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......االستعارة بني فرض البكاء واحتماالت االندثار  
 من وجوة نظر معلوماتية

 
 ص:خـــــلامل

 

 انكخباث كاهذ وال جضال ِبر نأالخقيقت 

ــــــالخ  ــ ــــاسيخ واحذة مً بين أهم مـ ــ  ادس ـشاكض مفــ

ــــانّ  لوماث وانّشفت، فقذ لّبذ دوسا أظاظيا ـ

ـــوب ـــــــــ ــ ـــ ـــ ــــــاسصا في إؼّـ  ش ــــــاُ انّشفت مً وشيق وؽــ

الخىوساث الخذيشت في مجال انّلوماث وجكىولوظيا الاجفاالث، قذ أحذزذ  وإجاحت انّلوماث. وان

حغيراث واضخت ومؤزشة للىشق التي يعخّملها أخفابيو انكخباث لجمْ أو إهخـاط وجىٍـيم واظـخمذا  

ــــــول إل اــــــا. ار أن اظــــــخمذا  انكخبــــــاث قــــــذ جــــــ زش  ؽــــــبكت انّلومــــــاث الذوليــــــت  انّلومــــــاث ووــــــشق الـو

.بيّت الخال بخىوس أظيال الويب انخّاقبت  ؽكل مهترهذ ويخ زش بى   ملخًو

ـــ ـــر مــــً أ كال ؼـ ـــا انكخبــــاث قــــذ  يــــرث الكشيـ ـــي جمــــش ااـ ـــاهيم ن هــــزط الىاــــشة انّلوماجيــــت التـ اناـ

ــــض الاظـــــخّاسة و  كـــــىمي ــــب ل ظـــــخمذا ، حيـ ــــت الكخـ ــــت إجاحـ ــــا  ومـــــذ ظياظـ قـــــذمذ فـــــشؿ ظذيـــــذة للبقـ

خــــذماخاا خــــاسط حــــذود ظــــذساجاا والخاــــول جــــذسيجيا إنــــمل الاذمــــت ِــــً  ّــــذ مــــً خــــ ل همــــي انكخبــــاث 

ـــ ـــم انكخبـــــاث الّشبيـــــت الالكتروهيـــــت. لــ ـــمل مٍّــ ـــَ ِكــ ـــا ججابـــــا اليـــــو  وباظـــــخمشاس جاـــــذ  جأزا مـــــً ان حــ اــ

 ا.احخمال اهذزاس آليت القيا  ب وؽىتاا وجقذيم خذماخاا وجاقيق سظالتا

أال  إؼـــكاليت هـــزط الوسقـــت الباشيـــتان العـــؤال الـــز  يدبـــادس لذرهـــان والـــز  يمكـــً اِخبـــاسط ظـــوهش    

وجاقيق الشهاهاث نواكبت انكخباث الّشبيـت للبئةـت انّلوماجيـت دابمـت  مجااات الخاذياثوهو: كيايت 

 ؟الخجذد

ـــ ل: وفـــــــي هـــــــزا العـــــــةيل حعـــــــ ي الوسقـــــــت ل ظابـــــــت مـــــــً  ــ ــــخقشا -خــ للمقاسبـــــــت بـــــــين همىـــــــ   اااظـــ

ِـً مجاحـت  تحّـشك مؽـاهذ جاليليـ الاظخّاسة في ؼكلها الخقليـذ  والالكترووـ ، ولـمً هـزا موـاس 

نــا ييب ــي ان جكــون ِليــا مكخباجىــا الّشبيــت فــي  تاظدؽــشافيوالىاـار العــشلْ للمّلومــاث، وجمــخم بش يــت 

 ٌل البئةاث الالكتروهيت.

 

 د.حنان الصادق بيزان
 

 

 رئيس قسم دراسات المعلومات

 األكاديمية الليبية للدراسات العلي
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 ... نظرة متويديةواملنوجية  ضوعتأطري أهمية املو :أوال
 

 الدراسة:أهمية ومشكلة  -    
 

ن انكخبــاث كاهــذ وال جــضال واحــذة مــً أهــم مشاكــض مفــادس انّلومــاث ِبــر الخــاسيخ، فقــذ ألواقــْ ا   

إنــمل مــا ظلبخــا الخىــوساث  لّبــذ دوسا أظاظــيا فــي إجاحــت انّلومــاث ِبــر جاسيمهــا الىويــل. با لــافت

الخذيشــــت فــــي مجــــال انّلومــــاث وجكىولوظيــــا الاجفــــاالث مــــً حغيــــراث واضــــخت ومــــؤزشة للىــــشق التــــي 

ـول إل اــا.  يعـخّملها أخفـابيو انكخبــاث لجمـْ أو إهخـاط وجىٍــيم واظـخمذا  انّلومـاث ووــشق الـو

ا ؼـــبكت انّلومــــاث ولّلـــم أخفـــابيو انكخبــــاث جمامـــا أن اظــــخمذا  انكخبـــاث قــــذ يخـــ زش بخكىولوظيــــ

ن الاظــخمذا  العــهل نوقــْ انكخبــت ملكترووــ  ِكــمل الؽــبكت الذوليــت قــذ أجــا  أالذوليــت مهترهــذ و 

يت انفادس    (2006) شيب ، .انمخلاتجوظيْ حجم وهِو

ــاها انفــذس الوحيــذ للخفــول  ولىخاــق ظميّــا مــً البذايــت بــ ــت بـو ن صمــً الكخــب انىبِو

مقبــال  صيـادة هابلــت ومخفـاِذة فـي 2010قـذ ونــمل، حيـض ؼــهذ ِـا   ِكـمل انّلومـاث وهقــل انّشفـت

ِكـمل ؼـشا  انعــتالكين ةظهـضة القــشا ة ملكتروهيـت ولظهــضة اللوحيـت، والــز  سافقـا صيــادة فـي جــوافش 

اناخوى الخجاس  الشقمي وصيادة الىلب ِكمل جاميل الكخب في انكخباث الّامت. مما يجّلىا هجض  

يـــت الا  فــي ٌـــل ٌهـــوس باهدؽــاس لِو
 
 كبيـــرا

 
لكتروهيــت، لمـــش الــز  يمشـــل للمكخبـــاث  ؽــكل ِـــا  جاــذيا

ــــاث   لـــمً مجمِو
 
 هامـــا

 
ــــول إنـــمل اناخـــوى الشقمــــي، الـــز  أــــب  ِىفــــشا همـــارط ظذيـــذة مـــً الـو

ـــل هـــزا اناخـــوى وعـــةيا إنـــمل مشحلـــت الخـــ ل  فـــي  انكخبـــت ةكمـــر مـــً ِقـــذيً مـــً الـــضمً، ومـــؤخشا ـو

ــــاث انجمّــــــت ـــم قواِــــــذ البياهــ للمجــــــ ث والملــــــخ  وانجــــــ ث الؽــــــّبيت والذساظــــــاث الاىيــــــت  مٍّـــ

 (2014وانخمففت. )الخابك ،

مّنــــم ؼــــامل لكــــل انفــــىلخاث  الشقميــــت فــــي هــــزا العــــياق أحــــذزذ انكخبــــت الالكتروهيــــت ك

 
 
 فـــي  والهجيىــت...ال"   جىـــوسا

 
اظـــخّمالها لخاقيـــق  واظـــترظاِها وحتــم فـــي جمـــضيً البياهـــاث مـــزه 

ـــاهيم مفـــــادة، وان هـــــزط الى ـــً اناــ ـــر مــ ـــرث الكشيــ ـــا انكخبـــــاث قـــــذ  يــ ـــي جمـــــش ااــ اـــــشة الخكىولوظيـــــت التــ

 كبيــرة نــذ خــذماخاا خــاسط حــذود 
 
ــا انخّلقــت بمــذماث انّلومــاث التــي جقــذمها انكخبــت وقــذمذ فـش

ظذساجاا والخاول جذسيجيا إنمل الاذمت ًِ  ّذ مً خ ل انكخبت الالكتروهيت، الخقيقت ان دوسها 

 ظذيذة يخجاوص الذوس لظ
 
 اس ي وانها  الخقليذيت للمكخبت الوسقيت وياخ  أما  انعخايذيً آفاقا
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 ار لم يّذ انعخايذيً ممىشيً  .ورلك باالظخاادة مً خذماث انّلوماث الجذيذة وانخىوسة

ا اا)ِليــان، (، كمــا ان الّــاملين 379،ؿ2010ان يكوهـوا قــشيبين مــً انكخبــت ومّـشوفين لــذى مٌو

انّلومـــاث  يخواظـــذون فـــي مكـــاجمام ويـــؤدون ِملهـــم، ولـــئغ هىـــا  ظـــةب يـــذِوهم نقابلـــت بمشافـــق 

 انعخايذيً  ؽكل مباؼش.

ــــل        مــــً انايــــذ جــــزكير القــــاسا انخمفــــق باِخمــــاد ساهجاهازــــان نبــــذأ : ان الكخــــب فــــي ـل

بـت جؤل  وجقخني ل ظـخمذا  ولـئغ للخاـَ ومـْ إــشاسط ِكـمل لـشوسة الخاـاً ِكـمل مقخييـاث انكخ

الا اهــــا يــــشى ان الخاــــاً ِكــــمل هــــزط انقخييــــاث هــــو أظاظــــا لاذمــــت رلــــك الغــــشك، ا  مبقــــا  ِكــــمل 

ــــ حيت هـــزط انقخييـــاث ل ظـــخمذا  وبـــذون جاقيـــق هـــزا الهـــذا فـــان انكخبـــاث جفـــب   يـــر راث 

قيمت وجخاول إنمل ممضن وفي إواس هزا انبذأ فان ساهجاهازان يؤكـذ ِكـمل ماـاهيم أخـشى مشـل موقـْ 

اسة ومواِيذ فخ  وإ  ق انكخبت وكاا ة الّاملين في انكخبت وهي كلها جشجبي  انكخبت وظياظت ِم

 اسجباوا وزيقا  ّمليت الاظخّاسة وإجاحت الكخب ل ظخمذا  كما ظئخضح الحقا.

ن يخاــاِلوا مــْ خــذماث انكخبــاث أهــا ِكــمل انعــخايذيً أمـً ان حــَ ان ساهجاهازــان يــشى     

نكخبت وأن ياافٍوا ِكمل مقخيياث انكخبت وأن يعخّيروا فقي مـا يشيذوهـا مـً ن يدبّوا لواب  اأو 

ن جمفـق البلذيـت أو انىىقـت التـي أن يعاهم بخمويـل انكخبـت و أكخب، كما يشى ان ِكمل انجخمْ 

جدبّهـــــا انكخبـــــت مـــــً أمـــــوال المـــــشابب مـــــا يعـــــاِذها ِكـــــمل جاقيـــــق الاابـــــذة القفـــــوى مـــــً انكخبـــــت 

ـــــت، ـــــكأ(، الا 25،ؿ2001)ِىيــ ــــذد هىالــ ـــــت الخجـــ ــــت دابمــ ـــــت انّلوماجيـــ ـــــل البئةــ ـــي ٌــ ــ ـــً  ن فــ ــ ـــــذ مــ الّذيــ

ـــــمً  ــ ـــــل لـ ــ ــــت للخاميـ ــ ـــــت القابلــ ــ ـــــب ملكتروهيـ ــ ـــافت الكخـ ــ ــ ـــــشا  إلـ ــ ــــ ث ظـ ــ ـــي وؽــ ــ ــ ـــــت التـ ــ ــــايا القاهوهيـ ــ القمــ

اث انكخبت والز  أدى إنمل القلق، والاسجبا  ومحبـاه للمكخبـاث ومعـخمذم اا والىاؼـشيً  مجمِو

ـول، فهىـا  كشيـريً يمخىّـون وانؤلاين فالىاؼشون وانوصِون اليو  ب اجوا يوفشون جـشاخيق الـو

 ًِ بيْ انواد ليةيّوا بذال مناا جشاخيق اظخمذا  جلك انواد. 

لزا بذأث انكخباث بالخااوك مْ دوس اليؽش  ؽ ن جشاخيق الكخب ملكتروهيـت مـً أظـل 

ـــاسة ِكـــمل الاـــي انباؼـــش . ومـــً زـــم يـــخم حمايـــت الوزـــا بق الالكتروهيـــت جوفيرهـــا مـــً خـــ ل هٍـــا   ِم

عــــمم بــــا داسة الالكتروهيــــت للخقــــوق، لمــــمان ِــــذ  جوصلّهــــا  ؽــــكل  يــــر قاهوو .)الخابــــك  ِبـــر مــــا يإل

كـــــان هىـــــا  اهخمـــــا  وجوظـــــْ فـــــي وؽـــــش الكخـــــا  الالكترووـــــ  فـــــي أوسقـــــت انكخبـــــاث الّامـــــت  (،2014،

كمل الش م مً الىاؼشيً وانكخباث ِكمل حذ ظوا   ير مخ كذيً حـول وجـ  زير الكخـب ولكاديميت. ِو

 ملكتروهيت معخقب ، مما يخىلب مضيذا مً الاهخما  والوعي  ؽ ن دوس الكخب ملكتروهيت.
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ها ال يضال هىـا  كشيـر مـً أِكمل الش م مً أن فكشة الكخب ملكتروهيت لئعذ ظذيذة، الا 

هاـغ  ، فهـي مـً هاحيـت لهـاوماـذد لهـاالالخباط والجذل حولها سبما ةهـا لـئغ هىـا  حّشيـ  كـافي 

هيكــل الكخــب الوسقيــت الخقليذيــت، ولكناــا جخــوفش ف اــا مميــواث البئةــت الالكتروهيــت مــً حيــض ظــهولت 

ــول والخااِليــت، ويــخم قشا خاــا مــً خــ ل وظــيي كجهــاص حاظــو  أو قــاسا لــو ي، بمّنــم  خــش آالـو

ــــــــت مكوهــــــــاث  -356(بشمجيــــــــاث وججهيــــــــواث وماخــــــــوى.  سبئعــــــــيت:أكمــــــــر دقــــــــا هــــــــي ِبــــــــاسة ِــــــــً مجمِو

355Vassiliou, Rowley, 2008 p.) 

ن للكخــب ملكتروهيـــت أهـــواُ مناـــا بانقابـــل وهىالـــك انجـــاو  الـــز  ال يوظـــذ أ  جكـــالي  أار 

ـول إليـا وقشا جـا، ووأـاا، أو حتـم الاظـخمذا  والخاميـل، باِخباسهـا  مباؼشة إنـمل اكدعـابا، والـو

ــت وظــابي مخّــذدة جاخــو  ِكــمل الفــوث والفــوس وأجاــا ِــادة مــا جكــون  ولــذث الكتروهيــت   مجمِو

كل ِــــا  الكخــــب ملكتروهيــــت هــــي التــــي جخىلــــب قــــاسا ممفــــق، وقــــذ جكــــون هــــي مــــً لظــــاط،  ؽــــ

وأـــات سقميـــت إلكتروهيـــت مـــً الكخـــا  انىبـــُو الخقليذيـــت، فهـــي راث اناخويـــاث والبييـــت انىىقيـــت 

ـــــا  انـــــاد . لقـــــذ أوضـــــخذ  ـــــايت الاخـــــخ ا فقـــــي الِو للكخـــــا ، وـــــول وؼـــــكل كخـــــا  وان مـــــ  الـو

ش  حـــــــول انفـــــــىلح انعـــــــخمذ  للذاللـــــــت ِكـــــــمل الكخـــــــا  دساظـــــــت مـــــــً خـــــــ ل جاليـــــــل ل هخـــــــاط الاكـــــــ

الىفــــوؿ. الالكترووــــ  ظميّهــــا جفــــىلح الكخــــا  وجال اــــا فــــي الترجئــــب الوظــــابي انخّــــذدة ومــــً زــــم 

(361 Vassiliou , Rowley, 2008 p  ) 

بمــا فــي رلــك  ملكترووــ ،مــً وظهــت هٍــش انعــخمذ  هىالــك ِــذة مضايــا للخّامــل مــْ الكخــا           

ــــول إنــــمل الكخــــا  دون قيــــود الوقــــذ وانعــــافت. وإمكاهيــــت  واسجباوــــاث  الخفــــا  وإحــــاالثساحــــت الـو

ـــاب  مشـــل الىباِـــت، جاميـــل وجمــــضيً  الدؽـــّبيت، والّىـــاويً، والؽـــشو ، وبا لـــافت إنـــمل جـــوافش ٌو

هولت (، أيمـا ظـVassiliou , Rowley, 2008 p 362-363ووؽـش وانؽـاسكت أو الخقاظـم فـي اناخـوى)

جاذيــــذ كلمــــت أو ظملــــت فــــي الكخــــا  مــــً وشيــــق الباــــض داخــــل الــــىق ومــــً خــــ ل وظــــود الكلمــــاث 

اناخاحيت داخل الىق الكامل. وظىُو قابل للخّذيل وحجم الاي جـوفير الشاحـت فـي القـشا ة. أن 

الكخــب ملكتروهيــت يمكــً قشا خاــا ِكــمل ؼاؼــت الكمبيــوجش، أو قــاسا الكخــا  ملكترووــ ، وبمــا ف اــا 

مكـً مـً جاقيـق الىاـار العـشلْ للمّلومـاث كمـا ظـ رى الحقـا  انامول،اج  اله
إل
بمّنم أكمـر دقـا ج

  ؽكل أكمر جافي .

ـــــا ومشوهـــــت مـــــً الكخـــــا  انىبـــــُو          لّـــــل انيـــــواث جلـــــك و يرهـــــا ظّلـــــذ مـــــً اناخـــــوى أكمـــــر جىِو

كمل الش م مً أن اظخمذا  الكخا  ملكتروو  لم يكً لا ؼّبيت كما   لقاِذة الخقليذ . ِو
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ـــاػ ... ــــاث الىقـ ـــ ث والبريــــذ الالكترووـــــ  ومجمِو ـــي بذايـــــت الـــــ"البياهــــاث وانجـ ـــخمذاماجا فـ ، وان اظـ

للايــت كاهــذ قليلــت جخمشــل فــي ِــذد لــليل مــً الكخــب ملكتروهيــت انخاحــت. ومــْ رلــك فقــذ اسجاــْ 

ــــو  ــــوحَ همــ ــــض لـ ـــرة. حيــ ــــىواث لخيــ ــــي العــ ــــًو فـ ـــكل ملخــ ــــا  ملكترووــــــ   ؽــ ــــذد معــــــخمذم  الكخـ ِـ

مليوهـــا فـــي  41إنـــمل  2007مليـــون فـــي ِـــا   25خـــًو لّـــذد الخ ـــوي ث مـــً الكخـــب ملكتروهيـــت مـــً مل

 .M.Wu , S.Chen,2011,p) 295.)2008ِا  

يجذس بالزكش ان القفـذ مـً الكخـب ملكتروهيـت الظـخمذامها ة ـشاك مشظّيـت، يمكـً أن حؽـمل 

ِــ ط، فــي حــين إرا كاهــذ الكخــب جــم جفــميمها لقــشا ة وويلــت ف جاــا  ظملــت انميــواث ظــالات الــزكش أ

جــؤد  للقــشا ة ِكــمل الؽاؼــت مشــل جمىــيي وجفــميم  تــيييب ــي أن جقــذ  مميــواث أفمــل بايــض ال

ظيــذ والخفــا  ولدواث...الــ"، وقــذ أٌهــشث هخــابل دساظــت أن الىلبــت لــذعام سد فّــل إيجــا   ِىــذ 

اهشط وظذول اناخوياث، الخّامل مْ الكخب ملكتروهيت التي جخميو بقابليت الخفا  مً وشيق ال

ـــول إل اـــا مـــً خـــ ل فهــــشط  ومـــً زـــم إمكاهيـــت وأـــ" كـــل أو  ّـــن أظـــضا  ويمكـــً  ؽـــكل ِـــا  الـو

 ( A.Noorhidawati, F.Gibb,2008 ,p 12-13انكخبت ِكمل الاهترهذ )

ـــــشيً  ـــــك الىاؼــ ــــي رلـ ـــا فـــ ــ ـــــشيً بمـ ـــــً الىاؼــ ـــــذ مـ ـــْ الّذيـ ــ ـــيت جوظــ ــ ــــىواث انالـ ـــهذث العـــ ــ ـــــذ ؼـ لقـ

جال وؽش وحعويق الكخا  ملكتروو . وفي الوقذ راجا اظـخمشث لكاديميين بفوسة ملخًو في م

وجوضـــح هخـــابل أحـــذ الذساظـــاث أن الىـــ   ال  ملكتروهيـــت،انكخبـــاث الجامّيـــت فـــي اقخىـــا  الكخـــب 

ــــت.يّاسلـــــــون اؼـــــــتراكاث انكخبـــــــت فـــــــي انجـــــــ ث ملكتروهيـــــــت واظـــــــدبذالها بـــــــانج ث  ــ ِـ الا أن  انىبو

تروهيت كاهذ أكمر جااَ في الخّامل ار ما قوسهذ بالخّامل مْ اججاهاث الىلبت هاو الكخب ملك

 M.Wu , S.Chen,2011,p) 304الذوسياث ملكتروهيت. )

فــــــــي ٌــــــــل انبــــــــادساث والاظــــــــخمذاماث انتوايــــــــذة للكخــــــــب الالكتروهيــــــــت وإجاحتاــــــــا ِكــــــــمل ؼــــــــبكت 

أو  "Open Content Alliance "OCAالاهترهـــذ، ظـــوا  مجاهـــا كمـــا هـــو نبـــادسة اناخـــوى اناخـــو  

بمقابل كما هو الخال نؽشوُ أمـاصون، فـئن العـؤال الـز  يدبـادس فـي هـزا انىّىـ  الخـشط مـا هـو 

(، لــــزا 62،ؿ2010ن جلّبـــا داخـــل هـــزا انمماس)ؼـــاكش،أالـــذوس الـــز  يمكـــً للمكخبـــاث الّشبيـــت 

ـاسة الكتروهيـا فـي أسوقـت مشافـق انّلومـاث  فان الذساظـت جخماـوس حـول إؼـكاليت جاقيـق خذمـت ِم

 الخاني: الّشبيت. وجىىلق مً الدعا ل 
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 كيفيةةةةابهة تحةةةةابلنةةةةال ربع وفةةةة ابع اةةةةبإتبحلنايةةةةالابع بو هةةةة رب  ل  ةةةةابع   ةةةة ب     حهيةةةةاب

  الس ع رةبهنبعجلبهوعكبابعمل  ب ربع عببياب لبيئابعملعلوه ليابدعئمابع  ةاد؟
 

    الدراسة:أهداف  -
 

 ؼكلها الالكتروو  وانقاسبت بيناا وبين الىمي الخقليذ . اظخقشا  همي الاظخّاسة في -1

 اظخيباه أ ّاد مجاحت والىاار العشلْ للمّلوماث في ٌل الاذماث الالكتروهيت. -2

ن جكــون ِليـا مكخباجىـا الّشبيـت فــي ٌـل البئةـاث الالكتروهيـت دابمــت أاظدؽـشاا مـا ييب ـي  -3

 الخجذد.
 

 الدراسة:منوجية ب-
 

 حعخمذ  الذساظت انىهج انكخبي أو الوزابق  الخاليكي، والز  يّخمذ ِكمل الخاليل للواقْ هٍشيا. 
 

 الدراسة:مصطلحات ومفاهيم  -
 

ٍهـــــش  ؽـــــكل واضـــــح دمـــــل ناهـــــو  الكخـــــا  E-booksبع   ةةةةة بو    حهيةةةةةا : هـــــي كـــــابً سقمـــــي هوـــــ ي يإل

الخقليــذ  انــ لوا مـــْ انيــواث التــي جقـــذمها بئةــت إلكتروهيــت. ِـــادة مــا يكــون فـــي اظــخمذامها ميـــواث 

ــــــــ ث الــــــــىق الدؽــــــــّبي، والّىــــــــاويً، والؽــــــــشو ،  مشــــــــل الباــــــــض ومحالــــــــت ووٌــــــــاب  أخــــــــشى، كـو

  لول مـــــً حّشيـــــ  الكخـــــب ملكتروهيـــــت يلاـــــق والوظـــــابي انخّـــــذدة ولدواث الخااِليـــــت. الجـــــض

ــــمل حــــــذ  ــــخقشة إنــ ـــيت ومعــ ــــت لظاظـــ ـــولكــــــً الجــــــض  الش مّقــــــول،الىبيّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا ــ ــ ـــْ أجاـ او  مــــــً انخوقـــ

ـــظخفــــب  أقـــــل أهميـــــت مـــــْ مـــــشوس الوقـــــذ ولــــزا جخىلـــــب إِـــــادة هٍ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــش ومشاظّـــــت معخمـ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شة ـ

(364-363Vassiliou , Rowley, 2008 p) 

يخضح مً هزا اناهو  ظضبين أولهما معخقش وعةيا ةها يخممً كل ما لـا ِ قـت بـذِم     

ـول للمّلومـاث، بئىمـا زاه ا مـا لـا ِ قـت بالخكىولوظيـا وانضايـا ويخفـ  بالخيويـت، باِخبـاس ان الـو

الجواهب الخكىولوظيت في جىوس معخمش با لافت إنمل الخغيراث الاقخفاديت والشقافيت التـي جـؤزش فـي 

جىــــوس واهدؽــــاس اظــــخمذا  الكخــــب الالكتروهيــــت، ان حّشيــــ  مكوهــــاث الكخــــا  الالكترووــــ  معــــخمشة 

 (364Vassiliou , Rowley, 2008 pوظيا راخاا. )بالخواص  مْ جىوس الخكىول

ظــــل اظــــخمذامها ظــــوا  أكمذمــــت جقليذيـــت هــــي حأــــجيل مفــــادس انّلومــــاث مــــً  :  Lendبراعةةةة رةلاإ

اسة الااسظيت( نذة مّيىت  اسة الذاخليت(، أو إخشاظها الظخمذامها خاسط انكخبت )ِم  داخليا )ِم
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ــادة يؽــشا ِكــمل ِمليــت الاظــخّاسة ) مــً ــاسة الــز  يقــو  بدأــجيل Borrowالــضمً، ِو ــ  ِم ( مٌو

ـاسة  انادة اناخاط إل اا قبل إخشاظها، والخ كـذ مـً إسظاِهـا مـً قبـل انعـخّير، ويمكـً ججذيـذ ِم

 للمواد انعخّاسة التي اهتاذ مذة إِاسخاا.

ـــــاسة إلكتروهيـــــا حّنـــــي حأـــــجيل مفـــــادس ا ـــي أظهـــــضة بئىمــــا خذمـــــت ِم ـــخمذامها فــ نّلومـــــاث الظــ

انعخايذيً مً الخابلذ أو أيباد أو لظهضة انمففت للكخب الالكتروهيت وأظهضة الجوال الزكيت 

نــذة مّيىـــت مـــً الـــضمً زـــم إسظاِهــا باهتاـــا  مـــذة ــــ حيت إجاحتاـــا، فهــي ظذيـــذة وعـــةيا حيـــض جدـــي  

قـذ نـذة ماـذدط وهىـا  أكمـر مـً جلبيت احخياط أكمر مً معـخايذ اظـخّاسة كخـا  واحـذ بـىاغ الو 

اسة الالكتروهيت ومنام ِكمل ظةيل انشال ال الخفش لماصون ووباسهض وهوبل.  موقْ هاز خذمت ِم

ــول للمّلومــاث ِكــمل : يّنــيAvailabilityبلال  ةةا  يفــب  وبــزلك مهترهــذ. جــوفش أو إمكاهيــت الـو

جقاظـمها أمـشا ظـه  ولعـيرا، ويدعـنم للمكخبـاث جقـذيم خـذماث نعـخايذعاا ِـً  ّـذ مـً  با مكـان

ــول إنــمل الىفــوؿ للخقليــل مــً حــذة الاجــوة، بجّــل انّلومــاث  حــواظض دون  خــ ل إجاحــت الـو

مخاحــــــــت للخاميــــــــل واليأــــــــ" والىباِـــــــــت ويمكــــــــً انؽــــــــاسكت ف اــــــــا وجقاظـــــــــمها كــــــــالخوصلْ ِبــــــــر البريـــــــــذ 

 الالكتروو . 
 

 وقفة استكرائية..تعارة بني التكليدية وااللكرتونية االس ثانيا:
 

ن للمكخبــت الخقليذيــت مبنــم مــاد  ملمــوط ولهــا إظشا اخاــا وخــذماخاا أحــذ أال يماــ   ِكــمل      

ووؽــــاواخاا التــــي جمــــذ  جاقيــــق لهــــذاا وسظــــالتاا، وهديجــــت لخّمرهــــا فــــي جاقيــــق أهــــذافها فــــي ٌــــل 

البئةت انّلوماجيت دابمت الخجـذد ف هـا جـم جىويشهـا بئدخـال الـىمي إلكترووـ  واظـدبذال الّمليـاث 

وظيــا انّلومــاث والاجفــاالث والــىٍم كليــت انخكاملــت التــي حّمــل ِكــمل الشوجيييــت واليذويــت، بخكىول

ـــذث  ـــكل إلكترووــــ ، لــــزا وظــ ميكىــــت مظــــشا اث انكخةيــــت والاــــذماث انّلوماجيــــت ليــــخم جقــــذيمها  ؽـ

ـــكل  ـــمل جاويـــــل الاهـــــشط البىـــــا ي للمكخبـــــت إنـــــمل الؽــ ـــي حّمـــــل ِكــ ــــت التــ قواِـــــذ البياهـــــاث الببليوظشافيـ

، ار هــي فــي ماهومهــا .Machine Readable Catalog   مقــشو  أليــا أالالكترووــ  )الاهــشط كنــي(، 

مكخبـت جـم جاويــل  ّـن أو كــل مظـشا اث والّمليــاث التـي جقـو  ااــا إنـمل الؽــكل ملكترووـ ، ظــوا  

أو يـــخم الخّامـــل مّـــا مـــً خـــ ل حاظـــب خـــاؿ  Online جـــم إجاحـــت هـــزا الىٍـــا  فـــي ؼـــكل مباؼـــش

 (2003، .)انفش   LANبانكخبت أو ؼبكت داخليت
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 كبيــــرا

 
 مكاهيــــا

 
 وواظــــّا بــــلكمــــا وّلــــم ظميّــــا إن هــــزا الــــىمي مــــً انكخبــــاث ال يؽــــغل حيــــوا

يل وانىافـز الىشفيـت ،لـشبي انعـخايذ  ياخاط إنمل مكان يدعْ إنمل ِذد مً لظهضة ومّذاث الخـو

انهىــــت بقواِــــذ وؼــــبكاث انّلومــــاث. ويمكــــً اظــــخمذا  البريــــذ الالكترووــــ  والاجفــــال بــــالضم   فــــي 

ــــي  ـــاسكت فــ ـــــاػ وانؽـــ ــــواس والىقـ ــــاث الخــ ــ ــــْ مجمِو ـــاس مــ ـــــادل الشظــــــابل ولفكـــ ـــاحشين كخــــــشيً، وجبـ والبـــ

انـــــؤجمشاث انشبيـــــت، إلـــــافت إنـــــمل ظـــــهولت الباـــــض والخفـــــول ِكـــــمل  انّلومـــــاث فـــــي أ  وقـــــذ مـــــً أ  

مكـــان، ةهـــا مـــً خـــ ل ولـــْ وأـــات واحـــذة مـــً انىبـــُو فـــي ظهـــاص مشكـــض  يمكـــً إن جكـــون مخاحـــت 

يــــت لجميـــْ ان ــــول إنـــمل أِو عـــخايذيً، لــــزا جخميـــو انكخبــــاث الالكتروهيـــت كوجاـــا مؤظعــــاث جدـــي  الـو

ـول إنـمل انّلومـاث وهـزا مـا يميوهـا ِـً  انّلومـاث وبىـشق ممخلاـت، أ  إجاـا جقـو  بمـا يّـشا بالـو

يــــت انّلومــــاث وحّنـــــم  انكخبــــاث الخقليذيــــت ِكـــــمل اِخباسهــــا مؤظعــــاث جاخـــــو  ِكــــمل ؼــــتم أهـــــواُ أِو

 (2006،  الك ان).باختواجاا

جاــا همــي مخىــوس مــً انكخبــاث الخقليذيــت ولكــً ِكــمل ؼــكل الكترووــ  أمــً الجــذيش بالــزكش 

يمم مجاميْ وكياهاث مّلوماث الكتروهيـت با لـافت إنـمل انـواد الخقليذيـت، وجمـىلْ بـا ظشا اث 

والاـــذماث التــــي حؽــــكل أظــــاط ِملهــــا مّخمــــذة فــــي رلــــك ِكــــمل حوظــــبت انــــواد الخقليذيــــت وجىٍــــيم 

احــت انــواد الالكتروهيــت وفقــا لؽــشوه وحؽــشلّاث خاـــت للخفــول ِكــمل انّلومــاث مــً خــ ل وإج

 ةهماه احخياظهم
 
  .ما جوفشط للمعخايذيً مً أدواث وأظاليب للباض ف اا وفقا

 
حيض جدـي  كمـا

مــً انّلومــاث ال حفــش لــا فــي ممخلــ  انجــاالث، وهــزا الكــم الهابــل مــً انّلومــاث ال يمكــً أن 

)حــافَ، وممكاهــاث جقليذيــت بئمكاهاخاــا اناــذودة، الا مــً وشيــق امخ كهــا القــذسة  جدياــا مكخبــت

  .( ِكمل ججاوص رلك وجقذ  خذماث مّلوماجيت معخمشة الخىوس 2009

ــــَ وجىٍــــــيم مفــــــادس انّلومــــــاث      ـــم حّــــــذ أمــــــاكً لخاــ ــــذد ان انكخبــــــاث لـــ أود الخ كيــــــذ مجــ

ـــت لباــــض  ـــا واظهـ ـــً كوجاـ ِـ ـــان انكخبــــاث الالكتروهيــــت يجــــب ان جخمكــــمل  ــــت و يرهــــا، كــــزلك فـ انىبِو

ـــاث الدأـــجي ث الببليو شافيـــت فقـــي أو إِـــ   انعـــخايذيً ِـــً مواِيـــذ ِمـــل  واظـــترظاُ مجمِو

خـــــذماث محاوـــــت الجاسيـــــت و يرهـــــا مـــــً الاـــــذماث مسؼـــــاديت، وإهمـــــا  انكخبـــــت الخقليذيـــــت أو جقـــــذيم

(. ويخمشـــل 291،ؿ2011أضـــخذ ظـــض  حيويـــا مـــً كيـــان مّلومـــاح  هابـــل يعـــمم الويـــب. )إبـــشاهيم،

 ظ ي انكخباث للخاول إنمل مكخباث الكتروهيت ااذفين أظاظين:ـ
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 الكتروو .مفادس انّلوماث بانكخبت في ؼكل  حاَ-1 

 مفادس انّلوماث انوظودة في انكخبت للمعخمذمين في ا  مكان. إجاحت-2 

هىالــك الــبّن مــً انكخبــين الــزيً يشفمــون فكــشة انكخبــاث الالكتروهيــت هديجــت اِخقــادهم ولكــً 

ان هزا الخغيير يؽكل مفذس خاذيذ لهم، سبما الن هزا الخغيير يخىلب منام بـزل قفـاسى ظهـذهم 

  ة.ومماِاتاا الكدعا  مهاساث ظذيذ

لـــــزا فاهـــــا أمـــــا  جىـــــوس أظيـــــال الويـــــب قـــــذ ال يخىلـــــب مواقـــــْ للمكخبـــــاث الالكتروهيـــــت حّمـــــل 

للمكخبــاث أكمــر جااِليــت وديىاميكيــت مــْ أدواث باــض وجىٍــيم  يخىلــب مواقــْبىمىهــا الخــاني وإهمــا 

الويب مً ماشكـاث وأدلـت وبوابـاث، ومـً زـم فـان قاِـذة بياهـاث انكخبـاث الالكتروهيـت لـً جاخـو  

ــاث مــً الدأــجي ث الببليو شافيــت. وإهمــا ظخفــل إنــمل حــذود قواِــذ الىفــوؿ  فقــي ِكــمل مجمِو

ـــً الوظـــــابي   وهـــــزط القواِـــــذ ظـــــوا حّخمـــــذ ِكـــــمل آليـــــاث انخّـــــذدة،الكاملــــت وملاـــــاث انّلومـــــاث مــ

ـــافت وانّالجــــت  ـــترظاُ.مخّــــذدة مخقذمــــت فــــي خفــــابق ملـ ـــْ  والاظـ ـــْ مواقـ جخوافــــق مــــً خ لهــــا مـ

الالكتروهيـــت ِكـــمل الويـــب مـــً هاحيـــت وماشكـــاث الباـــض مـــً هاحيـــت انّلومـــاث الّلميـــت والـــذوسياث 

(، ار ان الهــذا لظاســ ي للمكخبــت الالكتروهيــت هــو اهجــاص ظميــْ 291، ؿ2011أخــشى.  )إبــشاهيم،

اب  انكخبت الخقليذيت ولكً فـي ــوسة الكتروهيـت إلـافت إنـمل مضيـذ مـً الاـذماث الالكتروهيـت،  ٌو

مناــا الــىمي الخقليــذ  الا وهــي ماذوديــت ِــذد اليأــ" فــي  مــْ جقــذيم حلــول  ؼــكالياث ِــذة يّــاو 

ــــــاسة الخقليذيــــــت، لــــــزا فــــــان انكخبــــــت الالكتروهيــــــت حّيــــــذ حّشيــــــ  الاــــــذماث انكخةيــــــت وجفــــــميمها  ِم

ذ  الاهذزاس.   لخاقيق لهذاا لظاظيت بفوسة أكمر فّاليت مما يجّل أمامها فشؿ للبقا  ِو

ي لكمـــر انفـــادس ؼـــّبيت، ولكـــً مـــْ أواخـــش ِـــا  لىانـــا كاهـــذ انكخبـــاث والكخـــب الوسقيـــت هـــ

ــذوس القــاسا ظــوو  2006 ، وإِــ ن لمــاصون ِــً ٌهــوس كيىــذل فــي وقــذ الحــق Sony Readersـو

مــً الّــا  ِكــمل معــش  لحــذار، وبــذأ اهخمــا  انعــخايذيً ِكــمل هىــاق واظــْ بالكخــب ملكتروهيــت. 

ـــْ لىلـــب الكخـــب كاهـــذ هىـــا  جقـــاسيش ِـــ 2012وبذايـــت  2011وبالـــول جاايـــت ِـــا   ً الاهدؽـــاس الواظـ

ملكتروهيـت، ظـوا  كاهـذ مؽـترياث أو اظـخّاسة، الا اهـا لوحــَ ان لكمـر إقبـاال ِكـمل ؼـــــشا  الكخـب 

 ( p13 et,2012,... Rainie) انشجاــــْ. ملكتروهيت مٍّمهم ييخمــــون لذظش راث الذخــل 

يت ملكتروهيـت بانكخبـاث فـي بىـا  وجىميـت مً ان حَ مىز الّقذ اناض ي جضايذ أِذاد لِو

ـــاث، ار ان مٍّـــم انكخبـــاث الجامّيـــت ألغيـــذ جـــذسيجيا اؼـــتراكاخاا فـــي الـــذوسياث الوسقيـــت  انجمِو

ت، ولكً بانقاسهت مْ جقبل الذوسياث ملكتروهيت، كان قبول انكخةيين للكخا    انىبِو
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ـــْ رلـــــك، الكخـــــب م ـــر جااٍـــــا. ومــ ـــ  وأكمــ ـــً ملكترووـــــ  أبىــ لكتروهيـــــت أــــــباذ ِىاــــــش أظاظـــــيت مــ

ـــت ممــــا  ـــاث انكخبــــاث الجامّـــت. ويخوقــــْ الـــبّن أجاــــا الكخـــب ظــــخال ماـــل الكخــــب انىبِو مجمِو

ـــت ظـــدبق  معـــخقشة،  ظـــيغير مـــً الّـــاداث القشابيـــت، بئىمـــا يخوقـــْ آخـــشيً أن ظـــوق الكخـــب انىبِو

ـــت ظخفـــــب  مالعـــــت. الواقـــــْ ِكـــــمل الّكـــــغ مـــــً رلـــــك، لقـــــذ  وان الؽـــــشكاث وؽـــــش الكخـــــب ملكتروهيــ

ـــهش ؼ ــ ــــذ أؼـ ــــي ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخلــ ــــت فــ ـــــش لكاديميــ وق الكخــــــا  ملكترووــــــ . وقــــــذ وظــــــّذ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــشكاث اليؽـ

ـــا ميواهياخاـــا لدؽـــمل اقخىـــا  الكخـــب ملكتروهيـــت.  ِمومـــا والجامّيـــتالّذيـــذ مـــً انكخبـــاث  خفـو

(294 (M.Wu , S.Chen,2011,p 

ــا فــي وعــبت جــذاول انــواد، إال أن رلــك ال  حيــض حؽــهذ مكخبــت ظشيــذ سياــش  ّ مقليميــت جشاظ

يّنــي اهماــاك وعــبت انعــخايذيً أو جشاظــْ وعــبت مقبــال ِكــمل انكخبــت الّامــت ولكىــا يؽــير فقــي 

وشيقــت إنــمل اخــخ ا وشيقــت اظــخمذامها. لّــل جاــض هــزط الخغييــراث أِــادة انكخبــاث الّامــت جقيــيم 

جقــــذيم خــــذماخاا. وفــــي هــــزا الفــــذد أوضـــــخذ كــــاسيً بوهذظــــا ، انــــذيشة انعــــاِذة انعــــةولت ِـــــً 

يت  32خذماث الضواس بىٍا  مكخبت ظشيذ سياش الز  يخ ل  مً  لم حّذ مواد انكخبت “مكخبت فِش

لقــذ ؼــهذ هٍــا  مكخبــت ظشيــذ سياــش اهماــاك : “وألــافذ”. جىىـو  بالمــشوسة ِكــمل انــواد انلموظــت

 بالّـا  العـابق وؼـهذث  ّـن 6بيعبت  2013انواد انعخّاسة خ ل ِا   مّذل
 
ا مقاسهت % جقشيب 

ـــت والكخـــب الفـــوجيت ِكـــمل  ت. يخمـــمً رلـــك انـــواد انىبِو ا   ِ مـــا ـــا بيعـــبت مإل فـــشوُ انكخبـــت اهماال 

 (SDL،2014) .”.لقشاؿ انمغووت، باظخصىا  الكخب ملكتروهيت أو الكخب الفوجيت الشقميت

ا جقــذ  يقابلــا اسجاــْ ِــذد الكخــب ملكتروهيــت والكخــب الفــوجيت الشقميــت انعــخّاسة وإصا  مــ

، حيض أؼـاسث إنـمل إن ِمليـت جـذاول انـواد 2013% خ ل ِا  80مً مكخباث ظشيذ سياش بيعبت 

ـــا، فباعـــب جقشيـــش  مخميـــوة.الالكتروهيـــت  ـــا ووىي  ا كـــل ِـــا . وهـــزا يدبـــْ اججاه  ـــا متوايـــذ   ِ وحؽـــهذ اسجاا

ــــايش  ـــهش يىــ الفــــــادس ِــــــً مؽــــــشوُ مهترهــــــذ بمشكــــــض بيــــــو لذباــــــار، اسجاــــــْ مّــــــذل البــــــالغين الــــــزيً ؼـــ

% بناايــــت ِــــا  23%  ّــــذ أن كاهــــذ 28يىـــالّون الكخــــب ملكتروهيــــت خــــ ل الّــــا  اناضـــ ي بيعــــبت 

2012.( SDL،2014) 

ـاسة الخقليذيـت والالكتروهيـت ان مـا يّشقـل ولّيـق حعـليم أو       ويخضح ظليـا ِىـذ مقاسبـت ِم

الشوجيييــــت وانّالجــــت اليذويــــت انشهقــــت وانكلاــــت، لــــزا  جلــــك مظــــشا اثإِــــاسة الكخــــب الخقليذيــــت هــــي 

تـــراا والدعـــليم بـــان الىـــشق الخكىولوظيـــت حّمـــل  الكخـــا  بىشيقـــت أكمـــر  ِكـــمل حعـــليميعـــخوظب الِا

 مشلها  كاا ة،
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ت للمكخباث في إِاسة الكخب  جماما.مشل الدعليم انباؼش إنمل انعخمذ  النااة   ان هزا يّى  فـش

ملكتروهيــت التــي ظــبق مؼــاسة إل اـــا مــً اظــل خاــن الخكـــالي  انشجبىــت بئِــاسة الكخــا  انىبـــُو 

مشـل الخجهيـو وإسظـالا بالبريــذ، وجكـالي  الخمـضيً اناديـت، وجكــالي  اظـدبذال اناقـودة أو الخالاــت، 

ة  ِىــذ الخــ خير فــي اظــترظاُ ومّالجــت وحعــليم الكخــب هــزا با لــافت إنــمل خعــشان انعــخمذ  الناــا

ول العشلْ والعهل إنمل اناخوى  اسة للكخب ملكتروهيت الـو ت. في حين جممً خذمت ِم انىبِو

 (Woods , Ireland ,2008 ,p 106انّلوماح  )

لـــــــزا جخاـــــــول الاظـــــــخّاسة الخقليذيـــــــت إنـــــــمل ِمليـــــــت الخاميـــــــل لخاظـــــــو  انعـــــــخايذ، ويمكـــــــً      

بــت أن جقــو  بــذوس الوظــيي بــين انعــخّير وانكخبـــاث لخــشى التــي جخــوفش ف اــا انّلومــاث التـــي للمكخ

يىلماـــا، جقـــذيم همـــارط مخىـــوسة مـــً خذمـــت محاوـــت الجاسيـــت وخذمـــت البـــض الاهخقـــاة  للمّلومـــاث. 

وجقــو  بالخوظـــا إنــمل انعـــخايذ بـــذال مــً اهخٍـــاس قذومـــا وهــي بـــزلك جاـــافَ ِليــا وال ججّلـــا يةخّـــذ 

( ار جــــوفش مّلومــــاث إلــــافيت للبياهــــاث الببليو شافيــــت كــــبّن 2007علخفةةةة اليبع ي سةةةةب يب)ِناــــا.

ـــول إلـــافيت لخاذيـــذ ــــلت ماخـــوى الكخـــا .  الجـــذاول وقابمـــت اناخويـــاث التـــي حّمـــل كىقـــاه ـو

انعــخمذمين ِكــمل الّشــوس ِكــمل الكخــب  الاهترهــذ نعــاِذةوحّــذ هــزط كميــواث باهــشط انكخبــت ِكــمل 

ُ فــي اظــخّاسة أو ؼــشا  الكخــا  مــً انكخبــت. لهــزا العــةب يــخم جــوفير رلــك راث الفــلت قبــل الؽــشو 

(ِــً ماخــوى A.Noorhidawati, F.Gibb,2008 ,p11مــً اظــل جاعــين فــشؿ الخفــا  والباــض )

الكخــــب راث الفــــلت باحخياظــــاث انعـــــخايذيً مــــً اظــــل اجمــــار قـــــشاس  ؽــــشا  الكخــــا  أو اظـــــخّاسجا 

 الكتروهيا.

الباـــت أو دليـــل ، جـــوافش إجاحـــت الكخـــب ل ظـــخّاسة يم ِمليـــتلخىٍـــ ييب ـــيومـــً الىـــش  أِـــ ط 

يت التي يمكً اظخّاسخاا والقواِذ انىٍمت لعياظاث اليؽخمل ِكمل   ظخّاسة  مً حيض هُو لِو

ـــي  ــ ــ ــــت التـ ــ يــ ـــــم ولِو ــ ـــــذ  وكــــــــزلك فتــــــــرة الاظــــــــخّاسة اظــــــــخّاسخاا،ب ال يعـ ــ ـــــذ ججذيـ ــ ـــا وقواِـ ــ ــ ـــــمو  ااـ ــ انعـ

ـــــضا اث ،الاظـــــــخّاسة والغشامـــــــاث التـــــــي يـــــــخم جوقيّهـــــــا فـــــــي حالـــــــت جـــــــ خير سد الكخـــــــا  أو فـــــــي حالـــــــت  والجــ

  ،وقـــذ جخّـــذد وـــشق حأـــجيل الاظـــخّاسة وجمخلـــ  مـــً مكخبـــت ةخـــشى ..الـــ"، مج ا.
 
إال أجاـــا ظميّــــا

 ، بمّنم أدق يجبييب ي أن جشد ِكمل ظؤال ز س  ل ّاد وهو )انعخّير ومارا اظخّاس ومتم يشدط؟(

ا  انعخّاس وفترة الاظخّاسة. ومْ اظخمذا  الىٍم كليت انخكاملت فـي حأجيل اظم انعخّير  والِو

 ،اظـــخلجال كئهـــزاسإؼـــّاساث حأـــجيل ِمليـــت الاظـــخّاسة بـــل وإسظـــال  الئعـــير انكخبـــاث أــــب  مـــً 

 وإِادة انعخّاس.
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ىق ِكـــمل أهـــا ال ىٍـــا  إِـــاسة الكخـــب ملكتروهيـــت أظاظـــياث وقواِـــذ جـــوبىبيّـــت الخـــال ل  

باظخّاسة واحذة لكل جفشي  أو جشخيق، وبزلك ال يعم  ب كمر مً اظخّاسة واحـذة  يعم  ظوى 

كــــــل مــــــشة. حيــــــض جمــــــمً إداسة الخقــــــوق الشقميــــــت حــــــزا الوظــــــيي مــــــً الجهــــــاص  ّــــــذ اهتاــــــا  فتــــــرة 

كــمل الــش م مــً رلــك يٍــل  الاظــخّاسة وجامــي بــزلك انلاــاث وانــواد مــً الخوصلــْ  يــر انفــش  بــا. ِو

 
 
ـــىتالىاؼـــشيً مدؽـــككين خوفـــا . وبـــالش م مـــً وظـــود  ّـــن انؽـــك ث وإمكاهـــاث مـــً أِمـــال القـش

ـــــاسة ملكتروهيـــــت ال يـــــضال الىٍـــــا  الوحيـــــذ الـــــز  يعـــــم   معـــــخقبليت  يـــــر مؤكـــــذة، الا ان هٍـــــا  ِم

 مً الّالم الشقمي. )ظيراسد ؛ ؼلبي،
 
 (2012للمكخباث أن جفب  ظض ا

ــاسة بمكخبــت  ال يماــ  ِكــمل انخدبــْ حّــذ واحــذة مــً لولويــاث الّليــا      ظامّــت لعياظــت ِم

ـت، العـمّيت  كالياوسهيا ظىو  اخاـا الالكتروهيـت وانىبِو ـول إنـمل كافـت مجمِو جمكـين ظـهولت الـو

ـــم احخياظـــــاث الخّلـــــيم والـــــخّلم، والباـــــض فـــــي الجامّـــــت.  ـــل دِــ ـــً أظــ البفـــــشيت، وانـــــواد انفـــــغشة مــ

وخاذا هزط العياظت لممان الخفول ِكمل انّلوماث بالدعاو  للمجخمْ لكاديمي ب كملا. مً 

اين. وباظـخمذا  وشيـق إوؽـا  حعـاباث لجميـ  US Cardْ الىـ   وأِمـا  هيةـت الخـذسلغ وانـٌو

ـــول إنـــمل انكخبـــت حيـــض يـــخم حّيـــين ظميـــْ انعـــخّيريً جلقابيـــا بمجـــشد حأـــجيل الـــذخول  يمكـــً الـو

لخعـاباخام ِكـمل موقـْ انكخبـت. وة ـشاك أمىيـت يىلـب مـً انعـخّيريً انفـادقت مـً خـ ل إوؽــا  

PIN  1انكخبت ملكتروهيت.قبل اظخمذا  أ  خذمت مً خذماث 

ــاسة الالكتروهيــت      وفـي هــزا العـياق ي حــَ ان مكخبـت هيويــوس  الّامـت حعــم  بمذمـت ِم

مً وشيـق فـخ  حعـا  فـي انكخبـت وولـْ كلمـت مـشوس و ّـذها يـخم ِمليـت الاظـخّاسة وفـق الؽـشوه 

قشاؿ انذمجت واللواب  مً بين أهمها الخاني: الكخب، الذوسياث، اليؽشاث، كافت الدأجي ث ول

ا واحــــذا،  3إِاسخاــــا  ين، الكخــــب الشقافــــت الّامــــت أظــــبِو أظــــابيْ. الكخــــب انعــــخجذة حــــذيشا أظــــبِو

CD-ROMs ،لقشاؿ انذمجتDVDs (   ا واحـذا، حجـض أفـ -60أقشاؿ الايذيو الشقميت أظبِو

دقيقـــــت )فـــــي مكخبـــــت فقـــــي(، انـــــواد  45دقيقـــــت()فقي فـــــي انكخبـــــت(، حاظـــــو  مامـــــول الظـــــلك   90

 .2لباشيت انكخةيت يوما واحذا. )فقي في انكخبت(ا

 

                                                 
1

 http://www.usc.edu/librariesلمزيد من االطالع  -
2

  materials-http://www.nypl.org/help/borrowingلمزيد من االطالع  -
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الاظــخّاساث ملكتروهيــت بمكخبــت مذيىــت ميـــوهخ مــً الجــذيش بالــزكش فــي هــزا الفــذد ِــذد     

ـــً  ـــا يقـــــش  مــ اظـــــخّاسة وظـــــيي بالىٍـــــا  ملكترووـــــ  ولؽـــــير  120000قـــــذ جمـــــاِ  حيـــــض بلغـــــذ مــ

ؽــشة بانابــت مــً  حعــيمشمان هابــب سبــئغ قعــم انؽــترياث بمكخبــت مذيىــت ميــوهخ. مــا بــين خمعــت ِو

سواد مكخبت مذيىت ميوهخ قاموا باظخمذا  هٍا  انكخبـت ملكتروهيـت بالاّـل. ويوضـح حعـيمشمان 

أن هـزط اليعـبت جاـوق وعـبت انـواوىين الـزيً يعـخمذمون الكخـب ملكتروهيـت. وبـزلك يّـذ هٍـا  

ـاسة ملك يخميــو بــا انوقــْ ملكترووــ  للمكخبــت هٍـشا نــا  .تروهيــت فــي ميــوهخ مــً الاــذماث الاّالــتِم

مـــً ظـــهولت الخفـــا . ار ِىـــذ اخخيـــاس أ  مـــً الوظـــابي ملكتروهيـــت ظـــوا   كخـــب أو فيـــذيوهاث أو 

صــخ ... الــ" جٍهــش ز زــت سمــوص ِكــمل الؽاؼــت إؼــاسة إنــمل هــُو الجهــاص الــز  ظــئخم جاميــل الوظــيي 

 ِليا. 

ــاسة ملكتروهيــت:       ولّــل هىــا جخجكــمل واحــذة مــً انؽــك ث الشبئعــيت التــي جواظــا هٍــا  ِم

 ما يكـون مـً الفـّب مّشفـت أ  جيعـيق يخوافـق مـْ أ  ظهـاص. فـالكشير مـً 
 
أال وهي الخوافق.  البا

الوظــابي يمكــً حؽــغيلها فقــي ِكــمل الكمبيــوجش اللاوــ ي ولــئغ ِكــمل أظهــضة القــشا ة انامولــت أو 

(، بئىمــا فــي كىــذا إوــ ق مّهــذ 2012ؼــلبي، ظيــراسد؛) .بيــوجش اللوحيــت أو العــماسث فــون أظهــضة الكم

 CISTI Canada Institute for Scientific and Technicalوالخكىولوظيـتكىـذا للمّلومـاث الّلميـت 

Information  خذمـــت ظذيـــذة حعـــمم إِـــاسة الكخـــا  ملكترووـــ  هـــزط الاذمـــت جقـــذ   2007ب بشيـــل

ــــــاسة ا ــــــود ِ  ـــــذا ِو ـــــذ كىـ ـــــالوط مّهـ ـــــً كخـ ــــابيين مـ ـــــخمذمين الناــ ـــــاث وانعـ ــــت للمكخبـ ـــــب ملكتروهيــ لكخـ

اث مً الىاؼشيً لكاديميين لت نجمِو  .للمّلوماث الّلميت والخكىولوظيت مً خ ل ـو

ههــج ِمكـــي لضيــادة فـــشؿ الخفــول ِكـــمل انّلومــاث الّلميـــت،  CISTIوفــي هـــزا العــياق يـــونمل 

رلك وظود بنم أظاظـيت للمّلومـاث والاجفـاالث لـذى جلـك  بخّاوجاا مْ الىاؼشيً، ولّل ما يذِم

 ولعـش، وجفـب انجخمّاث لكمر جقذما، هديجت لزلك يخاقـق الىاـار العـشلْ للمّلومـاث  عـهولا 

ــــول انجــــاو  )وأحياهــــا ياــــشك سظــــو   الكخــــب الالكتروهيــــت مخاحــــت  عهولتـــــ  البــــا يــــخم لــــمان الـو

ـاسة ال جاـل قمـيت سمضيا( كما ظ رى الحقا  ؽكل أكمر جافي . و  ِ وة ِكمل رلك، فئن خذمـت ِم

ــــول انعــــخايذ إنــــمل  الاظـــخمذا  الّــــادل للكخــــب ملكتروهيــــت، ةن الهــــذا لظاســـ ي هــــو جاعــــين ـو

 (Woods , Ireland,2008 ,p 114105,)ملكتروهيت. الكخب 

ِموما هىالك ظملت ِوامل مً اناخمل أن جـؤزش ِكـمل ِمليـت اظـخّاسة الكخـب ملكتروهيـت 

 بين انكخباث كىٍم إداسة الخقوق الشقميت انفممت لخمايت لسبا ، حقوق الىبْ واليؽش 
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والىاؼشيً، وماذوديت انخا ّت لعياظت الدعـّير لاذمـت إِـاسة الكخـا  ملكترووـ  التـي قـذ جكـون 

ولكً جبق  ل ظخّاسة ملكتروهيت مضايا ِذيذة مً بين أهمها ِكمل (،  Garrod,2004 ير مىاظب )

ظـــةيل انشـــال ال الخفــــش: يعـــخىيْ معــــخمذم  انكخبـــت ِكـــمل مــــذاس ظـــاِت اظــــخّاسة ممخلاـــت أهــــواُ 

 يـــوفش مخىلبـــاث انعـــخايذيً 
 
ـــاسة ملكتروهيـــت هٍامـــا الوظـــابي الشقميـــت  عـــهولت. وبـــزلك جكـــون ِم

ت. ممـــــا يجّـــــل ان ـــكل فـــــشد  و عـــــِش كخبـــــت جفـــــل إنـــــمل ؼـــــشيات أِـــــشك مـــــً انعـــــخايذيً، جـــــذس   ؽــ

بئدخـال   ekz.bibliotheksservice الخا ّـت ؼـشكت  DiViBibانكخبت جلك انضايـا فمـش  بـذأث ؼـشكت 

اسة ملكتروهيت مىز  ، كان لـذعاا أس ـْ مكخبـاث سابـذة فـي كـل مـً هـامبوسط وكولوهيـا 2007هٍا  ِم

  مكخبت. 350بلغذ  2011وميوهخ وفوسحعبوسط. ومْ حلول 

ــول إنـــمل الوظــابي الشقميــت فـــي أ  وقــذ وفــي أ  مكـــان،  ويمــاا للىــش  أِـــ ط ظــهولت الـو

ـاسة ملكتروهيـت(. هىـا  مـا يضيـذ ِـً  مكخبـت فـي أناهيـا  300هزط هي الاكـشة وسا  هٍـا  أوه يـا )ِم

ــــت  ــ ـــــت ملكتروهيــ ــــك الاذمــ ــ ـــــذ  جلــ ـــــلجقــ ـــلبي، ظيـــــــراسد؛) بالاّـــ ــ ـــــا  (2012ؼـــ ـــ ل هٍـــ ــ ـــً خــ ــ ــــــــاسة . فمـــ ِم

ملكتروهيــــت يمكــــً ؼــــشا  أو اظــــخّاسة أحــــذر الكخــــب بخاميلهــــا ِكــــمل ظهــــاص انامــــول خــــ ل دقــــابق 

ان مؽــشوُ خذمــت إِــاسة الكخــا  ملكترووــ  مــً ؼــ جاا قليلــت ورلــك بــالىقش ِكــمل انــاوط، بالخــاني فــ

ـــول ب قـــل جكلاـــت وب ظـــّاس مّقولـــت للك خــــب كعـــش حـــواظض الضمىيـــت وانكاهيـــت والخكلاـــت. بئجاحـــت الـو

 ملكتروهيت الّلميت الخذيشت التي يفّب إيجادها في انكخباث.

هــــزا انىّىــــ  الخــــشط جبــــرص الّذيــــذ مــــً لظــــةلت التــــي جشــــاس فــــي أوظــــاه الّــــاملين فــــي  وفــــي     

مجال الكخب وانكخباث ِكمل انعخوى الّـالمي  ؽـكل ِـا  والّش ـ  ِكـمل وظـا الخاذيـذ، والتـي كـان 

ـــت  مـــً أبشصهـــا الدعـــا الث الخاليـــت: هـــل ظخفـــش انكخبـــاث ِكـــمل امـــخ   الكخـــب؟ ...أ  أن هىـــا  فـش

ق مشهــت ومىاخاــت، جاــخ  آفــاق ظذيــذة أمــا  انكخبــاث جمكناــا مــً أدا  دوسهــا لخبنــم ؼــشوه جــشخي

ـــــول إنـــــمل انّلومـــــاث وانّـــــاسا... هـــــل ممـــــاوا  ـــــاها قىـــــاة الـو العياســـــ ي والاظخمـــــاعي والشقـــــافي بـو

. مالهــا؟ ..الىاؼــشيً مــً سكــود انبيّــاث إرا مــا أِيــرث الكخــب ملكتروهيــت مــً خــ ل انكخبــاث فــي 

ـــاسة ظـــيذفْ بالقـــاسا إنـــمل الخمكـــي ِـــً ؼـــشا  وهـــل إجاحـــت الكخـــب م لكتروهيـــت مـــً خـــ ل خذمـــت ِم

(، و يرهـا مــً الدعـا الث التــي حّيـذها لاتــرة ظـخئىياث القــشن 2014)الخابــك ،ملكتروهيـت؟ الكخـب 

اسة كخماا للجمهوس.  اناض ي ِىذ فخ  انكخباث الّامت أبواااا ِ 

الىـاط ِـً ؼـشا  الكخـب التـي يمكـً اظـخّاسخاا حيناا بشصث الخاذياث وانماوا مً إحجـا         

 هو الهاظغ لكبر لكشير مً الىاؼشيً وباة ي الكخب، مما أدى إنمل جموفهم مً اجاياس قىاُ 
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بــــل ِكــــمل الّكــــغ: فانكخبــــاث جاــــض الىــــاط ِكــــمل  لــــزلك،اليؽــــش ب كملــــا، ولكــــً الواقــــْ كــــان خ فــــا 

مخوفشة في انكخبت، ف راهم يخجهون فـي مواـلت القشا ة، وحلجّهم ل وُ  ِكمل كخب قذ ال جكون 

 (2014)الخابك ،انّشفيت. الكشير مً لحيان إنمل الؽشا ،  ؼباُ احخياظاخام 

-Klaus لقــذ اهــخم انوصِــون بــ زش اظــخّاسة الكخــب مــً انكخبــاث ومفــالخهم اناديــت. ويايــذ    

Peter Bottler ًمـ The European Bureau of Library، Information and Documentation 

Associations   EBLIDA   ا حيــض لجــ ث انكخبــاث لناهيــت للماكمــت للخ كــذ ِــً مــا حــذر مــؤخشج

ِـً ِـذ  سلـا لظـتراليون ِـً   Margaret Allen مـً حقهـا إِـاسة الكخـب ملكتروهيـت. كمـا ِبـرث

اقــق أِكــمل انبيّاث.أمــاماخــوى مهخــاط الاكــ
إل
مــً  Keith Fiels ش  لظــتراني وإجاحــت الكخــب التــي ج

ـــــت ـــــاث لمشيكيـ ــــت انكخبـ مــــــال وأزــــــش انكخبــــــت ِكــــــمل   ALA ظمّيــ أوضــــــخذ أمــــــوس مشــــــل الــــــخاكم فــــــي ِل

ؽــــــاسكت ظمّيــــــت انكخبــــــاث لمشيكيــــــت مــــــْ دوس اليؽــــــش العــــــخت الكبــــــاس ) الامعــــــت كن(، انبيّــــــاث ومإل

 لبيّهـا، مشـل الكخـا  ملكترووـ 
 
كمـ  ا مإل ـاسة ملكتروهيـت دوسج  The" وهىالـك إمكاهيـت أن جلّـب ِم

Four Corners of sky"   مـشة فـي أول حعـّت أيـا  مـً ــذوسط، وقـذ  24،000الـز  جمـذ اظـخّاسجا

 ( Zhang Su Nee, ،2013).وأات  50،000بةيْ   اسجاّذ مبيّاث أماصون

يت وإِ          عخمذ  ًِار أن التركيو ِكمل انذى الىويل يجب أن يكون حول جِو
إل
الكخب  ان

الالكتروهيـــت وجاقيـــق الشلـــا أكمـــر مـــً الاوؽـــغال فـــي الخـــذ مـــً الخفـــول ِكـــمل الكخـــا   ؽـــكل  يـــر 

قــاهوو ، ان مٍّـــم قـــشا  الكخــا  ملكترووـــ  ال يـــذسكون أن بئمكــاجام اظـــخّاسة الكخـــب ملكتروهيـــت 

كمل الش م مً أن ز زت أسباُ انكخباث الّامت جقذ  هزط الاذمت. فمش  أ وضخذ مً انكخباث، ِو

٪ 22٪ إجام ال يّشفون إرا ما ِشلذ انكخبت إِـاسة الكخـا  ملكترووـ . وهاـو 62هخابل دساظت ان 

٪ مـــً ظميـــْ حـــامكي 58يقولـــون أجاـــم يّشفـــون أن مكخبـــت ال يوظـــذ ااـــا إِـــاسة الكخـــب ملكتروهيـــت، 

ـــاسة الكخـــا  ملكتر ٪ 53ووـــ .بىاقـــت انكخبـــت يقولـــون أجاـــم ال يّشفـــون إرا جـــوفش مكخبـــت خـــذماخاا ِ 

مــــــــــــً ظميــــــــــــْ أصــــــــــــخا  الكمبيــــــــــــوجش اللــــــــــــو ي يقولــــــــــــون أجاــــــــــــم ال يّشفــــــــــــون مــــــــــــا إرا مكخبــــــــــــتام حّيــــــــــــر 

 .(Rainie,Zickuhr,2012)الكخب

ولكً مؤخشا بذأث  اظخّاسة الكخا  ملكتروو  جكدعب مووئ قذ  في الّالم انكخبـاث       

 أكمر مً رلك بكشير في  ِكمل حذ حّبير ني ساو  مذيش مؽشوُ بيو ل هترهذ، ومً انشجح أن يىمو 

.لّـــل هـــزا قـــذ (Rainie,Zickuhr,2012) انعـــخقبل ِىـــذما يفـــب  انضيـــذ مـــً الىـــاط ِكـــمل ِلـــم بـــا

 يكون  عةب الافخقاس لىٍا  ظيذ لدعويق انّلوماث بانكخباث. ولكً هىا  دساظاث حؽير لضيادة 

http://www.eblida.org/
http://www.ala.org/
http://conference.ifla.org/past-express/2013/authors/joanna-zhang.html
http://conference.ifla.org/past-express/2013/authors/goh-su-nee.html
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٪ فـي 3اـواني مـً حفت معخمذم  انكخبـت مـً اظـخّاسة الكخـب الالكتروهيـت حيـض قـذسث مـؤخشا ب

. لّل هزا يّكـغ وعـي الجمهـوس بـ ن الغالبيـت الٍّمـم مـً انكخبـاث 2012٪ ِا  5إنمل  2011ِا  

الّامــت حّيــر الكخــب ملكتروهيــت. لقــذ اسجاّــذ خــ ل العــىواث انالــيت وعــبت الــزيً يــذسكون بــ ن 

ـــاسة إلكتروهيـــا مـــً  هاعـــا، كـــان . وفـــي الوقـــذ 2012٪ ِـــا  31٪ إنـــمل 24انكخبـــاث جقـــذيم خذمـــت ِم

ـاسة الكخـا   هىا  اهمااك في ِذد الىاط الزيً ال يّشفـون مـا إرا كاهـذ انكخبـت لـذعاا بشهـامل ِ 

 Rainie,Duggan,2012,p7) )ملكتروو . 

ـــــاسة ملكتروهيـــــت إنـــــمل ظاهـــــب مؽـــــكلت        ؽـــــكل ِـــــا  هىالـــــك مؽـــــك ث ِذيـــــذة جواظـــــا هٍـــــا  ِم

وقلـت انّـشوك وفتـراث الاظـخّاسة القفـيرة خاـــت الخوافـق جلـك مـً بيناـا انؽـك ث الخكىولوظيــت 

:  إن انّــشوك مــً انــواد انخاحــت 
 
فيمــا يخّلــق بالملــخ  اليوميــت. ويوضــح رلــك حعــيمشمان قــاب 

ل ظخّاسة ملكتروهيت أقل مً ممضون أـغش مكخبت لذيىا . فانكخبـت ملكتروهيـت يجـب أن جىمـو. 

هــا ويجـب أن يــخم إلــافت وظــابي ظذيـذة باهخٍــا  للخ إال  –اــاً ِكــمل حذازـت انــواد انخاحــت وجىِو

ـت   بالخكـالي . ولـزلك فـئن اهمـما  انكخبـاث الفـغيرة إنـمل اجاـاداث يّـذ فـش
 
أن هزا يخّلـق أيمـا

ــــاسة ملكتروهيــــت. فاــــ  ٌــــل جلــــك الاجاــــاداث يمكــــنام جىميــــت  لهــــم ليخمكىــــوا مــــً جقــــذيم خذمــــت ِم

 ويى
 
ــــاسة ممـــضون الوظـــابي ملكتروهيـــت الاـــاؿ ااـــم ظــــشلّا مـــمون ب قـــل الخكـــالي  إنـــمل هٍـــا  ِم

 (2012ؼلبي، ظيراسد؛) .ملكتروهيت الخذيض

ـــق       ــــت فشيــ ــــوافش  CISTIانؽـــــشوُ لقـــــذ كاهـــــذ مهمـ ــــمل جـ ــــا، الّمـــــل ِكـ ــــا ِىـ الـــــز  ظـــــبق الخىويـ

ـــــاسة،الكخــــا  الالكترووـــــ  بخىـــــويش خذمـــــت  ـــً MyiLibraryورلـــــك بالخّـــــاون مـــــْ ؼـــــشيكها ِم ـــي مــ ، التــ

نعخمذمين انكخبت اظخّاسة الكخا  ملكتروو ، لاترة ماذدة مً الضمً، ورلك ؼ جاا أن حعم  

ـــذس )  ــــت جقــ ـــى  25بخكلاـــــت مّقولـ ـــان ويمــ ــــض يـــــخم الـــــذفْ بواظـــــىت بىاقـــــت الابخمــ ـــهش واحـــــذ، حيـ ( لؽــ

ــلت  بئسظــالا ِبــر  URLانعــخايذ ِكــمل الاــوس جفــشي  الخفــول ِكــمل الكخــا  انىلــو  ِــً وشيــق ـو

(.باِخبــاس مــً بــين أهــم Woods Ireland ,2008 ,p 109) .مــً معــخّير البريــذ ملكترووــ  إنــمل أكمــر 

خفابق الكخا  الالكتروو  التي ظـبق الخىويـا إل اـا فـي مىلـْ الذساظـت، اجاـا ال جخـ زش باالظـخمذا  

وال يمشـــ م فقـــذاجاا أو الّبـــض ااـــا، با لـــافت إنـــمل خـــواؿ الباـــض مقاسهـــت بالباـــض ِىـــذ اظـــخمذا  

 الكخب الخقليذيت.  

ـــــا   ــــت الكخـــ ــ ــــك انكخبــ ــ ـــم جملــ ــ ـــــئرا لـــ ـــــشي  فـــ ـــرخيق أو الخفـــ ــ ــــي التـــ ــ ـــــذ فــ ـــــاوا جخجعـــ الا ان انمـــ

ملكترووـــ ، فالجهـــت مالكـــت الخقـــوق قـــادسة ِكـــمل ءـــخب الّىـــوان متـــم ؼـــا ث، كمـــا ويمكناـــا إصالـــت 

 انل  مً 
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ليت، فانكخبت لئعذ قـادسة ِكـمل إِـادة  قاِذة بياهاث الخوصلْ الشقمي. وفي حال جلاذ انلااث ـل

ولا نعخمذم  انكخبت. فانكخبت فّليـا ال إهخ اط أو جاويل ـيغت انل  مً أظل الخااً ِكمل ـو

جملـــك العـــيىشة ِكـــمل جفـــميم الكخـــب ملكتروهيـــت، ار أن الؽـــشكاث وأصـــخا  الخقـــوق وانـــوصِين 

ول.   الخجاسيين هم وحذهم القادسيً ِكمل العيىشة والخاكم بما في رلك مجاحت والـو

دون وظـــود الخـــواصن الغيـــر ججـــاس  للمكخبـــاث والقىـــاُ الخجـــاس ، فعـــوا يكـــون هـــا مـــً أ كال ؼـــ   

القىاُ الخجاس  هو ـاحب القشاس وظياذد مً الز  ظيكون قادسا ِكمل جامل إهخـاط انّلومـاث 

وجوصلّهــــا. هــــزا الولــــْ الــــز  آل إليــــا الخــــال، كــــان العــــةب الشبئ ــــ ي  يجــــاد حــــل وظــــي مــــا بــــين 

خا  الخقــوق وانكخبــاث، لكــً لـئغ بالمــشوسة أن يقيــذ رلــك مفـالح الىاؼــشيً، وانــوصِين، وأصـ

ول إنمل اناخوى الشقمي. في الواقْ إرا  الىمورط )الترخيق أو الخفشي ( دوس انكخباث كبوابت للـو

ما هاز الترخيق  ؽكل مىاظب، فئها مً اناخمل أن يوفش انشوهت والخىُو فـي الايـاساث وهياكـل 

ىذ الخااوك حول إجاحت ظميْ اناخوى الشقمي، 2014لخابك ،)اللمكخباث. الدعّير ان بمت  ( ِو

 ال جاخاط بالمشوسة انكخباث لخ مين حقوق دابمت انلكيت لهزا اناخوى.

ولكـــً بانقاسهـــت مـــْ القـــيم لخ قيـــت للمكخبـــاث، والجواهـــب العـــلبيت انـــزكوسة أِـــ ط للتـــرخيق     

ـــول الخـــش  قـــذ يبـــذو هىـــا  جىاقمـــا، ار ياخقـــش الامـــش إنـــمل وظـــود الشقابـــت ال صمـــت لمـــمان جـــوافش الـو

 والغير ماذود إنمل انّلوماث. 

 

  اإلتاحة والنفاذ السريع للمعلومات ... مشاهد حتليلية ثالجا:
إ

جخضـــح ِىـــذما يخّلـــق  يجـــذس بالقـــاسا ان ي حـــَ ان القيمـــت الخقيقيـــت نؽـــاسلْ الشقمىـــت     

ـــــاسة ِىـــــذها يفـــــب  الخبريـــــش مقىّـــــا خاــــــت  ـــكل  إراالامـــــش بمؤظعـــــاث ِم الكخـــــب  مـــــً:حّلـــــق الامـــــش بـــ

انخمففـــت ظـــذا والتـــي جكلـــ  ِمليـــت اقخىـــا  أؼـــكالها الوسقيـــت أزماهـــا باهٍـــت، الكخـــب انىمامـــت 

اث الوسقيت للمكخبت لخ  أظـّاسا قـذفل العّش والتي جشجاْ جكلات مّالجتاا قبل لمها إنمل انجمِو

 (79ؿ، 2005)واؼوس،اقخىا اا. جؤد  إنمل الخمكي ًِ 

التــي ظــبق اظـــخقشا اا  ِىــذ الىٍــش والخ مــل فــي القمــايا انايىـــت بئِــاسة اناخــوى الشقمــي    

ـت والتـي مـً  ظىجذ أجاا قمايا يكخىاها الّذيـذ مـً الخّقيـذاث ورلـك للّذيـذ مـً لظـبا  انخىِو

 أبشصها 
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  لهٍمت 
 
الااـت  ّمليت اليؽش ووبيّت ِمل انكخباث يمكً أن جمخل  مً مجخمْ إنمل أخش كـ 

 حعب إمكاهياجا وقذساجا.

 ــــاث ــ ــ ــ ـــخايذيً ال  مجمِو ــ ــ ــ ــــت وانعـ ــ ــ ـــــضال مخملاــ ــ ــ ـــــذان ال جـ ــ ــ ـــــً البلـ ــ ــ ـــــذ مـ ــ ــ ـــــت بالّذيـ ــ ــ ـــــت الالكتروهيـ ــ ــ انكخبـ

ـــــول إنـــــمل أظهـــــضة القـــــشا ة ملكتروهيـــــت، فهـــــي موظهـــــت لاةـــــت مّيىـــــت ممـــــً يملكـــــون  يعــــخىيّون الـو

 .ICTقذساث اظخمذا  

  ــــت مــــً مىفــــاث الكخــــب ملكتروهيــــت راث انّــــايير انمخلاــــت ــــت مخىِو جخــــوافش فــــي لظــــواق مجمِو

با لــافت لوظـــود جىبيقــاث فــي انكخبـــت مّقــذة وعــةيا إرا مـــا  مخوافقــت،البــا مــا جكـــون  يــر والتــي  

 قوسهذ باةظهضة لكمر حذازت  الخقاد  الخقني .

  ال يوظـــــذ هٍـــــا  موحـــــذ لخّـــــوين الىاؼـــــشيً وانـــــؤلاين، فهىـــــا  وـــــشق مخّـــــذدة لجّـــــل اناخـــــوى

ول إليـا الشقمي مخاحا للقشا ، وهىا  وشق ممخلات لممان أن الكخا  الا لكتروو  ال يمكً الـو

إال لاتــــرة ماــــذودة، وهــــو مــــا يشيــــر قلــــق الىاؼــــشيً مــــً فكــــشة إجاحــــت الكخــــب الالكتروهيــــت ل ِــــاسة فــــي 

 انكخباث الّامت.

  ـت إنـمل الالكتروهيـت الّذيـذ مـً القمـايا القاهوهيـت الجذيـذة، وال أزاس الاهخقـال مـً الكخـب انىبِو

ظاظـــيت انىةشقـــت مناـــا والتـــي هٍمـــذ ِمليـــت الاظـــخّاسة فـــي ظـــيما فـــي مجـــال حـــق انؤلـــ  وانبـــادا ل 

 (2014ِفش الىباِت. )الخابك،

إِاسخاا نشة واحذة فقي وللاق واحذ نذة  يخا  Kindleار ان الكخب التي حؽترى ِبر كيىذل   

ين فقـي  . لــزا  وفـي خـ ل هــزط الاتـرة يخوقـ  اظـخّاسة الكخـا  كــون الكخـا  مخاحـا ل ِـاسة  أظـبِو

هىالك مً يؽير اجاا أؼبا بالاذِت مً باة ي الكخب، ومىخجي كيىـذل واهمـين بـ ن قـشا ة الكخـا  

الالكترووــ  بشخفــت الاظــخّاسة اناــذودة هــزط مواصيــت لؽــشا  الكخــا  الــوس ي الــز  يمكــً إقشالـــا 

أن هىـــا  مـــً يؽـــيذ بالكخـــب الالكتروهيـــت ِكـــمل اجاـــا جشءـــ" زقافـــت الكخـــا  الـــز  يـــذو   الا   ، بالاّـــل

الا ان  وظهـــاث الىٍـــش جخمـــاس  حيـــض بـــاة ي الكخـــب   .  ّكـــغ الكخـــا  الـــوس ي الـــز  يبكـــي  ّـــذ فتـــرة

الالكتروهيـــــت يةيّــــــون وهـــــم انلكيــــــت، فاـــــ  حالــــــت الكخــــــا  الـــــوس ي يمخلــــــك انؽـــــتر  الكخــــــا  ملكيــــــت 

امت للخفشا فيا يمكً إِاسجا أو حتم إِادة بيّا بشمً أقل، ولكـً فـي حالـت حقيقيت ولا حشيت ج

ت.   الكخب الالكتروهيت ال يعخىيْ الخفشا في الكخا  باشيت  ( 2010،سيدؾ )فانلكيت هىا مىقـو

 ان الىش  أِ ط يعخذعمل لشوسة الخ مل ظيذا ِىذ الخاكير الجاد في البذ  بمؽاسلْ أو مبادساث     
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إجاحت الكخب الالكتروهيت في انكخباث، والبذ مً دساظت الخواظض التي جاول دون جضويـذ انكخبـاث 

يــت انّشفــت الالكتروهيــت، ومــذى الخاظــت إنــمل رلــك بــين ظمهــوس انعــخايذيً مــً  ااــزا الىــُو مــً أِو

اسة الكخب الالكتروهيت، بما في رلك الخ زير ِكمل  الىاؼـشيً خذماث انكخبت، والّواقب اناخملت ِ 

( 2014وانؤلاين، والخاظـت انعـخمشة  ظـشا  ِمليـاث جاـول جكىولـوكي نواكبـت الخغيـراث )الخابـك،

 والخاذيشاث والخىوساث الخكىولوظيت. 

فـــي هـــزا الفـــذد مـــً انايـــذ جـــذاسط ججـــاس  كخـــشيً حيـــض كمـــا جقـــذ  مكخبـــت هيويـــوس       

ُ، ويمشـل ؼـشا  الكخـب الالكتروهيـت كخـا  مىبـو  860.500كخا  إلكترووـ  مقابـل  18.300الّامت 

، انــضود لكبــر للكخــب ملكتروهيــت «أوفــش دسايــ »%. وحؽــير ؼــشكت 1فــي ميواهيــت انكخبــاث أقــل مــً 

للمكخباث الّامت، إنمل الاسجااُ العشلْ في ِذد مشاث الذخول الااؿ باظخّاسة الكخب إنمل مليـون 

التـي جقـذ  «  Net Librart» أؼـاسث  . كما2007خ ل ِا   607.275مً  2009باض خ ل الّا  

 Online Computer Library Centerمكخبـت ِامـت وقعـم مـً مىٍمـت  5000الكخـب ملكتروهيـت لــ

«OCLC » ّــــا  21 يــــر الشبايــــت، أن اظــــخّاسة الكخــــب الالكتروهيــــت قــــذ اسجاّــــذ بيعــــبت % خــــ ل ال

ة إلكتروهيــا يمكــً أن ، لكــً  ّــن الىاؼــشيً يبــذون قلقهــم مــً أن اهدؽــاس الكخــب انعــخّاس 2008

ـــت ، فــــي حــــين لــــم عاــــذد ــــّود إظــــشا اث اظــــخّاسة الكخــــب ِبــــر  يقيـــذ مبيّــــاخام مــــً الكخــــب انىبِو

ؼــبكت مهترهــذ انكخبــاث الاّليــت مــً خــ ل اظخــزا  انعــخايذيً  ّيــذا ِناــا، ورلــك ةن الشكــود 

دفـــــــــــــــــْ كشيـــــــــــــــــرا مـــــــــــــــــً انعـــــــــــــــــخمذمين الجـــــــــــــــــذد للعـــــــــــــــــ ي للخفـــــــــــــــــول ِكـــــــــــــــــمل مـــــــــــــــــواسد مجاهيـــــــــــــــــت ِبـــــــــــــــــر 

 (2009،سيدؾث.)انكخبا

إلــــافت لــــزلك أولقــــذ أمــــاصون مكخبــــت جدــــي  نعــــخمذم  ظهــــاصط الالكترووــــ   كيىــــذل  فــــي      

فشوعــــا وأناهيــــا وبشيىاهيــــا اظــــخّاسة الكخــــب الكتروهيــــا، ويمكــــً للمؽــــتركين فــــي خذمــــت  بــــشايم  مــــً 

 
إل
خـا   أماصون  اظخّاسة كخا  واحذ فـي الؽـهش بانجـان، مـً دون أ  مهـل صمىيـت لـشدط. ويافـل الك

وهـــزا الىٍـــا  بىبيّـــت الخـــال ظـــاس فـــي الواليـــاث انخاـــذة  ."فـــي انقابـــل ِكـــمل مبلـــم مـــاني مـــً  أمـــاصون

خا  
إل
وقالـذ الؽـشكت التـي حّـذ انـوصُ لكبـر  .دوالس في مقابل كل اظـخّاسة 2229أيما، ويذس ِكمل الك

 الكتروهيــا مقابــل كــل مابــت  114للكخــب ِكــمل الاهترهــذ أن القــشا  قــذ اؼــتروا 
 
كخــا  وس ــي مــً كخابــا

بشيىاهيـا. في انملكـت انخاـذة، ولّـل هـزا يؽـير إنـمل جاـوق الكخـا  ملكترووـ  فـي  2012بذايت الّا  

 (2012)ميذل ايعذ أوه يً،
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، حيــــض 2007ِمومـــا حٍيــــذ إِـــاسة الكخــــا  الالكترووـــ  بــــالقبول مىـــز إوــــ ق الاذمـــت فــــي أبشيـــل  

كاهــــذ سدود فّــــل انعــــخايذيً مــــً انكخبــــاث إيجابيــــت للغايــــت وحّكــــغ الكشيــــر مــــً الاهخمــــا ، ةجاــــا 

ـــــول العـــــلغ إنـــــمل انّلومـــــاث مـــــً خـــــ ل أدواث ظذيـــــذة  جاقـــــق اظـــــخّاسة الكخـــــا  الالكترووـــــ  الـو

ـول إنـمل انّلومـاث. التـي ظـيكون حعـليمها جـذسيجيا وجىويش همورط ؼ شاكت معخذامت مً أظل الـو

ـــاسة الخقليذيـــت إنـــمل الىمـــورط انمـــخلي وفـــي جاايـــت انىـــاا إنـــمل  هاـــو الاهخقـــال مـــً همـــورط خذمـــت ِم

ـاسة الالكتروهيـت( ججىـب انعـخايذيً  همورط الدعليم هفوؿ كاملت إلكتروهيا، ار إجاا )خذمت ِم

، والخــــ خير فــــي الدعــــليم والاعــــابش اناخملــــت فــــي جــــ خير إسظــــاُ الكخــــا  والغشامــــاث جكــــالي  الخجهيــــو

 (.Woods,Ireland,2008 ,p 113و يرها مً أموس مشجبىت باظخّاسة الكخا  انىبُو )

ــــب        ــ ـــــشة الكخـ ـــل فكــ ــ ـــــا ، ججّــ ـــكل ِــ ــ ـــــاةّت  ؽــ ــــت الؽــ ــ ـــــضة انامولـ ـــً ان لظهــ ــ ـــــش م مــ ــــمل الــ ــ كـ ِو

مــش البىاسيـت، وبىــئ ملكتروهيـت مقبولـت فــي لواظـي الخّلي ميــت، الا ان قمـايا حجــم الؽاؼـت، ِو

الخفا  والخاميل، والخوافـق بـين لظهـضة ... وقمـايا أخـشى جكىولوظيـت و يـر جكىولوظيـت قـذ حّـذ 

-242p Buzzetto-More, Sweatظميّهـــا ِوابـــق الهدؽـــاس وجوظـــْ مجاحـــت كمـــا ييب ـــي ان جكـــون )

Guy, Elobaid,2007,ود ِكمل الىاار العشلْ وإجاحت الكخب الالكتروو  مً (، الؼك ان جقليـل القي

هاحيــــت الخفــــا  والخاميــــل والىباِـــــت، يمكــــً أن جــــوفش أفمــــل خــــذماث. إلــــافت لوظــــود واظهــــاث 

 , M.Wu) 305ظـهلت وجااِليـا حلـجيْ الىـ   ِكـمل اظـخمذا  الكخـب ملكتروهيـت ومفـادة مناـا.)

S.Chen,2011,p 

ت أظشيــذ لغــشك الخاقيــق مــً مواقــ  واججاهــاث فــي هــزا الفــذد أوضــخذ هخــابل دساظــ     

اظـــــخمذا  وـــــ   الذساظــــــاث الّليـــــا للكخــــــب ملكتروهيـــــت فــــــي ظامّـــــت جــــــايوان الووىيـــــت. أن وــــــ   

الذساظـــاث الّليــــا يعـــخمذمون الكخــــب ملكتروهيـــت أظاظــــا ة ـــشاك الذساظــــت والباـــض فــــي مٍّــــم 

ـــً جقــــذيشها لعــــهولت لحيــــان، جل اــــا الكخــــب انذسظــــيت ولدواث انشظّيــــت. فــــي حــــين أج ِـ اــــا أِشبــــذ 

اظخمذا  الكخب ملكتروهيت، وقذ أبذو إعجااام بوٌيات الباض بالكلماث اناخاحيت. وفي مٍّم 

لوقـــاث يخفـــااون بمـــْ فقـــشاث أو ــــاااث ِكـــمل الاهترهـــذ ومـــً زـــم وباِتاـــا كيأـــ" وسقيـــت مـــً 

أــــ" الوسقيــــت انقابلــــت اظــــل مضيـــــذ مــــً القــــشا ة فيمــــا  ّــــذ. لــــزا فــــاجام  البــــا يقومــــون باظــــخّاسة الي

للكخـــــب ملكتروهيــــــت مـــــً انكخبــــــت.  ؽـــــكل ِــــــا  ظـــــلو  الىـــــ   حـــــول الاظـــــخمذا  جمخلـــــ  وفقــــــا 

  M.Wu , S.Chen,2011,p) 294)للخمففاث. 
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جمـــْ هخـــابلار   
إل
الذساظـــاث إنـــمل أن انعـــخمذمين ال يقـــش ون الكخـــب ملكتروهيـــت بـــىاغ لظـــلو   ج

ـــت.  هــادسا مـــا جقـــشأ الكخـــا  ملكترووـــ  مــً أولـــا إنـــمل جاايخـــا، وخاــــت انخبــْ فـــي قـــشا ة الكخـــب انىبِو

اناخاحيـــت الاقـــشاث أو الجمـــل والباـــض بالكلمـــاث  جـــم وجفـــا الكخـــب ملكتروهيـــت الّلميـــت حيـــض 

ا نعـخمذم  الكخـا  ملكترووـ . ) وقـشا ة  , M.Wu) 305ففـل أو ازىـين هـي ِـاداث لكمـر ؼـيِو

S.Chen,2011,p  اليــــت أيــــوا للمكخبــــاث التــــي ِملــــذ ِكــــمل جــــوافش مــــا يشيــــذون وجايــــذ ججشبــــت ظامّــــت و

انعـــخايذون كـــالى   وأِمـــا  هيةـــت الخـــذسلغ مـــً خـــ ل حعـــيير ظـــبل إجاحـــت الىفـــوؿ الكاملـــت 

فــي ججشبــت اقخىــا  الكخــا  الالكترووــ   2009حيــض بــذأث ظامّــت واليــت أيــوا للمكخبــاث مىــذ ظــةخمبر 

، بايـض جمـمً مجاحـت والىاـار الاـوس   ebrary، ومـً  PDA  patron-driven acquisitionمـْ 

يواظــا   pdaوالعــشلْ إنــمل اناخــوى وجاميــل حأــجي ث مــاس  لكــل ِىــوان يــخم اقخىابــا، وس ــم دوس 

جاـــــــذياث وفـــــــشؿ فـــــــي جىميـــــــت وإداسة مقخييـــــــاث انكخبـــــــت وجلبيـــــــت الاحخياظـــــــاث ار يقـــــــذس انعـــــــخايذيً 

 ( Fischer,... et,2012,P469 .)40000اناخملين حواني 

واليت أيوا للمكخباث نواظهت جاذياث الخكالي   في ظامّتلقذ ظ مل انكخةيين ظاهذيً      

ـاث يـخم  ؽـكل مىاــشد  انتوايـذة. باِخبـاس ان الخمويـل فـي البئةــت الخقليذيـت يمخلـ  ةهـا بىــا  انجمِو

في حين  ومً العهل جدبّا باِخباس اها ال يكون فيا الخّاون وانؽاسكت في الخكالي  بين انكخباث،

اث واقخىا  الكخـب الالكتروهيـت مـً قواِـذ البياهـاث ييب ـي ان يكـون ف اـا الخمويـل  ان بىا  انجمِو

. هىالك وشق ظذيذة جٍهش  ؽكل متوايذ لّشوك الخفول ِكمل الكخب ِاليتمشكض  الن الخكلات 

ـــت للمكخبـــاث لكاديميـــت ظـــوا  بالؽـــشا  أ و الخـــ ظير الالكتروهيـــت والتـــي جقـــذ  خيـــاساث وبـــذابل مخىِو

حيـــض جقـــذ  فـــشؿ لدعـــليم ماخـــوى   ebraryالبـــراملللماخـــوى مـــً قبـــل الىاؼـــشيً أو الباِـــت أو 

 (Fischer,... et,2012,P490-492) الكخب الالكتروهيت مً خ ل أظهضة القاسا الالكتروو  كيىذل.

ت فـــي قىـــاُ خـــذماث إداسة وإجاحـــت انـــواسد ملكتروهيـــت مـــً انجـــاالث الخذيشـــأود الخ كيـــذ ِكـــمل ان  

ــــــول إنــــــمل انقخييــــــاث    جاحــــــت الـو
 
خــــــذماث انكخبــــــاث وانّلومــــــاث، والتــــــي جــــــم جفــــــميمها خفيفــــــا

ملكتروهيـــــت ِكـــــمل أظـــــغ قويـــــت، حّكـــــغ التركيـــــو الواضـــــح ِكـــــمل جـــــوفير انـــــواسد ملكتروهيـــــت وقاِـــــذة 

، web-native ِكـــمل جكىولوظيـــت  كمـــا جشكـــض .انّشفـــت الذقيقـــت لـــمً مقخييـــاث انكخبـــاث اناليـــت

قـوابم   مـً أظـل جـوفير مىخجـاث مخكاملـت جمـم الّذيـذ مـً الاـذماث: مشـل Web 2.0 كىولوظيـتوج

الــشوابي  حلــول  ،S&Dالباــض والاظخكؽــاا  خــذماث الباــض انوحــذ، خــذماث للّىــاويً، هجابيــت

يشها حغ جىبيقاث إداسة انفادس ملكتروهيت  حأجي ث الاهشظت انقشو ة آليا، خذماث اناخوحت ،

 الكشير.

http://en.wikipedia.org/wiki/OpenURL
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenURL
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenURL
http://en.wikipedia.org/wiki/Federated_search
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenURL
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenURL
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenURL
http://en.wikipedia.org/wiki/MARC_standards
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_resource_management
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_resource_management
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أن انكخبـت الالكتروهيـت هـي هٍـا  مـوصُ لذيـا انقـذسة ِكـمل  وليـاب   هزا ويـشى سوظـيان ظـوكولوفا 

اختــوان الوزــابق ملكتروهيــت انمخلاــت وإجاحتاــا بااِليــت للمعــخايذ الناــاة  ِبــر ؼــبكت، مــْ جاقيــق 

ويمكــً اظــخمذا   (2012. )قــب ن،جواصهــا بــين احتــرا  حقــوق الخــ لي  ومجاحــت الخــشة للمّلومــاث

ها مً خ ل بشمجيـاث انفادس الالكتروهيت بخاميلها  وهقلها وحاٍها وجمضيناا، وجخم قشا ة هفـو

، أو  يـــر Adobe Reader، أو Microsoft Readerالّـــشك والقـــشا ة للىفـــوؿ الالكتروهيـــت مشـــل 

ـــي حعــــم  إنــــمل  رلــــك. ويخــــوافش فــــي جلــــك الكخــــب الالكتروهيــــت الّذيــــذ مــــً الاظــــخمذاماث انخقذمــــت التـ

الباض، وولْ الخواش ي وان حٍاث الااــت بالقـاسا،  ظاهب القشا ة أو الّشك بئظشا  ِملياث

 (2014وإبشاص مقاوْ مّيىت داخل الىق و ير رلك. .)الخابك،

أِكـمل معـخوى ممكـً open access جاقـق مجاحـت الخـشة للمّلومـاث إصا  نـا جقـذ  فاهـا   

ـــً  انيؽــــــوسة ، ومــــــً انمكــــــً للمــــــؤلاين والىاؼــــــشيً ان يفــــــلوا إنــــــمل اكبــــــر ِــــــذد لخوصلـــــْ انــــــواسد مـــ

ول  عهولت إنمل مفادسهم واظخمذامها دون دفْ مقابل ماني ًِ  انعخايذيً الزيً يمكنام الـو

رلــك، وقــذ يكــون الهــذا مــً مجاحــت الخــشة هــو دِــم الىــوا ي الّلميــت والشقافيــت وانّشفيــت دوهمــا 

كــمل الـش م مــً ان فكـشة مجاحــت الخـشة لهــا مؤيـذها الا ان هىــا  مـً يّشلــه ا جاقيـق أدوــ  سبـ ، ِو

خبــاساث مخّلقــت بــبّن القيــود الاقخفــاديت أو القاهوهيــت التــي جاــول أحياهــا دون مجاحــت  أيمــا اِل

 ( 6-5، ؿ2008انجاهيت نفادس انّلوماث .)بامالح ، 

لئعــذ هـــذا هــزط الوسقـــت ِقـــذ مقاسبــت بـــين جكـــالي  اليؽــش الخقليـــذ  واليؽـــش  الخقيقــت    

الا ان مــا  مّقــذة،جــذخل ف اــا ظواهـب جكىولوظيــت  بــل ان انقاسبــت بينامــا ــّبا حيــض الالكترووـ ،

ان وؽـــــش انفـــــادس  جكلاـــــت،عاـــــم هـــــزط الوسقـــــت الباشيـــــت ان جوضـــــخا هىـــــا هـــــو ان لليؽـــــش الالكترووـــــ  

الالكتروهيـت وإوؽـا  انؽــاسلْ الشقميـت وإجاحتاـا ِكــمل ؼـبكت الاهترهــذ ال يّـذ مجاهيـا ولكــً لـا جكلاــا 

 -إجباِهما: يمكً  وهىالك وشيقخان ما.ييب ي حغىيتاا بىشيقت 

 الالكتروهيت.مفادس جمويل للمؽشوُ انفادس  إيجاد-1

 (12، ؿ2008اظخمذا  انفادس الالكتروهيت مقابل سظو  )بامالح ،  إجاحت-2

ِلمـا بـان الاــذماث انقذمـت مــً قواِـذ انّلومــاث جمخلـ  مــً قاِـذة ةخــشى رلـك ان الــبّن    

دفْ الاؼترا  معبقا، اما البّن لخش يدبنم اججاها  مناا ال يشخق الاوُ  ِكمل اناخوى الا  ّذ

ــــت الاوـــُ  ِكــــمل اناخـــوى بكـــل حشيــــت مـــا ِــــذ  مّاكعـــا لهـــزا جمامــــا ةهـــا ِكــــغ ظـــابقتاا يّىـــ  فـش

 (، 78،ؿ2005جخم بانقابل وهو ما يّشا بالىبْ بالذفْ )واؼوس، فئجااالاظخيعاخ والىباِت 
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ـــت مـــً انفـــادس ملكتروهيـــت    جاحتاـــا ظلهـــا ظـــمتانش وهىالـــك مجمِو
 
، التـــي جمـــْ انكخبـــاث ؼـــشووا

حــــول دفــــْ الشظــــو  مقابــــل خذمــــت الباــــض والخفــــول ِكــــمل انّلومــــاث، حيــــض جــــوفش للمعــــخايذيً 

 ةهماه احخياظاخام للمّلوماث
 
 ( 2006، انالك ).لدواث ولظاليب ال صمت للباض ف اا وفقا

ـت مـً الهياكـل التـي  ار ان الكخب الالكتروهيت مخوفشة في ِذة ـيم ًِ      ـت مخىِو وشيـق مجمِو

جخــا  مــً خــ ل ظياظــيت الدعــّير بمــا فــي رلــك الاؼــتراكاث وسظــو  ميجاس الاظــخّاسة ، وحتــم مــْ 

الكخـــب ملكتروهيـــت انجاهيـــت. فـــي كشيـــر مـــً الخـــاالث، يعـــخمذ  الدؽـــاير الالكترووـــ  لمـــمان ِـــذ  

 ,240p Buzzetto-More,Sweat-Guyحــــــــــــذور الخّــــــــــــذ  ِكــــــــــــمل حقــــــــــــوق الىبــــــــــــْ واليؽــــــــــــش )

Elobaid,2007, ،)  1998وأكــذث ؼـــشكت لمــاصون التـــي بـــذأث بخوصلــْ الكخـــا  ِكــمل الاهترهـــذ ِـــا  ،

وقبل خمغ ظىواث ألافذ الكخا  ملكتروو  نبيّاخاا، أجاـا ال حؽـمل الكخـب انوصِـت مجاهـا أو 

  .مبيّاث الكخب التي لئغ لذعاا وبّاث مأجلت

ق الكخـــا  ملكترووـــ  ِكـــمل الـــوس ي فـــي الواليـــاث انخاـــذة قبـــل ومـــً الجـــذيش بان حٍـــت جاـــو      

ايعــذ  ميــذل)أيمــا ظــىواث، وقــذ امخــذث هــزط انّادلــت الجذيــذة للمملكــت انخاــذة  10أقــل مــً 

ــــا  (، لمـــــش الـــــز  يّنـــــي جفـــــاِذ اهخمـــــا  الجمهـــــوس بالكخـــــا  ملكترووـــــ 2012أوه يـــــً، ـــكل ِــ  . ؽــ

  ملكتروو  في لوظاه لكاديميت يجب أن يكون ولعخمش العؤال حول ما إرا كان جوصلْ الكخا

ايــت مؤظعــت  أو جكــون الكخــب ملكتروهيــت انجاهيــت بمّنــم ال جىىــو  ِكــمل  أيــت جكــالي   سبايــت،بِش

ـول) ( ، القـشا ة، اليأـ"، ا  Buzzetto-More,Sweat-Guy, Elobaid,2007 p 241 مباؼـشة للـو

 الاكدعا  أو الاظخمذا   للماخوى انّلوماح .

مــــــً الىــــــش  أِــــــ ط يؽــــــّش الىاؼــــــشون بــــــالخوجش إصا  العــــــما   ّــــــشك قــــــذس مــــــً ممخلكــــــاخام      

الاكشيت مجاها، في حين أبذى  ّن معةوني انكخباث اِترالهم ِكـمل هٍـا  الدعـّير الخـاني ةجاـم 

 البـــا مـــا يـــذفّون أمـــوالا أكمـــر مقابـــل الخفـــول ِكـــمل كخـــب إلكتروهيـــت ِمـــا يذفّـــا الّمـــ   الـــزيً 

أمــاصون. بوظــا ِــا ، ياــشك الىاؼــشون هاــغ العــّش ِكــمل اليأــاخين »ب ِبــر موقــْ يؽــترون الكخــ

ــت وملكتروهيــت، لكــً ظهــاث البيــْ بالخجضبــت ِكــمل ؼــبكت مهترهــذ جقلــق أظــّاس بيــْ أكمــر  انىبِو

دوالس. ومـــً ان حــــَ أن دوس اليؽـــش لكاديميــــت قـــذ أبــــذث اظـــخّذادا أكبــــر  9.99الكخـــب مبيّـــا إنــــمل 

را ، حيــض دِــذ انكخبــاث لــذفْ سظــو  ظــىويت للخمخــْ بقــذسة  يــر ماــذودة لخجشيــب أهٍمــت الاؼــت

ــــــــول إنــــــــمل كخــــــــب  ّيناــــــــا ) ــــب 2009،سيــــــــدؾللـو ــ ـــــشك الكخــ ــ ـــاس ِـ ــ ــ ـــــشيً اِخبـ ــ ـــمل الىاؼـ ــ ــ ـــي ِكـ ــ ـــــزا ييب ـــ ــ (. لـ

 ملكتروهيت ل ظخّاسة همىا مً الدعويق.
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جلجـــ  الّذيـــذ مـــً انؽـــاسلْ الشقميـــت إنـــمل جاميـــل الخكلاـــت ِكـــمل انعـــخايذ مـــً خـــ ل فـــشك  الواقـــْ

سظــو  ماليــا  جاحــت اظــخمذا  انفــادس الالكتروهيــت وحّمــل انؽــاسلْ الشقميــت فــي هــزط الخالــت ِكــمل 

ـــــول إنـــــمل مفـــــادسها وجقييـــــذط بايـــــض ال يكـــــون اناخـــــوى الشقمـــــي مخاحـــــا الا لذ ـــــااؿ  لـــــبي الـو

ـــ ـــم  ّـــــذ دفــ ـــل : هٍــــــا  انـــــشخق لهــ ـــخمذا  بمقابــ ــــْ  جاحـــــت الاظــ ـــي جدبـ ـــً لظــــــاليب التــ ـــل ومــ ْ انقابــ

الاؼــــــتراكاث الــــــز  يّخمــــــذ ِكــــــمل دفــــــْ سظــــــو  ؼــــــهشيت أو ظــــــىويت ِكــــــمل ظــــــةيل انشــــــال مقابــــــل إجاحــــــت 

الاظخمذا ، والذفْ مقابـل الاظـخمذا  ولّخمـذ ِكـمل حعـذيذ سظـو  ِـً كـل مـادة يـخم اظخّشالـها 

ٍـــا  خ لهـــا وبـــزلك فـــان الشظـــو  حعـــذد هىـــا للمـــواد حعـــب أو كـــل فتـــرة صمىيـــت يـــخم الاجفـــال بالى

قـــل اهدؽـــاس مـــً ظـــابقا فانعـــخايذون يامـــلون دفـــْ سظـــو  ماـــذدة أالىلـــب ولّـــذ هـــزا لظـــلو  

 (395،ؿ2010 ؽكل مىخٍم وبمبالم مّشوفا ظلاا )ِليان ،

لـــزا ال جـــضال الكخـــب ملكتروهيـــت حؽـــكل جاـــذيا للمكخبـــاث بىشيقـــت لـــم جواظـــا مـــْ وؽـــش     

ت مخّذدة الذو  سياث ملكتروهيت حتم في انجخمّاث الّلميت، ار اجاا حٍيذ بقبول بى   نجمِو

ول، وانّـايير، وقابليـت الاظـخمذا ، وجـذابير الخمايـت الخكىولوظيـت القـذسة  مً لظبا ، مشل الـو

ـــــغش ظـــــىا، يكـــــون ولـــــمام ِكـــــمل انضيـــــذ مـــــً  ِكـــــمل جامـــــل الخكـــــالي ، الا أن انعـــــخايذيً وخاــــــت ـل

ول إل اـا مباؼـشة أيىمـا كاهـذ، ظـوا  كـان مجلـت، كخـا ، أو مقـال ال اناخ وى الشقمي التي يخم الـو

عام ما إرا كاهذ انّلوماث التي ياخاظون إل اا وظذث في ا  ِمل مشظ ي أو فف  في كخا . أجام 

ـــول إنــمل هـــزط انّلومــاث  فـــي  يومـــا 365وظـــاِت فـــي اليــو ، ظـــبّت أيــا  فـــي لظــبُو  24يشيــذون الـو

( بمّنــم اخــش الىاــار للمّلومــاث يكــون ِكــمل مــذاس Woods , Ireland,2008 ,p 107-106العــىت. )

 العاِت.

ؼـــــهذث العـــــىواث لخيـــــرة مـــــً الّقـــــذ اناضـــــ ي مبـــــادساث ِـــــذة حعـــــتاذا جاويـــــل مفـــــادس      

 2001انّلومــــاث إنــــمل ؼــــكل مقــــشو  آليــــا )مــــشقمً( وإجاحتاــــا دون مقابــــل ِكــــمل الاهترهــــذ، فاــــ  ِــــا  

 2003والـز  جاـول   Look Inside the Bookالكخـب لـمً بشهـامل  سقمىـت Amazonبـذأث ؼـشكت 

ااــذا إجاحــت كخــب  فــي ا  وقــذ وفــي ا  مكــان ورلــك فــي إوــاس    Search Inside the Bookإنــمل 

أِلىـذ ؼـشكت ظوظـل  2005جيعيق كامل مْ الىاؼـشيً ومـالك  حقـوق انلكيـت الاكشيـت، وفـي ِـا  

قّـــت فـــي الىىـــاق الّـــا ، ولـــئغ ةحـــذ حـــق ملكيتاـــا حيـــض يمكـــً ِـــً مؽـــشوِها لشقمىـــت الكخـــب الوا

 (61، ؿ2010للمعخايذيً الباض ًِ الكخب وجفااها ِكمل الاهترهذ.)ؼاكش ، 
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 ؽكل ِا  جبق  خذمت إِاسة الكخب ملكتروهيت في انكخبـاث الّامـت، حعاظـت للغايـت مـً ظاهـب 

ــــّش انؤلاــــــاث  ــــا.ظــ ــــــت وبىبيّــــــت الخــــــال الىاؼــــــشون وان وجوفشاهــ وصِــــــون يجــــــب أن جخــــــا  لهــــــم الاـش

ت الوحيذة للهشو  مـً هـزط انّمـلت وكمـا يشاهـا الابـرا  فـي الاجاـاد الـذوني  لخاقيق الشب . الاـش

 nternational Federation of Library AssociationsI  "مفـ "لجمّيـاث ومؤظعـاث انكخبـاث 

"IFLA"  هــو القيــا  بامــ ث لولــْ حؽــشلّاث ِكــمل انعــخوى الــووني والــذوني وإظــشا  حّــذي ث ِكــمل

ـــــول إنـــــمل اجاـــــاق ملـــــض  فـــــي هيةـــــت جـــــشخيق قـــــاهوو  بـــــين انكخبـــــاث ودوس  قـــــاهون الىبـــــْ واليؽـــــش والـو

كمـــا يجـــب أن  يشيـــذون،اليؽـــش. ف بـــذ أن يكـــون للمكخبـــاث الخـــق فـــي ؼـــشا  الكخـــب الااــــت وقخمـــا 

مخوافقــت مــْ الاظــخمذاماث  Digital Rights Management DRMالشقميــت جكــون إداسة الخقــوق 

 (2014)الخابك،لقشا ام. الاّالت 
      

ـــم معـــــ لت أخ قيـــــت البـــــذ للّـــــاملين بمشافـــــق انّلومـــــاث  مـــــً ان حـــــَ     ـــــيت أهــ إن الافـو

ـــيت مـــً ؼـــ ها أن ياـــذر خلـــ  وقـــذ يـــؤد  إنـــمل  ومعـــخمذم اا مشاِاخاـــا، وان اختـــراق هـــزط الافـو

مهمـت أخفـاة  انّلومـاث هـو جقـذيم الاذمـت  عن مقبال ِكمل اظخّاسة الكخب ومفادة مناـا.ِذ  

انّلوماجيــــــت وهــــــزا قــــــذ يخّــــــاسك أحياهــــــا مــــــْ حقــــــوق انلكيــــــت الاكشيــــــت وحمايتاــــــا نفــــــىااث البئةــــــت 

ملكتروهيــت، وهــزا مــا اظــخذعمل ظــً حؽــشلّاث ظذيــذة جخماشــ م مــْ إحــذار الخــواصن بــين مفــلخت 

ـــــاث انىــــــــــخل ومعــــــــــخايذ  انّلومــــــــــاث ِكــــــــــمل حــــــــــذ ظــــــــــوا  وحااٌــــــــــا ِكــــــــــمل حقــــــــــوق مج ــ ــ ـــــضيً انّلومـ ــ ــ هـ

وانعـــخايذيً. ان جـــوفير مشـــل هـــزط لداة القاهوهيـــت الدؽـــشلّيت حّمـــل ِكـــمل أدا  مشافـــق انّلومـــاث 

حقـــوق مبـــذاُ  لاـــذماخاا باشيـــت مؤديـــت لواظماـــا انفـــي ولخ  ـــي، وفـــي راث الوقـــذ ماافٍـــت ِكـــمل

إ(2010 نبفؤعديب) .الاكش  
إ

ار يعـــــــخوظب جـــــــوافش الخيـــــــاد وانعـــــــؤوليت الاظخماِيـــــــت التـــــــي حّـــــــذ مـــــــً بـــــــين أهـــــــم القـــــــيم    

لظاظـــيت للمكخبـــاث، وال يبـــذو أن همـــارط التـــرخيق الاّكـــي التـــي ظـــبق الخىويـــا ِناـــا فـــي أكمـــر مـــً 

ـت مخواصهـت  مولْ، جدىاظب مْ جلك القـيم ف مىـا  انكخبـاث دابمـا فـي مااولـت دابمـت لخـوفير مجمِو

ـــً الكخـــــب م اث مـ ـــادل ِكـــــمل انولـــــِو ـــً الخ كيــــذ ِكـــــمل جـــــوفش مؼــــشاا الّــ لكتروهيـــــت، لهــــزط البـــــذ مــ

ـاخام. ويجـب أن يخاملـوا معـةوليت خيـاساخام. لكـً لمـمان رلـك، يجـب أن  والعيىشة ِكمل مجمِو

اخاــــا. وفــــي حــــال قــــا  الىاؼــــشون والبــــاةّون  يكــــون ةمىــــا  انكخبــــاث الايــــاس الكامــــل لدؽــــكيل مجمِو

ــــ ل ــ ـــً خــ ــ ــ ــــود مـ ــ ـــْ القيــ ــ ــ ، ظــــــــيكون رلــــــــك لــــــــذ سو  انكخبــــــــاث DRM اسة الخقــــــــوق الشقميــــــــتإد بولـ

 وأخ قياث أمىا  
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فهـي جملــق القيمـت انمــافت  معـخمذم اا،انكخبـاث، فلىانـا كاهــذ انكخبـاث ِكـمل الــذوا  فـي خذمــت 

اخاا. لاذماث انّلوماث، والتي جىةشق أظاظا مً   (2014)الخابك،مجمِو
 

ـــق     ــــوداث حيـــــض يـــــخم فيـــــا جوزيــ ـــي الاحخاـــــاً بملـــــ  انجهـ ـــاس قـــــاهوو  ييب ــ ــــي إوــ ـــل فـ ولمـــــمان الّمــ

انجهوداث انخّلقت بخمليق الخقوق بما في رلك انشاظ ث والشدود ِل اا ظوا  كاهذ هخابل جلـك 

ـــل الغشامـــــت فـــــي حالـــــت وظـــــود ا   ـــمل جقليــ ـــ  يعـــــاِذ ِكــ انجهـــــوداث ايجابيـــــا أ  ظـــــلبيت الن هـــــزا انلــ

ىـوان معالت قا هوهيت معخقب ، ولخمليق حقوق انؤل  يخم ِادة جاذيذ ـاحب حـق اليؽـش ِو

 (    20، ؿ2008 بامالح،)بزلك. مشاظلخا أو الاجفال با للخفول ِكمل جفشي  مكخو  

يخضــح للقــاسا انخ مــل مــً واقــْ ان حٍــت والخجشبــت مىــز البذايــت وحتــم جــاسيخ هــزا اليــو       

يمكـــً ان جكـــون أداة مايـــذة وفّالـــا لخلبيـــت احخياظـــاث  Patron-Driven Acquisition PDA ان

ــاث،انعــخايذيً وبىــا   هٍــشا لخغىيــت اليؽــش لكــاديمي مــا جــضال  يــر مكخملــت ولّــل هــزا مــا  مجمِو

ــاث  PDAيجّــل مــً  الا ان  انكخبــت.جلّــب دوسا حيويــا فــي جلبيــت الاحخياظــاث وجىميــت وإداسة مجمِو

خذا  مً الىباِت وحتم الدعليم الالكتروو  للمّلوماث مشل هزا قذ يشير مواليْ وقمايا ِذة اب

 .Karen Sحقوق الخ لي  واليؽش وازش رلك ِكمل الخّاون بين انكخباث والدعـّير والقيمـت و يرهـا )

Fischer,2012,P472،)  ار مً انمكـً جىـويش خىـي الدعـّير انىاظـبت، ولكـً يجـب ِكـمل انكخبـاث

ـــ ـــً لهـــــذاا انجخمّيـــــت ِكــ مل انـــــذى الىويـــــل وسظـــــالتاا الشقافيـــــت وهـــــزط حّـــــذ مّمـــــلت الخغاضـــــ ي ِــ

خاـــــــــت للمكخبــــــــاث الووىيــــــــت التــــــــي حعــــــــ مل إنــــــــمل جقــــــــذيم همــــــــارط جقاظــــــــم انــــــــواسد فــــــــي بئةــــــــت انكخبــــــــت 

 ظذيـذة فـي ,Woods , Ireland,2008 105ملكتروهيت.)
 
(، الواقـْ ان بئةـت ملكتروهيـت فخاـذ أفاقـا

ِــــل مــــْ كخــــشيً، ار جدــــي  انكخبــــت الالك ـــْ الخاا تروهيــــت ِكــــمل أيــــذ  معــــخمذم اا أدواث للخّامــــل مـ

 انّلوماث أكمر فاِليت مً لدواث الخقليذيت.

وفـــي هـــزا العـــياق البـــذ مـــً مىاقؽـــت إرا مـــا كاهـــذ مكخباجىـــا الّشبيـــت بااظـــت إنـــمل حقـــوق      

ـــــليت أو أهـــــا ظـــــيكون كافيـــــا، إرا امخلكـــــذ ؼـــــبكاث انكخبـــــاث انلاـــــاث وقامـــــذ  جمـــــضيً انلاـــــاث ـل

ِكــــــمل أِمــــــا اا. كمــــــا اهــــــا مــــــً لمــــــوس انهمــــــت والتــــــي يخّــــــين با اــــــا همــــــارط الدعــــــّير ودوس بخوصلّهــــــا 

الىاؼــــشيً فــــي دِــــم لد  والشقافــــت وحعــــهيل حفــــول انكخبــــاث ِكــــمل الكخــــب ملكتروهيــــت لاذمــــت 

يبـــذو بـــ  ؼـــك جاـــذيا حقيقيـــا لهـــا، إال أهـــا  الشقمـــي. هـــزاظمهـــوس ِـــشين مـــً معـــخايذ  اناخـــوى 

ً ِكمل قيم أخ قيت أظاظيت في الّالم الشقمي والؽبكاث وجوفير حشيت ظئعم  للمكخباث بالخاا

ـــــــول إنـــــــمل  ــــت الـو ــ ـــــاث وانّشفـ ـــــت انّلومــ ــــا دمقشوــ ــ ــــوحا ودقـ ــ ـــر ولـ ــ ـــم أكمــ ــ ـــــاث، بمّنــ ـــــيم. انّلومــ والخّلــ

 (2014)الخابك،
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 ... رؤية استشرافيىما ينبػي ان تكون عليى املكتبات االلكرتونية العربية  رابعا:
  

ظــبق مــً مقــذماث فــي مىلــْ الوسقــت الباشيــت ِــً مــً انايــذ الخــزكير بمــا فــي هــزا انقــا     

ــها فــي ؼــكل الكترووــ ، والتــي يمكــً أن يــخم جاميلهــا، وسبمــا  الكخــب الالكتروهيــت التــي جخــا  هفـو

جبذو خذمت إِاسة الكخب الالكتروهيت أمشا  شيبا ِكمل ظل انكخباث الّشبيت باظخصىا  البّن مناا، 

يــت الكتروهيــت. إال أن الاهدؽــاس الهابــل لوظــابي القــشا ة ملكتروهيــت، ومــا  الن مٍّمهــا ال جقخنــي أِو

ـت، ياـخم ِكـمل جلـك  ه حٍا مـً مؤؼـشاث صيـادة اهدؽـاس الكخـب الالكتروهيـت مقاسهـت بالكخـب انىبِو

ـــ أن جمــْ فــي اِخباسهــا اقخىــا  الكخــب  ــا جلــك التــي جقــو  بدىايــز خىــي للخىــويش ـ انكخبــاث ــــ خفـو

ودساظـــــت أفمـــــل العـــــبل التـــــي ججّلهـــــا مخاحـــــت بايـــــض جشاعـــــمل مفـــــالح كـــــل لوـــــشاا:  الالكتروهيـــــت،

 (2012)الّشلش ي،. انؤلاين والىاؼشيً، وانكخباث هاعها

ـــا      ــــذ، وجكىولوظيـــ ــــ ل مهترهـ ـــا وب اـــــا مـــــً خـ ـــا وجمضيناــ ـــا وحاٍهــ وبىبيّـــــت الخـــــال يـــــخم هقلهــ

ولظهضة الىقالت والقاسباث ملكتروهيت، وجخم قـشا ة  مشل: الخواظئبوظابي القشا ة ملكتروهيت 

ـها مـً خـ ل بشمجيـاث الّـشك والقـشا ة للىفـوؿ الالكتروهيـت مشـل ،  Microsoft Readerهفـو

...  يـــر رلـــك. ويخــوافش فـــي جلـــك الكخـــب الالكتروهيــت الّذيـــذ مـــً الاظـــخمذاماث  Adobe Readerأو

ـــ ـــم  إنـــــمل ظاهــــب القـــــشا ة أو الّــ ـــي حعـ شك بــــئظشا  ِمليـــــاث الباــــض، وولـــــْ الخواشـــــ ي انخقذمــــت التــ

 (2012)الّشلش ي، .وان حٍاث الااـت بالقاسا، وإبشاص مقاوْ مّيىت داخل الىق وانمل  ير رلك

مـــً ان حـــَ  ؽـــكل ِـــا  ال جـــضال انكخبـــاث كمشافـــق للمّلومـــاث جبـــذل قفـــاس ظهـــذها مـــً اظـــل    

يّكـــغ جاـــذياث جواظـــا انكخبــــاث  اِخمـــاد إِـــاسة الكخـــب ملكتروهيـــت لـــمً خـــذماخاا. الامـــش الـــز 

يـــــت الالكتروهيـــــت، ومـــــا يدبـــــْ رلـــــك مـــــً ممـــــاوش قـــــذ يخّـــــشك لهـــــا  حـــــول جقبـــــل اظـــــخمذا  جلـــــك لِو

انعـــــــخمذ  كىمــــــــورط بىاقــــــــت الابخمــــــــان واختراقاخاـــــــا...ال"، أن خذمــــــــت إِــــــــاسة الكخــــــــب الالكتروهيــــــــت 

أخـشى لدعـهيل الّمـل مـْ مىٍمـاث  CISTI انعـخايذيً، ولّتـو ظخاخاط إنمل الخكي  مـْ جوقّـاث 

أؼــــكال أخــــشى مـــــً الــــذفْ. دون بىاقــــاث الابخمـــــان يمكــــً للمعــــخايذ الىلـــــب مباؼــــشة مــــً خـــــ ل 

ـــــت مـــــً وـــــشق الـــــذفْ ِكـــــمل ظـــــةيل انشـــــال هٍـــــا   ـــــت مخىِو  , Woods 114)الاـــــاجوسة. مجمِو

Ireland,2008 ,p) 
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في لواظي الّلميت  تّةن جكىولوظيا الكخب ملكتروهيت ال جضال  ير ؼاأالواقْ يّكغ    

والشقافيــــت بكمــــرة، كمــــا هــــي  يرهــــا مــــً أهــــواُ انيؽــــوساث ملكتروهيــــت، مشــــل الــــذوسياث أو انجــــ ث 

ملكتروهيــــــت والملــــــخ  ملكتروهيــــــت. لّــــــل لظــــــبا  اناخملــــــت لهــــــزا يمكــــــً أن جكــــــون جكىولوظيــــــا 

ـــــول إنــــــمل الكخــــــب ملكتروهيــــــت )لظهــــــضة والبرمجيـــــاث( ولــــــم جىضــــــج  ّــــــذ، ولــــــذى  انعــــــخمذمين الـو

وظهـــــــاث هٍـــــــش حـــــــول الكخـــــــب ملكتروهيـــــــت حيـــــــض جاخـــــــاط إنـــــــمل حغييـــــــر زقافـــــــت والـــــــوعي بـــــــذوس الكخـــــــب 

ـــــا ــــي الىاـــ ــ ــــت فــ ــ ـــ"  رملكتروهيــ ــ ـــا  ...الـــ ــ ــــــهولت الخفـــ ـــخمذا  وظــ ــ ـــي الاظـــ ــ ـــواث فـــ ــ ــــض انميـــ ــ ـــً حيــ ــ ـــــشلْ مـــ العـــ

(.(Anuradha , Usha, 2006,  مـً انعـخىلّين كـاهوا ِكـمل  101مـً  38 ن أفقـذ أوضـخذ دساظـت

بالكخــب ملكتروهيــت وجكىولوظياخاــا،  وهىــا  ِــذد ال بــ ط بــا مــً انعــخىلّين حــواني  ِلــم ودسايــت

٪(، أؼــاسث إنــمل أجاــا جش ــب فــي مااولــت اظــخمذا  الكخــب ملكتروهيــت فــي انعــخقبل، فــي 80.19) 81

 ,Anuradha , Usha, 2006) ٪( أؼـاسوا إنـمل أجاـم ال يشقـون فـي اظـخمذامها.)1.98فقـي ) 2حـين أن 

p15 

فــي هاـــغ العــياق أوضـــخذ هخــابل دساظـــت حـــول مــذى اظـــخّذاد الىــ   ل ِخمـــاد ِكـــمل و      

الكخــب الالكتروهيــت فــي الخّلــيم حيــض اؼــخملذ هــزط الذساظــت ِكــمل أظــةلت مخّمقــت  ؽــ ن الهــاج  

الالو  وأظهضة انامول واخخباس فاسق بين جـ زير الكيـان انـاد  الؽـككي والكخـا  الـوس ي، والكخـا  

حيــض القــشا ة والاهــم والشلــا الّــا . إن  انامولــت مــًش، أو لظهــضة اللوحيــت ِبــر ؼاؼــت الكمبيــوج

الغالبيت مً انؽاسكين ركشوا أجام ياملون الكخـب الوسقيـت ِكـمل الكخـب ملكتروهيـت. وحؽـير هـزط 

الىخــــابل إنــــمل أهــــا فــــي هــــزا الوقــــذ الكخــــب ملكتروهيــــت قــــذ يكــــون مــــً الفــــّب اهدؽــــاس اظــــخمذامها 

 ,248p Buzzetto-More ,Sweat-Guy-247ي انؤظعاث التي جمذ  لقلياث. )وبيّها، وال ظيما ف

Elobaid,2007, الامــش الــز  يتــرظم اسجبــاه رلــك باةولــاُ الاقخفــاديت انترديــت وقــذ يىىبــق ِكــمل )

 حالت البييت لظاظيت للمّلوماث لذى البّن مً الذول الّشبيت.

ـول لزا كمىالـب أوليـا يعـخوظب القيـا  بمبـادسة ل     خاـَ التـرار الاكـش  الّش ـ  وحعـهيل الـو

والىاار العشلْ إليا مً وشيق سقمىخا وجاويلا إنمل وظابي إلكتروهيت وإجاحخا كـام  ِكـمل الاهترهـذ 

وجــوفير ماــش  باــض مخىــوس يباــض فــي ماخــوى الــىق الكامــل، مــْ الّمــل ِكــمل حعــويق انّلومــاث 

(، وهــزا 163،ؿ2011جىــُو فكــش  )البــاد ،وانّشفــت بــالخّشي  بمــا جضخــش بــا الّقليــت الّشبيــت مــً 

ول نفادس انّلوماث، بمّنم ان يكون للمعخايذيً   في إواس جقذيم مّلوماث ًِ ـ حياث الـو
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ــول للمفـادس الوسقيــت والالكتروهيــت ، با لـافت إنــمل جاذيــذ ــ حياث للمعــخايذيً مــً  حـق الـو

 (46، ؿ2014 ش  ،الّحيض اليأ" والخاَ والخاميل إلافت إنمل كلماث انشوس. )

مما يعخوظب ان يكون را  انقابـل الـز  ظـبق الخىويـا إليـا مّقـوال بايـض يكـون الهـذا هـو     

إجاحـت جلــك انفــادس ةكبـر ِــذد مــً انعــخايذيً ولـئغ التــرب  مناــا ، ويــش  الـبّن فــي هــزا الفــذد 

 م  مـــتوانـــا ان الخكلاـــت زابخـــت وال جضيـــذ بضيـــادة ِـــذد مـــشاث اظـــخمذا  انـــادة فـــان لظـــلو  لكمـــر 

يقخضــــ ي حعــــذيذ انعــــخايذ للمبلــــم فــــي ؼــــكل اؼــــترا  يمكــــً مــــً خ لــــا حغىيخــــا الخكلاــــت ـــــىاِت 

وإهخـــاط انـــواد الالكتروهيـــت ، بـــل هىـــا  مـــً يـــشى إ اهـــا ال ييب ـــي جاميـــل انعـــخايذ دفـــْ مقابـــل ِـــً 

اظخمذاما للمّلوماث الالكتروهيت وانا ان جكلات جلك انواد يخم دفّها مشة واحـذة وبالخـاني فاهـا 

 يــر انىىقــ  فــي هٍــشهم ان يــذفْ كــل معــخمذ  مقابــل اظــخمذاما للمــادة هاعــها فــي حــين ان  مــً

الخكلاـــت زابخـــت مهمـــا جكـــشس الاظــــخمذا  وفـــي سأ  هـــؤال  فـــان مــــً لفمـــل وان بـــم أكمـــر ان يخامــــل 

 (15، ؿ2008انىخل جلك الخكلات ولئغ انعخايذ)بامالح ، 

مـــً الجـــذيش بالـــزكش وظـــود جىـــافغ بـــين انكخبـــاث الالكتروهيـــت مـــً حيـــض وظـــود خـــذماث      

ــــوس  Open Sourceمجاهيـــت أو مفـــادس ماخوحــــت انفـــذس  لخاميـــل أِــــذاد كبيـــرة مــــً هفـــوؿ ـو

رلـــك يشيـــر  فـــان والخقىـــين،وملاـــاث وبـــشامل و يرهـــا، وبـــذون وظـــود حـــذ أدوـــ  مـــً ِمليـــت الخىٍـــيم 

وحمايـــــت انلكيـــــت الاكشيــــت ممـــــا يـــــؤد  إنـــــمل لـــــشوسة إيجـــــاد قـــــواهين حمــــاط انىـــــاديً باقـــــوق اليؽـــــش 

ــشامت لخــىٍم هــزط  ( لــزا البــذ مــً إِــادة 398ؿ، 2010)ِليــان،الّمليــت. وحؽــشلّاث أكمــر قــوة ـو

الىٍش في الدؽشلّاث ِشبيا. ار ييب ي جاقيق الخواصن بين حقوق اليؽـش وإجاحـت الاظـخمذا   ؽـكل 

ـــول العـــهل والىاــــار  يمـــمً للمؤلـــ  حقوقـــا اناليـــت ولدبيـــت ويمــــمً للمعـــخايذ الخـــق فـــي الـو

 العشلْ للمّلوماث. 

ولكــــً هىالــــك مــــً يــــشى ان القمــــايا القاهوهيــــت انخّلقــــت بانكخبــــاث الالكتروهيــــت مــــً أكمــــر      

ـــول إل اـــا مـــً ا  مكـــان فـــي  القمـــايا حّقيـــذا، ورلـــك  عـــةب وبيّـــت جلـــك انكخبـــاث التـــي جدـــي  الـو

  مؽــكلت قاهوهيــت كبيــرة ِكــمل اِخبــاس ان لكــل دولــت فــي الّــالم هٍامهــا الّــالم الامــش الــز  يجّلىــا أمــا

القاهوو  الااؿ ااا والز  يّذ جىبيقا مقبوال في جلك الذولت وقذ يكون  ير قـاهوو  و يـر مقبـول 

فـــي دولـــت أخـــشى، فـــبّن الجواهـــب التـــي جخّلـــق بـــئداسة واظـــخمذا  انكخبـــاث الالكتروهيـــت قـــذ جكـــون 

 ِيت في دولت أخشى.قاهوهيت في دولت و ير ؼش 

وكاـــل مبـــذة  لقمـــيت حقـــوق انؤلـــ  فـــي ٌـــل البئةـــاث الالكتروهيـــت فاهـــا فـــي حالـــت حـــذور ا       

 اهتاا  لقاهون حق انؤل  في دولت  ير دولت مالك حق اليؽش ك ن يخم الخاويل الالكتروو  بذون 
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ا الــــذولخين كاهــــذ كلخــــ إراجــــشخيق مــــً مالــــك الخــــق فــــي دولــــت  يــــر دولــــت ـــــاحب حــــق اليؽــــش فاهــــا 

أِمـــــا  فـــــي الاجااقيـــــاث الذوليـــــت كاجااقيـــــت بـــــشن فاهـــــا يفـــــب  للمؤلـــــ  هاـــــغ الخـــــق الـــــز  جمىاـــــا 

نؤلا اا الذولت التي جم اهتاـا  قـاهون حمايـت حـق انؤلـ  ف اـا وبـزلك فـان القـاهون انعـيىش يكـون 

 (407ؿ، 2010قاهون الذولت التي حذر ف اا الاهتاا . )ِليان،

انضيـذ مـً الاهخمـا  بـالىوا ي القاهوهيـت والدؽـشلّيت )الخقـوق(  مـش دون ؼك يعـخوظب ل     

انخّلقــت بانكخبــت الالكتروهيــت ومفــادس انّلومــاث الالكتروهيــت. لــزا ياخــاط قــاهون حــق انؤلــ  إنــمل 

جاــذيض حتــم يخوافــق مــْ مخىلبــاث مؽــشوِاث الخاويــل الالكترووــ  نفــادس انّلومــاث. وان رلــك 

الـــذول الّشبيــت، بمّنـــم ان الجواهـــب القاهوهيـــت انشجبىـــت باقـــوق بىبيّــت الخـــال يىىبـــق ِكـــمل ظـــل 

ــــت  ــ ــ ـــــت الالكتروهيــ ــ ــ ـــــشة انكخبـ ــ ــ ـــــز فكـ ــ ــ ـــــا  جىايـ ــ ــ ــــاث أمــ ــ ــ ـــــذ انّوقــ ــ ــ ـــــل أحـ ــ ــ ــــت، جمشـ ــ ــ ــــت الاكشيــ ــ ــ ـــــت. انلكيــ ــ ــ الّشبيــ

 (67،70ؿ، 2010)ؼاكش،

اث حمايـــت وإداسة حقـــوق انلكيـــت ن كشيـــرون يجمّـــون ِكـــمل أن جكىولوظيـــأومـــً ان حـــَ       

الااــــــت بـــــاناخوى الشقمـــــي لـــــم جاقـــــق  ّـــــذ معـــــخوى لمـــــً انىلـــــو ، حيـــــض ال صال مـــــً الاكشيـــــت 

العهل كعـش الدؽـاير الاـاؿ بـالكشير مـً هـزط لدواث، كمـا حفـل فـي حالـت ؼـشكت أدو ـ  مـؤخشا 

حــين جمكــً أحــذ الهــاكشص الــشوط مــً كعــش ؼــياشة كخماــا الالكتروهيــت. وجــشى ؼــشكاث اليؽــش أهــا مــا 

فئجام يمؽون أن جؤول الكخب الالكتروهيت إنـمل مفـير مؽـابا نـا حفـل لم يخم حل هزط انّملت 

 في ـىاِت انوظيق  ِىذ ٌهوس ها عتر. 

وإصا  هزا انىّى  الخشط ف ن مفـير مهخـاط الاكـش  مشهـون باـل هـزط انؽـكلت، فـئرا      

ـــئن رلــــك ظــــيؤد  إنــــمل امخىــــاُ انــــؤلاين ِــــً الكخابــــت  ـــىت الكخــــب ِكــــمل هىــــاق واظــــْ فـ ـ مــــا جمــــذ قـش

اليؽـــش، ممـــا ظـــيؤد  بىبيّـــت الخـــال إنـــمل جمـــا ل الىخـــاط الّلمـــي. لـــزا ي حـــَ ان ؼـــشكاث اليؽـــش و 

جموك حشبا ؼشظت لخمذيذ الاترة التي يكون ف اا كخا  ما خالّا لخقوق انلكيت الاكشيت. وقذ 

إنــمل مــذ الاتــرة التــي يكــون ف اــا كخــا  مــا خالــْ لخقــوق  2000هجخــذ الؽــشكاث لمشيكيــت فــي ِــا  

ِامــا  ّــذ مـوث انؤلــ ، وهـزا الخمذيــذ عاــذد انكخبـاث الالكتروهيــت  ؽــكل  75الاكشيــت إنـمل انلكيـت 

 انجاهيت.خاؿ 

وال يما  ِكمل القاسا انخ مل للخىوساث حغير ظلو  انعخايذيً هاو اظخمذا  مفادس      

زا يّـذ انّلوماث الالكتروهيت، وما يدبّها مً قمايا راث ِ قت بامايت انلكيـت الاكشيـت، فـان هـ

 مً بين أهم الخاذياث التي جواظا انكخباث، ار ان الخفول ِكمل جشاخيق اظخمذا  مً الىاؼش 
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ومــً انــؤلاين خاـــت ِىــذ الخاكيــر الجــاد فــي إوؽــا  معــخودِاث سقميــت، فهــزط الخاــذياث أٌهــشث 

ــــت أدواسا ظذيــــــذة ةمىــــــا  انكخبــــــاث مــــــً بيناــــــا دِــــــم واخخيــــــاس وجقيــــــيم مفــــــادس انّلومــــــاث الالكتروه يــ

ول باظخمذا  اظم معخمذ  وكلمت مشوس  وجاذيذ كيايت الىاار إل اا ًِ  ّذ وإداسة ِمليت الـو

 (43، ؿ2014 الّش  ،لكل قاِذة مّلوماث ِكمل حذة. )

وجىاـــو ِكـــمل العـــى  مؽـــكلت أخـــشى راث ِ قـــت  عـــابقتاا وهـــي ِـــذ  جمكـــً انعـــخايذيً      

ـّوبت الو  ول العشلْ إنمل ماخو  انّلومـاح  ـو ــول إنـمل انّلومـاث الخقابقيـت )هفـوؿ مً الـو

الباـــور( فكشيـــر ممـــا يعـــترظّا الباحـــض ال يخّـــذى كوهـــا إؼـــاسة ببليوظشافيـــت أو معخملفــــا )وان 

ىذ ولبا للىفوؿ يىلب مىا الىٍا  كلمت العش أو سقم  مىلوبت(كاهذ  اجاا في  بمّنم الاؼترا ِو

ـــر  ـــق للمّلومـــــاث فـــــي مجخمّـــــاث انّشفيـــــت  مجاهيـــــت.مٍّمهـــــا مؽـــــاشة بكـــــود و يــ ان انكخبـــــاث كمشافــ

بىبيّــت ِملهــا فــي ِ قــت وزيقــت مــْ انعــخايذ  هخــاط خذمــت جىــابق حاظخــا وولبــا، والن انكخبــاث 

ـــْ  ــ ـــــل مــ ـــــش الخّامــ ـــــال ال الخفــ ـــةيل انشــ ــ ــــمل ظــ ـــــا ِكـــ ــــذة مناــ ــــاث ظذيـــ ـــــش  نخىلبـــ ـــــل اناــ ـــــت جمشــ الالكتروهيــ

كاث الخواـل الاظخماعي، وكل رلك الق  ِكمل الخواظئب جقذيم خذماث ًِ وشيق الاهترهذ وؼب

ِـــاجق الاخخفا ـــ ي انّلومـــاث معـــؤوليت مواظهـــت كـــل جلـــك الخاـــذياث وجاويلهـــا إنـــمل فـــشؿ، ار ان 

ِ قتام بانعخايذ ال جمكمل مً  ّن الفـّوباث مناـا ان انعـخايذ يشيـذ كـل انّلومـاث فـي الخـين 

وهمـا ان ممكاهيــاث الخكىولوظيــت ( مخ368،ؿ2010ومـً ظميــْ انفــادس فـي الوقــذ هاعــا)ِليان،

 للمكخباث الالكتروهيت جوفش رلك  عهولت . 

ظاهـــذا ِكـــمل جوظـــيْ الاذمـــت لدؽـــمل انضيـــذ مـــً الىاؼـــشيً  CISTIفـــي هـــزا الفـــذد يّمـــل      

ــــت مــــً  والجهــــاث لخــــشى فــــي ظميــــْ أهاــــا  الّــــالم لمــــمان أن يكــــون للمعــــخايذيً أقوــــ م مجمِو

ـــول والىاـــار للماخـــوى.  ار ييب ـــي أن يخاقـــق اهخّـــاػ اظـــخّاسة الكخـــب ملكتروهيـــت الايـــاساث للـو

ـــول  التـــي ظـــبق مؼـــاسة إل اـــا، ةهـــا ظـــخٍهش مـــْ جضايـــذ الىلـــب وانعـــتالكين للمّلومـــاث مىالبـــت ـو

أفمـــل. هـــزا يمكـــً أن يكـــون خبـــرا ظـــاسا للكـــل مـــً عامـــا لمـــش. بمّنـــم ان انكخبـــاث جاخـــاط إنـــمل أن 

( بـــذال مـــً اهخٍاسهـــا للخلـــول مـــً قبـــل 114Woods , Ireland,2008 ,p)الخـــل جكــون ظـــض ا مـــً 

 كخشيً.

ـــا        حؽــــهذط مــــؤخشا ظــــل مشافــــق انّلومــــاث ِكــــمل انعــــخوى الــــذوني مـــًـ جاــــوالث يخضــــح ظليــــا مـ

كــل رلــك  اناخــوى،باججــاط سقمىــا انّلومــاث، وجىــويش جكىولوظيــاث بــض فــي انّلومــاث وخــذماث حعــليم 

 حغييراث ظوهشيت في أهماه الاذمت انكخةيت للخفول ِكمل انّلوماث، وأن هىا  الّذيذ  أحذرقذ 
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مــــًـ انؽـــــشوِاث الشياديـــــت نشافــــــق انّلومـــــاث انمخلاـــــت لخىـــــويش الشكــــــابض لظاظـــــيت لهـــــا، وحّضيـــــض مكاهتاــــــا 

زهلـــت لـــذى ممخلـــ  فةـــاث انعـــخايذيً، وجلبيـــت احخياظـــاخام انّلوماجيـــت فـــي ٌـــل الخىـــوساث انودوسهـــا 

 والعشلّت لخكىولوظيا انّلوماث والاجفاالث. 

بيرككـي، بواليـت كالياوسهيـا التـي  –ومً بين جلـك انكخبـاث مكخبـت ظامّـت كالياوسهيـا     

 فــي ِــا  
 
 للمكخبــت الالكتروهيــت، ووبيّــت 1996أوؽــ ث مّهــذا

 
  يخلقــ  فيــا انخــذسبون بشهامجــا

وجقييم انؽـشوِاث انقذمـت مـً انخـذسبين مقخيياخاا، والىفوؿ الاابقت، والخفويش الشقمي، 

ـــاواث ـــزط اليؽــ ـــل هــ ـــي مشــ ـــذ فــ ـــاث انّهــ ـــيم فّاليــ ار ان خـــــذماث انكخبـــــاث  (،2003. )انـــــالك ،وجقيــ

الالكتروهيـــــت جخمـــــمً الخىـــــوساث حـــــول آفـــــاق انّلومـــــاث اللافـــــيت ومـــــا يخفـــــل بمبـــــراث لفـــــشاد 

وجكىولوظيــا الاسجبـاه ااـم ومّشفــت انبييـت ِكـمل انّشفـت وظــلوكهم فـي اناضـ ي وانــواد التـي يامـلوجاا 

احخياظــــاخام وهــــزط واحــــذة مــــً الاــــذماث الباشيــــت نؽــــشوِاث انكخبــــاث الالكتروهيــــت فــــي انّاهــــذ 

مـــؤخشا. والجامّــاث ِكـــمل ظــةيل انشـــال ال الخفـــش ظامّــت كوسهيـــل التــي جقـــذ  مشـــل هــزط الاـــذماث 

 (377، ؿ2010)ِليان،

خ كهم ةظهضة الكمبيوجش الااــت ااـم ، ن الى   س م امأكما أوضخذ هخابل الذساظت       

ـــول الاهترهـــذ للم ـــول، واظـــخمذامها للىاـــار العـــشلْ للخفـــول ِكـــمل انّلومـــاث، حيـــض  وإمكاهيـــت ـو

جكـــون القـــشا ة مشياـــت مـــً ؼاؼـــت الكمبيـــوجش. ومـــْ رلـــك فـــئن ِـــذدا قلـــي  لهـــم ججـــاس  مـــْ الكخـــب 

شا  الكخـــا  ملكترووـــ  ِكـــمل ملكتروهيـــت. بئىمـــا أوضـــح ِـــذد قليـــل مـــً الىـــ   بـــ جام يامـــلون ؼـــ

ت الاخخياس، ار إن الغالبيت مً انؽاسكين ركشوا  الكخا  الوس ي الخقليذ  إرا ما أِىيذ لهم فـش

-248p Buzzetto-More, Sweat-247)ملكتروهيــت. أجاــم يامــلون الكخــب الوسقيــت ِكــمل الكخــب 

Guy, Elobaid,2007, ) 

مل ظـةيل انشـال ال الخفـش: لخجشبـت مكخبـت انلـك ويجذس الخىويا ِكـمل انعـخوى الّش ـ  ِكـ      

الشقميــت التـي جمــم مـواد جمخلــك حقــوق وؽـشها وأخــشى ظـقىذ فــي الخــق  ِبـذ الّضيــض بــً  ِبـذ ه

ــــت  خـــــشيً الا  ـ ـــا مااٌو ــــواد حقوقهــ ــــً مـ ـــ  ِـ ـــا جدياهـــــاأالّـــــا  فمــ ـــاس  جاــ ــــي إوــ ـــكل الكترووـــــ  فـ ــــي ؼــ فـ

الاظــــخمذا  انؽـــــشوُ مــــً وظهـــــت هٍـــــش القــــابمين ِكـــــمل انكخبـــــت ورلــــك ِكـــــمل اِخبـــــاس اجاــــا جدـــــي  انـــــواد 

حّليميـــت وباشيـــت وال خاـــذا إنـــمل الـــشب . ار جدـــي  الاظـــخمذا  وفقـــا الظـــم انعـــخمذ  وكلمـــت  ة ـــشاك

قذ اجااقياث جشاخيق مْ انعخايذيً   (480، ؿ2010)ِليان، مناا.انشوس ِو
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ــاسة أون اليــً كمذمــت الكتروهيــت. جــوفش مــً خ لهــا  3كمــا جقــذ  مكخبــت مّهــذ ظوجــا بالقــاهشة   ِم

اظــــــخّاسة الوظـــــــابي الالكتروهيـــــــت مـــــــً كخـــــــب ووظـــــــابي ظـــــــمّيت وصـــــــخ  إلكتروهيـــــــت نـــــــذة صمىيـــــــت 

ماذودة، ورلك مً خ ل القيا  فقي بخاميلها في إواس بشهامل انمفق لزلك يّمل ِكمل مذاس 

كمــــا أن إِادخاــــا لئعــــذ لــــشوسيت، فمــــْ اهتاــــا  مــــذة الاظــــخّاسة  .اليــــً-أال وهــــو إِــــاسة أون  ِت،العــــا

ـــا ج ـــترظاُ، كمــ ـــل ل ظــ ـــر قابــ ــــ   يــ ىلـــــق أمـــــاصون هٍـــــا  ل ِـــــاسة للكخـــــب، حيـــــض يقخضـــــ ي يفـــــب  انلـ

اظخّاسة الكخا  للاق واحذ فقي، ِبر إسظالا مً خـ ل البريـذ ملكترووـ  لللـاق. وجاـذد 

كـــمل  ين مـــً جـــاسيخ إسظـــالا، لياقـــذ انعـــخّير الكخـــا   ّـــذ اهقمـــا  انـــذة. ِو مـــذة الاظـــخّاسة ب ظـــبِو

ل مواقْ انكخباث الالكتروهيت الّشبيت ن ظأ أحذالش م مً رلك فان الخقيقت التي ال جما  ِكمل 

 ِكمل الويب ماصالذ حّمل في أليق لوش الّلميت والخىبيقيت لها حتم كن.

ممـــا ال ؼـــك فيـــا أن واقـــْ مشافـــق انّلومـــاث الّشبيـــت جمخلـــ  ِمـــا هـــو ظـــابذ فـــي الـــذول      

ـــ ـــا وجاــ ــــذِم انخواــــــل لخىويشهــ ايـــــت، والاهخمـــــا ، والـ ـــا بالِش ـــي جاٍـــــ  ف اــ ـــً انخقذمـــــت التــ ذي اا، فمــ

ان حــَ اجاـــا حّمـــل كقواِــذ للبياهـــاث الببليو شافيـــت وال جخّــذى كوجاـــا فهـــاسط مخاحــت ِكـــمل الاـــي 

انباؼــش وإرا مــا حّــذث هــزا لوـــش قلــي  فئجاــا جقــذ   ّـــن الاــذماث الببليو شافيــت مشــل ِمليـــاث 

والذساظـاث فــي  للباـور محاوـت الجاسيـت باظـخصىا  قلـت قليـل، مـً بــين أهمهـا مبـادسة انشكـض الّش ـ 

 Arab Center for Research and Studies in Library andِلــو  انكخبــاث وانّلومــاث 

ACRSLIS Information Science4  ْوفــق ظياظــت مجاهيــت واضــخت  جــشخيق مجاحــتحيــض يمــ

   لمشكض.ل  يذاُ مهخاط الاكش  في انعخودُ الشقمي

ن يكون هو خشوط مواقْ انكخبـاث الالكتروهيـت الّشبيـت مـً هـزط لوـش أما ييب ي  أن ار    

ـــا فـــــي جقـــــذيم خـــــذماث انّلوماجيـــــت جخماشـــــ ي مـــــْ البئةـــــت انّلوماجيـــــت  ـــّها وأظودهــ اناـــــذودة إنـــــمل أوظــ

انخىــــــوسة، حيــــــض يجــــــب ان حّمــــــل انكخبــــــت الالكتروهيــــــت كبوابــــــا للمّلومــــــاث الّلميــــــت فــــــي احخــــــوا  

مفادس انّلوماث لكاديميت فم  ًِ جوفير الباـض فـي قواِـذ البياهـاث راث الىفـوؿ ممخل  

ـول إنـمل  الكاملت والاسجباه مـْ الهيةـاث الّلميـت ممـا يعـم  لهـا باـخ  آفـاق جقـذيم انّلومـاث والـو

 (309-308، ؿ2011انعخايذيً ِكمل حّذد فةاخام )إبشاهيم،

   

                                                 
http://www.goethe.de/ins/eg/kai/kul/ser/onl/arindex.htmلمزيد من االطالع يمكن الرجوع للرابط: -3

 
4
 -http://acrslis.weebly.com/15871610157515871577

15751604160515871578160815831593.html  

http://acrslis.weebly.com/
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لّشبيت وجقذيم ــوسة هٍشيـت ِـً أهـم لظـغ وانّـايير التـي لزا فان إوؽا  انكخبت الالكتروهيت ا  

يجب ان خاخم ااا البلذان الّشبيـت ِىـذ الخمىـيي نؽـشوُ إقامـت مكخبـت الكتروهيـت ِشبيـت جىـافغ 

انكخبـــــــاث الالكتروهيـــــــت الّانيـــــــت، لّـــــــل هـــــــزا يلـــــــض  الـــــــذول الّشبيـــــــت بـــــــان جمخلـــــــك مقومـــــــاث الّمـــــــل 

نقومــــاث الةؽـــشيت والابــــراث انؤهلـــت للقيــــا  بانؽــــشوُ. الالكترووـــ  فــــي انكخبـــاث، وكــــزلك جمخلـــك ا

واها بئمكاجاا )الذول الّشبيت( جوفير ماشكاث باض خاـت لّمل انكخبت الالكتروهيت الّشبيت وفقا 

 (39، ؿ2014 الّش  ،لافابق البئةت واللغت الّشبيت )

بىـــا  ِكـــمل الدلـــايق الاظـــخقشاة  والخاليكـــي ِكـــمل مـــتن الوقاـــاث وانؽـــاهذ العـــابقت، يخضـــح ان    

ــــاسة واهخّـــــاػ  الولــــْ الخــــاني للقمــــايا انخّلقـــــت بالاــــذماث الالكتروهيــــت كا بقــــا  ِكـــــمل خذمــــت ِم

ِمليت الاظخّاسة بمشافق انّلومـاث الّشبيـت، يىـش  جاـذياث ظمـت يخىلـب الخغلـب ِل اـا مـً اظـل 

 الخاني: الىاو  ِكمللشهاهاث ومواكبت انكخباث للبئةت انّلوماجيت دابمت الخجذد جاقيق ا
 

 في الىٍم كليت مً اظل حعهل الباض في كل أؼكال مىخجاث انّلوماث ماليا ودوليا. الاظدشماس -1

فــي الكاــا ة الةؽــشيت ِاليــت الجــودة حيــض ان  ّــن الاــذماث ظــخٍل فــي حاظــت إنــمل  الاظــدشماس -2

خياديت أو حل مؽاكل مّقذة.  جذخل الّىفش الةؽش  ورلك ل ظابت ِكمل الاظخاعاساث  ير الِا

ــيذها انّلومــاح  الخقليــذ  وبىــا  خــذماث مّلومــاث مخىــوسة جدــي  لهــا  الاظــدشماس -3 فــي سقمىــت ـس

 (67، ؿ2010فتراض ي وحعهم في ـىاِت انّشفت. )ؼاكش،فشؿ الاوك في الاما  الا 

ويمكً إدخال جاعين ملخًو ِكمل خذمتاا وظّلها وشفا حيويـا فـي جىـويش الباـض الّلمـي الـز  

يّــذ الاظــدشماس الخقيقــ  الــز  يــؤد  إنــمل الخىميــت الؽــاملت. ومــً زــم الخغلــب ِكــمل كافــت انّوقــاث 

اث الخكوميت الكتروهيا، و ّذ رلك إجاحت بقيت انيؽوس  الؽشوُ بئجاحتظابقت الزكش مً خ ل 

الكخب التي جمخلك انكخبت حق إجاحتاا نعخايذعاا مً خ ل إجاحت الىق الكامل لها للمعخايذ 

( وإجاحتاا ظضبيا للذاخل مً خاسط انكخبت بما Intranetمً داخل انكخبت في الؽبكت الذاخليت )

بــزلك جمــمً انكخبــت ِــذ  الخّــذ  ِكــمل حقــوق يؽــمل ـــاات الّىــوان واناخويــاث والااجمــت و 

 (.159، ؿ2011)الباد ،الاكشيت انلكيت 

ييب ــي أن حّمــل الجامّــاث ِكــمل وؽــش الــوعي ب هميــت انكخبــاث الالكتروهيــت  كمط  ةة باس سةةيالــزا 

ــول لهــا باالجفــال العــشلْ با هترهــذ داخــل مشافــق الجامّــت، بجاهــب  وجولــي  أهميتاــا ودِــم الـو

 دوساث مكشات حعاِذ أِما  هيةت الخذسلغ ِكمل اظخمذا  انكخباث الالكتروهيت،  جىايز
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وانكخبــاث ِكــمل جقــذيم خــذماث مّلوماجيــت مخقذمــت لّــل هــزط انىالــب جبــرص سهاهــا زــم حــ  مجــذيا 

 يكون ِكمل الىاو الخاني:
 

يــت  جضويــذ .1 أِمــا  هيةــت الخــذسلغ بمواقــْ أهــم انكخبــاث الالكتروهيــت ل ظــخاادة مناــا، والخِو

اها ظض  مً الخماسة القادمت البذ مً اظديّاااا.  ب هميت اظخمذامها بـو

جــــوفير الكخــــب الجامّيــــت التــــي ياخاظهــــا الىالــــب ِكــــمل انكخبــــاث الالكتروهيــــت، وإِــــذاد بــــشامل  .2

  انكخباث الالكتروهيت.حّضص مّشفت الىالب بكيايت اظخمذا  

بترظمت مفادس  الاهخما  مْإوؽا  مكخباث الكتروهيت ِشبيت جمذ  اناخوى انّشفي الّش  ،  .3

 (2012)قب ن، انّلوماث لظىةيت  زشا  انكخبت الّشبيت.

 توليمعـــؤ جبنـــي الجمّيـــاث انهىيـــت نشـــل هـــزط القمـــايا ودِمهـــا داخـــل البلـــذ الواحـــذ، وجـــوني  .4

ولـــْ ظياظـــت لؽـــشا  انكخبـــاث الكخـــب ملكتروهيـــت والّمـــل  جاـــذيض الدؽـــشلّاث بمـــا يكاـــل

ــــذ  جــــذخل الىاؼــــشون وانؤلاــــون للخــــذ مــــً قــــذسة انكخبــــت ِكــــمل جــــشخيق أو  ِكــــمل إجاحتاــــا. ِو

  ؼشا  الكخب ملكتروهيت.

قل مهاساث وقذساث انخمففين للّمل بانكخباث  .5    الالكتروهيت.جذسيب ـو

يمكـــً اظدؽـــشاا آليـــاث جاويـــل الخاـــذياث إنـــمل فـــشؿ لكعـــب الشهاهـــاث وإوّـــاػ  فةةةلبعلخ ةةة  بببب

ــــذ  اهــــذزاسها مــــً وشيــــق جاقيــــق ِمليــــت اظــــخّاسة الكخــــب إلكتروهيــــا فــــي أسوقــــت  ــــاسة ِو خذمــــت ِم

اسة راجيا ِكمل الىاو    الاح :مشافق انّلوماث الّشبيت بان جكون م م  الىٍا  ِم
 

ٍــــا  انكخبــــت بىاقــــت   .1 هويــــت، أو بىاقــــت الابخمــــان، ويلــــض  جمــــمين ِىــــوان يجــــب الدأــــجيل بى

 البريذ إلكتروو ، ويخم الدأجيل وفقا الظخماسة الدأجيل.

 بىاقت يجب جقذيمها كلما جخىلب الامش الباض ًِ مفادس مّلوماث. جلقابياانكخبت جفذس  .2

انّىيـت والخفــا   انكخبـت Linkِكـمل سابـي  الىلـب بـالىقش يـخم الباـض بخقـذيم الاظخاعـاس أو   .3

 الاهشط الالكتروو  هىا  هافزة ظذيذة جاخ  حيض ظيكون قادسا ِكمل جىايز الباض.

جٍهـــش هديجـــت الباـــض بولـــو  أكمـــر وظـــيٍهش مّهـــا جولـــي  ِـــً الكخـــب انخاحـــت والتـــي يمكـــً  .4

اظخّاسخاا ومذة ـ حيت إِاسخاا وما إنمل  ير رلك مً قيود أو ؼشوه بمـا ف اـا مجاحـت بمقابـل 

 هيت.مجا  أ
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ظـــوا  كـــان ففـــ  أو كخابـــا كـــام  يقـــو  الىٍـــا  بئسظـــال سظـــالت  انىاظـــب ّـــذ اخخيـــاس الكخـــا   .5

وؽـي ويلـت  Linkللكخا  ملكتروو  ويبقـ  هـزا الـشابي  Linkِكمل البريذ ملكتروو  مْ سابي 

 فترة الاظخّاسة انخاق ِل اا. 

 

 قائمة ببليوغرافية باملراجع املستخدمةبببب
 

هظمبودعرةبهص دربعملعلوه ربع بقميابفلبعمل  ب ربعلج هعياب(  2014)الّش  . أحمذ ِبادة  

ب وظ هيبع عببيا: بها رها بلنليليا  وانّلوماث،الاججاهاث الخذيشت في انكخباث  - . درعسا

 (.)يوليو، 41، 21ُمل

جاسيخ  ،27ُ  -انّلوماجيت.  - . هاخلبولىبعمل  ب ربع بقميا(  2009)حافَ. أحمذ يوظ   

  http://informatics.gov.sa/details.php?id=314الشابي:مخا  ِكمل  -. 2014ماسط 12الاوُ  

براع  مبه غي ب)(  2003.) أحمذ انفش    بعمل  ب ربحعملعلوه ربفل باخص ئي  ._ دوسيت (2دحر

 ِكمل الشابي: مخا  -.2015-3-20جاسيخ الاوُ   -يىايش. 7ؼبكت أخفاة  انكخباث وانّلوماث، ُ

http://www.librariannet.net/main.asp   

بعمل  ب ر ( 2012.) ظبريل الّشلش ي  بع    بع بقميابفل ، ِكاً ،  كخا  ومقاالث - .وراع رة

مخا  ِكمل الشابي  1/4/2015جاسيخ الاوُ  -هوفمبر.  4، الاحذ  4158ُ

www.okaz.com.sa/new/Issues/20121104/Con20121104545072.htm   

 Electronic andع بقميا:ب رب     حهيابحعمل  ب رب(بعمل  ب2010)راعلي ن.بربحلبهصطفىب 

Digital Libraries.بحع  وزإتيدعربصف ءب لنشبببراعم ن:ب-ب 

(."هةموراع ربقوعراعاب ي ه ربعمل  ب ربع بقميابراعلىبع وي :ب2011سيابربيتبسيابو بعويمب) 

بغي بعملبئيا بع وي  ب نث بهنبك ر ب  س خاع  بحلاف دة بحعملع لجا بع وصول الاججاهاث  -".

 ، يىايش.35، 16ُمل وانّلوماث،الخذيشت في انكخباث 

بفؤعد.)  ب ن بهللا بع ف بياإ("2010ضيف بعملل يا بلحم لا بع ابل با ا بعملعلوه ر -  .اهن

  Cybrarians Journal.-  ُ24 . )مخا  في - .2015ابشيل  5 جاسيخ موُ   -)ديعمبر

http://www.journal.cybrarians.org 

 
 

http://informatics.gov.sa/details.php?id=314
file:///C:/Users/hanan/Documents/Ø§Ù�Ù�Ø³ØªÙ�Ø¯Ø§Øª/Ø§Ù�Ù�Ø´Ø§Ø±Ù�Ø©%20Ù�Ø¤ØªÙ�Ø±Ø§Øª%20Ù�Ù�Ø¯Ù�Ø§Øª/Ù�Ø¤ØªÙ�Ø±%20Ø§Ù�Ø§Ù�Ù�Ø§%20Ø§Ù�Ø§Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�%20Ø¨Ø§Ù�Ø§Ø³Ù�Ù�Ø¯Ø±Ù�Ø©2015/main.asp
file:///C:/Users/hanan/Documents/Ø§Ù�Ù�Ø³ØªÙ�Ø¯Ø§Øª/Ø§Ù�Ù�Ø´Ø§Ø±Ù�Ø©%20Ù�Ø¤ØªÙ�Ø±Ø§Øª%20Ù�Ù�Ø¯Ù�Ø§Øª/Ù�Ø¤ØªÙ�Ø±%20Ø§Ù�Ø§Ù�Ù�Ø§%20Ø§Ù�Ø§Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�%20Ø¨Ø§Ù�Ø§Ø³Ù�Ù�Ø¯Ø±Ù�Ø©2015/main.asp
http://www.okaz.com.sa/new/index.cfm?method=home.authors&authorsID=630
http://www.okaz.com.sa/new/index.cfm?method=home.authors&authorsID=630
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20121104/Cat20121104114526.htm
http://www.journal.cybrarians.org/
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139 
 

مجلة علمية محكمةاعلم   

 

 (15)عشر خامسالعدد ال

 

 ليويو
2015

 

هنوبه  بابرقميابراعببياب...بدرعسابهياعهيابملشبحراع ربع بقمواب(  2010)ؼاكش. ِكي كمال  

بع عببيا بعمل  ب ربع وطويا ، 34، 16ُمل وانّلوماث،الاججاهاث الخذيشت في انكخباث  - . فل

 .يوليو

بعمللكب(. 2008فاجً ظّيذ بامالح )  بحلنايالاببراعبابهللاه  با بع ابى با  ب ة هعا ع بقميا

 ابشيل.، 2، 28ُط الّشبيت،مجلت انكخباث وانّلوماث  - ".ع وصولبعلحبب لمعلوه ر

 س ع رةبب–("عمل  بابراعلىببعابهابةبه حسب2012).بؼلبيهبت لبجمابب؛ظيراسدفيرظيييا  

جاسيخ  -يىايش.  مهترهذ،الخاشيش ِكمل  إداسة-ظمّيت، مأجلتمّهذ ظوجا:  -. "لا    حهيا

lbv-http://mucz-مخا  ِكمل الشابي : -. 4/4/2015الاوُ 

002.goethe.de/ins/ps/ram/kue/bib/rsm/ar8646262.htm 

ب  .(2006ماظذة ِضث  شيب)   بشب ا براعلى بعلج هعيا بعمل  ب ر درعسابب ه  هت:هوعقت

بحع غببيا بملوعقتببعضبعمل  ب ربع عببيا جاسيخ  -ماسط. cybrarians journal .-ُ 8 -.  1ها رها
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