 سمير عماري/د

اإلدارة اإللكترونيت كآليت للتحول الرقمي للمكتباث

ؤلادارة ؤلالكتروهيت كأليت للخحول الركمي للمكخباث الجامػيت في ظل البيئت
ؤلالكتروهيت
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سكيكدة-5955 ؤوث02 جامػت
ملخص

Résumé
Compte tenu
de
l'évolution
technologique rapide, ainsi
que
l'explosion à l'information à grande
échelle, et la demande croissante de
l'information plus efficacement et plus
faciles à des routes et connu des
bibliothèques
universitaires
des
modifications importantes à tous les
niveaux, tant au niveau de la nature et la
forme de sources de l'information ou le
type de services administratifs fournis,
suivant ces événements auraient
incombe
à
des
bibliothèques
universitaires améliorer leurs services
pour relever ces défis, en application de
l'administration électronique. Dans ce
cadre, proviennent de ce document de
recherche en lumière certaines données
fondamentales sur l'administration
électronique et d'indiquer les domaines
d'application
de
l'administration
électronique dans les bibliothèques
universitaires.

 ولظا،نؽغاً للخعوعً الخننولوجي الؿغيق
 ومق العلب اإلاتزايض،الانفجاع اإلافلوماحي النبير
 ـغفذ،ـلى اإلافلوماث بأنجق وأؾهل العغق
اإلانخباث الجامفيت حمييراث واؾفت ـلى جميق
 ؾواء ـلى مؿخوىً نوؿ وقهل،اإلاؿخوياث
اإلاصاصع اإلافلوماجيت أو نوؿ الخضماث اإلانخبيت
ً وجبفاً لهظه الخعوعاث مان لؼاما،التي جقضمها
ـلى اإلانخباث الجامفيت جدؿين زضماةها
 وطلو من زالى،إلاواجهت هظه الخدضياث
 في هظا ؤلاظاع جأحي.جعبيقها لإلصاعة ؤلالنترونيت
هظه الوعقت البدثيت لدؿلغ الضوء ـلى بفض
ألاؾاؾياث خوى ؤلاصاعة ؤلالنترونيت مق ؤلاقاعة
إلى مجاالث جعبيق ؤلاصاعة ؤلالنترونيت في
ً.اإلانخباث الجامفيت

Mots-clés :l'administration
électronique, des bibliothèques
universitaires.

، ؤلاصاعة ؤلالنترونيت:الك ــلماث اإلافخاحـيت
.اإلانخباث الجامفيت
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جمهيد
حفخب ررر اإلانخب رراث الجامفي ررت الغلي ررزة ألاؾاؾ رريت إلاسخلر ر م ؾؿ رراث الخفل رري الف ررالي
والبدر ررم الفلعر رري ،ويفر رروص ؾر رربب طلر ررو إلر ررى ّأن هر ررظه اإلانخبر رراث ،جقر ررض زر ررضماةها لف ر ررت
الجامفيين وه الباخثون والضاعؾرون ،وهاجران الف خران جمرثالن زالملرت اإلاجخمرق ،لمرا
ُ
حفر ررض اإلانخبر رراث الجامفير ررت مر ررن اإلا ؾؿر رراث الفلمير ررت التر رري حؿر ررمى إلر ررى جقر ررضي زر ررضماث
اإلافلوم ر رراث ومص ر رراصعها إل ر ررى اإلاجخم ر ررق ال ر ررظ جق ر ررو ـل ر ررى زضمخ ر ر  ،و ؽه ر رروع الخقني ر رراث
ؤلالنتروني ررت بم ررا فحه ررا أجه ررؼة الااؾر ررو ومهوناةه ررا وق رربهاث اإلافلوم رراث والاجصر رراالث
أملرربذ لؼامررا ـلررى اإلانخبرراث الجامفيررت إـرراصة النؽررغ فرري أؾرراليهها وإجغاءاةهررا وؾياؾرراةها
وأنؽمتهررا بالضعجررت الترري ججفلهررا حؿررخجيب وجخفاـررل إيجابيررا مررق الخميرراث الخننولوجيررت
التي ال يمنن برأ خراى مرن ألاخرواى ججاهلهرا أو الخمانراي ـجهرا  .فقرض لرؼث جننولوجيرا
اإلافلوم رراث والاجص رراى مسخل ر جوان ررب الفم ررل ف رري اإلانخب رراث الجامفي ررت ،ونديج ررت له ررظا
الخمير فقض انخقل أؾرلو الفمرل فري هرظه ألازيررة مرن ألاؾرلو الخقليرض الرظ دفخمرض
ـلررى اإلافررامالث الوعقيررت وؤلاجرغاءاث الغوجيألايررت إلررى ألاؾررلو ؤلالنترونرري الررظ ُدفررض مررن
ض ر ر ررغوعياث اإلانخب ر ر رراث الفص ر ر ررغيت وال ر ر ررظ بضون ر ر ر ال حؿ ر ر ررخعيق ه ر ر ررظه ألازي ر ر رررة ض ر ر ررمان
الاؾررخسضا ألافضررل إلاواعصهررا والاعجقرراء بمؿررخوى أصااهررا ،مررن هررظا اإلانعلررق جرراءث هررظه
الوعق ر رت البدثير ررت بمر ررغم ؤلاإلار ررا بجمير ررق الجوانر ررب اإلاخفلقر ررت بموضر رروؿ جعبير ررق ؤلاصاعة
ألازي رررة ف رري
ؤلالنتروني ررت ف رري اإلانخب رراث الجامفي ررت ،وطل ررو نؽ رغا لل ررضوع ال ررظ ج صي ر ه ررظه ً
مجاالث الخفلي الجاممي والبدم الفلعيً .
إشكاليت الدراست ً
انعالقا مما يدقق جعبيق ؤلاصاعة ؤلالنترونيت ـلى اإلانخباث الجامفيت من مؼايا
ونخائج إيجابيت ،ال ّؾيما في ؼل الخوؾق في اؾخسضا الخقنياث الاضيثت ،جخطح
ؤلاقهاليت الغئيؿيت لهظه الضعاؾت من زالى الؿ اى الخالي:

كيف ًمكن جطبيم ؤلادارة ؤلالكتروهيت في اإلاكخباث الجامػيت وبما ًخماش ى مؼ
اإلاسخجداث الخكنولوجيت الحدًثت؟
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وبمغم ؤلاإلاا بجميق النواحي التي يخضمجها الؿ اى الغئيساي نعغح ألاؾ لت الفغـيت
الخاليتً 8
 ماطا حفني ؤلاصاعة ؤلالنترونيت ،وما هي مباصاها؟ ما اإلاقصوص باإلانخباث الجامفيت وما هي أنواـها؟ ما هي اإلاجاالث الغئيؿيت لخعبيق ؤلاصاعة ؤلالنترونيت ـلى مؿخوى اإلانخباثالجامفيت؟
 ما أه آلالياث التي يمنن من زاللها جففيل جعبيقاث ؤلاصاعة ؤلالنترونيت ـلىمؿخوى م ؾؿاث اإلانخباث الجامفيت؟
ؤهميت الدراست
حؿ ررخمض ه ررظه الضعاؾ ررت أهميته ررا م ررن اإلاوض رروؿ ال ررظ جدناول ر  ،خي ررم ُدف ررض موض رروؿ
ؤلاصاعة ؤلالنترونيررت مررن بررين اإلاواضرريق خضيثررت الخعبيررق فرري خقررل اإلانخبرراث الجامفيررت ،
لما جندؿب هظه الضعاؾت أهميتها من القيمت الففليت للرضوع الرظ جقرو بر اإلانخبراث
الجامفي ررت ،باـخب رراع أن ه ررضفها الغئيس رراي ه ررو جق ررضي ز ررضماةها والقي ررا بأنك ررعتها ب ررأـلى
بنف رراءة وففالي ررت ممننخ ررين ،وطل ررو لخضم ررت أه ررضا اإلا ؾؿ ررت الجامفي ررت بعغيق ررت أل ررر
اقخصاصيتًً .
ؤهداف الدراست
بناءا ـلى جدضيض إقهاليت الضعاؾت فإن المغم ألاؾاساي مجها يخمثل في النقاط
الخاليتً 8
 جقررضي ؤلاظرراع اإلافرراهيعي لررإلصاعة ؤلالنترونيررت لأؾررلو إصاع خررضيم ،مررن خيررماإلافهو ومجاالث الخعبيق ـلى مؿخوى اإلانخباث الجامفيت؛
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 إبغاػ قهل اإلاماعؾاث الففليت لخعبيقاث ؤلاصاعة ؤلالنترونيت ـلى اإلانخباثالجامفيت؛
 الخف ررغ ـل ررى أه ر الخد ررضياث الت رري جواجهه ررا اإلانخب رراث الجامفي ررت ف رري ؼ ررل البي ررتؤلالنترونيت؛
 جقضي جملت من الخوملياث التي من قأثها أن حؿاه في ضمان الخعبيقالصايذ الفملي لإلصاعة ؤلالنترونيت ـلى مؿخوى اإلانخباث الجامفيت.
ؤوال :ماهيت ؤلادارة ؤلالكتروهيت
جمثرل ؤلاصاعة ؤلالنترونيرت اججاهرا جضيرضا وع مرا ليرر مرألو مرن ؤلاصاعة ،نر يقرو
ـلى أؾـ ومبراص مسخلفرت ـمرا مران مخفراع ـلير  ،بفرضما لر حفرض ؤلاصاعة الخقليضيرت
قرراصعة ـلررى الاؾررخجابت إلاخميرراث الفصررغ ومخعلباجر  ،مررن هررظا اإلانعلررق ؾرريخ مررن زررالى
هررظا اإلادرروع بيرران مفهررو ؤلاصاعة ؤلالنترونيررت ومباصاهررا ،لمررا ؾرريخ لررظلو إب رغاػ الفررغق
بين ؤلاصاعة الخقليضيت وؤلاصاعة ؤلالنترونيتًً .
 .5حػريف ؤلادارة ؤلالكتروهيت
دًفض مصعلح ؤلاصاعة ؤلالنترونيت ) )Electronic Managementمن بين
اإلاصعلااث الفلميت الاضيثت في مجاى الفلو ؤلاصاعيت والتي جؼايض الاهخما ب زالى
الفقضين ألازيرين؛ مما أصى إلى ؼهوع الفضيض من الخفاعي لهظا اإلاصعلح والتي
ازخلفذ بازخال جسصصاث الباخثين وازخال وجهاث نؽغه  ،وماػاى هظا
اإلافهو في مغخلت الخعوع وؤلالدكا  ،وفيما يلي بفضا من جلو الخفاعي التي
وعصث بكأن مصعلح ؤلاصاعة ؤلالنترونيتً 8
حفغ ؤلاصاعة ؤلالنترونيت بأثها" 8الفمليت ؤلاصاعيت القائمت ـلى ؤلامهاناث اإلاخميزة
لإلنترنذ وقبهاث ألاـماى في الخسعيغ والخنؽي والخوجي والغقابت ـلى اإلاواعص
والقضعاث الجوهغيت للمنؽمت وآلازغين بضون خضوص من أجل جدقيق أهضا
اإلانؽمت" .5يخطح من زالى هظا الخفغي ما يليً 8
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 أن ؤلاصاعة ؤلالنترونيت هي ـمليت إصاعيت حكمل وؼائوالخوجي والغقابت؛
 أن البفض ؤلالنتروني في مصعلح ؤلاصاعة ؤلالنترونيت يخمثل في ؤلامهاناثالخننولوجيت التي جوفغها قبنت ؤلانترنذ وقبهاث ألاـماى ألازغى؛
 أن وؼائ ؤلاصاعة ؤلالنترونيت ال يقخصغ جعبيقها ـلى القيا با ـماى الضازليتللمنؽمت ،وإنما يمخض لظلو إلنجاػ ألاـماى الخاعجيت للمنؽمتً .
لما ـغفذ منؽمت الخفاون ؤلاقخصاص والخنميت ؤلاصاعة ؤلالنترونيت ـلى أثها8
"إؾخسضا لخننولوجيا اإلافلوماث والاجصاالث وال ؾيما قبنت ؤلانترنذ لأصاة حؿمذ
بالوملوى إلى إصاعة أفضل" .0خؿب هظا الخفغي فإن ألاؾاؽ الظ جقو ـلي
ؤلاصاعة ؤلالنترونيت هو اؾخسضا جننولوجيا اإلافلوماث والاجصاالث وزاملت قبنت
ؤلانترنذً .
وهناك حفغي آزغ لإلصاعة ؤلالنترونيت والظ يصفها بأثها " 8إصاعة مواعص
مفلوماجيت حفخمض ـلى ؤلانترنذ وقبهاث الاجصاى جميل أل ر من أ وقذ مضاى إلى
ججغيض وإزفاء ألاقياء وما يغجبغ بها إلى الاض الظ أملبذ عأؽ اإلااى اإلافغفي هو
الفامل ألال ر ففاليت في جدقيق أهضافها ،وألال ر لفاءة في اؾخسضا مواعصها" .3يغلؼ
هظا الخفغي ـلى عأؽ اإلااى اإلافغفي ،وهظا إن ّصى ـلى شايء فإنما ّيضى ـلى ألاهميت
النبيرة التي أملبدذ جولحها اإلانؽماث اإلافاملغة للاصيلت اإلافغفيت بهض إلدؿا
ألبر قضع ممنن مجها ،مق خؿن الخفامل مفها واؾخماللها بكهل أمثلً .
لما يغى بفض الباخثين أن ؤلاصاعة ؤلالنترونيت هي" 8بمثابت مجموـت من
النياناث جخفامل بنفاءة وففاليت من زالى اؾخسضا مجموـت أنؽمت وآلياث
جننولوجيا اإلافلوماث وؤلاجصاالث فائقت ومخقضمت صاء ألاـماى بكهل منؽ
وصقيق" . 4خؿب هظا الخفغي فإن ؤلاصاعة ؤلالنترونيت هي منؽومت إلنترونيت
مخهاملت صازل اإلانؽمت ،هضفها الغئيساي هو إنجاػ ألاـماى بنفاءة وففاليتً .
الخسعيغ والخنؽي
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إن الواقق يوضح أن ؤلاصاعة ؤلالنترونيت ليؿذ أـماال يخ إنجاػها من زالى
اؾخسضا جننولوجيا اإلافلوماث والاجصاالث ـلى لغاع قبنت ؤلانترنذ ،أو ـبر
الكبنت الضازليت إلانؽمت ما (ؤلانترانذ) ،وأيضا ليؿذ فقغ ـمليت جباصى للملفاث
واإلافلوماث صازل منؽمت ما أو بيجها و ين ليرها من اإلانؽماث (ؤلالؿترانذ)،
فاإلافهو الاقيقي لإلصاعة ؤلالنترونيت هو " 8إؾخسضا جننولوجيا اإلافلوماث
والاجصاالث في جدؿين أصاء اإلانؽماث وعفق لفاءةها وحفؼيؼ ففاليتها في جدقيق
ألاهضا اإلاغجوة مجها"ً.5
من زالى الخفاعي الؿابقت الظلغ ،يمنن القوى أن ؤلاصاعة ؤلالنترونيت هي8
إؾخسضا جننولوجيا اإلافلوماث وؤلاجصاى من ظغ اإلانؽماث ،وطلو بهض جعويغ
أصااها والقيا بوؼائفها إلنترونيا وملوال إلى جدقيق أهضافها بأـلى لفاءة وففاليت
ممننخينً .
 .0مبادئ ؤلادارة ؤلالكتروهيت
حفخمض ؤلاصاعة ؤلالنترونيت ـلى مجموـت من اإلاباص نلخصها فيما يليً 68
جلدًم ؤحسن الخدماث  8وهظا الاهخما يخعلب زلق بي ت ـمل فحها جنوؿ من
اإلاهاعاث والنفاءاث اإلاهيأة مهنيا الؾخسضا الخننولوجيا الاضيثت ،بكهل دؿمذ
بالخفغ ـلى مل مكهلت ج حشخيصها ،وضغوعة انخقاء اإلافلوماث خوى جوهغ
اإلاوضوؿ ،والقيا بخدليالث صقيقت ،وملاصقت للمفلوماث اإلاخوفغة ،مق جدضيض نقاط
القوة والضف واؾخسالص النخائج ،واقتراح الالوى اإلاناؾبت لهل مكهلتً .
 التركيز غلى النخائج :خيم ينصب اهخما ؤلاصاعة ؤلالنترونيت ـلى جدويل ألافهاع
إلى نخائج مجؿضة في أعم الواقق ،وأن جدقق فوائض للجمهوع في جسفي الفبء من
خيم الجهض ،واإلااى والوقذ ،وجوفير زضمت مؿخمغة ـلى مضاع الؿاـت.
 سهولت الاسخػمال وؤلاجاحت للجميؼ 8أ إجاخت جقنياث ؤلاصاعة ؤلالنترونيت
للجميق في أمالن الفمل واإلا ؾؿاث واإلانخباث...الخ ،لهي يخمنن الهل من الخواملل.
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 جخفيض الخكاليف :ويفني أن الاؾدثماع في جننولوجيا اإلافلوماث ،وحفضص
اإلانافؿين ي ص إلى جقضي الخضماث بأؾفاع منسفضت.
 الخغير اإلاسخمر 8وهو مبضأ أؾاساي في ؤلاصاعة ؤلالنترونيت ،بدن أثها حؿمى
بانخؽا ـلى جدؿين ما هو موجوص.
 .3الفرق بين ؤلادارة الخلليدًت وؤلادارة ؤلالكتروهيت
إن مل ميزة في ؤلاصاعة ؤلالنترونيت هي أمغ مانذ جفخقضه ؤلاصاعة الخقليضيت ،وي زغ
فقضه ؾلبا في أصااها وففاليت صوائغها ،ويمنن جدضيض أوج الازخال بين ؤلاصاعجين
ولو بكهل نؿبي وليـ معلق من زالى الجضوى الخاليً 8
الجدول ركم ( :)25الفرق بين ؤلادارة الخلليدًت وؤلادارة ؤلالكتروهيت
الخصنيفً
اإلايزةً
الوسائل
اإلاسخخدمتً
الوثائم
اإلاسخخدمتً
الحفظً
الوصول للبياهاثً

ؤلادارة الخلليدًتً

ؤلادارة ؤلالكتروهيتً

الاجصاالث اإلاباقغة ،واإلاغاؾالث
الوعقيتً.
وعقيتً.

قبهاث الاجصاى ؤلالنترونيتً.

ملفاث وعقيتً.
ملفو ت الوملوى بؿبب ل رة
اإلاؿدنضاث الوعقيتً.
أقل خمايت بؿبب ـض جوفغ نؽ
الحماًتً
خمايت اإلافلوماثً.
حفخمض ـلى اؾخمالى أمثل
درجت الاغخماد
لإلمهاناث اإلااصيت والبكغيت فيً
غلى ؤلامكاهاث
جدقيق أهضافهاً.
اإلاادًت والبشريتً

إلنترونيتً.
ملفاث إلنترونيتً.
ؾهولت الوملوى بؿبب جوافغ
قواـض بياناث ضخمت جضاً.
خمايت ـاليت جضا بؿبب جوفغ
نؽ خمايت اإلافلوماثً.
اؾخسضامها لخننولوجيا
اإلافلوماث والاجصاالث في
جدقيق أهضافهاً.
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جخميز بالخفاـل الؿغيق إط
جفاـل بعيء قض دؿخمغق أيا
الخفاغلً
يمنجها اؾخقباى ـضص لبير من
وأقهغ بؿبب ؤلاجغاءاث
العلباث أو الغؾائل في ػمن
البيروقغاظيتً.
قصير ،وإعؾاى عؾائل لفضص
لبيرً.
اقخصاصيت ـلى اإلاضى البفيضً.
مهلفت ـلى اإلاضى البفيضً.
الخكلفتً
قبهي مغنً.
هغمي جامضً.
هوع الخنظيمً
مدضوصيت ؾاـاث الضوا الغؾعي جقض زضماةها  82ؾاـت يوميا
مدة الخدمتً
وفق بغامج ُمفضة مؿبقا للغص
التي جقض فحها الخضمتً.
ـلى ظالبي الخضمتً.
جوصة ـاليت جضاً.
جوصة أقلً.
جودة الخدمتً
اإلاصدر 8من إـضاص الباخم باالـخماص ـلى 8أخمض مدمض لني  ،ؤلادارة ؤلالكتروهيت
بين النظريت والخطبيم ،اإلانخبت الفصغيت للألاكغ ،اإلانصوعة ،مصغ ،8006 ،ص
صً.11-13
مررا يالخررؾ مررن الجررضوى الؿررابق هررو أن الفنصررغ الررظ يصررنق الفرراعق بررين ؤلاصاعة
الخقليضيررت وؤلاصاعة ؤلالنترونيررت هررو" جننولوجيررا اإلافلومرراث والاجصرراالث" ،ولررظا اإلاؼايررا
التر رري يمندهر ررا لر ررإلصاعة فر رري ؼر ررل جبنحهر ررا لخلر ررو الخننولوجير ررا مر ررن جقلير ررل للجهر ررض والوقر ررذ
والخهلف ر ررت وجدؿ ر ررين لر ر ر صاء وج ر رروصة الخضم ر ررت ،إال أن هن ر رراك مل ر ررفو اث يمثله ر ررا الا ر ررل
ؤلالنتروني في ؤلاصاعة يمنن طلغ بفضا مجها في الفناملغ الخاليتً8
 جهلفت اقخناء ألاجهؼة ؤلالنترونيت الالػمت لظلو وجثبيتها؛ جهلفت جعويغ ألانؽمت اإلافلوماجيت والبرمجياث ومليانتها؛ جهلفت جهوين اإلاوؼفين أو جوؼياإلافلوماث والاجصاالث.

جقنيين مسخصين في مجاى جننولوجيا
511
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ثاهيا :ؤساسياث حول اإلاكخباث الجامػيت
حفخبر اإلانخباث الجامفيت من اإلافايير التي يمنن من زاللها جقيي وجقوي أصاء
اإلا ؾؿاث الجامفيت ،مما دؿخلؼ جوضيذ اإلاقصوص بهظه اإلانخباث والخفغي
بأهضافها وأنواـهاً .
 .5حػريف اإلاكخباث الجامػيت
ُـغفذ اإلانخباث الجامفيت ـنض النثير من اإلاسخصرين فري مجراى اإلانخبراث بخفراعي
مسخلفر ررت ،إال ّأن هر ررظه الخفر رراعي جخفر ررق فر رري مجملهر ررا ـلر ررى ّأن اإلانخبر رراث الجامفير ررت هر رري
منخب رراث جابف ررت إلا ؾؿ رراث الخفل رري الف ررالي بمسخل ر أنواـه ررا ،وله ررا صوع ه ررا ف رري جنمي ررت
البدم الفلعي وزضمت اإلاجخمق ،وفيما يلي بفضاً مجهاًً 8
اإلانخب ر ررت الجامفي ر ررت ف ر رري حفغيفه ر ررا البؿ ر رريغ 8ـب ر رراعة ـ ر ررن إخ ر ررضى ؤلاصاعاث الخابف ر ررت
للجامف ررت ،حفخم ررض ـلحه ررا ه ررظه ألازي رررة ف رري أصاء عؾ ررالتها وجدقي ررق أه ررضافها اإلاسخلف ررت ف رري
مج ر رراى 8الخفل ر رري  ،والبد ر ررم الفلع ر رري ،وزضم ر ررت اإلاجخم ر ررق ،وحؿ ر ررخمض اإلانخب ر ررت الجامفي ر ررت
وجوصهررا وأهررضافها مررن الجامفررت طاةهررا ،لمررا أن عؾررالتها هرري جررؼء ال يخج رؼأ مررن عؾررالت
الجامفتً .7
أمر ررا اإلاوؾر رروـت الفغ ير ررت إلاصر ررعلااث ـل ر رو اإلانخبر رراث واإلافلومر رراث ففغفتهر ررا ّ
بأثهر ررا8
منخبررت أو نؽررا مررن اإلانخبرراث جألاكر وجضـمر وجررضيغه الجامفرراث إلاقابلررت الاخخياجرراث
اإلافلوماجيررت للعلبررت وهي ررت الخررضعيـ والبرراخثين ،لمررا حؿررانض برغامج الخررضعيب وألابدررار
والخضماثً.8
وف رري حفغي ر آز ررغ ه رري 8جل ررو اإلانخب رراث أو مجموـ رراث اإلانخب رراث الت رري جألاك ررأ وج ررضاع
وجم ررو ًى م ررن قب ررل الجامف رراث أو الهلي رراث أو مفاه ررض الخفل رري اإلاسخلف ررت وطل ررو لخق ررضي
اإلافلوم ر رراث والخ ر ررضماث اإلانخبي ر ررت اإلاسخلف ر ررت للمجخم ر ررق ألام ر رراصيعي اإلاه ر ررونً م ر ررن العلب ر ررت
وألاؾرراجظة وؤلاصاعيررين الفرراملين فرري هررظه اإلا ؾؿرراث ألاماصيميررت ،وطلررو مررن أجررل صـ ر
الفمليت الخفليميت والبدم الفلعيً .9
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بأثها 8م ؾؿت زقافيت ـلميرت حفمرل ـلرى زضمرت مجخمرق مرن العلبرت
لظلو ـغفذ ًّ
وألاؾر رراجظة والبر رراخثين ،وطلر ررو بتزوير ررضه باإلافلوم ر رراث التر رري يدخاجوثهر ررا فر رري صعاؾ ر رراةه
وأـم رراله م ررن النخ ررب وال ررضوعياث واإلاعبوـ رراث ألاز ررغى ،إض ررافت إل ررى اإلا ررواص الؿ ررمفيت
والبصغيت وحؿهيل اؾخسضامه لهاً .52
وهنراك مرن ينؽرغ إلحهرا ـلرى ًّأثهرا 8طلرو الجرؼء مرن إخرضى م ؾؿراث الخفلري الفررالي
ال ررظ يس ررض مجخمف ررا مفين ررا ،يخمث ررل ف رري العلب ررت والب رراخثين وأـض رراء هي ررت الخ ررضعيـ
بالجامفت ،وجقو بجمق اإلافلوماث وجنؽري وحؿريير جرضاوى مجموـاةهرا لخرضـي اإلانرا
الضعاؾيت والبدور صازل الجامفتً.55
م ررن ز ررالى الخف رراعي الؿ ررابقت يمن ررن الق رروى ّأن اإلانخب رراث الجامفي ررت ه رري إخ ررضى
ؤلاصاعاث الغئيؿر ر رريت اإلاالػمر ر ررت للم ؾؿر ر رراث الجامفير ر ررت ،مر ر ررن أجر ر ررل مؿر ر ررانضة الفملير ر ررت
الخفليمي ررت والبدثي ررت فحه رراً ،ول ررظا اإلاؿ رراهمت ف رري جدقي ررق أه ررضا وألر رغام اإلا ؾؿ رراث
أن نج ر رراح هر ررظه ألازير رررة يق ر رراؽ بمر ررضى نجر رراح منخباةهر ررا فر رري جق ر ررضي
الجامفير ررت ،خير ررم ّ ً
زضماةها والقيا بوؼائفها بنفاءة وففاليتً.
 .0ؤهداف اإلاكخباث الجامػيت ً
حؿ ررمى اإلانخب رراث الجامفي ررت إل ررى جدقي ررق مجموـ ررت م ررن ألاه ررضا الغئيؿ رريت أهمه ررا
مؿررانضة الفمليررت الخفليميررت فرري الجامفررت ،وحشررجيق البدررم الفلعرري وصـمر بررين العلبررت
وأـضرراء هي ررت الخررضعيـ ،واإلاؿرراهمت فرري البنرراء الفنررغ للمجخمررق وزضمخ ر  ،50ويمنررن
جدقيق هظه ألاهضا من زالى قيامها بالوؼائ والألاكاظاث الخاليتً 538
 إصاعة وجنمير ررت اإلاجموـر رراث بمر ررا يضر ررمن جر رروفير مصر رراصع اإلافلومر رراث الالػمر ررت لقير رراالجامفت بمهامها في الخفلي والبدم؛
 -جنؽي اإلاصاصع واإلاجموـاث من زالى الضبغ والخدليل والافؾ والصيانت؛
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 جقررضي الخررضماث اإلانخبيررت واإلافلوماجيررت ،ومررا يخضررمن طلررو مررن زررضماث ؤلاـرراعةبأق ر ر ررهالها اإلاسخلف ر ر ررت والخ ر ر ررضماث اإلاغجفي ر ر ررت وؤلاعق ر ر رراصيت وؤلاـالمي ر ر ررت واؾ ر ر ررترجاؿ
اإلافلوماث وليرها؛
 الخفر رراون والخألاؿر رريق وجبر رراصى اإلافلومر رراث الفلمير ررت مر ررق اإلانخبر رراث ـامر ررت واإلانخبر رراثالجامفير ررت زاملر ررت ـلر ررى اإلاؿر ررخوى الر رروظني وزاعج ر ر واإلاؿر رراهمت فر رري إنجر رراح قر رربنت
اإلافلوماث الوظنيت؛
 زضمت اإلانا الخفليميت وصـ اإلاقغعاث الفلميرت ومؿراـضة ألاؾراجظة والبراخثينفي إـضاص صعوؾه وأبداته ؛
 ةهي ررت أفض ررل الك ررغوط والوؾ ررائل اإلاؿ رراـضة ـل ررى اإلاعالف ررت والضعاؾ ررت والبد ررمالفلعي؛
ألايا الضعاؾيت في مجاى اإلانخباث؛
 جنؽي اإلافاعم والنضواث و ً جوؼي الوؾرائل الخننولوجيرت الاضيثرت للاصروى ـلرى اإلافلومراث ،والفمرل ـلرىجنميت زضماث اإلافلوماث لدؿخجيب الخخياجاث مسخل الباخثين؛
 البدر ررم والخعر ررويغ ًوجر ررضعيب العلبر ررت ـلر ررى خؿر ررن اؾر ررخسضا اإلانخب ر راث ووؾر ررائلهاالفنيت الاضيثت ومصاصعها ومسخل زضماةها وإعقاصه 54؛
 جررضعيب الفرراملين ف ري خقررل اإلانخبرراث الجامفيررت مررن ليررر اإلاخسصصررين بهررض عفررقمؿررخواه اإلا،رري ،وطلررو ـررن ظغيررق ـقررض النررضواث واإلا ر جمغاث والررضوعاث الخضعيبيررت
ًومل ما دؿاه في جعويغ اإلانخباث واإلافلوماثً .55
 .3ؤهواع اإلاكخباث الجامػيت
بصفت ـامت جقؿ اإلانخباث الجامفيت إلى ألانواؿ الخاليتً 8
ؤ .اإلاكخباث اإلاركزيت 8هي اإلانخباث الغئيؿيت للجامفت ،وـاصة ما يهونً موقفها في
وؾغ الجامفت وليـ في أظغافها ،وجقو بمها ؤلاصاعة الفامت للمنخباث الجامفيت،
خيم جخولى مهمت ؤلاقغا ـلى جميق أنواؿ اإلانخباث ألازغىً اإلاوجوصة بالجامفت،
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موثها هي التي جؼوصها بالوزائق والنخب ووؾائغ اإلافلوماث اإلاسخلفت ،وطلو ّنً
اقخناء مواص اإلافلوماث يخ بكهل مغلؼ ً ـلى مؿخوىً هظه اإلانخباث ،لما ًّأثها
جخنفل بجانب الخأظير أ جوؼي اإلانخبيين وجوػيفه ـلى اإلانخباث اإلاوجوصة
بالجامفت ،باإلضافت إلى الجوانب ألازغىً الفنيت والخنؽيميت والفلميت ولالباً ما
حؿاه اإلانخباث اإلاغلؼيت بكهل ففاى في اقتراح الالوىً الفنيت ،ووضق النؽ
وجدضيض الفالقاث بين اإلانخباث ًوإصاعاث الهلياث وألاقؿا  ،وجنؽي الألاكاظاث
الفلميت اإلاسخلفت من 8ملخقياث ،نضواث ،مداضغاث ومفاعم وليرها ،وبكهل ـا
فإن اإلانخباث اإلاغلؼيت هي الواجهت الاقيقيت لجميق اإلا ؾؿاث الخوزيقيت اإلاوجوصة
ًّ
بالجامفت.56
ب .مكخبت الكلياث 8وهي اإلانخباث التي جسض الخسصصاث اإلاوجوصة في ملياث
مدضصة ،ومن فوائضها أثها جدقق الاؾخفاصة اإلاكترلت بين الباخثين وألاؾاجظة وظلبت
الضعاؾاث الفليا الخابفين ل قؿا اإلاكهلت للهلياث.
ث .مكخباث ألاكسام واإلاػاهد :جوجض في بفض ألاخيان وةهض إلى زضمت ألاؾاجظة
والعلبت الخابفين للقؿ أو اإلافهض ،وجنعي مجموـاةها وزضماةها في زضمت جسصصاث
هظه ألاقؿا واإلافاهضً .
 .4مجخمؼ اإلاسخفيدًن من اإلاكخباث الجامػيت
يخهونً هظا اإلاجخمق من أفغاص مخجانؿين أماصيميا ،ويسخل مجخمق اإلاؿخفيضين
من اإلانخباث الجامفيت ـن مجخمق اإلانخباث ألازغىً من خيم مون أماصيمياً في
الضعجت ألاولى ،ومخجانؿاً إلى خض ما ،ويخميز بمؿخوىً ـالي من الثقافت والفل ،
ويخأل هظا اإلاجخمق منً 578
 العلبت بمسخل مؿخوياةه ألاماصيميت وجسصصاةه ؛ أـضاء الهي ت الخضعيؿيت في الجامفت؛ أـضاء الهي ت ؤلاصاعيت والفاملونً في الجامفت؛511
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خقررو ًى اإلافغفررت ،وظلبررت الضعاؾرراث الفليررا ؾررواء مررن صازررل

 البرراخثو ًن فرري مسخلرالجامفت أو زاعجها؛
 بفض ألافغاص من الهي ت ؤلاصاعيت واإلاجخمق اإلادلي.إن اإلانخبرراث الجامفيررت جسخلر فرري زررضماةها للمؿررخفيضين مررن مجررغص الؿررماح لهر
ًّ
الاؾخفاصة الهليت من مصاصعها وزضماةهاًً ً .
باالؾخسضا الضازلي إلاصاصع اإلافلوماث إلى ً
ثالثا :جطبيلاث ؤلادارة الالكتروهيت في اإلاكخباث الجامػيت
ّإن جعبيق ؤلاصاعة ؤلالنترونيت في اإلانخباث الجامفيت ل يأحي من فغاك ،وإنمرا مران
نديجررت ؾرربا وـوامررل صففتهررا لررظلو ،وـلير زصررت هررظا اإلادرروع للخفررغ ـلررى أهر
أؾبا ومجاالث وجدضياث هظا الخعبيقً .
 .5دوافؼ جطبيم ؤلادارة ؤلالكتروهيت في اإلاكخباث الجامػيت
هناك مجموـت من ألاؾبا والفوامرل ألاؾاؾريت التري صففرذ اإلانخبراث الجامفيرت
ـلر ررى ازر ررخال أنواـهر ررا إلر ررى إصزر رراى الخقنير رراث الاضيثر ررت فر رري أنكر ررعتها وـملياةهر ررا ،هر ررظه
ألاؾبا يمنن جلخيصها في الفناملغ الخاليتً 588
 الخسفي ر مررن أـبرراء ألاـمرراى اليضويررت والغوجيألايررت وجعررويغ إنخاجيررت الفمررل بأقررلـضص ممنن من الفاملين؛
 جع ررويغ الخ ررضماث اإلانخبي ررت واإلافلوماجي ررت والاؾ ررخفاصة م ررن ز ررضماث الاؾ ررخسالصوالخنك رري آلالي ررت زامل ررت ف رري مج رراى ال ررضوعياث الفلمي ررت ومؿخسلص رراةها ومص رراصع
اإلافلوماث لير الخقليضيت؛
 الاؾخفاصة من زضماث بنوك اإلافلوماث وقواـض بياناةها والوملوى إلرى اإلافلومراثواؾترجاـها و ثها ونسخها بؿهولت وؾغـت؛
 -جوفير النفقاث وجقضي زضماث أفضل بخهالي أقل؛
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 إيجرراص خررل إلاكررهلت اإلاهرران بؿرربب قلررت اإلاؿرراخت ًوالترري حفرراني مجهررا بفررض اإلانخبرراثالجامفيت؛
 موالبرت جعروع مجخمرق اإلافلومراث والثرروعة اإلافلوماجيرت والاؾرخفاصة مرن جننولوجيررااإلافلوماث وؤلاجصاى في جعويغ البدم الفلعي؛
 جطررخ ؤلانخرراف الفنررغ وؼهرروع ـلررو جضيررضة ليررر مفغوفررت ؾررابقا جبفهررا جنرروؿ فرريأق ررهاى مص رراصع اإلافلوم رراث المي ررر مفغوفر ررت ؾ ررابقا ،وػي رراصة الخوجر ر ند ررو البدر ررور
الفلميت؛
 حمير خاجاث اإلاؿخفيضين من اإلانخباث الجامفيت التي أزظث ظابفاً جضيضاً؛ الخوج ندو بناء مجخمفاث مفلوماث جهون اإلافلوماث ألاؾاؽ فحها.بناء ـلى ما جقض  ،يمنن جوضيذ ألاؾبا الؿابقت من زالى الكهل الخاليً 8
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الشكل ركم ( :)25ؤسباب دخول الخلنياث ؤلالكتروهيت إلى اإلاكخباث الجامػيت
ً
ً

تضخم

ً
ً
ً
ً
ً

تطور

اإلنتاج

تغير حاجات

مجتمع

الفكري.

المستفيدين.

المعمومات.
بناء

ضيق المكان
أو المساحة
المخصصة.

مجتمعات

أسباب دخول تكنولوجيا

المعمومات واإلتصال إلى

المعمومات.

المكتبات الجامعية.

أعباء األعمال

ترشيد

اليدوية.

النفقات.
اإلستفادة من
خدمات بنوك
المعمومات.

تطوير
الخدمات

المكتبية.

اإلاصدر :ـماع ـبض اللعي ػين الفابضين ،جحدًاث جكنولوجيا الاجصاالث الحدًثت
وجإثيرها غلى اإلاكخباث ألاكادًميت والػاملين فيها ودور ؤكسام اإلاػلوماث واإلاكخباث
في مواجهتها ،مليت آلاصا  ،جامفت اإلاوملل ،الفغاق ،8038 ،ص ،868مخاح ـلى
اإلاوقق. http://www.iasj.net 8

 .0مجاالث جطبيم ؤلادارة ؤلالكتروهيت في اإلاكخباث الجامػيت
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ّإن جعبيقاث ؤلاصاعة ؤلالنترونيت ـلى مؿخوى مل قؿ من أقؿا اإلانخباث
الجامفيت يمنن جوضيدها من زالى الجضوى الخاليً 8
الجدول ركم ( :)20جطبيلاث ؤلادارة ؤلالكتروهيت في ألاكسام ؤلاداريت للمكخباث
الجامػيت

اللسمً
كسم ألاماهت
الػامت للمكخبت

الخطبيلاث ً
جدغيغ اإلاغاؾالث البريضيت والنخب الغؾميت إلنترونيا الصاصعة
والواعصة للمنخبت ،فضال ـن إصاعة ق ون اإلانخبتً .

كسم الاسخالم الدسجيل آلالي إلاصاصع اإلافلوماث الواعصة للمنخبت في السجل
الفا للمنخبت وإـعاء أعقا حؿلؿليت لها ،وجدضيض قوائ
والتزويد
باإلاصاصع التي جدخاجها اإلانخبتً.
إـضاص سجالث آليت أعقيفيت وحفغيفيت بالفاملين في اإلانخبت
شػبت إدارة شؤون
وجدضيض اإلاها اإلاناظت به ومهان ـمله ومخابفت ق وثه
اإلاوارد البشريت
الفمليت من خيم الغاجب ومنذ ؤلاجاػاث والنقل الوؼيفي بين
للمكخبت
ألاقؿا ولير طلوً .
كسم ؤلاجراءاث إصزاى البياناث الخاملت بفهغؾت وجصألاي مصاصع اإلافلوماث
الفنيت (الفهرست في اإلانخبت في قاـضة بياناث جاهؼة بالفهغؽ آلالي الفا
للمنخبت فضال ـلى إـضاص فهاعؽ بعاقيت معبوـت آلياً .
والخصنيف)
إـضاص النماطف الخاملت باؾخماعاث ؤلاـاعة الخاعجيت وإـضاص
بعاقاث آليت لإلـاعة صازل اإلانخبت وزاعجها وإـضاص إخصائيت
كسم ؤلاغارة
باإلاؿخفيرين يوميا ،وجدضيض النخب التي ج إـاعةها والنخب
حجؼها،
ً
التي ج اؾترجاـها يوميا ،وجدضيض جلو التي ج
َ
وجدضيض الفقو اث في خالت الخأزير في اؾترجاؿ النخب فضال
ـلى جدضيض أمالن وجوصها وخفؽها صازل مساػن اإلانخبتً.
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كسم اإلاراجؼ

كسم الدورياث

كسم الرسائل
وألاطروحاث
الجامػيتً

شػبت الخػلم
اإلاسخمر ً
وحدة البحث آلالي
والنظم آلاليتً

د /سمير عماري

إـضاص قاـضة بياناث بالنخب اإلاغجفيت جغجبغ بالفهغؽ آلالي
الفا للمنخبت ،بديم جبين هظه القاـضة ـضص النخب
اإلاغجفيت اإلاوجوصة في اإلانخبت وحفغ بها من زالى الفهغؽ
الفا للمنخبت ،وإـضاص إخصائيت بغواص القؿ واإلاؿخفيضين
من مصاصعهً.
إـضاص قاـضة بياناث بالضوعياث جغجبغ بالفهغؽ آلالي الفا
للمنخبت وجبين هظه القاـضة ـضص الضوعياث اإلاوجوصة في
اإلانخبت وحفغ بها من زالى الفهغؽ الفا للمنخبت ،وإـضاص
إخصائيت بغواص القؿ واإلاؿخفيضين من الضوعياث وجدضيض
الضوعياث ألال ر اؾخفماالً.
إـضاص قاـضة بياناث بالغؾائل وألاظغوخاث الجامفيت جغجبغ بالفهغؽ
آلالي الفا للمنخبت وجبين هظه القاـضة ـضص الغؾائل وألاظغوخاث
الجامفيت اإلاوجوصة في اإلانخبت وحفغ بها من زالى الفهغؽ الفا
للمنخبت ،وإـضاص إخصائيت بغواص القؿ واإلاؿخفيضين من الغؾائل
وألاظغوخاث الجامفيت  ،فضال ـلى جوفير زضمت اؾخألاؿار ألاقغاص
الخاملت بالغؾائل وألاظغوخاث الجامفيت للمؿخفيضين مجهاً.

مخابفت ظباـت البدور والضعاؾاث وألاصلت التي جصضعها
اإلانخبت فضال ـلى مخابفت اقتراك اإلاوؼفين في الضوعاث
الخضعيبيتً .
جوفغ زضمت البدم آلالي في الفهغؽ الفا للمنخبت والبدم في قواـض
اإلافلوماث الجاهؼة من النخب والضوعياث الالنترونيت وليرها من
مصاصع اإلافلوماث الالنترونيت اإلاخوافغة في اإلانخبت فضال ـلى جوفير
زضمت البدم في قبنت اإلافلوماث الفاإلايتً.

اإلاصدر 8من إغداد الباحث باإلغخماد ـلى 8هضى ـباؽ قنبر ،ميؿون ـضنان خامض ،مػوكاث
جطبيم ؤلادارة ؤلالكتروهيت في اإلاكخباث الجامػيت :جامػتي بغداد واإلاسدنصريت هموذجا ،مجلت
ألاؾخاط ،اإلاجلض ،08الفضص ،830الفغاق ،8032 ،ص صً.118،1118
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لما ججضع ؤلاقاعة إلى ّأن الخعبيق الصايذ لإلصاعة الالنترونيت في اإلانخباث الجامفيت
مغهون بمضى جوفغ الخقنياث وألاجهؼة الالنترونيت الاضيثت ووجوص قبنت لالجصاالث
والبرمجياث ونؽ اإلافلوماث الخاملت والالػمت والهافيت ،ووجوص الهواصع البكغيت
اإلاخسصصت والضـ اإلاالي للمنخباث ،وليرها من اإلاؿخلؼماث ألازغىً التي جخعلهها
اإلانخباث الجامفيت للخدوىً من النمغ الخقليض إلى النمغ الالنتروني.
 .3الخحدًاث التي جواجهها اإلاكخباث الجامػيت في البيئت ؤلالكتروهيت
جواج ر ر اإلانخبر رراث الجامفير ررت فر رري ؼر ررل مؿر رراـحها إلر ررى جعر ررويغ زر ررضماةها ختر ررى جوالر ررب
الاضازت واإلافاملغة ،مجموـت من الخدضياث ،يمنن إجمالها في آلاحيً 598
 زوعة اإلافلوماث التي جفغػ باؾرخمغاع لميراث هائلرت مرن اإلافلومراث الفلميرت ،خيرمال يمن ررن منخب ررت جامفي ررت ف رري الف ررال مهم ررا بلم ررذ إمهاناةه ررا اإلااصي ررت وموعصاه ررا
البكغيت خصغ مل ما يألاكغ؛
 جنوؿ أقهاى مصاصع اإلافلوماث الخقليضيت ،والؿمفيت البصغيت ،وؤلالنترونيت؛ جوفغ البضائل اإلانافؿت لها ماإلنترنذ مثال؛ جنوؿ اخخياجاث اإلاؿخفيضين ومعالهه وـمق جسصصاةه لميا وليفا؛ اعجفاؿ جهالي جوفير مصاصع اإلافلوماث؛ الاندكرراع الواؾررق للررضوعياث ؤلالنترونيررت وملررفو ت ازخيرراع مررا يررخالئ مررق خاجرراثاإلاؿخفيضين وإمهاناث اإلانخبت ،مق جوؾق الألاكغ ؤلالنتروني ـامت؛
 إنك رراء اإلانخب رراث الغقمي ررت أو م ررا دؿ ررعى أيض ررا باإلانخب رراث ؤلالنتروني ررت أو اإلانخب رراثالافتراضيت ،وما يخصل بها من مفالجت وجؼويض وجوفير اإلافلوماث وما إلحها؛
ألاهميت البالمت فري الخفلري الجراممي ،واـخباعهرا
 موالبت الوؾائغ اإلاخفضصة طاث ًمررن أه ر الوؾررائل اؾررخسضاما فرري نقررل اإلافلومرراث ختررى أملرربذ الفصررغ الارالي دؿررعى
بفصغ الوؾائغ اإلاخفضصة؛
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 ألاظغوخر ر رراث والغؾر ر ررائل الجامفير ر ررت ؤلالنترونير ر ررت ومر ر ررا يخصر ر ررل بهر ر ررا مر ر ررن جسر ر ررؼينواؾ ررترجاؿ وخق رروق م ر لفين وإصزاله ررا ف رري الك رربنت ووض ررفها بص رروعة مالئم ررت جد ررذ
الخصغ .
ّإن هرظا ملر دؿرخلؼ ـلررى اإلانخبرراث الجامفيرت أن حؿررخفض إلاواجهرت هررظه الخدررضياث
ب ر ررغوح ـالي ر ررت م ر ررن اإلاؿر ر ر وليت ،مم ر ررا يخعل ر ررب مجه ر ررا وض ر ررق جمي ر ررق إمهاناةه ر ررا اإلاخاخ ر ررت،
والاؾر ررخفضاص اإلار رراص والبكر ررغ ً إلاواجهر ررت جننولوجير ررا اإلافلومر رراث والاجصر رراى وجعوعاةهر ررا
اإلادؿاعـت والؿمي الؾخسضامها بأفضل لفاءة وأقل جهلفت ممننتً .
 .3مخطلباث النهوض باإلاكخباث الجامػيت في البيئت ؤلالكتروهيت
إن اإلانخب رراث الجامفير ررت ف رري ؼر ررل البي ررت ؤلالنترونير ررت حؿ ررخعيق أن جخفر ررضى اإلاهر رران
ًّ
بواؾعت اؾرخسضا الااؾرو وقربهاث اإلافلومراث التري جر ص صوعا مهمرا فري ع رغ هرظه
اإلانخبر رراث الجامفير ررت ومغافر ررق ومغالر ررؼ اإلافلومر رراث باإلا ؾؿر رراث الجامفير ررت بفضر ررها م ر ررق
بفررض ،بهررض جهرروين قرربنت مفلوماجيررت قويررت لخضمررت اإلاجخمررق الجرراممي بهررل أظياف ر ،
مررن زررالى جؼويررض العلبررت بالقررضع اإلاناؾررب مررن اإلافلومرراث والدؿررا الخب رراث اإلانخبيررت.
ولنن واقق الاراى ّأن هرظه اإلانخبراث الجامفيرت فري الرضوى الناميرت وزاملرت الفغ يرت مجهرا
يسخلر ـمرا هررو ؾرائض فري الررضوى اإلاخقضمرت ،وـلير جدخراف هرظه اإلانخبرراث الجامفيرت إلررى
جملت من ؤلاجغاءاث الهامت من أجل الجهوم بها ،هظه ؤلاجغاءاث جخمثل فيً 028
 جقر ررضي الر ررضـ اإلار ررالي اإلاسصر ررت لاوؾر رربت (أجمخر ررت) اإلانخبر رراث الجامفير ررت ضر ررمنأ ًولوياث وزعغ مخصلت لخدقيق أفضل النخائج؛
 -إـضاص البرمجياث اإلاناؾبت لاوؾبت أـماى اإلانخباث ومقخألاياةها؛
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 ج ر ررضعيب أمن ر رراء اإلانخب ر رراث واإلافلوم ر رراث م ر ررن أج ر ررل اؾ ر رردثماع أفض ر ررل لخننولوجي ر ررااإلافلومر ر ر رراث وؤلاجصر ر ر رراى وجعبيقاةه ر ر ر ررا وجعر ر ر ررويغ مهر ر ر رراعاث البد ر ر ر ررم والاجصر ر ر رراى م ر ر ر ررق
اإلاؿخفيضين؛
 ج ر ررضعيـ جننولوجي ر ررا اإلافلوم ر رراث وؤلاجص ر رراى ومهاعاةه ر ررا ألاؾاؾ ر رريت ـل ر ررى مؿ ر ررخوىاإلا ؾؿ رراث الجامفي ررت لبن رراء مجخم ررق ج رراممي مخق ررض ـلمي ررا وجقني را ،وم ررن ز ر مد ررو
ألاميت اإلافلوماجيت في الخفامل مق الخننولوجيا وجعبيقاةها؛
 جعر ر ررويغ قواـر ر ررض البيانر ر رراث اإلاسؼنر ر ررت ـلر ر ررى ألاق ر ر رغاص اإلاتراملر ر ررت ،ومر ر ررنذ الفغملر ر ررتللمؿخفيضين للنفاص إلى إمهاناث قبنت ؤلانترنذ؛
 صـ الاجصاى الضولي بكبنت ؤلانترنذ؛ إقد ر ر ررا أقؿ ر ر ررا اإلانخب ر ر رراث واإلافلوم ر ر رراث ـل ر ر ررى مؿ ر ر رخوى اإلا ؾؿ ر ر رراث الجامفي ر ر ررتللمؿاهمت في جعويغ اإلانخباث الجامفيت؛
 جعررويغ اإلاجموـرراث اإلانخبيررت باؾررخسضا مصرراصع اإلافلومرراث ؤلالنترونيررت م راإلاغاجقوال ر ر ررضوعياث ؤلالنتروني ر ر ررت وز ر ر ررضماث الخنك ر ر رري والاؾ ر ر ررخسالص وفق ر ر را ل ًإلمهان ر ر رراث
اإلاخاخت؛
 ـق ررض اإلا ر جمغاث وخلق رراث البد ررم والنق رراف لخع ررويغ الق ررضعاث ًوالنف رراءاث وزل ررقبي ت حفليميت فاـلت ومناؾبت.
ّ
بنراءً ـلررى مررا جقررض يمنرن القرروى أنر فرري ؼرل الخعرروعاث واإلاؿررخجضاث الااملررلت فرري
البي ت ؤلالنترونيت أو الخننولوجيت ،يجب ـلى اإلانخباث الجامفيت أن جوالرب مرل هرظه
الخعرروعاث ،وطلررو مررن أجررل الافرراػ ـلررى صوعهررا الغيرراص فرري زضمررت اإلاجخمررق والبدررم
الفلعي والخنميت .ونؽغا إلاا يدقق جعبيق ؤلاصاعة ؤلالنترونيت من مؼايرا ونخرائج إيجابيرت
رإن ه ررظا دؿ ررخلؼ ـل ررى اإلانخب رراث الجامفي ررت
ف رري الاعجق رراء ب ررأصاء اإلا ؾؿ رراث الجامفي ررت ،ف ر ّ ً
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جرروفير مررل اإلاقومرراث الالػمررت لالؾررخفاصة مررن هررظه اإلاؼايررا الترري يديدهررا جعبيق راث ؤلاصاعة
ؤلالنترونيتًً .
خاجمت ً
ّ
أن جعبيق ؤلاصاعة ؤلالنترونيت في اإلانخباث
مما ؾبق ـغض يمنن القوىً ً
يوفغ واقفاً جضيضا ومخعوعا لؽغو الفمل صازلها ،خيم دؿاـضها ـلى
الجامفيت ً
ازخصاع الوقذ والجهض والاعجقاء بمؿخوى زضماةها ،وهو ما يبرع ؾمي أللب
اإلانخباث الجامفيت في الوقذ الغاهن إلى الخدوى من ألاؾاليب الخقليضيت في إنجاػ
أن جدقيق هظا الخدوى يفغم ـلحها
ألاـماى بها إلى ألاؾاليب ؤلالنترونيت ،لير ّ ً
ّ
وإال ؾخواجهها ملفو اث
ضغوعة ةهي ت البي ت اإلاناؾبت ل قبل البضء في جنفيظه ً
ومفوقاث جمنفها من جدقيق طلو .فاإلصاعة ؤلالنترونيت ال يمنن أن جألاكأ وجنمو في
الفغاك ،بل ال بض لهظا ألاؾلو ؤلالنتروني الجضيض من مخعلباث أؾاؾيت لضمان
ّ
وملات ال
أن جعبيق ًُدفض ضغوعة خخميت ِ ً
نجاخ وجعبيق  .لما ججضع ؤلاقاعة إلى ّ ً
الفصغ اإلافاملغ.
ً
بضيل ـن في
ّ
لر ًرظا فرراإلصاعة ؤلالنترونيررت جمثررل اججاهررا جضيررضا فرري إصاعة اإلانخبرراث الجامفيررت ًوالترري
حؿ ررمى الؾ ررخسضا جننولوجي ررا اإلافلوم رراث والاجص رراى وجوؼيفه ررا ف رري مسخلر ر

ـملياةه ررا

وأنك ررعتها وففالياةه ررا؛ ف رراإلصاعة ؤلالنتروني ررت واق ررق ومك ررغوؿ ظم رروح حك ررمل جعبيقاةه ررا
مسخلر ر

جوان ررب ألاصاء باإلانخبر رراث الجامفي ررت .وم ررن أجر ررل جففي ررل جعبيقر رراث ؤلاصاعة

ؤلالنترونيت بها نقض جملت الخوملياث الخاليت8
 حفميق الوعي بمفهو ؤلاصاعة ؤلالنترونيت و أهميت جعبيقها لضى أمناء اإلانخباثالجامفيت؛
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الفمل ـلى ػياصة الضـ اإلاالي اإلاسصت للمنخباث الجامفيت في مجاى جعبيقؤلاصاعة ؤلالنترونيت؛
 ضغوعة جدؿين مؿخوى البألايت الخدخيت الالػمت لخعبيق ؤلاصاعة ؤلالنترونيت ـلىمؿخوى اإلانخباث الجامفيت ،و ما يخماشاى مق الخعوعاث الخننولوجيت؛
 الفمل ـلى جعويغ ألانؽمت صازل اإلانخباث الجامفيت لخناقل اإلافلوماث صازلياً مقالاهخما أن جهونً جميفها حؿخسض الخقنياث الاضيثت؛
 الاؾخفانت بالخبراء واإلاخسصصين في مجاى جعبيق ؤلاصاعة الالنترونيت ـلى مؿخوىاإلانخباث الجامفيت؛
 الاهخما باإلاواعص البكغيت اإلاؿ ولت ـن جقضي زضماث ؤلاصاعة ؤلالنترونيت وجنميتقضعةها ومهاعاةها؛
 إنكاء قؿ زاص باإلصاعة ؤلالنترونيت مؿ وى ـن حفؼيؼ وجقويت اؾخسضاماثالخقنياث الاضيثت ـلى اإلانخباث الجامفيت.
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خؿين بن مدمض الاؿن ،ؤلادارة ؤلالكتروهيت بين النظريت والخطبيم،
اإلا جمغ الضولي للخنميت ؤلاصاعيت ندو أصاء مخميز في القعاؿ الاهومي ،مفهض
ؤلاصاعة الفامت ،اإلاملنت الفغ يت الؿفوصيت ،من  3إلى  2نوفمبر  ،8007صً .3
ياؾين ؾفض لالب ،ؤلادارة ؤلالكتروهيت وآفاق جطبيلاتها الػربيت ،مفهض
ؤلاصاعة الفامت ،اإلاملنت الفغ يت الؿفوصيت ،8003 ،ص.1
خؿن ملالح مدمض ـلي ،اسخخدام الحاسوب في اإلاكخباث الجامػيت
السوداهيت ،مجلت اإلاركز الػربي للبحوث والدراساث في غلوم اإلاكخباث
واإلاػلوماث ،اإلاجلض  ،1الفضص  ،3اإلاغلؼ الفغبي للبدور والضعاؾاث في
ـلو اإلانخباث واإلافلوماث ،8034 ،ص.3058
ؾيض خؿب هللا ،اإلاوسوغت الػربيت إلاصطلحاث غلوم اإلاكخباث
واإلاػلوماث والحاسباث :إهجليزي -غربي ،اإلانخبت ألاماصيميت ،القاهغة،
مصغ ،8003 ،ص.8138
جماى بضيغ ،اإلادخل لدراست غلم اإلاكخباث ومراكز اإلاػلوماث ،صاع الاامض
للألاكغ والخوػيق ،ـمان ،ألاعصن ،8006 ،ص.458
فيصل ـبض هللا خؿن الاضاص ،خدماث اإلاكخباث الجامػيت السػودًت:
دراست جطبيليت للجودة الشاملت ،منخبت اإلالو فهض الوظنيت ،الغيام،
اإلاملنت الفغ يت الؿفوصيت ،8001 ،ص.618

HUNT, Christopher J, The Relation Shipbetween The Acadmic
Library and it Parent-institution In : Acad Emiclib rary
Management, The Library Association, London, Britain, 1990, p87.
.50

11.

عيا أخمض الضباؽ ،اإلارجؼ في غلم اإلاكخباث واإلاػلوماث ،صاع صجلت ،ـمان،
ألاعصن ،8006 ،ص.738
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إبغاهي بوصاوص ،اسخخدام جكنولوجيا اإلاػلوماث في البيئت ألاكادًميت8
دراست ميداهيت لخفاغل اإلاجخمؼ ألاكادًمي بجامػت سػد دحلب بالبليدة
مؼ جكنولوجيا اإلاػلوماث ،عؾالت ماجؿخير لير مألاكوعة في ـل اإلانخباث
والخوزيق ،جامفت الجؼائغ ،8الجؼائغ ،8005 ،ص ص.32،338
ـبض اللعي ملوفي ،مدخل إلى غلوم اإلاكخباث واإلاػلوماث ،مألاكوعاث
جامفت قؿنعينت ،قؿنعينت ،الجؼائغ ،8003 ،ص.3018
وائل مسخاع إؾماـيل ،إدارة وجنظيم اإلاكخباث ومراكز اإلاػلوماث ،صاع
اإلاؿيرة ،ـمان ،ألاعصن ،8007 ،ص.8278
ـمغ أخمض ،همكغ  ،مدخل إلى غلم اإلاكخباث واإلاػلوماث ،صاع ملفاء،
ـمان ،ألاعصن ،8006 ،ص.718
مدمض ـوم الترجوع  ،إدارة الجودة الشاملت في اإلاكخباث ومراكز
اإلاػلوماث الجامػيت ،صاع الاامض ،ـمان ،ألاعصن ،8007 ،ص.3408
ـماع ـبض اللعي ػين الفابضين ،جحدًاث جكنولوجيا الاجصاالث الحدًثت
وجإثيرها غلى اإلاكخباث ألاكادًميت والػاملين فيها ودور ؤكسام اإلاػلوماث
واإلاكخباث في مواجهتها ،مليت آلاصا  ،جامفت اإلاوملل ،الفغاق ،8038 ،ص
ص ،85،868مخاح ـلى اإلاوقق. http://www.iasj.net 8
ـبض اللعي الصوفي ،اإلاكخباث الجامػيت في مجخمؼ اإلاػلوماث بين
اإلاشكالث والحلول ،مجلت الفغ يت  ،1000الفضصان 1و ،8008 ،2مخاح
ـلى اإلاوقق8

.http://alarabiclub.org/index.php?p_name=release_content&id=99
.02

مدمض الهاص الضعهوبي ،جوظيف اإلاكخبت ؤلالكتروهيت في الخػليم الػالي،
مجلت اإلانخباث واإلافلوماث ،الفضص ،30الجمفيت الليبيت للمنخباث
واإلافلوماث وألاعقي  ،ظغابلـ ،ليبيا ،8031 ،ص ص.34،358
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