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: مقدمة  التحول الرقمي للمعرفة البشرية

 نظرية

 الفصل األول

 مقدمة نظرية : للمعرفة البشرية الرقميالتحول 

 تمهيد  (1/0)

مفهوم التحول الرقمي والدوافع التي أدت إليه ومدى انتشاره وما نتج عنه هذا الفصل يناقش 
والمهارات الواجب مفهومه  الرقمي الوعيثم ينتقل إلى تناول من تحول في بيئة وطبيعة المكتبات، 

يمتلك مهارات الوعي والثقافة الرقمية الالزمة للتعامل مع المصادر الرقمية  يلكالشخص  لدىتوافرها 
للقيام بوظائفه  المعلومات في أخصائيالمهارات الواجب توافرها  ثم يعرض الفصل، واالستفادة منها

أيضا  التغير الذي حدث عند صياغة االستشهادات المرجعية الفصل يتناول  كما .الرقميالعصر  في
تختلف في صياغتها حيث  ،بالمصادر الرقمية والعناصر الواجب توافرها عند االستشهاد المرجعي بها

 عن صياغة االستشهادات بالمصادر المطبوعة التقليدية.

 .االنتشار، الدوافع ،المفهوم :التحول الرقمي للمعرفة (1/1)

 Digital Transformation الرقميمفهوم التحول  (1/1/1)
ة والكبيتترة فتتي المعلومتتات التكنولوجيتتا الرقميتتة ونمتتو التتبكة االنترنتت  متتن ال  تتادة الستتر عمكنتت  

وتوافرهتا فتتي  انتشتار مصتادر المعلومتاتإلتى ، وقتد أدى ذلتتك المتاحتة، وتتاحتهتا علتى الصتعيد العتالمي
مثيتل لتم يستبل لته هذا النمو الهائل من المعلومات وسهولة الوصول إليها والتذي  .أنواع وأالكال عديدة
التبع  بمثابتة الثتورة الرابعتة  هيعتبتر  الثقافتة الرقميتةإلى التحول الثوري من الطباعة و  في تار خ البشر ة

والقتتدرة علتتى  تابتتةالك الثورة األولتتى، اللغتتة كتت فتتي وستتائل إنتتتا  ونشتتر المعرفتتة والتتتي تمثلتت  فتتي ظهتتور
الثتورة  15اختراع الطباعة في القتر   ، يلي ذلكنية باعتبارها الثورة الثانيةتسجيل وحفظ المعرفة اإلنسا

ة والتي ساهم  في نشر المعرفة والتوستع فتي محتو األميتة وز تادة اإللمتام بتالقراتة والكتابتة ونشتر ثالثال
األبتد إلتى االتصاالت والذي غير في تكنولوجيا المعلومات و  ام جدافهناك تطور ه .(1)األفكار الجديدة

                                                           

(1) Matusiak, Krystyna K." Use of Digital Resources in an Academic Environment: A 

Qualitative Study of Students' Perceptions, Experiences, and Digital Literacy Skills." 

The University of  Wisconsin-Milwaukee,  2010, P 1-2. From Proquest database,  

Retrieved 15June, 2014 
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: مقدمة  التحول الرقمي للمعرفة البشرية

 نظرية

نتتة أو النشتتر ننتتا اآل  فتتي مرحلتتة الرقمإ.(1)ا ومعالجتهتتا ونشتترهاالطر قتتة التتتي يتتتم جمتتع المعلومتتات بهتت
متتتن المعلومتتتات الورقيتتتة محتتتدودة  االنتقتتتالة لتتتااللكترونتتتي والتتتبكة االتصتتتاالت بعيتتتدة المتتتدى وهتتتي مرح

وباختصتار فت   المجتمتع الحتالي هتو مجتمتع  االنتشتارالمعلومتات الرقميتة العالميتة واستعة إلى التوز ع 
ف ننتتا  اإللكترونيتتةو  الحالتتة الرقميتتةإلتتى يتحتتول تتتدر جيا  –تقر بتتا  –حولنتتا  التتيتحيتتث أ  كتتل  ،المعرفتتة

 .(2)نستخدم الحاسبات اإللكترونية في مختلف أنشطة حياتنا

والبتتتد متتتن االعتتتتراط بتتت   التطبيقتتتات المتالحقتتتة فتتتي تكنولوجيتتتا المعلومتتتات واالتصتتتاالت فتتتي 
ومستتموعة ومرئيتتة متنوعتتة ومتناميتتة ومتجتتددة منتتاحي الحيتتاة المختلفتتة قتتد أفتترزت متتادة متنوعتتة مقتتروتة 

  "ontentCDigital (3)"والتحر ر تعرط بالمحتوى الرقمي المشاركة فيها بالتعليل واإلضافة و سهل

 :(4)للفئات اآلتية )اإللكتروني(ويمكن تقسيم المحتوى الرقمي 
من مواد قائمة بالفعل ب ي لغة أو في أي  ”Turned digital“الكل رقمي إلى المحتوى المحول  -1

 .انية أو أي الكل من أالكال التعبيرمجال من مجاالت المعرفة اإلنس
وهو يشمل المواد سوات التي ولدت رقمية أو التي تم  "Gained digital"المحتوى المكتسب رقميا -2

 .الشكل الرقميإلى ل أو هيئة أخرى تحو لها من الك
 .الكل آخر غير األصل الرقمي بمعنى أنه ال يوجد له "Born Digital"مواد ولدت إلكترونية  -3

أنه ال يوجد لهذا العمل الكل مادي إلى منذ البداية يشير العمل المنتج في الكل إلكتروني  ومولد
: الرسالة الجامعية أو مثال الالاليتمن العدم أو  From scratch وتنما نش  إلكترونيا  

                                                           

(1) Olu Adeyoyin, Samuel. "Information and communication technology (ICT) literacy 

among the staff of Nigerian university libraries." Library Review vol.54. no.4 

(2005):p 259. From Emerald database, Retrieved  10June, 2014   

. القتتاهرة: دار 1ط .المعاصاار العرباايالمعلومااات والمعر ااة والتحااي ات  ااي الم تماا  . الهتتاديعبتتد  فتحتتيمحمتتد ( 2)
 .114-113ص ص. 2015 الجوهرة للنشر والتوز ع،

 القتتتاهرة: دار الجتتتوهرة للنشتتتر والتوز تتتع،.1ط. العرباااي اااي العاااالم  والتقلياااي  اإللكترونااايالنشااار التتتر ا التتتاهين. ( 3)
 .115ص. 2014

 .138ص ،السابل نفس المصدر (4)
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: مقدمة  التحول الرقمي للمعرفة البشرية

 نظرية

األطروحات المتاحة على وسائط فائقة وكذلك بع  الدور ات اإللكترونية التي ليس لها نظير 
 .(1)عمطبو 

 يتتدة متتع النشتتر الرقمتتيطة و قتتبعال -وتتاحتتته ؤهبنتتا -( اإللكترونتتي) لقتتد ارتتتبط المحتتتوى الرقمتتي
أيضتتتتا بتكنولوجيتتتتا المعلومتتتتات  (اإللكترونتتتتي) متتتتن جانتتتتب آختتتتر ارتتتتتبط النشتتتتر الرقمتتتتي، و )اإللكترونتتتتى(

 ثتتهواالتصتتاالت التتتي يشتتهدها و تتنعم بهتتا العصتتر الحتتالي مستتتفيدا منهتتا ومكرستتا إياهتتا فتتي عمليتتات ب
فقتتتد ستتتاهم النشتتتر اإللكترونتتتي فتتتي حتتتدوث بعتتت   .(2)لآلختتتر ن متتتع تقتتتدم وتطتتتور هتتتذه التكنولوجيتتتات

 أقتتراص الليتت ر واألقتتراصإلتتى الجوهر تتة مثتتل تغييتتر الوستتيط الحامتتل للمعلومتتات متتن التتور   التغييتترات
موردي الوستائط أو البتث المباالتر عبتر إلى الممغنطة وتغيير أسلوب التوز ع من بائع الكتب التقليدي 

 .(3)البكة اإلنترن 

تحو تتل أو تقتتديم المنشتتورات مجتترد وهنتتاك تعر فتتات للنشتتر اإللكترونتتي تعاملتت  معتته علتتى أنتته 
بطر قتة  األعمتال إلكترونيتا  لم ت خذ في االعتبار إمكانية إعداد ونشر هذه و لكترونية إالورقية في صورة 

ة نتتأحيانتتا بتتين مهمتتة الرقمتتتاب حيتتث يخلتتط الك   ،إصتتدار نستتخة ورقيتتة منهتتاإلتتى ، دو  الحاجتتة مباالتترة
Digitization  مراحل النشر اإللكترونيوبين . 

النشتتتر التتتذي يستتتتخدم وهنتتتاك متتتن يطلتتتل مصتتتطلت النشتتتر اإللكترونتتتي علتتتى ذلتتتك النتتتوع متتتن 
التكنولوجيا الحديثة للمعلومات، وبخاصة الحاسب اآللي في جميع عمليات إنتا  الرسالة الفكر ة وهي 
الت ليف وتجهي  مخطوطة المؤلتف والتجهيت  المتادي واالستنستاذ وكتذلك توز تع الرستالة وتتداولها علتى 

  .(4)وسيط إلكتروني

                                                           

 .69ص، نفس المصدر السابل (1)
 اااي المكت اااات ومراعاااا المعلوماااات: مفاااا يم ن رياااة  اإللكترونااايالنشااار عصتتتام منصتتتور، يوستتتف يعقتتتوب متتتال. ( 2)

 .17ص. 2011. القاهرة: مكتبة الفالح، 1ط. عملية وتط يقات
وأثتره علتى جتودة ختدمات المكتبتات المرك  تة بالجامعتات العربيتة: دراستة تحليليتتة  اإللكترونتيالنشتر . "ستاعاتيفهتد ( 3)

 .147ص (:2011يناير)35.ع16مج االت ا ات الحييثة  ي المكت ات ومراعا المعلومات "ميدانية.
 .149صسابل، مصدر ال (4)
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: مقدمة  التحول الرقمي للمعرفة البشرية

 نظرية

 :(1)متياخلة  مكن إن از ا  يما يلي إن التطور  ي م ال النشر مر بثالث مراحل
يرها من مصادر لنشر الكتب والدور ات وغ الطباعة التقليديةهي مرحلة و  :المرحلة األولى -

 .المعلومات الورقية
وفي هذه المرحلة كان  بداية النشر اإللكترونتي حيتث ظهترت مشتروعات تحو تل  : المرحلة الثانية -

الشتتتتكل اإللكترونتتتتي وقتتتتد ستتتتاهم  تقنيتتتتة األقتتتتراص إلتتتتى مصتتتتادر المعلومتتتتات متتتتن التتتتكلها التقليتتتتدي 
حيتتث تستتابق  الكثيتتر متتن دور النشتتر العالميتتة فتتي مضتتمار النشتتر  ،فتتي دعتتم هتتذا التوجتته الضتتوئية

 .الثقافية والباحثين على حد سوات من قبل المؤسسات واستحسانا   اإللكتروني الذي القى رواجا  
، دو  أ  يكتتتو  لمصتتتدر فقتتتط لتتتة نشتتتر المعلومتتتات إلكترونيتتتا  هتتتذه المرحفتتتي بتتتدأ  :المرحلاااة الثالثاااة -

 .نترن  خير الاهد على هذه المرحلةعلى اإل حا  اجده متنقي وما ر المعلومات أصل و 
( إذا متتا هتتو إال مرحلتتة متتن مراحتتل منظومتتة النشتتر Digitizationفالتحو تتل الرقمتتي )الرقمنتتة 

إلتتى عمليتتة نقتتل أو تحو تتل البيانتتات "علتتى أنهتتا :الرقمنتتة قتتد عتترط فتحتتي عبتتد الهتتادي . و (2)اإللكترونتتي
ة علتتى نتتالرقمإلتتى وفتتي نظتتم المعلومتتات عتتادة متتا يشتتار  متتي للمعالجتتة بواستتطة الحاستتب اآللتتيالتتكل رق

إالتتتارات إلتتتى ، الختتترائط ... التتتخ( الفوتوغرافيتتتة، اإليضتتتاحات أو الصتتتورأنهتتتا )تحو تتتل التتتنص المطبتتتوع 
. وفتتي عمتتل النتيجتتة علتتى الاالتتة حاستتب آلتتي   عتترضثنائيتتة باستتتخدام وستتيلة للمستتت الضتتوئي إلمكتتا

 " (3)وص رقمية من الوثائل التناظر ةعملية إنشات نصنة "المكتبات والمعلومات يقصد بالرقم

التحتتول فتتي التتكل نشتتر المعرفتتة متتن الرقمتتي للمعرفتتة ب نتته "التحتتول هكتتذا ف نتته يمكتتن تعر تتا و 
أو إعتتتتادة  Digitizationذلتتتتك عتتتتن طر تتتتل الرقمنتتتتة الشتتتتكل الرقمتتتتي ستتتتوات كتتتتا  إلتتتتى الشتتتتكل المطبتتتتوع 

ا بشتتكل رقمتتي وتتاحتهتتا متتن ختتالل الوستتائط اإللكترونيتتة خاصتتة متتن إنشتتائهدختتال بشتتكل رقمتتي، أو اإل
 "البكة اإلنترن 

                                                           

. مكت اة الملاف   اي الوةنياة نمو  اا :المكت ات الرقمية  ي المملكاة العربياة الساعو  ة. نبيل عبد الرحمن المعتثم( 1)
 .97ص. 2010، . الر اض: مكتبة الملك فهد الوطنية58السلسلة األولى؛ 

 148 – 147ص سابل،فهد ساعاتي. مصدر ( 2)
م لاة  "رقمنة الدور ات العربية: مشروع رقمنة الدور ات بتدار الكتتب المصتر ة نموذجتا.". الهاديعبد  فتحيمحمد ( 3)

 .3ص (:2011) 2.ع17مج .}النسخة اإللكترونية{الملف   ي الوةنية 
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: مقدمة  التحول الرقمي للمعرفة البشرية

 نظرية

 :الرقميدوافع التحول  (1/1/2)

هتتتذا التحتتتول والتوستتتع فتتتي ظهتتتور ونشتتتر إلتتتى هنتتتاك عوامتتتل عديتتتدة أظهتتترت الحاجتتتة الماستتتة 
متن ضتمن  ،اإللكترونتي والرقمنتةفسها التي ساهم  فتي انتشتار النشتر العوامل ن ىاألالكال الرقمية وه

 : هذه العوامل
اإلنترنتت  التطتتور التكنولتتوجي وثتتورة االتصتتاالت فتتي العصتتر الحتتديث واالعتمتتاد علتتى التتبكة  -1

 .ومات عملية يسيرة وسلسة بل واليقةتوفير المعل ةليموبالتالي أصبح  ع
 ألبحاث العلمية على مستوى العالم.ي الناتج من ار الفكطردة في اإلنتا  ال  ادة الهائلة والم -2
التقليتتتدي عمليتتتة  الرتفتتتاع أستتتعار متتتواد الطباعتتتة ممتتتا جعتتتل النشتتتر تكتتتاليف نظتتترا  الال  تتتادة فتتتي  -3

 .مكلفة
عرفتتتة نتتتتا  الفكتتتري والثقتتتافي والقتتتدرة علتتتى التواصتتتل وتنتتتتا  المطتتتالع علتتتى اإلفتتترص اإلز تتتادة  -4

 .(1)وتقاسمهما واالستفادة منها
إتاحتة المعلومتتات الرقميتة لعتتدد أكبتتر متن البتتاحثين عتالوة علتتى إتاحتهتتا بصتفة دائمتتة وفتتي أي  -5

مشتتكلة الحيتت  حتتل إلتتى  ةفباإلضتتا وقتت  ممتتا ستتاعد علتتى تخطتتي الحتتواج  ال منيتتة والجغرافيتتة
وكثتترة  متتع تضتتخم وتنتتوع مصتتادر المعلومتتات المكتتاني داختتل مؤسستتات المعلومتتات خصوصتتا  

 .(2)الباحثين وتنتاجهم العلمي
التعامتل إلتى ل المستفيدين من المعرفة من الشتباب واألطفتال خاصتة بالمتدارل والجامعتات مي -6

وانتشتتتتتار الشتتتتتبكات  ،نظتتتتتم التعلتتتتتيمفتتتتتي حتتتتتدث  يمتتتتتع المصتتتتتادر الرقميتتتتتة بفعتتتتتل التطتتتتتور التتتتتذ
 .االجتماعية

فتتي أجهتت ة ووستتائط التعامتتل متتع المعرفتتة الرقميتتة بحيتتث أنهتتا أصتتبح  فتتي  يالتترخص المتنتتاه  -7
 متناول كل يد.

                                                           

 .150ص سابل،مصدر  فهد الساعاتي.( 1)
 "دكتتتوراه. أطروحتتة .فتتي الجامعتتات المصتتر ة: دراستتة مستتحية تحليليتتة اإللكترونتتيالنشتتر " .تغر تتد مصتتطفي جمعتتة( 2)

 .2013، امعة القاهرةج
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أجهتت ة ووستتائط التعامتتل متتع المعرفتتة الرقميتتة بحيتتث فتتي والتحستتن التتدائم  التكنولتتوجيالتطتتور   -8
ليفونتتتات محمولتتة أو لمشتتتاهدة دة االستتتخدام متتتا بتتين استتتتخدامها كتت جه ة تدأنهتتا أصتتبح  متعتتت

 أو للتعامل مع المصادر الرقمية. التليف  ونيةوالبرامج  األفالم

أنشطة  التوسع فيإلى التي أدت و الر ا الاهين  باإلضافة إلى عدد من األسباب التي ذكرها
 :(1)منها الرقميانتشار التحول  وبالتالي ر اإللكتروني على حساب النشر التقليدي لنشا

لكترونتتتي ف نتتته متتتن إمتتتا دامتتت  الوثيقتتتة فتتتي التتتكل : Portabilityمرونتتتة التحو تتتل والنقتتتل  (1)
 يمكن تخيله. ماديالسهل إعادة نشرها في أي الكل 

: فالمواد الفر دة النادرة مثل الكتب التي نفدت من المطابع يمكتن لهتا Renewalالتجديد  (2)
 .ك عمال إلكترونية إنتاجهاعيد ا أ  أ  تبدأ حياة جديدة إذ

جود لها في الوثائل : للوثائل اإللكترونية خصائص ال و  Enhancementع    القيمة ت (3)
 .لرسوم المتحركة والروابط الفائقة: االمطبوعة مثل

 .وث الناتج عن نفايات تصنيع الور  المحافظة على البيئة من خالل الحد من التل (4)
أمتتتاكن  الختتتتالطمصتتتادر قتتتد يكتتتو  متتتن الصتتتعب الوصتتتول إليهتتتا إلتتتى تستتتهيل الوصتتتول  (5)

 .بلدإلى الناالر ن من بلد 

 :الرقميانتشار التحول  (1/1/3)

وهنتتاك متتن ، م1984نشتتر اإللكترونتتي قتتد بتتدأت عتتام در علتتى أ  ثتتورة التؤكتتد معظتتم المصتتا
لنشر اإللكتروني من خالل مشروع هو التار خ الحقيقي الفعلي لظهور ا 1971يعتبر الرابع من يوليو 

  م2010للكتتتب اإللكترونيتتة والتتتي وصتتل عتتدد الكتتتب فتتي يونيتتو  Project Gutenberg( نبر جتتوت)
إلتى  10ألتف كتابتا تتم تحو لهتا رقميتا وبمعتدل إضتافة ونمتو يتومي يتتراوح متا بتين  32إلتى من خاللها 

يتتل متتن ماحتتة للقتتراتة والتحتم وصتتل عتتدد الكتتتب الم2013يوميتتا وفتتي الرابتتع متتن ستتبتمبر كتتتاب  14
 .(2)ألف عنوانا   42إلى خالل الموقع 

                                                           

 .51-50صمصدر سابل.  ،العربي ي العالم  واإللكتروني التقليي النشر الر ا الاهين. ( 1)
 .54ص، نفس المصدر السابل( 1)
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 look inside the"رقمنة الكتب ضمن برنتتامج  Amazonم بدأت التتركة 2001وفي عام 

book"  إلتى م 2003 والتذي تحتول عتام"search inside the book"   يهتدط هتذا البرنتامج كمتا
ي فمؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها " إتاحة كتب العالم في أي وق  وذلك  Jeff Bezosصرح 

. كمتا أعلنت  التركة مايكروستوف  فتي ملكيتة الفكر تةكامتل متع الناالتر ن ومتالكي حقتو  الإطار تنستيل 
 Open contentأنهتتتتتا ستتتتتوط تشتتتتتترك متتتتتع تحتتتتتالف المحتتتتتتوى المفتتتتتتوح ) م2005أواختتتتتر أكتتتتتتوبر 

Alliance )(OCA)  فتي إطتار مشتروع الشتركةMSN Book search  ووفقتا لهتذه الشتراكة ستوط
، علتتى أ  حلتتة األوليتتة متتن المشتتروع( فتتي المر كتتتابئتتة ألتتف املكتتتب )مكتبتتة البر طانيتتة بتتتوفير اتقتتوم ال
 .(1)ب دارة المشروع وعمليه الرقمنة OCAيقوم 

 15المستت الضتوئي ألكثتر متن  تتمل فتي مشتروع جوجتل و عمم بدت ال2010عام  أكتوبروفي 
  النظتتتتر عتتتن دقتتتة أو عتتتتدم دقتتتة تقتتتتدير غتتتوب ،لغتتتة 400 كثر متتتتن بتتتدولتتتة  100مليتتتو  كتتتتاب متتتتن 

Google فتت   حجتتم متتا تتتم تحقيقتته متتن المستتت الضتتوئي للكتتتب  ،ت كيتتده لصتتعبوالتتذي قتتد يكتتو  متتن ا
يمكن فتت ؛للبحتتث فتتي غضتتو  خمتتس ستتنوات فقتتط وجعلهتتا متاحتتةمليتتو  كتتتاب  15أكثتتر متتن  تحو تتلو 

 .(2)إلنتا  الكتب المطبوعة في القرو  السابقة البطيتو مالنإلى االعتبار إذا ما نظر  وضع ذلك في

إلى  Directory Of Online Databasesو شير دليل قواعد البيانات على الخط المباالر 
قاعتدة بيانتات علتى الختط المباالتر متاحتة  400أصبت هناك  أنه بنهاية السبعينات من القر  العشر ن

قاعتتدة بيانتتات  4245ليصتتبت  1989ثتتم ارتفتتع العتتدد فتتي عتتام منتتتج قواعتتد البيانتتات،  221قبتتل متتن 

                                                           

 "نحتتتو مكتبتتتة عربيتتتة : دراستتتة ميدانيتتتة لمشتتتروعات الرقمنتتتة فتتتي المكتبتتتات الوطنيتتتة العربيتتتة.". علتتتى كمتتتال التتتاكر( 1)
 .61ص (:2010) 34.ع16مج.الحييثة  ي المكت ات والمعلومات االت ا ات

(2) Normans, Jeremy. From Gutenberg's Movable Type to the Digital Book, and Other 

Studies in the History of Media, 2015 From http://www.historyof information. 

com/narrative/transition-from-print-to-digital.php  Retrieved 1 October, 2015 
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م وصتل العتدد 2010في عام و .(1)دة بياناتقاع 15600ف صبت هناك  2007العدد في عام ووصل 
 .(2)قاعدة بيانات 24000إلى 

حجم المحتوى الرقمي المنشور علتى اإلنترنت  لوجتدناه ينمتو و ت داد بصتورة إلى نظرنا ف ذا ما 
الوضتع والبقتات فتي مذهلة تلتك الصتورة أجبترت كتل منتجتي وصتناع المعلومتات ومستتهلكيها أيضتا فتي 

من المعلومات  حيث يوجد اآل  مقدار متنام .(3)حالة الت هب واالستعداد الدائم للتعامل مع هذه ال  ادة
( %15-12والمجتتالت عتتن )طباعتتة الكتتتب  بينمتتا ال ت  تتد ستترعة (رقمتتي) المطروحتتة بشتتكل الكترونتتي

 .(4)ينمو أسرع بمرات عديدة (الرقمية) في العام ف   عدد المصادر اإللكترونية

مقابتل المطبوعتة حيتث ارتفعت  ( الرقميتة) في حجم الوثائل اإللكترونية امستمر  اناك ت ايدهإ  
 82 – 18م ومتتتن 1988عتتتام  90:  10مقابتتتل المطبوعتتتة متتتن ( الرقميتتتة) نستتتبة الوثتتتائل اإللكترونيتتتة

م 2005فتي عتام  51:  46وأخيترا بلغت   2003عتام  65:  35إلى م ثم وصل  2000خالل عام 
إلتتى معتتدل ستتوط يتتؤدي متتع الوقتت  بهتتذا ال (الرقميتتة) ومتتن ثتتم فتت   استتتمرار ت ايتتد الوثتتائل اإللكترونيتتة

 .(5)ل بشكل تام محل الوثائل المطبوعةإحالل هذه الوثائ

وممتتتا يؤستتتف لتتته أ  حجتتتم المحتتتتوى العربتتتي علتتتى التتتبكة اإلنترنتتت  ال يتناستتتب متتتع المحتتتتوى 
علميتتة تؤكتتد ذلتتك وهتتذا يتنتتاق  متتع حجتتم الثقافتتة والحضتتارة العربيتتة عبتتر العتتالمي وهنتتاك إحصتتاتات 

بالرغم من أ  اللغة العربيتة تت تي فتي المرتبتة السادستة عالميتا متن حيتث االنتشتار ف .(6)تار خ اإلنسانية
                                                           

: التتدار . القتتاهرة1ط. وأثر ااا علااى خاايمات المعلومااات قواعااي بيانااات الناااوم الكاملااة. حستتنينمصتتطفي أحمتتد ( 1)
 .228ص. 2008المصر ة اللبنانية، 

اتجاهتات العتتاملين بمكتبتات جامعتتة كفتر الشتتيخ نحتو فعاليتتات بترامج التتتدر ب علتتى ". يالترحمن الستتعدن محمتد عبتتد( 2)
 (:2011)36.ع16متتج، االت ا اات الحييثاة  اي المكت اات والمعلوماات "البحتث فتي قواعتد البيانتات اإللكترونيتة.

 .228 ص
 .16صسابل، يوسف يعقوب مال. مصدر عصام منصور، ( 3)
 .87سابل، صمصطفي أحمد حسنين. مصدر ( 4)
 .153صسابل،  . مصدرساعاتيفهد ( 5)
. المكت اااات ومراعاااا المعلوماااات االت ا اااات الحييثاااة  اااي ".اإللكترونتتتيإدارة المحتتتتوى " .فهتتتد بتتتن ناصتتتر العبتتتود( 6)

 .260ص: )2009(31.ع16مج
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% و شتتتكل 3التتتبكة اإلنترنتتت  بنستتتبة ال تتعتتتدى  لغتتتة علتتتى 140بتتتين  113لكنهتتتا تحتتتتل الترتيتتتب رقتتتم 
إلتتى ضتتعف المحتتتوى الرقمتتي العربتتي أحتتد أهتتم العوائتتل التتتي تواجتته بعتت  التتدول العربيتتة فتتي التحتتول 

مجتمعات المعرفة والمعلومات حيث يجد كثير من األفتراد صتعوبة فتي االستتفادة متن المحتتوى المتتاح 
الميتتة أختترى غتتات علإلتتى ، إضتتافة يتته استتتعمال اللغتتة اإلنجلي  تتةعلتتى التتبكة اإلنترنتت  التتذي يطغتتى عل

كمتا أالتارت بعت  المقتاالت التتي تناولت  مقتابالت  .(1)، والصينية: اليابانية، واأللمانية، والفرنسيةمثل
أ  إلتى مع ناالر ن عرب من أصحاب التجارب في مجال النشر اإللكتروني وصناعة الكتتاب الرقمتي 

 .(2)اونوع االعناو ن العربية اإللكترونية كممن أبرز ما خرج  به محدودية 

تحقيل وجود قوى للمحتتوى العربتي علتى التبكة اإلنترنت  إلى لذلك سع  بع  الدول العربية 
تعتتاو  متتع ثتتر توقيتتع بروتوكتتول إمبتتادرة المحتتتوى اإللكترونتتي  م2005حيتتث أطلقتت  مصتتر فتتي متتايو 

اتحتتتتاد الناالتتتتر ن المصتتتتر ين واتحتتتتاد البرمجيتتتتات التعليميتتتتة التجار تتتتة إلنشتتتتات وتصتتتتدير بوابتتتتة للمحتتتتتوى 
ألتتتتف عنتتتتوا  علتتتتى  300,000برنتتتتامج وتتتتتوفير  300إنتتتتتا  إلتتتتى لكترونتتتتي باللغتتتتة العربيتتتتة تهتتتتدط اإل

 )الرقمتي(وكا  الغرض منهتا دفتع حركتة نشتر المحتتوى العربتي بالشتكل اإللكتروني .(3)صفحات البوابة
 .(4)وتتاحته على اإلنترن  إال أنها ولظروط ما لم تكتمل وتوقف  تماما

المعتارط للطباعتة والنشتر لرقمنتة  برمت  اتفاقيتة متع دارأالمصتر ة أ  الحكومة إلى باإلضافة 
الثقافي المختار من  ثل رقمنة أعمال التراالتي نشرتها وقام  بمشروعين آخر ن األو  المنتقاةاألعمال 

( واآلختتتر رقمنتتتة المكتبتتتة الثقافيتتتة ةالهيئتتتة العامتتتة لتتتدار الكتتتتب والوثتتتائل القوميتتتة )دار الكتتتتب المصتتتر 
–م2012صتتاالت وتكنولوجيتتا المعلومتتات كتتذلك هنتتاك االستتتراتيجة القوميتتة لالت .(5)المصتتري للمستترح 
اد المعرفتة وصتدرت فتي ظتل اقتصت الرقمتيالمصتري م والتي تحمل العارا متميت ا وهتو المجتمتع 2017

                                                           

 ،الرقماااااااايوالنفااااااااا   العربااااااااي الرقماااااااايالمحتااااااااوى المنظمتتتتتتتتة العربيتتتتتتتتة لتكنولوجيتتتتتتتتا االتصتتتتتتتتال والمعلومتتتتتتتتات. ( 1)
 2015، سبتمبر 14 استرجع  lang=ar-http://www.aicto.org/713?2من

 .219ص  ،مصدر سابل .العربي ي العالم  واإللكتروني التقليي النشر الر ا الاهين.  (2)
 .263صسابل، فهد بن ناصر العبود. مصدر  (4)
 .217ص. مصدر سابل، ي ي العالم العرب يكترونلواإل  التقليي النشر الر ا الاهين. ( 4)
 260صفهد بن ناصر العبود. مصدر السابل، ( 5)
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 ذكري تت، الكتتتاب العربتتي الرقمتتي إتاحتتةمجتتال ومتتن أبتترز المشتتروعات العربيتتة فتتي .(1)م2012فتتي يونيتتو 
موقتتتتع الكتتتتتاب العربتتتتي ( م باإلمتتتتارات2000علتتتتى ستتتتبيل المثتتتتال ال الحصتتتتر اآلتتتتتي: مكتبتتتتة التتتتورا  )

ترونيتتتتة والعربيتتتتة كلإلالقتتتتاهرة( موستتتتوعة الكتتتتتب ا م2005كتتتتوم ) عربيتتتتة دوت( كتتتتتب لبنتتتتا  م2002)
 .(اإلمارات م2010)

 :لمكتبات في بيئة التحول الرقميا (1/2)

تعتمتتتد المكتبتتتات علتتتى اختتتتالط أنواعهتتتا فتتتي تكتتتو ن مجموعاتهتتتا متتتن مصتتتادر المعلومتتتات أو 
فيدين منها الفعلية والمستقبلية حتى يتحقل الهدط األساستي المرجتو متن تتاحتها على احتياجات المسإ

. وتذا كتتا  هتتذا هتتو الحتتال بالنستتبة امها واإلفتتادة منهتتا علتتى أكمتتل وجتتهتكتتو ن المجموعتتات وهتتو استتتخد
  أكثتتر متن غيرهتا علتى هتتذا مكتبتات بشتكل عتام فت   المكتبتتة األكاديميتة والمتخصصتة يجتب أ  تركتلل

، أل  اإلفتتادة الفعليتتة متتن مصتتادر المكتبتتة األكاديميتتة والمتخصصتتة تتتترجم فتتي صتتورة أبحتتاث المفهتتوم
ومشتتتروعات تستتتهم فتتتي تطتتتو ر العلتتتم وتعمتتتل علتتتى تحستتتين األدات واإلفتتتادة متتتن اإلمكانيتتتات الموجتتتودة 

 .(2)ستغاللها من أجل تقديم أفضل منتج أو خدمةوا

، فتت   العديتتد متتن مصتتادر المعلومتتات التتتي كانتت  متتتوفرة فتتي الشتتكل وكمتتا اتضتتت ممتتا ستتبل
علتتتى ( الرقمتتتي) الشتتتكل اإللكترونتتتيإلتتتى المطبتتتوع أصتتتبح  اآل  متاحتتتة فتتتي التتتكل مطبتتتوع باإلضتتتافة 

المصتتادر التتتي قتتد تكتتو  إلتتى ، باإلضتتافة أو علتتى اإلنترنتت  CD-ROMوستتائط متعتتددة ستتوات كانتت  
ا أ  تنتقتتل ختتدمات المكتبتتات متتن أصتتبت متتن الطبيعتتي جتتدو . فقتتط (رقمتتي) متاحتتة فتتي التتكل الكترونتتي

علتتى الشتتبكة ( الرقميتتة) البيئتتة اإللكترونيتتةإلتتى يتت  المتتادي الملمتتول المقيتتد بعتتاملي المكتتا  وال متتا  حال

                                                           

 .218صمصدر سابل،  .العربي ي العالم  واإللكتروني التقليي النشر الر ا الاهين. ( 1)
متتدى اإلفتتادة متتن مقتتاالت التتدور ات اإللكترونيتتة المتاحتتة فتتي قواعتتد بيانتتات المجلتتس ". داليتتا عبتتد الستتتار الحلتتوجى( 2)

ستشتتتهادات المرجعيتتتة فتتتي الرستتتائل األعلتتتى للجامعتتتات فتتتي تخصتتتص المكتبتتتات والمعلومتتتات: دراستتتة تحليليتتتة لال
  .9ص(: 2010) 31.ع8مج الف رست "الجامعية.
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المكثتتتتف علتتتتى التجهيتتتت ات التكنولوجيتتتتة والتتتتبكات  واالعتمتتتتادالعنكبوتيتتتتة التتتتتي تتستتتتم بالمرونتتتتة العاليتتتتة 
 .(1)عن ب عد االتصال

المرحلتة فتي تطور المكتبات ومرافل المعلومتات في السائد  االتجاهالرقمية هو إلى إ  التحول 
مختلتف أنحتات العتالم، ولكتن متع تفتاوت واضتت فتي و شمل هذا االتجاه جميتع فئتات المكتبتات  ،الراهنة
 التذيعن اختالط متدى الشتوط  هدافه واستراتيجياته ومقوماته وأساليبه، فضال  دوافع هذا التحول وأ في 

مستتتتقبل المكتبتتتات ومرافتتتل  هتتتيالرقميتتتة. فالرقميتتتة أو اإللكترونيتتتة إلتتتى التحتتتول فتتتي قطعتتتته المكتبتتتات 
المكتبتتتتات الوطنيتتتتة، والمكتبتتتتات إلتتتتى هتتتتذا االتجتتتتاه يرجتتتتع فتتتتي بتتتتال التتتتك. وتذا كتتتتا  الستتتتبل المعلومتتتتات 
ة األكاديميتتة فتتي تحتتول وانتقتتال بتتبيئتتة المكتف .(2)، أو مكتبتتات البحتتث بوجتته عتتام(األكاديميتتة) الجامعيتتة

هتتذا التحتتول الملحتتوز استتتل م حدوثتته نتيجتتة لظهتتور التكنولوجيتتا  ين؛فيمتتا يتعلتتل بالمصتتادر والمستتتفيد
. وقتد (3)التي لتم يستبل لهتا مثيتل علتى ختدمات المكتبتاتوآثارها  ICT واالتصاالتالحديثة للمعلومات 

، والمكتبة الرقميتة الرقميالشكل إلى االنتقال من الطباعة  مراحلتم إنشات المكتبات الرقمية كج ت من 
عرفها محمد فتحي عبد الهادي ب نها " تلك المكتبة التي تقتني مصادر معلومات رقمية سوات المنتجتة 

 هاوتجتتترى عمليتتتات ضتتتبطالشتتتكل الرقمتتتي )مرقمنتتتة( إلتتتى فتتتي التتتكل رقمتتتي أو التتتتي تتتتم تحو لهتتتا  أصتتتال  
باستتتخدام نظتتام آلتتي و تتتاح الولتتو  والوصتتول إليهتتا عتتن طر تتل التتبكة حاستتبات ستتوات كانتت   ببليوجرافيتتا  

 .(4)محلية أو موسعة أو عبر البكة اإلنترن 

                                                           

التتر ا التتاهين. الشتتهادة العربيتتة للثقافتتة المعلوماتيتتة: ضتترورة ملحتتة لنجتتاح مجتمعتتات المعرفتتة ورقتتة بحتتث مقدمتتة ( 1)
العلتتتوم االجتماعيتتتة التتتركات فتتتي التنميتتتة متتتن  بجامعتتتة الكو تتت  االجتماعيتتتةالختتتامس لكليتتتة العلتتتوم  التتتدوليللمتتتؤتمر 
 .13ص (:2013)40ع.20مج علوماتمراعا الماالت ا ات الحييثة  ي المكت ات و .2013فبراير 13إلى11

. القتتتاهرة: دار غر تتتب للطبتتتع والنشتتتر والتوز تتتع، 1ط .الااايوريات اإللكترونياااة والمكت اااات الرقمياااةحشتتتم  قاستتتم. ( 2)
  .124ص. 2010

(3) Ani, Okon E., Jacob E. Esin, and Nkoyo Edem. "Adoption of information and 

communication technology (ICT) in academic libraries: a strategy for library 

networking in Nigeria." The Electronic Library Vol 23. No.6 (2005): p701-708. 

From http://dx.doi.org/10.1108/02640470510635782  Retrieved 15 October, 2015 

. اإلستتكندر ة: دار الثقافتتة العلميتتة، 1ط. بحااوث و راسااات  ااي المكت ااات والمعلومااات. الهتتادي عبتتد فتحتتيمحمتتد ( 4)
 .60ص. 2003

http://dx.doi.org/10.1108/02640470510635782
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تجاوز عقبتات إلى العقد األخير من القر  العشر ن العديد من التطورات والتي أدت لقد الهد و 
 :(1)وتمثل  هذه التطورات فيما يليتطو ر المكتبات الرقمية 

التطور الكبير في مجال صناعة المعلومات في المجتمعات الغربية نتيجتة للتطتورات فتي مجتال :  أوالا 
الحاستتتب اآللتتتي وظهتتتور دول جنتتتوب التتتر  آستتتيا كمنتتتافس أالتتتعل المنافستتتة فتتتي مجتتتال التحتتتول 

تتغلتتب علتتى مشتتكالت  معلوماتيتتةالجديتتد للتتدول لبنتتات مجتمعتتات  جتتهالتو إلتتى باإلضتتافة  ،الرقمتتي
 ظهور ما يعرط بالثورة المعلوماتية.إلى تفجر المعلومات لدى الدول المتقدمة، مما أدى 

مستوى من النضج ساعد على سرعة انتشارها إلى وصول تكنولوجيا الشبكات والتحول الرقمي  : ثانياا 
 .لتطو ر في مجال المكتبات الرقميةكثيرة ل وأتاح فرصا  

التغييرات الكبيترة التتي حتدث  فتي أستاليب االتصتال العلمتي فتي كتل مجتاالت المعرفتة البشتر ة،  : ثالثاا 
 ظهور مشكالت كثيرة في هذا اإلطار.إلى مما أدى 

دعم الحكومات لتطتو ر المكتبتات الرقميتة متن ختالل تتوفير المتنت والمي انيتات الالزمتة للبحتوث  : رابعاا 
لبحتتوث العلميتتة بتكتتار حلتتول متنوعتتة للمشتتكالت وتتاحتتة اوعمليتتات تطتتو ر المكتبتتات الرقميتتة ال

، بحيتتتث أصتتتبت مشتتروع المكتبتتتة الرقميتتتة هتتتو العنصتتر األساستتتي فتتتي تطتتتو ر وتوفيرهتتا للبتتتاحثين
للمستتتفيدين فتتي جميتتع ختتدمات المعلومتتات التتتي تقتتدمها المكتبتتات الجامعيتتة والبحثيتتة والوطنيتتة 

 .أنحات العالم

تبتة الجامعيتة األكاديميتة فتي العصتر الرقمتي والتتي تستاهم أما عتن الختدمات التتي تقتدمها المك
الفهتارل المباالترة، إتاحتة إلتى مات الوصول في االستخدام الفعال للمصادر الرقمية فتمثل ذلك في خد

ذلتك إلتى . باإلضتافة (2)تتوفير ختدمات اإلنترنت و ، خدمات البر تد اإللكترونتيو قواعد البيانات المباالرة، 
الصتتوتيات، و لتحو تتل المتتواد المطبوعتتة الفر تتدة،  ة وذلتتكنتتالمكتبتتات بمشتتار ع رقمفقتتد قامتت  العديتتد متتن 

                                                           

تت ثير مقومتتات مشتتروع المكتبتة الرقميتتة للجامعتتات المصتر ة علتتى معتتدالت اإلفتادة متتن مصتتادر "خالتد عبتتد الفتتتاح. ( 1)
 .14-13ص (:2009)39.ع14مج.  راسات عربية  ي المكت ات وعلم المعلومات "اإللكترونية.

(2) Erich, Agnes. "The role of the university library for an efficient use of the electronic 

resources." Studii de Biblioteconomie si Ştiinta Informari  Issue17 (2013): p75-

83. From http://www.lisr.ro/en17-erich.pdf    Retrieved 5 August, 2015 
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ة التحتيتتتتة نيتتتتو عتمتتتتد ذلتتتتك علتتتتى االستتتتتثمار فتتتتي الب .(1)، لجعلهتتتتا متاحتتتتة علتتتتى نطتتتتا  واستتتتعاألفتتتتالمو 
وغيرهتتتا التتتتي  (الماستتتحات الضتتتوئية -رالكمبيتتتوت -الطابعتتتات)  ة المختلفتتتةفير األجهتتتوالتكنولوجيتتتا وتتتتو 

تتتتدر ب كتتتل متتتن البتتتاحثين و ، حتتتديثات االتتتتراك فتتتي قواعتتتد البيانتتتاتتو ، دائتتتمصتتتيانة بشتتتكل إلتتتى تحتتتتا  
وتعتتد خدمتتة البحتتث فتتي قواعتتد البيانتتات  .(2)ز تتادة فتتي المي انيتتةإلتتى والعتتاملين وكتتل ذلتتك يحتتتا  بتتالطبع 

طترد للت ايتد الم نظترا   بها لالهتمامواحدة من أهم الخدمات التي تقدمها المكتبات الرقمية وهناك ضرورة 
فتتي  ملموستتا   فتتي إنتاجهتتا وكتتذلك فتتي استتتخدامها لتلبيتتة االحتياجتتات المعلوماتيتتة وأنهتتا أصتتبح  واقعتتا  

، وكتذلك للتكلفتة العاليتة فتي لمعلومات خاصتة المكتبتات الجامعيتةمقتنيات كثير من المكتبات ومراك  ا
ولعتتل أهتتم متتا يمكتتن أ  تقدمتته المعرفتتة  .(3)وتتاحتهتتا للمستتتفيدين( الرقميتتة) هتتذه المصتتادر اإللكترونيتتة

والتحتتول الرقمتتي للمكتبتتات ومراكتت  المعلومتتات هتتو إمكانيتتة التعامتتل متتع المستتتفيد عتتن بعتتد عتتن طر تتل 
البر د اإللكتروني أو خدمات الشبكات االجتماعية وبالتالي استقبال األسئلة واالستفسارات والرد عليها، 

 إلى المستفيد دو  أ  يضطر إلى الحضور للمكتبة.بل إرسال محتوى المصادر الرقمية كاملة 

االتصتتاالت والمعلومتات علتتى دول إ  المكتبتات الرقميتتة توجته عتتالمي فرضتته ثتتورة تكنولوجيتا 
 اكتتو  المكتبتتات الرقميتتة ضتترورة ومطلبتتإلتتى العتتالم ومهتتدت لتته الشتتبكة العنكبوتيتتة )الو تتب( وباإلضتتافة 

علتتى حفتتظ متتي ف نهتتا قيمتتة وطنيتتة تعكتتس حتترص الحكومتتات للثقافتتة والتعلتتيم والبحتتث العل اوحيو تت اهامتت
. وأل  الوطن العربتي جت ت متن هتذا العتالم كتا  وأنواعه المختلفة ب الكالهلثقافي وصيانة تراثه الفكري وا

العالميتة وتقلتيص متا يستمى بتالفجوة الرقميتة بتين إلتى البد من مواكبة تلك الثتورة والخترو  متن المحليتة 
 .(4)للتكنولوجيا والدول التي تفتقر إليها الدول المالكة والراعية

م 1997ت سستت  عتتام التتتي ومتتن أالتتهر النمتتاذ  العالميتتة المكتبتتة الرقميتتة لجامعتتة كاليفورنيتتا 
ومنتذ ذلتك  الرقمتيالشتكل إلتى حولت  الطر قتة العاديتة للنشتر التتي تفادة من التكنولوجيتات البتارزة و لالس

                                                           

(1) Matusiak, Krystyna K. Op.cit. p6. 

(2) Erich, Agnes. Op.cit. p78  

ستلوكيات التمتال المعلومتات المتصتلة بقواعتد المعلومتات اإللكترونيتة لتدى أعضتات هيئتة  "هند عبد الرحمن الغتانم.( 3)
 النستتخة اإللكترونيتتة[م لااة مكت ااة الملااف   ااي الوةنيااة "التتتدر س بجامعتتة اإلمتتام محمتتد بتتن ستتعود اإلستتالمية.

 .6ص (:2013/2014( 1.ع20مج]
 .214ص(: 2009) 4.ع10مج. مكت ات.نت ".إدارة المكتبات الرقمية"الر ا الاهين. ( 4)
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الرقميتتة  أكستتفوردالطتتالب. كتتذلك مكتبتتة المعلومتتات للبتتاحثين و تتتتاح بهتتا التتتي الحتتين تغيتترت الطر قتتة 
ODL  ،أكسفوردتعد بوابة معلوماتية لجامعة  فهيمن أكبر المكتبات الرقمية على مستوى العالم. 

مجتال التحتول للمكتبتات الرقميتة فتي فتكثر التجارب العربيتة أما عن الوضع في العالم العربي 
حاصتلة علتى المراكت  األولتى علتى مستتوى  عتبارهتااب هم هذه التجاربأ وتعد المكتبة الرقمية السعودية 

العالم في  المعلوماتلمصادر  أكاديمي عربي، وهى أكبر تجمع تصنيف و بمتركسفي الدول العربية 
تغطتتتى كافتتتة التخصصتتتات األكاديميتتتة، وتقتتتوم  علمتتتيألتتتف مرجتتتع  242حيتتتث تضتتتم أكثتتتر متتتن العربتتتي

 .(1)ا معرفيا ضخما على المدى البعيدممما يحقل تراكستمر لهذا المحتوى بالتحديث الم
النطا   وفي مصر بدأت العديد من مشروعات المكتبات الرقمية تمثل  في محاوالت محدودة

والتراث الثقافي والحضاري للتوثيل  اإلسكندر ة: مشروع مكتبة متكاملة مثلالمشروعات الإلى ترقى  ال
مشروعات إلى ، ومشروع دار الكتب والوثائل القومية )مصر( لرقمنة المخطوطات باإلضافة المصري 

 .اإلدار ةللتنمية بع  المؤسسات مثل المنظمة العربية 
روط بمشتتروع تطتتو ر وقتتد بتتدأت وزارة التعلتتيم العتتالي متتن ختتالل أحتتد مشتتروعات التطتتو ر المعتت

 Information and Communication Technology(ICTP)المعلومتتات نظتتم وتكنولوجيتتا
Project يتتتولى هتتذا االتحتتاد بنتتات مكتبتتة رقميتتة تختتدم الجامعيتتة المصتتر ة فتتي بنتتات اتحتتاد المكتبتتات ،

 -م0052وقتتتد اتستتتع  أنشتتتطة االتحتتتاد فتتتي الفتتتترة متتتن  .(2)االحتياجتتتات البحثيتتتة والتعليميتتتة للجامعتتتات
تتطتور بشتكل مستتمر متن أ  هتذه األنشتطة إلتى ، وتجتدر اإلالتارة مل على أربعتة أنشتطةتلتش م2008
 :(3)فيما يلي عرض موج  لهذه األنشطةو آخر، إلى عام 

: وهي برنتامج تعتاوني يتتم متن خاللته المشتاركة الجماعيتة لمكتبة الرقمية للجامعات المصر ةا -1
التتتتي تختتتتدم االحتياجتتتات البحثيتتتة والتعليميتتتتة  (الرقميتتتة)فتتتي مصتتتادر المعلومتتتات اإللكترونيتتتتة 

و تتتم إتاحتة مصتتادر المكتبتتة الرقميتة متتن ختتالل بوابتة بحتتث موحتتدة لكتتل  .المصتتر ة للجامعتات
 www.eulc.edu.egالمصر ة الجامعات 

                                                           

 .46-45سابل، ص. مصدر تغر د مصطفي على جمعة (1)
 .16ص ،مصدر سابل ."للجامعات المصر ةت ثير مقومات مشروع المكتبة الرقمية "خالد عبد الفتاح. ( 2)
 تحليلتتيقيتتال عائتد االستتثمار فتي االالتتراكات الجماعيتتة للتدور ات اإللكترونيتة: نمتوذ   "خالتد عبتد الفتتاح محمتد. ( 3)

 (:2014) 42.ع21متتج، االت ا ااات الحييثااة  ااي المكت ااات والمعلومااات "التحتتاد المكتبتتات الجامعيتتة المصتتر ة.
 .53ص
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: التتذي تتتم تطتتو ره اعتمتتادا علتتى نظتتام تنيتتات المكتبتتات الجامعيتتة المصتتر ةالفهتترل الموحتتد لمق -2
مركتت ي موحتتد تتتم بنتتاؤه بمركتت  تقنيتتة المعلومتتات واالتصتتاالت بجامعتتة المنصتتورة بالتعتتاو  متتع 

جامعتة  19، و تتم تطبيتل هتذا النظتام فتي الرقمية بالمجلس األعلى للجامعتاتوحدة المكتبات 
 www.eulc.edu.egمصر ة وفروعها 

متتتتي الصتتتتادر عتتتتن الجامعتتتتات : و شتتتتمل اإلنتتتتتا  العل ةالمستتتتتودع الرقمتتتتي للجامعتتتتات المصتتتتر  -3
ومستخلصتتات  ببليوجرافيتتةاصتتة الرستتائل الجامعيتتة بحيتتث يتضتتمن قاعتتدة بيانتتات خالمصتتر ة و 

 .ية والنصوص الكاملة لتلك الرسائلالرسائل الجامع
: لمجموعة من الدور ات العلمية الصادرة عتن الجامعتات المصتر ة وخاصتة اإللكترونيالنشر  -4

 .بادرة العالمية لإلتاحة المفتوحةباللغة العربية وذلك بغرض تفعيل المشاركة في المالمتاحة 

      المكتبتتتتتات الرقميتتتتتة لتتتتتن تكتتتتتو  ستتتتتهلة االستتتتتتخدام كمتتتتتا هتتتتتو الحتتتتتال بالنستتتتتبة إيبقتتتتتى القتتتتتول 
             قتتتتتتدر متتتتتتن ، وأ  التعامتتتتتتل معهتتتتتتا يتطلتتتتتتب تعلتتتتتتم واحتتتتتتدا   دم غرضتتتتتتا  التكنولوجيتتتتتتة التتتتتتتي تختتتتتت للتطبيقتتتتتتات

والمستتفيدو  المستتخدمو  لهتذه المكتبتات لعتاملو  والمتعلمتو  ، حيث يفتقر اما المهارات المعقدة نوعا
، والتمرل في توظيف المهتارات الشائعة في مجال الحاسب من ناحيةاستيعاب المفاهيم المتنوعة إلى 

اكتستاب إلتى  ، عتالوة علتى الحاجتةلتطبيقتات المتخصصتة متن ناحيتة أخترى التي يتطلبها التعامل مع ا
 .(1)مهارات تتعلل باالحتياجات المعلوماتية للمستفيدين وسلوكياتهم في البحث عن المعلومات

  :المعلوماتي في البيئة الرقمية (الوعي ) الثقافة (1/3)

للتعامتتل متتع الفضتتات المعلومتتاتى مغر اتتته وال التتك؛ إال أ  التعامتتل الكتتفت البنتتات متتع مصتتادر 
ة؛ بنيتة تتفتل متع أخترى تقنيتبنيتة أستال بشتر ة و إلتى تمتع بحاجتة مج أيفتي هذه البيئتة في المعلومات 

القابلية للتعامل ة األسال التقنية تتسم بالحياد و أولو اته، وتذا كان  البنيظروط كل مجتمع وتحدياته و 
ومرافتتل لتتى المكتبتتات متتن القتتائمين ع متتع الكافتتة بتتال استتتثنات، فتت   البنيتتة األستتال البشتتر ة تجمتتع كتتال  

متطلبتات ت هيتل لمستفيدين من خدمات المعلومات. وعلى الرغم متن اختتالط مقومتات و االمعلومات، و 

                                                           

لطباعتتتة لدار الوفتتات  اإلستتكندر ة:. 1ط.المعلومااااتالمكت اااة ال امعيااة وتحاااي ات م تماا  الستتعيد مبتتروك محمتتد. ( 1)
 .148ص .2009والنشر،
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أ  يكتتو  القاستتم  ينبغتتيالحتترص و  التتوعي، فتت   لياتوالمستتئو فئتتتين بمتتا يتفتتل وطبيعتتة المهتتام متتن ال كتتل
 .(1)المشترك بينهما

المعرفتتتة والقتتتدرة إلتتتى لتتتم يعتتتد التتتتعلم مجتتترد القتتتراتة والكتابتتتة بتتتل تطتتتور عصتتتر المعرفتتتة فتتتي و 
األساسية لألدات الوظيفي المناسب ثم تطور المفهوم مترة أخترى فتي ظتل ثتورة المعلومتات واالتصتاالت 

استخدم الباحثو  والمهتمو  بالمعلومتات عتدة وقد  .(2)اليصبت التعلم مرتبطا بالمعلومات وتكنولوجياته
التوعي المعلومتاتي أو األستال المعلومتاتي أو الثقافتة  اتية منهاللتعبير عن األمية المعلوممصطلحات 

بمحتو  والتذي يمكتن ترجمتته حرفيتا   Information Literacyالمعلوماتيتة كمقابتل للمصتطلت األجنبتي 
 .(3)األمية المعلوماتية

أ  معظتتم التعر فتتات تتتدور إال  (التتوعي المعلومتتاتي) المعلوماتيتتة يوجتتد تعر فتتات عديتتدة للثقافتتة
أ  الوعي المعلوماتي هو قدرة الفرد علتى تحديتد احتياجاتته متن المعلومتات وقدرتته علتى البحتث  حول"

عنها، والوصول إليها، وتقييمها ونقدها واستخدامها بفاعلية في مجال حل مشكالته المعلوماتية واتخاذ 
  ."(4)رالقرا

؟ وأيتتن ؟ ولمتاذاالمعلومتتاتإلتى حتتتا  تمتتى  معرفتتة"قتة أختترى فت   التتوعي المعلومتاتي هووبطر 
" إنتتته يعنتتتتي مجموعتتتة متتتتن المهتتتتارات  ؟مها وتوصتتتلها بطر قتتتتة أخالقيتتتتةستتتتتخدت؟ كيتتتتف تقيمهتتتا و تجتتتدها

حتل مشتكلة أو واالتجاهات والمعرفة الالزمة لمعرفة متى يكو  هنتاك حاجتة للمعلومتات للمستاعدة فتي 
، ثتم البحتث بطر قتة فعالتة ماتية فتي مصتطلحات البحتثجة المعلو ، وكيفية صياغة هذه الحااتخاذ قرار

                                                           

 راسااااات عربيااااة  ااااي المكت ااااات  "حتتتتتى ال يتتتتراوح الرصتتتتيد بتتتتين قتتتتب  التتتتر ت وحصتتتتاد الهشتتتتيم."حشتتتتم  قاستتتتم. ( 1)
 .13ص (:2005) 1.ع10مج. والمعلومات

 مصتتتدر ستتتابل. ،العرباااي المعاصااار. المعلوماااات والمعر اااة والتحاااي ات  اااي الم تمااا  محمتتتد فتحتتتي عبتتتد الهتتتادي( 2)
 .117ص

 .17ص ،مصدر سابل ."الشهادة العربية للثقافة المعلوماتية ضرورة ملحة"الر ا الاهين. ( 3)
لتدى أعضتات هيئتة التتدر س بجامعتة اإلمتام  الرقميالمعلوماتى  الوعيالدبيا . تنمية اتجاهات  إبراهيمموضى بن  ( 4)

 .108ص (:2011)10ع. راسات المعلومات. العلميمحمد بن سعود اإلسالمية  وت ثيرها على تطو ر البحث 
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يرها وفهمهتتتتا وتنظيمهتتتتا وتقيتتتتيم صتتتتدقها وموثوقيتهتتتتا وتقتتتتدير متتتتدى ستتتتعتتتتن المعلومتتتتات واستتتتترجاعها وتف
 "(1)بها إلنجاز مختلف األغراض واالنتفاعمالتمتها وتوصيلها لآلخر ن عند الضرورة ثم استخدامها 

  :الوعي الرقمي / الثقافة  إلىالمعلوماتي الوعى  / الثقافةمن  (1/3/1)
م وهتو اآل  1970فتي عتام  أصتال  تطتور  (الوعي المعلوماتي) مفهوم محو األمية المعلوماتية

 (الرقميتتة) يستتخدم لوصتف مجموعتة متتن المهتارات الالزمتة للتعامتتل بشتكل فعتال فتتي البيئتة اإللكترونيتة
وهنتتتاك بعتتت  الجتتتدل حتتتول متتتا إذا كتتتا  أو لتتتم يكتتتن هتتتذا المصتتتطلت يصتتتف بشتتتكل مناستتتب المهتتتارات 

حيتث غيترت التكنولوجيتا الرقميتة لتيس فقتط نوعيتة  .(2)المطلوبة من قبل األفراد فتي مجتمتع المعلومتات
المصادر التتي يتعامتل معهتا البتاحثو  فتي اختيتارهم ألبحتاثهم ولكتن غيترت أيضتا متن ممارستات محتو 

فتتتي الماضتتي بتتتالمواد النصتتتية والمطبوعتتتة فتتتي الغالتتتب أمتتتا اآل   ا  ميتتة فقتتتد كتتتا  محتتتو األميتتتة مرتبطتتتاأل
 .(3)ف صبت مرتبط في أغلب األحيا  بالتكنولوجيا الحديثة والمصادر الرقمية والوسائط المتعددة

تنبؤ فالتحول نحو الرقمنة والمعلومات الرقمية قد أنتج بيئة معلومات معقدة متنوعة ال يمكن ال
ت متتن بهتتا ولتتم تعتتد المعلومتتات المتخصصتتة المهنيتتة مقيتتدة ب متتا  ومكتتا  وكمتتا تحولتت  بيئتتة المعلومتتا

إلتتى  (التتوعي المعتلتتتوماتي) ، فقتتد تحتتول التركيتت  متتن محتتو األميتتة المعلوماتيتتةالبيئتتة الرقميتتةإلتتى الورقيتتة 
وقتد كتا  التركيت  ينصتب علتى البحتث ، (4)( LiteracyDigitalمحتتو األميتتة الرقميتتتة )التوعي الرقمتي 

                                                           

 مصتتتدر ستتتابل. ،المعاصااار العربااايالمعلوماااات والمعر اااة والتحاااي ات  اااي الم تمااا  . الهتتتادي عبتتتد فتحتتتيمحمتتتد ( 1)
 .116ص

(2) Wallis, Jake. "Cyberspace, information literacy and the information society." Library 

review Vol 54. No.4 (2005): 219, from http://dx.doi.org/10.1108/002425305105 

93407 Retrieved 1 October, 2015 

(3) Matusiak, Krystyna K. Op.cit. P8 

(4) Panel, ICT Literacy. "Digital transformation: A framework for ICT literacy." 

Educational Testing Service (2002). From https://www.ets.org/Media/Research/ 

pdf/ICTREPORT.pdf  Retrieved  19 September, 2015 

http://dx.doi.org/10.1108/
https://www.ets.org/Media/Research/%20pdf/ICTREPORT.pdf
https://www.ets.org/Media/Research/%20pdf/ICTREPORT.pdf
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فتتتتي آليتتتتات للتتتتوعي المعلومتتتتاتي دو  الختتتتوض فتتتتي مفهتتتتوم التتتتوعي الرقمتتتتي واستتتتتخدام األدوات الرقميتتتتة 
 .(1)من متطلباته اأساسي اكمقيال المتالك الوعي المعلوماتي الذي أصبح  الرقمنة ج ت

متتن ختتالل م 1997ألول متترة عتتام  Digital Literacyظهتتر مصتتطلت التتوعي الرقمتتي وقتتد 
Paul Glister  االستمفتي كتابته التذي يحمتل نفتس The Concept Of Digital Literacy  و تستم

القتتتدرة علتتتى فهتتتم واستتتتخدام  لمحتتتو األميتتتة الرقميتتتة بالستتتعة حيتتتث حتتتددها ب نهتتتا "Glister  تعر تتتا
 ".(2)رالمعلومات في أالكال متعددة من مجموعة واسعة من المصادر تقدم عبر أجه ة الكمبيوت

بوصتتفها ( التتوعي الرقمتتي) ( الثقافتتة الرقميتتةJISCوتحتتدد اللجنتتة المشتتتركة لتتنظم المعلومتتات )
  " (3)"تلك القدرات التي تناسب الفرد للعيش والتعلم والعمل في مجتمع رقمي

عتتن األميتتة الحاستتوبية  التتوعي الرقمتتي يتعتتدى حتتدود الفهتتم التقليتتدي لألميتتة و تميتت  أيضتتا   إ 
ICT Literacy هنتتتاكفتعتتتدى مجتتترد معرفتتتة ضتتتربات المفتتتاتيت تأ  مهتتتارات التتتوعي الرقمتتتي  حيتتتث 

مجموعتتة متتن الكفتتاتات األساستتية التتتي تتضتتمن وضتتع استتتراتيجيات البحتتث علتتى اإلنترنتت  وتمكانيتتة 
فتتتي حالتتتة مصتتتادر المعلومتتتات غيتتتر  إصتتتدار أحكتتتام مستتتتنيرة بشتتت   المعلومتتتات المستتتترجعة خصوصتتتا  

تتتتوافر التفكيتتتر النقتتتدي والتتتتمكن متتتن تجميتتتع المعلومتتتات إلتتتى ضتتتافة المنتقتتتاة علتتتى التتتبكة اإلنترنتتت  باإل
ادر الرقميتتتة فتتالوعي الرقمتتي هتتو القتتتدرة علتتى استتتخدام المصتت". بعبتتارة بستتتيطة (4)معرفتتةإلتتى وتحو لهتتا 

 وتطبيقها على عملية التعلم مدى الحياة"بشكل صحيت وتقييمها 

ومن خالل التعر فات السابقة يتضت أ  الوعي الرقمي يتصل بشكل كبير بالوعي المعلوماتي 
ومحتتو                ، (التوعي المعلومتاتي)إال أنته لتم يتتتم تحديتد الفتر  بتتين محتو األميتة المعلوماتيتتة 

أنهمتتا ، ولكتتن متتن المعتتروط أنهمتتا ذات صتتلة وهنتتاك عالقتتة بينهمتتا و (الرقمتتي التتوعي) األميتتة الرقميتتة

                                                           

 ".مدونتتتتتة نستتتتتيج نمتتتتتوذ  دراستتتتتي: 2.0 تع  تتتتت  محتتتتتو األميتتتتتة الرقميتتتتتة متتتتتن ختتتتتالل أدوات الو تتتتتب"( هيتتتتتام الحايتتتتتك. 1)
QScience Proceedings The SLA-AGC 20th Annual Conference, 9, 2014.  متتاح علتى

http://www.qscience.com/doi/abs/10.5339/qproc.2014.gsla.9   2015يناير،  5استرجع 

(2)Matusiak, Krystyna K. Op.cit. P4. 

 4.3سابل، صهيام الحايك. مصدر ( 5)
(4)Matusiak, Krystyna K. op. cit. P68. 

http://www.qscience.com/doi/abs/10.5339/qproc.2014.gsla.9
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. فتتتالوعي المعلومتتتاتي الرقمتتتي مكتتتو  رئيستتتي متتتن التتتوعي المعلومتتتاتي، و ستتتاعد (1)الشتتتيتليستتت  نفتتتس 
المستتتخدمين علتتى التعامتتتل متتع المعلومتتتات المتتتوفرة فتتي مجموعتتتة متنوعتتة متتتن األالتتكال اإللكترونيتتتة، 

 .)2)اإلنترن مصادر المعلومات المناسبة على إلى للوصول  رقميا   والوعي المعلوماتي يتطلب وعيا  

أنه ينبغي أال يوجد تباين في تعر تا محتو األميتة المعلوماتيتة ومحتو إلى وتشير هيام الحايك 
محتتو األميتتة الرقميتتة،  بتتدال متتن ذلتتك ينبغتتي أ  يشتتمل محتتو األميتتة المعلوماتيتتة تلقائيتتا   ؛األميتتة الرقميتتة

ومن أجل أ  يعتبر الفرد واعيا معلوماتيا و متلك مهارات الوعي المعلوماتي، البد من أ  يمتلك القتدرة 
 .(3)على القراتة والكتابة رقميا  

معلوماتيتا ينطتوي ذلتتك علتى مستتوى فهتم أعلتى للمعلومتات نفستتها  اولكتي يكتو  الشتخص واعيت
ط التتذي يحملهتتا )ورقتتي أم إلكترونتتي( و عنتتي أيضتتا يعتتن الوستت بوصتتفها المحتتتوى الفكتتري بغتت  النظتتر

القتتتدرة علتتتى العمتتتل بطر قتتتة مميتتت ة وذكيتتتة عبتتتر هتتتذه الوستتتائط حستتتب مقتضتتتيات األحتتتوال، أمتتتا التتتوعي 
وبشكل عتام  .)4)يرك  على العالم ككل بل على وجه التحديد العالم الرقميال الرقمي فهو مفهوم مقيد و 

تنتافس، وتجمتاال فت   هنتاك   الرقمتي والتوعي المعلومتاتي عالقتة تكامتل وليستلعالقتة بتين التوعي ف   ا
 عالقة بين الوعي المعلوماتي والوعي الرقمي يوضحها المثال التالي:

محتتتتتو األميتتتتتة  - بتتتتتين )التتتتتوعي المعلومتتتتتاتي بيانتتتتتات فهنتتتتتاك تفاعتتتتتلعنتتتتتد البحتتتتتث فتتتتتي قاعتتتتتدة 
ستتتتخدم، تث فيهتتتا، أي المصتتتطلحات المعلوماتيتتتة( حيتتتث يتضتتتمن ذلتتتك تحديتتتد )أي قاعتتتدة بيانتتتات يبحتتت

الحصتتتتول عليهتتتتا بشتتتتكل فعتتتتال  كيفيتتتتة تقيتتتتيم المقتتتتاالت الناتجتتتتة، كيفيتتتتة استتتتتخدام المعلومتتتتات التتتتتي تتتتتم
                                                           

(1) Cordell, Rosanne Marie. "Information Literacy and Digital Literacy: Competing or 

Complementary?." Communications in Information Literacy Vol 7. No.2 (2013): 

p178.From.http://www.comminfolit.org/index.php?journal=cil&page=article&op=vi

ew&path[]=v7i2p177&path[]=177  Retrieved 15 October, 2015. 

(2) Maharana,  Bulu, and Champeswar  Mishra. "A survey of digital information literacy   

of faculty at sambalpur  university." (2007). from http://digitalcommons.unl. 

edu/libphilprac/144Retrieved 15 September, 2015 

 .4سابل، صهيام الحايك. مصدر ( 3)
(4) Joint, Nicholas. "eLiteracy or information literacy: which concept should we prefer?." 

Library Review Vol54. No.9 (2005): p506.  From http://dx.doi.org/10.1108/ 

00242530510629506 Retrieved 10 October, 2015 

http://www.comminfolit.org/index.php?journal=cil&page=article&op=view&path%5b%5d=v7i2p177&path%5b%5d=177
http://www.comminfolit.org/index.php?journal=cil&page=article&op=view&path%5b%5d=v7i2p177&path%5b%5d=177
http://dx.doi.org/10.1108/%2000242530510629506
http://dx.doi.org/10.1108/%2000242530510629506
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كيفيتتتة اإلبحتتتار يتضتتتمن ) والتتتذيالتتتوعي المعلومتتتاتي الرقمتتتي(  - ( وبين)محتتتو األميتتتة الرقميتتتةوأخالقتتتي
إلتتى صتتفحة البحتتث المتقتتدم، كيفيتتة الوصتتول إلتتى داختتل الموقتتع اإللكترونتتي للمكتبتتة، كيفيتتة الوصتتول 

ملفات المساعدة، كيفية حفظ أو تصدير االستشهادات وكذلك النص الكامل، كيفيتة إنشتات حستاب فتي 
موقع ما، كيفية التعليتل علتى منشتورات اآلختر ن إلى كيفية تحميل الملفات  االجتماعيموقع للتواصل 

 .(1)ذلكإلى وما 
اإلنتتتا  الفكتتري يكشتتف ذلتتك عتتن استتتخدام مصتتطلحات متعتتددة وبشتتكل عتتام فعنتتد استتتعراض 

، Information Literacyمحو األمية المعلوماتية  فيما يتعلل بمحو األمية في البيئة الرقمية منها:
 Electronicنيةةةاألميتتة اإللكتتترو ، محتتوTechnological Literacyمحتتو األميتتة التكنولوجيتتة 

Literacyمحتتتتتتتتتو أميتتتتتتتتتة الحاستتتتتتتتتوب ، Computer Literacy / محتتتتتتتتتو أميتتتتتتتتتة الشتتتتتتتتتتبكات ،
حصتى هذا العتدد التذي ال يDigital literacy ، محو األمية الرقمية Network Literacyاإلنترن 
يشكل محو األمية في  عدم وجود اتفا  في المجتمع العالمي حول ما يعكس فقط حالة االرتباك أو ال

 .(2)يعكس أيضا ز ادة تعقيد هذه الظاهرةبل البيئة الرقمية 
 :الشخص الواعي رقميا   (1/3/2)

يعد الجانب األكبر أهمية في الوعي الرقمتي هتو القتدرة علتى إصتدار أحكتام مستتنيرة بشت   متا 
يتتتتم مراجعتهتتتا وتحكيمهتتتا ومفتوحتتتة  هتتتو موجتتتود علتتتى اإلنترنتتت  حيتتتث أ  الكثيتتتر متتتن المعلومتتتات لتتتم

فتتي مجموعتتة متنوعتتة متتتن لمستتاهمة للجميتتع، حيتتث أصتتبت مستتتتخدم المعلومتتات يبحتتث عتتن األجوبتتتة 
المصتتادر المحوستتبة المقدمتتة إليتته مباالتترة متتن قبتتل مجموعتتة واستتعة متتن متت ودي المعلومتتات متتن بيتتنهم 

 .(3)المكتبات والتي ليس  سوى واحدة من المصادر المتنافسة
علتتى الشتتبكة وهنتتاك بعتت  الظتتواهر التتتي يمكتتن أ  يالحظهتتا المستتتخدم المنتتتظم للمعلومتتات  

 :فيالعنكبوتية وتتمثل 
)العميقتة( فتي قواعتد  )علتى الستطت( مقابتل معلومتات الو تب الخفيتة معلومات الو ب الظاهر ة -1

قواعتد البيانتات ضتمن الو تب فتي % متن المعلومتات العلميتة 99البيانتات، حيتث أ  متا نستبته 

                                                           

(1) Ibid.,P179 

(2) Matusiak, Krystyna K. Op.cit, p52. 

(3) Olu Adeyoyin, Samuel. op. cit., p258. 
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يمكتتن استتترجاعها متتن ختتالل محركتتات البحتتث، أو برمجيتتات البحتتث المتقتتدم  الالتتتي العميقتتة و 
 .)الروبوت(

 سهولة إتاحة معلومات م  فة، توافر المعلومات المتناقضة. -2
عدم االهتمام بتحديث البيانات والمعلومات وظتاهرة اختفتات مواقتع المعلومتات متن علتى التبكة  -3

اإلنترن ، والمستاواة بتين المؤلتف والناالتر والمكتبتة والقتارد، واألدلتة والشتواهد كثيترة منهتا علتى 
ديا بمؤلفيهتتتتا كيبتتتت وهتتتتل يمكتتتتن االعتمتتتتاد علتتتتي و ، (1) لحتتتترةستتتتبيل المثتتتتال و كيبتتتتديا الموستتتتوعة ا

بتتته، كيتتتف يمكتتتن اكتشتتتاط المصتتتادر  موثوقتتتا   علميتتتا   مصتتتدرا  فتتتى بعتتت  األحيتتتا   المجهتتتولين 
عليهتا عنتد البحتث فتي اإلنترنت ،  تم الحصتولالمفيدة األفضل من بين آالط المصادر التي يت

 . (2)وما هي النسخة األصلية لمقال ما إذا ظهر نفس المقال في عدة مواقع أخرى 

الذي يمكنه التعامل بفاعلية مع المصتادر الرقميتة فتي     الشخص الواعي رقميا  وبشكل عام ف
 :(3)يجب أ  يكو  قادرا على الرقمي عصر التحول

 ات الرقمية.تتتللمعلومة تدى الحاجتتتد متتحدي -
 المعلومات الرقمية الالزمة بكفاتة وفاعلية.إلى الوصول  -
 ة.تتادر المعلومات والخدمات الرقميتتم مصتتتقيي -
 في القاعدة المعرفية لديه. لوصول إليهادمج المعلومات الرقمية التي تم ا -
 ين.ترض معتتاستخدام المعلومات الرقمية بشكل فعال إلنجاز غ -
المعلومات الرقمية إلى فهم القضايا االقتصادية والقانونية واالجتماعية المتعلقة باستخدام والوصول  -

 واستخدام هذه المعلومات بشكل أخالقي وقانوني.

وعتتتي معلومتتتاتي رقمتتتي يجتتتب أ  يكتتتو  لديتتته القتتتدرة علتتتى إيجتتتاد وتقيتتتيم  اولكتتتي يكتتتو  الفتتترد ذ
اتة وبشتتكل أخالقتتي، كمتتا أنتته ينطتتوي علتتى مهتتارات البحتتث واستتتخدام المعلومتتات الرقميتتة بفاعليتتة وكفتت

                                                           

 23-19مصدر سابل. ص  ."الشهادة العربية للثقافة المعلوماتية ضرورة ملحة"الر ا الاهين. ( 1)
(2) Matusiak, Krystyna K. Op.cit. P9. 

(3)Maharana, Bulu, and Champeswar Mishra.op.cit . P2. 
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علتتى اإلنترنتت  والتتتي تبتتدأ متتع إدراك أ  المعلومتتات الرقميتتة تختلتتف عتتن المعلومتتات المطبوعتتة وكتتذلك 
 علتتتى المعلومتتتات الرقميتتتة، فالشتتتخص المتتتتعلم رقميتتتا   فيتتتة استتتتخدام أدوات متخصصتتتة للعثتتتورمعرفتتتة كي

. كتتذلك (1)ات واقتبتتال ومشتتاركة المعلومتتات الرقميتتة بطر قتتة فعالتتةيمكنتته وبكتتل ثقتتة استتتخدام وتدارة وتنشتت
 هتتو الشتتخص القتتادر علتتى استتتخدام التقنيتتات المختلفتتة بشتتكل مناستتب وفعتتال للبحتتث عتتن المعلومتتات
واستتتترجاعها وتفستتتير نتتتتائج البحتتتث والحكتتتم علتتتى متتتدى جتتتودة المعلومتتتات المستتتترجعة، كمتتتا أنتتته يفهتتتم 

 .(2)مدى الحياة العالقة بين التكنولوجيا والتعلم

 :معلومات في العصر الرقميأخصائي ال( 1/4)

ة ب التتتكالها المتنوعتتتة لرقميتتتنحتتتو مصتتتادر المعلومتتتات ا المالحتتتظ أ  هنتتتاك اتجاهتتتا واستتتعا متتتن
علومتتتات بعتتتد البحتتتث عتتتن الم، وتغيتتترا ملموستتتا فتتتي ستتتبل وأستتتاليب واعتتتد البيانتتتات ب نواعهتتتا المختلفتتتةوق

، فضتتال عتتن تتتداخل كبيتتر بتتين قطتتاع المكتبتتات والمعلومتتات وقطاعتتات أختترى انطتتال  التتبكة اإلنترنتت 
علتتتى عديتتتد متتتن المهتتتن  ر كبيتتتريوقتتتد كتتتا  لتكنولوجيتتتا المعلومتتتات تتتت ث .الحواستتتيب واالتصتتتاالتمثتتتل 

، المعلومتتات وأخصتتائيمهنتتة المكتبتتة  والوظتتائف المرتبطتتة بقطتتاع المعلومتتات واالتصتتاالت متتن بينهتتا
تطتتتورات علتتتى اعتبتتتار أ  هتتتؤالت مطتتتالبو  باالنتتتدما  ومواكبتتتة عصتتتر حيتتتث التتتهدت فتتتي هتتتذا اإلطتتتار 

عمتتا  وبصتترط النظتتر .(3)الرقميتتة والشتتبكات والتتت قلم متتع بيئتتة جديتتدة تتميتت  بت ايتتد استتتخدام التكنولوجيتتا
 ة المعلومتتتتات اإللكترونيتتتتةالمعلومتتتتات أو حتتتتتى تقلصتتتته فتتتتي بيئتتتت ياختصاصتتتتيتتتتتردد عتتتتن تغييتتتتر دور 

العنصتتتتر البشتتتتري متتتتا يتتتت ال هتتتتو العنصتتتتر األساستتتتي فتتتتي تشتتتتغيل وتدارة نظتتتتم ، فتتتت   الراهنتتتتة (الرقميتتتتة)
 .(4)المعلومات

                                                           

(1) Jeffrey, Lynn, et al. "Developing digital information literacy in higher education: 

Obstacles and supports." Journal of Information Technology Education: 

Research Vol 10. No.1 (2011): p385. From  http://www.jite.org/documents/Vol10/ 

JITEv10p383-413Jeffrey1019.pdf  Retrieved 10 October, 2015. 

(2) Cordell, Rosanne Marie. Op. cit. p179 

. االت ا ااااات الحييثااااة  ااااي المكت ااااات والمعلومااااات "المعلومتتتات فتتتتي البيئتتتتة الرقميتتتتة. أخصتتتتائي". لطفتتتي ال  تتتتادى( 3)
 .205ص (:2005) 31.ع12مج

ت هيتل وتتتدر ب القتوى العاملتة فتتي مجتال تكنولوجيتا المعلومتتات بمصتر: دراستة ميدانيتتة. الهتادي. عبتتد  فتحتيمحمتد ( 4)
 .158 ص (:2004) 21.ع12مج .االت ا ات الحييثة  ي المكت ات والمعلومات

http://www.jite.org/documents/Vol10/%20JITEv10p383-413Jeffrey1019.pdf
http://www.jite.org/documents/Vol10/%20JITEv10p383-413Jeffrey1019.pdf
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لومتتات وستتواها أمنتتات المع –متتدرات المعلومتتات  –اختصاصتتيو المعلومتتات  -أمنتتات المكتبتتات 
وضتخامة التدور التذي ينهضتو  ، تدل على التغيير الواضت في مهنتة المكتبيتين من التسميات األخرى 

 .(1)المعلومات أو عصر النظم البارعة في انتقال المعلوماتبه في عصر 
، ممتتا لكترونيتتةإحتتوي متتواد مطبوعتتة وأختترى أصتتبح  المكتبتتات فتتي العصتتر الحتتالي تحيتتث و 
دة بتتدو  افس الطر قتة التقليديتتة المعتتتبتتن (األوعيتتة) ة فتي تيستتير وتدارة كتتل هتتذه المتوادصتتعوبإلتتى يتؤدي 

تحتتول تتتام فتتي دور  وقتتد نتتتج عتتن التحتتول الرقمتتي .(2)الحديثتتةالتتتحكم فتتي استتتعمال كتتل هتتذه التقنيتتات 
التدور الجديتد إلتى المواقتع الصتحيحة للكتتب علتى الرفتوط إلتى التقليدي من إرالاد المستفيدين  المكتبي
 .(3)من قبل المستفيد Actual Information وبة فعال  المعلومات المطل يالختصاص

يعملتتو  فتتي فتتترة التحتتول هتتذه يشتتترط أ  يكتتو  لتتديهم وهتتذا يعنتتي أ  أمنتتات المكتبتتات التتذين 
، أمنتات مكتبتات مبتدعين، مترنينإلتى اك حاجتة هنتف، م متن تغييتر مكتبتاتهمالقدرات اإلدار ة التتي تمكتنه
، حيتتتث أ  معظتتتم األدوار التقليديتتتة بشتتتكل جيتتتد فتتتي بيئتتتة متعتتتددة األبعتتتادذوي بصتتتيرة يمكتتتنهم العمتتتل 
فلتتتتم تعتتتتد مؤسستتتتات المكتبتتتتات والمعلومتتتتات  .(4)حتتتتتى استتتتتبدالهاتتتتتدر جيا أو للمكتبتتتتات يجتتتتري تعتتتتديلها 

المعتدين بشتكل ممتتاز ومت ودين التقليديين بل أصبح  تلهث ورات األخصائيين  األخصائيينتستوعب 
 .(5)بمهارات معرفية رقمية عالية

خدمتتتة هتتتدفها النهتتتائي  المعلومتتتات اليتتتوم يعتتتيش فتتتي بيئتتتة رقميتتتة مفتوحتتتة المصتتتدرف خصتتتائي 
، كمتتتا أ  المستتتتفيد أصتتتبت يواجتتته المعرفتتتة الرقميتتتة بشتتتتى بغتتت  النظتتتر عتتتن مكتتتا  تواجتتتدهمستتتتفيد ال

مهارات معرفية رقمية محدودة بتل أصتبت يعترط  االمستفيد اليوم مستفيدا ذ دمصادرها ومعارفها ولم يع
المختلفتتتتة التتتتتي توصتتتتله للمعلومتتتتة الصتتتتحيحة قواعتتتتد البيانتتتتات المختلفتتتتة و عتتتترط استتتتتراتيجيات البحتتتتث 

                                                           

 .139ص ،سابلمصدر  السعيد مبروك .( 1)
 .205صسابل، . مصدر في ال  اديلط( 3)
م لة  امعاة  ".والعشتر ن الحاديالمكتبات والمعلومات في القر   ألخصائي األكاديمي الت هيل". عبد المجيد مهنا( 3)

 .http://www.damascusuniversityمتتتتتاح فتتتتي 780-761 ص (:2011) 4+3.ع27متتتتج.  مشاااا 
780.pdf-edu.sy/mag/human/images/stories/761   2015سبتمبر،  5استرجع. 

(4) Olu Adeyoyin, Samuel. "Information and communication technology (ICT) literacy 
among the staff of Nigerian university libraries." Library Review, vol. 54. No.4 
(2005): p258. From Emerald database, Retrieved  10June,2014   

 QScience  Proceedings"متن المعلومتات. الرقمتيتع  ت  احتياجتات مجتمتع المعرفتة ". ستليم عيتد بنت  نايفة( 5)

, 2014AGC 20th Annual Conference, 9-The SLA  فتتيhttp://www.qscience.com/ 

doi/pdf/10.5339/qproc.2014.gsla.12  2015يوليو،  1استرجع 

http://www.qscience.com/%20doi/pdf/10.5339/qproc.2014.gsla.12
http://www.qscience.com/%20doi/pdf/10.5339/qproc.2014.gsla.12
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، بالمقابتل يتوجتب علتى أخصتائي المعلومتات أ  يمتلتك مهتارات متقدمتة أكثتر متن المستتفيد ادرهاومصت
 .(1)أو متقاربة من مهاراته

  :الوظائف الجديدة ألخصائي المعلومات في البيئة الرقمية (1/4/1)

ليات الملقتتتاة علتتتى عتتتاتل اختصاصتتتي المكتبتتتات والمعلومتتتات عنتتتد ئو هنتتتاك العديتتتد متتتن المستتت
انجتتاز و ، متتةئالمتاحتتة لتقتتدير متتدى المال يم المصتتادر الرقميتتةيتتالمجموعتتات الرقميتتة مثتتل تق تعتتاملهم متتع

 .(2)علومات الرقمية لجعلها متاحةالمعالجة الفنية لمصادر الم

                مجموعتتتتتتة إلتتتتتتى . حيتتتتتتث يحتتتتتتتا  الباحتتتتتتث عتتتتتتن المعلومتتتتتتات أدات دور المعلتتتتتتمعليتتتتتته أيضتتتتتتا   -
                االختصاصتتتتتتي أ  يكتتتتتتو  وهنتتتتتتا يتتتتتت تي دور  تعينتتتتتته علتتتتتتى االستتتتتتتخدام الفعتتتتتتال، متتتتتتن المهتتتتتتارات التتتتتتتي

فمع ز ادة اإلقبال على  .(3)معلما للمستفيدين من المكتبة فيما يتعلل بمهارات المعلومات التي يحتاجها
 .(4)والباحثينالبكة اإلنترن  يقضي المكتبيو  ج تا كبيرا من وقتهم في تقديم المعونة للمؤلفين 

إنشتتات ملفتتات بحتتث لتقتتديمها للبتتاحثين والدارستتين وكتتذلك إنشتتات ملفتتات معلومتتات الخصتتية  -
الختتتدمات والمطبوعتتتات اإللكترونيتتتة الجديتتتدة إلتتتى  وتقتتتديمها عنتتتد الحاجتتتة وأ  يلفتتتتوا انتبتتتاه المستتتتفيدين

 .(5)ة نشر وترو ج وتسو ل هذه الخدماتليكو  دور المكتب

اتخاذ التدابير الالزمة لتحقيل أمن و  ة في البيئة الرقمية المتشابكة، الفكر دعم حماية الملكية  -
 .(6)المعلومات

                                                           

 .2مصدر السابل، صنفس ال( 1)
 .81ص سابل،. مصدر بحوث و راسات  ي المكت ات والمعلومات محمد فتحي عبد الهادي.( 2)
 .90ص. 2008القاهرة: المجلس األعلى للثقافة، . 1ط .عار المعر ة والمكت ات. محمد فتحي عبد الهادي( 3)
 .211صمصدر السابل، لطفي ال  ادي. ( 4)
القتاهرة: دار كنتوز المعرفتة . 1. طوأثره على المكت ات ومراعا المعلوماات اإللكترونيالنشر  .خالد عبده الصترايره( 5)

 .83ص .2008 ،العلمية للنشر والتوز ع
 .140ص ،سابلالسعيد مبروك . مصدر ( 6)
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هنتاك اتجاهتا مت ايتدا نحتو أ  يستاهم أبعتد متن ذلتك فيترى أ  إلتى و ذهب فتحي عبتد الهتادي  
خصتتتائي أ ختصاصتتتاتامتتتن وأ   ،بتتتدور فعتتتال فتتتي إنتتتتا  المعلومتتتات الرقميتتتةالمعلومتتتات  ختصاصتتتيا

عتد أ  تقتدم  أستاليب اإلنتتا  بالمساهمة بقوة في بنات المجتمتع الرقمتي ، في البيئة الرقميةالمعلومات 
واألرالتفة الرقميتة، والمستاهمة فتي ابتكتار  رقميتةإنشتات المصتادر ال لالختصاصتييمكتن  والنشر، وهكذا
 .(1)وتصميم النظم

 : المعلومات في العصر الرقمي اختصاصيمهارات  (1/4/2)

؟ ومتتا هتتي الصتتفات المعلومتتات والمعرفتتة يالختصاصتتيتتدة هتتي األدوات الجد والستتؤال اآل  متتا
المعلومتتات فتتي عصتتر  فاختصاصتتي ؟االختصاصتتيوالمتتؤهالت أو الكفتتاتات الواجتتب توافرهتتا فتتي هتتذا 

 :(2)التحول الرقمي يجب أ  يكو  م ودا بالمهارات التالية
 .ية لكي يكو  ملما ب بعاد الموضوعمهارات أكاديم -1
 .ف أوعية المعلومات متعددة اللغاتامل مع مختلعلغو ة متعددة حتى يستطيع الت تمهارا -2
 .ارات فنية خاصة بالعمليات الفنيةمه -3
 .وتوظيفها في أعمال المكتبة رات تقنية وفيها يكو  ملما باستخدام كافة أنواع التقنيةامه -4
ترحاته بنات على تخيالته المجال وتقديم مقبعد نظر في  اتقبلية حتى يكو  ذسرات مامه -5

 . المستقبلية
 .ك معرفة عميقة بمصادر المعلوماتامتال -6
 .لمعلومات وتقديمها للمستفيدينتحليل ا -7

 تجاهتاتواالمجموعة من الكفاتات أو المعارط والمهارات إلى اختصاصي المعلومات يحتا  
كفتاتات إلتى وتنقستم الكفتاتات لوجيا المتقدمة في ت ديته لدوره، التي تمكنه من استخدام المعرفة والتكنو 

مهنيتتة وكفتتاتات الخصتتية أهمهتتا المقتتدرة علتتى االتصتتال البشتتري واإللكترونتتي والمقتتدرة علتتى االبتكتتار 
والتعهتد بتالعلم  عن الت قلم أو التكيف بسرعة مع المتطلبتات والتغيترات الجديتدة والتطو ر والتقييم فضال  

                                                           

 .90ص ،مصدر سابل. عار المعر ة والمكت اتمحمد فتحي عبد الهادي. ( 1)
 .2سابل، صمصدر . سليم عيد بن  نايفة( 2)
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: مقدمة  التحول الرقمي للمعرفة البشرية

 نظرية

  و  والبتاحثو بعتد يتوم تت داد المعتارط والمهتارات الرقميتة التتي يكتستبها المستتفيد يومتا  ف .(1)مدى الحيتاة
وكلمتتتتا زادت تلتتتتك المعتتتتارط التتتتتي يكتستتتتبها المستتتتتفيد كلمتتتتا واجهتتتت  المكتبتتتتات وغيرهتتتتا متتتتن مؤسستتتتات 

ة المستفيدين وفقا لفئاتهم المختلفة وذلك حتى تكو  المكتبات جاه ة لخدمت ة في مجارا  االمعلومات عج  
ومن هنا يصتبت ت هيتل وتتدر ب أخصتائي المعلومتات مست لة ، (2)الرقميفيدين في عصر التحول المست

متتع األختتذ فتتي االعتبتتار لكتتل متطلبتتات واحتياجتتات المرحلتتة الراهنتتة حيتتث يحتتتا   عليتتالهتتا األولو تتة ال
استتتتخدام مجموعتتة متنوعتتة متتن المعتتتارط والمهتتارات واالتجاهتتات التتتي تمكنتته متتن إلتتى  االختصاصتتي

 .(3)حتياجات المجتمع المعلوماتيةالمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة لمخاطبة ا

درجة التقصي لتدى المهنيتين إ  تقادم المعلومات مشكلة خطيرة تواجه المهنة و قصد بالتقادم 
فتتي المعرفتتة والمهتتارات الحديثتتة الالزمتتة لتتألدات الفعتتال فتتي األدوار الجديتتدة خاصتتة وأ  االختصاصتتي 

تخر  في قسم المكتبتات والمعلومتات يكتاد يفقتد حداثتة المعلومتات التتي تعلمهتا بعتد نحتو أربتع أو  الذي
 .(4)خمس سنوات من التخر  بسبب االرتفاع السر ع لألحداث

 : البيئة الرقميةفي االستشهادات المرجعية     (1/5)

  : االستشهادات المرجعية بالمصادر الرقمية (1/5/1)

نتة متن لمدى االستخدام واإلفادة من فئتة معي البيئة التقليدية مؤالرا  في كان  االستشهادات  لما
فتورود  يتةلرقمالبيئتة افتي لمؤلف معين، ف   األمر ال يختلف  الفكري نتا  المصادر الورقية، أو من اإل
وعلتى . رلتى استتخدام تلتك المصتادع موضوعيعمل ما هو دليل في  ةيرقمإالارات مرجعية لمصادر 

فتي  –المتاحتة عبتر اإلنترنت  وخصوصتا  - الرقميتةالختوط متن استتخدام المصتادر الرغم من الحذر و 
زاد االعتمتتاد علتتى مصتتادر ال أ  هتتذه المختتاوط بتتدأت تتنتتاقص و ات األولتتى لظهتتور اإلنترنتت ، إالستتنو 

ستتتتائل الر فتتتتي دور ات العلميتتتتة، أو التتتتفتتتتي الكثيتتتتر متتتتن البحتتتتوث العلميتتتتة ستتتتوات المنشتتتتورة فتتتتي اإلنترنتتتت  
                                                           

 .102ص، مصدر سابل. عار المعر ة والمكت اتمحمد فتحي عبد الهادي. ( 1)
 .2سابل، صنايفة بن  عيد سليم. مصدر ( 2)
، مصتتتتدر ستتتتابل ".ت هيتتتل وتتتتتدر ب القتتتتوى العاملتتتتة فتتتتي مجتتتال تكنولوجيتتتتا المعلومتتتتات"محمتتتد فتحتتتتي عبتتتتد الهتتتتادي. ( 3)

 .158ص
 .87، صمصدر سابل. بحوث و راسات  ي علم المكت اتمحمد فتحي عبد الهادي. ( 4)
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: مقدمة  التحول الرقمي للمعرفة البشرية

 نظرية

أالتارت نتتائج  م1998عتام فتي تجي ها الجامعات والمؤسستات األكاديميتة. فالتي األطروحات العلمية و 
علتتى  ( الرقميتتة)  أ  تتت ثير المصتتادر اإللكترونيتتة  Yin Zhangأجرتهتتا يتتن زهتتانج التتتي الدراستتة 
، وذلتتك وفتتل متتا تتتم قياستته متتن جتتدا   ا  المعلومتتات متتازال صتتغير مجتتال المكتبتتات و العلمتتي فتتي تصتتال اال

 م2001دراستتتة أختتترى عتتتام فتتتي . غيتتتر أ  الباحثتتتة نفستتتها ( رقميتتتة)  استشتتتهادات بمصتتتادر إلكترونيتتتة
التحليتتتل تستتتتخدم بتتتين العلمتتتات والبتتتاحثين بشتتتكل مت ايتتتد و ( الرقميتتتة  )إللكترونيتتتة أكتتتدت أ  المصتتتادر ا

نستبة المتؤلفين عتدد و فتي أ  هنتاك ز تادة بين (  الرقمية ) ةيلالستشهادات بالمصادر اإللكترون التتبعى
 .(1)مقاالتهم البحثية على مدار فترة ثما  سنواتفي (  رقمية ) الذين يستشهدو  بمصادر إلكترونية

 : صياغة االستشهادات المرجعية بالمصادر الرقمية (1/5/2)

عليتتته تتعتتتدد أنمتتتاط صتتتياغة أوعيتتتة لمعلومتتتات تتعتتتدد االستتتتفادة منهتتتا و بتعتتتدد أالتتتكال أوعيتتتة ا
اختتالط إلتى أوعية المعلومات ذاتها من ناحية الت ليف يتؤدى  اختالطالمعلومات، وليس ثمة الك أ  

له مؤلفا  وحتمتا يختلتف  الذيله مؤلف واحد يختلف عن الكتاب  الذيالكتاب  أالكال الصياغة فمثال  
التتي الرستائل الجامعيتة، اغة عتن التدور ات و الصتيفي تختلف  كلهاله ثالثة مؤلفين و  الذين الكتاب ع

 .(2)األخرى فيما بينها من ناحية صياغة االستشهادات المرجعية وتسجيلها هيتختلف 
المتاحة عبر البكة اإلنترن  ( مية الرق ) الباحثين مع المصادر اإللكترونيةومع ازدياد تعامل 

 –هيئتاتو  أفترادا   –أو التدكتوراه استشتعر الكثيترو   رستائلهم للماجستتيرفتي استشهادهم بهذه المصتادر و 
حتتتة عتتتن بعتتتد تعتتتين المتا ( الرقميتتتة)  بالمصتتتادر اإللكترونيتتتة المرجعتتتيأهميتتتة إعتتتداد قواعتتتد لالستشتتتهاد 

كيفيتتتة صتتتياغة هتتتذه االستشتتتهادات لهتتتذا الوافتتتد الجديتتتد بمتتتا يحملتتته متتتن إلتتتى ترالتتتدهم هتتتؤالت البتتتاحثين و 
خصائص تمي ه عن مصادر المعلومات التقليدية الورقية المطبوعتة؛ لتذا فقتد ظهترت العديتد متن األدلتة 

عتتتتن بعتتتتد، وتحتتتتدد (  الرقميتتتتة ) بالمصتتتتادر اإللكترونيتتتتة المرجعتتتتياد تتنتتتتاول االستشتتتتهالتتتتتي اإلرالتتتتادية 
يوجرافيتتتة المطلوبتتتة لالستشتتتهاد بالنوعيتتتات المتعتتتددة متتتن هتتتذه المصتتتادر )كتتتتب، عناصتتتر البيانتتتات الببل

                                                           

اإلفتتتادة متتتن مصتتتادر المعلومتتتات اإللكترونيتتتة فتتتي البحتتتث العلمتتتي بجامعتتتة . عبتتتد الكتتتر م عبتتتد التتترحيم محمتتتد ستتتعد( 1)
 .دكتتتتوراه . أطروحتتتة 2009-2002 عتتتاميقتتتار نول: دراستتتة فتتتي االستشتتتهادات المرجعيتتتة بالرستتتائل العلميتتتة بتتتين 

 .78-77، ص2012، جامعة المنوفية
اإلستكندر ة: دار . االستش ا ات المر عية  ي ال يئاة التقليي اة والرقمياة لاياغة اإلرشا  اليليل محمد النجتار. ( 2)

 11ص. 2009الثقافة العلمية، 
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: مقدمة  التحول الرقمي للمعرفة البشرية

 نظرية

متتن بتتين  ختيتتاري االو  اإلجبتتاري ( وتحتتدد الخرات.......مقتتاالت، بتترامج كمبيتتوتر، تقتتار ر، أبحتتاث متتؤتم
تفصتتل بتتين كتتل عنصتتر وآختتر التتتي التتترقيم  وعالمتتات طر قتتة ترتيتتب عناصتتر البيانتتاتر و هتتذه العناصتت
صتتياغة االستشتتهادات المرجعيتتة للوثتتائل التقليديتتة   هنتتاك توافقتتا كبيتترا بتتين إعتتداد و أوالالتتك ، التتخ.....

والمطبوعة من جهة، وبتين الوثتائل اإللكترونيتة متن جهتة أخترى؛ إال أ  ثمتة خصتائص تنستحب علتى 
كنولوجيتتتا مستتتتمدة متتتن طبيعتتتة الت -دو  غيرهتتتا متتتن أالتتتكال األوعيتتتة  (الرقميتتتة) المصتتتادر اإللكترونيتتتة

معتتتتتايير خاصتتتتتة إلعتتتتتتداد يبتتتتترر وجتتتتتود قواعتتتتتتد و  التتتتتتذياألمتتتتتر  -تتاحتهتتتتتا و إنتاجهتتتتتتا فتتتتتي  المستتتتتتخدمة
االستشتتتهادات الببليوجرافيتتتة لهتتتا بحيتتتث تعكتتتس هتتتذه االستشتتتهادات الخصتتتائص الذاتيتتتة لتلتتتك الوستتتائط 

 .(1)الكل غير ورقىفي المتاحة 
وتتعتتتتتدد أدلتتتتتة أنمتتتتتاط صتتتتتياغة االستشتتتتتهادات المرجعيتتتتتة هتتتتتذه متتتتتا بتتتتتين أدلتتتتتة تهتتتتتتم بصتتتتتياغة 

يضتع البتاحثين  التطبيقيتة، ممتاوالتتار خ والعلتوم البحتتة و  اإلنستانياتمجتال في  االستشهادات المرجعية
إليتتته  ينتمتتتي التتتذي الموضتتتوعيغيتتتر متبتتتع آلختتتر وذلتتتك حستتتب طبيعتتتة المجتتتال بتتتين متبتتتع ألستتتلوب و 

 .(2)الباحث
 :(3)يةمن أ م أ لة صياغة االستش ا  المر عو 
 العديد من المجاالتفي يستخدم  Chicago Manual Of Styleأسلوب جامعة اليكاغو  -1
فتتتتتي متتتتتن قبتتتتتل المتخصصتتتتتين  يستتتتتتخدم بصتتتتتورة أكبتتتتتر MLA أستتتتتلوب جمعيتتتتتة اللغتتتتتات الحديثتتتتتة -2

 .اإلنسانيات
 American Psychological Association Styleوب الجمعيتة األمر كيتة لعلتم التنفسأستل -3

(APA)  األعمال التجار ةالتعليم، و  ،االجتماعيةمجاالت العلوم في يستخدم. 

                                                           

ستشتهادات المرجعيتة: دراستة تحليليتة لألطروحتات إللكترونية المتاحة عن بعد في االالمصادر ا. يسر ة محمد زايد( 1)
الحييثااااة  ااااي  االت ا ااااات. م2003-1998القتتتتاهرة المجتتتتازة متتتتن قستتتتم المكتبتتتتات والوثتتتتائل والمعلومتتتتات بتتتت داب 

 .14ص (:2005) 24.ع12مج. المكت ات والمعلومات
 .م لاة بحاوث يلياة اآل ا  ".ةيتملمرجعيتة علتى اإلنترنت : دراستة تقيمواقع صياغة االستشهادات ا". محمد النجار( 2)

 .59ص (:2010) 80ع
(3) Lipson, Charles. Cite right: a quick guide to citation styles--MLA, APA, Chicago, 

the sciences, professions, and more. University of Chicago Press, 2011. From 
http://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/C/bo10702043.html   
Retrieved 23 August, 2015 

http://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/C/bo10702043.html
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: مقدمة  التحول الرقمي للمعرفة البشرية

 نظرية

االستشهادات المرجعية بالمصادر في عناصر البيانات الببليوجرافية   (1/5/3)

 :الرقمية

البيئتة متا قبتل اإللكترونيتة، ومتع فتي إ  بع  عناصر البيانات الببليوجرافيتة لتم تكتن موجتودة 
االستشتهاد فتي استخدام هذه البيئة وتنوع مصادرها، ظهرت عناصر بيانات ببليوجرافية جديتدة تضتمن 

 تتتار خ، و ريحمتتل عليتته المصتتد التتذي(  وع الوستتيطنتت ، ومتتن تلتتك البيانتتات متتثال )اإللكترونتتي المرجعتتي
غيرهتتتتا متتتتن و  URLالفر تتتد  اإللكترونتتتتيوالتتترابط أو العنتتتتوا   اإلتاحتتتة لهتتتتذا المصتتتدر، وتتتتتار خ التحتتتتديث

 استحدث  استجابة لخصوصية البيئة اإللكترونية. التي البيانات 
األهميتة أل  فتي عنصتر غايتة  اإللكترونتيو عد تتار خ االستترجاع أو تتار خ اإلتاحتة للمصتدر 

 تم االستشهاد به من المحتمل أ  يتغير أو يحدث.  الذيالمحتوى 
تضتتتتمينها عنتتتتد االستشتتتتهاد بمصتتتتدر معلومتتتتات  ينبغتتتتيالتتتتتي و  ة أيضتتتتا  لعناصتتتتر المهمتتتتومتتتتن ا
أقتتبس منته  التذيمستتفيد الوصتول للمحتتوى  ألي( بحيث يمكتن URL) رابط الموقع( رقمي) إلكتروني
أ  يستجل هتذا العنصتر بدقتة، و فضتل أ  يستتخدم الباحتث خاصتية النستخ  و نبغتيبحثته، في الباحث 

موقتع آختر. وأل  معظتم محتو تات اإلنترنت  إلتى يقود  واللصل لضما  تسجيل الرابط كما هو حتى ال
، فقتتد ظهتترت محتتاوالت الحتتذط أوآختتر، كمتتا أنهتتا تحتمتتل إعتتادة الهيكلتتة إلتتى معرضتتة للنقتتل متتن رابتتط 
هتا متا قتام بته مجموعتة متن الناالتر ن العلميتين متن تخصتيص معترط ثابت  لحل هذه المشكلة لعل أبرز 
غيرهتا لمقتاالت التدور ات و  Digital Object Identifier( DOI) الرقمتيأطلتل عليته معترط الكتائن 
وهتو عبتارة عتن سلستلة أبجديتة فر تدة يتتم تخصيصتها متن قبتل وكالتة الرقمية  /من الوثائل اإللكترونية 
 لموقع هذه المصادر على اإلنترن . ا  دائم ا  و قدم رابط تسجيل لتميي  المحتوى،

فتتتتي ( الرقميتتتتة)وتتفتتتتل أغلتتتتب أنمتتتتاط صتتتتياغة االستشتتتتهادات المرجعيتتتتة للمصتتتتادر اإللكترونيتتتتة 
 .(1)ترتيب هذه العناصرفي االستشهاد مع اختالط بسيط في تضمينها  ينبغيالتي عناصر البيانات 

 

 :البيئة الرقميةفي  صياغة االستشهادات المرجعية (1/5/4)

 : مواقع صياغة االستشهادات المرجعية (1/5/4/1)

                                                           

 .81-79ص ،سابلمصدر  .محمد سعد عبد الرحيمعبد الكر م ( 1)
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: مقدمة  التحول الرقمي للمعرفة البشرية

 نظرية

فتتي صتتر انعكاستتاتها وت ثيراتهتتا يشتتهدها العتتالم المعاالتتتي االتصتتاالت كتتا  لثتتورة المعلومتتات و 
 لتتتياآلتتتت او  تقنيتتتات الحاستتتب نتجتتت  عتتتن التتتتي خاصتتتة بعتتتد التطتتتورات الكبيتتترة كافتتتة فئتتتات المجتمتتتع و 

كتتا  متتن نتتواتج هتتذا االتصتتال ظهتتور فئتتة متتن مواقتتع البيانتتات علتتى و  ،لوجيتتا االتصتتال عتتن بعتتدتكنو و 
لتتنمط  اإلنترنتت  قتتادرة علتتى صتتياغة االستشتتهادات المرجعيتتة للعديتتد متتن أنتتواع مصتتادر المعلومتتات وفقتتا  

أو  كفاتتهتاتحتد متن التتي ذه المواقتع يشتوبها بعت  المثالتب و يتبعته الباحتث، إال أ  هت الذياالستشهاد 
 :(1)قدرتها على القيام بما يفترض أ  تقوم به منها

 لها. عدم إمكانية إعداد صياغة اليوبالتدر المعلومات داخل تلك المواقع عدم تضمين بع  مصا -
 .عدم االتمال بعضها على جميع أدلة صياغة االستشهادات المرجعية -
 بتلك المواقع.لبع  مصادر المعلومات  فيالببليوجرانقص بيانات الوصف  -
 جود بع  معوقات التعامل مع نتائج صياغة االستشهادات من حذط وتعديل وغيرها.و  -

 مواق  صياغة االستش ا ات  ذه: أمثلةمن و 
1- Son Of Citation Machine   التاليمتاح على الرابط:  

http://www.citationmachine.net/ 
2- Easy Bib: Free Bibliography Generator  يالالتمتاح على الرابط: 

http://www.easybib.com/                                    
 Reference Managementبرامج إدارة االستشهادات المرجعية (1/5/4/2)

Software 
الستماح للمستتخدم  ن طر تلصمم  خصيصتا لتقتوم بعمليتة إدارة المراجتع عتالتي البرامج  هي

تتتتيت بعضتتها إرفتتا  التتنص الكامتتل لتلتتك المراجتتع، والبحتتث ب حتتد بتجميتتع وتختت  ن وتنظتتيم المراجتتع، و 
مناستبة بتداخل أورا  العمتل حستب الصتياغة لأماكنهتا افتي تدراجهتا ا الستترجاعها و الحقول أو ج ت منه

متتن  الستشتتهادات المختلفتتة.المناستتبة، وكتتذلك توليتتد قائمتتة المراجتتع بالصتتيغة المناستتبة حستتب أنمتتاط ا

                                                           

 . 45-44ص ،مصدر سابل ."اإلنترن على  مواقع صياغة االستشهادات المرجعية"محمد النجار. ( 1)

http://www.citationmachine.net/
http://www.citationmachine.net/
http://www.citationmachine.net/
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: مقدمة  التحول الرقمي للمعرفة البشرية

 نظرية

 هتذه  هتو أفضتل Zotero عد برنتامج و  papersو Endnoteو Qiqqaو Zoteroأمثلة هذه البرامج 
 .(1)جرامبال

 : Office Wordبرنامج  1/5/4/3

باإلضتتتافة إلتتتى ذلتتتك أصتتتبت متتتن الممكتتتن أيضتتتا  صتتتياغة االستشتتتهادات المرجعيتتتة باالستتتتعانة  
م أصتتبت باإلمكتتا  إضتتافة المصتتادر 2007اإلصتتدار الختتاص لعتتام فبتتدأ متتن  office wordببرنتتامج 

المستشهد بها إلى قائمة أساسية من المصادر يتم ملئ المعلومتات الخاصتة بمصتادر المعلومتات مثتل 
المؤلف، العنوا ، تار خ النشر وما إلى ذلك، ثم يقوم البرنامج تلقائيا  ب نشات االستشهادات استنادا  إلتى 

والبرنتتتتامج يتتتتوفر األنمتتتتاط المختلفتتتتة لصتتتتياغة االستشتتتتهادات  تم إدخالهتتتتا متتتتن قبتتتتل،يتتتت المعلومتتتتات التتتتتي
 المرجعية يختار منها المستفيد نمط الصياغة المطلوب.

هكتتتذا فتتت   المستتتتفيد أصتتتبت ب مكانتتته صتتتياغة االستشتتتهادات المرجعيتتتة بمستتتاعدة التكنولوجيتتتا 
اصتة لك أو باستخدام أحد البرامج الخالحديثة سوات عن طر ل استخدام المواقع اإللكترونية الخاصة بذ

 .Office wordأو باستخدام برنامج بصياغة االستشهادات المرجعية، 

 

  

                                                           

جامعتة . ماجستتير أطروحتة .تحليلية مقارنة: دراسة رامج إدارة االستشهادات المرجعيةب. هللا حسين رز   حمد عبدأ( 1)
 .2012المنوفية، 
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: مقدمة  التحول الرقمي للمعرفة البشرية

 نظرية

 الخالصة

فتتي التتكل نشتتر المعرفتتة متتن التحتتول  هوالمقصتتود بتت مفهتتوم التحتتول الرقمتتيهتتذا الفصتتل نتتاقش 
أو إعتتتتادة  Digitizationالشتتتتكل المطبتتتتوع إلتتتتى الشتتتتكل الرقمتتتتي ستتتتوات كتتتتا  ذلتتتتك عتتتتن طر تتتتل الرقمنتتتتة 

خاصتة التبكة  رقميتةمتن ختالل الوستائط ال تاحتهتاوترقمي، أو من إنشتائها بشتكل رقمتي اإلدخال بشكل 
أظهتترت الحاجتتة الماستتة إلتتى هتتذا التحتتول والتوستتع فتتي ظهتتور  التتتيعوامتتل ال . كمتتا استتتعرضاإلنترنتت 

كمتا  ،ونشر األالكال الرقمية وهى العوامل نفسها التي ستاهم  فتي انتشتار النشتر اإللكترونتي والرقمنتة
ي  المادي الملمول حمن الانتقل   التيوخدماتها على بيئة وطبيعة المكتبات  ناقش ت ثير هذا التحول
مفهتتوم  ، كمتتا تنتتاول أيضتتا  علتتى الشتتبكة العنكبوتيتتة  رقميتتةوال متتا  إلتتى البيئتتة الالمقيتتد بعتتاملي المكتتا  

والثقافتتتة الرقميتتتة  التتوعييمتلتتتك مهتتتارات  لكتتيالشتتتخص  فتتيتوافرهتتتا  الواجتتتبالمهتتارات و  الرقمتتتي التتوعي
المهتارات الواجتب توافرهتا تنتاول الالزمة للتعامل مع المصادر الرقميتة واالستتفادة منهتا، باإلضتافة إلتى 

 .في أخصائي المعلومات للقيام بوظائفه في العصر الرقمي

والعناصتتر  الرقميتتةة االستشتتهادات المرجعيتتة بالمصتتادر التتذي حتتدث عنتتد صتتياغ يتتريالتغ كتتذلك نتتاقش
البحتتوث فتتي ستتتفادة متتن المصتتادر الرقميتتة حيتتث إ  اال ،الواجتتب توافرهتتا عنتتد االستشتتهاد المرجعتتي بهتتا

صتتتتتياغتها عتتتتتن صتتتتتياغة فتتتتتي تختلتتتتتف التتتتتتي مرجعيتتتتتة بهتتتتتا و التتتتتكل استشتتتتتهادات فتتتتتي العلميتتتتتة تتتتتتترجم 
  .االستشهادات بالمصادر المطبوعة التقليدية

 


