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 مقدمة:
يعيش الع لم اليوم ثورة ه ئلة وتطورا  سريعة ومف جئة في تتنولوجي  التعلوم   واالتص ال        

  .والنشر االلت روني...وقد أحدثت هذه ال قني   تحوال  جذرية في وس ئل حفظ التعلوم   وتداوله 
وح جة التؤسس   ، وم   االلت رونية بتخ لف إشت له تن مي حجم مص در التعلكت      

 ج   ال  حثين عن تنوع اح ي تطوير مق ني ته  وخدم ته  ؛ فضالالتعلوم تية إلى تحديث معلوم ته  و 
ن   جتلة موالدارسين للحصول على معلوم   غزيرة وم نوعة في مخ لف بق ع الع لم ؛ظهر 

 ومنه  التت     الرقتية بوصفه  مؤسس   ونظم قواعد، يثة لتواك ة عصر التعلوم  الحد االتج ه  
بي ن   ضختة تح وي على مخ لف مص در التعلوم   التخزنة ونظم االس رج ع الش ملة ال ي تع لج 

 حركة ( ال ي وم، رسوم ث ب ة، أصوا ، صور، النصوص )ب راعة ال ي ن   الرقتية بتخ لف الوس ئط 
نوك ومن خالل ب ،الت وافرة لدى مؤسس   التعلوم  تدعم التس فيد في تع مله مع التعلوم   

 . وش ت   التعلوم   ومن بينه  االن رنت
لتت     األس سية ل الت  دئونهدف من خالل هذه التط وعة تعريف طل ة علم التت     بأهم       

وتوصيله  بتخ لف الطرق، ب إلض فة إلى ت ي ن أهم  نشر التعلوم  أهتي ه  ودوره  في الرقتية، 
ت روني تية، ومراحله م وفي األخير ال طرق ألهتية النشر االلل صتيم التت     الرق األس سيةالت طل    

  ب لنس ة للخدم   التت  ية الت طورة.
 مفاهيم ومصطلحات : -0

  :مفهوم المكتبة الرقمية
، عندم  فتر أحد ال  حثين "ويلز " في إيج د "  1301هن ك من يرى أن التت     الرقتية ترجع إلى ع م       

مس ودع " للتعرفة ال شرية وأش ر إلى فترة " التوسوعة الع لتية" ، وهذه الفترة دعت إلى العديد من التح وال  
 . ودع ع لتي للتعرفة ، لتنه  لم تنجح ب لط عل طوير مس

ف نيفر بوش مق لة بعنوان " كيف يتتن لن  أن  عندم  ك ب 1354م وهن ك من يرى أنه  تعود الفترة إلى ع م 
  ."نفتر ؟

صك م يك نيلسون م أحد مس ش ري كلين ون وآل جور ، مصطلح " التت     الرقتية " من  1335م في ع م 
  . درة التت     الرقتيةخالل مشروع   م 

ومن  ،تت     والتعلوم   والح سب اآلليهن ك عدة تعريف   للتت  ة الرقتية طرحه  ب حثون في مج ل الو       
  :هذه ال عريف   م  يلي



توليفة من الح س    الرقتية ووس ئط االخ زان و أجهزة االتص ال  ، جن   إلى جنب مع التح وى   أنه   -
لالزمة إلع دة إن  ج ومن فسة و توسيع الخدم   التقدمة من ق ل التت     ال قليدية الت نية على وال رمجي   ا

البد للتت  ة الرقتية  و ." التص در الورقية ، مع م  ي وافر له  من وس ئل جتع التعلوم   وفهرس ه  وبحثه  وبثه 
ث   ي يحه االخ زان الرقتي وأس ليب ال حمن تقديم كل الخدم   األس سية للتت  ة ال قليدية ، إض فة إلى م

 . وتتنولوجي  االتص ال  من مزاي 
خصية مت  ة ش التع ني التح تلة لتصطلح مت  ة رقتية على مسطرة م درجة ، في أحد طرفيه  قد تعني -

لتص در معلوم   مخزنة في شتل إلت روني ، وفي طرفه  اآلخر قد تتون مجتوعة مص در في شتل رقتي ، ي م 
لولوج إليه  ع ر إمت ن   التش بتة ، مؤكدا أن التت  ة الرقتية تش ه التت  ة ال قليدية على األقل من حيث ا

 .التفهوم واألهداف ؛ إال أن معظم مص دره  ، إن لم تتن كله  ، في شتل إلت روني
مت     : ت     هي( عند تعريفه للتت     الرقتية بين ثالثة أنواع من الت 1331فرق " فيليب ب ركر" )   -

الوس ئط الت عددة م ال ي تح وي على أشت ل مخ لفة من مص در التعلوم   التس قلة ، مط وعة ومصغرا  
ومليزرا  ، إال أنه  ت ش به مع التت     ال قليدية في أن عتلي   ال نظيم واإلدارة ت م يدوي ً . والتت     

 رونية مع زي دة في ال وجه نحو ان ش ر االع ت د على الوس ئط اإللتاإللت رونية ال ي ت م فيه  جتيع العتلي   آلي  
 في اخ زان واس رج ع وتوصيل التعلوم   . 

أم  التت     الرقتية فهي تخ لف عن س بق يه  بأن جتيع م  تح ويه من معلوم   في شتل إلت روني         
  .رقتي ، يتتن الولوج إليه  إم  من خالل محط   عتل محلية أو عن بعد

 :خص ئص التت  ة الرقتية ك ل  لي ومن       
  .م التت     الرقتية هي الواجهة الرقتية للتت     ال قليدية ، فهي تش تل على التواد الورقية واإللت رونية

  .م تضم التت     الرقتية التص در الرقتية الت وافرة خ رج التي ن الت دي واإلداري ألي مت  ة رقتية
تلي   والخدم   ال ي تتثل العتود الفقري للتت  ة ، لتن ال بد من مراجعة وتحسين تلك م تجري فيه  جتيع الع

  .العتلي   بت  ي الءم واالخ الف   بين الوس ئط الرقتية وال قليدية
م تخدم التت  ة الرقتية مج تع   أو جتهور بعينه ، وهو نفسه الذي تخدمه التت     ال قليدية ، أال أن هذا 

  .ي وزع ع ر ش تةالتج تع قد 
م تح  ج التت     الرقتية إلى مه را  كل من الت خصصين في مج لي التت     والتعلوم   والح سب اآللي 

 ..إلنش ئه 
مت  ة تح وي على نس ة ك يرة من التص در  " يعرفه  ق موس مصطلح   علم التت     والتعلوم   على أنه -

  .عة أو التيتروفيلتيةفي شتل رقتي ب ل وازي مع التص در التط و 



م  هي إال أشت ل حديثة مننظم اس رج ع التعلوم   أو نظم التعلوم    " بورجت ن أن التت     الرقتية يرى -
 ..منه وال حث فيه ال ي تدعم إن  ج التح وى الرقتي واإلف دة

وعة منظتة من الوس ئط في مجت " : يعرف التعهد الدولي للتت  ة اإللت رونية على انه : التت  ة اإللت رونية- 
شتل رقتي ، مصتتة لخدمة فئة محددة من التس فيدين ، وتيسر بني ه  الوصول لتح وي ته  ، ومجهزة بوس ئل 

وأدوا  التالحة في ش تة التعلوم   الع لتية " ويالحظ هن  أن يرى أن مصطلح التت  ة اإللت رونية يأتي مرادف ً 
  .لتصطلح التت  ة الرقتية

ظ م يتتن التس فيد من االتص ل ب لتت     وقواعد ال ي ن   عن طريق هي ن   : ة االف راضية /ال خيليةالتت   
 اس خدام فهرس التت  ة التحلي الت  ح على الخط الت  شر ، أو من خالل ج معة أو ش تة ح س    تعتل ك وابة

. 
ي مت  ة بال جدران حيث ال توجد مجتوع   التت  ة ال خيلية ، ه ":  والتعلوم  م ق موس مصطلح   التت     

  .مط وعة أو ميتروفيلتية أو في أي شتل م دي ، ولتن ت  ح التجتوع   إلت روني ً 
ال توجد فروق واضحة بين التت  ة اإللت رونية والتت  ة الرقتية ، ف لتت  ة اإللت رونية فد  ويتتن القول انه      

الشيء  ر على التص در اإللت رونية ، وينط ق نفستشتل جزءاً من مت  ة تضم مص در معلوم   م نوعة ، وقد تق ص
لرقتية ج ء ن يجة ا التت  ةعلى التت  ة الرقتية ، وكالهت  يع تد على ال شغيل اإللت روني . إال أن شيوع مصطلح 

 اس خدام مفهوم الراديو الرقتي أو ال لفزيون الرقتي وغيرهت  من وس ئل االتص ل ونقل التعلوم   ، إض فة على تغيير
 . مفهوم اق ن ء مص در التعلوم   وتطوره نحو إت حة الوصول للتعلوم   ومص دره  بصرف النظر عن مت ن تواجده 

 الرقمنة:
الرقتنة هي عتلية تحويل ال ي ن   إلى شتل رقتي، وذلك من أجل مع لج ه  ب س خدام الح سب اإللت روني، وفي 

وص التط وعة، أو الصور إلى إش را  ثن ئية ب س عت ل جه ز مج ل نظم التعلوم   تشير الرقتنة إلى تحويل النص
 الت سح الضوئي، كت  أنه  تستح بعرض ن يجة ذلك على ش شة الح سب.

كت  يتتن تعريف أيض  عتلية الرقتنة بتونه  تلك الوسيلة ال قنية ال ي تعتل على تحويل الصورة الورقية، أو أي     
بتل  رة إلت رونية، ف لوث ئق الترقتنة تص ح وث ئق إلت رونية، والرقتنة ته ممن الحوامل ال قليدية للوث ئق إلى صو 

الوث ئق، ويتتن إجراءه  انطالق  من مخ لف الحوامل ك لورق، التصغرا  الفيلتية، األشرطة التغن طيسية، أشرطة 
 الفيديو، األفالم،... وغيره .

 ييف تتم عملية اختيار المواد التي ستخضع للتحويل الرقمك

ال توجد مؤسسة تس طيع رقتنة كل م  تتلك، فهن ك دائت  بعض التواد ال ي ال تس حق الحف ظ أو ال حويل      
 الرقتي، سواء ك نت هذه التواد على شتل نصوص أو صور أو تسجيال  صوتية، أو أي نوع آخر.



األصلية، وحقوق  ى التواداالخ ي ر الجيدة تأتي من خالل ال قييم الجيد للط يعة الت دية للوع ء ومح و  فقرارا       
التلتية الفترية الترت طة به ، والت طل    الفنية الصحيحة لإلن  ج. االخ ي ر يعتل بشتل أفضل في إط ر أولوي   

  الحفظ والرقتنة ال ي تأخذ بعين االع   ر التق ييس واالس دامة.

 نوعه  أو حجته  على أجزاء من عند اخ ي ر التجتوعة التراد رقتن ه  تركز معظم التؤسس   بغض النظر عنو      
مجتوع ته  وال ي تري أنه  األنسب للرقتنة، واألكثر قدرة على تل ية اح ي ج   عتالئه  وفي نفس الوقت تتتنه  
من بن ء مجتوع   قيتة على اإلن رنت تُتتن التؤسسة من أن تخلق األصول ال ي يتتن إدارته  بشتل جيد مع 

 الوقت.

 :معيار االختيار

   الخ صة لديه  األس  ب واألولوي مت  ةدليل لتع يير اخ ي ر التواد التراد رقتن ه  بصورة مطلقة، كل  ال يوجد     
للرقتنة سواء ك نت هذه التؤسسة مت  ة وطنية مسؤولة عن حفظ وعرض ال راث ونشره لتواطنيه ، أو م حف صغير 

ل إلى مجتوعة ع مة من مع يير وم  دئ يسعى لل رويج لتجتوع ته. إال أن الش ئع أن كل مؤسسة تح ول الوصو 
االخ ي ر ال ي ت ط بق واألهداف واألولوي   الخ صة ب لتؤسسة. مع يير االخ ي ر تس عد على تتييز التواد األفضل 
للرقتنة على أس س قيتة التح وى والتيزا  الت دية، والقض ي  اللوجس ية وال نية ال ح ية. أخذ قرار الت علق ب حديد 

 تراد رقتن ه  يتون من خالل سلسلة من األسئلة الت رابطة وال ي ت فرع من األسئلة الثالث الرئيسة األتية:التواد ال

 هل ينبغي أن تكون المواد رقمية؟ .1

وهن  قرار االخ ي ر ي علق بقيتة التح وى. حيث السؤال األس سي ي ركز حول إذا م  ك ن مح وى التواد التراد تحويله 
ة؟ وب لرغم من أن تعريف   القيتة واألهتية تخ لف من مؤسسة ألخرى، نطرح هن  بعض يس حق الجهد وال تلف

 األسئلة الع مة وال ي تس عد في تحديد التواد ال ي سي م اخ ي ره :

 هل هي مواد ن درة أو فريدة من نوعه ؟ 

  أوسع أو أعتق؟ تغطيةهل تقدم معلوم   دقيقة في التواضيع ال ي يه م به  جتهور التؤسسة ويتتنه  اإلسه م في 

 هل هن ك ح جة إلجراءا  ق نونية للحف ظ على التواد وجعله  م  حة على نط ق واسع؟ 

 هل هي مهتة لعتل التؤسسة؟ 

 هل ال ت ع رض مع سي سة التجتوع   والتوارد الرقتية األخرى في التؤسسة؟ 

 هل تدعم األنشطة الح لية أو الجديدة ذا  األولوية الع لية؟ 

  جذابة جت لي ؟ وهل سي م عرضه  بصورة جيدة على الش شة؟هل التواد 



 هل يمكن للمواد أن تكون رقمية؟ .2

قرار االخ ي ر ي علق بحقوق التلتية الفترية. والسؤال الرئيس في هذا السي ق يركز حول م  إذا ك نت  وهن        
 التؤسسة تت لك الحق الق نوني لرقتنه ونشر التواد على ش تة اإلن رنت.

ين غي مع لجة حقوق التلتية الفترية في وقت م تر في عتلية االخ ي ر ألن التؤسسة قد ال تتون ق درة  كت         
ى إع دة شتل التواد ق نوني ، أو على األقل لن تتون ق درة على نشر نسخ رقتية. الحصول على إذن من أصح ب عل

الحقوق يس غرق وق   طويال ويتتن أن يتون عتلية متلفة، وفي بعض األحي ن قد ال تتون متتنة. وب ل  لي، عند 
 اخ ي ر التواد ال ي سي م رقتن ه  يجب ال حري عت  يلي:

 الرقتنة الحف ظ على التواد فقط ونشره  ليس قضية ك يرة؟رض من هل الغ 

 إذ لم يتن كذلك، هل التؤسسة لديه  حق ق نوني ل قديم ونشر نسخ رقتية؟ 

  العتل عليه  تقع ضتن بند االس خدام الع م وب ل  لي هي غير مقيدة؟إذ لم يتن كذلك، هل التواد ال ي سي م 

 لى إذن من أصح ب الحقوق؟إذ لم يتن كذلك، هل يتتن الحصول ع 

وبصرف النظر عن قض ي  حق التؤلف، قد تثير الخصوصية بعض التخ وف. هل من التواد م  يح وي على      
معلوم   شخصية ال ين غي، أو ال يتتن، أن تنشر من الن حية الق نونية؟ وهل أنت م أكد من أن التواد ال تش تل 

 ال ي تجعل وصول التواد إلى الجتهور س    في حصول إشت لية؟على قض ي  تثير الحس سية الدينية والعرقية و 

كت  يجب على التؤسس   أن تنظر أيض  في مش ريع الرقتنة من وجهة نظر م لتي الحقوق على مس وى       
الوصول والوس ئل ال ي س قدمه  التؤسسة ل زويد األخرين ب ألصول الرقتية الخ صة به  وتأثيره  الت  شر على طريقة 

 صدارا  الرقتية، ومنح ال راخيص، والتس ئل ذا  الصلة.عرض اإل

 كيف س  حتم التؤسسة في الوصول واس خدام األصول الرقتية له ؟ 

 هل جتيع التواد س تون مج ن ، وهل الوصول إلى التوارد م  ح أم سي م فرض قيود؟ 

 رية؟  أقل دقة ألغراض غير تجهل سي م تنظيم ك فة التواد كنسخ رقتية ع لية الجودة؟ أم سيتون هن ك اإلصدارا  

 هل التس وى التق رح للوصول هو النوع الذي ترغب التؤسسة في تقديته لعتالئه ؟ 

 هل يمكن للمواد أن تكون رقمية؟ .0

 ب لجوانب ال قنية، وم  إذا ك نت التؤسسة لديه  ب لفعل ال نية ال ح ية ال قنية والخ را قرار االخ ي ر ي علق        
التلف   الرقتية وإت ح ه  للتس خدمين في الح ضر والتس ق ل. وهذا يعنى أن قرار االخ ي ر يرت ط  الالزمة إلنش ء

 بقدرة التؤسسة على القي م بت  يلي:



  إعداد التواد، بت  في ذلك ال نظيم الت دي والعيني له  وتوصيفه  من خالل الفهرسة وال ي ن   الوصفية والقي م بأي
 ك ح جة له .إصالح   أخري قد تتون هن 

 ال ق ط مح وى ع لي الجودة وفق  ألفضل التع يير 

   إنش ء ال ي ن   الفوقية ال ي تع ر عن ال قنية التس خدمة في ال ق ط التعلوم 

 تحتيل التلف   وجعله  في م ن ول الجتهور 

 إنش ء واجهة التس خدم، التزودة بأدوا  ال صفح الضرورية لعتلية ال حث 

 ط للحف ظ على التلف   على التدى الطويلإدارة التوقع وال خطي 

 في هذا السي ق من التهم إيج د إج ب   مقنعة لألسئلة ال  لية ق ل اتخ ذ قرار االخ ي ر.    

  هل النسخة الرقتية س تون ذا  جودة ع لية، وبت  فيه التف ية بت  يضتن االس ترار في التس ق ل وعدم ال ع رض
 مع تطور ال قنية؟

 ص ئص الت دية ألحد العن صر من عتلي   االل ق ط وال خزين والعرض،هل سوف ت أثر الخ 

كت  أن هن ك أيض  مجتوعة ث نية من القض ي  ال ي تنطوي على تقييم األضرار ال ي من التتتن أن تلحق ب لعنصر 
لتح تلة ااألصلي، مت  ي طلب إيج د نوع من ال وازن بين الضرر التح تل أثن ء عتلية ال حويل الرقتي والتت سب 

 من التوارد الرقتية الن تجة.

كل هذه االع   را  تلعب دورا أس سي  في وجود من ج رقتي ف عل، اخ ي را  الرقتنة ال ين غي اتخ ذه  بقرارا        
فردية ح ى لو ك ن هذا الفرد ب لفعل خ ير وم خصص؛ عتلية االخ ي ر تع تد على خ راء وم خصصين في أكثر من 

لرقتية بح جة إلى ال ع ون في عتلية االخ ي ر األولية. إذا لم يتن هن ك خ راء من التتتن مج ل وإدارة األصول ا
 العتل مع االس ش ريين، ألن كل مجتوعة من الخ راء لديه  مفرداته  الخ صة، واألولوي  ، والت  دئ.

 مزايا المكتبة الرقمية: -9
 توفير حجم ك ير من ال ي ن   والتعلوم  .-
 تثير من الوقت والجهد.اخ ص ر ال-
 تتتين ال  حث من السيطرة على مص در التعلوم   اإللت رونية بيسر وسهولة ودقة وف علية.-
 تتتين ال  حث من االتص ل بزمالئه عن طريق ال ريد اإللت روني.-
 إت حة التج ل أم م ال  حث لنشر ن  ئج بحثه.-

 مجاالت خدمة االنترنت للمكتبة االلكترونية : -3
              واتح ه  التص در االلت رونية  تنظيم -



 التجال  والصحف االلت رونية                            -
 فه رس التت     الع لتية-
 تطوير مجتوع   التت  ة عن طريق االتص ل الت  شر بدار النشر-
 .Googleال حث عن أي مج ل معرفي عن طريق محرك ال حث -
 اسعة ودقيقة.تقديم خدم   مرجعية سريعة وو -
 
 

 أهمّية المكتبة الرقمية : -4
الرتف ع أسع ر الورق، ومحدوديّة سع   التت     ال خزينّية، ب إلض فة إلى  ن يجةالتت  ة الرقتية ج ه إلى االتتم   

 اس خدام أجهزة الح سوب، وال تّتن من شرائه  النخف ض أسع ره ، وم  يلي أهتّية التت  ة اإللت رونية:
 .  حصول على الت ب قديتة الّ  ريخ، وال ي لم تُعد تُن ج في دور النشرن من الال تت -
 ال تّتن من ال حث والحصول على التعلوم   بسهولٍة. توافر التعلوم  .-
ال تّتن من تقصير التس ف   واخ زاله ، وإلغ ء الح جز الزمنّي، والتت نّي. تقليل الّ تلفة الت لّية، ب إلض فة للجهد،  -

 والوقت. 
 توفير التثير من التس ح   التقررة لل ن ء، واس غالله  في نش ط   أخرى. -
ال تّتن من االّطالع على التعلوم   التخ لفة من ِق ل أكثر من شخٍص، وفي وقٍت واحٍد دون أن يؤّدي ذلك   -

 إلى حدوث تض رب. 
هداف روع من تحقيق األعند ال دء في أي مشروع البد له من اح ي ج   وم طل    ح ى ي تتن هذا التشو      

ال ي من أجله  أُنشأ، وعند بداية مشروع إنش ء التت  ة الرقتية، البد من تحديد االح ي ج   الخ صة لتثل هذا 
النوع من التت     من حيث االح ي ج   ال قنية، والت دية، وال شرية، والح جة إلى التع يير والسي س   واإلجراءا  

  هذه التت  ة ب ع   ره  مؤسسة. وسوف ن دأ حديثن  أواًل عن االح ي ج   ال قنية ال ي سي م إت  عه  في تع مال
 للتت     الرقتية.

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 :لفوارق بين المكتبات التقليدية و المكتبات الرقميةا

 
 النظام اإللكتروني النظام التقليدي المحور

 علوم   كل التؤسس   مع ً سهولة إدارة م صعوبة في إدارة معلوم   الوث ئق إدارة التعلوم  
 سهولة اس خدام الوثيقة أكثر من مرة صعوبة اس خدام الوثيقة مرة أخرى االس خدام
 ال دفق سريع للوث ئق ع ر التؤسس   بطء إجراءا  تدفق الوث ئق اإلجراءا 

 سهولة مراق ة وم  بعة تحرك الوث ئق صعوبة مراق ة تحرك الوث ئق التراق ة
 يح فظ على كي نه  الت دي سنوا  أكثر يعة ال لف وال تزقسر  ط يعة الوث ئق

 سريع بطيء اإلن  ج
 ي م من خالل ش تة التعلوم   ي م من خالل الط ع واإلجراءا  اليدوية ال وزيع

 قليلة نس ي ً  ع لية ال ت ليف
 ال تح  ج أليدي ع ملة كثيرة متلفة  القوى ال شرية

 اإلدخ ل مرة واحدة وإمت نية ال عديل وال غيير علوم  تترار ال دوين وتسجيل الت ال ترار
 نسخ إلت رونية نسخ ورقية اإلعداد
 ب ل ريد االلت روني ب ل ريد الع دي التراسلة
 النظ م اإللت روني النظ م ال قليدي التحور

 الوصول لتل الوث ئق في كل مت ن في الع لم الوصول للوث ئق الت وفرة الوصول للوث ئق
 الوصول إلى كل لغ   الع لم محدودية اللغة  اللغة

 إمت نية ك يرة في ال خزين والحفظ ضيق أم كن الحفظ وال خزين مت ن الحفظ
 تصفح وقراءة مئ   وآالف الوث ئق محدود  االطالع 

 سهولة الحفظ ب وفير وس ئل الحفظ التخ لفة صعوبة حفظ التم الت ير من الوث ئق الحفظ



 وس ئط إلت رونية عين التجردة على الورقب ل م دة القراءة
 صعوبة ل غيرا  وتطوير برامج ال شغيل سهولة قراءته  القراءة 

 عدم توفر ال شريع   الت فية له  سهولة توفره  في التؤسس   ال شريع  
 سهولة ال حث من خالل محرك   ال حث اإللت روني صعوبة ال حث  ال حث

 سهلة النقل وال تس غرق وق  ً  تس غرق وق  ً  النقل وال   دل
 ثواني معدودة يس غرق من دق ئق إلى س ع   االس رج ع

 
 متطلبات تصميم المكتبة الرقمية: -1

 :أواًل: االحتياجات التقنية
يقصد ب الح ي ج   ال قنية ال رامج وال قني   التس خدمة في التت     الرقتية، ف أسيس وبن ء مت  ة رقتية         

ف حويل مص در التعلوم   ال قليدية إلى أخرى رقتية ليس ب ألمر السهل، كت  هو الح ل  يواجه تحدي   جدية،
عند دخول ال قني   األخرى ك لتواد الستعية ال صرية إلى مج ل التت     واألسطوان   التت نزة وم  ص ح ه  من 

رد ر التعلوم  ، وبتجكي ت الءم مع األشت ل الجديدة من مص د، ،را  وتعديال  في مس را  التت    تغيي
 .ال فتير في بن ء مت  ة رقتية البد من توافر االح ي ج   ال قنية الخ صة به  من معدا  وأجهزة ح سوب

، وبين عتلي   Automation فال شك أن هن ك ف رق ك ير بين أتت ة التت           
ل ال قليدي ية الفنية وال شرية من الشت، ففي عتلي   األتت ة ي م تحويل العتلي   التت  Digitization الرقتنة

إلى الشتل التحوسب ب الع ت د على قدرا  الحواسيب واس خدامه  في  ،تع تد على العنصر ال شري وقدراتهال
إنج ز التع مال  التت  ية من عتلي   فنية إلى االس ع رة وغيره . أم  الرقتنة فإنه  تعني تحويل التجتوع   

م   من صورته  ال قليدية إلى الصورة الرقتية، سواء عن طريق عتلي   التسح التت  ية ومص در التعلو 
 .Digital Text أو إدخ له  كنص رقتي Scanning الضوئي

 ويتتن تلخيص هذه الت طل    ال قنية فيت  يلي :
 تي.قال ي سي م عن طريقه  تحويل التص در ال قليدية إلى الشتل الر Hardware األجهزة والتعدا      .1
ال رمجي   الخ صة بعتلي   تتويد مص در التعلوم   في الشتل الرقتي، وكذلك  .2

وبرامج اس رج ع الوث ئق Browsers الربط بين أجزاء التت  ة الرقتية، الت صفح   Protocols بروتوكوال 
 وال ي ن   من التت  ة الرقتية.

 Internet ة الع لتية اإلن رنت، ومن فذ للش تCommunication Networks ش ت   االتص ل .0
Terminals.وال ي البد أن تتون بقدرا  ع لية وكف ءة وسرعة ف ئقة 

ال ي تخ زن فيه  النصوص الت ملة للوث ئق ومص در التعلوم  ، والبد أن تتون  Data Bases قواعد ال ي ن   .5
 . Digital Format هذه القواعد ق درة على اس يع ب ك فة أشت ل التص در الرقتية



اع ت د نسق معين ل ي ن   الوث ئق ومص در التعلوم   ي م اس خدامه بصفة دائتة، وهي كثيرة في الوقت الح لي،  .4
 Extensible Markup Languageولتن أفضل م  يُوصى به ع لتيً  هي لغة ال رميز الق بلة لالم داد

(XML). 
 لوم   والوث ئق الرقتية، سواء ال ي تم تحويله  من الشتلبرمجي   حت ية حقوق التلتية الفترية لتص در التع .6

 ال قليدي إلى الشتل الرقتي، أو تلك ال ي أُن جت أصاًل في شتله  الرقتي.
 برمجي   األم ن وال حقق من هوية التس خدمين للتت  ة الرقتية، وأمن وال ي ن   والتجتوع   الرقتية.  .1
 ، وال حقق من مدى قدرته  على االس يع ب لت  قد يزيد من التص در الرقتية وس ئط ال خزين لتص در التعلوم  .1

 وارت  ط ته  في التس ق ل القريب وال عيد، ومدى قدرا  ال خزين االح ي طية لهذه الوس ئط
وال ي يجب أن ي م مراع ة التواصف   الع لتية في  User Interfaces واجه   االس خدام للتس فيدين .3

 تصتيته .
 انيًا: االحتياجات الماديةث

لعلن  ال ن  لغ إذا قلن  أن االح ي ج   الت دية من توافر التيزاني   الت لية هي واحدة من أهم عوامل قي م          
التشروع   بصفة ع مة، والتت     الرقتية بصفة خ صة، فالبد من توافر التوارد الت لية الالزمة لقي م التت     

ف حجر في عتلية إنش ء التت     الرقتية يتتن أن تق ال ت ليف ال  هظة نس ي  ن نشير إلى أنالرقتية، وهن  البد أ
عثرة في هذه العتلية وخ صة في ال لدان العربية، وذلك لنقص ال تنولوجي  التؤهلة لقي م مثل هذا النوع من التت    ، 

ق أحد إن ذلك سيتون مرهق ً جداً، ولتي يحقوعند قي م مت  ة أو مؤسسة بتفرده  في ال دء بإنش ء مت  ة رقتية ف
األهداف الترجوة من التت  ة الرقتية وهو تقليل النفق   عن التت     ال قليدية، لذا من الضروري أن يتون هن ك 
مش ركة في عتلي   إنش ء وبن ء مثل هذه التت     الرقتية، مت  يجعل النفق   موزعة على أكثر من جهة، وبهذا 

 .النفق   في عتلي   اإلنش ء ي حقق تقليل
ي حقق ال ع ون بين التؤسس   التعلوم تية والتت     ل قديم مس وي   أفضل من الخدم    وأيض       

للتس فيدين من هذه التؤسس   عن طريق التش ركة في ال ت ليف وكذلك التش ركة في التص در والذي يعد اآلن 
في مج ال  التعلوم   وت  دل ال ي ن  ، ولعن  إذا راجعن  من االتج ه   الع لتية في ش ى التج ال  وبخ صة 

معظم مشروع   التت     الرقتية سنجد أنه  لم تنشأ عن مؤسسة واحدة مهت  ك نت اإلمت ني   الت وافرة له ، 
أق مت  Berkeley وإنت  هي ثترة تع ون مؤسسي بين أكثر من جهة فعلى التس وى الع لتي نجد أن ج معة بيركلي

ستندرية على التس وى العربي نجد أيض ً أن مت  ة اإل و ه  الرقتية ب ل ع ون مع شركة صن للتجتوع   الرقتيةمت   
 .في كثير من التشروع   الرقتية به  CarnegieMellonUniversity ت ع ون مع ج معة ك رنيجي ميلون

 : ثالثًا: االحتياجات البشرية
له مة في قي م أي مشروع، ذلك أنه البد من وجود العنصر ال شري، مهت   يعد العنصر ال شري من العن صر ا        

ك نت درجة تقنية وحداثة التشروع ح ى وإن ك نت مش ريع التت     الرقتية، وكت  الحظن  أن هن ك تض رب أو 



عدم وضوح في مستي   التت     الرقتية والتصطلح   ال ي خرجت معه ، نجد أن هن ك أيض ً درجة من عدم 
الوضوح في التستى للعن صر ال شرية ال ي س قوم ب لعتل في ال يئة الرقتية بشتل ع م وفي التت     الرقتية بشتل 

مع اخ الف  -خ ص، فتسئول التت  ة الرقتية هو بتث بة أمين مت  ة أو أخص ئي مت     في التت     ال قليدية 
أمين  لتؤهال  التطلوبة متن يُطلب منه القي م بعتلوهذا ب لط ع يس   ع معه اخ الف في القدرا  وا -الوظ ئف

التت  ة الرقتي، فت  هي هذه التستي  ؟ وم  هي التواصف   والتؤهال  التط لب به ؟ وم  هي الوظ ئف التنوط 
 أداؤه ؟ -مهت  ك ن مست ه -بهذا الشخص 

 
الرقتية، مثل أخص ئي أم  عن التستي  ، فنجد أن هن ك أكثر من تستية لتن يعتل في التت  ة         
،  [Cybrarian ، أمين التعلوم  Information Specialist ، أخص ئي معلوم  Librarian مت    

وهي من وظ ئف التت      كت  نجد هن ك العديد من التستي   األخرى ذكره  د. ع د الرحتن فراج في مق له
، ومنسق التص در Digital Resources Librarian الحديثة مثل اخ ص صي مص در التعلوم   الرقتية

     التسئولين عن التجتوع   ، وأيض ً اخ ص صي التتDigital Resources Coordinator الرقتية
، مديري الوث ئق اإللت رونية أو الت  حة على  Library Specialists in Digital Collectionsالرقتية

، ومن كل هذه التستي   ي ضح Managers of electronic or online archives الخط الت  شر
 ية.لن  أنه  تش رك في أن ص ح ه  يعتل في بيئة عتل غير تقليد

ولتن مع كل هذه التستي   وغيره  وم  به  من بريق إعالمي، هل لن  أن نقول أنن  كتت  يين ال نصلح         
لتثل هذه الته م؟ وهل سي ولى غيرن  مهت ن  في مؤسسة يطلق عليه  مت  ة أي ً ك ن نوع هذه التت  ة وط يعة العتل 

ا ك ن في مقدور الع ملين في قط ع التت     على النهوض فيه ؟ هذا م  س جيب عليه األي م الق دمة، فيت  إذ
واللح ق بركب ال قدم ال تنولوجي السريع وتطوير الذا ، ح ى ال نجد من يطل علين  بتقولة: أن التت  يين ال 
يصلحوا للقي م بته م العتل في ال يئة اإللت رونية والرقتية، وعلى ذلك فإن أفضل م  يطلق على من يقوم بته م 

تت  ة اإللت رونية هو أخص ئي التت     والتعلوم  ، حيث يتون هو الشخص الُتلم بتل القواعد العلتية ال
والعتلية الخ صة ب لعتلي   الفنية في مج ل التت    ، وُمزودًا بتل م  وصلت إليه تتنولوجي  التعلوم   

 واالتص ال  من خ را  ومع رف.
روح في موضوع الت طل    ال شرية للتت     الرقتية وهي السؤال التطوهذا ب لط ع يقودن  إلى النقطة األخرى         

 .. م  هي مؤهال  من يقوم ب لعتل في التت     الرقتية بصفة خ صة أو في ال يئة الرقتية بوجه ع م؟
كت  ذكرن  أنه من األفضل أن يتون من التخ صصين الع ملين في مج ل التت    ، وله من الخ را  الع لية في 

ل تتنولوجي  التعلوم  ، ويتتن أن نلخص م  يجب أن ي حلى به أخص ئي التت     والتعلوم   الذي مج 
 سيعتل في التت  ة الرقتية في عدة نق ط ن رز بعض ً منه  فيت  يلي : 

http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=388:2009-07-19-11-45-57&catid=227:2009-05-26-13-45-06&Itemid=57#_edn12
http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=388:2009-07-19-11-45-57&catid=227:2009-05-26-13-45-06&Itemid=57#_edn12


التعرفة ال خصصية في علم التت     والتعلوم  ، وهو كت  قلن  ركيزة أس سية ألي شخص يعتل في مج ل  .1
   عتوم ً تقليدي ً ك ن أم رقتي ً.التت   

أن يتون الشخص مؤهاًل تأهياًل علتي ً ع لي ً، وذلك ح ى ي سنى له مواجهة م  يتتن أن يواجهه في بيئة عتله  .2
 من جهد عقلي، وإدراكه لتدى أهتية التت ن الذي يعتل به.

ع ً لتل جديد في م  ب أن يتون لرقتيةالت  بعة وال جديد، حيث يجب أن يتون التت  ي الذي يعتل في ال يئة ا .0
 مج ل تخصصه وكذلك في مج ل تتنولوجي  االتص ال  وعلوم التعلوم  ، وكل م  هو حديث في مج له.

ال عليم التس تر: فيجب أن يتون هن ك نوع من ال عليم التس تر للتت  يين الع ملين في مج ل التت     الرقتية  .5
، ة وال قنية التس ترة في مج ال  ال ق نة وال تنولوجي  وعلوم التت     والتعلوم  وذلك عن طريق الدورا  ال دري ي

 وهذه النقطة ب لط ع ملق ًة على ع تق التؤسس   الح ضنة لتثل هذه التت    .
نوع من  التت  يون الع ملون في التت     الرقتية إلىأن ي جه ال دريب العتلي التس تر للع ملين: حيث يجب  .4

 تر والتنظم ح ى يتونوا على دراية دائتة وم جددة ب لحديث في مج ل ال خصص.ال دريب التس 
مهتَّة وهي التخ صة ب لسي س   الع مة ل عليم علوم  ضى من النق ط البدَّ من نقطة ِجدوفضال عن كل م  م      

لعلتية بت  س ق   اضرورة تعديل التقررا  الدراسية والت -م   في الوطن العربي بصفة خ صةالتت     والتعلو 
ي ط بق مع الثورة الح دثة في مج ل التت     والتعلوم   وتتنولوجي  االتص ال ، وتعليم التت  يين منذ نعومة 
أظف رهم في أقس م التت     م  هي ال تنولوجي   التوجودة في مج ل التت     والتعلوم  ، وكيفية االس ف دة 

 ل التت    ، فضال عن( زي دة الجرع   العتلية والتس ح   الحرة في من تط يق   تتنولوجي  التعلوم   في مج
خروج عن نط ق وضرورة ال ركيز على ال ،   العلتية للطالب وبي ن أهتي ه ال فتير للطالب، ك ل ركيز على التشروع

وطريقة تفتيره  هتقييم التراجع وعتل األبح ث في التت     ال قليدية، إلى إج  ر الط لب على ال فتير وتحسين أدائ
 وقدرته على اإلبداع عن طريق إنج ز مشروع   تتنولوجية في التج ل.

وهذا ب لط ع يس عد على خلق مت  ي عصري ُمسلح بعلوم التت     األس سية ال ي ال غنى في مج ل        
ية لوس ئط التعلوم   يدالتت     ال قليدي وغير ال قليدي، كت  تجعله أيض ً أكثر اع ي داً على األشت ل غير ال قل

وكذلك أنواع التت     الحديثة، وال يه ب الولوج إلى خضم ومع رك هذه الس ح   ال تنولوجية وال ي يه ب كثير 
من  الدخول إليه ، فال يتتن ألي مت  ة رقتية ك نت أم تقليدية أن تقوم فقط ب وفير االح ي ج   الت دية من ميزاني   

   ال قنية من حواسيب وبرامج وغيره  .. ومخطئ من يظن هذا، بل ال بد لتل ذلك وأموال، فضال عن االح ي ج
من مت  يين على درجة ك يرة جدًا من الوعي والثق فة الذاتية والقدرا  والثقة ب لنفس كي يتتن لهذه الجوانب أن 

فيدين، لتج تع التس ت ت مل إلظه ر مشروع جيد م ت مل وتقديم خدم ٍ  م طورٍة على درجة ك يرة من اإلتق ن 
ومن هن  يتتن القول أن التت  يين ب لفعل هم األداة الف علة ال ي تقف خلف هذه التشروع  , ويعتلون بجد 
إلظه ر الشتل الت ت مل لهذه التشروع  , فهل نجد في أنفسن  الثقة على أن نتون نحن وليس غيرن  هم من 

، وأال نت في بذلك بل أن نطوره ، ونعطي الحلول والتق رح   يقوموا بإنش ء والعتل في هذه التت     الرقتية؟



أن تعليم وتأهيل الع ملين في التت     الرقتية لم يأخذ القدر الت في من االه ت م،  ن الخدم  ، و لل طوير وتحسي
  كونه يأتي في مرت ة م أخرة مق رنة مع م  يُرصد من ميزاني   ألغراض ال حث وال ط يق   في مج ل التت   

 الرقتية.
وبعد أن ذكرن  التستي   والتؤهال  لتن يعتل في بيئة التت     الرقتية، حق لن  أن نسأل لت ذا كل هذه        

التستي   والتواصف   التثيرة والتعقدة؟ وهل هن ك من الوظ ئف والواج    ال ي سيقوم به  هذا الشخص؟ وهل 
 تس دعي كل هذا الجدل والت طل   ؟

ن الوظ ئف م على ع تقه كم ه ئل ودقيق جدا -علب لف–لشخص التنوط به العتل في التت     الرقتية يقع ا إن       
والواج    ال ي يجب القي م به , وعليه أيض  القي م بعديد من الوظ ئف. ويتتن القول: إنَّ وظيفة التت  ي في بيئة 

في  عددة في وقت واحد، لذا ك ن ال بدَّ من ال دقيقفهو ينجز وظ ئف م ، لرقتية هي م داخلة و م ش بتةة االتت  
 -ومن هذه الوظ ئف :  تحديد مواصف ته، 

إعداد التخطط   الفنية لتش ريع التت     الرقتية، فعلى ع تق أخص ئيي التت     والتعلوم   تقع التسئولية  .1
طل    وأهداف  لك رؤية واضحة لت الفنية في ال خطيط لتش ريع التت     الرقتية، حيث من التف رض فيه أن يت

 مؤسس   التعلوم  .
اخ ي ر التجتوع   ومص در التعلوم   الرقتية، وإجراء العتلي   التت  ية الفنية عليه  مثل، االق ن ء، والحفظ،  .2

 وال نظيم، وإدارة هذه التجتوع   في ال يئة الرقتية.
 تحويله  من الشتل ال قليدي إلى الشتل الرقتي.رقتنة أوعية التعلوم   والوث ئق ال قليدية، و  .0
تخطيط الخدم   التت  ية: فعليه تقع مسئولية تخطيط خدم   التت  ة وكيفية تقديته ، فضال عن االب ت ر  .5

في إنش ء خدم   جديدة وفي طريقة تقديم هذه الخدم  ، مثل خدم   اإلبح ر التعلوم تي، وتقديم االس ش را ، 
   وال ث اإلن ق ئي .. وغيره .وتوصيل التعلوم 

ذلك  لت  يشتبإدارة األجهزة وال رمجي   التس خدمة في تحويل تلك التص در ال قليدية إلى الصورة الرقتية،  .4
 إلى التجتوع   الرقتية. networked access من الوصول الش تي

 ئل ال عريف اإلن رنت، واب ت ر وس االب ت ر في عرض مجتوع   التت  ة الرقتية على موقع التت  ة وعلى ش تة .6
 ب لتت  ة ومجتوع ته .

 وصف مح وى ال ي ن   وخص ئصه ، وتنظيم عن صر التي  دات  لتص در التعلوم  .   .1
 اتخ ذ تدابير صي نة وأمن التعلوم   ومص دره  على موقع التت  ة.   .1
 ن من التت  ة ومح ولة معرفة مدى توافق التجتوع  إجراء دراس   ال غذية الراجعة، واس طالع آراء التس فيدي .3

  ة الرقتية )دراس   التس فيدين(.الرقتية ب لتت  ة مع م طل    ورواد التت 
تتتين الُتس خدم من االّطالع عليه  دون أن يؤّدي ذلك إلى حدوث تلف مح وى التعلوم  ، كت  يحدث -13

 .تواد التط وعةب لت ب التط وعة. ال قليل من عتلّية اس خدام ال



 :Software  المكونات البرمجيةرابعا: 
ال رن مج هو الجزء الحيوي في النظم ال تنولوجية والته م ال ي تضتنه  هذه ال رامج هي ال ي تشّتل حيوي ه    

هو ف ونج ع ه فيت  بعد، وأي برن مج إنت  يعتل على ربط عن صر كثيرة م داخلة فيت  بينه  ل حقيق الغرض والتقصود.
ث واإلن  ج. والتع لجة بت  فيه  الفهرسة وال تشيف وال صنيف، وال خزين وال  االق ن ءيعتل مثالً على الربط بين آلي   

 ويتتن ال فرقة بين برمجي   نظم ال شغيل، ونظم ال ط يق  .
 SGBD نظ م تسيير قواعد ال ي ن   -أ

 برمجي   التسح -ب
 وف:برمجي   ال عّرف الضوئي على الحر  -ج
 برامج مع لجة الصّور: -د
 برمجي   الت س وال عديل -هم
 برمجي   ال تشيف -و

 برمجي   ال حث واإلس رج ع -ي
 الشروط القانونية:خامسا:  
تردد  في األدبي   مسألة حقوق التؤلف أو التلتية الفترية، بصفة ع مة، ولتن ي دو أن التسألة أخذ         

حة االلت رونية الجديدة، ف لحقوق الت علقة ب لتن ج   ال قليدية ت دو إلى حّد م  واضمنحى آخر في ال يئة الرقتية أو 
 .في كل دول الع لم، مع تتّيزه  "ب ل شدد في النتوذج الفرنسي، وبعض ال س هل في النتوذج التندي

أنه  معقدة". بلتن ي قى الحسم في التصنف   الرقتية، حيث فرضت ال تنولوجي  الجديدة ح لة أخرى تت  ز "       
ف م الك حّق الت  ب في ط ع ه الورقية مثاًل ال يشّتل أي مشتلة ق نونية أو تداخل في الحقوق، ولتن، في ط ع ه 
الرقتية )التصنف( يثير إشت لية معقدة في ال ع مل معه، خ صة مع بداي   ومح وال  الرقتنة، ال ي جعلت من 

 . نلتسه  كقواعد ال ي ن  التعلومة التلتوسة معلوم   محّس به  فقط وال
ألن ال يئة الرقتية، واإلت حة على الش تة يعّرض التصنف   الرقتية إلى خطر القرصنة واالح ي ل        

 .والسرقة..وغيره  من األشت ل ال ي تدخل في محور "الجريتة اإللت رونية أو التعلوم تية
 لح كل هي الطريقة ال ي يتتن به  الحف ظ على مص واإلشت لية التطروحة في هذه ال يئة ال تنولوجية الجديدة      

األطراف ال ي له  الحّق في التصنف   الرقتية، ونقصد بذلك العالقة بين ح جة التؤلف إلى التق بل الت دي عن 
 مصنفه، وحّق التس فيد في الوصول إلى التعلومة، من دون اإلخالل بتص لح كال الطرفين؟!

   رقتنة التواد التط وعة التن جة أصاًل في ط ع ه  الورقية ذا  أبع د م ش بتة إن التس ئل ال ي أث رته  عتلي
بغية ال وصل  ،وم داخلة، وقد أث ر  هذه التسألة التثير من النق ش   ال ي بّينت التثير من وجه   النظر التخ لفة

 إلى مخرج ال ي تي التؤلف وال يجوّع التس فيد.



 لم الرقتي تح  ج إلى شيء من الحذر وال وخي، ألن التثير من مش ريع إن مسألة التلتية الفترية في الع       
في الع لم إنت  أوقف ه  مسألة "حقوق التلتية الفترية"، لت  لهذه التسألة من أهتية في دفع اإلن  ج  -اليوم–الرقتنة 

ى لحقوق ترد إلوالنشر وال أليف، فإبق ء الحقوق ألصح به  يضتن ال مح ل مج ل اإلبداع مف وح  م  دامت ا
 أصح به .

لذلك وجب على التت     ال ي ترى ضرورة تحويل بعض التجتوع   ال ي تت لته  من الشتل ال ن ظري       
إلى الثن ئي الرقتي أن تفّتر ملي ً في مسألة الحقوق، ح ى ال تضيع الجهود واألموال وح ى ت قى السيرورة التن جة 

 والعزيتة ق ئتة.
 نونية للتؤلف   أو التصنف   الرقتية ت م وفق رؤي ين مخ لف ين ولتنهت  م ت مل ين، إن األصل في الحت ية الق

إلبداع   الفنية واألدبية، ت علق بحت ية ا أدبية في حت ية التن وج، والث نية االخ راعتس ند إلى آلية براءة  تقنية ف ألولى
الذي  مسألة التلتية الفترية، إاّل ب لقدروسوف لن ن طرق في هذا ال حث إلى االخ الف   الجوهرية فيت  يخص 

سيوضح لن  كأمن ء وم خصصين في التت     اإلح طة به، عندم  نتون أم م مشروع)؟!( ي أثر بهذه الحقوق، كإبراز 
 التخ طر ال ي تنجّر عن رقتنة وثيقة ال نتلك من حق اس غالله  إاّل في ح ل ه  األصلية فقط، دون الرقتية.

 
 ية الملكية الفكرية:توجهات حما -6

غي له  عند بعض ال  حثين، أو حت ية عند ال عض فإن التت  ة ين  عن اع   ر الحت ية الفترية نه   وبغض النظر     
أن تعرف التج ل الذي ت حرك فيه داخل العالقة "ال قليدية" ال ي تجتع ثالثة م غيرا  تأسيسية للعتل التت  ي 

 تؤلف، التس فيد والوثيقة.والتعلوم تي، وهذه الت غيرا  هي: ال
 المصنفات الرقمية الخاضعة للحماية:

ي ن  ، لتن بية ومجتوع   ال ت تثل في ال رمجي   الح سو التصنف   الرقتية الخ ضعة للحت ية الق نونية إن     
دو واضح ً الصعوبة ي  لل طورا  ال ي ال يهدأ له  ب ل في تجدد األوعية الح ملة لهذه التعلوم   الرقتية، فإنه ت ع 

 ال ي تصحب إيج د إط ر تشريعي مالئم يوفر الحت ية وي يح التعلومة للجتيع.
 طرق الحماية القانونية والتقنية:

وترتتز على م دأين اثنين هت  ال يع األول واالس خدام الع دل. ف ل يع األول يقوم على أن حقوق التلتية الفترية      
 لت مل في تسعيره ، ولتن بتجّرد أن يقوم ب يع النسخة للتس فيد، فإنه يتّتنه من ال صرفملك لص ح ه  وله الحّق ا

بتل حرية في النسخة دون إذن منه. والت دأ الث ني يقوم على االس خدام الع دل الت ني على إت حة التعلوم   بحرية 
الس خدام؛ حجم الجزء التس خدم الهدف من االس عت ل؛ ط يعة ا -  ت مة، ولتن ب وفر أربعة قواعد أس سية :

 مق رنة ب لتل وأخيراً أثر هذا االس خدام في السوق
 الس ئدة في أوروب  وك فة الدول "الفقيرة معلوم تي "، والتع تدة على وضع عق    الفيزي ئية -والحت ية ال قنية      

 كلت   سر ...الخ.تقنية تتنح أو تعيق إس ءة االس خدام، ك لك الحت ية عن طريق مف تيح إلت رونية و 



 :الرقمنة والملكية الفكرية 
مع ظهور ال تنولوجي   الحديثة للتعلوم   واالتص ال ، أص حت التعلومة ق ب قوسين من أي إنس ن على      

هذه األرض بشرط أن ت وفر لديه الشروط الت فية من ال قنية والتعرفة الفنية في الولوج إليه ، ولتن ي قى توفير هذه 
   لجتيع ال شر، مرهون ب وفره  في شتله  الثن ئي، مت  يجعل التعلوم   الت وفرة في الع لم على شتلين، التعلوم

شتل تقليدي تن ظري، وشتل حديث رقتي، مت  يعني أن الجهد اآلن موجه إلى تحويل الرصيد ال قليدي ال ن ظري 
 ة الالم ن هية.إلى الشتل الرقتي، ل وسيع اإلف دة واإلت حة من الخ را  اإلنس ني

 م يلي: ومت  حتل ه هذه ال تنولوجي   الرقتية على حقوق التؤلف
 سقوط حّق التس فيد في الحصول على النسخة الشخصية.-
 تطوير آلي   ال حتم في ال يع والشراء االلت روني.-
 مت رسة القرصنة واالح ي ل على التصنف   الرقتية.-
 س   التعلوم  .نتو ثق فة ال سيير التش رك والجت عي لتؤس-
 بروز وتطور التن وج   )ال أليف( الجت عية واخ ف ء للحقوق األخالقية.-
 إلى مقدمي الخدم   )الوسط ء(. التسؤولي  ان ق ل -

وب ل  لي ج ء  الرقتنة ك تنولوجي  تس جيب لهذه الح جة، وتدعم الق عدة األبدية أن التعلومة والتعرفة ال يتتن 
لتن هذه التسألة ب لرغم من انطالقه  بسرعة ك يرة، إاّل أنه  توقفت بعد نف ذ التخزون أبدًا أن تح تر أو ت  ع. و 

ال ن ظري الذي تش رك في حقوقه كل ال شرية، ل صطدم ب لتثير من التعلوم   التوجودة في شتله  ال ن ظري )الورقي( 
تثتين هذه  راز بعض الرؤى الج دة فيوال ي ال تزال متلوكة ألصح به  الط يعيين أو التعنويين، وب ل  لي يتتن إب

 التجتوع  .
 مراحل تصميم المكتبات الرقمية: -7
 المكتبة الرقمية المتكاملة لتخطيط لمشروعا -1

تحديد نط ق مشروع التت  ة الرقتية الت ت ملة معقد من وجهة  المكتبة الرقمية المتكاملة: تعريف نطاق مشروع
تشجيع التت  ة على إنش ء فريق التشروع مع تتثيل من من طق التنظتة نظر جتيع التش ركين، ولهذا الس ب ي م 

 الت أثرة من التت  ة الرقتية الت ت ملة على س يل التث ل: إدارة التت  ة، الشؤون الت لية، تقنية التعلوم  .

 لية مق ولة  وعلى الرغم من وجود العديد من التنهجي   ال ي تع لج دورة حي ة التشروع، فإن التراحل األربع ال     
 عتوم  كتعي ر: ال صور، ال خطيط، ال طوير، والنشر أو ال ث يت.

 مرحلة التصور أوال:

 وهذا ي طلب وضع تصور حول م  يلي:



 تحديد أهداف األعت ل األس سية 
 تطوير نط ق التشروع. الت طل    الوظيفية 
 وضع تقديرا  لتيزانية التشروع 
 الجداول الزمنية لل نفيذ 
 إنج ز وثيقة الرؤية 

في مرحلة ال صور، تحدد التت  ة، ب ل ش ور مع قط ع ال قنية، أهداف العتل الرئيسية ال ي يجب أن تل يه  ال قنية، 
الجداول الزمنية  ميزانية التشروع ت دأ معو  مع تطوير توافق فيت  بين رؤى أصح ب التصلحة حول م  ين غي القي م به.

ر من العتل التنجز في هذه الترحلة "غير مت تل" من حيث أنه ال يزال ي عين وضع التثي ال قري ية لل نفيذ. ويع  ر
 ال ف صيل.

في مرحلة وضع ال صور ي م تطوير نط ق التشروع، وتحديد م غيرا  التشروع بعتق أك ر. من وجهة نظر      
م  هي  -لرقتية الت ت ملة التت  ة، نط ق التشروع هو ع  رة عن بي ن نه ئي حول م  سي م إنج زه في التت  ة ا

الخدم   ال ي س قدمه  لتس خدميه  وم  هي الوظ ئف ال ي سيقوم به  و / أو مس خدميه . عند تصتيم نظ م 
التت  ة الرقتية، فإن كل مت  ة تدخل في مشروع التت  ة الرقتية ع دة م  تجيب عن هذه األسئلة أو بعض منه  

 بشتل مخ لف.

ور التت  ة داخل مج تعه  وأنواع الخدم   ال ي تقدمه  أو ال ي تع زم تقديته  في الجواب يع تد على موقع ود
التس ق ل. فريق مشروع التت  ة يحدد م طل    العتل ال ي يجب أن يفي به  النظ م ل حقيق أهداف التشروع. 

ت وقعة، وجدوى   ئج الين ج عن هذه العتلية ال ترارية وثيقة الرؤية، وال ي تحدد األس س التنطقي للتشروع، والن
 التشروع، واألهداف والقيود والفرص والتخ طر، وهيتل التشروع.

وفي نه ية هذه العتلية، ي فق جتيع أصح ب التصلحة الرئيسيين في التشروع مع رؤية التشروع على النحو     
 لة.الت ين في الوثيقة. أداء هذا العتل يس غرق وق   وجهدا وموارد مخصصة. إنه  ليست مهتة سه

خالل مرحلة ال صور، يقوم فريق التشروع ب حديث وث ئق التشروع ب س ترار وتنقيحه  بتعلوم   جديدة، وب ل  لي 
تحقيق زي دة الوضوح مع مرور الوقت. هذه الترحلة ع دة م  تتون خالقة جدا، حيث أن اإلجت ع على م  يجب 

 النه ئي. القي م به على قدر مس ٍو ألهتية الوث ئق ال ي تحدد التن ج

 ثانيا: مرحلة التخطيط األولية 

 في مرحلة ال خطيط األولية ي م إن  ج ثالث وث ئق رئيسية:

 تحدد وثيقة التشروع م  سي م إنج زه من أعت ل، ومقدار تتلف ه، وم ى سي م تسليم اإلن  ج. وثيقة المشروع: .1



ية الت ت مل رية لنظ م التت  ة الرقتوتحدد وثيقة الت طل    األهداف والت طل    ال ج  وثيقة المتطلبات: .2
 بعتق.

لحلول وهي وثيقة توجز الحلول ال قنية األس سية ال ي ين غي اس خدامه . بنية ا التقنية األولية: الهندسة وثيقة .0
هي مسؤولية فرق ال قنية ال ي من شأنه  تطوير الحلول ودعته  في نه ية التط ف. إن اخ ي ر األبنية، والتنص  ، 

ل ي ن  ، ولغ   ال طوير كله  قض ي  ح ستة تحدده  قي دا  تقنية في فريق مشروع النظ م الرقتي وقواعد ا
الت ت مل ب ل ش ور مع التت  ة. كت  ي وجب ال أكيد كثيرا على األمن، وبحيث يتون من القض ي  ال ي تقع في 

 ت ت مل.م التت  ة الرقتية الالتق م األول في أذه ن التوظفين الفنيين في جتيع مراحل تصتيم وتطوير نظ 

 العناصر التي يجب مراعاتها

 ية. ي عين على فرق ال صور وال خطيط إيالء اه ت م خ ص للفرص ال ي ت يحه  ال رمجي   ال ج ر : الشراء مقابل البناء
ذه ، يوكق عدة ع مة، م  لم يتن للتت  ة قسم برمجة داخلي، فإن النظم ال ج رية التدعومة جيدا س تون أبسط ل نف

نب تخصيص وين غي عتوم  تج  فضال عن كونه  أكثر فع لية من حيث ال تلفة، ح ى لو ك ن ال خصيص مطلوب .
النظم ال ج رية بقدر اإلمت ن. ال خصيص يتتن أن يضيف تت ليف ك يرة ألي مشروع، تت ليف ال خصيص يتتن 

 أن يتون ضعف السعر األولي لل رمجي  .

ظر فيه  بعن ية وهي اللغ   الت عددة. العديد من ال ط يق   م  حة اآلن مع واجه   وهن ك مسألة أخرى ين غي الن
م عددة اللغ  . تتلفة إض فة لغة أخرى إلى ال ط يق يتتن أن تتون ع لية. الق عدة الع مة هي أن تت ليف ال رجتة 

 من السعر الت دئي لل رمجي   لتل لغة جديدة. ٪03وال رمجة 

  االس ع نة بتص در خ رجية لتل أو ل عض نظ م التت  ة الرقتية الت ت مل قرار خ ص  : جيةاالستعانة بمصادر خار
بتل مت  ة. إذا ك نت لدى التت  ة أو التؤسسة األم قسم عتلي   النظم الذي يتتنه إدارة ال نية ال ح ية الت يرة 

ر خ رجية ليس فإن االس ع نة بتص دوالدعم والت طل    ال شغيلية لنظ م مت  ة رقتية م ت مل يعتل بت مل ط ق ه، 
له داع، بينت  إذا لم يتن لدى التت  ة قسم تقنية التعلوم   لدعم النظ م، فإن االس ع نة بتص در خ رجية قد تتون 

 خي را يس حق األخذ به.

  ة تدراسة الجدوى جزء ال ي جزأ من مش ريع أنظتة الت: تطوير دراسة الجدوى لنظام المكتبة الرقمية المتكامل 
 الرقتية الت ت ملة وذلك ل قديم م ررا  ل نفيذ هذا التشروع وجدوى تنفيذه.

 تشمل دراسة الجدوى:

 تقييم الوضع الح لي 



 تقديم الخي را  أو ال دائل 
 تحليل ال ت ليف والفوائد 
   الحلول وال وصي 

ديه  يد من التت     قد ال يتون لإن بن ء نظ م مت  ة رقتية م ت مل يعد إنج زا ه م  لتعظم التت    . العد       
خ رة مع مس وى ال قنية التطلوبة في نظ م التت  ة الرقتية الت ت ملة، أو تعقيدا  إدارة مشروع على هذا 

دراسة الجدوى جزء ه م من ال خطيط للتت  ة، وذلك ل قييم الجوانب العديدة لتثل هذا التشروع. وين غي  النط ق. 
روع ضتن اس راتيجية األعت ل الخ صة ب لتنظتة وأن ت ين كيف سيسهم التشروع في أن تضع دراسة الجدوى التش

 نج ح االس راتيجية.

تس عرض دراسة الجدوى وتقيم الوضع الح لي وتحدد التشتلة أو الفرصة الت  حة للتت  ة. وين غي بعد و        
   ألس سية" لالس ترار في تقديم الخدمذلك عرض الخي را  الت  حة ح لي  للتت  ة، بت  في ذلك خي ر "الح لة ا

 الح لية.

أحد األقس م الرئيسية في دراسة الجدوى هو تحليل مفصل ل ت ليف وفوائد الخي ر التوصي به. يجب كت  أن       
 :النظر في عدد من العوامل الخ صة ب ل تلفة / التنفعة ال حليل، بت  في ذلك

 :ره  ب حليل سير العتل والعتلي   الح لية للتت  ة، وكيف سي م تغييوهذا خ ص  إعادة هندسة العمليات التجارية
ن يجة ل نفيذ نظ م التت  ة الرقتية الت ت ملة. ومن الترجح أن تتون هن ك ح جة إلى عتلي   جديدة لضت ن أقصى 

 قدر من الفوائد ال شغيلية من تنفيذ النظ م الت ت مل للتت     الرقتية.

وهذا خ ص ب لنظر في كل من ال ت ليف األولية واألثر الت لي التس تر على التدى  ة؛التكاليف واآلثار المالي 
 الطويل، بت  في ذلك:

 تت ليف التشروع )التوظفون في التشروع، األدوا (؛ .1
 تت ليف اإلعداد )األجهزة وال رمجي   وال صتيم وال خصيص والخدم   التهنية األخرى، وتنفيذ وال دريب(. .2
 ال رخيص، الدعم، ال رقي   التس ق لية(.تت ليف الصي نة ) .0

 وهذا خ ص ب ضتين أي فوائد مح تلة للتس خدمين، مثل: مزايا الخدمة: 

 تحسين الخدم   الق ئتة. .1
 فرص الخدم   الجديدة. .2



 :وهذا خ ص ب لنظر في الطرق ال ي من الترجح أن تس فيد منه  التت  ة، على س يل التث ل: المنافع التشغيلية 

 ليف )مثل القض ء على الخدم   اله مشية، وتخفيض عدد التوظفين، وأس ليب اإلن  ج األقل تخفيض ال ت .1
 تتلفة(؛

 ل ت ليف )مثل تحسين اإلن  جية(؛ تجنب ا .2
 فرص جديدة لإليرادا . .0

كت  ين غي أن تن قش دراسة الجدوى اس راتيجية تنفيذ التشروع من خالل تحديد عوامل النج ح الح ستة        
، وأصح ب التصلحة، والتشروع   ذا  الصلة ال ي قد تؤثر عليه، وأثر التشروع على التنظتة )مثل للتشروع

ال وظيف(. وين غي أن تعرض االس راتيجية الخطوط العريضة لتج ال  العتل الرئيسية في التشروع والتع لم الرئيسية 
 ذلك نتوذج إدارة التشروع وخطة إدارة ال غيير.ذا  الصلة، وتوفير التوارد للتشروع، وإط ر إدارة التشروع، بت  في 

 وخطة دته ،ح من وال خفيف تحليله  خطة أولية ل حديد التخ طر  وأخيرا، ين غي أن ت ضتن دراسة الجدوى      
 مجتوعة، کل  لق من إنش ؤه  تم ال ي التخ لفة والوث ئق الرئيسيين، التصلحة أصح ب مجتوع   تفصل اتص ال 

 لفريدةا التصطلح   مسرد توفر من البد ذلك، إلى ب إلض فة. مجتوعة کل س  لق ه  ال ي  التعلوم  وكذلك
 واالتص ال .، مثل خطة التخ طر ع لية التس وى وخطة الدعم ومالحق للتشروع

 

 الميتاداتا والمكتبات الرقمية: -0
  

 
خ ص بنظم إدارة ال الفتريالن  ج  يشير بعض ال  حثين إلى أن مصطلح التي  دات  بدأ يظهر بشتل واضح في    

قواعد ال ي ن   في الثت نين   من القرن العشرين ، وأن اس خدام هذا التصطلح ك ن لوصف التعلوم   التطلوبة 
 .ل وثيق خص ئص التعلوم   في قواعد ال ي ن  

من أطلق ذلك ومن التؤكد أن مصطلح ومفهوم التي  دات  س ق بروغ اإلن رنت ، ونلخص من ذلك أن أول     
، (datasets effectively) حين ق م بوصف مجتوع   ال ي ن   ال ف علية 1363التصطلح ك ن في ع م 

 : وهن لك ع مالن أثرا في تطور نظم التي  دات  وهت 
 .الش تيةالح جة إلى االك ش ف النسقى أو التنهجي واالس رج ع للتص در  -
 .رقتيالتقدرة على تضتن التي  دات  في الوسط ال -



ويري ميشل جورم ن أن التي  دات  ك نت بتث بة )طريقة ث لثة( ل نظيم التص در اإللت رونية وإت حة الوصول       
له . ف لطريقة األولى هي اس خدام األدلة ومحرك   ال حث ، ويع ب على األدلة محدودية ال غطية لتعظته  فهي 

اًل على الش تة العنت وتية ، أم  محرك   ال حث فهي رغم تقدم لل  حث عدداً ك يراً من التص در الت  حة فع
رخصه  إال أنه  غير فع لة بت  فيه التف ية إذ أنه  تزود التس فيد بتجتوعة ك يرة من التص در غير التطلوبة وال ي 

 .ال تتثل بدقة الرد على اس فس راته
لفهرسة التص در اإللت رونية ويتثل  ( MARC م رك) والطريقة الث نية هي اس خدام قواعد الفهرسة الوصفية

 .هذا االس خدام من وجهة نظر ال عض نظ م معقد ومتلف ومضيع ً للوقت وإن ك ن فع الً 
وهي ت تيز بأنه  أبسط من  (Metadata) ومن هن  نشأ  الح جة إلى طريقة ث لثة هي التي  دات       

 ، كت  أنه يتتن فهته بسهولة من ج نب الن شرين تعقيدا  نظم الفهرسة وأكثر فع لية من أداء محرك   ال حث
 .والتؤلفين وغيرهم من الفئ   التعنية بنشر التص در اإللت رونية

وخالل العقد الث ني من القرن الت ضي وكن يجة الس خدام الح سب اآللي ظهر  عدة أشت ل مقننة ل خزين    
هذه الصيغة ولعدة عقود ك نت  .(MARC) تسجيال  للوصف ال  ليوجرافي ولعل أشهره  صيغة م رك

 والزالت الصيغة القي سية التفضلة لدى التت     ومراكز التعلوم  
وتتتن أهتية هذه الصيغة في كونه  أداة موحدة ومقننة ت يح ت  دل ال سجيال  ال  ليوجرافية بين التت     ، 

صتتت أصاًل ل  وافق مع نوعية أوعية هذه الصيغة ف.وبذلك ت ف دي تترار الجهود في فهرسة وتصنيف التق ني  
 .التعلوم   الت وفرة في ذلك الوقت وهي في األعم األغلب مط وعة ب س ثن ء بعض األشت ل الترئية والتستوعة

وقد القت هذه الصيغة ق واًل واسع ً في األوس ط التت  ية لدرجة ظهور أشت اًل مخ لفة منه  حسب نوعية      
 (UK MARC) ، وغيره ( أو حسب اح ي ج   بعض الدول مثل بريط ني األوعية )ك ب ، مخطوط   

ومع ظهور اإلن رنت ظهر  نوعية جديدة من أوعية التعلوم   ، ت تثل في ، .(CAN MARC) وكندا
  .مواقع اإلن رنت والتص در األخرى الت  حة به 

ت ق ئتة وذلك أنه  تس خدم ورغم ظهور محرك   ال حث ذا  القدرا  الت قدمة إال أن التشتلة الزل     
اللغ   الحرة غير التقيدة ال ي تع تد على تتشيف التلت   والتفردا  آلي ً دون ال حليل التوضوعي لتح وى 

 (Metadata) وكحل جزئي لهذه التشتلة ظهر م  يعرف ب لتي  دات . دة والذي ي طلب ع دة جهداً بشري الت 
برز   نتلإلن ر كت  جر  بذلك ع دة األشي ء ومع ال طور السريع وفي ال داية ظهر  بدون تقنين دقيق له   

الح جة إلى مزيد من ال خصيص في تلك ال ي ن   ل في بت طل    الجه   ال ي تح  ج إلى التع لجة وال نظيم 
 .الدقيق ل لك التص در

 لتهتة ، اًل للقي م بوبط يعة الح ل ك ن الت خصصون في التت     والتعلوم   هم األكثر اه ت م ً وتأهي     
وفعاًل قد عقد  اج ت ع   وندوا  ومؤتترا  في جتيع بلمدان الع لم الت قدمة تتنولوجي ً ، وأهم هذه 

م في مدينة دبلن بوالية أوه يو برع ية مركز الح سب اآللي 1334االج ت ع   هي ال ي عقد  في ع م 



 . كثربلن ل قنين هذه ال ي ن   وتخصيصه  بشتل أعقد اج ت ع بتدينة د للتت     على الخط الت  شر وفعال
التنظتة  Niso والذي ث  ة منظتة Dublin core وقد ك نت ثترة هذا التؤتتر م  يعرف اآلن بدلن كود    

 .الوطنية لتواصف   التعلوم   ب لوالي   الت حدة األمريتية
 يق   لغةخدام مع يير التي  دات  ودبلن كور تط وفى التنطقة العربية عقد  مؤخراً ندوة فهرسة اإلن رنت واس      

xml كت  صدر  بعض الت ب رغم عدده  القليل وال ي تن ولت هذا التوضوع موضحة  .في معي ر دبلن كور
 .أهتي ه
وتوجد لهذا التصطلح عدة تعريف   وأكثره  شيوع ً هي بي ن   حول ال ي ن  . وقد أطلق عليه  ال عض        

، معلوم   حول التعلوم  . ومعلوم   عن التعلوم   وبي ن   عن ال ي ن   وم  وراء ل ي ن  معلوم   حول ا
ال ي ن   وأيض ً أطلق عليه  ال ي ن   الوصفية وأطلق عليه  األس  ذ محتود إتيم ، ال ي ن   الدليلية وعرفه  بأنه  

عب  أو نفهم أو نحفظ معلوم   أخرىبيم ن   مهيتلة عن ال ي ن   تصف وت يح لن  أن نجد أو ندير أو نض ط 
الزمن ، ط لت  أن التعلوم   مهتة وضرورية ، ف ل ي ن   الضرورية يجب أن ت قى ، وأن نحفظه  بأي شتل 

( وغيره  من أوعية  4.24ونطوره  بطريقة تسم عد في الوصول إليه  ، وضرب مثاًل على ذلك األقراص القديتة ) 
، حيث يجب أن تتون هن لك طريقة للوصول إلى بي ن ته  للحف ظ عليه  ، التعلوم   ال ي لم تعد م داولة 

 .وتتون م  حة لل حث
 
 
 

وكنت  ،تخيل أنك س فر  إلى مصر للسي حة أنه  بي ن   عن ال ي ن   ! فت ذا يعني ذلك ؟ وعرفمت أيمضم      
ر عشرا  أو مئم   الصو تحتل معك ك ميرا رقتية تصور به  التع لم السي حية هن ك. وعمد  إلى بلدك ولديك 

فلنأخذ صورة واحدة هذه الصورة تحوى بي ن   تشرح لن  بعض تف صيله  ، فتل صورة تحوى معلوم   عن 
بتسل( وتحوي معلومة  633× بتسل  1233ميغ بيت مثاُل( وتحوى معلوم   عن قي سه  ) 13حجته  )

فهي معلوم    (Metadata) تعلوم   تستيعن ت ريخ ال ق طه  ، وربت  من ال قطه  وبأي ك ميرا ، كل هذه ال
تصف لن  الصور وال ي بدوره  نوع من التعلوم   ، عندم  تدخل هذه الصور في جه ز الح سب اآللي وفي 

فإنه سيع تد على التي  دات  لتي ينظم هذه التح وي   ، فتثال يتتنك أن  (I Photo) برن مج ينظته  مثل
ك هذه ، ويتتنك إض فة معلوم   أكثر لتل صورة ، فتثاًل يتتن ان تس عرض الصور ال ي ال قطه  في رحل 

تضيف معلوم   أن كل هذه الصور ال قطت في مصر ، وإذا ك نت هن ك صورة لألهرام   مثاًل فأضف كلتة : 
 ..أهرام   ، هتذا يتتنك أن تعود لهذه في م  بعد بسرعة وتنظته  بسهولة

ه  وسيلة ل نظيم التعلوم   ، ح ى تقوم محرك   ال حث ب وصيل ال ي ن   التطلوبة ، فهي تسهم ويث ت أن       
في تسهيل الوصول إلى التعلوم   ، وتس عد على تفسير التعلوم   ، وتستح ب   دل السجال  بين عدة 



يئة الويب خ صة في ب أنظتة بغض النظر عن نوعية النظ م أو ال رن مج التس خدم وتعتل على تنظيم التعلوم   ،
 .، بشتل دقيق

على انه  معلوم   هيتلية )يعني م ينة وفق نظ م معين( مهت ه  وصف وإيضم ح وتسهيل  ت أيضم وعمرفم      
واس خدامه  وتنظيته  .. ويخ لف اس خدام  (Information Resources) اس رج ع موارد التعلوم  

ال خصص   التخ لفة. ففي بعض ال خصص   يس خدم هذا التصطلح ب خ الف جت ع   الت خصصين في 
لإلش رة إلي التعلوم   ال ي يتتن أن تفهته  اآللة ، بينت  يس خدمه ال عض ليعني فقط ال سجيال  ال ي تصف 

      ،  (Electronic Resources) التوارد اإللت رونية
نظ م رستي خ ص بوصف التوارد وفي مج ل التت     تس خدم التي  دات  ع دة لإلش رة إلى أي        

أو غير رقتي ، ف لفهرسة ال قليدية  (digital Object) اإللت رونية التط قة على أي وسيلة رقتية )الت روني(
ومجتوعة  (MARC 21)،  21ب لتت     هي في الواقع شتل من أشت ل التي  دات . وكذلك فإن م رك 

هي مع يير للتي  دات  في مج ل  (AACR2) ألنجلو أمريتيةالقواعد التس خدمة معه ، مثل قواعد الفهرسة ا
ه  الت ب أشت ل نصية ، بت  فيالفهرسة وهن لك أيض ً نظم للتي  دات  أنشئت لوصف أنواع األوعية التوجودة في 

ة ومجتوعة  يواألعمتم ل الفنية والتواد ال عليتية وال دري األرشيف  والوثم ئمق اإللت رونية ورس ئل ال حث في  ةشور نالت
 .ال ي ن   العلتية

والتي  دات  يتتن أن تصف التوارد في أي مس وى من مس وي   تجتيعه  وتتوينه  كت  أنه  تس خدم         
لوصف مجتوعة من التوارد أو مورد منفصل أو أحد متون   مورد أك ر )مثل صورة في مق لة(. وكت  يحدث 

فهرس لتجتوعة من التجلدا  أو لتل مجلد على حدة ، عندم  ي خذ التفهرس قراراً بإنش ء تسجيله ب ل
فتذلك على واضع التي  دات  أن ي خذ قرارا  م ش بهة ، ويتتن للتي  دات  أيض ً أن تس خدم للوصف في أي 

 International)  .(IFLA) مس وى من مس وي   أنتوذج التعلوم   الذي خططت له أفال
federation of library Associations and institutions) functional 

requirements for Bibliographic Records) على العتل (Work)أو ال غيير 
(expression ) أو التظهر الت دي ، (manifestation ) أو التفردة (item )  فتثاًل قد تصف

 .تسجيلة التي  دات  أحد ال ق رير أو نسخة ب لذا  من نفس ط عة هذا ال قرير
وقد ي م تضتين التي  دات  في الوسط الرقتي أو أنه  قد تخ زن منفصلة عنه ، وقد تتون مضتنة في         

وفي رؤوس ملف   الصور. ومن مزاي  تضتينه  في الوث ئق ، أنه  لن تفقد ويتتن ب ل  لي  (HTML) وث ئق
فنية. ولتن ، مثل األعت ل التحديثه  مع الوثيقة. ولتن هن ك بعض الوس ئط ال ي ال يتتن حفظ التي  دات  به  

حفظ التي  دات  منفصلة ، يتتن أن ي سط إدارة التي  دات  نفسه  ويسهل عتلي   ال حث واإلس رج ع. ولذلك 
 .فإن التي  دات  تحفظ في نظ م لقواعد ال ي ن   وتربط ب لوس ئط ال ي تقوم بوصفه 

ل كل م  هو "بي ن   حول ال ي ن  " مثل أست ء وفترة التي  دات  وقع تطويره  في مج ل النظم لتل تشت     



الجداول واألعتدة وال رامج ، إلخ .. ، ورغم اخ الف وجه   النظر حول هذه التي  دات  فهن لك اع راف بأنه  
تصف كل مظ هر النظم : ال ي ن   ، األنشطة ، األشخ ص والتنظت   ، مواقع ال ي ن   وعتلي ته  ، طرق 

ل ي ن   ، العوائق ، ال وقيت واألحداث ، وكذلك الدافعية والقوانين وبشتل أس سي ، فإن  وأس ليب الدخول إلى ا
التي  دات  هي "بي ن   تصف هيتل ونش ط   اس خدام أي منظتة للتعلوم   ، وهي تصف الوس ئل والنظم 

 ."ال ي تس خدمه  إلدارة هذه التعلوم  
إذا أمتن تحديد ط يعة التص در اإللت رونية وست ته  التتيزة ، ويتتن تحديد مفهوم التي  دات  بصورة أدق       

يوضع ويع لج في بداي ه جزئ (Digital item) فأي مصدر معلوم   إلت روني هو ع  رة عن وع ء رقتي
مس قل بواسطة ال رن مج التس خدم أو العنصر ال شري وهذا الجزء قد ي شتل من وع ء واحد أو لتجتوعة 

 : كت  أن له ثالثة أوجه هي  م عددة من األوعية
 .الوجه الداخلي للوع ء ويقصد به  م  يح وى الوع ء من معلوم   وهو(Content) التح وى -

 ويقصد به تحديد اإلج ب   عن األسئلةبعتليمةإنمشم ء(Context) السي ق - 
الخ رجي للوع ء وهو م  وهو الوجه  –التصدر وال ع مل معه مثل )من ، م  ، أين ، لت ذا ، كيف ، أنشئ الوع ء 

 .ي علق بحقوق التلتية وشروط ال داول
الوع ء أو بين الوع ء وأوعية أخرى.  وهي ع  رة عن مجتموعمة المروابط التعي رية داخل(Structure) ال ن ء -

 .يتتن إنش ء هذه الروابط أثن ء أو بعد إنش ء الوع ء
 
 
 
 
ليست فقط ال ي ن   ال ي تصف الوع ء وتحقق ذاتي ه من هذا يتتن فهم التي  دات  على أنه   وانطالق        

وتتثل مح واه التوضوعي ولتنه  أيض ً توثق مس ر الوع ء وتحدد وظيف ه وعالق ه بأوعية التعلوم   اإللت رونية 
 .األخرى وكيفية إدارته والسيطرة عليه ، وتقدم بي ن   عن حقوق التلتية وشروط اإلت حة

ي ن   إلت رونية وهيتلة أي في حقول أس سية وأخرى حقوق فرعية ذا  والتي  دات  تقدم في شتل ب      
 HTML) ، مرت طة ب لتصدر وتس خدم منفصلة عنه ويقوم بإعداده  ع دة بعدة لغ   مثل(Tags) تيج ن

– S GML - XMXL)   وتخ لف إمت ني   كل لغة حسب ظهوره  ، حيث ت طور قدرا  تلك اللغ
وهي من ال س طة بحيث أص حت جزء من كثير من برامج (HTML) فنجد أن من حيث القدرة هي الم

حيث تقدم التثير من اإلمت ني   في الربط بين أجزاء التلف (XML) مع لجة التلت  . وأكثره  تقدم ً هي
 .الواحد والوع ء والتلف   األخرى أو التواقع األخرى على ش تة اإلن رنت

فممي إط ر قمممواعد  ( CODING) صفية وسيلة ل ممرميممز التعلمموم  أو ال ي ن   الو  Metadata والتي  دات     



على صفح   اإلن رنت وتقوم محرك   ال حث  (Meta tag) معينة ي م أشي ئه  ب س خدام تيج ن الوص ئل
ب س خدامه  ل وصيف تلك الصفح   وهى أيض ً ع  رة عن بي ن   تأخذ الصيغة ال  لوجرافية عن صفح   

الصفحة وال تظهر للق رئ عند قراءة تلك  ( codes) دره  األخرى وهي مخ أ ضتن ترميزا اإلن رنت ومص 
 .الصفحة وهذا هو س ب تستي ه  ب ل ي ن   الخلفية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meta tags analysis. 

Title: 

Title meta tag contains no errors. 

This tag contains 23 characters. 

 
Title relevancy to page content is excellent. 

The Title relevancy to page content is 100%. 

Description: 

This tag contains too many characters. 

This tag contains 445 characters. This is too many for what we 

would consider a 'robot friendly' web page. The maximum number 

of characters we recommend for this tag is 200. 

 
Description relevancy to page content is poor. 

The Description relevancy to page content is 51%. 

Keywords: 
Keyword relevancy to page content is very poor. 

The keywords relevancy to page content is 53%. 



Robots: 

Found no robots meta tag. 

This tag is not really required but helps spiders to index the web 

page. 

Author: 

Found no author meta tag. 

This tag is not really required but helps for your (company) name 

recognizing. 

 

 حيث ي ن ول ال حليل :
 تي   وبي ن األخط ء التوجودة به، وعدد الحروف ال ي يح ويه حقل العنوان فى بي ن   ال -
عالقة حقل العنوان بتضتون صفحة الوب، وذلك من خالل ال ترارا  ال ي يتتن أن تتون لتلت   العنوان  -

 فى الصفحة وي م إعط ؤه  ترتيب للدرج   هن  بنسب م ف وتة من التت  ز وح ى الضعيف جدا، 
 حقل الوصف فى التي   وعدد الحروف ال ي يح ويه ، ومدى ارت  ط الحقل بتضتون الصفحة. - 

 حقل التلت   الدالة فى التي   وعدد الحروف ال ي يح ويه ، ومدى ارت  ط الحقل بتضتون الصفحة. -
 أن ذلك يس عد فى التي   وعلى الرغم من عدم اح ي ج كثير من التواقع له إال Spider حقل الزاحف -

 الزاحف .
 

 

 

 المكتبة الرقمية والنشر اإللكتروني:  -01

( ePublishing أو Electronic Publishing :ب إلنجليزية) اإللت روني النشر     
ح النشر ولقد أص  .والتت     الرقتية ير الت  لوج  والتق ال  اإللت رونية، وتطو  للت ب الرقتي النشر هو

الدوري    ل مراجعةاإللت روني ش ئعً  في مج ل النشر العلتي، حيث وجد أن النشر العلتي هو في مرحلة اس  دا
 من ق ل الزمالء. العلتية

ه يوجد مرت ط جداً بتصطلح النشر اإللت روني، إال أن التواقع ع ر اإلن رنت وعلى الرغم من أن ال وزيع عن طريق     
فة إلى ، ب إلض قرص مضغوط ك لتوسوع   ال ي تتون علىالتثير من طرق النشر اإللت روني ع ر الش تة،  

 .تالتنشورا  الترجعية والفنية ال ي يع تد عليه  التس خدمون الت جولون بدون اتص ل ع لي السرعة ب إلن رن
بينت  النشر ال قليدي للتعلوم   ي م من خالل ط  عة الت ب والصحف والتجال  وتوفيره  للقراء، كت  أنه       

يشتل ط  عة التنشورا  واإلعالن   ال ج رية وغير ال ج رية وتوزيعه  بشتل ورقي على الته تين. وشركة النشر ال ي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D9%88%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D9%88%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5_%D9%85%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5_%D9%85%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7


اسع من الن س إال من خالل حتلة إعالنية واسعة ترغب ب ل رويج لت  ب معين ال يتتنه  الوصول إلى قط ع و 
 ، مت  ي رتب على ذلك كلفة ب هظة تض ف إلى ثتن الت  ب.والتجال  والصحف والتذي ع ال لف ز تشتل

جة للنشر اإللت روني. يُعرِّفه الت تب أحتد بدر في ك  به "علم التت     ثتة التثير من ال ع ريف الدار       
ش ت    االخ زان الرقتي للتعلوم   مع تطويعه  وبثه  وتوصيله  وعرضه  إلت روني ً أو رقتي ً ع ر»والتعلوم  " بأنه 

 ، وهذه التعلوم   قد تتون في شتل نصوص، أو صور، أو رسوم   ت مُّ مع لج ه  آلي ً".االتص ل
عتلية إصدار عتل مت وب ب لوس ئل اإللت رونية، وخ صة »وكذلك يعرفه ال  حث شريف ك مل ش هين بأنه        

ت   االتص ل". ويورد أبو بتر محتود الهوش في ك  به "ال قنية الحديثة الح سب، سواء م  شرة أو من خالل ش 
االتص ال  بعيدة  االع ت د على ال قني   الحديثة وتقني  »في التعلوم   والتت    " بأن النشر اإللت روني هو 

في جتيع الخطوا  ال ي تنطوي عليه  عتلي   النشر. ويقسم ال  حث ع د اللطيف صوفي النشر اإللت روني  التدى
إلى نوعين رئيسيَّين، هت : النشر االلت روني التوازي )وفيه يتون النشر اإللت روني مأخوذاً عن النصوص التط وعة 

موازي ً له ، أي أنَّه يُن  ج نقاًل عنه  ويوجد إلى ج ن ه ( والنشر اإللت روني الخ لص )وفيه ال يتون النشر والتنشورة و 
 عن نصوٍص مط وعة، بل يتون إلت روني ً صرف ً، وال يوجد إال ب لشتل اإللت روني(.

خزين التس خدمة في ت توالت ال طورا  في مج ل تقنية التعلوم   وتعدد  الوس ئل والطرق والوس ئطو        
التعلوم   واس رج عه  وت  دله  ع ر ش ت   الح سب التحلية واإلقليتية والدولية ، وك ن من أهم ن  ئج تلك 
ال طورا  هذا النتو التضطرد في مج ل النشر اإللت روني ، فعلى س يل التث ل كشفت إحدى الدراس   ال ي 

 %21التعلوم   الت  حة ب التص ل الت  شر يزداد بنس ة م أن عدد قواعد 1335 -م 1314أجريت بين ع مي 
في الع م ، بينت  ال ت ج وز  %133في الع م ، وأن عدد قواعد التعلوم   التخزنة على أقراص مدمجة ينتو بنس ة 

في الع م ، وهو األمر الذي دعت اليه بعض الت ررا  ال ي  %14 - 12نس ة النتو في التط وع   ال قليدية عن 
 هته  م  يلي:من أ

  ان اللجوء إلى مص در التعلوم   التحس ة قد يشتل حال مث لي  للقض ء على مشتلة ضيق التت ن التخصص
لتص در التعلوم   ال قليدية ال ي تع ني منه  التت     نظرا لصغر حجم الوس ئط التحس ة وعظم م  تح ويه 

 من معلوم   .
 خدامه  من ق ل عدد ك ير من ال  حثين أينت  ك نوا دونت  اع   ر ر ت يح مص در التعلوم   التحس ة الفرصة الس

لحدود التت ن أو الزم ن . ر سهولة ال وزيع وسرع ه عالوة على ان ف ء مشتلة نف د النسخ ، فهي تحت الطلب في 
 اته .ذ أي مت ن وزم ن ، فنسخة واحدة من الت  ب ك فية للوصول إلى ماليين القراء في أنح ء الع لم وفي الوقت

 . السهولة والترونة في تحديث ال ي ن   وإصدار الط ع   الجديدة على ف را  من س ة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF


  تع تد مص در التعلوم   التحس ة على نظم آلية م طورة في ال تشيف واس رج ع التعلوم   تتتن ال  حث
ق ن  ئج مرضية . حقمن إجراء عتلي   الربط بين الواصف   وتقييده  أو توسيع دائرة ال حث وتضييقه  بت  ي

 وهذا مال يتتن تحقيقه ب س خدام التص در ال قليدية.

  النشر المكتبي بين النشر التقليدي والفرق 

 : الفرق بين النشر اإللت روني وبين النشر التت  ي

    النشر اإللت روني: اس خدام االجهزة االلت رونية في مخ لف مج ال  االن  ج واإلدارة وال وزيع لل ي ن
لتعلوم   وتسخيره  للت س فيدين , فيت  عدا ان التواد التنشورة ال ي م اخراجه  ورقي   بل ي م توزيعه  على وا

 وس ئط الت رونية .
    النشر التت  ي: هو ع  رة عن برمجي   خ صه مع حواسيب م يتروية وط بع   ليزرية غير متلفه تن ج صفح

 له  الحصول على خطوط بأنواع وأشت ل مخ لفة .بطريقة منظتة ومعدة بصورة جذابة يتتن من خال

 

 

 

 

 :اإللكترونيميزات النشر 

 : توجد عدة أس  ب للنشر اإللت روني ومنه 

 خفض نفق   ال تلفة . .1
 اخ ص ر الوقت. .2
 زادة التف ءة والفع لية في اس خدام التعلوم   . .0
 تت شي  مع تطور ايق ع الحي ة في التج ع . .5
 التت ن. ق رب بين الن س ف خ صر الزم ن و .4
 القض ء على مركزية وس ئل االعالم. .6



 زوال الفروق ال قليدية بين وس ئل النشر التخ لفة. .1
 تتوين واقع جديد وهو الواقع االف راض. .1

الدوري   . : الط  عة ال قليدية للت ب و  الترحلة االولى -مراحل تطور تقنية التعلوم   وصوال  للنشر اإللت روني: 
: نشر  ةالترحلة الث لث -الي الشتل االليت روني .  يشتله  ال قليدويل التعلوم   من : تح الترحلة الث نية -

 التعلوم   اليت روني   دون أن يتون له  أصل ورقي .

 متطلبات صناعة النشر اإللكتروني

 اتص ال  حواسيب معلوم   ونظم ال وزيع . ،ال نية ال ح ية الالزمة .1
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 .ات التي تواجه المكتبات الرقمية:المشاكل والتحدي
 حقوق النشر والتأليف

ة على أن تقني   حت ية وإدارة حقوق التلتية الفترية الخ صة من ن حية يجتع التثيرون من أقط ب الصن ع       
ب لتح وى الرقتي لم تحقق بعد مس وى األمن التطلوب، حيث ال زال من السهل كسر ال شفير الخ ص ب لتثير من 
هذه األدوا ، كت  حصل في ح لة شركة أدوبي مؤخرا حين تتتن أحد الهترة الروس من كسر شيفرة ك  ه  الرقتية. 

ترى شرك   النشر أنه م  لم ي م حل هذه التعضلة فإنهم يخشون أن تؤول الت ب الرقتية إلى مصير مش به لت  و 
حصل في صن عة التوسيقى عند ظهور ن بس ر، ويقولون بأن مصير ال قدم ال شري مرهون بحل هذه التشتلة، فإذا 

إلى  تؤلفين عن الت  بة والنشر، مت  سيؤديم  تتت قرصنة الت ب على نط ق واسع فإن ذلك سيؤدي إلى ام ن ع ال
 .تض ؤل الن  ج العلتي

ولتن شرك   النشر تخوض حرب  شرسة ل تديد الف رة ال ي يتون فيه  ك  ب م  خ ضع  لحقوق التلتية الفترية.      
إلى مد الف رة ال ي يتون فيه  ك  ب م  خ ضع لحقوق التلتية  م 2333وقد نجحت الشرك   األمريتية في ع م 

ع م  بعد مو  التؤلف، وهو تتديد يهدد التت     الرقتية التج نية من أمث ل مشروع غوتن رغ،  14فترية إلى ال
والذي ي خصص في رقتنة الت ب ال ي لم تعد خ ضعة لقوانين حت ية التؤلف، وال ي ك نت في الت ضي تسقط عن 

أن هذه القوانين تحتي الشرك   الن شرة ع م  من مو  التؤلف. ويقول م يتل ه ر  وأوكربلوم ب 24الت ب بعد 
وأرب حه  فقط. ويقول أوكربلوم م زح  بأنه ط ق  لهذا الق نون فإن التخطط   الهندسية ألول ط ئرة، وال ي اب تره  

 .ال تزال محتية بقوانين حت ية التؤلف الجديدة                  األخوان رايت،



 حفظ المواد الرقمية
يهدف إلى ضت ن بق ء وس ئل اإلعالم الرقتية ونظم التعلوم   ق درة على قراءته  وتفسيره  في  الحفظ الرقتي     

  .  عتله  ك التس ق ل إلى أجل غير مستى. يجب أن ي م ترحيل كل التتون   الضرورية والحف ظ عليه  أو مح

 البنية والتنظيم

يوجد فرق ش سع بين أتت ة التت     ورقتن ه . ففي حين تعنى األتت ة بحوس ة العتلي   التت  ية مثل اس ع رة      
الت ب وفهرس ه  وتنظيم العتلي   الداخلية للتت    ، فإن رقتنة التت     تعني تحويل مجتوع   من الت ب 

 .لى صورة رقتية سواء بتسحه  ضوئي ، أو إدخ له  كنص إلت رونيضتن التت     ال قليدية إ
وتوصي شركة صن م يتروسيس تز، وهي من الشرك   الرائدة في إنش ء التت     الرقتية في الوالي   الت حدة، 

 .بأخذ النق ط ال  لية بعين االع   ر عند إنش ء التت     الرقتية

 ق موحد للتعلوم  نس اع ت د  
 دمينهل سيتون مف وح  للعتوم ع ر إن رنت أم سيق صر على فئة معينة من التس خ-أسلوب النف ذ إلى التت  ة الرقتية 
 األم ن وال حقق من هوية التس خدمين 
 برمجي   حت ية حقوق التلتية الفترية 
 ت زايدة من واس يع ب األعداد ال ال نية ال ح ية للتشروع من برمجي   وقواعد بي ن   ومدى قدرته  على ال وسع

 التس خدمين
 محرك ال حث التس خدم. التت  ة الرقتية ال تفيد بشيء إذا م  لم تس خدم محرك بحث قوي. 
  وس ئط ال خزين وحفظ ال ي ن   وقدرته  على ال وسع، وأس ليب ال خزين االح ي طي ال ي تع تده. 

 معايير اختيار المجاميع الرقمية
 : أثن ء اخ ي ر التص در امل ال ي ين غي أخذه  في االع   العو ت تثل .   

 قيتة التواد .1
 ح لة التواد .2
 اس خدام التواد .0
 .لتس وى ع ل من النج ح الض منةالخص ئص الت دية  .5

س س أ في التن قش   الت ترة حول رقتنة مواد التت    ، في كثير من األحي ن اق رحت قرارا  االخ ي ر على      
،  م 2331وفي ع م  .الرغ ة في تحسين فرص الحصول على التح وى، وليس على شرط أو قيتة العنصر األصلي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%81%D8%B8_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%81%D8%B8_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A


أن اس خدام مجتوعة من التع يير التس ندة هو أمر واعد، كت  هو "األس س في تنتية  ك  ت بوال دي س يف نو
التت رسة العتلية، أظهر  دراسة له  أن التج ميع والق سم التش رك بين جتيع قرارا  االخ ي ر". ومع ذلك في 

معظم التش ريع الرقتية ركز  على مجتوع   خ صة، وال ي عتوم  ليست التواد األكثر شع ية في التجتوعة 
 .الش ملة

 : حدد  االع   را  ال  لية الش ملة لالخ ي رو    

 تقييم الط يعة الفترية والت دية من لتصدر التواد ؛ .1
 مين الح ليين والتح تلين ؛عدد وموقع من التس خد .2
 الط يعة الح لية والتح تلة لالس خدام ؛ .0
 شتل وط يعة التن ج   الرقتية التق رحة وكيف سيتون وصفه ، تسليته ، وحفظه  ؛ .5
 كيف ي علق التن ج التق رح بجهود رقتنة األخرى ؛ و .4
 .ال وقع   لل ت ليف فيت  ي علق ب لتن فع .6

 

 

 

 
 خاتمة:

 
د التت     الرقتية بحق هي مت     التس ق ل في ظل ال وجه الع م الح دث في الع لم كتل نحو ال حول تع     

إلى الع لم اإللت روني والتح وى الرقتي، ويسعى مج ل التت     والتعلوم   بشدة في اللح ق بهذا الركب 
تص ال   س    والتعلوم   ونظم االومح ولة االس ف دة من تط يق   ال قني   الجديدة في مج ل تتنولوجي  الح

يح ول عن كثب ت  علم م طور ودئعلوم   توتط يقه  فعلي ً في ع لم التت     الرحب، ليث ت مج ل التت     وال
ال عرف على ال غيرا  الح دثة في مج ل التت     الرقتية منذ من خالل  هذا م  خلصن  إليهمالحقة ال طورا ، و 

 مع ذكر التراحل والخطوا  ال ي يجب ات  عه  لل خطيط لتشروع   التت     الرقتية.تطوره  بداية الفترة وح ى 
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