
 

 1419 

 م2006ـ1427(44/3اب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)آد

 تطور دور مسؤول المعلومات بين األمس واليوم 
  سعد أحمد إسماعيلأ.م.

 عمار عبد اللطيف عبد العاليد.
 :المستخلص

وتستترر  تررياتات  ، تتناول الدراسة الوظائف اإلدارية لمدراء المكتبات
كمتتتتتتا تتنتتتتتتاول ا ت ا تتتتتت   ، اإلداري  وأهتتتتتتداف اإلدارم الريميتتتتتتة  تتتتتت  المكتبتتتتتتة

وتستترر  التوتورات  ، مؤهالتت  وابباتت  ومستؤوليات  و، ريااتت المريومات وتر
وتوبيقاتهتتتتتتتا  تتتتتتت  المكتبتتتتتتتات وتي يرهتتتتتتتا  يتتتتتتت  دور ا ت ا تتتتتتت   ةالتكنولوبيتتتتتتت
وت تتتتتتتتتس الدراستتتتتتتة بختتتتتتترورم مواكبتتتتتتتة ا ت ا تتتتتتت  المريومتتتتتتتات  ، المريومتتتتتتتات

لكتت  يفتتا ظ  يتت  دورق ويفقتت   ؛الموبقتتة  تت  المكتبتتات ةليتوتتورات التكنولوبيتت
  .    مبتمع المريوماتأهداف المكتبة 

  :المقدمة
إذا كانت المكتبتات بماهومهتا القتديس ع ترتدو أو تكتوو م تاظو تفاتظ  يهتا     

 الت  الكتب وبر  الموبو ات األ رى ل الح  ئة  ا ة مو  ئات المبتمع
 ختال  ،  هت  اليتوس مؤسستات ترييميتة  قا يتة إ الميتة ،  ا ة رنايةتمترت ب

و تتتار أرتيادهتتتا واألستتتتاادم متتتو  ، ة ومريومتتتات تتتو أنهتتتا مراكتتتظ بفتتت  ودراستتت
كتتل فستتب ةدرتتتة ومستتتواق ال قتتا    ،  تتدماتها فقتتاا مُتتا اف لكتتل  ئتتات المبتمتتع

موادهتتتا  يتتت  الكتتتتب والمتتتواد  مقت تتتر ترتتتد م يتتتس  ، وفابتتتتة إلتتت  المتتتادم ال قا يتتتة
نما كل م ادر المريومات التقييديتة وييتر التقييديتة بل ، فسبالموبو ة    ، وا 

نما ا دمات هذق المكتبات  ند تقديس المادم ال قا ية لمو يفتاج  وع تقف ليها وا 
 ، تُارك أيخاا    كل المريومات واإلبراءات الت  ت دس ةختايا الاكتر وال قا تة

متو مستؤولياتها بت  التو    كمتا وتسا د  ي  تسهيل  مييات الدراسة والبف 

                                                           
  أستاذ مسا د/ ةسس المريومات والمكتبات/ كيية اآلداب . 

   ةسس المكتبات والمريومات/ كيية اآلدابمدرس / . 
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وع يقتتتتاس نبتتتتا   ، ال قتتتتا   وترميتتتت  الُتتتترور بالمواونتتتتة وتنميتتتتة التتتتذو  الانتتتت 
بتل بمقتدارما تقتدمها متو  دمتة  ، المكتبة بمتا  يهتا متو مبتاميع واسترة  فستب

اعستتاادم متو و الذي وبدت  يت  وبقتدر إةبتال النتاس المنتارتيو منهتا  ليمبتمع
ستتتتتوا ت أو ت تتتتل اكتستتتتبت مكتبتتتتة متتتتا  قتتتتة بمهورهتتتتا ا تتتتدماتها وهكتتتتذا إذا 

ذا ما ، بمبمو تها المسترارم إل  فد واسع بيت  منستوب المتواد ال قا يتة التت   وا 
ذا  أستُتتتيرت  اليتتتة بتتتداا إذا وبتتتد المستتتتايدوو فتتتابتهس ال قا يتتتة بتتتيو موادهتتتا وا 
ةامتتت المكتبتتة بتقتتديس هتتذق ال تتدمات ال قا يتتة بُتتكل ستتهل ومنتتتظس  تتارت تيتتك 

المكتبتتات  عوأستتتوا ت تفقيتت  أهتتدا ها ؛لتتذلك  تتال ع تستتتوي ، المكتبتتة نابفتتة
وفتتتتت   (ومدرستتتتية، و امتتتتة ، و مت   تتتتة، امريتتتتةب) يتتتت  ا تتتتتالف أنوا هتتتتا

ال قا ية الواسترة متا لتس تكتو  تمراكظ المريومات والبفو  أو تتفمل المسؤوليا
ذات البوانتتب الم تياتتة ؛  تلهتتا أدام  يميتتة تُتترف  يتت  تنظتتيس تيتتك المستتؤوليا

لتتتتتذلك أ تتتتتبح مريومتتتتتاا لتتتتتدى المبتمتتتتتع ودوو أدنتتتتت  ُتتتتتك أو  يتتتتتس المريومتتتتتات 
يتتؤ ر ويتتتي ر  ، أو يكتتوو موبتتوداا متتو  تتراو بتتل هتتو واةتتعوالمكتبتتات ع يمكتتو 

بُكل كبير بالظروف المفيوتة بت ؛ ولهتذا الستبب تتأيتر أهتداف وأدوار ومهتاس 
المكتبتتات ومراكتتظ المريومتتات متتو وةتتت أل تتر و تت  توتتورات متنو تتة ةتتد تكتتوو 

أي: اتسمت ب اة النمو وا تبترت  ، أفياناا أبتما ية أو أةت ادية أو سياسية
والنمتو  ت  المكتبتات ومراكتظ  ، ها كائو ف  ينمو ويتوتور بُتكل كبيتر ي  أن

المريومات يبب أو يي ذ فيظاا وأهمية الت  تناسب      ميية ت ميس األنظمة 
ويبب أو تنمو المكتبة وتتوور  ، والت ويو الفال  والمستقبي  لتيك المؤسسة

ة مرفيتتتة لت تتتبح ةويتتتة ومايتتتدم ليكتتتوو  تتت  مقتتتدورها أو تواكتتتب الر تتتر ووبيرتتت
ووالما تفمل الراميوو ، التفول نفو است دامات هذق التكنولوبيا الفدي ة  يها

بمراكتتتظ المريومتتتات والمكتبتتتات مستتتؤولية تنميتتتة وتوتتتوير وتفتتتدي  مؤسستتتاتهس 
 يتوبب  ييهس أو يبتادروا إلت  ظيتادم الرنايتة بهتا وتأتذيتها وتنميتهتا بمتا يايتدها 
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ها المربتوم التت  وبتدت أ تال متو لتتمكو مو النمو بُتكل ستييس وتفقت  أهتدا 
 . أبيها

    :اإلداري في المكتبات ومراكز المعلومات
وتنستتي    اإلداري أو اإلداريتتوو هتتس أولئتتك األ تتراد المت   تتوو  تت  توبيتت    

 موظتتتف ةستتتتس  ، كتتتتل موظتتتف أداري دولهتتتذا ع يرتتت ، ورةابتتتة أ متتتال األ تتتتريو
داريتتتاا بتتتالمرن  الانتتت  اح ي تتتب  ألنتتت  يقتتتوس بماتتتردق ولكنتتت؛ داريتتتاا ااإل تتتارم لتتتيس 

 نتتدما يكيتتف باألُتتراف  يتت  أ متتال األ تتريو  تت  القستتس وتتتوبيههس ورةتتابتهس 
 . (1) ندما ي بح رئيساا ليقسس  :أي ، والتنسي  بيو نُاواتهس

مركتتتتتظ المريومتتتتتات الُتتتتت   المت  تتتتت   متتتتتديرمتتتتتدير المكتبتتتتتة أو  دويرتتتتت    
المكتبتتة أو مركتتظ والمؤهتتل  تت   يتتس المكتبتتات والمريومتتات التتذي يرمتتل ل دمتتة 

المريومات ومبتمع المستايديو مو  الل الت ويو عيناء المبمو ات والقياس 
باألنُتتتتتتتتتوة والرمييتتتتتتتتتات الانيتتتتتتتتتة المت   تتتتتتتتتة وتقتتتتتتتتتديس ال تتتتتتتتتدمات المكتبيتتتتتتتتتة 

الريس متو مستا دم رؤستاء   ي مسؤوليات  ك يرم ومترددم كوووت . والمريوماتية
مستتتؤول  تتتو تفقيتتت  أهتتتداف يبقتتت  ال  لكنتتت لتتت  األةستتتاس وييتتترهس متتتو المتتتوظايو

ميظتتاو يبتب أو يت تف وهنتاك  . (2)المكتبة أو مركظ المريومات بُكل  تاس 
الُ   المسؤول والمؤهل ألو يكوو مديراا ليمكتبتة أو مركتظ المريومتات بهما 
 :وهما
أو يفمتتل متتدير المكتبتتة أو مركتتظ المريومتتات متتؤهالا أكاديميتتاا  تت   يتتس  .1

د األ متتتتتتتتتتال اإلداريتتتتتتتتتتة إلتتتتتتتتتت  وأو يستتتتتتتتتتن ، المكتبتتتتتتتتتتات أو المريومتتتتتتتتتتات
 . مت   يو    األدارم  ند الخرورم

                                                           
ربفت  م توا   ييتاو.  متر أفمتد همُتري.  مقدمتة  ت   يتس المكتبتات والمريومتات. ت 1

.312. ت  1988 ماو: المؤلااو،  
.21. ت  2002أدارم وتنظيس المكتبات ومراكظ الترييس. ت  ماو: دار ال ااء،  2
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أو يكتتتتتوو متتتتتدير المكتبتتتتتة أو مركتتتتتظ المريومتتتتتات مت   تتتتتاا  تتتتت  أدارم  .2
ألو يكتتتتتوو مت   تتتتتاا  تتتتت   يتتتتتس المكتبتتتتتات أو  ةالمتتتتتوظايو وع فابتتتتت

المريومات وأما الوخع األ ختل  هتو أو يكتوو المتدير مت   تاا  ت  
 تتت  مبتتتال اإلدارم   بتتترموو لديتتتة  يتتتس المكتبتتتات أو المريومتتتات وأو يكتتت

   . الريمية
  :أهمية اإلدارة في المكتبات ومراكز المعلومات

و اإلدارم  ت  المكتبتات ومراكتتظ المريومتات  يت  ا تتتالف أنوا هتا ستتواء ا     
كانت مكتبات مدرسية أو  امتة أو مت   تة أو أكاديميتة هت  وظياتة مهمتة 

 : (1)عين   نها وذلك لتفقي  األهداف األتي  
تنايتتتذ السياستتتة أو السياستتتات الموختتتو ة بتتتي ي  دربتتتة متتتو الكاتتتاءم  .1

 . و   فدود األمكانيات المتافة

 وامتتتتل النتتتتتاج( )إستتتتتأالل المتتتتوارد الماديتتتتة والبُتتتترية والتكنولوبيتتتتة  .2
 . وتنسيقها بيفسو الورائ  الممكنة

تنميتتتة القتتتدرات والكاتتتاءات البُتتترية التتتت  ترمتتتل  يتتت  تنايتتتذ ال وتتتو  .3
وذلتتتك متتتو  تتتالل اع تيتتتار  ، أبتتتل تفقيتتت  األهتتتداف المرستتتومة متتتو

 . األ خل ليرامييو والرمل  ي  تووير مهاراتهس الريمية

إلت   (  Organizational Climate)اعرتقتاء بالمنتاا التنظيمت   .4
 . المستوى األم ل

يباد التواظو بتيو م تالح و  المواظنة بيو األتباهات المتخاربة م الا  .5 ا 
الميظانيتتتة المتافتتتة وبتتتيو الناقتتتات الفا تتتية الرتتتامييو وأهتتتدا ها وبتتتيو 

 . والمتوةرة وييرها مو المواظنات

                                                           
.25الم در ناس . ت  1
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ة بتتيو متويبتتات البيئتتة الدا ييتتة ليمكتبتتة أو مركتتظ المريومتتات ظنتتالموا .6
البيئتتتتتتتتتة اعبتما يتتتتتتتتتة والقانونيتتتتتتتتتة والسياستتتتتتتتتية )وبيئتهتتتتتتتتتا ال اربيتتتتتتتتتة 

 (. واعةت ادية والتكنولوبية وييرها

متكامتتل التتذي يرتكتتظ  يتت  كتتوو تكتتريس متتنهت التوتتوير التنظيمتت  ال .7
المكتبتتتة أو مركتتتظ المريومتتتات نظامتتتاا ماتوفتتتاا يتاا تتتل متتتع المكتبتتتات 
ومراكتتظ المريومتتات والمنظمتتات األ تترى ذات الرالةتتة الموبتتودم  تت  

  . المبتمع المفيو

والاا ييتتتتتتتتتة اإلداريتتتتتتتتتة  (Efficiency)تفقيتتتتتتتتت  الكاايتتتتتتتتتة اإلنتابيتتتتتتتتتة  .8
(Effectiveness)  والمتتتتال واأل تتتتراد بيةتتتتل متتتتا يمكتتتتو متتتتو الوةتتتتت ، 

 رم الت  تساهس    الرميية اوترن  الكااية اإلنتابية نسبة المواد المتو 
 . اإلنتابية    المكتبة أو مركظ المريومات

 :العاملون في المكتبات
تفتاج المكتبة ُينها ُيو المؤسسات األ رى إل   امييو لهتس موا تاات     

  المويتتتوب متتتو فيتتت  التنظتتتيس  ا تتتة ليستتتتويروا القيتتتاس بي متتتالهس  يتتت  الوبتتت
وعبتتد أو يكتتوو ، اوتقتتديس ال تتدمات المتنو تتة التتت  تختتويع المكتبتتة بمستتؤوليته

 ئتيو مو في  ال اات لتكوو هذق ال اات وفدها  موالراميوو    المكتبة 
  :(1) تيارهس ليرمل    هذق المؤسسات وهسايفكس    ل اار يمر

 .  ئة مهنية مؤهية .1

 . ييوموظاوو إداريوو يير مهن .2

هتتتتتتتذق الاقتتتتتتترم هتتتتتتت  أو الرتتتتتتتامييو المهنيتتتتتتتيو  تنتتتتتتتدرجمتتتتتتتو ال تتتتتتتاات التتتتتتتت      
والمت   تتتيو يبتتتب أو تتتتتو ر  تتتيهس متتتؤهالت مترتتتددم وواستتترة متتتو ختتتمنها 
التتذكاء والقتتدرم  يتت  القيتتادم والتريتتيس  يتت  مستتتوى الدراستتات الرييتتا أو الُتتهادم 

                                                           
.  1980 روو. إدارم المكتبات. ت بأداد: البامرتة المستن ترية، الكريس األميو..   و  بد ا1
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واإلهتمتتاس   البامريتتة األوليتتة إختتا ة إلتت  الُ  تتية المرموةتتة والتاتتتح التتذهن 
المتوةتد بتتالترييس الرتتال  ومرر تة  تتالس الكتتتب وةتتدراا متو الفكمتتة وفستتو إ تتدار 
األفكتتتاس  يتتت  النتتتاس وتتتتدريب رستتتم  متتتنظس ومقتتتدار بيتتتد متتتو ال بتتترم المهنيتتتة 

( ستتنة وع 35) متترق  تتو  لويستفستتو أو ع يقتت ، متتا المالئمتتة لتتتول  من تتب
 ، دربتت  التتوظيا   يهتتا( ستتنة اإل إذا رةتت  إلتت  وظياتتت  ختتمو ت50)  يتت  ديظيتت

 . (1)ويبب أو يكوو ةد مارس اإلدارم  و وري  ظيادم مسؤوليت  تدريبياا 
و  باأل متال المكتبيتة المهنيتة و و المت   تو أما الائة المهنية  هتس الرتامي    

و  يتتت  تيهيتتتل مهنتتت   تتت  مبتتتال المكتبتتتات والمريومتتتات وةتتتد ُتتتأيوا و الفا تتتي
من تتتب الانتتت  الالتنظيمتتت  بتتتدءاا بم تياتتتة  يتتت  وتتتول الستتتيس اإلداري   تتتبمنا

وياتتتر  بالبهتتاظ المكتبتت  أو يرمتتل  متتالا بما يتتاا لتفقيتت  األهتتداف المهنيتتة 
متروراا بوظياتة رئتيس ةستس ومرتاوو األمتيو و نتهاءا بي ي  المستويات المكتبية او 

نبتتاظ الوظتتائف الوابتتب إنباظهتتا  يهتتا وهتتذا يتويتتب توظيتتع الواببتتات االرتتاس و 
وظايو المت   يو األ ريو الذيو يرميوو    األةستاس  ي  الم توالمسؤوليا

إو هؤعء الرامييو يبب أو يفميوا تتيهيالا  . الانية أو أةساس ال دمات المكتبية
كما يبب أو تهئ لهس الار   ،  و الدبيوس األول      يوس المكتبات لع يق

ل إختتتا ة إلتتت  توتتتويرهس أ نتتتاء الرمتتت، إلكمتتتال دراستتتتهس و ا تتتة النتتتابهيو متتتنهس
  . (2)ومتابرتهس مو ةبل رؤساء أةسامهس وتفت إُرا هس وتوبيههس 

ويتختتتمو الستتتيس اإلداري  تتت  م تيتتتف أنتتتواا المكتبتتتات الائتتتات األتيتتتة متتتو     
   :الموظايو
 األميو الراس ليمكتبة . 

 مراوو األميو الراس ليمكتبة . 

                                                           
1 R. D Rogers , D. C.  Wober.  University Library Adminstaration. - 

New York: Wilson , 1971. - p26 

ات بتتتراهيس ةنتتتدييب .   بتتتدالببار  بتتتدالرفمو.  نتتتظار مفمتتتد  يتتت  ةاستتتس.  المكتبتتتا تتتامر 2
.54. ت  1985البامرية. ت بأداد: البامرة المستن رية،  
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  رؤستتتاء األةستتتاس  م تتتل أةستتتاس المرابتتتع والتظويتتتد واإلبتتتراءات الانيتتتة
 . وريات وييرها مو أةساس المكتبةوالد

 المت   وو الانيوو الراميوو    م تيف أةساس المكتبة . 

  ييتتتر األ ت تتتا  التتتذيو يقومتتتوو بي متتتال مستتتا دم متتتو الرتتاميوو
 . لأل مال الانية    أةساس المكتبة الم تياة

الرتتامييو الم ت تتيو التتذيو  بالتتدرس و تت  بف نتتا هتتذا ستتوف نتنتتاول    
 .   المريومات(مسؤول)يوي   ييهس 

و أهمية  دمات المريومات ودربة اإل ادم منها تتوةف بدورها  ي   امييو ا 
  :(1)مهميو

 . موبود إ ت ا   مريومات متمرس ذو  برم بيد .1

 يتتت  إستتتت داس م تتتادر المريومتتتات  موبتتتود مستتتتايد متتتتدرب ب تتتورم بيتتتد .2
 . مو المريومات دالو ول إل  ما يري  وتقنياتها الت  تسهل  يي

لهتتتا موظاتتتوو  وو كتتتولكتتت  تتتتؤدي المكتبتتتة مهامهتتتا بُتتتكل ستتتييس عبتتتد أو ي     
مؤهيتتتتوو ذو ةتتتتدرم  اليتتتتة  تتتت  تقتتتتتديس ال تتتتدمات المريوماتيتتتتة و ا تتتتة ال دمتتتتتة 

وهتتتتس مستتتتؤولو المريومتتتتات  ، المربريتتتتة والببييويرا يتتتتة والبفتتتت  األلتتتت  وييرهتتتتا
(Information Officer) ،  ت ا تتتتتتيو اوةتتتتتتد يويتتتتتت   يتتتتتتيهس أفيانتتتتتتاا 

 ت ا تتيو المرابتتع إذ ت تيتتف اأو  (Subject Specialists) الموختتو ات
  . (2)تسميتهس مو مكتبة إل  أ رى

لقتتتتتتد بتتتتتتدأت  كتتتتتتترم مستتتتتتؤول المريومتتتتتتات  نتتتتتتتدما وختتتتتتع تقريتتتتتتر واينبتتتتتتترج      
(Weinberg Report )  المستتا د  1963 تتاس  قالتتذي أُتتترك  تت  أ تتدار

                                                           
  ، لاير الاريح.   دمات المريومتات  ت  النظتاس األلت  المتكامتل. ت مبيتة التو يت  اإل المت 1

.58(. ت   1989) 1،  ا8مت
 متتتار  بتتتداليويف ظيتتتو الرابتتتديو.   تتتدمات المريومتتتات  تتت  المكتبتتتة المركظيتتتة لبامرتتتة 2

 وتتيو ألستتتفدا   تتدمات بديتتدم: دراستتة تقويميتتة )رستتالة مابستتتير(. ت المو تتل متتع الت
.39. ت  2001بأداد: البامرة المستن رية،  
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  تُارية الريمية لال ا  ليريوس والتكنولوبيا ليرئيس األمريك  مع اليبنة اعس
لقتتد بتتاء  ،  يمتتا ي تت  مستتؤوليات المبتمتتع التقنتت  والفكومتتة لنقتتل المريومتتات

ةامتتتة ) تتت  التقريتتتر أنتتت  يمكتتتو موابهتتتة إنابتتتار المريومتتتات بوختتتع  يتتتس بديتتتد وا 
  تكتترس  يتت  البهتتود لأربيتتة المريومتتات الريميتتة تتتمراكتتظ تفييتتل المريومتتات ال

و دس اإلكتااء بإ واء الباف   دداا مو والتقنية ومرابرتها ومقارنتها وتقييمها 
 ت ا تتتتتتت  االموبو تتتتتتتات ذات ال تتتتتتتية بيستاستتتتتتتارق( وهكتتتتتتتذا نُتتتتتتتيت وظياتتتتتتتة 

 (. مسؤول المريومات)المريومات 
 :تراريف مترددم لهذا المكتب  منهاتقديس ويمكو  

هو الُ   المت     ت  مبتال مرتيو يُتترك  ت  فتل مُتكية  يميتة     
فييييها وتقديمها لاري  البف  الذي يرمتل  و وري  بمع المريومات  نها وت
ةت تار  دمتة اذا الترريتف  يت  يؤكتد هت، (1)مر     المؤسسة الت  ينظس إليها

مستتتتؤول المريومتتتتات لاريتتتت  مفتتتتدد يقتتتتوس بتهيئتتتتة المريومتتتتات لتتتت  لأتتتتر  فتتتتل 
المُكية الت  يقوس ذلك الاري  ب دد فيها وأةت رت  دمت   ي  ذلتك الاريت  

 رنتت ترريتتف أ تتر  فتترف  يتت  أنتت  الُتت   التتذي ي و تت  ، لفتتل تيتتك المُتتكية
بمرالبتة البيانتات  ت  مبتال متو مبتتاعت المرر تة أك تر متو إهتمامت  بالو تتائ  

تتترف  يتتت  أنتتت  ذلتتتك المكتبتتت  المت  تتت  التتتذي يكيتتتف  ، (2)ناستتتها  وكتتتذلك  ف
بتووير بانب أو بوانب مو  دمات المكتبة الانية والمربرية    موخوا أو 

ستتتتتت داس موختتتتتو ات متقاربتتتتتة ويفتتتتتا ول توستتتتتيع  تتتتتدمات المكتبتتتتتة البامريتتتتتة وا 
مستتؤوعا  نهتتا و تتو  دمرابرهتتا متتو ةبتتل المستتتايديو متتو الموختتو ات التتت  يرتت

                                                           
سيسل وسي .  أبهظم المريومات: نُيتها ودورها    البف  والتنمية واإلتباهات الفدي تة 1

.83(. ت  1981)2، ا2لتيدية رسالتها. ت المبية الرربية ليمريومات، مت
فستتب ا . أفمتتد مفمتتد الُتتام .  الموستتو ة الرربيتتة لم تتويفات  يتتوس المكتبتتات  ستتيد2

.2231. ت   2001والمريومات والفاسبات. ت القاهرم: المكتبة األكاديمية،  
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و   ترريف أ ر يق د ب  الموظف المؤهل مهنياا    مبال نظس  ، (1)توويرها
ستتتتتترباا المريومتتتتتات المفوستتتتتبة بفيتتتتت  يكتتتتتوو  يتتتتتر وستتتتتيو بتتتتتيو م تتتتتادر ا

و مهمتتتتتت  القيتتتتتاس بتتتتتالرد المباُتتتتتر بناستتتتت   يتتتتت   تكتتتتتو  ، المريومتتتتتات والمستتتتتتايد
األستاستتارات التتت  تتترد أو مستتا دتهس  تت  الو تتول إلتت  إبابتتات عستاستتاراتهس 

(2) .   
تبتتترظ أهميتتتة مستتتؤول  المريومتتتات  تتت  برتتتل التنميتتتة برنامبتتتاا ستتتريراا ذا       

ومو  س نُيت الفابة إل  مسؤول المريومات     ،  رالية    تأيير المبتمع
ت الم تياتتتتتة ليقيتتتتتاس بمهمتتتتتة تو تتتتتيل المريومتتتتتات ليرتتتتتامييو  تتتتت  هتتتتتذق المبتتتتتاع

بتتذلك يكونتتوو الوستتواء بتتيو متتا  ، المبتتاعت باألستتيوب واليأتتة التتت  ياهمونهتتا
  . (3)تو ل إلي  الباف وو وبيو الرامييو    المباعت الم تياة 

تداا ليبتاف يو اولهذا برظ دور        ت ا   المريومات ليرمتل مستُتاراا ومُر
ستتتت داس ةوا تتتد المريومتتتات ييتتتر ال ةتتتد يترتتتداق إلتتت  القيتتتاس بتتتإبراء البفتتتو  و بتتت

أو دور المكتبت   (Dowline)و ي  هذا األستاس يترى دوعيتو  ، الميلو ة برد
المريومتتتتتات الفدي تتتتتة أو وستتتتتائل  ا تتتتت  ظتتتتتل تكنولوبيتتتتت (مستتتتتؤول المريومتتتتتات)

ة ةوا تتتد األت تتال الفدي تتتة أ وتتت  القتتتدرم وال بتترم الراليتتتة  تت  الترامتتتل متتع كا تتت

                                                           
1 Donald.  Davidson. Reference Services. - London: Clive Bingley , 

1980. - p165 
ا يل،  أميتتتتر التتتترواس.  مكتبتتتتات بامرتتتتة ورد  تتتت  أفمتتتتد الفستتتتو،  مفمتتتتود  تتتتالح إستتتتم 

،  16ا، المو تتتل ودورهتتتا  تتت  البامرتتتة والمبتمتتتع: دراستتتة ميدانيتتتة. ت  داب المستن تتترية
 .156(. ت  1988 -1408)

رستتتالة  أفمتتتد م تتتوا  البانتتتاوي.  بنتتتوك المريومتتتات و تتتدماتها: تبربتتتة البماهيريتتتة. ت2
.53(. ت  1995، )2،  ا30المكتبة،  مت

79ت م در ساب . ت   سيسل وسي .3
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إظا تتتتة إلتتتت  ذلتتتتك متابرتتتتة كا تتتتة التأيتتتترات ، المريومتتتتات المرقتتتتدم منهتتتتا والنتتتتادرم
  . (1)ع الباف  القياس ب  يستوي المستمرم    مبال إ ت ا   وهذا وبراا ع

    :مواصفات ومؤهالت مسؤولي المعلومات
 ر    مسؤول المريومتات  يايتة  قا يتة  ريتة  تو تكنولوبيتا ايبب أو يتو      
متتو ةييتتل يومتتات ومتتؤهالت ومهتتارات و بتترات  تت  المريومتتات والمكتبتتات و المر

ت   تتتات المستتتتايديو ومرر تتتة برتتت  اليأتتتات ومرر تتتة أوليتتتة  تتت  اإلف تتتاء 
  . (2)واإلدارم و يس الفاسوب 

 ت ا   المريومتات التذي يترامتل متع م تيتف المستتويات الريميتة او ا     
المسؤولية الراليتة  تو وريت  دراستة  وال قا ية عبد أو يرد إ داداا  فيفاا لهذق

باألخا ة إل   ، مواد م تياة    أةساس  يمية م ل التربية و يس الناس واإلدارم
 هتتو إنستتاو  ، ال يايتتة البيتتدم  تت  الموختتوا التتذي ي تتدس  يتت  متتع  بتترم مكتبيتتة

ويفتتتا ظ  يتتتت  الم تتتتيفة   عبتتتد أو يقدرالمستتتتؤولية لكتتتت  يمكتتتو أو يرتتتتول  ييتتتت
إو مستتؤول المريومتتات كالمتتدرس  ، بكتتل أمانتتة وكاتتاءم الرامتتة ويتتؤدي رستتالت 

وييتتترق ممتتتو يترتتتاميوو متتتع المستتتتايديو وهتتتؤعء عبتتتد أو يكونتتتوا مستتتترديو لكتتتل 
إو  ، متتتتتاهو وتتتتتارق وييتتتتتر متوةتتتتتع وهتتتتتذا متتتتتايو ر المترتتتتتة ليمكتبيتتتتتيو الكتتتتتفء

المريومات مهنة  قا ية  يمية تتويب البفت  المستتمر والرمتل المتوا تل لكت  
وكتذلك هت  مهنتة  ، مو مواكبة نمو المريومات والنتاج الاكتري يتمكو المكتب 

                                                           
أمير مفمد  اد  الرواس.   دمات المريومات    المكتبة األكاديمية وسياةات المكتبتة 1

ست دامها. ت .514(. ت  1994) 26 داب الرا ديو، ا المركظية ببامرة المو ل وا 
ستتتتتتتربدار،  س. س..   المهتتتتتتتارات التتتتتتتت  ينبأتتتتتتت  أو ينميهتتتتتتتا إ ت ا تتتتتتتيو المكتبتتتتتتتات  . 2

(. ت 1999) 2،  ا36 ت  الرتالس األلكترونت  البديتد. ت  تالس المكتبتات،  متت  والمريومتات
 4.
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 كترم و قا تت  ومهاراتت  بكتل متاهو    ربة عبل مستفيية  ي  كتل متو ع ينمت
 . (1)بديد     الس المريومات وأو يتها 

إو مستتؤول المريومتتات الكاتتوء ستتوف ينمتتو  يميتتاا و قا يتتاا  نتتد بف تت   تتو     
بتتتتذلك  ينتتتتة ستتتتوف يستتتتتويع أو يواكتتتتب ستتتتير إبابتتتتة استاستتتتارات المستتتتتايديو و 

المرر ة وير ع مو نو ية  دمات  ومكانة مكتبت  أو مركظ مريومات     مبتمع 
إو مستتتؤول المريومتتتات متتتو هتتتذا النتتتوا يتويتتتب الكاتتتاءم الراليتتتة  ، المستتتتايديو

وال يتتتتال الواستتتتع وستتتتمة اإلبتتتتداا  تتتت  تقتتتتديس اإلبابتتتتات المتوتتتتورم والختتتترورية 
  . (2)ت   يو    مبتمرات اليوس ل دمات الباف يو والم

مكتبتتتتتتة  ُتتتتتيوو والكاتتتتتوء  ير تتتتتع متتتتتو يإو إ ت ا تتتتت  المريومتتتتتات النُتتتتت    
ألنتتتت  يرمتتتتل  يتتتت  تفستتتتيو  تتتتدماتها  ؛ المستتتتتايديو اليهتتتتا ومكانتهتتتتا ويستتتتتقوب

ستتترداد ناستت  لكتت  يتتتمكو متتو  بإستتتمرار وعبتتد لتت  متتو أو يتمتتتع ب يتت  ر يتتع وا 
  المريومتتتات  تتت  المكتبتتتات البامريتتتة إو أداء مستتتؤول ، الترامتتتل متتتع األ تتتريو
   :(3)كبيرم يتويب منهس إدراكاا كامالا ليبوانب األتية وابباتيوةع  ي   اتقهس 

أو مقتنيتتتات المكتبتتتة البامريتتتة يبتتتب أو تأوتتت  مستتتافات واستتترة متتتو  .1
وأو تكتوو متواظنتة متع سياستتها  ، اإل ت  ات الموبتودم  ت  البامرتة
والمواد الفدي ة والموا اات القياسية  الترييمية وأهدا ها وتتخمو الكتب

 . عفتيابات البامرة

 يتت  المكتبتتة أو ت وتتو  وتتوات واستترة متتو أبتتل مستتا دم المستتتايديو  .2
تتاد المستتتايديو   تت  أيبتتاد متتا يفتابونتت  ومتتو  تتالل توتتوير  تتدمات إُر

  . وتنظيس مرار  الكتب دا ل المكتبة ،  تيار الكتباوا  دار ةوائس 

                                                           
1 Kats , William A.  An Introduction to reference work: Reference 

Service and reference process. - New York: Mc Graw-Hill , 1978. -

vol. 11. p251 
200(  1984) 2، ا5ية ليمريومات، مت يونس  ظيظ.   دمات المريومات، الررب2
.159أفمد الفسو.  أمير الرواس.  مفمود  الح إسما يل. ت م در ساب . ت 3
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 المريومتتات التتت  يفتابهتتا  اا أساستتي ات  متتالا إو  متتل مستتؤول المريومتت .3
             . المرقدم بداا ةد تنف ر بيو المريومات البسيوة  كبيرمالمستايد 

أمتتتتا متتتتا يبتتتتب أو يتتتتتو ر  تتتت  مستتتتؤول المريومتتتتات وأمتتتتيو المكتبتتتتة  تتم تتتتل    
 :(1)بالمؤهالت األتية 

الموختتتو ات التتتت   موختتتوا متتتوأو يفمتتتل ُتتتهادم بامريتتتة أوليتتتة  تتت   .1
 . س    البامرةتدر 

    يس المريومتات والمكتبتات بُتهادم ع تقتل  تو  اا مت   او يكوو  .2
وأو يكتتوو متتو أ ختتاء  ، المابستتتير تؤهيتت  ليف تتول  يتت  لقتتب  يمتت 

 . ألميو المكتبة  يما ت  الهيئة التدريسية    البامرة وذلك 

 بتترم وممارستتة  تت  الرمتتل المكتبتت  البتتامر  لمتتدم ع تقتتل او تكتتوو لتت   .3
 . سنوات  و  مس

لمتتاس تتتاس بيأتتة أبنبيتتة وافتتدم  تت  األةتتل متتو التتت  تتم تتل  يهتتا ايتت  او يكون .4
  . مبمو ة المكتبة الت  يرمل  يها

وأو يكتوو ذا ذكتاء ونُتاو  ، أو تكوو ل  ُ  ية بيدم و قيية متاتفة .5
  . متميظيو

ويختتتيف الباف تتتاو القتتتدرم  يتتت  الترامتتتل متتتع الفواستتتيب والبفتتت   يتتت   .6
ويع أو يستتتت مر هتتتذق التكنولوبيتتتا ويهيئهتتتا لتيبيتتتة ُتتتبكة األنترنيتتتت ليستتتت

أفتيابتتتتتات المستتتتتتايديو والقتتتتتدرم  يتتتتت  الترامتتتتتل متتتتتع ةوا تتتتتد المريومتتتتتات 
 . وأنظمة المريومات المكتبية الباهظم

إو هذق ال اات يمكتو أو تستا د  ت  الترامتل والتاتاهس متع م تيتف أنتواا     
همة  تت  توتتوير تيتتك المبتمرتتات لتقتتديس أ ختتل ال تتدمات المكتبيتتة لهتتس والمستتا

 . المبتمرات وتنُيو فركة البف  الريم     فقولهس

                                                           
1 Hortn , John J.. Library liaison with social scientists: Relationships 

in a university context. In ASLIB Proceeding ,22(4) , April 1997. - p 

164 – 157 
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  :مسؤولي المعلومات تاممسؤوليات ومه
إو نبتتتا   تتتدمات  المريومتتتات  تتت  م تيتتتف أنتتتواا المكتبتتتات بُتتتكل  تتتاس     

والمكتبتتتتتتات البامريتتتتتتة بُتتتتتتكل  تتتتتتا  يرتمتتتتتتد  يتتتتتت  متتتتتتدى إرختتتتتتاء البتتتتتتاف يو 
ت ال مع المستايديو لمرر ة متواوو والمستايديو لذلك عبد مو تيميو ةنوات إ

لتتذا يبتتب  ، الختترف والقتتوم  تت  تيتتك ال تتدمات لكتت  يمكتتو الرمتتل  يتت  تال يهتتا
 يتت  مستتؤول المريومتتات أو يكتتوو يقظتتاا لكتت  يتتتمكو متتو تفديتتد الروامتتل التتت  

ويمكتتتو أو يي تتت  دور مستتتؤول المريومتتتات  تتت   ، تفتتتد متتتو  تتتدمات مكتبتتتتة
      :ه  اتمالمكتبة البامرية    مبمو ة مو المه

اد المستتايديو لويبتة الدراستات األوليتة والرييتا  .1 اإلُراف  ي  برنامت إُر
تتتتتتتاد المستتتتتتتتايديو إلتتتتتت  كيايتتتتتتتة إستتتتتتتت داس الكُتتتتتتتا ات  ويقتتتتتتوس  مييتتتتتتتاا بإُر

 . (1)والمست ي ات وكياية الو ول ال  المريومات 

تتتاد  تتت  الف تتتول  يتتت  المريومتتتات المتافتتتة متتتو مراكتتتظ  .2 التوستتتو واإلُر
  . (2)ياةالمريومات الم ت

المُتتتاركة  تتت  إ تيتتتار مبتتتاميع المكتبتتتة متتتو الكتتتتب والتتتدوريات والمتتتواد  .3
 تتتتو  يواأل تتتترى التتتتت  ت تتتتدس المستتتتتايديو  تتتت  اإل ت  تتتتات المستتتتؤول

 . تووير  دماتها

 تت   وبتتاف يالاألةستتاس الريميتتة و  و  تت تدريستتييالإي تتال المريومتتات التت   .4
قتدمها اإل ت  ات المسؤوليو  نها وذلك  تو وريت  ال تدمات التت  ت

مكتبتتتتاتهس بفيتتتت  يبرتتتتل متتتتنهس أ ختتتتاء أرتبتتتتاو بتتتتيو المكتبتتتتة واألةستتتتاس 
 . الريمية

                                                           
 داب الرا تديو،  مفمتود  تالح إستما يل.   تدمات المريومتات  ت  المكتبتات البامريتة. ت1
.101(. ت  1988) 18ا
ستتترد أفمتتتد إستتتما يل.   تتتدمات المريومتتتات  تتت  المكتبتتتات البامريتتتة: متتتع التركيتتتظ  يتتت  2

يتة،  تقويس  دمات المريومات    المكتبة المركظية لبامرة المو ل. ت إتفاد البامرات الررب
.101  - (. 1988) 2،  ك23ا
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إ تتداد الببييويرا يتتات واألدلتتة والقتتوائس والنُتترات المستتا دم ليترتترف  يتت   .5
الموختتو ات التتت  تقتتع ختتمو ا ت ا تتاتهس  المستتؤوليو  تتو توويرهتتا 

(1) . 

المُتتتتاركة  تتتت  مبتتتتالس الكييتتتتتات ذات الت   تتتتات الم تياتتتتة لأتتتتتر   .6
الترتتترف  يتتت  سياستتتات الكييتتتات والمُتتتاركة  تتت  وختتترها و ا تتتة تيتتتك 
التتت  تمتتس الدراستتات الرييتتا لأتتر  تهيئتتة الم تتادر الالظمتتة لتتد س هتتذق 

وكتتذلك ليترريتتف بيمكانيتتات المكتبتتة ال دميتتة ومتتا يمكتتو أو  ، الدراستتات
   . (2)تو رق مو  دمات 

ت  تت  المكتبتتة إختتا ةا إلتت  المهتتاس الستتابقة يترتتتب  يتت  مستتؤول المريومتتا    
   :(3)البامرية اإلُراف  ي   دمات المريومات الت  تكوو كما ييت  

المريومتتتات التتتت  يفتابهتتتا المستتتتايد متتتو الموبو تتتات الفدي تتتة ومرر تتتت   .1
 . بها

المريومتتات التتت  يفتابهتتا البافتت   تت  بوانتتب  مرينتتة متتو إ ت ا تت   .2
 Information)ستتترباا المريومتتات االتتدةي  وهتتو متتا يرتترف برمييتتة 

Retrieval  .) 

 تتت  هتتتذا المبتتتال أو  راليتتتة ونبتتتا   تتتدمات   وممتتتا تبتتتدر اإلُتتتارم إليتتت      
ترمتتل هتتذق  ( دمتتة األفاوتتة الباريتتة والبتت  اعنتقتتائ  ليمريومتتات)المريومتتات 

 ، ال دمات  ي  تكتويو  الةتة ويبتة بتيو مستؤول المريومتات وبتيو المستتايديو
ات تقييديتة يدويتتة  تت  تفقيتت  وستواء كانتتت المكتبتتة تستت دس الفاستتوب أو  مييتت

نباظ أ مالها  مسؤول المريومات يبب أو يفوظ  ي   قة مستايدي   أهدا ها وا 

                                                           
أفمد الفستو.  أميتر مفمتد  تاد  الترواس.  مفمتود  تالح إستما يل. ت م تدر ستاب .  1

 159.
.153 مار  بد اليويف ظيو الرابديو.  ت م در ساب . ت  2

3 Donald , Davison. - ob-cit. - p12- 19 
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كمتتا يبتتب  ييتت  أو يمتتدهس بكتتل متتا يبتتد متتو مريومتتات  تت  مبتتاعت أ متتالهس 
  . ودائما تكوو هذق المباعت    فالت  ترديل وتفدي  مستمريو

يومتتتات هتتتو الترامتتتل متتتع يتختتتح ممتتتا تقتتتدس أو مرظتتتس  متتتل مستتتؤول المر     
أو ية المريومات أو م ادرها كاأل مال المربرية م تل الموستو ات والمرتابس 
اليأويتتتة والتقتتتتاويس واإلف تتتتاءات واألدلتتتتة وكتتتتب التتتتترابس والوبقتتتتات واألوتتتتالس 

وممتتا ، والببييويرا يتتات والكُتتا ات والمست ي تتات والاهتتارس الموبو تتة وييرهتتا
أو  ي  مسؤول المريومتات أو ييتس بمتا يتيت       هذا المقاس ييي   بيبب التن
 :(1)ل دمات المريومات    ند تقديم

 . الورائ  الت  يتبرها المستايدوو لإلستاادق مو  دمات  .1

فكمهتتس  يتت  نو يتتة ال دمتت  التتت  يترتتاميوو مرهتتا ومتتا ةتتد يويبونتت   تت   .2
 . المستقبل

 .  ر موبود فالياا اتقديرهس لمدى إست داس ومسا دم نظاس  .3

تقتتديس كتتل  دمتتة بديتتدم يبتتب  يتت  مستتؤول المريومتتات أو يفتتاول أو برتتد    
 :يتررف  ي   راليتها وباأل   يبب أو ييس بما ييت  

متتا هتت  التأيتترات التتت  وتترأت  يتت  نُتتاوات المستتتايديو  تت  مبتتاعت  .4
 . ال دمة

تقتتتتديرهس ألهميتتتتة ال دمتتتتة البديتتتتدم ب تتتتاة  امتتتتة وت   تتتتاتها  ب تتتتاة  .5
 .  ا ة

هتت  تمريتتر موبو تتات ال دمتتة  د إلتت  األ تتريوإذا متتا كانتتت ال دمتتة تمتتت .6
إلتتتت  األ تتتتريو د وهتتتتل ظاد متتتتو فبتتتتس الويبتتتتات متتتتو األ تتتتريو التتتتذيو ع 

 . ال دمة ستأويه

                                                           
 -التتت  األفاوتتتة الباريتتتة. مفمتتتد مفمتتتد أمتتتاو.  تتتدمات المريومتتتات متتتع إُتتتارم  ا تتتة 1

.43   -. 1983الريا : دار المريخ،  
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متتتدى  راليتتتة الورائتتت  والوستتتائل التتتت  تستتتت دس ليد ايتتتة ختتتمو ال دمتتتة  .7
   . ها ييالبديدم والترريف 

ذا متتتا      متتتو ستتتتواا مستتتؤول المريومتتتات الترتتترف  يتتت  متتتا ستتتب  وتمكتتتو اوا 
ستتتواا ا، بمتتع المريومتتات الكاميتتة  تتو متتدى رختتا المستتتايديو تبتتاق  دماتتت 

تقتتتويس ال دمتتتتة التتتتت  يقتتتتدمها والوةتتتتوف  يتتتت  ستتتتيبياتها لأتتتتر  تفقيتتتت  الهتتتتدف 
ال تتتدم  لمهمتتتت  التتتذي يتتتؤدي إلتتت  نبتتتا  دور مستتتؤول المريومتتتات  تتت  تقتتتديس 

 . ال دمات المرر ية ليمستايديو
دراك كا ييو ألهمية تيسيس دور مسؤول  ءلس يكو    بد     المريومات  هس وا 

بتتتيو البتتتاف يو وا  ت ا تتت  المريومتتتات التتتذي  ياألت تتتال المباُتتتر التتتذي يبتتتر 
يقتتتوس بتتتتو ير  تتتدمات المريومتتتات الم تياتتتة  مستتتتوى نبتتتا  هتتتذق ال تتتدمات ع 
 يرتمتتد  يتت  وبتتود الفابتتة إليهتتا لتتدى البتتاف يو وريبتتتهس  تت  الف تتول  ييهتتا

ظتروف المناستتبة ل يت  تاا تتل فقيقت  بتتيو بتل األهتتس متو ذلتتك تتو ير ال  فستب
وهنتتتا تكمتتتو أهميتتتة  ، الفابتتتة الفقيقيتتتة ليمستتتتايد والمرر تتتة المناستتتبة إلُتتتبا ها
سترمالهس لها ويمكو االدور الذي يؤدي  الراميوو    مراكظ المريومات و الل 

اد  يت  مبمو تة متو البهتود نوبظهتا  يمتا يتيت   أو ينووي هذا التوبي  واإلُر
(1):      

اولتتة الترتتترف  يتتت  الفابتتتات اإل الميتتتة الفقيقيتتتة ليبتتتاف يو ومتابرتتتة مف .1
أنمتتاو التأييتتر  تت  هتتذق الفابتتات تبرتتاا ليمرافتتل التتت  تمتتر بهتتا بفتتو هس 

 . هتماماتهس الموخو ية بيو الفيو واأل راوالتفول    

                                                           
ستييماو فستتيو م تتوا .  مرا تتد المريومتتات ودورهتا  تت  د تتس الدراستتات الرييتتا والبفتت  1

س  تتتت  ختتتتوء التوتتتتورات الفدي تتتتة  تتتت   2009الريمتتتت   تتتت  البامرتتتتات الرربيتتتتة فتتتتت   تتتتاس 
البفتو  التت  ةتدمت الت  المتؤتمر  ، تكنولوبيا المريومات. ت مبيتة إتفتاد البامرتات الرربيتة

 – 28/6الرربيتتتتتتة المنرقتتتتتتد  تتتتتت   تتتتتتنراء لياتتتتتتترم متتتتتتو  الرتتتتتتاس الستتتتتتادس إلتفتتتتتتاد البامرتتتتتتات
.1988تموظ  -س. 18/2/1988 -16هت الموا   1/7/1408
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ستت داس نظتس المريومتات اتقديس المُورم ليباف يو  ت  البوانتب المتريقتة ب .2
 . ة اإلستاادم مو المريومات الت  يتس الف ول  ييهاالمتوا رم وبكياي

 ، إفالتتتتتتة المستتتتتتتايديو إلتتتتتت  الم تتتتتتادر ال اربيتتتتتتة المناستتتتتتبة ليمريومتتتتتتات .3
كاألُ ا  والمؤسستات فتيو تتد و الخترورم إلت  إيبتاد ات تال بيتنهس 

 . وبيو الم ادر

تتتتو ير المستتتا دم الالظمتتتة  تتت   مييتتتات التفييتتتل اإلف تتتائ  والمرالبتتتة  .4
اج إليهتتتتا البتتتتاف وو أ نتتتتاء التبتتتتارب وا  تتتتداد الدراستتتتات األليتتتتة التتتتت  يفتتتتت

  . الم تياة

 :لمحة عن تطور تكنولوجيا المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات
و التأيتتتترات اعبتما يتتتتة واألةت تتتتادية والتكنولوبيتتتتة التتتتت  فتتتتد ت  تتتت  ا      

التستترينيات متتتو القتتترو الماختتت  أ تتترت  يتت  التوا تتتل الريمتتت  وأ تتتذ المبتمتتتع 
تمتتتد ك يتتتراا  يتتت  الريتتتوس والتكنولوبيتتتا وظهتتترت  تتت  ال مستتتينيات متتتو القتتترو ير

الماختتتتتت  نظتتتتتتس إستتتتتتترباا المريومتتتتتتات المرتمتتتتتتدم  يتتتتتت  الفواستتتتتتيب المترتتتتتتددم 
نتيبتة اعت تاعت  تو برتد  (On-Line)األيرا  وظهر األت تال المباُتر 

بالفواستتيب  تتس ظهتتتر  تت  الستتتتينيات المُتتاركة بالم تتتادر بواستتوة الفواستتتيب 
هدت  ، ديالوج)السبرينيات  دمات إسترباا المريومات  ي  ال و المباُر ُو

و تتتتتتت  ال مانينيتتتتتتتات ظهتتتتتتترت الفواستتتتتتتيب  (وييرهتتتتتتتا.. .  ومتتتتتتتدعيو، أوربتتتتتتتت و
بُتتبكات  (Links)وروابتو  (Nodes) تبتترت نقتاو مفوريتتة االُ  تية التت  

بتتتتتتداءا متتتتتو االمريومتتتتات و تتتتتدماتها أ تتتتتذت تتوتتتتور نظتتتتتراا لتوتتتتتور األت تتتتاعت 
يتتتت  مراكتتتتظ مت   تتتتة وكتتتتل مركتتتتظ مستتتتؤول  تتتتو مبتتتتال  ر تتتت  األ تمتتتتاد  

وانتقتاع إلت   ، مت    يقوس بتبميع وتقييس وأست ال  وتكُتيف لمريوماتت 
 ، (1)(Electrical Signals)نقتتتل المريومتتتات بواستتتوة اإلُتتتارات الكهربائيتتتة 

                                                           
هُتتاس  بتتدا   بتتاس.  ُتتبكات المكتبتتات وتوتتور  تتدمات ونظتتس المريومتتات  تت  الرتتالس.  1

.665ت  651(. ت   1985)ينايير 4،  ا5 الس الكتب،  مت
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ومتتو  تتس توتتورت نظتتس األت تتاعت  تتو برتتد بإستتت داس األةمتتار ال تتنا ية  تت  
وةتتتد توتتتورت اإلت تتتاعت مرتمتتتدم  يتتت   ، ل ال مانينيتتتاتاألت تتتال(  تتتال)ذلتتتك 

 يتتت  ُتتتبكات  (Commercial Data Bases)ةوا تتتد البيانتتتات التباريتتتة 
اإلت تتال بالفاستتوب اآللتتت  مستتت دمة األليتتاف الختتتوئية ذات الستتر ة الراليتتتة 

(1) .  
المعلومـات وانعكـاس تطـور تكنولوجيـا المعلومـات علـم دورهـم فـي  ومسؤول

    :المكتبات
إو بميتتتتع وستتتتائل األت تتتتال والتكنولوبيتتتتا التتتتت  ورد ذكرهتتتتا ستتتتابقاا والتتتتت       

د يتتتتت  تتتت  تقتتتتديس  تتتتدمات المريومتتتتات التتتتت  تبنتهتتتتا أييتتتتب أنتتتتواا المكتبتتتتات 
تتبكاتها ونظتتس المريومتتات و  (مت   تتةو  ، مدرستتية و،  امتتةو  ، أكاديميتتة) ُو

ذوي متتتؤهالت  متتتو مراكتتتظ المريومتتتات هتتت  بفابتتتة إلتتت  نو يتتتة متتتو الرتتتامييو
ا ة مما ألق   ي   ات  مسؤول  المريومات مهاس بديدم  ييهس القيتاس بهتا  

 . (2)ومستويات مو الكااءم الريمية  ييهس اإلرتقاء إليها 
لقد ساور بر  المكتبييتتو و مستؤول  المريومتات  ت  الاتترم األ يترم ةيت       

لوبيتا متظايد مو إنتُار وتوور  دمات المريومات المباُرم التت  د متهتا تكنو 
ستتقيل متو دورهتس  ت  مبتال تقتديس المريومتات ليمستتايديو أو التت  المريومات 

ربمتتا ستتينه  هتتذا التتدور  يتت  إ تبتتار أو بإستتتوا ة المستتتايديو  تت  المستتتقبل 
متتتتو المريومتتتتات بُتتتتكل مباُتتتتر ودوو اليتتتت  الو تتتتول إلتتتت  كتتتتل متتتتا يفتتتتتابوو 

وأكد هذا الرأي برت  البتاف يو  ، األسترانة بالمكتبييو أو مسؤول  المريومات
ميتتتدو( التتتذي أُتتتار  تتت  بف تتت  التتتذي ةدمتتت  إلتتت  بامرتتتة بروكستتتل إلتتت  )أم تتتال 

إمكانية إستت داس المستتايديو النظتاس األلت   ت  تنايتذ بفتو هس بيناستهس ييتر أو 

                                                           
،  33 ي ل بميل كييب. اإلنترنيت ودورها التنموي    المكتبات. ت رسالة المكتبة،  مت1
.27(. ت  1988) 1ا
.515أمير مفمد  اد  الرواس. ت م در ساب . ت  2
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يرى أو المكتبييو أو مسؤول  المريومات اذ  ، دوليو( يور  رأياا م الااا لذلك)
دس تكنولوبيا المريومتات ستيؤدوو دوراا أكبتر وأهتس متو    المكتبات الت  تست 

 . (1)دورهس الفال     مبال  دمات المريومات المفوسبة 
إو التوتتتتتورات التكنولوبيتتتتتة  تتتتت  الوةتتتتتت الفاختتتتتر  يقتتتتتت ظرو تتتتتاا بديتتتتتدم     

ومتأيتتتترات وفتتتتاعت ت تيتتتتف  تتتتو تيتتتتك التتتتت  وابههتتتتا مستتتتؤول المريومتتتتات أو 
متتتو القتتترو الستتتاب  و ا تتتة  يمتتتا يتريتتت   المكتبتتت   تتت  الرقتتتود ال ال تتتة األ يتتترم

بالتفتديات البديتدم التت   رختتها التوتتورات الفدي تة  ت  تكنولوبيتا المريومتتات 
ومتويبتتتات إستتتت دامها  تتت  المكتبتتتات ومراكتتتظ المريومتتتات وتي يراتهتتتا الواختتتفة 
دارم ال دمات  دارم المبمو ات وا  دارم األ راد وا   ي  إدارم التسهيالت المكتبية وا 

كما يواب  مسؤول المريومات تفديات أ رى ذات  الةة بديمقراوية  ، وييرها
دارم التأييتتر واإلدارم الماليتتة وفستتاباتها  تت  ظتتروف إةت تتادية  تتربة  اإلدارم وا 
ن اتتتا  واختتتح  تتت  ميظانيتتتات المكتبتتتات ومراكتتتظ المريومتتتات والمواظنتتتة بتتتيو  وا 

 . (2)ات وييرها المتويبات البيئية الدا يية وال اربية ليمكتبات ومراكظ المريوم
ولتتتتو أ تتتتذنا نو تتتتاا وافتتتتداا متتتتو أنتتتتواا ال تتتتدمات التتتتت  تقتتتتدمها المكتبتتتتة وهتتتت     

لرأينا أنها عت تيف  ، لنا  و وريقة تقديمها مستقبالا اءال دمات المربرية وتس
ولكتتتو هنتتتاك برتتت   ،  تتت   نا تتترها الرئيستتتة  متتتا كانتتتت  ييتتتة  تتت  الماختتت 
لمكتبتتتتة وةستتتتس ال تتتتدمات التأييتتتترات فيتتتت  ستتتتيكوو هنتتتتاك تركيتتتتظ أةتتتتل  يتتتت  ا

المربرية كموةع مادي لتقديس هتذق ال تدمات فيت  تقتدس  تو وريت   تدم نقتاو 
 دمية م تياة وباستوا ة المستايديو الف ول  ي  ال دمات بواسوة البريتد 

كمتتتتتتتا أو األدوات  ، اإللكترونتتتتتت  ومواةتتتتتتع ُتتتتتتتبكة اإلنترنيتتتتتتت ووستتتتتتتائل أ تتتتتترى
                                                           

مفمتتتود بتتتربيس مفمتتتد.  مفمتتتود  تتتالح إستتتما يل.  ستتترد أفمتتتد إستتتما يل.  المكتبتتتة 1
( 1989) 1،  ا10الرربيتتتتتتتة ليمريومتتتتتتتات،  متتتتتتتت .. . ، 2ةتتتتتتتع و تتتتتتتاساألكاديميتتتتتتتة بتتتتتتتيو الوا

 137.
مفمتتد مفمتتد الهتتادي.  اإلدارم الريميتتة  تت  المكتبتتات ومراكتتظ المريومتتات. ت القتتاهرم: دار 2

.368 -365.  ت  1982المريخ، 
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ديو ليو ول الت  المريومتات المسترمية مو ةبل أ  ائ  المريومات والمستاي
سوف تم ل مظيباا م تيااا مو وسائل اإل الس وتكنولوبيا المريومات أك ر مما 
ستتتت داس ُتتتبكات  هتتت   ييتتتة األو متتتع تكامتتتل متظايتتتد بتتتيو هتتتذق التكنولوبيتتتات وا 
المريومتات والمُتاركة  ت  الم تادر  بتر ةنتوات إداريتة ومهنيتة كانتت مرتمتتدم 

تياتة والرمتل متع أنظمتة أك تر ترقيتداا والترتاوو إو نقتاو ال دمتة الم  ، مو ةبتل
متتتع م تيتتتف األ ت ا تتتييو متتتو دا تتتل و تتتارج المكتبتتتة ستتتوف يستتتتيظس تتتتو ير 
نماذج مرقدم وم تياة ليرمل    ةسس ال دمات المربريتة أك تر ممتا كتاو  ييتة 

 ت ا تتتتتت  اإو مرظتتتتتتس  . الفتتتتتتال  تتتتتت  ةستتتتتتس ال تتتتتتدمات المربريتتتتتتة التقييتتتتتتدي
هذق التأييرات تايد الباف يو  ت  البفت   تو المريومات يتاقوو مو أبل برل 

المريومتتتات واأل كتتتار لتتتتذلك يبتتتب  يتتت  إ ت ا تتتت  المريومتتتات بُتتتكل  تتتتاس 
وا ت ا تتت  ال دمتتتة المربريتتتة بُتتتكل  تتتا  أو يكونتتتوا  يتتت  درايتتتة كاميتتتة 
ومستتتمرم باإلفتيابتتات المريوماتيتتة ليمستتتايديو ووريقتتة ستتيوكهس ونهبهتتس   تت  

ستتتتتت دامها وبتتتتتذلك يستتتتتتويروو ت تتتتتميس وتقتتتتتديس  ؛البفتتتتت   تتتتتو المريومتتتتتات وا 
 . (1)ال دمات الت  تناسب هذق اإلفتيابات والسيوكيات 

أستتتتتتاذي  يتتتتتتس  (لينتتتتتدا ستتتتتمي )و  (ريتبتتتتتارد بتتتتتوب)ل كتتتتتل متتتتتوءيتستتتتتا       
اييينتوي  ت  الوعيتات المتفتدم  ((Univ. of Illinoisالمريومتات  ت  بامرتة 

التتتتذي    لتتتتوب تتتتو مستتتتتقبل دور أ ت ا تتتت  المريومتتتتات  تتتت  المبتمتتتتع التكنو 
يستويع  ي  المستايد الف ول  يت  ةتدر كبيتر متو المريومتات والبيانتات  تو 

بكة اإلنترنيتت وم تاظو الكتتب هتؤعء  لوهتل ع يتظا ، وري  وسائل اإل الس ُو
وهتتل أو مهنتتة  ، المستتتايدوو بفابتت  إلتت  مستتا دم إ ت ا تت  المريومتتات د

ختوا فيتظاا كبيتراا متو المريومات ه  مهنة بيدم ليمستقبل في  ينتال هتذا المو 

                                                           
1 Ferguson ,Chris D. . Charles A.  Bunge. The shapes of Services to 

come:Values – Based Reference service for the Largely Digital 

Library.  College and Research Libraries 58 (May 1997). - p. 253-

265. 
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المناةُات الدائرم بتيو المرنيتيو وةتدراا كبيتراا  ت  األدبيتات التت  تنُتر  تو هتذق 
 ر المريومتتتات بُتتتكل كبيتتتر اهنتتتاك متتتو المرنيتتتيو متتتو ي بتتتت أو تتتتو ؛ القختتتية 

وسهل و  و اا  ي  ُبكة اإلنترنيت ةد برل مو المكتبات مؤسسات ييتر 
ستتتت ماراا  ذا  وائتتتد ةيييتتتة بال نستتتبة ليبهتتتات المستتتؤولة والمؤسستتتات ختتترورية وا 

ومو المؤكد أو اإلت اعت الفدي ة ةد ةييتت متو  . التربوية ومُاريع األ مال
إستتتتت داس المستتتتتايديو ليمكتبتتتتات لإلبابتتتتة  يتتتت  إستاستتتتاراتهس والف تتتتول  يتتتت  

إع أو الن تتتف ال تتتان  متتتو  قتتتد التستتترينيات متتتو القتتترو  .  تتتدماتها األ تتترى
داا  يتت  أو اإل تتتداد ييتتر المتتتنظس ليمريومتتتات الماختت  ةتتتد ُتتهد إبما تتتاا متظايتتت

 رم  ي  ُبكة األنترنيت هو أفد األسباب المتظايدم الت  تتد و اوالبيانات المتو 
ليفابتتتتتة المستتتتتتمرم والمتناميتتتتتة ليمكتبتتتتتات والمكتبتتتتتيو لتنظتتتتتيس تيتتتتتك المريومتتتتتات 
والبيانتتات وتتتو ير إمكانيتتة الو تتول إليهتتا ومستتا دم المستتتايديو  يتت  إيبادهتتا 

ختتتتترورية  دلتاكيتتتتتر الناةتتتتتد ومهتتتتتارات إستتتتتت داس المريومتتتتتات التتتتتت  ترتتتتتو يتتتتت  ا
ويتتد    ، (1)لمستتا دتهس  يتت  البقتتاء  تت  مبتمتتع المريومتتات المتظايتتد الترقيتتد 

التتتبر  األ تتتر متتتو المرنيتتتيو أنتتت  فتتتت   تتت  فالتتتة إستتتتمرار نُتتتوء المكتبتتتات 
  م تياتتة ائتتوتوورهتا  إنهتتا ستتتقوس بمهمتة تيستتير الو تتول إلت  المريومتتات بور 

فيتت  ستتتكوو  هتتارس المكتبتتات أستتهل  ، اا  متتا كانتتت تقدمتت   تت  الماختت بتتد
إستتتتت داماا وستتتتتو ر نقتتتتاو و تتتتول أك تتتتر ووستتتتائل مستتتتا دم ُ  تتتتية متبنبتتتتةا 
الفابتتتة ليمستتتا دم البُتتترية والتتتت  كانتتتت ختتترورية بتتتداا ليترامتتتل متتتع الاهتتتارس 

كمتتتتا أو األدوات  ، المرقتتتتدم وييتتتتر المرنتتتتة التتتتت  كانتتتتت ستتتتائدم  تتتت  الماختتتت 
وأو الو تتول إلتت   ، ة ستتتكوو  يتت  ُتتكل م تتادر ألكترونيتتة  تتديقةالمربريتت

                                                           
1 An Interesting World Wide Web Site that has documents 

discussing these issues is at http://www. wils. wisc. edullibpr/pr. 

html;see also Building –Books, and Bytes, Library and 

Communication in the Digital Age (Washington, D. C: The Benton 

Foundation (996). - p 46 ; steve cisler " weather – proofing Great 
,Good place " American Libraries, 27(October 1996): 42 – 46. 

http://www.wils.wisc.edullibpr/pr.html
http://www.wils.wisc.edullibpr/pr.html
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 رم  تارج المكتبتة ستيرا ق  و يستا دق االكس الهائل مو م ادر المريومات المتتو 
التسهيالت  اإللكترونية السهية اإلست داس والت  ع تتويب سوى توستو بُتري 

أو دور  ي  اإلوتال   ويستتمر النقتاي ليؤكتد  اا ةييل أو ع يتويب ذلك وسيو
المكتب  سيستقر  يت  ت تميس وهندستة هتذق الرالةتات ومستا دم األنظمتة بتدعا 

  . (1)مو المسا دم الُ  ية ليمستايديو 
 -إو ال برم المتظايدم بم تادر المريومتات اإللكترونيتة  ، ومو بهة أ رى    

 ت ا ت  المريومتات والمكتبيتيو األ ترييو بخمنها اإلنترنيت  ةتد أظهترت ع
أدوات المريومات المرقدم سوف تتوور دائمتاا ب تورم أسترا ممتا هت  أو نظس و 

مكانيتتتتات المستتتتا دم الذاتيتتتتة با يتتتتة متتتتو المستتتتا دم   ييتتتتة الفتتتتال  تتتت  أدوات وا 
الُ  تتتية ل بتتتراء المريومتتتات ختتترورية لإلستتتتاادم الق تتتوى متتتو أفتتتد  وأكاتتتي 

با ية مو مفتاوعت ت تميس مكتبتات تاتقتر  يهتا الفابتة )م ادر المريومات 
إو المكتبتتتات والمبتمرتتتتات تستتتت مر أمتتتتواألا  (. ا دم البُتتترية أمتتتتراا  قيمتتتاا ليمستتت

 وائيتتتة متتتو أبتتتل إ تتتداد وتتتتو ير إمكانيتتتات الو تتتول إلتتت  م تتتادر المريومتتتات
تو ير المسا دم الُ  ية مو ةبل ال بتراء لمستا دم المستتايديو ليتأيتب  يت  

إلتتت   م تيتتتف الروائتتت  الموبتتتودم والتتتت  تفتتتول دوو و تتتول هتتتؤعء المستتتتايديو
ستتت داس هتتذق الم تتادر باراليتتة ةتتد تقتتدةس  ةيمتتة إختتا ية لهتتذق الم تتادر  إيبتتاد وا 

                           . (2)وذلك بإست دامها لظيادم إنتابية ور اهية المستايديو 
إو التوتتتتورات والتأيتتتترات التتتتت  أُتتتتير إليهتتتتا ستتتتابقاا وختتتترت  يتتتت   تتتتات   

 ابتظء ممتا أوبدتت  التكنولوبيتمسؤول  المريومتات وظتائف فيويتة بديتدم وهت  
و تو تتتف بمتتتا وراء  ، الفدي تتتة منهتتتا  متتتا وتتترأ  يتتت   ميتتت  متتتو مهتتتاس بديتتتدم

ع يُرر بها المستايد  م ل بناء مياات دراسات إفتيابات المبتمع و الكواليس 
                                                           

1Jerry D.  Campbell.  "Shaking the Conceptual Foundation of 

Reference: A perspective" Reference Services Review 20(winter 

1992). - p 29- 35.  
2 Charles A. Bunge."A Reply to Willis and Matysek " in Rethinking 

Reference in Academic Libraries. - p 191 – 193. 
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ادية والوسائل المسا دم    الو ول  الذي ت دم  المكتبة  وا  داد األدلة اإلُر
 تتتد المريومتتتات الدا ييتتتة وبنتتتاء وتوتتتوير مبمو تتتة التتت  المريومتتتات و بنتتتاء ةوا

إو استتترمال الوستتتائل اإللكترونيتتة ةتتتد أدى إلتت  توستتتيع هتتتذق  . مربريتتة م اليتتتة
ال تتدمات والم تتادر  تتو وريتت  إي تتالها التت  مبمو تتة أكبتتر متتو المستتتايديو 

 ت ا ت  المرابتع ا ت ا   المريومات بُتكل  تاس و اوظاد مو أهمية دور 
 اتتتتت  الوةتتتتتت التتتتتذي يقتتتتتوس  يتتتتت   . ليمريومتتتتتاتبُتتتتتكل  تتتتتا  كموبتتتتتد ومتتتتتنظس 

 ت ا تتت  المرابتتتع بالتوستتتو بتتتيو المستتتتايديو والمبمو تتتة المربريتتتة  كتتتذلك ا
يتوبتتب  ييتتة التوستتو بتتيو المستتتايديو والم تتادر اإللكترونيتتة  بتستتهيل مهمتتة 

اإلختتتتا ة المنوقيتتتتة لماهتتتتوس   ، إستتتتت داس األبهتتتتظم والو تتتتول التتتت  المريومتتتتات
تتختتمو إ تتادم  تتياية كيايتتة تنظتتيس ال تتدمات  ع ال دمتتة المربريتتة المتبتتددم

المربريتتة ختتمو المكتبتتة  فستتب بتتل تتختتمو كتتذلك إ تتادم ترريتتف وتوختتيح 
 ت ا تت  المرابتتع بإ تبتتارم موبتتد ومتتنظس ليمريومتتات إختتا ة التت  دورق ادور 

يقتدس  دماتت   تو وريت  ُتبكات  و   تسهيل إستت داس تكنولوبيتا المريومتات 
الرامتتتة  تتت  الوعيتتتتات  (دبتوبيتتتا)أ ينتتتتت  مكتبتتتة وم تتتال ذلتتتك متتتا  ، المريومتتتات

المتفتتتتتدم فيتتتتت  أ ينتتتتتت  تتتتتو فابتهتتتتتا لمكتبتتتتت  يتتتتتتول  مهمتتتتتة الو تتتتتول التتتتت  
ُبكات المريومات  وا  تيار  بواسوةالمريومات  و وري  المقابية الُ  ية 

وتنظتتتتتتيس م تتتتتتادر المريومتتتتتتات  اإللكترونيتتتتتتة  وتستتتتتتهيل إستتتتتتت داس تكنولوبيتتتتتتا 
والترتتاوو متتع البمريتتات والمنظمتتات المفييتتة المريومتتات لمبتمتتع المستتتايديو 

ويُترو  ت  المتقتدس أو تكتوو  . لبناء ةوا د مريومات ن ي  ومترددم الوسائل
ل   برم بت ميس وبناء مواةع اإلنترنيت وةوا د البيانات  ومهارات واسرة     
المكننتتة المكتبيتتتة ومرنتتاا  ومبتتتد اا وياختتل متتتو لتت  ُتتتهادم مابستتتير  انيتتتة  تتت  

     . (1)ا المريومات تكنولوبي

                                                           
1 Johnson ,Peggy.  Fundamentals of Collection Development and 

Management. - Chicago: ALA , 2004. - p. 22. 
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 :(1)ويمكو التربير  و هذق األ مال بما ييت   
الرمتتتتتتل كمستُتتتتتتتار مريومتتتتتتتات و توبيتتتتتت  المستتتتتتتتايديو إلتتتتتتت  م تتتتتتتادر  .1

 . ويباتهس ت  ةد تيب  المريومات ال

 . ست داس م ادر المريومات اإللكترونيةاتدريب المستايديو  ي   . 2
 . مستايدووالبف     م ادر المريومات الت  ع يرر ها ال .3

أي تقديس نتائت م تارم وةيمة ليباف يو  (مفيل المريومات)القياس بوظياة  .4
 . أو المستايديو

نتقتتتتائ  المستتتتاهمة  تتتت  بنتتتتاء مياتتتتات المستتتتتايديو متتتتو  تتتتدمات البتتتت  اع .5
 . باس()ليمريومات األلية

إ تتتتالس البتتتتاف يو  تتتتو كتتتتل بديتتتتد متتتتو م تتتتادر المريومتتتتات وال تتتتدمات  .6
 . تو رها  ندالبديدم 

المريومتات  اإل  أو التوتورات المستتمرم  ت  تكنولوبيتهنا وتبدر اإلُارم      
تاتتتر   يتتت  المكتبتتت  ومستتتؤول المريومتتتات مواكبتهتتتا وأو يكتتتوو يقختتتاا دائمتتتاا  

ستاادم منها وتوبيقاتها الم تياة لظيتادم الاراليتة ليتررف  ي  أسرارها ومدى اع
أي بربتتارم  ،  اللهتتاستتت دامها وتفستتيو نو يتتة ال تتدمات التتت   تقتتدس متتو ا تت  

مستتتؤول المريومتتتات(  تتت  التأييتتتر بمتتتا )أ تتترى  يتتت  أو تتتتتو ر  يتتت  المرونتتتة  
ع ستتتوف يرتتتظل  تتتو كيانتتت  المريومتتتات  وسي تتتبح  تتتارج  يواكتتتب التوتتتورات وا 

 . وةت مو األوةات   مراكظ المريومات والمكتبات 
كتتل مستتؤول مريومتتات أو يرمتتل  يتت  توستتيع مرر تتت  و برتتت   تت  ل وع  
ناستتت   تتت  مبتتتال التريتتتيس المستتتتمر لمتتتا لتتت  متتتو  قتتتدسوأو ي ، تكنولوبيتتتامبتتتال ال

أهميتتتة وكتتتذلك التتتدورات المكتبيتتتة ليتفتتتدي  المستتتتمر لمريوماتتتت  التتتت  تكتتتاد أو 
ولر ع مستوى كااءم  دمات   قد ةامتت  ،  ي  كل بديد  وال اتكوو ةديمة و 

                                                           
1 Lancaster F.W..The future of the Library in the age of 

Telecommunications in: Telecommunications and libraries: A 

primer for librarians and information mangers.  1981. - p151-152. 
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نتبتتتة البمريتتتات المهنيتتتة وكييتتتات  يتتتوس المكتبتتتات والمريومتتتات والُتتتركات الم
بقوا تتتات المكتبتتتات والمريومتتتات بتنستتتي  بتتترامت  رنتتت ليمريومتتتات  أو التتتت  ت

 اتتتت   ،   تتتتائ  المريومتتتتاتاليتتتتتدريب والتريتتتتيس المستتتتتمر لتفتتتتدي  مريومتتتتات 
الوعيتتتتات المتفتتتتدم  يتتتت  ستتتتبيل الم تتتتال تقتتتتوس برتتتت  البمريتتتتات بتقتتتتديس بتتتترامت 

 :(1)وه   (أ  ائ  المريومات)تفدي  لمريومات  
 .  ALAات األمريكية تت بمرية المكتب

 . ASISتت البمرية األمريكية لريوس المريومات  
 . SLAتت بمرية المكتبات المت   ة 

 . MLAتت بمرية المكتبات الوبية 
و تتت  اليابتتتاو تقتتتوس بامرتتتة  يتتتوس المكتبتتتات والمريومتتتات وةستتتس المكتبتتتات     

يتو بتدور كيو( ومركظ المريومات الببييويرا ية    ووك)والمريومات    بامرة
رائتتتتتد  تتتتتت  مبتتتتتتاعت التريتتتتتيس المستتتتتتتمر وتفتتتتتتدي  مريومتتتتتات الرتتتتتتامييو بمهنتتتتتتة 
المريومتتتات وت  تتت  بامرتتتة  يتتتوس المكتبتتتات والمريومتتتات برنتتتامت دراستتتات 
 تتياية  يتت  متتتدى  ال تتة أستتتابيع يفختترها الرتتاميوو  تتت  المكتبتتات البامريتتتة 

 ُتتتر ستتتنوات  تتت  ال دمتتتة ويقتتتل  متتترهس  تتتتو  تقريبتتتااليابانيتتتة التتتذيو أمختتتو 
األربريو ستنة وعيقبتل البرنتامت أك تر متو  ال تيو متتدرباا كتل ستنة فتت  يتستن  
ليمتتتتتتدربيو إستتتتتت داس الفواستتتتتيب وييرهتتتتتا متتتتتو التبهيتتتتتظات والمرتتتتتدات الالظمتتتتتة 

ستتتتت داس تكنولوبيتتتتا المريومتتتتات الفدي تتتتة  تتتت  تقتتتتديس  تتتتدمات التتتتتدريبهس  يتتتت  
 . المريومات

ؤول  المريومتتتات ولأتتتر  توتتتوير مهنتتتة المكتبتتتات بُتتتكل  تتتاس ودور مستتت    
بت تريت أمنتتاء مكتبتات ومستتؤول  مريومتتات   تنتتاءبُتكل  تتا   إنت  يبتتب اإل

متتؤهييو ليرمتتل اإلداري متتتع تتتد يس وترميتتت  أك تتر ليرمتتتل الريمتت  المت  تتت  

                                                           
مفمتتتد مفمتتتد أمتتتاو.  التريتتتيس المستتتتمر وتفتتتدي  المريومتتتات أل  تتتائ  المريومتتتات  تتت  1

.7الووو الررب . ت الرربية ليمريومات،  مت، ا )       (. ت  
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لت ريت أمتيو مكتبتة ةتادر  يت  إدارم م تادر المريومتات وتو يرهتا ليمستتايديو 
كترونيتتتة ويكتتتوو مفاوتتتاف بكتتتال ُتتتكييها التقييتتتدي والمبنتتت   يتتت  الفواستتتيب اإلل

ت تتتتتتتتتاعت وهتتتتتتتتو متتتتتتتتتايوي   ييتتتتتتتت   بتتتتتتتتتارم بالكتتتتتتتتتب وأبهتتتتتتتتتظم الفواستتتتتتتتيب واع
(Cybrarian)  المكتبات البريوانية  متردد الوظائف  ي  ُكل   (Job - 

Hopper)  فتتتتتتت  يستتتتتتتويع الرمتتتتتتل  تتتتتت  المكتبتتتتتتات بماهومهتتتتتتا الواستتتتتتع ومتتتتتتع
تتتتتبكات المريومتتتتتات ودور النُتتتتتر  يتتتتت  فتتتتتد ستتتتتوا ء الن تتتتتو  اإللكترونيتتتتتة ُو
 . وتفستتيو نقتتل المريومتتات لأل تتريو ومستتا دتهس  يتت  إستتت دامها والتتتي ر بهتتا

 يتتت  ةختتتايا تنظتتتيس المريومتتتات  رإو مستتتؤول المريومتتتات الستتتبران  ع يقت تتت
ي تتتتالها لأل تتتتريو بتتتتل عبتتتتد متتتتو المُتتتتاركة وباراليتتتتة  تتتت   تتتتنع المستتتتتتقبل  وا 

ي تتتة اإللكترونتتت  دا تتتل مبتمتتتع الوستتتائو المترتتتددم ويستتتاهس  تتت  التوتتتورات الفد
    . (1)ليمهنة 
إو متتتتتالك مستتتتتؤول  المريومتتتتتات المويتتتتتوب لتيبيتتتتتة تيتتتتتك المتويبتتتتتات التتتتتت      

تارخها تكنولوبيا المريومات الفدي ة المتم يتة بيُتكال ك يترم ومنهتا تكنولوبيتا 
تتتبكة اإلنترنيتتتت وأنظمتتتة اإلستتتترباا وتقنيتتتات الوستتتائو  اإلت تتتاعت الفدي تتتة ُو

بتب أو يرمتل ختمو مبمو تات متو وييرهتا ي (Multi – Media)المترتددم 
و تتختتتمو تيتتتك الت   تتتات  ، الت   تتتات ومستتتتويات م تياتتتة متتتو الرمتتتل

    :(2)الائات األتية 
م ممو أنظمة مؤهييو لت ويو أنظمة كاميتة و يت  المستتويات المفييتة  .1

 . والقومية والرمل  ي  دمت األنظمة القومية خمو األنظمة الرالمية

                                                           
.. . 3موابهة. ت الرربية المكتبات      ر األنترنيت: تفديات و  هُاس  بدا   باس. 1

69 - 67.. .  (. ت    2)ُتاء  1،  ا
مفمتتود بتتربيس مفمتتد.  مفمتتود  تتالح إستتما يل.  ستترد أفمتتد إستتما يل. ت م تتدر 2

.138ساب . ت  
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و لت تتتميس و ةوا تتتد المريومتتتات مؤهيتتتمفييتتتو أنظمتتتة متتتو ختتتمنها تفييتتتل  .2
 (.  Sub-System)وتنايذ األنظمة الار ية 

مفييتتتو مريومتتتات وهتتتس المت   تتتوو الموختتتو يوو المؤهيتتتوو ع تيتتتار  .3
 . المواد وا  ادم  ياية المريومات لفابات المستايديو

تفييتتتتتتتل و  ، و ل تتتتتتتياية ةوا تتتتتتتد المريومتتتتتتتاتو مكُتتتتتتتاو مريومتتتتتتتات مؤهيتتتتتتت .4
نُتاء و تيانة أنظمتة الستيورم  يت  المرتابس وا   ، المريومات الببييويرا يت 

(Vocabularies)   تتتتتتتياية البفتتتتتتتو  وتنايتتتتتتتذ البوانتتتتتتتب الببييويرا يتتتتتتت 
 . ل ياية مياات المستايديو

 . يفتابوو إليها ويذمستُارو المريومات لتقديس مسا دم ليمستايديو ال .5

و لت ويو وتنايذ و  براء ليمرالبة  و برد المرتمدم  ي  الفاسوب مؤهي .6
المرالبتتتة  تتتو برتتتد ختتتمو النظتتتاس وةيتتتاس اإلت تتتاعت  تتتو برتتتد أ متتتال 
 .  اللها

و ي  الريس متو التوتورات التت  أفتد تها تكنولوبيتا المريومتات  يت   متل     
مستتتؤول  المريومتتتات متتتو التأيتتترات التتتت  بتتترت  تتت  م تيتتتف مبتتتاعت المهنتتتة 

ليستتتتيوك المهنتتتت  لمستتتتؤول  ةالمكتبيتتتتة  إنهتتتتا لتتتتس تتتتتؤ ر  يتتتت  المبتتتتادق األ الةيتتتت
مريومتتات أو المكتبتت   هنتتاك  يتت  األةتتل  متتس ةتتيس لمهنتتة المريومتتات يمكتتو ال

أو ت تتتتتدس أو ت تتتتتمد كقتتتتتيس لياتتتتترد وليمؤسستتتتتة المريوماتيتتتتتة بتتتتتإ تالف أُتتتتتكالها 
  :(1)وأفبامها وتسمياتها وه   ي  النفو األت  

إو ذلتتتك يرنتت  أو يكتتتوو مت  تت  المريومتتتات  :Truthةيمتتة ال تتد   .1
ريومتات ومتع ظمالئت  ومتع المستتايديو  ادةاا    ترامي  مع م ادر الم

 . مو المكتبة

                                                           
مفمتتتد  تفتتت   بتتتد الهتتتادي.  أ الةيتتتات المريومتتتات  تتت  المكتبتتتات ومراكتتتظ المريومتتتات،  1

.43- 42.. .  (. ت  2)ُتاء 1.. . ،  ا3الرربية 
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أي يبتتتتتتتتتب أو ع يكتتتتتتتتتوو مت  تتتتتتتتت   :Toleranceةيمتتتتتتتتتة التستتتتتتتتتامح  .2
نمتا يرمتل  يت  إتافتة األ كتار الم تياتة  المريومات متفيظاا لاكتر مرتيو وا 
وأو يقبتتل كقيمتتة فتت  المستتتايد  تت  المريومتتات فتتت  لتتو  تتدها برختتهس 

 . يير مقبولة

إو الهتتدف متتو  تتدمات  :Individual Libertyةيمتتة الفريتتة الارديتتة  .3
المكتبتتتات والمريومتتتات هتتتو مستتتا دم المستتتتايديو  تتت  مستتتا يهس الارديتتتة 
ليف تتول  يتت  المريومتتات ومتتو  تتس  يتت  مت  تت  المريومتتات الرمتتل 
متتو أبتتل أو تستتتبيب  تتدمات المكتبتتات والمريومتتات لريبتتات وفابتتات 

 . المستايديو مو المريومات

القيمتتة تتريتت  بكتتل متتو المستتتايديو متتو  إو هتتذق : Justiceةيمتتة الرتتدل .4
إنهتتتا تتختتتمو اإلتافتتتة المتستتتاوية  ، المريومتتتات ومت  تتت  المريومتتتات

و كل المستايديو الي دمات المكتبية ليمستايديو كيهس وذلك يرن  أيخاا 
يبب أو يتيقوا أ خل نو ية ممكنة مو ال دمة وأو تتا  ال دمات دوو 

و التتتديو أو األ تتتل ومتتتا إلتتت   تبتتتارات م تتتل الستتتو أو البتتتنس أالنظتتتر ع
 .  ذلك

يبتب أو يرمتتل مت  ت  المريومتتات  يتت   :  Beautyةيمتة البمتتال  .5
إتافتتة المبمو تتات المايتتدم أليتترا  المترتتة والتريتتيس م تتل األ متتال ذات 
القيمتتتة البماليتتتة والاتتتو واأل متتتال التتتت  تستتتا د األ تتتراد  يتتت  التتتترويح  و 

  . األستمتاا

  :الخاتمة
ذي تقتدس  ت  هتذا البفت   تو دور مستؤول  المريومتات برد اإلستررا  الت    

 تتت  مراكتتتظ المريومتتتات والمكتبتتتات ألهتتتس التوتتتورات التكنولوبيتتتة الم تياتتتة التتتت  
د يت  الس المريومات أ بح مو الواخح  دس تمكتو المؤسستات المريوماتيتة 
الم تياتتة متتو البقتتاء بريتتدم  تتو التوتتورات إذا متتا أرادت ألهتتدا ها وأيراختتها أو 
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ولكتتتو إد تتتال م تتتل هتتتذق  ، لأتتتر  إرختتتاء م تيتتتف  ئتتتات المستتتتايديوتتفقتتت  
التكنولوبيتتا إلتت  المكتبتتات يبتتب أو ي تتافب  تأييتتر  متتل المكتبتت  أو مستتؤول 
المريومتتات متتو النظريتتات التقييديتتة  تت   تتي  الرمتتل واإلبتتراءات الانيتتة وتقتتديس 

إةامة ال دمات إل  ال ي  الفدي ة واإلستاادم مو تكنولوبيا المريومات وذلك ب
التتتدورات الم تياتتتة لمستتتؤول  المريومتتتات  يتتت  كيايتتتة التاا تتتل متتتع التكنولوبيتتتا 

ألنهتتا ةويتتة وةويتتة بتتداا إذا متتا ؛ الفدي تتة والتماُتت  مرهتتا و تتدس الوةتتوف أمامهتتا 
أرادت أو تتتتد ل بتتتدراو المكتبتتتة دوو موا قتتتة المكتبتتت  لتتتذلك يبتتتب أو يترامتتتل 

مها ل دمتتة مكتبتتت  ةبتتل مرهتتا برفابتتة  تتدر ويتاا تتل مرهتتا ويفتويهتتا ويستتت د
المريومتتات الرمتتل  يتت  اإلن تتراو  تت   لناستت  وكتتذلك  يتت  المكتبتت  أو مستتؤو 

بتتترامت التريتتتيس المستتتتمر لمتتتا لهتتتا متتتو  ائتتتدم كبيتتترم  تتت  إوتتتالا المكتبتتت   يتتت  
 . التوورات التكنولوبية الكبيرم
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Abstract 

 
 Development of Librarian's Role in the Past and 

Present 

 Sa'd A. Ismaeel
  

 Amār A. A.
 

 

 

       The Research deals with the administrative 

functions of the library administrators and the aims of the 

scientific administration in a library.  It also deals with the 

information specialist , his definitions , qualifications , 

function and responsibilities.  Then the research surveys 

the technological developments , their application in the 

libraries and their impact on the role of the information 

specialist.  Finally it comes up with the conclusion  that 

information specialist should cope with the new 

technological developments adopted in libraries in order to 

be able to retain his role and achieve the goals of the 

library in the information society.        
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