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 : الملخص

بالحكومة اإللكترونية أو الحكومة الرقمية كل منطقة من العالم من البلدان  تتسابق الحكومات في جميع أنحاء العالم إلنشاء ما يسمى  
النامية إلى البلدان الصناعية، قامت بتطوير الحكومات الوطنية والمحلية  بجعلها حكومات الكترونية تسهل خدماتها على المواطنين، 

التعريف الواسع   راؤها من قبل المواطنين والتفاعل معها إلكترونًياوطورت اآللية المستخدمة عن طريق تبسيط العمليات المعقدة التي يتم إج
للحكومة اإللكترونية أو الرقمية هو استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدعم فاعلية الخدمات الحكومية والتعامل مع المواطن  

الحكومة نفسها أكثر استجابة للرغبات من المواطنين يقدم بطريقة أفضل وأسهل وأوسع الوصول إلى أكبر قدر من المعلومات، وجعل  
هذا البحث نظرة ثاقبة فيما يتعلق باالفتراضات النظرية حول الحكومة اإللكترونية ودور المكتبات العامة كمقدمين للخدمات في أنظمة 

و معوقات بناء الحكومة اإللكترونية والتحديات التي  هذه الدراسة يناقش السيناريو الحالي لجهود الحكومة اإللكترونية    الحكومة اإللكترونية
 تواجه أصحاب المصلحة ورؤية للمستقبل. 

  :المقدمة

سة  ان  الحرية واالزدهار وتطور المجتمع واألفراد هي من القيم االساسية االنسانية لن يتم تحقيقها إال من خالل قدرة المواطنين على ممار 
في المجتمع لذا فأن  المشاركة البناءة وتطوير الديمقراطية يعتمد على التعليم المرضي وكذلك على  حقوقهم الديمقراطية ولعب دور فعال  

امة الوصول المجاني وغير المحدود إلى المعرفة الفكر والثقافة والمعلومات ان المعرفة والبنى التحتية اإلبداعية للمجتمعات والمكتبات الع
يمكن للمكتبات العامة على وجه التحديد االستفادة   معالجة احتياجاتها وقضاياها واهتماماتها  قد تلعب دور حاسم في إشراك المجتمع في

من الفرص للنهوض بدورها في إشراك المواطنين في مبادرة  المجتمعات الرقمية , نحن نعيش اآلن في مجتمع معلومات واقتصاد معرفي  
 في تسخير إمكانات تكنولوجيا.  حيث ادارة المعرفة ضرورية , يتمثل التحدي الذي نواجهه

المعلومات  تكنولوجيا  ,توفر  المناسبة  الظروف  توفر  ومع  األلفية  إلعالن  اإلنمائية  األهداف  وتعزيز  لتحقيق  واالتصاالت  المعلومات 
يات الحكومة واالتصاالت للحكومات في البلدان النامية موردًا فعااًل لخدمة المواطنين وأصحاب المصلحة اآلخرين من خالل استراتيج

 اإللكترونية في طرق مثيرة للغاية.

لإلصالحات اإلدارية العامة لرقمنة تقديم الخدمات  تعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم على دمج التقنيات القائمة على الكمبيوتر في
العمليات لخدمة المواطنين والشركات ، و   تعتمد الحكومة اإللكترونية على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألتمتة )جعله اوتوماتيكيًا(

الحكومات والجهات المعنية  من خالل اإلنترنت وشبكة الويب العالمية باإلضافة إلى ذلك ، تم وصف الحكومة اإللكترونية ودراستها من 
نت القمة العالمية لمجتمع  الناحية المفاهيمية ليس فقط في مجال االدارة  ولكن أيًضا في مجال علوم المكتبات والمعلومات حيث أعل

أن جميع البلدان يجب أن تهدف إلى "ربط جميع اقسام  الدوائر الحكومية المحلية والمركزية   2003المعلومات في خطة عمل جنيف  
حوالت في   أدت التغييرات في وجهات النظر اإلدارية والمبادرات المبتكرة إلى إحداث تغييرات كبيرة و ت  وإنشاء مواقع وعناوين إلكترونية

 إدارة المؤسسة. 

من بين مؤسسات الثقافية، تلعب المكتبات العامة دوًرا حيوًيا في بأن تصبح مراكز تعلم مدى الحياة للمجتمعات التي تنتمي إليها من 
مؤسسات أيضا توفير أجل أداء هذا الدور يتم تقديم برامج التعليم والتوجيه من قبل المكتبات العامة مثل معلومات برامج التعليمية هذه ال

ة"  الوصول إلى  التطبيقات الحكومة اإللكترونية وأنشطة التوعية التي يمكن وصفها أيًضا بأنها "مهارات محو األمية في الحكومة اإللكتروني
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اإللكترونية   في ضوء هذه المعلومات، توضح هذه الدراسة مالمح المكتبات العامة من أجل تلبية المتطلبات حول استخدام خدمات الحكومة
 وسيتم تقديم توصيات بخصوص تحسين خدمات محو األمية للحكومة اإللكترونية.

 االطار النظري  

 ما هي الحكومة االلكترونية

هو مصطلح يعبر عن استخدام التكنولوجيا، وخاصة اإلنترنت، كوسيلة لتقديم الخدمات الحكومية وتسهيل تفاعل الجمهور مع الجهات 
تعريف الحكومة اإللكترونية ايضا على أنها نموذج تم تطويره من أجل مزيد من السرعة واالستمرارية والموثوقية و تنفيذ  الحكومية و يتم 

أنه عملية   المفهوم على  إلى هذا  ُينظر  التكنولوجية و  التحتية  المنصات والبنى  الحكومة والمواطنين مع  العمل بين  المعلومات وسير 
دمات بشكل جذري، بداًل من عمل تغيرات في الخدمات العامة في هذا اإلطار تظهر اإلمكانات الكبيرة  تحويلية تعمل على تغيير الخ

الكاملة والعيش حياة منتجة وإبداعية وفًقا الحتياجاتهم  إمكاناتهم  الناس وتطوير  البلدان لمساعدة  العديد من  في  اإللكترونية  للحكومة 
ونية لتسهيل عيش الناس حياة صحية  والوصول إلى الموارد للحفاظ على مستوى معيشي واهتماماتهم. يتم استخدام الحكومة اإللكتر 

 معقول. الحكومة اإللكترونية تسهل أيضا قدرة األفراد على المشاركة في حياة مجتمعهم وحكومتهم ومجتمعهم. 

 المكتبات العامة والحكومة االلكترونية  

ترونية والدورات التدريبية ذات الصلة  من المكتبات العامة كجسر بين الحكومات يتم وصف توفير الوصول إلى خدمات الحكومة اإللك
والمواطنين وعليه ُيذكر أن المكتبات العامة ليست فقط نقاط الوصول إلى اإلنترنت ، لكنها أيًضا مراكز التوجيه فيما يتعلق بخدمات 

وجهة النظر هذه تعكس   تطوير خدمات الحكومة اإللكترونية و ابية علىويمكن القول أن لها تأثيرات إيج  الحكومة اإللكترونية للمواطنين
الحقيقةان المكتبات وغيرها من مؤسسات و المنظمات تحتضن التكنولوجيا واالبتكارات، ولها مسؤوليات اجتماعية عن الخدمات العامة. 

إلنترنت بسبب الوصول السريع  إلى اإلنترنت الذي من المعروف أيًضا أن العديد من مستخدمي المكتبات العامة يستفيدون من خدمات ا
 توفره المكتبات العامة أن أحد األدوار االجتماعية للمكتبات العامة هو

 تزويد المواطنين بإمكانية التعليم فيما يتعلق بخدمات الحكومة اإللكترونية. -1
للوصول إلى خدمات الحكومة اإللكترونية والمراكز  أن المكتبات العامة ليست فقط نقاط وصول إلى اإلنترنت، ولكنها  أيًضا مراكز -2

 اإلرشادية للمواطنين ولها آثار إيجابية في تطوير خدمات الحكومة اإللكترونية.
 أن المكتبات العامة تشكل نقاط انتقال مهمة بين المواطنين والحكومات.  -3
والوصول إلى خدمات الحكومة اإللكترونية بطرق آمنة   أن المكتبات العامة منظمات رائدة بأدوارها ،فهي توفر التسهيالت المطلوبة -4

 وموثقة للمواطنين.

أن االقبال من المواطنين حول استخدام خدمات الحكومة اإللكترونية يزداد مع التحسينات في خدمات الحكومة اإللكترونية  والهدف من 
 الجودة لجميع خدمات الدوائر الحكومية.تنفيذ تطبيق الحكومة االلكترونية من أجل توفير خدمات عالية 

ان يستطيعون تغطية كل  على الرغم من أن المكتبات العامة تلعب دوًرا حيوًيا في خدمات الحكومة اإللكترونية، إال أنه من غير الممكن
ة  الموظفين هي عوامل  هذه الخدمات بسهولة في هذا الصدد، تم التأكيد على أن االنخفاض في الميزانيات وساعات العمل وعدم كفاي
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التي تؤثر سلًبا على جودة الخدمة لمثل هذه المنظمات ،  وقد تم تحديد بعض المتطلبات  الضرورية للمكتبات العامة لتقديم خدمات 
 الحكومة اإللكترونية والدورات التدريبية ذات الصلة ومن هذه المتطلبات: 

 ن، واحتياجات األجهزة والبرامج الجديدة.   : الحاجة إلى المزيد من الموظفيالمتطلبات المالية -1
 : تطوير خدمات المكتبة في إطار متطلبات الحكومة اإللكترونية والتدريب والعاملينمتطلبات الخدمة -2
  : توفير موظفي خدمة الحكومة اإللكترونية في المكتبات بمهارات الكمبيوتر وتمكينهم من تجربة العمليات الرقميةمتطلبات الموظفين -3
 : توفير البنى التحتية لتطوير االنترنت, وقدرات الطباعة وتحويل المباني إلى نقاط وصول. تطلبات المتعلقة بالبناءالم -4

أن المكتبات العامة هي المنظمات التي لديها مسؤوليات حول تنظيم ونشر والحفاظ على المعرفة العامة وذاكرة المجتمع وظهرت أدوار  
ظهور الخدمات اإلدارية في البيئات الرقمية التدريب على برامج الحكومة االلكترونية عبر المكتبات    وفرص جديدة للمكتبات العامة مع

العامة هو الدور الجديد لهذه المكتبات من المهم اإلشارة إلى أن المكتبات العامة يمكن أن تكون مؤسسات إرشادية موثوقة في عمليات 
أن المواطنين لديهم اتصال باإلنترنت في منازلهم، عملية التدريب للحكومة االلكترونية   الخدمات الحكومية اإللكترونية على الرغم من

الموجودة في المكتبات الحكومية قد تتضمن مصادر ويب متعلقة بالحكومة االلكترونية مثل )روابط مهمة، مواقع مرجعيةو تعليمات( 
كتبات العامة لها أدوار مهمة وضرورية فيما يتعلق بتنمية مهارات معرفة  وعمليات التدريب على الكمبيوتر واإلنترنت ومن الشائع أن الم

ا  القراءة والكتابة الرقمية للمستخدمين يتم تقييم المكتبات على أنها مراكز تعلم مدى الحياة التي تقدم خدمات ليس فقط للطالب ولكن أيًض 
اإللكترونية، فإن المكتبات العامة لديها مسؤوليات جديدة فيما يتعلق   لجميع أنواع المتعلمين باإلضافة إلى التحسينات في خدمات الحكومة

البيئة  إلى  المادية  البيئة  من  اإلدارية  الخدمات  انتقال  إن  الخدمات.  هذه  إلى  للوصول  المواطنين  دعم  أو  الخدمات  هذه  مثل  بتقديم 
لكون خدمة اإلنترنت، في هذا الصدد، يمكن اعتبار المكتبات االلكترونية هو عملية غير عادلة بين األشخاص الذين يمتلكون والذين ال يمت

العامة نقطة اتصال توفر الوصول إلى خدمات الحكومة اإللكترونية لجميع المواطنين ال يوجد سبب الفتراض أن المكتبات ستتوقف عن  
رسة على مستوى المكتبة الفردية، ولكن في  تطوير وتوسيع خدماتها. في بيئة رقمية. على سبيل المثال، قد ال تكون هناك حاجة إلى الفه

 . مرحلة ما سيتم تنظيم و المصادر للكتب االلكترونية و ترميزها

التحوالت العالمية نحو زيادة نشر تكنولوجيا المعلومات من قبل الحكومات الناشئة في التسعينيات، مع ظهور شبكة الويب العالمية سهلت 
رونية مع زيادة وسائل االتصاالت و اإلنترنت والهاتف المحمول، تعلم المواطنون استغاللها للوصل  الطريق للحكومات و المبادرات االلكت

الى نطاقات واماكن جديدة لقد بدأ المواطنون في توقع المزيد والمزيد من المعلومات والخدمات عبر اإلنترنت من الحكومات والمؤسسات 
حياة الشخصية، وهذا ادى الى ظهور مفهوم المواطنة االلكترونية بالنسبة للحكومات، يكون  التجارية لتعزيز خدماتها المدنية والمهنية وال

 الدافع األكبر هو التحول من العمليات اليدوية إلى العمليات التي تدعم تكنولوجيا المعلومات. 

ُينظر إليه على أنه استثمار مفيد مع   قد تكون العمليات اليدوية أكثر كفاءة في اإلدارة وتقديم الخدمات، ولكن هذا التحول يمكن أن
أن    إمكانية تحقيق عوائد مادية، يمكن للبنية التحتية للحكومة اإللكترونية أن تكون بمثابة العمود الفقري لتقديم الخدمات، لكنها ال يمكن

 تصنع معجزة في غياب اإلصالح اإلداري. 

طيعون الوصول إلى الحوسبة واإلنترنت التقنيات، ال يعتمدوا فقط على  كثير من الناس، وخاصة أولئك الذين ال يمتلكون أو ال يست 
المكتبات العامة لتوفير الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر واإلنترنت ، فهم يعتمدون  أيًضا على أمناء المكتبات لمساعدتهم على استخدام  
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ال سيما مع تقليص الوكاالت الحكومية   - النماذج األخرى  مواقع الحكومة اإللكترونية، وتحديد المعلومات والموارد، وإكمال الطلبات و 
 والمحلية موظفي الخدمة العامة.

 قد تسد المكتبات العامة حاجة مجتمعية أساسية للحكومة اإللكترونية من خالل:  

 العمل كحلقة وصل مهمة بين الوكاالت الحكومية والمستفيدين الذين يحتاجون إلى المساعدة   -1
 توفير التعليمات األساسية للكمبيوتر واإلنترنت والوصول إلى خدمات الحكومة اإللكترونية  -2
 غير متوفرة.  أن تكون مفتوحة في عطالت نهاية األسبوع  و المناسبات، حيث تكون معظم مكاتب الوكاالت الحكومية -3
 تأمين حسابات البريد اإللكتروني وتلبية االحتياجات األساسية الستخدام خدمات الحكومة اإللكترونية -4
 تقديم المساعدة في الوصول والتنقل في المواقع الحكومية واستكمال النماذج -5
 القدرة على الوصول إلى الخدمات الحكومية أو استخدامها  -6
 لب التعافي من الكوارث تقديم المساعدة في التقدم بط -7
 تقديم المساعدة في التقدم بطلب للحصول على تعويضات البطالة ومزايا الخدمة االجتماعية األخرى. -8

قد يساعد أمناء المكتبات العامة العديد من المستفيدين من خدمات المنظمات الحكومية  والمحلية التي انتقلت معامالتهم عبر اإلنترنت  
ات االلكترونية ويساعدوا األشخاص الذين لديهم إمكانية وصول محدودة أو معدومة إلى اإلنترنت، أو األشخاص مع تطبيق نظام الحكوم

 الذين يحتاجون المساعدة في استخدام التكنولوجيا يعتمدون على المكتبات العامة للوصول إلى خدمات الحكومة اإللكترونية.

 سلبيات الحكومة االلكترونية 

جيا المعلومات واالتصاالت بشكل فعال لخدمة المواطنين عبر اإلنترنت هو كفاح للعديد من الحكومات. وال سيما  إن استخدام تكنولو 
 البلدان النامية. وهناك بعض العوائق للحكومة االلكتونية منها: 

اإللكترونية بسبب صعوبة التكنولوجيا  مواجهة المنظمات الحكومية لمستويات كبيرة من عدم اليقين في تطوير وتقديم خدمات الحكومة   -1
 في بعض االحيان، والتنوع الكبير في قبول التكنولوجيا من قبل األفراد

تتطلب الحكومة اإللكترونية ما هو أكثر بكثير من البراعة الفنية من أجل التطوير والتشغيل الناجح للخدمات عبر االنترنت. وهذا  -2
تجميع الموارد الملموسة مثل أجهزة الكمبيوتر والشبكات والموارد غير الملموسة مثل مهارات  يشمل تطوير مناهج استراتيجية لتنظيم و 
 الموظف و المعرفة والعمليات التنظيمية 

وبالتالي تحتاج المنظمات الحكومية إلى معالجة عاملين من أجل تحقيق النجاح. وهذا يشمل: وجود عدد كبير من السكان ممن يرغبون  
دام الخدمات عبر اإلنترنت؛ وتطوير القدرات اإلدارية والفنية و تنفيذ تطبيقات الحكومة اإللكترونية لتلبية احتياجات وقادرون على استخ

 المواطنين.

 تفرض الحكومة االلكترونية احيانا اجراءات مرهقة تتطلب الكثير من الوثائق االساسية. -3
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 اسباب بطئ تقدم الحكومة االلكترونية 

الرغم من أن الك الحكومة  اال ان الحكومة على  الداخلية من قبل  المعلومات  التحتية ومعالجة  البنية  إنشاء  ثير من بذلت جهود في 
 االلكترونية كان تقدمه بطئ قد ُيعزى هذا في المقام األول إلى األسباب التالية:   

 نقص المعرفة و الوعي بتكنولوجيا المعلومات  فيما يتعلق بفوائد الحوكمة اإللكترونية  -1
 عدم انشاء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الحالية -2
 موقف الدوائر الحكومية -3
 عدم التنسيق بين الحكومة ومطورو األقسام والحلول  -4
 مقاومة إعادة هندسة عمليات األقسام -5
 عدم وجود بنية تحتية الستدامة مشاريع الحوكمة اإللكترونية على المستوى الوطني.  -6

حكومية تقريًبا تواجه مستويات كبيرة من عدم اليقين في تطوير وتقديم خدمات الحكومة اإللكترونية بسبب  صحيح أن كل المؤسسات ال
تعقيد التكنولوجيا، فيجب ان تصبح هذه مسؤولية المواطن في جعل الحكومات االلكترونية حركة شعبية بجانب دور المكتبات العامة 

لمحلية للمعرفة، وهي شرًطا أساسًيا  لتعلم للحياة وصنع القرار المستقل والتنمية الثقافية  الذي ال غنى عنه المكتبة العامة هي البوابة ا
 للفرد والجماعات االجتماعية. يعلن بيان اليونسكو ويؤمن بأن "المكتبة العامة هي مصدر قوة حية للتعليم.

الل عقول الرجال والنساء "و المكتبة العامة هي المركز الثقافة والمعلومات ، وهي عامل أساسي لتعزيز السالم والرفاهية الروحية من خ
المحلي للمعلومات، مما يجعل جميع أنواع المعرفة والمعلومات متاحة بسهولة لمستخدميها ويتم توفير خدمات المكتبة العامة على أساس 

 المساواة 

و اللغة أو الحالة االجتماعية يجب توفير خدمات الوصول للجميع، بغض النظر عن العمر أو العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية أ
ومواد محددة ألولئك الذين ال يستطيعون، ألي سبب من األسباب، استخدام النظام العادي و الخدمات والمواد.  والمكتبات العامة هي 

الجنسية والهجرة والخدمات رابط حيوي بين الحكومة والشعب تعمل المكتبات كنقطة وصول إلى المعلومات الضريبية وخدمات وموارد  
 االجتماعية والمعلومات الصحية واالستجابة للطوارئ والكوارث. 

 اسباب االهتمام بتكنولوجيا المعلومات في المكتبات والدوائر الحكومية: 

تضخم حجوم المكتبات ومراكز المعلومات وزيادة عدد وحدتها التنظيمية على نحو لم تعد فيه األنظمة التقليدية قادرة على إمداد   -1
 اإلدارة بالمعلومات الالزمة لها بانوعية والكمية المناسبتين وفي الوقت المطلوب. 

ه التكنولوجيا على نحو مكثف في المكتبات ومراكز المعلومات،  التطور المتالحق في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستعمال هذ -2
 إذ تعد هذه التكنولوجيا أحد العناصر األساسية المكونة لنظام المعلومات اإلداري الحديث. 

ياسية زيادة التعقيد في مهام ووظائف إدارة المكتبات أو مراكز المعلومات،نتيجة لتأثر المكتبة أو مركز المعلومات بالتغيرات الس -3
ن  والثقافية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية والتكنولوجية وغيرها في البيئة الخارجية على الصعيدين المحلي والدولي، وما يواكبه م
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تعقيد في عملية اتخاذ القرار. لذلك، ال بد لمديري المكتبات ومراكز المعلومات كمتخذي قرارات استخدام وسائل ونظم جديدة تساعدهم  
 اتخاذ القرار وتمدهم بالمعلومات الالزمة لذلك.   في

احتدام المنافسة بين المكتبات ومراكز المعلومات في مجاالت كثيرة مثل تنوع المنتجات والخدمات وتسويقها، وتطور النوعية والتقنيات  -4
من حيث سرعة اتخاذ القرارات،  والمستخدمة، واستقطاب المستفيدين، وغيرها، مما يستدعي المديرين إلى وجوب مواجهة منافسيهم،

 وحل المشكالت، واستشعار مجاالت تحسين األداء العام.  
زيادة أهمية المعلومات وقيمتها في المكتبات ومراكز المعلومات الجامعية، على اعتبار أنها مورد استراتيجي، وأنها األساس في التقدم  -5

الجة المعلومات وتحليلها هي وظيفة جديدة إلدارة المكتبة أو مركز المعلومات، والتطور والبقاء واالستمرارية وزيادة اإلنتاجية. إن مع
وهي بعد آخر من أبعاد العملية اإلدارية. هذه الوظيفة فرضتها تطبيقات أنظمة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات األخرى في مختلف 

 وشؤون مالية، وغيرها.النظم الوظيفية للمكتبة أو مركز المعلومات من إنتاج، وتسويق وخدمات، 

 انواع خدمات المعلومات اإللكترونية في المكتبات

 . Online Searching Serviceالبحث باالتصال المباشر  •
 .Information Retrieval Serviceخدمة استرجاع المعلومات  •
 .Internet Serviceخدمة اإلنترنت  •
 Selective Dissemination of Information (SDI  .)خدمة البث االنتقائي )بام(  •
 .Current Awareness Serviceخدمة اإلحاطة الجارية  •
 .Indexing Serviceخدمة التكشيف  •
 .Abstracting Serviceخدمة االستخالص  •
 .Translation Serviceخدمة الترجمة  •
 . Circulation Serviceخدمة اإلعارة  •
 .Reference Serviceالخدمة المرجعية  •
 .Bibliographic Serviceالخدمة البيلوجرافية  •

 االتجاهات الراهنة في عالم المكتبات والمعلومات 

 يشهد عالم المكتبات والمعلومات الجامعية ثورة في مجاالت عديدة، يمكن إيجازها في المحاور التالية: 

 اتجاهات خدمات المعلومات:   -1

يتأثر مجال المكتبات والمعلومات الجامعية، بصفته ذي عالقات متبادلة مع فروع المعرفة األخرى، باألساليب واإلجراءات والنظريات  
، ولقد Total Quality Managementالتي تم تطويرها في تلك المجاالت، ومن ذلك تأثره بعلم اإلدارة باألهداف وإدارة الجودة النوعية  

، حيث يضع األساس لعمليات وإجراءات Information Resources Management عنى بإدارة موارد المعلوماظهر فرع جديد ي
خدمات المعلومات وما تتطلبه من إدارة وتنظيم. ومع تركيز إدارة موارد المعلومات على المستفيد كمحور للخدمة، ودعم الالمركزية في  
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شكال المعلومات، واإلفادة من التقنية وتبادل المعلومات إلكترونيا فإن هذا المجال ينظر إلى إدارة موارد المعلومات، والتكامل بين جميع أ
 المعلومات من وجهة النظر اإلدارية التي تنظر إلى نوعية الخدمة المقدمة ومناسبتها للمستفيد. 

 اتجاهات الخدمات الفنية:  -2

المكتبات اآللية م التزويد والفهرسة من نظم  الجامعية في  استفادت وظيفتا  المكتبات  النظم مزايا عديدة وظفتها  نذ وقت مبكر. ولهذه 
العمليات التي كانت تحتاج إلى جهد وقوة بشرية كبيرة قبل دخول هذه النظم. ومن هذه المزايا التحقق من صحة البيانات البيليوجرافية،  

وا البيليوجرافي،  السجل  وتقنين  إلكترونيًا،  إلغائها  أو  الطلبات  السجالت وإرسال  على  واالطالع  للجمهور،  الموجهة  الفهارس  نتشار 
رس البيليوجرافية الخاصة بالمكتبة ذاتها وغيرها من المكتبات من خالل البحث في قواعد البيانات الخاصة بالمرافق البيليوجرافية أو الفها

 المجموعات وإصدار التقارير والبيانات اإلحصائية اآللية للمكتبات األخرى المتاحة عبر اإلنترنت، وكذلك إدارة الميزانية واستخدام 

وتواجه المكتبات الجامعية في عصر مصادر المعلومات اإللكترونية، مشكلتان لهما تأثير قوي على االقتناء وتوفير المعلومات هما: 
ؤمن الموارد المالية الالزمة لتوفير خفض الميزانيات، واالنفجار المعرفي. فال توجد مكتبة جامعية في أي مكان من العالم، تستطيع أن ت

المناسبة لسد احتياجات المستفيدين. وتحتاج المكتبات الجامعية إلى أساليب جديدة لمواجهة هاتين  – التقليدية واإللكترونية  –المعلومات 
المكتب التعاون بين  إلى قوة بشرية كبيرة، وتعزيز  التي تحتاج  التقنية في المهام  المتبادلة  المشكلتين كاستخدام  ات واإلفادة من اإلعارة 

 والمشاركة في الموارد، واإلفادة من االتصال المباشر بخدمات الدوريات ذات النصوص الكاملة المرسمة، وتفعيل عمليات اإلهداء والتبادل.

 مصادر المعلومات االلكترونية:  -3

مل الكتب والدوريات واألوعية الورقية األخرى. والمصادر  تنقسم مصادر المعلومات عمومًا إلى ثالثة أقسام: المصادر المطبوعة، وتش
غير المطبوعة، وتشمل المصغرات القلمية والموارد السمعيصرية وغيرها من األوعية غير المطبوعة والمصادر اإللكترونية والتي يمكن 

ل مصادر المعلومات اإللكترونية األقراص تعريفها بأنها مصادر المعلومات التي يمكن الوصول إليها أو قراءتها بواسطة الحاسب. وتشم
ومصادر   األخرى  المصادر  من  وغيرها  الصلب  القرص  على  المخزنة  البيانات  وقواعد  المباشر  الخط  على  البيانات  وقواعد  المليزرة 

لى األقل موقع واحد  المعلومات اإللكترونية التي يمكن الوصول إليها عبر اإلنترنت، هي عبارة عن نوع من أنواع ملفات الحاسب، ولها ع
من مواقع اإلنترنت؛ وقد يكون لها نسخ أخرى في مواقع أخرى. وما تحتويه ملفات الحاسب يتكون من النصوص وصور الوثائق والصوت 

 وصور الفيديو أو من مجموعة منها. 

 الدوريات اإللكترونية:  -4

كن ألهميتها سنفرد لها تفصياًل أكثر. إذ تعتبر الدوريات من مصادر المعلومات المشبكة، ول  E–Journalsتعد الدوريات اإللكترونية  
اهتمامًا خاصًا للدوريات  التي تولي  الجامعية،  المكتبات  المعلومات وخاصة  المعلومات في المكتبات ومراكز  شريانًا هامًا من شرايين 

ت المكتبات الجامعية حتى قبيل نهايات القرن  العلمية في مختلف مجاالت المعرفة. ولقد ظلت الدوريات المطبوعة هي السائدة في مقتنيا
الماضي، وقبل التحول الجذري في وسائل نقل المعلومات إلى الوسيط اآللي الذي يزداد يوما بعد يوم. ومنذ بضع سنوات تسارعت خطى 

ما أدى إلى صدور الكثير من  النشر اإللكتروني، حتى أصبحت نسبة كثيرة من الدوريات العلمية تنشر إلكترونيًا بجانب النشر الورقي، م
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الدوريات المتخصصة في مجاالت مختلفة في الوسط إلكتروني، مما سهل عملية إصدار هذه الدوريات المتخصصة، وخفض تكلفة النشر 
 واإلصدار، وليس هذا فحسب بل سهل أيضًا عملية توزيع هذه الدوريات ووصولها إلى المهتمين بها.

 خدمات الحكومة اإللكترونية

 الوصول والمساعدة في تصفح مواقع الحكومة اإللكترونية - 1

 المساعدة في تعبئة االستمارات وإرسال رسائل البريد اإللكتروني المتعلقة بالحصول على االستمارات - 2

 التوظيف المساعدة في كتابة خطابات التوظيف والسير الذاتية واستكمال  طلبات التوظيف والبطالة، والبحث في قواعد بيانات - 3

 إنشاء حسابات بريد إلكتروني  - 4

المعلومات الحكومية مثل المساعدة والمنح الحكومية ومزايا الرعاية الطبية ، أنظمة الهجرة والتجنس، والنماذج   - 5 تحديد موقع 
 الضريبية، وتراخيص الصيد وصيد األسماك .

 جة احتياجاته وقضاياه ومصالحه في تنمية المجتمعات الرقمية.يمكن للمكتبات العامة أن تلعب دور حاسم في إشراك المجتمع و معال

 كيف تم تطوير المكتبات 

 المكتبات تطورت على مدار السنوات  في وقتنا الحالي تم تطوير المكتبة لتشمل خمس عناصر :

 المحتوى الثابت -المحتوى )الكتب والمواد األخرى(  - 1

 خ دور راس -إرشاد الخبراء )موظفو المكتبة(  - 2

 تم تطويرها على مدار العشرين عاًما الماضية  -التكنولوجيا  - 3

 تم تطويرها على مدار العشرين عاًما الماضية -البرامج والفعاليات  - 4

 المساحات المادية  - 5

 اهداف المكتبة االلكترونية

األهداف األساسية للمكتبة األكاديمية التقليدية عند الحديث عن أهداف أي مكتبة إلكترونية في مجتمع أكاديمي فإنه ال يمكن فصلها عن  
 ورسالتها ووظائفها، حيث أنها في الحقيقة األساس والمرتكز للمكتبة اإللكترونية والتي ُتعد وظائفها جزء من وظائف المؤسسة األكاديمية 

بأنها اإلمداد بالمعلومات وخدماتها لدعم    األم، حيث ال يمكن فصلها كلًيا عنها. ويمكن تلخيص أهداف المكتبة اإللكترونية األكاديمية
ة العملية التعليمية في الجامعة، وتشجيع البحث العلمي ودعمه، وتشجيع التعلم الذاتي للطالب، وخدمة المجتمع. ويمكن للمكتبة اإللكتروني

 األكاديمية تحقيق هذه األهداف من خالل قيامها بالوظائف واألنشطة األساسية اآلتية:
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التعليمية والبرامج األكاديمية ( توفير  1) بالمناهج  التي ترتبط  المختلفة  المعلومات اإللكترونية  مجموعات شاملة ومتوازنة من مصادر 
 والبحوث العلمية. 

 ( تنظيم مصادر المعلومات اإللكترونية بالطرق العلمية التي تسمح باستخدامها بسهولة وسرعة وراحة. 2)

 فة لمجتمع المستفيدين بالطرق المباشرة وغير المباشرة.( تقديم خدمات المعلومات المختل3)

( تدريب المستفيدين على استخدام المكتبة اإللكترونية واالستفادة من مصادرها وخدماتها المختلفة وإعداد البرامج التدريبية المناسبة 4)
 لذلك. 

 كتبة. ( التعاون والمشاركة مع األفراد والمؤسسات العلمية والثقافية لتطوير الم5)

تقديم خدمات  األكاديمية هو  اإللكترونية  المكتبة  إنشاء  الهدف من  أن  المجال  التي كتبت في هذا  الدراسات  الكثير من  ُتجمع  وتكاد 
المعلومات المطلوبة من أعضاء هيئة التدريس والطالب والموظفين، مع عدم إغفال احتياجات الباحثين اآلخرين من خارج قطاع المؤسسة  

عند التفكير في مصادر المعلومات اإللكترونية فإنه ينبغي اإلجابة على عدة أسئلة مثل: ماذا تحاول المكتبة تحقيقه؟ وما هي التعليمية،  
يق  احتياجات المستفيدين؟ وما هي المصادر المتوفرة لدى المكتبة )مثل: التجهيزات والبرامج والدعم الفني والميزانية وغيره(؟ وما مدى تحق

 إلى الخدمات والمصادر؟  Accessن أخصائي المعلومات، والموظف، والمستفيد؟ وأخيًرا ما هي كيفية الوصول التدريب لكل م

 وقد بين األحمدي أن للمكتبة اإللكترونية ثالثة محاور أساسية هي: 

 ( فهرس المكتبة العام واالتصال بخدماته كطلبات اإلعارة وغيرها.1)

 ل قواعد المعلومات والكتب والمجالت اإللكترونية.( مجموعة المحتويات اإللكترونية مث2)

 ( الخدمات التفاعلية مثل الدعم واإلجابة عن االستفسارات واإلحاطة الجارية واألخبار وغيرها.3)

ة يتمثل بـ وضوح الربط مع موقع المكتب Accessibilityكما أن مفهوم مشروع المكتبة اإللكترونية النموذجية من حيث إمكانية الوصول 
وسهولة اللغة وفهمها، وإمكانية الوصول من خالل فهرس المكتبة وإذا أمكن محرك بحث موحد، وإمكانية التصفح والقدرة على البحث 
من خيارات بحث متعددة، وتوفير الميتاديتا المعيارية والكاملة لمساعدة عملية االستكشاف، وأخيًرا مشروع المكتبة النموذجي ينبغي أن  

 أشكال مثل النص والصورة والصوت والفيديو. يشتمل على عدة

 الخاتمة 

تقدم المكتبات العامة مجموعة من الخدمات المصممة لتثقيف و لمساعدة المجتمع أكثر ذكاًء, بغض النظر عن حجم التمويل، و الموقع 
الجغرافي، الحضري أو الريفي للمكتبات فأنها تلعب بالفعل دوًرا مهًما في تمكين مجتمعات ذكية وتعمل كمساحة لـإلتقاء أعضاء المجتمع 

واصل والمشاركة في مجتمعهم والمكتبات العامة تعمل بوعي لتصبح مكان لتعلم مجاالت متعددة في الواقع، تساعد المكتبات  و التعلم والت
في تنمية ومساعدة  القوى العاملة، والتي بدورها يمكن أن تساعد النمو االقتصادي المحلي تعتبر المكتبات العامة مؤسسات جديرة بالثقة 
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فر هذه المؤسسات الوصول إلى اإلنترنت فحسب، بل توفر أيًضا خدمات إرشادية للمواطنين. عالوة على ذلك، تخدم المجتمعات. ال تو 
لديهم أدوار ومسؤوليات مهمة في التدريب على الحكومة اإللكترونية. أن المكتبات العامة التي تقدم خدمات لجميع المجتمع دون تمييز 

م الفعال لخدمات الحكومة اإللكترونية، فضاًل عن توفير الوصول إلى اإلنترنت للمواطنين لها أدوار حيوية تؤديها من حيث االستخدا
الذين ال يستطيعون الوصول إلى اإلنترنت ألسباب مختلفة كما  يمكن للمكتبات العامة وألمناءها، بأدوارهم النشطة في المجتمع، زيادة 

. أن برنامج تدريب الحكومة االكترونية سيكون عالمة فارقة  من أجل توفير الوعي و االستخدام الفعال لخدمات الحكومة اإللكترونية
على   الرقمية   الفجوة  اثار  سيقلل  من  للجميع  العامة خدماتها  المكتبات  تقديم  ذلك،  إلى  باإلضافة  والحكومة  المواطنين  بين  الكفاءة 

ت. كما ستساهم برامج التدريب والخدمات المرجعية في خلق المجتمعات من خالل تدريب الحكومة اإللكترونية الذي طورته هذه المؤسسا
 رؤية وآفاق جديدة. 
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Abstract: 

Governments around the world are racing to create the so-called e-government or digital government. Every region of the 

world from developing countries to industrialized countries has developed national and local governments by making them 

e-governments that facilitate their services to citizens, and developed the mechanism used by simplifying the complex 

processes that are made from Citizens accept and interact with them electronically The broad definition of electronic or 

digital government is the use of information and communication technology to support the effectiveness of government 

services and deal with citizens in a better, easier and broader way to access the largest amount of information, and make the 

government itself more responsive to the desires of citizens This research provides insight into the assumptions Theory about 

e-government and the role of public libraries as service providers in e-government systems This study discusses the current 

scenario of e-government efforts, obstacles to building e-government, challenges facing stakeholders, and a vision for the 

future. 
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