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مي في مؤسسات المعلومات، من حیث االستراتیجیات المتبعة،  تناولت الدراسة موضوع  مشاریع وتجارب التحویل الرق.خصلالم
من خالل عمل مسح لمؤسسات المعلومات التي قامت بمشاریع تحویل رقمي للمواد المتوفرة بها؛  لمعرفة مدى وجود خطط 

استخدم المنهج ولتحقیق أهداف هذه الدراسة . استراتیجیة لدى هذه المؤسسات فیما یتعلق بمشاریع التحویل الرقمي للمواد
وقد . مؤسسة معلومات لدیها مشاریع تحویل رقمي للمواد) 11(وقد بلغ مجتمع الدراسة . المسحي، واالستبانة أداة لجمع البیانات

مؤسسات معلومات لدیهم خطة استراتیجیة متکاملة ) 6(أن أغلب مجتمع الدراسة : أظهرت الدراسة مجموعة من النتائج، أهمها
من مؤسسات المعلومات مجتمع الدراسة لدیها خطة استراتیجیة جزئیة ) 4(في حین أن %. 54.5نسبة بلغتلمشروع الرقمنة ب

%. 70أن الکتب والمخطوطات أکثر مصادر المعلومات التي یتم تحویلها إلی شکل رقمي بنسبة بلغت %. 36.4بنسبة بلغت 
یة، وعدم توفر القوى البشریة المؤهلة في مجال الرقمنة، احتلت التحدیات التي تتعلق بالتحدیات التقنیة، والتحدیات المال
المرتبة األولی، باعتبارها أکثر التحدیات التي تواجه مجتمع - والتحدیات التي تتعلق بحقوق الملکیة الفکریة للمؤلفین والناشرین

ورة العمل علی التخطیط ضر: وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصیات من أهمها%. 54.5الدراسة الحالیة بنسبة بلغت 
االستراتیجي لمشروع التحویل الرقمي في مؤسسات المعلومات، وعدم القیام بمشاریع التحویل الرقمي دون تخطیط مسبق، 

.والعمل علی إیجاد الحلول للتحدیات التي تواجه مشاریع التحویل الرقمي في مؤسسات المعلومات
Abstract. The study has dealt with the followed strategies, relating to the topic of digital
conversion projects and experiences within information firms, by conducting surveys in the
information firms which already experienced digital conversion projects. Thus, one would
know the existence of strategic plans relating to these projects within these firms. In order to
achieve the study goals, surveys and inquiries were used as tools to compile data. The
population study reached (11) information firms which have digital conversion projects. On
the other hand, the study gave some results, the most important of them are reported as
follows; most of the population study (6) are information firms which have a strategic plan
complementary with 54.5% to the digital project. Whereas (4) of the information firms have
one partial strategic plan with a percentage of 36.4%. Books and plans are information
sources which are digitally converted with a percentage of 70%. Technical challenges and
financial challenges, the lack of skillful staff in digitization, as well as authors and editors
copyright constitute top of all challenges since it makes up 54.5% of the actual population
study. Moreover, the study proposed a number of recommendations; the necessity of working
on a strategic planning for the digital conversion project within information firms, never set
up unpreplanned digital conversion projects, working on solutions to the challenges which
face the digital conversion projects within information firms.

.تقنیة اإلیصاالت، المعلومات، الرقمنة، المصادر الرقمیة، المکتبة الرقمیة:الکلمات المفتاحیة
Keywords: Communication technology, information, digitization, digital resources, digital
library

* Digital conversion projects and experiences within information firms: study of the followed
strategies.
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المقدمة.1
تزاید االهتمام بمصادر المعلومات اإللکترونیة، واألشکال الرقمیة منها، مما جعل مؤسسات 
المعلومات تتجه لمشاریع التحویل الرقمي؛ لضمان توفیر مصادر المعلومات بأشکالها الرقمیة 

. شکل کان ومن أي مکانالمصادر بأي وصولهم لهذهللمستفیدین، لتیسیر 

وقد وفرت تقنیات المعلومات األسالیب والوسائل التي تساعد مؤسسات المعلومات في رقمنة 
.مصادرها، وإتاحة ما تحتویه من مجموعات وأوعیة للمعلومات بشکل رقمي

وفي ظل تعدد التقنیات المتعلقة بالرقمنة زادت هذه المشاریع وتنوعت التجارب بین 
ومات، إال أنها بالمقابل زادت تعقیدًا، خصوصًا مع تنوع اإلمکانیات والمزایا التي مؤسسات المعل

تقدمها هذه التقنیات، باإلضافة لکثرة المشاکل التي قد تطرأ علی مشاریع الرقمنة فتتسبب في 
عدم اکتمالها کالمشاکل المتعلقة بحقوق الملکیة الفکریة، أو إتاحة المواد بعد رقمنتها، والتي قد 

.تطرأ نتیجة لعدم التخطیط االستراتیجي المسبق لمشروع التحویل الرقمي

وبناًء علی ما سبق تظهر الحاجة ملّحًة إلی دراسة علمیة تکشف عن واقع تلك المشاریع 
والتجارب واالستراتیجیات المتبعة التي اتخذتها مؤسسات المعلومات عند القیام بمشاریع 

.التحویل الرقمي لمحتویاتها

مشکلة الدراسة. 1.1
اتجه کثیر من مؤسسات المعلومات إلی تحویل ما تمتلکه من مصادر معلومات ومجموعات 
إلی أشکال رقمیة، لمسایرة آخر المستجدات والتطورات التقنیة في  مجال حفظ المعلومات 

مکن أن وتخزینها واسترجاعها وإتاحتها، وألهمیة هذه المشاریع البالغة والتکالیف الباهظة التي ی
ینبغي أن توضع لها خطط مدروسةمن أجل تنفیذها والقیام بها بالشکل المطلوب، وعلی تکلفها

الرغم من ذلك إال أن بعض مؤسسات المعلومات التي تتبنی مثل هذه المشاریع التضع لها خططًا 
ط مسبقًة محددة المعالم وواضحة األهداف، وذلك قد یؤدي إلی ظهور کثیر من نقاإستراتیجیة

الخلل أثناء التطبیق؛ قد یتسبب بعضها في نهایة المطاف في إیقاف عملیة التحویل الرقمي أو 
.عدم إکمالها

ومما سبق فإن هذا الواقع یمثل مشکلة یمکن دراستها علی أسس علمیة منهجیة لتقدیم 
مکتوبة وواضحة األهداف تضعها مؤسسات استراتیجیاتهل هناك : إجابة عن السؤال التالي

لمعلومات لمشاریع التحویل الرقمي فیها؟ا
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أسئلة الدراسة. 2.1
مشاریع وتجارب التحویل الرقمي في مؤسسات استراتیجیاتتسلط هذه الدراسة الضوء علی 

:المعلومات من خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتیة ما الخطط واالستراتیجیات التي اتبعتها مؤسسات المعلومات عند القیام بمشاریع )1
التحویل الرقمي؟ ما طرق وخطوات تطبیق تلك االستراتیجیات في مؤسسات المعلومات مجتمع الدراسة؟)2 هل استفادت مؤسسات المعلومات من تجارب سابقة لجهات أخرى في مجال الرقمنة؟)3 هل هناك تعاون بین مؤسسات المعلومات عند القیام بمشاریع التحویل الرقمي؟)4 یق مشروعات التحویل الرقمي وتحول دون تنفیذها؟ما التحدیات التي واجهت تطب)5 ما المقترحات التي یمکن أن تساهم في إنجاح مشاریع التحویل الرقمي في مؤسسات )6

المعلومات؟

أهداف الدراسة. 3.1
تهدف هذه الدراسة إلی التعرف إلی استراتیجیات تجارب ومشاریع التحویل الرقمي في 

:من خالل ما یليمؤسسات المعلومات،

 معرفة الخطط واإلستراتجیات التي اتبعتها مؤسسات المعلومات عند القیام بمشاریع
.التحویل الرقمي

في مؤسسات المعلومات في حال تمعرفة طرق وخطوات تطبیق تلك االستراتیجیا
.وجودها

 معرفة مدى استفادة مؤسسات المعلومات من تجارب سابقة لجهات أخرى في مجال
.الرقمنة

بین مؤسسات المعلومات عند القیام بمشاریع التحویل -إن وجد- ی أوجه التعاون التعرف إل
.الرقمي

 التعرف إلی التحدیات التي یمکن أن تواجه مؤسسات المعلومات عند تطبیق مشروعات
.التحویل الرقمي فیها

 الخروج بخطوات عامة مقترحة لخطة استراتیجیة متکاملة للتحویل الرقمي في مؤسسات
.ماتالمعلو
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أهمیة الدراسة. 4.1
تأتي أهمیة هذه الدراسة من أنها تتناول موضوعًا مهمًا وحیویًا، أال وهو مشاریع وتجارب 

.التحویل الرقمي في مؤسسات المعلومات، واالستراتیجیات المتبعة في ذلك

وتأتي أهمیة هذه الدراسة من الناحیة النظریة في أنها تتناول موضوعا لم یتم تناوله من 
قبل، وعلیه یمکن أن تکون هذه الدراسة مساهمة علمیة ومنهجیة لتسلیط الضوء علی واقع 

.استراتیجیات مشاریع وتجارب التحویل الرقمي في مؤسسات المعلومات 

أما األهمیة التطبیقیة فتکمن في قیام هذه الدراسة باالطالع علی مجموعة من 
- ارب التحویل الرقمي في مؤسسات المعلومات االستراتیجیات المتبعة عند القیام بمشاریع وتج

وعرضها وتقدیمها بشکل یمکن أن یساعد -التي لم تکن موثقة ومکتوبة في أغلب األحوال
المخططین ومتخذي القرار في مؤسسات المعلومات وکذلك مؤسسات المعلومات األخرى التي 

.مشاریعها المتعلقة بالرقمنةفي وضع استراتیجیاتها المناسبة ل- تنوي القیام بمشاریع الرقمنة

مصطلحات الدراسة. 5.1
Digitizationالرقمنة 

الکتب، والمخطوطات، والجرائد، (الرقمنة هي العملیة التي یتم فیها تحویل المواد غیر الرقمیة
إلی شکل ملفات رقمیة یمکن التعامل معها من خالل ) والمواد السمعیة، والمواد البصریة

عن طریق استخدام الماسحات الضوئیة، أو أي معدات أو أجهزة أخرى تکنولوجیا الحاسبات 
).م2009سوهام، (

Strategyاالستراتیجیة
هي مجموعة من الخطوات المنظمة والمحددة والتي تعتمد أساسًا کخطوات عمل محددة 

.یتم السیر وفقًا لها إلنجاز عمل ما، وفقًا لإلمکانیات المادیة وغیر المادیة المتوفرة

حدود الدراسة. 6.1 
مشاریع وتجارب التحویل : الموضوع الذي تتناوله هذه الدراسة هو : الحدود الموضوعیة-

.دراسة االستراتیجیات المتبعة: الرقمي في مؤسسات المعلومات
هـ30/6/1431-1تم إجراء هذه الدراسة خالل المدة الزمنیة :الحدود الزمنیة-

).م2010/مایو(
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ثل الحدود المکانیة لهذه الدراسة في دراسة االستراتیجیات تتم:الحدود المکانیة-
المتبعة في مشاریع التحویل الرقمي في مؤسسات المعلومات  في المملکة العربیة 
السعودیة، والتي لدیها تجارب ومشاریع للتحویل الرقمي، وبالتالي ال تشمل هذه 

.رقميالدراسة مؤسسات المعلومات التي لم تقم بعد بمشاریع تحویل 

مجتمع الدراسة. 7.1
یتکون مجتمع الدراسة الحالیة من مؤسسات المعلومات في السعودیة التي لدیها مشاریع 

:مؤسسة معلومات، وهي کالتالي) 11(ویبلغ عددها . تحویل رقمي لمصادر المعلومات فیها

.المکتبة المرکزیة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة بالریاض-
.للمعلومات والدراسات االستشاریة بالریاضمرکز الریاض-
.للبحوث والدراسات اإلسالمیة بالریاضمرکز الملك فیصل-
.بجدةلنشرللصحافة واعکاظ مرکز معلومات -
.م المکي الشریف بمکة المکرمةمکتبة الحر-
.العامة بالریاضمکتبة الملك عبد العزیز-
.الوطنیة بالریاضمکتبة الملك فهد-
.بالقصیمالقصیمجامعة مکتبة -
.مکتبة األمیر سلمان المرکزیة بجامعة الملك سعود بالریاض-
.بجدةجامعة الملك عبد العزیزمکتبة -
.بالدمامجامعة الملك فیصلمکتبة -

منهج الدراسة. 8.1
.استخدم في هذه الدراسة المنهج المسحي ، ألنه أنسب المناهج لمثل هذه الدراسة

أداة جمع البیانات
ةالبیانات، حیث تم تصمیم استبانلجمعأداةاالستبانةأسلوبعلیباحثةالعتمدت

تمسؤاًال،) 17(رئیسة، اندرج تحتها محاورستةعلیأسئلة االستبانةاشتملتوقدإلکترونیة،
بإرسالها عن طریق الباحثةقامتذلكبعدأهدافها،وأسئلة الدراسةضوءًفيسلفاتحدیدها

وقدمؤسسة معلومات،) 11(عددهم البالغوکامًالالدراسةلمفردات مجتمعالبرید اإللکتروني
قامت الباحثة بالتواصل المستمر مع مسئولي هذه المؤسسات لحثهم علی اإلجابة عن أسئلة 
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االستبانة، ومناقشة بعض األمور المتعلقة بمشاریع وتجارب التحویل الرقمي في مؤسسات 
. بعة في ذلكالمعلومات واالستراتیجیات المت

أسالیب تحلیل البیانات
مثل الجداولوعرضهاالبیاناتلتحلیلالوصفیةاإلحصائیةاألسالیببعضاستخدامتم

تمکما.البحثموضوعالواقع المدروسإلیالتعرففيتساعدالتيالمئویةوالنسبالتکراریة
.السابقةمقارنتها بالدراساتوالنتائجتلكعلیالتعلیق

ر المفهومي للدراسةاإلطا.2

تمهید. 1.2
قطاعات الالتي ترکت آثارها الواضحة علىوالرقمیة ونحن الیوم نعیش عصر الثورة المعلوماتیة

وال , التي ال یمکنها أن تتخلف عن روح العصر، ومنها مؤسسات المعلومات کافةوالمؤسسات 
ألنها ؛والخصائصوالبد لها أن تتغیر بتغیر هذه السمات,أنتنأى عن سماته وخصائصه 

تسعی مؤسسات ع، المجتمفرادإحدىمؤسسات التنشئة االجتماعیة والعلمیة والثقافیة والتربویة أل
المعلومات إلی تطویرأسالیب حفظ وتخزینوإتاحةمصادرالمعلومات للمستفیدین منها،وتعدمشاریع 

.وتجارب التحویل الرقمیمنأهمأسالیب هذا التطویر

علیتساعدالتيالمقوماتمنمجموعةتوافرع والقیام بهاالمشاریتلكبناءویتطلب
ومن بین تلك المقومات توفر خطط استراتیجیة مکتوبة .منهااإلفادةمعدالتتحقیق أقصی

.واضحة ومحددة المعالم توضح سیر هذه المشاریع حتی  تؤتي ثمارها

مفهوم الرقمنة2.2.
ویل مصادر المعلومات من شکلها التقلیدي یقصد بالرقمنة في مؤسسات المعلومات عملیة تح

إلی الشکل الرقمي، وتقوم مؤسسات المعلومات باتخاذ هذا اإلجراء  بهدف توفیر أکبر قدر من 
هي بذلك تساهم في حفظ مصادر المعلومات لمدة و. مصادر المعلومات المناسبة للمستفیدین

من خالل سعیها .  ل العالمأطول وکذلك إیصالها إلی أکبر قدر ممکن من المستفیدین حو
).2009الجبري، (لتحویل مجموعاتها إلی الشکل الرقمي 

العملیة التي یتم بمقتضاها، تحویل البیانات إلی شکل رقمي، : وهناك من یعرفها بأنها
لمعالجتها بواسطة الحاسوب، وعادة ما یستخدم مصطلح الرقمنة، في نظم المعلومات لإلشارة إلی 
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ثنائیة، باستخدام أحد أجهزة المسح الضوئي، حتی وع، والصور، إلی إشارات تحویل النص المطب
).2008فراج، (الحاسوب یمکن عرضها علی شاشة 

وهناك تعریفات کثیرة للرقمنة حسب وجهات نظر المتخصصین والمهتمین لکن یالحظ من 
ول هذا خالل التعریفات السابق ذکرها أو من خالل ما تم مراجعته في األدب المنشور ح

عملیة تحویل لمصدر المعلومة من شکل : الموضوع بأنها جمیعًا تتفق علی أن عملیة الرقمنة هي
.ورقي أو مطبوع إلی شکل رقمي یتم التعامل معه بواسطة الحاسوب

أسباب لجوء مؤسسات المعلومات إلی التحویل الرقمي لمجموعاتها3.2.
موعاتها من شکلها التقلیدي إلی الشکل لجأت کثیر من مؤسسات المعلومات إلی تحویل مج

:الرقمي ألسباب کثیرة منها

:ویمکن حصر أسباب التحویل إلی الشکل الرقمي في النقاط التالیة

أن التحویل الرقمي لمصادر المعلومات یوفر رافدًا مهمًا لکم هائل من المعلومات -
بدًال من تملك Accessومن هنا ظهر مفهوم اإلتاحة . المتاحة علی وسائط رقمیة

.أوعیة المعلومات في مؤسسات المعلومات التقلیدیة
.حفظ مصدر المعلومة األصلي من التلف-
.سهولة البحث في المجموعات الرقمیة واسترجاع المعلومات بوسائل وطرق جدیدة-
انخفاض التکلفة التشغیلیة لمؤسسات المعلومات الرقمیة، مقارنة مع مؤسسات -

.المعلومات التقلیدیة
والخدمة . توفیر خدمات معلوماتیة بتقنیات جدیدة، کالبث االنتقائي للمعلومات-

المرجعیة الرقمیة، والترجمة اآللیة وغیرها من الخدمات اآللیة التي یمکن أن تظهر 
.نتیجة للتطورات المتالحقة في مجال الرقمنة

تفیدین من المحافظة علی مواد المعلومات النادرة مع إتاحتها لعدد أکبر من المس-
.خالل تحویلها إلی مواد رقمیة یتم الوصول إلیها عن بعد

تقلیص المدة الزمنیة الذي تستغرقها المعلومة من مصادرها األولیة إلی أن تصل -
.للمستفیدین

.إتاحة المعلومات األصلیة المرقمنة لعدد اکبر من المستفیدین-
).2009الجبري، (سهولة تحدیث المجموعات الرقمیة -
فایزة (تقاء بمستوى البحث العلمي من خالل االرتقاء بخدمات المعلومات المقدمةاالر-

).2008الدسوقي،
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العوامل التي ساعدت علی نشوء مشاریع التحویل الرقمي 4.2.

:یليالتحویل الرقمي، ومن هذه العوامل ما

اإلنترنت وإمکانیاتها الهائلة والخدمات التي تقدمها، حیث أضافت اإلنترنت رافدًا آخر -
من روافد مصادر المعلومات، وظهر الکثیر من المواقع التي تتیح کمًا هائًال من 

.المعلومات،  سواء کانت نصًا کامًال أو مجرد بیانات ببلیوجرافیة أو مختصرات
الرقمیة، وضرورة توفرها للمستفیدین، والتعامل معها، أدراك أهمیة المعلومات -

.واالستفادة منها
التطورات التقنیة وخصوصًا في مجال الحاسب ونظم المعلومات واالتصال عن بعد، -

حیث إن التطورات التي حصلت في هذا المجال ساهمت بشکل کبیر في جعل 
.ات التي تمتلکهامؤسسات المعلومات تفکر في التحویل الرقمي لمصادر المعلوم

ظهور الکثیر من مؤسسات المعلومات الخاصة والعامة، التي تقدم خدمات معلوماتیة -
.متطورة

ظهور مجموعة من التحدیات التي تواجه مؤسسات المعلومات، حیث إن الزیادة -
الکبیرة في عدد الباحثین وتنامي الطلب علی المعلومات وقلة وجود الموظفین 

ه إلی ظهور مجموعة من التحدیات أمام مؤسسات المعلومات المؤهلین أدى ذلك کل
یجب علیها التعامل معها والسعي إلیجاد حلول لها، وقد یکون في ظهور التجارب 

).2009الجبري،. ( والمشاریع الرقمیة حل لها

إیجابیات عملیة الرقمنة في مؤسسات المعلومات5.2.
قمنة أنها تحقق فوائد جمة، وهنا نستکمل تناولنا في حدیثنا عن أسباب اللجوء إلی الر

:الحدیث عن اإلیجابیات التي تتحقق من خالل الرقمنة، وهي کثیرة، منها

عندما تحول المجموعات ومصادر المعلومات للشکل الرقمي فإنه یمکن للمستفید -
کما أنه یتیح إمکانیة االطالع علی مصدر المعلومة ذاته .استرجاعها في ثواٍن معدودة

قبل مالیین المستفیدین في الوقت نفسه، وهذا یساعد مؤسسات المعلومات في من 
.تقدیم خدمات ذات جودة عالیة للمستفیدین

إمکانیة تقاسم المعلومات وسهولة تبادلها رقمیًا، سواء بین األشخاص أو علی مستوى -
.المؤسسات، وهذا قد یعزز من عملیة التعاون بین مؤسسات المعلومات
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.دائمة لمصادر المعلوماتاإلتاحة ال-
الصوت، (عملیة الرقمنة لمصادر المعلومات تتیح إمکانیة التکامل مع الوسائط األخرى -

.وهذا مما یعطي المعلومة قیمة أکبر من لو کانت بشکل مطبوع) والصورة، والفیدیو
.مواکبة التطورات الحاصلة في مجال حفظ المعلومات وتنظیمها واسترجاعها وبثها-
لة الحیز المکاني داخل مؤسسات المعلومات خصوصًا مع تضخم وتنوع مصادر حل مشک-

.المعلومات، وکثرة الباحثین وإنتاجهم العلمي
.حفظ مصادر المعلومات بأکثر من شکل، غیر الشکل المطبوع-

متطلبات التحویل الرقمي6.2.
لشکل تسعی مؤسسات المعلومات بشکل سریع إلی تحویل مجموعاتها المطبوعة إلی ا

الرقمي ومن امتالکها إلی إتاحتها، وهو أمر یحتاج بدوره إلی إمکانیات ومتطلبات ینبغي توفیرها 
:للقیام بعملیة التحویل الرقمي، ومن متطلبات التحویل الرقمي ما یلي

القوى البشریة المؤهلة-1
ود،من إن عملیة الرقمنة ال تتم بجهود فردیة، وإنما تحتاج إلی تکاثف الکثیر من الجه

مختلف األشخاص المسؤولین داخل مؤسسات المعلومات، وکذل موظفي مختلف األقسام داخل 
.المؤسسات

وکلما کان الموظفون داخل المؤسسة التي تقوم بعملیة الرقمنة مؤهلین ویمتلکون مهارات 
.وکفاءات عالیة کان ذلك عامًال مساعدًا في إتمام مشاریع الرقمنة بجودة عالیة

د المالیةالموار-2
إن مشروعات الرقمنة تحتاج موردًا مالیًا لشراء المعدات الرقمیة الالزمة لعملیة الرقمنة، 

.وصیانة هذه المعدات، وجمیع ما یتطلبه مشروع الرقمنة

المعدات واألجهزة-3
من البدیهي جدًا أن یکون من أهم المتطلبات األساسیة لمشروعات الرقمنة هي المعدات 

:زمة للقیام بعملیة الرقمنة، ومن هذه المعدات واألجهزة ما یليواألجهزة الال

)Scanner(الماسحات الضوئیة - أ
هو األساس في ) جهاز التصویر الرقمي(، أو المرقمن Scannerیعتبر جهاز الماسح الضوئي 

: یقوم بفحص مختلف أنواع المعلوماتذعملیة الرقمنة، وهو أحد المعدات الملحقة بالحاسوب، إ
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لمکتوبة، والمطبوعة، والمصورة، والمرسومة، والمخطوطة في الوثیقة، وإدخالها إلی ذاکرة ا
الحاسوب، أو في وسائط إلکترونیة أخرى، وذلك عن طریق استخدام برنامج خاص، بالتعرف إلی 

).2009محمد،(OCRالخطوط، یعرف ببرنامج التعرف الضوئي إلی الحروف 

الماسحات الضوئیة الیدویة، والمتحرکة، والقیاسیة، ومنها : والمسحات الضوئیة أنواع منها
الماسحات الضوئیة الخاصة بالمیکروفیلم، وأخرى خاصة بالکتب، وفي کل هذه األنواع هناك 

).2005فرج،( الماسحات الضوئیة أحادیة اللون والملونة

الحاسبات اآللیة- ب 
لي ذات مواصفات مالئمة لعملیة تتم عملیة الرقمنة بدون وجود أجهزة حاسب آال یمکن أن 

الرقمنة، ویتوقف نوع الحاسبات اآللیة المطلوب شراؤها علی المهام المطلوب إنجازها، باستخدام 
ومن المهم جدًا أن تکون الحاسبات اآللیة التي یتم استخدامها ). 2008دسوقي، (تلك الحاسبات 

.في عملیة الرقمنة ذات مواصفات وإمکانیات حدیثة وعالیة

البرمجیات- ج
تحتاج عملیة الرقمنة لبعض البرمجیات المهمة التي ینبغي توفرها واستخدامها حتی تتم 

:عملیة الرقمنة، ومن أهم هذه البرمجیات مایلي

.HTMLوهي البرمجة التي تسمح بتحریر وکتابة أکواد:HTMLبرمجة -
HTMALجة برموتعمل هذه البرمجة بطریقة تشبهالطریقةالتي تعمل بها:XMLبرمجة -

.وتساعد خالل عملیات الترمیز
وهذه البرمجیات تسمح بإنشاء النص : البرمجیات الخاصة بمعالجة النصوص والکلمات-

.وصیاغته وتحریره
البرمجیات التي تقوم تساعد بإنتاج الصور وتحریرها ألغراض الحفظ والعرض علی -

.اإلنترنت
.عند تحویل الصور إلی نصوصوهي التي تستخدم : برمجیات التعرف الضوئي للحروف-
وهي البرمجیات التي تستخدم تحمیل الملفات (FTP):برمجیات نقل الملفات -

.والمشروع علی اإلنترنت للعرض
برمجیات تخطیط الصفحات وتصمیمیها، وتفید هذه البرمجیات في إنشاء المطبوعات، -

.کما أنها تستخدم عند نشر الموقع علی شبکة اإلنترنت
.وهي البرمجیات التي تسمح بتبادل المعلومات بین األشخاصPDF:برمجیات-
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وتفید في ضغط  الصور الناتجة عن عملیة              Compression:برمجیات ضغط الصور -
.الرقمنة، مما یؤدي إلی تصغیر حجم الصور فال تشغل مساحة کبیرة

ن الوثائق التي برمجیات االسترجاع وتساعد هذه البرمجیات في استرجاع المعلومات م-
.تمت رقمتنها

برمجیات نسخ الوثائق المرقمنة علی الوسائط وهذه الوسائط تستخدم في إعداد النسخ - 
.االحتیاطیة 

التحدیات التي تواجه مشاریع التحویل الرقمي في مؤسسات المعلومات.3
علی الرغم من تحقق الکثیر من اإلیجابیات للقیام بمشاریع الرقمنة إال أن مؤسسات 

لمعلومات ما زالت تعاني من العدید من بعض المشکالت والتحدیات التي تتعلق بهذا الجانب ا
:والتي یمکن أن تشکل تحدیًا أمام المشاریع الرقمیة التي یمکن أن تنشأ، ومن هذه التحدیات

أن تحویل مصادر المعلومات إلی الصیغة الرقمیة یتطلب أجهزة ومعدات من اجل -
، وهناك مشکلة مرتبطة بهذا الجانب وهي التغیر والتطور التقني إتاحتها للمستفیدین

.سواء لألجهزة أو البرمجیات
قضیة حقوق الملکیة الفکریة حیث ال یوجد إلی اآلن قوانین واضحة وقویة تتعلق -

بحقوق الملکیة الفکریة لمصادر المعلومات الرقمیة وهذا األمر قد یشکل تحدیا کبیرا 
.ت؛  مما یؤخر عملیة الرقمنة فیهاأمام مؤسسات المعلوما

التکالیف المالیة لمشاریع الرقمنة باهظة نسبیًا، حیث تحتاج مؤسسات المعلومات إلی -
تقنیات الرقمنة سواء أجهزة ماسحات ضوئیة، أو حاسبات آلیة، وبرمجیات لتشغیل 
، وعرض مصادر المعلومات الرقمیة وهذا مکلف نسبیًا، ویحتاج إلی تمویل مالي کبیر

.وهذا قد ال یتوفر بالنسبة للکثیر من مؤسسات المعلومات؛ مما یعوق مشروع الرقمنة
البطء في عملیات التحویل الرقمي لمصادر المعلومات؛ ألسباب کثیرة، کعدم وضوح - 

الرؤیة الکاملة لمشروع الرقمنة من قبل القائمین به وعلیه، أو لعدم الدرایة بکیفیة 
سسة القائمین بالتحویل، أو لقلة عددهم، أو ألي سبٍبالتحویل من قبل موظفي المؤ

.آخر
التأخر في نشر وإتاحة مصادر المعلومات علی شبکة اإلنترنت بعد تحویلها إلی الشکل -

.الرقمي
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قلة الوعي والثقافة الرقمیة الکافیة لدى بعض من المسؤولین عن مؤسسات المعلومات؛ -
لدى المستفیدین أنفسهم بکیفیة استخدام وکذلك قلة الوعي. مما یؤخر عملیة الرقمنة

واالستفادة من مصادر المعلومات في شکلها الرقمي؛ مما یتطلب من مؤسسات 
المعلومات القیام بالتدریب للمستفیدین منها بکیفیة استخدام مصادر المعلومات 

.الرقمیة
لعرضها تتطلب عملیة تنظیم مصادر المعلومات الرقمیة الکثیر من الخبرة والکفاءة؛ -

بشکل منظم عل شبکة اإلنترنت، وهذا یحتاج خبراء في تنظیم المعلومات في البیئة 
.الرقمیة

.عدم وجود القوى البشریة المؤهلة التي تتعامل مع الرقمنة بالشکل المطلوب-

الدراسات السابقة.4
من خالل مراجعة الباحثة ألدبیات الموضوع لم تجد دراسات مباشرة تطرقت لموضوع 

اتیجیات المتبعة في مؤسسات المعلومات عند قیامها بمشروعات التحویل الرقمي، وسیتم االستر
هنا استعراض الدراسات العلمیة السابقة التي تم الوصول إلیها، وذلك وفقًا لترتیب زمني حسب 

.سنوات نشرها من األحدث لألقدم

الدراسات العربیة: أوًال1.4.
؟ دراسة المعلومات أم خارجهاتداخل مؤسسا: لرقمنةا: "، بعنوان)2009(دراسة أحمد فرج 

وتستعرض الدراسة إحدى القضایا المهمة التي تواجه ". في اإلشکالیات ومعاییر االختیار
المؤسسات الراغبة في رقمنة مجموعاتها من مصادر المعلومات بهدف تصمیم، ومن ثم إنشاء 

القیام بإجراء الرقمنة داخل المؤسسة أم وتتمثل في االختیار ما بین . مکتبة أو مستودع رقمي
.خارجها، من خالل االستعانة بجهة متخصصة إلنجاز المهمة

کما استعرضت الدراسة نماذج لتجارب الرقمنة التي قامت بها بعض مؤسسات المعلومات، 
.ومعاییر االختیار والمفاضلة بین الرقمنة داخل مؤسسات المعلومات أو خارجها 

معاییر خدمات المعلومات في عصر ":، بعنوان)2008(ق وسرفیناز حافظدراسة خالد معتو
بن عبد همکتبة الملك عبدالل(دراسة تقییمیة لمکتبة جامعة أم القرى الرقمیة : المکتبات الرقمیة

الرقمیة هوهدفت الدراسة لتقیم واقع خدمات المعلومات في مکتبة الملك عبدالل). الرقمیةزالعزی
وعقد مقارنة بینها وبین مکتبات رقمیة أخرى لتحدید نقاط ) القرى الرقمیةمکتبة جامعة أم(

وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج منها، أن . القوة والضعف بمکتبة أم القرى الرقمیة
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المکتبة المدروسة تعاني من قصور في خدمات المعلومات الرقمیة، نقص الوعي المعلومات 
، وأوصت الدراسة بضرورة إضافة مجموعات جدیدة لمکتبة جامعة أم مشکلة تهدد العالم العربي
".إدارة المکتبة الرقمیة"بالمکتبة تسمیةالقرى، وضرورة وجود إدار

دراسة : الرقمنة في مکتبة الملك فهد الوطنیة: " بعنوان،)ـ2008(دراسة فایزة الدسوقي 
ك فهد الوطنیة من جهد في مجال وهدفت الدراسة إلی معرفة ما قامت به مکتبة المل". حالة

وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج منها، أن مکتبة الملك فهد . الرقمنة وتقییم ذلك الجهد
الوطنیة حدیثة عهد بالرقمنة، وأنه یتوفر بها سیاسة للرقمنة، کما أوصت الدراسة بإنشاء إدارة 

.للرقمنة داخل المکتبة، ووضع خطة محددة لمشروع الرقمنة

مکتبة الملك عبدالله الرقمیة بجامعة أم القرى وتحقیق ":، بعنوان)2008(دراسة فاتن بامفلح 
".  الوصول الحر للمعلومات

وفي هذه الدراسة سعت الباحثة للتعرف إلی کیفیة تأثیر کل من التکلفة وحقوق النشر علی 
عبد الله بن عبد العزیز تطبیق اإلتاحة الحرة للمعلومات، مع التعرف إلی تجربة مکتبة الملك

کما حاولت التعرف إلی التشابه أو االختالف في االتجاهات بین . الرقمیة في هذا المضمار
وقد . المعمول به في المکتبة مجال الدراسة وبین المکتبات الرقمیة التابعة لجامعات عالمیة

ظیره التقلیدي، ویعد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج منها،أن للنشر الرقمي تکلفة مثل ن
فرض رسوم استخدام علی المستفیدین من البدائل المطروحة لتغطیة تکالیف تشغیل المکتبات 
الرقمیة، وأن حمایة حقوق النشر تؤدي إلی فرض قیود علی استخدام المصادر الرقمیة، بل إنها 

وأوصت . نشرتقضي في بعض األحیان علی االستخدام المشروع الذي تنص علیه قوانین حقوق ال
الدراسة  بضرورة استحداث نظام مستقل لحقوق النشر الرقمي في السعودیة، أو إضافة مواد إلی 
قانون حقوق المؤلف الحالي بحیث تتم مراعاة الجوانب المتعلقة بتنظیم حقوق اإلتاحة في ظل 

ام، بشکل النشر الرقمي والمکتبات الرقمیة، وتحقیق التوازن بین حقوق النشر وإتاحة االستخد
یضمن للمؤلف حقوقه المالیة واألدبیة، ویضمن للمستفید الحق في الوصول للمعلومات بیسر 

.وسهولة

مشروعات رقمنة مصادر المعلومات دراسة لتجارب ":، بعنوان)2007(دراسة احمد فرج 
ات تستعرض هذه الدراسة کبرى المشروعات الرقمیة في المکتب". المکتبات الوطنیة الفرانکفونیة

وتهدف . الوطنیة الفرانکفونیة، والتي تمثلها المکتبة الوطنیة الفرنسیة والمکتبة الوطنیة الکندیة
إلی التعرف إلی معاییر اختیار مصادر المعلومات التي یتم إتاحتها خالل الشبکة العنکبوتیة 
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ستقبلیة، العالمیة، والتي تمثل نتاج رقمنة مجموعات مصادر المعلومات، واستشراف آفاقها الم
.وفي نهایة الدراسة أشارت إلی أن هذه المشروعات قد حققت نجاحات ال بأس بها

الدراسات األجنبیة: ثانیًا2.4. 
:، بعنوان)Michael)2008دراسة مایکل

"Organizing for Digitization at Oregon State University: A Case Study and
Comparison with ARL Libraries"

الدراسة هي عبارة عن دراسة حالة لمشاریع الرقمنة التي تمت في مکتبات والیة هذه
: أوریغون، وقد تم في هذه الدراسة تقسیم خطوات ومراحل الرقمنة إلی ست خطوات رئیسة

اإلدارة، وحقوق التألیف والنشر، والتصویر الرقمي، والمعدات والبرمجیات، وتصمیم المواقع 
وتحدید اإلدارات المسؤولة عن القیام بالمهام المحددة، وبعد ذلك یقارن اإللکترونیة، واختیار 

الباحث نتائج دراسته  هذه مع نتائج دراسة استقصائیة أجریت في وقت سابق من قبل المکتبات 
ARL.

: ، بعنوان)Olayinka)2007دراسة 

"Digitization of Library Materials in Nigeria: IssuesandConsiderations for
Information Professionals"

الذي یمکن أن تقوم به مشاریع الرقمنة في تنمیة إفریقیا، روتناولت هذه الدراسة الدو
وهدفت الدراسة لوصف الجهود الخاصة بمشاریع التحویل الرقمي التي تمت في بعض المکتبات 

أکثر المواد التي تم تحویلها وتبین من هذه الدراسة الوصفیة أن. الجامعیة والوطنیة في نیجیریا
وأن مشاریع . إلی الشکل الرقمي کانت األطروحات والرسائل العلمیة والصحف ،و المخطوطات

التحویل الرقمي قد تمت بنجاح، وأوصت الدراسة بضرورة تبادل الخبرات والتجارب في مجال 
.لرقمي في إفریقیاالرقمنة، وضرورة توسیع والمساهمة في قاعدة المعرفة للمحتوى المحلي ا

Mass"بعنوانMelissa2007و میلیسیاJenniferrوأما الدراسة  التي قامت بها جنیفر 
Digitizationat Yale University Library: Exposing the Treasures in Our Stacks"

وهي دراسة حالة لمشروع رقمنة مصادر المعلومات التي تمت في  مکتبة جامعة بیل، 
هذه الدراسة إلی تحلیل االحتیاجات الخاصة بمشروع رقمنة مجموعات مکتبة بیل وتسعی 
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کما توضح الخطط واألهداف التي ینبغي السیر علیها للمشروع، وتلخیص الدروس . الشامل
.والتجارب المستفادة والتوجهات المستقبلیة لرقمنة المجموعات في مکتبة بیل

:، بعنوان)2000(دراسة کریستین 

"SelectingResearch Collections for Digitization: Applying the Harvard Model"

وقد تناولت الباحثة في دراستها نموذج هارفارد لمشروع رقمنة المجموعات في مکتبة 
جامعة إندیانا، من أجل تقییم مدى مالئمته لالستخدام في مؤسسات معلومات أخرى، وتعدیله 

.لحًا للتطبیق لالحتیاجات المحلیةوتقویمه حتی یصبح نموذجًا صا

:بعنوان، )مClare)1998دراسة کلیر

"Digitization of Full-Text Documents Before Publishing on the Internet: A Case
Study Reviewing the Latest Optical Character Recognition Technologies"

تعرف الضوئي علی الحروف، والبرامج الخاصة فقد رکزت في دراستها علی استعراض تقنیات ال
والخیارات المتاحة لذلك، کما استعرضت . برقمنة الوثائق الورقیة قبل نشرها علی شبکة اإلنترنت

وتصف کذلك مشروع المکتبات اإللکترونیة. الخطوات األساسیة لمراحل عملیة التحویل الرقمي
)elib.(

لنا فیما یخص الدراسات العربیة أن أغلبها ومن خالل استعراض الدراسات السابقة یتضح
وکذلك الحال بالنسبة . کانت استعراضًا لتجارب الرقمنة التي قامت بها بعض مؤسسات المعلومات

للدراسات األجنبیة، فلم یکن ما تناولته ورکزت علیه ببعید عما سعت إلیه الدراسات العربیة، من 
ت التي قامت به، باإلضافة إلی أن بعض هذه حیث استعراض تجارب الرقمنة في بعض المؤسسا

الدراسات تناولت الخطط واألهداف التي ینبغي السیر علیها لمشاریع التحویل الرقمي، کما أن 
.بعض هذه الدراسات تناولت التقنیات الخاصة بالرقمنة ومزایا کل منها

ها رکزت علی وتختلف الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة التي تم استعراضها في أن
االستراتیجیات المتبعة في مؤسسات المعلومات عند القیام بمشاریع التحویل الرقمي، وهذا ما لم 

.تتناوله الدراسات السابقة، ولم یحًظ هذا الموضوع رغم أهمیته البالغة بأي دراسة من قبل

خطوات عامة مقترحة الستراتیجیة مشاریع التحویل الرقمي تبنتها الدراسة.5
ل تتبع اإلنتاج الفکري حول موضوع مشاریع وتجارب التحویل الرقمي من خال

واالستراتیجیات المتبعة، والمناقشات التي تمت مع بعض مسئولي مؤسسات المعلومات ومن لهم 
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تجارب سابقة في التحویل الرقمي تم تطویر خطوات مقترحة لإلستراتیجیات الخاصة بمشروع 
یمکن االسترشاد بها أثناء القیام بمشاریع الرقمنة، وهذه التحویل الرقمي لمصادر المعلومات

الخطة المقترحة هي الخطوات التي تمت االستعانة بها في أداة جمع البیانات للدراسة الحالیة 
:وهي کالتالي

تحدید األهداف )1
ینبغي أن یتم في هذه المرحلة مناقشة أهداف المشروع المرغوب القیام به، وتحدید أهدافه 

وح، وأخذ وجهات نظر الجهات المعنیة بمشروع التحویل من البدایة، وجمع معلومات کافیة بوض
.عن الوضع الحالي لمؤسسات المعلومات القائمة بمشروع التحویل

تحدید الموارد المالیة )2
من المهم جدًا تحدید التکالیف المالیة للمشروع الرقمي وتحدید الموارد المالیة التي ستقوم 

.، لضمان استمرار مشروع التحویل الرقميبتمویله

تحدید المواد المراد رقمنتها)3
إلی ) المطبوع(الهدف األساسي من أي مشروع رقمي هو تحویل المواد من شکلها التقلیدي

شکل رقمي یتم قراءته واسترجاعه بشکل رقمي، لذا تعتبر  خطوة تحدید المراد رقمنتها من 
.تشتمل علیها الخطة االستراتیجیة لتحویل الرقميالخطوات المهمة التي ینبغي أن

تحدید طرق التحویل الرقمي للمواد المراد رقمنتها)4
هناك طرق متعددة یمکن اتباعها لتحویل المواد إلی الشکل الرقمي، وعلی کل مؤسسة أن 

.تحدد الطریقة التي تراها مناسبة لها للقیام بعملیة الرقمنة

م بعملیة التحویلتحدید الجهة التي ستقو)5
إما أن تقوم مؤسسة المعلومات بعملیة : لعملیة التحویل الرقمي في المؤسسات خیاران اثنان

الرقمنة بنفسها، أو أن تسند هذه المهمة لمؤسسة تجاریة خارجیة متخصصة في مجال الرقمنة؛ 
فاق علی ما لذا ینبغي علی المؤسسة أن تحدد بدقة الجهة التي ستقوم بعملیة التحویل، واالت

.یتطلبه األمر؛  مما یساهم بشکل کبیر في سیر عملیة الرقمنة بشکل إیجابي

تحدید من سیقوم بمراجعة الجودة)6
ویتم في هذه المرحلة مراجعة ومتابعة ما تم تحویله من المواد إلی شکل رقمي؛  للتأکد من 

.جودتها ووضوحها أثناء استرجاعها أو إتاحتها للمستفیدین
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وتخزین أوعیة المعلومات المرقمنةحفظ )7
رقمنة أوعیة المعلومات یحتاج إلی مساحات کبیرة للتخزین علی خوادم مؤسسة المعلومات 
وذلك ألن أغلب عملیات التحویل تستخدم صیغ الصور المختلفة والتي عادة تأخذ أحجام کبیرة 

.تتناسب طردیًا مع مستوى جودتها

النظام المستخدم في الرقمنة)8
عملیات الرقمنة لمصادر المعلومات تحتاج ألنظمة توفر خدمات متقدمة ال تتیحها عادة نظم 

.المکتبات التقلیدیة مثل عملیات المسح الضوئي وعملیة التحکم في اإلتاحة عبر اإلنترنت

تنظیم أوعیة المعلومات المرقمنة)9
نت ظهرت بعض معاییر مع التقدم التقني في العقدین األخیرین وخصوصًا مع ظهور اإلنتر

، وهذا یتطلب أخذ تلك )دبلن کور(التنظیم الجدیدة التي تتوافق مع بیئة اإلنترنت مثل المیتاداتا
.المعاییر في االعتبار أثناء التنظیم

اإلتاحة وحقوق الطبع)10
الهدف األساسي من عملیة الرقمنة بشکل عام یکمن في إتاحتها للمستفیدین ولکن هناك 

کثیرة یجب مراعاتها عند إتاحة تلك المواد المرقمنة مثل حقوق  الملکیة الفکریة، اعتبارات 
. واالستخدام العادل، وتحدید صالحیات الدخول وغیرها

تحلیل البیانات وعرض النتائج.6
تهدف الدراسة الحالیة إلی التعرف إلی االستراتیجیات التي اتبعتها مؤسسات المعلومات عند 

.حویل الرقمي لمصادر المعلومات کما جاءت في استبانة الدراسةالقیام بمشاریع الت 
المعلومات العامة: أوًال1.6.

کان المحور األول من محاور الدراسة متعلقًا بمعلومات عامة عن مجتمع الدراسة اندرج تحته 
. يوالجهة التي تتبعها، وتاریخ البدء بمشروع التحویل الرقمثالثة أسئلة لمعرفة اسم المؤسسة،

).1(واإلجابة عن هذه االستفسارات حول مجتمع الدراسة الحالیة یوضحها لنا الجدول رقم 
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تاریخ الرقمنة والجهة التي قامت بالرقمنة في مؤسسات المعلومات:1الجدول 

تاریخ البدء الجهة التي تتبعهااسم المؤسسة
بالرقمنة

الجهة التي قامت 
بالرقمنة

مکان الرقمنة

م حرمکتبة ال
المکي الشریف

الرئاسة العامة لشئون 
والمسجد المسجد الحرام
النبوي

هـ1420
إدارة من إدارات 

المؤسسة األم
داخل مؤسسة 

المعلومات

المکتبة المرکزیة 
بجامعة اإلمام 

محمد بن سعود 
اإلسالمیة 
بالریاض

عمادة شؤون المکتبات 
اإلمام محمد بن جامعة ب

سعود اإلسالمیة بالریاض
ـه1424

مؤسسة تجاریة 
متخصصة في مجال 

الرقمنة

غالبًا داخل 
مؤسسة 
المعلومات

مکتبة الملك عبد 
العامة العزیز

بالریاض
هـ1425مستقلةمؤسسة خیریة

إدارة من إدارات 
المعلومات ةمؤسس

نفسها

داخل مؤسسة 
المعلومات

جامعة مکتبة
الملك 
بجدةعبد العزیز

عمادة شؤون المکتبات 
زك عبد العزیبجامعة المل

بجدة
هـ1425

إدارة من إدارات 
المعلومات ةمؤسس

نفسها

داخل مؤسسة 
المعلومات

جامعة مکتبة 
الملك فیصل

بالدمام 

عمادة شئون المکتبات 
2005بالدمامجامعة الملك فیصلب

مؤسسة تجاریة 
متخصصة في مجال 

الرقمنة 
إدارة من إدارات 

المعلومات ةمؤسس
نفسها

داخل مؤسسة 
معلوماتال

مکتبة الملك فهد
الوطنیة

هـ1428راءمجلس الوزدیوان رئاسة 
مؤسسة تجاریة 

متخصصة في مجال 
الرقمنة

خارج مؤسسة 
المعلومات
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مکتبة األمیر 
سلمان المرکزیة 
بجامعة الملك 
سعود بالریاض

عمادة شؤون المکتبات 
بجامعة الملك سعود

هـ1428

مؤسسة تجاریة -
متخصصة في مجال 

.منةالرق
إدارة من إدارات -

المعلومات ةمؤسس
.نفسها

داخل مؤسسة 
المعلومات

مرکز الریاض
للمعلومات 
والدراسات 
االستشاریة

-مؤسسة الیمامة الصحفیة
جریدة الریاض

هـ1430
إدارة من إدارات 

المعلومات ةمؤسس
نفسها

داخل مؤسسة 
المعلومات

جامعة مکتبة 
القصیم

عمادة شؤون المکتبات 
معة القصیمبجا

هـ1431
مؤسسة تجاریة 

متخصصة في مجال 
الرقمنة

داخل مؤسسة 
المعلومات

مرکز معلومات 
للصحافة عکاظ 
لنشروا

جریدة -مؤسسة عکاظ
عکاظ

لم تحددهـ1431
داخل مؤسسة 

المعلومات

مرکز الملك 
للبحوث فیصل

والدراسات 
اإلسالمیة 

فیصل مؤسسة الملك 
الخیریة

لم تحدد
تجاریة مؤسسات 

متخصصة في مجال 
الرقمنة

داخل مؤسسة 
المعلومات

عن تاریخ الرقمنة في مؤسسات المعلومات مجتمع              ) 1(یکشف لنا الجدول رقم 
فقد کانت بدایة مشاریع الرقمنة في مؤسسات . الدراسة، وعن الجهات التي قامت بالرقمنة

مکي الشریف، کما تبین أن هناك تقاربًا کبیرًا بمکتبة الحرم ال1999المعلومات السعودیة عام 
جدًا في تاریخ مشاریع الرقمنة في أغلب مؤسسات المعلومات مجتمع الدراسة، حیث کان أغلبها 

2010.إلی عام 2004في الفترة مابین عام 

ومن خالل القراءة السریعة للجدول السابق تبین أن الکثیر من مؤسسات المعلومات مجتمع 
سندت مشروع الرقمنة إلی مؤسسات تجاریة متخصصة في مجال الرقمنة، حیث تبین الدراسة أ

معلومات أسندت المشروع لمؤسسة تجاریة مختصة بالرقمنة، وهي تأن خمس مؤسسا
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المکتبة المرکزیة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة بالریاض، :مؤسسات المعلومات التالیة
مرکز ،وجامعة القصیمالوطنیة، مکتبة مکتبة الملك فهدمام،وبالدجامعة الملك فیصلومکتبة 

في حینأن أربعًا من مؤسسات المعلومات أسندت . للبحوث والدراسات اإلسالمیةالملك فیصل
المؤسسة نفسها أو الجهة التي تتبعها، وهذه المؤسسات تمهمة الرقمنة إلدارة من إدارا

جامعة الملك العامة بالریاض، ومکتبة عبد العزیزمکتبة الملكم المکي الشریف،ومکتبة الحر:هي
للمعلومات والدراسات االستشاریة، في حین أن هناك بعض مرکز الریاضبجدة،وعبد العزیز

مؤسسات المعلومات مجتمع الدراسة أسندت مهمة الرقمنة إلی جهتین معًا، هما مؤسسة تجاریة 
مکتبة : لومات نفسها وهذه المؤسسات هيمتخصصة في الرقمنة، وإدارة من إدارات مؤسسة المع

ولم تحدد مؤسسة معلومات . بالدمام، ومکتبة جامعة الملك سعود بالریاضجامعة الملك فیصل
واحدة فقط من مجتمع الدراسة فلم تحدد إلی أي جهة أسندت مهمة الرقمنة، وهي مرکز 

.لنشرللصحافة واعکاظ معلومات 

لمشروع التحویل الرقمي في مؤسسات المعلوماتالتخطیط االستراتیجي: ثانیًا2.6.

توفر خطة استراتیجیة لمشروع الرقمنة في مؤسسات المعلومات:2الجدول 

%النسبةالتکرارتوفر خطة استراتیجیه

654.5نعم

436.4جزئیًا

19.1ال

%11100المجموع

% 54.5الدراسة تمثل من مؤسسات المعلومات مجتمع) 6(أن ) 2(یتضح من الجدول رقم 
من إجمالي مجتمع الدراسة أفادت بأن هناك خطة استراتیجیة لمشروع الرقمنة في المؤسسة، 

من إجمالي % 36.4منها تمثل ) 4( وهي الفئة الکبرى من مجتمع الدراسة، في حین أن 
قابل مجتمع الدراسة أفادت أن هناك خطة استراتیجیة لمشروع الرقمنة في المؤسسة جزئیًا، م

من إجمالي مجتمع الدراسة أفادت بأنه لیس % 9.1مؤسسة معلومات واحدة فقط منهم تمثل 
.لمشروع الرقمنة في المؤسسةإستراتیجیةهناك خطة 
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الخطط االستراتیجیة لمشروع الرقمنة المکتوبة والمسجلة:3الجدول 

%النسبة التکرارخطة استراتیجیة مکتوبة ومسجلة    

%660.0نعم
%330.0جزئیًا

%110.0ال

%1090المجموع

من مجتمع الدراسة الذین أفادوا بأن هناك خطة ) 6(أن ) 3(یتضح من الجدول رقم 
، %60استراتیجیة لمشروع الرقمنة في المؤسسة ویقرون بأن الخطة مکتوبة ومسجلة ونسبتهم 

یرون أن هناك خطة استراتیجیة من إجمالي الذین% 30.0منهم یمثلون ) 3(في حین أن 
منهم یمثل ) 1(لمشروع الرقمنة في المؤسسة یقرون بأن الخطة مکتوبة ومسجلة جزئیًا، مقابل 

من إجمالي الذین یرون أن هناك خطة استراتیجیة لمشروع الرقمنة في المؤسسة یقر % 10.0
.بأن الخطة لیست مکتوبة أومسجلة

یط االستراتیجي لمشروع التحویل الرقمي في مؤسسات المعلوماتالجهة التي تولت التخط:4الجدول 

%النسبة التکرارالجهة التي تولت عملیة التخطیط االستراتیجي لمشروع الرقمنة

%660.0مؤسسة المعلومات أو من في حکمه) عمید(مدیر
%330.0لجنة من موظفي مؤسسة المعلومات

%110.0اإلدارة العلیا للمؤسسة األم
%110.0مستشار خارجي متخصص في تقنیات الرقمنة

%110.0مؤسسة استشاریة في مجال الرقمنة

من مؤسسات المعلومات من مجتمع الدراسة تمثل )  6(أن ) 4(یتضح من الجدول رقم 
من إجمالي مجتمع الدراسة أفادت بأن من تولی عملیة التخطیط االستراتیجي لتطبیق % 60

مؤسسة المعلومات أو من في حکمه، وهم ) عمید(ویل الرقمي في المؤسسة هو مدیرمشروع التح
الفئة الکبرى من أفراد عینة الدراسة، وهذه نسبة کبیرة والفتة لالنتباه؛ ألن المسئول األساسي 
في مؤسسة المعلومات هو من یقوم بعملیة التخطیط االستراتیجي لمشروع الرقمنة، وقد کانت 

وهذا یقدم مؤشرًا واضحًا لضعف التخطیط الجماعي، والنزعة إلی الفردیة في اتخاذ نتیجة متوقعة، 
القرار، وقد یکون من األفضل لو اشترکت أطراف عدة في عملیة التخطیط واألخذ بوجهات نظر 
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من إجمالي % 30منها تمثل ) 3(في حین أن . الجمیع بعین االعتبار في عملیة التخطیط
ن من تولی عملیة التخطیط االستراتیجي لتطبیق مشروع التحویل مجتمع الدراسة أفادت بأ

الرقمي في المؤسسة لجنة من موظفي مؤسسة المعلومات،في حین تساوت النسب بالنسبة 
لإلدارة العلیا للمؤسسة األم، ومستشار خارجي متخصص في تقنیات الرقمنة، ومؤسسة استشاریة 

.لکل منهم%  10.0في مجال الرقمنة بنسبة

طوات الخطة االستراتیجیة لمشروع التحویل الرقميخ
للتعرف إلی الخطوات التي اشتملت علیها الخطة االستراتیجیة لمشروع التحویل الرقمي تم 
حساب التکرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب 

لت علیها الخطة االستراتیجیة لمشروع الستجابات أفراد عینة الدراسة علی الخطوات التي اشتم
) :5(التحویل الرقمي، وجاءت النتائج کما یوضحها الجدول التالي  رقم 

لمشروع التحویل الرقميستراتیجیةاإلالخطوات التي اشتملت علیها الخطة :5الجدول 

رقم 
الخطوة

الخطوات

درجة الموافقةالتکرار
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

لرتبةا النس
%بة 

إلی حد 
کبیر

إلی حد 
ما

ال

1
خطوة تحدید 

األهداف
-55ك

2.500.5273
%50.050.0-

2
تحدید الموارد 

المالیة
-46ك

2.400.5169
%40.060.0-

3
تحدید المواد 
المراد رقمنتها

-82ك
2.800.4221

%80.020.0-

4

طرق تحدید 
التحویل الرقمي 

للمواد المراد 
رقمنتها

-55ك

2.500.5273

%50.050.0-

5

تحدید الجهة 
التي ستقوم 

بعملیة التحویل

352ك

2.100.73810
%30.050.020.0



1،2011.ع،19.مجRIST |مجلة|40

6

تحدید من 
سیقوم بمراجعة 

الجودة

-55ك
2.500.5273 %50.050.0-

7

خطوة حفظ 
عیة المعلومات أو

المرقمنة 
وتخزینها

-82ك

2.800.4221
%80.020.0-

8
النظام المستخدم 

في الرقمنة
-55ك

2.500.5273
%50.050.0-

9

تنظیم أوعیة 
المعلومات 

المرقمنة

-73ك
2.700.7832

%70.030.0-

10
اإلتاحة وحقوق 

الطبع
-82ك

2.800.4221 %80.020.0-
2.560.299المتوسط العام

هي أکثر الخطوات التي اشتملت ) 3،7،10(أن الخطوات رقم ) 5(یتضح من الجدول رقم 
علیها الخطة االستراتیجیة لمشروع التحویل الرقمي في مؤسسات المعلومات مجتمع الدراسة 

، یلیها في ذلك الخطوة رقم 3من ) 2,80(سبته حیث حققت متوسطًا حسابیًا عالیًا جدًا بلغت ن
حیث حققت ) 8،6،4،1(، ثم الخطوات رقم 3من 2،70حیث حققت متوسطًا حسابیًا بلغ ) 9(

، في 3من 2,40حیث حققت ) 2(ثم الخطوة رقم ،3من 2،50متوسطًا حسابیًا بلغت نسبته 
وعلی الرغم من أهمیة هذه ، 3من 2،10بنسبة بلغت ) 5(حین کانت أقل الخطوات للخطوة رقم 

من مجتمع الدراسة، وهذا ) 2(الخطوة إال أنها لم تکن من ضمن خطوات الخطة االستراتیجیة لـ 
.الفت لالنتباه، وقد یعود ذلك لعدم إدراك واضعي الخطة االستراتیجیة للرقمنة ألهمیتها

افقون علی أن وبشکل عام ومن خالل النتائج الموضحة أعاله یتضح أن مجتمع الدراسة مو
الخطة االستراتیجیة لمشروع التحویل الرقمي اشتملت إلی حد کبیر علی خطوات الخطة التي 

. ، وهو متوسط حسابي عاٍل جدًا)3من 2.56(بمتوسط ) 5(تضمنها الجدول السابق رقم 



|،1.ع،19.مج RIST41 |مجلة2011

إستراتیجیات تنفیذ مشروع الرقمنة: ثالثًا3.6.
درجة تنفیذ مشروع الرقمنة- 

طوات تنفیذ مشروع الرقمنة تم حساب التکرارات والنسب المئویة للتعرف إلی خ
والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب الستجابات أفراد عینة الدراسة علی خطوات 

):6(تنفیذ مشروع الرقمنة، وجاءت النتائج کما یوضحها الجدول التالي  رقم 

خطة االستراتیجیة الموضوعةتنفیذ مشروع الرقمنة وفقًا لل:6الجدول 

رقم 
الخطوة

الخطوات

درجة التنفیذالتکرار

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

الرتبة النسبة 
%

إلی 
حد 
کبیر

إلی 
حد ما

ال

1

تنفیذ مشروع الرقمنـة  
وفقــــــًا للخطــــــة  
االســـــــــــتراتیجیة 

الموضوعة

532ك

2.300.8234
%50.030.020.0

الموارد المالیةتحدید2
631ك

2.500.7073
%60.030.010.0

3

ــادر   ــد مصـــ تحدیـــ
ــراد  ــات المــ المعلومــ
ــی الشــکل   ــا إل تحویله

الرقمي

-64ك

2.600.5162

%60.040.0-

4
تحویــل المــواد المــراد 

رقمنتها
-73ك

2.700.4831
%7030.0-

2.530.463المتوسط العام



1،2011.ع،19.مجRIST |مجلة|42

أن مجتمع الدراسة موافقون بدرجة کبیرة علی ثالثة خطوات من ) 6(یتضح من الجدول رقم 
:کالتالي) 2، 3، 4(خطوات تنفیذ مشروع الرقمنة تتمثل في الخطوات رقم  

بالمرتبة األولی من "تحویل المواد المراد رقمنتها : "وهي) 4( جاءت الخطوة رقم -
).3من 2.70(سة علیها بدرجة کبیرة، بمتوسط حیث موافقة أفراد عینة الدرا

تحدید مصادر المعلومات المراد تحویلها إلی الشکل : "وهي) 3( جاءت الخطوة رقم -
بالمرتبة الثانیة من حیث موافقة مجتمع الدراسة علیها بدرجة کبیرة، "الرقمي 
).3من 2.60(بمتوسط 

بالمرتبة الثالثة من حیث موافقة " د المالیةتحدید الموار: "وهي) 2(جاءت الخطوة رقم -
).3من 2.50(مجتمع الدراسة علیها بدرجة کبیرة، بمتوسط 

بینما یتضح من النتائج أن مجتمع الدراسة موافقون بدرجة متوسطة علی خطوة واحدة من 
قًا تنفیذ مشروع الرقمنة وف: "وهي) 1(خطوات تنفیذ مشروع الرقمنة تتمثل في الخطوة رقم 

).3من 2.30(، بمتوسط "الموضوعةاإلستراتیجیةللخطة 

وبشکل عام  یتضح أن مجتمع الدراسة موافقون علی خطوات تنفیذ مشروع الرقمنة بدرجة 
من (، وهو متوسط یقع في الفئة الثالثة من فئات المقیاس الثالثي )3من 2.53(کبیرة، بمتوسط 

. إلی خیار الموافقة إلی حد کبیر علی أداة الدراسةوهي الفئة التي تشیر ) 3.00إلی 2.35

مصادر المعلومات التي یتم تحویلها إلی الشکل الرقمي
الهدف األساس من مشاریع التحویل الرقمي هو تحویل مصادر المعلومات وحفظها من شکلها 

معلومات المطبوع إلی الشکل الرقمي؛ لذا اشتملت استبانة الدراسة علی سؤال عن ماهي مصادر ال
التي یتم تحویلها إلی الشکل الرقمي، واإلجابة عن هذا التساؤل یبینها لنا الجدول الالحق رقم 

)7.(
مصادر المعلومات التي یتم تحویلها إلی الشکل الرقمي:7الجدول 

%النسبة التکرارمصادر المعلومات

%770.0لکتبا
%770.0المخطوطات

%550.0المطبوعات النادرة
%550.0المصغراتالفیلمیة

%550.0الدوریات 
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%550.0الرسائل العلمیة
%330.0الصحف الیومیة

%220.0المواد السمع بصریة
%110.0الصور

% 00المطبوعات الرسمیة
%00أخرى

التي یتم أن  الکتب والمخطوطات هي أکثر مصادر المعلومات ) 7(یتضح من الجدول رقم 
، وهذه نسبة تجعلنا نقف عندها قلیًال فال بد أن هذه % 70.0تحویلها إلی الشکل الرقمي بنسبة 

النسبة تخص الکتب القدیمة التي لیس لها حقوق نشر، أما الکتب الحدیثة فإن لمؤلفیها أو 
لطبیعتها أما المخطوطات فهذه نتیجة منطقیة تعود . لناشریها حقوقًا، ال تملکها هذه المؤسسات

یلیها في ذلك المطبوعات النادرة . المختلفة عن بقیة المواد وخوفًا علیها من التلف والضیاع
یأتي بعدها الصحف الیومیة  %. 50.0والدوریات، والرسائل العلمیة بنسبةةوالمصغرات الفیلمی

% . 10.0نسبةوأخیرًا الصور ب.%20ثم یلیها المواد السمعیة والبصریة بنسبة .%30.0بنسبة 
ویالحظ أن أیًا من مؤسسات المعلومات مجتمع الدراسة لم تشر إلی أن المطبوعات الرسمیة من 
ضمن المواد التي یتم تحویلها الشکل الرقمي، وقد یعود ذلك  إلی أن أغلب الجهات تتعامل مع 

إصدارها أو أن أغلب هذه المطبوعات الرسمیة تتولی. هذه المطبوعات بسریة وخصوصیة تامة
کذلك لم یشر . ونشرها الجهات الحکومیة المختصة بإصدارها، مثل هیئة الخبراء بمجلس الوزراء

.أي من مجتمع الدراسة إلی مصادر أخرى یتم تحویلها إلی الشکل الرقمي
الرضا عن تنفیذ مشروعات التحویل الرقمي في مؤسسات المعلومات:8الجدول 

%النسبة التکرارالرقمنةالرضا عن مستوى تنفیذ مشروع 

%660.0کبیرة
%440.0متوسطة
%110.0ضعیفة

%11100المجموع
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من إجمالي مجتمع % 60.0من مجتمع الدراسة یمثلون ) 6(أن ) 8(یتضح من الجدول رقم 
الدراسة راضون  عن مستوى تنفیذ مشروع التحویل الرقمي وفق الخطة االستراتیجیة لدیهم 

من % 40.0منهم یمثلون ) 4(رجة کبیرة وهم الفئة الکبرى من مجتمع الدراسة، في حینأن بد
عن مستوى تنفیذ مشروع التحویل الرقمي لدیهم بدرجة إجمالي مجتمع الدراسة راضون

من إجمالي أفراد عینة الدراسة راٍض عن مستوى % 10.0منهم یمثل ) 1(متوسطة، مقابل 
.قمي بدرجة ضعیفةتنفیذ مشروع التحویل الر

التعاون بین مؤسسات المعلومات في مجال التحویل الرقمي: رابعًا4.6.
تلجأ کثیر من مؤسسات المعلومات إلی التعاون، بحیث یتم تبادل المراد التي تم تحویلها 
إلی الشکل الرقمي من مصادر المعلومات المختلفة، وهذا یوفر الوقت والجهد علی مؤسسات 

ناًء علی هذا یمکن لمجموعة من مؤسسات المعلومات التي تقوم بمشاریع التحویل المعلومات، وب
فقد یتوافر إلحدى المؤسسات المعلوماتیة من اإلمکانیات . الرقمي أن تتعاون في مجال الرقمنة

المادیة والبشریة ما ال یتوافر لغیرها، فبالتالي تستطیع مؤسسات المعلومات األخرى أن تتبادل 
ولمعرفة ما إذا کان هناك تعاون بین مؤسسات المعلومات .  إلمکانیات واالستفادة منهامعها هذه ا

مجتمع الدراسة في مجال الرقمنة فقد ورد ضمن أسئلة االستبانة سؤال بهذا الخصوص، یتطلب 
، ثم اتبع بسؤال آخر یوضح مجاالت هذا التعاون في حال "ال"أو " جزئیًا"أو " نعم"اإلجابة بـ 

ـِکانت اإل یوضحان اإلجابات بخصوص ) 10(و رقم )  9(والجدوالن رقم ". جزئیًا"أو " نعم"جابة ب
.هذا األمر 

تعاون مؤسسات المعلومات في مجال الرقمنة
) 10(مؤسسة معلومات تبین أن هناك ) 11(بعد سؤال مجتمع الدراسة المکون من 

ان تعاونًا کلیًا أو جزئیًا، في حین مؤسسات معلومات تتعاون مع غیرها في مجال الرقمنة، سواء ک
أفادت مؤسسة معلومات واحدة من إجمالي مجتمع الدراسة أنها ال تتعاون مع أي جهة في مجال 

وبناًء علیه سیتم تحلیل البیانات بخصوص هذا السؤال علی  أساس مؤسسات المعلومات . الرقمنة
.ت معلوماتمؤسسا) 10(التي أفادت بوجود تعاون في مجال الرقمنة وهي 
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تعاون مؤسسات المعلومات في مجال الرقمنة:9الجدول 

%النسبة التکرارتعاون مؤسسات المعلومات في مجال الرقمنة

%654.5نعم
%436.3جزئیًا

%19ال

%11100المجموع

جتمع من إجمالي م% 54.5من مجتمع الدراسة تمثل ) 6(أن ) 9(یتضح من الجدول رقم 
یوجد هناك تعاون مع جهات أخرى في مجال الرقمنة، وهم الفئة " نعم"الدراسة أجابت بـ 

من إجمالي مجتمع الدراسة % 36.3منها تمثل ) 4( الکبرى من مجتمع  الدراسة، في حین أن 
أفادت بأن  هناك تعاونًا جزئیًا مع جهات أخرى في مجال الرقمنة، والمالحظ علی هذه الجهات 

مع الدراسة التي أفادت بوجود تعاون مع جهات أخرى في مجال الرقمنة، سواء  کان من مجت
کامًال أو جزئیًا  أنها کانت تشیر  إلی أن هذا التعاون غیر رسمي، وهذا قد یعود إلی أن کل 
مؤسسة معلومات ترى أن تحتفظ بجهودها، وهذا یعطي انطباعًا أن العالقات الشخصیة بین 

منها تمثل ) 1(في حین أن . سات المعلومات أقوى من العالقات الرسمیةعمداء ومسئولي مؤس
.من إجمالي مجتمع الدراسة أفادت بأنه ال یوجد تعاون مع جهات أخرى في مجال الرقمنة% 9

الجهات التي یتم التعاون معها
:  و أهم الجهات التي یتم التعاون معها هي علی التوالي

.مکتبة الملك فهد الوطنیة-
.ادة شؤون المکتبات في جامعة الملك سعودعم-
.عمادة شؤون المکتبات في جامعة أم القرى بمکة المکرمة-
.مرکز الفهرس العربي الموحد-
.العامةزمکتبة الملك عبد العزی-

ومما تجدر اإلشارة إلیه أن أغلب مفردات مجتمع الدراسة أشارت إلی أن هذا التعاون غیر 
.رسمي
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ن المؤسسات في مجال الرقمنةمجاالت التعاون بی

مجاالت تعاون مؤسسات المعلومات في مجال الرقمنة:10الجدول 

النسبةالتکرارالمجاالت

%1090.9تبادل المواد التي تم تحویلها إلی الشکل الرقمي
%327.2تبادل الخبرات والتجارب في مجال الرقمنة

%00أخرى

%13100.0المجموع

یوجد تعاون " نعم"من مجتمع الدراسة التي أجابت بـ) 10(أن ) 11(الجدول رقم یتضح من
من إجمالي مجتمع الدراسة أجابت بأن %90.9مع جهات أخرى في مجال الرقمنة تمثل 

مجاالت هذا التعاون هو تبادل المواد التي تم تحویلها إلی الشکل الرقمي وهذا أمر جید ألنه یوفر 
منها ) 3(علومات تکرار الجهود في تحویل المواد وتوفیر الوقت ، في حین أن علی مؤسسات الم

من إجمالي التي أجابت بوجود تعاون أفادوا بأن مجاالت تعاونهم تبادل الخبرات % 27.2بنسبة 

والتجارب في مجال الرقمنة 
التحدیات التي تواجه مشاریع التحویل الرقمي في مؤسسات المعلومات

ن یقابل مشاریع وتجارب التحویل الرقمي تحدیات عند تنفیذها في مؤسسات من المتوقع أ
المعلومات، وقد تؤدي هذه التحدیات إلی إعاقة مشاریع الرقمنة؛ مما یؤدي ببعض مؤسسات 

ولکشف هذه التحدیات شملت استبانة الدراسة سؤاًال عن هذه التحدیات . المعلومات إلی تأخیرها
).11(سؤال الجدول رقم ویبین اإلجابات عن هذا ال

التحدیات التي تواجه مشاریع التحویل الرقمي:11الجدول 

%النسبة التکرارالتحدیات

%654.5تحدیات تقنیة
%654.5تحدیات مالیة

%654.5عدم توفر القوى البشریة المؤهلة في مجال الرقمنة
%654.5رینوالناشنتحدیات تتعلق بحقوق الملکیة الفکریة للمؤلفی

%545.5عدم متابعة التطبیق وحل المشکالت التي ربما تواجهه
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%327.3تحدیات تتعلق بعدم وجود استراتیجیة واضحة للتطبیق
%327.3تحدیات تتعلق بإتاحة المواد بعد رقمنتها

%218،2تحدیات أخرى

مشاریع التحویل الرقمي هي أن أکثر التحدیات التي تواجه ) 11(یتضح من الجدول رقم 
التحدیات التقنیة، والتحدیات المالیة، وعدم توفر القوى البشریة المؤهلة في مجال الرقمنة، 

لکل % 54.5وتحدیات تتعلق بحقوق الملکیة الفکریة للمؤلفین والناشرین حیث بلغت نسبة ذلك 
ز مقومات القیام بمشاریع وهذا کان متوقعًا باعتبار أن هذه األمور التي ذکرت هي أبر. تحدٍّ

التحویل الرقمي في مؤسسات المعلومات، بل نجاحها ومتی ما توفرت کان هذا أدعی للقیام 
یلي ذلك التحدیات المتعلقة بعدم متابعة التطبیق وحل . بمشروع تحویل رقمي، والعکس کذلك

تتعلق بعدم یلیها في ذلك التحدیات التي%. 45.5المشکالت التي ربما تواجهه بنسبة بلغت 
وجود استراتیجیة واضحة للتطبیق، وتحدیات تتعلق بإتاحة المواد بعد رقمنتها بنسبة بلغت 

في حین کان هناك تحدیات أخرى غیر التي ذکرت في الجدول،  وهي عدم وجود %. 37.3
تعاون إیجابي من بعض الجهات التي سبق أن قامت بعملیة التحویل الرقمي لمجموعاتها 

مجموعاتها وعدم اإلفصاح عن تجربتها، باإلضافة إلی قلة عدد األیدي العاملة في والتحفظ علی
.جزء من المشروع المتعلق بنقل محتویات المیکروفیلم من الصحف للشکل الرقمي

النتائج والمقترحات والتوصیات.7
النتائج: أوًال1.7.

:انتهت الدراسة إلی مجموعة من النتائج، وهي علی النحو اآلتي

التخطیط االستراتیجي لمشروع التحویل الرقمي في مؤسسات المعلومات
مؤسسات معلومات لدیها خطة ) 6(تبین من الدراسة أن أغلب مجتمع الدراسة، -

من مؤسسات ) 4(في حین أن %. 54.5استراتیجیة لمشروع الرقمنة بنسبة بلغت
%.36.4بلغت المعلومات مجتمع الدراسة لدیها جزئیًا خطة استراتیجیة بنسبة 

یقرون بأن  خطة % 60.0من مجتمع الدراسة ویمثلون ) 6(أظهرت الدراسة أن -
من مجتمع الدراسة بأن ) 3(في حین أشار. مشروع الرقمنة لدیهم مکتوبة ومسجلة

%.30.0الخطة مکتوبة ومسجلة جزئیًا، بنسبة بلغت
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عملیة أن من تولی % 60المعلومات مجتمع الدراسة بنسبةتأفاد أغلب مؤسسا-
) عمید(التخطیط االستراتیجي لتطبیق مشروع التحویل الرقمي في المؤسسة هو مدیر
.مؤسسة المعلومات، أو من في حکمه، وهم الفئة األکثر من أفراد عینة الدراسة

ما یتعلق بالخطوات التي اشتملت علیها الخطة االستراتیجیة لمشروع التحویل الرقمي
لمواد التي سیتم رقمنتها، وخطوة حفظ وتخزین أوعیة کشفت الدراسة أن خطوة تحدید ا

المعلومات المرقمنة، وخطوة اإلتاحة وحقوق الطبع هي أکثر الخطوات التي اشتملت علیها 
الخطط االستراتیجیة لمشاریع الرقمنة في مؤسسات المعلومات مجتمع الدراسة، حیث حققت 

تنظیم أوعیة المعلومات المرقمنة، حیث یلیها خطوة. 3من 2,80متوسطًا حسابیًا مرتفعًا بلغ 
.3من 2,70حققت متوسطًا حسابیًا بلغ 

:أما ما یتعلق بإستراتیجیات تنفیذ مشروع الرقمنة
علی تنفیذ مشروع الرقمنة وفقًا للخطة کسفت الدراسة أن مجتمع الدراسة موافقون-

2,30ًا بلغ االستراتیجیة الموضوعة بدرجة متوسطة، حیث حقق ذلك متوسطًا حسابی
.3من 

وضحت لنا الدراسة أن مجتمع الدراسة موافقون بدرجة کبیرة علی ثالث خطوات من -
:خطوات تنفیذ مشروع الرقمنة وفقًا للخطة االستراتیجیة الموضوعة، تتمثل في

.3من 2,70تحویل المواد المراد تحویلها بنسبة )1

2,60مي بمتوسط حسابي بلغ تحدید مصادر المعلومات المراد تحویلها إلی الشکل الرق)2
.3من 

.3من 2,50تحدید الموارد المالیة بمتوسط حسابي بلغ )3

ظهر من نتائج الدراسة أن الکتب والمخطوطات هما أکثر مصادر المعلومات التي یتم )4
%.70تحویلها إلی شکل رقمي، بنسبة بلغت 

ل الرقمي تبین أن أغلب مجتمع  الدراسة راضون  عن مستوى تنفیذ مشروع التحوی)5
%.60لدیهم، وفقًا للخطة االستراتیجیة بدرجة کبیرة، حیث بلغت نسبة ذلك 

التعاون بین مؤسسات المعلومات في مجال التحویل الرقمي
کشفت الدراسة عن وجود تعاون بین مؤسسات المعلومات في مجال الرقمنة، حیث -

%.36.3نسبة، وتعاونًا جزئیًا ب%54.5تبین أن هناك تعاونًا کامًال بنسبة 
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تبین أن أبرز مجاالت التعاون هو مجال تبادل المواد التي تم تحویلها إلی الشکل -
الرقمي، حیث أفاد بذلك أغلب مؤسسات المعلومات مجتمع الدراسة، بنسبة بلغت 

90،9.%
التحدیات التي تواجه مشاریع التحویل الرقمي في مؤسسات المعلومات

حدیات التقنیة، والتحدیات المالیة، وعدم توفر القوى احتلت التحدیات التي تتعلق بالت
البشریة المؤهلة في مجال الرقمنة، والتحدیات التي تتعلق بحقوق الملکیة الفکریة للمؤلفین                 

المرتبة األولی، باعتبارها أکثر التحدیات التي تواجه مجتمع الدراسة الحالیة، بنسبة _ والناشرین 
یلي ذلك التحدیات المتعلقة بعدم متابعة التطبیق وحل المشکالت، التي ربما . %54.5بلغت 

یلیها في ذلك التحدیات التي تتعلق بعدم وجود استراتیجیة واضحة                  %. 45.5تواجهه بنسبة بلغت 
%.37.3للتطبیق، وتحدیات تتعلق بإتاحة المواد بعد رقمنتها بنسبة بلغت 

ترحات المق: ثانیًا2.7.
یقترح مجتمع الدراسة الحالیة بعض المقترحات حول موضوع المشاریع الرقمیة في 

:مؤسسات المعلومات، باعتباره من الموضوعات المهمة والحیویة وأهمها، مایلي

أن تتبنی جهة رسمیة وضع خطة استراتیجیة محددة ومرسومة بشکل کامل لمشروع . 1
خصوصًا مایتعلق بالرسائل . کوزارة التعلیم العالي مثًالالتحویل الرقمي في مؤسسات المعلومات

العلمیة؛  لتجنب التکرار، واالزدواجیة، واالجتهادات، واالختالفات بین الجهات القائمة بمشاریع 
.التحویل الرقمي عند التطبیق

االستفادة من تجارب الجهات العالمیة في مشاریع التحویل الرقمي، کجامعة میتشجان . 2
.UMIشروع في م

االهتمام ببنود العقود مع الشرکات المنفذة وصیاغتها بشکل متقن یضمن لمؤسسة . 4
.المعلومات تنفیذ العمل بالجودة المطلوبة وفي المدة المحددة

االهتمام بقضیة اإلتاحة بعد التحویل، حیث تهتم کثیر من مؤسسات المعلومات بالتحویل . 5
، وهذا غیر صحیح ألن الهدف من التحویل هو اإلتاحة وخدمة نفسه وتعتبره إنجازًا في حد ذاته

.المستفیدین

دراسة قوانین حقوق الملکیة، ومحاولة إیجاد الطرق المناسبة إلتاحة مصادر المعلومات . 6
.التي تم تحویلها بما ال یتعارض مع تلك األنظمة، وفي الوقت نفسه یحقق الهدف، وهو اإلتاحة
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.التحویل أو الجوانب القانونیة أو الفنیةفي عملیةتبادل الخبرات سواء . 7

االهتمام بتوفیر العدد الکافي من الموظفین، سواء الدائمین أو المتعاقدین لفترات محددة؛ . 8
.إلنجاز العمل، وتنفیذ الخطوات األخرى التي تلي التحویل 

نجازاته؛ حتی یحصل وإبراز أهمیته ومراحله وإاالهتمام بالجوانب اإلعالمیة للمشروع. 9
.المشروع علی الدعم المعنوي والمادي المطلوب من صاحب القرار في المؤسسة األم

التوصیات: ثالثًا3.7.
:توصي الدراسة بعدد من التوصیات، التي تراها مالئمة لتطویر مشاریع الرقمنة، وأهمها

سسات ضرورةالعمل علی التخطیط االستراتیجي لمشروع التحویل الرقمي في مؤ
.المعلومات، وعدم القیام بمشاریع التحویل الرقمي دون تخطیط مسبق

 العمل علی إیجاد الحلول للتحدیات التي تواجه مشاریع التحویل الرقمي في مؤسسات
.المعلومات

 االهتمام بتوفیر متطلبات التخطیط االستراتیجي لمشروع التحویل الرقمي في مؤسسات
.المعلومات

دوات تبحث في کیفیة تحسین مستوى  التخطیط االستراتیجي إقامة ورش عمل ون
.لمشروع التحویل الرقمي في مؤسسات المعلومات

العمل علی کل ما یدعم التعاون بین مؤسسات المعلومات في مجال التحویل الرقمي.

 العمل علی توفیر التقنیات المناسبة التي تدعم عملیة التحویل الرقمي في مؤسسات
.المعلومات

صد المیزانیات الکافیة التي تتیح توفیر متطلبات التحویل الرقمي في مؤسسات ر
.المعلومات

العمل علی توفیر القوى البشریة المؤهلة في مجال الرقمنة في مؤسسات المعلومات.

 إجراء المزید من الدراسات والبحوث المستقبلیة حول واقع التخطیط االستراتیجي
.مؤسسات المعلوماتلمشاریع التحویل الرقمي في 
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