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 امللخص
الرقمية،    البحثناول  يت المكتبة  وأهدافو   ونشأتها،مفهوم  تتيحه  دور السماتها من خالل    ها،  الذي  الرقمية     الفعال  العملية  لالمكتبات  خدمة 

االنفجار المعرفي وتزاوج تقنية االتصاالت مع ثورة المعلومات إلى التطـوير   ،نتيجة  التعليمية والسيما زيادة التحصيل العلمي للطالب الجامعي
وجود  واسـتخدام من  لها  يتوافر  بما  وذلك  المعلومات  إتاحة  في  التقنيات  الرقمي  مج أحدث  المعلومات   تمع 

 . . وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج  
Summary 

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 

 املقدمة
 واستخدامها،معالجة هذه المعلومات لتيسير الحصول عليها   ثورة متزايدة في مجال المعلومات والتقنيات المستخدمة فـيبالعالم الحديث  يمر  

استخدام منظوماتت في  بـأخرى  تمثل  التقليدية  الوسائل  المكتبات، واستبدال  داخل  العمل  في تسيير  في معلومات متعددة  يتعلق    ماإلكترونية 
فـي  االتصال  تقنية  المعلومات واسترجاعها، واالستفادة من  العالم، والمشاركة بخزن  المعلومات عبر  المعلومات واالتصال بمراصد  في    بث 

وما   تلك الثورة التي تتمثل أركانها في الطفرة التي شهدها عالم االتـصال،   من خالل إنشاء شبكات المعلومات أو االنضمام إليها المعلومـات
وسـائل ظهور  عليه  ترتب  مما  المعرفي،  التبادل  سبل  في  هائل  تقدم  من  بها  العالمية   ارتبط  كالشبكة  المعرفي  اإلنتاج  عالم  في  جديدة 

أحدثتـه مـن تطـورلل ثـم معلومات وما  االلكترونيـة ومـن  الكتـب  االلكتروني وظهور مصطلح  النشر  فنون  في  اإللكترونية.  ملحوظ  المكتبات 
 المعرفية   والمكتبات الرقمية. النتيجة المنطقية التي ترتبت على هذه الثورة

تكمن أهمية البحث في  أن المكتبات الرقمية لها دورفعال  في خدمة العملية التعليمية والسيما زيادة التحصيل العلمي :    أهمية البحث •
 للطالب الجامعي، وكذا تمهيد الطريق أماـم إجراء عدد من الدراسات التي تتناول الموضوعات المماثلة لموضوعنا بصورة علمية ، مما يساهم 

 . والبحثي  عرفيفي تحقيق الًتراكم الم
أحدث التقنيات في   أدى االنفجار المعرفي وتزاوج تقنية االتصاالت مع ثورة المعلومات إلى التطـوير واسـتخدام:  سبب اختيار الموضوع   •

لها من وجود  المعلومات وذلك بما يتوافر  الرقمي ،   إتاحة  المعلومات  إلى عالم  فقد  مجتمع  البحثية  النظرة  األدوات   باتت  المعرفة. و تغيرت 
للسعي وراء الوقوف على كل جديد في هذا   والتبادل أمر يسير والنشر أيسر من سابقة عبر شكبات المعلومات ذلـك كلـه دفعنـا متاحة ويـسيرة

للمستفيدين والباحثين عن   طـورةالرقمية، نظرًا إلى عجز المكتبات التقليدية عـن تقـديم خـدمات جديـدة مت ـي مفهـوم المكتبـاتفالمجال، والبحث  
 ومعطياته وأدواته المختلفة هي التي تبدو أكثر جاذبيـة وواقعيـة لمختلـف شـرائح المعلومة، وهذه المكتبات التي فرضها التطور التقني بأبعاده

 المستفيدين 
 :البحثأهداف  •
 .إنشائها  مبرراتمفهوم المكتبة الرقمية، وأهم  توضيح .1
 ها مميزاتو  ها،سمات،و أهداف المكتبات الرقميةبيان  .2
 :البحث منهج   •
 .البحثلرصد خصائص موضوع ،على المنهج التاريخي والمنهج الوصفيالبحث اعتمد  
 خطة البحث  •

يلي:  جاءت خطته      البحث    متطلبات  لمتطلبات المقدمة كما  بعد  :مقسمة على مبحثين  اختيار   المقدمة وفيها  الموضوع، سبب  ،   هاهمية 
 خطته،  همنهج،  هأهداف

  هاأهداف، و  تهاأسباب نشأو  مفهوم المكتبة الرقميةالمبحث األول : 
   هاومبررات،  هامميزات ، سمات المكتبة الرقميةالمبحث الثاني : 
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 التي توصل اليها البحث . النتائج  : وتشتمل على أهم, الخاتمة
 بالمراجع التي استقى البحث مادته منها . ومن ثم ثيت

 هاأهداف، و تهاأسباب نشأو مفهوم املكتبة الرقمية املبحث األول
فكل له منظوره سواء كان   تتباين الرؤى عن المكتبة الرقمية اعتمادًا على ما يدور بخلد المتحدث واهتماماته  : مفهوم المكتبة الرقميةاواًل :  

أواختصاصيًا   آليًا  حاسبًا  أو  معلومات  مختص  أم  علمية بالمكتبات  لدورية  ناشرًا  أم   .1معلمًا 
مختلف مصادر المعلومات المخزنة، ونظم االسترجاع الشاملة   فالمكتبات الرقمية تشكل مؤسسات ونظم قواعد بيانات ضـخمة تحتـوي علـى

، وتدعم المستفيد في تعامله مع  (ومتحركة نصوص، صـور، أصـوات، رسـوم ثابتـة)البيانات الرقمية عبر الوسائط المتعددة   التـي تعـالج ببراعـة 
هذا المصطلح من المصطلحات الحديثة التي دخلت حوسبة المكتبات،   المختلفة، ومنها اإلنترنت المعلومات المتوافرة على شبكات المعلومات

التي أصبحت متاحة عبر شبكة اإلنترنت والتي   مل والسيطرة على الكم الهائل من مصادر المعلومات الرقميـة واإللكترونيـة  هو للتعا وظهـوره
البحـث عمليـة  فـي  تؤثر  الرقميـة.2واالسترجاع  أصبحت  المكتبة  مصطلح  وحفـظ   ويعني  واستخدام  لتحديد  المستخدمة  الوسيلة  أو  األساس 

  فهي تعني ،  رقمية وكيفية الحصول عليها   ومات الرقمية أو البيانات المصممة المنشأة أو المعدة لتطـوير مجـاميعومصادر المعل المحتويـات
المكتبة التي تقتني مصادر معلومات وال تستخدم  رقمية، سواء المنتجة أصاًل في شكل رقمي أو التي تم تحويلها إلى الشكل الرقمـي، تلك 

أو ال، وتجري عمليات ضبطها بيليوجرافيًا باستخدام نظام آلي،   ظر عن أن تكون متاحة على اإلنترنتمصادر تقليدية مطبوعة بغض الن
اإلنترنـت   شبكة  عبر  أو  موسعة  أو  محلية  كانت  سواء  حواسيب  شبكة  طريق  إليهـاعن  الولوج  أدبيات 3ويتاح  على  االطالع  خالل  ومن 

 :للمكتبة الرقمية، من أبرزهامتداخلة  الموضوع، وجد أن هناك عدة تعريفات ومفاهيم
تـوفر  .1 مؤسسات  عن  عبارة  الرقميـة هي  المجموعات  وبناء  الختيار  المتخصص،  الكادر  تشمل  التي  المعلوماتية  لجتها ومعا الموارد 

 .4واقتصادية لجمهور من المستفيدين  وتوزيعها وحفظها، وضمان استمراريتها وانسيابها وتوفيرها بطريقة سـهلة
 .5اإللكترونية واألدوات والمصادر واإلجراءات ذات الصلة بإدارة المحتوى فـي بيئـة المعلومـات التقنيـاتهـي  مجموعـة  .2
المواد المطبوعة ورقيًا  بها مجموعة ال بأس بها من المصادر المتاحة في شكل مقروء آليًا في مقابل كل مـن المكتبة الرقمية هي مكتبـة .3

 .6ـر الحاسـباتويتم الوصول إليها عب أو فيلمياً 
الشكل الرقمي، وتجري   مصادر معلومات رقمية، سواء المنتجة أصاًل في شكل رقمي أو التي تم تحويلها إلـى  تلك المكتبة التـي تقتنـي .4

شبكة إليها عن طريق شبكة حواسيب سواء كانت محلية أو موسعة أو عبر    عمليات ضبطها بيليوجرافيًا باستخدام نظام آلي، ويتاح الولوج
 7  اإلنترنـت

مخزنة في أشكال رقمية ومتاحة عبر إحدى   مجموعة منظمة من المعلومات، تصحبها بعض الخدمات، حيث تكـون المعلومـات أنها .5
أي نوع من   حجمها من مكتبات بالغة الصغر إلى أخرى بالغة الضخامة، كما أنها يمكن أن تستخدم الشبكات. وتتفاوت المكتبات الرقمية فـي

 هي البيئـة المثاليـة ومن خالل التعريفات اآلنفة الذكر نستنتج أن اإلنترنت تعد    .8ة الحاسبات وأي برمجيات مالئمة في هذا الصددأجهز 
المعلومات على وسائط رقمية مخزنة في قواعد معلومات   الحتضان وإتاحة الدخول إلى المكتبات الرقمية التي تقوم بتـوفير أوعيـة ومـصادر

مرتبطة بقواعد المعلومات    بحيث تتيح للمستفيدين االطالع والحصول على هذه األوعية من خالل نهايات طرفيـة ـشبكة اإلنترنـت،مرتبطة ب 
والحصول على أوعية ومصادر المعلومات في أي وقت، ومن أي مكان تتـوافر   الخاصة بالمكتبة، وبهذه الطريقة تتيح للمستفيدين االطـالع

يكون لها معنى اجتماعي وتقني وقانوني وفني التي تعوق بحثها   هناك بعض الكلمـات.و 9مرتبطة بتلك القواعد المعلوماتية  نهايات طرفية   فيـه
من مختصي الحاسبات والناشرين   تخصصات مختلفة، وهناك العديد من الكلمات البسيطة التي تحمل معاني مختلفة لكـل بين أشـخاص لـديهم
تنوعًا في   يختلف عن االستخدام المتخصص كما أن اختالف اللغة اإلنكليزية فـي العـالم خلـق االسـتخدام الـشائع لإلنكليزيـة والمحامين، ِإْذ إن

 :ولكن تبقى المصطلحات األكثر انتشارًا للمكتبة الرقمية هي  10المعاني
التي     :  المكتبة اإللكترونية  .1 التقنيـات مـعهي  الورقية واإللكترونية كـاألقراص مصادر معل تستخدم خليطًا مـن  ومات تقليدية كالكتب 

 .  11الشبكات المتنوعة المدمجـة أو
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لعدد من المكتبات الرقمية ومن المؤسسات لتقديم خدمة معينة من دون أن   هي مكتبات تشكل روابـط ) التخيلية)لمكتبات االفتراضيةا .2
واسترجاعها بالطرائق اإللكترونية الحديثة وهي موجودة  معالجة المعلومـات وتخزينهـاالباحث بالضرورة أين مصدر الخدمة، وتتم فيها   يعرف

 12. مكان في الواقع على اإلنترنت وليس لها
هي مكتبة بها مجموعة ال بأس بها من المصادر المتاحة في شكل مقروء آلًيا )في مقابل كل من المواد المطبوعة  :  المكتبة المهجنة  .3

ويتم الوصول إليها عبر الحاسبات. وهذا المحتوى الرقمي يمكن االحتفاظ به محلًيا أو إتاحته عن بعد عن طريق شبكات   ،ورقيا أو فيلمًيا
هي  أشكال حديثة من نظم استرجاع المعلومات أو نظم المعلومات التي تدعم إنتاج المحتوى الرقمي واإلفادة منه والبحث فيه. ف  .الحاسبات

  .13التقنيات واألدوات والمصادر واإلجراءات ذات الصلة بإدارة المحتوى في بيئة المعلومات اإللكترونيةفيما يراها البعض مجموعة 
منظمات تقدم مصادر المعلومات بمساعدة األطر المتخصة في    بانها:    السابقة  يمكن أن نستخلص تعريفًا للمكتبة الرقمية  تاريفومن التع

المعلومات وبنائه وتهيئة الوسائل المساعدة للوصول إليهـا والحفـاظ عليهـا وتأكيـدالتواصل واالستمرارية لبناء المجاميع وتطويرها   اختيار هيكل
بالطريق المنجـزة  المعلومات  للمستفيدين؛ وذلك عـن طريـق ةبكل  اقتصادي  لكي تصبح جاهزة ومتوافرة بشكل  االجتماعية  الرقمية،  األوساط 

 .  14قة ذات العال
 : الرقمية ثًانيًا  المكتبة  نشأة  التـسعينيات  :أسباب  أوائـل  فـي  الواقـع  أرض  على  الرقمية  المكتبات  ظهور  بداية  تعـدد   لعل  نتيجـة  جـاءت 

ة اإلنترنت التي تأتي في مقدمتها شبك التكنولوجيات الحديثة في مجال المكتبات والمعلومات، وأبرزها تكنولوجيـا االتـصال اسـتخدام تطبيقـات
إجرائيـات فـي  وتطورات  تغييرات  أحدثت  الطفـرة التي  ولعل  للمستفيدين،  تقدمها  التي  الخدمات  نوعية  وفي  المكتبات  في  الفني  التي  العمل 

المعلومات مما أدى إلى  توفر كميات هائلة من مصادر   أحدثتها هذه الشبكة في مجال النشر واإلعالم قد جعلتها أحد الموارد المهمة التـي
التوثيقية إلى بذل جهود حثيثة من   المعلومات على اشكال متعددة وبطريقة مختلفة، هذا مـا دفـع المكتبـات والهيئـات اإلسراع فـي وتيـرة انتـاج

تقـدمها التي  الواسعة  اإلمكانيات  من  االستفادة  الناجح أجل  والطرائق  األساليب  عن  بالبحث  وذلك  الشبكة؛  فـيهذه  الـتحكم  أجـل  مـن   ة 
على التغيير في اسمها فأصبحت  نظم حديثة، ومن ثم المعلومات التي تتدفق فيها يوميًا ؛ واالستغالل األمثل لها، وقد نتجت عن هذه الجهـود

شكل ظهور هذه المكتبات   قـدل  15( الورقية)تـسمى المكتبـات الرقميـة أوالمكتبات االفتراضية التي بدأت تحل ولو جزئيًا محل المكتبات التقليدية  
 بثها ونشرها وتبادلها دون حواجز زمنية أو مكانية لكونها مكتبـات مـصممة علـى منعطفًا مهمًا في الوصول إلى المعلومات وأيضًا في طرائق

اآللي  واإلعالم  االتصال  تقنيات  إلى  األساس  في  تستند  التي  االتصال  س  في   شبكات  األخيـرة،  الثالثـة  مـن العقود  عـدد  التكنولوجيات   ـاعد 
هـذه ومـن  حقيقـة،  إلـى  الرقميـة  المكتبـة  حلم  تحويل  في  الرقمـي  الحديثة  االختـزان  وعمليات  الرقمية،  الحاسبات  ظهور    التكنولوجيات: 

العالميـة اإلنترنـت  شـبكة  ووالدة   ، أنواع  بمختلـف  المتطورة  الشبكات  المر  للمعلومـات،وانتشار  أن  كما   . المعلومات  وتطور  عرض  في  ونة 
جعلـت متنوعة  بطرائق  النـصوص للمستفيدين  نظـم  ظهـور  بعد  خصوصًا  ومستخدمة،  وشائعة  مفضلة  الرقمية  والرسوم   المكتبة  واألشكال 

الفيديو كواجهة بيانية للمستخدم، حيث ن تسمح هذه النظم باسترجاع اختياري غير متعدد بتسلسل للمعلومات م والحركة والصوت ولقطات 
، ما يتيح للمستفيد (الروابط) أو    (الوحدات) . ويتم الربط بينها بما يـسمى )العقد(التي تدعى    (النصوص/ الصور/ األصوات)من   خالل توليفـة

اإلنترنت   وبوجود البيئة اإللكترونية للمعلومات التي ازدادْت كمـًا وكيفـًا بتـوافر شـبكة  16.  المعلومات بشكل مفصل ومرئي ومسموع استرجاع
بـين ومن  جميعها،  الحياتية  المجاالت  في  جديدة  مصطلحات  عدة  منها  الهائل  انبثق  التقني  التطور  هذا  من  استفادْت  التي  المؤسسات 

المعلومـات، للمكتبة مثل مكتبات بال جـدران ، ومكتبات سطح المكتبات ومراكز  المعلومات  ونتج عنه ظهور مسميات جديدة    ومراكز إدارة 
االفتراضية ،إال أن أشهر هذه المـصطلحات جميعـًا، إلـى  العصبية ،والمكتبـات اإللكترونيـة ،والمكتبـات  والمراكـزl،والمكتبـات الـشبكية    المكتـب
 أشـارْت و هذه المصطلحات عن خاصية معينة،    المكتبات الرقمية، هي المكتبات اإللكترونية والمكتبات االفتراضية، وقد تحدثت معظم جانـب

للمكتبة الرقميـة،وقد ساد كل منف للمكتبات الرقمية إلى أن تلك المصطلحات هي مردافات  في مرحلة من مراحل التطور التي    هاي تعريفها 
تقنيـة بإدخـال  المكتبات  المكتبات  شهدتها  في   17الحواسيب 

المعلومات التي تستخدم فيها تقنية المعلومات واالتصاالت   تقنيـاتظاهرة المكتبة الرقمية أو المكتبة االفتراضية ظاهرة جديدة في عالم   تعدو 
االتصاالت وتقنية الحاسب   مكثفة مبشرًا ببزوغ فجر جديد في عالم تقنية المعلومات. وقد جاءت نتيجة لدمج تقنية وأعمال الحوسبة بـصورة

   18ة اإللكترونية على اإلتاحة ،والخدمة وينصب اهتمام المكتب للبرمجيـات، اآللي وما يرتبط به من صـناعات متطـورة
 :تتمثل أهداف المكتبات الرقمية  في  :أهداف المكتبات الرقميةثالثًا :
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 .19واستخدامها، وذلك إلشباع االحتياجات المعلوماتية المتزايدة  تطوير طرائق جمـع مـصادر المعلومـات اإللكترونيـة وخزنهـا وتنظيمهـا .1
التجاري ، والحفاظ على التراث الثقافي والتعريف   تقاسمها واإلفادة منها في مجال البحث العلمي، والعملاإلسهام في إنتاج المعرفة و  .2
 .20به
 .جديدة في تلك القطاعات معاونة المجتمعات القائمة في قطاعات البحث والتعليم، وتيسير إنشاء مجتمعـات .3

 21والتدريس والتعلم، وغيرها من النشاطات   والتجارة اإللكترونية، والنشر اإللكتروني،تفيد هذه المكتبات في إدارة المصادر الرقمية،  .4
 هاومربرات ها ،مميزاتو مسات املكتبة الرقمية املبحث الثاني

المـستفيدين مـن خزن المعلومات وتنظيمها وبثها إلى   أن إحدى مواصفات المكتبات الرقمية هي قدرتها على سمات المكتبة الرقمية  اواًل :  
 :22اإللكترونية وهي  اإللكترونية ومصادرها، وقد حدد بعض البـاحثين أربـع سـمات أساسـية للمكتبـة خـالل قنـوات المعلومـات

 قدرة النظام اآللي على إدارة مصادر البيانات .1
 .اإللكترونيةالقدرة على ربط متعهد المعلومات بالباحث المستفيد من خالل القنوات  .2
 .لذلك قدرة العاملين على التدخل في التعامل اإللكتروني عندما يعلن المستفيد عن حاجتـه .3
 .التقنيات الجديدة المتاحة في عصر اإللكترونيات القدرة على جمع المعلومات وتنظيمها و تخزينها وتعميمها إلكترونيـًا واسـتيعاب .4

 :  23نوجزها في اآلتي  لمكتبة الرقمية عن التقليدية وتتفرد بخصائص وفوائدا تتميز :مميزات المكتبة الرقميةثانيًا :
إن .1 ِإْذ  بعد،  المعلومات عن  إلى  المكتبية النفاذ  للمواد  رقمية  فهارس وكشافات  الـشكل  إنشاء  إلى  والوثائقية  المكتبية  المواد  تحويل  أو 

بين الدول واألقاليم ويختصرون   منازلهم يتخطون الحواجز المكانية والحـدود باالطالع عليها من أماكن عملهم أو   الرقمـي، يـسمح للمـستفيدين
المكتبـة، مجموعـة  قـوائم  إلى  والوقت،  مجانًا، الجهد  المتاحة  الكتب  من  أجزاء  أو  مقاالت  يستعيروا  أو  يصوروا  أن   ويستطيعون 

االطالع على الكتاب أو الدورية أو الوثيقة نفسها في الوقت   األشـخاصأو المأجورة إذا كان مشتركًا في المكتبة. كما يمكن لعدد كبير مـن  
 .طوال ساعات الليل والنهار وطوال أيام السنة دون توقف نفسه، كما أنها تعمل

جاعها المكتبية والوثائقية إلى الشكل الرقمي يمكن للمرء استر  سهولة االسترجاع وسرعته، فعندما تحول الفهـارس والكـشافات أو المـواد  .2
 . دقائق  بثواٍن بداًل من عدة

إمكانية  حيـث  المكتبية،  للمصادر  الفعال  االستخدام  إمكانية  الرقمية  النظم  تتيح  .3   واسترجاعه   المعطيات  من  هائل  مقدار  تخزين  تـوفر 
 . وسهولة بـسرعة إظهـاره  ويمكن

ع مكتبات أخرى، والمشاركة في مصادر المعلومات م حيث يمكن توسيع مجموعات المكتبة عبر االتـصال  سهولة االتصال والمشاركة، .4
 .ومواردها 

 الحد من استهالك الورق، يمكن اإلقالل من استعمال الـورق   .5
مـن .6 وفاعلية،  دقة  وأكثر  اإللكترونية سهلة  المعلومات  أوعية  على  السيطرة  وتخزين تكون  والمعلومات  البيانات  تنظيم  وحفظها   هاحيث 

أمناء المكتبة الذين سيهتمون فقط  استرجاع الباحث لهذه البيانات والمعلومات، كما أن ذلك سيخفف العـبء عـن وتحديثها مما يـنعكس علـى
 .بروادها

 ألداء األعمال األخرى الضرورية  تقليص بعض األعمال الروتينية، مما يساعد على االستفادة من وقـت العـاملين .7
 .يقل العبء عن المكتبة ومن ثم الخدمة ذاتية .8
 القنوات التقليدية  إمكانية إتاحة أشكال جديدة من المعلومات، قد ال يمكن تخزينها وبثها من خـالل .9

 يمكن تخزينها بصورة مكتنزة ، والبحث فيها بـسرعة فائقـة .10
 .إمكانية استخدام الفهارس المحوسبة  إمكانية الوصول إلى محتويات مكتبات عالمية وفي مختلف أنحاء العالم من خالل .11
البحث كافًة خاصـة مـا .12 أساليب استراتيجيات  البحث وتطبيق  نتائج  إلى أفضل   إمكانية خزن  البحث وصواًل  أو تضييق  يتعلق بتوسيع 

 .اإللكترونية  النتائج البحثية عن المـصادر
ال .13 الباحثين  تمكن  التي  البحث  إجراءات  خالل  من  الربط  تحقيق  والرقمية  تواصلإمكانية  اإللكترونية  المحتويات  مختلف  بين  والربط 

 . 24عالقة وفائدة بخصوص موضوع البحث المطلوب وتحديد مواقـع أخـرى ذات
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 .25يمكن نسخها ألغراض الحفظ دون أخطاٍء تذكر .14
اإللكترونية إال أن األخيرة ستكون هي   المعلومـات  تتعايش مع مـصادر  ستبقىمصادر المعلومات الورقية  ان    مبررات المكتبة الرقميةثالثًا:  

 :اإللكتروني المتنامي والشبكات المتطورة وذلك لألسباب اآلتية الزحف نتيجة المستقبل المتفوقة والمهيمنة في
األقـراص  .1 خـالل  مـن  والمعلومات سواء  البيانات  كمًا ضخمًا من  للباحث  أو من خالل توفر  المكتبات   المتراصة  بمجموعات  اتصالها 

 :26.األخرى  ومراكز المعلومات والمواقع 
مـن .2 وفاعلية  دقة  وأكثر  سهلة  اإللكترونية  المعلومات  أوعية  على  السيطرة  وحفظها  تكون  وتخزينها  والمعلومات  البيانات  تنظيم  حيث 

 :27استرجاع الباحث لهذه البيانات والمعلومات  وتحديث ، مما سينعكس على
معالجـةيستفيد   .3 لبرمجيات  استخدامه  عند  اإللكترونية  المكتبة  إمكانات  من  توافرها  الباحث  عند  اآللية  الترجمة  ولبرمجيات  النصوص 

 :28اإلفادة من إمكانات نظام النص ذي الطبيعة االرتباطية والوسائط المتعددة  والبرامج اإلحصائية فضاًل عن
الحصول على المعلومات عن بعد، وبإمكان الباحث   قاليم واختصار الجهد والوقت في تخطي الحواجز المكانية والحدود بين الدول واأل .4

 .في مسكنه أو مكتبه الخاص أن يحصل على كل ذلك وهو
اآلخرين وتبادل الرسائل واألفكار مع مجموعات الحوار   تمكن من استخدام البريد اإللكتروني واالتصال بالزمالء في المهنـة والبـاحثين .5

  .29واسترجاعها  سـتبياناتوتوزيـع اال
زمن ضاقت فيه المساحات المخصصة للبحوث على   تتيح هذه المكتبات للباحث فرصة كبيرة لنشر نتائج بحثه فور االنتهاء منهـا فـي .6

وهناك العديد من المبررات التي دعت إلى التحول إلى المجتمع الرقمي منها مـاهو اقتصادي ومنها ما هو مهني ومنها ما    .30أوراق الدوريات
 :31هو جغرافي وزمني وأهمها اآلتي 

 .زيادة اإلنفاق على األوعية التقليدية واستغالل الوقت والجهد في عملية البحث .1
 .خدمات المعلوماتحرص المكتبات على البقاء في ظل سوق  .2
 .زيادة كثافة األوعية التقليدية .3
 قدرة النظام الرقمي على مد الخدمة وكسر الحواجز الجغرافية  .4

 اخلامتة
  الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على من ختم هللا به النبوات، وعلى آله  الطيبين الطاهرين وصحبه الذين أزاح هللا 

 كفر والظالم والفساد، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. بجهودهم جيوش ال
 :  فبعد أن مّن هللا تعالى علينا بإتمام هذا البحث المتواضع  ، فإن لنا  وقفة نستجمع فيها أهّم حصاده في  ابرز النقاط التالية 

 ."المكتبـةالرقميةتبني البحث تعريفًا اصطالحيًا يتضمن تحديد أبعاد مفهوم " .1
تطبيقـي إن .2 إطـار  فـي  بـدأت  العربية  البالد  في  الرقمية  المكتبات  ، مشروعات  عام  منذ  مستقلة  التنظيم  1995وممارسات  ينقصها  م 

 .الوطني، متأثرة بالمفهوم الجزئي السائد لهـا والمتمثـل فـي رقمنـة مـصادر المعلومات والتنسيق علـى المـستوى 
 .مستوى تأهيل وتدريب العاملين بتلك المشروعات د والبرامج التنفيذية لمشروعات المكتبة الرقميـة، وضـعفغياب التخطيط الجي .3
زيادة التوجه نحو استثمار ما يتيحه اإلنترنت من مصادر   قواعد البيانات تمثل أولى أشكال المصادر الرقمية بالمكتبات الرقميـة، مـع إن .4

 مجانية.  
وانحصرت أساليب الحفظ الرقمي المتبعة في المكتبات   يات العلمية صدارة أشكال المصادر التي يتم رقمنتها،احتلت المخطوطات والدور  .5

 .تحديث الوسيط الرقميـة فـي
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