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Abstract 

The research sought to achieve the following objectives: Introducing the concept of electronic publishing, and 

to clarify the relationship of electronic publishing with education. As the problem of the study was to answer 

the question: What is the relationship of electronic publishing to education? And knowing its negative and 

positive impact on education, and to achieve the goal of the research, a descriptive and analytical approach 

was adopted. And the adoption of analysis and comparisons of previous sources and studies for the same topic 

of research to obtain study data, and the research has reached a set of results, most notably: that electronic 

publishing has a positive effect on the progress and development of the education process. 
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 مقدمة

تةةرثر العةةالم بثةةورة التكنولوجيةةا التةةي ارةةدثم الت يةةرات فةةي جمةة  

وزادت المعلومةةات والمعةةارف  وقةةد تةةدفقم سةةيول مجةةاالت رياتنةةا

مثيو , وأصبح المستقبو مرهةةون   انمو بشكو لم يسبق لهبالتوس  وال

وبثهةةا بكفةةاءة عاليةةة   واسةةترجاعها  تزان المعلومةةاختةة ا  بقدرتنا علي

فةةي   والةة س سةةاهم  النشةةر اإللكترونةةيفجاء عصر    وفاعلية مطلوبة.

عملية التحول نحو مجتم  المعلومات بما ينتجه لنا من قدرات فائقةةة 

والبث للمعلومات وه ا الت يير لن يكون     في االختزان واالسترجا 

المدرسةةة   يمتةةد إلةة أط بةةو  فقةة ر  أثره علي مؤسسةةات الطباعةةة والنشةة 

ً و  .الجامعة والمكتبة والمنزل أيضا

بةةدأت ثةةورة النشةةر وللنظةةر فةةي تةةارير النشةةر اإللكترونةةي فقةةد 

م  ثالث شةةركات قامةةم بثرةةداث ت ييةةرات   1984اإللكتروني عام  

هائلةةة فةةي صةةناعة الحاسةةبات وهةة ه الشةةركات هةةي ابةةو والةةدو  

يوتر الشخصةةي مبلكوادوب، فقد طورت ابو جهاز ماكنتوش، وهو ا

،   وفقةةدمم وبوسةةم سةةكريبم  يأما شةةركة ادوبةة روني،  نشر اإللكتلل

تفهمهةةا طابعةةة الليةةزر   إخراجةةاوهي ل ة طباعية لوصف الصفحات  

 ،رافيكيةةةجإلنتاج أشكال الحروف المختلفة والنصوص والعناصر ال

وبعةةد عةةامين مةةن مهةةور كمبيةةوتر ومةةاكنتوشو إلةةى النةةور، قامةةم 

اسةةتخدام  ليةةتم تقنةةين ،اسةةبها الشخصةةير قبةةثطال بةةي ام   آسشركة  

ي مةة  بدايةةة اسةةتخدام كمبيةةوتر )دو ( , أجهزة الكمبيةةوتر الشخصةة 

وعلى الرغم من أن ودو و كانم تعاني عيةةا الةةبطء النسةةبي لكةةي 

فةةي إطةةالق   بدأواتلحق بالنشر اإللكتروني، فثن صانعي البرمجيات  

كرو ايومةة آس بةةي إم ومتوافقةةة مةة     (كمبيةةوتر)إصدارات تتوافق م   

 ]1[  سوفمو

فةةي التكنولوجيةةا وتطبيقاتهةةا واسةةتخدامات وبةةدأ التسةةار  بةةالتطور 

التطور والتوس  في النشر   ه ا  رافقأهمها التعليم؛ فقد    عدة  مجاالت

توضح عالقة النشةةر االلكترونةةي وفي ه ا البحث سيتم  ،  اإللكتروني

ب يةةووعبالتعليم ابتداًء من المدرسة وانتهاًء في الجامعة، ومعوقةةات 

 اق  العربي للنشر االلكتروني.روني، والوتكالنشر االل

 مشكلة البحث

والضةةرورة الحاجةةة  من  وان بدأ عصر النشةةر االلكترونةةي مهةةرت  

التساؤل وتتمثو مشكلة البحث في  التعليماستخدام ه ه التقنية في  الى

 بالتعليم؟ النشر االلكتروني عالقةما  ي:االت

 

 أهداف البحث

 :ىيهدف البحث إل

 .لكتروني بالتعليمشر االنلاعالقة توضيح  -

ومعوقاتةةةه  تسةةةليط الضةةةوء علةةةى النشةةةر االلكترونةةةي -

 .زاتهيومم

 أهمية البحث

اسةةتخدام يضةةيفها  الفوائةةد التةةي  المميةةزات وتكمن أهمية البحةةث فةةي  

ريةةث وان هنةةا  عالمنةةا العربةةي  فةةي    التعلةةيم  فةةي  النشر اإللكتروني

الت اجةة مني فةةي جميةة   روكتمعوقات تحول دون است الل النشر االل

لمواكبةةة التطةةور أهميةةة كبيةةرة    أصةةبح موضةةو  البحةةثله ا  العلم و

 .التكنولوجي

 منهج الدراسة

 لتحليلي.االمنهج الوصفي  يعتمد البحث على

 مصادر البحث: 

 ة:على المصادر االتي عتمد البارثأ 

إليةةه الدراسةةات   ما توصةةلممقارنة  عرض  نتائج تحليو و -

 .سهنف السابقة في المجال

 .نفسه لمجاليات في ارودالكتا وال -

االنترنةةةم, وقواعةةةد البيانةةةات العالميةةةة فةةةي الجامعةةةات  -

 والمراكز واألبحاث.

 

 مفهوم النشر االلكتروني -1

  النشر اإللكتروني والتكنولوجيا .1.1

المةةوارد الماديةةة التكنولوجيةةا ومجموعةةة  :  النشر اإللكترونةةيبيقصد  

تضةةم   تافةة افر لديةةه ملتةةوت  والبشرية التي تسمح للمستفيد الفةةرد بةةرن

ص واإلطارات والصةةور والرسةةوم فةةي مسةةتند وارةةد يتميةةز النصو

بجودة عاليةةة فةةي مررلتةةي اإلدخةةال واإلخةةراج , وتشةةتمو المةةوارد 

المادية والبشرية في نظةةام النشةةر اإللكترونةةي علةةى الحاسةةا ا لةةي 

والطابعةةات وبةةرامج النشةةر اإللكترونةةي وجهةةاز الماسةةح الضةةوئي 

والنظام الصةةوتي الةة س   والفاكسميلي  تنقو اإلشاراو  ديوالموديم لتع

يتيح الوصول إلى العديد من مصادر المعلومات المسموعة وأخيةةراً 

 [2]المستفيد الفرد المتمر  على استخدام تلك لتكنولوجيا
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يرتبط مفهوم النشر اإللكترونةةي بالتكنولوجيةةا الحديثةةة للمعلومةةات و

النشةةر صةةفة  لةةىع خاصةةة الحاسةةبات االلكترونيةةة فهةةي تضةةفى

يث تستخدم ه ه التكنولوجيا في عمليات إنتاج وسةةائو لكترونية رالا

لقةةد رقةةق نظةةام وتةةداول ,  ف وتجهيز وتوزيةة   يمن ترل  كافة  المعرفة

النشر اإللكتروني التفاعو المباشر بةةين المسةةتفيد والناشةةر والمؤلةةف 

فضالً عن توفير طاقةةة اختزانيةةه مرتفعةةة مةة  انخفةةاض فةةي التكلفةةة 

 ا العقةةد اسةةتخدام الحاسةةبات ، ريث شهد ه    ي االسترجا ف  عةوسر

في إنتاج المطبوعات خاصة الكشةةافات ومةةا تطلبةةه ذلةةك مةةن إنشةةاء 

قواعد بيانات في وسائط مم نطة ثم اسةةتخدام الحاسةةا فةةي التوزيةة  

 اإللكتروني لألعمال الببليوجرافية المحسنة .

 تعريف النشر االلكتروني: .1.2

  ]3[منها:عدة  اتيفوللنشر اإللكتروني تعر

 :  Fancasterتعريف  

ال س يرس أن مصطلح النشر اإللكتروني يمكن تفسيره بشكو بسةةيط 

علي أن استخدام الحاسا ا لي والتجهيزات المرتبطة به ألغةةراض 

اقتصادية في إنتاج المطبو  التقليةةدس علةةي الةةورق , كمةةا يةةرس أنةةه 

وعيةةة ألا يمكةةن تفسةةيره بشةةكو أكثةةر تعقيةةداً علةةي أنةةه اسةةت الل

ذلك الحركة والصوت فةةي إنشةةاء أشةةكال جديةةدة ية بما في  نوراإللكت

 من المطبوعات.

 :Springتعريف  

ريث يرس أن النشر اإللكتروني هةةو االختةةزان الرقمةةي للمعلومةةات 

في شكو وثيقة ذات بناء معين تمكين مةةن إنتاجهةةا فةةي شةةكو نسةةخة 

علةةي   موشةةتورقية كمةةا يمكةةن عرضةةها إلكترونيةةاً , وهةة ه الوثيقةةة ت

أو رسوم أو صور يتم توليدها عن طريةةق في شكو نصي    تمعلوما

 استخدام الحاسا ا لي.

 وهنا  مالرظتان يمكن استخالصهما من المفاهيم السابقة :

ة مفادهةةا أوالً : أن تعريف النشر اإللكتروني يتضمن مقول

ة في ه ا المصطلح تشمو كالً من أن التكنولوجيا المستعمل

 .  شرالطباعة والن

وجيا تتحدى المجاالت التقليدية لهاتين ه التكنول ه  ثانياً: أن

العمليتين ريث توس  وت ير وأرياناً تةةدمج الخطةةوط التةةي 

 بينهما.

 

 [3]الوجوه العديدة لمفهوم النشر اإللكتروني

لقد أطلق مصةةطلح النشةةر اإللكترونةةي و لوصةةف نظةةم تركةةز علةةي 

لةةي  اهزة الحاسا  أجد  اختزان وبث المعلومات م  تقديمها علي أر

VDT " Visual Display Terminal "  أو أنهةةا الةةنظم التةةي

 Handيكون فيها المنتج النهائي لها هو الوثيقة التقليدية المطبوعةةة 

Copy   ورديثاً شمو المصطلح النظم التي تختزن المعلومات علةةي

 وعاء عالي الكثافة في االختزان.

 : يالنحو االتي علكن اإلشارة إليها وه ه األجهزة يم

قواعةةد المعلومةةات علةةي الخةةط المباشةةر: ريةةث أمكةةن  -أ

استخدام الحاسبات ا لية في تزويةةد المسةةتفيدين بثمكانيةةة 

الوصةةةول إلةةةي المعلومةةةات مةةةن خةةةدمات مماثلةةةة فةةةي 

المعلومات. ك لك عن طريق الفيةةديو تكسةةم والتلتكسةةم 

وهةةةي أنظمةةةة تفاعليةةةة تسةةةاعد علةةةي دخةةةول خةةةدمات 

ارات مةةن خةةالل إشةة   لزة إلي المنةةانيروالمعلومات اإللكت

أو عن طريةةق التليفةةون   FMأو عن طريق    (تليفزيونية)

 العادس أو من خالل األلياف البصرية.

قواعةةد بيانةةات ذات الةةنص الكامةةو عةةن طريةةق اسةةتخدام  -ب

CD.Rom  و األقراص الليزرية و 

تكنولوجيةةا تعتمةةد علةةي الحاسةةبات ا ليةةة فةةي صةةناعة  -ج

 الطباعة التقليدية .

 

 ني: ورتالنشر اإللك لكاأش .1.3

 CD.Romطة  اسالنشر بو -أ

اضح في األسواق . ريث يرس ه ه األقراص تزيد بشكو و

المعلومةةاتي الوسةةيلة الوريةةدة للتحميةةو    البارثون أنهةةا تعةةد

 بكفاءة عالية. اإللكتروني وهي تستعمو

ولكن يوجد سؤال يتعلق باستخدام ه ه األقراص وكثيراً ما 

األقةةراص   رهو هو ستسةةتمو  هميطرره البارثون في أبحاث

 سوف تستبدل ب يرها ؟أم 

 الكتا الدراسية الجامعية : -ب

فةةةي مجةةةال الطبةةة   Magrow Hillيوجةةةد مشةةةرو  

اإللكتروني وهو مشرو  رائد في نظر البارثين وهو نظام 

لطب  أجزاء من الكتةةا الجةةامعين إلكترونيةةاً. وهةةو يسةةمح 

ء زالألستاذ الجةةامعي باختيةةار وتنظةةيم فصةةول أو مةةن أجةة 

 ر معين.رقمفصول لخدمة 

 دوريات إلكترونية فقط من  البداية -ج
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الدوريات التي تصدر إلكترونياً من  البداية وليس بالطريق 

المزدوج إلكتروني ومطبةةو  هةة ه الةةدوريات اإللكترونيةةة 

عهد وال يمكن الحكم عليهةةا من  البداية هي مازالم رديثة ال

فضةةالً عةةن . لبةةارثين طة المةةؤلفين والقةةراء وااسةة إال بو

 ولة عن النشر والتوزي .المسؤ تاطالسل

ويتوق  أن تنمو ه ه الدوريات مسةةتقبالً بةةو أن تكةةون هةةي 

السائدة ولكن ه ه الرؤية قد أثارت لةةدس الناشةةرين مشةةكلة 

 تحويو الدوريات الورقية إلي التوزي  اإللكتروني . 

 

 عالقة النشر االلكتروني بالمكتبات -2

 [4]تابعلي المكت يونترلكأثر استخدام النشر اال .1.1

تعاني المكتبات من أزمات مالية في الوقم الةة س يتزايةةد  -أ

الطلا علا خدماتها له ا يجا أن ينظر للمكتبةةات علةةي 

أنهةةا جةةزء مةةن المجتمةة  األكبةةر الةة س يشةةمو المنتجةةين 

والمةةوزعين للمعلومةةات المطبوعةةة وغيةةر المطبوعةةة 

ر رثالبارثين والمعلمين ألن أس مكتبة سوف تتةة   فضال عن

المؤسسةةة أو الهي ةةة األم التةةي ي تحدث في  تلابالت ييرات  

 تقوم المكتبة بخدمتها.

ك لك يشةةير الخبةةراء إلةةي أنةةه فةةي المسةةتقبو سةةوف يحةةاط 

الشخص في منزله برجهزة سوف تكون قةةادرة علةةي تلبيةةة 

يتجةةاوز خةةدمات تةةه وارتياجاتةةه المعلوماتيةةة بشةةكو طلبا

 المكتبات التقليدية.

شةةةر ولوجيةةةا الننكتالجديةةةدة و  يةةةاوجإن إدخةةةال التكنول -ب

اإللكتروني و في المكتبات سوف يجعو من الممكن تقديم 

الخةةدمات بةةو ويمكةةن زيةةادة مةةدس هةة ه الخةةدمات وفقةةاً 

 للمصادر المالية المتارة.

أن إدخال التكنولوجيا الجديدة لةةن يكةةون بةةال مشةةاكو ألن  -ج

هةة ه المشةةاكو تنبةة  مةةن الت ييةةر الةة س يةةرتي علةةي نظةةام 

إدارة فعالة للت يير يجا إيجاد    ا مستقر . له  بقساتقليدس  

 الجديد.

في النظام اإللكتروني توجةةد المعلومةةات التةةي تقةةدم عةةن  -د

 (الفيديو تكس والتليتكسةةم)طريق األجهزة الصديقة مثو  

وهةةي تقةةدم خةةدمات للجمهةةور العةةام مةةن خةةالل أجهةةزة 

ال س ال يحتاج  (التليفزيون والتليفون)مرلوفة وعادية مثو  

الخةةدمات المعلوماتيةةة   . وهي بهةة ه  اهبيرة لتش يلك  رةلخب

 تكون قد تجاوزت المكتبات التقليدية.

أن تقديم خدمة المعلومةةات عةةن طريةةق الحاسةةبات ا ليةةة  -ه

يحتاج إلي خبرة القائمين علي استخدامها من اختصةةاص 

 المعلومات الست اللها االست الل األمثو والفعال.

 اليةةة فةةي دنيةة ا ت يتوقةة  الخبةةراء فةةي مجةةال الحاسةةبا -و

سةةتخدام خةةدمات اإلعةةارة بزيةةادة فائقةةة ولةةن المعلومات ا

تقتصر طلبات اإلعارة من المكتبات علي المواد التقليدية 

بو ستزيد علي المواد السمعية والبصرية ومواد الحاسا 

ا لي . له ا يجا علي القائمين علي المكتبات أن يفكروا 

 .ن التقليديةاكمفي مواجهة ه ه الطلبات خصوصاً في األ

سةةتقو مقةةدرة المكتبةةات علةةي االسةةتجابة للطلبةةات مةةن  -ز

مقتنياتها وذلك ألسباب مالية ول لك سةةتزيد الطلبةةات مةةن 

 خالل الشبكات الرسمية وغير الرسمية.

يجةةا تةةوفر المعلومةةات الجاريةةة علةةي مقتنيةةات المكتبةةة  -ح

وجعلهةةا متارةةة علةةي أوسةة  نطةةاق كمةةا أن التعةةاون بةةين 

 أمراً ضرورياً. دعالمقتنيات ير ياالمكتبات في اخت

البد من تطوير الدوريات األولية المنشورة آلياً علي أمو  -ط

 إيجاد إمكانيات بديلة.

هنةةا  اتجةةاه لميكنةةة المكتبةةات بحيةةث تشةةمو التزويةةد  -ي

والفهرسة في نظام مورةةد وبالتةةالي يقلةةو تكةةرار مجهةةود 

 أخصائي المكتبة.

هي تقديم   بةكتإردى مميزات النظام ا لي الهامة في الم -ك

ديثة والتي تساعد علي اتخةةاذ القةةرارات صائيات الحرإلا

 اإلدارية.

البد من وضةة  وتطبيةةق معةةايير كافيةةة ومقبولةةة بشةةكو  -ل

 منتظم لتبادل الخدمات آلياً مثو تبادل اإلعارات .

تتطلا األنشطة الجديدة المعتمةةدة علةةي الحاسةةا ا لةةي  -م

ت مةةالووأجهزته التي تعمو علةةي توصةةيو الوثةةائق والمع

 ً ا إعادة النظر في البناء التنظيمي كو ه ا يتطل  إلكترونيا

 والمادس للمكتبات.

يجةةا العمةةو علةةي تطةةوير مهةةارات أخصةةائي المكتبةةة  -ن

تخدام الحاسا ا لةةي فةةي ليتناسا م  التقدم الهائو في اس

 وسيلة للحصول علي المعلومات.المكتبات بصفته 

تدريس   ية طيجا علي القائمين علي التعليم االهتمام بت -س

دة ضةةمن المنةةاهج التعليميةةة الخاصةةة وجيةةا الجديةة لونالتك

 بالمكتبات.
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البد من االهتمام في مجةةال المكتبةةات بةةالتعليم المسةةتمر  -ع

 رتى يتم االطال  علي كو ما هو رديث.

ضةةةرورة تشةةةجي  البحةةةوث وجهةةةود التطةةةوير نحةةةو  -ف

التكنولوجيا الحديثة بهدف تقديم خدمات اكثر فاعليةةة فةةي 

 كتبات.لمواالمعلومات 

 

 مكتبة المستقبلل تاعتوق .1.2

تشير الدراسات في مجال المعلومةةات إلةةي ازدهةةار واضةةح وتطةةور 

وفةةي التحةةول الواضةةح مةةن المجتمةة    ،كبير فةةي النشةةر اإللكترونةةي

الورقي إلي المجتم  الالورقي , وك لك في انتشار الوسائط المتعددة 

اختةةزان   فةةية  , وابتكار وسائط جديدة أكثر قدرة من الوسائط الحاليةة 

 اعها.مات واسترجولعالم

فةةي   اواضح  اوسوف يشهد القرن الحالي و الوارد والعشرين و ت ير

أشكال المكتبةةات وغيرهةةا مةةن مرافةةق المعلومةةات فلةةن تقةةا  قيمةةة 

المكتبة بحجمها أو فخامتها وإنما بمقدار مةةا تسةةهم بةةه مةةن جهةةد فةةي 

ن أ همبعضةة ت لخدمة مختلةةف األغةةراض. بةةو يةةرس تش يو المعلوما

ل ألنةةه لةةيس المهةةم هةةو اقتنةةاء سةةوف يتضةةاء تابةة أرجةةام المكت

المعلومةةات وإنمةةا هةةو مةةدس تةةرثير هةة ه المعلومةةات فةةي األنشةةطة 

بعضةةهم أن العنصةةر . أكثةةر مةةن ذلةةك يةةرس  كافةةة  المحيطة باإلنسان

 ول عن إدارة المعلومات سوف يختلف هو ا خر.البشرس المسؤ

 وأمةةن المنةةزل  ونرثتتم إدارة المعلومةةات كمةةا يةةرس البةةاكةة لك سةة 

 في الطائرة أو في أس مكان. السيارة أو

ويقةةال أن اإلنترنةةم سةةوف يتطةةور بشةةكو أكثةةر تعقيةةداً وقةةد تنشةةر 

مشةةكالت أخالقيةةة بسةةبا الصةةرا  علةةي المعلومةةات بةةين المنةةتج 

والمستهلك . سوف تكون المنافسة بين الدول قائمة علي المعلومةةات 

دودة حةة م مةةات هةةي ا نلومعبالدرجة األولي بمعني أن مجتمعةةات ال

في المستقبو سوف تتزايد بسبا التنةةافس الةة س سةةوف يظهةةر ولكن  

واضحاً بسبا المعلومات .كو ه ا سوف يةةؤدس وال شةةك إلةةي ت يةةر 

  [4]في شكو المجتمعات.

 

 مجاالت النشر اإللكتروني -3

مجةةاالت النشةةر اإللكترونةةي مةةن أهةةم الخةةدمات التةةي تقةةدمها  دتعةة 

  [2]:للمستفيدين وهى كآالتي

 ية :اث العلمحبنشر األ -1

ن إلةةي تةةوفر تلةةك المةةواد تحةةم أيةةديهم أثنةةاء  يحتاج الطلبة والبةةارثو

بحثهم مهما كانم أماكن تواجةةدهم والنشةةر اإللكترونةةي يسةةهو ذلةةك 

من المؤلف مباشرة أو مما يعةةرف  عن طريق الحصول على المواد

 فعلةةى سةةبيو  (Electronic Archives)باألرشةةيف اإللكترونةةي 

رسةةالة  ق  دكتور مةةا للحصةةول علةةى ئ زيارة موراقثال يمكن لللما

الةةدكتوراه التةةي كتبهةةا والمنشةةورة إلكترونةةي علةةى الموقةة  بصةةي ة 

PDF . 

 والم كرات :  Lecture Notes  نشر أوراق المحاضرات -2

يمكن ألسات ة الجامعات نشر أوراق محاضراتهم إلكتروني ليحصو 

 . معلى اإلنترنة ت من مواق  األسا عليها الطلبة 

في ه ا السياق تحتوى العديد من المواق  فةةي شةةبكة اإلنترنةةم علةةى 

محاضرات متعلقة بالمقررات التي يقوم أسةةات ة الجامعةةات   أوراق 

 أيضاً . PDFبصي ة أل  بتدريسها ومنشورة

 نشر الكتا والمراج  األكاديمية : -3

مرجةة   اءشةةرالنشةةر اإللكترونةةي ال يحتةةاج البارةةث إلةةي  باسةةتعمال

البريد وال يحتاج إلي أن يطلا مةةن زميةةو فةةي بلةةد  طريق نعمعين 

البارةةث الحصةةول يسةةتطي  هةة ا  آخر أن يصور لةةه المرجةة  ريةةث 

 إلكترونياً .عليه 

من أمثلة شركات النشةةر المتخصصةةة فةةي النشةةر األكةةاديمي والتةةي 

 Free-Bedford manاإللكتروني مجموعةةة   اتجهم نحو النشر 

and worth publishing Group     . 

وتةةزود  Text Booksه ه المجموعة كانم تنشر الكتا األكاديمية 

مرافقة للكتا , ه ا األسلوب م  أنه   CDالكتا برقراص مض وطة  

الزبةةائن آال أنةةه يزيةةد مةةن تكةةاليف النشةةر ,  يج ب عةةدداً أكبةةر مةةن 

 فقامم الشركات باالنتقال إلي النشر اإللكتروني فرارم تنشر كتبها

إنترنم وال يمكنةةه  الا الكتاب من يشترى الط ثيحاإلنترنم ب لىع

 االطال  علية إال بعد الدف  .

به ه الطريقة قللم الشةةركات مةةن التكةةاليف وتحولةةم طريقتهةةا مةةن 

 إلي )وز  ثم د  المشترى يطب  ( )اطب  ثم وز  (

 : (Technical Manuals)نشر األدلة التقنية  -4

مةةن أمثلةةة والتنقةةيح ,    وثيةةرة التعةةديك  ونوهي منشورات عادة ما تك

 Aviation Inspectorاألدلةةةة التقنيةةةة المنشةةةورة إلكترونيةةةاً 

Handbook مجلدات مكون  ةعلى شكو ثالث ه ا الكتاب ال س يرتي

 صفحة . 6000من اكثر من 

إلي عهد قريا كان ه ا الكتاب يةةوز  ورقيةةاً علةةى المفتشةةين الةة ين 

يةةران طلاتقةةوم إدارة ث ريةة مفةةت, ,   2400يصةةو عةةددهم إلةةي 

راليةةة بكتابةةة الكتةةاب  وتصةةميم الرسةةوم ثةةم يرسةةو إلةةي مكتةةا الفيد
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الةة س يقةةوم  Government Printing Officeالطباعة الحكومي 

 بطباعته وتنسيقه وهو أمر مكلف جداً.

ذلةةك فةةثن فتةةرة إعةةداد الكتةةاب التةةي تسةةت رق شةةهرين أو   فضال عن

مةةات ولعجون إلةةي المتةةايحثالثةةة تمثةةو مشةةكلة ريةةث إن المفتشةةين 

 فرة بين أيديهم متي أرادوا ذلك .امتو Up-to-Dateة الحديث

ال يعنى فقط تةةوفيراً لتكةةاليف الطباعةةة   PDFأن تحويو الكتاب إلي  

 والتوزي , بو يعني أيضاُ رالً لمشكالت تنظيمية .

فمحتويات الكتاب دائمة الت يير ريث أن األنظمة والقوانين الخاصة 

 .والتحديث  رييدائمة الت   انيربصناعة الط

للكتةةاب علةةى   Updatesفي ه ا السياق يسةةتلم المفتشةةون تعةةديالت  

 شكو م ات الصفحات كو عام.

قديماُ كانم ه ه التعديالت ترسو إليهم بالبريد اإللكترونةةي فيضةةطر 

األوراق القديمةةة مةةن   إلي طباعتهةةا وفةةتح المجلةةدات وأزالةةةالمفت,  

مفةةت, رتةةى أن ال  اهةة نالجديةةدة مكاق  راالمجلد المطبو  ووضةة  األو

 كان يقضي ساعات أسبوعيا لتعديو مجلداته  وتحديثها .

 PDFأما ا ن فالكتا المعدلة المنقحة توض  علةةى الويةةا بصةةي ة  

ثةةم ترسةةو إلةةى المفتشةةين  Up-to-Dateفرت التعةةديالت امتةةي تةةو

رسةةالة بالبريةةد اإللكترونةةي تخبةةرهم بوجةةود تعةةديالت ويةة كر لهةةم 

 ديالت عتلتوجد فيه ا  سالالموق   

 : (Print on Demand)أنظمه الطب  عند الطلا  -5

 print on demandيساعد النشر اإللكتروني على تصميم أنظمةةة 

في الشةةركات التةةي تصةةدر وثةةائق متفرقةةة تحةةوى معلومةةات دائمةةة 

التحديث مثو المعلومات الخاصة بالسل  التجارية , فبدالً من طباعة 

الزبةةائن , يةةتم  المةةومفين أو ىوتوزيعهةةا علةة ة تةةرهةة ه المةةواد كةةو ف

وضةةعها علةةى الويةةا وبثمكةةان المةةومفين أو الزبةةائن النفةةاذ إليهةةا 

 أرادوا ذلك رسا طلبهم .ما يريدون متى  وطباعة

 

 مزايـا النـشــر اإللكتــرونــــي -4

الةةرغم مةةن القناعةةة لةةدى الكثيةةر بةةرن متعةةة القةةراءة ال على  

اءة مةةن رقةة للةةورقي وأن اا  ابتتحقق إال بةةاالطال  مةةن الكتةة 

 ات الكمبيوتر أو الكتاب اإللكتروني ال تحقةةق ال ةةرضشاش

إال أنه يجا أن ترخ  في عين االعتبار المزايةةا الفائقةةة   نفسه

 التي يحققها النشر اإللكتروني 

بالنسبة للناشةةرين ويمكةةن تخلةةيص هةة ه المزايةةا فةةي النقةةاط 

  [3]التالية:

 ظكترونةةي نالرةة لاإلانخفاض تكلفه النشر: فةةي النشةةر   .1

تكلفةةة الطباعةةة علةةى الةةورق والتجليةةد  انعةةدام وجةةود

والت ليف للناشر م  وجود تكلفة زهيةةدة جةةدًا للطباعةةة 

ألقةةراص الليةةزر وتكلفتهةةا ال تقةةارن بتكلفةةه طباعةةه 

 الكتا وخاصة المجلدات الكبيرة والموسوعات.

ل تكلفةةه التخةةزين والشةةحن: إن  تكلفةةة تخةةزين تضةةاؤ .2

نةةة بالنسةةر راقرقيةةة ضةةخمة ملوا  ونقو وشةةحن الكتةةا

التةةي يةةتم  كترونيةةة سةةواء علةةى أقةةراص الليةةزر أماإلل

 تحميلها من خالل المواق  والبوابات اإللكترونية,

عةةدم الحاجةةه لمةةوزعين: فةةي رالةةة تسةةويق وتوزيةة   .3

المحتةةوى اإللكترونةةي مةةن خةةالل البوابةةات والمواقةة  

ة النهائي فال راج  تعموتكون العالقة بين الناشر والمس

ء وتحميةةو المحتةةوى ن ويةةتم شةةرايعزكالء وال مةةولةةو

اطة بطاقةةات سةة باشرة مةةن اإلنترنةةم ودفةة  قيمتةةه بوم

ا يسةةاعد علةةى تخفةةيا سةةعر المسةةتهلك االئتمةةان، مةة 

 وتشجي  شراء كميات كبيرة.

اإلنتشةةةار:إتارة المحتةةةوى اإللكترونةةةي مةةةن خةةةالل  .4

اإلنترنةةم يعنةةي السةةرعة الفائقةةة فةةي النشةةر وإمكانيةةة 

بمجةةرد الم، وذلةةك  عةة لاأس مكان في  ي  ف  الحصول عليه

وبدون وجود أس رةةواجز نشره على الموق  أو البوابة 

مةةا يتةةيح فةةتح أسةةواق كثيةةرة يصةةعا الوصةةول إليهةةا 

 بالطرق التقليدية والنشر الورقي.

ريةةث يةةتم االسةةتفادة مةةن ائةةق تسةةويق مبتكةةرة: طر .5

محركةةات البحةةث وطةةرق التسةةويق اإللكترونةةي فةةي 

ى موقةة  لةة إ نةةي واإلشةةارةروكتالتةةرويج للمحتةةوى اإلل

 جده على اإلنترنم والناشر ال س يقدمه.توا

االستمرارية: فالكتاب اإللكتروني ال تنف  طبعاتةةه مةةن  .6

 ال تتوفر في الكتاب الورقي  ةالسوق وهى ميز

سةةرعه إعةةداد الصةةادرات الجديةةدة: نتيجةةة لسةةهوله  .7

اإلضةةافة والتعةةديو والحةة ف للمحتةةوى اإللكترونةةي 

فتةةرات  يفةة  طبعةةه للكتةةابن مةة  يمكةةن أصةةدرا أكثةةر

 اربه.متق

المحافظةةة علةةى البي ةةة: مةةن خةةالل الحةةد مةةن التلةةوث  .8

 الناتج عن نفايات تصني  الورق
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محتةةوى اإللكترونةةي بالمزايةةا أمةةا بالنسةةبة للمسةةتخدم: فيتمتةة  ال

 ة:االتي

ا  .1 سهولة البحث في داخو المحتوس ومعالجته إلكترونيةةً

 بالقص واللصق والتعديو واإلضافة.

جةةةزاء التةةةي يرغبهةةةا لأل ةعةةة طباكانيةةةة الإمد وجةةةو .2

 نسخة ورقية.المستعمو رتى يتمت  بقراءتها بصفتها 

فر  إمكانية تقديم االوسائط المتعددة: ريث تتو  استعمال .3

المحتةةةوى فةةةي صةةةورة برنةةةامج تفةةةاعلي بالصةةةوت 

والصورة والرسوم المتحركةةة والفيةةديو ترتفةة  القيمةةة 

فائةةةدة ل رةوالفائةةةدة الحقيقيةةةة للمحتةةةوى بدرجةةةة كبيةةة 

زة تظهةةر بوضةةو  فةةي القصةةص وه ه المي  مدخالمست

والمنةةاهج التعليميةةة والموسةةوعات العلميةةة وغيرهةةا 

 الكثير من المؤلفات.

إمكانية التعرف على معانى الكلمةةات والمصةةطلحات:  .4

وذلةةةك مةةةن خةةةالل الةةةروابط المتصةةةلة بةةةالقواميس 

 والمعاجم.

سةةهولة اسةةتخدام المحتةةوى اإللكترونةةي فةةي التعلةةيم  .5

ومراكز التةةدريا   والجامعات   رايا: في المددرلتوا

ريث يتةةيح للمةةدر  واألسةةتاذ والمةةدرب تنةةاول مةةادة 

المحتوى بصورة أسهو وأيسر في التحضير  والشر  

في المبحةةث، كمةةا يسةةهو تبةةادل الةةدرو  المعةةدة بةةين 

المعلمةةةين واألسةةةات ة الكترونيةةةا مةةةن خةةةالل شةةةبكة 

 اإلنترنم.

ج الكتةةةاب تةةةايحتةةةوفير الحيةةةز المكةةةاني: ريةةةث ال  .6

للتخةةزين   تروني الةةى رفةةوف أو مسةةارات كبيةةرةكلاإل

 ألةةف صةةفحة 500ر يمكن أن يتس  لعةةدد فقرص الليز

 من النصوص.

على   ةالنشر ال اتي: يستطي  المؤلف نشر عمله مباشر .7

للتعامةةو مةة  دور  ةالموقةة  الخةةاص بةةه دون الحاجةة 

 النشر.

 

 العربيفي العالم  اإللكترونيالنشر  -5

جديةةد للتفكيةةر فيمةةا خلةةق أسةةلوب    يفةة روني أيضاً  كتلأسهم النشر اإل

أداة أجهةةزة الكمبيةةوتر فةةي عةةالم اليةةوم بصةةفتها  يمكةةن أن تقةةوم بةةه

لالتصاالت بدالً من كونه أداةً للحساب والعدّ أو وسيلة لعمةةو قاعةةدة 

بيانات وقةةد أدى مهةةور الحاسةةبات ا ليةةة ودخةةول وسةةائو اإلعةةالم 

 لاجةة م ات وغيرهةةاشرونواالتصال المطبوعة من صحف ومجالت 

اتجاهةةات وتكنولوجيةةات مبتكةةرة فةةي   النشر اإللكتروني، واسةةتعمال

التعبير الفني باستخدام رروف النصوص والعنةةاوين والصةةور إلةةى 

وجةةود أسةةاليا جديةةدة ومسةةتحدثة فةةي التصةةميمات الطباعيةةة وقةةد 

وصلم ه ه التكنولوجيا عالمنا العربي واصبحم متارةةة فةةي جميةة  

  [5]تروني.كلفي النشر االم دمتطبيقاتنا واستخ

يوجةةد عةةدد مةةن  المكونةةات األساسةةية لنظةةام النشةةر اإللكترونةةي

المكونات األساسية التي تكون في مجملها نظام النشةةر اإللكترونةةي، 

وه ه المكونات هي جهاز الكمبيوتر، وشاشة العرض المرئي، وآلةةة 

ن  المسةةح الضةةوئي، والطابعةةة، ول ةةة وصةةف الصةةفحة التةةي تمكةةّ 

شةةكال وطباعةةة العناصةةر الحةةروف واأل  فصةة مةةن إنتةةاج و  عةابالط

 ال رافيكية.

 

 النشر اإللكتروني العربي تحديات 5.1

النشر اإلليكتروني من اهم التقنيةةات المعاصةةرة التةةي تسةةهم فةةي   يعد

وقةةد فرضةةم  , تعمةةيم المعرفةةة وايصةةالها الةةي اس مكةةان فةةي العةةالم

 اافسةة نممية بصةةفتها العنية نفسها علي السارة اإلالصحافة اإلليكترو

مهةةور األجيةةال الجديةةدة التةةي ال   فضال عةةن  ,للصحافة الورقية  اقوي

 .[2]تقبو علي الصحف المطبوعة

ومن أهم مميزات الصحافة اإلليكترونية نقلها للنص والصةةورة معةةا 

لتوصيو رسالة متعددة األشكال واالرتفام بالزائر اكبر قةةدر ممكةةن 

ة مةةن إليكترونيةة  ةخسةة رونيةةة إلةةي نكتليرتةةي ال تتحةةول الجريةةدة اإل

كمةةا ان هنةةا  مميةةزات للقةةارئ االلكترونةةي منهةةا ,الصحف التقليدية

السرعة في معرفة األخبار ورصدها لحظة بلحظة علي العكس مةةن 

الصحف التقليدية التي تقةةوم بالرصةةد والتحليةةو للموضةةوعيات كمةةا 

عبةةر ء  واالتفاعةةو مةة  المةةادة المنشةةورة سةة   يتيح النشةةر اإلليكترونةةي

الكاتا عبر البريد اإلليكترونةةي أو عبةةر   مر أشق إلي النايلعإرسال ت

تصويا في مكةةان النشةةر ذاتةةه كمةةا تتةةيح   /نقد  /قراءة  /أدراج تعليق

والصةةحافة .للكاتا إن يرس ردود األفعةةال التةةي تحةةدثها كتابتةةه الةةر

ة الورقية والمطبوعة ولةةيس هنةةا  اإلليكترونية مكملة لدور الصحاف

صةةبح ا ن مةةن آليةةات نجةةا  تلةةك صةةرا  بينهمةةا اال أن التمويةةو أ

الصحف في شكلها الحديث وال س ينعكس بالتةةالي علةةي شةةكو وأداء 

الموق  من ريث تنةةو  اخبةةاره وتحةةديثها بةةين الحةةين وا خةةر اذ أن 

 ثقافة االنترنم اصبح لها جماهيرهةةا وشةةعبيتها وهةةي بازديةةاد علةةي

والصةةحافة اإلليكترونيةةة التةةي .العكةةس مةةن قةةراء الصةةحف والكتةةا

تستفيد مةةن ل ,تشهد ميالد مواق  كثيرة تواكبها زيادة في عدد زوارها
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األزمات التي تمر بها الصحافة التقليديةةة ومةةن بينهةةا الرقابةةة عليهةةا 

ومن  بعا المواد الصحفية من النشر و األزمات االقتصةةادية التةةي 

مةةا دفةة  الصةةحف التقليديةةة الةةي االهتمةةام م العربةةي ليمةةر بهةةا العةةا

بمواقعها االلكترونية علي االنترنم وتحديثها بصفة دورية فال البية 

من الصحف أصبحم تتجةةه إلةةي االنترنةةم واإلعةةالم الفضةةائي فةةي 

اال ان الصحافة اإلليكترونية لةةن تحةةو   ,    مو نزيف الخسائر الحالي

, من خاصة في عالمنا العربةةيمحو الصحافة الورقية مهما طال الز

فالنشر اإلليكتروني العربي مازال بعيةةدا عةةن مجةةاالت تطةةوير هةة ه 

التقنية التي يخشي من أن تجعةةو الثقافةةة العربيةةة بعيةةدة عةةن التةةرثير 

عنهمةةا فةةي الوقةةم  ألغنةةيأن الوسةةيلتين  علةةى الةةرغم مةةن .والتةةرثر

جموعة من وسيلة من وسائو التثقيف إال أن هنا  م  صفتهماالحالي ب

التحديات التي تواجه الصحافة اإلليكترونية فةةي العةةالم العربةةي مةةن 

بينها تواض  نسبة عدد مستخدمي اإلنترنم العرب قياسا إلةةي العةةدد 

وجةةود ضةةعف فةةي فضال عةةن    ,اإلجمالي للسكان في الوطن العربي

بعةةا العوائةةق  فضةةال عةةنالبنيةةة األساسةةية لشةةبكات االتصةةاالت 

ما أدس إلي تةةرخير فةةي االسةةتفادة   ,ية واالقتصاديةاالجتماعية والثقاف

علي سوق الصحافة   أثرت بشكو رئيس  ,شبكة اإلنترنممن خدمات  

ف صةةورها غيةةاب آليةةات التمويةةو فةةي مختلةة   فضال عن.االلكترونية

بصورة إعالنات ريث أن هنا  رالةةة مةةن   سواء كان تمويال ذاتيا أم

 فضةةال عةةن.ترنةةم بصةةفة عامةةةانعدام الثقة بين المعلن العربي واالن

نقص المحتوس العربي علي شبكة االنترنم يقف وراء عدم انتشةةار 

 ,الصحافة االلكترونية بصورتها الواضحة كماهي الحال في ال ةةرب

ال يةةزال عةةدد الصةةحف العربيةةة المطبوعةةة علةةي ورق يفةةوق   ك لك

بكثير عدد تلك المتوافرة الكترونيةةا علةةي االنترنةةم وعلةةي أقةةراص 

ة والمطرورةةة بكثةةرة ة فةةي عةةالم النشةةر  األخةةرىالمشةةكلة .جةةةمدم

تتمثةةو فةةي مفهةةوم رقةةوق النشةةر والملكيةةة الفكريةةة فقةةد  اإللكترونةةي

أصبح ه ا المفهوم من أكثر المواضةةي  غموضةةا وإبهامةةا فةةي رقبةةة 

كةةان مةةن الصةةعا فصةةو   ,فقبو مهور اإلنترنةةم  .النشر االلكتروني

ريث اتخ  سابقا كو   ,ال س يحتويه  الملكية الفكرية للنص عن الوسط

وكانم القةةوانين  ,من النص والفكرة شكال طباعيا يحفظ رقوق نشره

لكن الكثيةةر ت يةةر منةة  ذلةةك   .المطبقة به ا الخصوص واضحة نسبيا

ريث تستطي  أس فكرة ا ن التعبير عةةن نفسةةها فةةي وسةةائط   ,الوقم

 :'علي أسةة لة مةةن نةةو وتبقي األجوبة    ,متعددة ومختلفة في آن وارد

من يملك ذلك أو ذا ؟ أو لمن تعةةود األسةةبقية وهةةو يمكننةةا التحةةدث 

مثيةةرة لحةةوارات سةةاخنة ولةةم تعةةد  'ا ن عن شةةيء مملةةو  أصةةال ؟

ولكةةن األكيةةد أننةةا عنةةدما نبحةةث عةةن .المعايير به ا الوضو  السابق

بةةار يجا أن نرخ  في االعت  ,أجوبة ألس لة كه ه تتعلق بحقوق النشر

عالميةةة النشةةر اإلليكترونةةي والت ييةةرات العميقةةة التةةي أرةةدثها هةة ا 

ورتي تتضح الصورة أكثةةر يجةةا علينةةا   .النشر في المفاهيم السائدة

انتظار الزمن ليقوم بماعليه في صقو وبلورة مفاهيم وقوانين جديةةدة 

 .تتناسا م  متطلبات العصر التكنولوجي الحالي

  

 في العالم العربي االلكترونية الفجوة 5.2

يمةةر السةةوق العربةةي والعةةالمي فةةي مجةةال تكنولوجيةةا المعلومةةات 

بتحوالت سريعة وضخمة. ويتجه االقتصاد العةةالمي إلةةى مةةا يُسةةّمى 

. وتتجةةه جميةة  الةةدول العربيةةة إلةةى تبنةةي تقنيةةات باقتصةةاد المعرفةةة

  [4]تطوير أنظمتها التعليمية.و  التعليم اإللكتروني

عربية إلى سد الفجوة الرقمية، واللحاق بالركةةا وتتجه دور النشر ال

العالمي ريث يعمو الناشةةرون العةةرب رتةةى زمةةن قريةةا فةةي نشةةر 

الكتا الورقية فقط، ومةة  التطةةور العلمةةي والتقنةةي، وتطةةوير مهنةةة 

ق ائةة النشر بصفة خاصة، بدأ الناشر العربةةي يتحةةول إلةةى تنويةة  طر

امةةة أصةةبح ع النشةةر لتشةةمو النشةةر الةةورقي واإللكترونةةي، وبصةةفة

المعرفةةة عةةن   ، ومساهًما قويًا في نشركافة  نواعهموردًا للمحتوى با

ا يساهم في سد هةة ا الفةةراض الضةةخم للمحتةةوى طريق المعلوماتية، م

 اإللكتروني العربي واإلسالمي.

و –ويتفق هةة ا التوجةةه مةة  السةةعي الةةدائم والحةةرص الشةةديد   مةةن ق بةة 

المةةواطن العربةةي   على التواصو المعرفي والثقافي مةة   -جهات عدة

. ومن المعلوم أن ا لة التكنولوجية أصةةبحم كافة  بالوسائو والطرق

وسةةيلة مناسةةبة للوصةةول إلةةى المةةواطن العربةةي ألهةةداف التعلةةيم 

طريقةةة   -من جانةةا آخةةر–والتثقيف والتجارة وغيرها. كما أنها تعدّ  

مناسبة لمدّ جسور التواصو الثقافي والحضارس بةةين العةةالم العربةةي 

المي وبقية دول العالم، وأن تكون واجهة عصرية تمثلنا ثقافيًا واإلس

وفكريًا أمام ا خر في عصر اختصرت فيةةه التكنولوجيةةا المسةةافات 

 وأل م الحدود و رطمم الحواجز بين الدول.

ا فيه دور النشةةر العالميةةة منةة  عشةةري  وفي الوقم ال س دخلم ن عامةةً

والحضةةارات عةةالم   العالم الرقمي، ومعهةةا دخلةةم كةةو هةة ه الثقافةةات

الحاسوب واإلنترنم في صورة رقمية، إال أن رجم التواجد الرقمةةي 

للثقافة العربيةةة واإلسةةالمية مةةا زال يشةةكو نسةةبة ضةة يلة وال يتعةةدى 

ال  النسةةبةعلةةى االنترنةةم. إن هةة ه  العةةالمي% من رجم المحتةةوى 1

يمكن مقارنتهةةا بنسةةبة تعةةداد سةةكان العةةالم اإلسةةالمي )الةة س تخطةةى 

 % من إجمالي سكان العالم.25لمليار نسمة(، ويشكو روالي عدده ا
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على مسةةتوى العةةالم   الضخمةوال يخفى على أرد رجم االستثمارات  

في مجال المحتوى اإللكتروني؛ فعلى سبيو المثال، بلغ رجةةم تجةةارة 

تريليةةون( دوالر، عةةام   3-2التعليم اإللكتروني على مستوى العةةالم )

 م(.2001)

النشةةر االلكترونةةي فةةي   مهم التركيز علةةى صةةناعة، كان من الل لك 

العالم العربي ودراسة واقعها وطموراتها والعمو الجاد على سد ه ه 

 باالنةةدثار  واإلسالمية  العربيةأمتنا    رضارةتهدد    التي  الرقمية  الفجوة

عةةالم تحكمةةه   في  اقتصاداتناالحضارات األخرى وتهدد    فيوال وبان  

 ..المعرفة اقتصاديات

 في العالم العربي النشر االلكتروني قاتمعو 5.3

  [4]: صناعية معوقات:  اوالا 

تواجةةه صةةناعة النشةةر الرقمةةي للمحتةةوى الفكةةرس  .1

والثقافي العربي عبر اإلنترنم الكثيةةر مةةن التحةةديات 

والمشةةةاكو المرتبطةةةة وفةةةي رأيةةةي أن أهةةةم تلةةةك 

 الصعوبات تتمثو في:

الفجةةوة الهائلةةة بةةين رجةةم الشةةكو التقليةةدس والشةةكو  .2

اإللكتروني للمعلومةةات العربيةةة : فمةةا هةةو متةةا  فةةي 

شكو إلكتروني ال يمكن مقارنته بمةةا تختزنةةه المكتبةةة 

العربية من مخطوطات ومؤلفات ومعارف تم إنتاجها 

جمعاً وترليفا وتحقيقاً لم ات السنين ونشير هنا إلةةى أن 

ما يتا  راليا في شكو رقمي القسم األعظم منه هو ما 

عةةالم الصةةحفية والتةةي بةةدأت منةة  تنتجةةه وسةةائو اإل

النصف الثاني من التسعينات في التواجد علةةى شةةبكة 

جهود غير منظمة لتحويةةو كتةةا   فضال عناإلنترنم  

التةةراث اإلسةةالمي فةةي هي ةةة نصةةوص وإتارتهةةا فةةي 

 المواق  المختلفة.

لمحتةةوى تارة : التصنيفات العامة لطبيعةةة امشاكو اإل .3

اشةةر وتختلةةف هي في األسا  مبنيةةة علةةى طبيعةةة الن

رةةة بةةاختالف طبيعةةة الناشةةر، فيمةةا يةةاتي مشاكو اإلتا

ة لقواعد المعلومات والبيانات وبعةةا األنوا  الرئيس

 المشاكو المصاربة إلتارتها في شكو رقمي:

المحتةةةوى الصةةةحفي واإلعالمةةةي: تتمثةةةو قواعةةةد  .4

المعلومات المتخصصة فةةي المحتةةوى اإلعالمةةي فةةي 

قةةاالت، أخبةةار، تجميةة  المةةواد الصةةحفية برنواعهةةا )م

تحقيقات، روارات ...( ريث تتركةةز مشةةاكو اإلتارةةة 

له ا النةةو  فةةي تةةوفير االسةةتثمارات الالزمةةة لرقمنةةة 

األرشيف الصحفي خاصة م  ضخامة ه ا األرشةةيف 

تمويةةو عمليةةة الفهرسةةة والتوثيةةق لهةة ا  فضةةال عةةن

كثةةر أل  صةةدورهااألرشيف لصحف أو مجةةالت يمتةةد  

إن عدم تناسا الدخو  ة عام في بعا األريان.  من م

المتوق  من إتارة ه ا النو  من المحتوى قد ضةةاعف 

 من رجم المشكلة.

المحتةةوى الرسةةمي والحكةةومي: المعلومةةات الرسةةمية  .5

والحكوميةةةة مةةةن بيانةةةات وإرصةةةائيات ومعلومةةةات 

من أهم مصادر الدراسات والبحوث التةةي   درسمية تع

يعتمةةد عليهةةا آالف البةةارثين والمتخصصةةين وتتمثةةو 

اإلشةةكاليات فةةي هةة ا النةةو  مةةن المحتةةوى فةةي أهةةم 

القةةوانين المنظمةةة إلتارةةة المعلومةةات والتحفظةةات 

الكثيرة التي تمنةة  فةةي كثيةةر مةةن األريةةان مةةن إتارةةة 

 كافية لمصادر معلومات موثقة من الجهات الرسمية.

المحتةةوى األكةةاديمي والعلمةةي: الةةدوريات العلميةةة  .6

ة أو المتخصصةةةة التةةةي تنشةةةرها الكليةةة  ات المحكمةةةّ

دة فةةي عةة الجامعية تعاني مةةن مشةةاكو    البحثومراكز  

خاصة الجانا التمويلي وعلةةى الةةرغم   التقليدسشكلها  

من مبادرة عدد مةةن الجامعةةات نشةةر أعةةداد مةةن هةة ه 

الدوريات رقمياً من خالل شبكة اإلنترنةةم إال أن هةة ا 

المجهةةود ال يقةةارن بحجةةم العةةدد الكلةةي للةةدوريات 

دوريةةة( وتتشةةابه   3000المحكمة العربية )في رةةدود  

مشةةاكو اإلتارةةة مةة  المصةةادر الصةةحفية مةةن ريةةث 

الحاجةةةة لميزانيةةةات للرقمنةةةة وميزانيةةةات للتوثيةةةق 

والفهرسة والتكشيف فضالً عن ت طية تكاليف النشةةر 

في رد ذاته خاصةً وأن غالبية هةة ه المجةةالت متارةةة 

للبةةارثين برسةةعار رمزيةةة. علةةى جانةةا آخةةر تمثةةو 

لومات للرسائو واألطرورات إشكالية إتارة قاعدة مع

الجامعية مشكلة أخرى خاصة في ما يتعلق بةةالقوانين 

المنظمةةة لعمليةةة النشةةر والملكيةةة الفكريةةة والحقةةوق 

 الموزعة بين البارث والمشرف والجامعة.

إصدارات دور النشر الخاصةةة: يمثةةو هةةاجس النشةةر  .7

اإللكترونةةي عنةةد كثيةةر مةةن الناشةةرين عامةةو سةةلبي 

ج لتوعيةةةة برهميةةةة النشةةةر ومشةةةكلة رقيقةةةة تحتةةةا

اإللكتروني سيدف  بالنشر إلى آفاق أررا كثيةةراً مةةن 
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أكثةةر مةةن زاويةةة: عةةدد القةةراء مةة  تجةةاوز الحةةدود 

الج رافيةةةة إقليميةةةا وعالميةةةا، الةةةتخلص مةةةن نفقةةةات 

فةةي عمليةةة النشةةر   ةرئيسةة الطباعة التي تمثةةو مشةةكلة  

 التقليدس.

اإلصةةدارات المرجعيةةة )األدّلةةة(: تمثةةو األدلةةة أرةةد  .8

والبيانةةات وتتمثةةو األنوا  المهمة لقواعد المعلومةةات  

ة في رالة قواعد معلومات األدلة فةةي المشاكو الرئيس

عملية التحديث المستمر للبيانات فضالً عةةن االعتمةةاد 

شبه الكامو علةةى محركةةات البحةةث األجنبيةةة لت طيةةة 

 معظم ه ه األدلة.

مشةةاكو االسةةتثمارات وقناعةةات الجهةةات المانحةةة :  .9

ن أهم التحديات الحالية ريث لم تصةةو العقليةةة وه ه م

العربية في مجةةال االسةةتثمار أو األعمةةال إلةةى درجةةة 

الةةدخول فةةي هةة ا المجةةال عةةن قناعةةة وفةةي ال الةةا 

اقتصرت المحاوالت رتى ا ن علةةى مةةنح ومعونةةات 

ومساعدات مةةن جهةةات ركوميةةة أو شةةبه ركوميةةة أو 

مصادر ال تهدف للربح ومن ثةةم واجهةةم المحةةاوالت 

لتةةي تمةةم فةةي صةةناعة المحتةةوى الرقمةةي العربةةي ا

مشاكو تمويو أدت في معظم الحاالت إلى توقف هةة ه 

المحاوالت في بداياتها ولةةم يتسةةن لهةةا فةةرص رقيقيةةة 

إلثبات جةةدوى االسةةتثمار فةةي هةة ه الصةةناعة وتجةةدر 

من   2000وعام    1999اإلشارة إلى أن ما ردث عام  

ال ضر بعا االستثمارات في شركات عاملة في مج

اإلنترنم كان بعيداً تماما عن صناعة المحتوى وإلةةى 

نموذج العمو المطرو  آن   يركز على ارد كبير كان  

بناء بوابات عربية تجت ب أعداداً كبيرة من الزائةةرين 

بريديةةة وكةةان هةة ا   أو ال ين يسجلون أنفسهم في قوائم

 نموذج من عدمه.في قيا  نجا  اال المعيار الرئيس

طة اسةةة لتةةةي تةةةتم هنةةةا أو هنةةةا  بومبةةةادرات اإن ال .10

الحكومةةات سةةوف لةةن تةةنها بالصةةناعة وأن قناعةةة 

المستثمرين والمؤسسةةات الماليةةة بضةةرورة وجةةدوى 

االسةةتثمار فةةي صةةناعة النشةةر الرقمةةي هةةي الةةداعم 

 الفعلي له ه الصناعة.

مشاكو رقةةوق الملكيةةة الفكريةةة : هةةي مةةن التحةةديات  .11

لملكيةةة التي تواجه الصناعة ومشكلة رقةةوق ا  رئيسةال

الفكريةةة قديمةةة ومعروفةةة فةةي عةةالم النشةةر التقليةةدس 

برنواعةةه : المطبوعةةة والسةةمعية والبصةةرية وممةةا ال 

شةةك فيةةه أن صةةناعة المحتةةوى الرقمةةي هةةي امتةةداد 

لصناعة النشر بشةةكله التقليةةدس غيةةر أن البعةةد التقنةةي 

في الموضو  سوف يؤدس إلى اإلسرا  بثيجاد رلول 

ال الةةا سةةتمثو رةةال  قةةد ال تكةةون كاملةةة ولكنهةةا فةةي

ن لمشاكو ا للمشكلة. في تصورس أن هنا  بعديمررلي

 رقوق الملكية الفكرية هما:

المشاكو القانونية : وتنصا على مفهةةوم الملكيةةة  -

ونشير هنا إلى أن معظم التعاقدات التي تمم قبو 

مهةةةور الشةةةكو اإللكترونةةةي لألعمةةةال الفكريةةةة 

نةةي واإلبداعيةةة لةةم يكةةن يتنةةاول الشةةكو اإللكترو

الجديةةد ومةةن ثةةم وجةةا علةةى المشةةر  اإلسةةرا  

ذلةةك مةةا يتعلةةق   فضةةال عةةنبثيجاد رو للمشكلة ،  

بمفهوم الحقوق المثار راليةةاً والخةةاص بالمقةةاالت 

المنشورة فةةي الةةدوريات ) صةةحف أو مجةةالت ( 

وكيفية التعامو مةة  الملكيةةة بةةين الناشةةر والكاتةةا 

ة الزمنيةةةة المتعةةةارف عليهةةةا المةةةد فضةةةالً عةةةن

 ماية الملكية الفكرية.النقضاء ر

اد أجةةزم بةةرن أرةةد المعوقةةات المشاكو المالية : أك -

ة لسةةوق النشةةر فةةي شةةكله التقليةةدس أو الرئيسةة 

مشةةةاكو التوزيةةة   فضةةةال عةةةن –اإللكترونةةةي 

هةةو المشةةاكو المرتبطةةة بتوزيةة   -واالسةةتثمار 

العائةةد وكيفيتةةه وتوقيتةةه وهنةةا  محاولةةة خاصةةة 

م تمم بخصةةوص ذلةةك فةةي رأيةةي أنهةةا قةةد تسةةاه

 ج ريا في توفير رو له ه المشكلة.

  ً   . [6]فنية: معوقات:  ثانيا

: أهميةةة التوثيةةق وتحليةةو المضةةمون بصةةفته التوثيةةق  .1

للوصةةول المباشةةر إلةةى المعلومةةات  امسةةاعد عةةامال

يعلمها العةةاملون فةةي مجةةال المعلومةةات والمكتبةةات ، 

تحتاج إلةةى   –ال شك    -مخزون الفكر والثقافة العربية  

في سبيو توثيق وفهرسةةة وتصةةنيف هةة ا جهود رثيثة  

المخزون وهو بال شك تحد يواجةةه العةةاملين فةةي هةة ه 

 الصناعة.

تحويو المحتوى من الصور إلى نصةةوص مقةةروءة ،  .2

ذلةةةةةك أن أعمةةةةةال التصةةةةةوير اإللكترونةةةةةي فةةةةةي 

يعتبر مررلة ولةةيس نهايةةة Scanned Images شكو
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المطاف في مسرلة التحويو للشكو الرقمةةي وال يخفةةى 

لجهود الضخمة والنتائج الممتازة التي وصةةلم علينا ا

إليها الل ات الالتينية في سبيو التحويو ا لي لماليةةين 

الصةةفحات بعةةد أن تةةم تصةةويرها إلكترونيةةا والتةةي 

%. إتارةةة 95وصلم نسبة الدقة فيهةةا إلةةى أكثةةر مةةن  

المعلومات في شكو نصوص سوف يسهو من عمليةةة 

ا هةةو متةةا  استرجاعها ومرة ثانية ننبه إلةةى ضةةآلة مةة 

راليةةا مةةن نصةةوص عربيةةة فةةي الشةةبكة وأن القسةةم 

األغلا منه يخص المواد الصحفية أو نصوص كتةةا 

 التراث.

محةةةر  البحةةةث العربةةةي : لألسةةةف الشةةةديد، فةةةثن  .3

المحاوالت التي تمم رتى ا ن لتش يو محر  بحةةث 

عربي قوس يجارس مةةا هةةو متةةا  فةةي ل ةةات أخةةرى، 

يصةةاربها علةةى سةةبيو المثةةال: الصةةين، روسةةيا، لةةم 

توفيةةق ونجةةا  مماثةةو لمةةا تةةم فةةي هةة ه الةةدول وفةةي 

تقديرس فثن المشةةكلة الحقيقةةة هةةي فةةي األسةةا  عةةدم 

ت ي دعم الفكرة وتبنيها ومن ثم جاءقدرة االستثمار ف

معظم المحاوالت فقيرة وبات التهديد من إتارة نسخة 

تهديةةداً فعليةةاً   عربيةةة مةةن محركةةات البحةةث العالميةةة

 البحث عربي وأنك, وأين(. )أنظر ترتيا محركات

إن العالم العربي يفتقد فعال إلى محةةر  بحةةث عربةةي  .4

مب ولةةة فةةي هةة ا الشةةرن صناعة عربية والمحاوالت ال

ما تتسم به الل ةةة العربيةةة مةةن متواضعة على الرغم م

خصوصية تجاهلتها محركات البحث العالمية وهنةةا  

الكثيةةر الةة س يمكةةن إثارتةةه رةةول هةة ه الخصوصةةية 

ل ة وضرورة بناء مكنز عربي شامو بصفته وثراء ال

وتوفير تقنيات وبنو  معلومات قةةادرة   امساعد  عامال

على تخزين وفهرسة الحجم الضةةخم مةةن المعلومةةات 

الممكن فهرستها ويرتبط ب لك أساليا مبتكرة للتعامو 

م  الل ات غيةةر العربيةةة فةةي محةةر  البحةةث العربةةي 

 والعكس.

 

 العربياالهتمام بالمحتوى الرقمي  5.4

يحتو موضو  المحتوى الرقمي العربي اهتماماً كبيراً فةةي مختلةةف  

والثقافيةةة والعلميةةة والتعليميةةة واالقتصةةادية،  األوسةةاط التكنولوجيةةة

العالية التةةي تةةنجم  القيمة المضافةوذلك نتيجة للوعي المتنامي رول  

آثةةاره عةةن وجةةود محتةةوى رقمةةي عربةةي متميةةز والةة س تةةنعكس 

تلف القطاعات اإلنتاجية والعلمية والثقافية ناهيةةك على مخ  اإليجابية

 . [5]العربية بشكو عام الحضارس لألمةعن البعد 

 Digital Arabic)الرقمةةةي العربةةةي ويقصةةةد بةةةالمحتوى 

content)   والتي تعد للنشةةر   بالل ة العربيةالمواد المعرفية المكتوبة

ءكان على شبكة االنترنم والشبكات التي تقةة  علةةي شةةاكلتها ، سةةوا

المةةادة السةةم  بصةةرية أو   المحتوى يرخ  شكو النص العربةةي أم  ه ا

 برمجية. ويشترط في المادة رتةةى تعةةدال  البرامج والقط األشكال أو  

يستفيد منهةةا متصةةفح   للعموم بحيثأن تكون منشورة    امحتوى عربي

 االنترنم دون الحاجة إلةةى الةةدخول بكلمةةة مةةرور، كمةةا يشةةترط أن

مفهرسةةة بشةةكو يسةةهو التعامةةو معهةةا ولةةيس تكةةون المةةادة موثقةةة و

 .االكتفاء بتكديس مواد كماوردت من المصدر على الشبكة

ومماال شك فيه أن مسرلة المحتوى الرقمي هي جديدة نسبياً ووليةةدة  

واالتصاالت الحديثة وما انبثق عنها من   تكنولوجيا المعلوماتثورة  

حم تسةةاهم الحيةةاة وأصةةب  مختلف مناريتطبيقات عملية أثرت على  

تواكةةا  العربيةةة التةةيبنسبة عالية في الناتج القومي اإلجمالي للدول  

التطةةورات الهائلةةة فةةي مجةةال تكنولوجيةةا المعلومةةات واالتصةةاالت 

واعداً يساهم في خلق فرص عمو جديدة تحتاج إلةةى   باعتباره قطاعا

علةةى االقتصةةاد الرقمةةي الةة س   السةةوق القةةائممهارات عالية يتطلبها  

 وصةةناعة المحتةةوىت وإمكانيات كبيرة في مجال توليد  يتطلا قدرا

 ذات القيمة والفائدة والعائد الكبير

وفي إطار تفعيو دور الجامعات في مجال إثةةراء المحتةةوى الرقمةةي 

مةةن أن هنةةا     العربي علةةى االنترنةةم ،وقةةد جةةاءت فكةةرة الدراسةةة

بشةةكو خةةاص والعربيةةة  في الجامعات المصرية    اكبير  اعلمي  اإنتاج

رجةةم عام إال أنه غير منشةةور علةةى شةةبكة االنترنةةم كمةةا أن    بشكو

العربي الموجود على االنترنةةم مةةنخفا عالميةةاً اذا يبلةةغ   المحتوى

% مةةن 1المحتوس العلمي المنشةةور علةةى شةةبكة االنترنةةم بحةةوالي  

 جملة اإلنتاج المنشور

 

 مشاكل النشر االلكتروني في العالم العربي 5.5

 أهمها: عدة  مشاكو المحتوى العربي اإللكتروني فييواجه النشر 

للناشةةرين والمةةؤلفين:  الفكريةةة الملكيةةةرقةةوق  انتهاكةةات (1)

 ةلسةةهول اإللكترونةةيتواجةةه النشةةر   ةه ه أكبر مشكل  دوتع

بالكتاب الورقي وعةةدم   ةمقارن  اإللكترونينسر المحتوى  

األنترنم ريةةث   ةعلى شبك  القرصنةوجود ضوابط تحكم  

ن الرجو  للمؤلةةف. وقةةد يتم نشر المحتوس المسروق بدو



 

 
230 

 

للعلوم اإلنسانية  جامعةمجلة كلية الكوت ال   ........  شرعالقة الن –  رمني 231-219صفحات    

 
للمحتةةوى   اإللكترونيةةة  للحمايةةةبدأ مهور تقنيةةات جديةةده  

على أقراص الليزر ومن خةةالل شةةبكة األنترنةةم وتحةةدد 

لشةةخص وارةةد وعلةةى جهةةاز وارةةد.   االستخدامترخيص  

التحر  على مستوى الشركات وجمعيةةات فضال عن  ه ا  

. القرصةةنة  لظةةاهرة  للتصدسوالحكومات    المدنيالمجتم   

 فةةي  اكبير  االتعليم  دور  أن لألعالم وأنظمة  اعتقادسوفى  

 رقوق الملكية الفكرية. ارترام ةنشر وترصيو ثقاف

: اإللكترونةةيالمحتةةوى    السةةتخدام  ةتةةوفر أجهةةز  ضرورة (2)

أو  اإللكترونةةيمثةةو جهةةاز الكمبيةةوتر أو جهةةاز الكتةةاب 

. ولكةةن اقتنائةةهإال    ال يحتةةاج  الورقيالموبيو بينما الكتاب  

كبيةةةرا ولهةةةا  انتشةةةاراا ن  انتشةةةرت األجهةةةزةهةةة ه 

 تعمالاسةة علةةى    ةليسم قاصةةر  ومتعددة  ةكثير  استخدامات

 .اإللكترونيالكتاب 

 فهةةي:  اإللكترونةةي  لألجهةةزة  الشاشةةةالقراءة من    صعوبة (3)

 فضال عن  الورقيبال شك غير مريحه للعين مثو الكتاب  

مةةن الكتةةاب الةةورقي. ولكةةن   القةةراءة  ةمتع  ال تعوضأنها  

ؤكد أن الجيو الجديةةد ال توجةةد لديةةه هةة ه هنا  دراسات ت

تطةةور أنةةوا  الشاشةةات وتقنياتهةةا. فضةةال عةةن  المشةةكلة

 اإللكترونةةيللمحتوى    الطباعةوجود أمكانيات    فضال عن

 من الورق. بالقراءةللتمت  

للمحتوى: فبالرغم من كو الم ريات   اإللكترونيالتسويق   (4)

ر مةةن فما ذال هنا  الكثيةة   اإللكترونييظهرها النشر    التي

مةةن ناريةةه   إلكترونيةةاالعمو المطلوب لتسةةويق المحتةةوى  

  المحتةةوى مةةن خةةالل توفير بوابات ومواق  لتسويق وبي

مةةن   ومةةا يصةةادفها  العربيةةةالةةدول    في  األنترنم وخاصة

 اإللكترونةةيالدف     شاكو تتعلق بحماية المحتوى وأنظمةم

. الصةةناعةوهو ما يتطلا تضافر الجهود للنهةةوض بهةة ه  

جوجةةو وهةةى   ةشةةرك  أمهةةرت  الماضيةأليام  وفى خالل ا

 اهتمامةةاالعةةالم    في  اإللكترونيمن أكبر شركات التسويق  

 .العربي اإللكترونيكبيرا بالمحتوى 
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فةةي العةةالم العربةةي البةةد مةةن اسةةت الل النشةةر  لنشةةر المعرفةةة  

 االلكتروني من خالل:

تشةةجي  التةةرليف النةةوعي للكتةةا الهامةةة ذات االرتبةةاط  -

وتحديات العصةةر وتقةةديم   المجتم  العربيثيق بقضايا  الو

 تصةةدر سةةنوياالحوافز المادية واألدبية ألهم الكتةةا التةةي 

 ً  .وتنشر الكترونيا

االهتمام بحركة التةةرليف والبحةةث التةةي تسةةهم فةةي بلةةورة  -

عربةةي وتشةةجي  األعمةةال  مشةةرو  نهضةةوسوصةةوض 

ونشةةر نتائجهةةا   .الجماعيةةة الميدانيةةة فةةي هةة ا المجةةال

  ونياالكتر

اإلبداعي للشةةباب فةةي مجةةال التةةرليف بتقةةديم   تهي ة المناخ -

 .األول العمو اإلبداعيالدعم المناسا إلصدار 

أهمية تنسيق الجهود والمبادرات لتشجي  انتشةةار الكتةةاب  -

العربي وإزالة المعوقات التي تحد من تدفقةةه  االلكتروني  

 .المعلومات عبر شبكةوتداوله 

الرسمية والخاصة واألهليةةة   يةالجهود العربدعم وتنسيق   -

فةةي مجةةال رمايةةة المخطوطةةات وأهميةةة إصةةدار فهةةر  

العربية وضرورة إصةةدار تشةةريعات   شامو للمخطوطات

 تحمي المخطوطات العربية

الكتاب الرقمةةي، وتنسةةيق شةةتى المؤسسةةات   تعزيز موق  -

رقةةوق  وأهميةةة كفالةةةالعربيةةة العاملةةة فةةي هةة ا المجةةال، 

فةةي مةةا ينشةةر علةةى شةةبكة  المؤلةةف الماديةةة والمعنويةةة

شةةامو للمصةةطلحات  معجةةم عربةةياإلنترنةةم، وإصةةدار 

 .والمفاهيم في مجال المعلوماتية

الكفيلةةة بحمايةةة رقةةوق الملكيةةة  الجهةةود والمبةةادراتدعم   -

 أخالقةةي يضةةمنالفكريةةة للكتةةاب والةةدعوة إلةةى ميثةةاق 

 ً  .الحقوق المتبادلة للمؤلفين والناشرين معا

عامة وتطويرها بما يتناسا مةة  ال بدعم المكتباتاالهتمام   -

 لتةةدفق المعلومةةاتالعصةةر الرقمةةي والوسةةائو الحديثةةة 

واألفكةةار، ودعةةم وتعمةةيم المكتبةةات المتنقلةةة فةةي القةةرى 

 .لمبدأ القراءة للجمي  البعيدة تجسيداواألماكن  

  لجةةان الترقيةةات لالعتةةراف فةةيضةةرورة إيجةةاد السةةبو  -

 باألبحاث المنشورة على االنترنم

 وعية الناشرين برهمية النشر االلكترونيالعمو على ت -

العمو على مساعدة بعةةا الشةةركات العاملةةة فةةي مجةةال  -

 النشر االلكتروني التي بها ضعف في مستوى االداء

قوانين تحمي رقوق الملكيةةة الفكريةةة    العمو على تشري  -

للبةةارثين عنةةد رغبةةتهم فةةي نشةةر أبحةةاثهم مةةن خةةالل 

 المكتبات اإللكترونية

 لبارثين على تقنية المعلوماتضرورة تدريا ا -
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 المكتبات بالمجان للبارثين  العمو على تيسير بعا -

 فةةيضةةرورة تحكةةيم األبحةةاث والمقةةاالت التةةي تنشةةر  -

المجةةالت االلكترونيةةة مةةن محكمةةين أو ثالثةةة محكمةةين 

 .مشهود لهم بالنزاهة العلمية

ومةةا يةةرتبط بةةه مةةن   اإللكترونةةيإدخال مقةةررات النشةةر    -

قسةةام المكتبةةات والمعلومةةات بجميةة  بةةرامج أ  فةةيتقنيات  

 . األقطار العربية

دعوة المكتبات ومراكةةز المعلومةةات المصةةرية لتشةةجي    -

البرامج التدريبية المتخصصةةة   فيالعاملين بها للمشاركة  

 . اإللكترونيالنشر  في

التركد مةةن ضةةرورة اضةةطال  اتحةةاد الناشةةرين العةةرب   -

 . اإللكترونيبدور أكبر من دعم صناعة النشر  

تشةةةجي  البةةةارثين علةةةى إجةةةراء لدراسةةةات والبحةةةوث  -

وما يرتبط به مةةن   اإللكترونيمجال النشر    فياألكاديمية  

موضةةوعات نظةةراً لحداثةةة هةة ا المجةةال والحاجةةة الةةى 

 . فيه العربيترصيو الفكر 

لفةةةم انتبةةةاه رؤسةةةاء ومحةةةررى الصةةةحف والمجةةةاالت  -

مجةةال  فةةيوالدوريات العربية والسيما المتخصصة فيهةةا 

ومةةات الةةى إصةةدار طبعةةات الكترونيةةة إضةةافة الةةى المعل

 . الطبعات الورقية وإتارتها على شبكة االنترنم

وتقيةةيم   اإللكترونةةيتعريف المصطلحات المتعلقة بالنشر   -

 . األداء لمحركات البحث وقيا  مدى كفاءتها

تشجي  إنشاء وتطوير بةةرامج التعلةةيم باسةةتخدام الحاسةةا  -

مات مما سيكون له أثره مجال المكتبات والمعلو  في  األلى

هةة ا  فةةيالبةةرامج التعلةةيم عةةن بعةةد والتعلةةيم المسةةتمر   في

 . المجال
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