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املستخلص: 

تطور  مدى  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هتدف 
املختلفة  الدول  املعلومات يف  مقررات عامرة 
واملعلومات  املكتبات  أقسام  يف  ومكاهنا 
العربية من خالل التعرف عىل بدايات التعليم 
القريبة،  والتخصصات  املعلومات  عامرة  يف 
بني  والربط  اجلارية  للبحوث  نموذج  وأهم 
هذا  الرقمية،  واملكتبات  املعلومات  عامرة 
عامرة  تعليم  خريطة  عىل  التعرف  عن  فضاًل 

املعلومات بدول العامل.

أواًل: مقدمة منهجية: 

1/1 أمهية الدراسة: 

 Information( املعلومات  عامرة  برزت 
أواخر  منذ  كمجال   Architecture: IA)
استخدامات  أصبحت  عندما  التسعينيات 
ويتضمن  لإلنرتنت  أساسيًا  أمرًا  الويب 
مواقع  داخل  اإلبحار  نظم  تصميم  املقرر 
األفراد  ملعاونة  وذلك  واإلنرتنت  الويب 
بنجاح  وإدارهتا  املعلومات  عىل  للعثور 

(Morville & Rosenfeld. 2007م(.

املعلومات يف ختصص  مقرر عامرة  بدأ  لقد 
أساسًا  لالهتامم   LIS واملعلومات  املكتبات 
يف  وإتاحتها  املعلومات  تنظيم  بكيفية 
وكان   Web architecture الويب  عامرة 
ضمن  برناجمًا   11 التعليمية  الربامج  عدد 
 Chu. H.( واملعلومات  املكتبات  مقررات 
2006م( منها اجلامعة الكاثوليكية ودرجة  اعلم: العدد الثاني عشر 

جمادى األولى 1434هـ/ إبريل 2013م
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 Graduate GCIA علمية ىف جامعة كنت، كام متنح جامعة إنديانا الشهادة العالية يف عامرة املعلومات
املتعلقة  املعرفة  من  شامل  جسد  لتقديم  صممت  التي   Certificate in Information Architecture

واملهارات املحورية الالزمة يف التطبيق يف املواقف الفعلية.
.)http: //www.slis.indiana.edu/dgrees/arch.php(

أما يف عام 2012م. وطبقًا ملسوحات معهد عامرة املعلومات، فقد وصل عدد اهليئات واجلامعات التي 
18 دولة،  64 هيئة يف  املعلومات إىل  الشهادات والدبلومات واملاجستري والدكتوراه يف عامرة  تقدم 
عامرة  معهد  مسوحات  تتبع  طريق  عن  بحرصها  الباحث  قام  وقد  املتحدة.  الواليات  يف  ومعظمها 
مقررات  بروز  والعرشين  احلادي  القرن  من  األول  العقد  شهد  وقد  املتحدة.  بالواليات  املعلومات 
iSchools وأقسام ومدارس املكتبات  جديدة أضيفت لتطوير التعليم يف كل من مدارس املعلومات 

واملعلومات السيام يف الواليات املتحدة، وهذه املقررات هي: 

أ- عامرة املعلومات.  ب- املكتبات الرقمية. 

ج- إدارة املعرفة )أمحد أنور بدر، 2012م(.

كام أن هذه املقررات الثالثة كانت من بني ما يسمى بالرتكيزات Concentrations يف كثري من مدارس 
املقررات  هذه  عن   )Chu. Heting. 2010( شو  هيتنج  للباحث  دراسة  وىف  واملعلومات  املكتبات 
اجلديدة والرتكيزات وعدد مرات تكرارها التي تصل إىل 45 جامعة فكانت النتيجة بالنسبة للتكرارات 

للعرشة األوائل كام ييل: 

تكرار املقرر 
يف مناهج 

علم املكتبات 
واملعلومات

اسم املقرر باللغة العربيةاسم املقرر اجلديد )أو املضاف(

27Digital Librariesاملكتبات الرقمية

24Web Site design. Web applicationتصميم موقع الويب / تطبيقات الويب

22Computer / Information / Internet / Networkشبكات اإلنرتنت / احلاسبات / املعلومات

12Digitization. Digital Preservationالرقمنة / احلفظ الرقمي والتصميم
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تكرار املقرر 
يف مناهج 

علم املكتبات 
واملعلومات

اسم املقرر باللغة العربيةاسم املقرر اجلديد )أو املضاف(

11 Information architecture عامرة املعلومات

11Cyber Space Law & Policyسياسة وقوانني الفضاء اخلارجي

10Knowledge Management إدارة املعرفة

10Competitive intelligence / HCIالذكاء التنافيس / التفاعل بني اإلنسان واحلاسب

9Interface. User interfaceالتفاعل مع املستفيد

9Metadata امليتاداتا

2/1 مشكلة الدراسة وتساؤالهتا: 

 ترتكز هذه املشكلة يف التعرف عىل مدى تطور مقررات عامرة املعلومات يف الدول املختلفة ومكاهنا يف 
أقسام املكتبات واملعلومات العربية، ويمكن بلورة املشكلة يف التساؤالت التالية: 

ما هي أهم تعاريف عامرة املعلومات؟ 1 .
ماذا عن بدايات التعليم يف عامرة املعلومات وارتباطه بعلم املكتبات واملعلومات؟ 2 .

ماذا عن البحوث العلمية يف عامرة املعلومات والتخصصات القريبة؟ 3 .
. 4 ما هو أهم نموذج للبحوث اجلارية والربط بني عامرة املعلومات واملكتبات الرقمية؟

ماذا عن خريطة تعليم عامرة املعلومات بدول العامل؟ 5 .

3/1 الدراسات السابقة: 

 ليس هناك رسائل ماجستري ودكتوراه أو برامج حمددة عن عامرة املعلومات باللغة العربية وإن كانت 
اللهيبي  مبارك  بن  العيل وحممد  بن سعد  الربنامج طرحها كل من عيل  هذا  بإدخال  توصيات  هناك 
األمناء واختصايص  الويب ودور  مواقع  2007م( عن  )أكتوبر  2005م( وعىل كامل شاكر  )فرباير 

املعلومات يف إدارة هذه املواقع كام ييل: 
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* عيل كامل شاكر )أكتوبر 2007( اختصاصيو املكتبات واملعلومات كمديري مواقع: »دراسة حتليلية 
العربية  واملعلومات  املكتبات  جملة  العمل«،  سوق  احتياجات  ضوء  يف  األكاديمي  التأهيل  ملتطلبات 

س27، ع4، ص104-77.

التقنية  Web-masters واملهارات  Tasks املنوط هبا مديرو مواقع الويب  حيث أوضح الباحث املهام 
التي تدعم هذه املهام، ومدى توافرها يف برامج أقسام املكتبات واملعلومات العربية، واستخدام املسح 
)املنهج امليداين( ومنهج حتليل املحتوى للتعرف عىل الوضع الراهن لإلعداد األكاديمي الختصايص 
املكتبات واملعلومات عن طريق التعرف عىل مواقع أقسام املكتبات واملعلومات العربية عىل اإلنرتنت 
لتحليل حمتوى الربامج الدراسية، وانتهت الدراسة إىل أن وظيفة مدير موقع املكتبة عىل الويب من 
الوظائف التي تتنوع فيها املهام وغالبًا يتوالها فريق عمل، واملهارات ليست مهارات تقنية فقط وإنام 
الشخصية  املهارات  املعلومات وإدارة املرشوعات( فضاًل عن  تنظيم  العامة )مثل  املهارات  جمموعة 
)مثل التواصل بفاعلية مع اآلخرين، هذا إىل جانب ضعف اإلعداد األكاديمي اإلحصائي للعاملني 

يف جمال تطبيقات الويب.

2005م(:  )ف��راي��ر  اللهيبي  م��ب��ارك  ب��ن  وحم��م��د  ال��ع��يل  سعد  ب��ن  ع��يل   * 
املناهج وتطويرها«،  لتقييم  نموذج  واملعلومات  املكتبات  برامج  احلديثة يف  »االجتاهات 

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية، مج10، ع2، ص256-196.

أوضح الباحثان أن مشكلة الدراسة هي أن كثريًا من أقسام املكتبات واملعلومات العربية يمكن وصفه 
الحتياجات  التخصص  خمرجات  مالءمة  عدم  إىل  أدى  الذي  األمر  التخصص،  جمال  يف  بالتقليدية 
التطورات  مع  بالتعامل  يتعلق  ما  وخاصة  املطلوبة  باملهارات  متتعهم  وعدم  ناحية  من  العمل  سوق 
التقنية املستخدمة )ص198(، وقد أوصت الدراسة بأن خترج األقسام األكاديمية املتعلقة باملعلومات 
من تبعية كليات العلوم االجتامعية واإلنسانية وأن تعمل ضمن الكليات املتعلقة بالتقنية واملعلومات 
العامة للربنامج )دراسات املعلومات أو علم املعلومات ص237( وما جتدر  التسمية  بحيث تكون 
)بجامعة  والتقنية  املعلومات  إدارة  برنامج  مها  أمريكيني  برناجمني  أوردا  الباحثني  أن  إليه  اإلشارة 
الباحثان  فيها  خترج  التي  األخرية هي  واجلامعة  فلوريدا(  )جامعة  املعلومات  ودراسات  سرياكيوز( 
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وقد اشرتك الربناجمان يف املقررات التالية: 

.)  -HCI( تفاعل اإلنسان واحلاسب
بنية  أو  عامرة  )أي    -Information Architectures اإلنرتنت  خلدمات  املعلومات  تصميم 

املعلومات(.
للمهنيني. احلوسبة املوزعة - 

اإلنسان  بني  التفاعل  واستكشاف  املعلومات  »عامرة  )2011م(:  شيخ  هزيا  شاخ،   *
دكتوراه،  رسالة  تويرت«،  أدوات  وباستخدام  التاجية  الرشاكة  طريق  عن  واملعلومات 

جامعة الباين بنيويورك، قسم األنفورماتيكا.

Rehashing Information Architecture: “Exploring Human – Information tagging Using 
Twitter Hash tags”. a dissertation Published by the University of Albany. New York. 
Department of Information.

ييل:  ما  وتطورها  وخصائصها  كمهنة  املعلومات  عامرة  “أصل  عنوان:  حتت  الباحث  أشار  حيث 
يعترب مفهوم عامرة املعلومات فكرة قديمة يف رداء جديد New Garbوقد استطاع املهندس املعامري 
ريتشارد ورمان Richard Wurman أن يدخل العامرة بمعنى جديد يف البيئة املعلوماتية وقام بصياغة 
املعقد  البيانات وجعل   Patterns “تنظيم أطر  بأنه  املعلومات )IA( وعرف املصطلح  مصطلح عامرة 
منها واضحًا )Dillon Turnbull 2005( أما املهندس املعامري ورمان Wurman فذهب إىل أن مهنة 

معامري املعلومات: 

هو شخص ينظم األطر الكامنة ىف البيانات وجيعل املعقد منها واضحًا. 1 .
طريقهم  عىل  بالعثور  لآلخرين  يسمح  بام  وخريطتها  املعلومات  تركيب  يبتكر  شخص  هو  2 .

الشخيص للمعرفة.
تركز عىل  التي  العرص  احتياجات  لتعكس  والعرشين  احلادي  القرن  بزغت يف  التي  املهنة  هي  3 .

الوضوح والتفاهم اإلنساين وعلم تنظيم املعلومات.
عملية  ط��ري��ق  ع��ن  ال��وي��ب  مل��وق��ع  ن��م��وذج  »ت��ط��وي��ر  )2005م(:  أرن��وراي��ش��ن��اور 
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ارن��وراي��ش��ن��اور  م��ن  مقدمة  فلسفة  دك��ت��وراه  رس��ال��ة  ال��ش��ام��ل��ة«،  املعلومات   ع���امرة 
(Reichenaur. Arni. 2005( جلامعة Regenburg بأملانيا.

لقد أدت جوانب النقص يف استخدام مواقع الويب إىل تأثريات متعددة، فاملستفيدون النهائيون قد 
عانوا من مدخالت املعلومات الزائدة Overload عند التفاعل مع نظم املعلومات الضخمة مما أدى إىل 
فقد كبري يف النواحي املالية Monetary Losses للمؤسسات املالكة، وبالتايل فإن املؤسسة التي تقوم 
بتشغيل عدد ألف من عامل املعرفة قد أظهرت الدراسة أن املؤسسة تفقد حوايل )205( ماليني دوالر 

أمريكي كل عام بسبب عدم قدرة العاملني عىل اسرتجاع املعلومات عىل مواقع الويب لإلنرتنت.

يف  املوجودة  النتائج  مع  املعلومات  عامرة  لنظام  نموذج  بدمج  الدراسة  عىل  القائمون  استطاع  وقد 
)بواسطة  العمليات  يف  النقص  وجوانب  املعلومات  عامرة  عمليات  عىل  الفكري  اإلنتاج  مراجعات 
 ،Model نموذج  أو  مرشوع  ووضع  املتحدة،  والواليات  أملانيا  من  كل  يف  املعلومات(  عامرة  خرباء 
وجذورها  الويب  عىل  املعتمدة  املعلومات  نظم  يف  النقص  جوانب  رشح  النموذج  هذا  واستطاع 
وأسباهبا وبالتايل القيام بوضع آلية قوية وفريدة ملعاجلة التحديات املستقبلية عىل تطوير نظم املعلومات 

املعتمدة عىل الويب 

ثانيًا: عن تعاريف عامرة املعلومات: 

ما  اعتامدًا عىل   :)Morville. Peter and Rosenfeld. Louis. 2007( تعريف مورفيل وروزنفيلد *
جاء من معهد عامرة املعلومات.

التصميم الرتكيبي للبيئات املعلوماتية املشرتكة. أ-  

مواقع  داخل   Navigation اإلبحار  ونظم  والبحث   Labeling العالمات  ووضع  التنظيم  ربط  ب-  
الويب واإلنرتانت.

 Find والبحثية   Usability االستخدامية  لدعم  املعلومات  منتجات وجتارب  تشكيل  فن وعلم  ج-  
.ability
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الرقمية  بالطبيعة  والعامرة  بالتصميم  اخلاصة  املبادئ  ربط  حموره  ممارسة  وجمتمع  بارز  ختصص  د- 
.Digital Lands cape

وقد أشار الباحثان يف كتاهبام أنه ليس هناك تعريف واحد لعامرة املعلومات تكون له كل القوة وحيقق 
كل اهلدف ألنه من العسري تصميم مواقع ويب جيدة، فضاًل عن التحديات املوجودة يف اللغة ومتثيلها، 
وليس هناك وثيقة يمكن أن متثل بطريقة حاسمة وكافية ودقيقة للمعنى الذي قصده املؤلف للوثيقة، 
وال يتفق قارئان عىل فهم وحتديد املصطلحات التي متثلها بنفس الطريقة. فالعالقة بني الكلامت واملعنى 

هي عملية خمادعة عىل أحسن تقدير.

 :  *Wikipedia تعريف املوسوعة احلرة ويكيبيديا

يمكن اعتبار عامرة املعلومات كفن للتعبري عن نموذج أو مفهوم معلومات لنظم معقدة ومن بني هذه 
املستفيد وتطور قواعد  – تفاعالت  الويب  – تطورات  املحتوى  إدارة  – نظم  املكتبات  النظم: نظم 
البيانات والربجمة والكتابة الفنية ورشكات العامرة وتصميم الربامج للنظم – وعامرة أو تركيب وبنية 
املعلومات.  تكنولوجيا  أو  املعلومات  علم  عامرة  فروع  خمتلف  يف  خمتلفة  معان  هلا  التي  املعلومات 
أو  املشرتكة  للبيئات  بنائي  أو  تركيبي  تصميم  مشرتكة وهي  هلا صفات  التعاريف  معظم  كانت  وإن 
عىل   Community املحلية  واملجتمعات  واإلنرتنت  الويب  مواقع   labeling توصيف  أو  تنظيم  طرق 
فئات  إىل  املعلومات  حتويل  هي  املعلومات  عامرة  أن  أيضًاً  احلرة  املوسوعة  يف  جاء  كام  املبارش  اخلط 
Categorization يف تركيب متامسك، ويفضل فهم الناس له برسعة، وهذه الفئات تكون عادة ذات 

طابع هرمي ويمكن أن تتخذ تركيبًا آخر أي متحد أو مشرتك يف املركز Concentric أو حتى تركيب 
فوضوي Chaotic. وىف هذا السياق أيضًاً ففي تصميم املعلومات فإن عامرة املعلومات تشري إىل حتليل 
وتصميم البيانات املختزنة يف نظم املعلومات مع الرتكيز عىل الكيانات Entities واجتاهاهتا وعالقاهتا 

املتداخلة، أي أهنا تشري إىل نمذجة البيانات Modeling يف قواعد البيانات.

http: //en.wikipedia.org/wiki/Information_architecturedownloadedon 9/15/2012
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 * :)Barker. Lauin. 2005( تعريف ليان باركر
عامرة املعلومات هو مصطلح يستخدم لوصف تركيب النظام Structure of a System أي أنه يعكس 
من  الباحثني  متكن  املعلومات  وعامرة   Navigation اإلبحار  وطرق  املعلومات  وتنظيم  جتميع  كيفية 
عادة  ترتبط  املعلومات  وعامرة  حيتاجوهنا،  التي  املعلومات  إىل  للوصول  النظام  يف  املنطقي  الدخول 
احلاسبات  نظم  أو  معلومايت  تركيب  يف  أيضًاً  تستخدم  أن  يمكن  ولكنها  واإلنرتنت  الويب  بمواقع 

ويعترب خطوة رضورية يف تطوير مجيع النظم املحسبة.

وإطار عامرة املعلومات بجامعة وين بالواليات املتحدة Wayne State University يف رشحها إلطار 
دراسة املاجستري بقسم املكتبات واملعلومات يف ختصص عامرة املعلومات كان العرض التايل للطالب 
 Context املتن  اعتبارها  يف  تأخذ  بطريقة  املعلومات  ببث  التعريف  املعلومات  عامرة  مقرر  يتضمن 
حمورية  فهي  الويب  مواقع  بتطوير  أساسًا  ترتبط  املعلومات  عامرة  كانت  وإذا  واملستفيد،  واملحتوى 
التقارير، وقد كان األمناء منذ مئات السنني يامرسون  الفنية وتقديم وإعداد وتوليد  الكتابة  أيضًاً يف 
ويطورون األدوات املحورية لعامرة املعلومات يف التصنيف والتنظيم، وهيدف هذا املقرر إىل التعريف 
بتاريخ عامرة املعلومات وتأثري املكتبات التقليدية عىل املامرسة املعارصة لعامرة املعلومات ودورها يف 

تصميم الويب وفرق إعادة التصميم فضاًل عن تركيبات التنظيم والتوصيف Labeling وغريها.

ثالثًا: تعليم عامرة املعلومات وارتباطه بعلم املكتبات واملعلومات: 
إذا كان املهندس املعامري ريتشارد ورمان )Wurman. Richard( قد صاغ مصطلح عامرة املعلومات يف 
منتصف السبعينيات، فإن فكرته هذه قد ظلت نائمة حتى ظهور الويب WWW يف أوائل التسعينيات 
كان  وإذا   ،Design and Structure of the WEB الويب  وتركيب  تصميم  جمتمع  دخول  مع  أى 
الثالثة  طبعته  ىف  وروزنفيلد  مورفيل  كتاب  يعتربون  املعلومات  عامرة  ملجال  والدارسون  املشتغلون 
(Morville. P. Rosenfeld. L. 2007( بعنوان: “عامرة املعلومات من أجل )WWW( هو الكتاب 
األسايس ىف املجال، فقد ذكر الباحثان يف كتاهبام بعض البيانات عن حالة حقل التعليم يف هذا التاريخ 

وكام ظهرت يف االستبيان واملسح اللذين قاما هبام: 
بالكليات  )أي  باملجال  املشتغلون  تلقاه  الذي  الرسمي  »التعليم«  عن  اخلاص  السؤال  يف  • 
أو  واحلاسب  اإلنسان  بني  التفاعل  أو  املعلومات«  »عامرة  مسمى:  حتت  واجلامعات...( 
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Usability ومدى عالقتها بعلم املكتبات واملعلومات أو أي حقل متصل فكانت  االستخدامية 
اإلجابة بنعم )%48.6( وبال )%48.6( وبسؤال الذين قالوا “نعم” عىل التعليم الرسمي أجاب 
املاجستري وكان معظمهم من احلاصلني عىل هذه  حوايل )%70( منهم أهنم حصلوا عىل درجة 

الدرجة يف املكتبات واملعلومات كام ييل: 
 علم املعلومات )3.9%(.- علم املكتبات واملعلومات )%40.3(

تصميم التفاعل )2.6%(.- التفاعل بني اإلنسان واحلاسب )%12.3( 

االتصال الفني )2.6%(.- إدارة املعلومات )%8.4(

هندسة احلاسب )1.3%(.- عامرة املعلومات )%4.5(

ختصصات أخرى )––(.

كام سجل املؤلفان يف كتاهبام أن اجلامعات التي تقدم درجة املاجستري يف جمال عامرة املعلومات ثالث 
جامعات  وأن املدارس التي تقدم مقررات عن عامرة املعلومات ومخس مدارس وكلها يف الواليات 
عامرة  معهد  هبا  يقوم  التي  الدورية  للمسوحات  وطبقًا  2012م(  )عام  يف  أي  اآلن  أما  املتحدة. 
املعلومات يف أمريكا عن الشهادات والدبلومات واملاجستري والدكتوراه املمنوحة يف عامرة املعلومات 
واملوضوعات املتصلة فتصل إىل )74( هيئة غري ربحية أو كلية أو جامعة عىل مستوى العامل. منها 64 
هيئة وكلية وجامعة )47 منها أمريكية + 17 يف دول أخرى(. باإلضافة إىل قيام عرشة جامعات يف 
الواليات املتحدة بتقديم الدرجات نفسها عىل اخلط املبارش. وستقوم هذه الدراسة احلالية بتجميعها 
عن طريق إصدارات معهد عامرة املعلومات الدورية يف هناية الدراسة فضاًل عن مؤمترات القمة التي 
تنعقد سنويًا برعاية اجلمعية األمريكية لعلم وتكنولوجيا املعلومات )Annual Asist Summit(، وأخريًا 
يشري مورفيل وروزنفيلد أن اإلنتاج الفكري يف عامرة املعلومات خاصة من الكتب واملقاالت وتقارير 

.)IA Literature is staggering( البحوث ونتائج املسوحات وغريها هو إنتاج متزايد بدرجة هائلة

رابعًا: البحوث يف عامرة املعلومات والتخصصات القريبة: 
من  فريقًا  تتطلب  املعقدة  الويب  مواقع  تصميم  ألن  ذلك  فراغ،  من  املعلومات  عامرة  حتدث  ال 
Graphics ومطورو الربامج  Interdisciplinary تتضمن مضمون الرسومات  التخصصات املتداخلة 
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ومديرو املحتوى ومهندسو االستخدام Usability وغريمها من اخلرباء يف املجاالت السلوكية، والتعلم، 
والتنظيم، والعالمات والرتقيم Labeling، واإلبحار Navigation، وتصميم واجهات التعامل فضاًل 

عن املكانز واملصطلحات املحكومة وغريها من التحديات العلمية املتصلة باملجال.

ففي املراحل األوىل لتصميم الويب، قامت العديد من الرشكات بتطبيق عملية اخلطوة الواحدة والتي 
يطلقون عليها )Code HTML( وذلك للقفز نحو بناء املواقع برسعة وسهولة، وبعد عدة سنوات من 
الدروس املستفادة أصبح هناك اقتناع بأن تصميم مواقع الويب هو عمل عسري يتطلب مرشوعًا أو 
لتطور  اإلدارة كعملية رضورية   ← التطبيق   ← التصميم   ← ← اإلسرتاتيجية  البحث  برناجمًا من 
تكون  ما  نادر  العملية  هذه  ومراحل  مكونات  خمتلف  بني  الواضحة  واخلطوط  املعلومات،  عامرة 
من  إطارًا  تتطلب  وهذه  واملناسبة  الصحيحة  األسئلة  وضع  يتطلب  اجليد  والبحث  خاصة  موجودة 
املفاهيم يف البيئة الواسعة ويمثلها كل من مورفيل وروزنفيلد )P.233( والشكل التايل الذي يعكس 

مدخاًل متوازيًا للبحث: 

املستفيدون

العالقات والسياق
 

املحتوى
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وقد فصل املؤلفان مورفيل ورزنفيلد ذلك يف عدد )26( صفحة يف كتاهبام ويمكن اإلشارة هنا فقط 
للمقصود بكل من الدوائر الثالث: 

مع  العالقات  من  التحقق  للبحث  العملية  األغراض  يف  هبا  يقصد   :)Context( والسياق  العالقات 
والبيئة  لألهداف  الواضح  بالفهم  املرشوع  يبدأ  حيث  البداية،  يف  األعامل  وإدارة  التجارة 
واملوقع  املستفيدين  إمهال  مثل  مثله  واألعامل،  التجارة  حقائق  وإمهال  املناسبة،  السياسية 
الذي لن يستمر طوياًل، ولعل  إدارة األعامل  أهداف  يفشل يف دعم  أنه  أي  بدقة  املستخدم 
مصطلح التصميم الذي يتمحور حول املستفيد هو مصطلح له قيمته وهو أفضل من املصطلح 
 User Centered design VS executive Centered التصميم الذي يتمحور حول املنفذين«
design والسياق هنا ال يعكس السياسية وحدها، ولكننا جيب أيضًاً أن نتعرف عىل األهداف 

وامليزانية واخلطط والتكنولوجيا )البنية التحتية ICT( واملصادر اإلنسانية والثقافة املصاحبة 
هلذا كله، كام أن القضايا القانونية ذات أمهية السيام مع الصناعات وهذه مجيعًا متثل عوامل 

جيب أن تؤخذ يف االعتبار عند صياغة إسرتاتيجية عامرة املعلومات.

أما بالنسبة للمحتوى: فاملقصود هنا املواد والقائمني عىل موقع الويب، وهذا يشمل الوثائق والبيانات 
الويب  والتطبيقات واخلدمات اإللكرتونية والصور وامللفات الصوتية واملرئية فضاًل عن صفحات 
الشخصية والرسائل األرشيفية والربيد اإللكرتوين وغريها فضاًل عن شمول املحتوى للمواد واألفراد 

السابقني واحلاليني.
هذا واملستفيدون حيتاجون إىل العثور والتعرف عىل املحتوى قبل استخدامها، أي إجياد املصادر قبل 
االستخدام Find ability before usability، والعثور عىل األشياء املصدرية بأخذ وقت بالقطع قبل 
دراسته، هذا ومن الرضورة بمكان التمييز بني يشء وآخر وتركيب الوثيقة وتأثري امليتاداتا ووجودمها، 
Top- والنظرة الفوقية Bottom up research فضاًل عن رضورة التعرف عىل التوازن بني بحوث القاع

 .Content Analysis بالنسبة ملواقع عامرة املعلومات، وهذا جزء من حتليل املحتوى down Look

وثالث هذه الدوائر هي عن املستفيدين Users وهؤالء يمكن أن تطلق عليهم املستجيبني أو الزائرين 
 Clicks أو املمثلني أو املوظفني أو غري ذلك، وهؤالء يتم حرصهم عن طريق نقرة املاوس يف احلاسب
أو االنطباعات أو عائد اإلعالن أو املبيعات، وهؤالء هم املصممون النهائيون للويب، وذا كان بناء 
موقع الويب ملتبس أو حمري للمستخدمني فسيذهب هؤالء إىل مكان آخر، وبالتايل ينرصف اجلميع 
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عن استخدام املوقع، وعىل ذلك فإن إعادة التصميم للموقع بعد عدة شهور من دفعها يف األصل، 
سيؤدى ذلك إىل تكاليف كبرية وعدم رضاء املستخدمني.

الصحيح  الطريق  عىل  للتعرف  واحد  مدخل  هناك  وليس  املستفيدين،  لدراسة  عديدة  طرق  وهناك 
وكل  املعلومات،  عن  البحثي  والسلوك  العقالنية  والنامذج  وأولوياهتم  واحتياجاهتم  عنهم  للتعرف 
يمكن  املستفيدين  أن  دائاًم  نذكر  أن  وجيب  الوقت،  مع  العائدات  انخفاض  لقانون  معرض  مدخل 
أن يكونوا حلفاء أقوياء فبحوث املستفيدين ورضائهم يعترب ذات أمهية كبرية لتأثريها كأداة سياسية 

فعالة.

 Focus Groups وأخريًا فإن استخدام طرق ومناهج البحث بام يف ذلك املسوحات واجلامعات املحورية
واملقابالت وغريها هي من الدراسات املتبعة، فضاًل عن اختيار اهليئات املمثلة للمستفيدين للمشاركة 

يف دراسة البحوث، وباستثناء املسوحات، فمن النادر دراسة كل مستخدم ملوقع الويب.

خامسًا: نموذج للبحوث اجلارية والربط بني عامرة املعلومات واملكتبات الرقمية: 

كانت  املعرفة  وإدارة  الرقمية  واملكتبات  املعلومات  عامرة  الثالثة  املقررات  أن  الباحث  الحظ  لقد 
جامعة  )مثل  اجلامعات  بعض  وضعت  حيث  واملعلومات،  املكتبات  مدارس  يف  املستحدثة  الربامج 
املعرفة  وإدارة  املعلومات  عامرة  بني  جيمع  للامجستري  برنامج   )Kent State University كنت  والية 
الرقمية  املعلومات واملكتبات  نادرة جتمع بني عامرة  أيضًاً دراسات  52 باجلدول( فهناك  )أنظر رقم 

(Simon. Scott. 2007( وهي التي نتناوهلا يف الصفحات التالية: 

مستخلص: 

حتاول هذه الدراسة التعرف عىل عامرة املعلومات يف إطار املكتبات الرقمية، وقد تم تعريف وحتديد 
تم  كام  عامة،  بصفة  املعلومات  لعامرات  املشرتكة  اخلصائص  عن  فضاًل  املجال  يف  املفتاحية  املفاهيم 
تناول معايري االتصاالت – بام يف ذلك خدمات اهلجني TCP/IP. CORBA. OST وخدمات الويب، 
الرقمية مع  املكتبة  املرتبطة هبا، فضاًل عن حتليل مرشوعات  املعلومات والنامذج  تناول عامرة  كام تم 
لعامرة  املفتاحي  الدور  بتفصيل  القيام  Distinct architectures، وأخريًا  املتميزة  الرتكيز عىل عامراهتا 
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املعلومات يف تصميم وتطوير املكتبة الرقمية يف القرن احلادي والعرشين.

مقدمة: 

لقد ظهرت عىل السطح قضايا معقدة عديدة، مع استمرار نزوح املكتبات يف القرن احلادي والعرشين 
نحو الويب، وقد طرحت هذه القضايا عدة تساؤالت منها: 

ما املكتبة الرقمية حتديدًا؟ • 
ما املعايري والتكنولوجيات التي تستخدم يف مثل هذه املكتبات؟ • 

ما الدور الذي تلعبه أثناء التشغيل؟ • 
هل يمكن أن يساعد التخصص املتنامي لعامرة املعلومات أن يقدم للمستفيدين بعض العون  • 

واملساعدة؟
املعلومات  عامرة  تستخدم  التي  الرقمية  املكتبات  عىل  للتعرف  الالزم  اإلطار  األسئلة  هذه  وتشكل 
بحوث  عن  بعيدًا  كله  وذلك  واالتصاالت  التكنولوجيا  معايري  منظور  من  خاصة  العامرة  ونامذج 
املكتبات الرقمية يف إدارة املجموعات ونظم التصنيف ونامذج التوزيع والبث، ومع ذلك فهناك ظاهرة 
قريبة نسبيًا يف بحوث املكتبات الرقمية والتي تبعد عقدًا عىل األقل مع مبادأة مؤسسة العلوم الوطنية 
NSF للمكتبات الرقمية )1994م - 2004م(، ذلك ألن مبادأة املكتبات الرقمية كانت متول عددًا 

فاملكتبات  اختلفت بشكل كبري،  التي كانت تستخدم  العامرة  أن  الرقمية، كام  املكتبة  من مرشوعات 
الالمركزية  عىل  املعتمدة  ميتشجان  جلامعة  الرقمية  املكتبة  تشمل  قرب  عن  سنتناوهلا  التي  الرقمية 

.Decentralized agent based Unit Michigan Digital library

وجيب منذ البداية التمييز بني املكتبات الرقمية )والتي يمكن أن نسميها أيضًاً مكتبات إلكرتونية أو 
التعامل  الرقمي فقط )مثل واجهات  Hybrid( والتي تزودنا بخدمات املحتوى  افرتاضية أو مهجنة 
الدوريات  بمقاالت  مبارشة  بطريقة  ترتبط  التي  البحث  وحمركات  املبارش  اخلط  عىل   interface

اإللكرتونية( واملكتبة الرقمية التي تزودنا بكل من اخلدمات واملحتوى الرقمي واملادي )وهي عىل سبيل 
املثال واجهات التعامل عىل اخلط املبارش وحمركات البحث التي ترتبط مبارشة بمقاالت الدوريات 
اإللكرتونية باإلضافة إىل املعلومات إلتاحة املجموعات املادية(، وهذا التمييز هو يف الواقع معامري 
بالدرجة األوىل، ويتضمن بالرضورة ختصص عامرة املعلومات، فهي التي حتدد اخلدمة وتوضح الرؤيا 
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وحتدد املحتوى والوظيفة وتدلنا عىل كيفية عثور املستفيدين عىل املعلومات وترسم خريطة لكيفية أداء 
.)Simon. Scott. 2007( وتقديم اخلدمة للتغيري والنمو عرب الزمن بناء عىل احتياجات املستفيدين

هذا وتعترب املعلومات عنرصًا أساسيًا يف مكونات املكتبات الرقمية شأهنا يف ذلك شأن املتن واملستفيدين 
واخلدمات، والعالقة الرتكيبية Structural relation بني هذه املكونات رضورية يف عامرة املعلومات، 
والصفة املشرتكة للعامرة تكمن يف املعايري، ولعل أهم هذه املعايري املنظورة املعتمدة عىل العامرة اليوم 
 Modular Design ذلك ألن اإلنرتنت هي تصميم قيايس .TCP/IP-OSI هي معايري اإلنرتنت املنهجية

يؤدي إىل التوصيل بني العتاد hardware والربامج Software ويعمل يف التشغيل بني النظم.

املفاهيم: 

هناك بعض العنارص املتفقة عىل تعريف املكتبات الرقمية وهي: 

املكتبة الرقمية ليست كيانًا واحدًا. • 
تتطلب املكتبة الرقمية تكنولوجيا للربط )مصادره متعددة(. • 

للمستفيدين  املعلومات هي روابط واضحة  املتعددة وخدمات  الرقمية  املكتبات  بني  الروابط  • 
النهائيني.

اإلتاحة العاملية للمكتبات الرقمية وخدمات املعلومات هي اهلدف األسايس. • 
جمموعات املكتبة الرقمية ليست حمدودة بالبدائل الوثائقية ولكنها متتد لتشمل املنتجات الرقمية  • 

التي ال يمكن متثيلها أو توزيعها بالشكل املطبوع.
أما بالنسبة لعامرة املعلومات فهي طبقًا ملا يراه الباحث ويللز )Wyllys.R.E. 2000( هي فن وعلم 

بناء الرتكيبات Building Structure، فهي تشرتك يف تارخيها مع ختصص العامرة.

وىف واقع األمر فقد كان رئيس املعهد األمريكي للمعامريني American Institute وهو ريتشارد سول 
ورمان (Wurman. R.S. 1976( هو أول من صاغ هذا املصطلح، فقد رأى أن عامرة املعلومات هي 
علم وفن تصميم البناء الذي سيخدم احتياجات الشاغلني له وبالتايل فاملعامري البد أن يقوم بام ييل: 

تأكيد هذه االحتياجات )جتميع املعلومات عن هؤالء الشاغلني(. • 
تنظيم هذه االحتياجات يف نموذج متامسك يوضح طبيعتها وتفاعالهتا. • 



زهير بن سليمان مالكي

209

واألدوات  واآلالت  احلجرات  الحتياجات شاغليه عن طريق  يستجيب  الذي  املبنى  تصميم  • 
وختطيطها ورسمها.

إن جتميع وتنظيم وتقديم املعلومات خلدمة هذا الغرض – أو جمموعة األغراض – هو عمل معامري 
أساسًا، وهو عمل يعترب فريمان هو أول من دعي إليه فاملعامري املعلومايت يف نظر فريمان هو: 

الشخص الذي ينظم النامذج املتالزمة يف البيانات، وجعل املعقد منها واضحًا. • 
الشخص الذي ينشئ الرتكيب أو خرائط املعلومات التي تسمح لآلخرين بالعثور عىل طريقهم  • 

الشخيص للمعرفة.
لتعاريف  مكونات  عدة   )Morville & Rosenfeld. 2007( وروزنفيلد  مورفيل  من  كل  ويقرتح 

عامرة املعلومات، وىف تقديرهم أهنا: 

مزج خطط التنظيم والرتقيم Labeling. 1 واملالحة داخل نظام املعلومات.
واإلتاحة  االستكامل  مهمة  لتيسري  املعلومايت  للفضاء   2 .Structural Design الرتكيبي  التصميم 

للمحتوى.
فن وعلم تركيب وتصنيف مواقع الويب واإلنرتنت ملعاونة األفراد يف إجياد وإدارة املعلومات. 3 .

هو ختصص بارز Emerging. 4 وهو ممارسة ملجتمع حميل يركز عىل مجع مبادئ التصميم والعامرة 
للتطور الرقمي.

Information Architect عند كل من مورفيل وروزنفيلد  هذا ويالحظ أن مهام املعامري املعلومايت 
جيب أن تتضمن ما ييل: 

إعداد تعريف ملا يمكن أن تكون عليه »اخلدمة« وكيف ستعمل هذه اخلدمة. • 
بحيث يمكن توازن بني االحتياجات اخلاصة باملؤسسة  توضيح مهمة Mission ورؤيا “اخلدمة”  •

الراغبة واحتياجات اجلامهري.
حتديد املحتوى وصصالوظيفية التي ستقدمها »اخلدمة«. • 

تنظيمها  نظم  حتديد  طريق  عن  »اخلدمة«  هبذه  املعلومات  عىل  املستفيدين  عثور  كيفية  حتديد  • 
ومالحتها وترقيمها Labeling وبحثها.

وضع خريطة لكيفية مالئمة التغيري والنمو عرب الزمن. • 
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أي أننا نالحظ أن املهام التي وضعها كل من مورفيل وروزنفيلد قد وضعت مصطلح »اخلدمة« بداًل 
من »املوقع« Site وإن كان معظم اإلنتاج الفكري لعامرة املعلومات يركز عىل مواقع الويب وأن التغيري 

قد حول حمور املهام إىل “اخلدمات” بالنسبة لصميم املكتبات الرقمية.

أما الباحث ميلر )Miller. 2001( فهو يصف ثالثة أنواع من العامرة التي تشكل اإلطار األكرب لعامرة 
املعلومات وهي: 

وهي التي هتتم باملواصفات التفصيلية للفرد أو لنظم املعلومات املتعددة ومكوناهتا  العامرة الفنية:  •
وبروتوكوالهتا من أجل حتقيق االتصال بني هذه املكونات. ومتثل هذه القضايا املرتابطة هدف 

النظام أو تفاعل املستفيد عىل اعتبار أهنا متضمنة عىل أحسن تقدير.
التي  بالوظائف  تتعلق  وهذه  العمليات،  وعىل  أو/  بالنظم  هتتم  التي  وهي  الوظيفية:  • العامرة 
يطلب من النظام أن يقوم هبا أو الوظائف التي قد يطلبها املستفيد من النظام، وسواء كان املحور 
عىل النظام أو عىل املستفيدين أو عىل كليهام فإن األمر البد من أن يكون واضحًا Explicit وليس 

ضمنيًا.
وهي هنا توضح حدود النظم وترشح العالقات  •  :Landscape architecture العامرة وحدودها
عىل  تتحقق  أن  العالقات  هلذه  يمكن  مدى  أي  وإىل  والتكنولوجيا.  واملصادر  املستفيدين  بني 

املستوى املعامري وهذا املدى مازال أمرًا غري حمسوم.
وبناًء عىل هذا احلوار كله فإن عامرة املعلومات هي التوافق واالمتزاج Combination بني عامرات ثالثة 
هي الفنية والوظيفية واحلدود املنظورة Landscape أي أن عامرة املعلومات توثق للنظم والعمليات 

والعالقات يف ارتباطها بالبيئة املحيطة.

تبادل  املحتوى، إال أن املصطلحني ال يمكن  إدارة  املعلومات قد تتضمن  الرغم من أن عامرة  وعىل 
 ،Multidisciplinary أحدمها باآلخر، ذلك ألن عامرة املعلومات هي يف أصلها متعددة التخصصات

كام رآها الباحث اندرو ديلون )Dillon. Andrew. 2000( كام ييل: 
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علم احلاسبالتعليم
علم النفس التنظيمي

العلم املعريف

Cognitive 
علم املعلوماتعامرة املعلومات

التصميم الصناعي 
هندسة الرامجاملختص بالرسم علم االجتامع واألنثربولوجيا 

بني  العالقة  تعكس  ديلون  اندرو  يراها  كام  املعلومات  عامرة  يف  تسهم  التي  التخصصات  أن  أي 
أنفسهم،  للمعامريني  املحىل  واملجتمع  والدور  التخصص  وهي:  املعلومات  لعامرة  الثالثة  املكونات 
حيث تستخدم عامرة املعلومات هذه املكونات لتصميم بيئات املعلومات والتي حتتوى عىل املستفيدين 
واملتن Context فضاًل عن املحتوى وتطبيقاته؛ واملتن يمكن أن يشمل األهداف والسياسات والثقافة 
مع  بينها  والعالقات  املعلومات  عامرة  مكونات  توضيح  هو  النموذج  رسم  من  والغرض  واملصادر 

جذب االهتامم إىل أن عامرة املعلومات تتضمن أكثر من جمرد املعلومات كام تظهر يف الشكل التايل: 

املجتمع

التخصص

الدور
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)Morville. 2007( 3.0 الدوائر الثالث لعامرة املعلومات

 :Standard املعايري

تعترب املعايري واحدة من أهم جوانب العامرة وقواعد التشغيل ذلك ألن االتصال بني النظم هو أمر 
 Hybrid TCP/IP-OSI CORBA التي تشمل  تلك  املعايري يف عامرة االتصال  أمثلة  رضوري، ومن 
إىل جانب خدمات الويب. إن املعرفة هبذه املعايري وكيفية التشغيل الداخيل Interoperate هو أمر ال 
يمكن البعد عنه لفهم عامرة املكتبات الرقمية. هذا وتعترب اإلنرتنت مثااًل متفوقًا للمعايري املعتمدة عىل 

العامرة، فمعايري االتصاالت اخلاصة باإلنرتنت ترجع أصوهلا لعدة معايري حتكم مكوناهتا وهي: 

 • Internet Engineering Task Force )IETF) اإلنرتنت  هلندسة  متحدة  قيادة  املتمثلة يف  القوة 
واملنظمة العاملية للمعايرة (International Organization for standardization )ISO واالحتاد 
املعايري  وهذه   )ITU-T( بعد  عن  لالتصاالت  املعايري  وقطاع  بعد  عن  لالتصاالت  العاملي 

املختلفة متثل اهليئات احلاكمة التي تعترب النموذج املهجن السائد اليوم.

طبقات املعايري املهجنة لعامرة اإلنرتنت: 

Hybrid TCP/IP-OSI Standards Architecture 
وهذه تتشكل من مخس طبقات للمعايري تنبثق من )Transmission Control Protocol )TCP والربط 
الداخيل للنظم املفتوحة Open Systems Interconnections ويدلنا الشكل التايل عىل هذه العالقات 

بني الطبقات اخلمس.
طبقات الروتوكوالت املهجنة اخلاصة بعامرة املعايري: 

TCP/IP-OSI (Panko. 2006)

Application Layer )Hypertext Transfer protocol( HTTPطبقة التطبيق
Transport Layer Transmission Control Protocol TCPطبقة النقل
Internet Layer )IP( Internet Protocol طبقة اإلنرتنت
Data Link Layer Point to Point Protocol PPPطبقة ربط البيانات
Physical Layer 56K/DSL/Cable/Fiber Modemالطبقة املادية
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هذا وتعترب الربوتوكوالت أنواعًا حمددة للمعايري اخلاصة باالتصاالت بني العمليات املتناظرة، وتقوم 
الربوتوكوالت بتبادل الرسائل للطبقات اخلمس لعامرة املعايري املهجنة )TCP/IP-OSI( التي تعمل معًا 

إلعطاء القوة لإلنرتنت وتسمح بربامج التطبيق عىل خمتلف أنواع احلاسبات ليتم االتصال بفاعلية.

أما الكوربا )Corba( التي تدل عىل Common Object Request Broker Architecture فهي عامرة 
معيارية تتيح إمكانية االتصاالت بني خمتلف احلاسبات.

املكتبات  إطار  Web Services، وىف  الويب  تنمو شعبيته وهو خدمات  العامرة  آخر من  نوع  وهناك 
الرقمية فإن خدمات الويب متكن املستفيدين من وصل طلبات الويب مع غريها من تطبيقات الويب، 

وتقوم خدمات الويب بأدوار ثالثة وهي تقديم اخلدمة وطلب اخلدمة وتسجيل اخلدمة.

ومما سبق يتضح أن عامرة املعلومات جزءًا مالزمًا لعملية تصميم وتطوير املكتبات الرقمية حيث تضم 
تركيبة  تشكل  الثالث  العامرات  هذه  أن  أي   ،Landscape الربى  واملنظر  والفنية  الوظيفية  العامرات 
املكتبة الرقمية، والدور األسايس لعامرة املعلومات هنا هو حتديد وتوثيق هذه الرتكيبات، وعىل الرغم 
ولعل  مشرتكة،  صفات  يف  مجيعًا  تشرتك  أهنا  إال  خمتلفة،  عامرات  تستخدم  الرقمية  املكتبات  أن  من 

أوضحها خدمة تلبية احتياجات املستفيدين.

قواعد  أو   – املعايري  هذه  فإن  لإلنرتنت  وبالنسبة  املعايري،  طريق  عن  تسهيلها  يتم  اخلدمات  وهذه 
التشغيل – تلعب دورًا متكاماًل مع العامرة ومتثل هجني عامرة الويب TCP/IP-OSI of the web عدة 

طبقات من املعايري التي تتحد فيام بينها لتقديم وظيفة متخصصة.

وبينام  حمورية،  عامرة  يف  تتم  أن  يمكن  والتحسينات  التصميمية  التغيريات  من  العديد  فإن  وبالتايل 
مجيعها  فتستخدم  الرقمية  املكتبة  تصميم  يف  االختالفًات  بعض  هنا  املعامرية  النامذج  حتليل  يكشف 
معايري مشرتكة فعامرة املعلومات هلا دور حمدد يف تصميم املكتبة الرقمية وهو الدور املتزايد يف القرن 

احلادي والعرشين.

سادسًا: خريطة تعليم عامرة املعلومات يف دول العامل: 

هناك العديد من الكليات واجلامعات واملؤسسات التي تقدم مقررات يف عامرة املعلومات وقد قام 
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الباحث بمحاولة حرص املعاهد عن طريق معهد عامرة املعلومات بالواليات املتحدة عىل مستوى العامل 
التي تقدم هذه املقررات ومتنح شهادات أو دبلومات أو درجات املاجستري أو الدكتوراه وال يشمل 
هذا احلرص أي مقررات تقدم بصفة جتارية، وقد تم هذا احلرص يف البداية بالنسبة للمقررات التي تقدم 
»عامرة املعلومات« أو تصميم املعلومات بوضوح يف العنوان، أما بالنسبة للمقررات التي ال تستخدم 
هذا املصطلح بوضوح يف العنوان فاملقررات يتم احلكم عليها باعتبارها ذات عالقة بعامرة املعلومات، 
ضمن  جاءت  أو  التنظيم  عن   Theme متصل  موضوع  أو  الرقمية  املعلومات  تصميم  تضمن  ما  إذا 

اإلنتاج الفكري.

 http: //wwwiainstitute.org/en/learn/education/schools_teaching_ia.php 

وقد تم ترتيب القائمة طبقًا ألسامء الدول باحلروف اهلجائية اإلنجليزية: 

املؤهل )التخصص(الدولة ) اجلامعات واهليئات (

Australia أواًل: اسرتاليا

1- جامعة شارلز سترين.
ماجستري يف عامرة املعلومات ويمكن أن يتفرع منها دبلوم عال وشهادة عالية يف 

عامرة املعلومات )متاحة عىل اخلط املبارش(

2- جامعة كانربا
ماجستري يف دراسات املعلومات يف اتصال اإلنرتنت )عىل اخلط املبارش( وفيها 

مقررات عن تصميم الرسومات والكتابة وتصميم الويب واسرتجاع املعلومات 
.Usability واالستخدامية )HCl( والتفاعل بني اإلنسان واحلاسب

الشهادة العالية يف تصميم التفاعل Interaction ماجستري يف تصميم التفاعل.3- جامعة كوينزالند

Brazil ثانيًا: الرازيل

4- شهادة نموذجية يف عامرة املعلومات Web Para Designers مساعد مصمم الويب.
5- مقرر عىل اخلط املبارش باللغة الربتغالية من رشكة برازيلية ولدهيا وحدة عامرة معلومات )مقدمة( 

Canada ثالثًا: كندا

Alberta 6- جامعة ألربتا

عامرة املعلومات: تصميم الويب لالستخدام.
مدرسة دراسات املكتبات واملعلومات يتناول مبادئ وممارسات استخدامات الويب 

مع دراسة حمورية عن عامرة املعلومات واإلخراج والتصميم وامليتاداتا وغريها من 
املوضوعات املرتبطة لتحقيق تصميم الويب الفعال واإلدارة وحيتو عىل مقدمة عن 

CSS ،XHTML وغريها من أكواد الويب.
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املؤهل )التخصص(الدولة ) اجلامعات واهليئات (

Toronto 7- جامعة تورونتو

مركز التعلم املهني  • 
املقرر اإلجباري: عامرة املعلومات  • 

فهم أساسيات عامرة املعلومات وأمهيته ومفاهيمه. • 
كيفية تصميم عامرة معلومات، مؤرش يعكس الثقافة التنظيمية والنامذج  • 

األساسية جلامعات املستفيدين.
اهلدف: املديرون / مصممو مواقع الويب والبورتال واإلنرتنت / نظم اإلدارة  • 

للمحتوى.

Toronto 8- جامعة تورونتو

مركز التعلم املهني: عامرة املعلومات – متقدم دراسة موضوعات يغطيها املقرر 
األول، النظر لقضايا االستخدامية Usability املحددة، اسرتجاع املعلومات 

وكيفية استخدام عامرة املعلومات عند تطبيقه عىل نظم إدارة املحتوى، فضائيات 
املعلومات.

Toronto 9- جامعة تورونتو

برنامج مشرتك مع قسم دراسات امليديا اجلديدة 
I اإلبحار والتفاعل ،Interface تصميم واجهات التعامل

II اإلبحار والتفاعل ،Interface تصميم واجهات التعامل
يركز الربنامج عىل التفكري العلمي، البحث، التصميم ومهارات االتصال وممارساته 

املطلوبة لتحليل تأثري امليديا عىل الثقافة املعارصة، يدرس الطالب األساليب الفنية 
الالزمة لتحويل العامل يف جمتمع يعتمد عىل املعرفة، االهتامم باملقدرات اإلبداعية 

واخلربة األكاديمية ومستعدون للعمل يف أي مؤسسة تتطلب التفكري االبتكاري.
Denmark رابعًا: الدانامرك

Aarlborg 10- جامعة أرلبورج
ماجستري يف عامرة املعلومات، وهو برنامج دراسات عليا، خمصص لتعليم معامري 
املعلومات Information Architects واملحور هو دراسة الفئات والتنظيم وتقديم 

املعلومات.
India خامسًا: اهلند

11- املعهد الوطني للتصميم 
)NID)

دبلوم دراسات عليا يف املعلومات وتصميم واجهات التعامل Interface املعهد 
الوطني للتصميم كان املتخصص يف التصميم الصناعي وجزء من االتصال املرئي 
كتصميم الرسوم، ويمنح املعهد تصميم املعلومات كمقرر ملدة سنتني للامجستري، 

وىف اهلند فإن الصناعة ليست متطورة بدرجة كافية للتمييز بني وظائف عامرة 
املعلومات )IA( والتصميم )VI( ويركز هذا املقرر عىل تفاعل اإلنسان مع احلاسب، 

وتصميم التفاعل مع االستخدامية Usability كمحور له، ولكن ليس هناك 
وظيفة مستقلة ملعامريي املعلومات عىل الرغم من وجود وظائف متعددة ملصممي 

 UXD والذين يقومون بعمل عامرة املعلومات فضاًل عن Interface الواجهات
.Usability وخرباء االستخدامية
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Ireland سادسًا: ايرلندا

12- جامعة كلية دابلن

مدرسة دراسات املعلومات واملكتبات. عامرة املعلومات: تصميم الويب 
(IS30050( وتقدم هذه الوحدة Module إطارًا عامًا ملفاهيم وممارسات عامرة 

املعلومات يف ارتباطه بالويب www / اإلنرتنت، وكام يسعى املعامريون التقليديون 
إىل االرتفاع بفاعلية وكفاءة االستخدامية ملساحات العمل واملعيشة فإن معامريي 

املعلومات يسعون إىل إنشاء بيئات معلومات تقلل من احلواجز لالتصال واإلتاحة 
بام يف ذلك املؤسسات ومستخدميها ومصممو النظم واملستفيدون، وبؤرة هذه 
الوحدة هو تدعيم أفضل املامرسات لعامرة املعلومات عن طريق تقويم وتطوير 

تصميامت مواقع الويب.

Italy سابعًا: إيطاليا

13- دوماس أكاديمي
Domms Academy 

ماجستري يف تصميم التفاعل، ونشأت هذه الدرجة من التحدي الذي واجهته إيطاليا 
إلجياد األصالة إىل عامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( يف ماجستري 

ثقافة التصميم اإليطايل، واملقرر إجباري لتدريب املصممني عىل األدوات العملية 
واملفاهيم الالزمة لتطوير املفاهيم واإلسرتاتيجيات لعامل تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.
Poland ثامنًا: بولندا

14- جامعة التعليم
معهد علم املكتبات واملعلومات باجلامعة الرتبوية 

عامرة املعلومات: مواقع الويب وإدارة املعلومات هذه دراسة بعد اجلامعية يف عامرة 
املعلومات.

Sweden تاسعًا: السويد

15- ميامو هوجسكوالن 
MalmoHogskolan

دبلوم عامرة املعلومات وهو برنامج مدته ثالث سنوات يف عامرة املعلومات يؤدي 
إىل دبلوم يف علم احلاسب أو يف تكنولوجيا املعلومات.

 Boras 16- بورس هوجسكوالن
Hogskolan

مدرسة إدارة األعامل واالنفورماتكس ويشمل عامرة املعلومات يف الربنامج 
)دراسات عليا(.

عارشًا: بريطانيا
17- كلية اجلامعة بلندن

University College London

 Ergonomics and Master التفاعل بني اإلنسان واحلاسب HCI ماجستري علوم يف
programs

إحدى عرش: كاليفورنيا – أمريكا 
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18- جامعة كاليفورنيا – بركىل 
 University of California

– Berkeley

 School of Information Ph.D. and Master of information management

and systems

يعترب عامرة وتصميم املعلومات واحدًا من املجاالت اخلمسة لربامج الرتكيز 
Concentration يف مدارس املعلومات iSchools للامجستري والدكتوراه.

 California 19- كاليفورنيا ستيت
state-Fullerton

شهادة يف خربة املستفيد واالستخدامية Usabilityوتركيز الربنامج عىل خربة 
املستفيد عىل االستخدامية، وهذا املقرر هو ليوم واحد فقط ويراه كثريون فرصة 

للتعلم أكثر منه موضوع Topic ويمكن أن حيصل عليه الشخص بطريقة مستقلة 
وهو خيترب عملية تدور حول املستفيد داخل مؤسسته.

20- جامعة كاليفورنيا – لوس 
 University of أنجلوس

California. Los Anglos

توسيع يف املعرفة Extension ويتضمن تصميم خلربة املستفيد عىل الويب وهو جزء 
من تصميم فنون االتصال يف برنامج تنويري Extension وهي شهادة يف التفاعل 

.Advanced web & Interactive والويب املتقدم

21- أمريكا كونيكتيكيت 

جامعة والية جنوب كوينك U.S.A. Connecticut قسم علوم املعلومات 
واملكتبات: عامرة املعلومات: هذه دراسة معمقة للمفاهيم واملامرسات اخلاصة 

بعامرة املعلومات )IA( فعىل الطالب استيعاب اإلنتاج الفكري املتوفر عن املجال 
ثم بناء مواقع للويب لتناول قضايا حمددة يف علم املعلومات واملكتبات اعتامدًا عىل 

أفضل املامرسات.
22- كولورادو- أمريكا 

 U.S.A. Colorado: University

 of Colorado at Denver

& Health Sciences

مقرر يف اختبار االستخدامية Usability كجزء من شهادة يف الدراسات العليا يف 
االتصال الفني واملهني: ويعد هذا الرتكيز الطالب لتناول االحتياجات املعلوماتية 

للمستفيدين مع تطور وإدارة تكنولوجيات املعلومات بام ىف ذلك الشبكات 
واملصادر املعتمدة عىل الويب وهناك برنامج مقرتح لعامرة املعلومات يقدم ضمن 

هذه الدراسة.

23- جورجيا- أمريكا مدرسة 
األدب واالتصال والثقافة 

اإلنسانية

 Georgia Tech School of Literature Communication and Human

)Culture )HCl ماجستري العلوم يف التفاعل بني اإلنسان واحلاسب ويقدم الربنامج 
املامرسات واملهارات املتعددة التخصصات والفهم األسايس والنظري الذي حيتاجه 

الدارس للوصول إىل القيادة يف التصميم والتطبيق والتقييم لواجهات التعامل مع 
احلاسب للمستقبل.

24- جورجيا- أمريكا مدرسة 
األدب واالتصال والثقافة 

اإلنسانية

Georgia tech School of Literature Communication and Human Culture

ماجستري ودكتوراه للربامج العلمية يف جمال امليديا الرقمية.

25- كلية سافانا للفنون والتصميم
متنح الدرجات التالية B.A/B.F.A/M.A/M.F.A ومتنح هذه الدرجات 

والشهادات يف برنامج التصميم التفاعيل وتطور األلعاب والتفاعل )التخصص 
الفرعي هو التصميم التفاعيل ويشمل عامرة املعلومات(.
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26- معهد البوليتكنيك اجلنويب 
للوالية

 Southern Polytechnic State

ماجستري العلوم يف التصميم واالتصال للمعلومات وهذا برنامج شامل عىل اخلط 
املبارش ويسمح للطالب يف السيطرة عىل املهارات التي حيتاجها تصميم املعلومات 

إلدارة األعامل والتكنولوجيا املعارصة واستخدام الرسومات وتكنولوجيا االتصال 
بفاعلية، مع التخطيط وإنشاء مرشوعات إدارة األعامل واالتصال والتصميم 

ملحتوى الويب ويضم املقرر دراسات عن عامرة املعلومات.

27- معهد البوليتكنك اجلنويب 

 Southern Polytechnic State

شهادة متقدمة يف تطوير املحتوى، ومتنح هذه الشهادة ملن سبق احلصول عىل درجة 
متقدمة يف االتصال الفني أو أي حقل قريب، وتتطلب هذه الشهادة عدد )18( 

ساعة معتمدة يف برنامج كامل باخلط املبارش ومعرتف هبا يف حقل عامرة املعلومات 
وإدارة املحتوى وتصميم املحتوى، وحيتوي املقرر عىل دراسات يف عامرة املعلومات.

28- جامعة فالدوستاستيت 

Valdosta State university

ومتنح هذه اجلامعة ماجستري يف علم املكتبات واملعلومات ختصص عامرة املعلومات 
وحيتوي املنهج عىل النظرية والتطبيق لتصميم مواقع الويب لتوصيل املعلومات 

الفعالة، مع دراسة التنظيم والتوصيف Labeling واملالحة والتكشيف.

29- الينوى – أمريكا جامعة ديبول 
كلية احلاسبات وامليديا 

الرقمية

Depaul University. College of Computing and digital Media

عامرة املعلومات وتصميم صفحة التفاعل، استخدام القوائم Menus والتوصيفات 
Labels وضوابط االستخدام، تركيب املعلومات من أجل املالحة والتمثيل، اختيار 

ووضع الضوابط للمستفيد من تدفق املهمة املناسبة عىل صفحات الويب.

30- معهد الينوي للتكنولوجيا

Illinois Institute of Technology

ماجستري العلوم يف عامرة املعلومات، وهو برنامج يزيد ويعظم من حمور االتصال 
الفني باملفاهيم املتخصصة، واملهارات وأدوات التصميم باستخدام وإدارة مواقع 

.CD-Rom الويب وامليديا املرتبطة مثل األقراص املكتنزة

31- إنديانا: أمريكا جامعة إنديانا 
 يف بلومنجتون 

مدرسة االنفورماتيكا

 Indiana University Bloomington School of Information>s. Master of

Science in )HCL(
ماجستري علوم يف تفاعل اإلنسان مع احلاسب حيث جيمع الربنامج بني معرفة 

تفاعل احلاسب واإلنسان مع الرتكيز القوي عىل التصميم.

 32- جامعة إنديانا بلومنجتون 
مدرسة علم املكتبات 

واملعلومات مقررات عامرة 
املعلومات

 Indiana University Bloomington

ماجستري يف علم املكتبات واملعلومات مع التخصص يف إدارة تكنولوجيا املكتبات 
والربنامج لديه واحدًا من أطول املقررات يف عامرة املعلومات حيث يتم تدريسه كل 
عام منذ عام 2001م، عامرة املعلومات من أجل الويب فضاًل عن مقررات التفاعل 

بني احلاسب واإلنسان.
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 33- إيوا: أمريكا 
جامعة إيواستيت

 Iowa State University

برنامج تفاعل اإلنسان واحلاسب )برامج ماجستري وشهادة( احلصول عىل الشهادة 
واملاجستري يف نفس الوقت.

 34- ماريالند: أمريكا
جامعة بالتيمور

University of Baltimore

دكتوراه يف تصميم االتصال تتطلب معظم املقررات يف ماجستري تصميم التفاعل 
عامرة املعلومات والدراسة يف نفس القسم.

35- جامعة بالتيمور
University of Baltimore

ماجستري يف تصميم التفاعل وعامرة املعلومات.

36- ماساشو ستس: أمريكا 

U.S.A. Massachusetts

ماجستري العلوم يف تصميم املعلومات للعوامل اإلنسانية حيث يتعلم املهنيون 
مداخل ابتكارية )MSHF ID( لتطوير املنتجات وتكامل األهداف بني إدارة األعامل 

واملستفيد النهائي.

37- كلية بنتىل 
شهادة خربة املستفيد 

 User Experience Certificate / UX Certificate

38- كلية بنتىل 
شهادة خربة للمعسكر

 User Experience Boot Camp

39- سيمونز، بوسطن املدرسة 
العليا لعلم املكتبات 

)G.SLIS( واملعلومات

Simmons College. Boston. MA

يتضمن املقرر تطوير الويب وعامرة املعلومات كمقرر اختياري كجزء من درجة 
ماجستري العلوم.

40- جامعة ميتشجان مدرسة 
املعلومات 

University of Michigan. State. Master of Science

ماجستري العلوم يف املعلومات.

41- أمريكا مدرسة املعلومات 
 جامعة ميتشجان

 State برنامج متعدد التخصصات للدكتوراه بني جامعتي ميتشجان وجامعة والية
University Wayne عن التصميم الذي يدور حول احلوافز.

Incentive – Centered Design

 Game وهذا برنامج جديد متعدد التخصصات يستخدم نامذج نظرية املالعبة
Theory كنقطة بداية لتحليل التفاعالت اإلسرتاتيجية، ويأخذ أعضاء هيئة 

التدريس نظرة واسعة للحوافز الذاتية مستعينة بالنظريات االقتصادية والنفسية 
واالجتامعية وعلم احلاسب بالنسبة للنظم اهلنديس

42- جامعة وين للوالية ديرتويت

Wayne State University. Detroit

ماجستري علم املكتبات واملعلومات يف عامرة املعلومات بث املعلومات عن تأثريات 
املتن Context واملحتوى واملستفيد وربطة بتطور مواقع الويب باستخدام الكتابة 

الفنية وتقديمها وإعدادها.



التعليم والبحث العلمي في مجال عمارة المعلومات مع خريطة تعليمية في دول العالم

220

املؤهل )التخصص(الدولة ) اجلامعات واهليئات (

 43- نيوجرييس
معهد تكنولوجيا نيوجرييس

New Jersey Institute of Technology

شهادة يف تطبيقات االتصاالت الفنية وهذا الربنامج يشمل مقرر يف إدارة املحتوى 
وعامرة املعلومات ومتاح عىل املوقع وعىل اخلط املبارش.

44- جامعة راجترز

 Rutgers University

Mini-MSE human Computer Interaction

برنامج يف تفاعل اإلنسان مع احلاسب وهي شهادة جديدة يف تفاعل اإلنسان مع 
احلاسب )HCL( حيث يقدم املعرفة املحورية واملهارات للمهنيني املعارصين ويبني 

دور هذا التفاعل يف عملية الربجمة وما وراءها من علم النفس واالجتامع والذي 
يرشد يف تصميم املستفيد ويبني األساليب الفنية املشرتكة يف صناعة واجهات 

التعامل.

45- جامعة راكريس

 Rutgers University

ماجستري يف إدارة األعامل ويتناول إدارة تكنولوجيا املعلومات من منظور املدير 
اإلسرتاتيجي وحتليل نظم تكنولوجيا املعلومات التنافسية والتعاونية والعالقات 

بني تكنولوجيا املعلومات والرتكيب الصناعي ومنتجات املؤسسة وخدماهتا وبيئتها 
التنظيمية فضاًل عن تصميم عامرة املعلومات وإدارة املعلومات وتقييم استثامرات 

تكنولوجيا املعلومات.

46- جامعة راكريس

 Rutgers University

ماجستري إدارة أعامل والعلم ويتناول تركيز تصميم خربة املستفيد ويستخدم عامرة 
املعلومات كموضوع رئيس يف وصف الرتكيز واهلدف من ماجستري إدارة األعامل 

والعلم مع الرتكيز عىل تصميم خربة املستفيد )UXP( هو تدريب الطالب عىل 
املهارات األساسية لتصميم واجهات التعامل املعتمدة عىل احلاسب سواء بالنسبة 

لصفحات الويب أو اجلوال وغريها.

47- نيويورك: أمريكا معهد برات

Pratt Institute

يقدم ماجستري علم املكتبات واملعلومات وتتضمن املقررات عامرة املعلومات 
وتصميم التفاعل اعتامدًا عىل مبادئ عامرة املعلومات وتصميم التفاعل ومن جماالت 

علم املعلومات والتصميم والفن وامليديا وعلم النفس وذلك لتزويد الطالب 
بمنهجه موحدة يف التفكري لتصميم املعلومات والتفاعل مع االهتامم بامليديا اجلديدة 

بصفة عامة والويب بصفة خاصة أما املقررات القريبة فهي
املعلومات. سلوك اإلنسان –  •

االستخدامية للمعلومات الرقمية. • 
تنظيم املعرفة. • 
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48- معهد بولتكنيك رينسالر

Rensselaer polytechnic Institute

ماجستري العلوم يف تفاعل اإلنسان واحلاسب )HCL( تقديم مقررات عامرة 
املعلومات عىل املستوى اجلامعي يف مرحلة البكالوريوس ويقدم قسم اللغة واألدب 

واالتصال درجة املاجستري يف تفاعل اإلنسان مع احلاسب )HCl( وهناك مقرران 
يف مرحلة البكالوريوس بعنوان: كفاءة عامرة املعلومات لبكالوريوس االتصال 

مع الرتكيز عىل تصميم الويب والتحليل لتطور املحتوى من أجل الويب وتصميم 
التفاعل، ودراسة نظرية وتطبيق اهليربميديا، كام أن مدرسة اإلنسانيات والفنون 

والعلوم االجتامعية تقدم مقرر عامرة املعلومات يف برنامج البكالوريوس لالتصال.

49- مدرسة الفنون املرئية 

School of Visual Arts

ماجستري الفنون اجلميلة يف تصميم التفاعل حيث يتدرب الطالب عىل البحث 
والتحليل ومفاهيم التصميم يف إدارة األعامل واإلطار الثقايف واالجتامعي والفنون 

اجلميلة )MFA( يف برنامج تصميم التفاعل لتشكيل احلياة اليومية.

50- جامعة الوالية يف نيويورك 
أوسوجيو

State University of New York. Oswego

حيتوي برنامج تصميم امليديا املتعددة واهليربميديا مقدمة يف عامرة املعلومات.

51- نورث كارولينا: أمريكا

University of North Carolina

مدرسة علم املعلومات واملكتبات 
مقرر تصميم واجهات التعامل مع املستفيد سيقدم املبادئ األساسية املتصلة 

بتصميم واجهات التعامل اإلنساين لنظم املعلومات املعتمد عىل احلاسب، 
واملوضوعات الرئيسة تشمل خصائص املستفيدين لنظم املعلومات وكذلك طرق 

تقويم تصميم التفاعل واملقرر حيتوي وحدة “عامرة املعلومات”.

52- أوهايو – أمريكا جامعة والية 
ِكْنت

Kent State University

ماجستري العلوم يف عامرة املعلومات وإدارة املعرفة.
هذا برنامج يقدم عىل اخلط املبارش )online( منذ أبريل عام 2001م وقد تم افتتاح 

أكرب خمترب SlIS يف والية ِكْنت خلدمة البحث يف ماجستري عامرة املعلومات وإدارة 
املعرفة بالعتاد والربامج الالزمة.

53- أورجيون: أمريكا جامعة 
أورجيون، ايوجني 

The University of Oregon. Eugene

درجة ماجستري العلوم يف إدارة املعلومات التطبيقية وهو مصمم إلكساب املهنيني 
املهارات يف إدارة املعلومات وتصميم املعلومات وإدارة األعامل والبحوث 

التطبيقية.

54- جامعة كارينيجى ميلون مركز 
تفاعل اإلنسان مع احلاسب 

Carnegie Mellon University. Human Computer Interaction Institute

يقدم ماجستري يف تفاعل اإلنسان واحلاسب )HCl( فضاًل عن مقرر رئيس يف 
مرحلة البكالوريوس ويَدرس يف الربنامج أعضاء هيئة تدريس من علم احلاسب / 
التصميم / علم النفس / علوم اجتامعية واختاذ القرار / الروبوت وإدارة األعامل 

كام يركز الربنامج عىل وجوه التطبيق اإلسرتاتيجي والبحث والتصميم.
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55- جامعة كارينيجى ميلون 
مدرسة التصميم

Carnegie Mellon University. School of Design

ماجستري يف تصميم التفاعل والنموذج املتبع باملدرسة يضم فروق متعددة 
التخصصات للعمل يف ختطيط وتصميم وتطبيق ودعم املنتجات واخلدمات والنظم 
التي تستجيب لرغبات واحتياجات األفراد وهذا النموذج املطبق يف كارنيجي يعترب 

رائدًا ومطبق يف أنحاء خمتلفة من العامل كمعيار للتصميم.

56- جامعة كارينيجى ميلون 
 مدرسة التصميم 

ماجستري تصميم يف ختطيط 
االتصال وتصميم املعلومات

 Carnegie Mellon University. School of Design: Master of Design in
Communication Planning & Information Design

مدة دراسة املاجستري سنتان، حيث حياول الطالب التعرف عىل فنون جديدة 
لالتصال والتعامل بني الكلامت والصور يف امليديا التقليدية واالبتكارية، التي جتمع 

بني اجلوانب املرئية واجلاملية.

57- سوث داكوتا. أمريكا جامعة 
سوث داكوتا

 South Dakota State University

متنح بكالوريوس علوم يف الفنون الرقمية والتصميم لعامرة املعلومات، ومقرر عامرة 
املعلومات إجباري لتصميم الويب واإلنتاج.

58- تكساس: أمريكا مدرسة 
املعلومات بجامعة تكساس 

يف أوستن 

 The School of Information of the University of Texas at Austin.
Master of Science in Information Studies

ماجستري العلوم يف دراسات املعلومات حيث تركز الدراسة عىل عامرة املعلومات 
فضاًل عن اسرتجاع املعلومات وإدارة املعرفة والويب الداليل.

59- واشنطن د.س: أمريكا 
مدرسة علم املكتبات 

واملعلومات

 Catholic University of America

دراسة عامرة املعلومات التي تعتمد عىل عدة جوانب بام يف ذلك علم املكتبات، علم 
احلاسب، واالنفورماتيكا االجتامعية وتصميم املعلومات والتصميم املرئي وعلم 

النفس اهلنديس ويعكس مقرر عامرة املعلومات التعدد التخصيص 

60- واشنطن: أمريكا جامعة 
واشنطن للوالية برنامج 

امليديا االبتكارية والثقافة 
الرقمية

Washington State University

بكالوريوس اآلداب يف التكنولوجيا الرقمية والثقافية ويتضمن أهداف املقرر ما ييل: 
رشح املبادئ الرئيسة لعامرة املعلومات، إدارة املعرفة لكل من اسرتجاع املعلومات 

واألغراض اإلرشيفية واختيار عامرة املعلومات املناسبة لألوضاع املختلفة.

61- جامعة واشنطن مدرسة 
املعلومات

The University of Washington )i school(
ماجستري يف علم املكتبات واملعلومات وعامرة املعلومات يتضمن الربنامج أيضًاً 

برنامج يف إدارة املعرفة كام يتضمن مقررًا عن عامرة املعلومات، ويقدم هذا الربنامج 
بصفة دورية.
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62- جامعة وسكونسن مدرسة 
ماديسون لدراسة املكتبات 

واملعلومات

 The University of Wisconsin Madison library and Information studies

& Information Architecture

هذا ويبني الربنامج كيفية حتويل مفاهيم علم املكتبات التقليدي عن تنظيم 
املعلومات واملستفيدين إىل التحول إىل تطبيق تصميم وتقييم الويب فضاًل عن 

التعرف عىل االستخدامية Usability واملالحة وختطيط وإدارة املرشوع.

63- جامعة وسكونسن ميلوكى 
مدرسة دراسات املعلومات

The University of Wisconsin. Milwauki

تقدم بكالوريوس العلوم يف علم وتكنولوجيا املعلومات ومن بينها ثالثة مستويات 
.I. II. III لعامرة املعلومات

64- جامعة وسكونسن ميلوكى 
مدرسة دراسات املعلومات

The University of Wisconsin. Milwauki

تقدم أيضًاً ماجستري علم املكتبات واملعلومات ويعترب عامرة املعلومات وتنظيم 
املعرفة جزءًا من هذه الدرجة.

نتائج الدراسة: 

هذه النتائج هي إجابة عن التساؤالت التي وضعها الباحث يف بداية دراسته: 

عن تعريف عامرة املعلومات فقد تبني من خالل الدراسة أنه ليس هناك اتفاق بني خمتلف الباحثني  1 .
يف املجال عىل تعريف واحد، ويمكن أن يسجل الباحث بعض ما يراه يف تعريف هذا املصطلح 
وبخاصة تعريف مورفيل وروزنفيلد Morville& Rosenfeld حيث عرفا عامرة املعلومات بأهنا 
 Find والبحثية ،Usability فن وعلم تشكيل منتجات وجتارب املعلومات لدعم االستخدامية
والعامرة  بالتصميم  اخلاصة  املبادئ  ربط  حموره  ممارسة  وجمتمع  بارز  ختصص  أهنا  كام   ،ability

.Landscape Digital بالطبيعة الرقمية

ومن تعريف املوسوعة احلرة يرى أن عامرة املعلومات كفن للتعبري: 
عن بدايات التعليم يف عامرة املعلومات وارتباطاهتا، ويرى الباحث أن هذه البداية كام جاءت  - 
يف كتاب مورفيل وروزنفيلد أن املتقدمني لنيل الدرجات يف عامرة املعلومات كان معظمها من 

احلاصلني عىل الدرجة العلمية يف ختصص املكتبات واملعلومات.
وبالنسبة للبحوث العلمية فعامرة املعلومات ال حتدث يف فراغ ألن تصميم مواقع الويب املعقدة  2 .
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تتطلب فريقًا من التخصصات املتداخلة تضم مضمون الرسومات، ومطورو الربامج، ومديرو 
املحتوى، ومهندسو االستخدام وغريهم.

ويظهر ذلك يف ما انتهى إليه الباحث أندرو ديلون Andrew Dillon.2000 من أن التخصصات التالية 
أساسًا تتصل بعامرة املعلومات مثل التعليم، علم احلاسب، علم املعلومات، هندسة الربامج، التصميم 

الصناعي املختص بالرسم، علم النفس التنظيمي، علم االجتامع واألنثروبولوجيا، والعلم املعريف.

هذه  يف  جاء  كام  للباحث  تبني  فقد  الرقمية  واملكتبات  املعلومات  عامرة  بني  الربط  حيث  من  3 .
الدراسة أن هناك ثالثة مقررات حديثة أمجعت عليها معظم اجلامعات املتطورة وهي: 

املكتبات الرقمية وإدارة املعرفة وعامرة املعلومات، وكام كانت الدراسات عديدة يف اإلنتاج الفكري  - 
للربط بني عامرة املعلومات وإدارة املعرفة فقد فضل الباحث اإلشارة إىل بحوث فريدة تتصل بالربط 

بني عامرة املعلومات واملكتبات الرقمية وبيان األبعاد املختلفة للعالقات والربط بينهام.
أما بالنسبة خلريطة اجلامعات واهليئات التي تقدم مقرر عامرة املعلومات فقد تبني من اجلداول  4 .
 ،) والدكتوراه  للامجستري   ( العلمية  الرسائل  ضمن  يدخل  املعلومات  عامرة  مقرر  أن  السابقة 

فضاًل عن بعض الدبلومات التي تقدمها بعض اجلامعات املختلفة.
التي  والدول  األمريكية،  املتحدة  الواليات  جانب  إىل  دول  عرشة  اجلداول  هذه  تناولت  وقد  - 

تضمنتها اجلداول وعدد اجلامعات التي تقدم الربنامج فيها كام ييل: 
اسرتاليا ) 3 - جامعات وهيئات (.

(، السويد  الربازيل )2(، كندا)4(، الدانامرك )1(، اهلند )1(، أيرلندا )1(، إيطاليا)1(، بولندا )1 -
(2(، بريطانيا )1(، أي أن الدول العرش لدهيا عدد )17( برناجمًا يف اجلامعات واهليئات، هذا إىل 

جانب الربامج عىل اخلط املبارش التي تقدمها بعض هذه اجلامعات.
برنامج عامرة  تقدم  التي  اجلامعات واهليئات  العدد األكرب من  األمريكية  املتحدة  الواليات  حتتل  - 

املعلومات إذ وصلت إىل عدد )47( برناجمًا داخل هذه اجلامعات واهليئات.
( جامعة وهيئة باإلضافة إىل أن  أي أن عدد اجلامعات التي تقدم هذا الربنامج يف العامل هي )64 -

بعض هذه اجلامعات تقدم الربنامج عىل اخلط املبارش وعددها )10( جامعات.
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توصيات مهمة: 

تويص الدراسة أقسام املكتبات واملعلومات باجلامعات والكليات العربية، برضورة متابعة وجماراة  - 
اهتامم اجلامعات والكليات األجنبية بمتابعة التطورات احلديثة يف جمال عامرة املعلومات إىل جانب 

املجاالت املعلوماتية املستحدثة.
الحظ الباحث أن بعض السعوديني واملرصيني الذين حصلوا عىل الدكتوراه من الواليات املتحدة  - 
للمهنيني،  املوزعة  واحلوسبة   ،)HCI( واحلاسب  اإلنسان  كتفاعل  جديدة  بمقررات  أوَصوا  قد 
وتطورات اسرتجاع املعلومات، وإدارة مواقع الويب وغريها، إىل جانب عامرة املعلومات، سواء 
اسمها  تغيري  أو  االجتامعية  الدراسات  داخل  احلايل  باسمها  واملعلومات  املكتبات  أقسام  ظلت 
األقسام ضمن وحدات  “ وإعادة هيكلة هذه  املعلومات  أو” دراسات  املعلومات”،  “ علم  إىل 
أكاديمية أكرب مثل كليات علوم احلاسبات، أو اإلدارة، أو الرتبية، أو اإلعالم واالتصال كام حدث 
يف الواليات املتحدة األمريكية وهذه التوجهات والتطورات احلديثة واضحة يف اململكة العربية 

السعودية كمقدمة للتطور يف خمتلف الدول العربية.
املراجع العربية: 

»تطوير تعليم علم املعلومات يف بداية األلفية الثالثة: والرصاع املستمر عىل مشكلة  أمحد أنور بدر )2012(: . 1
اهلوية«، جملة مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض.

» اخصائيو املكتبات واملعلومات كمديري مواقع: دراسة حتليلية ملتطلبات  2 . :)2007 )أكتوبر  عىل كامل شاكر 
التأهيل األكاديمي يف ضوء احتياجات سوق العمل«، جملة املكتبات واملعلومات العربية، س27، ع4، ص47-

.104
»االجتاهات احلديثة ىف برامج املكتبات واملعلومات:  عىل بن سعد العىل وحممد بن مبارك اللهيبى )فرباير 2005(: . 3

نموذج لتقييم املناهج وتطويرها«، جملة مكتبة امللك فهد الوطنية، مج15، ع2، ص256-196.
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