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 الملخص

يعن  البحت بعالتخطيط إلنشعاء وإتاحعة جزيعرن معلومعات عربيعة متكاملعة )جزيعرن إدراك(  متخصصعة 
 جال المكتبات والمعلومات.ف  م

وتنععاول :ماهيععة الحيععان الثانيععة  وتطبيقععات المعلومععات والمكتبععات فعع  الحيععان الثانيععة. وانتهععى بععالتخطيط 
إلنشععاء وإتاحععة الجزيععرن  التعع  شععملت ثععالت مراحععل  هعع : اإلعععداد والتخطععيط  والتنفيععذ وإنجععاز المشععروع  

 نها. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : وإطالا الخدمة  وسبقت بالحاجة للجزيرن والهد  م

  لم يعد إنشاء المكتبعات فع  الحيعان الثانيعة دربعاً معن الرفاهيعة  بعل بعات ضعرورن علعى القعائمين علعى
 كافيعة زمنيعة فتعرن وبععد معرور الجوانعب مختلع  معن التجربة هذه المكتبة اتخاذها  وذلك بعد تقييم

 تطويرها. أو فيها االستمرار جدوى من يتم التأكد حتى

 المقدمعة فع  مجعال المكتبعات  الخعدمات نوعيعة فع  نقلعة الثانيعة الحيعان فع  المكتبعات إنشعاء أضعحى
 إلععى كالوصععول وال يمثععل غايععة فعع  حعد ذاتععه  بععل هععدفاً لتحقيععق غايععات أساسعية؛ والمعلومعات 

متميعزن  بيئعة روتعوفي األسعباب  معن سعبب ألي المكتبعة مبنعى ارتيعاد يسعتطيعون ال العذين المستفيدين
 .جديدن معلومات خدمات وتقديم واإلبداع  للتدريب

 تمهيد 

كأحد أبرز البيئعات التخيليعة ثالثيعة األبععاد  التع  ظهعرت خعالل  (Second Life)أحدثت الحيان الثانية 
العقد الماض   عدداً من التغيعرات فع  بععض منعاح  الحيعان. ولعم يكعن مجعال المكتبعات والمعلومعات  بمنعأى 

إلعى أحعد مسعتقبليها  والععاملين علعى نموهعا  وتحليلهعا  والعربط  -فعليعاً  –هعذه التغيعرات  بعل إنعه تحعول عن 
بينها وبين تطبيقاتها المختلفة  تلك البيئة الت  لم تعد حكراً على المستخدمين النمطيين  كما أنها ليست مجعرد 

الملفعت تعمعق الفجعون بعين ععالم متفاععل  ولععل معن  .تقنية أو حاجة تشبا فضول معدمن  الععوالم االفتراضعية
مشارك  منتج لهذه الحيان  هو العالم الغربع   وععالم مسعتهلك  معازال يسعتعذب دور المتلقع  المتفعرج  وهعو 

 عالمنا العرب .

وتعععر  الحيععان الثانيععة بأنهععا:  إحععدى تطبيقععات العععوالم االفتراضععية  تتكععون مععن العديععد مععن الجععزر 
بعضععها كيععان مععواز فعع  العععالم الحقيقعع . وتعكععس كععل شخصععية فعع  هععذا العععالم والمؤسسععات التعع  يتععوافر ل

كشخصعية وهميعة  تمثلهعا  (Avatar) االفتراض  شخصية حقيقية ف  العالم الحقيق   اختارت مععادالً رقميعاً 
 ف  هذا العالم  يمكنها القيام بأعمال تشبه  أو تفوا أعمالها ف  الواقا الفعل   

 مشكلة البحث 0/1

ور مشععكلة البحععت الحععال  فعع  خلععو الحيععان الثانيععة مععن الكيانععات العربيععة المتخصصععة فعع  مجععال تتبلعع
المكتبات والمعلومات  أو الموازية إلحدى المؤسسات العربية المتخصصة ف  المجال. وهو ما تبين للباحعت 

 من خالل الدخول على مؤسسات المكتبات والمعلومات ف  الحيان الثانية.
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 أهمية البحث 0/2

طفعرن فع  تطعور البيئعة االفتراضعية؛ حيعت أسعهمت فع   (Second Life) مثعل ظهعور الحيعان الثانيعة 
ظهور تجما افتراض  ينمو بصورن متزايدن  وبدرجة قد تمكنعه معن أن يصعبح الععالم األكبعر علعى اإلنترنعت 

؛ عبعر (Second life, Explore Second Life, 2019)منعذ بدايعة التععر  علعى الععوالم االفتراضعية 
  ما تنوع مجاالت تطبيقاتها  حتى يمكن القعول أنعه ال يوجعد (avatars)احتوائها ماليين المعادلين الرقميين 

مجال من مجاالت الحيان الفعلية إال ووجد له تطبيقعاً فع  الحيعان الثانيعة؛ بعدءاً بعالتعليم  والسعياحة  والتطبيقعات 
اإلعالم  واالقتصاد والتجارن  والحيان العسكرية  والترفيعه.  العالجية  والدين  والسياسة  ومروراً بمجاالت:

بل وأن التطبيقعات التع  يصععب أو يسعتحيل تطبيقهعا فع  الواقعا الفعلع   يمكعن أن نجعد لهعا تطبيقعاً فع  الحيعان 
  الثانية  وه  األعمال الخطرن  أو القذرن  أو الكليلة.  وقعد دخلعت الحيعان الثانيعة ععالم المكتبعات والمعلومعات

عبر وجود جزر كاملة وتجمععات معن المتطعوعين لتقعديم خعدمات مكتبيعة ومعلوماتيعة لقعاطن  الحيعان الثانيعة  
  وجزيععععرن المعلومععععات  (Book Island)مثععععل:جزيرن الكتععععب .جزيععععرن 30وصععععلت لمععععا يزيععععد عععععن 

(InfoIsland) 2  وجزيععرن المعلومععات InfoIsland 2  ومدينععة سععيبراري(Cybrary City) ومدينععة  
 ; Alliance Library System)  إضعافة إلعى نظعام تحعال  المكتبععة Cybrary City 2 2يبراري سع

ALS) مكتبات  بوالية إلينوي األمريكية.  9  الذي يضم 

كما أتاحت بعض المؤسسعات التعليميعة األكاديميعة المتخصصعة فع  المكتبعات وعلعم المعلومعات لعبعض 
حيعان الثانيعة  مثعل: مدرسعة علعم المعلومعات بجامععة سعان جوزيعه المقررات الدراسية أو أجزاء منهعا داخعل ال

 School of Library and Information Science (SLIS) at San) بالواليعات المتحعدن األمريكيعة

José State University) و مدرسعة المكتبعات وعلعم المعلومعات بجامععة شعمال كارولينعا بتشعابل هيعل   

(School of Information and Library Science (SILS) at UNC at Chaple Hill) . 

 ومن خالل ما سبق تنبا أهمية الحيان الثانية  ومن ثم تنبا أهمية البحت الحال  الذي يتناولها.

 هدف البحث 0/3

وضععا تصععور مقتععرح إلنشععاء وإتاحععة جزيععرن معلومععات عربيععة متكاملععة )جزيععرن إدراك(   متخصصععة فعع  
 مات.مجال المكتبات والمعلو

 تساؤل البحث 0/4

معععا التصعععور المقتعععرح إلنشعععاء وإتاحعععة جزيعععرن معلومعععات عربيعععة متخصصعععة فععع  مجعععال المكتبعععات 
 والمعلومات؟

 اصطالحات البحث، وتعريفاته اإلجرائية 0/5

تنوعت المصطلحات فع  هعذا البحعت؛ التع  شعملت الجديعدن تمامعاً  وهع  معا لعم يعتم التطعرا إليهعا علعى 
وتلعك المصعطلحات التع  تعم طرقهعا معن قبعل  إال أن وتحتم تعريفه إجرائيعاً. العرب    مستوى اإلنتاج الفكري

الباحت وجد من األهمية إبراز تعري  اصطالح  لها ألهميتها ف  البحعت. وتتمثعل أهعم هعذه التعريفعات فيمعا 
 يأت :

معن الجعزر  :  إحعدى تطبيقعات الععوالم االفتراضعية  تتكعون معن العديعد(Second Life)الحيعان الثانيعة 
لبعضععها كيععان مععواز فعع  العععالم الحقيقعع . وتعكععس كععل شخصععية فعع  هععذا العععالم يتععوافر والمؤسسععات التعع  

كشخصعية وهميعة  تمثلهعا  (Avatar) االفتراض  شخصية حقيقية ف  العالم الحقيق   اختارت مععادالً رقميعاً 
 اقا الفعل  .ف  هذا العالم  يمكنها القيام بأعمال تشبه  أو تفوا أعمالها ف  الو
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األبعاد لمسعتخدم  اإلنترنعت  يحملعون أسعماًء  : وكالء إلكترونيين ثالثي (avatars)معادلون رقميون 
مسعتعارن  ال تحمععل بالضعرورن أدواراً محععددن  يسععكنون  ويعملعون فعع  كيانععات موازيعة للمؤسسععات الواقعيععة 

ن النصية.)كما يمكن أن ال يكون لها نظير واقع  (  تم إنشاؤها بمختبرات ل    يند 

:  جزيععرن عربيععة يسععتهد  الباحععت  (Arab Information Island)جزيععرن المعلومععات العربيععة 
التخطععيط إلنشععائها وإتاحتهععا عبععر الحيععان الثانيععة  تتخصععص فعع  مجععال المكتبععات والمعلومععات  أطلععق عليهععا 

الحيعان الثانيعة  والمعدارن عبعر  تسمية )جزيرن إدراك(  تستفيد من جهود جزيرن المعلومات المتاحة فعلياً عبعر
 (Community Virtual Library ;CVL)مؤسسة مكتبة المجتما االفتراضية 

 حدود البحث 0/6

 الحدود الموضوعية:  -

يعن  البحت بمدخلين أساسيين  تناول األول:اإلطار النظري  وتم فيعه دراسعة ماهيعة الحيعان الثانيعة  
 ثانية. إضافة إلى مزايا المكتبات ف  الحيان ال

إلنشعاء وإتاحعة جزيعرن معلومعات عربيعة فع  الحيعان مخطط مقتعرح وقد مهد اإلطار النظري لطرح 
الثانية متخصصة ف  مجال المكتبات والمعلومات )جزيرن إدراك(  وشمل المخطط ثالت مراحعل  

 ه :  اإلعداد والتخطيط  والتنفيذ وإنجاز المشروع  وإطالا الخدمة.

 الحدود الزمنية: -

 .2018/  2إلى   2017/  12بيق البحت ف  الفترن من تم تط

 استعراض اإلنتاج الفكري 0/7

تربعو علع   –رغم اتسام الدراسات األجنبية الت  تناولت موضوع الحيعان الثانيعة بعالتنوع إلع  حعد كبيعر 
إال أن الموضعوع نفسعه طعرا علع  اسعتحياء علع  المسعتوى العربع  عمومعاً   حتع  أنعه ال  –دراسة  1000

زيد عدد العناوين الت  طرقته عن أصابا اليدين إال قليالً. وقد تبعين ذلعك للباحعت معن خعالل البحعت المباشعر ي
التع   -ف  مصادر المعلومات العربية  إضافة ألدوات الحصر األجنبية. ويمكن تناول بعض هعذه الدراسعات 

 فيما يأت  : -تم التركيز فيها على الجانب التطبيق  

 تراضي في الحياة الثانيةأ. التدريب االف

 ف  بحت استهد : 

استكشععا  إمكانيععات العععالم االفتراضعع   والحيععان الثانيععة بوجععه خععاص  للتعلععيم الطبعع  القععائم علععى  -
 . (PBL)نموذج التعلم المتمحور حول المشكالت

 .تحديد القيود والحواجز و الحلول المرتبطة بمنصة الحيان الثانية ألنشطة التعليم الطب  -

 .النتائج ورضا المشاركين و ردود الفعلقياس  -

 New Media) تععم االسععتعانة بفريععق مصععمم  ومطععوري الحيععان الثانيععة مععن اتحععاد اإلعععالم الجديععد

Consortium)   والقائمين على قسم الجراحة ف  جامعة سيدن  إلنشاء مستشعفى ثالثيعة األبععاد(3 D)    فع
لما سعيكون داخعل هعذه المستشعفى االفتراضعية سعواء معن الحيان الثانية  كما صاحب هذا العمل وضا تصور 

محاكان للمرضى ودراسة تاريخهم الطب   والمختبعرات واألقسعام وإداراتهعا  كعل هعذا التصعور وضعا ليكعون 
 كنموذج يحاك  الوضا القائم ف  كلية سيدن  الطبية والذي يتبنى التمحور حول المشكالت كأسلوب للتعليم. 
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الباً للمشاركة ف  المشروع. و قد اقتصرت المشاركة على الطالب المسعجلين فع  استجاب اثنان وعشرون ط
لم يكن أي من المشعاركين لديعه أي تجربعة تفاعليعة مسعبق معا الحيعان الثانيعة. وبرنامج مدرسة سيدن  الطبية. 

علعى  وكانت مهمتهم المشاركة ف  سيناريوهات حل المشكالت ف  الععالم االفتراضع   وتعم تزويعدهم بالقعدرن
ممارسة مهارات دراسة الحالة والتقييم وإدارن هذه المهعارات فع  بيئعة التعدريب االفتراضعية )كنشعاط مسعاعد 

 .للتعلم ( تمشياً ما تحسينات جامعة سيدن  على المنهج الدراس  للبرنامج الطب 

 و أسفر البحت عن النتائج اآلتية:

الحيعان الثانيعة والوقعت المطلعوب للقيعام  % من المبحوثين أن تحميعل برنعامج 40أشار ما يقرب من  -1
باإلعدادات للوصول إلى البيئة االفتراضعية علعى اإلنترنعت كانعت طويلعة بشعكل غيعر معقعول  ومعا 

% مععن المشععاركين أن الععدعم التقنعع  المتععاح أثنععاء العمليععة كععان متععوافراً  73هعذا أكععد مععا يقععرب مععن 
 دارن الصعوبات.بطريقة فعالة للتصدي ألية أسئلة أو للمساعدن ف  إ

 (PBL)% من المشاركين كانوا متحمسين لمفهوم العتعلم المتمحعور حعول المشعكالت  90أكثر من  -2
 والذي يجري استكشافه من خالل بيئة افتراضية. 

% أن درجععة الغمععر واالنغمععاس التعع  يصععل إليهععا المشععاركون كانععت مناسععبة  80رأى أكثععر مععن  -3
 االفتراضية. (PBL)لتسهيل عملية 

% من المشاركين على أن المحتوى والسعياا الطبع  المسعتخدم فع  نمعوذج حعل  85كثر من وافق أ -4
 التقليدية.  (PBL)المشكالت الذي تم العمل عليه ف  الحيان الثانية مطابق لما يتم ف  جلسات 

% معععن المشعععاركين أن المحتعععوى العالجععع  كعععان مالئمعععا تمامعععا لبيئعععة الععععالم االفتراضععع   95رأى  -5
 التفاعلية.

فعإن هعذا  (PBL)ه إذا تعم القيعام بعبعض التحسعينات سعواء فع  الحيعان الثانيعة أو فع  تنفيعذ سعيناريو أن -6
 سيشجا على جذب عدد أكبر من المشاركين والحصول على نتائج تدريبية أفضل.

توافر بعض القيعود التع  قعد تواجعه اسعتخدام الحيعان الثانيعة معن أجعل عقعد االجتماععات والفعاليعات و  -7
عليميععة ممععا يسععتدع  مععن المشععاركين امععتالك الكفععاءات الفنيععة الالزمععة لتحميععل وتثبيععت الععدورات الت

البرنامج المطلعوب بنجعاح. كمعا ينبغع  علعيهم امعتالك المعرفعة أو القعدرات المطلوبعة إلدارن التبعادل 
 التفاعل  الظاهري. 

مستخدمين المحتملعين. ويمكن أن يمثل هذين المعيارين )األخيرين( وحدهما عوائق كبيرن أمام دخول ال
نتيجة لذلك  ينبغ  عند تبن  برامج الواقا االفتراض  مثل الحيان الثانية أن يتعاح التعدريب الكعاف  للمشعاركين 

 (Second health, 2019لتحقيق مستوى مقبول من المعرفة و الكفاءن قبل استخدامها. )

 ب. مشكالت العمل 

عمل المكتبيين ف  الحيان الثانية من خالل مسح تم ف  بحثهما الذي استهد  الوقو  على مشكالت 
    (Emily F. K   Blankenship)من المكتبيين الرقميين   توصل الباحثان  61تطبيقه على 

 إلى أن أهم هذه المشكالت تتمثل فيما يأت :  (Yolanda Hollingsworth)و 

 بطء شبكة اإلنترنت. -2                     عدم كفاية أجهزن الحاسب اآلل . -1

        ضع  الدعم الموجه من قبل إدارن المكتبات. -2
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 ن الثانية.عدم االستجابة لطلبات التفرغ للعمل ف  الحيا -3

اضعطرار المكتبيعين إلعى العمععل فع  الحيعان الثانيععة معن خعالل المنعزل  لعععدم القعدرن علعى األداء فعع   -4
 (F., Emily, 2018: pp.430 - 440مجال العمل . )

 جـ. المعادلون الرقميون

ت فعع  بحععثهم المعنععون:  عنععدما تتصععادم العععوالم الحقيقيععة واالفتراضععية: مكتبععة الحيععان الثانيععة  اسععتهدف
 .Chase Baity, Pam Chappell, David Rachlin, C)مجموعة بحثية مكونة من خمسة أفراد  هم 

Vinson and Marilyn Zamarripa)  المقارنعة بعين المكتبعات فع  الععالم العواقع   ونظيراتهعا فع  الحيعان
تركيععععز  الثانيععععة  لمعرفععععة أي المجمععععوعتين أكثععععر نجاحععععاً  مععععن خععععالل أدوات: االسععععتبيان  ومجموعععععات ال

 مهنياً توصل البحت إلى: 15مستفيداً  و 350والمقابالت  بالتطبيق على 

 أن مكتبات الحيان الثانية ه  األكثر شعبية  مقارنة بنظيرتها الواقعية. -1

 When Real and Virtual) رغم شعبية مكتبعات الحيعان الثانيعة إال أنهعا تفتقعد التخطعيط الجيعد. -2
Worlds Collide…, 2017) 

مععادالً رقميعاً   59على عينة معن  (Olathe Public Library’s)ت أجرته مكتبة وف  بح 
 واستهد  الوقو  على واقا المكتبة  ومدى تأثيرها على المعادلين   توصل البحت إلى ما يأت :

 55.9مثل دخول المعادلين إلى الحيان الثانية مرن واحدن أسبوعياً كحعد أدنعى المرتبعة األولعى بنسعبة  -1
 1.7%   ولتكون مرن سنوياً فع  المرتبعة األخيعرن  بنسعبة  32.2ها مرتان أسبوعياً بنسبة %   تلت

.% 

%    22.2سعاعات أسعبوعياً نسعبة  5:  1مثل اسعتخدام المععادلين لمصعادر معلومعات المكتبعة معن  -2
 %. 2.3فيما انخفضت نسبة المستخدمين ألقل من ساعة أسبوعياً إلى 

فيما كانت النسعبة  –وه  النسبة األعلى  –استخدام النت المنزل  % من المعادلين على  66اعتمد  -3
األدنى تلك الت  اعتمدت على النت عبر وسيلة خارجية مثل المكتبة  أو المراكعز الخارجيعة  بنسعبة 

15 .% 

%  12من المعادلين تحفظهم على جعودن المكتبعة وقوتهعا فع  الحيعان الثانيعة  بينمعا أكعد  85.7أبرز  -4
 تها.منهم على كفاء

% معنهم باسعتمتاعهم بعه  10% باستمتاعهم بموقا المكتبعة علعى الحيعان الثانيعة  بينمعا أفعاد  25أفاد  -5
 (.Baity, Chase, 2017أكثر ف  الحيان الواقعية. )

وقد أفاد الباحت من الدراسات المثيلة والسعابقة فع  التأكيعد علعى صعحة ومصعداقية مصعادر المعلومعات 
إلععى عععدم وجععود بحععت سععابق طععرا التخطععيط  –مبععدئياُ  –الحععال   وقععد توصععل  التعع  اسععتند إليهععا فعع  البحععت

 إلنشاء جزيرن عربية ف  الحيان الثانية  وهو موضوع البحت الحال .

 . اإلطار النظري1

كبيئعة تسعمح بإنشعاء عععوالم افتراضعية باسعتخدام لغععات (Second Life) بعرزت أهميعة الحيعان الثانيععة 
ن الب  النمذجعة ثالثيعة األبععاد. وا   فع  مدينعة  سعان 2003ععام  (Linden Lab)لتع  أطلقتهعا شعركة  ل ينعد 

فرانسيسكو  بوالية كاليفورنيا بالواليات المتحدن؛ عبر دخول العديد من المجاالت إلعى عالمهعا  معا احتوائهعا 
 األبعععاد   وهععم وكععالء إلكتععرونيين ثالثيعع (avatars)ماليععين مععن األشععخاص  فعع  صععورن معععادلين رقميععين 
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لمستخدم  اإلنترنت  يحملون أسماًء مسعتعارن  ال تحمعل بالضعرورن أدواراً محعددن  يسعكنون  ويعملعون فع  
ن  كيانات موازية للمؤسسات الواقعية )كما يمكن أن ال يكون لها نظير واقعع  (  تعم إنشعاؤها بمختبعرات ل ينعد 

خدام لغعة البرمجعة الخاصعة بمختبعرات تطعوير باسعتوالالبنعاء  النصية. يمكنهم عمل العديد معن األمعور  منهعا:
ن  األمعر العذي يعنع  اسعتخدام الخعدع البصعرية لتقنيعة الثعرى دى  (Linden Scripting Language)ل ينعد 
 ,Second life)مثل إنشاء المبعان  والسعيارات المالبعس. باسعتخدام لغعة البرمجعة  (3D artifacts)ماكس 

2018) 

 

 ي بيئة الحياة الثانيةأشكال مختلفة للمعادلين الرقميين ف

 ويمكن استعراض الحيان الثانية خالل الصفحات اآلتية:

 ماهية الحياة الثانية 1/1

رغم شيوع مصطلح الحيان الثانية  فمن النادر أن نجد مستخدميه يُجمععون علعى تعريع  إجرائع  واحعد 
ميعة والتخصصعية ألصعحاب العرؤى  له  ولكن تتعدد الرؤى والزوايا الت  ينظر بها إليعه  طبقعاً للخلفيعات العل

 وإن تكاملت فيما بينها. ويمكن استعراض بعض هذه التعريفات فيما يأت :

فعع  نظععرن شععاملة يمكععن تعريعع  الحيععان الثانيععة علععى أنهععا:  برنععامج يقععدم حيععان افتراضععية كاملععة  تشععمل 
  بناها و كونها  ويعديرها أشخاصاً  ومتاجر  ومصانا  وجامعات ومكاتب ووكاالت أنباء كلها ثالثية األبعاد

سععكان هععذا العععالم  و هععم أشععخاص حقيقيععون يبيعععون و يشععترون و يقيمععون مععؤتمرات ويعقععدون اجتماعععات 
 (S. Papagiannidis, 2017) ويتفاعلون تماماً كما ف  العالم الحقيق  .

نيعة معن خعالل موقعهعا وف  محاولة إلذابة الحواجز بين الحيان الفعلية  والحيان الثانية  تععر  الحيعان الثا
الرسم  على أنها: عالم ثالث  األبععاد  حيعت أن كعل شعخص يُعرى  يمثعل شخصعاً حقيقيعاً  وكعل مبنعًى يمكعن 

 (second life, 2018)  .زيارته  تم بناؤه من خالل أشخاص حقيقيين

شععكال ومععن وجهععة النظععر التعليميععة  تعععر  بأنهععا:  بيئععة افتراضععية ثالثيععة األبعععاد  تمثععل شععكالً مععن أ
التواصععل االجتمععاع  علععى االنترنععت  ولكععن المشععاركون فيهععا يتخععذون صععوراً ألنفسععهم تسععمى: االفاتار   

وظيفة وحيان كاملة  ويحركها على الشاشة كما يشعاء والحيعان الثانيعة فع  األسعاس ليسعت تعليميعة   يخترع لها
ت فعاليعة لمعا تقدمعه معن خصعائص تم استخدامها من قبعل العديعد معن المؤسسعات كوسعيلة تعليميعة وأثبتع ولكن

 ,Second Life كالتعاون والتفاعل بين المستخدمين معن جميعا أنحعاء الععالم  وكعأنهم فع  الغرفعة نفسعها .)

24 Jul. 2017) 
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وف  نظرن أكثر عمقاً  تعر  الحيعان الثانيعة بأنهعا:  ععالم افتراضع  متعاح علعى الشعبكة  طورتعه شعركة 
اض  بيئة محاكان على الحاسب  يمكن المستخدمين العيش فيهعا  والتفاععل معا ليندن الب  يعدها العالم االفتر

اآلخرين  إما بأنفسهم أو من خالل برمجيات محاكان السلوك البشري  أو رسوم تصويرية  تسمى الشخصعية 
التجسعدية. وقععد يوجععد فعع  الععالم االفتراضعع  كععل مععا يمكعن أن يواجهععه الفععرد فعع  الععالم الحقيقعع   فضععالً عععن 

 ((Kumar S. …[et al], Sep., 2017 شياء و الظواهر الت  ال نظير لها ف  الحيان الحقيقية .األ

وتتكامل التعريفات السابقة ف  نظرتها للحيان الثانية  فال يوجد ثمة تععارض )كبيعر( بينهعا  وإن وجعدت 
هععا أحععد األلعععاب رؤى تعكععس التوجهععات الفكريععة ألصععحابها  ولعععل المؤكععد هععو انتهععاء النظععر إليهععا علععى أن

 . 2005االفتراضية  وهو ما استهدفته إدارن ليندن الب منذ عام 

ويعرى الباحعت أن الحيعان الثانيعة:   إحعدى تطبيقعات الععوالم االفتراضعية  تتكعون معن العديعد معن الجععزر 
لبعضععها كيععان مععواز فعع  العععالم الحقيقعع . وتعكععس كععل شخصععية فعع  هععذا العععالم يتععوافر والمؤسسععات التعع  

كشخصعية وهميعة  تمثلهعا  (Avatar) تراض  شخصية حقيقية ف  العالم الحقيق   اختارت مععادالً رقميعاً االف
 ف  هذا العالم  يمكنها القيام بأعمال تشبه  أو تفوا أعمالها ف  الواقا الفعل  

 مؤسسات المكتبات والمعلومات في الحياة الثانية 1/2

   .UCD, 27 Jun., 2007)لعى ععالم الحيعان الثانيعة )مكتبعة إ 40  دخعل أكثعر معن 2007بحلول عام 
  (Cybrary City)مكتبعة  يقطعن ععدد كبيعر منهعا المدينعة السعيبرانية  400ععن  2013وزاد هذا العدد ععام 

بالحيعان الثانيعة. والعذي تعم إنشعاؤه  (information archipelago)التع  تععد جعزءاً معن أرخبيعل المعلومعات 
ات افتراضعية متكاملعة  ولععرض معوارد المكتبعات المتاحعة  بهعد  التوافعق معا بهعد  تقعديم  خعدمات معلومع

 (Cybrary City [2016?])مستحدثات القرن الحادي والعشرين. 

 

 في الحياة الثانية (ALA)الكيان الموازي لـ 

ويمكن العثور علعى خعدمات المكتبعات فع  الحيعان الثانيعة  معن خعالل مؤسسعات المعلومعات االفتراضعية 
 :مثل

(Info Island 1- Info Island 2 - Edu Island - Caledon Library - Healthinfo Island 

(Imagination Island – Rachelville - ALA Arts Island - Cybrary City 1 - Cybrary City 2 

المععارض   مثعل إقامعة –مسايرن لبيئة الحيان الثانيعة  –وتتيح مكتبات الحيان الثانية خدمات غير تقليدية 
واستعراض اللوحات الفنية لمشاهير الفنانين  وإقامة الحفالت الموسيقية  والرقصعات الشععبية  بهعد  جعذب 
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أكبععر قععدر مععن المعععادلين الععرقميين فعع  الحيععان الثانيععة  وكععذا جععذب المسععتخدمين فعع  الحيععان الواقعيععة للمكتبععة 
 ,Chappell, Rachlinجميعا أنحعاء الععالم )الواقعية  فضالً عن إقامة روابط ما أخصعائي  المكتبعات معن 

 وتدار معظم هذه الخدمات من قبل متطوعين. .(2016

وال تكتععع  مكتبعععات الحيعععان الثانيعععة بتقعععديم الخعععدمات  بعععل تتعععوفر علعععى تنظعععيم الفعاليعععات الثقافيعععة  مثعععل 
الحيععان    نظععم تحععال  المكتبععات مععؤتمراً افتراضععياً عبععر2009  و2008المععؤتمرات والنععدوات  ففعع  عععام  

 ,Virtual Worlds: Libraries)الثانية  هو مؤتمر : المكتبات والتعليم والمتعاح  فع  الواقعا االفتراضع  

Education and Museums Conference) وقعد عقعد المعؤتمر فع  مركعز وسعائل اإلععالم الجديعدن .
(New Media Consortium Conference Center)  المكتبيعين   بالبيئعة الثانيعة  واسعتهد  تجميعا

وتقنيعع  المعلومععات  واإلعالميععين  والمعلمععين  وأصععحاب االهتمععام  لمناقشععة الفععرص التعليميععة واإلعالميععة 
 (Bell, Lori, 4 Feb., 2008 والثقافية ف  العوالم االفتراضية  )

ة  فععادن وغالباً ما تكون مكتبات الحيان الثانية مستقلة  أي ليست كياناً موازياً لمؤسسعة معلومعات واقعيع
ما تسعى الستثمار الوسائل التقنية المتاحة عبر الحيان الثانية  واإلفادن من هذه البيئة الخصبة فع  جعذب أكبعر 

 ,Chappell, Rachlinعدد من القاطنين  وعادن معا تميعل ألن تكعون أكثعر نجاحعاً معن المكتبعات الواقعيعة )

2016 .) 

 ا يأتي: وتتمثل مزايا المكتبات في الحياة الثانية فيم

سهولة اإلنشاء؛ حيت يمكن إنشاء المكتبعات إمعا معن خعالل العدعم الفنع  فع  الحيعان الثانيعة  أو عبعر  -أ 
مبرمج محتر   كما يمكعن القيعام بعاألمر كليعة عبعر المهنيعين العرقميين أنفسعهم  وإن كعانوا قلعة فع  

 ( Hill, Valerie,2009العالم العرب  خالل المرحلة الحالية. )

التواصل ما زمالء المهنة على مستوى العالم؛ بهد  تشارك الخبرات لحل المشكالت المشعتركة   -ب 
 ( Hill, Valerie,2017أو االرتقاء بالمهنة  والتالقح الفكري. )

   تيةولصا  اتعولمجم  وا لمحليةا  لسائرل  وايةورلفا  شةدردل  مثل: امنةزالمتا  تالتصاالا -ج 
 (Virtual education, 23 Nov., 2017)                         ت.ثادلمحاوا

اً العالقات التشابكية؛ حيت يتحقق من إنشاء مكتبعات الحيعان الثانيعة أكثعر معن هعد   فهع  تفيعد أيضع -د 
فععع  إدارن المصعععادر الرقميعععة  والتجعععارن اإللكترونيعععة  والنشعععر اإللكترونععع   والتعععدريس والعععتعلم  
وغيرها من األنشطة. فقد أصبحت مكتبات الحيان الثانية مؤسسات رئيسعة فع  عديعد معن المجعاالت 
المختلفععة والمتنوعععة  وتفيعععد بوصععفها أدان رئيسععة فععع  توصععيل المحتععوى ألجعععل أغععراض البحعععت 

 Virtual) .  وحفععظ التععرات الثقععاف  والتعريعع  بععه (commerce)   والعمععل التجععاريالعلمعع 
education, 23 Nov., 2017) 

إنشععاء فصععول افتراضععية تدريبيعععة  بهععد  التعلععيم والتععدريب؛ حيعععت تتععيح مكتبععات الحيععان الثانيعععة  -ه 
ن ولعععب مسععاحات تعليميععة مرنععة  يمكععن مععن خالهععا عمععل:العروض والمناقشععات  و القيععام بالمحاكععا

 (Virtual education, 23 Nov., 2017)األدوار  وتصميم الوسائط المتعددن واأللعاب. 

تتععيح مكتبععات الحيععان الثانيععة للمكتبيععين فرصععة العمععل كمععدربين افتراضععيين  فيتععوفرون علععى تقععديم  -و 
 ورش عمل لبناء مهارات الحيان الثانية.

انيععة مععن أي مكععان  طالمععا أتيحععت وسععيلة تحقيععق العالميععة؛حيت يمكععن الوصععول لمكتبععة الحيععان الث -ز 
 .االتصال باإلنترنت
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إنجععاز الالمعقععول؛ حيععت تتععيح فرصععة تفعيععل إمكانيععات قععد يصعععب أو يسععتحيل الوصععول إليهععا فعع   -ح 
قاعععات  –المكتبععة الفعليععة  كإضععافة أجععزاء مفتقععدن فعع  الواقععا الفعلعع   مثععل: المسععاحات الخضععراء 

ارات ...   وتفعيععل دردشعة البععوت  وإمكانيعة االنتقععال بععين أمعاكن انتظععار السعي –االسعتقبال الكبيععرن 
األماكن المختلفة  مهما بعدت مسافاتها عبر االتصال التليبورت   ومن ثم تريح المعادلين من عنعاء 

 السفر  وتتيح مبدأ المكتبة الخضراء. 

االفتراضعية   والجعوالت  رضلمعاإمكانية إقامة أنشطة وفعاليعات؛ مثعل: المعؤتمرات  والنعدوات  وا -ط 
         التعريفية بمؤسسات المعلومات ف  الحيان لثانية  وإنشاء مجموعات نقاش.

االسععتثمار الجيععد لجمكانيععات الكبيععرن لتسععويق المكتبععات لععذاتها عبععر الحيععان الثانيععة؛ حيععت يتميععز  -ي 
لجهععد  التسععويق عبععر الحيععان الثانيععة باالنتشععار الواسععا  وقلععة التكلفععة  وسععرعة اإلعععداد  وتععوفير ا

وسععهولة التواصععل مععا المسععتفيدين  والمحافظععة علععيهم  وسععهولة متابعععة ردود أفعععالهم  و إمكانيععة 
 العمل ف  أي وقت.

إمكانيععة الععربط بععين موقععا المكتبععة فعع  الحيععان الثانيععة  وموقعهععا علععى شععبكة اإلنترنععت )مععا إمكانيععة  -ك 
لعععى شعععبكات التواصعععل علعععى أيعععة مواقعععا أخعععرى يريعععدها المععععادل(  وكعععذا ع -بعععالطبا  –العععدخول 

االجتماعيععة  مععا إمكانيععة نشععر مقععاطا الفيععديو والعععروض التقديميععة تكامليععاً فيمععا بععين الحيععان الثانيععة 
  وه  ميزن جديدن أضيفت (Moodle) و  (Youtube)و(Slideshare) و (Google) ومواقا:

 ,Cote, Denise)ادلين. إلى الحيان الثانية  تتسم بالبعد العمل   الذي يتيح مزيداً من التحرر للمعع

2016) 

إتاحة الفرص للمعادلين إلبراز إبداعاتهم؛ حيت تتاح لهم فرص بناء أجعزاء معن المكتبعات  وإبعراز  -ل 
 مواهبهم الشعرية  والموسيقية  والغنائية...  

تعد مكتبات الحيان الثانيعة أكثعر اسعتعداداً لتبنع  االبتكعارات التقنيعة الحديثعة  فهع  تعوفر لمسعتخدميها  -م 
 .حسينات كثيرن  مستفيدن من اإلمكانيات الضخمة الت  تتيحها الحيان الثانيةت

اإلسعهام فع  إنتعاج المعرفعة وتقاسععمها واإلفعادن منهعا  معن خعالل دخععول هعذه المكتبعات فع  تحالفععات  -ن 
إسعتراتيجية؛ حيععت تقعوم هععذه المكتبعات علععى تجمعععات افتراضعية  تسععتثمر اإلمكانيعات التعع  تتيحهععا 

ى تقاسعم المعوارد  والمصعادر والتععاون  وتبعادل الخبعرات واألفكعار  ممعا يجعلهعا   تعتمد عل2ويب
 .أكثر فعالية

 Virtual)وصول متعدد؛ فغالباً ما يمكن ألكثر من طر  استخدام نفس المعوارد فع  الوقعت ذاتعه.  -س 

education, 23 Nov., 2017) 

 ,Coteء الصععوت(. )تععوفير تقنيععات عاليععة الجععودن )وضععوح الععنص  والععتحكم فعع  اللععون  ونقععا -ع 

Denise, 2012) 

. التخطيط إلنشاء وإتاحة جزيرة معلومات عربية في الحياة الثانية متخصصة في مجال المكتبات 2
 والمعلومات ُجزيرة إدراكو 

رغععم الععزخم الععدول  والكثيعع  لمجععال المعلومععات والمكتبععات فعع  الحيععان الثانيععة  إال أننععا علععى المسععتوى 
وراً هامشعياً  يعتلمس بعدايات الطريعق  نقعوم فيعه بعدور المسعتهلك  ولعيس المنعتج لهعذا العرب  ما نعزال نمثعل د

الواقا الجديد؛ فال مكعان لوجعود مؤسسعات عربيعة عريقعة فع  المجعال  أو منعابر متخصصعة  ويبقعى التواجعد 
 مكتفياً ببضا معادلين رقميين مهنيين  قد ال يزيدون عن أصابا اليدين إال قليالً. 
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 بة على تساؤل البحت:وبهد  اإلجا

" هيل يمكيين طييرح تصييور إلنشيياء وإتاحيية جزيييرة معلومييات عربييية متخصصيية فييي مجييال المكتبييات 
 والمعلومات؟"

 يمكن طرح التصور المقترح اآلت : 

 الحاجة واألهمية

قبعل البعدء فعع  إنشعاء الجزيعرن ينبغعع  الوقعو  علعى درجععة الحاجعة إلعى إنشععائها  ومعا إذا كانعت سععتعالج 
يععة  أو تعععزز واقعععاً قائمععاً. وتتضععح أهميععة الجزيععرن المسععتهدفة فعع  ظععل عععدم وجععود جععزر عربيععة مشععكلة فعل

متخصصة ف  المجال  ودورها ف  مواكبة التطورات الحديثة  وازدياد تكلفة التعامعل معا أوعيعة المعلومعات 
م  وسععهولة التقليديععة  فعع  ظععل الععنقص الحععاد فعع  ميزانيععات المكتبععات  مععا تععوفير أوقععات العععاملين وجهععده

 الوصول إلى خدمات الجزيرن المستهدفة  ومصادرها.

ومن ثم فأن إنشاء جزيرن المعلومات العربيعة يمثعل قعراراً اسعتراتيجياً  ذو أبععاد مهنيعة وعلميعة وثقافيعة 
 وحضارية  تمليها متطلبات العولمة الت  من خصائصها صناعة المعرفة وضمان تدفق المعلومات.

ت  ثالت مراحل مقترحة إلنشاء جزيعرن المعلومعات العربيعة )إدراك( فع  الحيعان ويطرح الباحت فيما يأ
ف  شكل زمن  مسلسعل  أو تسعير  -هذه الخطوات  –الثانية  تتخلل كل مرحلة عدن خطوات  يمكن أن تتابا 

 ولكن على أصعدن مختلفة. ويمكن تناول هذا فيما يأت : –تقريباً  –ف  خط متواز  أي تتم ف  وقت واحد 

 المرحلة األولى: اإلعداد والتخطيط 2/1

يعد التخطيط إلنشاء الجزيرن  ومعرفة األهدا  المرجون منها  ومدى مالءمتها للمؤسسة الراعية  من 
 األمور المهمة جداً لنجاح مشروعات الحيان الثانية. 

جزيععرن لععذا يجععب معرفععة مهععام وأهععدا  المؤسسععة أو المؤسسععات الراعيععة للجزيععرن  ومععدى تحقيععق ال
المستهدفة لهذه األهدا   ووضا تصور حول المشروع وما سيكون عليه بالضبط  وكعذلك معرفعة المراحعل 
التطويرية المستقبلية  ومدى إمكانية استيعاب المشروع لتلك التطورات  وتحديد المعايير الت  سعيتم االلتعزام 

شعروع ونهايتعه  والمتابععة فع  كعل خطعوات بها  وسياسة العمل أثناء اإلنشاء  وإعداد جدول زمن  لبداية الم
المشععروع  والتقيععيم المسععتمر لكععل خطععون لتصععحيح األخطععاء إن وجععدت  وتععوفير اإلشععرا  والتوجيععه الععدائم 

 للقائمين على المشروع. 

 وتتمثل هذه المرحلة ف  الخطوتين اآلتيتين:

 الخطوة األولى: وضع الخطة اإلستراتيجية 2/1/1

فع  طععرح تصعور متكامعل ودقيعق لخطععة إسعتراتيجية لجزيعرن المعلومعات العربيععة وتتمثعل هعذه الخطعون 
 )إدراك(   تشمل: 

  وهعععو التحليعععل العععذي يهعععد  إلعععى تحديعععد نقعععاط القعععون (SWOT Analysis)التحلييييل البيئيييي  -أ 
(Strengths)   ونقعاط الضعع(Weaknesses)  المرتبطعة بالبيئعة الداخليعة للجزيعرن والمؤسسعة

الت  قعد  Threatsأمامها   وكذا التهديدات  Opportunitiesالفرص المتاحة  الت  تتبعها  وكذلك
 Saint Louis) تواجههععا فعع  المسععتقبل   وهعع  تععرتبط بالبيئععة الخارجيععة للمؤسسععة والجزيععرن.

University Libraries , [2016?]) 
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 رؤية الجزيرة -ب 
 (Saint Louis University Libraries , [2016?])الحلم الخاص بالجزيرن  أو إلى أين تتجه؟ 

 رسالة الجزيرة -ج 
 Saint)عبعارات توضععح واقععا الجزيععرن ومخرجاتهععا المسععتهدفة.أو السععبب فعع  وجودهععا... لمععاذا؟

Louis University Libraries , [2016?]) 

 Objectives (Business Dictionary. Objectives, 2016 ) األهداف: -د 
و حاجعات محععددن مرغوبعة أو مطلععوب تحقيقهعا فعع  أهعدا  جزيعرن المعلومععات العربيعة هعع  نتعائج أ

 فترن زمنية محددن. فه  متعلقة بما يجب إنجازه ... أو ما تسعى الجزيرن إلى تحقيقه.

الخطعط  -وه  الخطعة التع  تشعمل: األهعدا  اإلسعتراتيجية  الخطة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية، -ه 
 -مؤشعرات األداء )التع  تؤكعد علعى التنفيعذ(  -والبرامج التنفيذية )الت  تؤدي إلى تحقيق األهعدا ( 

المسئول عن التنفيعذ )القعائم باإلنشعاء  سعواء معن الععاملين بالمؤسسعة  أو مبعرمج خعارج  محتعر  
أنشطة التنفيذ )األنشطة المؤدية لتنفيذ األهعدا  التشعغيلية  -المدن الزمنية )البدء واالنتهاء(  -بأجر( 

الميزانيععة )المطلوبععة  –النععدوات واللقععاءات وورش العمععل...(  والتكتيكيععة الفرعيععة بععالجزيرن  مثععل
التعاريخ )تعاريخ القيعام  -إلنشاء الجزيعرن(  والمتابععة  المكونعة معن: المسعئول )ععن متابععة التنفيعذ( 

 المؤشرات )المدللة على إجراء المتابعة(. -بالمتابعة( 

معا يسعتتبعها معن خطعوات ومراحعل  وتمثل خطون التخطيط خطون أساسعية وشعاملة  تمثعل منطلقعاً لكعل 
وال نبال  لو ذكرنا أن نجاح ما يتلو هذه الخطون يتحعدد بصعورن أساسعية اعتمعاداً علعى دقعة الخطعة المقترحعة  

 ومدى االلتزام بها.

 When Real and)ورغععم األهميععة البالغععة لهععذه الخطععون  إال أن إحععدى الدراسععات انتهععت إلععى: 
Virtual Worlds Collide…, 2017) 

 أن بعض مكتبات الحيان الثانية ال تول  اهتماماً كافياً لهذه الخطون. -

أن معظععم مكتبععات الحيععان الثانيععة لععيس لععديها الوقععت الكععاف  إلدارن مكتبععة الحيععان الثانيععة لعععدم وجععود  -
 جدول زمن  رسم   يطرح المسئوليات واألنشطة الواجب القيام بها.

ن إلععى مكتبعات الحيعان الثانيعة علعى أنهعا مجعرد لعبععة  ال كنتيجعة لمعا سعبق يمكعن أن ينظعر المسعتفيدو -
قيمعة تنتظععر معن ورائهععا  وذلعك رغععم المزايععا الكبيعرن لمكتبععات الحيعان الثانيععة  التع  يمكععن أن تفععوا 

 المكتبات التقليدية.

 ومن ثم فإن من األهمية الكبيرن أنه عند إنشاء مكتبات الحيان الثانية  إيجاد خطة إستراتيجية للمكتبة.

 المرحلة الثانية: التنفيذ وإنجاز المشروع  2/2

تترجم هذه المرحلة ما تعم إقعراره معن خطعة إسعتراتيجية مسعبقة خعالل مرحلعة اإلععداد؛ حيعت يعتم تنفيعذ 
البرامج واألنشطة  اعتماداً على شخصيات تم تكليفها  ومن خالل جدول زمن  محعدد سعلفاً  يحعدد بدايعة كعل 

انيععة النشععاط  بهععد  تحقيععق األهععدا  اإلسععتراتيجية المحععددن  ومععن ثععم انجععاز نشععاط وانتهائععه  مرفععق بععه ميز
 الغايات المتفق عليها سلفاً. 

ولك  يتم إنشاء هيكل الجزيرن فالبد من وجود خبرن ببرمجيعات بنعاء الجعزر فع  الحيعان الثانيعة للقعائمين 
ن  معن خعالل الععاملين بهعا  خاصعة على اإلنشاء.والمؤسسة ف  هذا إما أن تعتمد على ذاتها ف  إنشاء الجزيعر
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إذا توافر لديهم إمكانية التعاط  ما التقنية الحديثة  والفقه ببرمجيات بناء الجزر فع  الحيعان الثانيعة  وإذا كعان 
 لديهم حساً إبداعياً ف  انتقاء العناصر واأللوان.

تكععالي  اإلنشععاء   أمعا فعع  حععال عععدم تععوافر هعذه المهععارات فعع  العععاملين بهععا  وتعوافرت ميزانيععة تغطعع 
 فيمكنها االستعانة بمبرمج مدفوع األجر.

وفععع  هعععذه الحالعععة البعععد معععن التنسعععيق الكامعععل بعععين أخصعععائي  المعلومعععات )لتغطيعععة الجانعععب المهنععع ( 
 والمبرمجين الخارجيين  وذلك حتى يكون التصميم مغطياً لمتطلبات التخصص عامة  وملبياً لرغبته.

عناصر الدعم الفن  بالحيان الثانية للمساعدن فع  بنعاء الجزيعرن  أو القيعام ما مالحظة إمكانية االستعانة ب
 بالبناء بشكل كامل  كما أن لدى الحيان الثانية وكالء عرب  عبر المنتدى العرب  للحيان الثانية.

أو االستعانة بخبير متخصص ببناء جزر الحيان الثانية  وفع  كلتعا الحعالتين سعيتم دفعا مقابعل معادي  إال 
 نه لو تم اللجوء إلى خبير محتر  ستكون متطلباته المادية أقل من الدعم الفن  للحيان الثانية.    أ

 وينبغ  أن يتوافق التصميم الناتج ما التخطيط المسبق  الذي تم طرحه خالل المرحلة األولى. 

تسير جميعهعا جنبعاً وحتى يتم بناء جزيرن المعلومات العربية فالبد من استيفاء عدد من المتطلبات الت  
إلى جنب ف  تواز  حتى يمكن إنجاز مشروع الجزيعرن طبقعاً لمعا خطعط لعه. وفيمعا يعأت  المتطلبعات األساسعية 

 إلنشاء الجزيرن:

 تنفيذ المتطلبات التقنية  2/2/1

يمكععن تقسععيم المتطلبععات التقنيععة التعع  يحتاجهععا إنشععاء جزيععرن المعلومععات العربيععة فعع  الحيععان الثانيععة إلععى 
 ين:نوع

 أ. متطلبات متخصصة ف  مجال المعلومات والمكتبات.

 ب. متطلبات عامة تتعلق بتطبيقات الحيان الثانية . ويمكن تناول هذا فيما يأت :

 System Center)أ.  المتطلبات التقنية المتخصصة في مجال المعلومات والمكتبات. 

Technical Documentation Library, 2017) ُE-publishing and the 

challenges for libraries, 6 Jul., 2017ُ 6و Sep. 2017 Shiva, Prasad, و 

 Personal Computers)  خاصععة أجهععزن الحاسععب اآللعع  (Hardware)األجهعزن والمعععدات  .1

;PCs). 
د مصعادر المعلومععات فع  الشععكل الرقمع   وكععذلك بروتوكععوالت البرمجيعات الخاصععة بعمليعات تكويعع .2

Protocols  الععربط بععين أجععزاء المكتبععة الرقميععة  والمتصععفحات(Browsers) وبععرامج اسععترجاع  
 الوثائق والبيانات. 

 Local Area)  وأجهعزن الشعبكات المحليعة (Communication Networks)شعبكات االتصعال  .3

Networks) (LAN)كة العالمية اإلنترنعت   ومنافذ للشب(Internet Terminals) والتع  البعد أن  
 تكون بقدرات عالية وكفاءن وسرعة فائقة. 

الت  تختزن فيها النصوص الكاملة للوثعائق ومصعادر المعلومعات   (Data Bases)قواعد البيانات  .4
 (Digital Format)والبد أن تكون هذه القواعد قادرن على استيعاب كافة أشكال المصادر الرقمية 

. 
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اعتماد نسق معين لبيانات الوثائق ومصادر المعلومات يتم استخدامه بصعفة دائمعة  وهع  كثيعرن فع   .5
 Extensible)الوقت الحال   ولكن أفضل ما يُوصعى بعه عالميعاً هع  لغعة الترميعز القابلعة لالمتعداد 

Markup Language ;XML). 
لمعلومععات والوثععائق الرقميععة  سععواء التعع  تععم برمجيععات حمايععة حقععوا الملكيععة الفكريععة لمصععادر ا .6

 تحويلها من الشكل التقليدي إلى الشكل الرقم   أو تلك الت  أُنتجت أصالً ف  شكلها الرقم .
برمجيات نظعم إدارن المعلومعات اإللكترونيعة  وبعرامج وبروتوكعوالت العربط واالسعترجاع  وينبغع   .7

ير والتقنيعات الالزمعة إلدارن جزيعرن المعلومعات أن تكون البرامج حديثة ومعتمدن على أحعدت المععاي
العربية فع  الحيعان الثانيعة. والبعد معن التأكعد معن دععم األنظمعة لنظعام المعارك الععالم  وكعذلك معيعار 

 (Z39.50تبادل المعلومات المعرو  بـ )
برمجيعععات األمععععان والتحقعععق مععععن هويعععة المسععععتخدمين للجزيعععرن عبععععر مععععادليهم  وأمععععن البيانععععات  .8

 عات الرقمية.والمجمو
وسائط التخعزين لمصعادر المعلومعات  والتحقعق معن معدى قعدرتها علعى االسعتيعاب لمعا قعد يزيعد معن  .9

المصادر الرقمية وارتباطاتها ف  المستقبل القريب والبعيد  ومدى قعدرات التخعزين االحتياطيعة لهعذه 
 الوسائط.

 Databases Information) نظم إدارن تشغيل قواعد المعلومعات وإدارن أنظمعة المكتبعات اآلليعة .10

Management System).ونظم النشر اإللكترون  وإدارن المحتوى   
قواعععد البيانععات المخزنععة علععى األقععراص الضععوئية  والملفععات اإللكترونيععة المصععممة محليًععا عبععر  .11

 الجزيرن  أو وصالت للمتاحة عبر اإلنترنت.
علومعات المعراد ربطهعا عبعر الجزيعرن  معا توفير خادم ذو سعة كبيرن ليستوعب الكعم الكبيعر معن الم .12

 تحميله بمصادر المعلومات اإللكترونية الخاصة بالجزيرن. 
والتعع  يجععب أن يععتم مراعععان المواصععفات  (User Interfaces)واجهععات االسععتخدام للمسععتفيدين  .13

 العالمية ف  تصميمها. 
 ربط مصادر المعلومات المختلفة ضمن الجزيرن. .14
 تاحتها عبر شبكة المؤسسة الراعية لتحقيق الفائدن القصوى منها.ربط جزيرن المعلومات وإ .15
منظومعععة النشعععر اإللكترونععع  وإدارن المحتعععوى؛ حيعععت تحتعععاج الجزيعععرن إلعععى نظعععام خعععاص بالنشعععر  .16

اإللكترون  وإدارن المحتوى  بحيعت يعوفر إمكانعات كبيعرن لخلعق مواقعا ديناميكيعة ألي معواد ترغعب 
ولين ععن الجزيعرن معن العتحكم فيمعا ينشعر عبرهعا )معن خعالل ف  نشرها على الشعبكة. ويمكعن المسعئ

المنتعديات  والمدونات...الخاصعة بععالجزيرن فع  الحيعان الثانيععة( بشعكل سعهل وميسععر  وأرشعفة جميععا 
المعلومات  ما إمكانات بحت حر شامل علعى جميعا محتويعات الجزيعرن. وينبغع  أن يشعتمل النظعام 

 وى على مميزات وتسهيالت عديدن مثل ما يأت :الخاص بالنشر اإللكترون  وإدارن المحت

 سهولة استخدامه لكل المعادلين الرقميين. -أ 

إمكانيععععة النشععععر داخععععل الموقععععا الرئيسعععع  للجزيععععرن أو الصععععفحات الخاصععععة بالمجموعععععات   -ب 
 والمنتديات والمدونات.

 يوفر أرشيفاً كامالً لألخبار والمحتويات. -ج 

 إمكانية البحت بالكلمة أو بالنص. -د 

 رفاا الصور أو التسجيالت الصوتية أو المرئية ما الخبر.إمكانية إ -ه 

 يوفر حماية كاملة لنظام اإلدخال واإلشرا . -و 

 تحكم كامل ف  صالحيات المدخلين والمحررين. -ز 
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إمكانية نشر األخبار المدخلة فقط من خالل المشرفين على الجزيعرن بععد معراجعتهم كعل معادن  -ح 
 مدخلة.

 من خالل اإلنترنت. إمكانية إدخال األخبار من أي مكان -ط 

 إمكانية إنشاء صفحات جديدن وقوالب خاصة لهذه الصفحات. -ي 

تعوفير عناصعر الععدعم الفنع   واللوجيسعت  والتقنعع  الدائمعة للمععادلين الععرقميين  والمسعتخدمين خلعع   .17
الشاشات من خالل: منتعديات ومعدونات المسعاعدن  ومسعئول  التنسعيق بمنشعرت جزيعرن المعلومعات  

المسععاعدن  ووصععالت المسععاعدن  سععواء مععن خععالل الععرد الفععوري  الصععوت  أو وجععزر التوجيععه و
 المكتوب  أو عبر البريد اإللكترون   أو مجموعات المساعدن  أو أية وسيلة دعم مبتكرن. 

 ويتم الدعم اعتماداً على التنسيق الكامل ما إدارن الحيان الثانية.

 وcond life, System Requirements, 2017(Seب. متطلبات متعلقة بتطبيقات الحياة الثانية . 

 فيما يأت  التجهيزات المعيارية الت  تتطلبها الحيان الثانية )معروضة طبقاً للواجهة(:

 Windowsأوالً: واجهة  

Recommended Minimum Requirements Windows 

Cable or DSL Cable or DSL Internet Connection 

Windows 7, Windows 8.1 or 
Windows 10          64   bit 
version 

Windows 7, Windows 8 or Win-
dows 10 

Operating System 

2-GHz (Windows 7) 64-bit 
(x86) or better 

CPU with SSE2 support, including 
Intel Pentium 4, Pentium M, Core 
or  Atom, AMD Athlon 64 or lat-
er. 

Computer Processor: 

4 GB or more 1 GB or more Computer Memory: 

1024x768 pixels or higher 1024x768 pixels Screen Resolution 

NVIDIA Graphics cards 
9000 Series:9600, 9800 
200 Series:275 GTX, 295 
GTX 
ATI Graphics Cards 

4000 Series:4850, 4870, 
4890 
5000 Series:5850, 5870, 
5970 

NVIDIA GeForce 6600 or better 
OR ATI Radeon 9500 or better 
OR Intel 945 chipset 

Graphics Card for 
Vista, 
Window  s 7, 
Windows 8, or Win-
dows 10 
(requires latest driv-
ers) 
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 Mac OS Xثانياً: واجهة 

Recommended Minimum Requirements Mac OS X 

Cable or DSL Cable or DSL Internet Connection 

2 GHz Intel Core 2 Duo or 
above 

Mac OS X 10.9 or better Operating System 

 2-GHz (Windows 7) 64-bit 
(x86) or 
Better 

CPU wi1.5 GHz Intel based Mac. Computer Processor: 

4 GB or more 1 GB or more Computer Memory: 

1024x768 pixels or higher 1024x768 pixels Screen Resolution 

ATI: 4850, 4870 
OR NVIDIA: 9800 

ATI Radeon 9200 and above OR 
NVI   DIA GeForce 2, GeForce 4 

Graphics Card 

 

  Linuxثالثاً: واجهة 

Recommended Minimum Requirements Linux 

Cable or DSL Cable or DSL Internet Connection 

A reasonably modern 32-bit   
  Linux environment is re-
quired. If you 
are running a 64-bit Linux 
distribution 
then you will need its 32-bit 
 compatibility environment 
installed. 

W A reasonably modern 32-bit  
Linux environment is required. 
If  
you are running a 64-bit Linux  
distribution then you will need 
its  
32-bit compatibility environ-
ment 
 installed. 

Operating System 

2-G1.5 GHz or better CPU wi800 MHz Pentium III or  
Athlon, or better 

Computer Processor: 

1 GB or more 512 MB Computer Memory: 

1024x768 pixels or higher 1024x768 pixels Screen Resolution 

ATI: 4850, 4870 
OR NVIDIA: 9600, 9800 

NVIDIA GeForce 6600, or better 
OR ATI Radeon 8500, 9250, or 
better 

Graphics Card: 
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 المتطلبات المادية  2/  2/  2

تمثل المتطلبات المادية ضرورن البد منها إلنشعاء جزيعرن المعلومعات المسعتهدفة  وهنعا ينبغع  اإلشعارن 
آال  دوالر كمقابععل للتأسععيس  5إلععى أن التكععالي  العاليععة نسععبياً المطلوبععة إلنشععاء الجزيععرن  والتعع  تزيععد عععن 

يمكن أن تق  حجر عثرن خاصة ف  العالم العرب   ومن ثم فمن المفضل أن يقوم إنشعاء الجزيعرن  والصيانة 
من خالل شراكة بين أكثعر معن مؤسسعة معلومعات  ممعا يجععل النفقعات موزععة علعى أكثعر معن جهعة  وبهعذا 

ين )معن يتحقق التعاون بعين مؤسسعات المعلومعات والمكتبعات لتقعديم مسعتويات أفضعل معن الخعدمات للمسعتفيد
خالل معادليهم المهنيين(  كما يتحقق أيضاً تقليل النفقات ف  عمليات اإلنشاء  عبر مشعاركة هعذه المؤسسعات 
ف  التكالي  والمصادر  والذي يعد اآلن معن االتجاهعات العالميعة فع  شعتى المجعاالت وبخاصعة فع  مجعاالت 

 المعلومات وتبادل البيانات. 

 ,.Le Furg, Bill, 13 Jul)و  ,Youngok, Sep., 2017 Choiالمتطلبات البشرية ُ 2/2/3

 (Del Rosso, Jim, 2017)و 2017

يعد العنصر البشري من العناصر المهمة ف  تأسيس مؤسسات المعلومعات فع  الحيعان الثانيعة  ذلعك أنعه 
 عنصر ال غنى عن وجوده  مهما كانت التقنيات المستخدمة  أو الموارد المتاحة.

تسعمية العنصعر البشعري فع  الحيعان الثانيعة  فمسعئول المكتبعة بالحيعان الثانيعة يععد  ويوجد عدم اتفاا على
وهعذا بعالطبا يسعتتبا مععه  -معا اخعتال  الوظعائ   -امتداداً ألمين أو أخصائ  المكتبة ف  المكتبات التقليدية 

   الحيان الثانية.اختالفاً ف  القدرات والمؤهالت المطلوبة ممن يُطلب منه القيام بعمل المكتب  الرقم  ف

وثمة مسميات كثيرن تطلق على مسئول  المكتبات ف  الحيان الثانية  لعل معن بينهعا المهنع  الرقمع   أو 
المعادل المهن  الرقم   أو األفتار المهن   كما نجد عدداً من الوظعائ  التخصصعية مثعل المفهعرس الرقمع   

مرشعععد الرقمععع   والمعععدرب الرقمععع   وأخصعععائ  وأخصعععائ  المراجعععا الرقمععع   أو المعععالح اإللكترونععع   وال
المجموعات الرقمع . ولععل القاسعم المشعترك بعين المسعميات جميععاً أن  صعاحبها يعمعل فع  بيئعة غعامرن هع  

 الحيان الثانية.

أما بالنسبة للوظائ  الت  سعيتوفر عليهعا المكتبيعون الرقميعون بجزيعرن المعلومعات المقترحعة فع  الحيعان 
 كثيرن متنوعة  ولعل أهمها تتمثل فيما يأت : الثانية )إدراك( فه 

إعععداد المخططععات الفنيععة لمشععاريا جزيععرن المعلومععات. ومععن ثععم ينبغعع  أن يمتلععك المهنيععون رؤيععة  -أ 
 واضحة لمتطلبات وأهدا  الجزيرن. 

انتقععاء المجموعععات ومصععادر المعلومععات الرقميععة  وإجععراء العمليععات المكتبيععة الفنيععة عليهععا مثععل   -ب 
 لحفظ  والتنظيم  وإدارن هذه المجموعات ف  البيئة االفتراضية.االقتناء  وا

التعليم والتعدريب  معن خعالل إدارن الفصعول الدراسعية االفتراضعية  أو إدارن المحاضعرات وورش  -ج 
     العمل.

المسععاعدن فعع  تععدريب المعععادلين الععذين لععديهم رغبععة فعع  تطععوير الععذات فعع  نشععاط معععين  يخععص  -د 
 الجزيرن.

لمكتبية: فعليهم تقا مسئولية تخطيط خدمات جزيرن المعلومات وكيفيعة إتاحتهعا  تخطيط الخدمات ا -ه 
 فضال عن االبتكار ف  إنشاء خدمات جديدن وف  طريقة إتاحتها. 
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إدارن األجهزن والبرمجيعات المسعتخدمة فع  تحويعل تلعك المصعادر التقليديعة إلعى الصعورن الرقميعة   -و 
 إلى المجموعات الرقمية.  networked access بما يشمل ذلك من الوصول الشبك 

 فهرسة مصادر معلومات الجزيرن.  -ز 

 اإلجابة عن االستفسارات المرجعية للمعادلين الرقميين ف  الحيان الثانية  عبر الردود الفورية.  -ح 

بحت الشكاوى والرغبات الت  تتصل بأعمال الجزيرن  بهد  مساعدن المعادلين فع  إزالعة أسعباب  -ط 
 رحاتهم ف  االرتقاء بالجزيرن.شكاواهم  واألخذ بمقت

 تخطيط وتنفيذ ودعم الخدمات االفتراضية بالجزيرن. -ي 

 إدارن الندوات  والمؤتمرات  والنقاشات  والمحاضرات  والمعارض  أو المشاركة الفاعلة فيها. -ك 

االبتكععار فعع  عععرض مجموعععات المكتبععة الرقميععة علععى موقععا الجزيععرن  وابتكععار وسععائل التعريعع   -ل 
 عاتها. بالجزيرن ومجمو

 وص  محتوى البيانات وخصائصها  وتنظيم عناصر الميتاداتا لمصادر المعلومات.  -م 

 اتخاذ تدابير صيانة وأمن المعلومات ومصادرها على موقا الجزيرن.  -ن 

إجراء دراسات التغذية الراجعة  واسعتطالع آراء المسعتفيدين معن الجزيعرن ومحاولعة معرفعة معدى  -س 
 رن ما متطلبات روادها )دراسات المستفيدين(. توافق المجموعات الرقمية بالجزي

 متطلبات المعايير والسياسات  2/2/4

تتضح أهمية وجود المعايير والسياسات ف  مشروع إنشاء جزيرن المعلومات العربية ف  الحيعان الثانيعة 
اصععة )إدراك( فيمععا يمكععن أن يواجهععه هععذا المشععروع مععن عراقيععل وعقبععات  سععواء مععن الناحيععة القانونيععة الخ

بحقوا الملكية الفكرية ومعايير إدارتها من جانب الجزيرن  أو من حيت سياسات اإلتاحة واالستفادن من قبعل 
المعادلين الرقميين من محتوى الجزيرن الرقم  )أو ما تتيح الوصول إليه( وكيفية تنظيمه. ويمكن أن يتضعح 

 هذا فيما يأت :

   Management) (Rightsحقوق النشر والملكية الفكري 2/2/4/1

تمثععل الحقععوا التعع  بموجبهععا يععتم حمايععة حقععوا المؤلعع  األصععل  للمععادن أو مصععدر المعلومععات إحععدى 
المشكالت الت  تواجه استخدام المصادر الرقمية  والتع  يعتم بموجبهعا ذكعر اسعم المؤلع  فع  حالعة االسعتعانة 

فع  المكتبعات التقليديعة  فعإن ثمعة  بأحعد أجعزاء مصعادره العلميعة. وإذا كعان الوضعا القعانون  محعدد ومععرو 
فعع   (Acquisition)صعععوبة فيمععا يتعلععق بالوضععا التشععريع  فعع  الحيععان الثانيععة  ذلععك ألنععه ال توجععد إعععارن 

مكتبععات الحيععان الثانيععة بععالمعنى المعععرو  مكتبيععاً  وإنمععا يععتم إتاحععة المععادن أو مصععدر المعلومععات علععى مكتبععة 
محتعوى هعذه المعادن علعى أي وسعيط آخعر  وبعدون حعد  (Download)ميل الحيان الثانية ويتاح للمستفيدين تح

أقصى من المرات  وبهذا يكون المعادل )أو المستفيد خل  الشاشة( بالفععل مالكعاً للمحتعوى الفكعري للوععاء  
وهنا يقا التخو  من جانب المهتمين بحقوا النشر والملكية الفكرية من إساءن استخدام المحتوى الفكعري أو 

حق المؤل  األصل  ف  االستشهاد به  أو حتى التعديل بالزيادن أو النقصعان فع  محتعوى المعادن  دون  ضياع
إذن مععن مؤلفهععا  أو أي شععكل آخععر مععن أشععكال العبععت بالمععادن أو محتواهععا ممععا يشععكل هععدراً لحقععوا المؤلعع  

 األصل  الفكرية. 
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( 1998العالميعة للملكيعة الفكريععة   )المنظمعة (WIPO) وقعد أكعدت المنظمعة العالميعة للملكيعة الفكريعة
( )منظمعععة التجعععارن الدوليعععة   TRIPSواتفاقيعععات: الجوانعععب التجاريعععة المتصعععلة بحقعععوا الملكيعععة الفكريعععة ) 

( علعى: حمايعة 2001(  وبودابست )عمر ذك  عبعد المتععال  2002(  وبرن )ناصر جالل حسنين  2009
نسخ هذه األعمعال ورقيعاً أو علعى وسعيط إلكترونع   أو األعمال المنشورن على شبكات المعلومات  ولم تجز 

نقلها على القرص الصلب للحاسب بهعد  االنتفعاع بهعا مسعتقبال سعواء بعالقراءن أو االسعتماع أو المشعاهدن إال 
بتصععريح مععن منععتج العمععل  وال يجععوز االنتفععاع بععذلك إال فعع  أثنععاء العععرض فقععط . كمععا جرمععت االتفاقيععات 

بهد  توزيعها علعى الجمهعور مسعتقبال  ولعم تجعز نسعخ أي مصعن  وعرضعه علعى استنساخ هذه المصنفات 
 إحدى الشبكات إال بتصريح من المنتج.

 أو شروط االستخدام Access Managementسياسات اإلتاحة  2/2/4/2

ويقصد بهعا اإلجعراءات التع  سعتتبعها جزيعرن المعلومعات العربيعة )إدراك( فع  الحيعان الثانيعة فع  إتاحعة 
مصععادرها اإللكترونيععة لمسععتفيدين بعيععنهم )مععن خععالل معععادليهم( دون غيععرهم وفععق سياسععة معينععة  محتععوى 

 ويقابلها سياسة اإلعارن ف  المكتبات التقليدية. 

 وهناك أحد خيارين؛ فإما أن:

 تتيح الجزيرن بعض أو كل الخدمات المجانية الستخدام محتواها الرقم . -أ 

حتعى يعتم االسعتفادن معن المصعادر الرقميعة والولعوج داخعل أو تشترط االشتراك ودفعا مقابعل معادي  -ب 
 الجزيرن.

ومهمعا كانعت الطريقععة المتبععة فعع  الولعوج إلععى الجزيعرن فإنععه البعد مععن وجعود مجموعععة ضعوابط تحكععم 
عمليات إتاحة واسعتخدام مصعادر المعلومعات الرقميعة المتاحعة عبرهعا  وهنعاك طعرا ععدن لعذلك مثعل: أسعماء 

 Encoded)  والبطاقعات المشعفرن الذكيعة (Login/User name & password)الولعوج وكلمعات السعر 

and smart cards) ( وغيرها من األساليبLeenes, R., 2008.) 

ولكن ف  هذه الحالة أيضاً تبرز مشكلة حقوا المؤلع   ففع  حالعة حصعول الجزيعرن علعى مقابعل معادي 
حصعل علع  شع ء معن هعذا المقابعل  أو بمعنعى آخعر لما تقدمه من الخدمات الت  تقدمها  نجد أن المؤلع  ال ي

ليس هناك قواعد ثابتة وملزمة لمكتبات الحيان الثانية لمشاركة مؤل  المادن ف  هذا العائد أو معا يععر  بعقعد 
 .Publishing Contractالنشر 

يعزال ومعن هنعا يتضعح أن عمليعات النشعر واإلتاحعة وتقعديم الخعدمات المعلوماتيعة فع  الحيعان الثانيعة  معا 
جهععات مععا  ولععذا فععإن األمععر مععازال يتطلععب إيجععاد حلععول تضععمن التععوازن بععين  يكتنفهععا بعععض الغمععوض فعع  

 األطرا  المشتركة ف  هذه الحلقة.

 المرحلة الثالثة: إطالق الخدمة 2/3

بعد االنتهاء من مرحلة التنفيذ واإلنجاز تأت  هذه المرحلة وه  مرحلعة التشعغيل وإطعالا الجزيعرن فع  
 الثانية. وتمر هذه المرحلة بعدد من الخطوات  تتمثل فيما يأت : الحيان

 تجريب الجزيرة 2/3/1

ويعتم فع  هعذه الخطعون إجعراء تجربعة أو اختبعار لكافعة مكونعات الجزيعرن  بمعا فع  ذلعك الخدمعة المقدمععة 
إذا لعزم ومستواها وسرعتها ودقتها وشموليتها  وكذلك فحص األجهزن والبرامج وعمل التععديالت المطلوبعة 

 األمر. ويتم ف  هذه الخطون أيضاً الكش  عن مواطن الضع  ومن ثم عالجها.
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فإذا تمت التجربة بنجاح وحققت تطلعات المؤسسة الراعية  وتوافقت ما الخطعة اإلسعتراتيجية  التع  أسسعت 
تاحعة مصعادر إلنشاء وإطالا ومتابععة الجزيعرن  يعتم إطعالا الجزيعرن بشعكلها النهعائ  عبعر الحيعان الثانيعة  وإ

 المعلومات المختلفة وتوفيرها بشكل متكامل.

 التنسيق 2/3/2

تمثل هذه الخطون التالية مباشرن لنجاح التجريب؛ حيت يتم فيها ربط الجزيرن بمختلع  الجعزر األجنبيعة 
المتخصصععة فعع  الحيععان الثانيععة  وقواعععد المعلومععات بالمكتبععات ومراكععز المعلومععات علععى المسععتوى المحلعع  

    وكذا الربط بشبكات المعلومات  وشبكات التواصل االجتماع  على الشبكة الدولية.والدول

 التسويق 2/3/3

حتععى يتحقععق الهععد  المنشععود مععن جزيععرن المعلومععات العربيععة فعع  الحيععان الثانيععة ينبغعع  اإلعععالن عنهععا 
لصعععيدين:التقليدي  وتسععويق خععدماتها علععى كافععة المسععتويات  اعتمععاداً علععى االسععتراتيجيات التسععويقية علععى ا

واإللكترونع  للجزيعرن  معن خعالل تطبيععق مجموععة معن القعوانين والمعععايير األساسعية  التع  تجععل المحتععوى 
 أكثر جذباً  وتساعد ف  إحدات رواج نوع  له.

 التقييم  2/3/4

تحقعق عملية مرحلية  تقدم تحليالً معمقاً وموسعاً  لمقارنة ما تم تخطيطعه خعالل المرحلعة األولعى  ومعا 
فعلياً )من حيعت معدى تحقيعق أهعدا  الجزيعرن  ومحتوياتهعا  وخعدماتها  ومسعتوى جودتهعا  وحجعم االسعتفادن 
 منهععا....(  وهعع  عمليععة تركععز أكثععر علععى النتععائج ومععدى تحققهععا  و قععد تتضععمن قيععاس األثععر واالسععتمرارية. 

(M.,  William K., 20 Oct., 2006) 

تحقيعق النتعائج؟  وتسعاهم فع  بنعاء نظريعات ونمعاذج للتغييعر   فه  عملية تجيعب علعى لمعاذا؟ وكيع  تعم
وتوفر قاعدن معرفية جديعدن للتخطعيط المسعتقبل  للجزيعرن  ويمكعن للجزيعرن  أو المؤسسعة الراعيعة االسعتعانة 

 (M.,  William K., 20 Oct., 2006بمقيم خارج . )

الحيعان الثانيعة  وذلعك إلمكانيعة الحكعم وتتم عملية التقييم بعد مرور مدن كافيعة علعى إطعالا الجزيعرن فع  
عليها وتطويرها. وعند تقييم الجزيعرن ينبغع  التركيعز علعى المععادلين )والمسعتخدمين خلع  الشاشعات( فلعيس 

إتاحة مجموعات ومصادر معلومعات عاليعة الكفعاءن بعل إنهعا تسععى إلعى مسعاعدن  –هو فقط  -هد  الجزيرن 
 ن هذه المجموعات.المستخدمين ف  جهودهم لتمييز األفضل م

 وM.,  William K., 20 Oct., 2016شروط نجاح عملية تقييم األداء  ُ

 اهتمام إدارن الجزيرن واقتناعها بالتقييم ونتائجه. -أ 
 اقتناع المكتبيين الرقميين بالتقييم وبالعدالة ف  تطبيقه. -ب 
 اعتماد معايير ثابتة وموضوعية  ما إعالم جميا المهنيين الرقميين بها. -ج 
 تفادن من النتائج وإبراز ما يمكن تطويره وتحسينهاالس -د 

 المتابعة 2/3/5

إذا كان التقييم عملية مرحلية  فإن المتابعة عملية مستمرن  تتسم بالديمومة  تتعقعب وتحلعل سعير العمعل 
ومععن أهععم مععا يميععز عمليععة  .بععالجزيرن  وتوثععق العمليععة  تركععز أكثععر علععى األداء و متابعععة مؤشععرات االنجععاز

 .عة تنبيه إدارن الجزيرن للمشاكل الموجودن  وتقديم خيارات أنية للحلولالمتاب
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ولعععل أهميععة المتابعععة  تنبععا أيضععاً مععن أهميععة القععائمين عليهععا  وهععم إدارن الجزيععرن فعع  الحيععان الثانيععة 
 باألساس.

 وFollow Up.cc., [2017?]نقاط ضرورية إلنجاح عملية المتابعة ُ

  .فور وقوعهاأ. التحديد السريا للمشكالت 

  .ب. مقارنة التقدم الفعل  بالمخطط

  .جـ. تحديد حاالت االنحرا  عن المخطط ومقدار هذا االنحرا 

  .د. تحديد العوامل المؤثرن على كفاءن التنفيذ

  .هـ. تحديد حاالت تجاوز التكالي  المخططة للتنفيذ

  .و. تحديد مشاكل السيوله النقدية و أسلوب حلها

  .التنسيق بين الجهات المختلفة المسئولة عن التنفيذ أو التمويل ز. حل مشكالت

  .ح. التنبؤ بالمشكالت المستقبلية الت  يمكن أن تحدت بالجزيرن للعمل على تداركها

  .ط. الوقو  على مستوى الخدمات الت  تقدمها الجزيرن

 ي. انطباعات وردود أفعال المعادلين الرقميين بالجزيرن.

 التوثيق 2/3/6

يمثل التوثيق إحدى العمليات العامة الت  ال تنتم  إلى مرحلة محعددن  أو خطعون بعينهعا  بعل تنعدمج فع  
كافععة المراحععل  ابتععداء بمرحلععة التخطععيط  وانتهععاء بالمتابعععة. وتنبععا أهميععة توثيععق خطععوات إنتععاج ثععم إطععالا 

خطعون معن خطعوات المشعروع؛  جزيرن المعلومات ف  الحيان الثانية من أهمية القرارات الت  تصعدر فع  كعل
حيععت تمثععل الوثععائق التعع  تحتععوي علععى خطععط المشععروع  والقععرارات التعع  تععم اتخاذهععا فعع  كععل مرحلععة مععن 

 المراحل أحد الضمانات األساسية لبقاء الجزيرن  وتيسير إدارتها بسرعة وفعالية وكفاءن عالية.

  مشعروع الجزيعرن نفسعه  ومعا كما يمكعن االسعتفادن معن وثعائق المشعروع فع  مراحعل الحقعة؛ سعواء فع
يلحق به من تطورات ف  دورن حياته  أو فع  غيعره معن المشعروعات المشعابهة لعه فع  أمعاكن أخعرى أو فع  
نفس المؤسسة  لتكون بمثابة الذاكرن وتضا  إلى أدبيات موضوع الحيان الثانية كتجربة من تجعارب مجتمعا 

 المكتبات العرب  ف  الحيان الثانية. 

تععوي هععذه الوثععائق علععى معلومععات محععددن  مثععل  الخطععة اإلسععتراتيجية  متضععمنة تحليلهععا وعععادن مععا تح
البيئععع   ورؤيتهعععا  ورسعععالتها  وقيمهعععا  وغاياتهعععا  وأهعععدافها اإلسعععتراتيجية  وخططهعععا وبرامجهعععا التنفيذيعععة  

رات النجعاح ومواعيعد العمعل إلنجعاز البعرامج  ومواعيعد االنتهعاء منهعا  وتحديعد القعائمين علعى التنفيعذ  ومؤشع
 وأدلته  ومل  متابعة العمل  متضمناً القائم بالمتابعة  وأدلة قيامه بها  وتاريخ المتابعة.

هذا باإلضافة إلى سياسعات العمعل  وأخالقياتعه  واللعوائح الداخليعة  والقعوانين الحاكمعة  والمععايير التع  
شعععطة  والفعاليعععات  وأيعععة تعمعععل الجزيعععرن فععع  إطارهعععا  وخطعععة التسعععويق  ومحاضعععر االجتماععععات  واألن

 بروتوكوالت تعاون  وعمليات التقييم والمتابعة....

ومن خالل طرح التصور السابق لجزيرة المعلومات العربية المستهدفة ُإدراكو، فقد اجتهد الباحث في 
 اإلجابة على تساؤل البحث:

كتبعععات  هعععل يمكعععن طعععرح تصعععور إلنشعععاء وإتاحعععة جزيعععرن معلومعععات عربيعععة متخصصعععة فععع  مجعععال الم
 والمعلومات؟ 
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 النتائج والتوصيات

 أوالً: النتائج

لم يعد إنشاء المكتبات ف  الحيان الثانية درباً من الرفاهية  بل بعات ضعرورن علعى القعائمين علعى المكتبعة  .1
 يعتم التأكعد حتى كافية زمنية فترن وبعد مرور الجوانب مختل  من التجربة هذه اتخاذها  وذلك بعد تقييم

 تطويرها. أو فيها تمراراالس جدوى من
المقدمعة فع  مجعال المكتبعات  الخعدمات نوعيعة فع  نقلعة الثانيعة الحيعان فع  المكتبعات إنشعاء أضعحى .2

 المسعتفيدين إلعى كالوصعول وال يمثل غاية ف  حد ذاته  بعل هعدفاً لتحقيعق غايعات أساسعية؛ والمعلومات 

 واإلبعداع  متميزن للتعدريب بيئة وتوفير األسباب  من سبب ألي المكتبة مبنى ارتياد يستطيعون ال الذين

 .جديدن معلومات خدمات وتقديم

 ثانياً: التوصيات

اسععتثمار اإلمكانيععات المذهلععة والمزايععا النوعيععة للحيععان الثانيععة فعع  خدمععة مجععال المكتبععات والمعلومععات   .1
 والمجاالت ذات الصلة خاصة مجال  التعليم والتدريب.

مععات فعع  الحيععان الثانيععة  اقتععرح الباحععت تصععوراً لهععا  وعنونععه:   إنشععاء وإتاحععة جزيععرن عربيععة للمعلو .2
التخطيط إلنشاء جزيرن معلومات عربية ف  الحيعان الثانيعة متخصصعة فع  مجعال المكتبعات والمعلومعات 

 )جزيرن إدراك(  .

عيعة  أال يق  إنشاء كيانات الحيان الثانية التع  يسعتهد  إنشعاؤها علعى الكيانعات الموازيعة فع  الحيعان الواق .3
 بل ينطلق إلى إنشاء كيانات ال نظير لها واقعياً.

تحفيز المتخصصين والمهنيين والمهتمين العرب بمجال المكتبات والمعلومعات إلنشعاء مععادلين رقميعين  .4
(Avatars)  لهعععم فععع  الحيعععان الثانيعععة  خاصعععة فععع  ظعععل نعععدرن المععععادلين العععرقميين الععععرب الحعععاليين

 المتخصصين ف  المجال. 

لععدور االقتصععادي للحيععان الثانيععة؛ حيععت ال يقعع  األمععر عنععد أداء العمععل  أو المهنععة التقليديععة اسععتثمار ا .5
وحدها  بل تتاح الفرصعة لمعن يعأنس فع  نفسعه مهعارن نوعيعة أن ينفعذها  ويسعتثمر فيهعا  ويجنع  أرباحعاً 

 عبرها  ليس فقط بالعملة الليندنية  ولكن بالدوالر األمريك  والعمالت األخرى.

من الحيان الثانية ف  التدريب على النظم والتقنيات الحديثة المتخصصة ف  المجعال؛ حيعت تعطع  اإلفادن  .6
المسععتخدم فرصععاً للتكععرار والععتعلم بالمحاولععة والخطععأ  والمحافظععة علععى التكلفععة الماديععة  ومععن ثععم تععنجح 

 كثيراً ف  عمليات التدريب والتعليم.

كمصععدر ثععري بالمعلومععات  يمكععن عبععره استكشععا   ضععرورن اإلفععادن مععن دور الحيععان الثانيععة الملفععت  .7
واكتسععاب مهععارات  يصعععب الحصععول عليهععا واقعيععاً مثععل: زيععارن مكتبععات العععالم الكبععرى  وحضععور 
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