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ابوظبي في قلوبنا
االخوة واالخوات ،ارحب بكم اجمل ترحيب يف فعاليات امل�ؤمتر التا�سع ع�شرللجمعية والذي �سيعقد
مب�شيئة اهلل يف العا�صمة االماراتية احلبيبة ابوظبي ,لقد ارتبط تاريخ تطوراجلمعية وفعالياتها
بدولة االمارات العربية ب�شكل عام ومبدينة ابوظبي ب�شكل خا�ص ،فقد مت تنظيم وا�ستظافة امل�ؤمتر
ال�سنوي للجمعية خم�س مرات يف دولة االمارات العربية املتحدة ،ثالثة منها مبدينة ابوظبي ،ويعد
هذا رقما قيا�سيا نظرا النتقال امل�ؤمتر كل عام اىل احدى دول اخلليج العربي ،ولكنه م�ؤ�شر كبري على
االهتمام الذي يوليه حكام االمارات بالثقافة واملعرفة ،حيث �ساهمت جامعات ومراكز بحثية وثقافية
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�ساعدتنا يف حتقيق ر�سالتنا املهنية وهي الرقي مبهنتنا النبيلة ،ويف اخلتام ال ي�سعني اال ان اتقدم
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افتتاحية

ُتعد مهنة املكتبات واملعلومات ك�سائر املهن الع�صرية املتطورة ب�شكل ديناميكي جتعل املخت�ص �أمام
�ضرورة ملتابعة التطورات  ،ولعل امل�ؤمترات والندوات وور�ش العمل واملجالت العلمية والن�شرات �إحدى
الأدوات امل ُعينة على ح�صر وتنظيم وعر�ض ومناق�شة �أخر ما تو�صلت �إليه تلك امل�ستجدات.
ويطيب يل �أن �أقدم بني يدي القارئ الكرمي هذا العدد اخلا�ص من الن�شرة والذي يتزامن �صدوره مع
فعاليات امل�ؤمتر التا�سع ع�شر والذي �سيكون بعنوان «م�ستقبل املهنة  :ك�سر احلواجز التقليدية ملهنة
املكتبات واملعلومات والتحول نحو م�ستقبل البيئة املهنية الرقمية» خالل الفرتة من  25 – 23ابريل
2013م املوافق  15 – 13جمادى الآخرة 1434هـ يف مدينة ابوظبي باالمارات العربية املتحدة ،والذي
ينظم بالتعاون مع �شبكة االمارات املتقدمة للتعليم والبحوث (عنكبوت) ،ومعهد م�صدر
وي�شتمل هذا العدد على جمموعة من م�شاركات للعديد من املخت�صني يف املجال من العراق وفل�سطني
وال�سعودية ،كما �شمل العدد على �أخبار متنوعة عن بع�ض امل�ؤمترات ،بالإ�ضافة �إىل م�ستخل�صات لورقات
العمل املقدمة للم�ؤمتر باللغتني العربية واالجنليزية التي توفرت �أثناء طباعة الن�شرة ،بالإ�ضافة �إىل
بع�ض التقارير .
واهلل ا�س�أل �أن يكتب لهذا امل�ؤمتر النجاح والتوفيق

أ.نجيب بن محمد الخطيب

رئي�س التحرير
جنيب بن حممد اخلطيب
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شارك في المؤتمر
ما يزيد عن () 291
مشارك من الباحثين
والمتخصصين من
دول الخليج العربي
والدول العربية
واألجنبية
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نظمت جمعية املكتبات املتخ�ص�صة – فرع اخلليج
العربي م�ؤمترها الثامن ع�شر بعنوان «االجتاهات
احلديثة ملجتمع املعلوماتية يف البيئة العربية « خالل
الفرتة من  14 – 12مار�س  2012امل��واف��ق 21-19
ربيع الآخر 1433هـ يف مدينة املنامة مبملكة البحرين
بالتعاون مع جامعة اخلليج العربي ،وكانت حماور
امل�ؤمتر كالتايل :
1.1قيا�س جودة املعلومات ما وراء حدود الدرا�سات
الببليومرتية
2.2ال���دور اجل��دي��د الخت�صا�صي املعلومات يف بيئة
التوا�صل االجتماعي
3.3ال��ت��وازن ب�ين الرقمنة وال��و���ص��ول احل��ر يف تنمية
املجموعات:الدور الفاعل الخت�صا�صي املعلومات
4.4دور �أق�سام املكتبات واملعلومات يف ت�أهيل مهنيني
ي�ستجيبون لالحتياجات التقنية املتغرية
5.5ال����دور امل��ت��غ�ير مل���ؤ���س�����س��ات امل��ع��ل��وم��ات يف تقدمي
خدماتها للم�ستفيد الرقمي والزائر الرقمي
6.6ت�أثري الأزمة االقت�صادية على تنمية املجموعات يف
م�ؤ�س�سات املعلومات بدول جمل�س التعاون
وقد �شارك يف امل�ؤمتر ما يزيد عن ( )291م�شارك من
الباحثني واملتخ�ص�صني من دول اخلليج العربي
وال��دول العربية والأجنبية على م��دار ثالثة �أي��ام
ومن خالل  4جل�سات علمية �ساهم بها امل�شاركون
بتقدمي بحوثهم ودرا�ساتهم ،حيث بلغ عدد الأوراق
العلمية امل��ق��دم��ة يف امل���ؤمت��ر ( )32ورق���ة علمية
بالإ�ضافة �إىل  4ط��اوالت م�ستديرة وندوتني ،وقد
�سبق امل�ؤمتر ور�شتي عمل خالل الفرتة من – 11
 12مار�س  2012الأوىل بعنوان :ا�ستخدام تقنيات
ال��ه��وات��ف امل��ح��م��ول��ة ،وال��ث��ان��ي��ة ب��ع��ن��وان  :موا�ضيع

متقدمة يف التكتالت املكتبية وترخي�ص املحتويات
الرقمية� ،شارك فيها ( )45متدرب من م�ؤ�س�سات
وطنية وعربية .
كما �صاحب امل�ؤمتر معر�ضا تقنيا للأنظمة احلديثة يف
املكتبات واملعلومات �شاركت فيه (� )90شركة عربية
و�أجنبية يف جم��ال املعلومات وتقنياتها ،وع��دد من
امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة ،منها الفهر�س العربي املوحد،
دار املنظومة وغريها .
وقد افتتح امل�ؤمتر �سعادة الدكتور خالد بن عبدالرحمن
العوهلي رئي�س جامعة اخلليج العربي ،وقد �ألقى كل
من الدكتور �سيف اجلابري رئي�س جمعية املكتبات
املتخ�ص�صة -فرع اخلليج ،والأ�ستاذ «بريمنت مي»
رئي�س جمعية املكتبات املتخ�ص�صة ،كلمتني يف بداية
احلفل ،بالإ�ضافة �إىل كلمة املتحدث الر�سمي معايل
الدكتور علي بن ابراهيم النملة .
وق���د ت��و���ص��ل امل�����ش��ارك��ون يف ن��ه��ا ي��ة امل����ؤمت���ر �إىل
التو�صيات التالية:
معايل الدكتور عيل النملة  -الدكتور خالد العوهيل
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� -1أن ترعى اجلمعية لقاءا متخ�ص�صا بني �أق�سام
املكتبات واملعلومات يف دول اخلليج العربي بغر�ض
مناق�شة ب��راجم��ه��ا وال��ك��ف��اءات امل��ت��وف��رة لديها من
�أج��ل التنمية ال�شاملة للتخ�ص�ص وحتقيق التبادل
والتعاون املعريف يف املجال مبا يف ذلك تبادل اخلربات
والزيارات وتدريب الطلبة.
� -2أن ت�ساهم اجلمعية يف ت�شجيع امل�شاركني من
الذين يواكبون �أن�شطة اجلمعية وم�ؤمتراتها من خالل
معار�ضهم وم�ساهماتهم يف تبني الفهر�س العربي
كقاعدة عربية ومبادرة من �ش�أنها �أن تعزز املحتوى
العربي املرقمن.
 -3تو�سيع �أن�شطة تطوير املوارد الب�شرية املتخ�ص�صة
وعلى وجه اخل�صو�ص ما يتعلق باخلدمات اجلديدة
�ضمن البيئة الرقمية وذل���ك بالتخطيط لربامج
تدريبية تنفذ على م�ستوى الدول الأع�ضاء يف اجلمعية
وتفتح �أبواب امل�شاركة لبقية الأع�ضاء كم�شاركني.
الإعداد لور�شة متخ�ص�صة من �ش�أنها جت�سري الفجوة
ال��رق��م��ي��ة للمتخ�ص�صني م��ن ال��ذي��ن يطلق عليهم
م�صطلح «ال��زائ��ر الرقمي» بغر�ض ان�ضمامهم �إىل
املجتمع املعلوماتي ك�أع�ضاء فاعلني ومتفاعلني مع
املوجة الرقمية احلالية.
 -4تفعيل الت�شارك املعريف البناء من خالل مواقع
التوا�صل االجتماعي يف موقع اجلمعية لتكون على
مقربة من املتخ�ص�صني وتقريبهم من بع�ضهم البع�ض
ملتابعة املو�ضوعات املهنية املتخ�ص�صة والتطورات
التقنية يف جمال املكتبات واملعلومات

كما مت اختيار الأ�ستاذ الدكتور عبدالر�شيد حافظ
(اململكة العربية ال�سعودية) رئي�سا منتخبا للجمعية ،ومت
�إعادة ت�شكيل جمل�س الإدارة اجلديد على ال�شكل التايل :
•�أ .حممد غايل مبارك
(مملكة البحرين – الرئي�س)
•الدكتور عبدالر�شيد حافظ
(اململكة العربية ال�سعودية – الرئي�س املنتخب)
•الدكتور �سيف عبداهلل اجلابري
(�سلطنة ُعمان – الرئي�س ال�سابق)
•جنيب بن حممد اخلطيب
(اململكة العربية ال�سعودية – نائب الرئي�س – رئي�س
حترير الن�شرة)
•الدكتورة نعيمة ح�سن جرب
(�سلطنة ُعمان – م�س�ؤول التخطيط اال�سرتاتيجي)
•الدكتور عبداهلل خليفه احلفيتي
(االمارات العربية املتحدة – م�س�ؤول الع�ضوية)
•الدكتورة ماجده عزت غريب
(اململكة العربية ال�سعودية – ع�ضو جمل�س �إدارة)
•الأ�ستاذ �صالح �إبراهيم ال�سيد
(دولة الكويت – م�س�ؤول املوقع )
• الأ�ستاذة عفراء ال�شام�سي
(�سلطنة عمان – م�س�ؤول التطوير املهني)
•الأ�ستاذة عذراء جميد العلوي
(مملكة البحرين  -م�س�ؤول العالقات العامة)
•الأ�ستاذة حنان علي �آل ثاين
(ع�ضو جمل�س �إدارة  -دولة قطر)

بلغ عدد األوراق
العلمية المقدمة
في المؤتمر
( )32ورقة علمية
باإلضافة إلى 4
طاوالت مستديرة
وندوتين

حفل اإلفتتاح
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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  25 – 23ابريل 2013م
تنظم جمعية املكتبات املتخ�ص�صة (ف��رع اخلليج
العربي) م�ؤمترها التا�سع ع�شر بابوظبي بالتعاون
م��ع �شبكة االم����ارات املتقدمة للتعليم والبحوث
(عنكبوت) وذل��ك بفندق فورمنت (ب��اب البحر)
خالل الفرتة من  25 – 23ابريل 2013م املوافق
 15 – 13جمادى االخرة 1434هـ .
يعك�س القرن احلادي والع�شرين التحول ال�سريع نحو بيئة
املعرفة والتعلم .وكما هو معتاد ،ت�سعى جمعية املكتبات
املتخ�ص�صة فرع اخلليج العربي الإن�ضمام �إىل رحلة
التحول ومواجهة حتديات التغيري املت�سارعة من خالل
التجمعات العلمية التي تنظمها �ضمن �سل�سلة م�ؤمتراتها
ال�سنوية وما ي�صاحبها من جل�سات حوار مفتوحة وور�ش
عمل ولقاءات مع املتخ�ص�صني من داخل وخارج الوطن
العربي .تهدف اجلمعية من �سعيها هذا �إع��داد جيل
جديد من املهنية للتعامل بيئة املعرفة ومتطلباتها.
�سريكز امل���ؤمت��ر على الق�ضايا ذات ال�صلة مب�ستقبل
املهنيني م��ن الأك��ادمي��ي�ين واخت�صا�صيي املعلومات
بالرتابط مع املجهزين والنا�شرين للمعرفة وامل�ؤ�س�سات
واجلمعيات امل�ساندة ل�ضمان التكامل امل�ستمر بني املكتبة
و�أق�سام املكتبات ودرا�سات املعلومات واجلمعيات املهنية،
وجمهزي قواعد البيانات ونظم املعلومات.
محاور المؤتمر

ي�سعى امل�ؤمتر نحو جمع مهني �شامل الخت�صا�صي
املعلومات والأكادمييني و�أ�صحاب القرار ومطوري
امل��ح��ت��وى ال��رق��م��ي وجم��ه��زي امل��ع��ل��وم��ات الرقمية
(نظم وقواعد) وم�ؤ�س�سات املعلومات واجلمعيات
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة وذات ال���ع�ل�اق���ة .ي���ه���دف امل����ؤمت���ر
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اال���س��ت��ط�لاع ال��ف��ك��ري واحل����وار امل��ه��ن��ي م��ن خ�لال
الأوراق العلمية والنقا�شات املفتوحة وجل�سات
احلوار التي تعني باملو�ضوعات الآتية:
•ال��وع��ي املعلوماتي وم��ه��ارات ال��ق��رن احل���ادي ع�شر
(الت�شارك االجتماعي وتقنية املوبايل والو�صول احلر)
•م�ستقبل املكتبيني كعمال معرفة
•تعليم املكتبات واملعلومات وم�ستقبل املهنة .هل �أق�سام
املكتبات واملعلومات جاهزة لتخرج عمال معرفة؟
•الكتب الرقمية وم�ستقبل �أرفف املكتبة وفهار�سها
•امليتادات وم�ستقبل الفهر�سة والت�صنيف
•التوا�صل االجتماعي واخلدمات املرقمنة مقابل
اخلدمات املبا�شرة وجها لوجه
•النا�شرون واملجهزون كمدراء للم�صادر الرقمية
وجمهزين للمحتوى الرقمي
•دور �أ�صحاب القرار يف ا�سرتاتيجيات املحتوى الرقمي
الطاوالت المستديرة وحلقات النقاش

 -1دور املهنيني
بالرغم من حتول املكتبات باجتاه مراكز م�صادر
التعلم �أو مراكز املعلومات ،وبالرغم من ح�صول
املهنيني على مواقع وم�سميات وظيفية جديدة ك�أن
يكون اخت�صا�صي معلومات �أو اخت�صا�صي مراكز
م�صادر تعلم ،ولكن:
•هل ح�صلوا على حقوقهم كمهنيني؟
•هل غ�يروا �أنف�سهم واكت�سبوا الكفاءات املطلوبة
لينظموا �إىل بيئة املعلومات الرقمية كمهن رقمية؟
•ك��ي��ف �أث���رت التقنية احل��دي��ث��ة مب��ا فيها تقنية
املوبايل على مهنتهم كاخت�صا�صيي معلومات؟
•م��ا الأدوار اجل��دي��دة ال��ت��ي ي��رى اخت�صا�صيي
املعلومات القيام بها؟
•هل املكتبات م�ستعدة للدخول يف البيئة الرقمية
وتتطور ب�ضمن البنية الرقمية لتلك البيئة؟
 -2دور النا�شرين واملجهزين
•جل�سة مفتوحة يتحدث فيها النا�شرين واملجهزين
للمحتوى الرقمي عن مو�ضوعات ت�شمل:

•ت��ك��ال��ي��ف اال������ش��ت��راك ،الإج��������ازات امل��م��ن��وح��ة
ل�لا���ش�تراك ،ال��ق�����ض��اي��ا ال��ق��ان��ون��ي��ة ف��ي��م��ا يتعلق
بحقوق امللكية ،ال�سرية واملعلومات ال�شخ�صية
واخلا�صة ،وغريها من الق�ضايا
•وجهة نظر املنتجني واملجهزين للمعلومات يف ظل
ر�سالة جوجل يف تنظيم املعلومات العاملية وت�سهيل
الو�صول لها

•ما توجه النا�شرين واملجهزين نحو رقمنة الرتاث
العربي وتهيئة ا�ستخدامه؟
 -3دور �أق�سام املكتبات واملعلومات
•ه��ل �أن �أق�����س��ام املكتبات واملعلومات برباجمها
احل��ال��ي��ة ج��اه��زة لتهيئة مهنيني متوائمني مع
البيئة الرقمية؟
•هل التداخل البيني مع تخ�ص�صات �أخ��رى حال
للتكامل املعريف املهني يف امل�ستقبل؟
•هل الربامج التعليمية املهنية يف الوطن العربي
ج��اه��زة ل�لاع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي وت��ق��ي��ي��م �ضمان
اجلودة؟ ما ال�صعوبات يف ذلك؟
 -4دور اجلمعيات املهنية
•هل ت�ساهم اجلمعيات املهنية يف تعزيز �صورة
املهنيني يف جمتمع املعرفة احلايل؟
•م��ا دور اجلمعيات املهنية وت���أث�يره��ا يف �ضمان
جودة الربامج املهنية يف الوطن العربي؟
•ما التوقعات املهنية من اجلمعيات العلمية؟

تهدف الجمعية
من سعيها هذا
إعداد جيل جديد من
المهنية للتعامل
بيئة المعرفة
ومتطلباتها

تسعى جمعية
المكتبات المتخصصة
فرع الخليج العربي
اإلنضمام إلى رحلة
التحول ومواجهة
تحديات التغيير

نشر األوراق العلمية

المتسارعة من خالل

تن�شر جميع الأوراق العلمية املقبولة على �أقرا�ص
ممغنطة وتوزع �أثناء عقد امل�ؤمتر العلمي.

التجمعات العلمية
التي تنظمها

جائزة أفضل ورقة مقدمة للمؤتمر

الغاية من اجلائزة هو ت�شجيع ال�شباب من الباحثني
ال��ذي��ن تقدموا ب����أوراق علمية وقبلت �ضمن حم��اور
وجل�سات امل�ؤمتر .و�سوف لن ي�شمل باملفا�ضلة من �سبق
له احل�صول على هذه اجلائزة يف امل�ؤمترات ال�سابقة.
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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

برعاية كرمية من ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حمد بن خليفة ال ثاين امري دولة قطر حفظه
اهلل وبالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون والرتاث
القطرية  ،نظم االحتاد العربي للمكتبات واملعلومات
م�ؤمتره الثالث والع�شرين يف العا�صمة القطرية
الدوحة ،خالل الفرتة مابني  20-18نوفمرب 2012م،
حتت عنوان «احلكومة واملجتمع والتكامل يف بناء
املجتمعات املعرفية العربية» ،متزامنا مع مرور 50
عاما على ان�شاء دار الكتب القطرية واالعالن عن
م�شروع مكتبة قطر الوطنية .وقد �سبق ذلك بتنظيم
ور�شة عمل بعنوان «م�شاركة املعرفة يف عامل »2,0
يف يوم  17نوفمرب قدمها الدكتور جون جريارد.

وقد �شارك يف امل�ؤمتر  450م�شاركا ميثلون الدول
العربية االتية ومرتبة هجائيا:
االردن–االمارات العربية املتحده–البحرين –تون�س–
اجلزائر–ال�سعودية–ال�سودان–�سوريا–العراق–
عمان–فل�سطني– قطر -الكويت–لبنان-ليبيا–م�صر
بالإ�ضافة اىل االحتاد الدويل جلمعيات املكتبات
 IFLAممثال برئي�سته الدكتورة �إجنريد برينت ،وي�سجل
امل�ؤمتر ال�شكر والتقدير للوفد الفل�سطيني الذي ح�ضر
بالرغم من الظروف ال�صعبة جدا وخا�صة يف غزة.
وقد اقيم حفل االفتتاح يوم االحد  18نوفمرب  2012م
يف فندق هيلتون الدوحة بح�ضور �سعادة وزير الثقافة
والفنون والرتاث الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري

�سعادة الدكتور حمد الكواري وزير الثقافة والفنون والرتاث
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مندوبا عن راعي امل�ؤمتر حيث القى كلمة بهذه املنا�سبة
كما القى اال�ستاذ الدكتور ح�سن ال�سريحي رئي�س
االحتاد العربي للمكتبات واملعلومات كلمة االحتاد،
ومن ثم القت الدكتورة اجنرد برينت كلمة االحتاد
الدويل جلمعيات املكتبات واملعلومات و�ألقى الدكتور
�إبراهيم خ�ضر من فل�سطني كلمة امل�شاركني يف امل�ؤمتر
بعد ذلك قام �سعادة وزير الثقافة والأ�ستاذ الدكتور
ح�سن ال�سريحي بت�سليم جوائز االحتاد للعام  2012م
وكانت على النحو التايل :
 جائزة ن�سيج للرواد وفاز بها معايل اال�ستاذ الدكتورعلي النملة (ال�سعودية)
 جائزة االحتاد العربي للمكتبات واملعلومات للم�شروعاملتميز يف املكتبات واملعلومات وفازت بها م�ؤ�س�سة عبد
احلميد �شومان (الأردن) عن م�شروعها اخلا�ص
بان�شاء ودعم املكتبات يف فل�سطني واالردن وت�سلمها
مدير املكتبه اال�ستاذ غالب م�سعود
 جائزة االحتاد العربي للمكتبات واملعلومات لأف�ضلر�سالة جامعية وفاز بها الدكتور رامي عبود (م�صر)
عن ر�سالته «نحو ا�سرتاتيجية عربية ل�صياغة
املحتوى الرقمي العربي»
 جائزة جيل اعلم الف�ضل م�شروع وفاز بها منا�صفةم�شروع م�ستودع املعلومات وم�شروع جروب اعلم عرب
الفي�سبوكو�إدارتهالناجحةملحمدمهدياحمد(م�صر)
 جائزة اف�ضل بحث يف امل�ؤمتر وفازت بها اال�ستاذةالدكتورة نارميان ا�سماعيل متويل عن بحثها «القطاع
اخلا�ص ودوره يف بناء جمتمع املعرفة يف ال�سعودية
بتوفري جماالت العمل والتوظيف  :الواقع والتحديات»
  كذلك مت تقدمي درع االحتاد العربي للمكتباتواملعلومات للدكتورة اجنريد برينت رئي�سة االحتاد الدويل
جلمعيات املكتبات  IFLAواال�ستاذ عبد اهلل االن�صاري
مدير دار الكتب القطرية و�سعادة ال�سيد مبارك بن نا�صر
ال خليفة االمني العام لوزارة الثقافة و�سعادة وزير الثقافة
الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري.
ويف م�ساء يوم  19نوفمرب ح�ضر امل�شاركون حفل
االعالن عن م�شروع مكتبة قطر الوطنية الذي اقيم
حتت رعاية �صاحبة ال�سمو ال�شيخة موزا بنت نا�صر
والذي اقيم يف م�ؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية
املجتمع و�شارك رئي�س االحتاد و�سمو ال�شيخة موزة

ومديرة املكتبة الربيطانية ومديرة م�شروع مكتبة
قطر الوطنية يف ندوة حول املكتبة يف زمن الآيباد
�سبقت االعالن عن جائزة االحتاد العربي للمكتبات
واملعلومات لل�شخ�صية الداعمة للمكتبات واملعلومات
وال�ش�أن الثقايف للعام  2012حيث فازت بها هذا العام
�سمو ال�شيخة موزا بنت نا�صر وقد قدم رئي�س االحتاد
يف نهاية احلفل جائزة االحتاد العربي للمكتبات
واملعلومات لل�شخ�صية الداعمة للمكتبات واملعلومات
وال�ش�أن الثقايف للعام  2012م ل�سموها.
وكانت جل�سات امل�ؤمتر قد بد�أت يوم  18نوفمرب بعد
اجلل�سة االفتتاحية وافتتاح املعر�ض امل�صاحب الذي
�شارك فيه � 14شركة متخ�ص�صة .ويف نهاية اجلل�سة
العلمية الأوىل قدم رئي�س االحتاد العربي للمكتبات
واملعلومات اال�ستاذ الدكتور ح�سن ال�سريحي درع
االحتاد التذكاري لكل من :
 الدكتور حون جريارد (امريكا). الدكتورة كلوديا لوك�س (مدير م�شروع املكتبةالوطنية لدولة قطر).
ثم مت تكرمي فكر وجهود ثالثة من البارزين يف ال�ش�أن
الأكادميي وقطاع الن�شر وهم:
 الأ�ستاذ الدكتور عبد املالك بن ال�سبتي (اجلزائر) الدكتور حممد جعفر عارف (ال�سعودية). اال�ستاذ حممد ر�شاد �صاحب الدار امل�صريةاللبنانية للن�شر والتوزيع.
كذلك اجتمع رئي�س االحتاد واع�ضاء املكتب التنفيذي
مع الدكتورة اجنريد برينت رئي�سة االحتاد الدويل
جلمعيات املكتبات  IFLAوبحثوا معها اوجه التعاون
مابني االحتادين  IFLAو  AFLIوامل�شروعات التي
ميكن ان تقوم االفال بدعمها ومن بينها م�شروع

من توصيات
المؤتمر :حث
المكتبات العربية
على المشاركة ودعم
مشاريع المكتبات
االلكترونية والرقمية
العربية
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يف كافة مراحله ودعم البحث العلمي وت�شجيع
االبداع واالبتكار من خالل �سيا�سات وطنية �شاملة
�5.5ضرورة التو�سع يف ان�شاء بوابات جمتمع املعرفة
يف العامل العربي �سواء على امل�ستوى الوطني او
االقليمي وان تهتم هذه البوابات بتقدمي خدمات
مبا�شرة للمواطنني يف جماالت ال�صحة والتعليم
واحلكومات االلكرتونية وغريها

من توصيات
المؤتمر :التوسع في
انشاء بوابات مجتمع
المعرفة في العالم
العربي

معايري املكتبات وم�شروع دعم االعتماد لربامج
التدريب والت�أهيل لأخ�صائي املكتبات واملعلومات
وتنظيم م�ؤمتر اقليمي م�شرتك بني االحتادين،
و�سيتوا�صل االحتاد العربي للمكتبات واملعلومات مع
االفال لو�ضع هذه امل�شروعات مو�ضع التنفيذ وقد
نوق�شت يف امل�ؤمتر خالل ايامه الثالثة ( )95ورقة
بحثيه على النحو الآتي:
 اليوم االول االحد 2012/11/18م وقدمت فيه 27ورقة علمية.
 اليوم الثاين االثنني 2012/11/19م وقدمت فيه 34ورقة علمية.
 اليوم الثالث الثالثاء 2012/11/20م وقدمت فيه 34ورقة علمية.
 بالإ�ضافة �إىل اجلل�سة اخلتامية للم�ؤمتر.التوصيات :

�1.1ضرورة حث الدول وت�شجيع القطاع اخلا�ص لدعم
مبادرات توفري البنى التحتية اال�سا�سية ملجتمع
املعرفة واملتمثلة يف املوازنات الكافية ومراكز
البحوث والدرا�سات و�شبكات االت�صاالت والقوى
العاملة وغريها.
� 2.2ضرورة قيام تعاون عربي مع امل�ستوى الر�سمي
واخلا�ص من خالل ان�شاء م�ؤ�س�سات لتبادل
اخلربات يف جمال متطلبات جمتمع املعرفه و�آلياته
3.3العمل على تطوير برامج اق�سام علوم املكتبات
واملعلومات يف الوطن العربي لتواكب التجديدات يف
املجال ب�شكل عام ويف جمال جمتمع املعرفة ب�شكل خا�ص
من خالل طرح مقررات ذات عالقة مبجتمع املعرفة .

�4.4ضرورة اعطاء اهمية ق�صوى العادة هيكلة التعليم
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6 .6حث املكتبات العربية على امل�شاركة ودعم م�شاريع املكتبات
االلكرتونية والرقمية العربية ومنها املكتبة الرقمية التي
ت�سعى مكتبة امللك عبد العزيز العامة اىل ان�شائها

7.7العمل على ازالة العوائق وحل امل�شكالت التي
حتول دون و�صول املعرفة اىل االفراد وامل�ؤ�س�سات
واحلكومات يف البالد العربية
8.8اعداد اخلطط وال�سيا�سات لتدريب القيادات
االدارية يف جمال ادارة املعرفة وتطبيقها بهدف
دعم القرارات امل�ستندة اىل املعرفة
9.9رفع كفاءة العاملني يف جمال املكتبات واملعلومات
ليتمكنوا من القيام بدور فعال وم�ؤثر يف جمتمع
املعرفة من خالل ت�أهيلهم لهذا الدور اجلديد
العمل على حمو االمية التكنولوجية يف الوطن
العربي من خالل برامج تثقيف املواطنني
ب�أ�سا�سيات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
ومكونات جمتمع املعرفة
1010تو�سيع مبادرات احلكومة االلكرتونية يف الوطن
العربي وتبال اخلربات يف هذا املجال
�1111ضرورة تطوير بيئة ت�شريعية مالئمة ملجتمع
املعرفة والت�أكيد على اخالقياته

وقد قرر امل�شاركون يف نهاية امل�ؤمتر رفع برقيات �شكر
وتقدير اىل كل من :
   ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن خليفة الثاين امري دولة قطر حفظه اهلل
�   صاحبة ال�سمو ال�شيخة موزا بنت نا�صر حفظها اهلل�   سعادة وزير الثقافة والفنون والرتاث الدكتور حمدبن عبد العزيز الكواري
وبناء على مامت االتفاق عليه يف م�ؤمتر اخلرطوم
عام 2011م فقد تقرر عقد امل�ؤمتر الرابع والع�شرين
لالحتاد العربي للمكتبات واملعلومات يف املدينة املنورة
باململكة العربية ال�سعودية ان �شاء اهلل تعاىل
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سمو الشيخه موزا

تدشن مشروع
مكتبة قطر الوطنية

حتت رعاية �صاحبة ال�سمو ال�شيخة موزا بنت نا�صر
رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم
وتنمية املجتمع مت م�ساء  19نوفمرب التد�شني الر�سمي
مل�شروع مكتبة قطر الوطنية اجلديدة ،وذلك يف �إطار
�سعي م�ؤ�س�سة قطر لإطالق قدرات الإن�سان وحتقيق
نه�ضة ثقافية وعلمية ت�ستلهم تراث قطر وت�ست�شرف
م�ستقبلها الواعد.
�أقيم حفل التد�شني يف مركز طالب جامعة حمد
بن خليفة بح�ضور كوكبة من ال�شخ�صيات العاملية
املدعوة ،ف�ضال عن فريق العمل امل�شرف على امل�شروع،
تزامنا مع االحتفال باليوبيل الذهبي لت�أ�سي�س دار
الكتب القطرية التي كانت �أول مكتبة عامة ت�أ�س�ست يف
منطقة اخلليج.
ومبنا�سبة الإعالن عن امل�شروع ،قالت �صاحبة ال�سمو
ال�شيخة موزا بنت نا�صر�« :إنه ملن دواعي �سروري ان
�أطلق اليوم م�شروع مكتبة قطر الوطنية مبعايري عاملية
لت�صبح منارة ثقافية يف قطر واملنطقة» ،م�شرية �إىل
�أن الر�ؤية التي �أن�شئت يف �ضوئها املكتبة تقوم على مد

ج�سور املعرفة بني تراث قطر الغني وم�ستقبلها الواعد،
ف�ضال عن الدور املحوري الذي ينتظر ان ت�ضطلع به
هذه املكتبة يف �إطار �سعي م�ؤ�س�سة قطر الطالق قدرات
االن�سان وامل�ساهمة يف بناء اقت�صاديات املعرفة.
وقالت �سموها خالل حلقة نقا�شية حتت عنوان «يف
ع�صر االيباد هل مازلنا بحاجة �إىل املكتبات؟»،
�أقيمت بهذا اخل�صو�ص� ،إن املكتبات يف ع�صر التطور
التكنولوجي الهائل وو�سائل االت�صال عرب االنرتنت
ومواقع التوا�صل االجتماعي مثل الفي�سبوك ،وتويرت
جعلت املكتبات ال حتتكر املعرفة وحدها ولهذا كان
على املكتبات �أن تدرك هذا التحدي وتطور من �أدائها
حتى تظل قبلة للباحثني والقراء ،م�شرية �إىل �إعجابها
بتجربة املكتبة العامة يف ام�سرتدام حيث اطلعت عليها
�أثناء زيارة لهولندا.
و�أ�ضافت �سموها «فوجئتُ بحيوية املكان .قيل يل
�إن ما يقرب من � 5000شخ�ص كانوا يزورون املكتبة
يومي ًا ،وقد الحظت ذلك على العيان .فالأطفال
يلعبون ويرك�ضون يف الطابق ال�سفلي ،وهناك طابق
كامل خم�ص�ص للمو�سيقى وحتميل الأفالم ،ف�ض ًال
عن �أماكن هادئة للبحث و�أخرى �صاخبة لتناول
الطعام والنقا�ش .لقد بدا جلي ًا �أن جميع ظواهر
وقطاعات املجتمع يف �أم�سرتدام كانت حا�ضرة
يف ع�صر التقنيات والآيباد ،حيث ميكن حتميل
املعلومات ونحن يف منازلنا».
وطالبت �صاحبة ال�سمو ب�ضرورة �أن يتم توظيف التطور
التكنولوجي لتح�سني االداء وا�ستقطاب جمموعة �أكرث
من الزوار ،و�أن نعمل على تقدمي خدمات عالية
اجلودة للمحتوى الإلكرتوين عرب املجالت ،والكتب
الإلكرتونية ،وتنزيل ملفات املو�سيقى ،والأفالم،
و�ألعاب الكمبيوتر .وينبغي �أن تكون هذه اخلدمات
متوفرة مل�ستخدميها على مدار ال�ساعة طيلة �أيام
الأ�سبوع ،م�ؤكدة �أن مكتبة قطر �سرتاعي كل هذه
التحديات ،ويف الوقت نف�سه �شددت �سموها على �أن
العمل يف هذا املجال البد �أن يت�سم بالدقة والتعاون
عربيا وعامليا ،لأن املعرفة حق من حقوق االن�سان
والبد لكل دولة �أن تقدمه ملواطنيها وهو ما تقوم به
دولة قطر ،مبدية �سموها ا�ستعداد دولة قطر مل�ساندة
الدول العربية يف زيادة املحتوى الرقمي على االنرتنت
حتى تتاح املعلومات للجميع.

يأتي حفل التدشين
الذي أقيم في مركز
طالب جامعة حمد
بن خليفة تزامنا مع
االحتفال باليوبيل
الذهبي لتأسيس
دار الكتب القطرية
وهي أول مكتبة
عامة تأسست في
منطقة الخليج
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ت���ق���اري���ر

معرض لندن
الدولي للكتاب
لعام 2012
اعداد  /د.ماجده عزت غريب
استاذ مساعد في قسم علم المعلومات بجامعة
الملك عبدالعزيز– عضو مجلس ادارة جمعية
المكتبات المتخصصة)

احتل الجناح السعودي
هذا العام على
مساحة  120متراً
مربع ًا ،وبتصميم
أكثر انسيابية للحركة
مع عدد أكبر من
العارضين.
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افتتح �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد بن نواف
بن عبدالعزيز �سفري خ��ادم احلرمني ال�شريفني لدى
اململكة املتحدة ي��وم االث��ن�ين 1433/5/24ه������ـ املوافق
2012/4/16م،جناحاململكةالعربيةال�سعوديةيفمعر�ض
لندن الدويل للكتاب ،بعد ان �شارك يف حفل االفطار الذي
ت�ضمن االعالن الر�سمي عن افتتاح املعر�ض و�سط ح�ضور
دبلوما�سي كبري وكبار امل�س�ؤولني من دور الن�شر العاملية .و
ت�أتي م�شاركة اململكة يف املعر�ض هذا العام للمرة ال�ساد�سة
على التوايل ،وا�شرف على امل�شاركة واعد لها ونفذها وزارة
التعليم العايل ممثلة يف امللحقية الثقافية ب�سفارة خادم
احلرمني ال�شريفني لدى اململكة املتحدة.
وقد احتل اجلناح ال�سعودي هذا العام على م�ساحة
 120م�تر ًا مربع ًا ،وبت�صميم �أك�ثر ان�سيابية للحركة
مع عدد �أكرب من العار�ضني .و�شارك يف املعر�ض �أكرث
من  1500دار طباعة ون�شر من 55دولة ،و 24500من
رجال الأعمال والعاملني يف �صناعة الكتاب والن�شر يف
�أنحاء العامل ،والذي ا�ستمر ثالثة �أيام.
هذا وقد جتول �صاحب ال�سمو امللكي االمري حممد ابن
نواف يرافقه رئي�س جمعية النا�شرين ال�سعوديني اال�ستاذ
احمد بن فهد احلمدان ،على �أق�سام اجلناح املختلفة ،وقد
قدم امل�شاركون �شرحا وافيا عن طبيعة ونوعية م�شاركتهم
والهدف منها .و�شهد املعر�ض هذا العام م�شاركة عدد من
دور الن�شر ال�سعودية الرائدة يف جماالت الن�شر والرتجمة
والبحوث والتقنية احلديثة منها مكتبة امللك عبدالعزيز
العامة ومكتبة امللك فهد الوطنية والدار العاملية للكتاب

الإ�سالمي ومكتبة دار املريخ للن�شر ،و�سيما نور للن�شر
الإل��ك�تروين ،ومكتبة الر�شد ،ودار ك��ادي ورم��ادي لكتب
الأطفال .و �شاركت جمعية النا�شرين ال�سعوديني .وقد
ابدى �سموه اعجابه بالتطور النوعي املالحظ على جناح
اململكة من حيث امل�ساحة واملعرو�ضات .كما �شاركت وزارة

التعليم العايل � -أي�ض ًا -يف املحاور الثقافية �ضمن فعاليات
املعر�ض مبحا�ضرتني لكل من الأ�ستاذ امل�شارك يف ق�سم علوم
املكتبات واملعلومات بجامعة امللك �سعود الدكتور من�صور
بن عبداهلل الزامل عن «دور الكتاب الإل��ك�تروين يف تطور
�أ�ساليب التعليم» ،واال�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم علم املعلومات
بجامعة امللك عبدالعزيز الدكتورة ماجدة بنت عزت غريب
عن « الن�شر الإلكرتوين يف اململكة العربية ال�سعودية تطوره
وم�ستقبله» ،و ي�ؤكد ه��ذا االهتمام الكبري ب�صناعة الن�شر
التقليدي وااللكرتوين يف اململكة.

اجلدير بالذكر �أن معر�ض لندن ال��دويل للكتاب قد
بد�أ قبل  41عام ًا ،ويخت�ص يف عقد ال�صفقات وفتح
الفر�ص التجارية يف جماالت الكتب التقليدية واملواد
ال�سمعية والب�صرية ،باال�ضافة اىل الأف�لام وامل��واد
التلفازية والو�سائط املتعددة.
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دورات تدريبية

اختتام فعاليات ورشة
مواضيع معاصرة في
التراخيص واالتحادات
أ .عفراء الشامسي

م��ع النقلة ال�سريعة يف جم��ال املكتبات واملعلومات
نحو الرقمنة والتعامل االل��ك�تروين �أ�صبح �إكت�ساب
مهارات التعامل مع هذا املجال اجلديد الزامي ًا جلميع
العاملني يف امل��ج��ال ملواكبة الع�صر .وكما اعتادت
جمعية املكتبات املتخ�ص�صة (فرع اخلليج العربي)
يف �سعيها لتغطية احتياجات العاملني يف هذا املجال
املتجدد لتطوير مهاراتهم واكت�ساب املهارات اجلديدة
واخلربات .مت تنظيم هذه الور�شة بناءا على جناحها
املتكرر يف ال�سنوات ال�سابقة وبناء ًا على طلب تغطية
هذا املجال جمدد ًا.
���ش��ارك جم��م��وع��ة م��ن �أم��ن��اء امل��ك��ت��ب��ات واخ�صائي
املعلومات يف �أبوظبي يف الفرتة ( )10 – 8دي�سمرب،
 2012يف ف��ن��دق رادي�����س��ون ب��ل��و ،حل�����ض��ور ور���ش��ة
عمل ب��ع��ن��وان «م��وا���ض��ي��ع معا�صرة يف الرتاخي�ص
والأحتادات» .وكانت مدة الور�شة ثالثة �أيام ،والذي
مت تنظيمها من قبل جمعية املكتبات املتخ�ص�صة
ف��رع اخلليج العربي بالتعاون مع م�ؤ�س�سة م�صدر
للعلوم والتكنولوجيا وقد مت دعم هذه الور�شة من
قبل .Serial Solution & Knowledg E
حا�ضر يف هذه الور�شة كل من ( تريي بنكل ) من اململكة
املتحدة ,خبري يف االح�صاءات واملكتبات االلكرتونية و
(�آن �أوكري�سون) من الواليات املتحدة ا�ست�شاري يف
التكتالت املكتبية وعقود امل�صادر االلكرتونية ،وقد
ح�ضر الور�شة  17م�شارك و�شمل امل�شاركني �أمناء
املكتبات م��ن خمتلف دول اخلليج ،واملتخ�ص�صني
من املعلومات والأط��ب��اء .وكانت امل�شاركة فعالة من
قبل امل�شاركني من خالل النقا�ش وطرح اال�سئله على
املتحدثني و قد قاما بالرد على جميع اال�ستف�سارات

و�أبدى امل�شاركني �سعادتهم بذلك .
يف ن��ه��اي��ة ال��ور���ش��ة ق��ي��م جميع امل�����ش��ارك�ين ال��ور���ش��ة
وامل��ت��ح��دث�ين يف ور���ش��ة ال��ع��م��ل مب��ع��دالت ج��ي��دة ج��دا
وممتازة .حيث اكت�سب احل�ضورمن الور�شة مفاهيم
جديدة ،وادوات وتقنيات �سيطبقوها يف مكتباتهم
واكت�سبوا فهم طريقة املحادثات اجلارية بينهم وبني
امل�ستخدمني والنا�شرين ومقدمي املعلومات .ويف نهاية
الور�شة قدم امل�شاركني جمموعة من االقرتاحات من
�أهمها الرتكيز على اخل�برات والتطورات املحلية يف
جمال املكتبات واملعلومات .

اكتسب الحضورمن
الورشة مفاهيم
جديدة ،وادوات
وتقنيات سيطبقوها
في مكتباتهم
و فهم لطريقة
المحادثات الجارية
بينهم وبين
المستخدمين
والناشرين ومقدمي
المعلومات.
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مقا ال ت

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�صاد املعرفة – كما يراه الكثريون -هو �أنه
يعلي من دور الإن�سان يف االقت�صاد يف مقابل الأموال
وامل��وارد الطبيعية ،بحيث ي�صبح بناء الرثوة معتمدا
ب�صورة متزايدة على الإن�سان الذي يقوم ببناء املعرفة
وا�ستثمارها ،وبا�س ـ ــتخــدام ال ـت ـ ـك ـ ــنولوجيا احلديثة،
ليحقق ميزة تناف�سية تقوم على املعرفة العلمية والفنية.
لقد كانت العنا�صر الرئي�سية ل�ل�أع��م��ال التجارية
يف ع�صر ال�صناعة تت�ضمن ال�سعي لإدارة الأ�صول
املادية ويف نف�س الوقت �إدارة ر�أ�س املال،كما تت�ضمن
حت��دي��د الأ���س��واق وتخ�صي�ص اخل��دم��ات ل��ه��ا ،وك��ذا
الربط بني الإن��ت��اج والأ���س��واق مبا يت�ضمنه ذل��ك من
البحث عن �أماكن قريبة من مراكز النقل بالإ�ضافة
�إىل �ضمان ال��و���ص��ول �إىل ال�سلع الأول��ي��ة والطاقة،
ويتم تنظيم دورة الإنتاج يف هذه البيئة للعمل ح�سب
م��ب��ادئ ت��اي��ل��ور م��ع ال�ترك��ي��ز على خ��ط��وط التجميع.
بينما يف اقت�صاد املعرفة ت�صبح املعرفة م�صدرا
لر�أ�س املال ،وت�صبح التكنولوجيا احلديثة هي الو�سيلة
التي يتم بها تنظيم التعاون وك��ذا تنظيم املعلومات
وا�ستخدامها .ويتحول االهتمام �إىل املعرفة ،و�إىل
التح�سني امل�ستمر لإج��راءات العمل مبا يرفع الكفاءة
ويزيد املرونة.
وهناك اتفاق عام على �أن املكونات الرئي�سية الثالثة
القت�صاد املعرفة الناجح هي التكنولوجيا واملهارات
والقوى العاملة التي تتمتع بدرجة عالية من التعليم.
وهناك �أي�ضا اتفاق عام على اعتبار �أن دور االبتكار
يف اقت�صاد املعرفة هو دور هام ويزداد باطراد ،وكان
من جراء ذلك �أن القيمة ال�سوقية للأفراد املبتكرين
قد ارتفعت ،و�أن ال�صناعات الكربى قد بد�أت تنظر
�إىل الأفكار االبتكارية على �أنها هي الأك�ثر �أهمية.
وه���ذا االب��ت��ك��ار �إم���ا �أن ي��ك��ون ملنتجات ج��دي��دة� ،أو
لأ�ساليب جديدة للعمل .ويف اقت�صاد املعرفة يكون
ال�ترك��ي��ز على ال��ن��وع ال��ث��اين م��ن االب��ت��ك��ار� ،أي على
البحث عن طرق جديدة للإنتاج ،وعن دورات جديدة
للعمل وع��ن تفعيل العالقة ب�ين املعرفة واالب��ت��ك��ار.
وي��ك��م��ن ج��وه��ر اق��ت�����ص��اد امل��ع��رف��ة يف -م����ا يطلق
عليه -الأع��م��ال غ�ير امل��ادي��ة ،التي تت�ضمن نوعني.
الأول :املحتوى املعلوماتي لل�سلع والب�ضائع وال��ذي

ي�شري م��ب��ا���ش��رة �إىل امل��ق��درة وامل���ه���ارة ع��ل��ى زي���ادة
ا�ستخدام احلا�سوب وا�ستخدام و�سائل التقنية يف
االت�����ص��االت الأف��ق��ي��ة وال��ر�أ���س��ي��ة ،وال��ث��اين :املحتوى
الثقايف لل�سلع والب�ضائع وال��ذي يت�ضمن �أن�شطة ال
ينظر �إليها يف العادة ك�أعمال ،مثل حتديد وتعريف
امل��ع��اي�ير الثقافية ،و�أمن����اط امل�لاب�����س (امل��و���ض��ات)،
والأذواق ،ومن����اذج اال���س��ت��ه�لاك ،والآراء ال��ع��ام��ة.
ويرى روبرت ريت�ش  ،Robert Reichوزير العمل يف
الواليات املتحدة الأمريكية يف عهد الرئي�س كلينتون
–وهو م��ن يعترب مهند�س ال��ت��ط��ورات االقت�صادية
اجلديدة -ب�أن الأعمال الفكرية غري املادية �ستكون بالغة
الأهمية لالقت�صاد وذلك على املدى الطويل .وتت�ضمن
تلك الأعمال الأبحاث العلمية والتكنولوجيا ،وتدريب
العمالة ،وتطوير الإدارة واالت�صاالت وال�شبكات املالية
الإلكرتونية .وي�ضطلع بهذه الأعمال الفكرية الباحثون
واملهند�سون وعلماء احلا�سوب واملحامون واملحا�سبون
امل��ب��دع��ون وامل�����س��ت�����ش��ارون امل��ال��ي��ون والإع�ل�ام���ي���ون
والكتاب و�أع�����ض��اء هيئات التدري�س يف اجلامعات.
و�سيتوازى النمو يف هذه الأن�شطة الفكرية يف نف�س
الوقت الذي �سي�ضعف فيه االهتمام ب�أن�شطة الإدارة
العلمية ،لأن مثل هذه الأن�شطة املتكررة والتنفيذية
املتعلقة ب��الإدارة ميكن حماكاتها بتكلفة منخف�ضة.
كما يرى ريت�ش �أن العوملة قد قطعت العالقة بني الدولة
وملكية ر�أ�س املال وكذا بينها وبني و�سائل الإنتاج ،و�أنه
عندما تكون ر�ؤو�س الأم��وال مملوكة مل�ؤ�س�سات عاملية
ف�إن كفاءة وفاعلية االت�صاالت هي الأمر الذي يجب
�أن يحظى باالهتمام ،كما يرى �أن ما تفقده الدولة
م��ن ج���راء ذل��ك ميكن تعوي�ضه مبلكية العمل غري
املادي وبالتحكم يف �إنتاج املعرفة .فاملعرفة وطنية
بطبيعتها ،و�إدارات م�ؤ�س�ساتها وطنية كذلك .وهكذا
ف���إن ال��دول��ة يجب �أن تتغري ا�سرتاتيجيتها بحيث
ت�ستثمر ا�سرتاتيجيا يف �أن�شطة القيمة امل�ضافة
ويف الأن�شطة غري املادية التي يت�صف بها اقت�صاد
املعرفة .والعائد من هذه القطاعات يتم ا�ستخدام
ج��زء منه ل�صالح العمالة غ�ير امل��اه��رة �أو قليلة
امل��ه��ارة التي يتقل�ص دوره���ا يف اقت�صاد املعرفة؛
وذلك بغر�ض تقليل الفجوة 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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املاهرة التي يقوم عليها اقت�صاد املعرفة .كما �أن
الدولة يجب عليها �أن ت�سعى لأن يتم حتويل �أكرب عدد
من �أ�صحاب الأعمال املكتبية وذوي املهارة القليلة
�إىل عمالة معرفية .knowledge workers
وتدل الدرا�سات يف العديد من الدول على انخفا�ض
ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ع��م��ال��ة غ�ير امل��ت��ع��ل��م��ة ذات اخل�برة
امل��ح��دودة التي تعتمد على العمل اليدوي �أو اجلهد
اجل�سدي ،ويرجع ذلك �إىل زي��ادة احلاجة �إىل اليد
العاملة القادرة على التعامل مع املعلومات وتكنولوجيا
املعلومات ومع املعرفة ب�شكل عام وعلى العمالة املبدعة
ب��وج��ه خ��ا���ص ،وذل���ك نتيجة التحول اجل��دي��د ال��ذي
حدث يف توجهات الإنتاج .ففي االقت�صاد ال�صناعي
كانت الأيدي العاملة تبحث عن العمل بينما الآن –يف
اقت�صاد املعرفة -جند اجتاها متزايدا من �أ�صحاب
العمل للبحث عن الأيدي العاملة املاهرة .فقد �أ�صبح
املبدعون هم �أ�سا�س النمو االقت�صادي ،فهم قادرون

على ابتكار �أفكار جتد طريقها �إىل ال�شركات التي تقوم
بدورها با�ستقطاب م�ستثمرين يقومون بامل�ساهمة يف
متويل م�شروعات ت�ستخدم هذه الأفكار.
وق��د ال يعلم الأف���راد �أنهم ميلكون م�ستودعا �ضخما
للمعرفة الديناميكية التي تتجدد با�ستمرار ،والتي
تت�ضمن العالقة بني ما هو جديد وما هو موجود من
هذه املعرفة وبني القيمة امل�ضافة ،وهذه املعرفة ينبغي
�أن جتد الو�سيلة لإ���ش��راك الآخ��ري��ن فيها بتعليمهم
�إي��اه��ا .ويحتاج ذل��ك �إىل خلق بيئة عمل ج��دي��دة،
تركز على التعاون يف العمليات التي ت�ستخدم موارد
م�شرتكة ،وعلى �أ�سلوب العمل ال��ذي يحقق التمازج
وامل�شاركة ،ويت�ضمن ذلك �إتاحة التفاعل وجها لوجه
بني العمال وبع�ضهم يف امل�ؤ�س�سة الواحدة مبا يحقق
التعليم املتبادل الذي ينتج عن امل�شاركة يف ممار�سات
العمل� ،أو ما يعرف بالتعلم باملمار�سة ،وبالرغم من �أن
ما يتعلمونه حينئذ يكون �ضمنيا �إال �أنه حيوي لإنتاج
معرفة جديدة.
ويجب على الدولة �أن تدعم بناء �شبكات تبادل املعرفة
التي تنتقل فيها املعلومات مبعدالت فائقة ال�سرعة
مثل �شبكات اجلامعات م��راك��ز البحوث ،و�شبكات
م�ؤ�س�سات املعلومات كاملكتبات ودور الن�شر ومراكز
التوثيق ،و�شبكات ال�صناعات املختلفة وغري ذلك من
ال�شبكات .لقد �أ�صبح املجتمع ال��ذي ال يعتني ببناء
�شبكات للمعرفة بني م�ؤ�س�ساته يعد جمتمع ًا مت�أخر ًا
عن ركب اقت�صاد املعرفة.
كما �أن ا�ستثمار الدولة يف �إنتاج املعرفة و�إدارتها هو
�أمر على جانب كبري من الأهمية ،فتحويل املعرفة �إىل
معلومات رقمية –بحيث يتم طرحها على �شكل كتب
وجمالت و�أوراق عمل ومراجع وفهار�س و�صور و�صوت
و�أف�لام ور�سومات ،بالإ�ضافة �إىل تي�سري نقلها عرب
الإنرتنت -يجعلها �أداة فعالة للتنمية االقت�صادية ،كما
يجعلها تتحول �إىل �سلعة يزداد دورها يف اقت�صاد املعرفة.
�إننا نعي�ش يف ع�صر يعتمد نهج اقت�صاد املعرفة ،ويجب
علينا �أن ن�ستخدم �آليات هذا النهج لكي نكون قادرين
على جني ثماره وال نكون فقط متحملني لتبعاته و�آثاره.
* �أ�ستاذ املعلومات  -جامعة امللك �سعود ,ع�ضو جمل�س ال�شورى
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محو األمية المعلوماتية
في بيئة الهاتف النقال
هيام الحايك*

الخالصة:

�أظ����ه����ر ان���ت�������ش���ار �أج����ه����زة ال���ه���وات���ف ال��ذك��ي��ة
 smartphonesوالأجهزة اللوحية � tabletsشكل
ج��دي��د للمعلومات وال��ت��ي تتطلب م��ه��ارات نوعية قد
ال تكون ق��د وجهت م��ن قبل للنماذج التقليدية ملحو
الأمية املعلوماتية .من هنا ويف ها التقرير املخت�صر
 نظرا لزخم ه��ذا املو�ضوع  -ن�ستك�شف فكرة حموالأمية املعلوماتية من خالل ت�سليط ال�ضوء على التغري
الدراماتيكي الذي �أحدثته الأجهزة النقالة يف التعامل
مع املعلومات والطرق التي ي�سعى النا�س من خاللها
للو�صول للمعلومات ،وتقييم وا�ستخدام املعلومات.
والت�أكيد على دور من هم يف مواقع خدمات املعلومات
وبيئات التعلم كم�سهلني يف عملية حمو الأمية املعلوماتية
واكت�ساب املهارات التي تتما�شي وبيئة الهاتف النقال،
و�سوف يتم تقدمي بع�ض الإ�سرتاتيجيات لدمج هذه
املهارات و�سياقات خمتلفة .وهذه الإ�سرتاتيجيات ت�شمل
ا�ستخدام الأجهزة النقالة واللوحية يف �أماكن التعلم
ومقدمي اخلدمات املعلوماتية ,من �أجل زيادة امل�شاركة
وم�ساعدة الطالب على اكت�ساب املهارات املعلومات التي
يحتاجونها للنجاح يف عامل متحرك االت�صاالت.
تقديم:

�شهدت االنطالقات الأويل مل�صطلح حمو الأمية
املعلوماتية ( )information literacyيف بداية
ال�سبعينات الكثري من اجل��دل والنقا�ش حول طبيعة
امل�صطلح والتعاريف اخلا�صة ب��ه ,والعالقة مابينه
وبني غريه من املهارات و�أ�شكال الأمية الأخرى .فاذا

ما رجعنا ايل بدايات ا�ستخدام هذا امل�صطلح من قبل
بول زركو�سكي � Paul G. Zurkowskiسنجد انه
ا�ستخدم هذا التعبري لي�صف التقنيات واملهارات التي
متار�س ملحو �أمية املعلومات «لال�ستفادة من جمموعة
وا�سعة م��ن �أدوات املعلومات ،ف�ضال ع��ن امل�صادر
الأولية يف ت�صميم حلول معلوماتية مل�شكالتهم» )1(.وقد
عززت اللجنة الرئا�سية ملحو الأمية املعلوماتية بجمعية
املكتبات االمريكية هذا املفهوم يف تقريرها النهائي
 1989والذي عرف الوعي املعلوماتي على �أنه القابلية
«الكت�شاف املعلومة حني يحتاجها الفرد ،و�أن تكون
لديه القابلية لتحديد مكانها ،تقييمها ،واال�ستعمال
الفعال للمعلومة متى احتيجت» و�أكد على اهمية هذا

الهاتف الذكي
يعرفونه العاملين
في القطاع بانه
الهاتف الذي يتيح
خدمات إضافية تتجاوز
مفهوم االتصاالت
الصوتية والرسائل
القصيرة
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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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املفهوم باعتباره مهارة من �أ�سا�سيات التعلم احلياتي
والولوج ايل جمتمع املعرفة.
وانطالقا من كوننا نعي�ش الع�صر الرقمي بكل
ا�شكاله الثابتة واملتنقلة ,وت�أ�سي�سا على التقارب بني
االت�صاالت وحمو الأمية املعلوماتية الأمر الذى جعل
ثقافة و�سائل االعالم وحمو الأمية املعلوماتية �ضرورة
لتمكني النا�س ،كان البد من ظهور �أ�شكال جديدة من
الكفاءات وامل��ه��ارات من �أج��ل حت�سني قدرتهم على
امل�شاركة الفعالة فى جمتمع املعلومات واملعرفة .
ث��ورة ا�ستخدام الإن�ترن��ت عرب الهواتف النقالة
والهاتف الذكي () Smartphone
ال يوجد تعريف موحد متفق عليه للهاتف الذكي
( )Smartphoneح���ول ال��ع��امل ب�ين ال�شركات
امل�صنعة للهواتف ،غري �أنّ عاملني يف القطاع يعرفونه
بانه الهاتف الذي يتيح خدمات �إ�ضافية تتجاوز مفهوم
االت�����ص��االت ال�صوتية وال��ر���س��ائ��ل الق�صرية لتقدم
خدمات ال��ول��وج اىل ال�شبكة العنكبوتية واخلدمات
الإ�ضافية وتطبيقات اخل��ل��وي والفيديو وم�شاهدة
القنوات التلفزيونية واملكاملات املرئية ،وهي خدمات

تقدمها �شبكات االت�صاالت املتقدمة كاجليل الثالث.
عدد اجهزة الهاتف املحمول يفوق عدد الب�شر هذا
العام ذلك ما �صرحت به �شركة �سي�سكو واملتخ�ص�صة
يف جمال ال�شبكات الإلكرتونية كما وتتوقع ال�شركة �أنه
بحلول عام � 2016سيكون هناك  10مليارات هاتف
حممول مت�صل بالإنرتنت يف العامل(.)2
ل��ق��د ان��ت�����ش��رت ال��ه��وات��ف امل��ح��م��ول��ة ب�����ص��ورة غري
م�سبوقة يف تاريخ التكنولوجيا كلها تقريبا .وعند الأخذ
بعني االعتبار انت�شار هذا الكم الهائل من الهواتف
املحمولة ،جنبا �إىل جنب مع انت�شار الواي فاي Wi-
 Fiعرب النقاط ال�ساخنة ( )hotspotوتقنية NFC
لقراءة املعلومات و�شبكات اجليل الثالث  3Gو�أعداد
متزايدة م��ن �شبكات � .LTE 4Gسوف ن��درك كم
وحجم الفر�ص املتوفرة للو�صول ال�سريع وال�سهل �إىل
�شبكة الإنرتنت من خالل الأجهزة املحمولة.
انتشار الهواتف النقالة في المنطقة
العربية:

ك�شف ال��درا���س��ات امل�سحية ملجموعة «املر�شدون
ال��ع��رب»� ،شركة الأب��ح��اث الإقليمية التابعة لبنك
اال�ستثمار العربي ،التي قدمت �آراءها خالل العامني
احلايل واملا�ضي ،عن طفرة ت�شهدها الهواتف املتنقلة
()3
الذكية يف االنت�شار واال�ستخدام يف املنطقة العربية.
ت�صدرت ال�سوق ال�سعودية املرتبة االوىل بن�سبة انت�شار
بلغت  % 54.6من م�ستخدمي الهواتف املتنقلة يف هذه
ال�سوق التي تعد من الأكرث انت�شارا وا�ستخداما للخلوي
والهواتف املتنقلة على م�ستوى املنطقة العربية .ويف
املرتبة الثانية جاءت الكويت بن�سبة انت�شار للهواتف
الذكية بلغت  .% 51.3كما �أن الإم���ارات ج��اءت يف
امل��رت��ب��ة الثالثة بن�سبة انت�شار ب��ل��غ��ت.% 43.7كما
�أو�ضحت الدرا�سة �أن ن�سبة انت�شار الهواتف الذكية يف
ال�سوق الأردنية بلغت حوايل  % 42و يف لبنان .% 37
تعد م�صر واح����دة م��ن �أدن����ى ال����دول فيما يتعلق
مبعدالت انت�شار الهواتف املحمولة يف املنطقة ،ن�سبة
 .%26و�أو�ضحت الدرا�سة �أن م�ستخدمي الهواتف الذكية
يف البلدان ال�سالف ذكرها ي�ستخدمون هواتفهم النقالة
�أثناء قيامهم ب�أ�شياء �أخرى مثل م�شاهدة التلفاز.

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

�إن الق�ضية لي�ست ق�ضية تقنية فقط� ،أو امتالك
�أجهزة حممولة بن�سب مرتفعة قيا�س ًا لعدد ال�سكان،
و�إمنا هي يف �أغرا�ض اال�ستخدام ومدى اال�ستفادة من
اخلدمات واملعلومات التي توفرها مثل هذه االجهزة
والتي �سهلت حرية االت�صال والتوا�صل واحل�صول على
املعلومات وتداولها ،وحمو الأمية املعلوماتية .ال �شك
�أن الكثري من الدول النامية معنيون بالعمل على حمو
الأمية املعلوماتية ،لكن امل�شكلة قد تكون عربي ًا �أكرث
تعقيد ًا بالن�سبة لبلدان عربية مل ت�ستطع حمو الأمية
(الألفبائية) لتجد نف�سها يف مواجهة �أمية معلوماتية,
مما يزيد العبء ويزيد التحدي.
الهواتف النقالة منافذ المعلومات
الجديدة

ال���ه���وات���ف ال��ذك��ي��ة �أ���ص��ب��ح��ت �أداة الإن�ت�رن���ت
الأوىل وه���ي ت�شهد اه��ت��م��ام��ا وط��ل��ب��ا م��ت��زاي��دا ملا
توفره من امكانية ات�صال دائ��م ب�شبكة االنرتنت.
وي��ع��زز انت�شارها م��ا ت��وف��ره م��ن خ��دم��ات تطبيقات
وخدمات ا�ضافية وحمتوى يعالج التعامالت اليومية
للم�ستخدمني يف احلياة اليومية.
ال�بري��ط��ان��ي��ون ه��م الأك�ث�ر و���ص��وال ايل الإن�ترن��ت
م��ن م�ستخدمي الهاتف املحمول ( ،)٪52وم��ن ثم
ال��ي��اب��ان��ي��ون ( )٪51ف��الأم��ري��ك��ي�ين (.)٪51ظ���ه���رت
البحوث اجلديدة� ،أن ما بني اثنني من كل ثالثة ترتاوح
�أعمارهم ما بني  24 -18عام ًا مبا يعادل حوايل %40
من جميع البالغني يف اململكة املتحدة ،ي�ستخدمون
الهواتف النقالة لت�صفح مواقع ال�شبكات االجتماعية.
فلأول مرة �أ�صبح امل�ستهلكون يف اململكة املتحدة هم
الأكرث حتميال للبيانات على هواتفهم النقالة والألواح
الذكية من �أي دولة كربى �أخرى.
ال�شكل ال��ت��ايل يو�ضح ا���س��ت��خ��دام��ات الربيطانيون
لالنرتنت من خالل الهواتف الذكية.

حت��ظ��ي ال�����ش��ب��ك��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ب�شعبية ك��ب�يرة بني
م�ستخدمي الهواتف الذكية والذين ميتلكون الهاتف اخللوي
ي�ستخدمونه بانتظام للو�صول �إىل الإنرتنت وهذه املمار�سة
�شائعة ال �سيما يف م�صر ( ،)٪79واملك�سيك ( )٪74واليونان
( .)٪72اليابانيون ( )٪45وال�صينيني (.)٪31

م�ستخدمي الهواتف الذكية  smart phonesيف
الواليات املتحدة واليابان و�أوروبا هي الأكرث ال�ستخدام
هواتفهم الذكية للح�صول على معلومات حول املنتجات
اال�ستهالكية ،وظائفهم �أو ال�سيا�سة.
وعموما ،م�ستخدمي الهواتف الذكية يف الدول التي
�شملها اال�ستطالع يف ال�شرق الأو�سط و�آ�سيا و�أمريكا
الالتينية �أق���ل عر�ضة ال�ستخدام هواتفهم جلمع
املعلومات ،و�إن كانت هناك بع�ض اال�ستثناءات القليلة.
غالبية م�ستخدمي الهواتف الذكية يف الهند (،)٪60
على �سبيل امل��ث��ال ،يعتمدون على هواتفهم النقالة
للح�صول على معلومات عن وظائفهم )٪65( .من
امل�صريني يبحثون ب�شكل خا�ص عن الأخبار ال�سيا�سية
على الهواتف املحمولة اخلا�صة بهم(.)4
الو�صول ايل املعلومات من خالل الهواتف الذكية
يف املنطقة العربية:
تت�سارع موجة امتالك الهواتف اخللوية والهواتف
الذكية يف املنطقة العربية وذلك وفقا لتقرير بعنوان
«�آفاق و تبني تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف املنطقة
العربية» ICT Adoption and Prospects in
 the Arab Regionو الذي ن�شر يف مايو  2012من
قبل International Telecommunications
 ,Unionولكنها الزالت تعرت�ضها بع�ض اال�شكاليات
يف احل�����ص��ول على خ��دم��ات الإن�ترن��ت ذات احلزمة
العري�ضة broadband Internet access
للو�صول �إىل الإن�ترن��ت الثابت يف امل��ن��زل ،ويتناول
التقرير اجتاهات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
االجتاهات ( )ICTيف جميع �أنحاء املنطقة ،ويحدد
جماالت تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت التي حتتاج
�إىل مزيد من االهتمام(.)5
ي�شري التقرير ايل �أن��ه عند درا�سة املواقع الأكرث
�شعبية يف املنطقة يتبني ان امل��واق��ع الأمريكية هي
الأك�ثر �شعبية وم��ن ثم و�سائل الإع�ل�ام االجتماعية

يحتاج الطالب
المساعدة من
المربين في تطبيق
مهارات محو األمية
المعلوماتية التي
تعلموها أثناء البحث
على جهاز كمبيوتر
المحمول
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ت�شمل :الفي�سبوك  ،Facebookيوتيوب ،YouTube
بلوغ�سبوت  ،Blogspotوفتكات ( Fatakatمنتدى
على �شبكة الإنرتنت)
الهواتف المتنقلة مصدر للمعلومات
في الجامعات والمكتبات

عدد اجهزة الهاتف
المحمول يفوق عدد
البشر هذا العام ذلك
ما صرحت به شركة
سيسكو والمتخصصة
في مجال الشبكات
اإللكترونية
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وال��ت��ي ت�شكل �أغلبية ا�ستخدام الإن�ترن��ت .جوجل،
الفي�سبوك ،ويوتيوب هي با�ستمرار بني املواقع اخلم�سة
الأكرث زيارة يف كل بلد من بلدان املنطقة.ومع ذلك،
ف���إن كمية املحتوى العربي املحلي �آخ��ذ يف االزدي��اد.
بوابات الإنرتنت وتطبيقات اجل��وال الذكي هي �أكرب
منطقة لنمو املحتوى املحلي .كما �أن �أ�سماء احلقول
على الإنرتنت باللغة العربية متاحة على نحو متزايد.
يف مايو � ،2010أ�صبحت م�صر �أول دولة عربية تقوم
بتقدمي �أ�سماء النطاقات العربية.
م�ستخدمي الإن�ترن��ت يف منطقة ال�شرق الأو�سط
هم لي�سوا قراء �سلبيني للأخبار واملعلومات .خدمات
املدونات ،واملنتديات على االنرتنت ،وخدمات تبادل
امللفات للجميع ،تهيمن على القوائم الأك�ث�ر �شعبية
للمواقع .بالنظر على �سبيل املثال ايل البلدان التي
تعر�ضت لال�ضطرابات ال�سيا�سية يف الأون��ة الأخ�يرة،
�سنجد �أن الع�شرة مواقع الأكرث زيارة يف البحرين ت�شمل:
الفي�سبوك  ،Facebookيوتيوب  ،YouTubeتويرت
 ،Twitterوبلوغ�سبوت  .Blogspotويف م�صر

تقود تكنولوجيا الهاتف النقال حراكا يتوجه �صوب
اخلدمة الذاتية ,مما يتيح للم�ستخدمني الو�صول
والتحكم باخلدمات التي يحتاجونها ب��دون احلاجة
للتواجد يف امل��ن��اط��ق والأم���اك���ن امل��ق��دم��ة للخدمات
واملكتبات اليوم هي واح��دة من هذه املناطق املهمة
واملقدمة للخدمات الذاتية .ت�سمح من�صات و�أدوات
الهواتف النقالة للقائمني على املكتبات ان يكونوا رعاة
مل�ستخدمي اخلدمات الذاتية للمكتبة ،وكذلك ت�سهل
امكانية الو�صول ال�سريع �إىل �أمناء املكتبات.
ومن خالل مواكبة التغريات التكنولوجية ال�سريعة
�سنكت�شف بو�ضوح ان النا�س تغري من طرق ح�صولها
على املعلومات تباعا ل��ذل��ك .ك�شفت نتائج حتليل
درا���س��ة ا�ستق�صائية للتعرف على ا�سرتاتيجيات
ا�سرتجاع املعلومات �أجرتها املكتبة واينربغ التذكارية
 Weinberg Memorial Libraryيف جامعة
���س��ك��ران��ت��ون  Scrantonبعض ال��ن��ت��ائ��ج امل��ث�يرة
لالهتمام,كان من ابرزها(: )6
الن�شطاء الأك�ثر ا�ستخداما للأجهزة التي تدعم
خ��دم��ة الإن�ت�رن���ت – �آي���ف���ون  iPhoneو�أن���دروي���د
 - Androidعرفوا �أنف�سهم ب�أنهم املمهدين لل�سلوك
امل�ستقبلي للج�سم الطالبي االكرب.
على الرغم من هذا الكم من االبتكارات التي تتيح
م�صادر املعلومات ،ال تزال معظم الطالب متفهمني
ل�ضرورة تقييم موثوقية هذه امل�صادر.
ب��ال��رغ��م م��ن �أن الطلبة مهتمون يف ا�ستخدام
هواتفهم ل�ل�أغ��را���ض الأك��ادمي��ي��ة ،اال ان��ه��م الزال���وا
بحاجة �إىل التوجيه من املعلمني الختيار �أن�سب املوارد
وامل��واق��ع املتوفرة على الهواتف املتنقلة وتطبيقات
اجلوال والقدرة على تقييمها.
درا�سة حتليل �سلوك الطالب البحث عرب الهواتف
الذكية و�أجهزة الكمبيوتر اللوحي و�أجهزة احلا�سوب
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�سوف تكون ذات قيمة والب��د م��ن �إي�ل�اء امل��زي��د من
االهتمام ملا له من �أث��ر على حمو الأمية املعلوماتية
والتعرف من خالل التحليل على من ومتى وملاذا يتنقل
م�ستخدمني بني الأجهزة
يتوجب على مدربني حمو الأمية املعلوماتية ان يبذلوا
جهدا للتعرف على طرق بحث جديدة والت�آلف معها
مل�ساعدة الطالب على ا�ستخدامها بفعالية وكفاءة.
يحتاج الطالب امل�ساعدة من املربني يف تطبيق
مهارات حمو الأمية املعلوماتية التي تعلموها �أثناء
البحث على جهاز كمبيوتر املحمول �أو احلوا�سيب
العادية لنقلها للبيئة النقالة
 % 54من م�ستخدمي  iPhoneو  % 43من م�ستخدمي
 Androidعلى ا�ستعداد النفاق �أكرث من دوالر واحد
يف تطبيقات عالية اجلودة التعليمية �إذا كانت ميكن �أن
ت�ساعد مع الدورات الدرا�سية اخلا�صة بهم.
�أكرث من  % 38من الطالب الذين ميتلكون هواتف
تدعم الو�صول �إىل الإنرتنت الو�صول ي�صلون �إىل نظام
�إدارة التعلم يف اجلامعة عرب هواتفهم بانتظام.
�أكرث من  %50قر�أوا ن�صا متعدد الفقرات مثل مقال
�أو كتاب على هواتفهم؛ ب�سبب الراحة واملرونة التي
يجدونها �أثناء القراءة على هواتفهم .ومن تعليقات
بع�ض الطالب على ذلك:
«هاتفي دائما معي� .أ�ستطيع القراءة ب�سهولة من
هاتفي بينما �أنا �أم�شي� ،أو تناول الطعام يف مكان عام
مثل الكافترييا».
«ميكنني احل�صول على املعلومات التي �أريدها من
م�صادر متنوعة يف �أقل من ع�شر دقائق يف �أي مكان,
وذلك يحدث عادة و�أنا يف انتظار �شيء ما».
�أظهرت درا�سة ا�ستق�صائية تعد الأويل من نوعها
وال��ت��ي يقوم بها Pew Research Center’s
Internet & American Life Project

�أن نحو  ٪13من الأمريكيني ممن هم فوق 16عاما
يزورون مواقع املكتبات وخدمات املعلومات امل�شابهة
با�ستخدام اجلهاز املحمول .لي�سجل بذلك ارتفاعا
مب��ق��دار  %7م��ق��ارن�� ًة بالبحث ال���ذي اج��رت��ه جامعة
وا�شنطن يف وق��ت �سابق يف ع��ام  2009وال��ذي وجد
�أن  ٪6من الأمريكيني من هذه الفئة قد ا�ستخدمت

جهاز حممول لالت�صال �إىل موقع املكتبة ،ذلك يعني
ت�ضاعف ال��ع��دد( .)7وامل�لاح��ظ له ان ه��ذه ال�شريحة
املت�صلة مبوقع مكتبة ا�شتملت على �آب���اء الأط��ف��ال
()8
الق�صر ,والن�ساء وذوي التعليم اجلامعي املحدود.
وبالفعل ،بد�أ جمتمع املكتبات واملعلومات يلم�س موجة
جديدة من خدمات الهاتف النقال و امل�ستخدمني الأذكياء
للمكتبات الذين يجيدون اال�ستفادة من مزايا التكنولوجيا
التي تتيحها هذه االجهزة النقالة والذين هم بارعون مع
�أجهزة القراءة الإلكرتونية ،والهواتف الذكية ،واللوحية.
من خالل الر�سائل الن�صية جتري عملية القراءة والكتابة
يف ال��ق��رن احل���ادي والع�شرين ب�ين املراهقني كالربق
ال�سريع � -أكرث من �أي وقت م�ضى -رغم �أن بع�ض الآباء
والأم��ه��ات واملعلمني ي�شكون من �أن الر�سائل الن�صية
تقوم بتخريب اللغة� ،إال �أن الأبحاث تظهر ان هذا ،يف
الواقع ،مك�سب لوعي الطالب الفونيمي phonemic
 ،awarenessمن خالل الهجاء وا�ستخدام الكلمات
( 2011 ,)Yarmeyعندما نعيد التفكري ومراجعة ما
يحدث عندما ي�ستخدم املراهقون واملراهقات الن�ص
فكل احتماالت التعلم قابلة للظهور والتكون والبناء(.)9
�أ�صبحت الر�سائل الن�صية يف القرن احلادي والع�شرين
عمليات اخت�صارات خمتزلة .فعند اج��راء البحث �أو
كتابة امل�سودات الأوىل على هواتفهم املحمولة ميكنهم
اختيار وا�ستخدام االخت�صارات املختزلة التي تظهر
بالأ�سفل مما ي�شجع على التدفق احلر وال�سريع للأفكار
وخلق �أفكار جديدة.
م��ن خ�لال ت��وف�ير جم��م��وع��ات الر�سائل الن�صية
 ،Group Textingميكن ملجموعات الطالب
التوا�صل مع املربني تنمية املفردات ،و�إث��ارة الأ�سئلة
حول القراءات ،وا�ستطالعات الر�أي� ،أو امللخ�صات.
�أدوات مثل ( )http://cel.lyتوفر للطالب جمموعة
قواعد لي�صبح الن�ص ج��زءا من املجموعة ،ويجري
تقا�سم �أي �أرق���ام �شخ�صية ,كما يتم توثيق جميع
الن�صو�ص املر�سلة وامل�ستلمة على املوقع ,وهذا يتيح
للطالب ايجاد قاعدة وبيانات موثقة يتم بناءها من
خالل قراءة وكتابة الر�سائل الن�صية.
ن���درج ه��ن��ا بع�ض الأف��ك��ار ال��ت��ي مي��ك��ن للمكتبة او
املدر�سة القيام بها:

الهواتف الذكية
أصبحت أداة اإلنترنت
األولى وهي تشهد
اهتماما وطلبا متزايدا
لما توفره من امكانية
اتصال دائم بشبكة
االنترنت
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•القيام برتجمة املقاطع ال�صعبة م��ن ال�شعر والأدب
الكال�سيكي� ،أو حتى مقاطع حمتوى الكتب املدر�سية الثقيلة
ايل ن�صو�ص من �أج��ل م�ساعدة الطالب على التفاعل
والتفاهم مع املواد .والنتيجة هي ملخ�صات رائعة.

نعيش العصر الرقمي
بكل اشكاله الثابتة
والمتنقلة ,وتأسيسا
على التقارب بين
االتصاالت ومحو األمية
المعلوماتية

•و�ضع الطالب يف جمموعات التعلم التعاوين ي�ساعد
على التفاعل ومناق�شة امل��و���ض��وع��ات م��ن خالل
جمموعة الدرد�شة املفتوحة .وي�ضمن ان كل طالب
لديه �صوت .كما ي�ضمن �أخذ املالحظات ب�سهولة و
�إج��راء ات�صاالت والقراءة والكتابة يف املدر�سة �أو
�أثناء التنقل .هذا التوا�صل من خالل جمموعات
الدرد�شة والر�سائل الن�صية ميكن �أن يدفع الطالب
�إيل ان ي�أتوا الحقا �إىل املكتبة ال�ستك�شاف ومعرفة
املزيد ويجعل املكتبة فعالة قدر الإمكان.
•لت�شجيع ال��ق��راءة املنزلية ،ميكن للمكتبة ار�سال
�س�ؤال للطالب يف امل�ساء ،ويتم ق��راءة ال��ردود يف
اليوم التايل با�ستخدام (الهاتف �أو الكمبيوتر)
و�سجالت مل�شاركة..

الخالصة:
بال�شك �أن ال�شعبية املتزايدة لتطبيقات الهاتف
التي تتّ�صل ب��الإن�ترن��ت �سوف توجد فر�ص �أ���س��واق
ج��دي��دة ومهمة لي�س لبائعي ال��ه��وات��ف فح�سب ،بل

يتوجب على
مدربين محو األمية
المعلوماتية ان يبذلوا
جهدا للتعرف على
طرق بحث جديدة
والتآلف معها

لنا�شري املطبوعات الإلكرتونية وم��ز ّودي اخلدمات
و�شركات الت�سويق .كما وان تطبيقات الهاتف الذكي
�ستجتاح البيئات التعليمية �أ�سرع مما نتخيل .ولكن
يبقى ال�س�ؤال املهم .بالنظر ايل ال�صورة املقابلة,
هل هذا هو �شكل الف�صل الدرا�سي الذي �سي�سود يف
امل�ستقبل القريب؟ وماذا عن الكتب املطبوعة؟
الهوامش
1. Outcome Measures for Information
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المكتبات الجامعية العراقية
وجهود وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي لدعمها وتطويرها
أ.م .د.فـائـزة أديب عبد الواحــد البياتي *

غني ع��ن التعريف ب����أن املكتبات اجلامعية تعترب
العمود الفقري للجامعات ولبقية م�ؤ�س�سات التعليم
ال��ع��ايل وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ،ف��م��ن �أوىل اه��داف��ه��ا هو
خدمة جمتمعات اجلامعات الأم��ر ال��ذي يحتم على
االدارة العليا يف تلك اجل��ام��ع��ات دعمها وت�سهيل
عملها وامل�ساهمة يف حل م�شاكلها وتذليل العقبات
�أمامها وتوفري التخ�صي�صات الالزمة لها ،وتزويدها
بالأجهزة وامل��ع��دات والأدوات لإجن��از مهماتها على
الوجه الأمثل ب�سهولة وبان�سيابية عاليتني لتمكينها
م��ن ت��ق��دمي خ��دم��ات �سريعة وم��ت��ط��ورة متوافقة مع
احتياجات جمتمع اجلامعة ،ا�ضافة اىل �أهمية رفدها
بالأعداد الكافية من املتخ�ص�صني وتهيئة �إدارة علمية
حتر�ص على تطويرها وتنمية مواردها الب�شرية و�ضرورة
امتالك هذه االدارة القدرة على التحكم ال�سليم باملوارد
املالية والب�شرية املتاحة ،وال يقل عن ذلك كله �أهمية
�سعي االدارات العليا لت�شجيعها ودفعها باجتاه مواكبة
التطورات التي ت�شهدها نظرياتها يف دول العامل املتقدم
لتقدمي خدمات اكرث تطورا ملجتمع اجلامعة.
ورغ���م �سعيها احلثيث لإع����ادة ت���أه��ي��ل جمموعاتها
واج��راءات��ه��ا وخدماتها ب��اجت��اه ا�ستثمار التقنيات
احلديثة ،تواجه املكتبات اجلامعية يف العراق اليوم
حتدي ًا كبريا يتمثل يف الفجوة الكبرية التي ابعدتها
عن �ساحة التطورات التي �شهدتها نظرياتها يف انحاء
العامل املختلفة ،فهي حاليا تواجه حتديا كبريا يتمثل
يف �ضرورة اال�سراع يف �سد النق�ص الهائل يف م�صادر
املعلومات احلديثة لتقادم جمموعاتها لأكرث من ثالثة
عقود خلت ب�سبب الظروف ال�سيا�سية والأمنية الغري

م�ستقرة واحل�صار العلمي ال��ذي فر�ض علي العراق
لأكرث من اربعة ع�شر عاما ،زادت عليها �أحداث احلرق
وال��ت��دم�ير ال��ت��ي تعر�ضت لها وال��ت��ي راف��ق��ت اح��داث
ني�سان من عام  ،2003وهناك حتديات �أخرى ال زالت
تواجهها تتمثل يف التطورات املت�سارعة يف تكنولوجيا
املعلومات ويف تنوع تطبيقاتها ويف ات�ساع نطاق ال�شبكات
االجتماعية لتبادل املعارف واخلربات ،اذ تقف حائرة
غري قادرة على اللحاق بها اوعلى مواكبة تطبيقاتها.
يتناول هذا املقال باخت�صار جهود وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي العراقية لدعم املكتبات اجلامعية

تواجه المكتبات
الجامعية في العراق
اليوم تحدي ًا كبيرا
يتمثل في الفجوة
الكبيرة التي ابعدتها
عن ساحة التطورات
التي شهدتها
نظيراتها في انحاء
العالم

االجتماع اخلا�ص بتطوير وادارة البحث العلمي
واملكتبات اجلامعية يف العراق

بهدف �إع��ادة ت�أهيلها وتطويرها ،وبيان م�ساهمتها
وم��واف��ق��ت��ه��ا ع��ل��ى تبني وتنفيذ ع���دد م��ن امل�شاريع
والأن�شطة التي ت�سهم يف دعم التعليم العايل والبحث
العلمي يف العراق بالإ�ضافة اىل رغبتها ال�شديدة يف
تنمية وتطوير مهارات العاملني يف املكتبات اجلامعية
واطالعهم على امل�ستجدات العاملية يف جمال عملهم،
و�ستتم اال�شارة اىل �أهم امل�شروعات والربامج والتي
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مقا ال ت

تتبنى عملية التخطيط لها واال�شراف عليها وتنفيذها
دائرة البحث والتطوير يف هذه الوزارة .
�أوال :م�شروع املكتبة العلمية االفرتا�ضية العراقية
Virtual Science Library /IVSL Iraqi

قامت دائرة البحث
والتطوير بإضافة
قاعدة بيانات المجالت
الى سلسلة قواعد
البيانات العالمية التي
تتضمنها المكتبة
االفتراضية
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تعترب البوابة االلكرتونية للمكتبة العلمية االفرتا�ضية
العراقية (  )www.ivsl.orgبيئة رقمية مفتوحة
على عدد كبري من قواعد بيانات نا�شري الكتب ووقائع
امل�ؤمترات والدوريات العلمية املتخ�ص�صة بالإ�ضافة اىل
�أر�شيفاتها با�ستخدام واجهة بحث وا�سرتجاع متطورة
وموحدة من خالل �شبكة االنرتنت ،تقدّم هذه اخلدمة
ب�صورة جمانية لطلبة وا�ساتذة وباحثي اجلامعات
العراقية وباحثي امل�ؤ�س�سات والوزارات العراقية الأخرى
بدعم مادي من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
يعترب هذا امل�شروع من اهم امل�شاريع اال�سرتاتيجية
التي تتبناها ال��وزارة هدفه الإرتقاء مب�ستوى التعليم
العايل يف العراق وتنمية وتطوير عملية البحث العلمي
فيه با�ستخدام تقنية املكتبات الرقمية ،بالإ�ضافة
اىل امل�ساعدة على �سد النق�ص احلا�صل يف م�صادر
املعلومات احلديثة ،ومنذ تبني دائرة البحث والتطوير
هذا امل�شروع وا�ستالمها ادارت��ه يف عام  2010قامت
بتطويره و�إ���ض��اف��ة ق��واع��د ب��ي��ان��ات ج��دي��دة للمكتبة
يف تخ�ص�صات ع��دي��دة كانت تفتقر اليها ،وحاليا
باتت حمتويات هذه املكتبة تلبي حواىل ( )%90من
االحتياجات العلمية لـلطلبة والباحثني يف عدد من
حقول املعرفة العلمية .
ثانيا :م�شروع املحرك البحثي للمجالت االكادميية
العراقية  http://www.iasj.netبهدف اتاحة النتاج
الفكري العراقي املن�شور يف املجالت العلمية الوطنية
اىل باحثي العامل ،ولغر�ض ايجاد �صيغ للتوا�صل والتعاون

العلمي امل�شرتك فيما بني الباحثني العراقيني وبني
اقرانهم يف اخلارج ،قامت الوزارة بتبني ودعم م�شروع
ان�شاء قاعدة بيانات للن�صو�ص الكاملة للمجالت العلمية
العراقية املح ّكمة ال�صادرة عن اجلامعات العراقية ،وهو
م�شروع مت ان�شائه حديثا �سعت دائرة البحث والتطوير
اىل تبنيه و�إجنازه ثم ربطه ببوابة املكتبة االفرتا�ضية،
وباعتبارها قاعدة بيانات ت�ضم النتاج الفكري الوطني
فقد قامت دائ���رة البحث والتطوير ب�إ�ضافة قاعدة
بيانات هذه املجالت اىل �سل�سلة قواعد البيانات العاملية
التي تت�ضمنها املكتبة االفرتا�ضية ،اذ يتم ا�ستخدام
نظام متطور من �شركة  SemperToolالدامناركية
لفهر�سة وبحث وا�سرتجاع الن�صو�ص الكاملة ملقاالت
ه��ذه امل��ج�لات وار�شيفاتها ب��الإ���ض��اف��ة اىل بياناتها
الببليوغرافية ،وميتاز هذا النظام بعدد من املوا�صفات
�شبيهة بالنظام امل�ستخدم لإدارة قواعد البيانات التي
تت�ضمنها املكتبة االفرتا�ضية ،وجتدر اال�شارة اىل ان هذا
امل�شروع قد مت اطالقه يف احتفالية يوم العلم لعام .2012
ثالثا :ت�شكيل اللجنة الوزارية الدائمة لتطوير املكتبات
اجلامعية
ح�صلت موافقة الوزارة يف العام املا�ضي 2012على مقرتح
ت�شكيل جلنة وزاري��ة دائمة لتطوير املكتبات اجلامعية
ت�شرف عليها دائ��رة البحث والتطوير وبرئا�سة مدير
العام ،من �أهم مهماتها م�س�ؤوليتها عن �إعداد م�شروع
موازنة جديدة للمكتبات اجلامعية وف��ق التطورات
والتغيريات التكنولوجية التي حتدث يف بيئة عمل هذه
النوع من املكتبات ،والإ�شراف على مكتبات اجلامعات
كافة ومتابعة �أداءها ومناق�شة م�شكالتها وامل�ساعدة على
حلها و�إع��داد التقارير اخلا�صة بذلك ،بالإ�ضافة اىل
مهمتها لعقد االجتماعات الدورية مع م��دراء مكتبات
اجلامعات واقرتاح املو�ضوعات التطويرية لها وت�سهيل
اقامة الدورات التدريبية للعاملني فيها ودعمها ماديا،
ومراقبة تنفيذ الت�شريعات والقوانني املعمول بها عامليا
يف بيئة املكتبات اجلامعية وت�سهيل العمل بها .وقد
اجتمعت هذه اللجنة خم�سة اجتماعات منذ ت�أ�سي�سها
وحلد الآن وقدمت ع��ددا من املقرتحات حلل م�شاكل
املكتبات اجلامعية وتطويرها وجميعها الآن قيد الدرا�سة
متهيدا للم�صادقة على تنفيذها.
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رابعا :الندوات والور�ش واالتفاقيات العلمية
يف � 2011/11/23أق��ام��ت دائ��رة البحث والتطوير
ن��دوة بعنوان «حت��دي��ات املكتبات وم��راك��ز املعلومات
اجلامعية للتحول اىل املجتمع االلكرتوين» دعت اليها
م���دراء املكتبات والعاملني يف اجلامعات والهيئات
التابعة للوزارة �إ�ضافة �إىل املهتمني يف هذا املجال،
متخ�ضت ه��ذه ال��ن��دوة عن جمموعة من التو�صيات
واملقرتحات �سعت دائرة البحث والتطوير اىل رفعها
اىل الوزارة للم�صادقة عليها وتنفيذها وتطبيقها على
�أر�ض الواقع ،فقد وافقت الوزارة على فتح ق�سم علمي
للمكتبات واملعلومات بكلية االدارة واالقت�صاد بجامعة
ك��رب�لاء والتح�ضريات ج��اري��ة ال�ستكمال اج���راءات
فتحه يف بداية العام الدرا�سي القادم ،كما وافقت
على ا���ص��دار جملتني علميتني حمكمتني احداهما
يف تخ�ص�ص املكتبات واملعلومات والتوثيق وثانيهما
بتخ�ص�ص ال��وث��ائ��ق واالر���ش��ي��ف وح��ال��ي��ا يتم اع��داد
م�سودتي �صيغة ا�صدارهما ،كما ح�صلت املوافقة على
قيام �أكادمييي املكتبات واملعلومات ح�صرا بتدري�س
مادة «تقنيات البحث العلمي» يف املرحلة التح�ضريية
لطلبة الدرا�سات العليا يف اجلامعات .وهناك عدد
من املقرتحات الأخ���رى متت امل�صادقة عليها ويتم
التح�ضري لتنفيذها ،وال يفوتنا ان ن�شري اىل �أن هناك
حلقتني نقا�شيتني قد تبعتا انعقاد هذه الندوة احداهما
كانت ح��ول امكانية تطبيق �أح��د انظمة املعلومات
الرقمية املتكاملة يف املكتبات املركزية للجامعات
�أقيمت للفرتة من  2012/1/24-22مت فيها عر�ض
احد الأنظمة املتطورة من قبل خبريين من اخلرباء
ال��ع��رب دعتهما ال����وزارة اىل ال��ع��راق ل��ه��ذا الغر�ض
وح�ضرها ع��دد كبري من م��دراء املكتبات واملهتمني
ب�أنظمة املعلومات الرقمية املتكاملة ملعرفة مدى
فعالية هذا النظام وامكانية تطبيقه يف مكتباتهم.
ثم حلقتها ور�شة �أخرى عقدت يف مقر الوزارة بتاريخ
 2012/11/29على هام�ش م���ؤمت��ر تطوير التعليم
العايل والبحث العلمي وبح�ضور عدد من ممثلي دور
الن�شر ومدراءها الإقليميون كان الهدف منها تقييم
م��دى ك��ف��اءة ق��واع��د البيانات التي حتتويها املكتبة
العلمية االفرتا�ضية العراقية.

وقد �سبق لدائرة البحث والتطوير يف عام  2011ان
قامت ب��دع��وة مدير مبيعات اقليم ال�شرق االو�سط
ل�شبكة املعلومات الرقمية املتكاملة (Integrated
 )Information Networkوه��ي م�ؤ�س�سة عاملية
متخ�ص�صة يف تكنولوجيا املعلومات وت��ق��وم بتنفيذ
امل�شاريع املتعلقة مبعاجلة املعلومات وان�شاء ال�شبكات
والتكتالت املكتبية وادارة عملية الن�شر يف املجالت
وال��دوري��ات العلمية ،متت ه��ذه ال��دع��وة للتعرف على
امل�شاريع التي ميكن لهذه ل�شبكة تنفيذها للوزارة فيما
يتعلق بتطوير املكتبات اجلامعية وغريها من امل�شروعات
املتعلقة بالبحث العلمي ،ومن واهم ما �أ�سفرت عنه هذه
الدعوة هو توقيع الية للتعاون بينها بني دائرة البحث
والتطوير ت�ضمنت املحاور الرئي�سية التالية :
 .1حت�سني واغناء املكتبة االفرتا�ضية العلمية العراقية
ابتداء بالبحث واال�ستك�شاف وايجاد احللول لإثراء
حمتواها العلمي.
 .2امل�ساعدة على ايجاد خارطة طريق لدعم البحث
العلمي وتطوير املكتبات اجلامعية العراقية لرفع موقع
العراق يف الت�صنيف العلمي العاملي.
 .3م�ساعدة العراق على ترجمة ون�شر براءات االخرتاع
والر�سائل واالطاريح اجلامعية وبقية ا�شكال النتاج
الفكري واتاحتها عامليا وتوجيه باحثي العامل اليها
بهدف ت�سويقها كمنتجات علمية.
�أم���ا ب��رام��ج تنمية وت��دري��ب العاملني يف املكتبات
اجلامعية العراقية فال يت�سع املجال هنا لذكرها،
ون�أمل �أن نقوم بتف�صيلها يف مقال قادم ب�أذن اهلل.

مشروع المحرك البحثي
للمجالت االكاديمية
العراقية http://www.
 iasj.netبهدف اتاحة
النتاج الفكري العراقي
المنشور في المجالت
العلمية الوطنية الى
باحثي العالم

تعتبر البوابة
االلكترونية للمكتبة

* (خبرية املكتبات واملعلومات)
دائـرة البحث والتطوير  /وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
العراقية ( www.ivsl.
 /بغ ــداد  /العــراق
العلمية االفتراضية
 )orgبيئة رقمية

مفتوحة على عدد كبير
من قواعد البيانات
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مستخلصات ورقات العمل المقدمة للمؤتمر

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

المدوّنات اإللكـترونية :سلبياتها
وإيجابياتها من وجهة نظر طلبة قسم
دراسات المعلومات بجامعة السلطان قابوس

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

�أمني مكتبة مبكتبة املعرفة العامة – �سلطنة عمان
تتناول هذه الدرا�سة املد ّونات الإلكرتونية ك�أحد �أنواع ال�شبكات
االجتماعية يف بيئة الويب  ،2.0و�ستهدفت �إىل تقدمي �إطار
نظري متوازن يطرح م�صطلحي ال�شبكات االجتماعية واملدونات
الإلكرتونية من حيث املفهوم والن�ش�أة ،مع تو�ضيح خ�صائ�ص
املد ّونات وا�ستخداماتها يف قطاع املكتبات� .إ�ضافة �إىل تو�ضيح
�إيجابيات و�سلبيات املد ّونات من وجهة نظر طلبة ق�سم درا�سات
املعلومات بكلية الآداب والعلوم االجتماعية يف جامعة ال�سلطان
قابو�س دفعتي  2007و2008م ،وذلك �سعي ًا �إىل تعزيز ا�ستخدام
املدونات الإلكرتونية يف اجلانب الإيجابي ،وجت ّنب ا�ستخدامها يف
اجلانب ال�سلبي .و�ست�ستخدم الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي،
�إ�ضافة �إىل ا�ستخدم اال�ستبانة ك�أداة جلمع البيانات.
ومن امل�ؤمل �أن تظهر هذه الدرا�سة �إيجابيات و�سلبيات املد ّونات
الإلكرتونية ،و�أن تو�صي ب�ضرورة فر�ض ت�شريعات على ا�ستخدامها،
مبا ي�ضمن حماية امل�ستخدمني من خماطرها و�سلبياتها ،والعمل على
�إيجاد �شبكات اجتماعية عربية علمية تلتزم بالأخالقيات والثقافة
العربية ،ودعوة اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات املهنية بالعمل على �إقامة
الدورات التدريبية لأخ�صائيي املعلومات يف كيفية ا�ستخدام املد ّونات،
وتفعيل اال�ستفادة منها ون�شر ا�ستخدامها يف احلقل التعليمي.

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

اإلدارة اإلبداعية في المكتبات األكاديمية
دراسة نظرية وتطبيقية

.......................................
د .أحمد سعيد عبد الحميد سالم

ق�سم املكتبات واملعلومات – كلية الأداب – جامعة عني �شم�س
يف ظل ما ن�شهده من تطورات وتغريات يف البنى الأ�سا�س لعنا�صر
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ومنظومة العمل يف املكتبات وم�ؤ�س�سات املعلومات يف البيئة الرقمية
وع�صر املعرفة الذي نعاي�شه الآن ،وت�أثر كافة جماالت العمل
وقطاعاته ،بداية من م�صادر املعلومات وقنوات االت�صال و�أ�ساليب
الو�صول والإتاحة ،وطرق التنظيم و�أدوات العمل الفنية ،و�صو ًال �إىل
العمالء وامل�ستفيدين والقيا�سات الوظيفية والفنية وجودة اخلدمات
املقدمة� ،أ�صبحت املكتبات وم�ؤ�س�سات املعلومات بل الهيئات الراعية
واجلهات الإدارية العليا جمربة على �إحداث تغيريات جذرية يف
�أ�ساليبها الإدارية التقليدية والبحث عن طرق �إبداعية حديثة وذلك
بالرتكيز على العن�صر الب�شري الذي يعترب جوهر العملية الإبداعية.
و�إذا ما تناولنا الإبداع من منظور تفاعلي بني الفرد واملتغريات
املحيطة ،ال ميكننا �أن نغفل متغ ًريا تنظيم ًيا �أ�سا�سي ًا له �أثر فعال على
القدرات الإبداعية للأفراد ،هذا املتغري يتعلق ب�أثر �أفكار ومنطلقات
القائد على القدرات الإبداعية ملر�ؤو�سيه ،كون القادة ذووا ت�أثري بالغ
على الآخرين ومن ثم تنمية قدراتهم االبداعية من خالل الت�شجيع
املقنن واملتوا�صل ملواجهة �صعوبات العمل وحل م�شكالته والتعاطي
مع الواقع وفق بدائل �إبداعية وخيارات فعالة.
ومن هنا تنطلق هذه الدرا�سة ملحاولة الإجابة على الت�سا�ؤل الأ�سا�س لها،
وهو بيان العالقة بني القيادة الإدارية وتنمية القدرات الإبداعية لدي
العاملني مب�ؤ�س�سات املعلومات واملكتبات الأكادميية على وجه اخل�صو�ص.

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

قواعد وصف المصادر و إتاحتها RDA
األسس والمفاهيم والتحديات التي تواجه
الفهارس العربية

.......................................
ثروت العليمي المرسي

كلية الدرا�سات الإ�سالمية و العربية بدبي
�شهدت العمليات الفنية يف املكتبات على امل�ستوى الدويل يف ال�سنوات
الأخرية من القرن الع�شرين و بداية القرن الواحد الع�شرين تغيريات
متتالية بداية من منوذج املفاهيم  FRBR, FRADحتى ظهور قواعد
و�صف امل�صادر و �إتاحتها  RDAالوريث اجلديد لقواعد الفهر�سة
الأجنلو�-أمريكية  AACR2ومن ثم ت�سعى تلك الدرا�سة ال�ستك�شاف
الثورة القادمة �-إن جاز التعبري -يف العمليات الفنية باملكتبات بداية
من التحديثات التي طالت قالب مارك  MARC Formatا�ستعدادا
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لإعالن التطبيق النهائي للقواعد يف املكتبات الدولية نهاية �شهر
مار�س  2013كما تتناول الدرا�سة �إ�شكاليات املفاهيم و امل�صطلحات
التي ترجمت و عربت و مدى ا�ستعداد الفهار�س العربية للتحول القادم.

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

مشاريع إتاحة األطروحات الجامعية
إلكتروني ًا

واقع تطبيق هذه المشاريع في الجامعات الخليجية

اجلامعية �إلكرتوني ًا .ب�شكل عام ميكن القول �أن فكرة �إتاحة الأطروحات
اجلامعية �إلكرتوني ًا بد�أت تطرح بجدية يف اجلامعات اخلليجية وتلقى
رواج ًا بني �صناع القرار يف هذه اجلامعات يدعمهم جزء كبري من
�أع�ضاء الهئية الأكادميية وطلبة الدرا�سات العليا.

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

قدرة العاملين في المكتبات المحوسبة
على مواكبة التطورات التقنية

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

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

جمال بن مطر بن يوسف السالمي

جهاد سليم نصار

حما�ضر بق�سم درا�سات العملومات يف جامعة ال�سلطان قابو�س

مدنا عادل جميل

�أهداف الورقة :الورقة ت�سعى لعر�ض نتائج ر�سالة الدكتوراة التي
ناق�شت م�شاريع الأطروحات اجلامعية الرقمية يف دول اخلليج العربي.
�ستناق�ش هذه الورقة واقع تطبيق هذه امل�شاريع يف اجلامعات اخلليجية
واملراحل التي و�صلت �إليها اجلامعات يف تطبيق هذه امل�شاريع.
�أ�سلوب الدرا�سة :لغر�ض احل�صول على البيانات املنا�سبة مت ا�ستخدام
الأ�سلوبالكيفيوالذي�شملالقيامبزياراتميدانيةللجامعاتاخلليجية
ومن ثم �إجراء مقابالت �شبه مقننة مع امل�س�ؤولني و�صناع القرار يف هذه
اجلامعات .الزيارات �شملت جامعة ال�سلطان قابو�س وجامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية وجامعة الكويت وجامعة البحرين وجامعة
قطر وجامعة الإمارات العربية املتحدة .املقابالت من جهتها �شملت
مدراء وعمداء املكتبات وعمداء الدرا�سات العليا ومدراء مراكز التقنيات
و�أع�ضاءالهيئةالأكادمييةوطلبةالدرا�ساتالعليا.
النتائج :نتائج الزيارات امليدانية يف الدول اخلليجية وكذلك املقابالت
مع امل�س�ؤولني يف بع�ض اجلامعات �أو�ضحت تباين ًا كبري ًا بني اجلامعات
اخلليجية يف عملية تطبيق م�شاريع الأطروحات اجلامعية الرقمية.
فبينما هناك جامعات و�صلت ملراحل متقدمة يف عملية رقمنة
الأطروحات اجلامعية و�صو ًال لإتاحتها �إلكرتوني ًا ،جند يف املقابالت
جامعات �أخرى مل تفكر قط يف الفكرة كونها بد�أت حديث ًا يف طرح
برامج الدرا�سات العليا .بينهما جند بع�ض اجلامعات بدت مرتددة بني
امل�ضي قدم ًا يف هذه امل�شاريع �أو الرتيث حتى تن�ضج الفكرة دولي ًا وتعالج
بع�ض امل�شكالت املرتبطة بهذه الربامج .كذلك بينت نتائج الدرا�سة
�أن هناك ارتباط وثيق ًا بني مدى حداثة برامج الدرا�سات العليا يف
اجلامعات اخلليجية وبني مدى طرحها مل�شاريع �إتاحة الأطروحات

رئي�س ق�سم الدوريات يف جامعة الزيتونة الأردنية
رئي�سة ق�سم قواعد البيانات يف جامعة الزيتونة اللأردنية
ي�سعى الكثري من املكتبيني واملتخ�ص�صني �إىل تطوير قدراتهم
و�إمكانياتهم يف ا�ستخدام التقنيات احلا�سوبية احلديثة للإرتقاء
مب�ستوى تقدمي اخلدمة الإلكرتونية لإر�ساء ثقافة الرقمنة وتداولها
وتوفري املعلومات للم�ستفيدين والباحثني وبثها على �شكل خمرجات
مقروءة �آلي ًا من خالل القدرة على العمل على �أنظمة �إلكرتونية ت�شمل
نظام الفهر�سة والت�صنيف ونظام �إعارة ونظام تزويد ،ونظر ًا لأن
الثورة املعلوماتية خلفت وانبثقت عنها ثروة معرفية هائلة ،كان لزام ًا
على �أخ�صائي املكتبات �أن يكونوا م�ؤهلني ومدربني وميلكون القدرة
على ا�ستخدام هذه الأنظمة ومواكبة التطورات لأنهم الو�سطاء بني
امل�ستفيدين «الباحثني» وبني م�صادر املعلومات «املحو�سبة».

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

مدى جاهزية برامج علوم المعلومات
لتخريج عمال المعرفة

دراسة تقييمه لبرنامج قسم دراسات المعلومات
في ليبيا

.......................................
د.حنان الصادق بيزان

رئي�س ق�سم درا�سات املعلومات  -الأكادميية الليبية للدرا�سات العليا
تعد م�ؤ�س�سات التعليم العايل واجلامعي م�ؤ�س�سات اجتماعية تقع
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يف قمة الهرم التعليمي ،وتعلب دورا رياديا ،وم�سئولية كربى يف
حتقيـق تنمية الر�أ�سمال الفكري والتقدم التكنولوجي وتنمية
االقت�صاد املعريف ،واملوازنة بني احلفاظ على الهوية الذاتية
واالنفتاح على املجتمع العاملي .لذا فان التعليم العايل يف جميع
�أنحاء العامل املتقدم والأقل تقدما ،ي�شهد تغريات وحتوالت نتيجة
للتطورات املعلوماتية واحل�ضارية املعا�صرة ،ولعل هذا ميثل
التحدي احلقيقي مل�ؤ�س�سات التعليم العايل يف املجتمعات الأقل
تقدما على وجه اخل�صو�ص ،مما �أدى �إىل تعاظم تعزيز احلاجة
لإيجاد موارد ب�شرية ملواكبة احتياجات �سوق العمل.
ويت�ضح يف هذا املنعطف احلرج ان ما مييز املجتمعات املتقدمة
�أخذها ال�سريع ب�أ�سباب التطور والعمل على مواكبة تلك امل�ستجدات
احلديثة مبا يخدم م�صاحلها ويحقق لها بلوغ الأهداف املن�شودة.
فقد انطالقة معظم براجمها الأكادميية من منظار �أو�سع يتخطـى
املفاهيم التقليدية ملهنة املكتبات واملعلومات والتحول نحو م�ستقبل
البيئة املهنية الرقمية ،من خالل �إعداد وت�أهيل را�سميل معرفية
(عمال املعرفة) تتالئم مـع ع�صر املعرفة.
لذا ت�ستهدف الدرا�سة ب�شكل �أ�سا�سي حتليل وتقييم برنامج ق�سم
درا�سات املعلومات مبدر�سة العلوم الإن�سانية بالأكادميية الليبية
للدرا�سات العليا وفقا ملعايري منوذج « ،»Modelمن حيث
مواكبته للتطورات املت�سارعة وتلبيته ملتطلبات �سوق العمل ،من
مهنيني متوائمني مع البيئة الرقمية ،ويف هذا ال�سبيل ت�ستنبط
مدى جاهزيته لالعتماد الأكادميي و�ضمان اجلودة يف تخريج
عمال املعرفة ،يف �ضوء ا�ستقراء االجتاهات املهنية احلديثة
وت�أثريها يف التخطيط مل�ستقبليات التخ�ص�ص.

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

التأهيل األكاديمي في اقسام المكتبات
والمعلومات في الجامعات اإلماراتية
والعراقية واليمنية
في عصر المعرفة  :الواقع ورؤية للتطوير

.......................................
د .جاسم محمد جرجيس

رئي�س ق�سم املكتبات واملعلومات يف اجلامعة الأمريكية يف الإمارات
من �أجل �إيجاد طاقات ب�شرية م�ؤهلة وقادرة على العمل يف خمتلف
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مرافق املعلومات ،يتناول هذا البحث التحوالت والتطورات التي
دفعت اىل االهتمام بالت�أهيل الأكادميي يف اق�سام املكتبات
واملعلومات يف اجلامعات الإماراتية والعراقية واليمنية.
وتتمثل م�شكلة البحث يف التعرف على واقع م�ستوى التدري�س
يف هذه الأق�سام والتطورات والتغريات يف الربامج الدرا�سية،
واال�ستحداثات يف الدرجات العلمية التي تقدمها اي�ضا هذه
الأق�سام ،والإ�شكاليات التي تواجهها ،وكذا مدى مواكبة هذه
الأق�سام ملتطلبات ع�صر املعرفة الذي يت�سم بالتطورات التقنية
واملعلوماتية ومدى �إدماج مثل هذه املفاهيم نظريا وتطبيقيا يف
الربامج الدرا�سية املقدمة ،ثم ا�ستنباط م�ستوى ما تقدمه هذه
الأق�سام من مهارات وم�ؤهالت جتعل الدار�س بها على م�ستوى عال
من القدرة واجلاهزية ت�ؤهله للعمل يف خمتلف مرافق املعلومات
وبنف�س الوقت مطورا لها .ويف �ضوء واقع الت�أهيل الأكادميي يف
هذه الأق�سام ،يقدم البحث ت�صور واخلروج بتو�صيات ت�ساهم يف
تطوير برامج الت�أهيل بها وفقا لإمكاناتها ومبا يحقق توفر كادر
ومب�ستوى تعليمي ومهني ي�ؤهله للعمل يف خمتلف مرافق املعلومات.

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

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

كلية الآداب والعلوم االجتماعية – ق�سم درا�سات املعلومات
جامعة ال�سلطان قابو�س – �سلطنة عمان
ت�سعى الدرا�سة �إىل حتليل �أن�شطة ومكونات �إدارة املعرفة وقيا�سها
من خالل فهار�س املخطوطات العربية املتاحة على اخلط املبا�شر
باعتبارها بوابات معرفية متثل جانب ًا من املحتوى الرقمي العربي
املتاح على الأنرتنت هذا �إىل جانب رقمنة جانب كبري من املخطوطات
العربية و�إتاحتها لالطالع والتحميل مبا�شرة من خالل الفهار�س
املتاحة على اخلط املبا�شر ,و�ستعتمد الدرا�سة على املنهج الو�صفي
التحليلي ملنا�سبته لطبيعة الدرا�سة حيث �سيتم حتليل فهار�س
املخطوطات يف �ضوء مكونات �إدارة املعرفة وت�شمل  :الت�شارك و�إدارة
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�إىل تطوير خدماتها املرجعية للباحثني و الدرا�سني .و مع
التطور الذي �شهدته الب�شرية يف جماالت االت�صال و الن�شر
الرقمي ظهرت اخلدمة املرجعية الرقمية للإفادة من ما
�أنتجته التكنولوجيا يف هذا املجال لتي�سري �سبل التوا�صل و رفع
كفاءتها بني املكتبات و املتطلعني اىل الإفادة من خدماتها ،و
ذلك بتطوير برامج و �آليات تتيح للم�ستفيد التوا�صل مع �أمناء
املكتبات عن بعد يف �أي وقت ومن �أي مكان دون ا�ضطراره اىل
الو�صول اىل مبنى املكتبة .و من هنا فقد اهتمت اجلمعيات
املتخ�ص�صة لإيجاد خطوط �إر�شادية و معايري للخدمة املرجعية
االفرتا�ضية ميكن من خاللها قيا�س و تنظيم اخلدمة يف خمتلف
�أنواع املكتبات .و لعل �أ�شهر تلك املعايري اخلطوط الإر�شادية
The
التي و�ضعتها جمعية خدمات امل�ستفيدين و املراجع

املحتوى والبوابات و�شبكات التوا�صل االجتماعي ,و�أن�شطة �إدارة املعرفة
وت�شمل التزويد والتكامل والتنظيم والو�صول واال�ستخدام.
و�ست�سعى الدرا�سة للإجابة على الأ�سئلة البحثية الآتية :
 -1ما هو دور م�ؤ�س�سات حفظ الرتاث يف تعزيز �أن�شطة ادارة املعرفة
فيما تقدمه من خدمات بفهار�سها املتاحة على اخلط املبا�شر ؟
 -2ما مدى تلبية الفهار�س املتاحة على اخلط املبا�شر ملكونات ادارة
املعرفة من حيث  :الت�شارك والإدارة والبوابات والتوا�صل االجتماعي ؟
 -3ما مدى تلبية فهار�س املخطوطات املتاحة على اخلط املبا�شر لأن�شطة
�إدارة املعرفة :التزويد والتكامل والتنظيم والو�صول واال�ستخدام ؟
 -4ما مدى تكامل �أن�شطة �إدارة املعرفة ومكوناتها يف فهار�س
املخطوطات العربية املتاحة على اخلط املبا�شر؟
ويت�ألف جمتمع الدرا�سة من فهار�س كل من وزارتي الأوقاف
وال�شئون الدينية والثقافة والرتاث القومي يف �سلطنة عمان حيث
تقتنى هذه الأخرية وحدها � 18ألف خمطوط ًا �شرعت يف رقمنة
جانب كبري منها بالإ�ضافة �إىل فهار�س املخطوطات املتاحة من
خالل” كوكب املعرفة” و فهار�س خمطوطات دارا الكتب القومية
مب�صر التي ت�ضم ما يربوا على مائة الف خمطوط  ,كنموذج
لفهار�س املخطوطات العربية املتاحة على اخلط املبا�شر وذلك
للوقوف على مدى تعزيز م�ؤ�س�سات حفظ الرتاث لأن�شطة �إدارة
املعرفة ومكوناتها يف �إتاحة وادارة فهار�س املخطوطات وانعكا�س
ذلك على �أن�شطة التعاون والت�شارك على امل�ستوى العربي والدويل.

تهدف هذه الورقة �إىل قيا�س اخلدمة املرجعية الرقمية للمكتبات
جامعة ال�سلطان قابو�س و جامعة االمارات العربية املتحدة
للتعرف على مدى تطابقها مع املعايري التي و�ضعتها .RUSA
و �ستعتمد الدرا�سة منهج حتليل املحتوى من خالل تتبع م�سارات
اخلدمة و �أدواتها يف مواقع املكتبات مو�ضوع الدرا�سة� ،إ�ضافة اىل
الإفادة من املنهج التجريبي ملعرفة �سرعة الإجابة و دقتها عن
طريق ار�سال ا�ستف�سارات لأق�سام املراجع باملكتبات املذكورة.

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

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

معايير الخدمة المرجعية الرقمية بمكتبات
جامعة السلطان قابوس وعمادة وجامعة
األمارات العربية المتحدة:

Reference and User Association (RUSA) http://
www.ala.org/rusa/about

انعكاس التوثيق االلكتروني في تحقيق
الميزة التنافسية :دراسة استطالعية
لشعب الموارد البشرية في عينة من
كليات جامعة الموصل

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

دراسة استطالعية

د.سندية مروان سلطان الحيالي

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

ا .نور علي عبود

سليم بن مسلم المحرقي

مي عبد العزيز برجس

د .خلفان بن زهران الحجي

كلية الإدارة واالقت�صاد  -كلية الإدارة واالقت�صاد  -جامعة املو

وزارة الرتبية و التعليم  -جامعة ال�سلطان قابو�س
ت�سعى املكتبات مبختلف �أنواعها ،والأكادميية منها ب�صفة خا�صة

حتتل التوثيق االلكرتوين �أهمية بالغة يف املنظمات ،ملا تقدمه
من مميزات يف �سرعة حفظ وتامني ال�سجالت والوثائق املهمة
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(املتداولة وحمدودة التداول) و�سهولة ا�سرتجاعها ملا يعود بالنفع
العام حلفظ املعلومات وتنظيم الأعمال ورفع كفاءة اتخاذ
القرارات يف املنظمة وبالتايل حتقيق امليزة التناف�سية .
امل�شكلة الأ�سا�س لهذه الدرا�سة تكمن يف ال�سلبيات التي ترافق
ا�ستخدام الأر�شيف التقليدي يف عملية حفظ وا�سرتجاع الوثائق
يف املنظمة املبحوثة لذا تهدف هذه الدرا�سة �إىل التعرف على
واقع التوثيق االلكرتوين يف املنظمة جمال الدرا�سة ومدى
تطبيقها ومدى توافر متطلباتها ،لقد اعتمد الباحثون يف
الدرا�سة احلالية على منهج (درا�سة احلالة) لغر�ض بناء
وت�صميم نظام للأر�شفة الإلكرتونية ل�سجالت “ال�صادر
والوارد” باالعتماد الأ�سا�سي على برجمية قواعد البيانات
خلدمة املنظمة جمال الدرا�سة ،وحتويل الأر�شيف التقليدي
فيها �إىل �أر�شيف الكرتوين وذلك عن طريق ا�ستخدام نظام
التوثيق االلكرتوين يف نقل وحفظ �صورة طبق الأ�صل ملحتوى �أية
وثيقة با�ستخدام التقنية الرقمية بحيث ميكن الرجوع �إىل ذلك
يف �أي وقت وبطريقة �أو �أكرث من طرق البحث املتعارف عليها،
وبالتايل امل�ساهمة يف و�ضع حلول مل�شاكل املحتويات الورقية
للوثائق .وقد اختار الباحثون بع�ض �شعب املوارد الب�شرية يف
عينة من كليات جامعة املو�صل
�إن من �أهم اال�ستنتاجات التي تو�صل �إليها الباحثون يف
الدرا�سة احلالية هي ا�ستمرار العمل بنظام الأر�شفة التقليدي
يف املنظمة جمال الدرا�سة على الرغم من توافر التجهيزات
التقنية للأر�شفة االلكرتونية ،ومن خالل املعاي�شة امليدانية
التي �أم�ضاها الباحثون يف املنظمة جمال الدرا�سة لوحظ �أن
الكوادر التقنية والفنية املتخ�ص�صة بالتوثيق االلكرتوين ونظم
املعلومات يف ق�سم الأر�شيف التابع للمنظمة جمال الدرا�سة
منخف�ض .لذا وانطالقا من هذه اال�ستنتاجات قام الباحثون
بتقدمي جمموعة من املقرتحات متثلت بتطویر �إدارة الوثائق
واملحفوظات والأر�شیف يف املنظمة جمال الدرا�سة ،وفتح �أق�سام
�ضمن تلك الإدارات تخت�ص بالأر�شفة الإلكرتونیة للوثائق،
ورفع م�ستوى وعي موظفيها مبفهوم التوثيق االلكرتوين وتعزيز
مهاراتهم وقدراتهم املعرفية بالتقنيات املعلوماتية احلديثة،
وت�شجيعهم على اال�شرتاك بالدورات التدريبية التي ت�ساعدهم
على مواكبة التطور التقني وا�ستيعابه.
الكلمات املفتاحية :التوثيق االلكرتوين, .امليزة التناف�سية
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.......................................

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 املو�صل  -كلية الإدارة واالقت�صاد
لقد تغريت يف ال�سنوات الأخرية املفاهيم التي حتكم عمل
الإدارات ومل تعد امل�شكلة كما يف الإدارة التقليدية ادارة الأفراد
والأموال و�إمنا �أ�صبحت امل�شكلة هي �إدارة التغيري امل�ستمر الذي
يحدث داخل ال�شركة مع خ�ضم املتغريات اخلارجية امل�ستمرة.
وقد حتكمت ثورة املعلومات واالت�صاالت يف �إدارة التغيري ب�شكل
حا�سم و�أ�صبح من ال�ضروري الآن توظيف املعلومات املتاحة من
اجل حتقيق �أهداف ال�شركة ثم حتليل الأ�سباب و التنب�ؤ « ماذا
�سيحدث «لبناء الر�ؤيا امل�ستقبلية وبالتايل �صنع القرارات املختلفة
«�أي ماذا نريد �أن يحدث» .ففكرة الإدارة االلكرتونية ت�شري �إىل
مفهوم تكامل املعلومات والبيانات بني الإدارات املختلفة واملتعددة
وا�ستخدام تلك املعلومات والبيانات يف توجيه �سيا�سات و�إجراءات
عمل ال�شركة من خالل تخليق املعرفة ب�صورة م�ستمرة وتوظيفها
لتحقيق الأهداف معتمدة يف ذلك على تطوير البنية املعلوماتية
ب�صورة حتقق تكامل الر�ؤية ومن ثم �أداء الأعمال ا�ستنادا �إىل
املعلومات الرقمية .ويعالج هذا البحث م�شكلة اعتماد بع�ض
الإدارات على معلومات خالية من املعلومات املحا�سبية الرقمية
املالئمة مما يجعل نتاج تلك الإدارة ي�شوبه عدم الدقة ورمبا
الت�أخري يف �صنع القرارات الر�شيدة التي تنعك�س �آثارها باجلهد
والتكلفة على �إدارة تلك الوحدات وامل�ؤ�س�سات  .وافرت�ض البحث
�أن اعتماد الإدارة االلكرتونية على معلومات حما�سبية رقمية
مالئمة من خالل الن�شر االلكرتوين يزيد من كفاءة �أدائها
ويجعل نتاجها �أكرث ر�شدا .وعليه مت تق�سيم البحث وفق حماور
عدة ناق�ش الأول منها الإطار املعريف للن�شر الإلكرتوين .فيما
تناول الثاين دور الن�شر االلكرتوين يف حت�سني خ�صائ�ص
املعلومات املحا�سبية .وقد خ�ص�ص الثالث اىل دور املعلومات
املحا�سبية الرقمية يف تفعيل �أداء الإدارة االلكرتونية.
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مهنة المكتبات والمعلومات في
التصانيف المحلية واإلقليمية والدولية
للمهن  :دراسة تحليلية مقارنة

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

مدر�س املكتبات واملعلومات  -كلية الآداب -جامعة عني �شم�س
ظهر يف ال�سنوات الأخرية الكثري من الأ�صوات التي تنادي ب�ضرورة
تطوير الربامج اخلا�صة ب�أق�سام املكتبات واملعلومات لتالئم
احتياجات ومتطلبات �سوق العمل  .فبد�أت الأق�سام ت�ستجيب لهذه
النداءات وتعدل وتطور من لوائحها وبراجمها ب�إ�ضافة العديد
من املقررات التي تنا�سب امل�ستجدات التي طر�أت على التخ�ص�ص
من تطور تكنولوجي على امل�ستويات الأربع للتخ�ص�ص من تزويد
وعمليات وخدمات و�إدارة .وال�س�ؤال الآن هل هذا التطور الذي حدث
على مدار ال�سنوات الع�شر الأخرية يقابله تغري يف نظرة القائمني
على تو�صيف املهن ،و�إدراكهم للتغري يف طبيعة ومهام وقدرات
و�إمكانات خمرجات هذا التخ�ص�ص؛ وهو �أخ�صائي املكتبات.
ومن هنا ت�أتي هذه الدرا�سة يف حماولة للإجابة على هذا الت�سا�ؤل
من خالل املقارنة بني م�سميات وتو�صيفات ومهام مهنة املكتبات
واملعلومات يف جمموعة من الت�صانيف املحلية والإقليمية والدولية،
مثل الت�صنيف الدويل املعياري للمهن  ، ISCOوالت�صنيف العربي
املعياري للمهن  ،والدليــل العـربي اخلليجـي املوحـد للت�صنيف
والتو�صيف املهني ،ودليل الت�صنيف والتو�صيف املهني ال�سعودي ،
ودليل الت�صنيف املهني املوحد – م�صر.
�أهمية الدرا�سة:
يعتمد �سوق العمل وقطاع التوظيف يف حتديد احتياجاته
من املوظفني على ت�صانيف املهن يف التعرف على الوظائف
وم�سمياتها ومهامها واخت�صا�صاتها وتخ�ص�صاتها والإعالن
عنها .ال�سيما وان هذا الت�صانيف عادة ما ت�صدر عن مكاتب
ووزارات ومنظمات العمل ووزارات اخلدمة املدنية املعنية
بالتوظيف يف عدد من الدولة العربية .وبالتايل فنظرة �أ�صحاب
العمل لأخ�صائي املكتبات واملعلومات ومهامهم وطبيعة �أدوارهم
ت�أتي من هذا املنظور .وعليه فحر�صا منا على مهنة املكتبات
واملعلومات يجب درا�سة هذا املنظار الذي ي�ستخدمه الآخر(�سوق

العمل) لر�ؤية التخ�ص�ص.
كما ت�ستمد هذه الدرا�سة �أهميتها من �أهمية تلك الت�صانيف يف
تخطيط املوارد الب�شرية ،و تنظيم ت�شغيل القوى العاملة ،ور�سم وتن�سيق
�سيا�سات اال�ستخدام وحتديد الأجور ،و�إيجاد لغة مهنية موحدة.
�أهداف الدرا�سة:
1.1التعرف على م�سميات الوظائف اخلا�صة مبهنة املكتبات
واملعلومات داخل هذه الت�صانيف.
2.2التعرف على ر�ؤية القائمني على تلك الت�صانيف ملهنة املكتبات
واملعلومات.
3.3التعرف على متطلبات �شغل الوظائف اخلا�صة مبهنة املكتبات
واملعلومات واملعارف والقدرات واملهارات املطلوبة.
4.4التعرف على مدى ت�أثري التطورات والتغريات على طر�أت على
�أق�سام املكتبات واملعلومات على تلك الت�صانيف.
5.5التعرف على م�ستقبل مهنة املكتبات واملعلومات يف ظل ت�صانيف
املهن املوجودة.

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

تأثير إصالحات نظام  LMDعلى 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 والتوثيق  -جامعة ق�سنطينة 2اجلزائر
د.كمال بوكرزازة

�أ�ستاذ حما�ضر�أ رئي�س ق�سم التقنيات الأر�شيفية  -جامعة ق�سنطينة  2اجلزائر

يهدف �إ�صالح التعليم العايل يف اجلزائر �إىل متكني جامعاتنا من
رفع التحديات العديدة الناجمة عن التحوالت العميقة للمحيط
العاملي اجلديد � ،إنه �إ�صالح �شامل ت�صوره  ،تدريجي واندماجي
يف تنفيذه  ،وهوي�ضمن تكوينا مواكبا للمعايري الدولية مع احلفاظ
على طابع اخلدمة العمومية للجامعة  ،وعلى ت�ساوي فر�ص االلتحاق
للجميع.ولهذا فقد �شرعت عديد �أق�سام املكتبات و املعلومات
اجلزائرية منذ �سنوات يف فتح جماالت نظام  LMDف�ضال عن

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

31

مستخلصات ورقات العمل المقدمة للمؤتمر

تخ�ص�صات النظام التقليدي،والذي احتاج لت�صحيح خمتلف
االختالالت عرب تقومي �شامل وعميق للتعليم العايل ،وذلك �سواء
على م�ستوى الت�سيري �أوالآداء ومردودية اجلامعة اجلزائرية.
ومن هذا املنطلق ارت�أينا �إجراء درا�سة حتليلية تقوميية لنظام LMD
وتو�ضيح خمتلف ت�أثريات �إ�صالحاته على برامج التكوين اجلامعية
يف �إنتاج املعرفة و تخريج عمالها.مما يتطلب �إجراء درا�سة ميدانية
مبعهد املكتبات والتوثيق بجامعة ق�سنطينة، 2وذلك مع خمتلف
امل�ؤثرين يف هذه اال�صالحات ،وتقومي حمتويات الربامج مع ت�سليط
ال�ضوء على احللول الفاعلة للم�شاكل املنتظرة وتكييف نظام التعليم
العايل اجلزائري للإ�سهام يف القيم العاملية و جت�سيد جمتمع املعرفة.
الكلمات املفتاحية � :أق�سام املكتبات،برامج التكوين �،إنتاج املعرفة ،
عمال املعرفة  ،نظام ، LMDجامعة ق�سنطينة،2اجلزائر.

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

اختصاصيو المكتبات والمعلومات في
العراق

تحديات المشاركة والتفاعل مع المجتمع الرقمي

.......................................
أ.م.د.فـائـزة أديب عبد الواحد البياتي

دكتوراه مكتبات ومعلومات  -دائـرة البحث والتطوير/وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي
يهدف البحث �إىل التعرف عن مدى جاهزية اخت�صا�صيو املكتبات
واملعلومات يف م�ؤ�س�سات املكتبات واملعلومات العراقية لاللتحاق
مبجتمع املعلومات الرقمي والتفاعل معه ومدى قدرتهم على جت�سري
فجوة املعلومات التي ح�صلت يف العراق ب�سبب الأو�ضاع ال�سيا�سية
امل�ضطربة فيه والتي عانت منها امل�ؤ�س�سات العراقية ب�صورة عامة
وامل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة يف هذا املجال ب�صورة خا�صة  ،ومدى �إمكانية
ه�ؤالء املتخ�ص�صني من القفز مب�ؤ�س�ساتهم �إىل الأمام وحرق مراحل
الت�أخر التي عا�صرتهم  ،وي�صف البحث ماهية التحديات التي تواجه
مهمة ت�أهيلهم وتطوير كفاءتهم املهنية والتحديات التي تقف �أمامهم
لاللتحاق ب�أقرانهم يف انحاء العامل املختلفة  .ثم ي�ستعر�ض البحث
عددا من الفعاليات والتجارب التي مت حتقيقها لتنمية قدراتهم
وامل�شاريع التي خطط لإجنازها وتلك املقرتحة للتنفيذ يف امل�ستقبل
الفريب ،ويختتم البحث بجملة من اال�ستنتاجات واملقرتحات .
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.......................................

التكوين الجامعي بأقسام علوم المكتبات
والمعلومات في الجزائر
بين تحديات البيئة المهنية الرقمية
ومتطلبات سوق الشغل

.......................................
أ.د .كمال بطوش

دكتوراه دولة � -أ�ستاذ التعليم العايل
أ .نجمة عاللوش

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

ظهر تخ�ص�ص علم املكتبات ك�أحد التخ�ص�صات التي تعنى
باملعلومـات باختالف �أ�شكـالها وموا�ضيعها ،ومن ثمة تواىل �إن�شاء
مدار�س و�أق�سام املكتبات واملعلومات التي تعنى بهذا التخ�ص�ص
والتي ت�سعى �إىل �إعداد الأفراد امل�ؤهلني للعمل بقطاعات املكتبات
واملعلومات .لقد برزت �أهمية التكوين يف علـم املكتبات نتيجـة
احلاجـة �إىل متخ�ص�صني قادرين على �أداء العمل ،الذي �أ�صبح
يتطلب تخ�ص�صا �أكادمييا ودرجات علمية خمتلفة ،يف �سبيل �أداء
العمليات املرتبطة باملعلومات واملعرفة والإعداد املنا�سب لهما.
انطـالقا من ذلك �أ�صبحت احلاجة ملحة القتـراح برامج تكوين
علمية وفعالة ،على �ضوء ما ي�ستجد من تطورات يف جمال تكنولوجيا
املعلومات وذلك لت�أهيل اخلريج لأداء املهنة املكتبية بكل كفاءة.
لقد زادت �أهمية التكوين يف تخ�ص�ص املكتبات نتيجة احلاجة امللحة
واملتزايدة �إىل تلك الطاقات الب�شرية امل�ؤهلة ت�أهيال علميا والقادرة
على �إعداد املعلومات والقيام بكافة العمليات املرتبطة بها ،كما
�أن لتنوع احتياجات امل�ستفيدين وتعددها ،الدور الكبري يف زيادة
�ضرورة الت�أهيل املهني املالئم داخل �أق�سام املكتبات واملعلومات،
كل ذلك يف ظل ما �أفرزه التقدم التكنولوجي يف جمال تكنولوجيا
املعلومات والذي �ساهم يف زيادة االهتمام بالتخ�ص�ص وحت�سني
نوعيته نتيجة للت�أثريات التي �أحدثتها تكنولوجيا املعلومات على
عامل املهنة املكتبية .ومن ثمة ف�إن �إعداد الكوادر لأداء الأعمال
على درجة عالية ،و ب�إي�صال املعلومات الآنية والدقيقة ب�أي�سر
الطرق و�أقل اجلهود ،يتطلب ا�ستيعاب التغريات احلا�صلة يف قطاع
املكتبات واملعلومات ،وخا�صة ما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات .هذا ما
يدعو �إىل النظر يف برامج التكوين يف علوم املكتبات ومدى �إملامها
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مبقايي�س تكنولوجيا املعلومات ومدى قدرة خريج ق�سم املكتبات على
ا�ستخدامها والتواءم معها.
لعل منو ن�شاط املعلومات يف املجتمع وزيادة الأهمية والطلب على
املتخ�ص�صني يف املكتبات واملعلومات ،ومع زيادة عدد امل�ؤ�س�سات
التي تقدم خدمات املعلومات يف املجتمع من ناحية ،والتفرعات
املتداخلة للتخ�ص�ص و�سعيها للمحافظة على هوية التخ�ص�ص
وعدم اندماجه �ضمن تخ�ص�صات معرفية مثيلة من ناحية اخرى،
قد �ساهم يف تغيري بع�ض وظائف املكتبات ومراكز املعلومات و�شيوع
املكتبات الرقمية واالفرتا�ضية ،وناهيك عن زيادة ا�ستخدام النظم
الآلية والتطبيقات التكنولوجية و�ضرورة تطوير مهارات املتكونني
با�ستمرار لتتالءم مع كل املتغريات .وعليه �سن�سعى من خالل هذه
الورقة معاجلة مدى تطابق التكوين احلايل يف �أق�سام علم املكتبات
واملعلومات يف اجلزائر مع املعايري الدولية واحتياجات �سوق العمل
ومتطلبات اقت�صاد املعرفة من ر�أ�سمال ب�شري فاعل ،بداية من
حيث ت�سمية الأق�سام املخ�ص�صة لذلك ،ثم من حيث الربامج
البيداغوجية والتخ�ص�صات ال�ضيقة التي تزامنت مع تطبيق
نظام ا�صالحات التكوين اجلامعي ،ومن حيث االعرتاف بامل�ستوى
العلمي وحتقق معايري جودة خمرجاتها �إ�ضافة �إىل مواكبة طرق
التعلم احلديثة املعتمدة على و�سائل و�أ�ساليب تكنولوجيا املعلومات
(التعليم االلكرتوين ،املن�صات االلكرتونية ... ،وكافة متغريات
البيئة الرقمية جمال مهنة املعلومات).

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

تطبيق الميتاداتا في مواقع المكتبات
الجامعية بسلطنة عمان  :دراسة تحليلية

.......................................
محمد بن خميس البوسعيدي
عبداهلل بن سالم الهنائي

�ستهدف الدرا�سة اىل حتليل البيانات الو�صفية (امليتاداتا) ملواقع
املكتبات اجلامعية ب�سلطنة عمان على �شبكة الإنرتنت ،ملعرفة
تطبيقاتها ،ومدى التزامها بتوفري قيم امليتاداتا ،وا�ستجابتها للمعايري
الدولية كمعيار دبلن كور ،والتعرف على م�ستوى اجلودة يف تطبيقها،
ودور �أخ�صائي املعلومات يف بناء وتنظيم امليتاداتا يف تلك املواقع.
و�ستعتمد الدرا�سة على مواقع املكتبات اجلامعية يف �سلطنة عمان،

مثل املكتبة الرئي�سية بجامعة ال�سلطان قابو�س ،مكتبة جامعة نزوى،
مكتبة ظفار ،مكتبة جامعة �صحار.
و�ستعتمدالدرا�سةاملنهجالتحليليمنخاللاال�ستعانةب�إحدىالربجميات
ال�شهرية على الإنرتنت ،التي متكن من حتليل و�صائف البيانات يف مواقع
املكتبات اجلامعية وهو برنامج .Metachecker.net

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

دور أخصائي المعلومات في التسويق
اإللكتروني لخدمات المعلومات بمكتبة
حصن الشموخ

.......................................
محمد بن عبداهلل الحسيني
د .مهدي الطيب عبدالرحمن

نظر ًا للتغريات الكبرية يف تقانة املعلومات وتقدمي اخلدمات
املعلوماتية� ،أ�صبح لزام ًا على املكتبات ا�ستنباط و�سائل وطرق
حديثة مواكبة لهذه التغريات يف الت�سويق خلدماتها والت�سهيالت
املكتبية التي تقدمها وكذا �إي�صال اخلدمة لروادها �أينما كانوا ووفق
رغباتهم واحتياجاتهم.
تهدف هذه الورقة لعر�ض الو�سائل احلديثة التي تتبعها مكتبة ح�صن
ال�شموخ للتعريف بخدماتها والت�سهيالت التي تقدمها ،ف�إىل جانب
الو�سائل التقليدية يف الت�سويق والدعاية ،فقد ا�ستخدمت مكتبة
ح�صن ال�شموخ الو�سائل الرقمية ك�صفحتها الإلكرتونية و�صفحاتها
يف و�سائل التوا�صل االجتماعي الأ�شهر ا�ستخدام ًا يف عمان.
اعتمدت الورقة احلالية على و�صف الواقع احلايل ملكتبة ح�صن
ال�شموخ من خالل و�صف وا�ستعرا�ض لل�سبل و الو�سائل امل�ستخدمة
من قبلها يف ت�سويق خدماتها� ،إذ تفردت با�ستخدام تقنية الأبعاد
الثالثية من خالل حتويل مبناها للزائر من بعد �إىل �صورة متاثل
الواقع يتمكن من خالل هذه التقنية زيارة املكتبة والتجوال بني
�أق�سامها والتعرف على خدماتها.
تقدم الورقة مقرتحات لتطوير و�سائل الت�سويق الإلكرتوين احلايل
والربط فيما بينها ،والذي من �ش�أنه تو�صيل املعلومة للباحث
يف �أ�سرع وقت وب�أقل جهد �إىل جانب �إبقاء التوا�صل م�ستمر ًا بني
املكتبة وم�ستخدميها وت�شجيعهم على زيارتها واال�ستخدام التقليدي
مل�صادرها املطبوعة.
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مستخلصات ورقات العمل المقدمة للمؤتمر

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

الميتاداتا ومستقبل تنظيم المعلومات:
مدخل جديد

.......................................
د .محمد فتحى عبد الهادى

�أ�ستاذ علم املعلومات  -كلية الآداب – جامعة القاهرة

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

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

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

مر تنظيم املعلومات ،وخا�صة ماهو معتمد منها على الألفاظ
�أو الكلمات لو�صف م�صادر املعلومات وحتليل حمتوياتها ،بعدة
مراحل ،تعتمد �أوالها على جهد �إخت�صا�صى املعلومات  ،وتقوم
الثانية على كلمات امل�ؤلف� ،أما املرحلة الثالثة فتقوم على م�شاركة
القارئ �أو املتلقى للمعلومات  ،ومتثل هذه املرحلة الأخرية فتحا
جديدا فى تنظيم املعلومات.
م�شكلة الدرا�سة:
تتمثل م�شكلة الدرا�سة فى �أنه لي�س معروفا على وجه الدقة مدى ت�أثري
م�شاركة القارئ على تنظيم املعلومات ب�صفة عامة ومدى ت�أثريها
على النظم الأخرى القائمة لتنظيم املعلومات ب�صفة خا�صة.
وال�س�ؤال الآن :هل �إنق�ضى عهد نظم اللغات املقيدة واللغات الطبيعية
وبد�أ عهد جديد ب�إ�ستخدام نظم الت�شارك الإجتماعى فى لغات الو�صف
والتحليل� ،أم �أن الأمر لي�س كذلك و�إمنا يتطلب نوعا من التكامل؟ وما
�إحتماالت �أو توقعات امل�ستقبل بالن�سبة لهذا الوافد اجلديد؟
هدف الدرا�سة:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل فح�ص وحتليل النظم الرئي�سية التى مر
بها تنظيم املعلومات ،و�صوال �إىل املدخل اجلديد املتمثل فى م�شاركة
القارئ فى تنظيم املعلومات من �أجل التعرف على ت�أثري هذا الوافد
اجلديد على النظم ال�سابقة و توقعات امل�ستقبل.
منهج الدرا�سة:
تعتمد الدرا�سة على املنهج الو�صفى التحليلى ،وتقوم على �إ�ستقراء
النتاج الفكرى املتعلق باملو�ضوع وفح�ص مواقع بع�ض النظم املتاحة .
عنا�صر الدرا�سة:
•اخت�صا�صى املعلومات يختار و ي�صيغ امل�صطلحات فى نظام اللغة املقيدة

•امل�ؤلف يعر�ض كلماته فى نظام اللغة الطبيعية
•القارئ ي�شارك بالتيجان �أو الوا�سمات فى نظام الفولك�سونومى
•حتليل و عر�ض مقارن
• توجهات امل�ستقبل
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د .محمد بن ناصر الصقري

تلعب اجلمعيات املهنية دورا مهما يف جتميع املتخ�ص�صني يف �أي
مهنة وربطهم بالتخ�ص�ص و بالتطورات التي حتدث على م�ستوى
ذلك التخ�ص�ص ،كما تقوم بالتنمية املهنية للعاملني يف ذلك
التخ�ص�ص عن طريق الدورات و امل�ؤمترات و ور�ش العمل التي
تعقدها .ي�ضاف �إىل ذلك دورها يف خدمة املجتمع الذي توجد فيه
من خالل الدور التوعوي و الإر�شادي و التثقيفي لفئات املجتمع.
وتعترب جمعيات املكتبات و املعلومات من املنظمات و الهيئات
املهمة التي تلعب دورا كبريا يف حياة الأخ�صائيني املهنية
والتي يعول عليها الأخ�صائيني يف �أن تقوم بتوحيدهم يف جمال
املعلومات كما تعتمد عليها املكتبات و مراكز املعلومات بالدول
يف خدمتها و تطويرها .وتعترب جمعية املكتبات العمانية �أحدى
اجلمعيات املهنية املتخ�ص�صة ب�سلطنة عمان و التي ت�أ�س�ست يف
عام  .2007وتهدف جمعية املكتبات العمانية �إىل تقوية الروابط
بني العاملني يف حقل املكتبات واملعلومات �سواء داخل ال�سلطنة
�أو خارجها من خالل عقد اللقاءات والندوات العلمية واملهنية
يف جمال االخت�صا�ص ،و تهدف �أي�ضا �إىل دعم وتطوير املكتبات
وم�ؤ�س�سات املعلومات املختلفة من خالل ت�شجيع الأن�شطة التعاونية
وتوحيد معايري العمل يف املكتبات ومراكز م�صادر التعلم وتوظيف
تكنولوجيا املعلومات .وكخدمة وطنية ت�سعى اجلمعية �إىل
امل�ساهمة يف �إ�صدار الببليوجرافيا الوطنية العمانية.
وتكمن م�شكلة الدرا�سة هنا يف �أنه على الرغم من �أهمية وجود جمعية
متخ�ص�صة يف جمال املكتبات و املعلومات ب�سلطنة عمان �إال �أن جمعية
املكتبات العمانية منذ �إن�شاءها يف العام  2007مل حتظ بدرا�سة
كافية لتبني مدى دورها يف ن�شر املعرفة من خالل خدمة وتنميه
الأخ�صائيني ب�سلطنة عمان بالإ�ضافة �إىل دورها يف خدمة املجتمع
ي�ستثنى من ذلك �أن �آل �سليم ( )2010قامت بدرا�سة عن التنمية
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املهنية عرب االنرتنت لأخ�صائيي املعلومات مبكتبات و مراكز املعلومات
بجامعة ال�سلطان قابو�س وتو�صلت �إىل �أن جمعية املكتبات العمانية
كانت من القنوات الرئي�سة التي كان الأخ�صائيي يعول عليها �أن تلعب
دورا يف تنميتهم و تطويرهم ومل تقم بدور ؛ حيث ذكر � 16أخ�صائيا
يعملون مبراكز املعلومات باجلامعة من جمموع � 45أخ�صائيي هو
جمتمع الدرا�سة �أن اجلمعية مل تكن فاعلة يف حني ذكر بع�ضهم �أنهم
مل ي�سمعوا عنها قط.
وعليه هدفت الدرا�سة �إىل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
1 .1ما الدور الذي تلعبه جمعية املكتبات العمانية يف ن�شر املعرفة
لأخ�صائيي املعلومات ب�سلطنة عمان؟
2 .2كيف تقوم جمعية املكتبات العمانية بن�شر املعرفة من خالل
دورها يف تنمية و ت�أهيل الأخ�صائيني؟
3 .3ما مدى مالءمة الدورات التدريبية املطروحة و املتوقعة مع
حاجة الأخ�صائيني يف ال�سلطنة؟
4 .4هل تتالءم برامج اجلمعية مع برامج اجلودة؟
5 .5ما الذي يتوقعه الأع�ضاء من اجلمعية للرقي بهم مهنيا؟
ويتخذ البحث منهجية درا�سة احلالة على جمعية املكتبات العمانية
 ،و يتو�سع يف ا�ستق�صاء امل�صادر امليدانية حيث يعتمد على م�سح
الإنتاج الفكري املتعلق بجمعيات املكتبات و املعلومات يف العامل
كما يقوم بتحليل الوثائق و الن�صو�ص وذلك عن طريق مراجعة
الربنامج التدريبي و ور�ش العمل و امل�ؤمترات التي نفذتها اجلمعية
لال�سرت�شاد بها يف حتديد امل�شكلة .كما �سيقوم با�ستق�صاء واقع
دور اجلمعية يف التنمية املهنية لأخ�صائيي املعلومات ب�سلطنة
عمان من خالل �إ�ستبانة �سرت�سل لعينة من �أع�ضاء اجلمعية.

التوا�صل االجتماعي «الفي�سبوك»
ت�سعى املكتبات الأكادميية �إىلتقدمي خدمات معلوماتية ذات جودة
لتلبية حاجات م�ستفيدها يف خمتلف املجاالت ،وذلك بتطبيق كل
ما ي�ستجد يف جمال املعلومات وتكنولوجيا ال�شبكات .
ومن هنا �أ�صبحت �شبكات التوا�صل االجتماعي مبختلف �أنواعها
على �شبكة الإنرتنت �أحد �أهم هذه الو�سائل التي ت�ساعد املكتبات
على ت�سويق خدماتها املعلوماتية ،والتي من خاللها ا�ستطاعت
ك�سر حاجزي الزمان واملكان ،ومن �أ�شهر �شبكات الويب  2و�أ�سهلها
ا�ستخداما وتفاعلاً موقع «الفي�سبوك»الذي ظهر يف عام  2004و
ً
�أ�صبح يزخر ب�أعداد كبرية من �صفحات املكتبات الأكادميية .
ولذا �ستهدف هذا الدرا�سة �إىل حتليل حمتوى �صفحات املكتبات
الأكادميية اخلليجية يف �شبكة التوا�صل االجتماعي الفي�سبوك من
خالل حتليل امل�شاركات والتفاعالت والوقوف على �أهم اخلدمات
واملو�ضوعات التي تطرحها املكتبات ومدى تقبل امل�ستفيدين
وتفاعلهم معها.
وتت�ضمن عنا�صر التحليل التايل :مدى تفعيل املكتبة لتقنيات
الفي�سبوك يف عر�ض خدماتها وم�صادر املعلومات ،ومدى حتديث
اخبارها و�أن�شطتها على ال�صفحة ،كما تقارن الدرا�سة معدالت
الإعجاب والتعليقات والتغذية الراجعة من قبل امل�ستفيدين.

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

مجتمع المعرفة في البيئة االفتراضية:
تطبيقات قرائية وخبرات تع ٌلمية في
الحياة الثانيةSecond life

رصد وتقييم لتجربة جزيرة الكتب Book Island

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

تحليل محتوى صفحات المكتبات
األكاديمية الخليجية على شبكة التواصل
االجتماعي «الفيسبوك»

.......................................
نهاد بنت علي الهادي
أ.عبداهلل بن ناصر الشيادي

م�ساعد �أمني مكتبة � -أمني مكتبة �أول  -جامعة ال�سلطان قابو�س
حتليل حمتوى �صفحات املكتبات الأكادميية اخلليجية على �شبكة

للكتاب والناشرين في الحياة الثانية Second life

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

مديرة الربامج الثقافية واالن�شطة مبركز القطان للطفل – غزة
من ميتلك نظرة ثاقبة لكل هذه املتغريات التي حتدثها التكنولوجيا
احلديثة والتي تعمق من الفجوة بني عامل يتفاعل وي�شارك
معها وعامل يتلذذ بدور املتفرج� ,سيدرك ان املعرفة “ثروة هذا
الع�صر” .وقد اجمعت معظم الدرا�سات على اهمية املعرفة,
م�ؤكد ًا عليها مدير عام اليون�سكو ،كوي�شريو مات�سورا Koïchiro
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مستخلصات ورقات العمل المقدمة للمؤتمر

 Matsuuraيف مقدمته للتقرير العاملى لليون�سكو ال�صادر فى عام
(2005م)� ،أن «بقاء االن�سان وحت�سني امكانيات العي�ش مرتبط
بوجود جمتمعات تت�شارك املعرفة ,ولكن احلقيقة املثرية للقلق وجود
فجوة معرفية �آخذه باالت�ساع مابني البلدان النامية واملتقدمة .ومما
ال�شك فيه ان د من تطبيقات الويب  2.0مثل املدونات Blogs
وال�سكايب  Skypeواحلياة الثانية  Second lifeوتطبيقات
كثرية �أخري قد �ساهمت يف تنامي املعرفة الت�شاركية .
تناق�ش هذه الدرا�سة خربات جديدة يف جمتمع املعرفة احدثتها
البيئة االفرتا�ضية التي توفرها احلياة الثانية Second life
والتي تظهر بو�ضوح من خالل ان�شطة متار�سها العديد من املراكز
وامل�ؤ�س�سات املعرفية التي انتقلت ايل احلياة الثانية مثل املكتبات
واجلامعات واملدار�س مع الرتكيز على التجمعات واملنتديات التي
ت�ضم الكثري من املثقفني والكتاب والعاملني يف جمال املعلومات
والباحثني عن املعلومات ,والتي بد�أت تتخذ دور مركزي يف �سد
الفجوة املعرفية بني جن�سيات خمتلفة تقطن احلياة الثانية .هذا
التواجد الزخم الذي تعك�سه االرقام التالية كنتيجة للبحث عن
االماكن واملنتديات التي تعمل يف حقل املعرفة والقراءة والكتب
والتي تتمثل يف االتي 1150 :نتيجة للتجمعات التي حتمل عنوان
ي�شتمل على كلمة املعرفة 1819 ,للتجمعات التي حتمل عنوان ي�شتمل
على كلمة القراءة و 2113حتمل عنوان ي�شتمل على كلمة كتب.
وبالنظر ايل امل�ؤ�س�سات التي تعمل يف حقل الثقافة واملعرفة �سنجد
ان البحث ي�سفر عن وجود  799جامعة و  401مكتبة و 843مدر�سة
و 205كلية و 1875مكان ي�ستخدم ملمار�سة فعل القراءة .بالنظر
ايل هذه االرقام يت�ضح لنا اهمية درا�سة هذا التواجد الذي ميار�س
ان�شطة معرفية يف بيئة افرتا�ضية متمثلة يف احلياة الثانية.
تتخذ هذه الورقة من جزيرة الكتب  Book Islandدرا�سة حالة
لها لتجيب على الت�سا�ؤل التايل“ :ما مدي �إمكانية ان تكون احلياة
الثانية �إحدى �أهم قنوات ت�شارك املعرفة ؟” وما هي امل�ساهمات
التي من املمكن ان حتدثها احلياة الثانية لبناء جمتمع املعرفة وحمو
االمية ؟ وهذا ما يحاول هذا البحث التعرف عليه من خالل ر�صد
وتقييم جتربة جزيرة الكتب واملتواجد يف احلياة الثانية كم�ؤ�س�سة
لها جذور وتاريخ ميتد لأكرث من خم�س �سنوات وهذا لي�س بالزمن
الق�صري بالن�سبة للبيئات االفرتا�ضية احلديثة كاحلياة الثانية والتي
من ال�سهل ان يكون تواجد التجمعات فيها هو فرتة زمنية عابرة.
تنق�سم هذه الدرا�سة ايل ثالثة �أق�سام رئي�سة؛ الق�سم الأول:
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يت�ضمن الإطار املنهجي للدرا�سة ،الق�سم الثاين :يعنى بالتعريف
ببيئة احلياة الثانية من حيث طبيعتها ،وبدايات ن�ش�أتها،
ومتطلبات الوجود داخلها والتعاي�ش مع مفرداتها ،مع ا�ستعرا�ض
ب�ؤر التواجد املعريف واملعلوماتي والأن�شطة التي تقوم بها بع�ض
امل�ؤ�س�سات واالفراد ذوي العالقة بامل�ؤ�س�سات املعلوماتية؛ ثم
الق�سم الثالث الأخري :يتناول منط التجمعات املعرفية والقرائية
املعتمد على احلياة الثانية كبيئة للممار�سة والتطبيق مع �إلقاء
ال�ضوء على ت�أثريها على الكتاب والنا�شرين واالفراد العاديني
وذلك من خالل ر�صد وتقييم جتربة جزيرة الكتب Book
 Islandكمنتدي دويل لتنمية احلوار واملعرفة وفتح افاق حقيقة
للتعاون يف العامل احلقيقي كدرا�سة حالة .ثم يختتم البحث بعدد
من التو�صيات و�أطروحات لدرا�سات م�ستقبلية.

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

«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 قابو�س – م�سقط
وليد بن علي البادي

كلية الآداب والعلوم االجتماعية– جامعة ال�سلطان قابو�س – م�سقط
تقوم املجتمعات احلديثة على ت�صنيع املعرفة ون�شرها و�إنتاجها
وتوظيفها يف جميع جماالت احلياة ،وانعك�ست تلك املجاالت على
تطور املجتمعات ورقيها ،حيث �أنه من املالحظ �أن ر�أ�س املال مل
يعد كما كان �سابقا بل حتول ليكون املعرفة وطرق اال�ستفادة منها،
وهو ما يتوجب علينا العناية ب�أهمية ق�صوى مبن يقوم ب�صنع
املعرفة ون�شرها وتوظيفها وهم ما يطلق عليهم عمال املعرفة
(.)Knowledge Worker
ونالحظ تغري الدور الذي ي�ضطلع به �أخ�صائيو املعلومات يف ع�صر
املعلومات تدريجي ًا نحو العمل كخرباء معلومات ،ومر�شدين يقومون
بتوجيه املجتمع و�سط هذا الفي�ضان املتدفق من املعلومات .وفى هذا

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

ال�صدد ي�شري حممد فتحي عبد الهادي �إىل �أن” �أخ�صائي املعلومات
امل�ستقبلي لي�س هو ذلك ال�شخ�ص املنهمك يف �أعمال يومية روتينية
�سواء يف �شكلها اليدوي �أو حتى الآيل ،و�إمنا هو ذلك ال�شخ�ص
امل�ساهم بقوة يف بناء العامل الرقمي ،وهو الو�سيط الب�شري الذي
يتعامل بفاعلية وبكفاءة مع امل�صادر والتجهيزات وامل�ستفيدين يف
�إطار منظومة متناغمة ،وهو �أي�ض ًا املعلم واملر�شد واملوجه ملن هم يف
حاجة �إليه” (عبد الهادي،حممد فتحي .)2002
ويف هذه الدرا�سة �سوف نحاول التعرف على تدرج الدور التاريخي
لأدوار عمال املعرفة من �أمني خمزن �إىل �أمني املكتبة ثم حتوله
لأخ�صائي معلومات و�أخريا لعامل معرفة ،من خالل ا�ستعرا�ض
بع�ض الدرا�سات النظرية ،و�سنحاول التطرق �أي�ضا على ال�صفات
واملهام الواجب توفرها يف عامل املعرفة.
و�سنقوم �أي�ضا بعمل درا�سة م�سحية على املكتبات الأكادميية
يف �سلطنة عمان من �أجل التعرف على اخل�صائ�ص املتوفرة يف
�أخ�صائي املعلومات ،وعن مدى ت�أهلهم ليكونوا عمال معرفة وما
الذي يعيق حتولهم لعمال معرفة؟ و�سيتم مناق�شة ومقارنة النتائج
امل�سحية مع نتائج الدرا�سات النظرية.

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

دور المدونات اإللكترونية
في تهيئة البيئة المهنية الرقمية بمراكز
مصادر التعلم

قالبا خا�صا تتميز وتنفرد به عما �سبقها من م�صادر للمعلومات.
وعليه ت�ستعر�ض هذه الورقة الدور الذي تقوم املدونات الإلكرتونية
يف تهيئة البيئة املهنية الرقمية مبراكز م�صادر التعلم ب�سلطنة
عمان ،وذلك من خالل الت�سهيالت واخلدمات التي تقدمها تلك
املدونات ،و�أهم ال�صعوبات التي تواجهها ،واقرتاح �أهم الو�سائل
والطرق التي ت�ساعد على التغلب على تلك ال�صعوبات ،وذلك
للك�شف عن عنا�صر القوة لدعمها وتطويرها ،وعن �أوجه الق�صور،
ملعاجلة �أ�سبابها والعوامل التي ت�ؤثر عليها.
وقد �سعت الدرا�سة �إىل الإجابة عن الأ�سئلة البحثية الأتية:
 – 1ما دور املدونات الإلكرتونية يف تهيئة البيئة املهنية الرقمية
مبراكز م�صادر التعلم ب�سلطنة عمان؟
 – 2ما ال�صعوبات التي تواجه املدونات الإلكرتونية يف تهيئة البيئة
املهنية الرقمية مبراكز م�صادر التعلم ب�سلطنة عمان؟
 – 3ما الو�سائل والطرق التي ت�ساعد على التغلب على ال�صعوبات
التي تواجهها املدونات الإلكرتونية يف تهيئة البيئة املهنية الرقمية
مبراكز م�صادر التعلم ب�سلطنة عمان؟
ا�ستخدم الباحثان حتليل امل�ضمون ك�أداة منهجية للتعرف على
اجتاهات املدونني من خالل درا�سة �أ�شكال وم�ضامني املدونات
املتنوعة يف  39مدونة متخ�ص�صة يف جمال مراكز م�صادر التعلم،
متثل املدونات التي قام ب�إن�شائها بع�ض �أخ�صائيو م�صادر التعلم.

(مراكز مصادر التعلم بسلطنة عمان نموذجا)

.......................................
يعقوب بن موسى بن حمد العبدلي
محمد بن خلف بن مسعود الحراصي

ماج�ستري علم املكتبات واملعلومات  -كالوريو�س علم املكتبات واملعلومات

تعد املدونات �أحد �أهم و�أبرز تطبيقات االنرتنت ،ومن امل�صادر
الهامة للح�صول على املعلومات من ناحية ،وو�سيلة للتعبري وامل�شاركة
يف واقع املجتمعات من ناحية �أخرى .ولهذا �أ�صبحت املدونات
الإلكرتونية �أحد م�صادر املعلومات الأ�سا�سية التي ي�ستمد منها
الإن�سان املعلومات وت�صبح من خالل النفاذ �إليها والتفاعل معها
�سلبا �أو �إيجابا ،بل ومتابعة الأخبار وقيا�س الآراء ولكن من وجهة
نظر �شخ�صية هي وجهة نظر كاتب �أو حمرر املدونة وهذا ما يعطيها
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برنامج المؤتمر

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

 درا�سة حتليلية: اجتاهات ا�ستخدام طالب جامعة �أم القرى ملواقع التوا�صل االجتماعية: خالد بن �سليمان معتوق.د
Second life  تطبيقات قرائية وخربات تعلٌمية يف احلياة الثانية: جمتمع املعرفة يف البيئة االفرتا�ضية: هيام احلايك
Second life  للكتاب والنا�شرين يف احلياة الثانيةBook Island ر�صد 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

 انعكا�س التوثيق االلكرتوين يف: مي عبد العزيز برج�س. نور علي عبود و�أ.�سندية مروان �سلطان احليايل و�أ.د
 درا�سة ا�ستطالعية ل�شعب املوارد الب�شرية يف عينة من كليات جامعة املو�صل:حتقيق امليزة التناف�سية
11:30 – 11:55

11:30 - 13:00
Parallel Session
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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
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

 حتديات امل�شاركة والتفاعل مع املجتمع الرقمي: اخت�صا�صيو املكتبات واملعلومات يف العراق: فائزة �أديب عبد الواحد البياتي.د.�أ
 قدرة العاملني يف املكتبات املحو�سبة على مواكبة التطورات التقنية:جهاد �سليم ن�صار ومدنا عادل جميل
 دور �أخ�صائي املعلومات يف الت�سويق الإلكرتوين خلدمات: مهدي الطيب عبدالرحمن.حممد بن عبداهلل احل�سيني ود
املعلومات مبكتبة ح�صن ال�شموخ
: «عمال املعرفة» نظرة على املهام والواجبات يف ع�صر اقت�صاد املعرفة:عبداهلل بن نا�صر ال�شيادي ووليد بن علي البادي
درا�سة م�سحية على �أخ�صائي املعلومات يف املكتبات الأكادميية ب�سلطنة عمان
14:00 - 16:00
Parallel Session

18:00 – 22:30

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
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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 على برامج التكوين ب�أق�سامLMD  ت�أثري �إ�صالحات نظام: كمال بوكرزازة. عبداملالك بن ال�سبتي ود.د.�أ
2  جتربة معهد املكتبات والتوثيق بجامعة ق�سنطينة:املكتبات اجلامعية يف �إنتاج املعرفة وتخريج عمالها
 درا�سة تقييمه لربنامج: مدى جاهزية برامج علوم املعلومات لتخريج عمال املعرفة:حنان ال�صادق بيزان.د
ق�سم درا�سات املعلومات يف ليبيا
:  مهنة املكتبات واملعلومات يف الت�صانيف املحلية والإقليمية والدولية للمهن: �ضياء الدين عبدالواحد.د
درا�سة حتليلية مقارنة
 بني: التكوين اجلامعي ب�أق�سام علوم املكتبات املعلومات يف اجلزائر: جنمة عاللو�ش. كمال بطو�ش و�أ.د.�أ
حتديات البيئة املهنية الرقمية ومتطلبات �سوق ال�شغل
 الت�أهيل الأكادميي يف اق�سام املكتبات واملعلومات. جا�سم حممد جرجي�س.د. خالد عتيق �سعيد عبداهلل و�أ.د
 الواقع ور�ؤية للتطوير:يف اجلامعات الإماراتية والعراقية واليمنية يف ع�صر املعرفة
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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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Lunch Break
Session 4
E-books, Metadata and the future of library catalogues
Moderator: Dr. Gebreel Al-Areeshi
Location : Saqr Ballroom A
Speakers:

13: 00 – 14:00
14:00 -15:30

د .جمال بن مطر بن يو�سف ال�ساملي :م�شاريع �إتاحة الأطروحات اجلامعية �إلكرتونيا ً :واقع تطبيق هذه
امل�شاريع يف اجلامعات اخلليجية
�سليم بن م�سلم املحرقي ود .خلفان بن زهران احلجي :معايري اخلدمة املرجعية الرقمية مبكتبات جامعة
ال�سلطان قابو�س وجامعة الأمارات العربية املتحدة :درا�سة ا�ستطالعية
�أ.د .حممد فتحي عبدالهادي :امليتاداتا وم�ستقبل تنظيم املعلومات :مدخل جديد
ثروت العليمي املر�سي :قواعد و�صف امل�صادر و�إتاحتها  RDAالأ�س�س واملفاهيم والتحديات التي تواجه
الفهار�س العربية
حممد بن خمي�س البو�سعيدي وعبداهلل بن �سامل الهنائي :تطبيق امليتاداتا يف مواقع املكتبات اجلامعية
ب�سلطنة عمان :درا�سة حتليلية
Springer Booth (51 & 52) Gathering
Snacks & Beverages
Raffle Draw

15:30 - 16:00

Conference Final Report
SLA/AGC Board Election

15: 40 - 16:00

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

20:00

Thursday 25 April 2013
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 بوكرزازة و�أ.د .عبداملالك بن ال�سبتي :ت�أثري فاعلية التعلم االلكرتوين عرب م�شاريع ال�شراكة
الأرو �أمريكية يف �إثراء املحتوى الرقمي و�إنتاج املعرفة مب�ؤ�س�سات التعليم العايل :درا�سة جتارب -
اجلامعات اجلزائرية
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9:00 -11:00

نهاد بنت علي الهادي وعبداهلل بن نا�صر ال�شيادي :حتليل حمتوى �صفحات املكتبات الأكادميية اخلليجية
على �شبكة التوا�صل االجتماعي «الفي�سبوك»
�أحمد بن خلفان بن را�شد العي�سائي :املد ّونات الإلكرتونية� :سلبياتها و�إيجابياتها من وجهة نظر طلبة ق�سم
درا�سات املعلومات بجامعة ال�سلطان قابو�س.
يعقوب بن مو�سى بن حمد العبديل وحممد بن خلف بن م�سعود احلرا�صي :دور املدونات الإلكرتونية يف
تهيئة البيئة املهنية الرقمية مبراكز م�صادر التعلم :مراكز م�صادر التعلم ب�سلطنة عمان منوذجا
Scott Carlson: RDA, FRBR, and the Coming Changes to Library Catalogs

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 �سليم ود .حممد بن نا�صر ال�صقري :م�ؤ�س�سات املعلومات واملعرفة ودورها يف �إتاحة
املعرفة :درا�سة حالة :جمعية املكتبات العمانية ودورها يف خدمة �أخ�صائيي املعلومات ب�سلطنة عمان
د� .سلوى ال�سعيد عبدالكرمي :دور م�ؤ�س�سات حفظ الرتاث يف تعزيز �إدارة املعرفة من خالل فهار�س
املخطوطات العربية املتاحة على اخلط املبا�شر :درا�سة و�صفية حتليلية
د� .أحمد �سعيد عبد احلميد �سامل :الإدارة الإبداعية يف املكتبات الأكادميية� :إطار نظري ومنطلقات فكرية
د� .صالح �إبراهيم ال�شعباين و�أ .عبد الواحد غازي النعيمي :دور الن�شر االلكرتوين يف حت�سني جودة
املعلومات املحا�سبية الرقمية و�أثره على �أداء الإدارة االلكرتونية
Abdoulaye Kaba. Supporting Knowledge Creation: Responsibilities and
Challenges for Academic Libraries

9:00 -11:00
Parallel Session

that as a result, both educational institutions

comparable data on Emirati youth (N=587),

and library services need to change dramati-

and insight into possible local implications and

cally to remain relevant.

influences of cultural, educational and lan-

While international research in recent years

guage factors by also using semi-structured

has documented the access to and use of

interviews (N=15).

digital technologies by young people, largely

This paper will present the findings of this re-

in developed countries, the impact of technol-

cent research, which has yet to be reported to

ogy on the young Arab population of the Middle

the regional or international community. More-

East is an important contribution to the digital

over, the relevance of this documented en-

natives debate. Rapid economic development,

gagement of Emiratis with digital technologies

together with cultural and educational changes

will be discussed in relation to implications for

within the United Arab Emirates (UAE), has cre-

academic library services in the UAE. In a sim-

ated an unusual technological environment for

ilar pattern to information emanating from the

young Emiratis, which may also more closely

digital natives debate at the turn of the century,

reflect that of other societies in the Middle East.

substantial research has been reported on the

Prior to this study, empirical research into Emi-

impact of a much more ‘wired’ young gen-

rati youth and their use of digital technologies in

eration to library services in more developed

the UAE, and indeed in the wider Middle East

countries of the world (e.g. Connaway, Dickey,

region, was almost non-existent.

& OCLC Research, 2010; Hendrix, 2010; Zick-

Empirical research has now been concluded

uhr, Rainie, & Purcell, 2013; Zimerman, 2012),

into the access to and use of digital technol-

but analysis of these implications in countries

ogies by Emirati youth who were enrolled in

of the Middle Eastern region is sparse.

tertiary education in the UAE in 2011/12, con-

This is a topical and important area for cur-

textualizing the impact of digital technologies

rent research and debate, as the UAE moves

within the complex and fast changing culture

quickly towards a knowledge economy and a

and society of the UAE. This is the first ex-

far more educated young population. Future

tensive, multi-institutional research project to

development of library services in this coun-

address this topic in a region which includes a

try will be informed by these research conclu-

very high population of young people, who are

sions, especially in academic institutions. This

increasingly well connected and educated, at

paper will also provide indicative information

a time of remarkable change and challenges in

relating to other Arab youth in the Middle East,

the Middle East.

in places that have recently experienced simi-

This research used a mixed-method approach

larly fast development, high Internet connectiv-

involving multiple tertiary educational institu-

ity, and very high proportions of young people

tions in the UAE, and including students from

within society. This research thus lays a foun-

a wide variety of geographical locations and

dation for further research into the important

academic disciplines within the country. This

topic of the relevance of library services of the

research has enabled both internationally

future to Arab youth in the Middle East region.
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realized they needed information on diagno-

contribute to and assimilate information. At

ses. Information about child education has the

the turn of the century, several commentators

highest mean followed by information about

(e.g. Prensky, 2001a, 2001b; Tapscott, 1998)

benefits from government support and social

have argued that as a result of growing up im-

services. For the information after diagnosis,

mersed in digital technologies, younger gen-

it was found that the benefits from government

erations had become fundamentally different

support information has the highest mean score

from those of the past. It has been argued that

followed by information on teaching the child

young people today possess sophisticated

self-reliance. Doctors and physician have the

skills to effectively use new technologies, and

highest mean score as the most preferred information sources followed by books. Online support 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 seeking barrier, followed by lack of information on
helping parents cope with their child with disability. This research aims to provide a beneficial understanding of the information seeking
behavior of parents of children with disabilities.
The results will contribute toward the development of information sources and services in Kuwait 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 technologies in the latter years of the twentieth century has had a major impact on the amount of
information available at our fingertips, and on
the way that we can communicate, socialize,

6
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cess, and evaluate the information sources. It

cal Services community. This paper will discuss

is changing definition of the reference collection

the major changes occurring in the changeover

as well. The traditional terms of acquiring infor-

that will significantly alter the modern process

mation such as orders, copies, and ownership

of descriptive cataloging. These discussions

have been replaced by leasing, concurrent us-

will include an overview of the structural foun-

ers, and access. The physical space assigned

dation of RDA: the Functional Requirements for

to reference collection minimized. The profes-

Bibliographic Records (FRBR) model, devel-

sional reference tools are now used in a context

oped by the International Federation of Library

of blogs, news feeds, virtual desk, and social

Associations and Institutions. The paper will

media resources that everyone can access

also discuss the resistance to RDA within the

and use. This has further complicated or unex-

cataloging community and the inherent prob-

pected effect on the design and organization of

lems of adapting MARC encoding standards

information services in and through the library.

to RDA descriptive conventions. The paper will

Eventually, the revolution in reference causing

conclude with an overview of the Bibliographic

some fundamental changes in the way refer-

Framework Transition Initiative, the Library

ence librarians acquire, describe, think about,

of Congress’s search for an alternative to the

and use their collection

MARC format, and how the Initiative affects the
future of RDA.

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

RDA, FRBR, and the Coming
Changes to Library Catalogs

........................................
Scott Carlson

Cataloging & Metadata Librarian
American University of Sharjah

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

Looking for Information: A survey
of the Information Seeking Behavior of Parents of Children with Disabilities

........................................
Sultan M. Al-Daihani

This paper presents an overview of the upcom-

Huda I. Al-Ateeqi

ing changes to library cataloging and the challenges librarians will face, both immediate and

Department of Library and Information Science

further down the road. The announcement by

College of Social Sciences

the Library of Congress, the National Agricul-

Kuwait University

tural Library, and the National Library of Medi-

This study reports the findings a survey of 290

cine in 2011 that Resource Description & Ac-

parents of children with disabilities in Kuwait.

cess (RDA)—the successor to the ubiquitous

The aim was to investigate their information

Anglo-American Cataloguing Rules (AACR)—

needs during and after diagnosis, identify infor-

would be implemented by early 2013 resulted in

mation sources, and articulate the encountered

varying levels of optimism, handwringing, and

information seeking barriers. The results show

organizational scrambling among the Techni-

that the majority of parents indicated that they
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........................................

SUPPORTING KNOWLEDGE CREATION: RESPONSIBILITIES AND
CHALLENGES FOR ACADEMIC
LIBRARIES

source preservation, and publishing. The second section highlights challenges and barriers
preventing academic libraries to actively contribute to knowledge creation. These challenges include institutional support, staff competen-

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

cies, budget constrain, quality of resources, IT

ABDOULAYE KABA

facilities and accessibilities. The paper should

Library Manager,

make an important contribution to the concept

Al Ain University of Science and Technology,

of knowledge creation in academic libraries and

Al Ain, United Arab Emirates

institutions.

Knowledge creation is an invention of new

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

ideas, theories, facts, devices or machines. It
also reflected in finding new relationships between variables or phenomenon or providing
new interpretations or explanations for known

Electronic Resources and transformation of Reference Service

........................................
Emad Abu Eid

phenomena or facts; application or innovation

PGD & MLIS

of theories and principles or ideas in real world

Library Specialist – Abu Dhabi Municipality

situations (Mathew, 1985). It is an ability to add

4

new knowledge to the existing knowledge do-

This paper sheds light on electronic resources

main (Mishra and Bhaskar, 2011).

impact on transforming references. The chang-

For many years academic libraries have al-

es caused by new trends of electronic resourc-

ways been supporting knowledge creation in

es affecting the reference service, collection

academic environment. They do this through

and the reference librarians’ role. It focuses on

a variety of services and activities. The main

reference tools which developed as reference

objective of this paper is to discuss responsi-

works or as parts of reference infrastructure, on

bilities and challenges for academic libraries in

what type of skills needed to analyse how a tool

their attempt to support knowledge creation in

works and how to do effective search strategy,

academic institutions. The paper is divided into

and examines the revolution in creation and

two sections. The first section focuses on the

distribution of digital information in the context

concept of knowledge creation and responsibili-

of information services.

ties of academic libraries in supporting knowl-

Main findings of this paper are that informa-

edge creation. The section discusses five key

tion explosion using modern means in creation

important services provided by the academic

and distribution of digital information leaded

libraries to support knowledge creation among

to transform the role of the reference librarian

faculty members and researchers. The services

from an intermediary to coach. The new roles

are collection development, collection manage-

of reference librarian are coaching, tutoring,

ment, access to information resources, re-

and guiding library users on how to use, ac-

SLA-AGC Newsletter - Issue (1) March 2013

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 graduates 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 electronic resources and digital content provision
• Policy makers roles in digital content
strategies

Roundtables and plenary sessions:
1- Professionals Role

Although libraries moving towards being information centers, and librarians took new position
as information professionals or information consultant, 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 professionals?
• 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 invited
• Issues such as costs of subscriptions, licensing, legal issues involved with copyright, privacy 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 information 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 discoverable?

3- Library and Information Studies Departments Role
• Do they ready to prepare professionals for the
future of digital environments?
• Is the interdisciplinary a good solution for integrating professional knowledge of the future?
• Do professional learning programs in Arabic
regions are ready for quality assurance assessment, what difficulties are facing?

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

The Future of the Profession:
Break the no longer traditional profession and tune into the future of digital
professional environment
The 2nd decade of the twenty first century
is the most challenging and amazing time for
knowledge and for learning. The SLA/AGC intends to be involved and share the knowledge
future, to participate in preparing new generation 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 profession of library and information science, to
enable insight for learning, practicing, knowledge acquisition, and creative services. SLA/
AGC believes that it has an impact on the future of the profession in a way that should correspond 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 academics, venders, publishers and associations in
the discipline and other interrelated disciplines.
That is to ensure the sustained integration between Library and Information Studies (LIS)
education, professional, professional associations, 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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