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 الملخص: 

إلى تطبيق   الجامعية  المكتبات والمكتبات  لذلك تحتاج  المعلومات.  المستخدمين من  احتياجات  تلبية  في  دوًرا حيوًيا  المكتبات  تلعب 
ت. تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أنشطتها المكتبية اليومية، مع األخذ في االعتبار األهمية واألدوار التي تلعبها في نشر المعلوما

ال بفعالية يساعد  أداء واجباتهم وخدماتهم  على  المكتبات  أمناء  المكتبات  أنشطة  في  المعلومات واالتصاالت  لتكنولوجيا  الفعال  تطبيق 
وكفاءة. قيمت هذه الورقة الحاجة إلى تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المكتبات الحديثة. يناقش تأثير تكنولوجيا المعلومات 

تبات األكاديمية ومكاسب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وذهب إلى أبعد من ذلك ليرى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المك
المعلومات   تكنولوجيا  تطبيق  لتقييم  ذلك  أبعد من  إلى  الورقة  هذه  ذهبت  أداة.  تكون  أن  بداًل من  ثوري  اتجاه  أنها  على  واالتصاالت 

 ذة للفرص ، والعوامل التي تؤثر على تكنولوجيا المعلومات في المكتبات الحديثة.واالتصاالت في المكتبات باعتبارها ناف

  المقدمة:

يتم تحقيق فعالية إدارة معلومات المكتبة من خالل مجموعة من وظائف اإلدارة األساسية واألدوار والمهارات. ال يؤثر التغيير الهيكلي 
الخدمات الفنية للمكتبات فحسب ، بل يؤثر أيًضا على خدمات المكتبة التي يتم تقديمها  األساسي الناتج عن تقنيات المعلومات على  

للجمهور. من المحتمل أن تواجه المكتبات نوًعا أكثر خطورة من المنافسة من النوع المتعارف عليه بين المنافسين المباشرين: المنافسة  
تكنولوج الجديدة  المعلومات  تقنيات  التي تسببها  )البديلة  المعلومات  السلوك ITيا  في  الرئيسية  التغييرات  استراتيجي يسهل  ( هي مورد 

التنافسي والتسويق وخدمة العمالء. في جوهرها ، تمكن تكنولوجيا المعلومات الشركة من تحقيق مزايا تنافسية. تكنولوجيا المعلومات هي 
 ة ، والذي من الواضح أنه يجب تسخيره وإدارته بشكل صحيح. مورد يربط بين "التوجه التسويقي" و "استغالل التكنولوجيا" للمؤسس 

ية المهارات اإلدارية مطلوبة عند التعامل مع جميع أنواع األنشطة المنظمة وجميع أنواع التنظيم بالفعل ، تتطلب إدارة مكتبة مهارات إدار 
 كل منظمة بأهداف وغايات محددة.  مماثلة إلدارة فريق كرة قدم أو سلطة حكومية محلية كبيرة ؛. عادة ما يتم إعداد

العالم بأسره إلى قرية عالمية ذات اقتصاد عالمي يعتمد بشكل متزايد على اإلدارة اإلبداعية وتوزيع   المعلومات  لقد حولت تكنولوجيا 
دامها ومشاركتها  المعلومات. على مدى العقود الماضية ، شهد العالم تغيرات كبيرة أصبحت فيها الحاجة إلى اكتساب المعرفة واستخ

ضرورية بشكل متزايد. اآلن ، في القرن الحادي والعشرين ، أصبح عصر المعرفة والمعلومات في أعلى مستوياته. هذا هو العصر الذي 
تأخذ فيه المعرفة والمعلومات غير المرئية دور المحرك الرئيسي الذي يقود كل القطاعات. استخدم البنك الدولي استعارة "المعرفة هي 
التنمية". وبعبارة أخرى ، فإن نقص المعرفة مسؤول إلى حد كبير عن التخلف. في مجتمع معرفي وموجه نحو المعلومات ، تصبح  
 العقول المبدعة قادة لالقتصاد ، وهناك طلب كبير على العاملين في مجال المعرفة. إذا كان من الممكن معادلة المعرفة بالتنمية ، فكلما

 ، اتسعت فجوة التنمية. اتسعت فجوة المعرفة

مع اختراع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، تستخدم المكتبات اآلن أنواًعا مختلفة من التقنيات للمساعدة في الخدمات التي تقدمها. 
مكتبات بتأثير تؤثر التطورات التكنولوجية الجديدة كل يوم على طريقة التعامل مع المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات. تشعر ال

التقنيات الجديدة في كل جانب. تعد تكنولوجيا الحوسبة وتكنولوجيا االتصاالت وتقنية التخزين كبير السعة بعًضا من مجاالت التطوير 
ت  المستمر التي تعيد تشكيل الطريقة التي تصل بها المكتبات إلى المعلومات واسترجاعها وتخزينها ومعالجتها ونشرها للمستخدمين. كان

 المكتبة األكاديمية منذ إنشائها جزًءا ال يتجزأ من مؤسسات التعليم العالي ، بداًل من كونها ملحًقا أو ملحًقا.
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 اإلطار النظري 

رس  يعد نظام إدارة المكتبات استثماًرا مهًما للمكتبة. حتى اآلن ، كان أدب المكتبات مليًئا بالمقاالت حول إدارة المكتبات. كان لدى مدا
ات أيًضا دورات في إدارة المكتبات فقط. ومع ذلك، فقد تغيرت األمور اآلن، وتغير المكتبيون وقرروا المضي قدًما مع الزمن، ولذا  المكتب

 لدينا اآلن دورات تدريبية في اإلدارة ُتدرس في مدارس المكتبات ومبدأ اإلدارة يمارس في المكتبات. 

ة "مدير" مرفقة بأي وظيفة ، على األقل ليس في بيئتنا المباشرة ، حيث توجد وظائف نادرًا ما تحتوي تسمية وظيفة المكتبة على كلم
إدارية. األشخاص الذين يتم تعيينهم في مثل هذه المناصب يطبقون دائًما مبادئ اإلدارة والممارسات في عملهم. في مكتبة الجامعة ، ال 

ت مناصب إدارية. قال إن بيان الربح والخسارة غير موجود للمكتبة ؛ لكن  يعتبر رؤساء اإلدارات ورؤساء األقسام وحتى رؤساء المناوبا 
 الحاجة إلى المهارات اإلدارية الجيدة أمر بالغ األهمية في المكتبة كما هو الحال في منظمة تحقق الربح.

بالتالي فإن الهدف الرئيسي ألمين  أمناء المكتبات هم وسطاء حقيقيون بين اإلنسان وموارد المعلومات التي تم إنتاجها عبر األجيال. و 
المكتبة هو تعظيم المنفعة االجتماعية لسجالت الثقافة البشرية هذه لصالح البشرية. المكتبات هي وكاالت حية للتقدم واإلثراء الثقافي  

 والتنوير العام. فهي جزء ال يتجزأ من أسس العملية الثقافية وتشكل جزًءا من أساس الحياة المتحضرة.

حيث توفر أدوات معلومات  -بة للجيل الحالي من الجامعات وكلياتهم المختلفة ، أصبحت المكتبة مكاًنا غير مألوف بشكل متزايد بالنس
إداريي  للجيل الحالي من  بالنسبة  المجلة المطبوعة.  الوقت مثل  للمعلومات في نفس  التقليدية  تقليل األشكال  أكثر تعقيًدا وتعقيًدا مع 

لمكتبة فًما آخر يجب إطعامه ، وربما يتم تضمينها ضمن وحدة تكنولوجيا المعلومات في الحرم الجامعي. بداًل من ذلك الجامعات ، تعد ا
، قد تنظر إدارة الجامعة إلى المكتبة على أنها مجرد مستودع جذاب للكتب ومزود لمساحة دراسة هادئة تم استبدال دورها كمزود أساسي 

يجادل أمناء المكتبات والمتخصصون في المعلومات اآلن بأنه لضمان مكانة بارزة في العالم األكاديمي   للمعلومات عن طريق اإلنترنت.
المستقبلي ، يجب على أعضاء هيئة التدريس بالمكتبات تسويق مهاراتهم وخدماتهم ومواردهم. بدون عالقات عامة فعالة ومستمرة ، قد  

 لألجيال القادمة من الطالب وأعضاء هيئة التدريس واإلداريين.  تبدو المكتبات األكاديمية أقل صلة وأقل أهمية

 تعزيز تسويق المكتبات في الجامعة  

يبدو أن جهود التسويق في المكتبات ليس لها تأثير ملحوظ على تداول مواد المكتبة. هناك حاجة لتسويق تعليم المكتبات في هذه الجامعة 
إلخبارية ألعضاء هيئة التدريس والجامعة. خالل الخمسين عاًما الماضية ، ازداد االهتمام والترويج لتعليم المكتبة من خالل النشرة ا

بنظرية وممارسة التسويق بشكل مطرد. وقد تعمق هذا االهتمام بسبب انتشار مصطلح "التسويق" وزيادة التوسع والتعقيد في استخدامه  
األعمال وأصبح اآلن تلبية احتياجات المستهلكين الهدف الرئيسي العملي. أصبحت خيارات المستهلكين مصدر قلق كبير لمنظمات  

 للمؤسسات. إن إدراك أهمية إمالءات المستهلكين قد سهل الطريق نحو مفهوم التسويق وتوجه السوق.

اًل. ومع ذلك ،  إن الدليل الملموس على الفوائد التي ستجنى من تسويق مكتبة جامعية ينتظر المزيد من الدراسة وربما دراسة أكثر تفصي
 يمكن القول إن الفوائد غير الملموسة العديدة للترويج للمكتبة هي التي سيكون لها تأثير إيجابي أكبر وطويل األمد.

تأثير. عندما يفهم مسؤولو الجامعة ويقدرون مهمة مكتبة الجامعة ، سيظهر دور المكتبة في كثير من األحيان كعنصر حيوي ضمن  
يكون الدعم المالي    -لجامعة. عندما ُينظر إلى دور المكتبة على أنه دور أساسي من قبل مسؤولي الجامعة  خطط وأهداف وأهداف ا
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يتم إثراء مناهجها وأبحاثها. يجب أن يقوم مسؤول   -أكثر ترجيًحا. نظًرا ألن الجامعة أصبحت أكثر وعًيا باإلمكانيات الكاملة لمكتباتها  
مات المكتبة ، كما يدعم مبادرات المكتبة ويشجع طالبهم على استخدام المكتبة بانتظام. نظًرا ألن  الجامعة بتجهيز المكتبة بمصادر وخد

وبالتالي من   -الطالب يستفيدون بشكل أكبر من خدمات وموارد المكتبة ، يتم توسيع آفاقهم ويتم تعزيز تقديرهم للمكتبات بشكل عام  
 ولى هؤالء الطالب الحًقا أدوار اتخاذ القرار. المحتمل ضمان دعم طويل األجل للمكتبات عندما يت

يتطلب برنامج التسويق الفعال تفاني المخططين والمشاركين النشطين. يجب أن تركز ساعات عمل الموظف الهامة على تطوير وتنفيذ 
 كل مبادرة تسويقية جديدة. الجهد هو الثمن الذي يجب دفعه مقابل ترقية المكتبة بنجاح. 

الجامعة في تعزيز مواردها وخدماتها ، فستتلقى هذه الموارد والخدمات مزيًدا من االستخدام. هذا ال يمثل مشكلة بالنسبة إذا نجحت مكتبة  
 لبعض الموارد مثل قواعد البيانات على اإلنترنت ذات االستخدام غير المحدود حيث ال تتأثر المكتبة نسبًيا بالطلب المتزايد. ومع ذلك ، 

تي يقدمها المكتبيون مباشرة مثل المراجع والتداول والتعليم ودعم التعليم عن بعد والقرض بين المكتبات ، يمكن أن  بالنسبة للخدمات ال
يكون للطلب المتزايد تأثير كبير. مع ترويج خدمات أمناء المكتبات ، قد تؤدي التوقعات في الحرم الجامعي إلى مطالب لساعات طويلة  

ؤدي الترويج وتوفير موارد جديدة مثل المجالت على اإلنترنت والكتب اإللكترونية وقواعد بيانات النص وخدمة أسرع وأكثر كفاءة. قد ي
الكامل ومحطات العمل إلى زيادة التوقعات بشأن المزيد من هذه الموارد. كمؤسسة غير ربحية ، فإن مكتبة الجامعة غير قادرة على  

ون تمويل إضافي ، قد ال يتم تحقيق التوقعات المتزايدة. على الرغم من أنه قد يكون من تحقيق إيرادات متزايدة نتيجة لزيادة الطلب. بد
الممكن تلبية التوقعات الجديدة من خالل التمويل من الوكاالت المانحة ومن الجامعة نفسها ، إال أن الطلب على الموارد والخدمات 

أن تختار مكتبة الجامعة معاركها التسويقية بعناية. يجب أن تروج المكتبة المتزايدة يمكن أن يتجاوز قدرة المكتبة على التسليم. يجب  
لتلك الموارد التي يمكن أن تستوعب االستخدام المتزايد. يجب أن تروج المكتبة للخدمات فقط عندما تكون المكتبة مستعدة لدعم الطلبات 

 ح. على الخدمات المتزايدة أو عندما يتضاءل الطلب على الخدمة بشكل واض 

 الدور المتغير للتسويق في مكتبة الجامعة 

 المكتبات محدودة في قدرتها على أداء دورها التقليدي بفاعلية ، بسبب المعدات ذات تكنولوجيا المعلومات غير الكافية. تعتبر العديد من 
استراتيجية توسع فعالة من حيث التكلفة. مهما كانت  المكتبات التكنولوجيا كطريق لتحسين جودة الخدمة ، بينما يعتبرها البعض اآلخر  

 األساسية ، ال أحد يشكك في أهمية فهم أنماط تبني التكنولوجيا من قبل مكتبات الجامعة.

يمكن تتبع التسويق إلى مفاهيم مثل مفهوم التسويق والمزيج التسويقي ودورة حياة المنتج وتجزئة السوق. يمكن وصف نهج اإلدارة هذا  
محاولة حل مشكلة "كيفية تطوير مزيج تسويقي مثالي يتكون من حلول المنتج والمكان والسعر والترويج لألفضليات المتنافسة لشريحة  بأنه  

مستهدفة مختارة من المستهلكين أو األسر أو المشترين التنظيميين". يركز مفهوم المزيج التسويقي على حاجة مديري التسويق لعرض 
 ها عملية خلط أو دمج عدة وظائف مختلفة في وقت واحد. مهمة التسويق على أن

تطور نهج اإلدارة هذا في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي ، عندما أصبحت إدارة التسويق وظيفة أعمال مقبولة على نطاق 
ها وظيفة اإلدارة المسؤولة عن التأكد إن -واسع ، ونمت من نهج إدارة المبيعات األكثر تقليدية. التسويق مسؤول عن أكثر من المبيعات 
 من أن كل جانب من جوانب العمل يركز على تقديم قيمة أعلى للعمالء في السوق التنافسي.
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الشراكات  مثل  أكثر مرونة  جديدة  تنظيمية  بأشكال  تقليدية  األكثر  والمنظمات  التسويق  إدارة  استكمال وظيفة  سيتم   ، التسعينيات  في 
مع العمالء والموردين والبائعين. من المرجح بشكل   - ن المسوق سيحتاج إلى إدارة ثالث مجموعات من العالقات  والشبكات. هذا يعني أ

متزايد أن يكون العمل عبارة عن شبكة من الشراكات وسيتم تحديد نطاق العمل بشكل أساسي من قبل عمالئه. في مؤسسات الشبكة ،  
ية أن تكون خبيًرا في عالقات العمالء وإبقاء بقية الشبكة على اطالع بها. سيحتاج على وجه الخصوص ، ستشمل مهمة التسويق مسؤول

 موظفو التسويق إلى مهارات ومعرفة في إدارة العالقات وستصبح هذه المهارات أصواًل تجارية قّيمة.

ان التغيير بداًل من تجنبه". هناك حدود لما يحتاج التسويق إلى "إدارة التعقيد بداًل من تقليله ، وإدارة االبتكار بداًل من روتينه واحتض
تصنع  أن  المعلومات  تقنية  على  القائمة  لألنظمة  يمكن  ال  الجيد.  التسويق  من  االستفادة  دون  المعلومات  تكنولوجيا  تفعله  أن  يمكن 

، فالمطلوب هو إحداث تحول    المعجزات. لن يعوضوا التسويق سيئة التصميم أو التنفيذ السيئ. لن تقدم تقنية المعلومات بمفردها فوائد
في أنشطة التسويق لتسخير الفرص من تكنولوجيا المعلومات. في نهاية المطاف مع تكنولوجيا المعلومات "تعتمد حكمة استخدامها على  

 حكمة المستخدم".

ل الخطة للمكتبة. تعكس  نظم المعلومات اإلدارية والتسويقية والخطط أفضل مكان إلطالق حملة تسويقية أقل إرهاًقا سيكون من داخ
أهداف خطة التسويق أهداف المكتبة من خالل التوافق مع الخطة للمكتبة. قد تكون إحدى وسائل تقليل عبء زيادة التسويق هي التركيز 

الزمالء فقط على تلك المجاالت ذات األولوية القصوى. وبالتالي ، من المرجح أن تتلقى لجنة أو فريق تسويق المكتبة دعم المسؤولين و 
)بقدر ما يتم دعم األهداف للمكتبة من قبل موظفي المكتبة(. يمكن أن تركز خطة التسويق أواًل على تلك األهداف والغايات التي تتعامل 
مع صورة المكتبة ، مع تعزيز خدمات المكتبة ومواردها ، أو مع زيادة استخدام المكتبة من قبل شريحة معينة من مجتمع المكتبة. كيف 

 على أفضل وجه؟  - وضع موضع التنفيذ لتحقيق تلك األهداف  - يمكن الوصول إلى هذه األهداف وكيف يمكن تقييم الخطة  إذن

إلنشاء وإطالق خطة أو خطة تسويق ناجحة ، يجب فهم رغبات واحتياجات كل من أعضاء هيئة التدريس في المكتبة ومجتمع المكتبة 
أكبر جهد ودعم ألنشطته من خالل مراعاة اهتمامات وتوقعات وأولويات ومخاوف أولئك الذين يجب بشكل واضح. سيحقق فريق التسويق  

أن يساعدوا في تنفيذ هذه الخطط. ستكون خطة التسويق أكثر فاعلية إذا كان لدى فريق التسويق فهم واضح لمصالح وتوقعات وأولويات 
ود الفعل من االستطالعات التسويقية جيدة التصميم لموظفي المكتبة والمجتمع  ومخاوف أولئك الذين تستهدفهم الخطة. هناك حاجة إلى رد

 الجامعي لزيادة فعالية خطة التسويق وضمان الدعم الداخلي لتنفيذها.

 دور المكتبات 

داد استخدام  للمكتبات دور جديد في مجتمع المعرفة الحديث ، وهناك أنواع مختلفة من نماذج المكتبات. في المجتمع الحديث ، حيث يز 
الخدمات اإللكترونية ومصادر المعلومات المستندة إلى الويب باستمرار ، تدار المكتبات بطريقة أكثر ديمقراطية ، ولديها نظام اتصال  

توجيه الخدمات. للمكتبات دور جديد في مجتمع المعرفة    - وتنظيم عمل أكثر مرونة ، ويعتمد تطوير خدماتها على الجودة والمستخدم
 يثالحد
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 هناك أنواع مختلفة من نماذج المكتبات. هذه كالتالي: 

 مكتبة تقليدية كمؤسسة ذاكرة  ♦

 مكتبة كمركز للتعلم والبحث ♦

 مكتبة كمركز ثقافي واتصالي  ♦

 مكتبة الكترونية ♦

 مكتبة رقمية ♦

 مكتبة افتراضية كمكتبة بدون جدران  ♦

ات الزراعية والصناعية الماضية. لكن تلك األدوار كانت محدودة النطاق. في  لعبت المكتبات العديد من األدوار المهمة في المجتمع
القرن الحادي والعشرين ، يتعين على المكتبات أن تؤدي أدواًرا محورية في نشر ثقافة المعرفة ومشاركتها. في عصر المعرفة هذا ، يجب 

اإل يجمعها  التي  والمعلومات  المعارف  لكل  مستودعات  المكتبات  تكون  المواد  أن  وأشكال  أنواع  جميع  تخزين  عليهم  سيتعين  نسان. 
المهمة  إنجاز هذه  المكتبات من  تمكين  اليوم على  المتقدمة  المعلومات  تكنولوجيا  الجغرافية. تعمل  الحدود  والمعلومات ونشرها خارج 

 الهائلة. 

 تغيير مفهوم المكتبات: 

يرات في هذا المجال. بعض التغييرات ، على سبيل المثال مذكورة أدناه لقد تغير مفهوم محترفي المكتبات والمكتبات مع حدوث التغي
 لفهم التغييرات. 

 أ. علم معلومات المكتبات المفاهيمية:

 . وحدة مكتبة مركز المعلومات 1

 . قاعدة بيانات الكتاب المتوسط 2

 . مستلم قارئ المستخدم 3

 . موظف معلومات أمين المكتبة4

 اجة . الخدمة عند الطلب حسب الح 5

 . كتالوج األدوات المفردات التي تسيطر عليها 6

 :LISب. تغيير األدوار لمتخصصي 
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 في الوقت الحاضر ، يلعب المكتبيون دوًرا متكاماًل يتجاوز وظيفتهم التقليدية. في عالم سريع التغير ، هناك مطالب وتأثيرات جديدة على
المكتبات ومراكز المعلومات. باستخدام التقنيات الحديثة ، تحول المكتبات في جميع أنحاء العالم اآلن تركيزها من العمل التقليدي إلى  

دوًرا متعدد االستخدامات في مجاالت   LISمتعدد األبعاد فرض. وكنتيجة طبيعية لذلك ، من المفترض أن يلعب متخصصو    العمل
 مختلفة من المكتبات ومراكز المعلومات لتلبية توقعات واحتياجات الوضع الحالي. 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمكتبات األكاديمية 

ية بأنها تلك المكتبات الموجودة بشكل أساسي في مؤسسات التعليم العالي ، وقد تم إنشاؤها لدعم عمليات التعلم ُتعّرف المكتبات األكاديم 
المعلومات  تكنولوجيا  في  بالتغيرات  األكاديمية  المكتبات  تأثرت   ، الماضية  والعشرين  السبع  السنوات  مدى  على  والبحث.  والتعليم 

( إلى إعادة ICTتسارع في هذا المجال. أدى إدخال اتجاهات تكنولوجيا المعلومات المختلفة )واالتصاالت. ال يزال معدل التغييرات ي
التنظيم ، وتغيير أنماط العمل ، والطلب على مهارات جديدة ، وإعادة التدريب على الوظائف ، وإعادة تصنيف الوظائف. أدى التقدم 

ثل قاعدة البيانات اإللكترونية والخدمات عبر اإلنترنت واألقراص المدمجة  التكنولوجي على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية ، م
وإدخال اإلنترنت إلى تغيير جذري في الوصول إلى المعلومات. يرى أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي مفتاح نجاح تحديث  

المعلومات واالتصاالت ولكنها تستخ تكنولوجيا  تتعدد تطبيقات  المعلومات.  المطبوعة  خدمات  السجالت  في تحويل  أساسي  دم بشكل 
 الورقية الموجودة في عملية التخزين واالسترجاع والنشر بأكملها.

لقد أثرت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في كل مجال من مجاالت نشاط المكتبات األكاديمية وخاصة في شكل تطوير مجموعات 
الت فرصة لتقديم خدمات المعلومات ذات القيمة المضافة والوصول إلى مجموعة واسعة المكتبات. تقدم تكنولوجيا المعلومات واالتصا

من موارد المعلومات الرقمية لعمالئها. عالوة على ذلك ، تستخدم المكتبات األكاديمية أيًضا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة 
لمكتبات وشبكات مشاركة الموارد ، وتنفيذ نظم المعلومات اإلدارية ، وتطوير ألتمتة وظائفها األساسية ، وتنفيذ تعاون فعال وفعال بين ا

المعلومات  تكنولوجيا  على  القائمة  القدرات  بناء  برامج  وبدء  الرقمية:  والمكتبات   ، الرقمية  المحلية  للمحتويات  المؤسسية  المستودعات 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خدمة مكتبة خاصة للعمالء  واالتصاالت لمستخدمي المكتبة. في بعض المكتبات األكاديمية ، قدمت

ُتعرف باسم المكتبات المضمنة حيث يتم توفير المنتجات / المجالت عبر اإلنترنت ألعضاء هيئة التدريس بشكل أساسي ، على سبيل 
 DOAJالمتاحة في المكتبات األكاديمية هي  المثال. يتم إعطاء الكلية المعنية كلمة مرور للوصول إليها. المجالت اإللكترونية األخرى  
 ، )وهذا هو دليل مجلة الوصول المفتوح( ، )وهذا هو مشروع المجلة اإللكترونية األفريقية(.

( تغييرات وتحوالت غير مسبوقة في خدمات المكتبات والمعلومات األكاديمية ، ونظام ICTأحدثت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )
LIS ثل األوباك ، وخدمات المستخدمين ، والخدمات المرجعية ، وخدمات التوعية الحالية ، وتسليم المستندات ، واإلعارة بين التقليدي م

المعلومات  تكنولوجيا  باستخدام  وفعالية  كفاءة  أكثر  بشكل  العالقات  توفير  يمكن  والعمالء  والبصرية  السمعية  والخدمات   ، المكتبات 
ت والمكان والفعالية من حيث التكلفة ونشر أسرع وأحدث ومشاركة المستخدمين النهائيين في عملية خدمات واالتصاالت، ألنها توفر الوق

المكتبات والمعلومات. يتسم تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على خدمات المعلومات بالتغيرات في الشكل والمحتويات وطريقة 
ية. ظهور اإلنترنت كأكبر مستودع للمعلومات والمعرفة ، وتغير دور المتخصصين في  والمحتويات وطريقة وتسليم المنتجات اإلعالم

علوم المكتبات والمعلومات من وسيط إلى ميسر، وأدوات جديدة لنشر المعلومات والتحول من بيئة الخدمات المادية إلى االفتراضية  
 ارية القائمة على الويب. وانقراض بعض خدمات المعلومات التقليدية وظهور خدمات جديدة واالبتك
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( في المكتبات لها ITتلعب المكتبات ومراكز المعلومات دوًرا أساسًيا في تلبية احتياجات المجتمع من المعلومات. تكنولوجيا المعلومات )
في بدأت في تطبيق  تأثير ملحوظ في جميع أنحاء العالم. لقد أصبحت ظاهرة منتشرة للغاية لدرجة أن جميع المكتبات األكاديمية تقريًبا  

 تكنولوجيا المعلومات.  

 لقد أحدثت تكنولوجيا المعلومات أشكااًل مختلفة من المكتبات وطريقة نشر المعلومات. تتوفر اآلن مكتبات مثل المكتبة اآللية والمكتبات
المستحث بتكنولوجيا المعلومات له    والمكتبات اإللكترونية والمكتبات االفتراضية والمكتبات الرقمية. كل شكل من أشكال نظام المكتبات

 ميزاته الخاصة ومتطلباته ووضع الخدمة والمشكالت المرتبطة به. 

يالحظ أن تطبيق تكنولوجيا المعلومات على خدمات المكتبة قد أدى إلى تحسين هائل وجعل المزيد من الخدمات ممكًنا. يؤكد على أهمية 
 تكنولوجيا المعلومات لوظائف وخدمات المكتبة: 

على مر السنين ، قدمت التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات للمكتبات ومراكز المعلومات طرًقا أكثر كفاءة للحصول على المعلومات 
نة وتنظيمها وتخزينها ونشرها. أصبحت تقنيات المعلومات الجديدة جزًءا ال يتجزأ من ولديها القدرة على تغيير الوضع الراهن للمكتبات وأما

ات. أصبحت أجهزة الكمبيوتر باإلضافة إلى تقنيات المعلومات األخرى تلعب أدواًرا بارزة في إدارة المعلومات. من غير المعقول المكتب
 أن تعمل أي مكتبة أكاديمية بشكل فعال دون االستخدام المناسب لتكنولوجيا المعلومات. 

زالة معظم قيود الوصول إلى موارد وخدمات المعلومات واستخدامها. بداًل التعليقات أن ، التكنولوجيا اإللكترونية والكمبيوتر قد دخلت إل
 من "كلمة مكتوبة" ، لدينا اآلن "كلمة إلكترونية" موجودة على هيئة وحدات بايت وبايت من ذاكرة الكمبيوتر. 

ها من نظام رسائل قائم على الكمبيوتر  خلقت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة قرية عالمية بسبب ثورة المعلومات وما ترتب علي 
، وشبكات إلكترونية للوصول إلى المعلومات وخدمات المكتبات. تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي ظاهرة متنامية في المجتمع. 

ث مرت علوم المكتبات المكتبة هي مؤسسة ديناميكية ومتطورة في مجال التعليم. االتجاه اآلن هو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، حي
والمعلومات بمراحل مختلفة في تحويل وتخزين واسترجاع المعلومات والتطبيق وتقديم خدمات المكتبة. مثل التقاليد الشفوية والحروف 

المكتبات الخمسة التي تشمل جمي  المكتبات هم أمناء الحفظ. يقول في قوانين  ع  واألشكال على األوراق والجلود من الذي كان أمناء 
األعمار أن "المكتبة كائن حي متنامي" بشكل خاص ، تعد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وسيلة إلكترونية اللتقاط ومعالجة وتخزين 
لديها تصبح ال تقدر بثمن في   التي  المعلومات اإللكترونية  إلى  الوصول  المعلومات ، وتسهل تكنولوجيا االتصاالت  ونشر معلومات 

كتبة التقليدية. تناولت العديد من الدراسات بشكل مناسب تأثير مرافق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تشغيل استكمال موارد الم
  المكتبات ورأى المزيد الحاجة إلى استخدام مرافق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، ال سيما في مجاالت إنشاء المكتبات الرقمية )سواء

ى قرص مضغوط( من أجل إتاحة الوصول إلى المعلومات أو توثيق أسرع وأسهل للمستخدمين بتكلفة كانت في شكل افتراضي أو عل
( العديد من الثورات في حياة ICTأقل مما كانت عليه عند استخدام النظام اليدوي التقليدي. أحدثت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )

جاب والفعالة في تعزيز سرعة ونطاق إنتاج المعلومات ومشاركتها وإعادة تدويرها. لقد  اإلنسان. تتمثل إحدى الثورات المهمة والمثيرة لإلع
غيرت المفاهيم األساسية للملكية إلى المشاركة والحفظ في الوصول. علم المكتبات من المجاالت التي تأثرت بهذه الثورة إلى حد كبير. 

(. تم تحويل المكتبات إلى مراكز معلومات. تم استبدال  LISت والمعلومات )تم تحويل علم المكتبات إلى علم المعلومات أو علم المكتبا
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عد  األدوات والتقنيات الرسمية بالتقنيات الحديثة. أصبحت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت جزًءا ال يتجزأ من المكتبات الحديثة. تحل قوا 
 د مطلًبا ضرورًيا وهو أسهل من خالل التقنيات الحديثة.البيانات محل الكميات الهائلة من المخزونات. أصبح تقاسم الموار 

الفهرسة   لمهارات  القوية والعميقة  المعرفة  جانب  إلى  األقل.  األساسية  المتطلبات  أيًضا من  سابًقا  المطلوبة  األساسية  المهارات  كانت 
إلى المصادر المتاحة عبر اإلنترنت مكاًنا  والتصنيف ، في الوقت الحاضر ، احتلت المعرفة بقواعد البيانات ونسخ الكتالوج والوصول  

العام وأنشطة وسلوكيات  الروتين  أنها غيرت  الرئيسية. كما  بالكلمات  المطولة والمعقدة  الموضوعات  استبدال عناوين  أيًضا. تم  مهًما 
دات تكنولوجيا المعلومات . في ذلك الوقت ، ال يوجد مفهوم لخدمة مكتبة فعالة وكفؤة ومثيرة لإلعجاب بدون مساعLISالمتخصصين في  

واالتصاالت. ال شك أن الدول المتقدمة متقدمة في هذا المجال ، لكن الفجوة المعروفة بالفجوة الرقمية التي كانت بين الدول المتقدمة 
 والدول النامية تتالشى وتختصر بمرور الوقت.

 خدمات المستخدم القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ض مستخدمي المكتبات العادات اإللكترونية ، مما يؤدي إلى زيادة االستخدام لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجديدة بما يتبنى بع
 في ذلك 

أجهزة الكمبيوتر ، اإلنترنت ، الويب ، إنترانت ، إكسترانت وغيرها من التقنيات. نتيجة لذلك ، يضع مستخدمو المكتبة مطالب جديدة 
إنهم يتطلبون الوصول إلى أتعس المعلومات ، وموارد المعلومات المحدثة والوصول إلى مرافق تكنولوجيا المعلومات على مكتباتهم.  

واالتصاالت التي يمكنهم استخدامها في عملهم. استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المكتبات يعزز رضا المستخدمين. يوفر 
 بة.العديد من الفوائد لمستخدمي المكت

 بعض الفوائد هي: 

 * توفير وصول سريع وسهل إلى المعلومات 

 * يوفر الوصول عن ُبعد إلى المستخدمين 

 * يوفر على مدار الساعة الوصول إلى المستخدمين

 * يوفر الوصول إلى معلومات غير محدودة من

 مصادر مختلفة

 لمتطلباته* يوفر مرونة المعلومات ليتم استخدامها من قبل أي فرد وفًقا  

 * يوفر مرونة متزايدة

 * يسهل إعادة تنسيق البيانات والدمج بينها من مصادر مختلفة ، كما تقدم مكتبات العديد من الخدمات المستندة إلى تكنولوجيا المعلومات
 واالتصاالت ، بما في ذلك ما يلي
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 OPACS* توفير وصول الويب إلى 

 * توصيل المستندات اإللكترونية

 موارد المعلومات المتصلة بالشبكة* 

 * تسليم المعلومات إلى أجهزة سطح المكتب المستخدم

 * التعليمات عبر اإلنترنت 

 * الخدمات االستشارية للقراء عبر اإلنترنت 

 الخاتمة 

بشكل كبير طريقة قد حققت وعدها في المكتبات األكاديمية؛ هناك عالية في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. لقد غيرت  
ا  تخزين المعلومات ونشرها. لقد هدد النهج التقليدية للمكتبات األكاديمية وخدماتها. أدى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أيًض 
التخزين،  تختلف وسائل تولي الفهرسة والتصنيف ، واالستحواذ ، ومعالجة عمليات  المكتبة مثل  د إلى السرعة على خدمات عمليات 

المعلومات والتجميع والتنظيم ، بذلت محاولة لتحديد مدى استخدام تقنيات المعلومات في خدمة المكتبة. من الضروري أن نذكر أن ذلك 
كان يؤثر بشكل كبير على جميع مجاالت حياتنا. لقد كان استخدام مثل هذه التقنيات الجديدة يؤثر بشكل عميق على أنماط استخدام  

ات مستخدمي المكتبة ، وتغيير طريقة معلومات وخدمات المكتبة بشكل كبير ، وخاصة مع اآلثار الرئيسية في األسواق المعلومات وسلوكي
 البصرية الصوتية ، مجال التعليم والتدريب، األدب البحثي ، النشر ، على. تتمثل التغييرات غير المسبوقة في استخدام المعلومات.
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