدرا�سية اخلا�سة بهم.
اأكرث من 38 % من الطالب الذين ميتلك�ن ه�اتف 
تدعم ال��س�ل اإىل االإنرتنت ال��س�ل ي�سل�ن اإىل نظام 

اإدارة التعلم يف اجلامعة عرب ه�اتفهم بانتظام.
اأكرث من 50% قراأوا ن�سا متعدد الفقرات مثل مقال 
التي  واملرونة  الراحة  ب�سبب  ه�اتفهم؛  على  كتاب  اأو 
تعليقات  ومن  ه�اتفهم.  على  القراءة  اأثناء  يجدونها 

بع�ص الطالب على ذلك:
من  ب�سه�لة  القراءة  اأ�ستطيع  معي.  دائما  »هاتفي 
هاتفي بينما اأنا اأم�سي، اأو تناول الطعام يف مكان عام 

مثل الكافترييا«.
»ميكنني احل�س�ل على املعل�مات التي اأريدها من 
م�سادر متن�عة يف اأقل من ع�سر دقائق يف اأي مكان، 

وذلك يحدث عادة واأنا يف انتظار �سيء ما.«
االأويل من ن�عها  ا�ستق�سائية تعد  اأظهرت درا�سة 
 Pew Research Center’s بها  يق�م  والــتــي 
 Internet & American Life Project
16عاما  ف�ق  هم  ممن  االأمريكيني  من   %13 نح�  اأن 
امل�سابهة  املعل�مات  وخدمات  املكتبات  م�اقع  يزورون 
ارتفاعا  بذلك  لي�سجل  املحم�ل.  اجلهاز  با�ستخدام 
جامعة  اجــرتــه  الـــذي  بالبحث  مــقــارنــًة   %7 مبــقــدار 
وجد  ــذي  وال  2009 عــام  يف  �سابق  وقــت  يف  وا�سنطن 
ا�ستخدمت  قد  الفئة  هذه  من  االأمريكيني  من   %6 اأن 

الهواتف الذكية 

أصبحت أداة اإلنترنت 

األولى وهي تشهد 

اهتماما وطلبا متزايدا 

لما توفره من امكانية 

اتصال دائم بشبكة 

االنترنت
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اخلدمات  ومــزّودي  االإلكرتونية  املطب�عات  لنا�سري 
الذكي  الهاتف  تطبيقات  وان  كما  الت�س�يق.  و�سركات 
ولكن  نتخيل.  مما  اأ�سرع  التعليمية  البيئات  �ستجتاح 
املقابلة،  ال�س�رة  ايل  بالنظر  املهم.  ال�س�ؤال  يبقى 
يف  �سي�س�د  الذي  الدرا�سي  الف�سل  �سكل  ه�  هذا  هل 

امل�ستقبل القريب؟ وماذا عن الكتب املطب�عة؟
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*مركز القطان للطفل- غزة

واالأدب 	• ال�سعر  مــن  ال�سعبة  املقاطع  برتجمة  القيام 
الكال�سيكي، اأو حتى مقاطع حمت�ى الكتب املدر�سية الثقيلة 
التفاعل  على  الطالب  م�ساعدة  اأجــل  من  ن�س��ص  ايل 

والتفاهم مع امل�اد. والنتيجة هي ملخ�سات رائعة.
و�سع الطالب يف جمم�عات التعلم التعاوين ي�ساعد 	•

خالل  مــن  املــ��ــســ�عــات  ومناق�سة  التفاعل  على 
جمم�عة الدرد�سة املفت�حة. وي�سمن ان كل طالب 
لديه �س�ت. كما ي�سمن اأخذ املالحظات ب�سه�لة و 
اأو  املدر�سة  يف  والكتابة  والقراءة  ات�ساالت  اإجــراء 
جمم�عات  خالل  من  الت�ا�سل  هذا  التنقل.  اأثناء 
الدرد�سة والر�سائل الن�سية ميكن اأن يدفع الطالب 
املكتبة ال�ستك�ساف ومعرفة  اإىل  ياأت�ا الحقا  اإيل ان 

املزيد ويجعل املكتبة فعالة قدر االإمكان.
ار�سال 	• للمكتبة  ميكن  املنزلية،  الــقــراءة  لت�سجيع 

يف  ــردود  ال قــراءة  ويتم  امل�ساء،  يف  للطالب  �س�ؤال 
الكمبي�تر(  اأو  )الهاتف  با�ستخدام  التايل  الي�م 

و�سجالت مل�ساركة..

الخالصة:
الهاتف  لتطبيقات  املتزايدة  ال�سعبية  اأن  بال�سك 
اأ�ــســ�اق  فر�ص  ت�جد  �س�ف  بــاالإنــرتنــت  تّت�سل  التي 
بل  فح�سب،  الــهــ�اتــف  لبائعي  لي�ص  ومهمة  جــديــدة 

ت ال مقا

يتوجب على 

مدربين محو األمية 

المعلوماتية ان يبذلوا 

جهدا للتعرف على 

طرق بحث جديدة 

والتآلف معها

نعيش العصر الرقمي 

بكل اشكاله الثابتة 

والمتنقلة, وتأسيسا 

على التقارب بين 

االتصاالت ومحو األمية 

المعلوماتية 
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المكتبات الجامعية العراقية 
وجهود وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي لدعمها وتطويرها

تواجه المكتبات 

الجامعية في العراق 

اليوم تحديًا كبيرا 

يتمثل في الفجوة 

الكبيرة التي ابعدتها 

عن ساحة التطورات 

التي شهدتها 

نظيراتها في انحاء 

العالم

أ.م .د.ف�ائ�زة أديب عبد الواح��د البياتي *

تعترب  اجلامعية  املكتبات  بـــاأن  التعريف  عــن  غني 
التعليم  م�ؤ�س�سات  ولبقية  للجامعات  الفقري  العم�د 
ــعــايل والــبــحــث الــعــلــمــي، فــمــن اأوىل اهــدافــهــا ه�  ال
على  يحتم  الــذي  االأمــر  اجلامعات  جمتمعات  خدمة 
وت�سهيل  دعمها  اجلــامــعــات  تلك  يف  العليا  االدارة 
العقبات  وتذليل  م�ساكلها  حل  يف  وامل�ساهمة  عملها 
وتزويدها  لها،  الالزمة  التخ�سي�سات  وت�فري  اأمامها 
على  مهماتها  الإجنــاز  واالأدوات  واملــعــدات  باالأجهزة 
لتمكينها  عاليتني  وبان�سيابية  ب�سه�لة  االأمثل  ال�جه 
مع  مت�افقة  ومــتــطــ�رة  �سريعة  خــدمــات  تــقــدمي  مــن 
احتياجات جمتمع اجلامعة، ا�سافة اىل اأهمية رفدها 
باالأعداد الكافية من املتخ�س�سني وتهيئة اإدارة علمية 
حتر�ص على تط�يرها وتنمية م�اردها الب�سرية و�سرورة 
امتالك هذه االدارة القدرة على التحكم ال�سليم بامل�ارد 
اأهمية  كله  ذلك  يقل عن  وال  املتاحة،  والب�سرية  املالية 
لت�سجيعها ودفعها باجتاه م�اكبة  العليا  �سعي االدارات 
التط�رات التي ت�سهدها نظرياتها يف دول العامل املتقدم 

لتقدمي خدمات اكرث تط�را ملجتمع اجلامعة.
جمم�عاتها  تــاأهــيــل  الإعــــادة  احلثيث  �سعيها  ورغـــم 
التقنيات  ا�ستثمار  بــاجتــاه  وخدماتها  واجــراءاتــهــا 
الي�م  العراق  يف  اجلامعية  املكتبات  ت�اجه  احلديثة، 
ابعدتها  التي  الكبرية  الفج�ة  يف  يتمثل  كبريا  حتديًا 
عن �ساحة التط�رات التي �سهدتها نظرياتها يف انحاء 
يتمثل  املختلفة، فهي حاليا ت�اجه حتديا كبريا  العامل 
يف �سرورة اال�سراع يف �سد النق�ص الهائل يف م�سادر 
املعل�مات احلديثة لتقادم جمم�عاتها الأكرث من ثالثة 
الغري  واالأمنية  ال�سيا�سية  الظروف  ب�سبب  خلت  عق�د 

العراق  علي  فر�ص  الــذي  العلمي  واحل�سار  م�ستقرة 
الأكرث من اربعة ع�سر عاما، زادت عليها اأحداث احلرق 
احــداث  رافــقــت  والــتــي  لها  تعر�ست  الــتــي  والــتــدمــري 
ني�سان من عام 2003، وهناك حتديات اأخرى ال زالت 
تكن�ل�جيا  يف  املت�سارعة  التط�رات  يف  تتمثل  ت�اجهها 
املعل�مات ويف تن�ع تطبيقاتها ويف ات�ساع نطاق ال�سبكات 
االجتماعية لتبادل املعارف واخلربات، اذ تقف حائرة 

غري قادرة على اللحاق بها اوعلى م�اكبة تطبيقاتها. 
يتناول هذا املقال باخت�سار جه�د وزارة التعليم العايل 
اجلامعية  املكتبات  لدعم  العراقية  العلمي  والبحث 

م�ساهمتها  وبيان  وتط�يرها،  تاأهيلها  اإعــادة  بهدف 
امل�ساريع  مــن  عـــدد  وتنفيذ  تبني  عــلــى  ومــ�افــقــتــهــا 
واالأن�سطة التي ت�سهم يف دعم التعليم العايل والبحث 
يف  ال�سديدة  رغبتها  اىل  باالإ�سافة  العراق  يف  العلمي 
تنمية وتط�ير مهارات العاملني يف املكتبات اجلامعية 
واطالعهم على امل�ستجدات العاملية يف جمال عملهم، 
والتي  والربامج  امل�سروعات  اأهم  اىل  اال�سارة  و�ستتم 

االجتماع اخلا�ص بتط�ير وادارة البحث العلمي 
واملكتبات اجلامعية يف العراق
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وبني  العراقيني  الباحثني  بني  فيما  امل�سرتك  العلمي 
اقرانهم يف اخلارج، قامت ال�زارة بتبني ودعم م�سروع 
ان�ساء قاعدة بيانات للن�س��ص الكاملة للمجالت العلمية 
العراقية املحّكمة ال�سادرة عن اجلامعات العراقية، وه� 
م�سروع مت ان�سائه حديثا �سعت دائرة البحث والتط�ير 
اىل تبنيه واإجنازه ثم ربطه بب�ابة املكتبة االفرتا�سية، 
وباعتبارها قاعدة بيانات ت�سم النتاج الفكري ال�طني 
قاعدة  باإ�سافة  والتط�ير  البحث  دائـــرة  قامت  فقد 
بيانات هذه املجالت اىل �سل�سلة ق�اعد البيانات العاملية 
ا�ستخدام  يتم  اذ  االفرتا�سية،  املكتبة  تت�سمنها  التي 
الدامناركية   SemperTool �سركة  من  متط�ر  نظام 
ملقاالت  الكاملة  الن�س��ص  وا�سرتجاع  وبحث  لفهر�سة 
بياناتها  اىل  بــاالإ�ــســافــة  وار�سيفاتها  املــجــالت  ــذه  ه
الببلي�غرافية، وميتاز هذا النظام بعدد من امل�ا�سفات 
التي  البيانات  ق�اعد  الإدارة  امل�ستخدم  بالنظام  �سبيهة 
تت�سمنها املكتبة االفرتا�سية، وجتدر اال�سارة اىل ان هذا 

امل�سروع قد مت اطالقه يف احتفالية ي�م العلم لعام 2012.
 ثالثا: ت�سكيل اللجنة ال�زارية الدائمة لتط�ير املكتبات 

اجلامعية
ح�سلت م�افقة ال�زارة يف العام املا�سي 2012 على مقرتح 
اجلامعية  املكتبات  لتط�ير  دائمة  ــة  وزاري جلنة  ت�سكيل 
مدير  وبرئا�سة  والتط�ير  البحث  دائــرة  عليها  ت�سرف 
العام، من اأهم مهماتها م�س�ؤوليتها عن اإعداد م�سروع 
التط�رات  وفــق  اجلامعية  للمكتبات  جديدة  م�ازنة 
والتغيريات التكن�ل�جية التي حتدث يف بيئة عمل هذه 
الن�ع من املكتبات، واالإ�سراف على مكتبات اجلامعات 
كافة ومتابعة اأداءها ومناق�سة م�سكالتها وامل�ساعدة على 
اىل  باالإ�سافة  بذلك،  اخلا�سة  التقارير  واإعــداد  حلها 
مكتبات  مــدراء  مع  الدورية  االجتماعات  لعقد  مهمتها 
اجلامعات واقرتاح امل��س�عات التط�يرية لها وت�سهيل 
اقامة الدورات التدريبية للعاملني فيها ودعمها ماديا، 
ومراقبة تنفيذ الت�سريعات والق�انني املعم�ل بها عامليا 
وقد  بها.  العمل  وت�سهيل  اجلامعية  املكتبات  بيئة  يف 
تاأ�سي�سها  اللجنة خم�سة اجتماعات منذ  اجتمعت هذه 
م�ساكل  املقرتحات حلل  من  عــددا  وقدمت  االآن  وحلد 
املكتبات اجلامعية وتط�يرها وجميعها االآن قيد الدرا�سة 

متهيدا للم�سادقة على تنفيذها. 

تتبنى عملية التخطيط لها واال�سراف عليها وتنفيذها 
دائرة البحث والتط�ير يف هذه ال�زارة .

العراقية  االفرتا�سية  العلمية  املكتبة  م�سروع  اأوال: 
 Virtual Science Library /IVSL Iraqi

 تعترب الب�ابة االلكرتونية للمكتبة العلمية االفرتا�سية 
مفت�حة  رقمية  بيئة   )www.ivsl.org  ( العراقية 
على عدد كبري من ق�اعد بيانات نا�سري الكتب ووقائع 
امل�ؤمترات والدوريات العلمية املتخ�س�سة باالإ�سافة اىل 
اأر�سيفاتها با�ستخدام واجهة بحث وا�سرتجاع متط�رة 
وم�حدة من خالل �سبكة االنرتنت، تقّدم هذه اخلدمة 
اجلامعات  وباحثي  وا�ساتذة  لطلبة  جمانية  ب�س�رة 
العراقية وباحثي امل�ؤ�س�سات وال�زارات العراقية االأخرى 

بدعم مادي من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
اال�سرتاتيجية  امل�ساريع  اهم  من  امل�سروع  هذا  يعترب 
التعليم  مب�ست�ى  االإرتقاء  هدفه  الــ�زارة  تتبناها  التي 
العايل يف العراق وتنمية وتط�ير عملية البحث العلمي 
باالإ�سافة  الرقمية،  املكتبات  تقنية  با�ستخدام  فيه 
م�سادر  يف  احلا�سل  النق�ص  �سد  على  امل�ساعدة  اىل 
املعل�مات احلديثة، ومنذ تبني دائرة البحث والتط�ير 
قامت  عام 2010  ادارتــه يف  وا�ستالمها  امل�سروع  هذا 
للمكتبة  جــديــدة  بــيــانــات  قــ�اعــد  واإ�ــســافــة  بتط�يره 
وحاليا  اليها،  تفتقر  كانت  عــديــدة  تخ�س�سات  يف 
من   )%90( ح�اىل  تلبي  املكتبة  هذه  حمت�يات  باتت 
من  عدد  يف  والباحثني  لـلطلبة  العلمية  االحتياجات 

حق�ل املعرفة العلمية .
االكادميية  للمجالت  البحثي  املحرك  م�سروع  ثانيا: 
العراقية http://www.iasj.net بهدف اتاحة النتاج 
ال�طنية  العلمية  املجالت  يف  املن�س�ر  العراقي  الفكري 
اىل باحثي العامل، ولغر�ص ايجاد �سيغ للت�ا�سل والتعاون 

ت ال مقا

 قامت دائرة البحث 

والتطوير بإضافة 

قاعدة بيانات المجالت 

الى سلسلة قواعد 

البيانات العالمية التي 

المكتبة  تتضمنها 

االفتراضية
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ان   2011 عام  يف  والتط�ير  البحث  لدائرة  �سبق  وقد 
االو�سط  ال�سرق  اقليم  مبيعات  مدير  بــدعــ�ة  قامت 
 Integrated( املتكاملة  الرقمية  املعل�مات  ل�سبكة 
عاملية  م�ؤ�س�سة  وهــي   )Information Network
بتنفيذ  وتــقــ�م  املعل�مات  تكن�ل�جيا  يف  متخ�س�سة 
ال�سبكات  وان�ساء  املعل�مات  مبعاجلة  املتعلقة  امل�ساريع 
املجالت  يف  الن�سر  عملية  وادارة  املكتبية  والتكتالت 
على  للتعرف  الــدعــ�ة  هــذه  متت  العلمية،  ــات  ــدوري وال
امل�ساريع التي ميكن لهذه ل�سبكة تنفيذها لل�زارة فيما 
يتعلق بتط�ير املكتبات اجلامعية وغريها من امل�سروعات 
املتعلقة بالبحث العلمي، ومن واهم ما اأ�سفرت عنه هذه 
البحث  دائرة  بينها بني  للتعاون  الية  ت�قيع  الدع�ة ه� 

والتط�ير ت�سمنت املحاور الرئي�سية التالية :
1. حت�سني واغناء املكتبة االفرتا�سية العلمية العراقية 
الإثراء  احلل�ل  وايجاد  واال�ستك�ساف  بالبحث  ابتداء 

حمت�اها العلمي.
البحث  لدعم  ايجاد خارطة طريق  على  امل�ساعدة   .2
العلمي وتط�ير املكتبات اجلامعية العراقية لرفع م�قع 

العراق يف الت�سنيف العلمي العاملي.
3. م�ساعدة العراق على ترجمة ون�سر براءات االخرتاع 
النتاج  ا�سكال  وبقية  اجلامعية  واالطاريح  والر�سائل 
اليها  العامل  باحثي  وت�جيه  عامليا  واتاحتها  الفكري 

بهدف ت�س�يقها كمنتجات علمية.
املكتبات  يف  العاملني  ــدريــب  وت تنمية  بــرامــج  اأمـــا   
لذكرها،  هنا  املجال  يت�سع  فال  العراقية  اجلامعية 

وناأمل اأن نق�م بتف�سيلها يف مقال قادم باأذن اهلل.

* )خبرية املكتبات واملعل�مات(
دائـرة البحث والتط�ير / وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

/ بغـــداد / العــراق

رابعا: الندوات وال�ر�ص واالتفاقيات العلمية
والتط�ير  البحث  ــرة  دائ اأقــامــت   2011/11/23 يف   
املعل�مات  ومــراكــز  املكتبات  »حتــديــات  بعن�ان  نــدوة 
اجلامعية للتح�ل اىل املجتمع االلكرتوين« دعت اليها 
والهيئات  اجلامعات  يف  والعاملني  املكتبات  مـــدراء 
املجال،  هذا  يف  املهتمني  اإىل  اإ�سافة  لل�زارة  التابعة 
الت��سيات  من  جمم�عة  عن  الــنــدوة  هــذه  متخ�ست 
رفعها  اىل  والتط�ير  البحث  دائرة  �سعت  واملقرتحات 
اىل ال�زارة للم�سادقة عليها وتنفيذها وتطبيقها على 
اأر�ص ال�اقع، فقد وافقت ال�زارة على فتح ق�سم علمي 
للمكتبات واملعل�مات بكلية االدارة واالقت�ساد بجامعة 
اجـــراءات  ال�ستكمال  جــاريــة  والتح�سريات  كــربــالء 
وافقت  كما  القادم،  الدرا�سي  العام  بداية  يف  فتحه 
احداهما  حمكمتني  علميتني  جملتني  ا�ــســدار  على 
وثانيهما  والت�ثيق  واملعل�مات  املكتبات  تخ�س�ص  يف 
اعــداد  يتم  وحــالــيــا  واالر�ــســيــف  الــ�ثــائــق  بتخ�س�ص 
م�س�دتي �سيغة ا�سدارهما، كما ح�سلت امل�افقة على 
بتدري�ص  ح�سرا  واملعل�مات  املكتبات  اأكادمييي  قيام 
التح�سريية  العلمي« يف املرحلة  البحث  مادة »تقنيات 
عدد  وهناك  اجلامعات.  يف  العليا  الدرا�سات  لطلبة 
ويتم  عليها  امل�سادقة  متت  االأخـــرى  املقرتحات  من 
التح�سري لتنفيذها، وال يف�تنا ان ن�سري اىل اأن هناك 
حلقتني نقا�سيتني قد تبعتا انعقاد هذه الندوة احداهما 
املعل�مات  انظمة  اأحــد  تطبيق  امكانية  حــ�ل  كانت 
للجامعات  املركزية  املكتبات  يف  املتكاملة  الرقمية 
عر�ص  فيها  مت   2012/1/24-22 من  للفرتة  اأقيمت 
اخلرباء  من  خبريين  قبل  من  املتط�رة  االأنظمة  احد 
الغر�ص  لــهــذا  الــعــراق  اىل  الــــ�زارة  دعتهما  الــعــرب 
واملهتمني  املكتبات  مــدراء  من  كبري  عــدد  وح�سرها 
مدى  ملعرفة  املتكاملة  الرقمية  املعل�مات  باأنظمة 
مكتباتهم.  يف  تطبيقه  وامكانية  النظام  هذا  فعالية 
ثم حلقتها ور�سة اأخرى عقدت يف مقر ال�زارة بتاريخ 
التعليم  تط�ير  مــ�ؤمتــر  هام�ص  على   2012/11/29
العلمي وبح�س�ر عدد من ممثلي دور  العايل والبحث 
تقييم  منها  الهدف  كان  االإقليمي�ن  ومدراءها  الن�سر 
املكتبة  حتت�يها  التي  البيانات  قــ�اعــد  كــفــاءة  مــدى 

العلمية االفرتا�سية العراقية.

تعتبر البوابة 

االلكترونية للمكتبة 

العلمية االفتراضية 

www.ivsl. ( العراقية

org( بيئة رقمية 

مفتوحة على عدد كبير 

من قواعد البيانات

مشروع المحرك البحثي 

للمجالت االكاديمية 

http://www. العراقية

iasj.net بهدف اتاحة 

النتاج الفكري العراقي 

المنشور في المجالت 

العلمية الوطنية الى 

باحثي العالم 
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مستخلصات ورقات العمل المقدمة للمؤتمر

ومنظ�مة العمل يف املكتبات وم�ؤ�س�سات املعل�مات يف البيئة الرقمية 
العمل  جماالت  كافة  وتاأثر  االآن،  نعاي�سه  الذي  املعرفة  وع�سر 
وقطاعاته، بداية من م�سادر املعل�مات وقن�ات االت�سال واأ�ساليب 
ال��س�ل واالإتاحة، وطرق التنظيم واأدوات العمل الفنية، و�س�اًل اإىل 
العمالء وامل�ستفيدين والقيا�سات ال�ظيفية والفنية وج�دة اخلدمات 
املقدمة، اأ�سبحت املكتبات وم�ؤ�س�سات املعل�مات بل الهيئات الراعية 
يف  جذرية  تغيريات  اإحداث  على  جمربة  العليا  االإدارية  واجلهات 
اأ�ساليبها االإدارية التقليدية والبحث عن طرق اإبداعية حديثة وذلك 
بالرتكيز على العن�سر الب�سري الذي يعترب ج�هر العملية االإبداعية.
واملتغريات  الفرد  بني  تفاعلي  منظ�ر  من  االإبداع  تناولنا  ما  واإذا 
املحيطة، ال ميكننا اأن نغفل متغرًيا تنظيمًيا اأ�سا�سيًا له اأثر فعال على 
القدرات االإبداعية لالأفراد، هذا املتغري يتعلق باأثر اأفكار ومنطلقات 
القائد على القدرات االإبداعية ملروؤو�سيه، ك�ن القادة ذووا تاأثري بالغ 
على االآخرين ومن ثم تنمية قدراتهم االبداعية من خالل الت�سجيع 
والتعاطي  م�سكالته  وحل  العمل  �سع�بات  مل�اجهة  واملت�ا�سل  املقنن 

مع ال�اقع وفق بدائل اإبداعية وخيارات فعالة.
ومن هنا تنطلق هذه الدرا�سة ملحاولة االإجابة على الت�ساوؤل االأ�سا�ص لها، 
لدي  االإبداعية  القدرات  وتنمية  االإدارية  القيادة  بني  العالقة  بيان  وه� 
العاملني مب�ؤ�س�سات املعل�مات واملكتبات االأكادميية على وجه اخل�س��ص.

.......................................
RDA قواعد وصف المصادر و إتاحتها
األسس والمفاهيم والتحديات التي تواجه 

الفهارس العربية 
.......................................

ثروت العليمي المرسي 

كلية الدرا�سات االإ�سالمية و العربية بدبي 

�سهدت العمليات الفنية يف املكتبات على امل�ست�ى الدويل يف ال�سن�ات 
االأخرية من القرن الع�سرين و بداية القرن ال�احد الع�سرين تغيريات 
متتالية بداية من من�ذج املفاهيم FRBR، FRAD حتى ظه�ر ق�اعد 
RDA  ال�ريث اجلديد لق�اعد الفهر�سة  اإتاحتها  و  و�سف امل�سادر 
االأجنل�-اأمريكية  AACR2 ومن ثم ت�سعى تلك الدرا�سة ال�ستك�ساف 
الث�رة القادمة -اإن جاز التعبري- يف العمليات الفنية باملكتبات بداية 
من التحديثات التي طالت قالب مارك  MARC Format ا�ستعدادا 

.......................................
المدوّنات اإللك�ترونية: سلبياتها 

وإيجابياتها من وجهة نظر طلبة قسم 
دراسات المعلومات بجامعة السلطان قابوس

.......................................
أحمد بن خلفان بن راشد العيسائي

اأمني مكتبة مبكتبة املعرفة العامة – �سلطنة عمان

ال�سبكات  اأن�اع  كاأحد  االإلكرتونية  املدّونات  الدرا�سة  هذه  تتناول 
اإطار  تقدمي  اإىل  و�ستهدفت   ،2.0 ال�يب  بيئة  يف  االجتماعية 
واملدونات  االجتماعية  ال�سبكات  م�سطلحي  يطرح  مت�ازن  نظري 
خ�سائ�ص  ت��سيح  مع  والن�ساأة،  املفه�م  حيث  من  االإلكرتونية 
ت��سيح  اإىل  اإ�سافة  املكتبات.  قطاع  يف  وا�ستخداماتها  املدّونات 
درا�سات  ق�سم  طلبة  نظر  وجهة  من  املدّونات  و�سلبيات  اإيجابيات 
ال�سلطان  جامعة  يف  االجتماعية  والعل�م  االآداب  بكلية  املعل�مات 
ا�ستخدام  تعزيز  اإىل  �سعيًا  وذلك  و2008م،   2007 دفعتي  قاب��ص 
يف  ا�ستخدامها  وجتّنب  االإيجابي،  اجلانب  يف  االإلكرتونية  املدونات 
التحليلي،  ال��سفي  املنهج  الدرا�سة  و�ست�ستخدم  ال�سلبي.  اجلانب 

اإ�سافة اإىل ا�ستخدم اال�ستبانة كاأداة جلمع البيانات.
املدّونات  و�سلبيات  اإيجابيات  الدرا�سة  هذه  تظهر  اأن  امل�ؤمل  ومن 
االإلكرتونية، واأن ت��سي ب�سرورة فر�ص ت�سريعات على ا�ستخدامها، 
مبا ي�سمن حماية امل�ستخدمني من خماطرها و�سلبياتها، والعمل على 
والثقافة  باالأخالقيات  تلتزم  علمية  عربية  اجتماعية  �سبكات  اإيجاد 
اإقامة  على  بالعمل  املهنية  وامل�ؤ�س�سات  اجلمعيات  ودع�ة  العربية، 
الدورات التدريبية الأخ�سائيي املعل�مات يف كيفية ا�ستخدام املدّونات، 

وتفعيل اال�ستفادة منها ون�سر ا�ستخدامها يف احلقل التعليمي.

.......................................
اإلدارة اإلبداعية في المكتبات األكاديمية 

دراسة نظرية وتطبيقية
.......................................

د. أحمد سعيد عبد الحميد سالم

ق�سم املكتبات واملعل�مات – كلية االأداب – جامعة عني �سم�ص

البنى االأ�سا�ص لعنا�سر  يف ظل ما ن�سهده من تط�رات وتغريات يف 
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اجلامعية اإلكرتونيًا. ب�سكل عام ميكن الق�ل اأن فكرة اإتاحة االأطروحات 
اجلامعية اإلكرتونيًا بداأت تطرح بجدية يف اجلامعات اخلليجية وتلقى 
القرار يف هذه اجلامعات يدعمهم جزء كبري من  رواجًا بني �سناع 

اأع�ساء الهئية االأكادميية وطلبة الدرا�سات العليا.

.......................................
قدرة العاملين في المكتبات المحوسبة 

على مواكبة التطورات التقنية
.......................................

 جهاد سليم نصار

مدنا عادل جميل

رئي�ص  ق�سم الدوريات يف جامعة الزيت�نة االأردنية             
رئي�سة ق�سم ق�اعد البيانات يف جامعة الزيت�نة الالأردنية

قدراتهم  تط�ير  اإىل  واملتخ�س�سني  املكتبيني  من  الكثري  ي�سعى 
لالإرتقاء  احلديثة  احلا�س�بية  التقنيات  ا�ستخدام  يف  واإمكانياتهم 
وتداولها  الرقمنة  ثقافة  الإر�ساء  االإلكرتونية  تقدمي اخلدمة  مب�ست�ى 
وت�فري املعل�مات للم�ستفيدين والباحثني وبثها على �سكل خمرجات 
مقروءة اآليًا من خالل القدرة على العمل على اأنظمة اإلكرتونية ت�سمل 
الأن  ونظرًا  تزويد،  ونظام  اإعارة  ونظام  والت�سنيف  الفهر�سة  نظام 
الث�رة املعل�ماتية خلفت وانبثقت عنها ثروة معرفية هائلة، كان لزامًا 
القدرة  اأن يك�ن�ا م�ؤهلني ومدربني وميلك�ن  املكتبات  اأخ�سائي  على 
ال��سطاء بني  التط�رات الأنهم  االأنظمة وم�اكبة  ا�ستخدام هذه  على 

امل�ستفيدين »الباحثني« وبني م�سادر املعل�مات »املح��سبة«.

.......................................
مدى جاهزية برامج علوم المعلومات 

لتخريج عمال المعرفة
دراسة تقييمه لبرنامج قسم دراسات المعلومات 

في ليبيا 
.......................................

د.حنان الصادق بيزان

رئي�ص ق�سم درا�سات املعل�مات - االأكادميية الليبية للدرا�سات العليا

تقع  اجتماعية  م�ؤ�س�سات  واجلامعي  العايل  التعليم  م�ؤ�س�سات  تعد 

�سهر  نهاية  الدولية  املكتبات  يف  للق�اعد   النهائي  التطبيق  الإعالن 
مار�ص 2013 كما تتناول الدرا�سة اإ�سكاليات املفاهيم و امل�سطلحات 
التي ترجمت و عربت و مدى ا�ستعداد الفهار�ص العربية للتح�ل القادم.

.......................................
مشاريع إتاحة األطروحات الجامعية 

إلكترونيًا
واقع تطبيق هذه المشاريع في الجامعات الخليجية

.......................................
جمال بن مطر بن يوسف السالمي 

حما�سر بق�سم درا�سات العمل�مات يف جامعة ال�سلطان قاب��ص

التي  الدكت�راة  ر�سالة  نتائج  لعر�ص  ت�سعى  ال�رقة  ال�رقة:  اأهداف 
ناق�ست م�ساريع االأطروحات اجلامعية الرقمية يف دول اخلليج العربي. 
�ستناق�ص هذه ال�رقة واقع تطبيق هذه امل�ساريع يف اجلامعات اخلليجية 

واملراحل التي و�سلت اإليها اجلامعات يف تطبيق هذه امل�ساريع.
اأ�سل�ب الدرا�سة: لغر�ص احل�س�ل على البيانات املنا�سبة مت ا�ستخدام 
االأ�سل�ب الكيفي والذي �سمل القيام بزيارات ميدانية للجامعات اخلليجية 
ومن ثم اإجراء مقابالت �سبه مقننة مع امل�س�ؤولني و�سناع القرار يف هذه 
االإمام  قاب��ص وجامعة  ال�سلطان  �سملت جامعة  الزيارات  اجلامعات. 
حممد بن �سع�د االإ�سالمية وجامعة الك�يت وجامعة البحرين وجامعة 
قطر وجامعة االإمارات العربية املتحدة. املقابالت من جهتها �سملت 
مدراء وعمداء املكتبات وعمداء الدرا�سات العليا ومدراء مراكز التقنيات 

واأع�ساء الهيئة االأكادميية وطلبة الدرا�سات العليا.
النتائج: نتائج الزيارات امليدانية يف الدول اخلليجية وكذلك املقابالت 
مع امل�س�ؤولني يف بع�ص اجلامعات اأو�سحت تباينًا كبريًا بني اجلامعات 
الرقمية.  االأطروحات اجلامعية  اخلليجية يف عملية تطبيق م�ساريع 
رقمنة  عملية  يف  متقدمة  ملراحل  و�سلت  جامعات  هناك  فبينما 
اإلكرتونيًا، جند يف املقابالت  االأطروحات اجلامعية و�س�اًل الإتاحتها 
اأخرى مل تفكر قط يف الفكرة ك�نها بداأت حديثًا يف طرح  جامعات 
برامج الدرا�سات العليا. بينهما جند بع�ص اجلامعات بدت مرتددة بني 
امل�سي قدمًا يف هذه امل�ساريع اأو الرتيث حتى تن�سج الفكرة دوليًا وتعالج 
بع�ص امل�سكالت املرتبطة بهذه الربامج. كذلك بينت نتائج الدرا�سة 
العليا يف  الدرا�سات  وثيقًا بني مدى حداثة برامج  ارتباط  اأن هناك 
االأطروحات  اإتاحة  مل�ساريع  طرحها  مدى  وبني  اخلليجية  اجلامعات 
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مستخلصات ورقات العمل المقدمة للمؤتمر

التي  والتط�رات  التح�الت  البحث  هذا  يتناول  املعل�مات،  مرافق 
املكتبات  اق�سام  يف  االأكادميي  بالتاأهيل  االهتمام  اىل  دفعت 
واليمنية.  والعراقية  االإماراتية  اجلامعات  يف  واملعل�مات 
التدري�ص  م�ست�ى  واقع  على  التعرف  يف  البحث  م�سكلة  وتتمثل 
الدرا�سية،  الربامج  يف  والتغريات  والتط�رات  االأق�سام  هذه  يف 
هذه  اي�سا  تقدمها  التي  العلمية  الدرجات  يف  واال�ستحداثات 
هذه  م�اكبة  مدى  وكذا  ت�اجهها،  التي  واالإ�سكاليات  االأق�سام، 
التقنية  بالتط�رات  يت�سم  الذي  املعرفة  ع�سر  ملتطلبات  االأق�سام 
يف  وتطبيقيا  نظريا  املفاهيم  هذه  مثل  اإدماج  ومدى  واملعل�ماتية 
هذه  تقدمه  ما  م�ست�ى  ا�ستنباط  ثم  املقدمة،  الدرا�سية  الربامج 
االأق�سام من مهارات وم�ؤهالت جتعل الدار�ص بها على م�ست�ى عال 
املعل�مات  مرافق  خمتلف  يف  للعمل  ت�ؤهله  واجلاهزية  القدرة  من 
يف  االأكادميي  التاأهيل  واقع  �س�ء  ويف  لها.  مط�را  ال�قت  وبنف�ص 
ت�ساهم يف  بت��سيات  ت�س�ر واخلروج  البحث  يقدم  االأق�سام،  هذه 
كادر  ت�فر  يحقق  ومبا  الإمكاناتها  وفقا  بها  التاأهيل  برامج  تط�ير 
ومب�ست�ى تعليمي ومهني ي�ؤهله للعمل يف خمتلف مرافق املعل�مات.

.......................................
دور مؤسسات حفظ التراث في تعزيز إدارة 
المعرفة من خالل فهارس المخطوطات 

العربية  المتاحة على الخط المباشر
 دراسة وصفية تحليلية

.......................................
د. سلوى السعيد عبد الكريم 

املعل�مات  درا�سات   كلية االآداب والعل�م االجتماعية – ق�سم 
جامعة ال�سلطان قاب��ص – �سلطنة عمان 

وقيا�سها   املعرفة  اإدارة  اأن�سطة ومك�نات  اإىل حتليل   الدرا�سة  ت�سعى 
املبا�سر  املتاحة على اخلط  العربية   من خالل فهار�ص املخط�طات 
العربي  الرقمي  املحت�ى  من  جانبًا  متثل  معرفية  ب�ابات  باعتبارها 
املتاح على االأنرتنت  هذا اإىل جانب رقمنة جانب كبري من املخط�طات 
الفهار�ص  خالل  من  مبا�سرة  والتحميل  لالطالع  واإتاحتها  العربية 
املتاحة على اخلط املبا�سر ،و�ستعتمد  الدرا�سة على  املنهج ال��سفي 
فهار�ص  حتليل  �سيتم  حيث  الدرا�سة  لطبيعة  ملنا�سبته  التحليلي 
املخط�طات يف �س�ء مك�نات اإدارة املعرفة وت�سمل : الت�سارك واإدارة 

يف  كربى  وم�سئ�لية  رياديا،  دورا  وتعلب  التعليمي،  الهرم  قمة  يف 
وتنمية  التكن�ل�جي  والتقدم  الفكري  الراأ�سمال  تنمية  حتقيـق 
الذاتية  اله�ية  على  احلفاظ  بني  وامل�ازنة  املعريف،  االقت�ساد 
جميع  يف  العايل  التعليم  فان  لذا  العاملي.  املجتمع  على  واالنفتاح 
اأنحاء العامل املتقدم واالأقل تقدما، ي�سهد تغريات وحت�الت نتيجة 
ميثل  هذا  ولعل  املعا�سرة،  واحل�سارية  املعل�ماتية  للتط�رات 
االأقل  املجتمعات  يف  العايل  التعليم  مل�ؤ�س�سات  احلقيقي  التحدي 
تعزيز احلاجة  تعاظم  اإىل  اأدى  تقدما على وجه اخل�س��ص، مما 

الإيجاد م�ارد ب�سرية مل�اكبة احتياجات �س�ق العمل.
املتقدمة  املجتمعات  مييز  ما  ان  احلرج  املنعطف  هذا  يف  ويت�سح 
اأخذها ال�سريع باأ�سباب التط�ر والعمل على م�اكبة تلك امل�ستجدات 
املن�س�دة.  االأهداف  بل�غ  لها  ويحقق  احلديثة مبا يخدم م�ساحلها 
فقد انطالقة معظم براجمها االأكادميية من منظار اأو�سع  يتخطـى 
املفاهيم التقليدية ملهنة املكتبات واملعل�مات والتح�ل نح� م�ستقبل 
معرفية  را�سميل  وتاأهيل  اإعداد  خالل  من  الرقمية،   املهنية  البيئة 

)عمال املعرفة( تتالئم مـع ع�سر املعرفة. 
ق�سم  برنامج  وتقييم  اأ�سا�سي حتليل  ب�سكل  الدرا�سة  ت�ستهدف  لذا 
الليبية  باالأكادميية  االإن�سانية  العل�م  مبدر�سة  املعل�مات  درا�سات 
حيث  من   ،»Model« من�ذج  ملعايري  وفقا  العليا  للدرا�سات 
من  العمل،  �س�ق  ملتطلبات  وتلبيته  املت�سارعة  للتط�رات  م�اكبته 
ت�ستنبط  ال�سبيل  هذا  ويف  الرقمية،  البيئة  مع  مت�ائمني  مهنيني 
تخريج  يف  اجل�دة  و�سمان  االأكادميي  لالعتماد  جاهزيته  مدى 
احلديثة   املهنية  االجتاهات  ا�ستقراء  �س�ء  يف  املعرفة،  عمال 

التخ�س�ص.  مل�ستقبليات  التخطيط  وتاأثريها يف 

.......................................
التأهيل األكاديمي في اقسام المكتبات 

والمعلومات في الجامعات اإلماراتية 
والعراقية واليمنية

 في عصر المعرفة : الواقع ورؤية للتطوير
.......................................

د. جاسم محمد جرجيس

رئي�ص ق�سم املكتبات واملعل�مات يف اجلامعة االأمريكية يف االإمارات

من اأجل اإيجاد طاقات ب�سرية م�ؤهلة وقادرة على العمل يف خمتلف 
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مع  و  الدرا�سني.  و  للباحثني  املرجعية  خدماتها  تط�ير  اإىل 
الن�سر  و  االت�سال  جماالت  يف  الب�سرية  �سهدته  الذي  التط�ر 
ما  من  لالإفادة  الرقمية  املرجعية  اخلدمة  ظهرت  الرقمي 
رفع  و  الت�ا�سل  �سبل  لتي�سري  املجال  هذا  يف  التكن�ل�جيا  اأنتجته 
و  خدماتها،  من  االإفادة  اىل  املتطلعني  و  املكتبات  بني  كفاءتها 
اأمناء  مع  الت�ا�سل  للم�ستفيد  تتيح  اآليات  و  برامج  بتط�ير  ذلك 
اأي مكان دون ا�سطراره اىل  اأي  وقت ومن  املكتبات عن بعد يف 
اجلمعيات  اهتمت  فقد  هنا  من  و  املكتبة.  مبنى  اىل  ال��س�ل 
املرجعية  للخدمة  معايري  و  اإر�سادية  خط�ط  الإيجاد  املتخ�س�سة 
االفرتا�سية ميكن من خاللها قيا�ص و تنظيم اخلدمة يف خمتلف 
االإر�سادية  اخلط�ط  املعايري  تلك  اأ�سهر  لعل  و  املكتبات.  اأن�اع 
 The املراجع     و  امل�ستفيدين  خدمات  جمعية  و�سعتها  التي 
Reference and User Association )RUSA( http://

www.ala.org/rusa/about
تهدف هذه ال�رقة اإىل قيا�ص اخلدمة املرجعية الرقمية للمكتبات 
املتحدة  العربية  االمارات  جامعة  و  قاب��ص  ال�سلطان  جامعة 

.RUSA للتعرف على مدى تطابقها مع املعايري التي و�سعتها 
  و �ستعتمد الدرا�سة منهج حتليل املحت�ى من خالل تتبع م�سارات 
اخلدمة و اأدواتها يف م�اقع املكتبات م��س�ع الدرا�سة، اإ�سافة اىل 
عن  دقتها  و  االإجابة  �سرعة  ملعرفة  التجريبي  املنهج  من  االإفادة 

طريق ار�سال ا�ستف�سارات الأق�سام املراجع باملكتبات املذك�رة.

.......................................
انعكاس التوثيق االلكتروني في تحقيق 

الميزة التنافسية: دراسة استطالعية 
لشعب  الموارد البشرية في عينة من  

كليات جامعة الموصل
.......................................

د.سندية مروان سلطان الحيالي

 ا. نور علي عبود  

مي عبد العزيز برجس

كلية االإدارة واالقت�ساد  - كلية االإدارة واالقت�ساد - جامعة امل�

تقدمه  ملا  املنظمات،  يف  بالغة  اأهمية  االلكرتوين  الت�ثيق  حتتل 
املهمة  وال�ثائق  ال�سجالت  وتامني  حفظ  �سرعة  يف  مميزات  من 

املحت�ى والب�ابات و�سبكات الت�ا�سل االجتماعي، واأن�سطة اإدارة املعرفة 
وت�سمل التزويد والتكامل والتنظيم وال��س�ل واال�ستخدام.

و�ست�سعى الدرا�سة لالإجابة على االأ�سئلة البحثية االآتية :
1- ما ه� دور م�ؤ�س�سات حفظ الرتاث يف تعزيز اأن�سطة ادارة املعرفة 

فيما تقدمه من خدمات بفهار�سها املتاحة على اخلط املبا�سر ؟
2-  ما مدى تلبية الفهار�ص املتاحة على اخلط املبا�سر ملك�نات ادارة 
املعرفة من حيث : الت�سارك واالإدارة والب�ابات والت�ا�سل االجتماعي ؟
3- ما مدى تلبية فهار�ص املخط�طات املتاحة على اخلط املبا�سر الأن�سطة 

اإدارة املعرفة: التزويد والتكامل والتنظيم وال��س�ل واال�ستخدام ؟
فهار�ص  يف  ومك�ناتها  املعرفة  اإدارة  اأن�سطة  تكامل  مدى  ما   -4

املخط�طات العربية املتاحة على اخلط املبا�سر؟ 
االأوقاف  وزارتي   من  كل  فهار�ص  من   الدرا�سة  جمتمع  ويتاألف 
وال�سئ�ن الدينية والثقافة والرتاث الق�مي  يف �سلطنة عمان حيث 
رقمنة  يف  �سرعت  خمط�طًا  األف   18 وحدها  االأخرية  هذه  تقتنى 
من  املتاحة  املخط�طات  فهار�ص  اإىل  باالإ�سافة  منها  كبري  جانب 
خالل” ك�كب املعرفة” و فهار�ص خمط�طات دارا الكتب الق�مية 
كنم�ذج   ، خمط�ط  الف  مائة  على  يرب�ا  ما  ت�سم  التي  مب�سر 
وذلك  املبا�سر  اخلط   على  املتاحة  العربية  املخط�طات  لفهار�ص 
اإدارة  الأن�سطة  الرتاث  حفظ  م�ؤ�س�سات  تعزيز  مدى  على  لل�ق�ف 
وانعكا�ص  املخط�طات  فهار�ص  وادارة  اإتاحة  ومك�ناتها يف  املعرفة 
ذلك على اأن�سطة التعاون والت�سارك على امل�ست�ى العربي والدويل.

....................................... 

معايير الخدمة المرجعية الرقمية بمكتبات 
جامعة السلطان قابوس وعمادة وجامعة  

األمارات العربية المتحدة:

دراسة استطالعية
.......................................

سليم بن مسلم المحرقي  

 د. خلفان بن زهران الحجي

وزارة الرتبية و التعليم - جامعة ال�سلطان قاب��ص

ب�سفة خا�سة  منها  واالأكادميية  اأن�اعها،  املكتبات مبختلف  ت�سعى 
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مستخلصات ورقات العمل المقدمة للمؤتمر

.......................................
دور النشر االلكتروني في تحسين جودة 

المعلومات المحاسبية الرقمية وأثره على 
أداء اإلدارة االلكترونية

.......................................
صالح إبراهيم يونس الشعباني  

عبد الواحد غازي محمد النعيمي

العراق - جامعة امل��سل - كلية االإدارة واالقت�ساد

عمل  حتكم  التي  املفاهيم  االأخرية  ال�سن�ات  يف  تغريت  لقد 
االأفراد  ادارة  التقليدية  االإدارة  كما يف  امل�سكلة  تعد  ومل  االإدارات 
الذي  امل�ستمر  التغيري  اإدارة  امل�سكلة هي  اأ�سبحت  واإمنا  واالأم�ال  
امل�ستمرة.  اخلارجية  املتغريات  خ�سم  مع  ال�سركة  داخل  يحدث 
ب�سكل  التغيري  اإدارة  يف  واالت�ساالت  املعل�مات  ث�رة  حتكمت  وقد 
من  املتاحة  املعل�مات  ت�ظيف  االآن  ال�سروري  من  واأ�سبح  حا�سم 
ماذا   « التنب�ؤ  و  االأ�سباب  حتليل  ثم  ال�سركة  اأهداف  حتقيق  اجل 
�سيحدث »لبناء الروؤيا امل�ستقبلية وبالتايل �سنع القرارات املختلفة 
اإىل  ت�سري  االلكرتونية  االإدارة  ففكرة  يحدث«.  اأن  نريد  ماذا  »اأي 
مفه�م تكامل املعل�مات والبيانات بني االإدارات املختلفة واملتعددة 
وا�ستخدام تلك املعل�مات والبيانات يف ت�جيه �سيا�سات واإجراءات 
وت�ظيفها  املعرفة ب�س�رة م�ستمرة  ال�سركة من خالل تخليق  عمل 
املعل�ماتية  البنية  تط�ير  على  ذلك  يف  معتمدة  االأهداف  لتحقيق 
اإىل  ا�ستنادا  االأعمال  اأداء  ثم  ومن  الروؤية  تكامل  حتقق  ب�س�رة 
بع�ص  اعتماد  م�سكلة   البحث  هذا  ويعالج  الرقمية.  املعل�مات 
الرقمية  املحا�سبية  املعل�مات  من  خالية  معل�مات  على  االإدارات 
ورمبا  الدقة  عدم  ي�س�به  االإدارة  تلك  نتاج  يجعل  مما  املالئمة 
اآثارها باجلهد  تنعك�ص  التي  الر�سيدة  القرارات  التاأخري يف �سنع 
اإدارة تلك ال�حدات وامل�ؤ�س�سات . وافرت�ص البحث  والتكلفة على 
رقمية  حما�سبية  معل�مات  على  االلكرتونية  االإدارة  اعتماد  اأن 
اأدائها  كفاءة  من  يزيد  االلكرتوين   الن�سر  خالل  من  مالئمة 
حماور  وفق  البحث  تق�سيم  مت  .وعليه  ر�سدا  اأكرث  نتاجها  ويجعل 
فيما  االإلكرتوين.  للن�سر  املعريف  االإطار  منها   االأول  ناق�ص  عدة 
خ�سائ�ص  حت�سني  يف  االلكرتوين  الن�سر  دور  الثاين  تناول 
املعل�مات  دور  اىل   الثالث  خ�س�ص  وقد  املحا�سبية.  املعل�مات 

االلكرتونية. االإدارة  اأداء  تفعيل  يف  الرقمية  املحا�سبية 

)املتداولة وحمدودة التداول( و�سه�لة ا�سرتجاعها ملا يع�د بالنفع 
اتخاذ  كفاءة  ورفع   االأعمال  وتنظيم  املعل�مات  حلفظ  العام 

. التناف�سية  امليزة  حتقيق  وبالتايل  املنظمة  يف  القرارات 
ترافق  التي  ال�سلبيات  يف  تكمن  الدرا�سة  لهذه  االأ�سا�ص  امل�سكلة 
ال�ثائق  وا�سرتجاع  التقليدي يف عملية حفظ  االأر�سيف  ا�ستخدام 
على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف  لذا  املبح�ثة  املنظمة  يف 
ومدى  الدرا�سة  جمال  املنظمة  يف  االلكرتوين  الت�ثيق  واقع 
يف  الباحث�ن  اعتمد  لقد  متطلباتها،   ت�افر  ومدى  تطبيقها 
بناء  لغر�ص  احلالة(  )درا�سة  منهج  على  احلالية  الدرا�سة 
“ال�سادر  ل�سجالت  االإلكرتونية  لالأر�سفة  نظام  وت�سميم 
البيانات  ق�اعد  برجمية  على  االأ�سا�سي  باالعتماد  وال�ارد” 
التقليدي  االأر�سيف  وحت�يل  الدرا�سة،  جمال  املنظمة  خلدمة 
نظام  ا�ستخدام  طريق  عن  وذلك  الكرتوين  اأر�سيف  اإىل  فيها 
اأية  الت�ثيق االلكرتوين يف نقل وحفظ �س�رة طبق االأ�سل ملحت�ى 
ذلك  اإىل  الرج�ع  ميكن  بحيث  الرقمية  التقنية  با�ستخدام  وثيقة 
عليها،  املتعارف  البحث  طرق  من  اأكرث  اأو  وبطريقة  وقت  اأي  يف 
ال�رقية  املحت�يات  مل�ساكل  حل�ل  و�سع  يف  امل�ساهمة  وبالتايل 
يف  الب�سرية  امل�ارد  �سعب  بع�ص  الباحث�ن  اختار  وقد  لل�ثائق. 

امل��سل جامعة  كليات  من  عينة 
يف  الباحث�ن   اإليها  ت��سل  التي  اال�ستنتاجات  اأهم  من  اإن 
التقليدي  االأر�سفة  بنظام  العمل  ا�ستمرار  هي  احلالية  الدرا�سة 
التجهيزات  ت�افر  من  الرغم  على  الدرا�سة  جمال  املنظمة  يف 
امليدانية  املعاي�سة  خالل  ومن  االلكرتونية،  لالأر�سفة  التقنية 
اأن  ل�حظ  الدرا�سة  جمال  املنظمة  يف  الباحث�ن  اأم�ساها  التي 
ونظم  االلكرتوين  بالت�ثيق  املتخ�س�سة  والفنية  التقنية  الك�ادر 
الدرا�سة  جمال  للمنظمة  التابع  االأر�سيف  ق�سم  يف  املعل�مات 
الباحث�ن   قام  اال�ستنتاجات  هذه  من  وانطالقا  لذا  منخف�ص. 
ال�ثائق  اإدارة  بتط�ير  متثلت  املقرتحات  من  جمم�عة  بتقدمي 
اأق�سام  واملحف�ظات واالأر�سيف يف املنظمة جمال الدرا�سة، وفتح 
لل�ثائق،  االإلكرتونية  باالأر�سفة  تخت�ص  االإدارات  تلك  �سمن 
وتعزيز  االلكرتوين  الت�ثيق  مبفه�م  م�ظفيها  وعي  م�ست�ى  ورفع 
احلديثة،  املعل�ماتية  بالتقنيات  املعرفية  وقدراتهم  مهاراتهم 
ت�ساعدهم  التي  التدريبية  بالدورات  اال�سرتاك  على  وت�سجيعهم 

وا�ستيعابه. التقني  التط�ر  م�اكبة  على 
التناف�سية  ،امليزة  االلكرتوين.  الت�ثيق  املفتاحية:   الكلمات 
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التخ�س�ص. لروؤية  العمل( 
يف  الت�سانيف  تلك  اأهمية  من  اأهميتها  الدرا�سة  هذه  ت�ستمد  كما 
تخطيط امل�ارد الب�سرية، و تنظيم ت�سغيل الق�ى العاملة، ور�سم وتن�سيق 

�سيا�سات اال�ستخدام وحتديد االأج�ر، واإيجاد لغة مهنية م�حدة.
اأهداف الدرا�سة:

املكتبات . 1 مبهنة  اخلا�سة  ال�ظائف  م�سميات  على  التعرف 
واملعل�مات داخل هذه الت�سانيف.

التعرف على روؤية القائمني على تلك الت�سانيف  ملهنة املكتبات . 2
واملعل�مات.

املكتبات . 3 مبهنة  اخلا�سة  ال�ظائف  �سغل  متطلبات  على  التعرف 
واملعل�مات واملعارف والقدرات واملهارات املطل�بة.

على . 4 على طراأت  والتغريات  التط�رات  تاأثري  على مدى  التعرف 
اأق�سام املكتبات واملعل�مات على تلك الت�سانيف.

التعرف على م�ستقبل مهنة املكتبات واملعل�مات يف ظل ت�سانيف . 5
املهن امل�ج�دة.

.......................................
  تأثير إصالحات نظام LMD على برامج 

التكوين بأقسام المكتبات  الجامعية في 
إنتاج المعرفة وتخريج عمالها 

 تجربة معهد المكتبات والتوثيق بجامعة 
قسنطينة2
.......................................

أ.د.عبد المالك بن السبتي 

مدير معهد علم التمكتبات والت�ثيق - جامعة ق�سنطينة2 اجلزائر
د.كمال بوكرزازة

اأ�ستاذ حما�سراأ رئي�ص ق�سم التقنيات االأر�سيفية - جامعة ق�سنطينة  2 اجلزائر

يهدف اإ�سالح التعليم العايل يف اجلزائر  اإىل متكني جامعاتنا من 
للمحيط  العميقة  التح�الت  عن  الناجمة  العديدة  التحديات  رفع 
واندماجي  تدريجي    ، ت�س�ره  �سامل  اإ�سالح  اإنه   ، العاملي اجلديد 
يف تنفيذه ، وه�ي�سمن تك�ينا م�اكبا للمعايري الدولية مع احلفاظ 
على طابع اخلدمة العم�مية للجامعة ، وعلى ت�ساوي فر�ص االلتحاق 
املعل�مات  و  املكتبات  اأق�سام  عديد  �سرعت  فقد  للجميع.ولهذا 
عن  ف�سال   LMD نظام  جماالت  فتح  يف  �سن�ات  منذ  اجلزائرية 

.......................................
مهنة المكتبات والمعلومات في 

التصانيف المحلية واإلقليمية والدولية 
للمهن : دراسة تحليلية مقارنة

.......................................
د. ضياء الدين عبدالواحد

 مدر�ص املكتبات واملعل�مات - كلية االآداب- جامعة عني �سم�ص

ظهر يف ال�سن�ات االأخرية الكثري من االأ�س�ات التي تنادي ب�سرورة 
لتالئم  واملعل�مات  املكتبات  باأق�سام  اخلا�سة  الربامج  تط�ير 
لهذه  ت�ستجيب  االأق�سام  . فبداأت  العمل  �س�ق  احتياجات ومتطلبات 
العديد  باإ�سافة  وبراجمها  ل�ائحها  من  وتط�ر  وتعدل  النداءات 
من املقررات التي تنا�سب امل�ستجدات التي طراأت على التخ�س�ص 
تزويد  من  للتخ�س�ص  االأربع  امل�ست�يات  على  تكن�ل�جي  تط�ر  من 
وعمليات وخدمات واإدارة. وال�س�ؤال االآن هل هذا التط�ر الذي حدث 
القائمني  نظرة  تغري يف  يقابله  االأخرية  الع�سر  ال�سن�ات  مدار  على 
وقدرات  ومهام  طبيعة  يف  للتغري  واإدراكهم  املهن،  ت��سيف  على 
املكتبات.  اأخ�سائي  وه�  التخ�س�ص؛  هذا  خمرجات  واإمكانات 
ومن هنا تاأتي هذه الدرا�سة يف حماولة لالإجابة على هذا الت�ساوؤل 
املكتبات  مهنة  ومهام  وت��سيفات  م�سميات  بني  املقارنة  خالل  من 
واملعل�مات يف جمم�عة من الت�سانيف املحلية واالإقليمية والدولية، 
مثل الت�سنيف الدويل املعياري للمهن ISCO ، والت�سنيف العربي 
للت�سنيف  امل�حـد  اخلليجـي  العـربي  والدليــل   ، للمهن  املعياري 
والت��سيف املهني ال�سع�دي ،  الت�سنيف  ودليل  املهني،  والت��سيف 

ودليل الت�سنيف املهني امل�حد – م�سر.
 اأهمية الدرا�سة:

احتياجاته  حتديد  يف  الت�ظيف  وقطاع  العمل  �س�ق  يعتمد 
ال�ظائف  على  التعرف  يف  املهن  ت�سانيف  على  امل�ظفني  من 
واالإعالن  وتخ�س�ساتها  واخت�سا�ساتها  ومهامها  وم�سمياتها 
مكاتب  عن  ت�سدر  ما  عادة  الت�سانيف  هذا  وان  ال�سيما  عنها. 
املعنية  املدنية  اخلدمة  ووزارات  العمل  ومنظمات  ووزارات 
اأ�سحاب  فنظرة  وبالتايل  العربية.  الدولة  من  عدد  يف  بالت�ظيف 
اأدوارهم  وطبيعة  ومهامهم  واملعل�مات  املكتبات  الأخ�سائي  العمل 
املكتبات  مهنة  على  منا  فحر�سا  وعليه  املنظ�ر.  هذا  من  تاأتي 
واملعل�مات يجب درا�سة هذا املنظار الذي ي�ستخدمه االآخر)�س�ق 
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.......................................
التكوين الجامعي بأقسام علوم المكتبات 

والمعلومات في الجزائر 
بين تحديات البيئة المهنية الرقمية 

ومتطلبات سوق الشغل 
.......................................

أ.د. كمال بطوش

دكت�راه دولة - اأ�ستاذ التعليم العايل
أ. نجمة عاللوش 

جامعة ق�سنطينة 2 - اجلزائر - اأ�ستاذة م�ساعدة. جامعة �سطيف  2 - اجلزائر

تعنى  التي  التخ�س�سات  كاأحد  املكتبات  علم  تخ�س�ص  ظهر 
اإن�ساء  ت�اىل  ثمة  ومن  وم�ا�سيعها،  اأ�سكـالها  باختالف  باملعل�مـات 
التخ�س�ص  بهذا  تعنى  التي  واملعل�مات  املكتبات  واأق�سام  مدار�ص 
املكتبات  بقطاعات  للعمل  امل�ؤهلني  االأفراد  اإعداد  اإىل  ت�سعى  والتي 
نتيجـة  املكتبات  علـم  يف  التك�ين  اأهمية  برزت  لقد  واملعل�مات. 
اأ�سبح  الذي  العمل،  اأداء  على  قادرين  متخ�س�سني  اإىل  احلاجـة 
اأداء  �سبيل  علمية خمتلفة، يف  ودرجات  اأكادمييا  تخ�س�سا  يتطلب 
لهما.  املنا�سب  واالإعداد  واملعرفة  باملعل�مات  املرتبطة  العمليات 
تك�ين  برامج  القتـراح  ملحة  احلاجة  اأ�سبحت  ذلك  من  انطـالقا 
علمية وفعالة، على �س�ء ما ي�ستجد من تط�رات يف جمال تكن�ل�جيا 

املعل�مات وذلك لتاأهيل اخلريج الأداء املهنة املكتبية بكل كفاءة.
لقد زادت اأهمية التك�ين يف تخ�س�ص املكتبات نتيجة احلاجة امللحة 
واملتزايدة اإىل تلك الطاقات الب�سرية امل�ؤهلة تاأهيال علميا والقادرة 
كما  بها،  املرتبطة  العمليات  بكافة  والقيام  املعل�مات  اإعداد  على 
زيادة  يف  الكبري  الدور  وتعددها،  امل�ستفيدين  احتياجات  لتن�ع  اأن 
واملعل�مات،  املكتبات  اأق�سام  داخل  املالئم  املهني  التاأهيل  �سرورة 
تكن�ل�جيا  التكن�ل�جي يف جمال  التقدم  اأفرزه  ما  كل ذلك يف ظل 
وحت�سني  بالتخ�س�ص  االهتمام  زيادة  يف  �ساهم  والذي  املعل�مات 
على  املعل�مات  تكن�ل�جيا  اأحدثتها  التي  للتاأثريات  نتيجة  ن�عيته 
االأعمال  الأداء  الك�ادر  اإعداد  فاإن  ثمة  ومن  املكتبية.  املهنة  عامل 
باأي�سر  والدقيقة  االآنية  املعل�مات  باإي�سال  و  عالية،  درجة  على 
الطرق واأقل اجله�د، يتطلب ا�ستيعاب التغريات احلا�سلة يف قطاع 
املكتبات واملعل�مات، وخا�سة ما يتعلق بتكن�ل�جيا املعل�مات. هذا ما 
يدع� اإىل النظر يف برامج التك�ين يف عل�م املكتبات ومدى اإملامها 

خمتلف   لت�سحيح   احتاج  التقليدي،والذي  النظام  تخ�س�سات 
�س�اء  وذلك  العايل،  للتعليم  وعميق   �سامل  تق�مي  االختالالت عرب 

على م�ست�ى الت�سيري اأواالآداء ومردودية اجلامعة اجلزائرية.
 LMD ومن هذا املنطلق ارتاأينا اإجراء درا�سة حتليلية تق�ميية  لنظام
وت��سيح  خمتلف تاأثريات اإ�سالحاته على برامج التك�ين  اجلامعية  
يف اإنتاج املعرفة و تخريج عمالها.مما يتطلب اإجراء درا�سة ميدانية 
خمتلف  مع  ،وذلك  ق�سنطينة2  بجامعة  والت�ثيق  املكتبات  مبعهد 
امل�ؤثرين يف هذه اال�سالحات ،وتق�مي حمت�يات الربامج مع ت�سليط 
ال�س�ء على احلل�ل الفاعلة للم�ساكل املنتظرة وتكييف نظام التعليم 
العايل اجلزائري لالإ�سهام يف القيم العاملية و جت�سيد جمتمع املعرفة.

الكلمات املفتاحية : اأق�سام املكتبات،برامج التك�ين ،اإنتاج املعرفة ، 
عمال املعرفة ، نظام LMD ،جامعة ق�سنطينة2،اجلزائر.   

                                      
.......................................

اختصاصيو المكتبات والمعلومات في 
العراق

 تحديات المشاركة والتفاعل مع المجتمع الرقمي
.......................................

أ.م.د.ف�ائ�زة أديب عبد الواحد البياتي

دكت�راه مكتبات ومعل�مات - دائـرة البحث والتط�ير/وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي

يهدف البحث اإىل التعرف عن مدى جاهزية اخت�سا�سي�  املكتبات 
لاللتحاق  العراقية  واملعل�مات  املكتبات  م�ؤ�س�سات  يف  واملعل�مات 
مبجتمع املعل�مات الرقمي والتفاعل معه ومدى قدرتهم على جت�سري 
ال�سيا�سية  االأو�ساع  ب�سبب  العراق  يف  ح�سلت  التي  املعل�مات  فج�ة 
عامة  ب�س�رة  العراقية  امل�ؤ�س�سات  منها  عانت  والتي  فيه  امل�سطربة 
وامل�ؤ�س�سات املتخ�س�سة يف هذا املجال ب�س�رة خا�سة ، ومدى اإمكانية 
ه�ؤالء املتخ�س�سني من القفز مب�ؤ�س�ساتهم اإىل االأمام وحرق مراحل 
التاأخر التي عا�سرتهم ، وي�سف البحث ماهية التحديات التي ت�اجه 
مهمة تاأهيلهم وتط�ير كفاءتهم املهنية والتحديات التي تقف اأمامهم 
لاللتحاق باأقرانهم يف انحاء العامل املختلفة . ثم ي�ستعر�ص البحث 
قدراتهم  لتنمية  حتقيقها  مت  التي  والتجارب  الفعاليات  من  عددا 
وامل�ساريع التي خطط الإجنازها وتلك املقرتحة للتنفيذ يف امل�ستقبل 

الفريب، ويختتم البحث بجملة من اال�ستنتاجات واملقرتحات . 
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مثل املكتبة الرئي�سية بجامعة ال�سلطان قاب��ص، مكتبة جامعة نزوى، 
مكتبة ظفار، مكتبة جامعة �سحار.

و�ستعتمد الدرا�سة املنهج التحليلي من خالل اال�ستعانةباإحدى الربجميات 
ال�سهرية على االإنرتنت، التي متكن من حتليل و�سائف البيانات يف م�اقع 

.Metachecker.net املكتبات اجلامعية وه� برنامج

.......................................
دور أخصائي المعلومات في التسويق 

اإللكتروني لخدمات المعلومات بمكتبة 
حصن الشموخ

.......................................
محمد بن عبداهلل الحسيني 

د. مهدي الطيب عبدالرحمن

اخلدمات  وتقدمي  املعل�مات  تقانة  يف  الكبرية  للتغريات  نظرًا 
وطرق  و�سائل  ا�ستنباط  املكتبات  على  لزامًا  اأ�سبح  املعل�ماتية، 
والت�سهيالت  خلدماتها  الت�س�يق  يف  التغريات  لهذه  م�اكبة  حديثة 
املكتبية التي تقدمها وكذا اإي�سال اخلدمة لروادها اأينما كان�ا ووفق 

رغباتهم واحتياجاتهم.
تهدف هذه ال�رقة لعر�ص ال��سائل احلديثة التي تتبعها مكتبة ح�سن 
ال�سم�خ للتعريف بخدماتها والت�سهيالت التي تقدمها، فاإىل جانب 
مكتبة  ا�ستخدمت  فقد  والدعاية،  الت�س�يق  يف  التقليدية  ال��سائل 
ح�سن ال�سم�خ ال��سائل الرقمية ك�سفحتها االإلكرتونية و�سفحاتها 

يف و�سائل الت�ا�سل االجتماعي االأ�سهر ا�ستخدامًا يف عمان. 
ح�سن  ملكتبة  احلايل  ال�اقع  و�سف  على  احلالية  ال�رقة  اعتمدت 
ال�سم�خ من خالل و�سف وا�ستعرا�ص لل�سبل و ال��سائل امل�ستخدمة 
االأبعاد  تقنية  با�ستخدام  تفردت  اإذ  ت�س�يق خدماتها،  قبلها يف  من 
اإىل �س�رة متاثل  بعد  للزائر من  الثالثية من خالل حت�يل مبناها 
بني  والتج�ال  املكتبة  زيارة  التقنية  هذه  خالل  من  يتمكن  ال�اقع 

اأق�سامها والتعرف على خدماتها.
تقدم ال�رقة مقرتحات لتط�ير و�سائل الت�س�يق االإلكرتوين احلايل 
للباحث  املعل�مة  ت��سيل  �ساأنه  من  والذي  بينها،  فيما  والربط 
بني  م�ستمرًا  الت�ا�سل  اإبقاء  جانب  اإىل  جهد  وباأقل  وقت  اأ�سرع  يف 
املكتبة وم�ستخدميها وت�سجيعهم على زيارتها واال�ستخدام التقليدي 

مل�سادرها املطب�عة.

مبقايي�ص تكن�ل�جيا املعل�مات ومدى قدرة خريج ق�سم املكتبات على 
ا�ستخدامها والت�اءم معها.

على  والطلب  االأهمية  وزيادة  املجتمع  يف  املعل�مات  ن�ساط  من�  لعل 
امل�ؤ�س�سات  عدد  زيادة  ومع  واملعل�مات،  املكتبات  يف  املتخ�س�سني 
والتفرعات  ناحية،  من  املجتمع  يف  املعل�مات  خدمات  تقدم  التي 
التخ�س�ص  ه�ية  على  للمحافظة  و�سعيها  للتخ�س�ص  املتداخلة 
وعدم اندماجه �سمن تخ�س�سات معرفية مثيلة من ناحية اخرى، 
قد �ساهم يف تغيري بع�ص وظائف املكتبات ومراكز املعل�مات و�سي�ع 
املكتبات الرقمية واالفرتا�سية، وناهيك عن زيادة ا�ستخدام النظم 
املتك�نني  مهارات  تط�ير  و�سرورة  التكن�ل�جية  والتطبيقات  االآلية 
با�ستمرار لتتالءم مع كل املتغريات. وعليه �سن�سعى من خالل هذه 
ال�رقة معاجلة مدى تطابق التك�ين احلايل يف اأق�سام علم املكتبات 
واملعل�مات يف اجلزائر مع املعايري الدولية واحتياجات �س�ق العمل 
من  بداية  فاعل،  ب�سري  راأ�سمال  من  املعرفة  اقت�ساد  ومتطلبات 
الربامج  حيث  من  ثم  لذلك،  املخ�س�سة  االأق�سام  ت�سمية  حيث 
تطبيق  مع  تزامنت  التي  ال�سيقة  والتخ�س�سات  البيداغ�جية 
نظام ا�سالحات التك�ين اجلامعي، ومن حيث االعرتاف بامل�ست�ى 
طرق  م�اكبة  اإىل  اإ�سافة  خمرجاتها  ج�دة  معايري  وحتقق  العلمي 
التعلم احلديثة املعتمدة على و�سائل واأ�ساليب تكن�ل�جيا املعل�مات 
متغريات  وكافة   ... االلكرتونية،  املن�سات  االلكرتوين،  )التعليم 

البيئة الرقمية جمال مهنة املعل�مات(.

.......................................
تطبيق الميتاداتا في مواقع المكتبات 

الجامعية بسلطنة عمان : دراسة تحليلية
.......................................

محمد بن خميس البوسعيدي

عبداهلل بن سالم الهنائي

مل�اقع  )امليتاداتا(  ال��سفية  البيانات  حتليل  اىل  الدرا�سة  �ستهدف 
ملعرفة  االإنرتنت،  �سبكة  على  عمان  ب�سلطنة  اجلامعية  املكتبات 
تطبيقاتها، ومدى التزامها بت�فري قيم امليتاداتا، وا�ستجابتها للمعايري 
الدولية كمعيار دبلن ك�ر، والتعرف على م�ست�ى اجل�دة يف تطبيقها، 

ودور اأخ�سائي املعل�مات يف بناء وتنظيم امليتاداتا يف تلك امل�اقع.
و�ستعتمد الدرا�سة على م�اقع املكتبات اجلامعية يف �سلطنة عمان، 
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.......................................
مؤسسات المعلومات والمعرفة ودورها 

في إتاحة المعرفة
دراسة حالة:  جمعية المكتبات العمانية ودورها 
في خدمة أخصائيي المعلومات بسلطنة عمان 

.......................................
د. نايفة بنت عيد سليم 

د. محمد بن ناصر الصقري

اأي  املتخ�س�سني يف  مهما يف جتميع  دورا  املهنية  تلعب اجلمعيات 
التي حتدث على م�ست�ى  بالتط�رات  و  بالتخ�س�ص  وربطهم  مهنة 
ذلك  يف  للعاملني  املهنية  بالتنمية  تق�م  كما  التخ�س�ص،  ذلك 
التي  العمل  ور�ص  و  امل�ؤمترات  و  الدورات  طريق  عن  التخ�س�ص 
تعقدها. ي�ساف اإىل ذلك دورها يف خدمة املجتمع الذي ت�جد فيه 

من خالل الدور الت�ع�ي و االإر�سادي و التثقيفي لفئات املجتمع.
الهيئات  و  املنظمات  من  املعل�مات  و  املكتبات  جمعيات  وتعترب 
املهنية  االأخ�سائيني  حياة  يف  كبريا  دورا  تلعب  التي  املهمة 
جمال  يف  بت�حيدهم  تق�م  اأن  يف  االأخ�سائيني  عليها  يع�ل  والتي 
بالدول  املعل�مات  مراكز  و  املكتبات  عليها  تعتمد  كما  املعل�مات 
اأحدى  العمانية  املكتبات  جمعية  وتعترب  تط�يرها.  و  خدمتها  يف 
يف  تاأ�س�ست  التي  و  عمان  ب�سلطنة  املتخ�س�سة  املهنية  اجلمعيات 
الروابط  تق�ية  اإىل  العمانية  املكتبات  جمعية  وتهدف   .2007 عام 
ال�سلطنة  داخل  �س�اء  واملعل�مات  املكتبات  حقل  يف  العاملني  بني 
واملهنية  العلمية  والندوات  اللقاءات  عقد  خالل  من  خارجها  اأو 
املكتبات  وتط�ير  دعم  اإىل  اأي�سا  تهدف  ،و  االخت�سا�ص  يف جمال 
وم�ؤ�س�سات املعل�مات املختلفة من خالل ت�سجيع االأن�سطة التعاونية 
وت�حيد معايري العمل يف املكتبات ومراكز م�سادر التعلم وت�ظيف 
اإىل  اجلمعية  ت�سعى  وطنية  وكخدمة  املعل�مات.  تكن�ل�جيا 

العمانية. ال�طنية  الببلي�جرافيا  اإ�سدار  امل�ساهمة يف 
وتكمن م�سكلة الدرا�سة هنا يف اأنه على الرغم من اأهمية وج�د جمعية 
متخ�س�سة يف جمال املكتبات و املعل�مات ب�سلطنة عمان اإال اأن جمعية 
بدرا�سة  حتظ  مل   2007 العام  يف  اإن�ساءها  منذ  العمانية  املكتبات 
ن�سر املعرفة من خالل خدمة وتنميه  كافية لتبني مدى دورها يف  
االأخ�سائيني ب�سلطنة عمان باالإ�سافة اإىل دورها يف خدمة املجتمع 
التنمية  اآل �سليم )2010( قامت بدرا�سة عن  اأن  ي�ستثنى من ذلك  

.......................................
 الميتاداتا ومستقبل تنظيم المعلومات:

مدخل جديد
.......................................

د. محمد فتحى عبد الهادى

 اأ�ستاذ علم املعل�مات  - كلية االآداب – جامعة القاهرة 

االألفاظ  على  منها  معتمد  ماه�  وخا�سة  املعل�مات،  تنظيم  مر 
بعدة  حمت�ياتها،  وحتليل  املعل�مات  م�سادر  ل��سف  الكلمات  اأو 
وتق�م   ، املعل�مات  اإخت�سا�سى  جهد  على  اأوالها  تعتمد  مراحل، 
الثانية على كلمات امل�ؤلف، اأما املرحلة الثالثة فتق�م على م�ساركة 
فتحا  االأخرية  املرحلة  هذه  ومتثل   ، للمعل�مات  املتلقى  اأو  القارئ 

جديدا فى تنظيم املعل�مات.
م�سكلة الدرا�سة:

تتمثل م�سكلة الدرا�سة فى اأنه لي�ص معروفا على وجه الدقة مدى تاأثري 
تاأثريها  املعل�مات ب�سفة عامة ومدى  تنظيم  القارئ على  م�ساركة 

على النظم االأخرى القائمة لتنظيم املعل�مات ب�سفة خا�سة. 
وال�س�ؤال االآن: هل اإنق�سى عهد نظم اللغات املقيدة واللغات الطبيعية 
وبداأ عهد جديد باإ�ستخدام نظم الت�سارك االإجتماعى فى لغات ال��سف 
والتحليل، اأم اأن االأمر لي�ص كذلك واإمنا يتطلب ن�عا من التكامل؟ وما 

اإحتماالت اأو ت�قعات امل�ستقبل بالن�سبة لهذا ال�افد اجلديد؟
هدف الدرا�سة:

   تهدف هذه الدرا�سة اإىل فح�ص وحتليل النظم الرئي�سية التى مر 
بها تنظيم املعل�مات، و�س�ال اإىل املدخل اجلديد املتمثل فى م�ساركة 
القارئ فى تنظيم  املعل�مات من اأجل التعرف على تاأثري هذا ال�افد 

اجلديد على النظم ال�سابقة و ت�قعات امل�ستقبل.
منهج الدرا�سة:

 تعتمد الدرا�سة على املنهج ال��سفى التحليلى ،وتق�م على اإ�ستقراء 
النتاج الفكرى املتعلق بامل��س�ع وفح�ص م�اقع بع�ص النظم املتاحة .

عنا�سر الدرا�سة:
اخت�سا�سى املعل�مات يختار و ي�سيغ امل�سطلحات فى نظام اللغة املقيدة	•
امل�ؤلف يعر�ص كلماته فى نظام  اللغة الطبيعية	•
القارئ ي�سارك بالتيجان اأو ال�ا�سمات فى نظام الف�لك�س�ن�مى 	•
حتليل  و عر�ص مقارن	•
 ت�جهات امل�ستقبل 	•
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»الفي�سب�ك« االجتماعي  الت�ا�سل 
ت�سعى املكتبات االأكادميية اإىلتقدمي خدمات معل�ماتية ذات ج�دة 
بتطبيق كل  املجاالت، وذلك  لتلبية حاجات م�ستفيدها يف خمتلف 

ما ي�ستجد يف جمال املعل�مات وتكن�ل�جيا ال�سبكات .
اأن�اعها  مبختلف  االجتماعي  الت�ا�سل  �سبكات  اأ�سبحت  هنا  ومن 
التي ت�ساعد املكتبات  ال��سائل  اأهم هذه  اأحد  على �سبكة االإنرتنت 
ا�ستطاعت  خاللها  من  والتي  املعل�ماتية،  خدماتها  ت�س�يق  على 
ك�سر حاجزي الزمان واملكان، ومن اأ�سهر �سبكات ال�يب 2 واأ�سهلها 
و   2004 عام  »الفي�سب�ك«الذي ظهر يف  م�قع  وتفاعاًل  ا�ستخداًما 

اأ�سبح يزخر باأعداد كبرية من �سفحات املكتبات االأكادميية .
املكتبات  �سفحات  حمت�ى  حتليل  اإىل  الدرا�سة  هذا  �ستهدف  ولذا 
االأكادميية اخلليجية يف �سبكة الت�ا�سل االجتماعي الفي�سب�ك من 
خالل حتليل امل�ساركات والتفاعالت وال�ق�ف على اأهم اخلدمات 
امل�ستفيدين  تقبل  ومدى  املكتبات  تطرحها  التي  وامل��س�عات 

معها. وتفاعلهم 
لتقنيات  املكتبة  تفعيل  مدى  التايل:  التحليل  عنا�سر  وتت�سمن 
الفي�سب�ك يف عر�ص خدماتها وم�سادر املعل�مات، ومدى حتديث 
معدالت  الدرا�سة  تقارن  كما  ال�سفحة،  على  واأن�سطتها  اخبارها 

االإعجاب والتعليقات والتغذية الراجعة من قبل امل�ستفيدين.

.......................................
مجتمع المعرفة في البيئة االفتراضية: 
تطبيقات قرائية وخبرات  تعٌلمية  في 

 Second  lifeالحياة الثانية
   Book Island رصد وتقييم لتجربة جزيرة الكتب
 Second life للكتاب والناشرين في الحياة الثانية

.......................................
هيام الحايك 

مديرة الربامج الثقافية واالن�سطة مبركز القطان للطفل – غزة

من ميتلك نظرة ثاقبة لكل هذه املتغريات التي حتدثها التكن�ل�جيا 
وي�سارك  يتفاعل  عامل  بني  الفج�ة  من  تعمق  والتي  احلديثة 
هذا  “ثروة  املعرفة  ان  �سيدرك  املتفرج،  بدور  يتلذذ  وعامل  معها 
املعرفة،  اهمية  على  الدرا�سات  معظم  اجمعت  وقد  الع�سر”. 
 Koïchiro م�ؤكدًا عليها مدير عام الي�ن�سك�، ك�ي�سريو مات�س�را

املهنية عرب االنرتنت الأخ�سائيي املعل�مات مبكتبات و مراكز املعل�مات 
العمانية  املكتبات  اأن جمعية  اإىل  وت��سلت  قاب��ص  ال�سلطان  بجامعة 
كانت من القن�ات الرئي�سة التي كان االأخ�سائيي يع�ل عليها اأن تلعب 
دورا يف تنميتهم و تط�يرهم ومل تقم بدور ؛ حيث ذكر  16 اأخ�سائيا 
ه�  اأخ�سائيي   45 جمم�ع  من  باجلامعة  املعل�مات  مبراكز  يعمل�ن 
جمتمع الدرا�سة اأن اجلمعية مل تكن فاعلة يف حني ذكر بع�سهم اأنهم 

مل ي�سمع�ا عنها قط.
وعليه هدفت الدرا�سة اإىل االإجابة عن االأ�سئلة االآتية:

املعرفة  . 1 ن�سر  العمانية يف  املكتبات  تلعبه جمعية  الذي  الدور  ما 
ب�سلطنة عمان؟ املعل�مات  الأخ�سائيي 

خالل . 2 من  املعرفة  بن�سر  العمانية   املكتبات  جمعية  تق�م  كيف 
دورها يف تنمية و تاأهيل االأخ�سائيني؟

مع . 3 املت�قعة  و  املطروحة  التدريبية  الدورات  مالءمة  مدى  ما 
حاجة االأخ�سائيني يف ال�سلطنة؟

هل تتالءم برامج اجلمعية مع برامج اجل�دة؟. 4
ما الذي يت�قعه االأع�ساء من اجلمعية للرقي بهم مهنيا؟ . 5

ويتخذ  البحث منهجية درا�سة احلالة على جمعية املكتبات العمانية 
يعتمد على م�سح  امليدانية حيث  امل�سادر  ا�ستق�ساء  يت��سع يف  و   ،
العامل  يف  املعل�مات  و  املكتبات  بجمعيات  املتعلق  الفكري  االإنتاج 
مراجعة  طريق  عن  وذلك  الن�س��ص  و  ال�ثائق  بتحليل  يق�م   كما 
الربنامج التدريبي و ور�ص العمل و امل�ؤمترات التي نفذتها اجلمعية 
واقع  با�ستق�ساء  �سيق�م  كما  امل�سكلة.  حتديد  يف  بها  لال�سرت�ساد 
ب�سلطنة  املعل�مات  الأخ�سائيي  املهنية  التنمية  يف  اجلمعية  دور 

عمان من خالل اإ�ستبانة �سرت�سل لعينة من اأع�ساء اجلمعية.

.......................................
تحليل محتوى صفحات المكتبات 

األكاديمية الخليجية على شبكة التواصل 
االجتماعي »الفيسبوك« 

.......................................
نهاد بنت علي الهادي 

أ.عبداهلل بن ناصر الشيادي

م�ساعد اأمني مكتبة - اأمني مكتبة اأول - جامعة ال�سلطان قاب��ص

�سبكة  على  اخلليجية  االأكادميية  املكتبات  �سفحات  حمت�ى  حتليل 
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مستخلصات ورقات العمل المقدمة للمؤتمر

بالتعريف  يعنى  الثاين:  الق�سم  للدرا�سة،  املنهجي  االإطار  يت�سمن 
ن�ساأتها،  وبدايات  طبيعتها،  حيث  من  الثانية  احلياة  ببيئة 
ا�ستعرا�ص  مع  مفرداتها،  مع  والتعاي�ص  داخلها  ال�ج�د  ومتطلبات 
بع�ص  بها  تق�م  التي  واالأن�سطة  واملعل�ماتي   املعريف  الت�اجد  ب�ؤر 
ثم  املعل�ماتية؛  بامل�ؤ�س�سات  العالقة  ذوي  واالفراد  امل�ؤ�س�سات 
والقرائية   املعرفية  التجمعات  منط  يتناول  االأخري:  الثالث  الق�سم 
اإلقاء  مع  والتطبيق  للممار�سة  كبيئة  الثانية  احلياة  على  املعتمد 
العاديني  واالفراد  والنا�سرين  الكتاب  على  تاأثريها  على  ال�س�ء 
 Book الكتب   جزيرة  جتربة  وتقييم  ر�سد  خالل  من  وذلك 
افاق حقيقة  لتنمية احل�ار واملعرفة وفتح  Island كمنتدي دويل 
للتعاون يف العامل احلقيقي كدرا�سة حالة. ثم يختتم البحث بعدد 

واأطروحات لدرا�سات م�ستقبلية. الت��سيات  من 

.......................................
»عمال المعرفة«

نظرة على المهام والواجبات في عصر 
اقتصاد المعرفة:

دراسة مسحية على أخصائي المعلومات في 
المكتبات األكاديمية بسلطنة عمان

.......................................
عبداهلل بن ناصر الشيادي 

 املكتبة الرئي�سية – جامعة ال�سلطان قاب��ص – م�سقط
وليد بن علي البادي 

كلية االآداب والعل�م االجتماعية– جامعة ال�سلطان قاب��ص – م�سقط

واإنتاجها  ون�سرها  املعرفة  ت�سنيع  على  احلديثة  املجتمعات  تق�م 
على  املجاالت  تلك  وانعك�ست  احلياة،  جماالت  جميع  يف  وت�ظيفها 
مل  املال  راأ�ص  اأن  املالحظ  من  اأنه  حيث  ورقيها،  املجتمعات  تط�ر 
يعد كما كان �سابقا بل حت�ل ليك�ن املعرفة وطرق اال�ستفادة منها، 
ب�سنع  يق�م  مبن  ق�س�ى  باأهمية  العناية  علينا  يت�جب  ما  وه� 
املعرفة  عمال  عليهم  يطلق  ما  وهم  وت�ظيفها  ون�سرها  املعرفة 

.)Knowledge Worker(
ونالحظ تغري الدور الذي ي�سطلع به اأخ�سائي� املعل�مات يف ع�سر 
املعل�مات تدريجيًا نح� العمل كخرباء معل�مات، ومر�سدين يق�م�ن 
بت�جيه املجتمع و�سط هذا الفي�سان املتدفق من املعل�مات. وفى هذا 

Matsuura  يف مقدمته للتقرير العاملى للي�ن�سك� ال�سادر فى عام 
مرتبط  العي�ص  امكانيات  وحت�سني  االن�سان  »بقاء   اأن  )2005م(، 
ب�ج�د جمتمعات تت�سارك املعرفة، ولكن احلقيقة املثرية للقلق وج�د  
فج�ة معرفية اآخذه باالت�ساع مابني البلدان النامية واملتقدمة. ومما 
  Blogs املدونات  مثل   2.0 ال�يب  تطبيقات  من  د  ان  فيه  ال�سك 
وتطبيقات     Second life الثانية  واحلياة   Skype وال�سكايب  

كثرية اأخري قد �ساهمت يف تنامي املعرفة الت�ساركية . 
احدثتها  املعرفة  جمتمع  يف  جديدة  خربات  الدرا�سة  هذه  تناق�ص 
  Second life الثانية  احلياة  ت�فرها   التي  االفرتا�سية  البيئة 
والتي تظهر ب��س�ح من خالل ان�سطة متار�سها العديد من املراكز 
املكتبات  مثل  الثانية  احلياة  ايل  انتقلت  التي  املعرفية  وامل�ؤ�س�سات 
التي  واملنتديات  التجمعات  على  الرتكيز  مع  واملدار�ص  واجلامعات 
املعل�مات  جمال  يف  والعاملني  والكتاب  املثقفني  من  الكثري  ت�سم 
�سد  يف  مركزي  دور  تتخذ  والتي بداأت  املعل�مات،  عن  والباحثني 
الفج�ة  املعرفية بني جن�سيات خمتلفة تقطن احلياة الثانية.  هذا 
عن  للبحث  كنتيجة  التالية  االرقام  تعك�سه  الذي  الزخم  الت�اجد 
والكتب  والقراءة  املعرفة  حقل  يف  تعمل  التي  واملنتديات   االماكن 
عن�ان  حتمل  التي  للتجمعات  نتيجة   1150 االتي:  يف  تتمثل  والتي 
ي�ستمل على كلمة املعرفة، 1819 للتجمعات التي حتمل عن�ان ي�ستمل 
كتب.  كلمة  على  ي�ستمل  عن�ان  حتمل  و2113  القراءة  كلمة  على 
وبالنظر ايل امل�ؤ�س�سات التي تعمل يف حقل الثقافة واملعرفة  �سنجد 
ان البحث ي�سفر عن وج�د 799 جامعة و 401 مكتبة و843 مدر�سة 
بالنظر  القراءة.  فعل  ملمار�سة  ي�ستخدم  مكان  و1875  كلية  و205 
ايل هذه االرقام يت�سح لنا اهمية درا�سة هذا الت�اجد الذي ميار�ص 

ان�سطة معرفية يف بيئة افرتا�سية متمثلة يف احلياة الثانية. 
تتخذ هذه ال�رقة  من جزيرة الكتب Book Island  درا�سة حالة 
لها لتجيب على الت�ساوؤل التايل: “ما مدي اإمكانية ان تك�ن  احلياة 
الثانية  اإحدى اأهم قن�ات ت�سارك املعرفة ؟”  وما هي امل�ساهمات 
التي من املمكن ان حتدثها احلياة الثانية  لبناء جمتمع املعرفة وحم� 
االمية ؟ وهذا ما يحاول هذا البحث التعرف عليه من خالل ر�سد 
كم�ؤ�س�سة  الثانية  واملت�اجد يف احلياة  الكتب  وتقييم جتربة جزيرة 
لها جذور وتاريخ ميتد الأكرث من خم�ص �سن�ات وهذا لي�ص بالزمن 
الق�سري بالن�سبة للبيئات االفرتا�سية احلديثة كاحلياة الثانية والتي 

من ال�سهل ان يك�ن ت�اجد التجمعات فيها ه� فرتة زمنية عابرة.
االأول:  الق�سم  رئي�سة؛  اأق�سام  ثالثة  ايل   الدرا�سة  هذه  تنق�سم 
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قالبا خا�سا تتميز وتنفرد به عما �سبقها من م�سادر للمعل�مات.
وعليه ت�ستعر�ص هذه  ال�رقة الدور الذي تق�م املدونات االإلكرتونية  
ب�سلطنة  التعلم  م�سادر  مبراكز  الرقمية  املهنية  البيئة  تهيئة  يف 
تلك  تقدمها  التي  واخلدمات  الت�سهيالت  خالل  من  وذلك  عمان، 
ال��سائل  اأهم  واقرتاح  ت�اجهها،  التي  ال�سع�بات  واأهم  املدونات، 
وذلك  ال�سع�بات،  تلك  على  التغلب  على  ت�ساعد  التي  والطرق 
للك�سف عن عنا�سر الق�ة لدعمها وتط�يرها، وعن اأوجه الق�س�ر، 

ملعاجلة اأ�سبابها والع�امل التي ت�ؤثر عليها.
وقد �سعت الدرا�سة اإىل االإجابة عن االأ�سئلة البحثية االأتية:

الرقمية  املهنية  البيئة  تهيئة  يف  االإلكرتونية  املدونات  دور  – ما   1
مبراكز م�سادر التعلم ب�سلطنة عمان؟

2 – ما ال�سع�بات التي ت�اجه املدونات االإلكرتونية يف تهيئة البيئة 
املهنية الرقمية مبراكز م�سادر التعلم ب�سلطنة عمان؟

– ما ال��سائل والطرق التي ت�ساعد على التغلب على ال�سع�بات   3
الرقمية  املهنية  البيئة  تهيئة  االإلكرتونية يف  املدونات  ت�اجهها  التي 

مبراكز م�سادر التعلم ب�سلطنة عمان؟
على  للتعرف  منهجية  كاأداة  امل�سم�ن  حتليل  الباحثان  ا�ستخدم 
املدونات  وم�سامني  اأ�سكال  درا�سة  خالل  من  املدونني  اجتاهات 
املتن�عة يف 39 مدونة متخ�س�سة يف جمال مراكز م�سادر التعلم، 

متثل املدونات التي قام باإن�سائها بع�ص اأخ�سائي� م�سادر التعلم.

ال�سدد ي�سري حممد فتحي عبد الهادي اإىل اأن” اأخ�سائي املعل�مات 
امل�ستقبلي لي�ص ه� ذلك ال�سخ�ص املنهمك يف اأعمال ي�مية روتينية 
ال�سخ�ص  ذلك  ه�  واإمنا  االآيل،  حتى  اأو  اليدوي  �سكلها  يف  �س�اء 
الذي  الب�سري  ال��سيط  وه�  الرقمي،  العامل  بناء  يف  بق�ة  امل�ساهم 
يف  وامل�ستفيدين  والتجهيزات  امل�سادر  مع  وبكفاءة  بفاعلية  يتعامل 
اإطار منظ�مة متناغمة، وه� اأي�سًا املعلم واملر�سد وامل�جه ملن هم يف 

حاجة اإليه” )عبد الهادي،حممد فتحي 2002(.
ويف هذه الدرا�سة �س�ف نحاول التعرف على تدرج الدور التاريخي 
حت�له  ثم  املكتبة  اأمني  اإىل  خمزن  اأمني  من  املعرفة  عمال  الأدوار 
ا�ستعرا�ص  خالل  من  معرفة،  لعامل  واأخريا  معل�مات  الأخ�سائي 
ال�سفات  على  اأي�سا  التطرق  و�سنحاول  النظرية،  الدرا�سات  بع�ص 

واملهام ال�اجب ت�فرها يف عامل املعرفة.
االأكادميية  املكتبات  على  م�سحية  درا�سة  بعمل  اأي�سا  و�سنق�م 
يف  املت�فرة  اخل�سائ�ص  على  التعرف  اأجل  عمان من  �سلطنة  يف 
وما  معرفة  عمال  ليك�ن�ا  تاأهلهم  مدى  وعن  املعل�مات،  اأخ�سائي 
الذي يعيق حت�لهم لعمال معرفة؟ و�سيتم مناق�سة ومقارنة النتائج 

امل�سحية مع نتائج الدرا�سات النظرية.

.......................................
 دور المدونات اإللكترونية

 في تهيئة البيئة المهنية الرقمية بمراكز 
مصادر التعلم

)مراكز مصادر التعلم بسلطنة عمان نموذجا(
.......................................

يعقوب بن موسى بن حمد العبدلي 

 محمد بن خلف بن مسعود الحراصي

ماج�ستري علم املكتبات واملعل�مات - كال�ري��ص علم املكتبات واملعل�مات

      تعد املدونات اأحد اأهم واأبرز تطبيقات االنرتنت، ومن امل�سادر 
الهامة للح�س�ل على املعل�مات من ناحية، وو�سيلة للتعبري وامل�ساركة 
املدونات  اأ�سبحت  ولهذا  اأخرى.  ناحية  من  املجتمعات  واقع  يف 
منها  ي�ستمد  التي  االأ�سا�سية  املعل�مات  م�سادر  اأحد  االإلكرتونية 
معها  والتفاعل  اإليها  النفاذ  خالل  من  وت�سبح  املعل�مات  االإن�سان 
وجهة  ولكن من  االآراء  وقيا�ص  االأخبار  ومتابعة  بل  اإيجابا،  اأو  �سلبا 
نظر �سخ�سية هي وجهة نظر كاتب اأو حمرر املدونة وهذا ما يعطيها 
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19th Annual Conference & exhibition of the Special Libraries Association Arabian 
Gulf Chapter 2013

«The Future of the Profession: Break the no longer traditional profession and tune into the 
future of digital professional environment»

 المؤتمر والمعرض السنوي التاسع عشر لجمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي 2013 
»مستقبل المهنة: كسر الحواجز التقليدية لمهنة المكتبات والمعلومات والتحول نحو مستقبل 

البيئة المهنية الرقمية«

Fairmont Bab Al Bahr, Abu Dhabi
Abu Dhabi, April 23 - 25

Conference Program 

Monday 22 April 2013

16:00 - 20:00 Early Registration
Location : in front of Sir Baniyas Hall
Fairmont Bab Al BahrTuesday 23 April 2013

Tuesday 23 April 2013

8:00- 9:00 Registration
Location: in front of Sir Baniyas Halls
Fairmont Bab Al Bahr

9:00 - 10:30 Recitation from the Holy Koran
Opening Ceremony
SLA-AGC president speech
Local organizing committee Speech
Keynote Speaker 1:
Ann J. Wolpert
Director of Libraries, MIT
The Future of the Profession in the Digital Era: New Roles for Information 
Professionals
Exhibition Opening

10:30 - 11:00 Morning Break
Springer welcoming break (Booths 51&52)

11:00 - 11:25 Product Presentation
Location: Al Futaisi Hall
Newspaper Direct
Title: Bringing the global community to your library
Speaker: Mark Ritchie
Director, Library Sales & Distribution
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11:30 -13:00 Session 1
Information Literacy and the 21 century skills (Social networking, mobile 
technology, open access)
Moderator : Dr Husam Al-Ulama, Director of the UAE’s National Research 
Foundation
Location: Saqr Ballroom A

د. خالد بن �سليمان معت�ق: اجتاهات ا�ستخدام طالب جامعة اأم القرى مل�اقع الت�ا�سل االجتماعية: درا�سة حتليلية

 Second life هيام احلايك : جمتمع املعرفة يف البيئة االفرتا�سية: تطبيقات قرائية وخربات تعلٌمية يف احلياة الثانية
Second life للكتاب والنا�سرين يف احلياة الثانية Book Island ر�سد وتقييم لتجربة جزيرة الكتب

Dr. Sultan M. Al-Daihani & Huda I. Al-Ateeqi: Looking for Information: A survey 
of the Information Seeking Behavior of Parents of Children with Disabilities

Janet Martin: Digital natives in the United Arab Emirates? Research into digital 
technology use by young Emirati students and the implications for library services 
in the region

Emad Abu Eid: Electronic Resources and transformation of Reference Service

د.�سندية مروان �سلطان احليايل واأ. ن�ر علي عب�د واأ. مي عبد العزيز برج�ص: انعكا�ص الت�ثيق االلكرتوين يف
حتقيق امليزة التناف�سية: درا�سة ا�ستطالعية ل�سعب امل�ارد الب�سرية يف عينة من كليات جامعة امل��سل

11:30 – 11:55 Product Presentation
Location: Al Futaisi Hall
Biomed Central
Title: Open Repository and DSpace: The Perfect Fit for the Middle East
Speaker: Alejandro Lopez
Sales Executive for the Middle East

11:30 - 13:00
Parallel Session

Plenary Session 1:
The Role of the Library and Information Science Departments in Preparing 
Professionals in the Digital Environment.
Moderator: Prof. Jassim Mohammed Jirjees, MLIS Program Director College of 
Computer Information Technology, American University of Emirates, UAE
Speakers:
Prof. Ian Johnson, the Robert Gordon University, Aberdeen, Great Britain
Prof. Hesham Abdulla Abbas, Professor of Library & Information Science, King 
Abdul-Aziz University
Prof. Abdus Sattar Chaudhry, Department of Library and information science, 
Kuwait University Prof. Jebreel H . AL-Arishee , Department of Library Science 
and Information , King Saud University.
Location : Sir Baniyas Hall
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13:00 - 14:00 Lunch Break

14:00 - 16:00 Session 2
Knowledge workers as librarians of the future
Moderator : Fahem AlNuaimi, CEO, Ankabut
Location : Saqr Ballroom A

اأ.د. فائزة اأديب عبد ال�احد البياتي: اخت�سا�سي� املكتبات واملعل�مات يف العراق: حتديات امل�ساركة والتفاعل مع املجتمع الرقمي

جهاد �سليم ن�سار ومدنا عادل جميل: قدرة العاملني يف املكتبات املح��سبة على م�اكبة التط�رات التقنية

االإلكرتوين خلدمات  الت�س�يق  اأخ�سائي املعل�مات يف  حممد بن عبداهلل احل�سيني ود. مهدي الطيب عبدالرحمن: دور 
املعل�مات مبكتبة ح�سن ال�سم�خ

عبداهلل بن نا�سر ال�سيادي ووليد بن علي البادي: »عمال املعرفة« نظرة على املهام وال�اجبات يف ع�سر اقت�ساد املعرفة: 
درا�سة م�سحية على اأخ�سائي املعل�مات يف املكتبات االأكادميية ب�سلطنة عمان

14:00 - 16:00
Parallel Session

Plenary Session 2:
Professional Library Associations to foster library development
Moderator: Dr. Claudia Lux, Project Director, Qatar National Library
Speakers:
Randa Chidiac, Library Executive Director Holy Spirit University of Kaslik and 
President of the Lebanese Library Association
Alina Jaskūnienė, president of Lithuanian Librarians Association
Location : Sir Baniyas Hall

18:00 – 22:30 Springer Sponsored Dinner

Wednesday 24 April 2013

9:00 - 9:30 Keynote Speaker 2
From traditional to Digital Information and Knowledge professions: What is 
missing in the Arab World?
Prof. Sherif Kamel Shaheen
Head of library, Archives and Information Technology – Faculty of Arts, Cairo 
University, Director of Cairo University Central library
Modirator: Dr. Saif Al-Jabree
Location : Saqr Ballroom A

9:40 – 11:00 Session 3
LIS education and the future of librarianship, are LIS programs ready to 
position their graduates as knowledge workers of the future?
Moderator: Dr.Salih A-Bremee
Location : Saqr Ballroom A
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اأ.د. عبداملالك بن ال�سبتي ود. كمال ب�كرزازة: تاأثري اإ�سالحات نظام LMD على برامج التك�ين باأق�سام
املكتبات اجلامعية يف اإنتاج املعرفة وتخريج عمالها: جتربة معهد املكتبات والت�ثيق بجامعة ق�سنطينة 2

د.حنان ال�سادق بيزان: مدى جاهزية برامج عل�م املعل�مات لتخريج عمال املعرفة: درا�سة تقييمه لربنامج
ق�سم درا�سات املعل�مات يف ليبيا

د. �سياء الدين عبدال�احد: مهنة املكتبات واملعل�مات يف الت�سانيف املحلية واالإقليمية والدولية للمهن :
درا�سة حتليلية مقارنة

اأ.د. كمال بط��ص واأ. جنمة عالل��ص: التك�ين اجلامعي باأق�سام عل�م املكتبات املعل�مات يف اجلزائر: بني
حتديات البيئة املهنية الرقمية ومتطلبات �س�ق ال�سغل

د. خالد عتيق �سعيد عبداهلل واأ.د. جا�سم حممد جرجي�ص. التاأهيل االأكادميي يف اق�سام املكتبات واملعل�مات
يف اجلامعات االإماراتية والعراقية واليمنية يف ع�سر املعرفة: ال�اقع وروؤية للتط�ير

10:00 - 10:25 Product Presentation
Location: Al Futaisi Hall
Oxford University Press
Title: Surfin’ OUP
Speaker: Diala Chouaib
Consultant Trainer

10:30 - 10:55 Product Presentation
Location: Al Futaisi Hall
Taylor & Francis
Title: An introduction to journals and e-books from Taylor & Francis
Speaker: Niall Culligan, Journal Sales Executive
Biplob Kamrujjaman, eBooks and Online Sales Executive

11:00 - 11:30 Coffee Break

11:30 - 11:55 Product Presentation
Location: Al Futaisi Hall
American University of Emirates
Title: The Master of Library & Information Science Program in AUE.
Speaker: Professor Jassim M. Jirjees.
Director, MLIS Program in the American University in the Emirates

11:30 – 13:00 Plenary Session 3: 
Leadership and Best Practices in Development of Information Literacy 
Programs: Changing Roles and New Technologies 
Moderator: Carol Hansen, Director of Libraries Virginia Commonwealth 
University in Qatar
Speakers:
Shaikha Almehairi, Library Services Manager, National Library, Abu Dhabi
Daphne Flanagan, University Librarian, American University of Sharjah, Sharjah
Vanessa Middleton, Head Librarian, Petroleum Institute, Abu Dhabi
Leslie Haas, Director, Library and Learning Commons, Zayed University
Location : Sir Baniyas Hall
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13: 00 – 14:00 Lunch Break

14:00 -15:30 Session 4
E-books, Metadata and the future of library catalogues
Moderator: Dr. Gebreel Al-Areeshi
Location : Saqr Ballroom A
Speakers:

د. جمال بن مطر بن ي��سف ال�ساملي: م�ساريع اإتاحة االأطروحات اجلامعية اإلكرتونياً: واقع تطبيق هذه
امل�ساريع يف اجلامعات اخلليجية

�سليم بن م�سلم املحرقي ود. خلفان بن زهران احلجي: معايري اخلدمة املرجعية الرقمية مبكتبات جامعة
ال�سلطان قاب��ص وجامعة االأمارات العربية املتحدة: درا�سة ا�ستطالعية

اأ.د. حممد فتحي عبدالهادي: امليتاداتا وم�ستقبل تنظيم املعل�مات: مدخل جديد

ثروت العليمي املر�سي: ق�اعد و�سف امل�سادر واإتاحتها RDA االأ�س�ص واملفاهيم والتحديات التي ت�اجه
الفهار�ص العربية

حممد بن خمي�ص الب��سعيدي وعبداهلل بن �سامل الهنائي: تطبيق امليتاداتا يف م�اقع املكتبات اجلامعية
ب�سلطنة عمان: درا�سة حتليلية

15:30 - 16:00 Springer Booth (51 & 52) Gathering
Snacks & Beverages
Raffle Draw

15: 40 - 16:00 Conference Final Report
SLA/AGC Board Election

20:00 SLA-AGC – Dar AlMandumah Award Ceremony & Dinner
Location : Saqr C Terrance )Fairmont Hotel)

Thursday 25 April 2013

9:00 -11:00

Session 5
Social media (fingertips to fingertips services) and the future of face to face 
services
Moderator : Dr. Hassan Al-Ansari
Location : Saqr Ballroom A
Speakers:

د. كمال ب�كرزازة واأ.د. عبداملالك بن ال�سبتي: تاأثري فاعلية التعلم االلكرتوين عرب م�ساريع ال�سراكة
االأرو اأمريكية يف اإثراء املحت�ى الرقمي واإنتاج املعرفة مب�ؤ�س�سات التعليم العايل: درا�سة جتارب -

اجلامعات اجلزائرية



نهاد بنت علي الهادي وعبداهلل بن نا�صر ال�صيادي: حتليل حمتوى �صفحات املكتبات الأكادميية اخلليجية
على �صبكة التوا�صل الجتماعي »الفي�صبوك«

اأحمد بن خلفان بن را�صد العي�صائي: املدّونات الإلكرتونية: �صلبياتها واإيجابياتها من وجهة نظر طلبة ق�صم
درا�صات املعلومات بجامعة ال�صلطان قابو�س.

يعقوب بن مو�صى بن حمد العبديل وحممد بن خلف بن م�صعود احلرا�صي: دور املدونات الإلكرتونية يف
تهيئة البيئة املهنية الرقمية مبراكز م�صادر التعلم: مراكز م�صادر التعلم ب�صلطنة عمان منوذجا

Scott Carlson: RDA, FRBR, and the Coming Changes to Library Catalogs

9:00 -11:00
Parallel Session

Session 6
Publishers and venders as managers of electronic resources and digital 
content provision & Policy makers roles in digital content strategies
Moderator: Dr.Sabah Kallow
Location: Sir Baniyas Hall
Speakers:

د. نايفة بنت عيد �صليم ود. حممد بن نا�صر ال�صقري: موؤ�ص�صات املعلومات واملعرفة ودورها يف اإتاحة
املعرفة :درا�صة حالة: جمعية املكتبات العمانية ودورها يف خدمة اأخ�صائيي املعلومات ب�صلطنة عمان

د. �صلوى ال�صعيد عبدالكرمي: دور موؤ�ص�صات حفظ الرتاث يف تعزيز اإدارة املعرفة من خالل فهار�س
املخطوطات العربية املتاحة على اخلط املبا�صر: درا�صة و�صفية حتليلية

د. اأحمد �صعيد عبد احلميد �صامل: الإدارة الإبداعية يف املكتبات الأكادميية: اإطار نظري ومنطلقات فكرية

د. �صالح اإبراهيم ال�صعباين واأ. عبد الواحد غازي النعيمي: دور الن�صر اللكرتوين يف حت�صني جودة
املعلومات املحا�صبية الرقمية واأثره على اأداء الإدارة اللكرتونية

Abdoulaye Kaba. Supporting Knowledge Creation: Responsibilities and 
Challenges for Academic Libraries
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that as a result, both educational institutions 
and library services need to change dramati-
cally to remain relevant.
While international research in recent years 
has documented the access to and use of 
digital technologies by young people, largely 
in developed countries, the impact of technol-
ogy on the young Arab population of the Middle 
East is an important contribution to the digital 
natives debate. Rapid economic development, 
together with cultural and educational changes 
within the United Arab Emirates (UAE), has cre-
ated an unusual technological environment for 
young Emiratis, which may also more closely 
reflect that of other societies in the Middle East.  
Prior to this study, empirical research into Emi-
rati youth and their use of digital technologies in 
the UAE, and indeed in the wider Middle East 
region, was almost non-existent.
Empirical research has now been concluded 
into the access to and use of digital technol-
ogies by Emirati youth who were enrolled in 
tertiary education in the UAE in 2011/12, con-
textualizing the impact of digital technologies 
within the complex and fast changing culture 
and society of the UAE.  This is the first ex-
tensive, multi-institutional research project to 
address this topic in a region which includes a 
very high population of young people, who are 
increasingly well connected and educated, at 
a time of remarkable change and challenges in 
the Middle East.
This research used a mixed-method approach 
involving multiple tertiary educational institu-
tions in the UAE, and including students from 
a wide variety of geographical locations and 
academic disciplines within the country. This 
research has enabled both internationally 

comparable data on Emirati youth (N=587), 
and insight into possible local implications and 
influences of cultural, educational and lan-
guage factors by also using semi-structured 
interviews (N=15). 
This paper will present the findings of this re-
cent research, which has yet to be reported to 
the regional or international community.  More-
over, the relevance of this documented en-
gagement of Emiratis with digital technologies 
will be discussed in relation to implications for 
academic library services in the UAE.  In a sim-
ilar pattern to information emanating from the 
digital natives debate at the turn of the century, 
substantial research has been reported on the 
impact of a much more ‘wired’ young gen-
eration to library services in more developed 
countries of the world (e.g. Connaway, Dickey, 
& OCLC Research, 2010; Hendrix, 2010; Zick-
uhr, Rainie, & Purcell, 2013; Zimerman, 2012), 
but analysis of these implications in countries 
of the Middle Eastern region is sparse.
This is a topical and important area for cur-
rent research and debate, as the UAE  moves 
quickly towards a knowledge economy and a 
far more educated young population.  Future 
development of library services in this coun-
try will be informed by these research conclu-
sions, especially in academic institutions.  This 
paper will also provide indicative information 
relating to other Arab youth in the Middle East, 
in places that have recently experienced simi-
larly fast development, high Internet connectiv-
ity, and very high proportions of young people 
within society. This research thus lays a foun-
dation for further research into the important 
topic of the relevance of library services of the 
future to Arab youth in the Middle East region.
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realized they needed information on diagno-
ses. Information about child education has the 
highest mean followed by information about 
benefits from government support and social 
services. For the information after diagnosis, 
it was found that the benefits from government 
support information has the highest mean score 
followed by information on teaching the child 
self-reliance. Doctors and physician have the 
highest mean score as the most preferred infor-
mation sources followed by books. Online sup-
port groups and social media applications have 
the lowest mean score as information sources. 
Lack of Arabic resources has the highest mean 
score indicating it as a major information seek-
ing barrier, followed by lack of information on 
helping parents cope with their child with dis-
ability.  This research aims to provide a ben-
eficial understanding of the information seeking 
behavior of parents of children with disabilities. 
The results will contribute toward the develop-
ment of information sources and services in Ku-
wait to that group of parents. 

........................................
Digital natives in the United Arab 
Emirates? Research into digital 

technology use by young Emirati 
students and the implications for 

library services in the region
........................................
Janet Martin

The increasing availability of digital technolo-
gies in the latter years of the twentieth cen-
tury has had a major impact on the amount of 
information available at our fingertips, and on 
the way that we can communicate, socialize, 

contribute to and assimilate information.  At 
the turn of the century, several commentators 
(e.g. Prensky, 2001a, 2001b; Tapscott, 1998) 
have argued that as a result of growing up im-
mersed in digital technologies, younger gen-
erations had become fundamentally different 
from those of the past.  It has been argued that 
young people today possess sophisticated 
skills to effectively use new technologies, and 

Abstracts
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cess, and evaluate the information sources. It 
is changing definition of the reference collection 
as well. The traditional terms of acquiring infor-
mation such as orders, copies, and ownership 
have been replaced by leasing, concurrent us-
ers, and access. The physical space assigned 
to reference collection minimized. The profes-
sional reference tools are now used in a context 
of blogs, news feeds, virtual desk, and social 
media resources that everyone can access 
and use. This has further complicated or unex-
pected effect on the design and organization of 
information services in and through the library.
Eventually, the revolution in reference causing 
some fundamental changes in the way refer-
ence librarians acquire, describe, think about, 
and use their collection

........................................
RDA, FRBR, and the Coming 
Changes to Library Catalogs

........................................
Scott Carlson
Cataloging & Metadata Librarian
American University of Sharjah

This paper presents an overview of the upcom-
ing changes to library cataloging and the chal-
lenges librarians will face, both immediate and 
further down the road. The announcement by 
the Library of Congress, the National Agricul-
tural Library, and the National Library of Medi-
cine in 2011 that Resource Description & Ac-
cess (RDA)—the successor to the ubiquitous 
Anglo-American Cataloguing Rules (AACR)—
would be implemented by early 2013 resulted in 
varying levels of optimism, handwringing, and 
organizational scrambling among the Techni-

cal Services community. This paper will discuss 
the major changes occurring in the changeover 
that will significantly alter the modern process 
of descriptive cataloging. These discussions 
will include an overview of the structural foun-
dation of RDA: the Functional Requirements for 
Bibliographic Records (FRBR) model, devel-
oped by the International Federation of Library 
Associations and Institutions. The paper will 
also discuss the resistance to RDA within the 
cataloging community and the inherent prob-
lems of adapting MARC encoding standards 
to RDA descriptive conventions. The paper will 
conclude with an overview of the Bibliographic 
Framework Transition Initiative, the Library 
of Congress’s search for an alternative to the 
MARC format, and how the Initiative affects the 
future of RDA.

........................................
Looking for Information: A survey 
of the Information Seeking Behav-
ior of Parents of Children with Dis-

abilities
........................................ 
Sultan M. Al-Daihani
Huda I. Al-Ateeqi

Department of Library and Information Science
College of Social Sciences
Kuwait University
This study reports the findings a survey of 290 
parents of children with disabilities in Kuwait. 
The aim was to investigate their information 
needs during and after diagnosis, identify infor-
mation sources, and articulate the encountered 
information seeking barriers. The results show 
that the majority of parents indicated that they 
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........................................
SUPPORTING KNOWLEDGE CRE-
ATION: RESPONSIBILITIES AND 
CHALLENGES FOR ACADEMIC 

LIBRARIES 
........................................
ABDOULAYE  KABA
Library Manager,
Al Ain University of Science and Technology,
Al Ain, United Arab Emirates

Knowledge creation is an invention of new 
ideas, theories, facts, devices or machines. It 
also reflected in finding new relationships be-
tween variables or phenomenon or providing 
new interpretations or explanations for known 
phenomena or facts; application or innovation 
of theories and principles or ideas in real world 
situations (Mathew, 1985). It is an ability to add 
new knowledge to the existing knowledge do-
main (Mishra and Bhaskar, 2011). 
For many years academic libraries have al-
ways been supporting knowledge creation in 
academic environment. They do this through 
a variety of services and activities.  The main 
objective of this paper is to discuss responsi-
bilities and challenges for academic libraries in 
their attempt to support knowledge creation in 
academic institutions. The paper is divided into 
two sections. The first section focuses on the 
concept of knowledge creation and responsibili-
ties of academic libraries in supporting knowl-
edge creation. The section discusses five key 
important services provided by the academic 
libraries to support knowledge creation among 
faculty members and researchers. The services 
are collection development, collection manage-
ment, access to information resources, re-

source preservation, and publishing. The sec-
ond section highlights challenges and barriers 
preventing academic libraries to actively con-
tribute to knowledge creation. These challeng-
es include institutional support, staff competen-
cies, budget constrain, quality of resources, IT 
facilities and accessibilities. The paper should 
make an important contribution to the concept 
of knowledge creation in academic libraries and 
institutions.   

........................................
Electronic Resources and trans-
formation of Reference Service 

........................................
Emad Abu Eid
PGD & MLIS 
Library Specialist – Abu Dhabi Municipality

This paper sheds light on electronic resources 
impact on transforming references. The chang-
es caused by new trends of electronic resourc-
es affecting the reference service, collection 
and the reference librarians’ role. It focuses on 
reference tools which developed as reference 
works or as parts of reference infrastructure, on 
what type of skills needed to analyse how a tool 
works and how to do effective search strategy, 
and examines the revolution in creation and 
distribution of digital information in the context 
of information services. 
Main findings of this paper are that informa-
tion explosion using modern means in creation 
and distribution of digital information leaded 
to transform the role of the reference librarian 
from an intermediary to coach. The new roles 
of reference librarian are coaching, tutoring, 
and guiding library users on how to use, ac-

Abstracts
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mation users, information content developers, 
and digital information suppliers.  The basic 
themes of the conference will cover:
• Information Literacy and the 21 century skills 

(Social networking, mobile technology, open 
access)

• Knowledge workers as librarians of the future
• LIS education and the future of librarianship, 

are LIS programs ready to position their grad-
uates as knowledge workers of the future?

• E-books and the future of library shelves and 
catalogues

• Metadata tool and the future of cataloging and 
catalogers

• Social media (fingertips to fingertips services) 
and the future of face to face services 

• Publishers and venders as managers of elec-
tronic resources and digital content provision

• Policy makers roles in digital content 
strategies 

Roundtables and plenary sessions:
1- Professionals Role
Although libraries moving towards being infor-
mation centers, and librarians took new position 
as information professionals or information con-
sultant, but:
• Do they achieve their rights as professionals?
• Do they change themselves and gain the 

possible competencies to engage with the 
information digital environments as digital 
professionals?

• How will/does the use of new technologies, 
including mobile technology and self-service 
machines affect the job of information profes-
sionals?

• What changes to job roles do professionals 
foresee?

• Do libraries have to let go of books and help a 
new outsourced digital infrastructure develop 

within the infrastructure of their libraries?

2- Publishers Role
Will be fine if representatives from Amazon, 
Google and other important entities will be in-
vited
• Issues such as costs of subscriptions, licens-

ing, legal issues involved with copyright, pri-
vacy and what not, how can libraries provide 
access to all of these types of materials will 
be discussed.

• Google’s mission is to organize the world’s infor-
mation and make it universally accessible and 
useful, what the information producers will do?

• Is their big challenge reside in bringing offline 
content online – to make it accessible and dis-
coverable?

3- Library and Information Studies Depart-
ments Role
• Do they ready to prepare professionals for the 

future of digital environments?
• Is the interdisciplinary a good solution for inte-

grating professional knowledge of the future?
• Do professional learning programs in Arabic 

regions are ready for quality assurance as-
sessment, what difficulties are facing?

 
4- Professional Associations Role
Usually think of association as gathering of 
members for better future and professional im-
age.  In terms of library and information profes-
sional associations:
• Do they empower the image of the profes-

sionals in the current information society?
• What will be their role in leveraging the quality 

assurance of the professional programs in the 
Arabic regions?

• What benefits professional are expecting from 
them?
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The Future of the Profession:
Break the no longer traditional profes-
sion and tune into the future of digital 

professional environment

conference 

The 2nd decade of the twenty first century 
is the most challenging and amazing time for 
knowledge and for learning. The SLA/AGC in-
tends to be involved and share the knowledge 
future, to participate in preparing new genera-
tion of professional to deal with new generation 
of knowledge access.  The SLA/AGC, as being 
the specialized association in the region, plans 
to follow up relevant developments to the pro-
fession of library and information science, to 
enable insight for learning, practicing, knowl-
edge acquisition, and creative services.  SLA/
AGC believes that it has an impact on the fu-
ture of the profession in a way that should cor-
respond to the actual needs of members to get 
them involved in the future of their profession.  
This will be achieved through the SLA/AGC 
18th conference sessions, roundtables, and 
plenary sessions.

The conference will focus on issues relevant 
to the future of librarianship and librarians aca-
demics, venders, publishers and associations in 
the discipline and other interrelated disciplines.  
That is to ensure the sustained integration be-
tween Library and Information Studies (LIS) 
education, professional, professional associa-
tions, and the information-marketing agents.

The Main Themes of the Conference
The event will be of interest to all information 

professionals, educators, decision makers, infor-
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