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 واثرها عهى فهم انطانب اجلامعي ادلكتبة انرقمية

 أ.ـ.د دمحم عبج بخيت                                                              

  الجامعة العخاقية 

 السمخز

  مفيـػ السكتبة الخقسية

الجور الفعاؿ الحؼ مغ خالؿ سساتيا، يا، وأىجافو مفيػـ السكتبة الخقسية، ونذأتيا ،  البحثشاوؿ يت
 تتيحو  السكتبات الخقسية لخجمة العسمية التعميسية والسيسا زيادة التحريل العمسي لمصالب الجامعي

واسػتخجاـ ،نتيجة االنفجار السعخفي وتداوج تقشية االتراالت مع ثػرة السعمػمات إلى التصػػيخ 
 مجتسع السعمػمات الخقسي  أحجث التقشيات في إتاحة السعمػمات وذلظ بسا يتػافخ ليا مغ وجػد

 .. وخمرت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج  

Summary 

The digital library and its impact on the understanding of the university 

student 

               The research deals with the concept of the digital library, its 

origins, goals, and features, through the effective role that digital libraries 

provide to serve the educational process, especially increasing the 

educational attainment of the university student, as a result of the 

knowledge explosion and the mating of communication technology with 

the information revolution to development and the use of the latest 

technologies in making information available, including Available from 

the digital information society 

 .The study concluded a set of results 



 

 

 

 

 
 

506 
 

 احباث ادلؤمتر انعهمي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 
 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

)اجملهد اخلامس(  2020كانىن االول  16-17  

 

 السقجمة
معالجة  ثػرة متدايجة في مجاؿ السعمػمات والتقشيات السدتخجمة فػيبالعالع الحجيث  يسخ          

معمػمات  تسثل في استخجاـ مشطػماتت ىحه السعمػمات لتيديخ الحرػؿ عمييا واستخجاميا،
إلكتخونية فيسا يتعمق  واستبجاؿ الػسائل التقميجية بػأخخػ متعجدة في تدييخ العسل داخل السكتبات، 

بث السعمػمات واالتراؿ  بخدف السعمػمات واستخجاعيا، واالستفادة مغ تقشية االتراؿ فػي
مغ خالؿ إنذاء شبكات السعمػمات أو  بسخاصج السعمػمات عبخ العالع، والسذاركة في السعمػمػات

وما ارتبط  تسثل أركانيا في الصفخة التي شيجىا عالع االتػراؿتمظ الثػرة التي ت،  االنزساـ إلييا
ججيجة في عالع  بيا مغ تقجـ ىائل في سبل التبادؿ السعخفي، مسا تختب عميو ضيػر وسػائل

ممحػظ في فشػف الشذخ  اإلنتاج السعخفي كالذبكة العالسية لمسعمػمات وما أحجثتػو مػغ تصػػر
السكتبات اإللكتخونية. والسكتبات الخقسية.  لكتخونيػة ومػغ ثػعااللكتخوني وضيػر مرصمح الكتػب اال

 السعخفية  الشتيجة السشصكية التي تختبت عمى ىحه الثػرة
  أىسية البحث 
في خجمة العسمية التعميسية   فعاؿ تكسغ أىسية البحث في  أف السكتبات الخقسية ليا دور      

 تسييج الصخيقوالسيسا زيادة التحريل العمسي لمصالب الجامعي، وكحا 
ا مسػضػعشا برػرة عمسية ، سساثمة لسػضػعات السالتتشاوؿ إجخاء عجد مغ الجراسات التي  عأماػ 

 .والبحثي  عخفيلساكع اخ الت   تحقيقع في ىيدا
  سبب اختيار السػضػع 

االنفجار السعخفي وتداوج تقشية االتراالت مع ثػرة السعمػمات إلى التصػػيخ أدػ          
مجتسع السعمػمات  واسػتخجاـ أحجث التقشيات في إتاحة السعمػمات وذلظ بسا يتػافخ ليا مغ وجػد

والتبادؿ أمخ  األدوات  متاحة ويػديخةباتت الشطخة البحثية إلى عالع السعخفة. و  قج تغيختالخقسي ، ف
لمدعي وراء الػقػؼ عمى  والشذخ أيدخ مغ سابقة عبخ شكبات السعمػمات ذلػظ كمػو دفعشػا يديخ

الخقسية، نطخا  إلى عجد السكتبات  ػي مفيػـػ السكتبػاتفكل ججيج في ىحا السجاؿ، والبحث 
لمسدتفيجيغ والباحثيغ عغ السعمػمة، وىحه السكتبات  التقميجية عػغ تقػجيع خػجمات ججيػجة متصػػرة

ومعصياتو وأدواتو السختمفة ىي التي تبجو أكثخ جاذبيػة وواقعيػة  لتي فخضيا التصػر التقشي بأبعادها
 السدتفيجيغ لسختمػف شػخائح
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  البحثأىجاؼ: 
 .إنذائيا  مبخراتمفيـػ السكتبة الخقسية، وأىع  تػضيح .1
 أىجاؼ السكتبات الخقسية،و سساتيا، ومسيداتيابياف  .2
   لخصج خرائز ، عمى السشيج التاريخي والسشيج الػصفيالبحث اعتسج :البحث مشيج

 .البحثمػضػع 
  خصة البحث 

لستصمبات متصمبات البحث   جاءت خصتو مقدسة عمى مبحثيغ بعج السقجمة كسا يمي: السقجمة 
 مشيجو ، خصتو، أىجافو وفييا : اىسية السػضػع، سبب اختياره ، 

 السبحث األوؿ :مفيـػ السكتبة الخقسية وأسباب نذأتيا ، وأىجافيا  

  ياالسبحث الثاني : سسات السكتبة الخقسية،  مسيداتيا ، ومبخرات

 الشتائج التي تػصل الييا البحث . : وتذتسل عمى أىع, الخاتسة

 ومغ ثع ثيت بالسخاجع التي استقى البحث مادتو مشيا .

 

 

 السبحث األوؿ
  ياأىجافو ،  تياالسكتبة الخقسية وأسباب نذأمفيـػ 

       :اوال  : مفيػـ السكتبة الخقسية
 تتبايغ الخؤػ عغ السكتبة الخقسية اعتسادا  عمى ما يجور بخمج الستحجث واىتساماتو        

 فكل لو مشطػره سػاء كاف اختراصيا  بالسكتبات أـ مختز معمػمات أو حاسبا  آليا  أو
 .1ناشخا  لجورية عمسيةمعمسا  أـ 

مختمف  فالسكتبات الخقسية تذكل مؤسدات ونطع قػاعج بيانات ضػخسة تحتػػؼ عمػى
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البيانات  مرادر السعمػمات السخدنة، ونطع االستخجاع الذاممة التػي تعػالج ببخاعػة
ومتحخكة(،  الخقسية عبخ الػسائط الستعجدة )نرػص، صػػر، أصػػات، رسػػـ ثابتػة

السختمفة،  فيج في تعاممو مع السعمػمات الستػافخة عمى شبكات السعمػماتوتجعع السدت
ىحا السرصمح مغ السرصمحات الحجيثة التي دخمت حػسبة السكتبات،  ومشيا اإلنتخنت

ىػ لمتعا مل والديصخة عمى الكع اليائل مغ مرادر السعمػمات الخقسيػة  وضيػػره
نتخنت والتي أصبحت تؤثخ فػي عسميػة التي أصبحت متاحة عبخ شبكة اإل واإللكتخونيػة

 .2واالستخجاع البحػث
األساس أو الػسيمة السدتخجمة لتحجيج واستخجاـ وحفػع  ويعشي مرصمح السكتبة الخقسيػة 

ومرادر السعمػمات الخقسية أو البيانات السرسسة السشذأة أو السعجة لتصػػيخ  السحتػيػات
تعشي تمظ السكتبة التي تقتشي مرادر  فيي، رقسية وكيفية الحرػؿ عمييا  مجػاميع

رقسية، سػاء السشتجة أصال  في شكل رقسي أو التي تع تحػيميا إلى الذكل  معمػمات
وال تدتخجـ مرادر تقميجية مصبػعة بغس الشطخ عغ أف تكػف متاحة عمى  الخقسػي،
لػلػج أو ال، وتجخؼ عسميات ضبصيا بيميػجخافيا  باستخجاـ نطاـ آلي، ويتاح ا اإلنتخنت

 3إلييػاعغ شخيق شبكة حػاسيب سػاء كانت محمية أو مػسعة أو عبخ شبكة اإلنتخنػت 
 ومغ خالؿ االشالع عمى أدبيات السػضػع، وجج أف ىشاؾ عجة تعخيفات ومفاليع

 :متجاخمة لمسكتبة الخقسية، مغ أبخزىا
 السػارد السعمػماتية التي تذسل الكادر الستخرز، ىي عبارة عغ مؤسدات تػػفخ .1

ومعالجتيا وتػزيعيا وحفطيا، وضساف استسخاريتيا  الختيار وبشاء السجسػعات الخقسيػة
 .4واقترادية لجسيػر مغ السدتفيجيغ وانديابيا وتػفيخىا بصخيقة سػيمة

واألدوات والسرادر واإلجخاءات ذات الرمة بإدارة السحتػػ فػي  ىػي  مجسػعػة التقشيػات .2
 .5اإللكتخونية بيئػة السعمػمػات

بيا مجسػعة ال بأس بيا مغ السرادر الستاحة في شكل  السكتبة الخقسية ىي مكتبػة .3
السػاد السصبػعة ورقيا  أو فيمسيا  ويتع الػصػؿ إلييا عبػخ  مقخوء آليا  في مقابل كل مػغ

 6.الحاسػبات
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مرادر معمػمات رقسية، سػاء السشتجة أصال  في شكل رقسي أو  تمظ السكتبة التػي تقتشػي .4
الذكل الخقسي، وتجخؼ عسميات ضبصيا بيميػجخافيا  باستخجاـ نطاـ  تع تحػيميا إلػىالتي 

 آلي، ويتاح الػلػج
 7 إلييا عغ شخيق شبكة حػاسيب سػاء كانت محمية أو مػسعة أو عبخ شبكة اإلنتخنػت

 مجسػعة مشطسة مغ السعمػمات، ترحبيا بعس الخجمات، حيث تكػػف السعمػمػات أنيا .5
 رقسية ومتاحة عبخ إحجػ الذبكات. وتتفاوت السكتبات الخقسية فػي مخدنة في أشكاؿ

 حجسيا مغ مكتبات بالغة الرغخ إلى أخخػ بالغة الزخامة، كسا أنيا يسكغ أف تدتخجـ
 8.أؼ نػع مغ أجيدة الحاسبات وأؼ بخمجيات مالئسة في ىحا الرجد

الحتزاف  البيئػة السثاليػةىي  ومغ خالؿ التعخيفات اآلنفة الحكخ ندتشتج أف اإلنتخنت تعج
السعمػمات عمى  وإتاحة الجخػؿ إلى السكتبات الخقسية التي تقػـ بتػػفيخ أوعيػة ومػرادر

بحيث تتيح  وسائط رقسية مخدنة في قػاعج معمػمات مختبصة بػذبكة اإلنتخنػت،
 لمسدتفيجيغ االشالع والحرػؿ عمى ىحه األوعية مغ خالؿ نيايات شخفيػة

 السعمػمات الخاصة بالسكتبة، وبيحه الصخيقة تتيح لمسدتفيجيغ االشػالع مختبصة بقػاعج
 والحرػؿ عمى أوعية ومرادر السعمػمات في أؼ وقت، ومغ أؼ مكاف تتػػافخ فيػو

 .9نيايات شخفية مختبصة بتمظ القػاعج السعمػماتية 
بحثيا يكػف ليا معشى اجتساعي وتقشي وقانػني وفشي التي تعػؽ  وىشاؾ بعس الكمسػات .6

تخررات مختمفة، وىشاؾ العجيج مغ الكمسات البديصة التي تحسل  بيغ أشػخاص لػجييع
االسػتخجاـ  مغ مختري الحاسبات والشاشخيغ والسحاميغ، ِإْذ إف معاني مختمفة لكػل

يختمف عغ االستخجاـ الستخرز كسا أف اختالؼ المغة اإلنكميدية فػي  الػذائع لإلنكميديػة
ولكغ تبقى السرصمحات األكثخ انتذارا  لمسكتبة الخقسية   10ا  في السعانيتشػع العػالع خمػق

 :ىي
مرادر معمػمات  ىي التي تدتخجـ خميصا  مػغ التقشيػات مػع  :السكتبة اإللكتخونية   .1

 . 11الذبكات الستشػعة تقميجية كالكتب الػرقية واإللكتخونية كػاألقخاص السجمجػة أو
لعجد مغ السكتبات الخقسية ومغ  ىي مكتبات تذكل روابػط ) السكتبات االفتخاضية)التخيمية .2

الباحث بالزخورة أيغ مرجر الخجمة،  السؤسدات لتقجيع خجمة معيشة مغ دوف أف يعخؼ
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واستخجاعيا بالصخائق اإللكتخونية الحجيثة وىي  وتتع فييا معالجة السعمػمػات وتخديشيػا
 12.مكاف في الػاقع مػجػدة عمى اإلنتخنت وليذ ليا

ىي مكتبة بيا مجسػعة ال بأس بيا مغ السرادر الستاحة في شكل السكتبة السيجشة : .3
ويتع الػصػؿ إلييا عبخ  مقخوء آلي ا )في مقابل كل مغ السػاد السصبػعة ورقيا أو فيمسي ا،

الحاسبات. وىحا السحتػػ الخقسي يسكغ االحتفاظ بو محمي ا أو إتاحتو عغ بعج عغ شخيق 
يي  أشكاؿ حجيثة مغ نطع استخجاع السعمػمات أو نطع السعمػمات ف  .شبكات الحاسبات

التي تجعع إنتاج السحتػػ الخقسي واإلفادة مشو والبحث فيو. فيسا يخاىا البعس مجسػعة 
التقشيات واألدوات والسرادر واإلجخاءات ذات الرمة بإدارة السحتػػ في بيئة السعمػمات 

  .13اإللكتخونية
بانيا مشطسات :    يسكغ أف ندتخمز تعخيفا  لمسكتبة الخقسية ومغ التعخيفات الدابقة 

السعمػمات وبشائو  تقجـ مرادر السعمػمات بسداعجة األشخ الستخرة في اختيار ليكل
وتييئة الػسائل السداعجة لمػصػؿ إلييػا والحفػاظ عمييػا وتأكيػجالتػاصل واالستسخارية لبشاء 

الخقسية، لكي تربح جاىدة ومتػافخة  ةجػدة بالصخيقالسجاميع وتصػيخىا بكل السعمػمات السش
 . 14األوساط االجتساعية ذات العالقة بذكل اقترادؼ لمسدتفيجيغ؛ وذلظ عػغ شخيػق

 :أسباب نذأة السكتبة الخقسية ثا نيا  : 
جػاءت نتيجػة  لعل بجاية ضيػر السكتبات الخقسية عمى أرض الػاقػع فػي أوائػل التػدعيشيات

التكشػلػجيات الحجيثة في مجاؿ السكتبات والسعمػمات، وأبخزىا  اـ تصبيقػاتتعػجد اسػتخج
التي تأتي في مقجمتيا شبكة اإلنتخنت التي أحجثت تغييخات وتصػرات  تكشػلػجيػا االتػراؿ

العسل الفشي في السكتبات وفي نػعية الخجمات التي تقجميا لمسدتفيجيغ،  فػي إجخائيػات
ا ىحه الذبكة في مجاؿ الشذخ واإلعالـ قج جعمتيا أحج السػارد التي أحجثتي ولعل الصفػخة
تػفخ كسيات ىائمة مغ مرادر السعمػمات مسا أدػ إلى اإلسخاع فػي وتيػخة  السيسة التػي

 السعمػمات عمى اشكاؿ متعجدة وبصخيقة مختمفة، ىحا مػا دفػع السكتبػات والييئػات انتػاج
 االستفادة مغ اإلمكانيات الػاسعة التي تقػجميا التػثيكية إلى بحؿ جيػد حثيثة مغ أجل

 ىحه الذبكة؛ وذلظ بالبحث عغ األساليب والصخائق الشاجحة مػغ أجػل الػتحكع فػي
 السعمػمات التي تتجفق فييا يػميا  ؛ واالستغالؿ األمثل ليا، وقج نتجت عغ ىحه الجيػػد
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سكتبػات الخقسيػة عمى التغييخ في اسسيا فأصبحت تػدسى ال نطع حجيثة، ومغ ثع
 15أوالسكتبات االفتخاضية التي بجأت تحل ولػ جدئيا  محل السكتبات التقميجية )الػرقية(

شكل ضيػر ىحه السكتبات مشعصفا  ميسا  في الػصػؿ إلى السعمػمات وأيزا  في  لقػج 
 بثيا ونذخىا وتبادليا دوف حػاجد زمشية أو مكانية لكػنيا مكتبػات مػرسسة عمػى شخائق

في العقػد  كات االتراؿ التي تدتشج في األساس إلى تقشيات االتراؿ واإلعالـ اآلليشب
التكشػلػجيات الحجيثة في تحػيل حمع السكتبػة الخقسيػة  الثالثػة األخيػخة، سػاعج عػجد مػغ

التكشػلػجيات: ضيػر الحاسبات الخقسية، وعسميات االختػداف  إلػى حكيقػة، ومػغ ىػحه
ػات،وانتذار الذبكات الستصػرة بسختمػف أنػاع ، ووالدة شػبكة اإلنتخنػت الخقسػي لمسعمػم

وتصػر . كسا أف السخونة في عخض السعمػمات لمسدتفيجيغ بصخائق متشػعة  العالسيػة
 السكتبة الخقسية مفزمة وشائعة ومدتخجمة، خرػصا  بعج ضيػػر نطػع الشػرػص جعمػت

 الفيجيػ كػاجية بيانية لمسدتخجـ، حيث واألشكاؿ والخسػـ والحخكة والرػت ولقصات
مغ  تدسح ىحه الشطع باستخجاع اختيارؼ غيخ متعجد بتدمدل لمسعمػمات مغ خالؿ تػليفػة

 . ويتع الخبط بيشيا بسا يػدسى)العقج()الشرػص/ الرػر/ األصػات( التي تجعى 
مخئي السعمػمات بذكل مفرل و  )الػحجات( أو )الخوابط(، ما يتيح لمسدتفيج استخجاع

  16. ومدسػع
اإلنتخنت انبثق  وبػجػد البيئة اإللكتخونية لمسعمػمات التي ازدادْت كسػا  وكيفػا  بتػػافخ شػبكة

السؤسدات التي  مشيا عجة مرصمحات ججيجة في السجاالت الحياتية جسيعيا، ومغ بػيغ
ضيػر  ونتج عشو استفادْت مغ ىحا التصػر التقشي اليائل السكتبات ومخاكد السعمػمػات،

مدسيات ججيجة لمسكتبة مثل مكتبات بال جػجراف ، ومكتبات سصح ومخاكد إدارة 
 والسخاكػدlالسعمػمات السكتػب ،والسكتبػات الػذبكية 

االفتخاضية ،إال أف أشيخ ىحه السػرصمحات  العربية ،والسكتبػات اإللكتخونيػة ،والسكتبػات
بات اإللكتخونية والسكتبات االفتخاضية، السكتبات الخقسية، ىي السكت جسيعػا ، إلػى جانػب

 وقج تحجثت معطع
في تعخيفيا لمسكتبات الخقسية إلى أف تمظ  ىحه السرصمحات عغ خاصية معيشة، وأشػارْت 
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في مخحمة مغ مخاحل  ياالسرصمحات ىي مخدافات لمسكتبة الخقسيػة،وقج ساد كل مش
 17ي السكتباتالحػاسيب ف التصػر التي شيجتيا السكتبات بإدخػاؿ تقشيػة

 ضاىخة السكتبة الخقسية أو السكتبة االفتخاضية ضاىخة ججيجة في عالع تقشيػات وتعج     
 السعمػمات التي تدتخجـ فييا تقشية السعمػمات واالتراالت وأعساؿ الحػسبة بػرػرة
 مكثفة مبذخا  ببدوغ فجخ ججيج في عالع تقشية السعمػمات. وقج جاءت نتيجة لجمج تقشية
 االتراالت وتقشية الحاسب اآللي وما يختبط بو مغ صػشاعات متصػػرة لمبخمجيػات،

  18ويشرب اىتساـ السكتبة اإللكتخونية عمى اإلتاحة ،والخجمة
 :ثالثا  :أىجاؼ السكتبات الخقسية

 :تتسثل أىجاؼ السكتبات الخقسية  في
واستخجاميا،  يسيػاتصػيخ شخائق جسػع مػرادر السعمػمػات اإللكتخونيػة وخدنيػا وتشط .1

 .19وذلظ إلشباع االحتياجات السعمػماتية الستدايجة
 اإلسياـ في إنتاج السعخفة وتقاسسيا واإلفادة مشيا في مجاؿ البحث العمسي، والعسل .2

 20.التجارؼ ، والحفاظ عمى التخاث الثقافي والتعخيف بو
 مجتسعػات معاونة السجتسعات القائسة في قصاعات البحث والتعميع، وتيديخ إنذاء .3

 .ججيجة في تمظ القصاعات
تفيج ىحه السكتبات في إدارة السرادر الخقسية، والتجارة اإللكتخونية، والشذخ  .4

 21والتجريذ والتعمع، وغيخىا مغ الشذاشات اإللكتخوني،
                      

 السبحث الثاني
 سسات السكتبة الخقسية ومسيداتيا ، ومبخراتيا

 الخقسية :اوال  : سسات السكتبة 
خدف السعمػمات وتشطيسيا  أف إحجػ مػاصفات السكتبات الخقسية ىي قجرتيا عمى    

اإللكتخونية ومرادرىا، وقج حجد  وبثيا إلى السػدتفيجيغ مػغ خػالؿ قشػػات السعمػمػات
 :22اإللكتخونية وىي بعس البػاحثيغ أربػع سػسات أساسػية لمسكتبػة

 مرادر البياناتقجرة الشطاـ اآللي عمى إدارة  .1
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 .القجرة عمى ربط متعيج السعمػمات بالباحث السدتفيج مغ خالؿ القشػات اإللكتخونية .2
 قجرة العامميغ عمى التجخل في التعامل اإللكتخوني عشجما يعمغ السدتفيج عغ حاجتػو .3

 .لحلظ
ات التقشي القجرة عمى جسع السعمػمات وتشطيسيا و تخديشيا وتعسيسيا إلكتخونيػا  واسػتيعاب .4

 .الججيجة الستاحة في عرخ اإللكتخونيات
 تتسيد السكتبة الخقسية عغ التقميجية وتتفخد بخرائز وفػائج:ثانيا  :مسيدات السكتبة الخقسية

 : 23نػجدىا في اآلتي 
أو  إنذاء فيارس وكذافات رقسية لمسػاد السكتبية الشفاذ إلى السعمػمات عغ بعج، ِإْذ إف .1

باالشالع عمييا  ائكية إلى الػذكل الخقسػي، يػدسح لمسػدتفيجيغتحػيل السػاد السكتبية والػث
بيغ الجوؿ واألقاليع  مغ أماكغ عسميع أو مشازليع يتخصػف الحػاجد السكانية والحػجود

ويدتصيعػف أف يرػروا أو  ويخترخوف الجيج والػقت، إلى قػػائع مجسػعػة السكتبػة،
 جانا ،يدتعيخوا مقاالت أو أجداء مغ الكتب الستاحة م

االشالع  أو السأجػرة إذا كاف مذتخكا  في السكتبة. كسا يسكغ لعجد كبيخ مػغ األشػخاص
شػاؿ ساعات  عمى الكتاب أو الجورية أو الػثيقة نفديا في الػقت نفدو، كسا أنيا تعسل

 الميل والشيار وشػاؿ أياـ الدشة دوف تػقف.
السكتبية  ػذافات أو السػػادسيػلة االستخجاع وسخعتو، فعشجما تحػؿ الفيػارس والك .2

 دقائق . والػثائكية إلى الذكل الخقسي يسكغ لمسخء استخجاعيا بثػاٍف بجال  مغ عجة
تتيح الشطع الخقسية إمكانية االستخجاـ الفعاؿ لمسرادر السكتبية، حيػث تػػفخ إمكانية   .3

 وسيػلة.  تخديغ مقجار ىائل مغ السعصيات واستخجاعو ويسكغ إضيػاره  بػدخعة
مع  سيػلة االتراؿ والسذاركة، حيث يسكغ تػسيع مجسػعات السكتبة عبخ االتػراؿ .4

 .مكتبات أخخػ، والسذاركة في مرادر السعمػمات ومػاردىا 
 الحج مغ استيالؾ الػرؽ، يسكغ اإلقالؿ مغ استعساؿ الػػرؽ  .5
 حيث تكػف الديصخة عمى أوعية السعمػمات اإللكتخونية سيمة وأكثخ دقة وفاعمية، مػغ .6

استخجاع  وحفطيا وتحجيثيا مسا يػشعكذ عمػى ياتشطيع البيانات والسعمػمات وتخديش
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أمشاء السكتبة الحيغ  الباحث ليحه البيانات والسعمػمات، كسا أف ذلظ سيخفف العػبء عػغ
 .سييتسػف فقط بخوادىا

ألداء  تقميز بعس األعساؿ الخوتيشية، مسا يداعج عمى االستفادة مغ وقػت العػامميغ .7
 األعساؿ األخخػ الزخورية

 .يقل العبء عغ السكتبة الخجمة ذاتية ومغ ثع .8
القشػات  إمكانية إتاحة أشكاؿ ججيجة مغ السعمػمات، قج ال يسكغ تخديشيا وبثيا مغ خػالؿ .9

 التقميجية
 يسكغ تخديشيا برػرة مكتشدة ، والبحث فييا بػدخعة فائقػة .10
مختمف أنحاء العالع مغ  إمكانية الػصػؿ إلى محتػيات مكتبات عالسية وفي .11

 .خالؿ إمكانية استخجاـ الفيارس السحػسبة 
 إمكانية خدف نتائج البحث وتصبيق أساليب استخاتيجيات البحث كافة  خاصػة مػا .12

 يتعمق بتػسيع أو تزييق البحث وصػال  إلى أفزل الشتائج البحثية عغ السػرادر
 .اإللكتخونية 

 البحث التي تسكغ الباحثيغ التػاصل إمكانية تحقيق الخبط مغ خالؿ إجخاءات .13
عالقة  والخبط بيغ مختمف السحتػيات اإللكتخونية والخقسية وتحجيج مػاقػع أخػخػ ذات

 . 24وفائجة بخرػص مػضػع البحث السصمػب
 .25يسكغ ندخيا ألغخاض الحفع دوف أخصاٍء تحكخ .14

 ثالثا : مبخرات السكتبة الخقسية:
اإللكتخونية  اف مرادر السعمػمات الػرقية ستبقى تتعاير مع مػرادر السعمػمػات     

اإللكتخوني  إال أف األخيخة ستكػف ىي الستفػقة والسييسشة في السدتقبل نتيجة الدحف
 :الستشامي والذبكات الستصػرة وذلظ لألسباب اآلتية

الستخاصة أو  ػغ خػالؿ األقػخاصتػفخ لمباحث كسا  ضخسا  مغ البيانات والسعمػمات سػاء م .1
 :26.األخخػ  مغ خالؿ اتراليا بسجسػعات السكتبات ومخاكد السعمػمات والسػاقع
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حيث  تكػف الديصخة عمى أوعية السعمػمات اإللكتخونية سيمة وأكثخ دقة وفاعمية مػغ .2
استخجاع  تشطيع البيانات والسعمػمات وتخديشيا وحفطيا وتحجيث ، مسا سيشعكذ عمى

 :27ليحه البيانات والسعمػمات الباحث
 يدتفيج الباحث مغ إمكانات السكتبة اإللكتخونية عشج استخجامو لبخمجيات معالجػة .3

اإلفادة  الشرػص ولبخمجيات التخجسة اآللية عشج تػافخىا والبخامج اإلحرائية فزال  عغ
 :28مغ إمكانات نطاـ الشز ذؼ الصبيعة االرتباشية والػسائط الستعجدة

جد السكانية والحجود بيغ الجوؿ واألقاليع واخترار الجيج والػقت في تخصي الحػا .4
في  الحرػؿ عمى السعمػمات عغ بعج، وبإمكاف الباحث أف يحرل عمى كل ذلظ وىػ

 .مدكشو أو مكتبو الخاص
اآلخخيغ  تسكغ مغ استخجاـ البخيج اإللكتخوني واالتراؿ بالدمالء في السيشػة والبػاحثيغ .5

 . 29واستخجاعيا واألفكار مع مجسػعات الحػار وتػزيػع االسػتبياناتوتبادؿ الخسائل 
زمغ  تتيح ىحه السكتبات لمباحث فخصة كبيخة لشذخ نتائج بحثو فػر االنتياء مشيػا فػي .6

وىشاؾ العجيج مغ 30.ضاقت فيو السداحات السخررة لمبحػث عمى أوراؽ الجوريات
ي مشيا مػاىػ اقترادؼ ومشيا ما ىػ السبخرات التي دعت إلى التحػؿ إلى السجتسع الخقس

 :31ميشي ومشيا ما ىػ جغخافي وزمشي وأىسيا اآلتي
 .زيادة اإلنفاؽ عمى األوعية التقميجية واستغالؿ الػقت والجيج في عسمية البحث .1
 .حخص السكتبات عمى البقاء في ضل سػؽ خجمات السعمػمات .2
 .زيادة كثافة األوعية التقميجية .3
 مج الخجمة وكدخ الحػاجد الجغخافية قجرة الشطاـ الخقسي عمى .4

 
 
 

 الخاتسة

الحسج هلل الحؼ بشعستو تتع الرالحات، والرالة والدالـ عمى مغ ختع هللا بو الشبػات،    
وعمى آلو  الصيبيغ الصاىخيغ وصحبو الحيغ أزاح هللا بجيػدىع جيػش الكفخ والطالـ والفداد، 
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 وعمى مغ تبعيع بإحداف إلى يـػ السعاد.
دتجسع فييا أىّع نوقفة  لشا ، فإف  الستػاضع  بإتساـ ىحا البحث يشاأف مّغ هللا تعالى عمفبعج 

 : الشقاط التاليةابخز  حراده في 

 ."تعخيفا  اصصالحيا  يتزسغ تحجيج أبعاد مفيػـ "السكتبػةالخقسية البحث تبشي .1
ومسارسات  بػجأت فػي إشػار تصبيقػي ةالعخبي البالدمذخوعات السكتبات الخقسية في  إف .2

الػششي، متأثخة  يشقريا التشطيع والتشديق عمػى السػدتػػ ـ 1995مدتقمة مشح عاـ ،
 .السعمػمات بالسفيـػ الجدئي الدائج ليػا والستسثػل فػي رقسشػة مػرادر

مدتػػ  غياب التخصيط الجيج والبخامج التشفيحية لسذخوعات السكتبة الخقسيػة، وضػعف .3
 .يل وتجريب العامميغ بتمظ السذخوعاتتأى

زيادة  قػاعج البيانات تسثل أولى أشكاؿ السرادر الخقسية بالسكتبات الخقسيػة، مػع إف .4
  . التػجو نحػ استثسار ما يتيحو اإلنتخنت مغ مرادر مجانية

 احتمت السخصػشات والجوريات العمسية صجارة أشكاؿ السرادر التي يتع رقسشتيا، .5
 .تحجيث الػسيط ب الحفع الخقسي الستبعة في السكتبات الخقسيػة فػيوانحرخت أسالي

 
 ثبت السخاجع

وتكشػلػجيا  إبخاليع، مججؼ عديد. التقشيات التخبػية: رؤػ لتػضيف وسائط االترػاؿ  .1
 .2002،  القاىخة.التعميع. ، السكتبة األنجمػ السرخية، 

ابػ الخيل ،عبج الػىاب دمحم  ، السكتبة الخقسية)اإللكتخونية( بيغ الشطخية  .2
 . 2003والتصبيق،دراسات عخبية في السكتبات وعمع /السعمػمات،دار غخيب ،القاىخة ،

مكتبة ،مفاليع أساسية في بشية السكتبة الخقسية ، تخجسة دمحم عبج هللا  ، ولياـ ،آرمد  .3
 .2001السدتقبل ، القاىخة، 
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 . 2005، 1وائل لمشذخ، عساف، ط /
   .2005، األكاديسية،القػاىخة اىخ، أحسج دمحم. تكشػلػجيا التعميع كفمدفة ونطاـ. السكتبػةز   .13
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 . 37، ص 2002، 1اإلسكشجرية ، ط/
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 .52، ص2002،  القاىرة.، السكتبة النجمؽ السررية، 
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 ــــ وما بعجىا. 3، ص2001السدتقبل ، القاىرة، 
السريخ، الريـاض،  بجر، أحسج حديؼ،  مرادر السعمؽمات في العمـؽم والتكشؽلؽجيـا.  دار 14

  .وما بعجىا 17، ص2000
، ص 2003لتعميػ. دار الشيزة العربية،القاىرة ، جابر، عبج الحسيج. التعمػ وتكشؽلؽجيا ا 15
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، 2005، الكاديسية،القـاىرة زاىر، أحسج دمحم. تكشؽلؽجيا التعميػ كفمدفة ونعام. السكتبـة 16
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الديج، عاطف، تكشؽلؽجيا التعميػ والسعمؽمات واستخجام الكسبيؽتر والفيجيؽفي التعميػ  19

  .74ص  ،2006، 2مطابع رمزان وأوالده، اإلسكشجرية، ط/  ،والتعمػ
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  .65، 2001النجمؽ السررية، القـاىرة،  الحـادي والعذـريؼ،   السكتبـة
الحادي  يشعر:الفار، إبراهيػ عبج الؽكيل. تربؽيات الحاسؽب وتحجيات مطمـع القـرن   22

 .53، ص2000، 2والعذريؼ، دار الفكر العربي ، القاىرة ، ط/
كسب، جيرولج، ترسيػ البرامج التعميسية، ترجسة أحسج كـاظػ خيـري ، دار الشيزة العربية،   23

ي، أحسج حديؼ، السشاىج بيؼ الشعرية والتطبيـق، وما بعجىا ، المقان 75، ص 2001القاىرة، 
،   مالغ، خالج مرطفى. تكشؽلؽجيا التعميػ السفتؽح، 199،ص 2003الكتب،القـاىرة،  عـالػ

، مشرؽر، أحسج حامج.، تكشؽلؽجيا التعميػ وتشسيـة 86، ص  2005عـالػ الكتـب، القاىرة ، 
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 ـــــــ 83، ص 2011، 1ردن، ط/والتؽزيع، عسان، ال  اليازوري العمسية لمشذر

 


