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 مستخلص 

هذا  ،لعبةالتتناول الدراسةةةة التق يقوه باا البامف مماوه جديد اق العمل المكتبق يعرا باسةةةم   رية 

التعرا على التطبيقات والممارسةةةةةةات  الى المماوه يعمل على راع الكماءة المالية للمكتبات. تادا الدراسةةةةةةة

التق يمكن االسةةةةةةتمادة مناا اق تلسةةةةةةين الكماءة المالية للمكتبات. اسةةةةةةتاده البامف اق هذ  الدراسةةةةةةة المنا  

الوصةةمق. من أبرا اهداا الدارسةةة ان   رية اللعبة سةةوا تيير  ميراال من االسةةتراتيييات التق تتبعاا المكتبة 

الكماءة المالية. ورلصةةةةد الدراسةةةةة الى اهمية تيير الصةةةةورة النمطية اق اق ظل تنوع مصةةةةادر الدرل وراع 

 االستراتيييات من اجل تلسين الادمات المكتبية.

   رية اللعبة، وظائف المنمعة، المنمعة المالية، الكماءة المالية الكلمات المفتاحية:

 

Abstract 

 The study conducted by the researcher deals with a new concept in 

library work known as game theory. This concept works to raise the financial 

efficiency of libraries. The study aims to identify the applications and practices 

that can be used to improve the financial efficiency of libraries. In this study, the 

researcher used the descriptive approach. one of the main objectives of the study is 

that the game theory will change many of the strategies followed by the library 

based on the diversity of sources of income and raising the financial efficiency. 

The study concluded the importance of changing the stereotype in strategies for 

improving library services. 
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 تمهيد: 1/1

 ار اليذابةاالاكاسةةةتقطا  تعتبر المكتبات بشةةةكل عاه والمكتبات اال اديمية بشةةةكل راه سةةةبا   اق 

ا ما  اقط واأل اديمق والبلمق ،اادماتاا ال تقتصةةةةةةر على اليا ا المقااق ،اق ردماتاا ومصةةةةةةادرها واليديدة

اق الميتمع من رالل مشةةةار تاا وابراا دورها الميتمعق بشةةةكل  قلاا دور هاه واسةةةاسةةة تعدى ذلك اأصةةةب 

ميةاير عمةا  ةا ةد علي  سةةةةةةابقاال. ومع التلوالت التقنية اليارية لم تكن المكتبات بمعزل عن هذ  التلوالت بل 

 أصبلد رائدة واستطاعد بكل جدارة استممار هذ  التلوالت اق تيير ردماتاا ووظائماا المانية.

مماهيم و  ريات العلوه  بإدراج ا د المكتبات والتزال من أ مر المؤسةةةةةةسةةةةةةات المعلوماتية اهتماماال 

البلوك الاصةةةاصةةةة،  اللو مة،األررى ودمياا ضةةةمن ردماتاا وممارسةةةتاا اكا د سةةةبا ة اق ادرال مماوه 

 والن ريات.وغيرها من المماهيم  ،التن يميةالمقااة  تشين،

الن ريات اللديمة التق ظارت مؤرراال والتق تعرا باسةةةةم   رية  أمدتناول تسةةةةوا  والدراسةةةةة هذ 

الن ريةة اق تلقي  التواا ةات اق رةدماتاا  اسةةةةةةتممةار هةذ ( و يف يمكن للمكتبةات (Game Theoryاللعبةة 

 ومصادرها وايضاال اق تقليص ماصصاتاا المالية وترشيد  مقاتاا.

 

 الدراسة:إشكالية  1/2

 ذلك و المناسةةةةةبة،أدت التطورات التق يشةةةةةادها العالم الى تييرات عديدة اق التمكير  يياد الللول 

يتطلا ذلك اعادة التمكير اق االسةةةةتراتيييات واليات العمل بما يتواا   .القدرة على اتااذ القرارات المناسةةةةبة

رها االسةةتممار األممل من رالل االن أصةةبلد سةةلعة وصةةناعة وال بد من اسةةتمما التيير. والمعلوماتمع هذا 

 المرملة.استراتيييات تتواا  مع المره واالمكا يات المتامة، يتطلا ذلك مسن ادارة وبناء 

  تيير اأصةةةب والوضةةةع ا ن ،اق السةةةاب   ا د مؤشةةةرات  يات المكتبات تقاد بزيادة مسةةةتادمياا

يل تنااس من رالل  القطاعات األررى المكتبات اسةةتممار مواردها ويكون لاا مدار  درةالتمكير منصةةا على 

مكتبات مدى  درة الالبامف وتستطيع من رالل مداريلاا التوسع اق الادمات. وتعكس الدراسة التق يقوه اياا 

اق راع مداريلاا المالية من رالل تواير ماصةةةصةةةات اضةةةااية  Game Theoryاق اسةةةتممار   رية اللعبة 

 متعددة لالرتقاء بالعمل المانق.تساعد اق تنوع ردماتاا وتكسباا شر ات 

 الدراسة:أهمية  1/3

  -لدراسة اق تلقي  الموائد التالية: من المتو ع ان تسام  تائ  هذ  ا

  .تشييع المكتبات على راع وايادة مداريلاا من رالل   رية اللعبة -

 .تراتيييات وأدوات اتااذ القراراتتيير الصورة النمطية اق بناء االس -



 
 
 

 

 

  .اللعبة اق التماوض مما يقلل من التكلمة ويزيد الادمة استممار   رية -

 .ادمات مقابل ماصصات مالية ملدودةاالستمادة من الادمات التعاو ية بين المكتبات براع سقف ال -

 ربط وتنوع االستممار اق المكتبات من رالل   رية اللعبة. -

 

 اهداف الدراسة   1/4

   رية اللعبة. على مماوه التعرا -1

 .استممار   رية اللعبة ان من راللاالضوء على  ماذج وتطبيقات يمكالقاء  -2

 .استعراض امملة و ماذج لالستمادة من   رية اللعبة اق المكتبات -3

 التلديات والمعو ات التق تواج  تطبي    رية اللعبة اق المكتبات. التعرا على -4

  .الستمادة منااتقديم ملول ومقترمات و ماذج تساعد متاذي القرارات اق المكتبات ا -5

 

 :تساؤالت الدراسة 1/5

 ؟ هو مماوه   رية اللعبةما  -1

 ؟ استممار   رية اللعبة ان من راللاماهق النماذج والتطبيقات التق يمك -2

 ؟اق المكتبات يمكن االستمادة من   رية اللعبة  يف -3

 ما التلديات والمعو ات التق تواج  تطبي    رية اللعبة اق المكتبات؟ -4

ات من االستمادة من والمقترمات والنماذج التق يمكن لمتاذي القرار اق المكتبما الللول  -5

 ؟  رية اللعبة

 

 :منهج الدراسة 1/6

  مالئمة لاذا النوع من من أ مر المناه وهذا المنا سوا يقوه البامف باستاداه المنا  الوصمق 

ملر ات البلف المتعددة بشقي  المطبوع الدراسات،  ما  اه البامف بتيميع المعلومات من رالل البلف اق 

 .وااللكترو ق

 

 :مصطلحات الدراسة 1/7

   heoryTGame  رية اللعبة 

 (Wikipedia. Org/wili -www.ar) تعريف نظري -



 
 
 

 

 

تعتبر وسةيلة من وسةائل التلليل الرياضةق وتستاده اق ماالت تضار  المصال  من اجل الوصول 

 .اجل الوصول الى الللول المرغوبة الايارات للمساعدة اق اتااذ القرار المناسا من أاضلالى 

 تعريف اجرائي  -

مقابل طرا ارر وا  استراتييية معينة وتمكير عقال ق للوصول  لطراتعتمد الن رية على التكان 

 الى  تيية لصالل  

 Utility Functionsوظائف المنفعة  -

  تعريف اجرائي

الو  ا د السةةةلعة  معينة.من عدم  جراء اسةةةتاالك سةةةلعة أو ردمة  للرضةةةاهق عبارة عن مؤشةةةر او مقياد 

 ا د السةةلعة او الادمة سةةيوة أو غير  اذاوالعكس  ،رواج عالق سةةترتمع  يمتاا ويزيد اسةةتاال اا والادمة لاا

 .استاال اا ويقلليماا جيدة ستنامض  

 

 :الدراسات السابقة 2/1

 األشياءا تر د   رية اللعبة على  أثر (Jiang and others, 2017, p.233-250) دراسةة تتناول

ر د معايير ا ت  تصاد العالمق. اشارت الدراسة اندااعة اق  مو اال ميف اشارت الدراسة ان   رية اللعبة  وة

وتادا  ية.التقن  د هذاق المعايير وتمتقر الى  موذج يوماألشةةةياء لم تتضةةة  بعد ميف يوجد تدارل وتضةةةار  

و ذلك سةةةةلوك المنااسةةةةة من رالل اليمع بين الن رية  ،الدراسةةةةة الى منا شةةةةة توميد معايير ا تر د األشةةةةياء

 سلوكوذج تطبيقق باسةتاداه   رية ال دمد الدراسةة  م الرب . ميفوالتطبي  باسةتاداه   رية اللعبة ووظيمة 

لك تدويل  ذ األشةةياء،   تر دتوميد المعيار القياسةةق  عده أهماا وتوصةةلد الدراسةةة الى عدة  تائ  التنااسةةق،

توصةةيات الدراسةة ضةةرورة تلسةن السةةلوك التنااسةق بشةةكل  أبراومن  رئيسةق.متطلا  أصةب المعايير المنية 

ياء  ا د ا تر د األش اذاو ذلك اوصد الدراسة  ،مع التييرات الموجودة اق البنية الدارلية والاارجية أاضل

 الدعم.تلاول ان تعولم مماهيماا وتطبيقاتاا ممل اال تر د ييا ان تكون هناك ميموعة من أ  مة 

( عن تطبي    رية اللعبة اق Weerasinghe, 2016, p.100-115) باا واق دراسةةةةةة أررى  اه

ارات اا اسةةةتيابة لمو ع صةةةنع القرالمكتبات من رالل تمكين المكتبين من تلديد األلعا  التق من الملتمل لعب

الماتلمة، راصةة اق الادمات التعاو ية والتكتالت المكتبية، وتسةتند هذ  الدراسةة بشةكل رئيسق على تطبيقات 

الذي يعتمد على مماهيم الن رية وتطبيقاتاا اق اعداد المكتبة، وتوصةةلد الدراسةةة  (هايس)تعرا باسةةم تطبي  

قرارات اق المكتبات اق التعامل مع  ضةةةايا ا دارة والتعاون المكتبق الى وضةةةع اطر عامة تسةةةاعد متاذي ال

 الذي يمارد اق  طاق أوسع بين المكتبات.



 
 
 

 

 

 من وردراسةةةةة مول   رية اللعبة من  (Hayes, 2003, p.441-446) أجرىواق اليا ا االرر 

ائف ار اق شةةروط وظتناول البامف بعض القضةةايا ممل طبيعة وظائف المنمعة، مشةةكلة اتااذ القر. ا تصةةادي

 السةةةةةتلواذاالمنمعة، القرار التعاو ق. و د  اه بتطبي    رية اللعبة على ردمات المكتبة ممل تقاسةةةةةم الموارد، 

لى والوصول. وتوصلد الدراسة ا ،التعاو ق، الميكنة التعاو ية، الماارد المومدة، التازين المشةترك، اللم 

 ذلك أهمية اسةةةةةتاداه   رية  ،اسةةةةةتاداه وظائف المكتبة اق المسةةةةةاعدة اق اتااذ القرار أبراها تائ  متعددة 

تضةةةمن اتااذ القرار االسةةةتراتييق  اللعبةالدراسةةةة الى عدة توصةةةيات أبراها ان   رية د . ورلصةةةاأللعا 

 العادل للموارد.

بة على اتناولد   رية اللع (shuangliang and others, 2004, p.1662-1667)اما دراسةةةةةة 

ة ميف أ شةةةةةةود  موذج اللعب و يمية اسةةةةةةتممار الن رية اق تنوع ردمات المكتبة مسةةةةةةتادمق المكتبات العامة

 أسةةةةلو  تن يم اجتماعق بين مكومات الدول والقطاع الااه من رالل بناء  Leder -Followerالتماعلية 

دما ياتاروا االسةةةةةةتراتيييات الرئيسةةةةةةين عن شةةةةةةر ات، واعتبرت الباممة ان اللكومة والقطاع هما الالعبان

 ق المكتباتابدون شك على المنمعة المالية  ستنعكسالمناسةبة ويكون ذلك من رالل المنمعة االجتماعية والتق 

 العامة.

 واةةةق دراسةةةةةةةةةة عةةةن تةةةطةةةبةةةيةةة   ةةة ةةةريةةةة الةةةلةةةعةةةبةةةة عةةةلةةةى الشةةةةةةةةبةةةكةةةات الةةةمةةةعةةةلةةةومةةةاتةةةيةةةة  ةةةاه 

(Choen and Vujverberg, 1980, p.374-396) بدراسةةة عن الشةةبكات تشةةتمل على تكاليف الشةةبكات، 

واسةةةتقرار الشةةةبكة. ميف أشةةةار ان االئتالا عبارة  ،المردية واليماعية، مسةةةا  الموائد االجمالية اتواالئتالا

ويعتمد اسةةةةةةتقرار الشةةةةةةبكة على مردود هذا  أ مراو  ائتالاعن ميموعةة من المكتبةات تكون مشةةةةةةار ة اق 

لكل مكتبة وأشةةةةةةار ان أي ارتالا اق هيكلة  والاصةةةةةةائص ،والمزايا ،والتوايعتقسةةةةةةيم االئتالا من ميف ال

سةةيقلل من المزايا والقواعد والاصةةائص ألعضةةاء االئتالا اق الممارسةةات. وأشةةار ان االرتيارات االئتالا 

 أ بر ةوالن التلالمات اليماعية تعطق   ن مميدة  ما يشير ا  تاج المكريالممتومة للمكتبة المردية  د ال تكو

 

 (111-111، ص.2002)فارجا،    heoryTGameنظرية اللعبة  3/1

 بداية القرن العشرين، وعلى الرغم تعتبر اللعبة ذات أهمية راصةة اق مياتنا اليومية ورصةوصاال مع

وشةيلر اال ان ممكري القرن العشرين اعطو اكرة اللعبة  ،من وجود ملاوالت لبعض الممكرين أممال ااالطون

مكا تاا ميف اتلد اعمال دي سةةوسةةير واتينشةةتين ااا ا ومعالم واضةةلة لمكرة   رية اللعبة. اق  مس الو د 

ررى ممةةل أدرةةل علمةةاء علم الريةةاضةةةةةةيةةات أممةةال اون  يومةةان التمكير اق الن ريةةة، للقاةةا بعةةد ذلةةك علوه 

البيولوجيةا وغيرهةا من العلوه، وتبةدوا اللعبةة اليوه موجودة اق  ل العلوه ومع و ،واال تصةةةةةةاد ،اللةاسةةةةةةبةات

 وجاات الن ر الماتلمة تيا  الن رية أصبلد شائكة ومعقدة. 



 
 
 

 

 

 تعريماال شةةةةةةامالال اضةةةةةةااة الى ااان عةده االتمةاق على األ مةاط الماتلمةة لن رية اللعبة يمكن لنا تعريم

 عن  بوصم  يتم اللديفلميال اللعبة على ان ير التلليالت، يقتضق ذلك تن اق اغلا بين المصطل   التأرج 

موضةوعاال للمعراة من رالل وضع معايير ملددة تسم  بتميز اللعبة اق اطار تعددي  الموجودات ذات العال ة 

ط بالغ اباللعبة )التكااؤ، التشةةاب ، الاوية( و ذلك التعرا على وظائف اللعبة بوصةةماا موضةةوعاال مماهمياال بنشةة

 التعقيد والصعوبة.

 

 تعريف نظرية اللعبة  3/2

تعرا   رية اللعبة على ا اا وسةةيلة من وسةةائل التلليل الرياضةةق تسةةتاده  اسةةتراتيييات اق مال  

 .عده التواا  اق المصال  بين طراين من اجل الوصول الى أاضل الللول

 

 (Wikipedia. Org/wili -www.ar)نظرية اللعبة  تاريخ 3/3

 بعض المؤلمات لبوريل، ميلر. 1444ما  بل عاه  مسيرة وتاريخ   رية اللعبة -

واوسةةةكار مورغن شةةةتير  تا  عن   رية اللعبة تلد اسةةةم   يومانألف جون اون  1444عاه  -

   رية اللعبة اق السلوك اال تصادي.

علياةةا تم بنةةاء اول  موذج لمكرة   ريةةة اللعبةةة، وتم اجراء تيةةار   1491الى  1451من عةةاه  -

 اق تطبيقات متعددة من اجل التأ د من صلة  تائ  الن رية.

أدرجد الن رية اق مياالت علوه االمياء التطويرية وتم تأليف  تا  جون سةةميف  1492عاه  -

 التطويرية. عن   رية اللعبة اق تقسيم البيولوجيا

 ية.اليير تعاو جائزة  وبل للعالم لناش واري  عمل  بعنوان تلليل   رية اللعبة  1444عاه  -

 

 تطبيقات نظرية اللعبة  3/1

 ،والصةةةةةةلية ،اال تصةةةةةةادية اللياة مياالتالعةديةد من  اق Game Theoryدرلةد   ريةة اللعبةة  

ييية ومن ثم بناء االسةةترات التنبؤ بما يدور اق اذهان االررون على وتعتمد الن رية .والسةةياسةةية ،واالجتماعية

المناسةةبة واتااذ القرار. وتعتمد   رية األلعا  على المنااسةةة القوية، المسةةاومة، التماعل، العقال ية، المعراة. 

مسةةةتممر يملك ( 8-1، ص.2020، وايفا لفنت) بشةةةكل مبسةةةط يمكن توضةةة  اكرة   رية اللعبة الممال التالقومن رالل 

ان . هناك ارضةةةيتان أولاما ( اق العاه%11لشةةةر ات تلق  عائدات بنسةةةبة )( دوالر سةةةندات اق أمد ا111)

 يكون (  د%21الممال والتق تيلا عائداال )( دوالر اق أصةةل اي  مااطر  األسةةام على سةةبيل 111يسةةتممر )

 المتامة.واليدول التالق يوض  الايارات  .(%1العائد )



 
 
 

 

 

 أسام سندات البيان

 11 %11 السندات اللكومية

 %21 %1 األسام

 

مر ( و مترض ان المستم -من رالل اليدول التالق يمكننا وضةع امتماالت استممار )أ( واستممار غير جيد )أ

( دوالر  د يلصةةةةةل على 111يرغا اق ايارة راد مال  الى ا صةةةةةى مد رالل  ااية السةةةةةنة الو اسةةةةةتممر )

أ( وبالتالق يمكن - 1( دوالر وامتمال يكون )121األسام اامتمال يكون لدي  )اق استممر  واذا( دوالر. 111)

=  111×أ( -1+ )121×مسةةةةا  متوسةةةةط المبلغ المتو ع ان يكسةةةةب   ااية السةةةةنة من رالل المعادلة التالية: أ

( اأ   1.5دوالر  ااية السةةةةةةنة. واذا  ا د )أ    111( ايتو ع ان تكون لدي  1.5أ الو  ا د )أ=×  111+21

 ( ايمضل االستممار اق السندات.1.5اما اذا  ا د )أ >  يمضل االستممار اق األسام،

تتم هةةذ  العمليةةات وا  رواراميةةات ميةةف  هةةذا ميرد ممةةال مع العلم ان الموضةةةةةةوع اعقةةد من ذلةةك 

 وذ اء اصطناعق. ،وبرام  امصائية ،وأجازة ماسوبية ،ومعادالت رياضي 
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  -تممل المرضيات اق النقاط التالية:  مجال التسويق: -أ

 .المعلومات الكاملة عن  ل ارد من رالل تعريف  وا ين اللعبة لكل ارد 

  الةذ ةاء من رالل  ةةدرة المرد على التنبؤ بةالايةارات لةدى االررين بشةةةةةةكةل علمق ومنطقق

 وموضوعق.

 .السلوك التنااسق المعتمد على المنمعة المردية 

 تيير اق الموا ف والعوامل البيوية.القابلية لل 

  بين األطراا المستميدة.االعتماد المتبادل من رالل التواان اق القرارات 

 ميل لدى الع ةاسةةتاداه   رية )التلعيا( من اجل االسةةتمادة من التيار  المعالة ودعم الابر

 بالقيمة المتعلقة باالستاداه لاذ  الادمات.

 تراض الن ريةةةة ان  ةةةل الالعبين بمةةةا اق ذلةةةك رالل اااير المعلومةةةات الكةةةاملةةةة من تو

 المتنااسين على دراية بأساد اللعبة 

 

  مجال عرض الخدمات:  - 

 .عمليات اتااذ القرار بين العميل ومقده الادمة 



 
 
 

 

 

  تقديم الادمات بواسةطة مقترمق الادمات ميف يلتل  العميل باألاراد المشتر ين ويستمتع

 بالادمة.

 ر ين اق الادمة يلصةةل على أسةةعار مامضةةة باعتبار  ماصةةل على التلاق العميل بالمشةةت

 مزايا متعلقة بالعضوية.

  اق مال عده التلاق العميل بميموعة المشةةتر ين يلصةةل على ردمات العضةةوية بأسةةعار

 عادية.

 

  مجال الرعايا الصحية: -ج

 المرضى اق ضوء البيا ات التق تم جمعاا والوصول الى النتائ  الناائية لللالة  تلليل مالة

 الصلية.

  شةةةةةةيرة القرارات، اليابة اسةةةةةةتاةداه االسةةةةةةتراتيييةات المتعلقة بن رية اللعبة بما اق ذلك

 التشةةةةةةايص الناائق لدى والتق تعكسمن اجل تواير أسةةةةةةاليا الر ابة وا دارة الناائية  العشةةةةةةوائية

 المرضى
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التق  من الن ريات باعتبارهامن النماذج التق يمكن اسةةةتممارها اق ميال المكتبات  تعد   رية اللعبة 

ذلك مما ينعكس اييابياال على  مقات المكتبة و  المناسا القراراق اتااذ  د تساعد متاذي القرارات اق المكتبة 

 باسةةتعراضمكتبات األررى. وسةةوا يقوه البامف اق هذا اليزء من الدراسةةة مع ال منااسةةةييعلاا اق ميال 

ن اق و ذلك تلق  لاا التواا ،تلق  للمكتبة منمعة مالية متى  مةاذج يمكن تطويرها اق الممارسةةةةةةات المكتبية

 -ومن أبرا النماذج التق يمكن استاداماا ما يأتق:  . مقاتاا

 نموذج نظرية اللعبة في صنع القرار  1/2

عن غيرها اق القطاعات األررى اطبيعة العمل  تاتلف طبيعة ورصائص القرارات اق المكتبات 

المكتبق تتطلا  رارات من  وع راه عكس القرارات المتاذة على سبيل الممال اق ميال التوظيف، والموارد 

اراتاا تكون تبات امع م  رالبشرية وغيرها من القرارات التق تعتمد بشكل  بير على العمليات اليومية. اما المك

استراتييية وا  رؤية معينة. ان رية اللعبة يمكن استممارها اق مياالت التعاون بين المكتبات ميف يكون لاا 

ذا ويؤ د اق ه –أهمية ا تصادية رصوصا ايما يتعل  بالماارد المومدة، التازين، وعمليات االستلواذ 

ناء المكتبات  د يواجاون العديد من التلديات التق يصعا ااماا، ان مدراء وام (p.445Hayes,2003 ,) اليا ا

سمى ي ما مشا ل غير واضلة المعالم واالهداا واق المقابل البد ايياد ملول لاذ  التلديات ومن ضمن الللول

( وهق عبارة عن تمميل  مق يعتمد اي  متاذي القرارات على النتائ  utility functionsظائف المنمعة )بو



 
 
 

 

 

( مائة 111) تبات يمكن داع مكااأة  درهالتملة، اعلى سبيل الممال ايما يتعل  بمكااآت العاملين اق المكالم

لاا مردود اييابق  ان هذ  المكااأة( سبعمائة دوالر، من الطبيعق 911دوالر لموظف راتب  الشاري ال يتياوا )

( ثالثة آالا دوالر. ردود المعل بين الطراين هق ما 3111شاص آرر يصل راتب  الشاري )ب مقار ة بير 

الادا  ولكن تم تبسيطاايسمى )وظائف المنمعة( مع العلم ان اكرة )وظائف المنمعة( لسد بالساولة التق 

 المكرة.ايضات 

بات. القرار اق المكت وعلى اليا ا االرر يمكن اعطاء  موذج آرر اق استممار   رية اللعبة اق صنع

اعلى سبيل الممال:  اه مدير أمد المكتبات بوضع ااتراضين ايما يتعل  باستاداه  واعد المعلومات التق تشترك 

اياا المكتبة. المرضية األولى ايادة عدد المستادمين لاذ  القواعد، والمرضية الما ية تقليل  يمة االشترا ات 

مكتبة.  الم  أن المرضيتان ماتلمان وعلى النقيض وهنا تكمن الصعوبة اق السنوية )الناشر( التق تداعاا ال

صنع القرار اا اماض التكلمة سوا يؤدي بالتأ يد الى تقليص وا اماض الوصول الى هذ  القواعد. ويمكن مل 

لذا  .المرضية األولى ارضية  مية، اما المرضية الما ية ااق ارضية  وعية .المشكلة باستاداه   رية اللعبة

البد للقائمين على المكتبة تلويل المرضية الما ية من ارضية  وعية الى ارضية عددية من رالل اليمع بين 

و د االستيابة وتكرار الوصول التق لدياا  يمة عددية، اعندما يستاده الناشر )االشترا ات السنوية( المرضية 

( وهناك تكون المكتبة مققد عنصر +ز لاا)الما ية. تلصل المكتبة على رصائص ومزايا من الناشر يرم

ن رالل (. بعدها وم-اييابق وبلية األر اه، المرضية األولى تعتبر مكسا للمكتبة ورسارة للناشر يرمز لاا)

م تيميع ( واق  ااية التماوض يت-المماوضات التق تتم بين المكتبة والناشر تلسا  ل عملية بإشارة )+( او )

ثم اللصول على )وظيمة المنمعة( والتق غالبا ما تكون ملصلتاا يساوي )صمر( وهق ا شارات للطراين ومن 

التالق يوض   مالالمة المكااأة التق يلصل علياا أمد الطراين. وايما يتعل  باستممار   رية اللعبة اق المنااس

ة من   منااسة شرسذلك، مكتبة معينة)أ( بلاجة الى تقديم ردمات مكتبية مميزة ومتطورة لمستميدياا وتواج

مزودي المعلومات االررين ) ( ممل المكتبات، اال تر د، البرام  التلمزيو ية يبدأ الطراان )أ( ) ( اق 

تسوي  الادمات التق يقدمو اا من أجل  سا أ بر شريلة ممكنة وا  استراتيييات معينة من أجل المنااسة. 

ررون ) ( الاصم، لتطبي    رية اللعبة البد من بناء تعتبر المكتبة )أ( العا وامد، ومزودي المعلومات اال

ممارسات وردمات استراتييية، أمدهما تسمى االستراتييية المقيدة، واألررى االستراتييية الماتلطة. اق 

مال ارتيار المكتبة االستراتييية الماتلطة سوا تتمكن من الرب  ميف ان لدياا ريارات متعددة اق 

تمكناا من الرب  على الاصم عكس لو استادمد االستراتييية المقيدة ايكون ريار  االستراتييية الماتلطة

وامد اقط، اما ايما يتعل  بالاصم الو ارتار االستراتييية المقيدة ااو يملك استراتييية أمادية وهق أيضا امد 

ية ساواة اق االستراتييالمدارد ا دارية اق   رية اللعبة ويرتكز هذا المماوه على   رية المساواة وعده الم

 لالوامدة عن طري  تاصيص ردمات لموة عن غيرها، و ذلك استاداه ) وظيمة المنمعة( لموة أررى من رال

صم ) ( من أجل  سا تلالمات بدأ عملية التلالمات بين الالعا )أ( والاتنوع أساليا وطرق الادمة وهنا ت

 تعل  باتما يات ومشاريع تعاو ية مشتر ة تنعكستساعد اق تسوي  ردمات المكتبة ورصوصا ايما يأ بر 



 
 
 

 

 

اييابياال على الطراين، واالاتراض اللتمق أن  ل المريقين سوا يعقدوا اتما يات ومشاريع بشأن تقنين وتوايع 

 يمكن عمل  لكل تلالف ملتمل. عماالادمات بالتساوي. و  رية اللعبة هنا تعكس بشكل واض  وتعبر 
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 د تكون التكتالت اليماعية من أهم المشاريع التعاو ية بين المكتبات لما لاا من عوائد ا تصادية 

من  العالمية لدياا العديدأو والوا ع ان العديد من المكتبات سواء المللية، ا  ليمية، العربية،  –ومانية جيدة 

ريع التعاو ية سواء اق تأمين الكتا والمراجع، والماارد المومدة اال ان أشار هذ  التكتالت، التكتل المشا

اليماعق اق اشترا ات  واعد المعلومات االلكترو ية، واللقيقة ان مماوه استراتييية   رية اللعبة مطب  بشكل 

( 3ضي  المكرة بشكل ادق.  مترض وجود )مما يمقد المكتبات العديد من المزايا والاصائص. ولتو متكاملغير 

مكتبات ترغا االشتراك اق ميموعة من  واعد المعلومات، مكتبة )أ(، مكتبة ) ( مكتبة )ج(. االشتراك 

( مائتان ألف دوالر، 211.111( رمسمائة ألف دوالر، ويكلف مكتبة ) ( )511.111يكلف مكتبة )أ( ) المردي

( ثما مائة ألف دوالر واق 011.111ف دوالر. وميموع ما يتم داع  )( مائة أل111.111ويكلف مكتبة )ج( )

مال تم تكوين تكتل بين المكتبات المالث على سبيل الممال مكتبة )أ( مكتبة ) ( مكتبة )ج(  د يصل اجمالق 

( ثالثمائة ألف دوالر 311.111( رمسمائة ألف دوالر بتاميض يصل الى )511.111التكلمة للمالث مكتبات )

 التالق: وا 

 تقاسم التكلمة بالمناصمة. -

 مصول أمد المكتبات على ردمات أ ل تكلمة. -

 مصول مكتبة او اثنين على مزايا أ مر بتكلمة اعلى. -

 مصول مكتبة او اثنين على ررص أ مر )بتكلمة أعلى(. -

 مصول مكتبة على  ااة االشترا ات اق  امل القواعد بمزايا أ ل وتكلمة أ ل. -

ر على  سةةةةبة عالية من النص الكامل المتات اق اشةةةةترا ات  واعد المعلومات مصةةةةول مكتبة أو أ م -

 بتكلمة أعلى.

مصةةول مكتبة او أ مر عن  سةةبة متوسةةطة من النص الكامل المتات اق اشةةترا ات  واعد المعلومات  -

 بتكلمة أ ل.

 اللصول على ردمات تماعلية بتكلمة أعلى. -

 عده اللصول على أي ردمات اضااية بتكلمة أ ل. -
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 لكذ تنوع ردماتاا وموا بتاا للمستيدات التقنية المتسارعة، يتطلا اقتسعى الكمير من المكتبات 

ون هناك ان تك والتوجاات اللديمة اق المكتبات ا ن تتطلامنااسة المكتبات المماثلة العمل بيدية من اجل 

االمعلومات والمعراة أصبلد االن سلعة وصناعة تدر مبالغ طائلة  –ت تقوه باا المكتبات مداريل واستممارا

اذ تم ادارتاا بشكل جيد واعال. من هنا  ان لزاماال على المكتبات ومتاذي القرارات العمل على البلف عن 

and  shuangliang)  نوات استممارية من اجل التسوي  الستممار المعراة من رالل مصادرها وردماتاا. ويؤ د

, p.16662004 ,others) ( من رالل بناء  موذج لن رية اللعبة أطل  علياا اللعبة التماضليةfollower-leader )

هذا النموذج على ربط االستممار بالمكتبة وتلديداال المكتبات العامة، من رالل ربط االستممار اق  يرتكز

 ات بين اللكومة والقطاع الااه بما يعرا االمكتبات بن رية اللعبة بدعم من اللكومة، و ذلك بناء شر

 ،جل تطوير اليا ا المقااق)تن يم اجتماعق(. وأشار اق هذا اليا ا ان اللكومات تداع ميزا يات ضامة من أ

والتراياق من رالل المكتبات يتطلا ذلك دعما ومسا دة من القطاع الااه  يزء من المسؤولية  ،والعلمق

تقوه اللكومة بتشييع مساهمة القطاع  الااه وسرعة تياوب  مع اللكومات وتشييعاال للقطاع –االجتماعية 

ت  ميرة تقدماا للمستممرين  إعمائام من بعض الضرائا اق االستممار دارل المكتبات مقابل تسايال الااه

وراع الاامش الربلق والمائدة المرجوة من ذلك ان اللكومات سوا تقلص من ميزا يتاا السنوية للمكتبات من 

رالل مشار ة المستممر معاا ينعكس ذلك على المكتبة من رالل )وظائف المنمعة( ميف سنالم  ان )وظائف 

ات  د تنامض وتتأثر بعامل المنمعة االجتماعية، ولكن اذا ااد معامل المنمعة االجتماعية اأن المنمعة( للمكتب

 مار دارلالقطاع الااه على االستم ط المكرة أ مر اممالال اليابان تلف)وظائف المنمعة( ستزداد ايضاال. ولتبسي

،  ذلك الااه ات الرئيسية للقطاعالمتطلباللكومة للمستممرين تاميض لبعض  المكتبات العامة مقابل ذلك تقده

ابياال يياالمتيااات األررى ينعكس ذلك االمر اايادة ايادة المنمعة االجتماعية من رالل تاميض الضرائا و

 لقطاع الااه الموائد التالية:على المكتبات.  ما يلق  ل

 ريادة الشر ات ذات األصول المالية العالية االستممار اق المكتبات. -

 القطاع الااه اق دعم المسؤولية االجتماعية.تعزيز دور  -

ااضلية درول القطاع الااه اق مشاريع استممارية دارل المكتبات يعطق صورة اييابية للقطاع  -

 الااه دارل الميتمع.

 .ات  اره استممارية  بيرة اق المكتبات ستساعد القطاع الااه التوسع اق  شاط  -
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ممردها ا ال تستطيع ب ان ميم المكتبة ومكا تا اماماتعتبر المشاريع التعاو ية من المشاريع المامة  

لى لمكتبات السيطرة عمكن االادمات متكاملة ورصوصا مع اال ميار المعلوماتق الاائل الذي ال ي  تقديم  ااة 



 
 
 

 

 

ان على المكتبات ومرا ز المعلومات استممار   رية اللعبة اق المشاريع  (p.111weerasing, 2006 ,)ذلك، واشار 

التق تقده  ةيالتعاو ية واعطق ممال اق استاالك الادمات العامة التق تقده للمواطنين و ار اا بالادمات المكتب

ا  ا تاج المي لمستميدياا ميف أشار ان استاالك الادمات العامة ) الصرا الصلق ، الميا  ( لاا بعد وامد هو

بيل بالمقابل ردمات المكتبة لاا أ مر من بعد اعلى س .و ذلك ايما يتعل  بنقل النمايات ،وتوايع  على المناال

قرار) بتلليل الموا ف التق يكون اياا صناع اليقوه صناع القرار هنا  الممال شبكة  واعد المعلومات االلكترو ية

ر اق يبدأ صناع القرا  -من البدائل، او تلديد استراتيييات ماتلطة ا مر من وامد( ياتارون من بين ميموعة 

المكتبات التماوض مول االستراتيييات الماتلطة من رالل وضع اتما يات ملزمة لليميع  بل البدء اق اللعبة 

 مصللتامل –وتسمى ) اللعبة التعاو ية ( هنا يقوه  ل صا ع  رار )العا( بتشكيل ائتالا  بل بدء اللعبة 

 الدرود المكتسبة من ذلك يمكن اييااها اق التالق: –الااصة 

 .المنااع الااصة تتكامل مع   رية اللعبة 

 .السلع العامة التق ال يستالكاا شاص وامد تؤثر على االستاالك من  بل شاص لشاص آرر 

  كسا.متواير سلعة وامدة ضمن سلع  ميرة  د تكون مميدة للبعض وغير مميدة لألررين وهذا يعتبر 

  المناسا. القرارالتنبؤ و راءة تمكير االررين يساعد  ميراال اق اتااذ 

 

أهمية ربط   رية اللعبة باالستعا ة بمصادر رارجية  (p.3, 2008and hegde zong ,)واق شأن آرر أشار 

(outsourcing من اجل ايادة الكماءة والمرو ة دارل المكتبة وبتكلمة أ ل. ميف يقومون باستممار المعلومات )

 سلعة يتم تداولاا اق سوق المعراة، و ذلك مشار تاا اق ميتمع المعراة يتطلا ذلك تنسي  بين المكتبة 

يار  ل ااه لشرت سبا ارتميف يتم استاداه اطار   رياال للعبة متعددة األش –والمشترين للمعراة والوسطاء 

ارد لمشار ة المعراة رغم ا   ينتمق للمكتبة. اال ان ثقااتام ال تشيع على تبادل المعراة ومشار تاا مما يكون 

لتق والمعارا ا ،العديد من الماارات تمتلكعالة على المكتبة وعلى العكس لو تم االستعا ة بمصادر رارجية 

رد المااواالستلواذ، واالتمتة التعاو ية،  ذا  ومقنع اق عملياتيمكن تروي  سلعة المعلومات بشكل ج

 .اللر والوصول ،المشتر ة، واللم 

يكون اي  امين المكتبة ومزودي الادمة  اثنان موذجا لالعبين  (p.4bridges,2004 ,)واق هذا الشأن ا ترت 

االجراء من اجل و ،القرارواتااذ  ه امين المكتبة أسلو  المالم ة، التوجي للمكتبة رصمان، ميف يستاد

التعرا أ مر على امتياجات وسلوك المستميدين من رالل المقة ان المعلومة سلعة اجتماعية وا تصادية، وان 

واجاة هذ  السلعة هق المكتبات، بينما يرى مزودي الادمة )التلمزيون، اال تر د( ا ام االررين واجاة 

ة ومزودي الادمة، الكل يرغا اق تطوير وتسوي  منتي  من اجل  سا للمعلومة. تبدأ المنااسة بين المكتب

أ بر شريلة ممكنة من الميتمع وأاضل رطة تتبعاا  ل جاة متنااسة تعتمد على الاطة المعتمدة من المنااس 

ان ياتار  ل منااس الليم األ سا، واالستراتييية المناسبة لي ل  ادراال على المنااسة. اق  ييااالرر، ميف 

 ذا السياق اأن تبنق أسلو    رية اللعبة يساعد  ميرا اق تقييم المو ف. ه



 
 
 

 

 

و  راال لقوة المنااس  د تلتاج المكتبة التر يز على المكتبات المرعية التابعة لاا لتروي  ردماتاا مع االمتماظ 

 ذلك  لميا ق،الملتوى ا تقديم كسا المكتبات اللعبة علياارل المكتبة الرئيسية، ومن اجل ان تبقوتاا دا

اال تر د الميا ق، وتقديم الوصول اللر عن بعد، وتواير بعض االشترا ات اق الموا ع االلكترو ية من أجل 

اللصول على ملتوى ممصل، لذا من األهمية االستعا ة بمصادر رارجية يملكون الابرة والممارسة لتسوي  

المكتبات لدياا ربرة جيدة اق المياالت التعاو ية ردمات المكتبة بشكل مبار وجذا ،  ما ييا أن ال  يمل ان 

يمكن استممار  اق تكتالت لصاللاا من اجل اعطاء  تائ  جيدة تعتبر الى مد ما مكااأة اق مال عده  درتاا 

لذا اأن الادا الناائق للمكتبة هو ايادة عدد المستادمين الى اللد األ صى  –الاا بشكل مشترك متلسين أع

ادمين أو متى عدد الموارد التق استادمد، وهذا االمر يعكس جلياال تع يم االستمادة من سواء بعدد المست

 الميموعات المكتبة.

 

 التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق نظرية اللعبة في المكتبات 1/1

 ماا.يا اا تقنية  اشوة تلتاج الى جاد وو د من اجل ترسيخ مماه -

 بأهمية العمل التعاو ق المشترك يلق   يات   رية اللعبة.ايمان متاذ القرارات اق المكتبات  -

 غيا  ثقااة   رية اللعبة بين العاملين اق ميال المكتبات. -

 صةةةةةور الاطط االسةةةةةتراتييية والتنميذية بإدراج النماذج والتطبيقات والممارسةةةةةات التق تعتمد اياا  -

 المكتبات على   رية اللعبة.

 الن ريات بالية التعقيد والصعوبة اق التعامل معاا.تعتبر   رية اللعبة من المماهيم و -

 غيا  التشريعات المن مة لن رية اللعبة تعي  استاداماا. -

 .األسلو  العلمقاق أميان  ميرة ال تلتكم   رية اللعبة الى الوا عية وال  -

ياع ضةةة د تكون االسةةةتراتيييات التق يتبعاا المنااسةةةون تؤدي الى سةةةلسةةةلة ال ااية لاا مما يؤدي الى  -

 الو د والياد.

 

 النتائج والتوصيات

 اقد توصل البامف –ميال الدراسة  –بناء على ما تم استعراض  من رالل ا  تاج المكري المرصود  -

 الى النتائ  التالية:

 تعتبر   رية اللعبة من الن ريات التق درلد مع م العلوه. -

 مماهمياال بالغ التعقيد والصعوبة.أهمية التعرا على   رية اللعبة بعم  باعتبارها موضوعاال  -

تعتبر   رية اللعبة وسةةةةيلة من وسةةةةائل التلليل الرياضةةةةق، تعتمد على الاواراميات واالمصةةةةاء،  -

 وبرام  ماسوبية، وأ  مة الذ اء االصطناعق.



 
 
 

 

 

العةةديةةد من ميةةاالت الليةةاة، ممةةل الميةةال الصةةةةةةلق، االجتمةةاعق،  علىيتم تطبي    ريةةة اللعبةةة  -

 الصناعق، المصراق، التسوي  وغيرها من المياالت األررى. اال تصادي، السياسق،

 تلعا   رية اللعبة دوراال هاما وميويا اق اتااذ القرار. -

ر األممل االسةةتمما واسةةتممارهايتلتم على متاذي القرارات اق المكتبات التعرا أ مر على الن رية  -

 اق وظائف المكتبة.

 كتبات اذا أمسن استياللاا بشكل جيد.تساعد   رية اللعبة اق تقليص النمقات اق الم -

تعتبر المشةةةةةةاريع التعةاو ية، والتلالمات، والتكتالت أمد أهم الممارسةةةةةةات التق يمكن تطبي    رية  -

 اللعبة من راللاا.

 االستراتييق والرؤية المستقبلية للمكتبات تبنئ عن طري    رية اللعبة. يطالتاط -

 ان تناياا المكتبات اق راع الكماءة المالية وتقليص تعتبر وظائف المنمعة من األسةةةةةةاليا التق ييا -

 النمقات.

 

يقترت البامف عدة توصيات تعزا مماوه  .الياا الدراسة دمن رالل النتائ  التق توصل

   رية اللعبة اق المكتبات، ويمكن اييااها اق العناصر التالية:

 .تعزيز مماوه   رية األلعا  لمتاذي وصناع القرارات اق المكتبات -

تقديم دورات تعريمية وتأهيلية لمنسوبق المكتبات عن   رية اللعبة و يمية استاداماا اق الممارسات  -

 المكتبية.

بناء  نوات تعاو ية بين المكتبات ومزودي الادمات المعلوماتية من أجل ربط الن رية بالادمات  -

 والممارسات المكتبية وتلويلاا الى وا ع مقيقق.

  رية اللعبة واستاداماا اق األ شطة التعاو ية، والتكتالت اليماعية وتعزيز العمل على ترسيخ  -

 مماوه وظائف المنمعة من أجل تقسيم المصال  المشتر ة بين اليميع.
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