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  �ــــ����

��ت ا����  ،����� ھ�ا ا��� ������ د�� ��������� ا������������وو!��  2.0#" ا!� �ام 

���2 �1,�ت �0,�ة ا�.��ب ,� ا��+�*���� ،ا(%)م ا'&���%���: ,� , ��8 أ�6اع ا������ت  ،�34 

  .وا�:�,��� ،و ا��� �33 ،وا���ر!�� ،ا���,�

�� ا������� #"�����ت ا����  ' ����ح ھ�ا ا���� ا�������ر ,� �=�ف ��+�%�ة 2.0ا!� �ام � ،

�� ا@?+� ،,=<�" ا������ت��� &�=�ر ا��+�*���� ,�  ،و�*�B �=2 ا��:�ل '���1ر ا�C#م أ� �وا��" 

  .ا�.��ب

��ت ا���� : ��0E ھ�ا ا���� %�D %<���3 أ!�!�� ���، F����2.0 ا��<�3 ا@ول �������8 ��

��تأ,� ا��<�3 ا���6" ������2 أ,��� %���� %�D ھ�ا  ،وأ!����=� ،#��BJ ط�ق ا!� �ام ھ�ه ا��� K,

  .ا'!� �ام

 �	
  و�� ا���ض �� ا�����ت ا��
��� �����ب 2.0���ذا ا�

في قطاع  2.0استخدام تطبيقات الويب  إلى"  2.0مكتبة " باختصار، يشير مصطلح 

ة تستخدم آو تساهم في استخدام منصات وتطبيقات من الناحية العملية، هذا يعني أن المكتب. المكتبات

  ).والفيديوهات الخ ،و مواقع تشاطر الصور ،و فضاءات الويكي ،المدونات(  2.0الويب 

بالطريقة التي من خاللها يتم اختار أسلوب التعاون  االرتقاء إلى 2.0تهدف تطبيقات الويب 

من  كالفمثال، تسمح . عالم االجتماعياحد دوافع تسمية هذه األدوات بوسائل اإل وهوالجماعي، 

 ،صفحات بإنشاء ،لمستخدمي االنترنت ،للملفات الرقمية جوجلوكذلك محرك بحث  ،فضاءات الويكي

مهما كانوا متباعدين جغرافيا، ومن دون أن يكون لديهم بالضرورة مهارات  ،بطريقة جماعية ،وملفات

جهاز حاسوب  إلىسوى  ،أن األمر ال يحتاج إلىومعارف واسعة بتكنولوجيا المعلومات، باإلضافة  ،عالية

متصل بشبكة االنترنت، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، إن رسوم استخدام و تكاليف تطوير تطبيقات 
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ل بشبكة ما يتم دفعه مقابل االتصا غيرال تكاد تذكر، أو ال توجد أصال،  ،وصيانتها 2.0الويب 

  .االنترنت

في تحقيق فهم جيد لمجتمع  ،المكتبيين امساعدأن تلعب دورا أساسيا  2.0يمكن لتطبيقات الويب 

كما يمكن اعتبارها وسيلة . والمشاركة معهم من خالل الشبكات االجتماعية ،المستفيدين من الشباب

  .ن خالل مشاركاتهمحضورا فعاال م ،شريطة أن يكون للمكتبيين ،تسويقية لخدمات المكتبات

 إلىكما تميل هذه الفئة . تعتبر فئة الشباب غالبا الفئة األكثر استخداما لوسائل اإلعالم االجتماعية

 الرقمي إنتاج المحتوىوفي وقت تضاعف فيه مستوى . قضاء وقت طويل على الشبكات االجتماعية

لنمط عمل هذه  الجيد،من خالل فهمهم  الرقمية،باستطاعة المكتبيين المساهمة في محو األمية  ،ونشره

  .الوسائل

وما تقدمه من خدمات لفئة الشباب، ولكن من  ،عدد مواقع الشبكات االجتماعية تخيل ،باإلمكان انه

كل هذه المواقع في هذا الدليل، ولهذا فمن المحتمل أن يستخدم الشباب أدوات غير  إحصاءغير الممكن  

  .األدوات التي سنعرضها

معايير االفال : بعنوان  وهوربما يكون من المناسب أن نقتبس الفقرة التالية من احد معايير االفال 

  .1لخدمات المكتبات الموجهة لفئة الشباب

بمراعاة ، الذين تقدم لهم خدماتها ،لكل مكتبة عامة جمهورها الخاص من المستفيدين" 

متخصصة والموجهة خصيصا لزمرة بالرغم من أن المكتبات ال. أولوياتهم واحتياجاتهم

غير موجودة في كل بلدان العالم، فقد تم إعداد هذا الدليل قصد ، الشباب من المستفيدين

نوعية  نجد إذ. التركيز على قضية أن فترة الشباب هي فترة متميزة عن باقي فترات العمر

                                                 
1 IFLA Guidelines for Library Services For Young Adults. (2008). International Federation of Library 

Associations and Institutions. Retrieved December 27, 2008, from  
http://www.ifla.org/VII/s10/index.htm#GuidelinesYA.  
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كن، يجب أن الخدمات المقدمة لجمهور المستفيدين هي نفسها المقدمة للشباب منهم، ول

  ".كلما كان ذلك ممكنا  ،وٕاعدادها إليهم،يشارك الشباب في تصميم الخدمات الموجهة 

  إدارة ا�ز��ت

كونها مجانية االستخدام، أو يمكن أن تكون هناك رسوم   2.0من أهم ايجابيات خدمات الويب 

انه ليس من صالحيات المستفيدين من  ،ولكن يجب األخذ بعين االعتبار. مقابل خدمات إضافية ،زهيدة

مسألة ظهور اإلعالنات من دون  :التحكم في هذه األخيرة وٕادارتها، مثال ذلك 2.0خدمات الويب 

  .الحصول على إذن مستخدمي هذه الخدمات

أو احتمال تغيير شروط استخدامها  2.0قضية عدم ديمومة خدمات الويب  إلىيمكن اإلشارة كذلك 

ومنه يكون من الضروري أن يكون المستخدمون على . ون استشارة مسبقة لمستخدميهامن د ،في أي وقت

  .السترداد المحتوى الخاص بهم ،استغاللها اطالع باألدوات الممكن 

الكثير من مواقع الشبكات االجتماعية تستوجب الولوج عن طريق كلمة السر، فمن الضروري أن 

من المستحسن أن يشارك اآلخرين في إدارة هذه الصفحة عن تكون كلمة السر بحوزة من يدير الصفحة، و 

 .طريق حساباتهم الخاصة، أفضل من أن يلج الجميع بكلمة سر واحدة

فعموما، نجد أن هذه . وثقافة خاصة بها ،ومعايير ،نمط إدارة 2.0قد يبدوا لنا بان لبيئة الويب 

في موضوع إدارة المشاكل المتعلقة بالبريد  :مثال ذلك. البيئة تطبق مبادئ وممارسات التواصل الجيد

كما يجب . عندما يكون مزاجهم غير مستقر ،عدم نشر أي شيء ،االلكتروني، ُينصح مستخدمي الويب

األخذ بعين االعتبار احتمال إعادة  نشر ما ينشره المستخدم من نصوص وصور وتسجيالت صوتية 

  .حتى بعد أن يحذفه صاحبه ،واستمراره ،وفيديوهات

 ووقته،و بذل جهده  ،التشارط، هذا يعني تبنيه لثقافة 2.0بيئة الويب  علىأن يكون المكتبي منفتح 

األحيان، عكس ما  َيُنص عليه بيان  من في كثير شخصي،والرد على التعاليق بأسلوب  األسئلة،لشرح 
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. بما يمكن أن يرتكبه من أخطاء علنًا،لالعتراف  امستعد يكون المكتبيأن  إلى باإلضافة. التعاون الرسمي

ومع ذلك، من الضروري أن يحترم المكتبي المبادئ التوجيهية والسياسات التي تمليها عليه المؤسسة التي 

  ).السلوك المهني والتواصل العمومي(يعمل بها، مثل 

 مارسات،المبقدر ما يمكن أن تشكله  ذاته،مشكال في حد  2.0خدام خدمات الويب ذاته،ال يعت:  تذكير

  .من مشاكل الخدمات،عبر هذه  الالئقة،والمنشورات غير 

 �	
  وا��&%�� ،ا��&%�$ ،2.0ا�

بحيث تتجاوب و ميولهم  انفتاحا،أن تصبح هذه األخيرة أكثر  االجتماعية،يتوقع مستخدمو الشبكات 

وان  الشخصية،وبالتأكيد، تبقي المسألة ذاتية في الربط بين أن يحافظ المكتبي على مبادئه  .الشخصية

تبني : ربما يكون االقتراح التالي بمثابة دليل توجيهي للمكتبيين . يكون في الوقت ذاته منفتحا

عالقات الناس في باعتبار أن الكثير من المبادئ التي تحكم . المهنية باالعتماد على الحس السليمالعادية،

يمكن تطبيقها كذلك في بناء عالقات في الفضاء االفتراضي من خالل الشبكات  ،الحياة العادية

  .االجتماعية

مدونة الويكي، حساب على (ية القنوات،يمكن البدء باستخدام الشبكات االجتماعية في المكتبة باألد

ه األدوات قنوات جديدة تسمح للمكتبي تمثل هذ").  Facebook" شبكة التواصل االجتماعي فيس بوك 

 ،وبهذا يكون من الضروري أن يفكر المكتبي في كيفية دعم هذه القنوات. بالتواصل مع المستفيدين

والرد على التعاليق  ،وتصفيتها ،نشر محتويات رقمية جديدة: فعلى سبيل المثال  ،وتطويرها ،وصيانتها

  .واألسئلة التي يطرحها المستفيدون

  .من المعلومات اإلضافية، يرجى االطالع على قسم المالحقللمزيد 

 .2.0والمكتبة  2.0تقديم مختصر حول الويب  •

 .مهارات استخدام الشبكات االجتماعية •
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 .2.0اقتراح منهجية حول متى يمكن تبني أدوات الويب  •

أو  ،باشرةيمكن قراءة هذا الدليل سواء من خالل الملف م: للمزيد من المعلومات حول هذا الدليل 

. معايير الخدمات المكتبية الموجهة للشبابحول  ،من خالل المعايير التي تنشرها االفال

http://www.ifla.org/VII/s10/index.htm#GuidelinesYA  

، باعتبار أن مثل هذه ") Chat" الدردشة (تطرقت بعض فصول هذا الدليل لموضوعات عامة مثل 

أما بخصوص بعض الخدمات المستخدمة بشكل واسع . الخدمات تتقاسم الكثير من الخصائص المشتركة

ولتمكينهم  ،مثل فيس بوك، فقد ارتأينا أن نتطرق إليها بالتفصيل وهذا خدمة لقراء هذا الدليل من المكتبيين

يكون غالبا كبيرا، من  ،مثل هذه الخدمات إلىأن الميول  إلىمن إتقان جيد لمثل هذه األدوات، باإلضافة 

  .دون أن تكون هناك نية إشهارية ألية خدمة أو ألية شركة

  :النقاط التالية  إلىيتطرق كل قسم من هذا الدليل 

  .2.0تقديم مختصر للخدمات وألدوات الويب 

  ).في حالة وجود أكثر من خدمة( خدمات قائمة ال

  .2.0في حالة استخدام أي خدمة من هذه خدمات الويب ) إن وجدت(نصائح وٕارشادات 

تقديم تجارب لبعض المكتبات التي استخدمت هذه األدوات، باإلضافة القتراح توجيهات حول 

  .استخدام هذه التطبيقات في إعداد الخدمات المكتبية الموجهة للشباب

األكثر شعبية في  2.0لرغم من سعينا في أن نكون جد واضحين في طريقة اختيار خدمات الويب با

حول التعريف بخدمات  ،االستخدام، إال أنه باإلمكان عدم التطرق لكل الخدمات، كما نرحب باقتراحاتكم

  .جديدة في هذا الدليل
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  ا��*(�)�ت ا��'%����

كمترادفين كما "  social media" ووسائل التواصل االجتماعي "  web 2.0"  2.0يمكن استخدام كل من الويب 

  ". Young Adults" والشباب الكبار "  teens" المراهقون  : هو الحال أيضا بالنسبة لمصطلح

  -ــ� ا���ا�ــ,�+�

• IFLA Libraries for Children and Young Adult Section: Guidelines for Young Adult 

Services. 

- http://www.ifla.org/VII/s10/index.htm#GuidelinesYA 

• Musser, J., O'Reilly, T., & O'Reilly Radar Team. (2006, November). Web 2.0 Principles 

and Best Practices | Research Reports | O'Reilly Radar. O'Reilly Radar. Retrieved 

December 28, 2008, from 

- http://radar.oreilly.com/research/web2-report.html    

• Not Their Parents' Online World. Articles. Children and Media. PBS Parents | PBS. 

(n.d.). PBS Parents. Retrieved December 28, 2008, from 

- http://www.pbs.org/parents/childrenandmedia/article-teensandweb20.html.  

• O'Reilly, T. (2005, September 30). What Is Web 2.0 | O'Reilly Media. O'Reilly. Retrieved 

December 28, 2008, from 

- http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web- 

20.html. 
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  �ــو�/�	� ــ.&

  "  Isaak Kwok" اشكر السيد إسحاق كووك 

http://www.blogginglibrarian.com  لمساهمته المعتبرة في الفصل الخاص بـ

 Preetam" والشكر موصول لليسد بريتام راي . والمؤتمرات المرئية ،والمحادثة الفورية ،الدردشة

Rai  "http://www.preetamrai.com   لمشاركته في فصل محرك بحث جوجل للملفات

  .الرقمية

من خالل صفحتي على فيس بوك عن مشروع كتابة هذا الدليل، حتى سارع  أعلنتوماان 

، فقط رأيأما السيد بريتام . وٕابداء استعداده للمشاركة وتقديم المساعدة ،لسيد إسحاق كووك للردا

كنت في حاجة لخبرته في مجال تكنولوجيا التعليم ومهارات التكوين، وكان رده هو اآلخر ايجابيا، 

  .وكان مستعدا للكتابة حول استخدامات محرك بحث جوجل للملفات الرقمية

  .ومبادئه 2.0ساهمة كل منهما من المشاريع التي تجسد معاني  الويب وبهذا تكون م

نقر بأنه من الممكن أن تكون هناك بعض األخطاء المطبعية في هذا  جانبنا،ونحن من 

  .عنهاقبول اعتذارنا  ترجواالدليل، 

، رئيسة قسم القراءة " Ivanka Stricevic" يرجع الفضل كذلك للدكتورة افونكا ستريسفيك 

فهي من بادرت بفكرة إعداد هذا الدليل وأقنعتني بضرورة انجازه في وقته المحدد، . األميةومحو 

  .النجاز هذا الدليل ،لتمديده الفترة المقررة"  Ingrid Bon" كما اشكر انجريد بون 

  http://RamblingLibrarian.blogspot.comافان تشو 

والتحسينات والتعديالت  ،في ما يتعلق بتطور تطبيقاتها 2.0نظرا لما تتميز به بيئة الويب 

 إلىباإلضافة "  URL" الطارئة عليها باستمرار، نشير بأن مجمل الخدمات والعناوين االلكترونية 

أن كل  إلى، باإلضافة 2008ديسمبر  28تم نقلها بطريقة صحيحة يوم  ،المعلومات المتعلقة بها
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دون قصد تقديم  ،واألقل األكثر

  .وال من طرف أي شخص آخر

حتى يمكنه التواصل مع زمرة الشباب من 

فإذا كان المستفيدون من الشباب لديهم مدونات، فبإمكان المكتبي قراءتها والتعليق 

 ،المهتمين بالخدمات الموجه للشباب

و  ،نه أن يسهل على المستفيدين التعرف على المكتبيين أكثر

  
  مدونة الخدمات البديلة الموجهة للمستفيدين الشباب 

يقوم المكتبيون من خالل . وهي مدونة يديرها مكتبيون مهتمون بمسألة خدمات الشباب

 .وتشاطرها ،حول تحسين خدمات الشباب من المستفيدين

  

األكثرهو بهدف التوضيح  ،شركة أو مؤسسة تم ذكرها في هذا الدليل

وال من طرف أي شخص آخر ،ال من طرف االفال ،أي دعم أو تأييد لها

  �ــ� وا�%�و	

حتى يمكنه التواصل مع زمرة الشباب من  ،مدونةأن يكون للمكتبي  الضروري،

فإذا كان المستفيدون من الشباب لديهم مدونات، فبإمكان المكتبي قراءتها والتعليق 

المهتمين بالخدمات الموجه للشباب ينأن يكون للمكتبي ،من المستحسنو  

نه أن يسهل على المستفيدين التعرف على المكتبيين أكثروهذا من شا. مدونات خاصة بهم

  .من ثمة التعرف على ما تقدمه لهم المكتبة من خدمات

مدونة الخدمات البديلة الموجهة للمستفيدين الشباب 
وهي مدونة يديرها مكتبيون مهتمون بمسألة خدمات الشباب

حول تحسين خدمات الشباب من المستفيدينهذه المدونة بطرح األفكار 

http://www.yalibrarian.com

شركة أو مؤسسة تم ذكرها في هذا الدليل

أي دعم أو تأييد لها

� وا�%�و	ــا���و0

الضروري، انه ليس

فإذا كان المستفيدون من الشباب لديهم مدونات، فبإمكان المكتبي قراءتها والتعليق . المستفيدين

 ،على محتوياتها

مدونات خاصة بهم

من ثمة التعرف على ما تقدمه لهم المكتبة من خدمات

وهي مدونة يديرها مكتبيون مهتمون بمسألة خدمات الشباب

هذه المدونة بطرح األفكار 
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  ا�����ت ا����1 ����و�0ت

يتيح لمستخدميه نشر محتويات رقمية على  ،المدونات عبارة عن فضاء افتراضي •

  .شبكة االنترنت

نصوص : محتويات رقمية باختالف أشكالها تسمح المدونات لمستخدميها بنشر  •

  .ومقاطع فيديوهات ،وتسجيالت صوتية ،وصور

والتعاليق و األرشفة "  RSS" خدمة (للمدونات العديد من الخدمات اإلضافية مثل  •

يتم إتاحة هذه الخدمات بصفة آلية، ولهذا ليس من ). واختيار قوالب التصميم

" معرفة دقيقة وواسعة بلغة البرمجة  الضروري أن يكون مستخدمو المدونات على

HTML  "ليتمكنوا من إدارة مدوناتهم والنشر عليها.  

فمثال، يمكن اختيار أن تكون . يمكن تفعيل أو إلغاء هذه الخدمات أو تخصيصها •

أو جعلها  ،أو إلغائها ،كما يمكن تفعيل خدمة التعليق. المدونة عامة أم خاصة

  .خاضعة لإلشراف

ت االجتماعية إمكانية إنشاء مدونات كخدمة إضافية من بين تتيح بعض الشبكا •

  .خدماتها

  516 ا��
ا,- ا����0�4 ��03ء ا���و�0ت

• Blogger   :http://www.blogger.com 

• LiveJournal   :http://www.livejournal.com 

• Wordpress   :http://www.wordpress.com 

• Xanga   :http://www.xanga.com 
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  :���9 ا��)8 �7 ا���و�0ت

 البحث يمكن اذ.ومواقع االنترنت ،بين المدونات ،ةبسيطالق و فر ال بعض ال يوجد هناك إال

من ،ةباستخدام طرق بحث مختلف ،التي نبحث بها عن المواقع ،نفسها الطريقةب عن المدونات

خالل محركات البحث، وهناك مجموعة من محركات البحث المتخصصة في البحث عن 

  :ومن أمثلة ذلك  ،المدونات

• Bloglines   :http://www.bloglines.com 

• Google Blog Search   :http://blogsearch.google.com 

• IceRocket   :http://blogs.icerocket.com 

• Technorati   :http://technorati.com 

  �ام ا���و�0ت�%(���ت ا;%�

  .امتالك حاسوب متصل بشبكة االنترنت

  �&���= ����(� �6;%��ام ا���و�0ت

أغلبية الخدمات المستخدمة على نطاق واسع مجانية، فمنها ما يسمح بإنشاء مجموعة من 

في حين يمكن أن يكون هناك بعض الخدمات اإلضافية مقابل . المدونات باستخدام حساب واحد

أو  ،الحصول على سعة تخزين اكبر: خدمات مجانية أخرى، مثل  إلىدفع رسوم، باإلضافة 

  .ميم متطورةالحصول على نماذج تص

  ,?�	� 	�4 ��1<%�� �7 ا���و�0ت

في دعم حرية الفرد في الفضاء االفتراضي، فمن الضروري  ،تساهم المدونات: المسؤولية 

من مدير المؤسسة أو من الزمالء  ،لشكاوىأو ا ،قبل البدء في نشر المعلومات األكثر شخصية

يمكن لمستخدمي المدونات أو مواقع الشبكات : في العمل، يجب أن تأخذ بعين االعتبار ما يلي 
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ما ال  ألنهم كتبواال ألنهم استخدموا هذه التطبيقات، ولكن  ،أن يتعرضوا لمشاكل ،االجتماعية

  .ونشروه ،يجب كتابته ونشره

عند اكتشافهم  ،اب من المستفيدين بشعور غير عادييمكن أن يشعر الشب:  التحسيس

من طرفك، فحاول أن تتواصل  ابأنك كمكتبي قد اطلعت على مدوناتهم، أو عندما يتلقون تعليق

كان األمر ال يستوجب  إذا ،االلكترونيكما يمكن مراسلتهم عبر البريد . معهم بطريقة أكثر ودية

  .أن يكون علنيا

 نشئتن، فقبل أن يمتميز تاب المتميزون كانوا في بادئ األمر قراء الكُ :  القراءة ثم الكتابة

  .مدونة خاصة بك، حاول أن تطلع على مدونات غيرك من المكتبيين

كتابة موجهة لطائفة كبيرة من الناس،  ةكما هو الشأن في أي:  مسألة إتقان الكتابة

هي المدونات التي ألصحابها هدف ابعد من إنشاء المدونة في حد  ،االمدونات التي تلقى نجاح

فمن . ذاتها، فالمدونات الناجحة هي المدونات التي يتقن أصحابها مبادئ الكتابة الجيدة

الذي يبتعد عن  ،يمتلكون أساليب الحوار التواصلي ممن المستحسن أن يكون أصحاب المدونات

  .ولكن بطريقة شخصية ،هاماه باإلمكان أن يكون المحتوى ومن ،ويتقنونها البرتوكوالت الرسمية

عند اختيار اسم المدونة، ُيستحسن اختيار :  الطريقة البسيطة والمباشرة هي األفضل دائما

كذلك من . على األقل، اسم تكون له عالقة ولو بسيطة بخدمة الشباب من المستفيدين. اسم بسيط

عريف بالمدونة، مع تحديد األهداف المرجو المستحسن أن تكون هناك صفحة مخصصة للت

  .أهمية الكلمات المفتاحية المعبرة عن المدونة إلىباإلضافة . تحقيقها

وان يبق  ،امستعار  اليس من المستحسن أن يستخدم المكتبي اسم:  التعريف بهوية المكتبي

وحتى ولو تعلق  ،أن يشارك المكتبي باسمه المستعار ،حتى وان كان من المقبولمجهول الهوية، 

عندما  : مثال ذلكعض المشاكل، األمر بمدونة المكتبة، فان األسماء المستعارة يمكن أن تسبب ب
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 يظحيوأن  ،مصداقية اتره ذظن صاحبكون يأن  يصعب مع من يتحدث، المستفيد يعرفال 

واصلوا مع فربما يريد المستفيدون أن يت. فقراءة المدونات تأتي بعد التعرف عن أصحابها .الثقةب

  .أشخاص عاديين كونهم على أساس بل ،مهنيين كونهم ال على أساس ،المكتبيين

من بين األهداف النبيلة :  إتاحة معلومات للتواصل مع المكتبي وتفعيل إمكانية التعليق

التعرف على  ،تسهيل على الشباب من المستفيدينال ،التي يهدف إليها استخدام المدونات

ومن اجل تسهيل عملية التعرف على المكتبي . ومنه التعرف على خدمات المكتبة ،المكتبيين

 وعلى المكتبة، يمكن للمكتبي أن يضع تحت تصرف المستفيدين بريده االلكتروني ورقم هاتفه

السماح للمستفيدين من ترك تعاليق، فمدونة من دون إمكانية إضافة  إلىباإلضافة  .وماليها

  .ال تختلف كثيرا عن مواقع الويب العادية تعاليق،

ال يوجد هناك أي مانع في استخدام :  اإلجابة عن األسئلة والمشاركة، وليس فقط النشر

تتجاوز فكرة  ،2.0وراء بيئة الويب  ،المدونات كبدائل لمواقع االنترنت، ولكن الفكرة األساسية

ر جزءا  النشر البسيطة، ولكن المسألة تتعلق بقضية المشاركة، فمن المنتظر من المكتبي أن ُيَسخ

فعلى المكتبي البحث عن مدونات  ،ليقاتهمتعوالرد على  ،من وقته لإلجابة عن أسئلة المستفيدين

والتحدث معهم من خالل مدوناتهم الخاصة، ومنه كان من الضروري  ،الشباب من المستفيدين

بما تسمح به خدمات  ،ليتم دعم هذه العالقة ،العمل على تحسين العالقة المباشرة مع المستفيدين

  .في العالم االفتراضي 2.0الويب 
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ُتعنى هذه . ، بالواليات المتحدة األمريكية"  Tigard" مدونة المكتبة العامة لمدينة تيجارد 
وكذلك تشجيعهم على كتابة  ،المدونة بإعالم المستفيدين الشباب حول مصادر معلومات

   .ونشرها ،وتجاربهم الشخصية ،مغامراتهم
http://tpltigardteen.blogspot.com/2008/12/publish-your-personal-story.html  

  

  : ��و�0ت ���Cت ا��&%��ت ا��
��� �����ب ,�+�� أھ@

- Alternative Teens Service : http://www.yalibrarian.com 

- Bartlesville Public Library Staff's blog for teens  : 

http://www.bartlesville.lib.ok.us/blog/teens 

- Tigard Public Library's Tigard Teens : http://tpltigardteen.blogspot.com 

- Westport Public Library Teens blog : 

http://www.westportlibrary.org/teenblog/index.html  

- Y.O! (National Library Board Singapore Teens blog)  : 

http://blogs.nlb.gov.sg/yo 

  وا�����ت ا��
��� �����ب ،ن
ا��&%�� ،ا���و�0ت

المكتبي مدونة مهنية، يصبح بإمكانه التواصل مباشرة مع زمرة الشباب من  ينشئأن بمجرد 

 ،ما تسمح به المدونة في اإلعالن عن األنشطة إلىباإلضافة . المستفيدين الفعليين والمحتملين

وسيكون من المستحسن أيضا أن يقوم المكتبي بتقديم . الشباب إلىوالخدمات المكتبية الموجهة 

نشر معلومات حول : عن كيفية إعداد هذه الخدمات واألنشطة، على سبيل المثال ،رؤية عامة
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كذلك نشر صور عن كيفية سير األعمال التحضيرية لهذه  ،ءات مع المتطوعين من المستفيدينلقا

  .جانب معلومات عن النشاط في حد ذاته إلى ،النشاطات

أمر في غاية  ،رف المستفيدينتعتبر طريقة البحث واالطالع على مدونات المكتبيين من ط

أو عن  ،األهمية، فهناك من المستفيدين من لديهم ميوالت في الكتابة عن أعمال قد قرؤوها

مدوناتهم، كما ننصحهم  إلىح المكتبيين بإضافة هذه الخدمة مؤلفين معجبين بهم، وبهذا ننص

إعالمهم بهذه الخدمة  قصد ،ليقاتترك تعو  ،كذلك باالطالع على مدونات الشباب من المستفيدين

مسألة تستوجب اتخاذ قرار  ،بان استخدام المدونات ،علينا أن نذكر هنا. التي تتيحها المكتبة

  .تسويقية وٕاشهارية قضاياوكذلك ببناء روابط مع اآلخرين، وليس فقط  ،بالقيام بمحادثات

إلنشاء  إذا كان للمكتبي مجموعة من القراء من مستفيدي المكتبة، فعليه أن يشجعهم

والتي من خاللها يمكن نشر نشاطات المكتبة وما تقدمه من خدمات، وبهذا  ،مدونات خاصة بهم

  .يتمكن المكتبي من التواصل مع قراء جدد لمدونات المستفيدين

باإلضافة الستخدام المدونات كوسيلة للتعريف بمجموعات المكتبة، فباإلمكان أيضا 

مثل  ،ومواقع االنترنت مفيدة لجمهور المستفيدين ،استخدامها للتعريف بمصادر معلومات

باقتراح مواقع من خالل  ،هذا باإلضافة بالسماح للمستفيدين. الموسيقى وأسماء المشاهير

  .ليقاتهمتع

وتعليقاتهم، ليتم بعد ذلك إنشاء  ،وآراءهم ،ننصح المكتبي بدعوة المستفيدين لنشر أفكارهم

لمساعدة المكتبيين في إدارة هذه  ،جانب توظيف بعض المستفيدين إلىمدونات خصيصا لنشرها، 

  .المدونان

في ما يخص  ،نفسها األفكار والتوجهات ونيتبادل نالذي ،تسمح المدونة بجمع المكتبيين

فبعد إنشاء مثل هذه المدونات، يقوم المكتبيون المشاركون . الخدمات المكتبية الموجهة للمستفيدين
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 ،وتطويرها حول قضايا مهنية تتعلق بإعداد الخدمات والبرامج

   .منها نقاط التي تدعم هذا النجاح

  

  .النشر عبر المدونات يمكن أن يحتوي على صور وتسجيالت صوتية ومقاطع فيديو
تسويق لكتاب  قصد ،تم نشره في مدونة تابعة للمكتبة العامة بسنغافورا

http://blogs.nlb.gov.sg/yo/what

pickwick  

• Common Craft. (2007, November 29). YouTube 

Retrieved December 28, 2008, from

- http://www.youtube.com/watch?v=NN2I1pWXjXI

• Blogs for Teens - 

6). Library Success: A Best Practices Wiki. 

from 

- http://www.libsuccess.org/index.php?title=Blogs_for_Teens

حول قضايا مهنية تتعلق بإعداد الخدمات والبرامج ،هات نظرووج

نقاط التي تدعم هذا النجاحال واستخالص ،وكذلك مشاطرة بعض التجارب الناجحة

النشر عبر المدونات يمكن أن يحتوي على صور وتسجيالت صوتية ومقاطع فيديو
تم نشره في مدونة تابعة للمكتبة العامة بسنغافورا الصورة تمثل مقاال

  .في شكل قصة كالسيكية
http://blogs.nlb.gov.sg/yo/what-id-like-the-world-to-read/wiltwtr

pickwick-papers-by-charlesdickens

  عـة المراجــقائم                                   

Common Craft. (2007, November 29). YouTube - Blogs in Plain English.

Retrieved December 28, 2008, from  

http://www.youtube.com/watch?v=NN2I1pWXjXI 

 Library Success: A Best Practices Wiki. (2008, November 

Library Success: A Best Practices Wiki. Retrieved December 28, 2008, 

http://www.libsuccess.org/index.php?title=Blogs_for_Teens 

ووج ،بنشر معلومات

وكذلك مشاطرة بعض التجارب الناجحة

النشر عبر المدونات يمكن أن يحتوي على صور وتسجيالت صوتية ومقاطع فيديو
الصورة تمثل مقاال

read/wiltwtr-the-

                                   

Blogs in Plain English.  

(2008, November 

Retrieved December 28, 2008, 
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• Blog - Wikipedia, the free encyclopedia. (2008, December 17). Wikipedia. 

Retrieved December 28, 2008, from 

- http://en.wikipedia.org/wiki/Blog 

  ا��رد.� وا��)�د�F ا�9
ر	� وا�����Eات ا���+��

بشكل متزامن، تتيح  ،بعض مع بعضنا وطريقة التكلم ،بمقارنة طريقة استخدامنا للهاتف

في ما يتعلق بإمكانية  ،التي من شأنها أن تضاهي الهاتف ،العديد من الخدمات 2.0بيئة الويب 

من مصطلحي الدردشة  من الناحية االصطالحية، يتم استخدام كال. الحوار المتزامن والفوري

  .للتعبير عن المفهوم نفسه ،الفوريةوالمحادثة 

 ��;�;�  وا�����Eات ا���+�� ،ا�9
ر	�وا��)�د�F  ���رد.�،ا�����ت ا

عبر شبكة  ،بعض بشكل فوريمع  بعضهم التواصلبالكتابة،ا مستخدمويستطيع  •

  .االنترنت

  .في الوقت نفسه ،وبالصوت ،بالصورة ،إمكانية التواصل بالكتابة •

  .بعض التطبيقات تتيح إمكانية تبادل الملفات االلكترونية •

  ��اGH ا;%��ام �(��/�ت ا��رد.� وا��)�د�F ا�9
ر	�

  .وتثبيته على جهاز الحاسوب ،أو تطبيقات الدردشةأوال، يجب تحميل احد برامج  •

أم على الخط ن يإذا كانوا متواجد ،لكي يتم التعرف ،يجب إضافة قائمة األصدقاء •

  .ال

  .بمجرد االنتهاء من إضافة األصدقاء، يمكن التواصل معهم مباشرة •

إمكانية قبول دعوات اإلضافة ضمن قائمة  ،تتيح تطبيقات التواصل المتزامن •

  .أو رفضها ،األصدقاء
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  �%(���ت ا��رد.� وا��)�د�F ا�9
ر	�

ة جهاز حاسوب متصل بشبك ،يتطلب استخدام تطبيقات الدردشة والمحادثة الفورية

تكون سرعة االتصال بشبكة  أن ،ومن اجل التواصل بالصورة والصوت، من الضروري .االنترنت

  .االنترنت قوية

  وا��)�د�F ا�9
ر	� ،�&���= ����(� �6;%��ام �(��/�ت ا��رد.�

عدا  ،أية رسوم إضافية ،والمحادثة الفورية ،ال يتطلب استخدام أغلب تطبيقات الدردشة

  .تكاليف االتصال بشبكة االنترنت

  � ا�9
ر	�وا��)�دF ،,?�	� 	�4 ��1<%�� �7 �(��/�ت ا��رد.�

بالسياسة الداخلية المتبعة داخل  ،والمحادثة الفورية ،ترتبط مسألة استخدام تطبيقات الدردشة

فمن الضروري أن تكون عملية تثبيت هذا . في ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات ،مؤسسة العمل

كتبي أن فعلى الم. من األمور المسموح بها ،واستخدامها ألغراض مهنية ،النوع من التطبيقات

في حين توجد . داخل المؤسسة التي يعمل بها ،يستفسر من فريق العمل المتخصص بهذا األمر

إذا لم تستطع أو لم " ُيرجى االطالع على القسم المتعلق بـ . امسبق تاتثبيهناك تطبيقات ال تستلزم 

  ."ُيسمح للمكتبي بتثبيت احد تطبيقات الدردشة والمحادثة الفورية 

خاصة األشخاص بأن يكون على معرفة كافية بمن يضيفهم لقائمة أصدائه، و على المكتبي 

من وهو  هناك من الفيروسات، مثل فيروس حصان طروادة، . يستلم منهم ملفات الكترونية نالذي

أن ينتقل عبر الملفات التي يتم تبادلها عبر تطبيقات الدردشة، ومنه إلحاق الضرر بجهاز  ،السهل

ففي حالة أي شك، ُينصح االتصال بفريق العمل المتخصص . المتصل بهاوبالشبكة  ،الحاسوب

  .بتكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة
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ساعة على  24ال يعني البقاء في تواصل معهم  ،المستفيدينإتاحة خدمة الدردشة مع  إن

 ،كبيرحد  إلىتشبه  ،التطبيقاتأيام، فمسألة التواصل عبر مثل هذه  7أيام على  7ساعة و 24

فامتالك الهاتف ال يعني استخدامه دائما، وكذلك تطبيقات . مسألة امتالك أي شخص للهاتف

ولكن يبق من المهم تحديد سياسة واضحة حول الخطوط العريضة التي تحكم هذا . الدردشة

  .االستخدام

  ��0ذج �� �(��/�ت و���Cت

  :الحاسوب هذه قائمة من أهم التطبيقات المجانية التي تستلزم التثبيت على  

• AIM (or AOL Messenger) : http://aim.com 

• Google Talk : http://www.google.com/talk 

• ICQ : http://icq.com 

• MSN Messenger : http://get.live.com/messenger 

• Skype : http://www.skype.com  

• Yahoo! Messenger : http://messenger.yahoo.com  

من  أكثرباإلضافة لهذه القائمة، توجد تطبيقات أخرى تسمح بالتواصل الفوري باستخدام 

 :بأهمهابرنامج في الوقت نفسه، وهذه قائمة 

• Adium (Mac-only application) : http://www.adiumx.com 

• Digsby : http://www.digsby.com 

• Miranda IM (Open Source) : http://www.miranda-im.org 

• Pidgin : http://www.pidgin.im 

• Trillian : http://www.ceruleanstudios.com 

من  : في حالة إن لم يستطع المكتبي أو لم ُيسمح له بتثبيت أحد تطبيقات الدردشة الفورية

تثبيت تطبيقات مثل تطبيقات الدردشة الفورية،   المكتبة سياسة داخلية تمنع الممكن أن تتبنى 

ففي هذه الحالة، باستطاعة المكتبي أن يستفيد من أحد الخدمات التالية التي ال تستلزم تثبيتا 

  :مسبقا
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• Buddy : http://www.ebuddy.com 

• I Love-in : http://www.iloveim.com 

• Kool IM : http://www.koolim.com 

• Meebo : http://www.meebo.com 

• MSN Web Messenger : http://webmessenger.msn.com 

• Tokbox : http://www.tokbox.com 

• Yahoo! Web Messenger : http://webmessenger.yahoo.com 

  وا�����ت ا��
��� �����ب ،ا��&%�$ ،ا��رد.� ا�9
ر	� وا�����Eات ا���+��

من  ،المستفيدين بين الشباب لتسهيل التواصل  ،الفوريةيمكن استغالل تطبيقات الدردشة 

حتى وان كانت في دول مختلفة، وهذا من شأنه  ،مختلف المكتبات، مهما تباعدت أماكن تواجدها

  .وهادفة ،مةاه ،محادثات ايجابيةفي لدخول ل ،زهمة في تحفيأن يمثل طريقة ناجح

   

  

  

  

  

             الفورية بين مستفيدين من ألمانيا وسان غفوراتجربة حول استخدام تطبيقات الدردشة    

http://blogs.nlb.gov.sg/yo/library-gossip/teen-online-chat  

المتزامن  المكتبات األكاديمية، تطبيقات التواصل منها، خاصةبتستخدم بعض المكتبات، و 
 .لمكتباتمن خالل مواقع االلكترونية ل .وتلقيها االستفسارات طرحل ،إضافيةكقنوات تواصل 

بعض، وهذه قائمة بمواقع مكتبات تتيح مع  بعضهم ،فيدين أن يتراسلوا ويتواصلواستيمكن للمو 
  :ضمن خدماتها تطبيقات الدردشة الفورية 

http://www.libsuccess.org/index.php?title=Libraries_Using_IM_Reference 
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مع مكتبات  وٕاتاحتها، ،الفوريةإن أراد المكتبي أن يقوم بتسيير مشروع إعداد خدمة الدردشة 
  "  Timezone Convertor" ، يمكن استخدام خدمة ايكون فيها الفارق الزمني كبير 

http://www.timezoneconverter.com  

تجاوز مشاكل الفوارق الزمنية، بحيث يكون كل مكتبي على علم بتسمح هذه الخدمة 
  .لدى الشخص األخر ،ساعةالو تاريخ الب

  عــة المراجــقائم
• McDowell, M., & Householder, A. (2007, June 6). US-CERT Cyber Security 

Tip ST04-011 -- Using Instant Messaging and Chat Rooms Safely. US-CERT. 

Retrieved December 28, 2008, from 

- http://www.us-cert.gov/cas/tips/ST04-011.html 

• Open Directory - Computers: Internet: Chat: Instant Messaging. (2008  

December 17). DMOZ Open Directory Project. Retrieved December 28, 2008, 

From 

- http://www.dmoz.org/Computers/Internet/Chat/Instant_Messaging 

• Schmidt, A. (2006, November 2). IM talking points | walking paper. Walking 

Paper. Retrieved December 28, 2008, from 

- http://www.walkingpaper.org/358 

• Stephens, M. (2006, April 20). Tame The Web: Libraries and Technology: An 

IM Refererence Report. Tame The Web: Libraries and Technology. Retrieved 

December 28, 2008, from 

- http://tametheweb.com/2006/04/an_im_refererence_report.html 

 
  )creativecommons.org(��اK�C ا����ع ا�63ا$7 

تحت تراخيص المشاع  ،عدد المهتمين بنشر إنتاجهم الفكري ،بعد يوم ايتضاعف يوم

 ،موسيقيةالحصول على مقاطع  ،الشبابوفي هذا السياق، يرغب المستفيدون من . اإلبداعي

  .دراسيالطار اإلستعمال في االأو  ،شخصيالستعمال االسواء من اجل  ،وفيديوهات ،وصور

َفهم بمفهوم يعر تو  للمستفيدين،تقديم تكوين  ،المجاليكون من بين مهام المكتبي في هذا و 

 استعمالها،كيفية وبيان  ،األعمالوكيف يمكن البحث عن مثل هذه  ،اإلبداعيتراخيص المشاع 

  .والى أي مدى يمكن الثقة في ما تقدمه من محتوى معرفي
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�9
م ��اK�C ا����ع ا�63ا$7�  

  

  
  

 حل كونهايص المشاع اإلبداعي على أساس ال يجب أن نفهم بان تراخ 
جنب  إلىل جنبا تعم تراخيص المشاع اإلبداعيف. بديل لإليداع القانوني

هذه نشر تمع حقوق المؤلف، يمكن التعديل فيها لتناسب احتياجات من س
تراخيص المشاع قد عمل القائمون على هذه و  .اسمهتحت  التراخيص
مع متخصصين في حقوق الملكية الفكرية على المستوى  اإلبداعي
 .2ن هذه التراخيص اكبر شمولية قدر المستطاعلتكو  ،العالمي

  
  :، على النقاط التالية)CCوالتي ُيرمز لها غالبا بـ ( تراخيص المشاع اإلبداعييشمل مفهوم 

بقدر ما هي مكملة  ،بديال إلجراءات اإليداع القانوني تراخيص المشاع اإلبداعيال تعتبر  •

فهي ال ُتعبر عن تخلي المؤلف عن حقوقه، ولكنها تعزز هذه الحقوق في تبيان . لها

 .تحت اسم هذه التراخيص ،حدود إمكانية استخدام األعمال المنشورة

 تراخيص المشاع اإلبداعيف. بيان حقوق االستخدام منذ البدايةل ،منهجيةهي طريقة  •

 .بخصوص استخدام أعمال المؤلفين ،المحتملتهدف إلزالة الغموض 

 قبل ستخدام يكون فقط منبان منح اإلذن باال ،تؤكد إذ ،تفيد حقوق التأليف التقليدية •

مايريد  ،حدد منذ البدايةت ،تراخيص المشاع اإلبداعيصاحب العمل، في حين أن 

 .بخصوص استخدام عمله ،السماح به المؤلف

والذين  ،الرقميلخدمة منتجي المحتوى  ،خصيصا صدرت تراخيص المشاع اإلبداعي  •

 .يقومون بتحديدها مسبقا ،شروطبطريقة مجانية، تحت  وتشاطرها، أعمالهم نشريودون 

                                                 
2 What is CC? - Creative Commons. (n.d.). Creative Commons. Retrieved December 28,  008, 

from :http://creativecommons.org/about/what-is-cc 
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 يتشاطرة المؤلف،تحديد الصالحياتب لمؤلفينالسماح ل ،تراخيص المشاع اإلبداعيتهدف 
يحتاجه  ما متسمح بحماية اكبر  ،فحقوق المؤلف كما نعرفها اليوم ،واستخدامها بسهولة ،أعمالهم
  .3على شبكة االنترنت ،وتشاطرها ،أعماله لنشر ،المؤلف

 ،مفهومة أكثر ،من اللغة القانونية المتعلقة بحقوق المؤلف تراخيص المشاع اإلبداعيتجعل 
نجد نص  أن ،من السهل يكون بحيث ،أو من ناحية األسلوب اللغوي ،سواء من ناحية السياق

مراجعة  ُيرجى. بما يتوافق والبلد التابع له ،مته بصفة قانونيةءوموا ،ترجمته قد تمتو  ،االتفاقية
  : الصفحة التالية 

 http://creativecommons.org/international  

  :تراخيص المشاع اإلبداعي أساسا بــ  تسمح 
بطريقة تكون  ،بحيث يتم التعبير عن المصطلحات القانونيةفهم الملخص بسهولة،  -1

  :مفهومة من طرف اغلب المؤلفين، مثل 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/  

 يتم شرح كل ما يتعلق بالتراخيص ،من خاللهاو النص الكامل لمواد التراخيص،  -2

  :وهذا مثال بخصوص الملخص الذي تم االستشهاد به سابقا  .بالتفصيل

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode  

باستطاعة كل  تجعل، " HTML" ة لغة البرمجة االتفاقية المقروءة آليا عن طريق -3

التي تعبر عن نوع االتفاقية التي اختارها "  HTML" إعادة توليد نص البرمجة  ،مؤلف

يسمح إدراج نص . أو موقعه االلكتروني ،لنشر أعماله، ليتم اعتمادها في مدونته

والتعرف على نوعية الصالحيات  ،االتفاقية في الموقع لمحركات البحث من التكشيف

تسمح الصفحة التالية بتوليد نص . بخصوص األعمال المنشورة ،المسموح بها

  :وذلك بإتباع خطوات بسيطة  ،االتفاقية

http://creativecommons.org/license/  

العمل لصاحبه،  نسبة: ناصر األربع التالية من الع تراخيص المشاع اإلبداعي تتكون
عدم السماح و  ،هوٕاعادة نشر  العمل استخدام العمل ألغراض غير تجارية، إمكانية مشاطرة

  .باستنساخ نسخ من العمل
http://creativecommons.org/about/licenses  

  

                                                 
3 vaXzine. (2006, July 30). YouTube - Prof. Lawrence Lessig Explains Creative Commons Licensing. 

Retrieved December 28, 2008, from http://www.youtube.com/watch?v=AWxyx5iYdvI  
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الذي يتيح بحث متقدم والذي يسمح بحصر البحث فقط في "  Yahoo" مثال على محرك البحث  

  .تراخيص المشاع اإلبداعي األعمال التي تم نشرها وفق
http://search.yahoo.com/web/advanced  

  
  .من خالل مواقع المشاع اإلبداعي تراخيص المشاع اإلبداعي البحث عن األعمال التي تم نشرها تحت

http://search.creativecommons.org  

  : تراخيص المشاع اإلبداعينشرها تحت  تم هذه بعض الطرق للبحث عن األعمال التي
• Creative Commons : http://search.creativecommons.org 

• Flickr Advanced Search : http://flickr.com/search/advanced 

• Google's Advanced Search option : http://www.google.com/advanced_search 

• Yahoo! Advanced Search : http://search.yahoo.com/web/advanced 

  
تراخيص عن طريق البحث المتقدم للبحث عن األعمال المنشورة "  Flickr" يمكن استخدام موقع فليكر 

  .المشاع اإلبداعي
http://flickr.com/search/advanced  

  
من خالل حقل حقوق  ،ختياراال، يمكن " Google"  جوجللبحث المتقدم على محرك البحث من خالل ا

  .تراخيص المشاع اإلبداعياألعمال المنشورة تحت "  Usage right" االستخدام 
http://www.google.com/advanced_search  
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من خالل البحث المتقدم تحديد نوعية "  Mozila FireFox" تتيح برامج التصفح مثل موزيال فيرفوكس 

  : تراخيص المشاع اإلبداعياألعمال المنشورة تحت 
http://www.mozilla.com  

��L6 �/�1%� =���&� أو �6;%��ا� ،أ��7ل��،  N(�$7ع ا�63ا����ا K�Cا��  

تراخيص المشاع تحت  ،أو باستخدامها ،األعمال المنشورة بنشر ال توجد أية تكاليف متعلقة

  .اإلبداعي

، وٕاذا كان تراخيص المشاع اإلبداعيتحت  ،في ما يخص استخدام األعمال المنشورة

التي تمليها هذه التراخيص، فبإمكانه  ،المستخدم موافقا وقادرا على احترام كل شروط االستخدام

أن يتم احترام  ،وحجر الزاوية في هذا األمر هو. أن يستفيد من هذه األعمال من دون أية تكاليف

ال يتم إعادة استخدام أعماله أفبعض المؤلفين من يشترط  . كل الشروط المتعلقة باالستخدام

هذا النوع من األعمال ألغراض تجارية،  ستخدامالكانت هناك حاجة  إذاأما . تجارية ألغراض

  .يجب االتصال بالمؤلف للحصول على موافقتهف

 N(� ��0 أ��7ل �L7 ��%>�1� �4	 �	�?,$7ع ا�63ا����ا K�Cا��  

، مثال ذلك، هالنشر قبل القيام ب من الواجب أن يحصل أي شخص على ترخيص بإعادة

  .تراخيص المشاع اإلبداعيتحت  ،انه ليس باإلمكان أن نعيد نشر عمل شخص أخر

فأي . ال تضمن أن المستخدمين سيحترمون حتما كل الشروط فتراخيص المشاع اإلبداعي

تراخيص المشاع فنص . يمكن إعادة نشره دون علم صاحبه ،االنترنتعمل منشور على شبكة 
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 :تحت اسم  ،المنشورةيشرح الكيفية القانونية التي يمكن من خاللها استخدام األعمال  ،اإلبداعي

  .تراخيص المشاع اإلبداعي

 N(� رة
�L� ا;%��ام أ��7ل �L7 ��%>�1� �4	 �	�?,$7ع ا�63ا����ا K�Cا��  

إنه من الواجب احترام كل الشروط المنصوص عليها عند استخدام األعمال المنشورة تحت 

الشروط احترام كل  تراخيص المشاع اإلبداعي تستوجب كل أنواع. تراخيص المشاع اإلبداعي

في حين توجد أنواع أخرى   .صاحب العمل األصلي إلى اإلشارة، إلزاميةمع  ،عليهاالمنصوص 

أو غير  ،تجاريةسواء ألغراض  ،واالستعمالتختلف من حيث إمكانية الترخيص إلعادة النشر 

تراخيص المشاع  إذا كانت الشروط ال تتماشى ومقتضيات استخدام العمل المنشور تحت .تجارية

لحصول على لاستشارته ، فيمكن في هذه الحالة االتصال بصاحب العمل قصد اإلبداعي

  .تراخيص خاصة

  و ا�����ت ا��
��� �����ب ،ا��&%�$ ،ا�63ا7$��اK�C ا����ع 

تراخيص المشاع تم نشرها تحت  ،لمصادر معلومات بإمكان المكتبي أن ينشر دليال

شرح نوع  إلىباإلضافة . أو من خالل موقعه االلكتروني ،سواء من خالل مدونته ،اإلبداعي

التي اختارها المكتبي لنشر هذا الدليل، األمر الذي من شانه أن يسمح  ترخيص المشاع اإلبداعي

 ،يساهم في تشجيع المستفيدين وبهذا يمكن للمكتبي أن. للمستفيدين من استخدامه بطريقة قانونية

  .وتسويقها ،وٕاتاحتها ،جموعات المكتبة بصفة قانونيةم نشر على

لتمكين  ،اإلبداعيتراخيص المشاع من المفيد أيضا أن يقوم المكتبي بإتاحة قائمة بأنواع 

ونشرها  ،المعلوماتالمستفيدين من معرفة هذه التراخيص واستخدامها، ومنه استخدام مصادر 

  .بطريقة قانونية
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 نصوصو  ،أعمال في شكل مقاطع موسيقية بإنتاج ،الشباب من المستفيدين يقوم بعض

ضرورة  إلىمكتوبة، والتي من الممكن أن يتم نشرها على شبكة االنترنت، وهذا ما يدفع المكتبي 

قصد تمكينهم من نشر أعمالهم مستقبال  ،المستفيدين تخسيسبهدف  ،تنظيم حصص تكوينية

  .تضمن لهم كامل حقوق الملكية الفكرية ،بطريقة قانونية

 رنش ،مكن من خاللهامدونة ي إنشاء ،يتبناها ومن الحلول التطبيقية التي يمكن للمكتبي أن

وهذا ما يدعم حقوق الملكية الفكرية للمستفيدين  تراخيص المشاع اإلبداعي،أعمال تحت 

  .المشاركين فيها

  :لنشر مجموعاتها  ع اإلبداعيتراخيص المشاأمثلة عن مكتبات ومؤسسات تبنت 

• Isabella Steward Gardner Museum (Music Library) 

- http://www.gardnermuseum.org/music/podcast/theconcert.asp  

• Nebraska Library Commission 

- http://www.nlc.state.ne.us/blogs/NLC/2008/02/nlc_tries_creative_commons_1.

html 

• Public Library of Science 

- http://www.plos.org 

• se alse 

- http://creativecommons.org/weblog/entry/7038 

• University of Michigan 

- http://www.lib.umich.edu/creativecommons 

 

  عــة المراجــقائم
• Get Creative by commons -- Reviver Online Video Sharing Network. (2006, 

October 31) Retrieved December 28, 2008, from 

- http://revver.com/video/90062/get-creative 

• Howitworks Comic1 - CC Wiki. (2007, July 13). Creative Commons Wiki. 

Retrieved Dec ember 28, 2008, from 

- http://wiki.creativecommons.org/Howitworks_Comic1 
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 www.facebook.com)( بوك  فيس

ع الشبكات االجتماعية، والذي يقدم الخدمات الحديثة،ُيستخدم موقع فيس بوك كمثا غالبا ما
  :التالية 
  .وتمكين باقي مستخدمي فيس بوك من إيجادها ،مشاطرة صفحة المعلومات الشخصية •

بإمكانهم توجيه بإمكان كل مستخدم اقتراح نفسه كصديق للمستخدمين اآلخرين، وكذلك  •

  .لبعضدعوات صداقة بعضهم 

قائمة  إلىقصد إضافتهم  ،إمكانية البحث عن طريق محرك بحث داخلي عن أشخاص •

  .األصدقاء

التي نشرها باقي األصدقاء،  ،أو القديمة ،تمكين األصدقاء من قراءة المنشورات الحديثة •

  .كما هو الحال بالنسبة لمنشورات المجموعات

  .ق بهاوأصدقاء آخرين لاللتحا ،أو دعوة أشخاص ،االلتحاق بمجموعات •

أو عبر  ،سواء عبر الصفحة الشخصية ،وفيديوهات ،وصور ،إمكانية نشر نصوص •

  .أو من خالل التعاليق ،صفحات المجموعات

إمكانية تثبيت تطبيقات والعاب مختلفة، مثل دمج البريد االلكتروني، اإلعالم بملخص  •

  .و فيديوهات ،أو صور ،الرسالة الجديدة

 نالذي ،مجموعة نشطة من المطورين" فيس بوك"االجتماعي توجد وراء شبكة التواصل 

تختلف هذه . فادة منهابوك االلتصميم تطبيقات يمكن لمستخدمي موقع فيبس  ،يعملون بجد

أن موقع فيس بوك ال يؤيد  إلىوتجدر اإلشارة . في كونها ليست موجهة فقط للتسلية ،التطبيقات

  .ة فقطف تسلياهدأوالتي لها  ،التطبيقات الخارجية
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يسمح موقع شبكة التواصل االجتماعي لمستخدميه بالبقاء على علم بمستحدثات المستخدمين اآلخرين، بحيث 

 .يمكنهم التفاعل معها بإضافة تعاليق
http://www.facebook.com  

  
 $7��%�Oا GPا
6
ك" �%(���ت ا;%��ام �
,- .�&� ا�% R�>"   

  .جهاز حاسوب متصل بشبكة االنترنت ،موقع فيس بوك ويحتاج مستخدم
  

6
ك��&���= ا;%��ام  R�> -,
  

  .وال من ناحية االستخدام ،ال من ناحية التسجيل ،ال توجد أية تكاليف
  

6
ك R�> -,
  ,?�	� 	�4 ��1<%�� أ�LFء ا;%��ام �

 ،أو بقائمة أصدقائه ،بالمستخدم ةيمكن أن يتم استغالل بعض المعلومات الشخصية المتعلق
تحتاج هذه التطبيقات لكي تلج . من طرف بعض التطبيقات المتاحة عبر موقع فيس بوك

خاصة إذا ما تعلق ب ،لترخيص ،أو بقائمة أصدقائه ،للمعلومات الشخصية المتعلقة بالشخص
  .األمر بالتطبيقات التي تم تطويرها من طرف جهات خارجية
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المعلومات  إلىعند استخدام احد التطبيقات المتاحة عبر موقع فيس بوك، تتطلب هذه األخيرة الولوج 

 .الشخصية الخاصة بالمستخدم أو بأصدقائه
www.facebook.com  

مخاوف هناك اصل االجتماعي، بالنسبة ألي موقع من مواقع شبكات التو  شأنالكما هو 
 ،الشبابالمعلومات الشخصية، األمر الذي يمكن أن يهم ب المتعقلة القضايا بمستويات مختلف

يبدوا أن التعامل مع هذه القضية صعب، إال أن إعداد سياسة تقديم . أو المؤسسات ،واألولياء
  .عن مثل هذه المخاوف ايكون بعيد ،االجتماعيعبر مواقع التواصل  وٕاتاحتها، ،الخدمات
  :أمثلة عن بعض المكتبات التي لها صفحات على موقع فيس بوك  هذه

• Delray Beach Public Library Teens Facebook page 

- http://www.facebook.com/pages/Delray-Beach-Public-Library- 

Teens/34221738893 

• Facebook APS For Libraries 

- http://www.facebook.com/group.php?gid=2469777131 

• New York Public Library Facebook page 

- http://www.facebook.com/pages/New-York-NY/The-New-York-Public- 

Library/21557622350 

• WorldCat - Facebook Apps For Libraries 

- http://www.facebook.com/group.php?gid=2469777131 

 R�>ك
  و���Cت ا��
�S �����ب ،ا��&%�$ ،6

 .عن طريق إنشاء صفحة موجهة للقراء الفعليين ،بإمكان المكتبة أن تبدأ استخدام موقع فيس بوك
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  .من خاللها موقعا الرسمي رابط تشعبي لصفحتها على فيس بوك" Berkeley" تتيح المكتبة العامة بركلي 
http://www.berkeleypubliclibrary.org  

 
  على موقع التواصل االجتماعي فيس بوك"   Berkeley"  صفحة المكتبة العامة بركلي 

http://www.facebook.com/pages/Berkeley-Public-Library/33672625913 
 

يتبعها بعد ذلك مشاطرة هذه . بإمكان المكتبي أن يبدأ بإنشاء صفحة لمكتبته بكل سهولة
مع الشباب من المستفيدين، وبهذا تكون هذه الصفحة قناة  ،أو الصفحة المهنية للمكتبي ،الصفحة

  .الموجودين مسبقا على موقع فيس بوك ،جديدة مع المستفيدين الشباب لتواص
يمكن للمكتبي أن يستعين ببعض الشباب إلدارة هذه الصفحة، األمر الذي من شانه أن 

إلرسال  ،المستفيدينيشجع أكثر على استخدامها، حتى تصبح وسيلة تواصل بين المكتبي و 
  .رسائل في شكل نص أو صورة أو فيديوهات
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  قائمة المراجع
• Facebook - Wikipedia, the free encyclopedia. (2008, December 19). 

Wikipedia. 

- http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook  

  Flickr( (www.flickr.com)( فليكر 

" تُنطق كلمة فليكر كما ُتكتب في األصل ".   Yahoo"  يتيح هذه الخدمة محرك البحث 
Flicker  " ولكن تكتب من دون "E  ." االجتماعي،ُتصنف هذه الخدمة ضمن مواقع التواصل 

  .تهدف أساسا لتسهيل التواصل االجتماعي بين مستخدميها ،خدماتباعتبار ما تقدمه من 
  :خدمات موقع فليكر

 ىنشر صورهم مباشرة انطالقا من جهاز حاسوبهم، وتبق ،يمكن لمستخدمي موقع فليكر •

ولكن محدودة من ناحية سعة التخزين شهريا، في حين بإمكان  ،هذه الخدمة مجانية

خدمة : المستخدمين االشتراك في خدمات متقدمة ولكن بالمقابل، وعلى سبيل المثال 

 .رفع مقاطع فيديو

وكلمات  ،تنظيم صورهم عن طريق إضافة عناوين لها ،مستخدمي موقع فليكر بإمكان •

من خالل األدوات التي  ،في الصور مباشرة إمكانية التعديل إلىمفتاحيه، باإلضافة 

برنامج إضافي مثبت على الحاسوب  إلىدون أن يكون هناك الحاجة  ،يتيحها الموقع

 .للقيام بذلك

 .همؤ صور التي ينشرها أصدقاالالقدرة على التعليق على  ،ح موقع فليكر لمستخدميهنمي •

أو  ،إلطالع على الصورااختيار قائمة األشخاص الُمَخول لهم  ،مستخدمي فليكر بإمكان •

 .القدرة على تحميلها

أو النشر عبر  ،لمستخدمي فليكر الخيار بين النشر وفق التراخيص التقليدية للنشر •

 .تراخيص المشاع اإلبداعي

: التي تجعل منه كموقع للتواصل االجتماعي مثل  ،يتيح فليكر مجموعة من الخدمات •

المعلومات الشخصية مع باقي األصدقاء، إضافة مستخدمين آخرين كأصدقاء،  مشاطرة

 لإرساإضافة تعاليق أو مالحظات، االطالع على ما يقوم به باقي األصدقاء من نشاط، 

 .وااللتحاق بها ،المجموعات إنشاء ،واستقبالها فليكررسائل الكترونية مباشرة عبر 
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�&��> -,
  �%(���ت ا;%��ام �

  د.متصل بشبكة االنترنت ،جهاز حاسوب ،استخدام موقع فليكريستلزم 
�&��> -,
  �&���= ا;%��ام �

، كما يتم )100MG(مج 100يسمح برفع صور بحجم أقصاه  ،يمكن استخدام حساب بسيط
مستخدمي  بإمكان. صورة 200 بك نفسه الوقت لممكن االطالع عليها فيتحديد عدد الصور ا

يمكن . يسمح بتجاوز حدود الحساب البسيط ،الحصول على حساب بالمقابل ،موقع فليكر
  .وقع الرسمي لفليكرممن خالل ال ،الحصول على المزيد من المعلومات

�&��> -,
  ,?�	� 	�4 ��1<%�� �7 ا;%��1ل �

سواء عن طريق التراخيص : نمطين في عملية نشر صورهم  ،يتبنى مستخدمو موقع فليكر
 بإمكانأو عن طريق تراخيص المشاع اإلبداعي، بالنسبة للنمط الثاني،  ،التقليدية للنشر

إلعادة  ،للحصول على ترخيص شخصي ،مستخدمي موقع فليكر االتصال بصاحب الصور
  .استخدام صوره بطريقة قانونية

  
 ض مواقع لمكتبات على موقع فليكرقائمة لبع

• Library of Congress (including other cultural institutions) 

- http://flickr.com/commons 

• National Library Board, Singapore 

- http://www.flickr.com/photos/snapsg/sets 

• PictureAustralia 

- http://www.flickr.com/groups/re-pictureaustralia see also : 

- http://www.pictureaustralia.org/contribute/participants/Flickr.html 

• State Library of New South Wales (Australia) 

- http://flickr.com/photos/statelibraryofnsw 
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  .2008كانون الثاني  16والذي تم بالتعاون مع مكتبة الكونجرس يوم  ،النشر عبر تراخيص المشاع اإلبداعي

�&��> -,
  وا�����ت ا��
��� �����ب ،ا��&%�$ ،�

  :للقيام بالنشاطات التالية  ،عبر موقع فلكير ،يمكن للمكتبي أن يستغل خدمات المتاح

 ،الصور تنظيم مسابقة متعلقة بالصور بين الشباب من المستفيدين، وذلك من خالل رفع •

وتحفيز المستفيدين بالتعليق عليها، والصورة التي تنال إعجاب اكبر عدد ممكن من 

  .وتتلقى اكبر عدد ممكن التعاليق، يفوز صاحبها في المسابقة ،المستفيدين

  

 
" نهائي مسابقة قامت بها المكتبة العامة لونسينج  • Lansing في اختيار أحسن صور من بين صور "  

.المستفيدين من الشباب  

http://www.flickr.com/photos/lansinglibrary/sets/72157594354658935  
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و رفع صور وٕاضافة تعليق بامكان المستفيدين من تقديم قصة باستخدام فقط الصور، أ •

  .عليها في شكل قصة، أو إنشاء سلسلة من القصص عن طريق الصور

المستفيدين في  بين وتشاطرها ،نشر صور عن مختلف النشاطات التي يقوم بها الشباب •

  .أو عبر المدونة ،عبر الموقع االلكتروني ،المكتبة، ليتم نشرها في ما بعد

نشر صفحة عنوان : لنشر مواد لتكوين المستفيدين، مثل  ،فليكريمكن استخدام موقع  •

 ،مثل الرقم الدولي الموحد للكتاب، كما يمكن رفع صور ،كتاب ليتم تبيان أسماء الحقول

  .ليتم إضافة تعاليق إرشادية للمستفيدين

  .المعلوماتية األميةإذا ما تعلق األمر بالتكوين الهادف لمحو  نفسه، النشاطب قياميمكن ال •

. وٕاضافة تعاليق عن كيفية الحصول على مثل هذه الخدمة ،تقاط صور حول الموقعال •

 : عبر الرابط التشعبي التالي مثال على ذلك 

http://flickr.com/photos/ramblinglibrarian/285698135  

  

 
  طريقة الستخدام فليكر لنشر صور ملتقطة عن كيفية التسجيل في مدونةتمثل هذه الصورة 

http://flickr.com/photos/ramblinglibrarian/285698135  
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• Lansing Public Library (Teen Photo Contest Finals Oct 2006) 

- http://www.flickr.com/photos/lansinglibrary/sets/72157594354658935 
• Library Success Best Practices wiki (A list of Flickr spaces for Teens) 

- http://www.libsuccess.org/index.php?title=Flickr_for_library_Teens 
• Nelson County Public Library Young Adult group 

- http://www.flickr.com/photos/yazoo 

 عــة المراجــقائم
• Rai, P. (2005, January 24). Preetam Rai » Blog Archive » Using Flickr. 

Preetam Rai. Retrieved December 28, 2008, from 

- http://preetamrai.com/weblog/archives/2005/01/24/using-flickr 

• Wild Apricot Blog: Top 10 easy-to-use photo sharing websites and slideshow 

tools for your nonprofit photos. (2007, December 13). Wild Apricot. Retrieved 

December 28, 2008, from 

- http://www.wildapricot.com/blogs/newsblog/archive/2007/12/13/top-10- 

slideshow-tools.aspx 

• Wild Apricot Blog: Five Ways Nonprofits Can Use Flickr to Reach New 

Audiences. (2007, April 20). Wild Apricot. Retrieved December 28, 2008, 

from 

- http://www.wildapricot.com/blogs/newsblog/archive/2007/04/20/five-

waysnon-profits-can-use-flickr-to-reach-new-audiences.aspx 

  )docs.google.com(�����9ت ا��,���  �
��G)�ك 6)8 

 ،تسمح بإنشاء ملفات نصية ،مجموعة من الخدمات على الخط ،جوجلث يتيح محرك البح
 مجموع هذه األدوات تسمى. وعلى الخط مباشرة ،بشكل جماعي ،وجداول البيانات ،وعروض

   https://docs.google.comللملفات الرقمية   جوجلمحرك بحث 
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  للملفات الرقمية جوجللمحرك بحث الصفحة الرئيسية 
https://docs.google.com  

سواء بشكل فردي أو  ،والولوج اليها ،وتخزينها ،وثائق على الخط هذه الخدمة منتسمح 
وهذا يسمح . جماعي، من دون أن تكون هناك حاجة لتثبيت أي برنامج على الحاسوب

دون  ،من خالل أي جهاز حاسوب متصل بشبكة االنترنت ،العمل على وثائقهم ،للمستخدمين
  .أن تكون الوثائق دائما مع صاحبها إلىالحاجة 
  

  �����9ت ا��,��� �
��G)�ك ���C 8(6ت 

أو في شكل جداول  ،أو في شكل عروض ،المستخدمين إنشاء ملفات نصية بإمكان •

 .البيانات

سواء بشكل  ،ليتم معالجته على الخط ،يمكن استيراد ملف موجود على جهاز الحاسوب •

 .أو بشكل جماعي ،فردي

كما  )doc, Excel, PowerPoint, pdf(يمكن تحميل الملفات عبر صيغ مختلفة مثل  •

 .يمكن إرسالها مباشرة عبر البريد االلكتروني في شكل ملفات مرفقة

 .هاتعديلعلى  قدرةدون ال ،ليتم االطالع عليها فقط ،الملف،يمكن نشر هذه ا •

لكي  ،لبعض األشخاص ،أن يقوم بتقديم بعض الصالحيات ،يمكن لمن يدير الملف •

حسب مستويات مختلفة، باإلضافية إلمكانية تتبع مختلف  ،والتعديل ،يتمكنوا من الولوج

 .التعديالت التي تمت على الملف

 تهدف أساسا ،يمكن تبادل رسائل ،وتعديلها ،جوجلملفات  مباشرة من صفحة إنشاء •

  .ومتابعة مستوى تقدم إعداد الملف ،لنقاش المتزامنا من لتمكين المشاركين



37 
 

  �����9ت ا��,��� �
��G)�ك 6)8 �%(���ت ا;%��ام 

من الضروري امتالك جهاز حاسوب متصل بشبكة االنترنت، باعتبار أن الملفات مخزنة 

ُينصح . ولهذا من الضروري تحيين برامج تصفح االنترنت. جوجلك البحث مباشرة على محر 

 Firefox "،  "Internet" فيرفوكس : د استخدام احد البرامج التالية عن ،تحميل النسخة األخيرة

explorer "،   "Safari " للمزيد من المعلومات التقنية المتعلقة باستخدام محرك بحث قوقل ،

  :الع على الرابط التشعبي التالي للملفات الرقمية، ُيرجى االط

http://docs.google.com/support/bin/answer.py?answer=37560&cbid=1bdm0nv3y
na5&src=cb&lev=answer         

 

��G&���= ا;%��ام ���9ت �  

مهما كان عدد هذه  ،خدمة إنشاء الملفات على الخط بال مقابل ،جوجليتيح محرك 
  .الملفات، فقط ما يتعلق بحقوق االتصال بشبكة االنترنت

  
 ���C �7 ��%>�1� �4	 �	�?, 8(6 ك�(�G�
  �����9ت ا��,��� �

أو  ،، تكون الملفات متاحة فقط لمن أنشأهاجوجلتخزين الملفات عبر مزود محرك يتم 
األشخاص المخول لهم بذلك، في حين توجد بعض المؤسسات من لها سياسات مجموعة ل

  .ال يسمح بإنشاء مثل هذا النوع من الملفات ناوه معلوماتية جد حساسة وسرية،
  

  �����9ت ا��,��� �
����CG �)�ك 6)8 ا��9ق ���C ��6 ا�
	&$ و

خدمات محرك  و ،هناك بعض أوجه التشابه بين ما تتيحه فضاءات الويكي من خدمات
 ،وٕاعداده ،منها أداة إلنشاء محتوى معلوماتي للملفات الرقمية، بحيث ُيعتبر كال جوجلبحث 

السماح بتتبع مختلف التغييرات التي ُأجريت على  إلىبطريقة تعاونية وتشاركيه، باإلضافة 
  .المحتوى

ن ية  أللملفات الرقمجوجل يستوجب استخدام محرك بحث و يكمن الفرق في نمط الولوج،
في حين أن أداة الويكي تسمح بالولوج باستخدام أي  ،يهعلصاحب حساب  ،يكون المستخدم

الفرق الثاني متعلق بالشكل، فأداة الويكي تشبه كثيرا المواقع االلكترونية، في حين أن . حساب
  .(Microsoft Office)تشبه ملفات برامج الكتابة مثل برامج ميكروسوفت  ،جوجلملفات 
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فالمسألة متعلقة في نهاية األمر بالهدف المرجو من إنشاء وٕاعداد  ،فرقكان هذا المهما 
بتحقيق الهدف المرجو، إال أنه في بعض  ا يسمحافكالهم ،وٕاعدادها ،الملفات على الخط

باعتبار انه يشبه كثيرا  ،مقارنة بأداة الويكي ،أسهل جوجلاستخدام ملفات  يظهر ،األحيان
  .ي الوقت الراهنالبرامج المستخدمة ف

  

�Gأ0
اع ���9ت �  

  الملفات النصية •

  
  .نموذج عن االستخدام التعاوني للملفات النصية، وهي جد مهمة في إعداد المعايير واألدلة اإلرشادية

باستخدام الملفات النصية، يمكن إنشاء ملفات تتالءم والملفات النصية ميكروسوفت، فهي 
يمكن أيضا إعداد و . مع الخدمات األكثر استخداما"  Word" تشبه لحد كبير ملفات وورد 

نصوص والتعديل عليها، تغيير حجم الخط، إنشاء جداول بنفس طريقة وورد، وبعد االنتهاء من 
أثناء إعداد الملف، يمكن  .إعداد الملف، يمكن تخزينه في صيغة وورد على جهاز الحاسوب

والتعديل على الملف، مع إمكانية تتبع التغيرات الحاصلة  ،الولوجبالسماح ألكثر من شخص 
  .يهعل
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  ملفات جداول البيانات •

    

  
والتي تحتوي على  ،جوجلعن استخدام ملفات جداول البيانات التي يتيحها  محرك بحث  تمثل الصورة مثاال

  .التي تم قراءتها  خالل السنة ،بيانات المتعلقة بالكتبال

 و،نفسها " Excel"  كسالطريقة ملفات ميكروسوفت  ،يبامن الملفات تقر يعمل هذا النوع 

أن يتناقشوا مباشرة  ،كما يمكن للمشاركين في الملف ،وتعديلها خاليا والصيغ،الباإلمكان إضافة 

من بين الخدمات . كسالانطالقا من نافذة إعداد الملف، مع إمكانية تخزين الملف في صيغة 

إمكانية استيراده في صيغة يمكن إدراجها مباشرة في المواقع االلكترونية، فعندما يقوم  ،اإلضافية

زوار الموقع بتعبئة الحقول، يتم إضافة بياناتهم مباشرة في الملف، وبهذا يمكن استغالل هذا النوع 

ن أو حول عمليات تسجيل المستفيدي ،في إعداد دراسة حول زوار موقع االلكتروني ،من الملفات

  .في نشاط معين
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  ملفات العرض •

  
  تشبه كثيرا ملفات العرض لميكروسوفت

إنشاء عروض عن طريق إضافة نصوص وصور، مع إمكانية دعوة ب  تسمح هذه األداة

أشخاص آخرين للعمل بطرية جماعية في إعدادها، بعد االنتهاء من اإلعداد، يمكن تخزين 

  .يمكن نشرها مباشرة عبر شبكة االنترنت كما) PowerPoint(الملف في صيغة بوربوانت 

  وا�����ت ا��
��� �����ب ،ا��&%�$ ،�
��9��Gت 

يمكن استعمال مثل هذا النوع من الملفات في انجاز مشاريع تعاونية مشتركة مع الشباب 

أو  ،نشر األعمال التي تم انجازها اكذ ،من المستفيدين، كما يمكن استغاللها في طرح األفكار

عن طريق رابط جوجل يمكن الوصول إلي الملفات الرقمية لمحرك . هي في طريق االنجاز

أو نشرها في شكل صفحة في الموقع، كما تسمح سواء  ،تشعبي من خالل الموقع االلكتروني

  .بالبقاء على اطالع بمستوى تقدم انجاز المشروع مباشرة على الخط ،للمكتبيين أو المستفيدين

لتحفيز الشباب من  ،أن تستغل هذا النوع من الملفات ،ة من المكتباتيمكن لمجموع

الرغم من اختالف المكتبات التي ينتمون إليها، ب ،بعض مع بعضهم لتعاونا قصد ،المستفيدين

  .نفسها لمدينةلي المكتبات المدرسية التابعة ويمكن تطبيق هذه الفكرة مثال ف
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او حتى مع أشخاص  ،لطرح األفكار سواء داخل المكتبة ،يمكن استغالل هذه الملفات

بإضافة ما يرونه مناسبا  ،المساهمين جميع يقوم على المستوى العالمي، بحيث ،خارج المكتبة

أفضل بكثير بما يسمح به البريد  ،حول موضوع معين، وهذا ما ُيسهل العمل الجماعي

  .عديالت الحاصلةلتتبع الت ،الذي تبقى فيه صعوبة كبيرة ،االلكتروني

للقيام باإلجراءات المتعقلة بتكاليف إعداد  ،يمكن استغالل ملفات إعداد جداول البيانات

معرفة ما يتعلق به من تكاليف،  ،ريقة تضمن لكل مشارك في التظاهرةبط ،تظاهرات معينة

 ،فيمكن إنشاء ملف واحد يتم استخدامه من طرف الجميع، ُيسهل هذا األمر العمل الجماعي

واردة من جهات مختلفة حول  ،وادارتها ملفات متعددة  ويساعد على تجاوز صعوبات تسيير

لترتيب المواعيد بتحديد  ،الموضوع نفسه، كما يمكن استغالل ملفات إعداد جداول البيانات

أو التسجيالت الخاصة بالمشاركين في شكل  ،التواريخ والقاعات، كما يمكن عرض ردود فعل

  .رسومات بيانية

  عــة مراجــقائم
  

• Google Docs Help Center. (n.d.). Retrieved December 28, 2008, from 

- http://docs.google.com/support 

• Using Google Docs & Wikis To Bring Your - SlideShare. (2008, November). 

Slideshare. Retrieved December 28, 2008, from 

- http://www.slideshare.net/guest88d4af/using-google-docs-wikis-to-

bringyour- presentation 

• YouTube - Google Docs in Plain English. (2008, March 4). YouTube. 

Retrieved December 28, 2008, from 

- http://www.youtube.com/watch?v=XyjY8ZLzZrw 
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  الموسيقى، ومن ال يحبها في أيامنا هذه؟يحب الشباب من الطبيعي أن 

وكيف  ،الموسيقيةأين يمكن أن نجد التسجيالت  :التاليفي البداية، نطرح السؤال العام 

  .بطريقة قانونية ،االنترنتعلى شبكة  ،وتشاطرها ،نشرهايمكن 

 ،الصوتيةالتي تسمح برفع وتحميل التسجيالت  ،ديد من مواقع التواصل االجتماعيتوجد الع

التسجيل  نسبة: يد الواجب احترامه هوونشرها بطريقة قانونية، والشرط الوح ،وتوزيعها ،والموسيقية

 ألصحابفي المقابل يوجد عدد قليل من المواقع التي تتيح . الصوتي أو الموسيقي لصاحبه

في اغلب  ،وتشاطرها ،أعمالهم الموسيقية األصلية رفع ،ومنتجيها ،التسجيالت الموسيقية

يرجى االطالع على فصل تراخيص المشاع . (تحت تراخيص المشاع اإلبداعي ،األحيان

  ". Créative Commons" اإلبداعي 

التسجيالت الصوتية رفع  قائمة بعض مواقع التواصل االجتماعي المتخصصة في

  : وتحميلها ،والموسيقية

• Comite : http://ccmixter.org 

• Free sound Project : http://www.freesound.org 

• J’amende : http://www.jamendo.com/ 

• Last.FM : http://www.last.fm 

• MySpace Music : http://music.myspace.com  

• Sound Cloud : http://soundcloud.com 

  ا��
;�/��و ،ا�*
����O%��7$ ا��%�**� <$ ا�%'U�4ت ���Cت �
ا,- ا�%
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مع تحديد إمكانية تحميلها من طرف  ،إمكانية رفع التسجيالت الصوتية والموسيقية •

  .مستخدمي هذه المواقع
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 وتحميلها،، المقاطع الصوتية والموسيقيةفي رفع  ،فقطمتخصصة تكون بعض المواقع  •

  .وليس األعمال كامال ونشرها،

ولكن بعد  ،باستخدام أعماله ألغراض تجارية ،يسمح بعض منتجي المقاطع الموسيقية •

  .، وأخذ موافقتهاالتصال به

إمكانية  إلىاالستماع للموسيقى مباشرة على الخط، باإلضافة  ،بامكان المستخدمين •

، أو بالحصول على " HTML" سواء بالحصول على مصدر المقطع بلغة (مشاطرتها 

  ).ا���و�6األلبوم أو من خالل قارئ التسجيالت الصوتية مباشرة على 

 
تم نشرها تحت تراخيص المشاع اإلبداعي، ومنه "  Comite" كل األعمال الموسيقية المتاحة عبر موقع 

، وهذا بعد نفسه الموقع رفعه عبر وٕاعادة ،باإلمكان إعادة دمج أكثر من مقطع موسيقي متاح عبر هذا الموقع

 Comite "موقع  مستخدمويستطيع . ذكر أصحابها إلىباإلضافة  ،تحديد المقاطع الموسيقية التي تم استخدامها

وكذلك متابعة نشاط األعضاء من خالل  ،وتحميلها ،هذه مختلف األعمال الموسيقية المنشورةاالطالع على " 

  http://ccixter.org: موقع نفسه 
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V/�;
  �%(���ت ا;%��ام �
ا,- ا�%
اGP ا�O%��7$ ا��%�**� <$ ا��

 االنترنت، ومن المستحسن أنيحتاج مستخدم هذه المواقع لجهاز حاسوب متصل بشبكة 

وتحميلها  ،باعتبار أن االستماع للمقاطع الصوتية والموسيقية ،تصال االنترنت كبيرةتكون سرعة ا

  .يحتاج لمستوى اتصال جيد ،مباشرة على الخط

  Vا��
;�/ �&���= ا;%��1ل �
ا,- ا�%
اGP ا�O%��7$ ا��%�**� <$

: مثال (انية تقديم خدمات إضافية بالمقابل تتيح بعض المواقع خدماتها بالمجان، مع إمك

  ).والترويج لها لصالح أصحابها ،الحصول على سعة تخزين كبيرة، توزيع المنتجات الموسيقية

V/�;
  ,?�	� 	�L7 ��%>�1� �4 ا;%��ام �
ا,- ا�%
اGP ا�O%��7$ ا��%�**� <$ ا��

المواقع، يجب االطالع على  المتاحة عبر هذه ،أثناء استخدام األعمال الصوتية والموسيقية

  .وكذلك طريقة استخدامها بتطبيق هذه الشروط ،الشروط المرافقة لهذا االستخدام

استخدام أعمالهم بالمجان، هذا ال  ،يسمح أصحاب األعمال الصوتية والموسيقية عندما

ني أن هذه في الوقت نفسه، ال يع. يعني أنهم تخلو على حقوقهم المتعلقة بالحقوق الملكية الفكرية

  .إال في حالة ما إذا صرح صاحب العمل بذلك ،العاماألعمال تندرج ضمن أعمال الملك 

في حالة عدم معرفة شروط استخدام المنتجات الموسيقية المنشورة تحت تراخيص المشاع 

  .لتوضيح الشروط ،العملاإلبداعي، ُينصح االتصال بصاحب 

الموسيقية، حتى وان كانت شروط االستخدام ال ُيستحسن كذلك معرفة أصحاب المنتجات 

من  ئليحبون تلقي رسا ومنتجيها، ،األعمالهذه  تتطلب ذلك، فمن الطبيعي أن أصحاب

  .مستخدمي أعمالهم
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ت الموجهة للشباب من ضمن الخدماخدمة تشاطر المقاطع الموسيقية،  بامكان إتاحة

وهذا من شانه كذلك  ،ومشاطرتها ،أعمالهم يسمح لهم بنشر األمر الذي من شانه أن ،المستفيدين

 .الن يكونوا موسيقيين في المستقبل ،أن يفتح لهم آفاق تطوير قدراتهم

المكتبة على هذه المواقع مباشرة على المدونة،  وستفيدمالتي يتركها  ،ليقاتيمكن نشر التع

التي يمكن أن تكون  ،مراجع المكتبة إلىاألعمال التي اطلعوا عليها، مع اإلشارة  إلىباإلضافة 

  .لها عالقة بالموضوع

 ،الذين بإمكانهم اقتراح مقاطع موسيقية ،مسابقة بين الشاب من المستفيدينتنظيم  يمكن

. التي تم إنتاجها من قبل ،ها من خالل المزج بين مجموعة من المقاطعاو تم إنتاج ،سواء أصلية

  .كحل جيد للقيام بهذه المسابقة) ccmixter.org(ويمثل موقع 

  عـة المراجــقائم
  

• Licences - Creative Commons. (n.d.). Creative Commons. Retrieved 

December 28, 2008, from 

- http://creativecommons.org/about/licenses 

• Web 2.0 Music Services (47 sites). (n.d.). HubPages. Retrieved December 

28,2008, from 

- http://hubpages.com/hub/music-playlist-sharing-services 

 

  MySpace (www.myspace.com) موقع فضائي

التي  ،االجتماعي المجانيةضمن مواقع التواصل  ،)فضائي (  يندرج موقع ماي سبيس

 ،وكثيرة هي المكتبات التي أنشأت صفحات على هذا الموقع. المراهقين والشباب ،فئتيتستهدف 

  .لخدمة الشباب من المستفيدين
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وتمكين  ،تشاطر صفحة معلوماتهم الشخصية ،فضائييمكن لمستخدمي موقع  •

  .المستخدمين اآلخرين من إيجادها

  .مباشرة من الموقع فضائين مستخدمي إمكانية إرسال رسائل بي •

 إلىأو االنضمام  ،إضافة أصدقاء جدد على الموقع ،فضائييمكن لمستخدمي موقع  •

إمكانية اختيار استقبال رسائل في ما يخص ما يقوم به  إلىمجموعات، باإلضافة 

  .األصدقاء من نشاطات

من خالل الصفحة الشخصية، كما  ،وفيديوهات ،ومقاطع صوتية ،إمكانية نشر صور •

  .الصفحة الشخصية إلىيمكن التحكم في إعدادات الوصول 

  .إنشاء مدونة مباشرة من خالل الموقع ،فضائيبامكان مستخدمي موقع  •

من خالل فريق فضائي يتم تطوير خدمات موقع  

يمكن ألطراف خارجية المشاركة في  ،http://developer.myspace.com/communityعمل

  .أو اقتراح تطبيقات و أفكار ،تطوير هذه الخدمات

  ا;%��ام �
,- ��ي ;��R �%(���ت

  .جهاز حاسوب متصل بشبكة االنترنت ،يتطلب استخدام موقع ماي سبيس

R��; ي�� -,
  �&���= �%�1/� �6;%��ام �

  .يتيح موقع ماي سبيس خدماته بالمجال

R��; ي�� -,
  ,?�	� ���� 	�L7 ��%>�1� �4 ا;%��ام �

وكذلك  ،حول مسائل خصوصية المعلومات ،التساؤالت أثار موقع ماي سبيس الكثير من

  .مسألة المحافظة على سالمة الشباب والمراهقين من المستخدمين



47 
 

، على المكتبيين النظر في المخاوف 4قبل أن ُتنشأ المكتبة صفحتها على موقع ماي سبيس

  .المتعلقة باستخدام هذا الموقع من طرف الشباب

كأحد قنوات  ،تخدام موقع ماي سبيسإعداد سياسة خاصة باسبقامت بعض المكتبات  

 ،نشر هذه السياسةب تقوم المكتبة  التواصل مع الشباب من المستفيدين، ومنه يكون من المفيد أن

  .والى األولياء أيضا قصد طمأنتهم ،الشباب إلىوٕارسالها 

 
من نشر ) http://www.eastgreenbushlibrary.org(قامت جمعية مكتبة جرينبوش الشرقية 

صفحتها على موقع ماي سبيس  إلىرابط تشعبي في موقعها لإلحالة 
)http://www.myspace.com/eglibraryteens (.  

  

 
  

                                                 
4 Kornblum, J. (2006, February 12). USATODAY.com - Social websites scrutinized. USA TODAY. 

Retrieved December 28, 2008, from: 
http://www.usatoday.com/tech/news/internetprivacy/2006-02-12-myspace-predators_x.htm  
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• Birmingham Public Library 

- http://www.myspace.com/birminghampubliclibrary 

• Carnegie Library of Pittsburgh 

- http://www.myspace.com/clpteens 

• Denver Public Library 

- http://www.myspace.com/denver_evolver 

• East Greenbush Community Library Teen Department 

- http://www.myspace.com/eglibraryteens 

  مراجعة الــقائم
 

• Boutell, T. (2006, September 20). WWW FAQs: Why is myspace popular and 

what is it good for? Boutell.Com, Inc. Retrieved December 28, 2008, from 

- http://www.boutell.com/newfaq/sitespecific/whymyspace.html 

• MySpace & Teens - Library Success: A Best Practices Wiki. (2008, August 

23).Library Success: A Best Practices Wiki. Retrieved December 28, 2008, 

from 

- http://www.libsuccess.org/index.php?title=MySpace_%26_Teens 

• MySpace - Wikipedia, the free encyclopedia. (2008, December 21). 

Wikipedia.Retrieved December 28, 2008, from 

- http://en.wikipedia.org/wiki/MySpace 

 

   Podcasts et podcastingا��
د:�;N وا;%��ا����� 

  :على العناصر التالية  ،من الناحية التقنية، تحتوي األعمال في شكل بود كاست

  ).wavأو  mp3(للتحميل في شكل  غالبا ما يكون قابال ،ملف صوتي •

  .ونشره ،أو في المدونات ،في المواقع الكترونية لملفا رفع •

 .RSSتوفير خدمة  •
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G�; N;�:د
  اO;%��ع ���7Xل <$ .&G ا��

أو بعد التحميل  ،سواء على الخط مباشرة ،يمكن االستماع للملفات في شكل بود كاست

  .على جهاز الحاسوب

حول المستجدات في  ،الستقبال رسائل بشكل دوري RSSباإلمكان التسجيل في خدمة 

باستخدام احد  ،أو بعد التحميل ،سواء مباشرة على االنترنت ،الستماعها ،شكل بود كاست

  ". iTunes" برنامج : التطبيقات مثل 

N;�:د
  :���9 ا��)8 �7 ا���7ل <$ .&G ا��

، أو البحث " iTunes" مثل برنامج  ،يمكن البحث باستخدام برامج مثبتة على الحاسوب

  ).Podcast: يمكن استخدام كلمة مفتاحية مثل (مباشرة على شبكة االنترنت 


ا,- ا;%?�<� �N;�: د
6 G&. $> ��7لX� ��0�4�  

- Clickcaster : http://www.clickcaster.com 

- Odeo.com : http://www.odeo.com 

- Podbean : http://www.podbean.com 

 
6
د G&. $> ��7ل�0
��7 ا ��'(� N;�:  

شكل البودكاست، للمزيد من  علىفي األعمال  ،دعم الدمج الموسيقي والمؤثرات الموسيقية

  .المقاطع الموسيقية والتسجيالت الصوتية: المعلومات، انظر الفصل الخاص بـ 

6
د :�;N �%(���ت G&. $> إ��0ء أ��7ل  

  :عند إنشاء ملفات في شكل بود كاست، من الضروري استخدام ما يلي 

 .واعدادها ،ملفات صوتية تسجيل •

 .وتعديل ملفات صوتية ،برنامج إعداد إلىباإلضافة  ،جهاز تسجيل صوتي •



50 
 

 ،، ليتم بعد ذلك تحميلهاواستضافتها ملفات البودكاست لرفع ،أو وخادم ،موقع الكتروني •

 .RSSباإلضافة إلمكانية التسجيل في خدمة  ،واستماعها

���
P �9ت���إ�7اد ا Y�6ا�  

. وبرنامج إلعداد الملفات الصوتية ،يمكن أن يكون جهاز الحاسوب مزودا بجهاز تسجيل

   http://audacity.sourceforge.net: كما يمكن استخدام برامج مفتوحة المصدر مثل 

N;�:د
  �&���= ا;%��ام ���9ت ا��

شكل  في ،إن لم نقل كل، ما هو متاح على شبكات االنترنت من ملفات صوتية ،جلان  

  .هي مجانية ،بود كاست

هي بالمجان، في حين  ،االستضافة من خالل قائمة المزودين الذين تمت اإلشارة إليهم هنا

تقترح . سابتوجد هناك بعض حدود ال يمكن تجاوزها، مثال سعة التخزين المسموح بها لكل ح

  .زيادة سعة التخزين مثالمقابل  ،بعض المواقع خدمات

 ��%>�1� �4	 �	�?,N;�:د
  �L7 ��0 ���9ت ا��

الشخصية لصاحبها،  المجهوداتعلى  ،ترتبط جودة األعمال التي هي في شكل البودكاست

 .واعدادها لتسجيل  الملفات الصوتية ،بحيث يتطلب إنشاء ملف بود كاست من الجهد والوقت

  .أو إعداد مسبق ،دون أي تعديل ،ينشرون تسجيالتهم الصوتية ،المستخدمين هناك بعض

N;�: د
  أ����C �7 ��Zت �&%��� <$ .&G ���9ت 6

• The Cheshire Public Library Podcast ("teen-driven cultural magazine, 

featuringteen writers, musicians, reviewers, commentators, and more") 

- http://www.cheshirelib.org/teens/cplpodcast.htm 

• Hennepin County Library (podcasts by teen volunteers) 

- http://www.hclib.org/teens/Podcasts.cfm 

• Public Library of Charlotte & Mecklenburg County (Library Loft podcasts 

with news, programs, and commentary created by and for teens) 
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- http://www.libraryloft.org/podcasts.asp 

• Seattle Public Library ("Author readings, Library events recorded for teens by 

teens") 

- http://www.spl.org/default.asp?pageID=audience_teens_podcast 

  
  

 
، وهي مجلة موجهة للشباب من المستفيدين الذين ينوون " Cheshire" ملفات البودكاست للمكتبة العامة شيشاير 

: في المستقبل  ،أو معلقين ،أو ناقدين ،أو موسيقيين ،أن يكونوا مؤلفين
http://www.cheshirelib.org/teens/cplpodcast.htm  

  

 N;�:د
  ا��&%�$ وا�����ت ا��&%�� ا��
��� �����ب+ ا��

تسجيل صوتي، أو تسجيل مناقشة موضوع يمكن إعداد برنامج أنشطة المكتبة في شكل  •

كتاب معين مع الشباب من المستفيدين، ثم إتاحة هذا التسجيل في شكل ملف بود 

  .كاست

تسجيل صوتي لهذه  إدراج ،حول كتاب معين ،ةالمكتوب عليقاتالت إلى يمكن باإلضافة •

  ،إلبداء آرائهم حول كتاب ،، وهذا عن طريق السماح للشباب من المستفيدينليقاتالتع

  .في شكل ملف بود كاست ،وٕاتاحته ،وتسجيله ،مؤلفه حول أو
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باالعتماد على التسجيالت الصوتية للشباب من  ،يمكن أن تكون بداية إنشاء إذاعة المكتبة

منظمة للمرور  أوقات ،أن يكون للشباب من المستفيدين ،المستفيدين، كما ُيعتبر من االيجابي

  .ذاعةاإلعبر هذه 

  قائمة المراجع
  

• BBC - Radio - Help - What is a podcast? (n.d.). BBC. Retrieved December 28, 

2008, from 

- http://www.bbc.co.uk/radio/help/faq/what_is_a_podcast.shtml 

• Podcasts & Teens - Library Success: A Best Practices Wiki. (2008, August 1). 

Library Success: A Best Practices Wiki. Retrieved December 28, 2008, from 

- http://www.libsuccess.org/index.php?title=Podcasts_%26_Teens 

• Teens Podcasting @ Your Library: A Getting Started Guide - YALSA. (2008, 

February 25). YALSA wiki. Retrieved December 28, 2008, from 

- http://wikis.ala.org/yalsa/index.php/Teens_Podcasting_@_Your_Library:

_A_ Getting_Started_Guide 

 
 ���CRSS 

مقارنتها بممارساتنا المتعلقة بالجريدة ، سنحاول RSSقصد تحقيق فهم جيد لمفهوم خدمة 

  :اليومية

  .عندما يريد شخص ما قراءة جريدة معينة، فسيذهب لمكان بيعها القتنائها أو لقراءتها •

وهو  ،بالموازاة مع ذلك، يمكن لهذا الشخص أن يشترك في خدمة التوزيع قصد استقبال •

تشبه  RSSيقي، فخدمة يمكن أن يتم نشره في وقته الحق ،أي موضوع جديد ،في منزله

  .كثيرا هذه العملية

في حين . Relly Simple Syndication: غالبا بما يلي  RSSيتم التعبير عن مختصر 

  :توجد هناك تراكيب لغوية أخرى يمكن أن تحل محلها مثل 
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• RSS Feeds (also called RSS, News Feeds, Feeds, Site Feed, XML Feed etc.). 

• RSS Reader (also called Feed Reader, Feed Aggregator, etc). 

من خدمات، لنهتم بعد ذلك بما  RSSمن المهم أن نعرف أوال ما يمكن أن تقدمه لنا أداة 

  .تدل عليه من مختلف المعاني

 ���C ذا و:�= 0'%��م���RSS  

 بإمكانها مساعدة المكتبيين في إدارة المحتوى الرقمي ،وحات مفصلةشر  ،نقدم في ما يلي

  :في وقته الحقيقي  ،متابعته نالذي يرغبو 

لقراءة ما هو جديد من منشورات في المواقع االلكترونية المفضلة، يمكن البحث عن هذه  •

أو عن طريق قائمة المواقع المفضلة  ،ةالموقع سواء عن طريق العناوين االلكتروني

ثر من موقع إذا ما كان هناك أك ما المسجلة في برامج تصفح االنترنت، وفي حالة

  .يعني أن عليه زيارة أكثر من موقع فهذايود المكتبي زيارته،  ،الكتروني

يتوقف األمر على نمط تنظيم المعلومات في الموقع، فيمكن أن يتم استبدال معلومة  •

 .بمعلومة احدث منها ،حديثة

أن  يال يتطلب األمر زيارة مختلف المواقع في كل مرة، ولكن يكف ،RSSباستخدام خدمة  •

 .التي يقدمها الموقع RSSيتم االشتراك في خدمة 

 ،RSSاالطالع على قارئ مستخلصات  يمن اجل قراءة مستجدات موقع معين، يكف •

واالشتراك في  ،من المواقع التي تم اختيارها ،وبصفة آلية ،مباشرة يتم استقباله الذي

يتم  ،فكل المعلومات الجديدة التي يتم نشرها في هذه المواقع. التي تقدمها  RSSخدمة 

يمكن أن تحتوي الرسالة على النص الكامل بالصورة والفيديو، . RSSاستقبالها عبر قارئ 

 .أو فقط على العناوين
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يتم استقبال مستجدات المواقع والمدونات بصفة آلية، وهذا بمجرد نشرها، مما يعني انه  •

إن قمت باالطالع  ،استقبال كل ما يتم نشره، في حين يمكن أن تفوتك معلوماتيتم 

 .في أوقات مختلفة ،أو المدونة الشخصية ،على الموقع

يجب اختيار الوقت المناسب لقراءة األخبار والمعلومات الممكن استقبالها عن طريق  •

إن لم يسبق ذلك  ،أو أي خبر ،معلومة ة، باعتبار انه ال يمكن استقبال أيRSSخدمة 

 .RSSعملية التسجيل في خدمة 

 ���C $> اك�%.U� ���1�ات ا
  RSSا��(

  .RSSتثبيت برنامج قارئ  •

التي تتيح االشتراك في خدمة  ،و منصات البودكاست ،و المواقع ،البحث عن المدونات •

RSS.  

يتم االشتراك عادة بنسخ الرابط . RSSباستخدام برنامج قارئ  RSSاالشتراك في خدمة  •

، أو نسخ العنوان االلكتروني RSSولصقها في برنامج قارئ  RSSالتشعبي لخدمة 

URL.  

التي  RSSالتي تم االشتراك في خدمة  ،لقراءة مستجدات أخبار ومعلومات المواقع •

  .RSSفقط تشغيل برنامج قارئ  يتتيحها، يكف

  RSS:���9 ا��)���C �7 8ت 

  :للداللة على هذه الخدمة  ،تستخدم األيقونة التالية RSSواقع التي تتيح خدمة أغلبية الم

  
رابط تشعبي، وعادة ما تكون عملية  أو Feedباإلمكان أيضا أن يتم استخدام كلمة 

  :االشتراك كما يلي 
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قارئ  إلىالنقر على األيقونة أو على الرابط التشعبي، هذا األخير يمكن أن يوجهك  •

RSS إذا تم مسبقا اختيار اسم هذا البرنامج من خالل إعدادات برنامج تصفح االنترنت.  

  .RSSولصقه في برنامج قارئ  RSSنسخ العنوان االلكتروني لخدمة  •

  
وهذا بالسماح لمتصفحين باختيار برنامج  RSSيتيح موقع أخبار المكتبيين في المكتبات وعلم المعلومات خدمة 

  .حسب اختيارهم RSSقارئ 
 http://lisnews.org 

بشكل تلقائي،  ،على نحو متزايد،المماثلة بين الخدمات ,�RSS  خدمة لقد أصبحت

إال في حالة إلغاء هذه الخدمة من طرف صاحب المدونة، فيكفي نسخ  ،المدونات ،خاصة منهاوب

  .وهذه العملية هي األكثر استعماال ،العنوان االلكتروني للموقع

مزودة "  Safari" وسافاري "  FireFox" تكون عادة برامج تصفح االنترنت مثل فيرفوكس 

أن كان الموقع يتيح خدمة  RSS، فهي تقوم بإظهار أيقونة خدمة RSSببرنامج قراءة أخبار 

RSS.  

 
عندما يكون الموقع  RSSمثال عن برنامج تصفح االنترنت فيرفوكس، تظهر أيقونة االشتراك في خدمة 

  .RSSيتيح خدمة االشتراك فيه من خالل خدمة 
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  �6RSSا�Y ,�اءة أ��Cر 

كثيرا عملية اختيار برنامج تسيير البريد  RSSتشبه عملية اختيار برنامج قارئ أخبار 

البريد االلكتروني، يجب استعمال هذا البرنامج، بعض البرامج يمكن  االلكتروني، لقراءة رسائل

  .تثبيتها على الحاسوب، وأخرى تعمل عبر برامج تصفح االنترنت

بريد الكتروني في ما يخص االشتراك في خدمة  إلىولكن بالمقارنة، ليس هناك حاجة 

RSSال يمكنهم إرسال أخبار في شكل  ،، أصحاب المواقع والمدوناتRSSة، فالطريقة الوحيد 

  .هي االشتراك في الخدمة RSSالستقبال أخبار 

توجد برامج  نفي حيالتي يتم تثبيتها في الحاسوب،  ،RSSهناك برامج قراءة ألخبار 

تثبيت، وهذه  أوتحميل  إلى والتي ال تحتاج ،تعمل مباشرة عبر برامج تصفح االنترنت ،أخرى

   http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_feed_aggregators: قائمة بأسماء بعضها 

  : RSSيوجد برنامجان مشهوران لقراءة أخبار 

• Bloglines http://bloglines.com  

• Google Reader http://www.google.com/reader  

 
  : Bloglinesعن طريق برنامج  RSSمثال عن طريقة عرض أخبار 

 http://bloglines.com  
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  Google Reader "http://www.google.com/reader"  جوجلمثال عن قارئ 

 RSS.%�اك <$ �O ���C%(���ت ا

كما تم هاز حاسوب متصل بشبكة االنترنت، ج ،RSSتتطلب عملية االشتراك في خدمة 

وفي األخير يجب أن يتم االشتراك في خدمة . RSSقراءة أخبار مج برنا في اإلشارة إليه من قبل

RSS التي تتيحها المواقع والمدونات.  

 ���C $> اك�%.Oا =���&�RSS 

هي مجانية، فليس هناك حاجة للدفع ال  ،الخدمات التي تم اإلشارة إليها في العرض جميع

ع ألجل قراءة تتطلب الدف ،اقعوال أثناء القراءة، في حين توجد هناك مو  ،في عملية االشتراك

  .أو المستخلص ،أو المعلومة كاملة، فهي ترسل فقط العنوان ،الخبر

 ���C �7 ��%>�1� �4	 �	�?,RSS 

هي الزخم الكبير من المعلومات التي  ،RSSالقضية األكثر أهمية في ما يخص خدمة 

أن حجم المعلومات يفوق الوقت المخصص  ،يمكن استقبالها بصفة دورية، فان تم مالحظة

  .قراءتها، فباإلمكان إلغاء االشتراك في بعض الخدماتل
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  ���CRSS، ب����� ���
  ا��&%�$ وا�����ت ا��

طالع على المستجدات من األخبار في اال ،المعلومات يجب على العاملين في مجال

التي يعتبرونها  ،التابعة للمواقع RSSن أن يشتركوا في خدمة يالمكتبي بإمكانو الوقت الحقيقي، 

  .مفيدة لمهنتهم

، أما المدونات فتتيح خدمة االشتراك في خدمة RSSأغلبية مواقع االنترنت تتيح خدمة 

RSS المعلومات، والجمعيات تتيح  ومهنيعة، الشخصيات، بطريقة آلية، أغلبية األطراف المطل

  .RSSمحتوياتها عبر خدمة 

يمكن للمكتبيين االشتراك في و من المستفيدين مدونات خاصة بهم، يمكن أن يكون للشباب 

  .للبقاء على اطالع دائم بما ينشره هؤالء الشباب RSSخدمة 

، يمكن تنظيم RSSبمجرد أن يكون للمكتبي معرفة كافية حول عملية االشتراك في خدمة 

أن كل  ،تقد المكتبيب أن يعجمعلوماتية عند المستفيدين، فال يال األميةحصص تكوينية لمحو 

بالنسبة  RSS، ولهذا يمكن أن تكون خدمة RSSيتقنون خطوات االشتراك في خدمة  ،المستفيدين

  .اجديد ئاشيلهم 

  عــة المراجــقائم

• BBC NEWS | Help | RSS | News feeds from the BBC. (n.d.). BBC. Retrieved 

December 28, 2008, from 

- http://news.bbc.co.uk/1/hi/help/rss/default.stm 

• Ray, P. (2005, January 24). Pretax Ray » Blog Archive » Using an 

Aggregator- Newscaster. Prêta Rai. Retrieved December 28, 2008, from 

- http://preetamrai.com/weblog/archives/2005/01/24/using- 

ggregatornewsgator 

• Ray, P. (2005, April 25). Preetam Rai » Blog Archive » Using Bloglines (or 

How to keep up with dozens of blogs everyday). Preetam Rai. Retrieved 

December 28, 2008, from 
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- http://preetamrai.com/weblog/archives/2005/04/25/bloglines-how-to-

keeptrack- of-hundreds-of-blogs-and-some-news-and-some-podcasts-and-

someflickrs-photos-etc-etc 

• Stamatiou, P. (2005, November 13). HOW TO: Getting Started with RSS - 

PaulStamatiou.com. Paul Stamatiou. Retrieved December 28, 2008, from 

- http://paulstamatiou.com/2005/11/13/how-to-getting-started-with-rss 

• List of feed aggregators - Wikipedia, the free encyclopedia. (2008, December 

24). Wikipedia. Retrieved December 28, 2008, from 

- http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_feed_aggregators 

Slide Share (www.slideshare.net) تشاطر الشرائح  �
ا,-  

  ).شرائح اليوتوب(  " YouTube" تشبه هذه الخدمة ما يقدمه موقع يوتوب 

  ���Cت �
ا,- ���ط� ا���ا+]

من خالل إتاحتها عبر مواقع التشاطر، كما يمكن  ،يمكن تشاطر العروض في شكل شرائح

. على الخط افقط لالطالع عليه الموجودة أو ،للتحميل ةض قابلو العر  من بينختيار في اال

  .إمكانية إرفاق تسجيل صوتي مع الشرائح إلىباإلضافة 

يمكن عرض الشرائح بمشاطرتها مباشرة على مواقع االنترنت أو من خالل المدونات، ويتم 

إمكانية التعليق على الشرائح أو  إلىتجدر اإلشارة ". HTML" هذا فقط بنسخ المصدر بلغة 

  .تشاطرها مع اآلخرين

 ،سواء بشكل فردي ،بعضمع  بعضهم ،التواصل ،ي مواقع تشاطر الشرائحيمكن لمستخدمو 

  .أو بإنشاء مجموعات نقاش
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مثال  نالصورة عبارة ع. إتاحتها على مواقع تشاطر الشرائح تهناك الكثير من العروض اإلعالمية التي تم

، من 2007أكتوبر  10الخميس، . محاضرة بمكتبة مدينة كوينزالند: عرض حول مكتبة الجيل الثاني : بعنوان 
  ) Katheryn Greenhil(إعداد كاترين قرينهيل 

 http://www.slideshare.net/sirexkat/what-is-library-20 

  �%(���ت ا;%��ام �
ا,- ���ط� ا���ا+]

  .حاسوب متصل بشبكة االنترنت ،يتطلب استخدام مواقع تشاطر الشرائح

  �&���= ا;%��ام �
ا,- ���ط� ا���ا+]

  .ال يتطلب استخدام مواقع تشاطر الشرائح أية تكاليف

  � ا���ا+]ط,?�	� 	�4 ��ا����7 <$ ا;%��ام �
ا,- ���

مواقع تشاطر الشرائح واضحة تماما، كما هو حال أي تشاطر ألي محتوى  مسألة استخدام

  .رقمي آخر، فيجب أن يكون هذا التشاطر مسموح به قانونيا

  ا��&%�$ و ا�����ت ا��
��� �����ب+ �
ا,- ���ط� ا���ا+] 

 ،اه جاهز شاطر تما كان المحتوى المراد  في حالة إذا ،ُيعتبر استخدام هذه الخدمة سهل جدا

فمن السهل مشاطرتها ، )Microsoft PowerPoint, Apple Keynote, PDF(واء في شكل س

 ،الملف غيير في نوع والت ،مباشرة من دون أن يكون هناك حاجة إلعادة إعدادها

نشر عرض حول كيفية التسجيل في  ،بإمكان المكتبيينسبة للمكتبة، بالن .وامتداده،وصيغته

  .المكتبة في شكل شريحة
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على المكتبيين نشر شرائح يكون مصدر محتواها نقاش مع الشباب من المستفيدين نقترح 

من خالل مدونة المكتبة، وهذا من شانه أن يسمح لمن فاته البرنامج أن يتابعه في وقت الحق، 

عبر البريد  ،كما يمكن إرسال الرابط التشعبي للعرض لكل المستفيدين المسجلين في المكتبة

  .رسال ملف كبير الحجم لكل مستفيدااللكتروني، عوض إ

 
انطالقا من الموقع الشخصي للمكتبي، كما يوضح المثال التالي بمكتبة ان اربور  ،يمكن للمكتبة أن تنشر عرضا

 "Ann Arbor "   :  
http://www.slideshare.net/joykim/harry-potter-trivia-night-for-teens-

presentation-770773  

" كيفية استخدام برنامج ب  ،معرفة كافيةعلى ن يكون الشباب من المستفيدين من المحتمل أ

PowerPoint  " أو برنامج "Keynote  ." ومنه يمكن تنظيم مسابقة بين الشباب من المستفيدين

  .حيث يكون هذا الملخص في شكل شرائح ،حول كتاب معين ،حول عرض ملخص

في نسخته "  PowerPoint" قامت شركة ميكروسوفت مؤخرا بإدراج خدمة في برنامج 

عبر مواقع تشاطر  ،برنامج الشرائحمن  انطالقا ،لتمكين المستخدمين من نشر مباشرة 2007

 /http://blog.slideshare.net/2008/12/15/slidesharemakes-powerpoint-social :الشرائح 

      

 عــة المراجــقائم
• Hart, J. (n.d.). Top 100 Tools: Slideshare. Centre for Learning & 

PerformanceTechnologies. Retrieved December 28, 2008, from 

- http://c4lpt.co.uk/Top100Tools/slideshare.html 
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• How to use private sharing on SlideShare for a conference review | 

SlideShareBlog. (2007, December 10). SlideShare Blog. Retrieved December 

28, 2008,from 

- http://blog.slideshare.net/2007/12/10/how-to-use-private-sharing-

onslideshare-for-a-conference-review 

 
Social bookmarking    $7��%�O%&��= ا�ا  

  كلمة التكشيف االجتماعي ما يلي تعني

من خالل برنامج تصفح االنترنت، وٕاتاحتها  ،أرشفة الروابط التشعبية للمواقع المفضلة •

  .لالستعمال العام من خالل نشرها على المدونات مثال

  .في شكل رؤوس موضوعات ،إضافة كلمات مفتاحية لتكشيف محتوى الموقع •

البحث عن  ، يمكنقام بنشرها أشخاص آخرون التي ،نفسها الكلمات المفتاحية مباستخدا •

  .مواقع مشابهة

شبكة االنترنت يقومون بتخزين  مستخدموالتكشيف االجتماعي، كان  قبل ظهور مواقع

 إلىوالتي يتصفحونها باستمرار، وهذا يعني انه باإلمكان الوصول  ،قائمة المواقع المفضلة لديهم

أين تم تخزين قائمة المواقع، إال في حالة نسخ هذه  ،من خالل جهاز الحاسوب ،هذه القائمة فقط

  .خارجي القائمة من خالل جهاز

باستخدام أي برنامج تصفح االنترنت عن طريق  ،قائمة المواقع إلىباإلمكان اآلن الوصول 

المستفيدون من  نكليتم ،، كما يمكن نشر هذه القائمةعبر مواقع التكشيف االجتماعي ،تخزينها

  .الوصول إليها
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صفحتها على  إلىرابط تشعبي  ،من خالل موقعها"  Holdrege Area" هولدريج تتيح المكتبة العامة لمنطقة 

 Delicious   : "http://delicious.com/HoldregeLibraryTeens" موقع 

 
  


 ا�O%��7$ ا�%&��=ا,- ا����0�4 ,�+�� 516 ا��

- Delicious : http://www.delicious.com 

- Netvouz : http://www.netvouz.com 

- Furl : http://www.furl.net 

- Magnolia : http://ma.gnolia.com 

- Faves : http://faves.com 
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، فمثال ا'&���%"المواقع عن طريق استخدام كلمات مفتاحية عبر مواقع التكشيف  إلىيمكن البحث والوصول 

:  NetVouzمن خالل موقع " مكتبات الشباب " هذه نتيجة بحث باستخدام الكلمة المفتاحية  
http://www.netvouz.com/search?query=teen+library  

 
والتي تتيح عبر موقعها الرسمي كلمات مفتاحية والتي "  Franklin Park" مثال عن المكتبة العامة لمدينة 

  Delicious.com  " :http://www.franklinparklibrary.org/links" صفحتها في موقع  إلىتحيل 

$7��%�O%&��= ا�ا,- ا
  �%(���ت ا;%��ام �

  .جهاز حاسوب متصل بشبكة االنترنت ،يتطلب استخدام مواقع التكشيف االجتماعي

$7��%�O%&��= ا�ا,- ا
  �&���= ا;%��ام �

  .يستلزم استخدام مواقع التكشيف االجتماعي أية تكاليفال 
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$7��%�O%&��= ا�ا,- ا
  ,?�	� 	�4 ��ا����7 <$ ا;%��ام �

حد كبير النشر على شبكة  إلىمسألة النشر عبر مواقع التكشيف االجتماعي تشبه 

االنترنت، فليس من الممكن التحكم في ما يتم نشره عبر هذه المواقع، األمر الذي من شانه أن 

يخلق مخاوف من نشر محتويات غير الئقة بالشباب والمراهقين من المستفيدين مثل مواقع 

تكون الكلمات المفتاحية المقترحة غير معبرة  ،العنف والمواقع اإلباحية، حتى في بعض األحيان

  .عن المحتوى

من المستحسن أن يتم تخزين نسخة من قائمة المواقع التي تم تكشفيها باعتبار انه ال يوجد 

  .أي ضمان في ديمومة المواقع التي تقدم خدمات بالمجان

$7��%�O%&��= ا�ا,- ا
  وا�����ت ا��
��� �����ب ،ا��&%�$ ،�

  .عبر مواقع التكشيف االجتماعي ،مة من المواقع المفيدةإتاحة قائ •

أو من خالل موقعها  ،من خالل مدونة المكتبة ،يمكن نشر المواقع الموجودة مسبقا •

  .الرسمي

  .االطالع على ما تم نشره من مواقع من طرف المكتبة ،باستطاعة المستفيدين •

المواقع التي قامت المكتبة  تحفيز الشباب من المستفيدين في المساهمة في تكشيف قائمة •

  .بإعدادها

$7��%�O%&��= ا�ا,- ا
  أ���Z �7 �&%��ت �'%��م �

• Franklin Park Public Library 

- http://www.franklinparklibrary.org/links 

• Holdrege Area Public Library Teens 

- http://delicious.com/HoldregeLibraryTeens 

• Thunder Bay Public Library Virtual Collection - Internet links 

- http://www.tbpl.ca/internal.asp?id=283&cid=333 
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على المستفيدين من تخزين "  Willingboro"  و��<:��روقد سهل مركز جمعية الشباب للمكتبة العامة لمدينة 

   Delicious " :http://www.willingboro.org" عناوين مدوناتهم من خالل صفحتها على موقع 

 
المتخصصة في المراجع االفتراضية عبر موقعها  " Thunder Bay" تنشر المكتبة العامة لمدينة ثاندر باي 

مجموعات مختلفة من الروابط التشعبية المتاحة على صفحتها في  إلىالتي تحيل  ،مات المفتاحيةقائمة من الكل

  Delicious.com  " :http://www.tbpl.ca/internal.asp?id=283&cid=333" موقع 

 : عــة المراجــقائم

• del.icio.us libraries - September 27, 2008 « mélange. (2007, June 4). 

mélange.Retrieved December 28, 2008, from 

- http://angelacw.wordpress.com/2007/06/04/delicious-libraries 
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• Social bookmarking - Wikipedia, the free encyclopedia. (2008, December 24). 

Wikipedia. Retrieved December 28, 2008, from 

- http://en.wikipedia.org/wiki/Social_bookmarking 

 
Twitter (www.twitter.com)  -,
� �%	
�  

السماح لمستخدميها  إلى، تهدف أساسا "micrbloging" ُيطلق على خدمة تويتر مصطلح 

  .حرف 144من نشر رسائل قصيرة ال تتعدى 

�%	
� -,
  ���Cت �

  .من خالل صفحة معلوماتهم الرئيسية ،المستخدمين نشر رسائل قصيرة بإمكان •

  .أو مباشرة من الهاتف النقال ،سواء من خالل االنترنت ،إرسال الرسائل بإمكان •

التي تم  ،المعلومات الحديثة إلىالوصول  ،كل مستخدمي موقع تويتر بإمكان •

نشرها من طرف أي مستخدم آخر، كما يمكن لكل شخص تحديد األشخاص الذين 

  .بإمكانهم االطالع على المعلومات التي ينشرها

اختيار استقبال التحديثات التي يقوم بها المستخدمون ،يمكن لمستخدمي موقع تويتر •

  .خرى لها عالقة بخدمة تويترأو من خالل خدمات أ ،اآلخرون مباشرة في الهاتف

من خالل محرك بحث داخلي، أو من خالل  ،يمكن البحث عن مستخدمين آخرين •

  .استخدام عناوين البريد االلكتروني لألصدقاء
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  :البحث مباشرة من خالل عناوين البريد االلكتروني  بإمكان

http://twitter.com 
  


	%��%(���ت � -,
  ا;%��ام �

يستلزم استخدام موقع تويتر جهاز حاسوب متصل بشبكة االنترنت، يمكن أن يحتاج بعض 

  .األشخاص لهاتف نقال، إذا كان هناك حاجة في نشر رسائل عبر الهاتف

�%	
� -,
  �&���= ا;%��ام �

بتكاليف االتصال  اما يمكن أن يكون ملحق ادنشر الرسائل عبر شبكة االنترنت مجاني، ع

مقدم خدمة الهاتف، للمزيد  لىرسائل عبر الهاتف، فهذا يتوقف ع بشبكة االنترنت، فإذا تم نشر

  :من المعلومات، اطلع على الرابط التشعبي التالي 

 "How do I set up my phone number with my Twitter account?” 

https://help.twitter.com/index.php?pg=kb.page&id=412  

  

�%	
� -,
  ,?�	� 	�4 ��1<%�� �7 ا;%��ام �

  .ال يمكن التعديل في الرسائل فور نشرها •
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في حالة إذا  اال ،وقراءة منشورات بعضهم ،بإمكانهم االطالع ،كل مستخدمي موقع تويتر •

في حين . قائمة األشخاص الذين بإمكانهم االطالع على المستجدات تحديد ،تم مسبقا

منع  هناك من األشخاص الذي يستخدمون موقع تويتر إلرسال رسائل كثيرة، فباإلمكان

  .طرفهم استقبال رسائل من

 
 :مثال عن عملية بحث عن مكتبات عبر محرك البحث الداخلي لموقع تويتر 

 http://twitter.com 

  :أمثلة عن خدماك مكتبات موجهة للشباب عبر موقع تويتر 
- Denver Public Library Teens : http://twitter.com/denver_evolver 

- Garden City Public Library Teens : http://twitter.com/gcplteens 

- Grand Rapids public library Teen services department : 

http://twitter.com/grplteens  

 
وجه للشباب رابط تشعبي لصفحتها على موقع عبر موقعها الم"  Garden City" تنشر مكتبة مدينة جاردن 

 تويتر 
http://gardencity.lili.org/taxonomy/term/19?page=1  
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��%	
  وا�����ت ا��
��� �����ب ،ا��&%�$ ،�

نحو صفحتها على موقع  ،عبر موقعها االلكتروني الرابط التشعبي ،نشرت أن  يمكن للمكتبة

  .تويتر، بحيث يمكن استغالل هذه الصفحة لنشر معلومات بالموازاة مع ما تسمح به المدونة

 
  " The Grand Rapids" صفحة تويتر الخاصة بالمكتبة العامة لمدينة جراند رابيدس 

http://twitter.com/grplteens  

يمكن استبعاد أن تكون صفحة المكتبة على موقع تويتر كفضاء إضافي للتسويق لخدمات 

  .باقتراح روابط تشعبية من طرف المكتبيين ،المكتبة، هذه الصفحة تعرض إجابة عن استفسارات

http://twitter.com/askpls 

مستجدات مختلف األشخاص الذين يعرفهم، أو صفحات الشباب من  يمكن للمكتبي متابعة

  .حصل من خاللها على معلومات مهمةي المستفيدين، فباإلمكان أن

 : عــة المراجــقائم

• Common Craft. (2008, March 5). Twitter in Plain English | dotSUB. dotSUB. 

Retrieved December 28, 2008, from 

- http://dotsub.com/view/665bd0d5-a9f4-4a07-9d9e-b31ba926ca78 

• Johnson, B. (2007, March 15). What is Twitter, and is there any reason I 

shouldcare? | Technology | The Guardian. The Guardian. Retrieved December 

28,2008, from 

- http://www.guardian.co.uk/technology/2007/mar/15/media.newmedia 
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• Twitter - Library Success: A Best Practices Wiki. (2008, December 18). 

LibrarySuccess: A Best Practices Wiki. Retrieved December 28, 2008, from 

- http://www.libsuccess.org/index.php?title=Twitter 

 

Video ھ�ت
 ���Cت ا���9	

ليتم  ،التي تسمح برفع مقاطع الفيديو ،الخدمات على شبكة االنترنت هناك العديد من

مشاهدتها على الخط مباشرة، والتي تدعم التواصل االجتماعي، وهي مجانية االستخدام، في حين 

  .يمكن أن ُتدرج بعض هذه الخدمات منشورات ترويجية

5 �
ا,- ���ط� �/�ط- ا���9	
ھ�ت,�+�� 16 

- Daily Motion : http://www.dailymotion.com 

- Google Video : http://video.google.com 

- Revver : http://one.revver.com 

- Veoh : http://www.veoh.com 

- Vimeo : http://vimeo.com 

- YouTube : http://youtube.com 

- Yahoo! Video : http://video.yahoo.com 

  ���Cت �
ا,- ���ط� ا���9	
ھ�ت

  .نوع يمكن مشاهدته على الخط إلى ،ملف الفيديو مباشرةيتم تحويل نوع  •

 ،عنه م ايبحثون إيجادرين من للفيديو،كلمات مفتاحية، وبهذا بيمكن إرفاق ملفات الفيديو  •

جانب مقاطع فيديو أخرى تم تكشيفها  إلى ،باستخدام هذه الكلمات في البحث طبعا

  .نفسها الكلماتب

  .بإمكانهم مشاهدة الفيديويمكن تحديد قائمة األشخاص الذين  •

أصحاب الفيديوهات  بإمكانيمكن ترك تعاليق على ما يتم نشره من فيديوهات، في حين  •

  .عدم تفعيل هذه الخدمة
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للتمكن من نشره في  ،يمكن الحصول بطريقة آلية على العنوان االلكتروني للفيديو •

  .أو في الموقع االلكتروني ،المدونة

 
  " Kenton County" فيديو تم نشره من طرف المكتبة العامة لمدينة كونتن كاونتي 

http://www.youtube.com/watch?v=5zHuyTcu7b8  
  ". YouTube" لهذه المكتبة صفحتها الخاصة على موقع اليوتوب 

  ���ط� �/�ط- ا���9	
�%(���ت ا;%��ام �
ا,- 

لقراءة  جهاز حاسوب مجهز ببرنامج ،يتطلب استعمال مواقع تشاطر مقاطع الفيديو

 ،التي هي متاحة مجانا للتحميل، باإلضافة إلي اتصال بشبكة االنترنت بسرعة جيدة ،الفيديوهات

  .باالنترنت ةيتطلب قوة اتصال جيد ،ومشاهدتها ،وتحميلها ،مقاطع الفيديو تحصيل باعتبار أن


  �&���= ا;%��1ل �
ا,- ���ط� �/�ط- ا���9	

اغلب مواقع تشاطر مقاطع الفيديو تقدم خدماتها بالمجال، وحتى ربما يتم الدفع لصاحب 

  .إذا تم مشاهدته من طرف الكثير من مستخدمي االنترنت ،الفيديو


  ,?�	� 	�L7 ��%>�1� �4 ا;%��ام �
ا,- ���ط� �/�ط- ا���9	
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لموقع المناسب لتقديم خدمات المكتبة، يمكن االطالع على صفحات الختيار ا •

وما ينشرونه من محتوى في شكل  ،المعلومات الشخصية لبعض مستخدميه

  .فيديوهات

فيديوهات، فليس بامكان بعد أن يرفع المكتبي مقاطع فيديو عبر مواقع تشاطر ال •

مراقبة كل ما يتم نشره على هذه المواقع، فباإلمكان أن يكون هناك  ،المكتبي

التي  ،نفسها وهي تحمل الكلمات المفتاحية ،مقاطع فيديو غير الئقة قد تم نشرها

  .لما نشره من فيديوهات ،اقترحها المكتبي

قبل إنتاج أو نشر أي مقطع فيديو على مثل هذه المواقع، يجب النظر في الجوانب  •

ة بحقوق النشر، وخاصة في ما يتعلق بالتسجيالت الموسيقية والصور المتعلق

وبهذا ُينصح باستخدام المواد المنشورة تحت تراخيص . المستخدمة في الفيديو

للمزيد من المعلومات حول رخصة  . أصحابها إلىمع اإلشارة  ،اإلبداعيالمشاع 

  .الخاص بها قسمال انظرالمشاع اإلبداعي، 

 ا��&%��ت ا�%$ �'%��م �
ا,- ���ط� ا���9	
ھ�ت��0ذج �� 

• Birmingham Public Library 

- http://www.youtube.com/BPLonline 

• Leesburg Public Library 

- http://www.youtube.com/LeesburgLibrary 

• New York Public Library 

- http://video.yahoo.com/people/5060697 

  

  

  وا�����ت ا��
��� �����ب ،ا��&%�$ ا���9	
ھ�ت،�
ا,- ���ط� 
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  :يمكن للمكتبي 

والطرق السهلة  ،وخدماتها ،تسجيل شريط فيديو تعليمي حول استخدام مجموعات المكتبة •

  .في ذلك

إنتاج شريط فيديو حول أخالقيات استخدام المكتبة، كما يمكن تشجيع الشباب من  •

  .وٕاعدادها مثل هذه الفيديوهات للمشاركة في تحضير ،المستفيدين

إلنتاج أشرطة فيديو حول تأدية  ،تمكين القراء الشباب من المستفيدين من الحصول عليها •

من خالل قراءة  لها، أو حكاية قصة يكون اإللهام ،هزليةأو أداء مسرحية  ،معينةرقصة 

  .كتاب

مع اإلشارة إليه من  ،الخطوٕاتاحته على  ،فيديو لبرنامج نشاطات المكتبة في شك إعداد •

  .أو من خالل الموقع الرسمي للمكتبة ،المدونةخالل 

  عــة المراجــقائم

• Lim, K. (2008, November 19). theory » video2. Retrieved December 28, 2008, 

From 

- http://theory.wikispaces.com/video2 

• List of video sharing websites - Wikipedia, the free encyclopedia. 

(2008,December 26). Wikipedia. Retrieved December 28, 2008, from 

- http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_sharing_websites 

  

  

  

  

  

 achinimaاO<%�ا[$،���L�.��Virtual & ا��1�@ اO<%�ا[$ 
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الذي يهدف إلنشاء مجتمعات  ،سنركز في هذا الدليل على عرض العالم االفتراضي

كمثال  " Machinima" وسنعرض بشكل مختصر بيئة . وليس تلك الموجهة لأللعاب ،افتراضية

  .عن العالم االفتراضي

  أو �7�FUF @$ ا��16د ،ا��1�@ اO<%�ا[$

العالم االفتراضي عبارة عن بيئة تم إعدادها عن طريق جهاز الحاسوب، بطريقة تسمح 

مثل ". avatars"عن طريق الشخصية االفتراضية  ،يتفاعلوا في ما بينهم أن ،للمستخدمين

  .شخصيات الرسوم المتحركة الرقمية

 

 
  

، على موقعها " Mecklenburg" ومقاطعة مكلنبورغ "  Charlotte" تنشر المكتبة العامة لمدينة شارلوت 
  .الرسمي تعليمات حول استخدام العالم االفتراضي من طرف الشباب

http://www.plcmc.org/teens/secondlife.asp  

  
  

  

  اO;%��ا��ت ا����1 ���1�@ اO<%�ا[$
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يتواجد المستخدمون في العلم االفتراضي من خالل شخصيات افتراضية، مثل شخصيات 

  .عن طريق العالم االفتراضي ،هاؤ إنشاالتي تم  ،الرسوم المتحركة

يجب على كل مستخدم تسجيل الدخول، ومن الواجب أيضا أن يقوم المستخدم بتثبيت 

إمكانية تغيير معلومات الشخصية االفتراضية في أي  إلىبرنامج يسمح له بالولوج، باإلضافة 

  .كما يمكن تخصيصها ،وقت

أو  ،المفاتيحلوحة  باستخدام ،مباشرةيمكن للمستخدمين تحريك شخصياتهم االفتراضية 

لم االفتراضي بين الشخصيات االفتراضية التفاعل بين الناس االفارة، بحيث يشبه التفاعل في الع

يسمح العالم االفتراضي للشخصيات بالمشي، في حين تسمح بعض العوالم . في العالم الحقيقي

  .الخ.. .األثاثلجلوس على وا ،بأيديهموالتقاط األشياء  ،بالطيراناالفتراضية األخرى حتى 

والقيام بالتجارة  ،البيعطابعا اقتصاديا، أين يمكن للمستخدمين من  ييأخذ العالم االفتراض

كما يمكن إنشاء . باستخدام عمالتهم الشخصية ،رقميةمن خالل أشياء وخدمات  ،االلكترونية

  .وتقديم خدمات مباشرة من خالل البيئة االفتراضية ،أشياء

  ا����Z �7 ا���^�ت اO<%�ا[��516 

- Habbo : http://www.habbo.com 

- SecondLife : http://www.secondlife.com 

- Teen SecondLife : http://teen.secondlife.com 

- There : http://www.there.com 
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Habbo  :وذلك باستخدام الفندق كموضوع ،عبارة عن بيئة افتراضية تستهدف زمرة المراهقين.  

http://www.habbo.com  

 
Teen Second Life  :17 إلى 13الذين تتراوح أعمارهم من  ،عبارة عن فضاء افتراضي موجهة فقط للشباب 

  .سنة

http://teen.secondlife.com 
  

  �%(���ت ا;%��ام �7�@ ا���^�ت اO<%�ا[��

 األجهزة إلىحواسب ذات خصائص تقنية عالية، باإلضافة  ،تتطلب البيئات االفتراضية

  .قصد استعمالها بسالسة ،تطلب أن تكون سرعة االتصال بشبكة االنترنت قويةوتوالبرمجيات،
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  �&���= ا;%��1ل ا���^�ت اO<%�ا[��

كبر عدد ممكن أغلبية البيئات االفتراضية مجانية االستخدام، باعتبار أنها تهدف لجمع ا

ة بالمقابل، كدفع مقابل مادي للحصول إال انه توجد خدمات إضافي. طينمن المستخدمين النش

  .راء بضائع وخدمات افتراضياللتمكن من ش ،على عملة في البيئة االفتراضية


ل ا;%��ام ا���^�ت اO<%�ا[��H ��%>�1� �4	 �	�?,  

مستويات  إلىباإلضافة  ،في البيئات االفتراضية ،توجد الكثير من السلوكيات المختلفة

المستخدمين يعتقدون أن البيئات االفتراضية ليس لديها قيمة أو هدف، ،تكملتهامختلفة من ردود ال

كما هو شان مواقع األلعاب االفتراضية، ومع ذلك،  ،باعتبار انه ليس هناك لعبة يجب تكملتها

  .5فإنها تشاطر عالقات شخصية عميقة مع باقي مكونات الفضاء االفتراضي

وٕاساءة المعاملة  ،الغشللعالم االفتراضي إخبار حول الحوادث التي تنطوي على 

  .واالستعمال

، 7، بخصوص التطبيقات6لقد تم استغالل بعض البيئات االفتراضية ألغراض أكاديمية

  .9وكذلك التربية المدنية 8والعالج

الذي يهتمون باستغالل البيئات  ،توجد قائمة من عناوين البريد االلكتروني للمعلمين

  :االفتراضية في أقسام تدريسهم 

                                                 
5 Virtual world, real emotions: Relationships in Second Life - CNN.com. (2008, December 15). 

CNN.com International. Retrieved December 28, 2008, from 
http://edition.cnn.com/2008/LIVING/12/12/second.life.relationship.irpt  

6 University of Houston (2008, April 30). Virtual World Therapeautic For Addicts: Study Shows 
ImpactOf Environment To Addiction Cravings 

7 How Education Enterprises Use Virtual Worlds | Second Life Grid. (n.d.). Second Life Grid. 
RetrievedDecember 28, 2008, from 
http://secondlifegrid.net/slfe/education-use-virtual-world  

8 Stein, R. (2007, October 6). Real Hope in a Virtual World - washingtonpost.com. 
WashingtonPost.com. Retrieved December 28, 2008, from 
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/10/05/AR2007100502391.html    

9 A Sexual Health SIM in Second Life® (University of Plymouth) » Blog Archive » A new interactive 
STDs info kiosk / atlas with voice. (2007, August 12). Second Life University of Plymouth project 
blog. Retrieved December 28, 2008, from 
http://sl-sexualhealth.org.uk/?p=40  
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https://lists.secondlife.com/cgi-bin/mailman/listinfo/educators  

الهدف  دالبيئات االفتراضية عنأهمية تتوقف كما هو شان استخدام أي أداة تكنولوجية، 

والتي من خاللها يمكن نصح  ،كمكتبيين، ربما الطريقة الوحيدة. المرجو من استخدامها

هو أن يستخدم  ،المستفيدين من الشباب حول المخاطر التي يمكن أن تأتي بها هذه البيئات

  .هذه البيئات ،بأنفسهم واالمكتبيون ويجرب

إال أنها في عالم ثالثي  ،االفتراضية قناة تواصل إضافيةوبعبارة أخرى، تمثل البيئات 

والهدف الذي يريد تحقيقه من خالل تواجده في هذه  ،األبعاد، يتوقف األمر على المستخدم

  ". Machinima" البيئات، ومن بين البيئات االفتراضية، بيئة ماشينيما 

 ���L�.�� =	�1� "Machinima "  

وعادًة ما يتم  ،الوقت الحقيقي، في بيئة ثالثية األبعادالمصطلح يعني تسجيل فيلم في 

وتصميم  ،، فهي تجمع بين إنتاج األفالم، وصور ثالثية األبعاد10استخدام كاميرات ثالثية األبعاد

  .األلعاب

هو من خالل التحكم في الشخصية  ،الطريقة البسيطة إلنتاج فيلم في بيئة ماشينيما

سواء عن  ،ليتم بعد ذلك تسجيل هذه التحركات ،وتحريكها في البيئة االفتراضية ،االفتراضية

  .أو برامج التقاط الشاشة ،طريق كاميرات تسجيل الفيديو

  	�وا�����ت ا��
��� �����ب �� ا��'%��9 ،ا��&%�$ ،ا��1�@ اO<%�ا[$

اب من تنظيم مناقشة حول كتاب من خالل البيئة االفتراضية، يكفي أن يكون الشب

بطريقة تسمح  ،من خالل الشخصيات االفتراضية ،متواجدون في البيئة االفتراضية ،المستفيدين

في مجموعات النقاش، إال انه  ،بعضهم مع بعض ،والتفاعل بصورة تشبه تفاعلهم ،لهم بالنقاش

                                                 
10 What is Machinima? - The Machinima FAQ. (2005, March 8). Academy of Machinima Arts & 

Sciences. Retrieved December 28, 2008, from 
http://www.machinima.org/machinima-faq.html  
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من خالل الشخصيات االفتراضية،  ،في البيئات االفتراضية يمكن أن يتجسد النقاش والتفاعل

ليتم إعداد هذا التسجيل، و إعادة  ،مكن تسجيل هذا التفاعل باستخدام برنامج التقاط الشاشةي

  .إخراجه في شكل فيديو

باستخدام شخصيات افتراضية  ،يمكن إعداد التعليمات الخاصة بالنظام الداخلي للمكتبة

بالتحديات، ولكن أثناء إعداده  ئاملي اداخل المحيط االفتراضي للمكتبة، يعتبر هذه األمر مشروع

سيكون هناك إتقان جيد لمختلف المفاهيم الغامضة، وكذلك استغالل ما يمكن أن تتيحه المكتبة 

  .والبرمجة اآللية ،، إدارة اإلنتاج واألفكارCGIمثل تصميم الصور،  ،من دعم وموارد

جموعات وٕايجاد مواقع وم ،في البحث ،يمكن الحصول على مساعدة من طرف الشباب

والصحة من خالل البيئة االفتراضية، ليتم بعد ذلك تنظيم  ،العلوم، التكنولوجيات: تعليمية، مثل 

  .جولة في العالم االفتراضي مع الشباب
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 Wikisو	&$ 

  .يشبه فضاء ويكي كثيرا مواقع االنترنت

  ا�����ت ا����1 �9?�ءات و	&$

يمكن السماح ألي شخص (الكتابة في صفحات الويكي  ،يمكن ألكثر من شخص •

الكتابة وٕاال يمكن تخصيص قائمة األشخاص الذي لديهم الحق في الكتابة، وهذا يتوقف 

  ).على سياسة صاحب الصفحة

بحيث يمكن االطالع عليها،  ،يتم أرشفة كل التعديالت التي تتم في صفحات الويكي •

  .ة بسهولةوهذا ما يسمح باسترجاع النسخة األخير 
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بأي تعديل يمكن أن يتم في صفحة  ،يمكن للمستخدمين اختيار استقبال رسائل إعالمية •

الويكي المشترك فيها، يتم إرسال الرسائل سواء عن طريق البريد االلكتروني أو عن 

  .RSSطريق خدمة 

في الكثير من األحيان، ليس من الضروري أن يكون المستخدمون على معرفة واسعة  •

من اجل إعداد صفحة العرض، بعض فضاءات الويكي تقدم " HTML" برمجة بلغة ال

 :خدمة 

  " WYSIWYG : What-You-See-Is-What-You-Get. 

يتناقشوا في  أن ،لكل صفحة مجموعة نقاش خاصة بها، من خاللها يمكن للمستخدمين •

  .بالصفحة المراد إعدادها ،صلةالذات  التعديالت

  .للتعديالت تتبع إحصائي كما يمكن أن يكون هناك خدمة •

$&	
  516 <?�ءات ا�

- Google Sites : http://sites.google.com 

- (it may not say “wiki” but it has manywiki-like features) PBwiki : 

http://pbwiki.com 

- Wetpaint : http://www.wetpaint.com 

- Wikispaces : http://www.wikispaces.com 
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  :هذا جزء من صفحة الويكي التي تم إنشاءها خصيصا إلعداد هذا الدليل 

http://web20-libraryservices-ya.wikispaces.com 

  
  �%V 0'%��م ا�
	&$ و�%V 0'%��م ا���و�0 ؟

تشاطر كل من يفي حين . ال توجد هناك إجابة ال بالسلب وال باإليجاب عن هذا السؤال

استطاعة أكثر من شخص الكتابة والنشر بصفة جماعية،  الويكي والمدونة بعض الخدمات، مثل

أو  ،وكذلك السماح للمستخدمين اآلخرين من ترك تعليقات RSSإتاحة خدمة  إلىباإلضافة 

  .بعض مع بعضهم  الدخول في نقاشات

بصفة عامة، ينصح استخدام الويكي إذا كان فيه توجه نحو إعداد صفحات يكون فيه أكثر 

  .لم يكن هناك أكثر من مشارك، فينصح باستخدام المدونةمن مشارك، أما إذا 

$&	
  �%(���ت ا;%��ام ا�

  .يتطلب استخدام فضاءات الويكي جهاز حاسوب متصل بشبكة االنترنت
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$&	
  �&���= ا;%��ام ا�

هناك تزاوج بين خدمات مجانية وأخرى بالمقابل، بعض مزودي خدمات الويكي يقترحون 

جانب  إلى، )مثل سعة تخزين البيانات و عدد الخدمات(حسابات بخدمات بسيطة ومحدودة 

  .خدمات إضافية يجب دفع مقابل مادي لالستفادة منها

$&	
  ,?�	� 	�L7 ��%>�1� �4 ا;%��ام ا�

ففي حالة استخدام . مات المجانية نشر إعالنات إشهارية وترويجيةغالبا ما يرافق الخد

  .ال يمكن التحكم في كل مساءل عرض اإلعالناتحساب مجاني، 

$&	
  516 ا����Z �7 ا;%��ام ا��&%��ت ا�

• TeenLibWiki (a database for and by librarians serving teens) 

- http://yalibrarian.com/yalib_wiki/index.php?title=Main_Page 

• Queensland Public Library wiki 

- http://qpl.wiki.slq.qld.gov.au/index.php/Main_Page 

 
$&	
  وا�����ت ا��
��� �����ب ،ا��&%�$ ،ا�

يمكن إنشاء نادي الكتابة اإلبداعية : فمثال . (يتناسب  فضاء الويكي والكتابة التعاونية

للشباب،  تكوين فريق عمل بمشاركة الشباب للكتابة تحت تراخيص المشاع اإلبداعي، يمكن 

  ).لكتابة قصص أو مقاالتاستغالل مثل هذا النادي 

كإعداد قائمة لمواقع األلعاب المفيدة، ثم دعوة  (كما يمكن استغالل الويكي لالستكشاف 

  .) الويكي إلىالشباب لمشاركة معارفهم بإضافتها 

الحال بالنسبة إلعداد  عليه ما كانمثل م الويكي لتصميم خطة العمل، كما يمكن استخدا

  /http://web20-libraryservices-ya.wikispaces.com: هذا الدليل، انظر 
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���Cــــ�  

 �Z:� �� ھ
 ا�
,N ا�Uزم �%����1؟ و ،�U+���� ھ$ ا�داة ا

ففي اغلب . هو أن معظمها مجانية االستخدام 2.0الشيء الجميل في أدوات الويب 

قصد استخدام  ،للحصول على حساب ،للتسجيلاألحيان، يتطلب األمر بعض الخطوات البسيطة 

  .فوري لهذه األدوات

بطريقة تجعلها وسيلة فعالة لنشر المحتوى الرقمي، فمن  2.0تم تصميم أدوات الويب 

ليسهل عليهم بعد ذلك  ،الطبيعي أن يكرس مستخدمي هذه األدوات جزءا من وقتهم للتعود عليها

  .استخدامها

المستخدمين  خدامها، ُينصح بتصفح مواقعألداة التي سيتم استقبل اتخاذ قرار بشأن اختيار ا

قصد االستفادة من خبراتهم، األمر الذي من شانه أن يفيد  ،وصفحاتهم السابقين لهذه األداة

أو عدم  ،األداة المكتبي في التعرف على هوية المستخدمين، ومن ثمة اتخاذ القرار في استخدام

  .هااستخدام

صفحات مخصصة لمساعدة مستخدميها، ويتيح بعضها  2.0لويب تتيح أغلبية أدوات ا

تقدم معلومات مفصلة  التيهذا، توجد العديد من المدونات  إلىباإلضافة . مقاطع فيديو تعليمية

  .2.0بخصوص أدوات الويب 

��7��%�O&�ت ا���رات ا;%��ام ا��� 

هذه العناصر هي فنون أكثر منها علوم،  –والمحادثة  ،والتواصل ،ة االجتماعيةئالتنش

إلنشاء شبكة اجتماعية فعالة، فكل التكنولوجيات ما هي في  ،بحيث ال توجد هناك صيغة سحرية

في   ،تتوقف مسألة إنشاء شبكة اجتماعية فّعالة للتواصل مع المستفيدينلذا . الحقيقة إال أدوات
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لبناء عالقات اجتماعية  ،التعاطف والمحادثة مع المستفيدين :التاليةعلى العناصر  ،نهاية األمر

  .ويتطلب إخالصا في العمل ،وجهدااألمر الذي من شأنه أن يستغرق وقتا . معهم

 ! تواصل

ترددوا في االتصال بالمؤلف أو بالمساهمين، تتعليقات حول هذا الدليل، ال  إن كان لديكم 

حظا سعيدا . ونشرها في مدوناتكم الخاصة ،، وحوصلتهاأفكاركم جمع واألفضل من ذلك، 

  .وتمتعوا باالستكشاف
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HU��ـــا`  

  2.0والمكتبة  2.0تقديم مختصر حول الويب 

) Tim O’Reilly(شائع االستخدام بعد االجتماع الذي تم بين تيم ارايلي  2.0أصبح مصطلح الويب 
  :العناصر التالية  إلى 2.0يشير مصطلح الويب ). MediaLive International(ليف العالمية و ميديا

  .الويب في شكل منصة •

  .التوجه نحو الذكاء الجماعي •

 .في المستقبل) Intel(البيانات هي جوهر انتل  •

 .نهاية إنتاج البرامج حسن مراحل الدورة التقليدية •

 .االعتماد على نماذج سهلة في البرمجة •

 .من األجهزةاالهتمام بالبرامج أكثر  •

  .وخبراتهم المستخدمين االهتمام بتجارب •

 �	

ل �% V	�L�� �&$ أدوات ا�H ��4�L� 2.0ا,%�اح  

  �ــــا��(

  .2.0تحديد األهداف المرجوة من استخدام أدوات الويب  •

السياسة المتبعة في : مثل . والمعايير المعمولة بها داخل المؤسسة ،احترام السياسة الداخلية •

لمستفيدين، االعتبارات األمنية، الحفاظ على البيانات والمعلومات التواصل مع ا

  .الخصوصية

االبتعاد عن تحقيق المصلحة الشخصية . 2.0القدرة على مواصل استخدام أدوات الويب  •

التعرف على كيفية استخدام هذه األدوات من طرف . من خالل استخدام هذه األدوات

  .المستفيدين والمراهقين

  .ونتائج استخدم هذه األدوات ،سمات االيجابيةتحديد بعض ال •

  �	�ــــا�4%

  .واستغالل الوقت الكافي الكتشاف ما تقدمه من خدمات 2.0محاولة تجريب أدوات الويب  •
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ء في استشارة الزمال .ومنتديات الدعم المتاحة على الخط ،البحث عن الملفات التعليمية •

  .ووجهات نظرهم ،من الشباب والمراهقين ،المستفيدينآراء العمل، ومعرفة 

  ا�%)/�` وا���ا��1

 النتائج تسخير وقت كاف لعرض. األهداف المرجوة إلىالتحقق الدوري من مسألة الوصول  •

 .إعادة النظر في األهداف المسطرة إذا استلزم األمر .وتقديمها

 ا�%b�9L وا����ر:�

 اتتنظيم دورات تدريبية وورش. مستخدمين آخرينمشاطرة الخبرات والتجارب الشخصية، تدريب 

  .أو مع المستفيدين من المكتبة ،عمل مع الزمالء في العمل

من خالل وسائل اإلعالم  ،مع اآلخرين ،وتجاربهم ،خبراتهميدين من المكتبة لمشاطرة دعوة المستف

  .االجتماعية

  

  




