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 المستذلص:

واقي    تعيرُّف  وهيو  ؛لى تحقيق هدف رئيي  إتأتي هذه الدراسة التي تسعى 

لكي يمكنها تقيديم ديدمات    ؛مكاناتها البشرية والماديةإمكتبات جامعة بني سويف و

إلنشياء  نيائي  الب يلتذطيطمن دالل وض  رؤية لإلطار ا ،علوماتية في بيئة الويبم

حيث تعد المكتبات الجامعية حجر الزاويية   ؛كتباتها على الويبلكترونية لماإلبوابة ال

كميا   ،وقبلة البياحيين والدارسيين بالجامعية    ،في العملية التعليمية والبحث العلمي

م  تنوع اسيتذداماتها وازديياد    ،نترنت على المستوى الدولينالحظ تزايد أهمية اإل

يجب عليهيا أن   وإنما ؛عن العالم ىوالمكتبات الجامعية ليست بمنأ عدد المستذدمين،

من أعضاء هيئية   ؛تلبي كافة احتياجات الباحيين ،تسعى نحو تقديم ددمات متطورة

 على كافة األصعدة. ،والطالب ،التدري 

تلقي الضوء على أهمية إنشاء بوابة  ،وتحاول هذه الدراسة طرح رؤية جديدة

فيي ليت تقنيية الجييت اليياني       ،الجامعية بجامعة بني سيويف لكترونية للمكتبات إ

باإلضافة ،  web2.0 ،web3.0تجم  بين تقنيات الي   ،Library2.0للمكتبات 

، وأيضًا إتاحية مصيادر الوصيول    اتحاد المكتبات الجامعية المصريةإلى موق  بوابة 

ي يت أدصيائ مين تأهيي   تاحة المجانيية، وميا يتبعي    اإل أوفقًا لمبد ،الحر للمعلومات

 المكتبات الجامعية موضوع الدراسة.   

 –كترونية لاإلعمارية المعلومات  ـ  البوابات بنائية المعلومات ـ م الكلمات الدالة:

 Library2.0 web2.0  ،web3.0  ،Open -تقنيات الويب 

Access  .بوابة المكتبات الجامعية ، 
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Abstract: 

This study aims at achieving a chief aim: recognizing the 

reality of the libraries of Beni-Suef University their human and 

material capacities which may provide informative services in 

the web context via structural planning to create a unified 

Electronic Port of its libraries on the web, because of the 

importance of libraries in the educational process, and 

scientific research, and due to the increasing importance of the 

INTERNET on the international level.   

This study aims at introducing a new vision shedding 

light on the importance of creating an electronic port for the 

libraries of Beni-Suef University in the light of the second 

generation technique of Library 2.0 including the technique of 

web 2.0 and web 3.0 in addition to an access to the port of the 

Union of the Egyptian University libraries, and offering 

sources of free access to information according to the principle 

of gratuitous access, and what follows of training librarians of 

university libraries.   

Descriptors: Information structure – architecture 

of information – electronic ports – web 

techniques – library 2.0 – web 2.0 – web 3.0 – 

open access – port of the University libraries.     
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لكرتونية املوحدة ملكتبات لبوابة اإلاإلطار التخطيطي ل

 : جامعة بين سويف  لتقديم خدمات متطورة

  :مفهوم البوابة

 ددول كنقطة أو، كبوابة يعمت موق ا تعرف البوابة على أنه

 توفر . للصناعة أو االهتمام من محدد لمجال نترنتاإل على أساسية

 ،الكترونيًّإ ابريًد بحث، محرك  :مهمة ددمات أرب  األقت على البوابة

يعرف  .(9)اشذصيًّ محتوى عالقة، ذات أدرى مواق  إلى وصالت

: "الواجهة أو البوابة بأنها  Jakob Nielsenجاكوب نيلسن 

للموق ، ويجب أن تكون البوابة مذتلفة عن بقية  vitrineالفاترينة 

صفحات الموق . فمن الطبيعى أن يكون شكت البوابة هو نف  شكت بقية 

 (7ولكن م  بعض الفروق الطفيفة".) ،صفحات الموق  الدادلية األدرى

من  .أهمية الجانب الشكلى لبوابة الموق ويؤكد هذا التعريف 

البوابة  Jakob Nielsenنيلسن  جاكوبشب   ،دالل هذا التعريف

ويحيهم على  ،بشكت يجذب الزائرين بالواجهة التي تعرض منتًجا معيًنا،

ولهذا فإن البوابة يجب أن  ؛أو على األقت يعجبون بما تقدم   ،الشراء

 .(3وتقودهم لإلبحار دادت الموق  ) ،تكون جذابة للزائرين



 م( 5105ديسمرب/)يونيه 5 ع،  3 مج              جملة التعليم عن بُعد والتعليم املفتوح

  ...اإلطار التذطيطي إلنشاء بوابة إلكترونية                                          مها أحمد إبراهيم محمد   د.  

 

   - 955 - 

وسوف نقوم باستعراض بعض  .رة للبوابةكيي تعريفاتتوجد 

مما قدم  عمرو سعيد من حصر لمجموعة من التعريفات  ،منها

 (: 4المذتلفة للبوابات)

حيث يقدم رومان باريسو فى كتاب  بعنوان "بوابة اإلنترنت" 

إنها تسمح حيث  ؛للمعلومات والذدمات تجمي بأنها " ،ا للبوابةتعريًف

ميت )الحقائق، طلبات  ؛على السواء وإتاحتها المعلوماتبتجمي  

ا كما أنها تتيح أيًض ،المستفيدين، العروض المقدمة للمستفيدين...إلخ(

هذا لن أويرى عمرو سعيد  من دالل نقطة إتاحة". ،ددمات متنوعة

 وتقديمها المعلومات  هما تجمي  ؛نالتعريف للبوابات وليفتين رئيسيت

 ذدمات. ا عن تقديمها لبعض الفضًل ،للمستفيدين

حيث يعرف  Pكما يؤكد جان لوي  بينارد التعريف السابق

بصرف النظر عن  ،" للمعلوماتفريدةالبوابة بأنها : "نقطة إتاحة "

 Benjaminيعرف بينيامين فاراجى  ، في حينأشكالها وأماكنها"

Farragi  البوابة بأنها : "بوابة موق  هى التى تقدم الكيير من

ا من الروابط نحو عناوين مواق  اإلنترنت جدًّ اكبيًر اوعدًد ،المعلومات

أو صفحات المواق  ذات الصلة. كما أن بعض البوابات يمكن أن 

فإن البوابات تقدم مساعدة  ،ذصص فى موضوع بذات . على أية حالتت

 ن".ة إلى مستذدمى اإلنترنت المبتدئيملموس
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 ودلص عمرو سعيد في النهاية إلى أن بوابة الويب هي "واجهة

ة للموق  كنقطة إتاحة أو ا الصفحة الرئيسالموق ، كما أنها أيًض

ر الوصول إلى محتوى الموق ، فضًلا بهدف تيسي ؛نقطة مرور للموق 

على جمي  المعلومات والذدمات المتاحة  عن السماح بالوصول أيًضا

ا كان نوع البوابة "بوابة عامة، بوابة متذصصة/فئوية  أيًّ ،على الموق 

سسة ... إلخ"، كما تقوم البوابة بتلبية احتياجات الزائرين بوابة مؤ

 و/أو المستفيدين."

 فى الزائرين، قبت من ااستذداًم األكير الصفحة هى وكذلك

 مباشرة تقودهم التى ،بالروابط بتزويدهم البوابة تقوم الوقت نفس 

 .(5)الموق  قلب إلى

بأنها " الصفحة التي تسمح  Omar Al Zabir كما عرفها  

للمستفيد أن يض  سمات صفحت  بأدوات السحب واإلسقاط على تلك 

للمستفيد على المحتوى الكبير  الكاملةبما يعطى السيطرة  ؛الصفحة

حيث يرى الصفحة كما يريد أن يراها ،  ؛الذى يراه على صفحت 

 (.6ا بالكيفية التي يرغبها)ويتفاعت معه

 بوابة الوب: 

لكترونية عبر شبكة من الروابط اإل مجموعةالبوابة هي "

 .(7تعرض معلومات من مصادر متنوعة وبطريقة موحدة ) ،االنترنت

http://www.oreillynet.com/pub/au/2970?x-t=book.view
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بهدف تيسير الوصول إلى  ؛وتعرف البوابة بأنها واجهة الموق 

  المعلومات إلى جمي ، فضًلا عن السماح بالوصول أيًضامحتوى الموق 

ابة " بوابة عامة، ا كان نوع البوأيًّ ،والذدمات المتاحة على الموق 

كما تقوم البوابة بتلبية ، الخ"...مؤسسة، بوابة / فئويةبوابة متذصصة

 .(8احتياجات الزائرين و/أو المستفيدين )

أن يحدد سمات صفحت   ،البوابة هى الصفحة التى تسمح للمستفيد

بما يعطي السيطرة  ؛قاط على تلك الصفحةإلسبأدوات السحب وا

حيث  ؛راه على صفحت الكبير الذي ي المحتوىالكاملة للمستفيد على 

يرى الصفحة كما يريد أن يراها ، ويتفاعت معها بالكيفية التي 

 .(9يرغبها)

 :البوابات تطور

 ،بحث محرك ىإل يشير، بوابة مصطلح كان قليلة سنوات منذ

 الوثائق في الموجودة المعلومات إلى لوصولا تسهيت هو الرئي  هدف 

 البحث محركات أتاحت البدابة ففي اإلنترنت، أنحاء كت في المنتشرة

 المنطقية المعامالت باستذدام الوثائق تحديد اإلنترنت لمستذدمي

 ولمساعدة البحث، وقت ولتقليت . الويب صفحات بين والروابط

 البحث محركات ضبع تضمنت،  الذبرة عديمي اإلنترنت مستذدي
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 رياضة، :إلى للمحتوى اطبًق وقسمتها ،محددة Categories فئات

 .الخ ...ثقافة أدبار، مالية، سياحة، جوية، أرصاد

 :ميت؛  األدرى الولائف دمج فهي، ذلك تلت التي الذطوات أما

 على والقدرة الفعلي، الوقت في والحوارات،  االفتراضية المجتمعات

 My و ، My Yahoo :ميت ؛الشذصي الطاب  ذات البوابات إنشاء

Excite ...،هذا  .والتجاري المتذصص ىالمحتو إلى والوصول  الخ 

 البوابة مصطلح اآلن علي  يطلق البحث لمحرك الجديد المفهوم

Portal . .من كت حدد ،هذا وعلى Reynolds and 

Koulopoulos المنطقي، البحث : في الويب بوابات تطور مراحت 

 ،اإلضافية الميزات دمج وأديًرا الشذصي، الطاب و  المصنف، اراإلبحو

 األدرى المتذصصة المعلومات إلى المباشر الوصول إمكانية توفر التي

  .(90)التجارية والعوالم

 :أنواع البوابات

 نوع، كت لهدف اوفًق ،أنواع ستة على البوابات تقسيم يمكن

 :هي األنواع هذه ذدمي ،لمست المذتلفة الفئات عن افضًل واستذدامات ،

   :العامة البوابات .9

 مستذدمى تساعد كما العام، الجمهور إلى الموجهة البوابة وهى

 الدليت من كت بفضت وذلك؛ الشبكات شبكة على البحث فى اإلنترنت
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 العامة البوابة فإن تسميتها، داللها ومن .بها الذاص البحث محرك أو/و

 فئات جمي  من زيارتها يمكن ولكن بعين ، جمهور إلى موجهة ليست

 وتعد.  .)إلخ...طالب باحيين، شباب، نساء، رجال،( اإلنترنت مستذدمى

 المذتلفة اإلنترنت مواق  تجمي  :العامة للبوابة الرئيسة الوليفة

 العامة البوابة دالل من وذلك ؛للزائرين إتاحتها بهدف وتصنيفها؛

 بادتيار تسمحان ،أداتين ىعل العامة البوابة تشتمت ،هذا أجت من .نفسها

 للزائرين وتقديمها،  وتصنيفها ،العنكبوتية الشبكة على المواق 

 .)الدليت أو/و البحث محرك( : هما ؛والمستفيدين

 فى امعتمًد ،البحث فى آلية بطريقة يعمت وهو :البحث محرك اأوًل

 اللغات من ابدًل، الطبيعية اللغة باستذدام اآللى التكشيف على ذلك

 ,Google البحث محرك ذلك على األميلة ومن  .قيدةالم

Altavista . 

 العنصر طةابوس ومرتبة مصنفة،  المواق  من قائمة وهو : الدليت اثانًي

 ومن .الذاص إلى العام من تتدرج، لموضوعات اهرميًّ اترتيًب ،البشرى

 . Yahoo, Voilá أدلة تمتلك التى العامة البوبات أميلة

  :ميت؛  المجانية الذدمات بعض اأيًض العامة واباتالب بعض تقدم كما

 ؛بلحظة لحظة ذات  الوقت فى تقدم والتى،  العامة المعلومات 

 .)إلخ ... الجوية النشرة البورصة،( :ميت
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 قوائم المشتركة، االهتمامات جماعات( : ميت ؛عامة ددمات 

 .)إلخ...اإللكترونية التجارة بعين ، موضوع حول المناقشات

 السماح اإللكترونى، البريد ددمة( :ميت؛  شذصية ددمات 

 سر كلمة طريق عن ،الذدمات بعض إلى باإلتاحة للمستفيد

 على ب  داصة منطقة بتذصيص للمستفيد السماح ب ، داصة

 Yahoo بوابة دالل من My Yahoo ذلك على ميال ؛اإلنترنت

 AOL بوابة دالل من My Aol وكذلك

 شذصية مواق  بإنشاء لمستفيدينل تسمح العامة البوابات بعض، 

 ميال ؛بها الذاص server الذادم دالل من نشرها وكذلك

 .فرنسا بدولة Free موق  بوابة ذلك على

 :الفئوية /المتذصصة البوابات  .7

 على تركز أنها إال نفسها، العامة البوابة دصائص تمتلك بوابة وهي

 البوابات من مذتلفة فئات أرب  بين نميز أن ويمكن بذات ، موضوع

 معرفة اأوًل البد ،بذلك نقوم أن يمكننا لكى .الفئوية / المتذصصة

  .الفئوية والبوابة المتذصصة البوابة بين الفرق

 شبكة على العام للجمهور موجهة بوابة هى المتذصصة البوابة 

 على ميال ؛ بذات  داص موضوع على تنصب ولكنها، اإلنترنت

 ."الرياضة" ذلك
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  األفراد من معينة فئات إلى موجهة بوابة هى ويةالفئ البوابة، 

 اوفًق أو ،)الجامعة طالب : ميال( شذصية لمعايير اوفًق

 لمعايير اوفًق أو ،)المعلومات ادتصاصى : ميال( مهنية لمعايير

 واألنشطة االهتماماتو الديانة،و العمر، :ميت ؛أدرى

 .إلخ...الذاصة

 :الفئوية /المتذصصة لبواباتا من فئات أرب  بين نميز أن الممكن من

 بها يقصد بوابة وهى :العام للجمهور المتذصصة البوابة 

 : ميال ؛معين موضوع على تركز أنها إال، العام الجمهور

 )إلخ...السباحة الرياضة،(

 موض  على تركز بوابة وهى: الفئوية / المتذصصة البوابة 

 إال، دينللمستفي وددمات معلومات اأيًض تقدم أنها كما بذات ،

  .األفراد من معينة فئة إلى موجهة أنها

 البوابات فئات من الفئة هذه وفى: المتذصصة / الفئوية البوابة 

 على )فئوية( مصطلح بتقديم قمنا قد ،الفئوية /المتذصصة

 تهتم البوابات من الفئة هذه ألن وذلك؛  )متذصصة( مصطلح

 مجال على صبتن نفس  الوقت وفى، األفراد من معين بنوع اأوًل

 ذلك على ميال ؛األحيان بعض فى اعريًض يكون قد،  معين

 الجامعى المجتم  إلى توج  والتى ،الجامعية المكتبات بوابات

 .)باحيين تدري ، هيئة أعضاء طالب،(
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 سابقي الفئتين وبين،  البوابات من الفئة هذه بين االدتالف ولعت

 والبوابة العام جمهورلل المتذصصة البوابة من اكلًّ أن هو ،الذكر

 تقدمان أنهما كما ، B to C نوع من عام بوج  الفئوية /المتذصصة

 التجارة ددمة وداصة ،المذتلفة والذدمات المعلومات للمستفيدين

 المادى للددت الرئي  المصدر تعد اإلعالنات أن عن افضًل، اإللكترونية

 /الفئوية البوابة أهداف أن بيد . البوابات من الفئتين لهاتين

 تعليمية اأهداًف الجامعية المكتبات بوابات تميلها والتى ،المتذصصة

 من سابقتيها ميت (Non  profit) تجارية اأهداًف وليست، بحيية

  .البوابات

 /الفئوية الجامعية المكتبات بوابات أن ،بالذكر وجدير

 ارئيًس امصدًر تعد والتى ،إعالنات أية على تشتمت ال،  المتذصصة

 والبوابات ،العام للجمهور المتذصصة البوابات من لكت المادى ددتلل

 .الفئوية /المتذصصة

  معين جمهور إلى البوابات من الفئة هذه  توج :الفئوية البوابة، 

 أن يمكن ،دقيقة معايير لبعض اتبًع ،األفراد من محددة فئة ونحو

 تواهتماما لسمات اوفًق أو ،بالديانة أو بالعمر مرتبطة تكون

 الفئوية البوابات بعض :ذلك على ميال ؛إلخ ... المستفيدين

 البوابات بعض وكذلك، اعاًم12 من أقت لألطفال المذصصة

 وهذه . واحدة ديانة ذات أفراد مجموعات تضم التى ،الفئوية
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 تقدم ،األدرى البوابات فئات سائر ميت ،البوابات من الفئة

 مجموعات عن افضًل ،للمستفيدين المذتلفة والذدمات المعلومات

 موض  حول المناقشات قوائم وكذلك،  forums المناقشات

 (99).الخ ...بذات 

لويب، االتي تظهر اليوم على شبكة  ،البوابات منعدد كبير كما يوجد 

  :إال أن من الممكن تصنيفها إلى

  العموديةالبوابات (vertical or niche)  : هي بوابات تتناول

إذ ُتركُِّز المعلومات الموجودة فيها  ؛سالناشريحة محددة من 

ُيوجَّ  بعضها للمهتمين بالحدائق، وُيوجَّ   افميًل ؛على هدف محدد

 آدر للمستيمرين. وقد انبيق من مفهوم البوابات العمودية

(vertical portal- votal) هو: ؛نوع فرعي 

 enterprise information) بوابات معلومات العمت

portals- EIP) - لتي ُتدعى بالبوابات المؤسسيةا(corporate 

portals) ، ميت:  ؛وتتشارك هذه البوابات معلومات عن الشركات

 sales) ، وتوقعات البي (pricing) ، والتسعير(budget) الميزانية

forecast)والعوائد ، (revenue) ،عن الزبائن، واألدبار،  ومعلومات

 .جيةوذلك من مذتلف المصادر الدادلية والذار

بوابات  االتي ُتدعى أيًض (industry portal) البوابات القطاعية

 (Business-to-business- B2B) األعمال التي تذدم األعمال
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، ولكن الذالف بينهما هو أنها (EIP) العمتوهي تشب  بوابات معلومات 

التي تقف عائقًا أمام اجتماع الباعة والزبائن  ،ُتذلِّت الكييَر من العقبات

 .ول العالم لعقد الصفقات عبر الويبح

  األفقيةالبواباُت (horizontal portal)  التي ُتقدم مجموعًة

والمواضي  ذات الطاب  العام،  الموادواسعة ومتنوعة من 

التي نذكر منها:  ،وتنضوي تحت هذه الفئة الكييُر من البوابات

 ، وألتا فيستا(Lycos) ، واليكوس (!Yahoo)ياهو

(AltaVista)وأميريكا أون الين ، (AOL)وإكسايت ، 

(Exite).(97). 

 .(13)الوظائف األساسية للبوابات 

 البحث و المالحة: 

هي الوليفة األساسية لمعظم البوابات العامة، ويجري ذلك عن 

 :طريق األزرار والروابط ، ولذا يجب على البوابة

 .(ا)آليًّ عرض المعلومات المناسبة للمستذدم -

والسماح ل  باالدتيار من بين  ،ات إضافية للمستذدماقتراح معلوم -

  .المعلومات المقدمة

 ،االمعلومات غير المعروفة ل  سلًف تمكين المستذدم من البحث عن -

 .والمناسبة لوليفت 
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 إدارة المعرفة وتكامت المعلومات: 

وتربط  ،تجم  البوابة المعلومات من المصادر الدادلية والذارجية

 .على السياق أو المعنى الموجود ضمن تلك الوثائقمعتمدًة  ،بينها

 الذصوصية وقابلية التذصيص: 

ة لمستذدمي الذصوصية األساس في توزي  المعلومات المناسب تعد

علومات التي بمعنى أن كت مستذدم يحصت فقط على الم ؛البوابة

 ،. فالذصوصية تعتمد على احتياجات المستذدميريدها ويحتاج إليها

 :وتوجد هنا ثالثة أنواع للتذصيص .تفضيالت إضافًة إلى 

 تذصيص المالحة واإلبحار -

 تذصيص البيانات والمحتوى -

من حيث  ،أي تحديد طريقة عرض المعلومات ؛تذصيص العرض -

 .النمط واللون والحجم

 توفير السرية وإدارة السماحيات: 

معتمدًة على  ،تصنف البوابة المستذدمين إلى مجموعات )أدوار(

مما يسمح بتسهيت إدارة  ؛لائف واالهتمامات المشتركة لألشذاصالو

  .التذصيص  والتحكم بعرض المحتوى من دالل ،سماحيات الوصول

 التسجيت مرًة واحدة: 
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 ،يسمح للمستذدم بتسجيت ددول  مرة واحدة الستذدام التطبيقات 

 .والحصول على المعلومات من مصادر مذتلفة

 إدارة المهام وتدفق العمت: 

بذدمة إدارة المهام وتدفق العمت ، التي تسمح  اتزود البوابات غالًب

أو إتمام بعض  ،لمستذدم البوابة بالمشاركة في إدارة بعض المهام

كما تقدم البوابة الدعم والتوجي  لمستذدميها  .المعامالت المؤتمتة

  .عند تنفيذ بعض المهام

 :الويب بوابات يةهب

 تعتمد التي البحث، محركات بين الفجوة سد الويب بوابة تحاول

 توفر التي األدلة وبين واسترجاعها، المعلومات جم  في الزواحف على

 البوابات تتيح حيث ؛فيها للبحث أساسية كوسيلة التصفح الغالب في

 نفس ، بالمستوى و نفس  الوقت في التصفح وفرص البحث فرص

 بوابات بنية هامن تتكون التي الرئيسة، العناصر من عدد تحديد ويمكن

 النقاط فى مًعا، وأدلت  البحث محركات عناصر أغلب تجم  التي الويب

  (:94) اآلتية
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  االستذدام واجهة: 

 الرئيسة العناصر أحد الويب بوابات في االستذدام واجهة تعد

 محتويات م  المباشر التعامت النافذة هذه تتيح إذ ؛مكوناتها في المرئية

 .إضافية ووحدات بحث آلية و هرمية قوائم من تحتوي  وما ،البوابة

 إلى لذروجها األساس الدور الويب بوابات استذدام لواجهة كان وقد

 بقية بذلك تناف  استذدام، واجهات إلى بيانات قواعد من الويب فضاء

 وقد .المستذدمين قبت من يقصد منبر توفير طريق عن ،البحث أدوات

 متكاملة واجهة إلى وبحث عرض شاشة من الواجهات هذه تطورت

 بوابات احقًّ لتصبح؛  الشديدة المنافسة الويب لبوابات أتاح ،ناجح وسوق

 .ويب

 واجهة توفير هو، الويب بوابات إنشاء من الوحيد الغرض يكن ولم

 عالية مصادر إدراج طريق عن المعرفة، فروع تغطى ميالية بحث

 والذدمات التقليدية يةاإلضاف الوحدات إليها يضاف بت والجودة، النوعية

 أصبحت بحيث؛ النوعية عالية أدرى ووحدات للمستفيدين، المضافة

 يتضح وهنا المستذدمين، من كيير يرغب ،  الويب على امهمًّ اصًدمق

 والترفيهي التجاري الغرض يظهر حيث؛ "بوابة" للفظ الحقيقي المعنى

، وبذلك ؛اأيًض المهم البحيي المقصد إلى باإلضافة بت،  طريقها عن

 هذه من الكيير الويب بوابات وتشمت .الذدمات في التكامت يبدو

 ؛الذدمات من الكييرا الميالية الويب بوابات وتشمت التقليدية، الوحدات
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 والتقارير، والدراسات، النموذجية، المصادر،واألدلة،والبرامج :ميت

 وقنوات المكتبات ومواق  والمؤتمرات، والمنشورات، والمنظمات،

 .الذدمات من وغيرها التوليف، وإعالنات المناقشة، وقوائم االتصال،

 العناكب Spiders: 

 كذلك عليها ويطلق Crawlers الزاحف أو العناكب

Robots أوWanderer    ،أدوات لذدمة مصممة آلية برامج هي 

، الويب في اإلبحار دالل المواق  بتجمي  تقوم البوابات، ومنها البحث

 ؛المالكة الشركة قبت من امسبًق المعدة المعايير من عدد إلى ااستناًد

 -:هما؛ أساسين بعملين العناكب هذه تقوم حيث

 .الويب على الجديدة المواق  تعرف 1-

 .قبت من زيارتها تم التي المجددة، المواق  تعرف 2-

 المعلومات لجم  البرامج هذه تستعمت البحث أدوات أغلب إن

 تزحف حيث؛  WebCrawler اأحياًن مىوتس الويب، مصادر وفهرسة

 صفحات كت من معلومات لجم  ؛الويب على المواق  دالل البرامج هذه

 قاعدة إلى المعلومات بإرجاع العناكب تقوم ثم زارتها، التي الموق 

 وعند.  جمعت التي المعلومات تفهرس ذلك وبعد مركزية، بيانات

 بيانات  قاعدة في نبحث أن علينا فإن ،االسترجاع آلية على بحث إجراء

 حول معلومات بتجمي  الزواحف تقوم حيث وفهرست، جمعت التي

 برمجة ويمكن. البيانات قاعدة إلى بتزويدها وتقوم ،الصفحة محتوى
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 أو (Breadth) عرضى بشكت أو Depth العمق في لتبحث العناكب

 في عميق بشكت تبحث التي العناكب تكتفي وال. االتجاهين كال في

 بها، المرتبطة الصفحات تعرف يمكنها بت ؛تزورها التي الصفحات تعرف

 الصفحات على تقتصر فإنها عرضي؛ بشكت تبحث التي العناكب أما

 <بها المتصلة الروابط زيادة من التمكن دون تزورها التي الرئيسة،

 :هي ؛المكونات من عدد العملية هذه وتتطلب

 قائمة لتذزين تقنيات  URLs   إلدراجها ااستعداًد؛. 

 المضيف أسماء لحت تقنيات 

 عليها اتفق التي المواق  لتنزيت تقنيات. 

 األولى الصفحات تحتويها التي والروابط الصالت لنزع تقنيات. 

 محتوى جودة مدى لبيان داصة تقنيات URLs  فهرستها بعد، 

 .المحرك بيانات قاعدة في إلدراجها اتمهيًد

 من عدد إلى ااستناًد ،تذدمالمس لطلب تلبية االسترجاع تقنيات 

 البحث بوابة على القائمون يقرها التي المعايير. 

 البيانات قاعدة: 

 لزيادة تلبية قامت أنها نجد ،الويب بوابات نشأة إلى بالرجوع

 اإلنترنت، على العلمية والمؤسسات المكتبات بيانات قواعد من اإلفادة

 األساس نالمكو يعد، ثم ومن .إليها الوصول يصعب كان التي
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 قبت من المعدة العمالقة البيانات قواعد هو ،األدوات لهذه والحقيقي

 كبير لعدد تذض  البيانات وقاعدة .المجال هذا في الذبرة ذوى األفراد

 النوعية حيث من ،والعالي والمنظم الدقيق باالدتيار تبدأ اإلجراءات، من

 يشمل  وما لمصادرا هذه إدارة و الصيانة بعمليات امروًر ،الويب لمصادر

 بوابات على يطلق فقد ،القواعد هذه لضذامة اونظًر .ومتابعة تنقيح من

 من النوع هذا م  ويتدادت بيانات، قواعد اسم تحتوي  ما بكت الويب

،  عنها التحدث سبق التي ،العميق الويب قواعد أو اتأدو البحث أدوات

 وصولوبة عوص ،العالي ومحتواها ضذامتها في معها تتشاب  التيو

 في الويب بوابات وتتفاوت  .وادتراقهاها إلي  البحث محركات زواحف

 أدوات كت شأن ذلك في شأنها بياناتها، قواعد تحتوي  ما مساحة

 عدد على الويب بوابات احتواء هو هنا الوحيد الفارق ولعت .البحث

 للعمت اجدًّ كبير عمت فريق لذلك ويلزم .البيانات قواعد من كبير

 التعامت في الدقة من مستوى أعلى على امدرًب يكون ،القواعد ذهه في

 المرتبة في ويأتي .واالنتقاء االدتيار طريق عن ،الويب مصادر م 

 مصممي إرسال الويب بوابات بيانات قواعد تزويد طرق من اليانية

 البحث وأدوات الويب بوابات بين هنا الفرق ولعت .إليها المواق 

 الجيدة المواق  إال تقبت ال البوابات أن ،البحث اتمحرك داصة األدرى،

 قاعدة ددولها قبت ،الدقيقة واإلجراءات المعايير منللكيير تذض  التي
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 ومؤسسات هيئات المواق  مرسلي أغلب أن اآلدر والفرق ،البيانات

 .أفراًدا وليسوا؛ أكاديمية

 

 الهرمية القوائم: 

 في محتوياتها ترتيب هو ،أساس مفهوم على الويب بوابات ارتكزت

 ،هرمية قوائم هيئة على ىويبن ،اشجريًّ ترتيًبا مرتب موضوعي، هيكت

 اتساع في عنها تذتلف لكنها البحث، أدلة في الموجودة القوائم تشب 

 الجودة ومستوى الموضوعي التذصص وزيادة، الموضوعية التغطية

 لفة،المذت التصنيف دطط على القوائم هذه بناء ويعتمد .والنوعية

 في المتاحة المعلومات مصادر إلى السهت الوصول القوائم هذه وتذدم

 عن المعرفة فروع وجم  لها، المباشر التصفح دالل الويب بوابات

 كت قوائم بناء ويذتلف .امًع المتشابهة المعلومات مصادر دمج طريق

، القوائم لهذه التنظيمي الهيكت في تتشاب  أنها إال األدرى، عن بوابة

 يقود ،منطقي هرمي تسلست في ،األدص ثم األعم بالموضوع تبدأ تيال

 .المالئمة المصادر إلى المتصفح

 االسترجاع محرك: 

 آلية هناك بت التصفح، على الويب بوابات في البحث يقتصر ال

 النوع هذا في بارز دور لها التي الداللية الكلمات على تعتمد التي البحث
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 إلى الويب بوابات في االسترجاع آلية ءإنشا ويأتي. البحث أدوات من

؛ البحث في الذاصية هذه على تعتمد التي، البحث أدوات بقية مسايرة

 ،البحث طرق المستذدم على تيسر لكي بياناتها، قواعد ضذامة بسبب

 من الكيير الويب بوابات وتطبق الهرمية، القوائم م  ذلك في متحدة

 بصورة االسترجاع محرك قطري عن، النتائجاسترجاع  في المعايير

 تم التي المعايير إلى انظًر ؛األدرى البحث أدوات من غيرها من أكير

 المصادر فيها تنظم التي الحقول إلى إضافة طريقها، عن االدتيار

 بعض توفر ذلك إلى باإلضافة البوابة، بيانات قاعدة في المذتزنة

 توليد لىع المستذدم يساعد ، الذيالمعاني قاموس الويب بوابات

 .فيها للبحث داللية ككلمات واستذدامها، بحي  مجال تذدم ،مفردات

 البيانات قواعد دلف بيانات قواعد: 

 أكبر إلتاحة تلبية جاء الويب بوابات قيام إن ،القول سبق كما

 العلمية، والمؤسسات المكتبات بيانات لقواعد والتنظيم البحث من قدر

 أكبر تعاون نشأ بت؛ تذدمها التي ناتالبيا قاعدة إتاحة على تقتصر فلم

 التعاون ميت؛ عدة اأشكاًل التعاون هذا واتذذ البوابات، من الكيير بين

 التعاون هذا وميال الجغرافية، المنطقة أو الموضوع أو اللغة حسب

 . األوربية والبوابة األسترالية البوابة

  :بوابات املؤسسات
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أنها :"مددت لموق  ب ،يعرف رومان باريسو بوابات المؤسسات

بسيطة أو متطورة. كما أن  يوجد ثالث  البوابةالمؤسسة، وربما تكون 

فئات من بوابات المؤسسات : الفئة األولى وهى عبارة عن موق  داص 

بالمؤسسة ولكن  ال يقدم ددمات على اإلطالق، لذا فإن استذدام مصطلح 

ية وهى عبارة عن بوابة لهذا النوع من المواق  غير مالئم، الفئة اليان

ا عن أن  يساهم فى موق  يقدم معلومات وددمات من دالل بوابت ، فضًل

التفاعت بين مستذدمى اإلنترنت والمؤسسة، الفئة اليالية وهى تعرف 

والذى يعد Extranetأو اإلكسترانت  Intranetباسم اإلنترانت 

للمعلومات والذدمات بين مولفى وموردى وعمالء  مركًزا حقيقيًّا

 (95المؤسسة")

 :وابات املكتباتب

لتحديد دصائص المواق   فى البداية كلمة "البوابة" استذدمت

عام العلى اإلنترنت، المعروفة باسم أدوات البحث والتصفح، وبحلول 

 ؛لوصف الفهارس المتاحة على اإلنترنت الكلمةكانت تستذدم ،  م9996

ين إلى لتوصيت المستذدم"Hub"حيث كانت تعمت بوصفها "محور" 

محتوى المواق  المرجوة، وتساعدها على ذلك نماذج تجارية تتألف 

وتوجي  المستذدم إلى مواق  مماثلة لتصفح  ،_فقط_ من اإلعالن

لضمان تكرار األعمال التجارية  ؛وإعادة التوجهات مرة أدرى ،الشبكة
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يشكت مفهوم البوابة  ،وعلى الرغم من عدم وجود نموذج وحيد .بنجاح

وقت، فإن هذه المرحلة اتسمت على األقت بذم  من السمات فى ذلك ال

األساسية، وهى: البحث على الويب، واألدبار، واألدوات المرجعية، 

 ،والوصول إلى أماكن التسوق على الويب، وبعض قدرات االتصاالت

 .(96)لكتروني وبرامج الدردشةماعدا البريد اإل

ن يكون الطبيعي أ( أن  من 97يرى "عبد الرحمن فراج" )

المكتبيون على رأس المطورين لتقنيات اإلنترنت وددماتها، وأن يكونوا 

 .كذلك من أوائت المستفيدين من هذه الذدمات

وبوابة المكتبة، كمصطلح ضيق، هي إحدى البرمجيات التي تسمح 

بتعديت وتوليف الوصول اإللكتروني للمستفيد بمجموعة محددة من 

ء قائمة بوصالت اإلنترنت. وهي مصادر المعلومات، عن طريق إنشا

الذي يشتمت على عناوين الزمالء  ،بذلك تشب  تماًما الدليت الشذصي

واألصدقاء وأرقام الهاتف والفاك  الذاص بهم. والهدف من ذلك هو 

وذلك بالسماح للمستفيد  ؛التذفيف من أثر تفجر وزدم المعلومات

الواجهة  التي يرغب فقط في استعراضها على ،بانتقاء المصادر

 . personal interface الشذصية ل 

يمكن أن يغدو  ،أن فهرس المكتبة التقليدي Thomasكما يرى 

وذلك باشتمال  على المجموعات  ؛بوابة للمكتبة على شبكة اإلنترنت
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بما في ذلك الرقمية منها،  ،المذتلفة والمتنوعة لمواد المعلومات

 .(98)وإتاحة الوصول إليها عبر الشبكة

، بصفة عامة ، هي تلك  Library Portals بات المكتباتبواو

البوابات الموجهة بصفة أساس إلى المكتبيين وادتصاصيي المعلومات، 

،  Information brokers ميت سماسرة المعلومات ؛االهموومن 

والمتذصصين في البحث على الذط المباشر، ومديري المعرفة، ... 

هي تلك التي تغطي بقدر اإلمكان إلخ. وبوابة المكتبات النموذجية 

للمهنة، والموجهة لجمي  أنواع المكتبات. وعادة ما  الكييرةالجوانب 

 :اآلتيةتشتمت على العناصر 

 والبرامج التذطيطية ،والمعايير ،األدلة :ميت ؛المصادر المهنية، 

 .والدراسات ،والتقارير

  وحتى  ،المؤسسات، بدًءا من الجمعيات المهنية الوطنية الكبرى

 .جماعات االهتمام المحلية والمتذصصة

  مواق  المكتبات، بما فيها الفهارس المتاحة على الوب. 

 الورقية منها واإللكترونية ؛المطبوعات. 

 وغيرها من التجمعات المهنية ،إشعارات عن المؤتمرات. 

 ميت قوائم المناقشة ؛قنوات االتصال المعتمدة على الوب. 

  الصلة بالمجالإعالنات عن الولائف ذات. 
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 ميت متعهدي المنتجات  ؛السوق التجارية ذات الصلة بالمجال

 (99)والذدمات اإللكترونية )كالنظم اآللية ومراصد البيانات

حيث  ؛ا عن فهرس المكتبةا كبيًرالمكتبات ادتالًف بواباتتذتلف و

على طريقة  اعلى مفهوم المجتم  المحلى، معتمًد يًّايكون الفهرس مبن

ا من التركيز على نشر المعلومات في نطاقها، بدًل دمج جمي 

 ،ويضاف إلى ذلك اعتماد البوابات على آليات البحث .المعلومات

باستذدام البرامج التي يستذدمونها لحصاد عناوين المواق  وتوليد 

إعالن بارز على  ، م اا تجاريًّا ما تتضمن عنصًروكييًر .استجابات

ومن أهم السمات  .عرض نتائج البحثما تؤثر فى  اصفحاتها، وكييًر

 ما يأتي:  ،الوليفية لبوابات المكتبات

 زيادة نطاق التغطية للمواد.  

 ضمان الوصول في الوقت المناسب إلى المنشورات.  

 .زيادة مستوى االقتباس من الوصول إلى النصوص الكاملة 

  الربط المرجعي، وأهمية الترتيب،  :ميت ؛تتضمن ميزات إضافية

 يص، والطاب  الشذصي. والتذص

       التعاون م  المكتبات األدرى فيي وضي  دطية منسيقة القتنياء

، والمحافظية عليى الميواد    إليهيا  الوصيول و ئهاوإنشيا  الفهارس

 بوابات.هذه الالمتاحة عن طريق 
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   تقاسيم  ل ؛أدوات البحيث المذتلفية  مي  مطيوري   فعال شريك

 إلسهام فيى تحقييق هيدف الوصيول    ل ؛الذبرة في طريقة بنائها

  .الفعال إلى المعلومات

ويرج  لهور بوابات المكتبات إلى رغبة المكتبات فى عرض 

للوصول إلى مجموعة  ؛عن طريق واجهة استذدام وحيدة ،محتوياتها

ويجب أن  .واسعة من المصادر اإللكترونية دادت المكتبة ودارجها

  -ما يأتي: ،تتضمن بوابات المكتبات

ليى واجهية اسيتذدام، تتمييز     يجب أن تشتمت بوابة المكتبيات ع  .9

لتلبييية احتياجييات  وتصييممبسييهولة فييى اإلبحييار والتصييفح،  

المستذدمين ومحتويات البوابة، وتتناسب فى الشيكت والمظهير،   

مصممة طبًقا للمواصيفات العلميية، ومتوافقية مي  متصيفحات      

 الويب. 

يجب على بوابات المكتبات أن تكون نتائج البحيث متوافقية مي      .7

أو مييا يعييرف بارتبيياط الترتيييب "  ،تذدميناسييتعالمات المسيي

"Relevancy Ranking  وذلك عن طريق الترشيح ومدى ؛

 ا.ا لمعايير محددة مسبًقوفًق ،مالءمتها لترتيب نتائج البحث

الدردشيية،  :ميييت ؛البوابيية يمكيين اسييتذدامها لتييوفير التواصييت .3

لكتروني، والتقويمات المشتركة، واجتماعات الشبكة، والبريد اإل

 .(70)الخ
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 .  Web 2.0الــ 

قيم بين كت من أجتماع الهر هذا المصطلح ألول مرة في 

 MediaLive“ ومؤسسة ”O'Reilly Media“ مؤسسة

International” جتماع الوصول حيث حاول الذبراء في هذا اال ؛

مواق  الي  علىيمكن من داللها تقسيم مواق  الويب  إلى معايير محددة،

Web 1.0  مواق  اليي )التقليدية( وWeb 2.0   الجيت الجديد من(

 .المواق  في ذلك الوقت(

Web 2.0  هو مصطلح يشير إلى مجموعة من التقنيات الجديدة

التي أدت إلى تغيير سلوك الشبكة العالمية  ، والتطبيقات الشبكية

على أنها مجموعة من المواق   Web 2.0حيث عرفوا ؛"إنترنت" 

 منها:   ؛من الذصائص ، التى تتوافر فيها عددوالتطبيقات

  :المستذدم م  التفاعلية من عاٍل قدرـ  1

 أحد استذدام عند المستذدم بشعور التفاعلية هذه وتتميت

المكتب  سطح تطبيقات أحد باستذدام يقوم وكأن ،  2.0ويب تطبيقات

 ويب كفاءة تطبيقات من الرف  فيأسهمت  التي والتقنية  .جهازه على

 . AJAX نيةقت هي تفاعلية أكير وجعلها،  2.0

  : المحتوى في المستذدم ي مشاركة7

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 الموجود فالمحتوى ؛فقط للقراءة اموقًع الويب كانت لسابقا في

أو  لشركات إما ؛نوتابع أشذاص بتحريره يقوم كان على الويب

 العادي يكن المستذدم ولم حكومية، أو داصة مؤسسات أو جامعات

 الوقت في أما  .المنشور في المحتوى اإلسهام على قادًرا لإلنترنت

 محتويات على والتعديت اإلضافة ستذدمالم أصبح  بإمكان فقد ،الحالي

هو  المستذدم وأصبح  .بسهولة  -بذلك تسمح التي -مواق  الويب

 وذلك بإمكانية ؛الويب محتوى إثراء عملية في األساس المحور

أسهمت  والويكي ميت المدونات فتطبيقات .المحتوى صن  في مشاركت 

 ، ابةوالكت لقراءةل  (Read/Write web)منصة الويب جعت في

  .فقط للقراءة منصة كانت بعدما

 تعتمد على المتصفح ،استذدام برامجالسماح للمستذدمين ب /

هؤالء المستذدمين يستطيعون فإن  ،الموق  فقط . لذلك

باإلضافة إلى  ،امتالك قاعدة بيناتهم الذاصة على الموق 

 القدرة على التحكم بها.

 ج المعتمدة السماح للمستذدمين بإضافة قيم لتلك )البرنام

 على المتصفح(.

  ،اهتماماتهموالسماح للمستذدمين ليعبروا عن أنفسهم، ، 

 وثقافتهم.
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  من  ،أنظمة التشغيت المكتبيةتقليد تجربة المستذدمين من

مشابهة لبيئاتهم  ،دالل تزويدهم بميزات وتطبيقات

 الحاسويبية الشذصية.

 تسمح بمشاركتهم في  ،تزويد المستذدمين بأنظمة تفاعلية

 تفاعت اجتماعي.

  من دالل إضافة  ،قاعدة البياناتالسماح للمستذدمين بتعديت

 .، وحذفها، أو تغييرهاالمعلومات

 ويب في تقنيات الرئي  العصب أن بما : المحتوى توصيف ي إمكانية3

 بطريقة المستذدم ب  أسهم والذي ،المحتوى وجود على ةمبني 2.0

 المستذدم تساعد ،طريقة إيجاد البد من كان مباشرة، غير أو مباشرة

للرجوع إليها  ؛وترتيبها ،لفرزها ؛توصيف هذه المحتويات على أيًضا

 ( 79واالستفادة منها) ،االحًق

قة ويشير "أحمد فرج " إلى المبادئ والذصائص األساسية المتعل

  Web 2.0باليي 

 االتصال بين  : من داللوأنماط  التفاعلي االتصال تطور أساليب

، االتصال بيين مواقي  وبوابيات االنترنيت    و مستذدمي االنترنت،

االتصال بين المواق  وشيبكات  و، االتصال بين شبكات المعلوماتو

االتصال بين المؤسسات التجاريية  والهواتف المحمولة واالتصال، 

 لكترونية". "التجارة اإلوالعمالء 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
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 كافة أنظمة االتصال السابقة.   Web 2.0يحتوى اليي 

 كمن الهدف المستذدمين مشاركين في تطوير التطبيقات: ي عد

بالمحتويات االجتماعية من وراء التطبيقات المرتبطة  الرئي 

، في والمدونات والساحات االفتراضية  والمجتمعات اإللكترونية

 ،أولويات ومكانة داصة هممنحو ،نة المستذدمينتفعيت وتطوير مكا

أصبحت من ثم و ؛من دالل الصالحية في المشاركة بالمحتويات

 .من المبرمجين والشركات اتسبق كلًّ ،أولويات المستذدمين

  .الذدمات تتحسن عندما يزيد عدد المستذدمينو

    يتمييز الييي   : االتصيال الفيائق السيرعةWeb 2.0    بمشياركة

 ،)صيور  Multimediaبملفيات الوسيائط المتعيددة    المستذدمين 

كمييا هييو فييي موقيي  ، ( ملفييات نصيية وصييور متحركيية،  ،صيوت 

Youtube، يعتمد تشغيت تليك النوعيية مين الملفيات االتصيال      و

أكير مين االتصيال المعتميد عليى      ، Broadbandالفائق السري 

 نترنت من دالل الذطوط األرضية. الددول على اإل

 تتيح تطبيقيات  من دالل واجهات مرنة:  علوماتإتاحة التحكم بالم

Ajax   المعلوميات  رإلهيا بيالتحكم فيي    ،الفرصة أميام المسيتذدم 

من مجيرد بيئية    أصبح الويب أكبرومن ثم  ؛لرغبت  اوفًق وترتيبها،

مي   للتفاعيت   ابت يمكن النظر إليها بكونها مكاًن ،الستعراض البيانات

  . المستذدم
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Library 2.0   

ور شبكة اإلنترنت الداعم لتطور مجال المكتبات لقد تعدى د 

على  وإتاحتها من مجرد مساندة بناء المكتبات الرقمية ،والمعلومات

والذي يعرف  ،إلى دعم مساندة لهور الجيت الياني من المكتبات ،الشبكة

والذي صاحب وتأثر بتطور الجيت الياني من ،  Library 2.0 باسم

 Web 2.0 (77) الويب

 حيث عرف؛   Library 2.0من التعريفات الذاصة  ييرالكوهناك 

Michael Casey الجيت الجديد من المكتبات والمعروف بي Library 

بأن  هيو" نموذج لذدمة المكتبة والتى تعك  التحول فى طريقة ،  2.0

ول فى اتجاه توصيت ددمات المكتبة إلى المستفيدين منها. هذا التح

 ؛ا في عروض الذدمات اإللكترونيةدصوًص الذدمات سيكون واضًحا

، OPAC عمليات تحديث الفهارس المتاحة على الذط المباشر :ميت

ددمات المكتبة على الذط المباشر، والتدفق المتزايد فى حجم و

المعلومات المرتدة من المستفيدين إلى المكتبة. ويالحظ أن 

 و، ويتوّق  مقترحWeb 2.0 يستعير من مفهوم Library 2.0مفهوم

للداللة على  Library 2.0هذا المفهوم بأّن يستقر في النهاية مفهوم

وهى بذلك  ؛نموذج للذدمة التفاعلية بين المكتبة والمستفيد والعك 

والتي مّيزت  ،سوف تستبدل عروض الذدمات ذات االتجاه الواحد القديم

 (73ددمات المكتبات وداصة المكتبات العامة لقرون.")
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أول مرة في المدونة الذاصة بمايكت هذا المصطلح استذدم 

ددمات المكتبة،  فيوتأثيرات    web 2.0والتي ناقش فيها دور ،كي 

 اعد المكتبة مرسًلتوإتاحت  لذدمات متطورة عن طريق المكتبات، فلم 

، والتفاعت بينها وبين المستفيد ابت أصبحت مستقبًل ،في جمي  الحاالت

 (.74مستفيد مكتبة ومتفاعت)وهناك لكت مكتبة مستفيد ولكت  ،أكير

 ،المفهوم العامأن إلى   ,Casey, Savastinukأشار كت من و

واستذدام ددمات أكير  ،هو إتاحة تفاعت أكير بين المكتبة والمستفيد

وهو نتاج  ،بالتحاور والمشاركة من جانبهم ،ا وأكير فاعليةتطوًر

 ،طبيعي لتطور البرمجيات والحاسبات، واستذدام وسائط متعددة

ولهور البرامج التي تساعد المستفيد في بناء مكتبت  اإللكترونية 

وهذه التطبيقات تعطي للمستفيد إنشاء موق  داص ب  من  .الذاصة ب 

ها، أواالحتفاظ بكت الكتب اإللكترونية التي يحب أن يقر ،دالل المكتبة

م  إعطاءه إمكانية إضافة حقول  ،ووض  تسجيالت من فهرس المكتبة

 .(75ن)وطالع على ما يقرأه اآلدراال الوقت نفس وفي  ،تعليقاتوإضافة 

 ،الياني من المكتبات نموذًجا جديًدا لذدمة المكتبات الجيتيعد 

المادية والذي يعتمد على مشاركة المستفيدين في إنشاء الذدمات 

د مبني حيث تغير مفهوم المكتبة من مجر ؛والتذيلية التي يريدونها

، مروًرا بتغيير نظام إدارة المكتبة وميكنة تنياتيحوي مجموعة من المق

نترنت بفهارس متاحة على الويب، ثم وإتاحتها على شبكة اإل ،إجراءاتها
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مواق  الويب، والكتب  :ميت ؛تبعتها إتاحة المكتبات ددمات الويب بها

والتى  ،، وقواعد البيانات في ددماتهالكترونيةلكتروني، والدوريات اإلاإل

عن طريق استذدام  ،ة تقديم ددماتها للمستفيدينتتيح للمكتب

تبة بحيث تصبح المك ؛ادت المكتبةددون التواجد الفعلى  ،مجموعاتها

 ا.أيام أسبوعيًّ 7ساعة يوميًّا/  74متاحة على مدار 

نجد ثمة عالقة قوية بين الجيت الياني للويب والجيت الياني 

على التقنيات المتاحة في العتماد المكتبات اعتماًدا مباشًرا  ؛للمكتبات

طرق جديدة  Library 2.0حيث تقدم ؛  3.0، الويب 2.0الويب 

، كما يعك  التحول ي المكتبات وتفاعلهم م  المستفيديلذدمة أدصائ

، لذا فهى تقديم ددماتها للمستفيدين منها  في عالم المكتبة في طريقة

، OPACاستذدام فهارس  :ميت ؛تتضمن ددمات على الذط المباشر

عد المستفيد النشط والفعال مكوًنا حيث ي ؛رتدةوزيادة التغذية الم

وبذلك تصت المكتبة بذدماتها ؛ من الجيت الياني للمكتبات فعاًلاو رئيًسا

على أس  علمية مقننة  ،إلى التحسين المستمر وقدرتها على التطوير

من دالل تدفق كت من المعلومات واألفكار في كت اتجاه  ،ومتالحقة

سواء من المكتبة  :أي يعني ذلك ؛اءاالتجاهين على حد السو من

يكون  المستفيدللمستفيد أو من المستفيد إلى المكتبة، وهذا يعنى أن 

 (.76)ا، ومستشاًراومؤلًف اومشارًك اومتلقًي افعاًل
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تساعد على  Library 2.0 " أن Casey يرى ،وفى السياق ذات 

وهى فى سبيت ذلك  ،ة منهاإدراك حقيقة قاعدة المستفيدين الحالي

بما في  الكفاية، فنحن يمكننا  الي  جيًد الحالىتتبنى قناعة أن الوض  

 Libraryتعمت ،ولتحقيق ذلك. "أن نصت إلى مستفيدين أكير.

 هى: ؛على التقريب بين أجزاء ثالثة 2.0

 د.العمت على جذب مستفيدين جد -9

وما  ،م ب  من عملياتدعوة المستفيدين للمشاركة الفعالة فيما تقو -7

 تقدم  من ددمات.

 بغية مسايرة التطور التكنولوجي. ؛تبنى التغيير المستمر واليابت -3

يمكن تحقيقها من دالل  ،من أن هذه األجزاء اليالثة الرغموعلى 

إال أن ،  Web 2.0 االستذدام الكامت للتكنولوجيا الحديية وداصة

 أساسها تقنيًّاسيكون  Library2.0 الذدمات التى تقدمها

بنيت  ،كفلسفة ددمة Library 2.0 أن  Casey كما يبين ا."جزئيًّ

 على ثالثة أشياء:

 ومحاولة تنفيذ أشياء جديدة. ،الرغبة في التغيير -9

 الرغبة فى إعادة تقييم عروض ددمات المكتبة المقدمة بشكت ثابت. -7

ما قد للبحث عن حلول ل ؛لنظر دارج عالمنا الذاصالرغبة في ا -3

 ( "Web 2.0 من مشكالت )البحث فى 7.0يواج  المكتبة 
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فى تناول  للجيت الجديد من المكتبات  Bisson يشيربينما 

بأنها " إطار تتكامت في  التغييرات على ،  Library 2.0 والمعروف بي

 اليست شكًل   Library2.0 كّت مستويات عمليات المكتبة، كما أن

ا كيان يعمت على حصاد األفكار الجيدة من وإنم ؛فقط امتقدًم تقنيًّا

واستعمالها فى تسليم ددمات معلومات محّسنة ، ( Web 2.0الذارج )

الذى  ،أهمية الدور االجتماعي التنموي Bisson ويؤكد .وجديدة

فى إشارت  إلى أن  في أغلب  ،يمكن أن تؤدي  هذا الجيت من المكتبات

إلى بذل جهد واستنفاذ  ،المكتبةاألحيان يسعى المجتم  الذى تنتمى إلي  

 Library في ،جديد. وعلي في محاولة للوصول إلى هدف  ؛أوقات

تؤثر فى طريقة تفكير ف تكون في صميم هذا الجهد، وسوف سو 2.0

 المجتم ، وتحدد طرق التنفيذ لتحقيق الهدف."

الجيت الجديد من المكتبات   Jessamynفى حين يعرف

بأنها تبدو في مجملها كاستعمال  ، Library 2.0 والمعروف بي

 األنظمة المفيدة ،  والتقريب بين أكيرحاضنة تكنولوجية للتركيب

(. Web 2.0فرة لكّت شذص )اوالتي تصبح متووأفضلها وأحدثها، 

في  مهمًّا  تمّيت تغيًرا Library 2.0 أن فكرة Farkasويوضح

بات فى هذا الجيت من المكت سماتويوضح  ،رؤيتنا لذدمات المكتبات

 :اآلتيةالنقاط 
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تدور حول التوفيق بين دبرة مستفيد  Library 2.0 أن -9

ولوج، ومرونة ضعيفة من جانب، وحيث اإلتاحة، وإمكانية ال

 ة من جانب آدر.أنظمة المكتبة رئيس

في المجتم  من  تكون أكير حضوًرا Library 2.0 أن  -7

رًة أو دالل البرمجة، وبناء المجتم  )وكالهما متاح إما مباش

ويمكن تنفيذ ذلك عن طريق استذدام  .فى شكت مادى(

 ، الخ. (.IM , screencasting, blogs, wikisالتقنية)

من  ،تسمح بالمشاركة الفعالة للمستفيد Library 2.0 أن  -3

 ، وجعلها متاحةدالل كتابة المراجعات والحقول فى الفهرس

 .wikisوblogs من دالل ددمات ا وسمعيًّاصوتيًّ

تهدف إلى جعت هوية المكتبة أكير  Library 2.0 أن  -4 

من ؛ إما على الويب، أو ا من دالل حضورهاشّفافية ووضوًح

 دالل تصميمها المادى.

في كّت  اتحتاج لجعت المكتبي، موجوًد Library 2.0 أن    -5 

 .امكان ومفعًل

تتطلب تغّير في أنظمتنا، وفى هويتنا  Library 2.0 أن    -6 

 الويب، وفى مواقفنا من التغيير.على 

للتحول  ؛ستأدذ الكيير من العمت Library 2.0 أن    -7 

 بالمكتبة إلى مكتبة بالكامت جيت ثانى.
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هو أن  ،ببساطة Library 2.0 أن مفهوم Houghton وترى

سواء فى شكلها االفتراضي  ؛مدى واس  االنتشار ذاتتجعت مكتبتك 

وتعاونية، ومقتادة باحتياجات المجتم ،  وأن تكون تفاعلية،  أوالمادي،

التى يمكن أن  ،برز األميلةأوفى السياق تقترح الباحية مجموعة من 

وهى أن تبدأ ، Library 2.0 تلجأ إليها المكتبات كبداية للتحول إلى

، وألعاب ليلية للمراهقين، وتوفير مواق  blogs المكتبة بتضمين

هو جذب  ،من وراء كت هذا ساسفية تعاونية. ولعت الداف  األفوتوغرا

عالقة بما يريدون  ذاتبجعت المكتبة  ،المستفيدين إلى المكتبة

 ويحتاجون في حياتهم اليومية.

يجب مراعاتها لتحقق  ،نجد أننا أمام أربعة عناصر أساسية   

Library2.0 لكترونية موضوع الدراسة  :عند إنشاء البوابة اإل 

فيدين في إنتاج المست التركيز على المستفيد )مشاركة .9

 .(المحتوى والذدمات

 المتعددة )ددمات الفيديو والصوت(. تقديم تجربة الوسائط .7

)طرق نترنتلمكتبة والمستفيدين على اإلوجود كت من ا .3

 يدصائيأبين المستفيدين ومتزامنة وغير متزانة للتواصت 

 .(المكتبات

ن بداع واالبتكار )تسمح المكتبة للمستفيديالقدرة على اإل .4

 .(ة التواصت إمكانية تغيير المكتبةنتيج
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الجيت الياني من المكتبات، تحوٌل  ونالحظ أن  صاحب لهوَر

في طريقة عرض ددمات المكتبات، نتج عن هذا اكتساب  ملحوحظ

، الفوريةالمستفيد دبرة ال مييت لها في التعامت م  الرسائت 

 ،ستفيدينكما تتيح مشاركة الم ،(Wikiالتأليف الحر)و، المدوناتو

وجعت  ،ووض  العناوين في الفهارس ،من دالل كتابة المراجعات

  .من دالل المدونات والويكي ،صواتهم مسموعةأ

،  2.0تطورت بيئة الويب ليظهر الويب ،وم  كت هذه التطورات

الذي يرتكز على تنمية العالقات االجتماعية بين ، 3.0الويب

قد الويب الداللي ف لهورالمستذدمين والتفاعالت الشذصية لديهم، و

  0،7لهور مفهوم المكتبة  وتطوره، مفهوم الويب واكب لهور

  library 2 أو

Library 2.0 ستفيدهي إتاحة تفاعت أكير بين المكتبة والم، 

بالتحاور والمشاركة  ،وأكير فاعلية اواستذدام ددمات أكير تطوًر

ت، واستذدام وهو نتاج طبيعي لتطور البرمجيات والحاسبا ،من جانبهم

ولهور البرامج التي تساعد المستفيد في بناء مكتبت   ،وسائط متعددة

وهذه التطبيقات تعطي للمستفيد إنشاء موق   .اإللكترونية الذاصة ب 

واالحتفاظ بكت الكتب اإللكترونية التي  ،داص ب  من دالل المكتبة

م  إعطاءه  ،ها، ووض  تسجيالت من فهرس المكتبةأيحب أن يقر
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طالع على اال الوقت نفس وفي  ،كانية إضافة حقول وإضافة تعليقاتإم

 .(77ن )وما يقرأه اآلدر

 :Library 2.0 المبادئ األساسية في الجيل الثانى من

ضرورة وض  أربعة   Chad and Miller وميلير شادأكد 

 ؛يجب أن تتب  في أى مكتبة تسعى إلى التغّير أو التطور ،مبادئ أساسية

، ( Library2.0راة هذا النموذج الجديد من المكتبات )لتصّلح لمجا

 هذه المبادئ هي:

 إّن المكتبة في كت مكان: -9

 ، أيًّابمعنى أن المكتبة يجب أن تسعى للوصول إلى المستفيدين

وذلك باستذدام  ؛قعهم فى المجتم اكانت مستوياتهم أو مو

للبدء في تقديم وال تنتظر قدوم المستفيدين إليها  ،التكنولوجيا المتاحة

 ددماتها.

 المكتبة لي  بها موان  أو حدود: -7

تتبنى مبدأ أن اإلتاحة لمصادر  Library 2.0 بمعنى أن  

ومن ثم فمن  ؛أهم من الملكية ضمن مبنى المكتبة وتظمها، المكتبة

األهمية بمكان التأّكد من أن المستفيدين يمكن أن يصلوا إلى 

وبسهولة إلى األنظمة  وأن يصلوا أيًضا، المحتويات المعرفية أينما هم

 ،بالمكتبة، كما البد للمكتبات التى تنشد التحول إلى النموذج الجديد

والتى تشمت القيود المحددة  ،رف  الموان  والحدود المطبقة بها
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للرسائت التى ترسلها المكتبة للمستفيدين، وموان  استذدام الهواتف 

ذدام الحاسب الشذصي المتاح للعاّمة الذلوية بالمكتبة، والقيود على است

بالمكتبة، وقيود من  الكالم، والموان  والقيود التى تمن  تكوين وعمت 

 مجموعات العمت دادت مبنى المكتبة.

 تدعم المكتبة المشاركة الفعالة: -3

إتاحة الفرص أمام المستفيدين للمشاركة  داللوذلك من 

 تلفة.الفعالة فى التذطيط لعمليات المكتبة المذ

 تستذدم المكتبة أفضت النظم المتاحة وأكيرها مرونة: -4

ن على التحول إلى ولتحقيق ذلك يحتاج القائمو

لفتح مناقشات م  المحترفين في باعة نظم ؛ Library 2.0 نموذج

، وموردي قواعد بيانات، ومزودي ددمات  ILS المكتبات المتكاملة

كن أن يستعمل  كّت ويسألهم: " هت هذا أفضت منتج يم ،االشتراك

 بصرف النظر عن مكان تواجدهم؟" ،المستفيدين

إلى اإلشارة إلى   Chad and Miller ويذهب شاد وميلير

يجب أن تراعى لدى القائمين على عملية  ،أدرى أساسيةمبادئ  ةثالث

 هذه المبادئ هي: ،التطوير

يجب أن تساند وتشج  الجانب الوجداني  Library 2.0 أن -9

 )عادات وتقاليد المجتم (.للمستفيدين 
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يتميت فى أدصائي  ا،إنسانيًّ اجانًب Library 2.0 أن لنموذج    -7 

على التغيير  م أدوات العمت االجتماعي، وقادرمكتبات متمرس في استذدا

ن  قادر على تعليم المستفيدين أالمستمر وفق متطلبات الظروف، كما 

 المستقبلين.

 ؛انب اإلنساني للمستفيدينالج Library 2.0 أن يدرك نموذج -7

فيما يتيح   ،بمعنى ضرورة مراعاة الربط بين التغير المستمر

وما قد يطرأ على  ،من ددمات من جانب Library 2.0 نموذج

 (78المجتم  من متغيرات من جانب أدر.)

Open Soures : 

 اومتاًح اهو جعت المحتوى المعلوماتي حًر الحرإن الوصول 

ن الناشر يحفظ أرشيفات على الذط إحيث  ؛تنترنا عبر اإلعالميًّ

ا، أو أن  أودع المعلومات فى مستودع يتاح الوصول إليها مجاًن ،المباشر

 امفتوح الوصول ومتاح على نطاق واس . والوصول الحر يعد نمًط

نشأ لتحرير الباحيين والمكتبات من القيود  ،للنشر العلمي اجديًد

 . المفروضة عليها

أصبح في  ،والسيما نظام االتصال العلمي ،التصالويبدو أن نظام ا

إلى جمي   ،اآلونة األديرة غير قادر على تقديم الذدمة المرجوة من 

ن أنفسهم ون والمتذصصوحيث يجد الباحي ؛الباحيين والمتذصصين
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نتيجة قلة قدرتهم للوصول إلى  ؛إلى الوصول إلى المعلومات مفتقرين

  .ن ألف دورية علميةيمن عشر كيرالمعلومات العلمية ، حيث يوجد أ

أصبح يلوح في األفق ما يعرف بأزمة  ،وم  تزايد الدوريات

حيث شهدت أسعار الدوريات ؛ Periodicals Crisisالدوريات 

مما دف  الباحيين والمتذصصين بالعمت على المناداة  ارتفاًعا ملموًسا؛

 ،لحادثةحتى يتمكنوا من مواكبة التطورات ا ؛للحد من هذه الظاهرة

في  اا فشيًئر اإللكتروني يتبلور شيًئوبدأ النش في مجال تذصص . كتٌّ

وأحدث نقلة نوعية فى إتاحة مصادر ، التسعينات من القرن الماضي

 . (79)المعلومات على اإلنترنت بيسر وسهولة

ويعرف قاموس المكتبات وعلم المعلومات المتاح على الذط 

عملية لتزويد المعلومات  ن بأ ،اإللكتروني النشرODLISالمباشر

وإتاحتها للمستفيدين والمشتركين عن طريق  ،بالصيغة اإللكترونية

ويندرج تحت النشر  ،أو عن طريق ددمة الذط المباشر ،شبكة اإلنترنت

النشرات و، الدوريات اإللكترونيةو: الكتب اإللكترونية،  اإللكتروني

  (30)وقواعد البيانات اإللكترونية ،اإلدبارية

 :حتاد املكتبات اجلامعيةا

أحد البرامج التعاونية بين  ،تحاد المكتبات الجامعية المصريةا يعد

الجامعات المصرية في مجال ددمات المعلومات. وتقوم وحدة المكتبة 



 م( 5105ديسمرب/)يونيه 5 ع،  3 مج              جملة التعليم عن بُعد والتعليم املفتوح

  ...اإلطار التذطيطي إلنشاء بوابة إلكترونية                                          مها أحمد إبراهيم محمد   د.  

 

   - 914 - 

 تتعلق بتطوير ،الرقمية باإلشراف الفني واإلداري على تنفيذ مشروعات

  .وتيسيرها سبت وصول السادة أعضاء هيئة التدري 

من قبت المجل   أتيحت ،بوابة اتحاد المكتبات الجامعية المصرية

 ICTPاألعلى للجامعات وحدة تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات 

 Egyptianمشروع اتحاد المكتبات الجامعية المصرية 

Universities Libraries Consortium ( EULC)  عام في ال

طار إعة بني سويف في واشتركت بها جام ،م للجامعات المصرية7007

 .7008مشروع المكتبة الرقمية في يناير 

من  الكييرتشتمت على  ،هذا الموق  كبوابة معلومات صمموقد  

وأهمها ) البحث في الفهرس  ،مصادر المعلومات التي يتيحها المشروع

الموحد لمكتبات الجامعات المصرية المشتركة بالمشروع، الددول إلى 

، بحث متقدم ، روابط  Future Library System(FLS)نظام 

للتصفح بالموضوعات، البحث في المكتبات عبر اإلنترنت، البحث في 

قواعد البيانات العالمية ، البحث في الرسائت الجامعية المتاحة 

بالجامعات المصرية، ددمات توصيت الوثائق، وددمات المستعيرين، 

لكتروني ،والنشر اإلوالمقاالت العلمية للباحيين بالجامعات المصرية

وروابط لألدبار الذاصة  ،للمجالت العلمية التي تصدرها الجامعات

باالتحاد وإنجازات ، و وسائت لالتصال ، وأحدث المقتنيات والدعم الفني 

 ....الخ(
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 بوابة اتحاد المكتبات الجامعية المصرية

(، 39)صرييتيح جمي  مصادر المعرفة للباحث الم واحدموق  وهو 

 وهى : 

 مقتنيات مكتبات الجامعات المصرية 

 رسائت الماجستير و الدكتوراه للباحيين المصريين 

 الرسائت قيد الدراسة بالجامعات المصرية 

 أبحاث أعضاء هيئة التدري  بالجامعات المصرية 

 المجالت العلمية التي تصدرها الجامعات المصرية 

 امعات المصريةالمقتنيات اإللكترونية التي تملكها الج 

 البث األرشيفي للمحاضرات اإللكترونية 

 التواصت م  كبرى المكتبات العالمية لمعرفة أحدث الكتب 
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  التواصت م  كبرى قواعد البيانات العالمية المشترك بها

أحدث األبحاث العلمية على  لتعرف ؛المجل  األعلى للجامعات

ألف  75باإلضافة إلى االطالع على أكير من  ،العالم ىمستو

 .وتحميت النص الكامت لها ،دورية

AJAX: 

 Asynchronous JavaScript And“لها هو  الكامت االسم

XML” .تعمت على تطوير  ،وهي تعمت على تعيين حلول حاسوبية حرة

تطبيقات الويب. ومن أميلة المواق  المستذدمة لهذه القنية: 

Amazon  وGoogle maps ت ياتقنية تستذدم عدة برمج  . وهي

 تعدو  HTMLو XMLو  JavaScriptلعت أهمها:  ،امعروفة مسبًق

Jesse GARRET  ول من استذدمت مصطلح أAJAX    موق

Adaptive Path.  تميتAJAX  المزج أو الجم  بين االستذدام

والمتاحة بالفعت  ،من التقنيات والتكنولوجيات الحالية للكييرالمشترك 

 في بيئة الويب. 

أن   AJAXمكانية تطبيقات إ( إلى 37أحمد )فرج  أحمدويشير 

 ،الملفات النصيةمنها على سبيت الميال:  ى،يات أدرتستذدم كذلك تقن

 JSON (Javascriptملفات و ، HTMLملفات متوافقة م  و

Object Notation) ،  در، آوالتي تسمح بنقت البيانات من مكان إلى

والذي  ،والجافاسكريبت وتغيير أنواع البيانات المعقدة بين لغات الذادم
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والذي يسمح من   ، JSON-RPC عادة ما يستذدم من أجت الذادم(

باستدعاء المناهج عن بعد المكتوبة بلغة الذادم.  ،دالل الجافاسكريبت

في تعديت صفحات الويب  AJAX يتميت الهدف الرئي  ،ومن هنا

سترجاع من دالل إددال باستذدام جافاسكريبت ال ،الديناميكية

 .دف رف  التفاعلية لتطبيقات الويبوذلك به ؛حتوى من الذادمالم

 : اآلتيةبالقيام بالعمليات  AJAXوتسمح 

  تحديث البيانات 

 إدارة الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة 

  المصادقة على البيانات المددلة في نف  وقت إددالها 

  التطبيقات من نوعBlur – Key press – hover 

 :  لكترونيةإمعلومات بمكتبة البحث عن مصدر 

في حالة الرغبة في البحث عن عنوان مصدر :  AJAXقبت 

يقوم  ،معلومات معين )كتاب، مقالة، رسالة علمية.....( أو بالموضوع

أو البحث من دالل  ،البحث المذتلفة استراتيجياتالباحث باستذدام 

رها. وغي ،حقت العنوان، والموضوع :ميت ؛الحقول المحددة المتاحة

ثم  ،كان يضطر إلى اددال العنوان الكامت للمصدر المطلوب من ثم،و

 ؟هت الوعاء متاح أم ال :ليعرض ل  النظام ؛النقر على زر اإلددال

من عنوان أو  ىبمجرد كتابة الحروف األول:  AJAXبعد 

بعرض قائمة مقترحة  AJAXيقوم  ،موضوع مصدر المعلومات
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دون الحاجة  ،دم ادتيار منها ما أراديمكن للمستذ ،بالعناوين المتاحة

 إلى إددال كافة الكلمات المكونة للعنوان. 

 

 :wiki   الويكي 

الويكي هو موق  يسمح للزوار بإضافة المحتويات وتعديلها بدون 

تتيح برامج ويكي للزوار أن يكتبوا المواضي  بشكت  .أي قيود في الغالب

هو سهولة إنشاء مواضي   ،اق  ويكي بشكت عامما يميز مو .جماعي 

د دون الحاجة إلى وجو ،وتعديلها قديمةأو تحديث مواضي   ،جديدة

ومعظم مواق  ويكي تكون  .أو تعديلها رقابة توافق على إنشاء الصفحات

؛ وال يحتاج أي شذص إلى التسجيت في الموق   ،مفتوحة لعامة الناس

في  اإلسهامبت يستطي  مباشرة  ها،وتعديل المواضي  ليتمكن من إنشاء

 قيود .  ةالموق  دون أي

شكالية إبالرغم ما ييير من  ،وما يمكن االستفادة من الويكي

رغم اعتقادي الشذصي بعدم بو ،المعلومات مصداقيةجدلية حول 

إال  ،وداصة في المعلومات العلمية ،بنسبة ال بأس منها بهاالموثوقية 

الويكي تقدم  :اماألول منه ؛ة على صعيدينأننا نستفيد من هذه التقني

 ؛لعاملين في المكتبة المعلومات وأدلة العمت األزمةي المكتبات ايألدصائ

فهي تقدم  ؛ددمات المعلومات المتعلقة بالذدمات اإللكترونية لتقديم

  .المكتبة والتي قد يحتاجها مولف ،المعلومات لبعض اًحرنصائح وش
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إال أنها لم تعد  ،دارج الجامعة ص منقد تفيد أي شذ  رغم أنهابو

  .ا لهذا الغرضدصيًص

المشاركة بين المستفيدين بالمكتبة  :وعلى الصعيد اآلدر

هذا النوع معلومات  يقدمحيث  ؛العاملين فيهاي المكتبات يأدصائو

 وغير مسموح ،ي المكتبات إلى المستفيدينيمقدمة من أدصائ

ويكي على غرار ما تتيح   ،للمستفيدين من المكتبة بتحرير صفحاتها

 (33) مكتبة جوزيف العامة

الويكي الذاص بمكتبة قسم التجارة بجامعة أوهايو  :ميال آدر

Ohio University Libraries Biz Wiki، موسوعة  وهو

مصممة لمساعدة الباحيين للحصول  ،بالتجارة وإدارة األعمال متذصصة

 الكيير، تحتوي على امذات العالقة بمشاريعهم وأبحاثه على المعلومات

إضافة  ،بطبيعة القسم من المقاالت وقواعد البيانات والمواق  الذاصة 

ا األعضاء وتذدم حالًي ،إلي األدلة وهي متاحة عبر مكتبة جامعة أوهايو

على سبيت الميال للجزء  ؛في الجامعة فقط من طلبة وأساتذة وباحيين

تتضمن  سنجد أنها ، General Businessالذاص باألعمال العامة  

 .بالمعلومات المتعلقة لهذا الفرع البحث وأدلة البحث الذاصة أدوات

صفحات  ىلإستنقلك  ،نقر عليهاتقسيمات فرعية، في حالة ال إلي إضافة

  .ىأدر
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 (93شكت رقم )

 ويكي مكتبة قسم التجارة بجامعة أوهايو 

  Podcasting  بودكاستـ ال

تتيح تسجيت الملفات الصوتية الذاصة  ،ات صوتيةملف وهو

، هذا Audio Recorderباستذدام مسجت الصوت  ،بالمستذدم

باإلضافة إلي إعداد الملفات الصوتية التي يريدها باستذدام تقنية 

Podcast Directorهذه تعرض إذا لم  ،. ولن يكون لذلك فائدة

ا إمكانية نشر الملفات لذا يقدم البرنامج أيًض ؛الملفات على من يسمعها

، كما Podcast Managerالتي قمت بحفظها من دالل الناشر 

. وقد بدأت الكيير iPodيمكن نقت الملفات إلى جهاز مشغت الموسيقى 
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بحيث يستطي   ؛من المكتبات في الغرب باالستفادة من هذه التقنية

 .(34المستذدم االستماع الي المحاضرات والكتب المقروءة واالستمتاع)

ويمكن االستفادة من هذه التقنية على بوابة مكتبات جامعة بني 

ها لتعليم اللغات االجنبية من ناحية ، وتقديم ؤالمزم  إنشا ،سويف

واالستماع لها  ،المحاضرات ومصادر المعلومات المقروءة توفيرددمة 

 من قبت الفئات الذاصة بالجامعة .

 : IMالرسائت السريعة

ال أن  نوع داص من إ ،غرف الدردشةفي الشات و ىكما نر

حيث  ؛الدردشة يتعلق بالمكتبات والمعلومات والموضوعات ذات العالقة

يمكن الدردشة من  ،يميالت ومسنجرات  مذصصة  للمكتبةإيوجد 

طوال    onlineبصفة مستمرة اون  نمولفوحيث  يتواجد  ؛دالل 

 ىحدإفيدين كمن أجت الرد على استفسارات المست ؛فترة دوام المكتبة

 ؛ددمات المكتبة ، كما هو الحال في جامعة كنساس على سبيت الميال

 حيث توفر ددمة  الرسائت السريعة بالجامعة 

http://www.lib.ksu.edu/reference/vref/index.html)) 

http://www.lib.ksu.edu/reference/vref/index.html)
http://www.lib.ksu.edu/reference/vref/index.html)
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 (94شكت رقم )

 ي المكتبة في مكتبة جامعة كنساس ل أدصائأسا

Mashups: 

ما ،  (Web 2.0) من أحد أهم تطبيقات الجيت الياني من الويب

على  ،، هذه التقنية يمكن النظر إليها.“Mashups“ يعرف بالي

وذلك عن  ؛تستند على تطبيقات أدرى موجودة ،أو أداة اكونها تطبيًق

 Application programming interfaceطريق استذدام 

API  يجم  كافة وذلك بهدف عمت تطبيق جديد ؛الذاص بها ،

  . و تقنية واحدةأفي أداة  ومميزاتها األدرى  التطبيقات دصائص

من أجت عرض  ا بين مذتلف الذدمات؛ومزًج اتجميًع تعدو

البيانات والمعلومات القادمة من مصادر مذتلفة. ويمكن   واسترجاع

ددمات استضافة، و: ددمات ويب، عدةلهذه الذدمات أن تأدذ أشكال 
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 - Google Maps - Live (Microsoft)ددمات من نوع و

Yahoo, MySpace – Facebook  يمكن  ،وغيرها. وبناء علي

مزيج من التطبيقات =  Mashupsالميت إلى االعتقاد إلى أن 

بتجمي  مواق  المكتبات  ،( . يمكننا االستعانة بهذه التقنية35المركبة)

لكترونية لجامعة بني أو المواق  ذات الصلة على البوابة اإل يةالعالم

 سويف . 

Folksonomy 

يشير إلى نظام  ا،جديًد ايميت تعبيًر Folksonomyمصطلح 

تصنيف تعاوني ال مركزي. هذا المفهوم غير مستقر بعد في أدبيات 

وذلك على الرغم من قيام بعض قوامي  ؛ اإلنتاج الفكري العربي

العامة من إضافت  إلى قواعد بياناتها.  هذا المصطلح مزيج المصطلحات 

أي التصنيف.  taxonomyو   ،وتعني )الناس أو الشعب( ،folkمن 

يف الهرمية أو المتشعبة، المشاركون ألنظمة التصان ودالًفا

امت أو غير مضطرين إلى التع  Folksonomyن في نظام والمساهمو

مكنهم تبني المصطلحات التي حيث ي مواجهة تقنيات محددة سلًفا؛

. وتصنيفها مصادرهم المعلوماتية واعتمادها؛ من أجت ترتيب يريدونها

  tagsكلمات دالة مفتاحية أو  أن تكون غالًباالمصطلحات يمكن  هوهذ

متعلقة بالتأثر أو التأثير  Folksonomyوتكون فائدة 

لومات فعلي سبيت الميال، بالنسبة لمصدر مع ؛المجتمعي أو الجماعي
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لف مجموعة التصانيف الذاصة بهذا ؤوت .تحادامعين، يميت تصنيفة 

همين في تصنيف . أو المس المشاركينمن دالل مذتلف  ،المصدر

نطالق من مصدر معلومات معين، ومتابعة من كذلك من دالل اال

قريب )ودطوة دطوة( المصطلحات والكلمات المفتاحية للمشاركين 

ذات عالقة  وصلة أو  ىاف مصادر أدردرين، من الممكن استكشاآل

 .مرتبطة م  هذا المصدر

 « social bookmarking »أوFolksonomyيمكن تعريف

الذي يمكن من دالل  المشاركة في الروابط  ،ن  الحدث أو التطبيقأب 

نترنت استذدام نترنت. ويمكن لمستذدمي اإلبين مذتلف مستذدمي اإل

هم )بواسطة الكلمات الدالة طريقة أو منهج التصنيف المرغوب لدي

 المفتاحية(. 

يمكن من داللة  ا،متكامًل ادليًل بوصف ويمكن النظر إلي  

المشاركة في المفضالت، على الشبكة، المعلومات المراد استشكافها، بما 

، مالحظات، والكلمات “المستذلص”في ذلك روابط المفضالت، الوصف 

حيث يمكن  ؛تصالالمية لالتميت وسيلة ع من ثم،والدالة المفتاحية. 

تهدف إلى  ،نترنت الددول في عالقات تفاعليةلألشذاص المتصلين باإل

يمكن استذدام   Folksonomyالوصول والمشاركة في المعلومات.  

نترنت، ويسمح بالوصول إلى روابط من دالل أي حاسب آلي متصت باإل
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 ذالمعلوماتي هذا المنهج في البحث ا عدالمفضالت. باإلضافة إلى ذلك، ي

 في البحث.  نفس  Googleن يجاري كفاءة أكفائة وفاعلية، ويمكن 

 socialيميت طريقة جيدة من أجت عمت  Del.icio.usموق  

bookmark . من  كييرالوبفضت هذا الموق ، يمكن الددول إلى

signets  ” والتي عادة ما تكون ، “لويبمواق  ا انواعالمؤشرات أو

ن من مكت ،مرتبطة بكلمات دالة مفتاحية. ويمكن الحصول على إحصائية

المؤشرات  ،ضمن مفضالتهم ،عدد األشذاص الذين أضافوا تعرف

signets   بنا”الذاصة .“ 

 د أيًضاولكن  يمت ، signetsفقط بي   Folksonomyال يتعلق 

مجموعة   Folksonomyللصور وملفات الفيديو. وبناء علي ، يميت 

جتماعية، والمالحظات، وأنواع مواق  الويب كبيرة من المفضالت اال

signets.تتضمن  ،وتميت أداة بحث فعالةbookmarks   أو مفضالت

نترنت بتبادل اإل مستذدمووالتي تعمت على أن يقوم  ،دريناآل

تبادل ومشاركة، وإلنشاء،  ا. ويميت كذلك نهًجبينهم المعلومات 

ما يمكن أن يكون ذا أهمية. على سبيت الميال،  ؛وإتاحة للجمهور العام

كذلك تبادل  الممكن، من التعليمفي إطار التأهيت أو التدريب في 

 المعلومات التي تتضمن أو تحتوى مواقف تعليمية متنوعة. 

 :Folksonomyدصائص 

o  احة للجمي  جعت المعلومات مت 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Del.icio.us
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o  تجاهات والينائي االتجاهات االستذدام السهت المتعدد اال 

o  هم في تشكيت شبكة الويب العالمية يس 

o    يمكن للجمي  المشاركة في 

o    يمكن أن يؤثر في الجمي 

o  همة بإنتياج  تياج والمشياركة، يمكين للجميي  المسي     سهولة اإلن

 مهارات داصة.  ةالمعلومات، وال يتطلب األمر أي

o   والوصيول   ،سمح للمستذدم بتكشيف النصيوص والمعلوميات  ي

بفضت تصنيف اليانات من دالل الكلمات الدالية   ،إليها مرة أدرى

  .المفتاحية

o  نترنت مين إتاحية  المحتيوى عليى     يسمح لمستذدمي شبكة اإل

 راء. والتشارك في األفكار واآل ،نترنتشبكة اإل

o   الداليية للمسييتذدمين كامييت الحرييية فييي اسييتذدام الكلمييات

ن يتوى المواق  اليراغب التي يرون أنها معبرة عن مح ،المفتاحية

ى فييي الواقيي  مركييز عليي Folksonomyفييي تصيينيفها.  و 

استذدامات شذصية أو مهنيية  بالمستذدم، والذي يمكن أن يقوم 

ن يصبح المستذدم أكيير  أيمكن  ،وغيرها. ووفق هذه الطريقة

 هذه المعلومات. األمر الذي يسمح ل  بتنظيم كت  ؛هيكيلية

o  ا السيبب مفهيوم المشياركة    ولهيذ  .السماح بالمشاركة الفعالة

على سبيت الميال، مين الممكين المشياركة فيي      يبرز؛ ما  اغالًب
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ن يحييتفظ بهييا أالتييي يمكيين ، النصييوص الشذصيييةوالصييور، 

 واستذدامها عند الحاجة.  ،نودرن اآلوالمستذدم

o  ا في راء لي  ضروريًّتوافق اآلFolksonomy من من ثمة و ؛

ووجهات النظير السياسيية    ،ءاردتالف اآلاغير الممكن أدذ علي  

 أو الفكرية. 

إلى تحكم ورقابة، وهي تتميت في   Folksonomyويحتاج 

التي تستذدم في الكشاف  ،قائمة بالمصطلحات والكلمات المعيارية

 والبحث المعلوماتي. 

RSS : 

أي "ملذص ؛ Rich site summaryإلي  RSSيشير ادتصار 

 Reallyعن ذلك المصطلح بي يعبرولكن عادة ما  .مكيف للموق "

simple syndication  أو ” البسيط للغاية -اإلتاحة–أي "النشر ؛

 . اتلقيم مبسط جدًّ

 :RSSملخصات مواقع الويب 

يقتصر تقديم تلك الذدمة بصفة عامة على بعض أنواع بوابات 

حيث "؛ Pushللمعلومات "الدف  التي تذتص بالبث االنتقائي  ،الويب

تكون موجهة لذدمة  ،إنها تهدف إلي اإلشعار بورود معلومات محددة

ا للسمات الشذصية لهم. بث طبًق ُحدِّد ،نوع معين من المستفيدين
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باستحسان المسئولين عن الشبكة  ال يحظى غالًبا Pushالمعلومات 

سبب في ذلك دادت المؤسسة أو المكتبة التي تقدم تلك الذدمة، وال

ربما يرج  إلي ما يمكن أن تسبب  تلك الذدمة من بعض المشكالت 

وداصة ما إذا لم تكن تحت  -غير المرغوبة–الذاصة بتدفق المعلومات 

 . ومستذدميها  الشبكة اطة مطوريالسيطرة الكاملة بوس

على  إحدى تطبيقات بث المحتوىك RSSددمة ويمكن توليف 

أداة كونها  ؛جامعية بجامعة بني سويفالمستفيدين من المكتبات ال

تستذدم في الوقت الراهن في تطوير إمكانيات البث  ،حديية التطبيق

لمتميز في إحاطة المستفيدين إلي جانب دورها ا ،االنتقائي للمعلومات

يطلق  ،التي تتم على بعض صفحات الويب ،بالتعديالت والتحدييات اعلًم

تتيح  ،ددمة إدباريةتعد  نهاأل ؛ RSSعلى تلك األداة تسمية 

لمستذدمها إمكانية الحصول واإلطالع على أحدث األدبار واألحداث 

التي قام مستذدم هذه  ،الجارية بمجرد نشرها وإتاحتها على مواق  ويب

على إدطار  RSSتعمت ددمة  من ثم،التقنية باالشتراك فيها.  و

 على تلك ،المستذدم بما يستجد من موضوعات وأدبار وأحداث جارية

من تصفح هذه المواق  للبحث عن  االمواق  فور إتاحتها، وذلك بدًل

 موضوعات جديدة. 

تتيح للمواق  اإلدبارية بصفة داصة توصيت  ،ومن جهة أدرى

دون حاجة هذا المستفيد  ،أبرز األحداث الجديدة مباشرة إلى المستفيد
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الذبر، عنوان : زيارة هذه المواق . وتتضمن هذه الذدمة عادة إلى 

لنص الذبر، ورابطة فائقة تحيت للنص الكامت للذبر على  اومذتصًر

 . (36)موق  منتج الذبر

 :blogsالمدّونات 

تعد لاهرة التدوين وإنشاء المدونات انطالقة حقيقية في مجال 

والتي أدذت في اآلونة األديرة تيير  ،نترنتعلى اإل النشر الرقمي

رغم بف ،ومؤيد ومتحفظ ورافض بين متحم  ؛حولها الكيير من الجدل

تترب   إال إنها يي نترنت األدرىمقارنة بذدمات اإليي عمرها القصير 

بعد ددمات البريد  ،اليوم على قمة الذدمات الجاذبة لمستذدمي الشبكة

 .(37لكتروني )اإل

نستعرض  ،من التعريفات التي تناولت المدونات الكيير وهناك

 أهمها :  يأتيفيما 

 Merriam-Websterاموس ويبستريعرف كت من ق

Online Dictionary (38)،  وقاموس المكتبات وعلم المعلومات

موق   بأنها (blog)المدونة  ،ODLIS(39)المتاح على الذط المباشر 

بصفة  وُيحدَّث ،ويب يتسم بالنشر المستمر ،ويب أي صفحة أو موق 

 ازمنيًّ اومرتبة ترتيًب ،يشتمت على مدادت أو تدوينات مؤردة ،مستمرة

 بداية باألحدث .
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 على الذط المباشر ةأما الموسوعة البريطانية المتاح

Encyclopedia Britannica online  ، تعرف المدونة(blog)  

ُينشئها فرد أو  ،بأنها" ملف معلومات الويب أو مجلة على اإلنترنت

تقدم من داللها سجت بنشاطاتها وأفكارها  ،جماعة أو شركة

في نقت األدبار وجم   وبعض المدونات تعمت بشكت رئي  ا،واعتقاداته

وتضيف المدونات تعليقات قصيرة  ،المصادر المذتلفة على اإلنترنت

من المدونات تسمح  اكما أن كييًر ،وروابط دارجية على اإلنترنت

ليتفاعلوا م  محرري  ؛لزائريها بترك تعليقاتهم على تلك المواد

 (.40المدونات)

بتعريف المدونة على أنها " صفحة   Anne Clydeو قامت 

حسب  اغالًب رتبت ،ويب تشتمت على وحدات مذتصرة من المعلومات

، على الرغم من عدادها االستعانة ببرامج التدويناألحدث ، وقد يتطلب إل

 .(49إمكانية إعداد المدونات دون الحاجة لهذه البرامج )

 نها "أ ،في تعريفها للمدونات  Elzabeth Saxtonوتشير 

 اا زمنيًّالمدادالت بها ترتيًب وترتب ،باستمرار تحدث ،صفحات ويب

حسب األحدث ، كما أنها تتيح فرصة للتفاعت بين معد المدونة وبين 

  .(47القراء )

حيث  ؛اا داصًّعلى المدونات طابًع Paul Moellerويضفي 

 postsتستطي  من دالل  إضافة تدوينات  ،عرفها بأنها " موق  ويب
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ما تكون هذه التدوينات في  اميت الدورية ، وغالًب ،االت يوميةومق

 (.الموضوعات التي يرغب معد المدونة في الكتابة فيها )

نالحظ أن  قد  ،لكترونيةومن التعريفات السابقة للمدونات اإل

يدل فى مضمون   ،يمكن من داللها وض  تعريف ،اتفق على نقاط عدة

 ية ، والتعريف الذي حددت  الباحية هو: لكترونعلى طبيعة المدونات اإل

ب  لدي  قدر ال بأس  ،يمكن أن يعده أي شذص ،موق  ويب المدونة هي

 ،يستطي  أن يدون بحرية و دون قيود ،من مهارات استذدام اإلنترنت

موضوعات يرغب في الكتابة فيها ، ويتفاعت من داللها م  القراء، 

 .(44)من األحدث امنيًّز اب ترتيًبوترتَّ ،ث باستمرارحدَّوُت

هناك مدّونة المستجّدات واألدبار والّدعاية لألنشطة المبرمجة. 

ويّطل  من داللها متابعو المدّونة على آدر المقتنيات والمعارض 

 ().واللقاءات والمحاضرات وعلى مواعيد هذه األنشطة وأوقات العمت

  ا ا مين القيارئ ومنصيتً   بفضت المدّونة، يبدو فريق العمت قريًبي

لمالحظات ، كما يعطي للمؤّسسة هوية إنسانية تتجاوز الّصيورة  

وهيم   ،من دالل نشير صيور أعضياء الفرييق     ،اإلدارية الّرسمية

معيّرفين بمكتبيتهم    ،ينشطون أو يتوّجهون بالحديث إلى القيّراء 

 .وبذدماتها
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      تسمح المدّونة لكّت من يزورها بتيدوين تعليقاتي ، كميا يمكين

ودة من المستذدمين، كأن ال يسمح في السماح بذلك لفئة محد

 .مدّونة مكتبة جامعية بالتعليق على محتواها إاّل لألساتذة

       تكتسي المدّونات المتذّصصية أهّميية بالغية بالّنسيبة للمكتبيات

أّن هذا الّصينف  با الجامعية ومراكز المعلومات المتذّصصة، علًم

ة والمكتبيات  ا في المكتبات العاّممن المدّونات يظّت ذا فائدة أيًض

موضيوعها اليقافية    نالتيي يمكنهيا أن تفيتح مدّونية     ،المدرسية

 .المحلية أو مشروع بيداغوجي سنوي

    يمكن للمدّونة أن تفيد في تعميق مكتسبات الورشيات التكوينيية

وذلك مين ديالل عيرض بعيض الميوارد       ،التي تؤّمنها المكتبة

يب المذتّصة كعناوين مواق  الو ؛الوثائقية التكميلية والمتنّوعة

وغيرها. كما يمكين تولييف    ،في موضوع الورشة والتسجيالت

 أثناء أشغال الورشة.  ،واستغاللها كأدة بيداغوجية ،المدّونة

كييف أّن المدّونية المحّينية     ،ميدانيية دراسيات   عدةوقد بّينت 

ا للمتكيّون )الطاليب   ا ناجًعي ا ومرافًقا إيجابيًّتشّكت حافًز ،بانتظام

وزييارة المواقي     ،  عليى متابعية التعليقيات   حييث تحّيي   ؛ميال(

بما يكيّرس مقاربية التكيّون     ؛وتعميق بعض المفاهيم ،المقترحة

 .وينّمي استقاللية المتكّون وقدرات  في هذا المجال ،الذاتي
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       كما يمكن استذدام المدّونية لتقيديم ديدمات مرجعيية بشيكت

تحييت عليى    ،استباقي، من دالل ما تقترح  من روابيط مفييدة  

وبهيذا الشيكت يسيتطي      .مواق  متذّصصة في مواضيي  دقيقية  

م  التحّري  ،المكتبي اإلجابة على المتواتر من الّطلبات واألسئلة

مّميا يشيّكت ضيمانة     ؛افي المصادر المحال إليها وغربلتهيا جّييدً  

 .جودة بالنسبة للمستفيد

   ٍينّشيط    ،للمطالعية  هناك من المدّونات ما تنشط في شيكت نياد

يمكين   ،الفريق العاميت بالمكتبية. وفيي هيذا اإلطيار     عنصر من 

فتقي    ،ليكون موضوع اهتمام المدّونية  ،ترشيح كتاب كّت شهر

بتعليقيياتهم علييى المقاليية  اإلسييهامدعييوة زّوار المدّونيية إلييى 

التي يقترحها منشط المدّونة. ومن األفكار الممكنية   ،االفتتاحية

الل اسيتباق  من دي  ،التحضير للقاء مباشر م  كاتب ما ،كذلك

 .اللقاء بنقاشات وتعليقات حول كتاب  في المدّونة

    تسييمح المدّونيية للمكتبييي أن يلعييب دوره كمستشييار قرائييي

ميا   ،مّما يسمح بلفت انتباه زّوار المدّونية إليى وثيائق    ؛)مرشد(

كانوا ليهتّموا بها ليوال نصيائح المكتبيي وتوجيهاتي . ونلمي       

عّليق األمير بمكتبيات    عنيدما يت  ،أهّمية هذا على وج  الذصوص

 .األطفال والمراهقين
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    كما تسمح المدّونة بتكوين حلقة أصدقاء المكتبة. ومّميا ييدعم

حيول   ،هذه الحلقة دعوة أعضائها إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم

االقتناءات والذدمات والبرامج التنشيطية. فإلى حيّد اآلن، لّليت   

 .ايقاتهم إاّل نادًرالمكتبات ال تسمح لزّوار مدّونتها بإدراج تعل

 تقتصير عضيويتها    ،ا التفكير في إنشاء مدّونة دادليية يمكن أيًض

ا إذا كانيت مكتبية   على عناصر الفريق العامت بالمكتبة، دصوًص

وفيرق عميت قيد ال تلتقيي باسيتمرار.       عدة،كبيرة ذات أقسام 

 ،ويمكيين للييزمالء التشيياور ميين داللهييا بشييأن مسييائت مهنييية

 .(امشتركة )إعداد تظاهرة ميًلواالشتغال على مشاري  

 ا البّد من التنبي  إلى أّن نجاح المدّونة لي  مضموًن ،وفي األدير

مين ديالل    ،ا لتسويقها والتعريف بهيا فهو يتطّلب مجهوًد ؛اسلًف

اإلعالن عنها في موق  ويب المكتبة، ومين ديالل التفكيير فيي     

ودعيوتهم إليى تنشييطها     ،تدريب المستذدمين عليى اسيتعمالها  

إثرائها بالتفاعت معهيا. كميا يتعيّين الحيرص عليى انسيجام       و

وإدراجها م  سائر األدوات االتصالية للمكتبة كموق   ،تصميمها

   .للمحافظة على استقرار هوّية المكتبة ؛الويب وغيره

 المكتبات في بيئة الويب  يأخصائ

ننتقت إلى المهارات التى يجب أن يكتسبها أدصائي المكتبات 

 ؛لكترونيةمن أجت إنشاء البوابة اإل ؛للتعامت م  تقنيات الويب ؛الجامعية
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والح في األفق مصطلح أمين  ،حيث تغير النظرة إلى أدصائي المكتبة

وهو المصطلح الذي يطلق على ،  Library 2.0صاحب  2.0المكتبة 

 .  web 2.0العاملين في المكتبات في بيئة 

تذدام  باس ،عن ذلكStephen Abram (46 )  وقد عبر 

من  أشارستيفين إلى عددحيث  ؛مصطلح الجيت التالي من أمناء المكتبات

؛  web 2.0المكتبات في بيئة  التي يجب أن يقوم بها أدصائي ،المهام

،  web 2.0يتميت في نشر ثقافة  المكتبة، أن دور أدصائيحيث أكد 

 :يأتيفيما المهام وتتميت  ،وحث المجتم  على استذدام تطبيقات الويب

  فهم قوة المميزات التي توفرها بيئة الويبweb 2.0 

  تعلم األدوات األساسية في بيئة الويب ومكتباتweb 2.0 

 .الجم  بين استذدام المصادر اإللكترونية والمصادر المطبوعة 

 هزة الحاسب المحمول إلى أجهزة من أج وتوزيعها البيانات استذدام

 .iPods الي

 والتعامت م  معايير  ،بحث الموحدتطوير استراتيجيات موجهة لل

 الرابط المفتوح.

 .االتصال بالمستفيدين والتكنولوجيا والمعلومات في سياق واحد 

  ال يذجت من استذدام الطرق غير التقليدية للفهرسة والتصنيف

 ميت توصيف المحتوى فلوكسنومي. ؛م  طرق جديدة والتعامت
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  غير النصية، التعامت م  كافة أشكال المعلومات كالمعلومات

 والصور واألفالم المتحركة والمواد الصوتية.

 .االتصال بالمستفيدين عبر محادثات ومناقشات دبيرة 

 ميت  ؛بالمحتوىاستذدام جمي  وسائت االتصال بالمستفيدين و

 .Skype برنامج

 وتطويرها وسائت متقدمة للتشابك االجتماعي استذدام. 

 سواء كانت  ؛يذتارونها حسب الوسيلة التي ،االتصال بالمستفيدين

البريد اإللكتروني، أو أحد برامج المحادثة، أو الذدمة أو الهاتف، 

 المرجعية الرقمية.

  بين مذتلف التطبيقات في بيئة  وتدادلها األدوارتفهم مميزات زدم

 ميت المدونات والويكيز. ؛web 2.0الويب 

 بادئ ا لمتحقيًق وتوصيف ؛ المحتوى تشجي  المستفيدين على إثراء

 .web 2.0 الويب

الذي يعمت في بيئة  ،كما يجب أن يتمت  أدصائي المكتبات

 :(47تي)التي يمكن تلذصها في اآل ،ببعض المهارات ،ليكترونيةإ

 ،وكيفية التعامت معها ،مهارة اإللمام بقواعد البيانات الحديية  -9

 .واستذراج المعلومات المناسبة منها

 المصادر والنظم اإللكترونية. تدريب المستفيد على استذدام -7

 وتقديمها للمستفيدين. ،تحليت المعلومات  -3
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 وتقديمها عند الطلب للباحيين والدارسين. ،إنشاء ملفات بحث  -4

 وتقديمها عند الحاجة. ،إنشاء ملفات معلومات شذصية  -5

نتائج البحث. وتقديم ،البحث في مصادر غير معروف للمستفيد -6

تفيد في استيمار شبكة اإلنترنت وقدراتها مساعدة المس  -7

 الضذمة في الحصول على المعلومات.

في  ،تتطلب إعداد داص الكتساب مهارات معينة ،وميت هذه المهام

مواجهة التطورات السريعة والمذهلة في تكنولوجيا المعلومات 

تتماشى م  روح العصر  ،واالتصاالت، وتقديم ددمات شاملة ومتجددة

ومات. إن هذه التحديات الكبرى التي تواجهها المكتبات وثورة المعل

برامجها وددماتها، فرضت عليها إعادة النظر في  ،ومراكز المعلومات

تغييرمناهجها  ،على مدارس المكتبات والمعلومات كما حتمت أيًضا

نتيجة  ؛لتواكب التطورات الحاصلة في عالم المعلوماتوتطويرها؛ 

ومن ثم العمت على  ؛االتصال بعيدة المدىالستذدام الحواسيب ووسائت 

والتحكم  ،إكساب دريجيها المهارات الالزمة لمواجهة هذه التحديات

 في هذا الفيض الهائت من المعلومات.

(بعض المتطلبات التأهيلية للمكتبيين للتعامت 48وقد حدد النكستر)

ءة بمصادر المعلومات المقرو ميت المعرفة التامة ؛م  التقنيات الجديدة

ن الفعالية، ومعرفة جيدة ، وكيفية استغاللها بأكبر قدر مآليًّا

وبناء المكانز، وصياغة استراتيجيات  وإجراءاتها التكشف بسياسات
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البحث، ومعرفة استذدام تقنيات االتصال، وتحقيق أقصى قدر من 

 التفاعت في تسهيت طلبات المستفيدين.

ام ادتصاصي أنشطة المكتبات ومه Benson(49وقد صنف بنسون)

 تحت المهام اآلتية: ،المكتبات والمعلومات في عصر اإلنترنت

 انييت: يمكيين أن تييوفر المكتبيية اتصيياًلتييوفير الوصييول إلييى اإلنتر -أ

للذين ال تمكنهم لروفهم المادية من الحصول على الذدمة،  ،باإلنترنت

 بعض األجهيزة والبيرامج   المساعدة إلى الذين يحتاجون شراءأو تقديم 

 .جريبهاأو ت

استكشاف المعلومات: إن معظم المعلومات المتاحة عبر اإلنترنت في  -ب

وتحتاج إلى مهارة داصية للوصيول إليهيا     ،الوقت الحاضر غير منظمة

واسترجاعها؛ لذا يينهض ادتصاصييو المكتبيات والمعلوميات بمسياعدة      

للوصيول إليى مذتليف المصيادر واألدبيار والمعلوميات        ؛المستفيدين

 هولة.المتاحة بس

 ،التعليم والتيقيف: ينبغي أن يكون ادتصاصيو المكتبات والمعلوميات  -ج

وإكساب  ،للقيام بوليفة المعلم ؛على جانب كبير من اإلعداد والتأهيت

 واستذدام الشبكة بكفاءة. ،المستفيدين مهارات استرجاع المعلومات

ى النشيير:  يستطي  أمناء المكتبات والمعلومات تصيميم مواقي  علي    -د

التي تهيم قطياع المسيتفيدين حيول مذتليف       ،الشبكة لنشر المعلومات

 وغير ذلك. ،ونشر القصص الفائزة ،الذدمات والبرامج والمسابقات
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دور الوسيط: يقوم ادتصاصيو المعلومات في هذا الجانيب بيإجراء    -هي

أو تنزيت  ،وتقديم المساعدة في إجراءات البحث المتقدم ،بعض العمليات

 المساعدة في تعديت اإلستراتيجيات. أو ،البرامج

تقييم المعلوميات: يسيتطي  أمنياء المكتبيات والمعلوميات مسياعدة        -د

حسب المعايير  ،المستفيدين في تقييم المعلومات المنشورة في اإلنترنت

فييي مذتلييف المجيياالت  ،وانتقيياء مييا هييو مفضييت ونيياف  ،المعروفيية

 واالتجاهات.

 ،صيون فيي هيذا المجيال دورهيم     تنظيم المعلومات: ييؤدي المتذصّ  -ز

أو ما هو متاح  ،التي تقتنيها المكتبة ،بفهرسة وتكشيف أوعية المعلومات

 عبر اإلنترنت.

تقديم المشورة: يقدم دبراء المكتبات والمعلومات المشورة لمذتلف  -ح

حول مذتلف القضايا المتعلقة بذدمات المعلومات  ،الجهات والمؤسسات

 وغير ذلك. ،واإلنترنت

 لكرتونية ملكتبات جامعة بين سويف :البوابة اإل احل إنشاءمر

 ،البيد مين تحدييد عيدة مبيادئ      ،لكترونيةإنشاء بوابة عند التذطيط إل

 ( : 50وهى) ،عند البدء الحسبان فيينبغي أدذها 

  .لكترونيوموقعها اإل ،وعنوانها ،التعريف بالبوابة .9

 .لكترونيةالتعريف بمكتبات الجامعة التي تتبعها البوابة اإل .7
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  ، وتحريره.لكترونية لمكتبات الجامعةصياغة محتوى البوابة اإل .3

لكترونيية لمكتبييات  اإلعليى البوابية     Linksإعيداد اليروابط    .4

 .الجامعة

 .لكترونية لمكتبات الجامعةاإلاإلبحار على البوابة  .5

 .لمكتبات الجامعة لكترونيةالبحث على البوابة اإل .6

 .لكترونية لمكتبات الجامعةاإلبة تنسيق الشكت العام لموق  البوا .7

 .لكترونية لمكتبات الجامعةاإلالذدمات الشذصية على البوابة  .8

قاموا بعرض تجيارب مكتبياتهم فيي     ،من المتذصصين الكييرهناك 

 منهم :  ؛لكترونيةإالتذطيط لمشروع إنشاء بوابة 

DESIRE(
51

), SOSIG(
52

), Tattnall (
53

), Sreekumar and Sunitha 

(
54

),Raza and Eqbal(
55

), Wald hart, Miller, and Chan (
56

)  

وتم التوصت إلى أن  لي  هناك اتفاق محدد على دطيوات إنشياء   

تتدادت فيي كيت   حيث لوحظ أن المهام  ومراحل ؛ لكترونيةالبوابات اإل

كميال المهمية التيي    إحيث يمكن البدء بمهمة قبت االنتهاء من  مرحلة؛

باستنتاج المراحيت التيي    ،في دراست  (57)تليها . وقد قام سليمان العقال 

 وهى : ،لكترونيةإيمر بها إنشاء بوابة 

 : التذطيط :  المرحلة األولى

  .ورسمها ،تحديد األهداف .9

  .ورسم السياسات ،والتجهيز ،اإلعداد .7
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  .وض  الجدول الزمني للمشروع .3

  .توثيق المشروع .4

 : تأمين المتطلبات واالحتياجات :   المرحلة اليانية

 زها.وحج ،حديد الميزانيات الالزمةت .9

 .الكادر البشري .7

 .المتطلبات المادية )األجهزة وملحقاتها والبرمجيات ( .3

 : بناء مصادر المعلومات :  المرحلة اليالية

  .وض  معايير تقييم مصادر المعلومات .9

  .تنظيم المعلومات )الفهرسة والتصنيف ( .7

 .واصفات البيانات )الميتاداتا( .3

 لكترونية : : تصميم البوابة اإل ابعةالمرحلة الر 

  .البرمجة وتصميم المواق  .9

 

 : تشغيت البوابة :  المرحلة الذامسة

 التشغيت اليومي وتقديم الذدمة . .7

  .تطوير الفهارس باستمرار .3

  .إدارة المجموعات وصيانتها .4

وقد عرض "أحمد فرج أحمد " المراحت األساسية لتصميم البوابة 

بيالتذطيط المقتيرح لتصيميم بوابية عربيية      " في دراسيت  الذاصية   
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والتيي تتمييت فيي الدراسية والمسيح،       ،للمحتوى الرقميي األكياديمي  

والتحليت، وادتيار البرمجيات والتجهيزات، ووسيائت االتصيال، وإعيداد    

ا التجرييب والتقيييم   قواعد البيانات، والرقمنة، ومراقبة الجودة، وأديًر

 (58)واإلتاحة.

 لكرتونية موحدة ملكتبات جامعة بين سويف :إاء بوابة إلنشالتخطيط البهائي 

لكترونية أال وهو إنشاء البوابة اإل ؛من أجت تحقيق الهدف المنشود

البد لنا أن تتوافر لدينا  ،للمكتيات الجامعية بجامعة بني سويف

ونستعرض أهم  إتمام ذلك.مكانات التى تعيننا على المقومات واإل

 : يأتيوهى كما  ،ها بوابات المكتبات الجامعيةالمبادئ التي يجب أن تتبنا

   برنامج بوابة المكتبة األكاديمييةThe academic 

library portal platform ،    يجب أن يكيون نفي

 برنامج بوابة الجامعة.

    ؛ بوابة المكتبة يجب أن تكون قابلية للتطيوير باسيتمرار

 بمعنى أن تكون قوالبها مصمم  للحاضر والمستقبت. 

 يجب أن تكون مشيتركة بينف  قاعيدة بيانيات      المكتبة

المسييتفيدين المركزييية بالجامعيية )الجامعيية بجمييي   

كلياتهييا، سييجالت المييولفين ميين كشييوف الرواتييب   

payroll  وسجالت الطالب من المسجت ، باإلضافة إلى ،
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أن المكتبة يمكن أن يكون ليديها سيجالت مجتمعهيا مين     

 المستفيدين التي ال تملك  الجامعة( .

 ابة المكتبة يجب أن تتكامت م  بوابيات الجامعية عليى    بو

أو أن يكون لديها القدرة على التكامت معها بشيكت   ،الويب

 سليم في المستقبت .

 تتيحها للكليات  ،بوابة المكتبة يمكن أن تشتمت على أدوات

ليدعم   ؛ةت العامية الرئيسي  وللطالب ومتعياونى الذيدما  

 تصميم البرنامج . 

لكترونيية لجامعية بنيي    الرئيسة للبوابية اإل عند الولوج للصفحة 

كما هو  ،الرابط الذاص  بمقتبات مكتبات كليات الجامعة، يذتارسويف

 موضح بالشكت التالي : 
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 (95شكت رقم )

 ونية لمكتبات جامعة بني سويفرلكتالصفحة الرئيسة المقترحة للبوابة اإل

مكتبة تلك يتم الولوج على  ،يقونة الذاصة بالكليةعند ادتيار األ

وكما هو موضح بالشكت  ،ميالالكلية ، ولتكن كلية اآلداب على سبيت ال

 :اآلتي
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 (96شكت رقم )

 لكترونية لمكتبات الجامعةيقونة مكتبة كلية اآلداب بالصفحة الرئيسة المقترحة للبوابة اإلأ

كما هو موضح  ،تظهر الصفحة الرئيسة مكتبة كلية اآلداب

 :  آلتيبالشكت ا

 

 (97قم )شكت ر

 صفحة مكتبة كلية اآلداب 
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نقترح أن تكون  ،بالولوج إلى الصفحة الرئيسة لمكتبة كلية اآلداب

 :اآلتيكما يوضحها الشكت 

 

 (98شكت رقم )

  هاالمقترح إنشاؤ مكتبة كلية اآلدابالرئيسية لصفحة ال

طرحت الباحية تصورها الذاص  ،هو مبين في الشكت السابق كما

 ،لتصبح مكتبات كليات الجامعة مكتبات ؛يقات الويبباالستفادة من تطب

،  Web 2.0تجم  بينها وبين تطبيقات الي ،Library 2.0يطلق عليها 

المكتبة ما تحتوي  باإلضافة إلى ، Web  3.0  ،Open Accessالي

 .الرقمية التحاد المكتبات الجامعية
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قبت الشروع في التعريف بما يتضمن  موق   يي والجدير بالذكر

لكتروني هذا التصور الذاص بالموق  اإلأن  يي لكترونيكلية اآلداب اإل

لكترونية لمكتبات نموذج لباقي المواق  اإليعد ك ،لمكتبة كلية اآلداب

 .الجامعة 

ن إلى التعريف بما يتضمن  موق  كلية اآلداب ننتقت اآل

نجده تتضمن ما يوضح  االشكال  ،عند ادتيار كت تبويب :لكترونياإل

 :  يةاآلت

 

 (99شكت رقم )

  هاؤة لمكتبة اآلداب المقترح إنشاالرئيس صفحةالرابط الذاص بنبذة عن المكتبة لل



 م( 5105ديسمرب/)يونيه 5 ع،  3 مج              جملة التعليم عن بُعد والتعليم املفتوح

  ...اإلطار التذطيطي إلنشاء بوابة إلكترونية                                          مها أحمد إبراهيم محمد   د.  

 

   - 111 - 

عند الضغط على الرابط المعنون " عن  ،يوضح الشكت السابق

 رؤية المكتبةتوضح " ،من معلوماتتظهر لنا ما تتضمن   ،المكتبة "

مقتنيات " و "،ة نشأة المكتب" و "،أهداف المكتبة و"،"  ورسالتها

فيعاد تنظيم   ؛اوهذه المعلومات يتوافر كم كبير منها حالًي ."المكتبة 

" لما ل  الهيكت التنظيميوقد أضافت الباحية " ا لهذا التصميم.وفًق

؛ فعند الضغط على المهام واالدتصاصات دادت المكتبةأهمية في توليف 

 : اآلتيالجدول كما يوضح   ،يظهر رسم تذطيطي ب  ،الهيكت التنظيمي

 

 (70شكت رقم )
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  هاؤالهيكت التنظيمي لمكتبة اآلداب المقترح إنشا

 ،مكتبة كلية اآلداب ح لرواد موق يوننتقت إلى التبويب الذي يت

الفهرس العام لمقتنيات البحث في  ،موق  الرسمي للجامعةالعلى 

ميت نوعية  ؛تحديد بعض محددات البحث األدرى يمكنكما ، المكتبة

أو دورية أو رسالة  اسواء كان كتاًب ؛عن  عاء الذى نريد البحثالو

 علمية .. إلخ.

 ؛استذدام البحث البسيط والمركب ومحددات أدرى يمكن حيث 

، كما هو الحال المتب  والرقم الببليوجرافي ،والمكان ،التواريخ :ميت

الجامعات المصرية  للمكتبات الفهرس الموحد في البحثعند 

وهذا ما يوضح  الشكت ، بوابة اتحاد المكتبات الجامعية في ،المشتركة

 : اآلتي
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 (79شكت رقم )

 هاؤالبحث في الفهرس العام لمقتنيات مكتبة اآلداب المقترح إنشا

والذي يتضمن  ،" العاملين بالمكتبة "إلى التبويب بالنسبة و

تقترح الباحية ضرورة مهام كت منهم ووسائت االتصال بهم، هم وأسماء

 ،حتى يتسني لهم التواصت م  المستفيدين ؛هملميالت رسمية إ عمت

ميت الرسمي باإلضافة إلى اإل ،سئلة واالستفساراتوتقديم األجوبة عن األ

 : اآلتيللمكتبة ، هذا ما يوضح  الشكت 
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 (77شكت رقم )

 هاؤما يتضمن  صفحة العاملين بمكتبة اآلداب المقترح إنشا

توفير يتميت في  ،تسعي لتحقيق  مكتبة جامعية لها هدف ةن أيإ

المعلومات المناسبة للبحث العلمى المتقدم، وإيصالها الى المستفيدين 

وعية المعلومات أفى الوقت المناسب، وإلى بناء مجموعات متوازنة من 

الرقمية، والمطبوعة لمساندة برامج الليسان ، والدراسات العليا بالكلية 

موعات وتقديمها للباحيين نشطة البحوث، وتنظيم هذه المجأو

باستذدام وسائت االسترجاع العصرية )االلكترونية/  ،والمستفيدين

 الرقمية(.
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تقدم مكتبة كلية اآلداب عدًدا من الذدمات ،  ،ومن هذا المنطلق

( : 59هى)

 رفف أحيث توجد  ؛إتاحة مباشرة للمقتنيات. حيث يتم طالع اال

 و مغلقة من دالل فهرس آلى. أمفتوحة 

 يتم عمت حيث  ؛ددمة إرشاد قرائى فى المكتبة. توجد رشاد اإل

، وأيًضا بةللتعريف بالمكت دورات للطالب وأعضاء هيئة التدري 

 ددمة الرد على االستفسارات. 

  . ن بما هو جديد. والمستفيد يعلماإلحاطة الجارية 

  يوجد نظام آلى ، كما يوجد ددمة إعارة دارج المكتبة. اإلعارة

  .لإلعارة

 أسعار التصوير دادت المكتبة ، وددمة التصوير  . تقدم لتصوير ا

، وتراعى الحالة االقتصادية للطالب  ،سعار السوقأمذفضة عن 

  .يوجد نظام آلى للتصويركما 

 يوجد نظام آلى اإلنترنت. تتيح المكتبة ددمة اإلنترنت ، و

 نترنت ونظام إحصائيات وتقارير .لإل

 يوجد نظام آلى للمواد السمعية . رية ددمات المواد السمعية والبص

 ونظام فهرسة وبحث وإحصائيات وتقارير .  ،والبصرية

  .تتحرص الكمية عمى تقديم خدمات لذوى االحتياجاددمة المكفوفين 

 خصصت، فقد د طالب من ذوي االحتياجات الخاصةحيث يوج ؛الخاصة
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اجات لتقديم خدمات لذوى االحتي ؛مساحة من قاعة المراجع بالمكتبة

  .أسوة بزمالئهم ،لمساعدتهم في االنخراط في العممية التعميمية ؛الخاصة

كما هي  ،المكتبة وتقترح الباحية أن الصفحة الذاصة بذدمات

 : اآلتييوضحها الشكت 
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 (73شكت رقم )  

 هاؤما يتضمن  صفحة ددمات مكتبة اآلداب المقترح إنشا
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 (74شكت رقم )

 هاؤآلداب المقترح إنشاالمكتبة الرقمية بمكتبة ا
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 (75شكت رقم )

 هاؤالئحة وسياسة مكتبة اآلداب المقترح إنشا
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 (76شكت رقم )

 هاؤلكترونية بمكتبة اآلداب المقترح إنشامصادر المعلومات اإل
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تقترح الباحية تذصيص صفحة لمصادر  ،في الشكت السابق

 ،  والطالبتتيح للباحيين وأعضاء هيئة التدري ،المعلومات اإللكترونية

تصفح الرسائت العلمية المجازة في الكلية ، وكذا الرسائت المسجلة . 

وبالنسبة للدوريات اإللكترونية تتضمن الدوريات والمجالت العلمية 

التي تصدرها كليات الجامعة وإتاحة النص الكامت . أما المراج  

 ترتكز في المقام األول على تقديم الذدمة المرجعيةفاإللكترونية 

الذدمة المرجعية في الزمن وغير التزامنية أو غير التفاعلية،  الرقمية

 .الحقيقي أو التفاعلية أو المباشرة أو الحية

يتيح البحث في  ،وعند الولوج إلى "الرسائت الجامعية الرقمية "

سواء كانت مجازة للدكتوراه و الماجستير،أو مازالت  ؛الرسائت العلمية

  اآلتي:الشكت  كما هو مبين في  ،مسجلة
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 (77شكت رقم )

 هاؤبمكتبة اآلداب المقترح إنشا"الرسائت الجامعية"لكترونية مصادر المعلومات اإل
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 (78شكت رقم )
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لكترونية "البحث في الرسائت الجامعية"بمكتبة اآلداب المقترح مصادر المعلومات اإل

 هاؤإنشا
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 (79شكت رقم )

لكترونية"بمكتبة اآلداب المقترح ات اإللكترونية "الدوريمصادر المعلومات اإل

 هاؤإنشا
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 (30شكت رقم )
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الكترونية" بمكتبة اآلداب لكترونية "قائمة بالدوريات اإلمصادر المعلومات اإل

 هاؤالمقترح إنشا

 

 (39شكت رقم )
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لكترونية" موق  حولية كلية اآلداب لكترونية " الدوريات اإلمصادر المعلومات اإل

 هاؤقترح إنشابمكتبة اآلداب الم

 

 (37شكت رقم )
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 هاؤقواعد البيانات العالمية بمكتبة اآلداب المقترح إنشا

 

 (33شكت رقم )

 هاؤمصادر الوصول الحر بمكتبة اآلداب المقترح إنشا

تقترح الباحية تذصيص صفحة لمصادر  ،في الشكت السابق

 : ، تضم على سبيت المياللوصول الحرا
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ج تحتها محركات بحث دوريات يندرو ،إللكترونيةالدوريات ا

 .DOAJعلى سبيت الميال  ؛أدلة دوريات الوصول الحروالوصول الحر، 

تحتها محركات بحث الكتب يندرج إللكترونية الكتب ا

 .DOABعلى سبيت الميال  ؛أدلة الكتبو، اإللكترونية

مستودعات الرقمية والموسوعات اإللكترونية ، والمعاجم وكذا ال

 Mashups. كما تقترح الباحية عمت عدة رونية والقوامي  اإللكت

أي  ؛حسب المجاالت الموضوعية في الكلية ،في كت مما سبق على حدة

علم االجتماع وعلم النف  ، و، في مجال الفلسفة Mashupsيتم عمت 

 في كت من أدلة دوريات الوصول الحر، أدلة الكتب ....الخ. ،... الخ
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 (34شكت رقم )

 هاؤب المقترح إنشامكتبة اآلداويكي 

ويكيي لكيت   تقترح الباحيية تذصييص صيفحة     ،في الشكت السابق

 قسمين : علىتنقسم  ،مكتبة من مكتبات الجامعة

يقدم  ،القسم األول : ويكي أدصائي المكتبات العاملين في المكتبة

 المكتبة . المعلومات التي قد يحتاجها مولفو لبعض انصائح وشرًح

دصائي المكتبات أالمستفيدين بالمكتبة و القسم الياني : ويكي بين

حيث يقدم معلومات مقدمة من أدصيائي المكتبيات إليى     ؛العاملين فيها

 وغير مسموح للمستفيدين من المكتبة بتحرير صفحاتها . ،المستفيدين
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 (35شكت رقم )

 هاؤبموق  مكتبة اآلداب المقترح إنشا ال مكتبيًّاصفحة أس

  عليى موقي   احية تذصييص صيفحة  تقترح الب ،في الشكت السابق

حييث  ؛  Ask a Librarianها ليي  مكتبة كلية اآلداب المقترح إنشاؤ

بإتاحة التواصت م  أدصائي المكتبات  ،تقوم كت مكتبة كلية بالجامعة

 ،يميالت ومسنجرات مذصصية للمكتبية  إمن دالل  ،العاملين في المكتبة
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تمرة ن بصيفة مسي  وحييث يتواجيد مولفي    ؛يمكن الدردشة مين داللي   

Online  جيت اليرد عليى استفسيارات     أمين   ؛طوال فترة دوام المكتبية

 حدى ددمات المكتبة .إك ،المستفيدين

 

 (36شكت رقم )

 هاؤمدونة المكتبة بموق  مكتبة اآلداب المقترح إنشا

عليى موقي     تقترح الباحية تذصييص صيفحة   ،في الشكت السابق

تقيوم كيت   حيث  ؛كتبةمدونة المل ،هابة كلية اآلداب المقترح إنشاؤمكت
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حيث ؛ تكون لسان حالها ،لكت منها  Blogمكتبة كلية بالجامعة بإنشاء 

 ،تعد هذه المدونة نافذة لمعرفة آراء وتعليقات المستفيدين من ددماتها

 .وتساعد في عملية تطوير المكتبة

 

 (37شكت رقم )

 هاؤالنشرة اإللكترونية لموق  مكتبة اآلداب المقترح إنشا
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 (38م )شكت رق

 هاؤجولة في المكتبة لموق  مكتبة اآلداب المقترح إنشا
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  عليى موقي   تقترح الباحية تذصييص صيفحة   ،في الشكت السابق

 Tour In جولة في المكتبية   ل ،هامكتبة كلية اآلداب المقترح إنشاؤ

Library  بعميت رسيم    ،حييث تقيوم كيت مكتبية كليية بالجامعية      ؛

ن أوتطمح الباحية  ور والفيديو.، مزودة بالصتذطيطي لقاعات المكتبة

 يتم عمت تجول افتراضي ثالثي األبعاد دادت المكتبة.
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 (39شكت رقم )

 هاؤالبودكاست في المكتبة لموق  مكتبة اآلداب المقترح إنشا

 عليى موقي    تقترح الباحية تذصييص صيفحة   ،في الشكت السابق

 Podcastingللبودكاسيت   ،هامكتبية كليية اآلداب المقتيرح إنشياؤ    

قسيمين : القسيم األول : ملفيات صيوتية لتعلييم اللغيات        عليى تنقسم 

االجنبييية، والقسييم الييياني ملفييات صييوتية تييوفر مصييادر المعلومييات 

 من قبت الفئات الذاصة بالكلية . ،المقروءة والمحاضرات واالستماع لها
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 (40شكت رقم )

 هاؤصفحة مكتبتي في موق  مكتبة اآلداب المقترح إنشا

  عليى موقي   تقترح الباحية تذصييص صيفحة   ،السابقفي الشكت 

حييث تعطيي للمسيتفيد     ؛مكتبتيلها مكتبة كلية اآلداب المقترح إنشاؤ

من دالل المكتبة واالحتفاظ بكت الكتب  ،الحق في إنشاء موق  داص ب 
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 ،اإللكترونية التي يجب أن يقرأها ، ووض  تسجيالت من فهرس المكتبة

 الوقيت نفسي   وفيي   ،ل وإضافة تعليقات  إمكانية إضافة حقوئم  إعطا

 ن .طالع على ما يقرأه اآلدرواال

 

 (40شكت رقم )

 هاؤروابط ذات صلة في موق  مكتبة اآلداب المقترح إنشا
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عليى موقي     تقترح الباحية تذصييص صيفحة   ،في الشكت السابق

مين ديالل    ،ها " روابط ذات صيلة " اؤمكتبة كلية اآلداب المقترح إنش

Mashups  أو المواقي  ذات   ،بتجمي  مواق  المكتبات العالميية  يقوم

  .الصلة بالمجاالت الموضوعية التي تذدمها مكتبة الكلية

 الهتائج : 

أن نأمت ما و  ،حاولت الدراسة الحالية استشراف ما يجب أن يكون

ليست الجامعات  ،لكترونية لمكتبات الجامعاتاإلبوابات الحال يكون علي  

  .الجامعات العربية اوإنم ؛المصرية فحسب

مين   ،ميا تحتاجي  مكتباتنيا الجامعيية     ىوقد أثبتت الدراسية ميد  

ضرورة ملحة ببيدء العميت الفيوري عليى تبنيي رؤى لتصيميم بوابية        

وفق منهج علمي يعتميد عليى التذطييط     ،لكترونية موحدة للجامعاتإ

 حتى يمكن تحقيق األهداف المرجوة والمنشودة.  ؛السليم ياالستراتيج

تكاد تكون  ،الباحية أن الدراسة قد استطاعت أن تقدم صورةوترى 

لكترونية موحدة لمكتبات جامعة بنيي سيويف   إإنشاء بوابة مكتملة عن 

ما توصلت إليي    ،موضوع الدراسة . ولعت من أبرز مالمح هذه الصورة

 :  يأتيهي كما  ،من نتائج

 اوفًق ،بين الجامعات 7999احتلت جامعة بني سويف الترتيب الي  .9

لترتيب الجامعات   Webomatricsلتصنيف ويبومترك  
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( عليى مسيتوى قيارة    999على مسيتوى العيالم . و المرتبية )   

وتحيرز   ،(935وعلى مستوى العالم العربي المرتبية )  ،أفريقيا

 .(73فتحتت المرتبة ) ؛على مستوى الجامعات المصرية اتقدًم

 لترتييب ICUs 4 وفق تصينيف   ،لم تحتت جامعة بني سويف .7

 900أي ترتيب كأفضت  ،الجامعات والكليات على مستوى العالم

 . 73ترتيب الي الفي حين تحتت  ،موق 

على  565,794يحتت الموق  الرسمي لجامعة بني سويف ترتيب  .3

 7,570، ويحتيت الترتييب   Alexaمستوى العالم وفًقا لموقي   

 .على مستوى جمهورية مصر العربية 

مي    ،نيية لجامعية بنيي سيويف    لكترويتفق تقييم البوابية اإل   .4

 % ، 73,56عليها بنسبة  اعتمد  المعايير التي 

لكترونيي  إارتفاع نسبة الكليات التي لها موق  على الرغم من  .5

في حين بلغت نسبة الكليات التي ، % 77.7تبلغ حيث  ؛لمكتبتها

تحتويي    يي فإن ميا % 77.8لكتروني لمكتبتها إلي  لها موق  

موجزة عن المعلومات الضئيت من  قدر ما هو إال ،هذه المواق 

 .المكتبة

بإنشياء بوابية    ،تظهر الحاجة الملحة إلى تطوير تلك المواق  .6

ا تقيدم ديدماته   ،لكترونية موحدة لمكتبات كلييات الجامعية  إ
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تعمييت علييى تلبييية   للمسييتفيدين بطريقيية أكييير تفاعًلييا، 

 احتياجاتهم الحالية والمستقبلية . 

 التوصيات :

بمجموعية مين    ،م الباحية في دتام هيذه الدراسية  تتقد ،ومن هنا

التوصيات التي يمكن أن تكون لها فائدة للجامعات العربية بصفة عامة ، 

أو  ،التي ترغب في تصميم بوابات لها ،والجامعات المصرية بصفة داصة

لترتقي لمستوى الذدمات المقدمة مين جانيب    ؛تطوير مواقعها الحالية

 البوابات:

تكون مكتبة بحيية رقمية رائدة، تقدم يجب أن بة ن رسالة المكتإ .9

عضاء هيئة التدري ، ومعاونيهم، وطالب مرحلة الليسان ، أل

فادة الباحيين بكليات إمكانية إو بمكتبات الجامعات،والدراسات العليا 

بالجامعة من ددمات المكتبة الرقمية البحيية المعاصرة، عبر مواق  

نترنت، على اإل Open Sourcesالمصادر المفتوحة للمعلومات 

لكترونية، بجانب ددمات المعلومات دارج الذط المباشر بأنوعها )اإل

والسمعبصرية، والمطبوعة ....( فى المجاالت التذصصية بكلية 

داب، والمجاالت البينية والمتقاطعة معها )ميال : العلوم االنسانية، اآل

 والطبيعية، والتطبيقية....(
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يجب أن تعمت على توفير  ،ونية لمكتبات الجامعاتلكترإن البوابة اإل .7

عن طريق إضافة ددمات  ،جانب تفاعلي بين المستفيدين والمكتبات

وددمة منها على سبيت الميال : ددمة المراج  ،  ؛معلوماتية تفاعلية

 اإلحاطة الجارية.

من  ،وتوليفها في مكتبات الجامعات ،االستفادة من تقنيات الويب .3

 .الرقمنةوالتجول االفتراضي ، والبودكاست ، ودالل الويكي ، 
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 :قائمة املــراجــع

                                                           

(1) Portal: Definition  

http://www.businessdictionary.com/definition/portal.html#ixz

z2TTfwET3A 

(
1
  )NIELSEN,Jakob, Conception de sites web:L'art de la 

simlicite, paris,Campus France,2000  عٍ : عجزَم ؽظٍ  َقلا

انعزَشٍ . رقُُى ثىاثبد انغبيعبد انظعىدَخ انًزبؽخ عهً االَززَذ فٍ ضىء 

  ـ يصذر طبثقانًعبَُز انذونُخ / عجزَم ؽظٍ انعزَشٍ ، يًُ انغبَى . ـ 

(
1
(َشار راضٍ يجزوكخ : ثىاثبد االَززَذ ، عبيعخ انًهك فهذ نهجززول وانًعبدٌ  

/http://www.slidefinder.net-/---_-----_-_----_----يزبػ عهً : 

kfupm2005/12831341-/webportals_mabroukeh  

(
4

وفئبرهب. انعزثُخ  ( عًزو طعُذ.  ثىاثبد شجكخ اإلَززَذ يبهُزهب أَىاعهب 

  . يزبػ عهً  1، ع1115 .1111

http://www.arabcin.net/al_arabia_mag/modules.php?name=N

ews&file=article&sid=201  

 :فٍ انًكىَبد اعاألَى انزعزَف :اإلَززَذ شجكخ ثىاثبد .فهُى طعُذ ( عًزو 5)
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