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  المستخلص

  

تناولت هذه الدراسة موضوع الرقمنة في المكتبات الجامعية، حيث بحثت في شقها النظري في 
وحاولت الدراسة ان تؤسس لخلفية نظرية كافية وشاملة تكون " الرقمنة"الجوانب العامة والخاصة لتقنية 

  .أرضية خصبة لإللمام بالجوانب األساسية لهذه التقنية

المكتبة "حث تطبيق هذه التكنولوجية في الميدان، من خالل دراسة حالة كما حاولت الدراسة ب
التي كانت لها مبادرات لتوطين واستثمار خدمات و" الجامعية لجامعة الجزائر بن يوسف بن خدة

تكنولوجية الرقمنة خاصة، وتكنولوجية المعلومات بصفة عامة، وأظهرت الدراسة أن التعامل مع هذه 
س باألمر الهين وال اليسير خاصة في ظل ضبابية وضعف المخزون الوطني ونقص الحلول التقنية لي

تجربته في استقدام هذه الحلول، ورغم هذا فإن عينة الدراسة قد عملت على استثمار تكنولوجية الرقمنة 
وهذا في ظل عدم توفر  المناخ المناسب " جزائريات"من المستوى الثالث، وهو ما تجسد في مشروع 

  .يل هذه المشاريعلتفع

كما خلصت الدراسة بمجموعة من النتائج، واستطالع بعض اآلفاق واالقتراحات الالزمة 
  .  لتوطين هذه المشاريع مستقبالً

  

  : الكلمات الدالة

  الرقمنة؛ تكنولوجيا المعلومات؛ المكتبة الجامعية؛ جامعة الجزائر، علم المكتبات



Résumé  

 

’objet de cette étude porte sur le sujet de la numérisation et de son 
utilisation dans les bibliothèques universitaires. La partie théorique 

été réservé pour les aspects généraux relatifs à la numérisation, tout on essayant 
de mettre une sorte de plateforme qui pourra servir comme un point de départ 
pour d’autres recherches. 

La partie pratique consacrée à l’application de cette technologie on 
étudiant le cas de la Bibliothèque Universitaire Centrale qui a essayé de mettre 
en œuvre cette technologie numérique. 

Cette étude nous a permet de tirer une conclusion, que l’utilisation de ces 
solutions numérique n’est pas une chose facile, vu le manque d’expérience dans 
ce domaine, et malgré tous cela la Bibliothèque Universitaire Centrale a pu 
effectué une numérisation appelé « troisième nivaux » dans le projet 
« Djazairiates ». 

Enfin l’étude à présenter quelques solutions et certaines perspectives 
jugées nécessaire à l’instauration de ce projet dans le temps à venir.  

 

Mots clés :  

Numérisation ; TIC ; Bibliothèque universitaire ; université d’Alger ; 
bibliothéconomie 
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Abstract : 
 
 
 

he subject-matter of this study is “Digitalization” and its use in the 
university libraries. The theorical part focuses on the general and 

special aspects related to “Digitalization”, furthermore, it tries to make kind of 
base which can be considered as a starting point for other researches.  

 
The study, in its practical part, focuses on the use of this technology in the 

domain, taking the University Library (ALGIERS UNIVERSITY) as an 
example, for the fact that this library tried to work with this numerical 
technology. 

 
This study shows that the use of these numerical solutions is not easy 

because of lack of experience in this domain. Although that , the University 
Library could make digitalization called “third level” within the project 
“Djazairiates”.  

 
 In conclusion, the study presents some solutions, views and suggestions 

needed in establishing this project in the future. 
 
Key–word: 
 
Digitalization, TIC ; Academic library ; Algiers university ; Librarianship  
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لقد شكّلت الكثير من القضايا المعاصرة، والظواهر ذات التأثير الواسع في بيئة المجتمع، محور 
الدراسات واالهتمامات العلمية واألكاديمية، وبرزت حتى كمحاور مهمة في أجندة الخطط التنموية 

 مما يعني أنه ال ومجتمع المعلومات الذي نعيش الكثير من حيثياته أصبح جزء من حياتنا،. والسياسية
يمكن أن ننظر إليه بنظرة متساهلة وعابرة، ذلك أنه يفرض علينا قـيماً أخرى بديلة، يستوجب الفعل 
أن نستجليه ونحدق النظر فيه وتثبيته بصورة يجعل من المؤثرات المتفاعلة في المجتمع تُـفهم على 

 الجلية لمجتمع األلفية الثالثة المتفقة على أصلها وبالمسببات التي كونتها وتدفعها، فمن خالل التطورات
أن هذا العصر عصر التقنية والتكنولوجيات المتطورة، يكون األمر قد اتضح جلياً أن األشياء التي 

  .تتغير فيه ال تصنع نفسها بنفسها، وإنما من ورائها ديناميات وميكانيزمات تصنعها

لتطور البشري والتغيير االجتماعي في مختلف إن التقنية بهذا تكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً با
مظاهره أيما ارتباط، وبواسطة المعلومة المتغيرة والمتنوعة في خصوصيتها العلمية والعملية، برزت 

اإلنسان والتقنية عامالً مهماً في التغيير االجتماعي، وبالتالي في خدمات المكتبات والمستفيدين منها، 
صنوعاته في تغيير أحواله، وفي تكييف أوضاعه بحسب تنبؤاته بإمكانه أن يوظّف تقنياته وم

  .ومتطلباته

إن اإلنسان الذي كان يسجل رموزه على الحجر قديماً، هو اليوم يسجـل رموزه على رقائق 
صناعية مستخلصة من الحجر أيضاً، ولكن بطريقة مختلفة تماماً، والفرق يكمن في أن الدوائر 

لى أن تحّل محّل اإلنسان نفسه من خالل محاكاة خصائصه التي يتفرد بها، اإللكترونية أصبحت تتجه إ
، فهي اليوم أصغر حجماً وأكبر سعة وعلماً وأكبر "ذاتيته ووعيه"وتحاول إلى حد ما من أن تسلب منه 

ذكاء عمالً، وأحد.  

نها كمؤسسة توثيقية تعد المكتبات مجاًل وميداناً رحباً الكتشاف عالقة المعلومة والقارئ، بحكم أ
وجدت ألجل خدمة مجتمع القراء الذي يكونها ويعيش في فلكها وال عبرة هنا بالمسافة والقرب، 
وهؤالء القراء تتحكم فيهم وتربطهم عالقات اجتماعية وثقافية منتظمة في أنساق وأنماط مهيكلة، 

كم فيها عدة تفاعالت ومؤثرات، مما التي تتولد في هذه المجتمع تتح) المعرفية(وبالتالي فإن الحاجات 
) المتزايدة(يستوجب على المكتبات من التواءم والتوافق والسير بانسجام مع هذه الرغبات المعرفية 

  .بتوظيف التكنولوجيا والتقنية التي تسهم في تلبية هذه الرغبات

1 
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وج للنظام االجتماعي  كمنتللرقمـنةإننا من خالل هذه الدراسة إذ نعمل على توصيف النظام التقني 
البشري عموماً، وكتوجه يزداد يوماً بعد يوم في مكتباتنا كخطوة مرحلية اقتضتها المعطيات 

البناء "والمتغيرات المتسارعة، فإن هذا البحث يسعى إلى أن تكون هذه الحلول التقنية لبنة في صرح 
) وهم أفراد هذا المجتمع(اد المستفيدين لمؤسساتنا التوثيقية والمعلوماتية، وفرصة سانحة إلمد" المعرفي

بالمعرفة الالزمة والمناسبة والبنّاءة، سعياً إلى بناء المخزون المعرفي الكافي للكادر الجامعي 
الجزائري، والذي سيوظّفه في قيادة عجلة التنمية، من جهة، ومن جهة أخرى سعياً إلى درء أسباب 

  . الحلول التقنيةأثناء التعامل مع هذه" الفشل غير المبرر"

إن تتبع التغيرات التي تنشط هنا وهناك في محيط مؤسساتنا التوثيقية والمعلوماتية، أو حتى في هيكلها 
 نالوظيفي الداخلي، غالباً ما تكون مرتبطة بالتغيرات السياسية، أو أن أحدا من المسئولين السياسيي

هذا االهتمام ناتجا عن إيمان فعلى بأهمية أظهر اهتماما نحو هذا النوع من التغيير، وسواء أكان 
 في حياة الشعوب، أو عن رغبة في التغيير الشكلي، فمن )1(المكتبات، ككائن حي كما يدعي رانجاناثان

هنا يمكن أن يحوز في أنفسنا أن نبحث ما إذا كان تعاملنا عبارة عن ردات فعل أم أنها حركات تنمو 
  .  أو للبالد عامة) للمعلومات(السياسة العامة عن سلوك واعي مدروس ومكتوب ضمن 

هذا المتغير الثابت عبر الزمان والمكان، حيث فرض " التغيير"إننا اليوم أمام تحدي اسمه 
أولوياته في حياتنا كلها، وفي مؤسساتنا التوثيقية والمعلوماتية بصفة خاصة، باعتبارها جزءاً من 

ارون بين مستويين من التغيير، مستوى أفقي يتعلق بهيئة المكتبة كينونتنا االجتماعية، وإننا اليوم مخت
وحالتها الحالية، وتغيير على مستوى رأسي يتعلق بالتحوالت التي طرأت على مؤسسة المكتبات منذ 

فإننا نكون اليوم أمام فرصة استكشاف الواقع الذي نهدف من خالله إلى ضبط . بداية التاريخ حتى اليوم
ن ثم مراقبته، وبعدها رسم آفاق المستقبل في ضوء تركيبتنا الثقافية واالجتماعية إيقاع تطوره وم

  .ومقدرتنا االقتصادية ونظامنا السياسي

في وخاتمة،  ،مقدمة وخمسة فصولجاءت خطة الدراسة في ولمعالجة هذا الموضوع فقد 
 إلى أهمية الموضوع للدراسة، حيث تطرقنا فيه  اإلطـار المفاهيـمي والمنهـجيالبداية وضحنا

وأهدافه، أسباب اختيار الموضوع، وطرح إشكالية الدراسة وتساؤالتها، باإلضافة إلى الدراسات التي 
  .تناولت الموضوع من قريب أو من بعيد

 حاولنا أن نرسم ونبين مبادئ ومتغيرات البيئة )محيط تكنولوجيا المعلومات(الفصل األول 
مة عامة لمحركات تكنولوجيا المعلومات، ثم التطرق إلى واقع تكنولوجيا الرقمية الجديدة من خالل مقد

                                                 

 –. المكتبة كائن حي متنام"في فلسفة علم المكتبات حول أوهام المسرح وقاعدة رانجاناثان  أطروحة نقدية. عبد الهادي، زين)1(
 : متاح في– .2007.05.02تاريخ اإلتاحة 

[En line] http://drzain.net/data/write/scince/libr/libraryphelos.doc 
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المعلومات في الجزائر بصفة عامة حتى يتضح التقدم الحاصل على مستوى الفهم والتجسيد معاً، 
  .وبالتالي توضيح أحد المتغيرات األساسية في توضيح العالقة بين النظام الوظيفي والتقنية

 في هذا الفصل )ة النظرية لتكنولوجية الرقمنة في المكتبات الجامعيةالخلفي: (الفصل الثاني
سنحاول إبراز عنصرين أساسيين يتمثل األول في إبراز الخلفية النظرية والمفاهيمية لهذه التقنية وطرق 
السيطرة الفكرية على كنياتها، والعنصر الثاني حاولنا إن نبين اتجاهات هذه التقنية في المكتبات 

عية الجزائرية واألبعاد التي اعتمد عليها في توطينها وتجسيدها في الواقع باعتبارها واقع الجام
  .سوسيومهني واجتماعي جديد في أجندة خدمات المكتبات الجامعية

 حيث )الجوانب الفنية والتقنية لتكنولوجية الرقمنة في المكتبات الجامعية(الفصل الثالث 
 التقنيات إلىاصر الفنية لخطة قيادة المشروع الرقمي، باإلضافة  تبيان العنإلىخصصنا هذا الفصل 

التي تضطجع عليها تكنولوجية الرقمنة، بما يضمن الحقا إنشاء مجموعات رقمية تنسجم في شموليتها 
  .المادية وبنيتها الفكرية، لتتناغم مع البيئة التقليدية التي اعتاد عليها المستفيد

 متغيري الجامعة إلىتطرقنا في العنصر األول ) تبة الجامعيةالجامعة والمك(الفصل الرابع 

 لكون أن المكتبة الجامعية وجدت لغرض خدمة مجتمع الطالّب واألساتذة والعمال والمكتبة الجامعية
إلى إبراز السياق ) الجامعة والمكتبة(ومختلف الفاعلين فيها، فإن هذا الفصل يبحث من خالل متغيريه 

ين المتغيرين واللذان يكونان الدافع األول واألخير نحو التفكير في رسم الخطط التنظيمي القائم ب
  .واالستراتيجيات المناسبة للحفاظ على النظام القائم بينهما وسعيا إلى تحقيق المردودية المرجوة منهما

عينة محل حيث تطرقنا في المحور األول منه إلى ال) الدراسة الميدانية(الفصل الخامس 
 اإلمكانيات التي تتوفر عليها إلىة والمتمثلة في المكتبة المركزية لجامعة الجزائر، تطرقنا فيه الدراس

  .المكتبة، من أجل وضع الموضوع في سياقه الموضوعي

 نلم بكل تفاصيل أن تجربة المكتبة المركزية بالتفصيل، وحاولنا إلى تطرقنا المحور الثانيوفي 
ي لسيرورة مثل هذه التجارب في مكتباتنا، واكتشاف واقع مكتباتنا في التجربة، من أجل رسم محناً بيان

كما نسعى إلى تبيان طبيعة العمل وكيفيات التوطين، مع استكشاف " التكنولوجيات الحديثة"مجال 
  .مواطن النجاح وزالت الفشل إن وجدت

ل تحليل دليل  من خالالثالثفي هذا الفصل في العنصر وآفاقها نتائج الدراسة كما تم تضمين 
 أعضاء المشروع، ومحاولة استكشاف الوضعية الحالية في تعامل مكتباتنا الجامعية مع معالمقابلة 

تكنولوجيا الرقمنة، وهل هي في المستوى المطلوب بالنظر إلى التحديات التي تفرضها البيئة العالمية، 
وضوعيا وفي سياق مدروس، أم مجرد ونحاول أن نبرز ما إذا كان التعامل مع هذه التقنية منهجياً وم
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ومن ثم سنحاول رسم أبعاد وآفاق هذه . ردات فعل ال تعدو أن تكون مجرد تقليد وموضة عرضية
  .التقنية في مكتباتنا مستقبالً من أجل ترشيد القوى وتسريع وتيرة المردودية الفكرية

اً أخرى للدراسة والبحث في وفي األخير خاتمة مجمل فيها أهم توصل إليه البحث فاتحاً آفاق
  .مجال تعاملنا مع هذه الحلول التكنولوجية
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  : مشكـلة الدراسـة-1

إن التقدم والتطور الحاصل في ميادين شتى ومختلفة، لم يكن أبداً طفرة اجتماعية، وال حلقات 
سجامات وتفاعالت تكنولوجية عشوائية عرضية مفاجئة، وإنما هي في الحقيقة عبارة عن تالحمات وان

ومن ثم ال يخفى على مهتم من أن وحدات التوثيق والمكتبات . متعددة بين أكثر من عامل ومؤثّر
من بين المؤسسات االجتماعية التي ساهمت على مدار التاريخ الطويل ) كمعامل مؤثّر(والمعلومات 

تبعاً لطبيعة كل مرحلة، وكذا في للبشرية، في البحث وحفظ وإتاحة موارد المعرفة المتعددة والمختلفة 
البناء السليم للمنظومة المعرفية وتشييداً للتحضر والتقدم العلمي والتقني، باعتبارها الراعي والحافظ 

  .لإلنتاج الفكري والعلمي

لكن، ومع تزايد اإلنتاج الفكري العالمي أصبحت هذه الوحدات أمام تحدي أكبر وواجب أكثر 
أو " التخمة الوثائقية"خاصة أمام " الشمولية والدقة"ة تحقيق العالقة الطردية بين إلحاحاً تمثل في كيفي

توظيف تقنية اء  من جر15االنفجار الوثائقي، الذي تلى اختراع غوتنمبورغ في منتصف القرن الـ
الطباعة بالحروف المتحركة، وبالتالي تسريع وتيرة الكم وتجاوز إشكالية نقص النسخ خاصة في ظل 

بحيث وجدت المكتبات نفسها أمام تحدي صعوبة الرقابة التي مارستها الكنيسة على العلم بصفة عامة، 
تحقيق الشمولية في حصر اإلنتاج الفكري الهائل، بالموازاة مع الدقة التي باتت تفرضها طبيعة البحث 

  .والباحث المعاصر

يب في حجم المعلومات المتدفقة عبر أمام هذه الحاجات المتزايدة بالموازاة مع التزايد الره
وما صاحب هذه المرحلة من تاريخ تطور المكتبات، ومن االهتمام الكبير بعمليات أنحاء العالم، 

 جاءت ، فيها"العلـبة السـوداء"الحوسبة أو األتمتة أو التألية التي وفّرت وسهلت الكثير من إجراءات 
باعتبارها مّؤثر أساسي في النسيج االقتصادي ) الخصوصب(في المكتبات الجامعية " الرقمنة"مبادرات 
 إلى موقعها اإلستراتيجي بإشرافها على -أيضاً– وبالنظر عي والثقافي وحتى السياسي للبالد،واالجتما

  . التكوين الجامعي إلطارات المستقبل

طلوبة، وبإعتبار أن الغاية األسمى للمكتبات هي خدمة جميع فئات المستفيدين وبالكيفيات الم
بالموازاة مع التطور السريع في منظومة وتركيبة اإلنسان المعاصر والذي يبحث دائماً على األهم من 
المهم وبالسرعة المرغوب فيها، وبالتالي فإن المستفيدين باتوا يفرضون مبدأين األول على مستوى 

 في خضم الدقة المطلوبة ، وقد تكون المكتبات)1(المجموعات، والثاني على مستوى كفاءة المتخصصين
في المجموعات والسرعة المرغوب فيها لدى األمناء، إرهاص مباشر ببروز مصادر المعلومات من 

" الثانية"ثم المصادر من الدرجة الثالثة كمحاولة للسيطرة على .. الدرجة الثانية كاألدلة والببليوغرافيات
والدقة والشمولية التي تتطلبها مرافق في ظل عجزها عن التوفيق بين اإلنتاج الفكري من جهة 

                                                 
  .مرجع سابق. ، زينعبد الهادي)1(
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 التوجه أنما يعني ) 1(. المعلومات من جهة ثانية، محاولة لتقليص الفجوة الزمنية بين الباحث والمعلومة
  . نحو استثمار الرقمنة في اإلجابة على هذه الحاجيات مطلباً ملحاً في الوقت الراهن

الجامعية بوجه خاص قد تأثرت بهذا المناخ وقد رأينا من خالل بعض الدراسات أن المكتبات 
المتفاعل والمتداخل، باعتبارها جزء فاعل ومّؤثر في النسيج االقتصادي واالجتماعي والثقافي وحتى 

 إلى موقعها اإلستراتيجي بإشرافها على التكوين الجامعي إلطارات -أيضاً–وبالنظر . السياسي للبالد
واكبة الركب والسياق الطبيعي للتكنولوجيا، رغم النقائص الكثيرة فكانت مبادرات مشجعة لم. المستقبل

 –على وجود هذه المشاكل–والمتكررة أثناء عملية التوطين والتنصيب، ورغم شبه اإلجماع العلمي 
الذي عقّلته التحقيقات العملية والدراسات األكاديمية النظرية والميدانية والتي ألّحت بشدة على العمل 

ذه البحوث واقتراحاتها، إالّ أن االستفادة منها تبقى بعيدة، بالنظر إلى غياب سياسة وطنية بخالصات ه
لإلعالم العلمي والتقني " شبكة"ناجعة في مجال تثمين هذه البحوث وخالصاتها وإلى ضعف فعالية 

بشرية باإلضافة إلى الصعوبات والعراقيل التنظيمية، ونقص الكوادر ال. ومخابر البحث بالجامعات
  . )2(عدم كفاية الموارد الماليةكذا وووجود مهارات في عطالة وبطالة الكافية والمالئمة، 

ومن بين التحديات التي رسمت في أجندة المكتبات بصفة عامة والجامعية بخاصة، هي 
رها  وتوفيرها للمستفيدين من أجل االستفادة منها واستثما"اإلتاحة المباشرة والالمشروطة للمعلومات"

في بناء التنمية الشاملة المنشودة، مع اعتبار أن الوصول إلى المعلومات حقّ تكفله دساتير العالم 
  .)3(ونصوص حقوق اإلنسان

وفي ظل هذه المتغيرات تكون المكتبات الجامعية الجزائرية غير بعيدة عن هذا المحيط ذو 
ط واالستراتيجيات الهادفة إلى تحصيل الحركية التكنولوجية المتسارعة، من خالل اعتمادها على الخط

 "تجارب"و" مبادرات" فكانت بذلك ،هذه اإلتاحات واالستفادة منها بقدر ما تقتضي بها الحاجة والظروف
كمحاولة منها للتقرب ومحاولة استثمار هذه التقنية ) الجامعية(فردية وحرة من طرف بعض المكتبات 
ي وكحتمية سوسيومهنية مفروضة على المكتبات التعامل بها في كواقع يفرضه الواقع التكنولوجي العالم

 أنها تبقى في سيرورتها غير القارة خطوة إالّومهما قيل عن هذه المبادرات والتجارب . خدمة روادها
  . بما يتالءم ومستجدات محيطهدنحو خدمة المستفي

                                                 
 وقائع الندوة العربية السادسة للمعلومات – .ماهيتها وأهميتها: مصادر المعلومات من الدرجة الثالثة . صباح رحيمة، محسن ) 1(

  . 327-309 ص – .1996مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، : تونس –.لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات 

                  .2002، .]ن.د] : [الجزائر [– .الواقع الحالي وآفاق المستقبل: تألية المكتبات الجامعية الجزائرية . حكيم بن أولمغار )2(
  . رسالة ماجستير، قسم علم المكتبات والتوثيق، جامعة الجزائر–

  115. ص

  .153.  ص-.2004مركز الخليج لألبحاث، :  دبي-.البعد االستراتيجي للمعرفة. سلمان رشيد سلمان) 3(
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 تلبية االحتياجات وفق  القائم على"منطـق النشـر"ونلمس هذا التحول من خالل تطور مفهوم 
الدراسة المتأنية لطلبات المستفيدين ودراستها جيدا من أجل تلبيتها على أحسن وجه، إلى مفهوم 

 القائم على إمداد المستفيد بكم هائل من المعلومات والوثائق، حيث تكون له الحرية "منطـق الخضـم"
  )1(.في اختيار وانتقاء ما شاء

              "الـرقمـنة"ات إلى محاولة االستفادة من إتاحات تكنولوجية واليوم تتجه هذه المكتب
La Numérisationحيث -ولو مرحلياً– وتشجعه في فرض هذا المنطق )2( كحل يمكن أن تلجأ إليه 

يتجلى هذا االتجاه في ظل تزايد االهتمامات وتنوعها وتعددها وتداخلها لدى اإلنسان المعاصر مع 
  . السرعة الالزمة في توفير هذه االحتياجات -طبعا–مراعاة 

الوسيلة هي " التي لخصها في اعتبار أن "ماكلوهان"رؤى صادقة لنظرية " الظاهرة"وقد تكون هذه      
فإذا كانت الرقمنة كوسيلة تكنولوجية توفر الكثير من الخدمات واالتاحات للمجتمع، فإنها بذلك " الرسالة

 يعني أن المكتبات الرقمية كمنتوج مباشر لتكنولوجية الرقمنة، ونتيجة مما. )3(تحمل خصائص الرسالة
  )4(للتحول الرقمي تكون البديل الذي يمكن أن يمتص احتياجات المستفيدين من الخدمات المعلوماتية

  :لهذا، ومن هذا المنطلق يمكن طرح إشكالية هذه الدراسة كما يلي

  الجزائرية، وكيف يمكن تصور مستقبلها؟ما هو واقع الرقمنة في المكتبات الجامعية 

  :هذا وتندرج تحت هذه اإلشكالية العامة عدة تساؤالت فرعية، كاآلتي

 ما هو واقـع الرقمـنة في المكتـبة الجامعـية الجزائـرية؟ �

هل الشروط التقنية، المادية، المالية والبشرية في المكتبات الجامعية الجزائرية، كافية لتطبيق  �
 الرقمنة؟تكنولوجية 

 هل هناك إستراتيجية وطنية تهتم باستثمار تكنولوجيا المعلومات في المكتبات؟ �

�  جديداً يستجيب لرغبات المستفيدين من المعرفة؟ وهل يمكن " اجتماعياً"مطلبا " الرقمنة"هل تعد
 اعتبارها خياراً إستراتيجيا في بيئة مكتباتنا الحديثة ؟

                                                 
(1) Dominique Peignet, « La bibliothèque entre mutation de l’offre et mutation de la demande », 
BBF,  2001, t. 46, n° 4, p. 10-17.-  

[en ligne]  http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/pdf/bbf-2001-4/02-peignet.pdf  Consulté le 21 avril 2007  

  9ص -  .2005مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، :  عمان - .المكتبات الرقمية وتقنية الوسائط المتعددة. مجبل الزم المالكي ) 2(

(3) Livre virtuel ou codex numérique ?: Les nouveaux prétendants .- BBF, 2000, n° 6, p. 17-22 
[en ligne]  http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/pdf/bbf-2000-6/02-vandendorpe.pdf Consulté le 21 avril 
2007   

(4) Claudine Belayche . La fin du catalogage ?! :La question des accès.  

[En ligne] http://netx.u-paris10.fr/mediadix/archivesje/belaycheweb.pdf .–  Consulté le 21 avril 2007   
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 : الفرضــيات-2

 .اوالت لالستفادة من تكنولوجية الرقمنةهناك مبادرات ومح �

تملك المكتبات الجامعية الجزائرية الشروط التقنية، المادية، المالية والبشرية لتطبيق تكنولوجية  �
 .الرقمنة

 .هناك إشراف وتنسيق جماعي رسمي مشترك لجهود الرقمنة في المكتبات الجامعية الجزائرية �

 في المكتبات الجامعية نة في تحسين خدمات المستفيديتعد الرقمنة خياراً وحتمية سوسيومهني �
  .الجزائرية

  :منهجية الدراسة -3

إن أي عمل بشري إال ويدفعه جانبان أساسيان نحو تحقيقه في الميدان، وهما يكمالن بعضهما البعض، 
  .أال وهما الدوافع الموضوعية والذاتية

يقية الجامعية إلى دراسات وصفية نقدية في حاجة المؤسسات التوثاألسباب الموضوعية حيث تمثلت 
وتحليلية تشرح واقع التقنيات والتكنولوجيات األكثر تداوالً في محيط المكتبات الجامعية الجزائرية، 

وإلى محاولة تشخيص . في تحسين خدمات المستفيدين" الرقمنة"وخصوصا استكشاف مدى مساهمة 
لرقمنة، وإبراز حاجتنا الفعلية لهذه التكنولوجية في الوقت واقع تعامل المكتبات الجامعية الجزائرية مع ا

  . وتبيان مدى صالبة أنظمتنا التوثيقية أمام التطورات الجارية. الراهن

 في كون أن أي جهد وعمل بشري ال يمكن أن يدفع نفسه بنفسه، األسباب الذاتيةفي حين كانت 
الموضوع محل الدراسة يسير بالوتيرة فالدواعي الموضوعية وحدها غير كافية على أن تجعل من 

الطبيعية وينساق في سيرورته المنطقية العادية ويحقق القيمة المضافة المنشودة، وإنما هناك الحوافز 
" الصبر"والدوافع الذاتية التي تنبعث من روح االستكشاف والبحث واالستطالع، والتي تكون صمام 

  :فع الذاتية ما يليأمام الصعوبات والعراقيل، ومن هذه الدوا

بحكم أن مكتباتنا أصبحت بغير منأى عن التكنولوجيات الحديثة، فإنه من المهارات الجديدة  -
المطلوبة من أخصائي المكتبات، تمكّنه وإلمامه بأهم مبادئ هذه التكنولوجيا والتقنيات الحديثة 

 .التي يجري العمل بها

 .لمام باألشياء الجديدةالفضول البشري الرامي دائما إلى التمكن واإل -

 كمؤسسات علمية وثقافية وحتى سياسية، "المكتبات الجامعية الجزائرية"تتمحور هذه الدراسة حول 
وباعتبارها كيان أساسي في المخطط التنموي الشامل للبالد، وال يمكن بدونها تصور دورا رياديا 

الي فإن الجامعة والمكتبة الجامعية مجاالن وبالت. للنخبة الجامعية، وتأطيراً فعاالً للتكوين الجامعي
  . الكتشاف القيمة المضافة، التي يكون محلها المجتمع الرحب
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 على المكتبة الجامعية المركزية لجامعة الجزائر، ويرجح هذا عينة مجتمع الدراسةوقد اقتصرت 
لجزائر، من الناحية اإلدارية تُعد من النقاط المركزية المحورية في ا" الحالة"االختيار إلى كون أن هذه 

والتنظيمية وحتى التاريخية، ولكونها أنها تمثل الجغرافية المركزية للعاصمة، بالموازاة على اعتبارها 
تقع في قلب عاصمة البالد، باإلضافة إلى كون حالة الدراسة تحتمي بمحيط أكاديمي ال يقل أهمية، 

 مما يوفّر التغطية ،الثة لعلم المكتبات والتوثيق بالجزائربكونها يستقر بين جنباتها قسم من األقسام الث
 مجاالً خصباً لتجريب وتطبيق مبادئ وتطبيقات -بصورة معينة–الفكرية والتنظيرية الكافية، ولكونها 

 له الحظ األوفر في "الصواب المنهجي"علم المكتبات في هذه المؤسسات التوثيقية، مما يعني بذلك أن 
  .مثل هذه الحاالت

تشخيص واقع الرقمنة في المكتبات الجامعية واستشراف "وتبعاً لطبيعة موضوع الدراسة المتضمن 
 يعد أكثر منهج دراسة الحالةفإن " آفاق هذه التقنية وتطبيقاتها في مكتباتنا الجامعية في المستقبل

كما هو المناهج مالئمة في تشريح حالة بعينها، حيث يسمح بتشخيص الواقع، ورسمه وتوصيفه 
بسلبياته وإيجابياته، وبالتالي تكون الصورة الذهنية والنظرية لهذه التقنية في الميدان وتشخيصاً لألبعاد 

باعتباره أداة (التي تأخذها في الواقع المعاش، في حين يتم االعتماد على أساسيات المنهج التحليلي 
ان ومن ثم قياس العالقات القائمة بين في اختبار المعطيات المجمعة من الميد) لمنهج دراسة الحالة

جميع المتغيرات بحثاً عن الدور المستقبلي والمتوقع أدائه، وذلك توجيها وترشيداً للجهد والوقت والمال 
  .وضماناً أكثر لالستثمار األمثل وفي االنسياب المناسب ومشاركة في التنمية الشاملة للبلد

وألن الدراسة  وتحليل المحتوى، المقابلة  أداتيتماد على فقد تم االعجمع معلومات الميداننوحتى 
عبارة عن دراسة حالة للمكتبة الجامعية المركزية لجامعة الجزائر، ومحاولة التعرف على هذه 
المشاريع يكون بالتقرب من المشرفين على هذه المكتبات من جهة، ومن جهة أخرى التقرب من 

 تعد وسيلة مالئمة "المقابلة" فإن توظيف أداة ،ه المشاريعاألعضاء المشاركة هذه صياغة وتجسيد هذ
باعتبار أن أعضائها هم  المكتبات الجامعية، إدارةللتقرب أكثر على الخلفيات المتعددة والمتنوعة لدى 

مؤثري العلبة الخفية لهذه المرافق، وبإمكانهم إعطاء معلومات كافية حول خلفية موضوع حالة 
 ،رسم مخطط حول محور اهتمام السلطة اإلدارية بمثل هذه المشاريعومات يمكن الدراسة، وبهذه المعل

  .ومحاولة معرفة ما إذا كانت هناك إرادة ونية مشتركة في صياغة إستراتيجية المكتبات الجامعية

باإلضافة إلى أنه يمكن االستعانة بتقنية تحليل المحتوى في محاولة استكشاف وقراءة االهتمام الذي 
المشرع الجزائري لمثل هذه القضايا، بحثاً عن الغطاء القانوني الذي يلعب دوراً مهماً في صياغة يوليه 

  .  اإلطار الرسمي لإلستراتيجية العامة للبالد حول المعرفة والحق في المعلومات

 إلى تحقيق جملة من األهداف التي يرجى من ورائها يهــدفإن موضوع الدراسة الذي بين أيدينا، 
م الواقع الذي تعيشه مكتباتنا بصفة عامة والجامعية بالخصوص والعتبارات موضوعية كثيرة رس
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ومتعددة، والى توضيح اآلفاق التي ينبني عليها العمل المكتبي في المستقبل، وبالتالي فإن هذه الدراسة 
ل مسيرتها نحو ستوضح التوجهات القريبة والمتوسطة واإلستراتيجية للمكتبات الجامعية الجزائرية خال

ي بناء وإعداد القيادة الكفءة لمجتمع يعتمد في أدنى جزئياته على ما تملكه فتحقيق التنمية المنشودة و
  :لذلك يمكن إجمال أهم األهداف في النقاط اآلتية. وتتحكم فيه من معلومات

 الحديثة تشخيص الواقع الوطني في مجال تعامل المكتبات الجامعية الجزائرية مع التكنولوجيات -
 .سه وبإلحاح في أجندتهافباعتبارها تحدياً يفرض ن

 .إبراز الكيفية التي تتعامل بها المكتبات الجامعية عند نقل وتوطين التكنولوجيا -

إلقاء الضوء على مدى فعالية التكوين في علم المكتبات ومالءمته مع المهارات المطلوبة  -
 .توفرها في الميدان

ات الجامعية الجزائرية في حاجة ماسة إلى مثل هذه التكنولوجيات في إبراز إذا ما كانت المكتب -
 .الوقت الراهن

 .استكشاف عن قرب بعض التجارب الجزائرية فيما يخص تطبيق تكنولوجية الرقمنة -

 .التحقق من وجود اهتمام رسمي وطني لقضايا تكنولوجيا المعلومات في المكتبات -

نحو خدمات المكتبات، التي باتت تفرض منطقاً جديداً من بالنظر إلى تغير توجهات المستفيدين  -
، مما يعني أن المكتبات التقليدية "Tous, et tout de suite الكل، وفي وقت أقل"خالل معادلة 

حالً مرحليا، " تكنولوجية الرقمنة"مما يرجحّ أن تكون " التوجه"باتت غير قادرة على تحقيق هذا 
وبالتالي تهدف الدراسة إلى رسم اإلطار التقني العام لتركيبة . تلجأ إليه مرافق المعلومات

تكنولوجية الرقمنة، بما يفضي إلى توضيح إطارها االجتماعي، ومعرفة أسس االرتباط بين 
مفاهيم النظام االجتماعي وأنساقه المختلفة، بما تقدمه الرقمنة من تغيرات وتطورات في 

 .خدمات المستفيدين

 .عالت التي تحدث بين األفراد والجماعات في ظل البيئة الرقمية الجديدةمحاولة معرفة التفا -

استشراف مستقبليات هذه التقنية وأبعادها المتعددة في مجتمع ورواد المكتبات الجامعية  -
  . الجزائرية

  :           الدراسـات السابـقة -4

موضوع محّل الدراسة من خالل تبرز األهمية البالغة والكبيرة للدراسات السابقة في التمهيد لل
 تكوين إطار نظري حول البحوث والدراسات واألعمال التي تناولت الموضوع في أحد جوانبه، كما تعد
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الدراسات السابقة نوعاً من التبرير الموضوعي للموضوع محّل الدراسة، وهي حلقة لمجموعة من 
  .البحوث تحدد بدقة اإلطار العام للموضوع

الدراسات التي تم من خاللها بناء الموضوع، والحقيقة أن مثل هذه " بعض"ي نستعرض فيما يل
" بينها"ومن . الدراسات كثيرة، خاصة المنشورة في الدوريات اإللكترونية، وباللغتين العربية واألجنبية

  :في هذا السياق، كما يلي

   : الدراسات باللغة العربية-4-1

الوضع : تألية المكتبات الجامعية الجزائرية"وسومة بـ ، والم)1(دراسة حكيم أولمغار -4-1-1

حيث تناولت هذه الدراسة الواقع الحالي لمشاريع التألية في المكتبات " الحالي وآفاق المستقبل
الجامعية، وهي عبارة عن تحقيق شامل لكل المكتبات الجامعية ومكتبات المراكز الجامعية المتواجدة 

  .سألت الدراسة المحافظين الرئيسيين لهذه المكتباتعلى كامل التراب الوطني، و

  :وحاولت الدراسة أن توضح النقاط التالية

 .المعطيات الكمية للمجموعات والمستعملين �

 .وضعية التألية في هذه المكتبات �

 .الطريقة المتبعة في عملية التألية �

 .العوامل التقنية المستعملة في عملية التألية �

 .تيجي لعملية التألية في المكتبات الجامعيةوأخيرا البعد االسترا �

هذا، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج تلخص الوضع الراهن للمكتبات الجامعية الجزائرية، والمتمثلة 
 :في

 وضعف الغطاء ،غياب القيادة الرسمية لمشاريع التألية في المكتبات الجامعية بصورة واضحة �
 .التشريعي لمثل هذه المشاريع

لتنسيق والتعاون والمشاركة الجماعية في توجيه جهود التألية، وبقيت الجهود ذات غياب ا �
 .مبادرات مستقلة

تركز هذه الجهود خارج الخطة التنموية الشاملة للبلد، مما جعلها جهود مبعثرة هنا وهناك  �
 .كثيراً ما تستلم وتتبخر أمام العراقيل المتعددة

 .ارد المالية بحسب االحتياجات والحاجات الوطنيةغياب التنسيق الفعال في توجيه المو �

                                                 
  115.  ص– .مرجع سابق. حكيم بن أولمغار ) 1(
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  األسس النظرية والتطبيقات العملية: المكتبات الرقمية : )1(دراســة عماد عيسى صالح -4-1-2

، وهي في األصل المكتبات الرقمية وأسسها النظرية والتطبيقات العمليةجاءت هذه الدراسة حول 
تتكون الدراسة من مقدمة منهجية تتناول . ات بجامعة حلوانأطروحة دكتوراه في اآلداب من قسم المكتب

  . وسبعة فصول كاملة للتطرق إلى هذا الموضوع لموضوع الدراسة وحدوده وأهدافه،مدخالً

، حاول فيه الباحث فيه اختزال الجدال القائم والتداخل )تعريف منهجي: المكتبة الرقمية(الفصل األول 
، وقد حاول المؤلف أن يفرق بين هذه "المفهومية"صطلحات ذات العالقة الواقع في تحديد الفرق بين الم

  .المصلحات من خالل تتبع ميالد هذه المصطلحات في قواعد بيانات اإلنتاج الفكري

 ه لبيان أهمفقد حاول استعراض )مشروعات المكتبة الرقمية في العالم(وفي الفصل الثاني فقد خص ،
 ومحاولة تحديد المالمح ،اتحدة، كندا، إنجلترا، نيوزلندا، الصين أندونسيكالَ من تجارب الواليات الم

  .العامة لهذه المشروعات

مشروعات المكتبة الرقمية في (أما الفصل الثالث فقد جعله المؤلف للتطرق إلى تجربة بلده مصر، 

ة وواقع  وهو لب وجوهر هذه الدراسة، وفي ثنايا هذه الدراسة حاول الباحث استكشاف حال)مصر
مشروعات المكتبات الرقمية في مصر وتطورها، واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها، والبيئة  التي نمت 

تجربة ) 12(وقد ذكر الباحث زهاء . فيها، وطبيعة المؤسسات التي تبنتها، وعناصر التخطيط بينها
  .ستجدات التكنولوجيةمصرية في التعامل مع تكنولوجية الرقمنة، وأبرز مدى تفاعل هذا البلد مع م

 قدم الباحث تحليالً للخصائص )المتطلبات الفنية لنظم إدارة المجموعات الرقمية(أما الفصل الرابع 
الفنية والوظيفية لنظم المكتبات، وبين الباحث االعتبارات الواجب مراعاتها أثناء التفكير في التعامل مع 

  .عتبارات في الحسبانالتي تتطلب وضع كل اال" التقنية"هذه المشاريع 

 تناول فيه الباحث أهم القضايا المرتبطة ببناء )وظائف المكتبات الرقمية وأنشطتها(أما الفصل الخامس 
المكتبة الرقمية، مع اإلشارة إلى التأثيرات التي يطرحها هذا النوع من المكتبات على الوظائف 

  .مكتباتواإلجراءات والتقنيات  التي يتم تطبيقها في مثل هذه ال

تتطرق فيه إلى أهداف الرقمنة وتدفق عملياتها، ) الرقمنة واالختزان الرقمي(ويتناول الفصل السادس 
وأسس تقييم المجموعات، مع عرض ألهم التقنيات المستخدمة، مع عرض موجز لدوافع االختزان 

  .الرقمي وسياساته

                                                 
:  القاهرة-.؛ تقديم محمد فتحي عبد الهادي األسس النظرية والتطبيقات العملية: المكتبات الرقمية .  عماد، عيسى صالح محمد)1(

  2006الدار المصرية اللبنانية، 
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 )المقترح للمكتبات الرقمية في مصرالتنظيم الوطني (فيما تم تخصيص الفصل السابع واألخير لتصور 
حيث أشار إلى مفهوم التنظيم الوطني وأهميته، وتقييم الموارد الحالية لمصر وفرصتها في االندماج في 

  .مجتمع المعلومات

وجاءت نتائج الدراسة كدعوة إلى تنظيم المشروعات الرقمية الوطنية، وإيجاد الموارد المالئمة 
ب العاملين بتلك المشروعات وضرورة التنسيق والتنظيم على المستوى لها، مع ضرورة تأهيل وتدري

  .الوطني و تطوير المقررات الدراسية بما يتماشى مع البيئة الرقمية

وهي دراسة . المكتبات الرقمية وبعض القضايا الفكرية: )1(دراسـة عبد المجيد بوعزة -4-1-3
يل ألهم القضايا والمسائل النظرية المتعلقة بهذه منشورة بمجلة الملك الفهد الوطنية، تناولت بالتفص

حيث حاول المؤلف تبيان العوامل المؤثرة في تشكّل المكتبات الرقمية " المكتبة الرقمية"البيئة الجديدة 
 وقد حاول المؤلف أن يشير إلى ،واستجالء الظروف والمعطيات الجديدة التي يجب أخذها بالحسبان

ة التي المكونة لهذا الواقع، وبين موقع المستفيدين في هذه البيئة الجديدة، الدوافع النسقية االجتماعي
  .وتوضيح العالقة الكائنة بين المكتبة الرقمية من جهة والمستفيد من جهة أخرى

هذا، فقد حاولت الدراسة اإلجابة على الكثير من قضايا المكتبات الرقمية، حيث اعتبرت الدراسة أن 
ي أحد جوانبه يعد سلوكا اجتماعياً، وتحدثت الدراسة عن التأثيرات المتفاعلة التحول التكنولوجي ف
كما حاولت الدراسة أن تبين األبعاد الخفية " الوثيقة الرقمية"و" الوثيقة المطبوعة"والجدلية القائمة بين 

  .لهذا التحول من حيث أمن المعلومات، الخصوصية الشخصية وحقوق المؤلف وغيرها

ه الدراسة في األخير إلى أن مسألة المكتبات الرقمية من الناحية النظرية مازالـت              وقد خلصت هذ  
تطرح إشكاالً من حيث التنظير والدراسة، وينبغي أن ننظر إلى هـذا النـوع بـشيء مـن التـروي                    

ويخلص إلى أن المرحلة الحالية تقتضي عدم التسرع في         . للمكتبات " عصا سحرية "والمنطقية، فهي ليست    
  ".اآللية"مادمنا ال نتحكم بعد في " الورق"ناء عن االستغ

وسائل التكنولوجيا الحديثة ودورها في تطوير الخدمات : ")2(حافظي زهيردراسة  -4-1-4

  "أرشيف بلدية قسنطينة من األتمتة إلى الرقمنة :األرشيفية

ي تجربة في مجال تطرقت الدراسة إلى تبيان تجربة جزائرية في التحول من الحوسبة إلى الرقمنة، وه
األرشيف، حيث استعرضت الدراسة الخطوات التي مرت عليها إدارة األرشيف وتسييره على مستوى 

                                                 
،  1، ع11  مج– ."مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية" : في–. القضايا الفكرية المكتبات الرقمية وبعض. عبد المجيد بوعزة )1(
  :  متاح في– .2007.11.10   اإلتاحةتاريخ  – .2005) يوليو-فبراير(

[En ligne] http://www.kfnl.gov.sa/idarat/KFNL_JOURNAL/m11/word/4.doc      

أرشيف بلدية قسنطينة من األتمتة  : وسائل التكنولوجيا الحديثة ودورها في تطوير الخدمات األرشيفية. حافظي زهير) 2(
: متاح في   – .10.112007. اإلتاحة تاريخ -) . 2007يونيو  (13ع  -  .cybrarians journal - .إلى الرقمنة

htm.archives/13no/nalrjou/info.cybrarians.www://http    
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 وأشارت الدراسة إلى أن التحول يبدأ من التنظيم التقليدي الجيد للوثائق في لدية قسنطينة،أرشيف ب
 اآللـي في التسيير والمعالجة أنساقها المعروفة، ثم تأتي مرحلة األتمتة أو باألحرى تطبيق النظام

واإلتاحة، وتشير الدراسة إلى أهمية توفر العنصر البشري والمادي في مشاريع الرقمنة، وكذا ضرورة 
  .توفر اإلرادة لدى السلطات الرسمية

تبرز الدراسة إلى الحتمية التي فرضتها البيئة التكنولوجية الحديثة وما توفره من تسهيالت وحلول 
  .يقاً لمردودية عالية سواء في التعامل أو البحث مع الوثائق األرشيفيةهائلة، وتحق

التجربة التي تطرقت إليها الدراسة تتمثل في رقمنة الوثائق اإلدارية للحالة المدنية نظرا للطلب الكبير 
 3337الذي تشهده مصلحة الحالة المدنية بالبلدية، وبالتالي السعي إلى رقمنة هذه الوثائق والمقدرة بـ

  . شهادة1.371.350سجل و 

أن نجاح إدخال التكنولوجيات الحديثة في المؤسسات األرشيفية مرتبط بالتحضير وخلصت الدراسة إلى 
ة في وبإجراء الدراسات القاعدية المناسبة، باإلضافة إلى ضرورة وضع سياسة وطنية موحد الجيد،

المهام األرشيفية في مجال األتمتة،  مع ضرورة توحيد األعمال ومجال التسيير اآللي لألرشيف،
  . وتشجيع هذه المبادرات على أن تكون هناك إدارة مركزية تحت إشراف مركز األرشيف الوطني

  :التحول نحو المكتبة الرقمية في المؤسسات المصرفية: )1(دراسة أسماء بشير أبو لوفة -4-1-5

  .دراسة حالة لواقع مكتبة مصرف ليبيا المركزي

حيث أبرزت في  مكتبة رقمية في مكتبة مصرف ليبيا المركزي، إنشاء خطة اسة إلى رسمتطرقت الدر
 تأثير التقنيات الحديثة على تناولت الباحثة ومنهجها وتساؤالتها، ثم وأهدافهامقدمة منهجية الدراسة ال

الف رغم االخت الدراسة التعريف بالمكتبات الرقمية تالمكتبات وما تضيفه من مميزات، ثم تناول
األساسية في توطين مثل هذا النوع متطلبات الحاصل في ضبط هذا المصطلح، كما ألمحت إلى أهم ال

في التعامل مع هذه مكتبة مصرف ليبيا المركزي وقد أبرزت الدراسة تجربة ، من مرافق المعلومات
بالسرعة والدقة ألجل المتميزة " البنوك"البيئة الجديدة، وأشارت الدراسة إلى أن الحاجيات المتزايدة في 

. أن تحافظ هذه المؤسسات على الريادة في السوق، خاصة في ظل حساسيتها للمتغيرات المحيطة بها
ولكن دائما حسب .  تكون هذه المؤسسات في حاجة سريعة لمثل هذه الحلول التقنية-ربما–لذلك 

  .الدراسة أن تتم في حذر وتأني

وقد بينت الدراسة مسألة مهمة فيما يخص العنصر البشري، فهذه المشروعات ال تستوجب بالضرورة 
 يستوجب عقد دورات تدريبية على -دائما حسب الدراسة–مكتبيين يتقنون التقنية بتفاصيلها، وإنما 

                                                 
دراسة حالة لواقع مكتبة مصرف ليبيا : التحول نحو المكتبة الرقمية في المؤسسات المصرفية  . أسماء بشير أبو لويفة )1(

  :  متاح في -  .2007.12.15تاريخ اإلتاحة  -) .2005يونيو  (5 ع -  .cybrarians journal - .المركزي

[En Line] http://www.cybrarians.info/journal/no5/dlib.htm  
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النظام في أساسيات علم الحاسوب، ويبقى استشارة التقنيين في حاالت قليلة، وعند البدء في صياغة 
  .شكله البرمجي فقط

تشكّل " حركة جارفة"وفي األخير خرجت الدراسة ببيان أن التوجه نحو المجتمع الرقمي يعد بمثابة 
ويبقى نجاح الهيئات المصرفية بمدى مرونة التعامل مع هذه . من حيث استيعابها" حرجاً وظيفياً"

والذي لن يتحقق إالّ بحسن اإلفادة من المستجدات التي تساعدها في امتطاء الريادة المصرفية، 
المعلومات العلمية والتقنية والمصرفية المتدفقة عبر الوسائط الحديثة، كما أوصت الدراسة بضرورة 
األخذ في الحسبان بعض الخطوات األولية عند التفكير في صياغة مشاريع الرقمنة، كإجراء مسح 

مع إعادة هندسة تصميم إجراءات .  بها وتحليل بياناتهشامل لمقتنيات المكتبة، ودراسة النظام القائم
 باإلضافة إلى التمكّن من عملية  يتناسب والبيئة الرقمية الجديدة،العمل اإلدارية والتنظيمية والفنية بما

  .المجموعات التي سيتم تحويلها إلى الشكل الرقمي وتوفير الميزانية الكافية لتنفيذ المشروع

حيث . واقع الفجوة الرقمية:  مجتمع المعلومات في الجزائر :)1(لعوفيدراسة دليلة ا -4-1-6
تناولت الدراسة موقع الجزائر في ظل التحوالت التكنولوجية الدولية، وبينت المؤشرات التي تقف عليها 

وفق المقاييس الدولية، وقد أوضحت " مجتمع للمعلومات"الجزائر، وهي تخوض تجربتها في خلق 
ليست مضطرة إلتباع مسارات الدول المتقدمة في التعامل مع هذه التكنولوجيات "زائر  الجأنالدراسة 

 وإنما األمر يتطلب دراسة تجارب هذه الدول لتكون مفيدة في بلورة ،وال مسارات غيرها من الدول

   ."سياسات مستقلة تنبع من واقع الجزائر وتعتمد على الطاقات واإلمكانات المتوافرة فيها

في " الفجوة التشريعية"هذا التحول، من خالل سد " تأميم"لى أن الجزائر في حاجة إلى وأشارت إ
كما لفتت ... التأطير لتكنولوجيا المعلومات وترشيدها لخلق نوعا من الحماية ألجل تشجيع اإلبداع

الدراسة إلى واقع البنية التحتية الذي يبقى مقتصرا فقط على قطاع االتصاالت دون غيره من 
 ترتكز على التكوين "إستراتيجية وطنية شاملة"مما يستوجب حسب الدراسة صياغة ، مجاالتال

واالستثمار البشري وتكوين القدرات والسواعد الكفءة في استثمار منتجات الكون في دفع التنمية 
لنتائج التي  بمشاركة القطاع العام والخاص معا في هذه اإلستراتيجية، نظراً لإالّوال يتحقق هذا . المحلية
  .في البلدان المتقدمة في ظل وضوح الرؤية وشفافية المصالح" الخواص"حققها 

وخلصت الدراسة إلى أن الجزائر تالحق مجتمع المعلومات ولكن ال تواكبه، فهي تعيش فجوة رقميـة                
رة تكنولوجية، تشريعية، إحصائية، تستغرق مسافة زمنية معتب      : مركبة ومتشعبة تبدو كفجوة الفجوات      

مع أن الغرب يتحدث عن الفجـوة الرقميـة         " فجوة من المستوى األول   "لسدها، وبينت أننا مازلنا في      
  !.المضاعفة

                                                 
مذكرة ماجستير،  –.  2007، ].ن.د[: ]الجزائر[ - .واقع الفجوة الرقمية: مجتمع المعلومات في الجزائر . دليلة العوفي )  1(

  .قسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر
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  ".التخطيط  نحو إنشاء مكتبة إلكترونية أكاديمية: ")1(دراسة سليمان بن صالح العقال -4-1-7

المفهوم والنشأة جاءت دراسة سليمان بن صالح العقال لتناقش المكتبة اإللكترونية من حيث 
والتطور واألهمية والمكونات األساسية والمتطلبات البشرية والمادية، سعيا للتوصل إلى نتائج من شأنها 
اقتراح التخطيط العلمي إلنشاء مكتبة إلكترونية نموذجية شاملة بالمكتبات األكاديمية، لسد الحاجات 

والطالب والموظفين، ودعم العملية التعليمية المعلوماتية للمجتمع األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس 
وقد اشتملت الدراسة على أربعة محاور . السيما برامج التعليم عن بعد والبرامج البحثية واالستشارية

مقدمة، اإلطار النظري،  التخطيط المقترح إلنشاء المكتبة اإللكترونية وفي األخير خاتمة : أساسية هي
  . وتوصيات

يضا إلى أنه رغم التطور الهائل الذي حدث في مجال المكتبات ونتج عنه وأشارت الدراسات أ
مشروعات عديدة لبناء مكتبات إلكترونية إال أن البعض يرى أن صورتها لم تكتمل بعد أي أنها ما 

وقد . تزال في مرحلة التكوين، والدليل على ذلك أنه ال توجد حتى اآلن مكتبة رقمية عربية كاملة
 إلى المشكلة الحقيقية في صياغة برامج المكتبات الرقمية يعود باألساس إلى عدم تمكننا أشارت الدراسة

  ."خطة عمل فعالة إلنشاء المكتبة الرقمية"من صياغة 

وخلصت في األخير إلى عرض جملة من االقتراحات التي تساعد في بناء المكتبات 
  :االلكترونية، نوجزها كما يلي

شترك بين الدول العربية، وتوفير التدعيم المادي والبـشري مـن           البد أن يكون هناك تعاون م      -
خالل توسيع إدراك المسؤولين في اإلدارة العليا بالمؤسسة التعليمية وزيادة إقناعهم بأهمية دعم             

 .إنشاء مكتبة إلكترونية أكاديمية

 سـبقها   االستفادة من تجارب اآلخرين في المكتبات المماثلة، فال بأس أن تطلب المساعدة ممن             -
في ذلك، ويمكن أن تتعاون المكتبة مع مكتبة أخرى وال تبدأ من الصفر بل تستفيد من المـواد                  

 .. التي قد حولت إلى أشكال إلكترونية

 .زيادة االهتمام بالمواصفات والمقاييس العربية لحل إشكاالت التصفح باللغة العربية -

                                                 
  : متاح في- .التخطيط  نحو إنشاء مكتبة إلكترونية أكاديمية . سليمان بن صالح العقال) 1(

[En ligne] http://docs.ksu.edu.sa/DOC/Articles26/Article260467.doc  
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دراسة : يا المعلومات في البيئة األكاديميةاستخدام تكنولوج): 1(دراســة ابراهيم بوداود -4-1-8

  .بالبليدة مع تكنولوجيا المعلومات" سعد دحلب"ميدانية لتفاعل المجتمع األكاديمي بجامعة 

تنطلق هذه الدراسة من الدور الرئيسي الذي يمكن أن تلعبه البيئة األكاديمية لتبني تكنولوجيا 
 حيث مع نحو مجتمع المعلومات والمعرفة، المجتالمعلومات في محيطها من أجل المساهمة في تحول

 ومدى التأثير القائم بين متغيراتها في عمليتي التعلم والبحث ةتناقش الدراسة مكونات البيئة األكاديمي
  .العلمي

الدراسة ناقشت توجهات وتفاعل الطلبة واألساتذة وأمناء المكتبات مع تكنولوجيا المعلومات 
" النظام البيداغوجي التقليدي"ة، حيث بينت أن هذا التفاعل يبقى رهينة بصفة عامة واالنترنيت خاص

في التدريس الذي ال يشجع بقوة على استعمال التكنولوجيات الجديدة في التعليم واستثمارها في التعليم 
التي أصبحت تكتسي برامج التكوين والتدريب " السرعة"المستمر، الذي بات يفرض نفسه، في خضم 

 من %56.5حيث أكدت الدراسة ان . تيرة التغيرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمعتبعا لو
الطلبة أن األساتذة ال يقدمون أو نادرا ما يقدمون لهم مصادر معلومات رقمية، في حين أكدت الدراسة 

كاألقراص ( من األساتذة ال يستدلون أو نادرا ما يستدلون ببعض المصادر اإللكترونية %58.2أن 
  ).المضغوطة ومواقع األنترنت

كما أشارت الدراسة إلى العالقة الصفرية القائمة بين األمناء واألساتذة، فيما يخص تقديم األمناء 
 من %80المساعدة لألساتذة في الحصول على المعلومات الرقمية من شبكة األنترنت، حيث بينت أن 

  . %62.6تذة هذا االتجاه بنسبة األمناء ال يقدمون للمساعدة، وأقرها األسا
كما بينت الدراسة أن مجال العلوم اإلنسانية يعد مجاالً بعيدا عن استخدام األنترنيت مقارنة 

باإلضافة إلى أن ضعف البنية التحتية لألنترنيت وضعف مستوى المعرفة في . بالتخصصات التقنية
  المجتمع األكاديمي باألنترنيت، كيفية البحث فيها من أكبر العوائق التي تحول دون تفاعل 

وبالتالي فمن االقتراحات التي عرضتها الدراسة ضرورة تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، 
 .في البيئة األكاديمية بمعية تطوير المناهج البيداغوجية التي تلعب دوراً في تنمية التفاعل واالستخدام

                                                 
سعد "دراسة ميدانية لتفاعل المجتمع األكاديمي بجامعة : استخدام تكنولوجيا المعلومات في البيئة األكاديمية. ابراهيم بوداود )  1(

المكتبات والتوثيق،  مذكرة ماجستير، قسم علم - .2007، .]ن.د] : [الجزائر [-.  بالبليدة مع تكنولوجيا المعلومات" دحلب
  جامعة الجزائر



   اإلطـــار المـنـهجـــيجزائرية                                     عية ال        الرقمنة في المكتبات الجام

 
 

 19 

 

  :  الدراسات باللغة األجنبية -4-2

  "قيادة مشروع الرقمنة"بعنوان : )1(دراســة مصطفى حامة -4-2-1

 20-19الرهانات واآلفاق   : الوطني األول حول الرقمنة في المكتبات الجامعية      وهي مداخلة في الملتقى     

  .بجامعة منتوري قسنطينةظم من طرف قسم علم المكتبات والتوثيق المن 2007ماي 

حيث طرح المؤلف خمسة " لمشروع الرقمنة" والخطوات األساسية تناولت الدراسة بالتفصيل اإلجراءات
 متى نقوم بالرقمنة؟    -4 من يقوم بالرقمنة؟     -3 ماذا نرقمن؟    -2ذا نرقمن؟    لما -1: أسئلة مهمة، وهي  

 وكيف تتم عملية الرقمنة؟ ورغم أهمية كل هذه األسئلة إالّ أن المؤلف يكون قد أشار إلى حساسية                  -5
  .في سياق إجابته على السؤال األولمثل هذه المشاريع 

ذكّر المؤلف في المقدمة إلى التأثير الذي فرضته تكنولوجيا اإلعالم واالتصال علـى كافـة الميـادين                 
بعيدة عـن   ) كمراكز التوثيق واألرشيف  (والسيما حياة األفراد، ولم تكن مرافق المعلومات والمكتبات         

مـرتبط بمـا تتيحـه      ..  والنتيجة، ألن محيط المكتبات    هذا التأثر فحسب، بل إنه يكتسي عالقة السبب       
  .التكنولوجية من تسهيالت إضافة إلى مهارات أمنائها

 كانت في ميدان اإلعـالم اآللـي، إالّ أن مرافـق            يورغم أن االنطالقة والبداية في التطور التكنولوج      
 القـرن الماضـي،     المعلومات تكون قد استقبلت أول نظام آلي للمكتبات مع سنوات الـستينيات مـن             

  .وتطورت بكثير مع مجيء االنترنيت

والمتمثلة في عدم قدرة    " الرقمنة"وقد أشار المؤلف إلى أحد الدوافع المهمة التي ساهمت في بلورة فكرة             
 ممـا   ،في إمداد المستفيدين من الوثائق األوليـة      " البيانات الببليوغرافية "قواعد البيانات التي كانت تقدم      

وبخاصة بعد تطـور تقنيـات      " وثيقة إلكترونية "ى االهتمام بتحويل الوثائق الورقية إلى       أعطى الدفع إل  
  ".الماسحات والتعرف الضوئي على الحروف"

تطرقت الدراسة في البداية إلى مفهوم الرقمنة، وحيثياتها، ثم انتقل المؤلف إلى إبراز الحلقة الرقميـة                
ة حاسمة في قيادة مشروع الرقمنة، فتحديد األهـداف         يمثل كل سؤال مرحل   ) خمسة أسئلة (المتكونة من   

في عملية الرقمنة وبالـضبط الوثـائق أو        " المفعول به "بطريقة واضحة، يمهد بالفكرة إلى التفكير في        
المنهجـي  " الحرج"مصادر المعلومات التي يجب، ويمكن رقمنتها، إالّ أن العائق الذي يسجل نوع من              

ا يعني أن بعض المهارات الجديدة في هذه البيئة ناقـصة أو غائبـة فـي                هو غياب القائم بالرقمنة مم    
  ).السؤال الثالث(المكتبات 

                                                 
- 19الرهانات واآلفاق :  الملتقى الوطني األول حول الرقمنة في المكتبات الجامعية-  .قيادة مشروع رقمنة.  مصطفى حامة  (1)
  . قسم علم المكتبات والتوثيق- . جامعة منتوري قسنطينة - .2007 ماي 20
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وألن وتيرة التحول ال تتوقف وال تنتظر أحداً فإن مسالة الوقت مهمة، حيث حددت الدراسة الظروف 
 لهذه الخلفية وتبعاً. ؟ متى نقوم بعملية الرقمنةالزمنية المالئمة في معرض اإلجابة على السؤال

األساسية، تبقى المعرفة الفنية أو القيادة المنهجية الرشيدة، من الثغور التي ينبغي الحرص على سدها، 
لمـح المؤلف إلى أن عملية الرقمنة كيف تتم عملية الرقمنة؟ حيث ففي سياق اإلجابة عن السؤال 

ور في األجهزة المادية تستوجب مجموعة من المتطلبات أو الشروط الضرورية، والتي تتمح
  .والبرمجيات وتقنيات الحفظ واالسترجاع والتي يعد امتالكها أساسيا في توطين الرقمنة

  "الرقمنة وتثمين المجموعات: ")1( وآخرونAbdel Belaïdدراسة  -4-2-2

، حيث قسمت Hubert Emptoz، وGeorges Vignaux، و Abdel Belaïdوهي دراسة أعدها كل من 
تطرق فيه بشيء " تقنيات الرقمنة" تحت عنوان Abdel Belaïdالمحور األول أعده : ن اثنينإلى محوري

من التفصيل إلى الكثير من أساسيات ودواعي وجود الرقمنة كحل مرحلي تقتضيه البيئة التكنولوجية 
زت الدراسة السارية، مبرزاً أهم التقنيات التي تعتمد عليها الرقمنة في خلق الكيانات الرقمية، كما أبر

الكيفيات التي يمكن بها التعامل مع الوثائق القديمة بالنظر إلى أن الكثير من أعمال الرقمنة الجارية 
  .بدأت من المجموعات التراثية والتي سقطت عنها حقوق المؤلف

" اميتادات"وقد تناولت الدراسة بإسهاب مسألة بنية وهيكلة الوثيقة الرقمية، مشيرةً إلى ضرورة اعتماد 
  .مالئمة في بناء وهيكلة الوثيقة الرقمية

مبدأ تشكل، تطور وتثمين " تحت عنوان Georges Vignauxأما القسم الثاني الذي أعده 

الوثائقية في تشكلها " المجموعات"، حيث تطرق فيه الباحث إلى المبدأ الذي تقوم عليه "‘‘المجموعات’’
وهي الدافع الذي " جمع كل شيء" والتي ولّدت فكرة وتتطورها مشيراً إلى حقبة األعمال الموسوعية

كان وراء بروز الكثير من األفكار الداعية إلى حصر اإلنتاج العالمي وتجميعه، وإن كانت فكرة 
ثم تطرقت الدراسة إلى تطور الوثيقة إلى أن . من بينها وإن لم يشير إليها الباحث صراحة" أوتليه"

بية، حيث باتت الوثيقة الرقمية عبارة عن بوابة متعددة ومفتوحة وصلت إلى مرحلة االرتباطات التشع
أو " المرقمنة"نحو كم هائل من المعلومات األخرى ذات العالقة، مما يسمح لنا أن نقول بأن الوثيقة 

  ".مجموعة المجموعات"الرقمية هي 

دون جمعها وفي خالصة الدراسة، أشارت إلى الصعوبات التي اعترضت تشكّل الوثيقة والوقوف 
في الحياة اإلنسانية، ولكن الوثيقة الرقمية " المعرفة"بمختلف أشكالها وألوانها، وهي مشكلة أوقفت سير 

يمكنك أن تصل إلى أبعد نقطة " الروابط التشعبية"فمن خالل بعض " الزمان والمكان"تجاوزت إشكالية 

                                                 
(1) Abdel Belaïd H et all . Numérisation et valorisation des collections .- CNRS-Département 
Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication : Paris, 2004. 

[En ligne] http://www.ichim.org/ichim03/PDF/043C.pdf  Consulté le 22.06.2007 
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ين إلى الوراء لتعيش في فضاء من جغرافية هذا العالم، وبلمسة بسيطة يمكن أن تعود أالف السن
 .افتراضي بيئة اإلنسان القديم

  "جسر المعرفة: المكتبات الرقمية من األمس إلى اليوم: ")1(دراســة دلفين برونو -4-2-3

 كمحاولة لتسليط الضوء على أهم "المكتبات الرقمية بين الماضي والحاضر "جاءت هذه الدراسة حول
 حيث تعرض الباحث في فصول وخاتمة،ت الدراسة في ثالثة القضايا على الساحة، حيث تمحور

 إلى التطور التاريخي الرأسي للمكتبات بدء )من المكتبات التقليدية إلى الرقمية(الفصل األول 
 دون أن ينسى ،بالمكتبات القديمة، مروراً بمكتبات القرون الوسطى، وعصر النهضة والثورة الصناعية

  .تاريخية للمكتبة الفرنسية بالدراسة في القرن العشرينالباحث العروج على خلفية 

تلك المؤسسة التوثيقية التي تحاول أن تتكيف مع "وفي سياق التطرق إلى ماهية المكتبة، حيث اعتبرها 
المتغيرات والمستجدات الجارية، ألجل توفير األدوات المثلى لتلبية احتياجات المستفيدين، وما 

  ".جانباً منهاالمعلومات الرقمية إالّ 

نظام "وفي خضم اإلجابة على ماهية المكتبة الرقمية، أشار الباحث إلى أن المكتبة الرقمية هي عبارة 
  ".معلوماتي يرتكز على التكنولوجيات الحديثة

 حيث تطرق إلى كيفية تشكيل )المكتبات الرقمية في الوقت الراهن(أما الفصل الثاني فقد خصه لتبيان 
وبين بوضوح إشكالية العالقة القائمة بين المكتبة التقليدية والرقمية والمتضمنة في جعل مكتبة رقمية، 

ذات الحساسية المادية والنادرة متاحة للجمهور ولعامة " الورقية"الكثير من مجموعات المكتبة 
  .المستفيدين

ير من المشاريع القديمة، ومدى مساهمتها في تحقيق أحالم الكث" أسطورة المكتبة الرقمية"ثم بين الباحث 
  .باإلضافة إلى محاوالت شركة جوجل وغيرها. كمشروع مكتبة اإلسكندرية على سبيل المثال

  .أما في الفصل الثالث فقد تطرقت الدراسة إلى عرض بعض المشروعات الرقمية في العالم

الذات "ث على استعادة وقد حملت الدراسة الكثير من النتائج، التي تعطي األمل لمرافق المعلومات والح
ومن . في خضم هذه التحوالت الجذرية في خدمة المستفيد والوصول إلى المعرفة بشكل عام" المكتبية

  :بينها

                                                 
(1) Delphine BERRONEAU . Les bibliothèques numériques d'hier à aujourd'hui : la 

transmission d'un savoir .- Mémoire de Master Ingénierie des Médias pour l'Education: UFR 
Lettres et Langues : Université de Poitiers, 2005. 

[Enline]:http://classiques.uqac.ca/contemporains/Berroneau_Delphine/biblio_numeriques/berroneau_b
iblio_numeriques.pdf  Consulté le 02.042007 
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اعتبار أن البيئة الرقمية ما هي إالّ صورة جديدة من صور خدمات المستفيدين مع إدخال  -
  .تكنولوجية اإلعالم اآللي

المكتبات التقليدية من حيث السعي الدائم إلى توفير المكتبات الرقمية تقوم بنفس خدمات  -
 .المعلومة المناسبة

المكتبات الرقمية تتيح لنا الحفاظ على الكثير من المجموعات المهددة باالندثار، وبالتالي الحفاظ  -
 .على الذاكرة البشرية

 .المكتبات الرقمية فرصة لتنظيم المعرفة من جديد، وإتاحتها للمستفيدين منها -

عولمة " األخير يؤكد الباحث أن المكتبة الرقمية جاءت لتجعل من المعرفة عالمية أو ما يسمى بـوفي
  .وجعل منها خزانا ترتشف كل البشرية منه" المعرفة

تحليل مقارن بين برنامج : إستراتيجية الرقمنة : ")Véronique Poirier-Brèch)1دراسة  -4-2-4

تنطلق الدراسة من التذكير بالمسؤولية الملقاة  .كي الوطنية بالكيبالمكتبة الوطنية الفرنسية، والمكتبة
لكل دولة، بحكم الكثير من " الخزان المعرفي"على عاتق المكتبات الوطنية، في أوروبا، حيث أنها 

في تغطية التراث " الشمولية"الخصائص التي تميزها كاإليداع القانوني الذي يؤهلها بتحقيق نوع من 
  .رية وبالتالي التفكير في مشاريع الرقمنة وإتاحة المعرفة للجميعالثقافي للبش

وإنما في تشكيل " رقمي"تشير الدراسة إلى جوهر البحث هو ليس فقط إعادة إنتاج المعرفة على وسيط 
شكل آخر للمجموعات، على أن تحمل قيمة مضافة مقارنة بالوثائق ذات التركيبة الفيزيائية، خاصة في 

لتي تميز هذا النوع من األوعية الرقمية، مما يلح علينا رسم إستراتيجية كفءة عند ا" الضغوط"ظل 
  .االختيار

وهي إستراتيجية ) الفرانكفوني(تتناول الدراسة نموذجين اثنين للمكتبات الوطنية على المستوى العالمي 
شائهما دافعاً سياسياً في المكتبة الوطنية الفرنسية والكندية، واللتان تشتركان في كون الدوافع إلي إن

البداية، وهما نموذجان للمقارنة بالنظر إلى كمية مجموعاتها والتغطية المالية المعتمدة في سياسة 
 7 مليون فرنك، في حين تخصص لمكتبة الكبيك 70فالمكتبة الفرنسية تستفيد من ) فرنسا، كندا(البلدين 

النموذجين في رقمنة مجموعاتها، فالمكتبة مليون فرنك، في حين أن األهداف أيضا تختلف بين 
الفرنسية كانت عملياتها في الرقمنة موجهة إلى جمهور محدد والمتمثل في الباحثين، حيث يمكن وضع 

في حين أن المكتبة الكبيكية، . المكتبة) شبكة(بعض الوثائق النادرة وذات الطلب الكثيف على حواسب 

                                                 
(1) VERONIQUE, Poirier-Brèche .– « Stratégies de numérisation : Analyse comparative des 

programmes de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque nationale du 
Québec » .- bbf, 2001, t.46, n°6 .- p. 24-28 

[En line] http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/pdf/bbf-2001-6/03-poirier-breche.pdf Consulté le 14.04.2007 



   اإلطـــار المـنـهجـــيجزائرية                                     عية ال        الرقمنة في المكتبات الجام

 
 

 23 

 

. عات المرقمنة عن بعد من خالل موقعها على األنترنيتفضلت خطّة أخرى حيث يتم وضع المجمو
  .وعملية الرقمنة فيها كانت بحسب الخدمات المطلوبة من المستفيدين

وخالصة هذه الدراسة أن سياسات واستراتيجيات الرقمنة تختلف، من مكتبة إلى أخرى، فالمكتبة 
لعلماء، أما المكتبة الوطنية للكيبيك بكندا من الباحثين أو ا" ثلة"الوطنية الفرنسة ركزت في البداية على 

  .فقد سطرت التوجه إلى جمهور عريض من خالل رقمنة عينة من مجموعاتها باختالف أوعيتها

" النشر" نستنتج أن المكتبة الوطنية الفرنسية اعتمدت على خطة منطق -دائما–ومن خالل الدراسة 
لتي تحتاج إلى الرقمنة، في حين أن المكتبة الوطنية المعتمد على االختيار الدقيق للوثائق واألوعية ا

 حيث تقوم برقمنة كل ما يدخل في اهتمامات الجمهور )1("منطق الخضم"الكندية، تعتمد على خطة 
  .المستهدف، ووضع هذه المواد على الخط المباشر، وعلى المستفيدين االختيار واالنتقاء

واتاحة كل الوثائق المرقمنة " منطق الخضم"وطنية إلى ومع تطور األنترنيت انساقت خطط المكتبات ال
من هذا المنطلق والتي سقطت عنها حقوق المؤلف وتثبيت الطريق إلى ديمقراطية المعرفة، " مجاناً"

  .كمولود لهذا المنطق" Gallica"جاء مشروع 

  " .يالرقمنة والتراث الوثائق: ")Laure Cédelle)2 و Gaëlle Béquetدراسة  -4-2-5

خوض الدراسة في مسألة الرقمنة، بكونها أصبحت سلوكاً مألوفاً في البيئة الجديدة، حيث لم تعد هذه ت
.  التي تكتسي أهمية بالغة في المجتمعأوالمسألة حكراً على المؤسسات الكبيرة وذات الصيت الواسع، 

–ي هذه الخطة، ولكن  تدخل فأنوإنما حسب الدراسة فإن أية مؤسسة مهما كانت إمكانياتها بإمكانها 
 ضرورة فحص القدرات المالية وطرق التمويل، واستكشاف المشاريع الجارية في إلى -يشير المؤلف

  ... البلد من أجل تحديد موقع المشروع وهيكلته في البنية العامة، سواء كان مشروعاً مكمالً، جهوياً

 الرسمية ةتمويل، وطرق االستشاروأعطى المؤلف الكثير من اإلرشادات والتوجيهات المتعلقة بال
الوطنية وكيفية جعل المشروع يتماشى والخطة الوطنية الجارية، باإلضافة إلى كيفية وضع مخطط 
للرقمنة كعملية، مع اإلشارة في األخير إلى تطبيقات الرقمنة في المكتبات العامة الفرنسية والتي تشهد 

 كل المبادرات الجارية، من أجل تدعيمها حالة من االستكشاف والترسيم، من خالل ضبط وحصر
  .ومشاركة العمل

في ترصد كّل " اليقظة التكنولوجية والمعلوماتية"إن نجاح مشروع الرقمنة، يستوجب البقاء في حالة من 
المستجدات في المجاالت التي تمس صلب الموضوع، فمن ناحية االستشارة في مجال التمويل، فإن 

                                                 
  p– .cit.Op. Dominique Peignet  .10-17.-    :أنظر أيضا) 1(

(2) Gaëlle Béquet ; Laure Cédelle . Numérisation et patrimoine documentaire .– BBF, 2000, t.45, 
n°4 .– p. 67-72 

[En ligne] http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/pdf/bbf-2000-4/10-bequet.pdf  Consulté le 14.06.2007 
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 في االنترنيت تقدم كل الدعم الالزم لتوجيه اعبر موقعه) الفرنسية (وزارة الثقافة واالتصال
  .المشروعات المهتمة برقمنة التراث

كما توصي الدراسة االهتمام باألدب األجنبي المتعلق بموضوع الرقمنة، مع ضرورة تتبع بعض 
شر للجنة األوروبية المواقع التي تهتم بهذا المجال كوقع منظمة اإلفال، والمديرية العامة الثالثة ع

  .D-Libللرقمنة، ومجلة المكتبة الرقمية 

مـوت وإعادة صياغة حقوق المؤلف؟ : ")Laurent Pfister)1دراسة لوغرين بافيستي  -4-2-6

  ".رؤية تاريخية حول تحوالت حقوق المؤلف في عصر الرقمية

في اآلونة األخيرة من تفتح هذه الدراسة الباب على مصرعيه لبحث مسألة حقوق المؤلف، التي تعد 
لجعل المعرفة متاحة للجميع، " التجارية"أو " الجادة"بين أكبر العراقيل التي تقف أمام كل المحاوالت 

  ..على غرار شركة جوجل وياهو

 اء والمؤلف"لقد جعلت تكنولوجيا المعلومات من العالقة بين متغيريذات حساسية مفرطة، " القر
، "بالحقوق"اسة زادت من تعقيد المسألة، وتزداد تعقيداً لما يتعلق األمر فالفضاء الرقمي حسب الدر

الهيئات الدولية والوطنية من جهة، : ويرى المؤلف أن مسألة الحقوق تندرج باألساس بين متغيرين
ويطرح المؤلف طريقة تشفير المصنفات الرقمية، وإتاحة . ومالكي هذه الحقوق من جهة أخرى

الملكية الشخصية، والعقد : ويفرق المؤلف بين تصورين. عادة النشر واإلنتاجاإلطالع فقط، دون إ
  .االجتماعي، وبينهما سيكون الصراع، على أن يكون إحداهما نموذج للمستقبل

ويخلص المؤلف في األخير أن المؤلف ال يمكن أبدا أن يكون ضحية بين الشركات والمستهلكين، وإنما 
حيث يدفع القراء المقابل ليكون هناك ناشراً مأجوراً "  العقد االجتماعيما يشبه"يستدعي األمر يكون 

  .يقدم هذه الخدمات، ويكون وسيطا بين المؤلف والقارئ

المكتبة الرقمية "تحت عنوان ): Noémie Lesquins)2 و Valérie Tesnièreدراسة  -4-2-7

  "إستراتيجية الثقافة العنكبوتية : األوروبية

 الرقمية من حيث النشأة والبنية، واألهمية، ةتطرق إلى مشروع المكتبة األوروبيجاءت الدراسة لل
فحسب الباحث، فإن المنافسة التي فرضتها محركات البحث على االنترنيت بما تقدمه من خدمات 

                                                 
(1) Laurent Pfister . Mort et transfiguration du droit d’auteur ? : Éclai rages historiques sur les 
mutations du droit d’auteur à l’heure du numérique .– BBF, 2006, t.51, n°5 .– p. 5-13 

[En ligne] http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/pdf/bbf-2006-5/bbf-2006-05-0005-001.pdf Consulté le 
14.06.2007 

(2)Valérie Tesnière ; Noémie Lesquins . La bibliothèque numérique européenne : Une stratégie 
culturelle de la Toile .– BBF, 2006, t.53, n°3 .– p. 68-80 

[En ligne] http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/pdf/bbf-2006-3/bbf-2006-03-0068-012.pdf  Consulté le 
17.06.2007 
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مما جعل الكثير من المستفيدين ) كل شيء، وفي أقصر زمن(للمستفيد تمتاز بالسرعة والمرونة " جليلة"
  .حثين عن المعلومات يعلنون الظهار عن المكتبة التقليدية، ويقبلون على هذه الخدمات اإللكترونيةوالبا

ممثلي "جاءت المبادرة من الرئيس الفرنسي جاك شيراك، وبإشراك األطراف الفاعلة في القضية 
رة الثقافة ممثالً في وزا(النشر، قطاع صناعة تكنولوجية الرقمنة ومحركات البحث، والقطاع العمومي 

  ).والتربية الوطنية، البحث العلمي، الصناعة والمالية

بدأت الحركة الرقمية األوروبية من الصحافة اإللكترونية لتنتقل العدى فيما بعد إلى قطاع التوثيق، 
وشهدت المرحلة تقدم النشر اإللكتروني في العلوم الدقيقة، وبفاعلية أقل في العلوم اإلنسانية 

فقد قدر عدد الوثائق المتاحة على الخطّ المباشر من طرف مكتبة الكونغرس ومكتبة . واالجتماعية 
  . وثيقة تقادمت عليها حقوق المؤلف80.000الفرنسية حوالي 

محركات البحث، فعلى سبيل المثال " ظاهرة"ويبرز المؤلف التحالفات التي تعقدها المكتبات الكبرى مع 
 وثيقة بتكلفة 100.000 برقمنة ما يقارب تة مع شركة مايكروسوفاتفقت المكتبة الوطنية البريطاني

برنامجا للرقمنة ) JISC(وبالموازاة فقد تزعم تكتل المكتبات البريطانية .  مليون دوالر2.5قدرت بـ
  . مليون كتاب16يـ

 فإنهما ال يركزان في تعاونهما مع المكتبات إالّ على Yahoo وMSNأما فيما يخص محركي البحث 
  .لكتب التي سقطت عنها الحقوقا

التي تقودها أشهر " الرقمية"جاءت المكتبة األوروبية الرقمية كمبادرة ومحاولة لمواجهة المحاوالت 
وأكبر محركات البحث العالمية عبر األطلسي كله، فمحركات البحث تتميز عن المكتبات بأنها حققت 

ستراتيجية المكتبة األوروبية على البنية وتعتمد إ. سرعة مذهلة في تكشيف واسترجاع المعلومات
التحتية واإلمكانيات الصناعية المتوفرة في السوق األوروبية والذي يتيح للمكتبات أن تكون في موقع 

  .المنافسة وتحقيق المردودية

كما تعتمد اإلستراتيجية األوروبية على المكتبات الوطنية والمكتبات الكبرى، والناشرين الذين يريدون 
تعاون في المشروع، وتركز الخطة الحالية على رقمنة كل التراث األوروبي الذي سقطت عنه ال

  ".شعبية المعرفة األوروبية"الحقوق، وتحقيق الطريق نحو 

إن تحديد ورسم معالم الموضوع من الناحية المنهجية يمثل اللبنة األولى في العمل العلمي 

 العام للموضوع استجالء أهم العناصر المرتبطة بموضوع المنهجي، ويبقى بعد تحديد اإلطار المنهجي

الدراسة المتمحور حول الرقمنة كتكنولوجية حديثة للمعلومات واإلشارة إلى توظيفاتها في المكتبات 

الجامعية على وجه الخصوص، وسنتطرق إلى الفصل التالي إلى تحديد المحيط العام الذي يترجم 

  ).التكنولوجية(اعات السيرورة التاريخية لنمو اإلبد

  



  

  

  

  

  
  

  



  

  

  

  

 تمر بها البشرية في خضم انتقاليةتمثل المتغيرات التكنولوجية والتقنية بصفة عامة مرحلة 
وبات صريحا في كواليس الفكر العالمي .. التفاعالت االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية

، ومن صور هذا "ظام الرقميالن"وحتى منتدياته العلنية أن العالم يعيش في مرحلة جديدة يتحكم فيها 
التحول أصبح قطاع المعلومات القطاع الرابع بعد الزراعة والصناعة والخدمات، ومن صوره أيضاً 
عوض الضوء الحبر بدرجة كبيرة سواء في التسجيل أو في القراءة واالسترجاع، ومن صوره كذلك 

إلبداعات واالختراعات المبنية على والتي تعني عدم السيطرة على ا" باألمية الثالثة"ظهور ما يسمى 
الهم الشاغل الذي ساد فترة كبيرة من تاريخنا الطويل، ثم الحاسوب، بعدما كانت األمية األلفبائية 

  .بعدها األمية اآللية والمرتكزة على مدى قدرة األفراد في التعامل مع األجهزة اإللكترونية

في الحياة المعاصرة، وربما أصبح من الصعب مظهراً يوميا " التقنية"أو " اآللة"لقد أصبحت 
وغدت بذلك سلوكاً اجتماعيا جديداً . إنجاز الكثير من األعمال واألشغال من دون توظيف التكنولوجيا

  .يحتم نفسه داخل شبكة العالقات االجتماعية بين األفراد

لمعلومات، وفي هذا الفصل نحاول أن نرسم السياق التاريخي والنسقي لموضوع تكنولوجيا ا
وما هي القراءات المختلفة التي تؤطر لهذا النسق محاوالً في طيات هذا الفصل أن نلقي الضوء على 
موضوع تكنولوجيا المعلومات في المكتتبات، ثم استقراء أرقام البنية التحتية لالزمة لتوطين 

  .تكنولوجيا المعلومات في مكتباتنا ومختلف مرافق المعلومات والتوثيق

  

27 
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I-السياق المعرفي لتكنولوجيا المعلومات   

نهدف من خالل هذا العنصر من الفصل األول إلى معرفة األطر التي تفسر من خاللها المعلومة في 
بناء التاريخ وصياغته، وفي رسم الواقع وتجلياته، وفي استشراف المستقبل وصناعته، والسياق 

  .البعد المنهجي والبعد المعرفي: ل نقطتين أساسيتينالمعرفي لتكنولوجيا المعلومات نستجليه من خال

I-1-البعد المنهجي للمعرفة وجدلية التغيير   

I-1-1- المنظور االقتصادي  

تباع وتشترى، وقد نمت هذه الرؤية في السبعينيات " سلعة"يرتكز هذا التوجه على اعتبار المعلومات 
تباعاً، مما مكّن الكثير من المنظمات أين بدأت الحواسيب تنتشر بسرعة وظهور أجيال منها 

والهيئات والمؤسسات من العمل على توليد المعلومات لتوظيفها في العملية التسويقية لمنتجاتها، 
الشكل المادي "ورغم أن هذه المرحلة اعتبرت المعلومة سلعة، فإن الكثير من اآلراء تشير إلى أن 

  . وليس المعلومة في حد ذاتها)1(هو الذي يتم بيعه" الذي تتاح فيه المعلومات

وازدادت النظرة االقتصادية للمعلومة، عندما الحظ الكثير من المهتمين، أن المعلومات والمعرفة 
بشكل عام بدأت تساهم بشكل أساسي في الكثير من األنشطة االقتصادية واالجتماعية المهمة، كالتعليم 

محدد في أي من فروع االقتصاد المعروفة والبحث والنشر واإلعالم، وهو ماال يندرج بشكل 
  ).الزراعة، الصناعة والخدمات(

 )Fritz Machlup)2بقيادة العالم فريتز ماكلوب. أ.م.بدأ التنظير لهذا التوجه مع بداية الستينات بالو
القتصادية في قياس المعلومات، اوتعد مجهوداته هذه األرضية التي مهدت إلى إدماج النظرة 

ت ل فقد شكّ،ب عن طريق أرقام إحصائية إلى أن استثمار المعرفة ينمو باستمراروتوصل ماكلو
  . مع أواخر الخمسينيات30%أكثر من . أ.م.مساهمة قطاع المعلومات في النتاج الوطني الخام في الو

ضرورة إضافة قطاع ) مارك بورات(اقترح االقتصادي األمريكي ) 1977(وبعد خمسة عشر عاما 
ألن المعرفة أصبحت ) الزراعة، الصناعة والخدمات( القطاعات االقتصادية الثالثة المعلومات إلى

  :وقد قسم هذا القطاع إلى خمسة مجاالت. ذات تأثير على القطاعات األخرى

  ).وفيه تندرج المكتبات(إنتاج المعلومات  -

                                                 

: القـاهرة  – .توجهات توظيف تكنولوجية المعلومات واالتصاالت المتقدمة  في مرافـق المعلومـات والمكتبـات             . محمد محمد الهادي    ) 1(
  45 ص – .2004المكتبة األكاديمية، 

(2) Fritz MACHLUP . The production and distribution of knowledge in the United States, 1962. 
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 .توزيع المعلومات -

 .معالجة المعلومات -

 .معدات وبرمجيات المعلومات -

  .اعمةالتسهيالت الد -
I-1-2- المنظور التكنولوجي  

 مع نهاية )Yoneji masuda()1يونجي ماسودا (ارتبط هذا النموذج التكنولوجي بالعالم الياباني 
بعاً للتأثيرات التي أحدثتها صناعة الحاسوب وبروز ت وبداية التسعينيات، وجاءت رؤيته تالثمانينا

التي تعتمد على اإلعالم " لمدينة الكونية العظمىا"األجيال المتقدمة منه، حيث تحدث عن ما يسمى 
وقد أثار ماسودا ما إذا كان هذا التغير . )2(اآللي في توجيه نشاطات المجتمع الفكرية والثقافية

التكنولوجي هو حالة إستلزامية للتغير االجتماعي أم العكس؟ فإذا نظرنا إلى الثورة التكنولوجية 
روز األنترنيت كأحد مظاهرها، نجد أن الكثير من مظاهر الحياة السريعة التي شهدها العالم وب

اصطبغت بحلة التقنية، وباتت العديد من مظاهر الحياة ال تتم إالّ بهذه التقنيات، مما يعني أن 
  .التكنولوجية تتطور والحياة تتطور معها بالتوازي

دا أن نجاح األفراد في تالفي أما فيما يخص تأثير هذه التكنولوجيا على حياة األفراد، فيرى ماسو
. سلبيات هذه التكنولوجيا يتدعم بتضافر مادية الغرب وروحانية الشرق في مدينة كونية مشتركة

فعندما استفاقت أوروبا من ظالمها في القرون الوسطى، فاتحة أفقاً جديدا على التنوير والعلم قال 
إني ألعجب "من تراث األمة العربية ما يلي يومها روجر بيكون مقولته التي دفعت أوروبا إلى النهل 

والعربية ال يحيط بها إالّ نبي على حد قول  "ممن يريد أن يبحث في المعرفة وهو ال يتقن العربية
يشترك في وقد تبدو هذه المقولة صالحة اليوم إذا نظرنا إلى أن هذا التراث العربي قد الشافعي، 

  .الغربي" الواحد"الكونية الرقمية الحالية إلى جانب والذي يشكّل أحد طرفي البيئة " الصفر"

إن تهيئة هذا اإلنسان لهذه البيئة ليس باألمر الهين السهل، بل يقتضي األمر العمل على تحضير 
التي تؤهله للقيام بدور تاريخي، لذا فإن البحث عن جدلية هذا .. مجموعة العوامل النفسية والثقافية

هي التي قادت ) كمستفيدين وباحثين عن المعرفة(ا إذ كانت حاجات األفراد التغيير، يستدعي التأكد م
إلى تطور هذه التكنولوجيات، بمعنى هل جاءت هذه التقنيات استجابة لحاجات موجودة من قبل؟ 

                                                 
(1) Yoneji MASUDA . Managing in the information society : releasing synergy .- Japanese style, 1990 

  .39  ص – .2005دار جرير، :  عمان –. مجتمع المعلومات والواقع العربي –.ربحي مصطفى عليان ) 2(
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أن التغيير االجتماعي واالقتصادي مقاد بتغيير "ويرى الكثير من أرباب صناعة التكنولوجيا 
  )1("تكنولوجي

I-1-3-  المنظور االجتماعي  

إن المجتمع باعتباره شبكة عالقات قائمة بين األفراد، يقر بأن التغيير الذي يطرأ على منظومة القيم 
إنما يقع تحت تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ومن بين المحاوالت أن تبرز جدلية 

 )2()دانيال بيل(ة، دراسة عالم االجتماع األمريكي هذا التغيير المركب بين التقنية والحياة االجتماعي
فإن المجتمع نشأ من جديد استجابة للتحوالت الحديثة في العمل واالقتصاد "فحسب بيل 
  )3("والتكنولوجيا

وقد رأى بيل أن هناك تحوالً من اقتصاد إنتاج السلع إلى اقتصاد إنتاج الخدمات، وأن العمال 
ات تكنولوجية وبالتالي بدأ تأثيرهم في المجتمع، كما يرى بيل أن والموظفين بدؤا يكتسبون مهار

حاجات الفرد إلى المعرفة هي التي جعلته يلتف حول التكنولوجيات التي تشبعه بها، وبالتالي فإن 
 هذه الحاجات تتركهم يطورون في كل مرة هذه التقنيات والتكنولوجيا وبالتالي إلشباعمحاوالتهم 

  .اجاتهماحتي تلبية استمرار

 ليقر أن األشكال الجديدة لوسائل االتصال وتخزين )4()مانوال كاستيلز(وبعد بيل، جاء االسباني 
 وبالتالي فقد أصبحت األنترنيت وسيلة للتغير ،المعلومات واسترجاعها هي التي ستحدد كل ما سنفعله

  .االجتماعي، وليست البتة سببا في حدوثه

I-1-4- المنظور التاريخي  

 زمنية إالّ وتتصف بسلوكيات حقبةلمتتبع لحركة تطور المجتمعات الحديثة يدرك أن كل إن ا
 أن هذه المجتمعات تتغير باستمرار، اإلدراكاجتماعية ومظاهر تكنولوجية متعددة، ويدرك تمام 

در فالثابت هو التغيير، فالمجتمع الذي يتشكل من األفراد إما بقدر ما تزداد الحاجة إلى المعلومات بق
على أنه عبارة عن حلقات تعبر " التغيير"ما يتغير بتغير أدواته وآلياته، فالسياق التاريخي ينظر إلى 

  .عنها المحطات الكبرى لهذا التغيير
                                                 

  49  ص– .مرجع سابق –.محمد محمد الهادي ) 1(

(2) Daniel BELL . The coming of a post industrial society, 1984 

مجلة االتجاهات الحديثـة    " في   –.دراسة في المفاهيم والخصائص والقياسات      : مجتمع المعلومات   . سهير عبد الباسط عيد      )3(

  – .مرجع سـابق   –.محمد محمد الهادي    :  نقالً عن  135 ص   -. 135 ص   –) .2004جويلية   (22 ع   – ."في المكتبات والمعلومات  

  51ص

(4) Manuel CASTELLS . The information age : economy, society and culture, 1998 
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ما هي إالّ حلقات ال يمكن أن تنفصل عن .. فاختراع الكتابة، الطباعة، الورق، الحاسبات، الشبكات
صة التغيير يمكن أن قحجم تأثير كل حلقة منهن، وبالتالي فإن كمن في شدة ويأخواتها، وإنما الفرق 

  . محطة من محطّات الحضارة البشرية، وليس سلوكا نبدؤه غدا صباحاًنبدأها في أية

إن محاولة فهم أبعاد التطور البشري، واستجالء آلياته، في تثبيت جدلية التغيير تعد مسألة تفكير 
جحافاً، وبالتالي فإن ما نعيشه هو إيير إلى جهة معينة، يعد عزاء هذا التغإ محاولة نمركبة، وإ

تغيير، يعبر عن طموح ذلك اإلنسان الذي ال يهمه إالّ أن يأنس غيره، وبالتالي فإن حركاته وسكناته 
ن ما يحيط بههي التي تكو.  

ته لوال تلك حياهذا الكائن منذ أن دبت الحياة على األرض، بوجود أول إنسان عليها لم يكن ليحفظ 
نحو المقاومة والتضحية، وتسخير الطبيعة لضمان راحته واكتفائه رغم القساوة " الغريزية"الدافعية 

غي لهذا اإلنسان أن يبحث بوأمام هذا التحدي كان ين. التي جبلت عليها البيئة في عذريتها األصلية
ان عليه أن يبحث عن المعلومات طريقة التي بها يتحكم في مكنونات األشياء وبالتالي فإنه كلعن ا

وما اآلثار التي حفظتها الكهوف . التي تغير عنده من واقعه المعرفي أوالً ثم تجسيدها ميدانيا
إالّ جانباً من .. والمغارات وجلود الحيوانات واأللواح الطينية والكتابة المسمارية وورق البردي

  .تحقيق الرفاه واالستقرار المليئة بالصراع والتحدي نحو اإلنسانيةالحياة 

I-2-البعد المعرفي لتكنولوجيا المعلومات   

مرت البشرية من ناحية تكنولوجيا المعلومات بثالث محطّات أساسية كبرى، يعتمد عليها في قراءة 
  :واستقراء وتفسير الحراك التكنولوجي للمعرفة، وهذه المحطات

  يطرة الثورة الزراعية والبحث عن الس: المرحلة األولى

بالتآلف والشراكة فبحث عن الجماعة فوجدها في العصبية يحقق هذا، إالّ أن ولم يكن لهذا اإلنسان 
 )فكانت بداية المرحلة األولى (القوة التي بها سعى إلى التوسع والسيطرة على األرضحيث القبلية، 

 وبالتالي اآلخرين فعمد إلى خدمتها وزراعتها لضمان العيش وجعلها مورداً لممارسة الضغط على
 ولم يكن هذا لوال أن البدو ، الحروب والنزاعاتانتشارالزيادة في القوة والسيطرة مما أدى إلى 

والرحل بحثوا عن المعلومات الكافية عن الدورات الزراعية ومواعيد السقي والحرث والبذر 
  .وتسخير الجو والمناخ في الزراعة

الحراك هو الذي يؤدي دوما إلى نشوب الصراعات والنزاعات ومهما كان تفسيرنا للتاريخ فإن هذا 
 متغير واحد، وإنما هو نتاج العديد من جوالحروب، وال يمكن أن ننظر لهذا الواقع باعتباره نتا
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إن الذي يقوم بالحرب يهدف إلى نيل " و،المتغيرات، فالسيطرة على المعلومات هي تحقيق القوة
  . ب إليه فوكوياماعلى حد ما ذه" اعتراف اآلخر

 اإلنسان استخدم فيها وإمبراطوريات فتعاقبت حضارات ودول )1(لقد سادت هذه الحالة أالف السنين
 والمدافع والقنابل والدبابات ثم القنبلة الذرية التي جسدت قالحجر ثم الحراب والسيوف ثم البناد

  .أو فيزيائي وفي مدة قصيرة جداً" مادي"أعظم وأبشع تدمير 

وتطورت الكتابة  واإلقطاعياتا تراكمت الثروات من الفائض الزراعي وتكونت بذلك المدن هكذ
 األمنية وبدأ مفهوم الهوية يأخذ شكله، االقتصاديةوظهرت مجموعات بشرية مهمتها جمع المعلومات 

  . وأضحت الكتابة وسيلة لجعل المعلومات شخصية ودليل على هويتها

 الزراعية ما تنوء به العصبة، مما اإلمكانياتدول والشعوب من ومع مرور الوقت أصبح لهذه ال
فاستحوذت على   على الغزو واالستحواذ واالستعمار، فتحركت نحو هذه البالداألوروبيةشجع الدول 

 مما ولّد ،الكثير من األراضي وبسطت سلطتها واتسعت أطماعها، وبالتالي نمو أنشطتها وتكاثرها
مجتمع من النمط الزراعي إلى مرحلة أخرى تعتمد على تعويض اليد العاملة  الالنتقالأرضية خصبة 

  . تحقيقاً للسرعة والكميةباآللة

  الثورة الصناعية واالنجازات العلمية : المرحلة الثانية

 أوروبا من الزراعة إلى الصناعة في القرن الثامن عشر بعد الثورة التي انتقاللقد كانت بداية 
التمدن الحضاري بشكل عام، كنتيجة ألفكار وجاءت هذه النهضة وليدة  ،"خاريةاآللة الب"سجلتها 

وفتح المجال واسعاً لهذه الصناعة بخاصة أمام  )2(التنوير القائمة على العلم والعقالنية والعلمانية
  . وأمريكا الالتينيةوإفريقياوجود األسواق االستعمارية في جنوب شرق آسيا 

 في اتساع وحركة أكثر ديناميكية من خالل تبادل السلع ونقلها، واألريافدن بدأت االتصاالت بين الم
 إلى 1903في " رايت" فكانت أول هذه المبادرات توصل األخوة ،وحتى في تنقّل المعدات الحربية

 من طرف لويس بليربو بعبوره بحر 1914استخدام المحركات في الطيران، والى نجاحه في حدود 
حدة الثورة بتوفر المعلومات الكافية في تصنيع السفن البحرية المشتغلة بالبترول بدل  وتزداد ،المانش
  .مما سبب في نشوب حروب وتوسعات استعمارية بحثاً عن البترولالفحم، 

                                                 
   ص – .مرجع سابق –.ربحي مصطفى عليان ) 1(

دار وائل للنـشر،    :  عمان   - . دراسة التأثيرات المجتمعية على العلم والتكنولوجيا     : سوسيولوجيا العلم والتكنولوجيا     .يوسف محمود   ) 2(
  .118 ص – .2000
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 نظريته في النسبية، نأينشتايوضع ماكس بالنك نظريته الخاصة بالطاقة، ونشر  1900في حدود 
وجود جسيمات سالبة الشحنة " رذرقورد"رة حيث أظهر وبرزت نظريات حول تركيب الذ

، وما أحدثه هذا االكتشاف إلى التسابق نحو )البروتونات(وجسيمات موجبة الشحنة ) اإللكترونات(
 في نقل الكهرباء ونقل الموجات الصوتية، وتبعها بذلك اكتشاف طبيعة اإللكتروناستخدام خواص 

  .الضوء وخواص األشعة الكهرومغناطيسية

 ما هي إالّ صورة من جهاد اإلنسان لتحقيق التقدم والرقي، -في الحقيقة–إن جّل هذه االكتشافات 
وزيادة في درجة تسخير الطبيعة لمصلحته، ولم يتسنى له هذا كلّه لو لم يبحث عن المعلومات التي 

ثر، فكان أن  عن البحث عما يمكّنه أك"اإلنسان الجديد"ولهذا السبب لم يتوقف  ،تساعده على ذلك
أن تحسم لمصلحتها الحرب مع اليابان، وأصبح . أ.م.توصل إلى اكتشاف الذرة التي مهدت للو

 هذا السالح ذريعة لتحقيق المكاسب من جهة وسلطة لفرض موازين القوي والضعيف على امتالك
التعليم  وبالموازاة مع هذا، فإن العالم كان بحاجة ماسة إلى تطوير منظومة ،الخارطة الدولية

والتكوين والتدريب، ألن القطاعات األكثر حيوية أصبحت تحتاج إلى كوادر قادرة على التحدي 
  .واإلبداع

 والتي مهدت األجواء لتسلط السلطة السياسية، وتميزت هذه المرحلة )1(ومع تطور حركة الطباعة
فيها يقدمون خبراتهم بإشاعة التعليم، فتم تأسيس الجامعات والمدارس، وأصبح العلماء موظفين 

وتجاربهم في تعليم األجيال وإعدادها، وقد سمح هذا التوجه إلى تقعيد النظريات العلمية التي مهدت 
الطريق إلى انتظام العلم في أنساق معرفية وفي قوانين دقيقة، وزاد من هذا التوجه نمو الحرية 

الدكتاتورية بتدعيم من الديانة الفردية التي طبعت الفرد األوروبي خاصة بعد سقوط األنظمة 
 وكنتيجة لهذه التطورات أصبح الكتاب والمعلومات جزءاً أساسياً في الحركة ،ةالمسيحية البروتستانتي

فتعززت المكتبات الجامعية والعامة بشكل العلمية الجديدة فاعتمد العلماء على إعداد بحوثهم باآللة 
ز هذا االنتشار من سطوة طبقة العلماء والتجاركبير باألرصدة الوثائقية الهائلة، مما عز.  

   أو مرحلة الرقمنةعصر المعرفة والضوء بدل الحبر: المرحلة الثالثة

 فالمعرفة أصبحت محرك ،يشهد العالم ازدياداً مضطرداً لدور المعرفة والمعلومات في االقتصاد
التكنولوجيا كعامل من العوامل اإلنتاج والنمو االقتصادي كما أصبح مبدأ التركيز على المعلومات و

                                                 
 1500بـل عـام     المتمثل في الطباعة بالحروف المتحركة، وانتشرت بها المكتبات والكتاب، فق         " غوتنبورغ"انتشرت المطابع بعد اختراع     ) 1(

 فإنها أصبحت تنتج أكثر من      1967 ألف عنوان في السنة،وبعد      100 عنوان كتاب سنوياً، واحتاجت إلى قرن لتنتج         1000كانت أوروبا تنتج    
  : أنظر. عنوان في اليوم1000

  .41.  ص- .مرجع سابق -.سلمان رشيد سلمان 
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 وبدأنا نسمع بمصطلحات تعكس هذه التوجهات مثل ،األساسية  في االقتصاد من األمور المسلم بها
" الموجة الثالثة"و " اقتصاد التعليم"و" قتصاد المعرفةا"و" وثورة المعلومات"مجتمع المعلومات "

ي ترسم قوة كل دولة على حدة، ومن ينبني عصر المعرفة على جملة من العناصر الت و.وغيرها
  :جملة هذه العناصر

  ) .ع الجغرافي واألرضقالسكان والموفي والمتمثلة ( العوامل التقليدية -

  . ونضج القيادة السياسية واالقتصاديةواالستقرار العوامل االجتماعية المتمثلة في الوحدة الوطنية -

 المعلومة كسلعة وكمورد للقوة، فخالل الحرب  المبنية على مدى التحكم فيالقدرة العسكرية -
أن يتفوق على .) س.واإل. أ.م.انجلترا، فرنسا، الو(العالمية الثانية مثالً لم يكن أبداً لمعسكر الحلفاء 

حلف ألمانيا واليابان وايطاليا لوال أنه لم يوظف التكنولوجيا والعلم في ذلك، ولكن قبل هذا فقد عرف 
 بأقل الجهود، فعمد إلى عزل وتطويق العدو عن مصادر القوة وهي نتصاراالكيف يمكن أن يحقق 

  .االستسالمالمعلومات والطاقة التي تجعله في المستوى غير المطلوب للمنافسة وبالتالي 

والتفوق في مجال  واألسواق الثروة والمقصود بها مدى السيطرة على الموارد االقتصادية العالمية -
  ..لعملياتي كتكنولوجيا االتصاالت والهندسة النووية والوراثيةالتكنولوجيا والبحث ا

ي، فسعت ومع تطور الحركة الصناعية الهائلة في أوروبا بدأت حركة تدويل اإلنتاج االقتصاد
إلى دول الجنوب عن طريق " الملوثة للبيئة"ناعات ذات الخاصية أوروبا إلى تصدير هذه الص

ت هي بالتوجه نحو الصناعات المعرفية فعك الجنسيات، وية الكبرى والمتعددةالشركات القوم
وقد زاد من هذا التوجه . كالصناعات اإللكترونية واالتصاالت والمواصالت والشبكات واألدوية

العولمة االقتصادية عن طريق " وتفرد أمريكا بقيادة العالم مما كرس السوفيتي االتحاد انهيار
  ".التكنولوجيا

، بل إنه "التجميع الكمي للمعرفة"ما يفهم هذا العصر على أنه مرحلة تاريخية تعني  غالباً : المعرفة-
الذي يعد الركيزة األساسية  العلمكتفاعل العديد من العناصر ذات العالقة الترابطية والطردية، 

 بل إنه أيضا .واألولى للكثير من االختراعات واإلكتشافات واإلبداعات؛ والتكنولوجيا؛ والثقافة
مرحلة حضارية جديدة تمازجت التكنولوجيات والتقنيات مع الحس االجتماعي المرهف تجاه "

  )1(المعرفة كحاجة فطرية

                                                 
  .35 ص  – .مرجع سابق –.ربحي مصطفى عليان ) 1(
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مر على لقد تطورت ثورة المعلومات في الوقت الراهن بشكل الفت وسريع، مما فرض هذا األ
إلدخال عامل ن مع ازدياد توليد ونشر واستخدام المعرفة والمعلومات، إيجاد طرق ياالقتصادي

" نظرية النمو الجديدة"المعرفة بشكل مباشر وواضح في نظرياتهم ونماذجهم االقتصادية، ومنها مثالً 
فالعالقة بين التنمية وبين توليد المعلومات واستخدامها أصبحت واضحة، وتشتمل المعلومات على 

 . المعلومات العلمية و  التكنولوجية والثقافية وغيرها

 مبني على  اإلسكوافي دول من الناتج المحلي اإلجمالي% 50يون أن أكثر من يقدر االقتصاد
مجمل   بنية على المعلومات في معظم الدول المتقدمة بالنسبة إلىمت الصناعات الفقد ازداد.  المعرفة

 ، ويتبين ذلك من زيادتها في صادرات هذه 1994 وعام 1970الصناعة بشكل ملحوظ بين عام 
للواليات المتحدة و % 37في حال اليابان و % 36حت هذه الزيادات لتصل إلى الدول حيث تراو

ويزداد استثمار الدول في المعرفة والمعلومات من . في المملكة  المتحدة % 32في ايرلندا و % 43
  )1(.خالل الصرف على التعليم والتدريب والتطوير في القطاعين العام والخاص

بل أصبحت .. ي الصحف والمجالت أو مقابالت في التلفزة واإلذاعةلم تعد المعرفة مقاالت تنشر ف
من قبل برمجيات األنظمة صناعة تعتمد على برمجيات وكمبيوترات، وبدأت التكنولوجيا تدار 

 جديدة تظهر إلى الوجود منها مهندسو اختصاصات، وبدأت االصطناعيالخبيرة وبرمجيات الذكاء 
  )2(.لمعرفةالمعرفة وخبراء المعرفة وصنّاع ا

وما يمكن أن نخلص إليه في هذا المقام أن البشرية خالل مسيرتها الطويلة مرت بثالث مراحل مهمة 
وبارزة، ففي المرحلة الزراعية كانت قوة المجتمعات بقدر ما تملكه من مظاهر القوة العسكرية 

 على ما تملكه المجتمعات كالرجال والحيوانات وسعة األرض، أما في المرحلة الصناعية فالقوة مبنية
، حيث برزت والقدرة التكنولوجية والصناعية إضافة إلى القوة العسكرية) الثروة(من قوة اقتصادية 

من جراء حركة الصناعة تطور صناعة الحواسيب والشبكات مما سمح ببروز عمليات الحوسبة 
Automatisation أو L’informatisationر عن أولويات هذه المرحلة وغيرها من المفاهيم التي تعب. 

. المعرفةفإن القوة مبنية على ) أو كما يسميها ألن توفلر بالموجة الثالثة(الثالثة مرحلة الأما في 
ن للمجتمعات من التحكم في آليات سير المعلومة من البحث عنها إلى إعادة إنتاجها مكّالتي ت ةقدروبال

                                                 
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا     :  بيروت   – .تكنولوجيا المعلومات والتعريب  : اقتصاد المعرفة   .  ياتيمحمد مرا  )1(
  : متاح في– .2007.06.13 تاريخ اإلتاحة –). األسكوا(

[En line] http://doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/16mai_8.doc 

 – ."مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية": في. دراسة في المفهوم والنشأة والتطور : صنـاعـة المعلومـات . سالم محمد سالم  )2(
 2005)   يوليو-فبراير (، 1، ع11مج
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ول األفراد إالّ بانتشار عمليات الرقمنة التي تعد امتداد  وال تكون هذه المعرفة في متنا.ثمارهاتواس
والتي تسمح لألفراد بإنتاج وإعادة إنتاج مجموعات رقمية لخلق ) الحوسبة(طبيعيا للمرحلة الثانية 

  . ثقافة معرفية عولمية

 العصر  المعلومة في العصر الزراعي يكلّف األيام الطوال وبالمشاق الكثيرة، فإنه فيانتقالفإذا كان 
أو الموجة الثالثة الصناعي ال تكلّفه سوى ساعة إلى بضع ساعات، ولكنه اليوم في عصر المعرفة 

  .وثواني فقطبل ال يسعه من وقته إالّ بعض دقائق ) كما هو عند ألن توفلر(

وإذا كان عصر المعرفة قد أعاد ترتيب القوى الفاعلة في المجتمع وأعاد صياغة مفاهيم جديدة في 
 من خالل تعزيز مكانة ودور العاملين والمهنيين بحكم أنهم الذين يمتلكون ألغنياء والفقراءسلم ا

لطبقة فإن ا، المعلومة ويتحكمون فيها، وغدى الفرق بقدر ما تملك من معلومة تملك من قوة وقرار
 وعليها عيتعد من أدنى فئات السلم االجتما) الزراعي(ما قبل الصناعي املة في المجتمع عالمهنية ال

اآللة قد خفّفت الكثير من األشغال وبشيء طفيف في العصر الصناعي لكون يتم محور اإلنتاج، 
  ). من الناحية الكمية فقط(فرص وحظوظ العاملين واألعباء وقلّصت 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

   من إنجاز الباحث:المصدر
 ��	

�������ت): 01(ا �����
� ا
��� ا��� 

  الورق  الرقمنة

 صناعة المعرفة صنيع مواد الطبيعةت استغالل الطبيعة

 الحوسبة 

االعتماد على مهارات 
 مهنية 

االعتماد على مهارات 
 تكنولوجية

االعتماد على 
 مهارات معرفية

المجتمع الصناعي 
1957-1800  

  مجتمع  المعرفة

   حتى اآلن1957

  المجتمع الزراعي 

  1800قبل 

  ما قبل الورق

المجتمعات 

 القديمة

 ماليين السنين مئات السنين آالف السنين
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II- تكنولوجيا المعلومات في المكتبات  

  علوماتتعريف تكنولوجيا الم -1

هي اعتبارها ذلك المجموع من المعارف والخبرات " تكنولوجيا المعلومات" نعرف به أنإن ما يمكن 
  .ما  إنتاج تقنيةإلىالهادفة 

 واالستعمالالتكنولوجيا بعدة تعريفات، منها من ربطها بالعلم وتطبيقاته في الصناعة، عرفت 
معرفة العمل " وهناك من يضيف جانب القتصاديةاومنها ما يرتبط بالطرق المستعملة في العمليات 

Le Savoir faire "لدى األفراد وهو ما يرتبط بالرأسمال البشري.  

بأنها مجموعة من المعارف التي يمكن أن تستعمل في إنتاج سلع وفي "" Root"وعرفها 

  .)1("إنشاء سلع جديدة

 فحسب، بل تشمل استعمالهاويتضح من هذا أن التكنولوجيا ليس ما يتجسد في اآلالت وطرق 
 ككل في المؤسسة، ومعرفة العمل االقتصاديأيضاً طرق وأساليب متعلقة بتوجيه اإلنتاج والنشاط 

  .الذي يتأتى نتيجة تراكم التجارب خالل سنوات بالخطأ والصواب

 نفسية وثقافية يجعل منها أداة لحمل اجتماعية التكنولوجيا على جوانب احتواءهذا، وإن 
وقيم وثقافة المجتمع الذي يكونها، وهذا يطرح مشكل نقل التكنولوجيا أو استيرادها وما خصائص 

يرتبط به من مشاكل ثقافية أو من عدم تكيف المستخدمين بل حتى المسيرين مع طرق اإلدارة 
  .وأساليب اإلنتاج

   أهمية توظيف تكنولوجيا المعلومات في المكتبات -2

شديد في دراسة توظيف تكنولوجيا المعلومات في المكتبات، إلى وجود تبرز األهمية بحدة وبإلحاح 
الكثير من التجارب الجادة التي بدأت تأخذ مكانها في العالم العربي على العموم، ولكنها تبقى 
محاوالت ال تزال في بداية الطريق وتحتاج إلى الكثير من الدراسات والبحوث لتأطيرها والمساهمة 

  . ها في الميدان بنجاحفي تطويرها وبلورت

التسويق "تتحكم فيها قواعد " مؤسسة "باعتبارهاالمكتبات وتتمثل أهمية التكنولوجيا في 
، )هم الموظفين(واألمناء  ،)اآللةهي (العمل وأدوات ) هي المنتوج(وثيقة المن حيث كون " التجاري

 باإلستراتيجيةوالمرتبطة ، "مؤسسة"أية  العوامل المتحركة في  وهي،)هم المستهلكين(والمستفيدين 

                                                 

  .144 ص-.1998دار المحمدية العامة، ]: الجزائر [-.إقتصــاد المـؤســسة .ناصر، دادي عدون ) 1(
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مردودية فتوظيف التكنولوجيا يزيد من جودة المنتوج الوثائقي، وبقدر تحقيق الجودة تتحدد ، المتبعة
  .استمرارهاضمان  المجتمع، وبالتالي فيالريادي أداء دورها المكتبة في 

  :ويمكن إبراز بعض الدوافع األساسية التي فرضت هذه األهمية كما يلي

أهمية توظيف مثل هذه الحلول في المكتبات تبعاً للوتيرة الهندسية التي سادت اإلنتاج تتجلى  .1
الفكري الوثائقي في العالم أجمع، التي كان وراء تدعيم نتائجها الثورة الصناعية في أوروبا، وما 

حدثة  م،أفرزته من سيطرة اآللة على الكثير من النشاطات اإلنتاجية، فتعززت حركة الطباعة والنسخ
 ولكن ،من المعلومات" التغطية الكمية"، والذي وفّر حينها "اإلنفجار الوثائقي"في النهاية ما عرف بـ

ما كان ألحد أن يدرك بصورة جيدة ما قد يتسبب فيه هذا التحول على المجتمعات المستقبلية من 
  .إشكالية في طريقة التعامل مع هذه الكمية الهائلة من الوثائق

 إلى توظيف التكنولوجيا في إدارة خدماتها وأنشطتها -اليوم–جة على المكتبات وتفرض الحا .2
ذلك أنه " تسلل معرفي وتكنولوجي دائم"أكثر فأكثر حتى ال تبقى هذه المؤسسات في بالدنا في حالة 

 :قائالًالوثائقي االنفجار هذا ر من نتائج حذّحقيقة هذا التحول وجوزيف هنري أدرك م 1851في عام 
لم ترتب هذه الكميات الضخمة بطريقة مالئمة، ومالم تعد لها الوسائل الالزمة للتحقق من ما"

ل المعلومات ـ الباحثون سبيلهم بين أكداس اإلنتاج الفكري، كما أن تمحتوياتها، فسوف يضّل

سوف يتداعى تحت وطأة وزنه، ذلك إن اإلضافات التي ستضاف إليه، سوف تؤدي إلى اتساع 

 .)1(" الزيادة في ارتفاع الصرح ومتانتهالقاعدة، دون

وبالنظر إلى المهام الكبرى واإلنسانية الملقاة على عاتق المكتبات كإتاحة المعرفة لجميع  .3
فإن .. األفراد من دون تمييز، والمساهمة في بناء االستراتيجيات والسياسات الوطنية للمعلومات

 .قنيات التي تسمح بتحقيق رسالتهاالتحديات تفرض عليها استيعاب التكنولوجيا والت

توجه العالم نحو اقتصاد المعرفة كما ذكرنا وتعتبر التكنولوجيات من المعارف األساسية في  .4
هذا االقتصاد، وتدل المؤشرات على أن نسبة صادرات المعرفة تزداد في صادرات الدول المتقدمة 

عرفة في السلع والخدمات في ازدياد ، كما أن قيمة الم%30وتصل هذه النسبة لدى بعض الدول إلى 
 .مستمر بالمقارنة مع قيمة المواد األولية والعمالة الداخلة في إنتاج هذه السلع والخدمات

                                                 
 تـاريخ اإلتاحـة   -.النادي العربي للمعلومـات  : في-.واألرشيـف المكتبـات  فـي المعلومـات الحديثـة ظمن. عبد المجيد الرفاعي )1(

  : متاح في–.2007.10.27

[En line]  http://www.arabicin.net 
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تعاظم قيمة المعرفة، والقيمة المضافة للمعرفة، في السلع والخدمات، وبالتالي تتناقص نسبياً  .5
) أو التفاضلية( إلى انخفاض الميزات النسبية قيمة المواد األولية واليد العاملة وهذا يؤدي تدريجياً

 .لدور المكتبات

   متطلبات توظيف تكنولوجيا المعلومات في المكتبات -3

فإن مؤسساتنا التوثيقية بات يفرض عليها تحدياً ال يمكن تفاديه، وتبعاً للمعطيات والمستجدات الدولية 
، ذلك أن االنتقال إلى عالم األلفية الثالثة وهو أخطر مما مرت به في المراحل السابقة على اإلطالق

فعلياً، يتطلب جملة من الشروط والمهام تأتي على رأسها مهمة االنتقال إلى مجتمع المعلومات، 
  .واستيعاب أطره وأدواته وآفاقه

ومن المتطلبات األساسية في استثمار التكنولوجيات الحديثة في المكتبات إعداد وتدريب الخبرات 
 حيث تشير بعض التقارير إلى أن توليد التكنولوجيا يتم من حتى يمكن أن تحقق لها النجاح،رية البش

من براءات % 95خالل البحث والتطوير، وتدل المؤشرات على أن عشرة دول كبرى تستحوذ على 
من مجموع ما يصرف على البحث % 84االختراع المسجلة في الواليات المتحدة وهي تصرف 

ومن .  من عائدات بيع التكنولوجيا غير المجسدة% 91عالم ككل، كما تحصد والتطوير في ال
التغيرات في هذا المقام بزوغ بعض الدول النامية كمنابع لتوليد التكنولوجيا مثل كوريا وتايوان 

  )1(.وجنوب أفريقيا والمكسيك والبرازيل واألرجنتين وفنزويال وغيرها

 وطنية في مجال إستراتيجيةصياغة  ل التكنولوجيا إيجادكما ينبغي أثناء وجود محاوالت استغال

 فمن خالل معطيات الواقع يتبين أن التعامل بالمعلومات ال يستند إلى أسس منهجية المعلومات
وضع آليات  مع ، واالقتراحات فردية ومنعزلة بعيدة عن المأمول والمعقولالمبادراتة وتبقى يوعلم

  .الوطنية مع ضمان الموارد المالية والبشرية والمادية اإلستراتيجيةتنفيذية تجسد هذه 

  أنواع تكنولوجيا المعلومات في المكتبات -4

جاء توظيف تكنولوجيا المعلومات في المكتبات، من جهة، في خضم تطور حركة إنتاح الوثائق 
بصورة كبيرة ومذهلة، ومن جهة أخرى ضعف النظم التقليدية ) النشر بصفة عامة(والمعلومات 

 فجاءت عمليات ،الصمود في وجه هذه الحركية، بالموازاة مع الحاجات المعرفية المتنامية للمستفيدين

                                                 
  .مرجع سابق.  محمد مراياتي )1(
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أو توظيف الحاسوب في إنجاز بعض األعمال الروتينية في المكتبات مع ) األتمتة، التألية(الحوسبة 
  )1(.ول العالم الثالث بأوربا، وبداية الثمانينيات بد1958 بالواليات المتحدة، ومع بداية 1956بداية 

  :ومن مظاهر التكنولوجيا المعلومات الموظفة في المكتبات، ما يلي

  :في المكتبات، ومنها" العلبة السوداء"تسهيل عمليات * 

  . للناشرينوإرسالها الحاسوب في صياغة الطلبات استعمالمن خالل : االقتناء التعاوني -
رد تسجيالت ببليوغرافية تم انجازها من حيث بإمكان الحاسوب أن يستو: الفهرسة المشتقة -

 . متخصصةمؤسساتقبل الناشرين أو من طرف 

الوثائق من خالل برمجيات " شفرات"حيث مكّن الحاسوب من استخراج : اآلليالتصنيف  -
 .جاهزة

 .االشتراك في الدوريات االلكترونية -

عارة بشكل ملية اإلمة الحاسوبية من القيام بعحيث سمحت الكثير من األنظ: اإلعارة اآللية -
 .جيد، وبسرعة كبيرة

 .إعداد الفهارس الببليوغرافية المختلفة، وبالجودة المطلوبة -

 .إعداد الكشّافات اآللية، وتدعيم فرص البحث للمستفيدين -

 .إعداد الببليوغرافيات المختلفة -

  :تحسين خدمات المستفيدين* 

ترونية كاألقراص الضوئية خدمات المراجع، من خالل تيسير البحث في المصادر االلك -
 .وقواعد البيانات

 .اإلحاطة الجارية عن الوثائق الجديدة -

 البث االنتقائي للمعلومات -

  الرقمنة -
 الميكروفيلم -

 المصادر اإللكترونية -

 تألية الفهارس  -

 األنترنيت -

                                                 
مجلـة المعلومـات   ":  فـي  - .تكنولوجيا المعلومات في المكتبات الجزائري بين الرغبة في التغيير والصعوبات. بن السبتيلك،  عبد الما )1(

  .10  ص-.2004، 1، ع14.، مج"العلمية والتقنية
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  )1( :مسألة نقل التكنولوجيا -5

يمكن لها أن ترسخ فيها إن هي من الثابت أن التكنولوجيا المنقولة إلى دول العالم الثالث ال 
 كاختيارفرضت من جانب الدول الصناعية الكبرى وشركاتها المتعددة الجنسيات، وكُرست 

حتى في حاالته " النقل"تكنولوجي من طرف النخب الحاكمة؛ ومن الثابت أيضاً أن شروط وظروف 
اإلطار المؤسساتي ومستوى النمو المثلى ال يمكنها أن توطّن التكنولوجيا إذا كانت التربة المستقبلة و

 في معزل عن عملية النقل والتوطين، فال هي تفعل فيها وال هي االجتماعي والتطور االقتصادي
وذلك من خالل إقامة بنية تحتية .. تتفاعل معها، لذلك فمن الواجب إعادة صياغة طرفي هذه المعادلة

  .تكنولوجية حقيقية ومستقلة

مستهلك المتفرج إنما يكمن في عقلنة النقل التكنولوجي، على إن سبيل الخروج من وضع ال
 تكنولوجية ال ترتكز على العشوائية واآلنية والنخبوية اختياراتالمدى القريب، وذلك من خالل تبنّي 

المدين المتوسط والبعيد على بل على التمييز بين الضروري والثانوي، كما يكمن في العمل على 
 والتقدم االقتصاديةوتوظيفه لصالح التنمية " المنقول" استيعابولوجية قادرة على  تحتية تكنإقامة بنية
  .، مع التطلع التدريجي إلى تحريرها ودمجها في بنية وطنية أو إقليمية شاملة ومتكاملةاالجتماعي

التي و). اتوليد التكنولوجي" (اكتساب"التكنولوجيا و" توطين"التكنولوجيا و" نقل"وينبغي التفرقة هنا بين 
مراحل في مجملها الحقيقة تمثل في 

متسلسلة ومظهراً من مظاهر التقدم 
  .العلمي والتكنولوجي

يعني به االستفادة فإدارة نقل التكنولوجيا 
، من تكنولوجيا ما بتغيير مكانها فقط

اقتناء  ؛اختيار التكنولوجيا: وأهم مراحها
  .استخدام التكنولوجيا ؛التكنولوجيا

  التكنولوجيا أو استيعابهاتوطينوأما 
 -: فيقصد بها دراسة تلك التكنولوجيا وإعادة بنائها وفق الحاجة والضرورة والبيئة، وأهم خطواتها 

ومع (مالئمة التكنولوجيا مع البيئة  ؛فك الحزمة التكنولوجية ؛التطويع التكنولوجي الهندسة العكسية؛
 .)عملية التنمية المستدامة

                                                 
  .99. ص-.2002ة، دار الطليع:  بيروت- .مدخل إلى تكنولوجية المعرفة: في العولمة والتكنولوجيا والثقافة . يحي، اليحياوي) 1(
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 التقادم

 يمثل الشكل المراحل الثالثة الكبرى لإلبداع التكنولوجي
   من إنجاز الباحث:المصدر 

 ��	
 )2(ا
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والمراد بها قيادة مشاريع اإلبداع والبناء من قدرات البلد " إدارة توليد التكنولوجيا"وفي األخير هناك 
العلمية والمادية والبشرية، وتنطلق وفق الحاجات األصلية التي فرضتها كسيرورة طبيعية لنمو 

 :البحث العلمي، ويمكن إبراز أهم مراحلها كما يأتي

  ؛R&D لبحث والتطويرا •
  ؛البتكارإدارة النظام الوطني ل •
  ؛براءات االختراع وحقوق الملكية الفكرية •
  ؛توليد مصانع أو شركات جديدة •
  .التكنولوجياتمويل  •

  طرق نقل التكنولوجيا -6

  )تسليم مفتاح باليد، منتج باليد، سوق باليد(التراخيص الصناعية  •
  .التحالفات اإلستراتيجية •
  .عقود المعونة الفنية •
  .ام العالمات التجاريةاتفاقية براءات االختراع أو استخد •
  ).فروع للشركات(االستثمار األجنبي المباشر  •
 .التدريب، والخدمات اإلدارية واإلشرافية •

  اتفاقية حق المعرفة •

 تكنولوجياعلى تركّز اهتمامها بشكل كبير لمكتبات ومراكز المعلومات في اآلونة األخيرة لقد بدأت ا
 )1(البحث عن الحلول التقنية، بما في ذلك مات كتوجه مرحلي في حياة مرافق المعلوالمعلومات

واستجابة أكثر لخدمات المستفيدين من هذه المرافق،  )2(والتكنولوجية األكثر تحقيقاً للجودة الشاملة
، وغير ذلك من أوجه النشاطات األخرى التي تندرج "الرقمية الجديدة"إضافة إلى مواكبتها للبيئة 

  .مفهومها الواسعمعلومات بتكنولوجيا التحت مظلة 

دات وتبقى هذه النظرة الجديدة في أجندة وإدارات المكتبات بصفة عامة مرهونة بالكثير من المجهو
 الصناعة الحيويةالستقبال هذه والتجهيزات األساسية التحتية لبنية  فاالمنهجية المحققة في الميدان،

يمكن أبداً أن نتحدث أن البد أن تكون قد خطت خطوة عمالقة ومجسدة بصورة كبيرة، فال 
المعلومات والمكتبات الرقمية وخدمات المستفيدين ما لم تكن هناك أرضية متينة من الشبكات 

                                                 
  .من إتقان الصنعة، وأتقن األمر يعني أحكمه" تقن"في اللغة العربية ) 1(

دراسة تطبيقية على خدمات مكتبات جامعة الملك عبد العزيـز          : قياس جودة خدمات المكتبات الجامعية    .  عباس هشام عبدا هللا  )2(
    م 2005، ) يوليو-فبراير(، 1 ، ع11 مج"مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية": في. بجدة 
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 الحواسيب في اإلدارات والمؤسسات وحتى وانتشار والمواصالت السلكية والالسلكية واالتصاالت
 مثل هذه الستهالكاالقتصادية  إلى ضرورة وجود الخلفية الثقافية واالجتماعية وباإلضافة ..األفراد

  .الحلول لدى الفرد، إذاً فالكل كتلة هجينة من العناصر المتداخلة والمتكاملة فيما بينها

 المكتبات في إحالل التكنولوجيا في منظومتها المهنية الجديدة قائماً على تفكيركما ينبغي أن يكون 
كتبات في العالم الثالث بصفة عامة ليست أسس علمية ودراسة مفصلة تستند عليها، فالكثير من الم

فتقد إلى الكثير من أدوات العمل ينجد الكثير منها حيث  ،في مستوى مكتبات الجيل الثاني
الببليوغرافي كالفهارس بمختلف أنواعها وأشكالها وبالحالة والمقاييس المعمول بها دولياً، إضافة إلى 

حسب ما أشار للمكتبة، وقد يكون هذا " العلبة السوداء"غياب المهارات الكافية في إدارة إجراءات 
في للقائمين على المكتبات في التحول والتكيف ا إلى غياب التفكير االستشريعود) 1(إليه بول أوتليه

  . المتسارعةالمستجداتمستقبالً مع 

III- السياق السوسيومهني للرقمنة  

III-1-  الجديدة) اعيةأو االجتم(الرقمنة الظاهرة السوسيومهنية  

ة القصر الروسي المركزي للكتاب،  مديرM. Zanitzkyقالتها  ، عبارة"نحتاج إلى مكتبات  كاملة " 
ألن القارئ يحتاج إلى المعرفة الكاملة وتحمل هذه العبارة دالالت صريحة لتنامي الطبيعة البشرية، 

 األفراد عن الكتب والمواد عن المجتمع الذي يعيش فيه، ولهذا السبب يمكن أن نفهم لماذا يعزف
بدرجة كبيرة، وإذا احتاج ) الحقيقية(المكتبية القديمة أو التاريخية، ألن اإلنسان يعيش حياته اآلنية 

  .إلى تصفّح التاريخ فهو للتأكد أو للعبرة وتوسيع المدارك

 األولى التي فعالً مطلب اجتماعي بكل مدلوالته سواء في بيئتها" الرقمنة أو المكتبات الرقمية"إن 
فهل يمكن أن ننظر إلى هذه الحلول !  فالحاجة أم االختراع،أفرزتها أو في مراحل تطورها

التكنولوجية على أنها استجابة لمتطلبات المجتمع؟ والحقيقة أن ظاهرة الرقمنة في المكتبات يمكن أن 
كاستجابة اجتماعية  رد فعل من القائمين على هذه المكتبات اتكون على وجهين، األول باعتباره

للمتغيرات السوسيومهنية للمستفيدين من هذه المكتبة، والثاني باعتبارها مظهر وسلوكا يراد من 
ورائه الترائي ومحاولة الظهور، وتبقى صحة هذه الفرضيات من عدمها مرتبطة بالدراسات الميدانية 

  .وأثناء تحليل وتقييم مثل هذه المشاريع

                                                 

(1) Paul, OTLET . Traité de Documentation.- Le Livre sur le Livre.- Théorie et Pratique  .– Bruxelles: 
Editions Mundaneum, Palais Mondial, 1934 .–p  
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الشرسة التي أفرزتها شركات األنترنيت ) التجارية(ثانية نجد أن حدة المنافسة وإذا نظرنا بالفرضية ال
نجد هذا التأثير قد بلغ مرافق المعلومات، . وغيرها".. موسوعة ويكيبيديا"و" ياهو"و" جوجل"ـك

  .وربما من باب ما تتيحه هذه المحركات اندفعت هذه المكتبات نحو التغيير

و المكتبات الرقمية كظاهرة جديدة في النظام الرأسي للمكتبات نشير أ" الرقمنة"إننا إذ نحن ندرس 
إلى أهمية السيطرة على محركات هذا التغيير، فال يمكن أن يكون سلوك القائمين على المكتبات 

  ". صحي"سلوكاً انفعالياً ال يستند إلى أساس منطقي وال إلى سلوك علمي 

توفر " ألنها بكل بساطة من الذين يبحثون عن المعلومةيرين نعم، لقد أصبحت األنترنيت مالذا للكث

فعل يصرف في سلوكيات " جوجل" محرك البحث وغدا )1("كل شيءعن المعرفة عن أي شيء و
، فالكثير من مكتبات البحث الكبرى أصبحت تفضل "أنا أبحث إذا أنا جوجل"فيقال المستفيدين، 

 فقد أعلنت مؤخراً خمسة من اكبر ؟..هوعلى جوجل ومايكروسوفت، ويا» التحالف المفتوح«
المكتبات األنجلوساكسونية عن تعاونها مع جوجل في رقمنة أرصدتها وهذه المكتبات هي مكتبة 

وقد بدا . ومكتبة جامعة أوكسفوردجامعة هارفارد، ستانفورد، ميتشغان، مكتبة نيويورك العامة 
  )2(. مليار صفحة ويب4.5 مليون كتاب بمعدل 15جوجل متحمساً لرقمنة أكثر من 

في المكتبات تأثيراً منافياً لرسالة المكتبة، فقبل التفكير في هذه التوجهات، " عقلية جوجل"وقد تحمل 
علينا أن نطرح أسئلة جريئة أثناء تعاملنا مع التكنولوجيات الجديدة، هل صحيح أن انتقالنا إلى 

ن واقع مكتباتنا يقر بصراحة أننا لم نصل بعد ثم أ؟ المكتبات الرقمية يعد انتقاالً طبيعياً أم أنه طفرة
 ليس -ناييفي الكثير من األح–في تنظيم وتسيير مكتباتنا، وأن المشكلة " نموذج تقليدي"إلى فرض 

  .نقص المعلومة، بل طريقة الوصول إليها، وبماذا سنصل إليها

م التقليدي، ما يالءم احتياجات إنسان ألننا ال نجد في النظاهو انتقالنا إلى بيئة المكتبة الرقمية أم 
األلفية الثالثة، أم أن المشكلة في عدم وضوح سياسة المكتبات التقليدية في العالم الثالث وافتقارها إلى 

  التنظيم المناسب؟

III-2- المكتبات من االستيعاب إلى االستوعاب:  

ء ضالتهم الفكرية والعلمية فيها، لقد ظلّت المكتبات والى أمد غير بعيد مجاالً فسيحاً يجد القرا
ال يمكن " فريداً"فيقصدونها للراحة البدنية وزاوية للراحة النفسية والعقلية، وكونت عبر التاريخ مكاناً 

                                                 
  25.02.2008 تاريخ االتاحة -.ويكيبيديا الموسوعة الحرة  . المكتبات الرقمية) 1(

[En line] http://ar.wikipedia.org/wiki 

(2) Delphine BERRONEAU . Op.cit .– p51 
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ألحد أن يسيطر عليه أو يستولي عليه، إلى حين جاءت األنترنيت، فثار الجدل وأثيرت القضية في 
 وهل يمكن اعتبار شبكة األنترنيت وعاء ومصدرا الكثير من المنتديات والملتقيات حولها،

للمعلومات، أم أنها أداة من أدوات البحث؟ أم هي أداة مساندة أو منافسة للمكتبات، ووفق هذا الطرح 
لجأت الكثير من المكتبات إلى إدخال األنترنيت ضمن أولوياتها، كأحد استراتيجيات تلبية خدمات 

ا في مباني المكتبات لهذه الشبكة، إرضاء للمستفيد والرواد، المستفيدين، فخصصت قاعات وزواي
ومهما بدلت األنترنيت من أنماط العمل، فإنها تبقى للبعض أداة يمكن استثمارها في زيادة قدرة 

  )1(.المكتبات ومراكز المعلومات من التشابك والتفاعل معاً

ققت الكثير من الخدمات، حتى تسللت التي ح" األداة"وما فتأت المكتبات أن تحسم الجدل في هذه 
إليها، فنالت حظاً أن تربعت على حيز ضمن سياساتها أو مكانا في مبانيها، وبدأت شبكة األنترنيت 

وازدادت هذه الحميمية، في ) سواء راضي أم ال(محبوبة لدى المستفيد خاصة أنه تعطيه كل ما سأل 
مام بأسئلة الرواد والمستفيدين، والذين تكون ظل وجود بعض أمناء المكتبات الذين ال يلقون اهت

مما وفر الجو المالئم ألن تتحول األنترنيت من أداة قابلة لالستيعاب " ال يوجد"أجوبتهم في الغالب 
 كبريات المكتبات في العالم تتنافس -اليوم–إلى أداة تستوعب كل شيء، فال عجب من أن تسمع 

  . تكون جزء من مجموعاتهاأوالنضمام إليها وتتسابق فيما بينها بمن يفوز بشرف ا

تعد بحقّ أحد أجزاء عصر المعرفة، وقد شكّلت هذه الظاهرة ) المكتبة الرقمية(وعليه فإن الرقمنة 
الجديدة محور االهتمام في الغرب والترقب في الشرق ألنها كرست عالقة اإلنسان واآللة، بعكس ما 

المعنى تحمل خصائص المجتمع اإلنساني الجديد في أحد مظاهره،  فالرقمنة إذاً بهذا ،كان في السابق
حيث يكون تقدير الذات البشرية في هذا الفضاء بقدر ما يملك الفرد من مهارات التحكم في البيئة 

  .المرقمنة

III-3- اجتماعية-المؤشرات العامة للمنظومة التقنو  

  :مة التقنية من الناحية االجتماعية كما يلييمكن أن نشير إلى أهم المؤشرات والمظاهر الجلية للمنظو

أن الدوافع االجتماعية التي أفرزت التكنولوجيا عامة والمكتبات الرقمية خاصة، هي أنها جاءت 
كحاجة تطورية بمستوى التقدم الحاصل في البيئة اإلنسانية الحديثة في مجالها العلمي والتكنولوجي 

ا جاءت كمطلب لنوع من الحماية المعرفية، ألن الحياة تتح  وأنه،واالجتماعي واالقتصادي والسياسي
  .معالمها بقدر ما تملك من معلومات عليها

                                                 

  42ص   – .مرجع سابق. محمد محمد الهادي) 1(
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لقد تغيرت البيئة االجتماعية لإلنسان وأصبحت اآللة ككينونة في مخزونه الثقافي، وبالتالي صنعت 
ياته وفي مباشرة منه إنساناً آخر ال يرضى إالّ بما تتيحه اآللة له في كامل أطوار يومياته وح

يبحثون في خضم هذا التحول إلى إيجاد المعلومة ) خاصة الجامعية(نشاطاته، لذلك فإن رواد المكتبة 
بالكيفية التي تضمن السرعة وتحقيق الصمت دون التشويش في اإلجابة على أسئلته وحاجاته من 

  .المعرفة

ضرباً من الخيال ن، بعدما كان هذا الواقع نظام اجتماعي الكتروني جديد، يقدم نفسه لبني اإلنساإنه 
 من أن تسمع اليوم بمجتمع الكتروني، وجرائم الكترونية وتدريس إذا فال عجب العلمي،" الوهم"و

فهذه التقنية غيرت الكثير من مظاهر الحياة االجتماعية، وأصبحت تمس كيانه في ... ونشر الكتروني
 وبالتالي أصبحت جدلية التأثير ، النفسية والروحيةوالخصائص) الوعي(الصميم كمسألة الهوية 

  .االجتماعي بين اآللة واإلنسان بعد ما كانت بين اإلنسان وأخيه

 كآلية تقنية فرضت اانبثاقهوإذا ما عدنا قليالً للوراء، حينما جاءت األنترنيت، ونظرنا في ظروف 
هناك دواعي أساسية تضرب بجذورها في متطلباتها االجتماعية، لرأينا أنه منذ الفترات األولى كانت 

 هذا التحليل على التقنية أسقطنا وبالتالي فإذا )1(.عمق المقصد االجتماعي للتركيبة الحضارية البشرية
بصفة عامة والرقمنة بخاصة لوجدنا أن بروزها يعبر عن مكنونات اجتماعية تبلورت مع الحاجة 

  .لملبس واألمنالملحة إلى المعرفة، كالحاجة إلى الطعام وا

، فإن توجه المكتبة أدواته عيشه، وتصنيع إنتاج على ممر التاريخ يسعى دائما إلى اإلنسانوإذا كان 
 وتوطيدإلى تكنولوجية الرقمنة تكيفا اجتماعيا، ومقصدا إلى المعرفة ) باعتبارها مجموعة من البشر(

التقنية المادية والتقنية "  التقنية، وهنا يمكن أن نفرق بين نوعين منلتقليد البحث عن المعلومة
 في تحريك الطبيعة الذاتية مساهمتها، هذه األخيرة التي اكتسبت قيمة الوجود، من خالل "االجتماعية

  .للمجتمع، أو الوعي بالذات

إننا عندما نوظّف التقنية في مباشرة بعض األعمال الحياتية، نكون في حالة من التعامل مع عادات 
مع الذي أنتجها، بحيث ال تبدو هذه التعامالت غريبة في البداية، ولكن يظهر تأثيرها وتقاليد المجت

عندما تتغلغل المنتوجات التقنية في المجتمع المستورد لها، وبالتالي فإن التقنية نسق اجتماعي يتدخل 
توى بكل ثقله في عملية البناء االجتماعي، وبالتالي فقد تجد بعض المكتبات تشعر بأنها في مس

المكتبات الكبيرة المتقدمة، ولكن تبقى هذه السلوكيات بعيدة عن مقصدها، وسبب لحدوث فجوات بين 

                                                 
  منظومتهـا االجتماعيـة  بحث تحليلي في اآللية التقنية لألنترنيت ونمذجة: األنترنيت والمنظومة التكنواجتماعية   –.علي محمد رحومة    ) 1(
  207ص  – .2005مركز دراسات الوحدة العربية، :  بيروت –.
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تلك السلوكيات وتطبيقاتها في الدول المتخلفة، وربما يكون هذا الدافع وراء ظهور دراسات  تهتم 
  . بنقل وتوطين التقنية أو التقنية المالئمة

خفية منها تشكل تهديداً حقيقياً لوجود اإلنسان وتسوق به إلى فقدان إن التكنولوجيا في أحد الجوانب ال
ماهيته وذاته أو هويته اإلنسانية، والى خلق حالة من الالأمن، إضافة إلى زعزعة الثوابت المعرفية 

  .ووسائلها الحسية والذهنية والنفسية والروحية

 .لقضايا االجتماعية المرتبطة، بها معطيات السوق، واتأخذوبالتالي فإن مشاريع الرقمنة يجب أن 

III-4-  الرقمنة بين الفردية والجماعية  

التعليمي إن الرقمنة كظاهرة، تمثل فرصة لتثمين تراث األمم، واالستفادة منها في التنوع الثقافي، و
 وقد لوحظ أن الدول المتقدمة تميل إلى التكتالت أو االندماجات في ،وتأسيس لصناعة المحتوى

 إلى ما تضيفيه هذه باإلضافة، تختصر من خاللها الجهد والوقت والمال، )1(ضخمةمؤسسات 
  .التكتالت من مشاركة اآلخرين وتقاسم همومهم

فواقع التحديات التي " الشاة القاصية يأكلها الذئب"أدركت البشرية، في بداية األلفية الحالية، أن لقد 
حتمية التكتل " مرافق المعلومات"، تملي على تفرضها التطورات العالمية المتعددة والمتسارعة

  )2(.وتوحيد الجهود في اإلبقاء على الريادة لهذه المؤسسات في خدمة القارئ والوصول الحر للمعرفة

 على ضرورة التكتل بين المكتبات حول العالم من أجل خلق )Alex Beyrne)3وقد أكد رئيس اإلفال 
المتاحة " رقمنة المجموعات"نا، من خالل تشجيع عمليات إستراتيجية صلبة للمحافظة على مكتبات

في جهة " مرقمنة"والتي تتوفر فيها الشروط المناسبة، ألن الكثير من الكتب أو المجموعات قد تكون 
  .ما من العالم، مما يعني أننا سنستفيد من المبادرات والمشروعات التي تباشرها المكتبات

                                                 
  .33ص   – .سابق مرجع –.محمد محمد الهادي ) 1(

(2) Abderrazak MKADMI; Besma BSIR . "Bibliothèques numériques et travail collaboratif" In: Rist .– N° 1, 
vol. 13, 4, 8, (2003) .– pp 63-78 

(3) BARTHET, Émilie ; CHURCH, Amélie ; CATANESE-PALANCHE, Véronique, Qui a besoin des   
bibliothèques à l’heure de Google ?, BBF, 2007, n° 5, p. 92-93 

[en ligne] http://bbf.enssib.fr  Consulté le 4 février 2008 
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ة الخارجية الفرنسية قد طرحت مشروعاً لدفع ومساعدة وتنشيط  إلى أن وزار-هنا–وتجدر اإلشارة 
، ومن بينها الجزائر حيث يتمحور هذا 2007عمليات الرقمنة في بعض دول الجنوب خالل سنة 

  )1(.االلكترونيةالمشروع على رقمنة، إنشاء، تسيير وبث مجموعة من الوثائق 

تغيير الحال من واقع إلى آخر يتطلب توفر اإلرادة الحرة التي تنطلق من إلى هدف إن أية حركة ت
، فاألفكار الناجحة هي التي تنطلق من الذات المكتبية الواعية بكل صغيرة )2(البيئة المحلية المعاشة

ن هذا ، بالنظر إلى أن المكتبة عنصر من بين الكثير من العناصر التي تكوهاوكبيرة تنشط في محيط
يط، وبالتالي فهي بقدر ما تمارس من تأثير على المستفيدين، إالّ أنها من جهة أخرى يمارس المح

 وبالتالي يمكن اعتبارها ،عليها التأثير والذي يكون عبارة عن مخرجات أخرى إلستراتيجية جديدة
  .  العلمية واالجتماعية للمستفيدين منهاةمؤسسة هامة في التنشئ

رقمنة، يجب أن يتعدى ذلك التعاون التقليدي الذي يتمحور حول تبادل ثم إن التعاون في مجال ال
بعض الوثائق الورقية فحسب، بل ينبغي أن يكون هذا التبادل عبارة عن إلتقاء وتجمع لمجموعات 

  )3(.وثائقية مختلفة، لتكون في األخير مجموعة شاملة متاحة للجميع

III-5- ستفيدينالرقمنة في المكتبة الجامعية وخدمات الم  

في المكتبات الحديثة كمرحلة انتقالية مصاحبة لتطور شبكات " ظاهرة الرقمنة"رحت لقد طُ
غير محدودة االنتشار في الزمان الرقمية االتصاالت، من المعلومات الورقية إلى المعلومات 

شرت في لعمليات الحوسبة والتألية التي است" صحي" والرقمنة في حقيقة األمر هي امتداد ،والمكان
، حيث طرحت إشكاليات أخرى بديلة )4(السبعينات والثمانينياتفترة بيئة مرافق المعلومات خالل 

 فمن وجهة نظر الخدمات والتسهيالت والحلول التي قدمتها نجدها بال جدال ،على إدارة المكتبات
 الرقمنة قد أنها قد ساهمت في إحداث تغيير على مستوى النظام الرأسي، ولكن من جهة أخرى تكون

حاجيات طرحت إشكاالت أخرى فيما يخص مرونة التخصص من حيث المهارات، وطرق بناء 

                                                 
(1) Ministère des affaires étrangères . Numérisation, création, gestion et diffusion 
d’une collection de documents électroniques .– Atelier de formation du projet FSP SIST Système 
d’information scientifique et technique Antananarivo, Madagascar, 1er - 12 octobre 2007 

[En line] http://www.sist-
sciencesdev.net/IMG/biblio_projet/026000/026300Dossier_participants_atelier_SIST_17072007.doc  

(2) Claudie Tabet . La bibliothèque hors les murs .–Paris : Electre-Editions du cercle de la librairie, 2004 .– 
p.40 

(3) JOCTEUR MONTROZIER, Yves, « La coopération entre les bibliothèques face aux enjeux du web 
et de la numérisation partagée », BBF, 2003, n° 6, p. 96-97 
[en ligne] <http://bbf.enssib.fr> Consulté le 4 février 2008  

  33ص   – .مرجع سابق –.محمد محمد الهادي ) 4(
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ية بناء احتياجات يفالمستفيدين من المعلومات، وبالتالي أصبح السؤال يطرح من حيث طريقة وك
  .المستفيدين من المعلومات في البيئة الرقمية

ار حقيقة مفادها، أن ثورة فهارس البحث المباشر المتاحة إن اإلجابة على هذا السؤال يقودنا إلى إقر
يمكن أن تكون بوابة ) اإللكترونية(الجيل الرابع، بينت أن البطاقة الفهرسية خاصة  OPACsللعامة 

، في المكتبة أو خارجها، فالمستفيد في هذه البيئة يستعين بالمكتبي )1(إلى الكثير من الوثائق األولية
 بمعرفته الخاصة 92%حث عن احتياجاته من المعلومات، في حين تبقى نسبة ، في الب8%بنسبة 

  .)2(بالنظم اآللية والرقمية

من حيث إمداده " استشارة المكتبي"أما في بيئة المكتبة الرقمية، فإن المستفيد يجد نفسه محتاجاً إلى 
ة جديدة في سياسل إيجاد  في المقاببالعناية التقنية الكافية الستجواب قواعد البيانات، مما يفرض

  .تكوين وتدريب المكتبي نفسه

، لقد فرضت هذه التكنولوجية واقعين متباينين، إما أن يتمكن المستفيد ويلم بأساسيات علم الحاسوب
 إلى تنظيم دورات للتكوين وتدريب -وفّرته التقنيةالذي –أو تخصيص الوقت الذي يجنيه المكتبي 

رض من جهة موازية إعادة النظر في تكوين المكتبي في فمما ي. بةالمستفيدين على استعمال المكت
  . حد ذاته

وقد أشار مجبل الزم إلى بعض الخدمات التي يمكن للمكتبي تقديمها، بعد تشكّل المجموعات 
  :الرقمية، وهي

  المشاركة في معالجة وتحليل المعلومات الرقمية، حيث  -
 .فيدتقديم خدمات تأخذ في الحسبان خصوصية المست -

 ).اسأل أمين المكتبة(البحث عن المعلومات واسترجاعها، من خالل األسئلة المباشرة  -

 . عن استفسارات المستفيدينواإلجابةالخدمة المرجعية  -

 .خدمة تدريب المستفيدين على استعمال المصادر االلكترونية -

                                                 

(1) Dominique Burger . L’accès au web et à la lecture numérique des publics diversement empêchés .– In: 
BBF,  2001, t. 51, n° 3, p. 58-63 

[En line] http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/pdf/bbf-2006-3/bbf-2006-03-0058-010.pdf  Consulté 11.02.2007 

(2) Claudine Belayche . La fin du catalogage ?! :La question des accès.- Journée d’étude Médiadix .– Jeudi 
21 Octobre 2004)  

[En line] mediat.upmf-grenoble.fr/textes_colloques/D.%20Lahary_fin_ducatalogage.pdf  
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من خدمات المكتبة  تحدثنا عن المستفيدين وإذا.  الجارية والبث االنتقائي للمعلوماتاإلحاطة -
ادة مما اإللكترونية يجب أن نطرح كل الجوانب المتعلقة بهذا المستفيد حتى يتمكن من االستف

  .تحتويه المكتبة الرقمية

  .التعرف على الفئات االجتماعية التي تكون مجتمع المستفيدين -

 للتطورات الجارية على  تبعاً،لقد تغيرت النظرة بكل أبعادها إلى مهنة المكتبات والتوثيق في العالم
 إلى االهتمام )1( والمسئولين السياسيينن واألكاديمييمما دفع بالباحثينمستوى الساحة التكنولوجية، 
وسخّرت الكثير وتعديل البرامج وتكييفها، كما وفرت التعليم والتكوين، أكثر بالتخصص، من حيث 

مرافق المعلومات، وتطرقت األبحاث إلى من اإلمكانيات المادية والمالية والبشرية لتطوير مهنة 
  ).الرقمية(إلى البيئة ) الورقية(استشراف الطرق المثلى لالنتقال بسالم بالمكتبي من البيئة 

 بالمستفيد الذي عاش وترعرع وتكون في البيئة االهتماملكن، يبقى من جهة أخرى ضرورة 
 مما يعني أن ،حيرت المكتبي قبل أن تحيره هوإلى البيئة الرقمية، فهو في بيئة  الورقية، لإلنتقال به

  :مهنة أمناء المكتبات أصبحت مركزة على محورين أساسيين، وهما

مواصلة التكوين والتدريب باستمرار في حقّ أنفسهم، ألن المهارات تتغير بقدر ما تتغير هذه  •
  .الحلول التكنولوجيا

التربية  "إدراجة، إلى حين يتم التكفل بتدريب المستفيدين على استعمال مصادر المكتب •
 .في المقررات والمناهج الدراسية" المكتبية الرقمية

يفَضلون شاشات الكمبيوتر لقد أصبحت التقنية واقعاً ملموسا في حياة األفراد، فالطالب في الجامعة 
تجابة  واس،لإلطالع على الكتب بدال من السير بين رفوف الكتب لمعاينة ما يريدون قراءته وتصفحه

، اختارت العديد من الجامعات والمكتبات رقمنة بعضاَ المستفيدينات ي في سلوكهذا التحول النوعيل
تقول سيندي سبير مساعدة مدير مكتب ف ، كل مجموعاتها، كمحاولة لمواكبة البيئة التعليمية الجديدةأو

تبات اإللكترونية  ونحن نتحدث عن المك1992منذ عام : " النصوص الرقمية في جامعة فرجينيا 
  .)2(". لكن الفكرة أصبحت منذ ذلك الحين موجةَ الحاضر، وأمرا واقعا ،باعتبارها موجة المستقبل

لقد أصبحت المطبوعات والكتب التي كانت محتكرة في الحرم الجامعي للطالب فقط، أصبحت اليوم 
 كتاب 70.000 أزيد من  ففي جامعة فيرجينيا هناك،متاحة حتى  للعامة، وفي كل أنحاء المعمورة

                                                 
يـل  مجموعـة الن  :  القـاهرة    - .التأهيل والتدريب المهني للعاملين بمرافق المعلومات في العصر اإللكترونـي         . مبروكة عمر محيرق     )1(

  43 ص - .2005العربية، 

  :  متاح في-.2008.01.21 اإلتاحة تاريخ - .مستقبل الكتب الورقية يعلن غموضــه. أحمد عادل زيدان ) 2(

[En line] http://www.dhadh.com/pageprint.php?id=7215 
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 30.000 إلى 20.000 وفي جامعة ماكغيل بمونتريال تم رقمنة ما بين )1(.مرقمن متاح على الشبكة
  .)2(كتاب

 العديد من البلدان األوروبية في السير على خطى أميركا وكندا من حيث بناء المكتبات توقد بدأ
يكا اإللكتروني لتسهيل الوصول إلى الرقمية، فقد أقامت فرنسا، على سبيل المثال، خادم غال

  .المجموعات الرقمية الموجودة بدار الكتب القومية الفرنسية، ومقرها باريس

 مليون 35كما أقامت ألمانيا مشروع المكتبات الرقمية المعروف باسم غلوبال إنفو، وخصصت مبلغ 
 والسويد وفنلندا وروسيا  وباإلضافة إلى ذلك، قامت كل من أسبانيا،دوالر للسنوات الست القادمة

بتحديث نظم المكتبات عندها بحيث باتت معظم الموارد المعرفية الرقمية المتوفرة لهذه البلدان 
  )3(.متوفرة على شبكة اإلنترنت

يستوجب أن ال تكون خاصة الجامعية و  عامةإن التغيرات التي طرأت على بيئة العمل في المكتبات
 وإنما أن تكون مفتوحة ونظاما قابالً  ومتبعة سلوك النعامة حيالها،هامنغلقة على نفسهذه المرافق 

، حيث المكتبة هي التي تتغير وفق 2.0للتقييم والتنقيح، وعلى شاكلة المكتبة الجامعية من الجيل 
  .احتياجات المستفيدين، وليس العكس

IV-واقع تكنولوجيا المعلومات في الجزائر   

IV-1-علومات في المكتبات الجزائرية طبيعة التكنولوجيا الم  

حياتها سيرورتها التغيير في ) والمكتبات جزء منها(وإذا لم تمارس المجتمعات " الطبيعة تأبى الفراغ"
وفي محيطها، فإنه سيمولم يبق حينها إالّ أن تختار الطريقة التي سيطبق  ال محال عليهاارس ،

 مما يعني أننا ملزمون على األقل إحسان ،توجيههعليها، دون التدخل في أساسيات هذا التأثير أو 
التكيف مع المتغيرات السارية في كل المجاالت، ومحاولة االستفادة بالقدر الكافي، مع التقليص من 

  .مضارالسلبيات وال

 إما أن تقتني هذه -)4(حسب عبد المالك السبتي-من هذا البناء ) جزئية(وبالتالي فإن المكتبات كوحدة 
 وبما أن ،اوجيات بايجابياتها وسلبياتها أو تبقى في حالتها التقليدية، وهو خيار مستبعد تمامالتكنول

                                                 
  .http://etext.lib.virginia.edu    أنظر الموقع) 1(

 www.mcgill.ca/dcp  أنظر الموقع) 2(

ـ  -. جريدة الرياض    - .؟»غوغل«من يروج للذاكرة الثقافية األوروبية، المكتبة الرقمية األوروبية أم          . حسان التليلي   ) 3( اإلتاحـة  اريخ   ت
   : متاح في-.2008.01.21

[En line] http://www.splart.net/?act=artc&id=207  
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المكتبات الجزائرية كبقية نظيراتها في العالم الثالث قد اختارت الخيار األول، فيمكن استجالء بعض 
  :المالمح لهذا الخيار، كالتالي

اسيب، كمحاولة المتصاص الكثير من قامت المكتبات الجزائرية بتوظيف تكنولوجية الحو -
 لكن دون اإلعداد المسبق ،التعقيدات في اإلجراءات المكتبية وفي تقديم خدمات المستفيدين

  .مع أنها تبدو منظمة" فوضى تكنولوجية"لها، مما جعلها تعيش 

دخلت مكتباتنا في معركة توظيف التكنولوجيا دون سبق اإلصرار والترصد بالمتطلبات  -
العاملين في المكتبات الجزائرية ليست  من 90%خاصة البشرية منها، حيث ثبت أن الالزمة 

. )1( منهم دون مستوى البكالوريا80%لهم أية عالقة بتخصص المكتبات والمعلومات، وأن 
العتاد، وفارغة من حيث المحتوى و فبالضرورة أن تبقى هذه المكتبات مكدسة بالتجهيزات،

 .والمضمون

يارات المكتبات الجزائرية من تكنولوجيا المعلومات، مما أفرز نوعا من عدم توافق اخت -
 .النفور أمام كل محاولة للتوليف أو الدمج فيما بينها إلحداث مشروع تعاوني مشترك

قصر حياة التطبيقات التكنولوجيا المطبقة في مكتباتنا، فما أن تلبث هذه الحلول برهة، حتى  -
  .حلوال أخرى أفضل من سابقتها، مما يقلل من الفائدة المرجوةبإنتاج ) تجاوزها(يتم نسخها 

IV-2-صعوبات نقل وتكيف التكنولوجيا في المؤسسات الجزائرية :  

لقد تأثرت الجزائر بالمحيط العام الذي ساد العالم، خاصة بعد خروج المستعمر الفرنسي في 
كبير على أثّر بشكل حيث  ..، وما تركه هذا الظرف من فراغ سياسي واقتصادي واجتماعي1962

سوقا مفتوحة الستثمار التكنولوجيا  وما فتئ هذا البلد ينمو ويكبر حتى غدا الحياة العادية لألفراد،
، مما أدى إلى انتشار األدوات واآلالت الحديثة في المؤسسات المختلفة، وتعد المكتبات )2(الحديثة

لمؤسسات تكون قد واجهت عدة صعوبات في جزء يسيراً من هذا الكّل، إالّ أن أغلبية هذه ا
  .استخدامها لهذه التكنولوجيا وتوظيفها في تحقيق أهدافها

لقد عاشت المؤسسات الجزائرية تطورات تميزت بالضخامة والتعقيد، ثم إن عملية إعادة 
 الهيكلة جاءت استجابة لمتطلبات الوضعية التي كانت تمر بها المؤسسات الوطنية من جهة، ووضعية

فقد كانت المؤسسات تشكو من ضعف تسييرها الداخلي، . االقتصاد الوطني ككل من جهة أخرى
راكي، غير كفء وذو تكاليف مرتفعة وتميز االقتصاد الوطني بجهاز إنتاجي ذو توجه عمومي اشت

                                                 
  14 ص – .المرجع نفسه) 1(

  12 ص – .المرجع نفسه) 2(
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طبيعة إستراتيجية التنمية والتصنيع في الجزائر هي المحددة لحجم المؤسسات وطبيعة ألن 
  )1(.ا المتقدمة المستعملة فيهاالتكنولوجي

 المعلومات في تلخيص واقع تكنولوجية في )2(عزالدين بوكربوطذهب ومن جهة أخرى 
  :الجزائر، فيما يلي

 .ن نقل التكنولوجيا ليس حيادياً، ويمثل نتاجاً لحركة المجتمعإ �

عن ال يتوقف نجاح عملية نقل التكنولوجيا على تفريغها من خصائصها الرأسمالية، بل  �
 منها بتكييفها وتطويعها وإستنسابها للظروف المحلية المادية والمعنوية االستفادةطريق 
 .الجماعية

هدفت التجربة التنموية الجزائرية في التصنيع كما تضمنها الخطاب الرسمي للمواثيق  �
الوطنية ومختلف المخططات التنموية إلى التخلص من اإلختالالت التي أصابت تطور 

 .لوطنياالقتصاد ا

 .لم تؤد التجربة التنموية إلى تفكيك االقتصاد الوطني من أسر التبعية التكنولوجية والمالية �

بتدعيم مراكز " التكنوبيروقراطية"أدت التجربة التنموية الجزائرية إلى تجسيد مصالح  �
 .سيطرتها االجتماعية وهيمنتها االقتصادية

 محايدة أثرت من محيط العمل حيث أحدثت أن نقل التكنولوجيا قد نقلت تقنيات إنتاج غير �
 .تشويهات في محتواه نظراً لسوء تهيئة ظروف مالئمة الستقبالها وتطويعها

 :، صعوبات نقل التكنولوجيا في المكتبات الجزائرية، بما يلي)3(عبد المالك بن السبتيكما حصر 

اد اآللة، حيث أنها أن أغلبية المؤسسات والمكتبات لم تجن بعد الثمرة المرجوة من إستير �
 .لم تحقق االستفادة الكاملة منها ولم توظفها بفعالية

أن المؤسسات الجزائرية ال تمتلك نفس المقومات االجتماعية واالقتصادية والبيئية  �
 .الموجودة بالبلدان المصنعة

التفاوت الكبير في بنية المعلومات وتجهيزاتها بين الدول المصنعة للتكنولوجيا والدول  �
 .مستوردة لهاال

                                                 
 .183. ص-.مرجع سابق. ناصر، دادي عدون) 1(

 1997جامعة الجزائـر،    :  رسالة ماجستير، علم اإلجتماع      -.نقل التكنولوجيا وتنظيم العمل في المجتمع الجزائري       .عزالدين، بوكربوط ) 2(
  .540. ص-.
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رغم نجاح بعض المؤسسات في استيراد التقنية وتطبيقها في عدة مجاالت فإن قدرتها على التطوير 
  .واإلبداع وما تزال بعيدة عما تحقق في العالم المتقدم

IV-3- موقع تكنولوجيا المعلومات في السياسة الوطنية الجزائرية  

يع األكثر إثارة للجدل والنقاش، سواء من جهة        لقد أصبح موضوع تكنولوجيا المعلومات من المواض      
الباحثين أو حتى المسؤولين السياسيين للبالد، فمؤشرات وتقديرات البنك الدولي تبـين أن الجزائـر             

ـ      2.75بإمكانها أن تحقق      دوالر للفرد الواحد سنويا وبنسبة      35 مليار دوالر بمعدل استهالك يقدر ب
  .)1("2007م خالل سنة من الدخل الوطني الخا% 4.1تقدر بـ

خاصـة تلـك    وتبقى الجزائر في خضم هذه التطورات المتالحقة تعاني من نقائص كبيـرة             
حيث يمكـن   ،   في الجزائر   المعرفة عتبارها الدعامة الثانية للمجتمع   المسجلة في قطاع االتصاالت با    

  :)2(إعطاء المؤشرات العامة لتكنولوجيا المعلومات في الجزائر كالتالي

 . نسمة100 خطوط هاتفية لكل 6ن أقل م -

 %).0.65(نسبة توغل الحواسب في المنازل ضعيفة  -

 .ارتفاع سعر الحواسب نسبيا -

 .غياب مصالح اإلعالم المتخصص والعمومي -

 ). مليون مستعمل1حوالي (نسبة ضعيفة للحصول على خدمات األنترنت  -

 .اد تحصلوا على االعتم50 موفر خدمات انترنيت فعلي فقط من بين 15 -

 .ثا/ ميغابت100الطاقة الكلية لقدرة الربط هي  -

 .الهوة الموجودة بين الجامعة وقطاع الصناعة -

 .غياب مؤسسات البحث في االتصاالت السلكية والالسلكية -

  فرغم التقدم الذي شهدته الجزائر على مستوى االتصاالت، إالّ أن مشكل التغلغل أو النفاذ إلى هذه                
تطوير تكنولوجيا المعلومات في الجزائـر يتطلـب إرادة          مما يعني أن     )3(االتكنولوجيا يبقى مطروح  
    ا كل األطراف الفاعلة سواء في صياغتها أو تنفيذها أو متابعتها، ففـي             اتهسياسية قوية تأخذ في طي
 وما يحدث من مبـادرات      ،"السياسة"بمعنى مفهوم   " سياسة وطنية للمعلومات  "الجزائر ال توجد هناك     

                                                 
(1) Fondation pour le développement des technologies de l’information et de la communication en 
Algérie. «  rapport de la banque mondiale », avril 2003,p XI. 

(2) Moussa, BENHAMADI , Les technologies de l’information et de la communication au service du 
développement : vision et stratégie nationales, délégation de parlementaires Algériens, Séoul, 24-28 juillet, 
2002 
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رساء دعائم مجتمع المعلومات في الجزائر ما هي إالّ محاوالت تحدث هنا وهنـاك،              ومشروعات إل 
عبـارة عـن    ) المخرجـات (والتي يبقى مفعولها في التنمية ضعيفا ومشتتا بل ويجعل من النتـائج             

  )1(.محاوالت ليس إالّ

صاالت يؤثر على مما جعل هذا المناخ المتسم باالنفرادية واالنعزالية من ناحية توطين تكنولوجبا االت
، حيث صدر عن تقرير المؤشرات اإلفريقية في مجال االتصال "DAI"مؤشر االتصال الرقمى 

السلكي والالسلكي أن الجزائر تأتي في المرتبة العاشرة إفريقيا متخلفة عن الجارة تونس والشقيقة 
  .المغرب

 بادئعن طريق الجامعات في فواقع استعمال شبكة اإلنترنت في الجزائر بدأ مع نهاية الثمانينات 
في مؤسسة هامة  الذي يعدCERIST  العلمي والتقني اإلعالمعن طريق مركز البحث في ، األمر

يدخل بعدها القطاع الخاص بمجموعة من المستثمرين ل إلى الجزائر، تاألنترني خدمات إيصال
، من "ADSL "عاليال، الذي أدخل خدمة االتصال بالشبكة ذات التدفق 2003 سنة Eepadكشركة 

  .2004 مشترك فى غضون سنة 100.000أجل تحقيق 

ورغم ما عرفه توسع نطاق شبكة االنترنيت في الجزائر وقطاع االتصاالت خاصة مع حلول سنة 
لم تشمل سوى بعض المدن الكبرى، المراكز الجامعية، المقاوالت " العلمية" إالّ أن االستفادة 2000

  )2(".وبعض المؤسسات الحيوية

 مشترك مع 28.000.000حوالي  التطورات التي سجلتها الجزائر في مجال الهاتف النقالفرغم 
من الناحية الوظيفية والمردودية التنموية في استثمار  ةتبقى غير كافي، إالّ أنها 2007نهاية ماي 

ة إلى  كمصر، باإلضاف وبعض الدول العربية،مقارنة بالدول الشقيقةتكنولوجية المعلومات وذلك 
وعدم ارتقاء المفهوم التنموي لتكنولوجيا المعلومات في المجتمع ضعف سرعة تدفق شبكة األنترنيت 

الجزائري، حيث اقتصر األنترنيت في الجزائر على ممارسة الهوايات وبعض األنشطة الترفيهية 
ت كثيرة، هذا ويبقى تعميم تكنولوجيا المعلومات في الجزائر تعترضه عقبا .وذات التوجه العام

 :أبرزها

                                                 
، 2007قسم علـم المكتبـات   :  جامعة الجزائر- .محاضرات وحدة السياسات الوطنية للمعلومات لطلبة الماجستير     . أعراب عبد الحميد    ) 1(
  ).غير منشورة(

 تـاريخ االتاحـة     -) .2007نـوفمبر   (صـحيفة العـرب اللندنيـة       : في   -.دان المغرب العربي تحقق خطوات وتنتظر     بل.  أخبار لبيبا    )2(
  : متاح في- .2007.11.13

[En line] http://www.akhbar-libya.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12418&Itemid=117 
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ضعف انتشار الثقافة العلمية والتقنية في توظيف تكنولوجيا المعلومات، مما يعرقل الجهود  •
 .الرسمية المبذولة

 . قطاع االتصاالت على بنية تحتية هشّة وعتيقةاعتماد •

تظل كثافة الشبكة الهاتفية جد ضعيفة، حيث يالحظ أن العديد من المدن الجزائرية ما زالت  •
، كما أن عدد خطوط الهاتف بالنسبة لكل من "lignes analogiques"ل خطوط تناظرية تستعم
وقد ورد سابقا .  خطا90 خطوط، بينما وصلت فى البلدان المتقدمة 6 مواطن ال تفوق 100

ئة فقط من ا بالم9.9% ، أن نسبة2001فى تقرير برنامج األمم المتحدة للتنمية سنة 
 .تف الثابتالمواطنين يحظون بخدمة الها

رغم مبادرات  ،تبقى متطلبات االرتباط باالنترنيت كوجود خط الهاتف وجهاز الحاسوب •
ألسباب عديدة المتضمن مشروع حاسوب لكل أسرة والتي عرفت فشالً ذريعاً " أسرتك"

 مما جعل مقاهي ائية ومستوى استعمال التكنولوجيا،تمحورت حول ضعف القدرة الشر
 .كبيرة في المجتمع الجزائري تنتشر بدرجة تاألنترني

 ظل ارتفاع نسبة الفشل المدرسي، فإذا كانت نسبة في يظل مستوى الكفاءات ضعيفا - •
 مليون لم 13 قد تلقوا تعليما، ما يزال هناك جزائري مليون 17،5ئة من أصل ا بالم%74.4

ات  للدراسالوطنييتعدى مستواهم التعليم المتوسط بحسب آخر تقرير صادر عن المركز 
 ".CNES"اإلحصائية 

ئة ممن تقل أعمارهم عن عشر سنوات، هم ا بالم%30"  إن نسبة البطالة واألمية تظل مرتفعة -
بخالف أن عدد المواطنين الذين يملكون ". ONS" تعداد األميين بحسب إحصائيات مركز في

 مستعملي عدد  ناهيك أن،ئة من السكان فقطابالم 2.45% اشتراك الربط بشبكة اإلنترنت يشكلون
 ألف منهم فقط 500.000 مليون عدد سكان الجزائر، 30 ألف من أصل 800اإلنترنت ال يفوق 

 .4800 اإلنترنت بلغت مقاهيكما أن عدد . يستعمله بشكل منتظم ومستمر

إن عدد المشتركين : والحال أن هذا الرقم يفرض قراءته من قبل منظمة االتصاالت العالمية كالتالي
بكة اإلنترنت منذ ثالث سنوات خلت، كان معدله مفزعا بكل المقاييس، حيث لم يكن  خدمة شفي

 تمت يالحظ ثمة تقدم التي إال أنه بفضل المجهودات ، مواطن100 شخصا بالنسبة لكل 16يفوق 
 . مواطن100 بالنسبة لكل 55  من إلى أكثر2005كبير، وصل سنة 

 تمتلك اشتراكا يقل كثيرا عن التيلبيوت الجزائرية والحال أن ارتفاع تكلفة االشتراك تجعل عدد ا
عدد الجزائريين الذين يفضلون استخدام الشبكة من اإلدارات والمقاوالت العمومية والشركات 
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 سيجد أن العديد من الشركات االقتصاديكما أن المتتبع ألحوال المجال .  اإلنترنتومقاهي
 مبلغ الدوليين الشبكة العنكبوتية العالمية، لذا قدم البنك  الربط بينها وبفيالجزائرية تعانى من تأخير 

، )مدينة سيدي عبد اهللا ( العاصمة الجزائريةضواحي في مليون دوالر من أجل إنشاء مجمع تقنى 9
، بغية إعادة تأهيل المقاولة الجزائرية ومساعدتها على 2006دخلت حيز العمل منذ منتصف سنة 

 .ها تعرض فيها أنشطتها ومنتجاتهابتصميم مواقع إلكترونية خاصة 

 ودعامة الرقمي بوابة الجزائر على فضاء المجتمع التكنولوجيومن المنتظر أن يكون هذا المجمع 
، حيث من ..."الخدمات المعلوماتية"  مجال االقتصاد الجديد فيأساسية بالنسبة للشركات المنخرطة 

يتوفر على مركز للمعطيات ووحدة " Cyberpark"المفترض أن يحوى مركزا معلوماتيا للتواصل 
 .تطوير البرمجة الحاسوبية ومركز لألعمال ومركز للتكوين العالي

 الجزائر، ال يمكن أن يغفل التطور في والالسلكي السلكيإجماال، إن متتبع تطور قطاع االتصال 
المتوفرة بين سنة  قطاع الهاتف بشقيه الثابت والمحمول، حيث ال بد من وضع األرقام فيالملحوظ 
وفى . 2010 أفق سنة في محط الرصد ومحاولة استشراف إمكانية تطورها الممكن 2000-2004

 مليون هاتف سنة 1،6نتقل من ت أن عدد الهواتف الثابتة إلىهذا الباب تشير اإلحصاءات الرسمية 
 فيولة  ماليين، كما أن عدد الهواتف المحم3 إلى 2004 غضون ديسمبر سنة في ليصل 2000

 إلى 2004 ديسمبر سنة في ألف، لكنها وصلت 540 لم تكن قد تجاوزت أكثر من 2000حدود سنة 
ومن ثم تطرح إمكانية وصول كل من الهواتف الثابتة .  مليون، وارتفعت بالتدريج4،2أكثر من 

النسبة  مليون ب15 مليون بالنسبة لألولى وأكثر من8، إلى أكثر من 2010 سنة فيوالهواتف النقالة 
 فقط من مجموع ةبالمائ 13،85 سنجد أن نسبة الحاليوبالقياس إلى نقد الوضع  " التواليللثانية على 

السكان تملك هاتفا ثابتا، نظرا لكون الشبكة الحالية ما زالت متآكلة ومتقادمة ال تلبى الحاجيات، ما 
 ألف خط 320.000ر  محاولة سد النقص بمشروع وففيفرض على الحكومة الجزائرية اإلسراع 

كما تم .  يتم ربط األماكن البعيدة والوصل بين سائر المدن والقرى الجزائريةكيدون خيط ربط، 
 قيد اإلنجاز هي خط جديد، 520.000اإلعالن مؤخرا عن انطالق مشروع طموح يقضى بتوفير 

ويتعلق  وطنية، مجال الهاتف النقال، هناك ثالثة موزعين يستحوذون على السوق الفيأما . حاليا
،  الممثلة في شركة موبيليسالشركة األم" Algérie Télécoms"األمر باتصاالت الجزائر 

ممثلة بعالمة " Wataniya" الكويتية شركةالو، "جازي"المصرية ممثلة في عالمة " Orascom"وشركة
  ".نجمة"
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IV-4- المشاريع والخطط الوطنية لتكنولوجيا المعلومات في الجزائر  

 ب الجان لحيث يمث ظيف التكنولوجية واالستفادة منها يبقى مرتبطاً بمدى التمكّن من أساسياتها،           إن تو 
التشريعي لمثل هذه الخطط والمشاريع اإلطار الذي يمكن ممارسة العمل من خالله، كما يعد الغطاء               

  .الذي يمكن أن نباشر به عمليات التقييم والتقويم

 األهمية التي توليها الجزائر زت، بر)2000 إلى غاية أوت 1975ديسمبر ( سنة الماضية  25فخالل  
لقطاع المعلومات وتكنولوجياتها في النصوص التشريعية التي سنتها، فنجد مرسومين اثنين وثالثـة             
مراسيم تنفيذية وقانونين، إضافة إلى أمر رئاسي، كلها تدخل ضمن تنظيم قطاع االتصاالت بالجزائر 

  :ذا ما نحاول تلخيصه في ما يلي، وه)1(في مراحل مختلفة

:  يضبط قانون البريد والمواصالت الالسـلكية      1975 ديسمبر   3 المؤرخ في    89-75 األمر رقم    -
  .يشمل الجزء األول منه البعد التشريعي، في حين يشمل الجزء الثاني البعد التنظيمي

ـ      1983 جانفي   8 المؤرخ في    73-83 المرسوم رقم    - شارين التقنيـين    المحدد لعدد ومهـام المست
  .والمكلفين بالمهام لفائدة وزارة البريد والمواصالت الالسلكية

ث في اإلعالم العلــمي     اء مركز البح   المتعلق بإنش  1985ارس   م 16 في   06-85وم رقم   المرس -
  )CERIST(والتقـني

  . المتعلق باإلعالم1990 أفريل 03 المؤرخ في 07-90 القانون رقم -

 الخاص باستحداث مركز الدراسات     1992 فيفري   25 المؤرخ في    82-98م   المرسوم التنفيذي رق   -
  .والبحث في االتصاالت الالسلكية على مستوى إدارة البريد واالتصاالت

 المتعلق  1975 ديسمبر   3 الصادر في    89-75 المتمم لألمر رقم     256-98 المرسوم التنفيذي رقم     -
  .بقانون البريد واالتصاالت الالسلكية

 المحدد لشروط وكيفيـات وضـع       1998 أوت   25 المؤرخ في    257-98 التنفيذي رقم     المرسوم -
  ).نتطرق إليه في اإلطار التشريعي لألنترنت في الجزائر(واستغالل خدمات األنترنت 

 المتعلق بإصالحات قطاع البريد واالتصاالت      2000 أوت   5 الصادر في    03-2000 القانون رقم    -
، حيث فتح هـذا     )الخوصصة(عميقة تمس بالسياسة العامة للتحرير      الالسلكية الذي أحدث تغييرات     

                                                 
  62 ص - .مرجع سابق. دليلة العوفي )  1(
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القانون شبكة االتصاالت للمتعاملين الخواص والعموميين ليضع بذلك حدا لـسيطرة وزارة البريـد              
  .والمواصالت الالسلكية

على الجزائر شأنها شأن كل الدول المتخلفة، أن        " تقنيا"لقد فرضت الظروف الدولية المتسارعة جوا       
" الماديـة "تتكيف وفق هذا المحيط، وعليها أن تعد العدة لذلك، من خالل التأسيس للبنـى التحتيـة                 

ـ  إلى المنظ  كاالنضمامخاصة مع التحوالت الكبرى في السياسة الجزائرية        . قافية واالجتماعية ثوال ة م
ر علـى االنـضمام   إقبال الجزائوالتوقيع على عقد الشراكة مع اإلتحاد األوروبي، و العالمية للتجارة   

حيث تم في هذا السياق كمحاولة لتقنين هـذه اإلجـراءات بإصـدار             . .لمنطقة التبادل الحر العربية   
  )1( قطاع البريد والمواصالت بالجزائربإصالح المتعلق 2000-03القانون رقم 

إتـصاالت  "كما عملت الجزائر إلى انتهاج سياسة التخصص من خالل العمل على تقسيم مؤسـسة               
إلى مجموعة من الشركات على أن تستثمر وتختص كل واحدة في مجال معين، علـى أن                " ائرالجز

  .تكون مخرجاتها كلها تصب في تطوير بنية اإلتصاالت في الجزائر

كمـا  ". بريد الجزائر "ة  ومؤسس" مؤسسة إتصاالت الجزائر  "حيث قسمت المؤسسة إلى فرعين األول       
  :هو موضح في الشكل التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

   يمثل الهيكل التنظيمي لمؤسسة اتصاالت الجزائر):3(الشكل رقم 

موقع بريد الجزائر: المصدر  

                                                 
، المتعلق بإصالحات قطاع البريد والمواصـالت       05/08/2000، الصادرة بتاريخ    48، العدد   الجريدة الرسمية ،  03-2000القانون رقم   ) 1(

  .بالجزائر

مؤسسة البريد وتكنولوجيات اإلعالم 

  تصاالت الجزائراال

  اتصاالت الجزائرمؤسسة 

  مؤسسة موبيليس

  للهاتف الخلوي

  مؤسسة جواب 

  لخدمات األنترنيت

  مؤسسة الضبط

  لتنظيم الموجات

  مؤسسة ساعي البريد

   الجزائرمؤسسة بريد
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  ) 1(:وتتمثل المحاور الكبرى لبرنامج الحكومة الجزائرية في هذا اإلطار في

إصالح اإلطار القانوني والتنظيمي لقطاع البريد والمواصالت لتأسيس اإلصالحات علـى            -1
  .نةقاعدة متينة شفافة ومضمو

 ).البريد والمواصالت(فصل استغالل تنظيم وسياسة القطاع بتقسيم الوزارة  -2

تحرير سوق البريد والمواصالت واالتصاالت السلكية والالسلكية، وفتح المجال للمنافـسة            )1
 .واالستثمار للقطاع الخاص في هذه القطاعات

الحتياطات الالزمة  تطوير مجتمع المعلومات في الجزائر بتسطير إستراتيجية وطنية وأخذ ا          )2
 .في المجال القانوني والسياسي والمؤسساتي والتربوي وغيرها

 .إنشاء المدينة العلمية سيدي عبد اهللا بوالية الجزائر )3

IV-4-1- مؤشرات البنية التحتية في الجزائر  

  :  الهاتف الثابت-أ

  ):)2((ليينية التحتية في الجزائر كما ب أهم مؤشرات الإبرازيمكن 
 . كلم من خطوط األلياف البصرية14.000ة تتكون من شبكة عام •

 . كلم من الحزم الهرتزية الرقمية22.000 •

محطتان خاصتان ( محطات أرضية دولية 3تتكون من ) الساتليت(شبكة نقل عن طريق  •
 .DOMSAT) دومسات( محطة 46، ومحطة واحدة لعربسات، فضال عن )بأنتلسات

 . قرية1400مح بربط  محطة أم تس136شبكة ريفية تتكون من  •

 مستغل 11.600و) اتصاالت الجزائر( مخدع هاتفي عمومي يسير مباشرة من طرف 500 •
 ).بأكشاك متعددي الخدمات(من طرف الخواص أو ما يسمى 

)  ميغابت في الثانية140(كفاءة الخطوط األرضية باأللياف البصرية مع المغرب وليبيا  •
   ).ثا/ ميغابت 622(وتونس 

 . ثا/ ميغابت 565طها مع فرنسا طاقته خط بحري يرب -

ثا / جيغابت 2.5خط بحري آخر يربطها ببالما مما سمح لها من الرفع من قدرة الربط من -
 .الجزائر، وهران، وقسنطينة: ثا على مستوى األقطاب الثالث وهي/ جيغابت 10إلى 

  

                                                 
(1)  <www.postelecom.dz>, le : 20/02/2007,(14:00). 

(2)  Ibid. 
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  2006هر جوان عدد المشتركين في الهاتف الثابت في الجزائر لغاية ش): 01(الجدول رقم 

  الحصة في السوق  )2006جوان (عدد المشتركين   المتعاملين

 99.25 % 705 676 2  الجزائرية لالتصاالت

0.75 % 133 20  لَكُم 

  838 696 2  العدد اإلجمالي للمشتركين

 100 % 7.88 %  الكثافة الهاتفية

   سلطة الضبط للبريد والمواصالت:المصدر

   الهاتف النقال-ب

 86.000 الهاتف النقال  بالجزائر ارتفاعا ملحوظا حيث بلغ عدد المشتركين فيه عرف سوق
 مشترك 100.000 إلى 2001دد بعد فتح مجال المنافسة في سنة ليرتفع الع ،2000مشترك سنة 

 في حين عرف العدد قفزة نوعية بين سنتي 2002 مشترك سنة 400.000 والى ،2001سنة 
فز  ليق2003 مشترك سنة 1.441.400مشتركين في الهاتف النقال ، إذ قدر عدد ال)2004 و2003(

2004 مشترك سنة 4.682.690إلى 
 مشترك لسنة 18.568.325والى أربعة أضعاف أي ")1(

، ليبلغ 19.240.000 الى 2006، في حين ارتفعت مع سبتمبر )02أنظر الجدول رقم ( )2("2006
  )3( . ألف مشترك22.900 حدود 2007الذروة في أفريل 

  . 2007أفريل عدد المشتركين في الهاتف النقال في الجزائر لغاية شهر ):02(الجدول رقم

عدد المشتركين   المتعاملين

  )2006جوان (

عدد المشتركين 

  )2007 أفريل(

  الحصة في السوق

  35.73 % 11.500.000 988 634 6  ) موبيليس(اتصاالت الجزائر 

  52.91 % 8.400.00 306 825 9   )جازي(أوراسكوم تيليكوم الجزائر 

 11.75 % 2.900.000 031 108 2  ) نجمة(الوطنية التصاالت الجزائر 

 –––––– 22.900.000 325 568 18  العدد اإلجمالي للمشتركين

 100 % 67.8% 56.4 %  الكثافة الهاتفية

                                                 
(1) Information Economy , e- commerce and development. Op.cit .– p 64. 

 – .2006) مبرسبت (6و5.  ع– ." الجزائرarpt info":  في–.الهاتف في أرقام : سوق اإلتصاالت  .سلطة الضبط للبريد والمواصالت) 2(
  14-3. ص.ص

 – .2007) مـاي  (8-7.  ع– ." الجزائـر arpt info":  فـي –.ارتفاع مـستمر  : الهاتفية النقالة  .سلطة الضبط للبريد والمواصالت) 3(
  .13-5. ص.ص
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  : شبكة األنترنت-ج

 ليرتفع سنة 2000 سنة  مستعمل150.000"كان عدد مستعملي األنترنت في الجزائر يقدر بـ
أما ،  )1("2002 مستعمل سنة 500.000دهم إلى  مستعمل، في حين وصل عد200.000 إلى 2001

 مستعمل ليقفز العدد بعد سنة 650.000، فقد قدر عدد مستعملي األنترنت بـ 2003لسنة "بالنسبة 
  )2(."2005 مستعمل سنة 1.920.000 مستعمل والى 1.500.000 إلى 2004أي سنة 

، إال أن 50%وبالرغم من القرار الوزاري القاضي بتخفيض تكلفة الربط بشبكة  األنترنيت بنسبة 
، مقارنة بالدول العربية أو األوروبية،  ودون المستوى المطلوبضعيفةتبقى ذه النسب واألعداد ه

ى ، وبمستو11.11% بنسبة كثافة قدرت بـ3.500.000 تالمغرب بلغ عدد مستعملي األنترنيففي 
 األوربيةأما في بعض الدول ، 8.40% بنسبة 835.000أقل في تونس التي بلغ عدد المستعملين 

 23.732.000 قدر عدد مستعملي األنترنيت بـ2006ة نسل األمم المتحدة إحصائياتفرنسا حسب ك
 التي تعد أضعف كثافة في 23.3% بنسبة كثافة 9.000.000بولونيا بـوفي ، 39.4%بنسبة كثافة 

  .ل أوروبادو

 ما أننا تبين مفاألرقاكما يبقى معدل انتشار الحواسيب الشخصية في الجزائر دون المستوى المطلوب 
، من خالل الجدول )5,73(والعربي بـ ) 5,34(زلنا في ذيل الترتيب وبعبدين عن المعدل العالمي 

  .2002غاية سنة  نسمة في الدول العربية ل100التالي الذي يبين عدد مستعملي الحواسب لكل 

                                                 
(1) Information Economy , e- commerce and development. op.cit, p 51. 

(2) Ibid  .– p 68. 
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  2006عدد مستعملي الحاسوب في الجزائر لغاية شهر جوان ): 03(الجدول رقم 

عدد مستعملي الحاسوب   (*)عدد مستعملي الحاسوب  البلـــد

   نسمة100لكل 

  0,72  242.000  الجزائر

  3,37  335.325  تونس

  1,58  500.000  المغرب

  1,73  330.000  سوريا

  13,53  110.000  قطر

  11,17  285.000  تالكوي

  10  450.000  اإلمارات العربية المتحدة

  12,83  3.003.000  السعودية

  1,51  1.120.000  مصر

  0,55  200.000  السودان

  5,73  6.575.325  المجموع

  .2005إحصائيات منظمة األمم المتحدة لسنة : المصدر(*)

IV-4-2- 1(بعض المشاريع الوطنية(  

   :)مشروع أسرتك" (حاسوب لكل أسرة"مشروع : أوال

 وطنية لتعميم استعمال الحاسوب إستراتيجية الحواسيب محور نون الوطني مزلقد شكّل المخ
كمحاولة " حاسوب لكل أسرة" حول رالذي يتمحو" أسرتك"في  األسر الجزائرية، فكان مشروع 

  .لجعل النفاذ إلى المعلومات شامالً لكل شرائح المجتمع

من طرف الجهات المساهمة في المشروع كوزارة البريد بذولة وبالرغم من المجهودات الم
واالتصاالت، مؤسسات االتصال، شركات التأمين وإعادة التأمين، البنوك والمؤسسات المالية 

في تجسيد هذا المشروع إالّ أنه اصطدم من الناحية العملية بالكثير من .. ومزودي الحواسيب
فرد الجزائري، وعدم سيطرة ثقافة المعلومات التقنية العراقيل، كضعف المستوى االقتصادي لل

ما تراوحت اإلحصائيات فيه والعلمية في اهتماماته، ولم يسجل المخزون الوطني من  الحواسيب إالّ 

                                                 
  .98 ص– .مرجع سابق .دليلة العوفي ) 1(
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 مليون حاسوب إلى 6 في الوقت الذي ينتظر أن يتم توفير  حاسوب،600.000 و300.000بين 
  .)1(.2010غاية 

  ":سيدي عبد اهللا"اتية الحظيرة المعلوم :ثانيا

 إلى دراسة معمقة تحاول قدر -بحقّ–ج اتعد مسألة نقل التكنولوجيا مسألة جد معقدة، وتحت
من بين النماذج المطروحة في " الحظيرة" وقد تكون طاع أن تشارك كل األطراف الفاعلة،المست

عت الجزائر منذ مارس ، ومن هذا المنطلق شرت لما لها من ايجابياالتعامل مع هذه التكنولوجيات
،  غرباًبإنشاء حظيرة معلوماتية بمدينة سيدي عبد اهللا الجديدة بضواحي الجزائر العاصمة إلى 2004

 سبتمبر 5 الموفق لـ 1425 رجب 20 الصادر بيوم 275-04بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
2004
 )2(.  

كبات والهياكل والفنادق  آالف هكتار لبناء المر7تتربع هذه الحظيرة المعلوماتية على و
والمراكز، في حين تبقى أربع هكتارات يتم استغاللها النجاز حظيرة ايكولوجية، وتضم هذه الحظيرة 

 غرفة و قاعة 156مشاريع منها إنجاز فندق ذي خمس نجوم يحوي على ) 10(المعلوماتية عشرة 
ل تكنولوجيات اإلعالم  مقعد ومقر وكالة التسيير ومركز للبحث في مجا600محاضرات تسع لـ 

  )3(."واالتصال ونادي البريد، ومركب للمواصالت يضم مركز التحكم، وغيرها من المشاريع

وخصص لهذا المشروع المسجل في اطار برنامج دعم االنعاش االقتصادي مبلغ مالي قدر بـ 
لى  على أن تتو. مليار دينار لكل منهما5 مليار دينار، وزعت على مرحلتين حيث خصص 10

  )4( . البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال انجاز هذه الحظيرة بالتعاون مع البنك الدوليوزارة

من خالل هذا الفصل تبين نوعاً ما المحيط العام الذي تتحرك فيه تكنولوجيا المعلومات على 
ة على مستوى المفاهيم، وقد أثرنا أن نناقش عناصر هذا الفصل لحاجتنا إلى تكوين صورة ذهني

النسق الذي يفرز مجموعة من المعطيات، والتي إن لم ننتبه لها، فإنها ستشكّل عنصر المفاجأة في 
هذا مخرجات  حيث تمثل .تعاملنا إزائها، خاصة أنها ال تعترف بالوقت بدل الضائع في التقرب منها

تكنولوجية أو تقنية بناء الفصل الثاني، باعتبار أن تطبيق أية إتاحة ) مدخالت(أحد مؤشرات الفصل 
التي تمهد ... إنما يستدعي توفر الكثير والعديد من الشروط االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  .األرضية الستقبالها
                                                 

  16/11/2005: تونس. القمة العالمية الثانية لمجتمع المعلوماتبوتفليقة ، ) عبد العزيز(كلمة رئيس الجمهورية ) 1(

(2) www.mptc.dz  Consulté le : 05/05/2007, (15:00). 

  .30/05/2005:  الجزائر.دينة العلمية سيدي عبد اهللازيارة تفقدية ألشغال الم. بوجمعة، هيشور ) 3(

(4) www.postelecom.dz/cyber_parc  Consulté le: 09/05/2007, (15:00).  
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مبادرات في الحقيقة  هي ،  في التغيير أو محاولة فهمه-عبر التاريخ-إن إرادة المجتمعات 
وعدم مالئمة مالبسات المحيط المعاش  في التغيير ةومحاوالت انطلقت من الرغبة الجامح

 ،، ولكن ما نرجوه أن تتم هذه الحركة في ظل سياسة وطنية شاملةبالتطورات التي ال تتوقف
مدروسة ومكتوبة مصادق عليها، وبعدها فإن كان من الفشل ما كان فهو يحول في دائرة الفشل 

ه مالك بن نبي، وحتى ال تقع علينا كما عبر عنأو ، ويبتعد عن دائرة العمل الفوضوي الذي المنهجي
  .سلبيات ومضاعفات تقليد الغالب وتؤثر في منظومتنا الكلية

إحدى التكنولوجيات التي فرضت نفسها على ) الفصل الثاني(وسنستعرض في الفصل الالحق 
د الساحة العالمية، وخاصة في المكتبات، وحتى ال يكون تعاملنا مع هذه التكنولوجيات عبارة عن تقلي

للغالب كما عبر عنها ابن خلدون فإننا سنسعى إلى توضيح الخلفية الفكرية لهذه التكنولوجية مع 
  .محاولة تقديم الجانب التقني المتعلق بتجسدها في الميدان

   



  

  
  
  

  
  

  



  
  

  

  "ف الماضي واخلق المستقبلرـش"
  عالم المكتبات الشهير ميشيل جورمان

 Michael Gorman  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

''L’utilisateur final veut aujourd’hui avoir 
affaire au document lui-même (et non à la 
collection) pour l’intégrer à sa “bibliothèque 
numérique” personnelle.''  

MICHEL ROLAND 

  

  

  

نظر إلى المسار التاريخي حينما نالمكتبة كائن اجتماعي ينمو بنمو البيئة التي تحتضنه، ف
فالمكتبة  عموما، ور الحياة البشريةطلتمشرفة درك تمام اإلدراك أنها صورة نلتطور المكتبات، 
تعكس صورة من صور التطور البشري، وقد تكون هذه الخاصية هي التي دفعت كمرفق للمعلومات 

 المكتبة أن اعتبارإلى "  األوجه أو تصنيف الكولون"صاحب " رانجاناثان"الهندي الرياضي العالم 
"رن الخامس قة مع بدايات الفمن مكتبات البردي، واأللواح الطينية ثم المكتبات الورقي) *("كائن حي

مكتبة المستقبل مكتبة لمكتبة الرقمية وأخيراً التي مهدت لعشر، وصوال إلى المكتبات اإللكترونية، 
  .افتراضية تخيلية

                                                 
تعد المكتبة كائنا حيا يحمل مواصفاته، فهي تنمو كما ينمو البشر، تنشأ ثم تتطور ثم تنتقل إلى مرحلة أخرى جديدة وهكذا،                     ) *(

  .فالمكتبة التقليدية، وااللكترونية والهجينة ثم الرقمية وبعدها االفتراضية ثم شيئا آخر

67 
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I- الخلفية النظرية للرقمنة   

إن الدارس لحركة مرافق المعلومات منذ فجر التاريخ ووجود اإلنسان على وجه األرض، 
واحتياجات المجتمع من المعرفة بشكل عام، ولم " الكائن"تشف ويدرك ذلك التناغم بين نمو هذا يك

، فكانت مهماتها ووظائفها جلية وإمكاناتهامقصرة في واجبها، ولكن بقدر طاقاتها تكن المكتبات أبدا 
أصيلها وإعطائها وواضحة، وبالتالي لم يكن أبدا على الدارسين لها أي خلل في تصنيفها وتقعيدها وت

  . المرحليةااتهيخصائصها وخصوص

لكن بعد القرن الخامس عشر، وما حمله هذا التاريخ من آفاق لكافة مجاالت الحياة، بدأت 
وقد ازداد هذا .  أكثر تخصصاًووظائفخصوصيات هذه المرافق تأخذ أبعاد أكثر تعقيدا، ومهاما 

 ليجعل من مرافق المعلومات )*(الثامن عشرالخيار، مع التطورات المذهلة التي حملها القرن 
والعتاد والتجهيزات " الماديات"ي، من خالل توظيف أكثر منه إنسان" ذات طابع مادي "مؤسسات

مما جعل دور اإلنسان يقّل ويقصر ويضعف، في األعمال التي كانت تستهلكه نشاطات .. اإللكترونية
  . وتحديد أبعادهاتصنيفها ناحية المكتبة التقليدية التي لم يختلف فيها اثنان من

لتتحول إلى مخبر من " الميكانيكية"ومع بدايات الثمانينات بدأت هذه المرافق تأخذ هذه الحلة 
مع مرور ، التجهيزات والمعدات الكبيرة والضخمة، رغم أنها بدأت تصغر وتزداد قوة إلى قوتها

 تحديد سيرورة تطور هذه المرافق في فيأفرز نوعاً من االلتباس الوظيفي الوقت، الواقع الذي 
  . المختلفة للمجتمع اتالسياق

لقد تسببت هذه التطورات التكنولوجية المتالحقة وبسرعة جارفة، في اختالط الكنيات 
حتى أنك إذا اطّلعت على والكينونات الوظيفية واالسمية لمرافق المعلومات على المهتمين بشؤونها، 

نفسك فإنك ستجد ) خاصة من ناحية المفاهيم(در في علوم المكتبات أكثر من ثالثة مراجع أو مصا
 والتي يخيل إليك أنها توظّف ،والمتداخلة فيما بينها" المترادفة"الكثير من المصطلحات بمحاصراً 

قد يؤثر  مما )**(.لنفس الغرض، ولكن هي مصطلحات يحمل كل منها معناً مستقالً يختلف عن اآلخر
احتمال عدم التفرقة بين التسميات الحقيقية لهذه المكتبات، ويأخذ  الحقيقي، وفي استيعاب المعنى

 وتصعب عليه إدراك القيمة الحقيقية ، "راًتامح" ما يكون -غالبا–الذي قارئ مع الاألمر أبعاد أشد

                                                 
تي حملت للبشرية خيارها وصفوة نتاجها، فكـل االختراعـات واالكتـشافات            يعد القرن الثامن عشر، من القرون الذهبية ال        )*(

رون كاملة، تـم    ق المادي والبشري، فما تم نشره في أربعة         اإلنتاج انطلقت وبدأت في هذه المرحلة، وفيها تضاعف         واإلبداعات
  ...نشره في هذا القرن، وما كان من البشر منذ أن وجدت الحياة، اختصر في قرن واحد

في اللغة، ليس هناك مترادفات بالمعنى الصريح للعبارة، ولكن تبقى كلمات لكل واحدة منها مكانها وزمانها، وإن كان مـن       ) **(
  .التقارب فيما بينها، فإنه قريب فقط وليس مشابه
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فلسفتها بشكل واضح وجلي، ومما يعرض هذه المرافق إلى عدم وضوح رؤيتها،  ،لهذه المرافق
  .ضياع الكثير من الجهدوبالتالي 

 أو القارئ في طيات الكتب والموسوعات ث التي يجدها الباحومن بين هذه المصطلحات
المكتبة  ، المكتبة اإللكترونية، المكتبة الرقمية،األرشفة اإللكترونية"مصطلح ، ..والملفات االلكترونية

فهذه  .الخ.../  المكتبة الذكية،برة المكتبة المهي،مكتبة بال جدرانالمكتبة التخيلية،  ،االفتراضية
المصطلحات منها ما نجده كمرادف لبعضها البعض، ومنها ما يتشابه في بعض الخصائص، أو 

فالكثير التقعيد والتأصيل، وبالتالي فإنه من ناحية المصطلح هناك إشكاالً في الضبط، و. التطبيقات
 تضع فروقاً بين هذه األنواع من التسميات، ال" المكتبات الرقمية"من الدراسات التي تتناول موضوع 

  .بل وتقع في دوامة اصطالحية مفرغة

البيئة التي  أنبالنظر إلى " صحـية"مرحلة  يمهد ل-إن صح التعبير–إن معرفة هذا الخلل 
ومهما  . ولكن تبقى غير واضحةلعالم الثالث أو النامي تعيش مرحلة المخاض والتشكّليعشها ا

 ،كمرافق للمعلومات" المكتبات"اهيم والمصطلحات، في األدبيات التي تتطرق إلى تعددت هذه المف
ربما و. تتغير وتتطور بتطور المحيط ذو المتغيرات الكثيرة والمتفاعلة فيما بينها ككتلة واحدةفإنها 

م لالمصطلحات األكثر تواترا في أدبيات عقد يتفق القارئ رغم هذا التيه االصطالحي على أن 
، المكتبة اإللكترونية عالي كمفهوم المكتبة توظيفمصطلحات أساسية، وذات بات نجد ثالثة المكت

المكتبة ك ات،مصطلحباقي المع اإلشارة إلى عدم وجود لبس في . االفتراضيةالرقمية والمكتبة 
  .. أو المختلطة)*(الهجينة

 هي نتيجة للترجمة ريف التي تقدم في هذه األدبياتا قلنا بأن التعإذاوقد ندعي الصواب، 
جنبية، وعدم ضبط المصطلح انطالقا من الخلفيات الفكرية غير المنضبطة من الكتابات األ

. والى التأثيرات التكنولوجية التي ال تكاد تراعي أنفاس البشر. والموضوعية المختلفة للباحثين
ة مناقشتها ألجل مع محاول. وسنستعرض في هذا اإلطار بعض التعاريف المقدمة، لهذه المصطلحات

  .الخروج بما يخدم موضوع هذا البحث

                                                 
  :أنظرجامعية برز مصطلح المكتبة الهجينة في انجلترا مع بداية التسعينيات من القرن الماضي، في محيط المكتبات ال) *(

Dominique Lahary . La bibliothèque hybride ? Oui, mais... .– Paris: ABF, no36, décembre 2007 .–  

[En line] http://www.lahary.fr/pro/2007/BIBLIOtheques36-hybrideouimais.htm Consulté le 02.01.2008 
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  مفهوم الرقمنة-1

 "رقْْمن"المكتبات الرقمية، " فعل"قد ال تكون هناك مشكلة في المصطلح عندما نتحدث عن 
هي التحويل "فالمصطلح من ناحية ممارسته كسلوك يتفق فيه كل الباحثين والمؤلفين، باعتبار الرقمنة 

أما منشأ " ال تقرأ إالّ بالحاسوب) ثنائية(إلى وثيقة رقمية ) التناظرية(يقة الورقية للوث) اإلرادي(
الخالف هو عند التطرق إلى نتائج هذا الفعل أو السلوك، فعمليات الرقمنة تنتج لدينا في النهاية 

  ".بالمكتبة الرقمية"كحتمية مجموعة من الوثائق الرقمية التي تكون كياناتها ما يسمى 

أنها عملية إلكترونية إلنتاج رموز  " على)1(ا القاموس الموسوعي للمعلومات والتوثيقعرفه
الكترونية أو رقمية، سواء من خالل وثيقة أو أي وشيء مادي، أو من خالل إشارات الكترونية 

  ".تناظرية

يضيف تعريفاً آخر يحقق نفس الهدف، ولكن ) ويكيبيدبا ()2(كما أعطت الموسوعة العنكبوتية الحرة
تحويل شيء من  "حيث تعرفها على أنها. الوسيط الذي يتدخل في عملية استجاع هذه المعلومات

حالته الحقيقية إلى مجموعة من األرقام، تسمح بعرض هذا الشيء على جهاز االعالم اآللي أو 
  ".جهاز إلكتروني رقمي

انت هذه المجموعة التي فالمسألة تبدأ عندما تنتج لدينا مجموعات رقمية من األصول، فإذا ك
مورس عليها فعل الرقمنة، إلى جانب الوثائق الورقية األصيلة محفوظة في مبنى واحد، فإننا رغم 

  .كوننا مرسنا فعل الرقمنة، إالّ أننا سنكون من الناحية المنهجية أمام مكتبة هجينة

جهز القاعات بما وعندما يتم بناء هذه الكيانات الرقمية في مبنى مستقل وخاص بها، حيث ت
ويتالءم مع بيئة الشبكات وتنصيب الحواسيب فإننا في هذه الحالة أمام نوع من المكتبات اسمه 
المكتبات الرقمية، وسواء كان االشتراك فيها عن بعد أو باللجوء إلى مبناها، في الجامعة أو في أي 

لومات من شكلها التقليدي الحالي العملية التي يتم عن طريقها تحويل المع"الرقمنة هي ف. مكان آخر
إلى شكل رقمي سواء كانت هذه المعلومات صور، او بيانات نصية، أو ملف صوتي أو أي شكل 

  )3(."آخر

                                                 
(1) Serge, CACALY et all. Dictionnaire encyclopédique de l’information et de la documentation .-
Amsterdam : Nathan, 2001.- p.431 
(2) GFDL . Numérisation .– In: l'encyclopédie libre Wikipédia .                                                                                    
[En line] http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9risation Consulté le 05.11.2007 

شـركة نـاس للطباعـة،      :  مـصر  -.التخطيط والبناء واإلدارة  : المكتبات واألرشيفات الرقمية  . سامح زينهم، عبد الجواد   ) 3(
  46.  ص-.2006
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  عن الطرائق اليدوية في العمل المكتبي إلىاعندما يتم االستغناء نهائي يتكامل فالنظام الرقمي

خزن رقمية  ل به من معدات ووسائطالطرائق المحوسبة، بحيث يكون الحاسوب و كل ما يتص
ويبقى الجهد البشري مسؤول عن تشغيل وتوجيه هذه  .أدوات لتنفيذ العمل في مراحله المختلفة

  )1(.األدوات لتنفيذ الوظائف واألعمال وتقديم الخدمات

الع عليها بدون وبالتالي فإن العملية هي تحويل المواد في صورتها التي يمكن لإلنسان االطّ
، إلى الحالة التي ال يمكن قراءتها إالّ بتدخل واسطة، وبذلك تكون المعلومات الرقمية جاهزة واسطة

  .للتبادل في ظل النظام الشبكي الجاهز

وهي تحويل " الرقمنة"والذي يعني مباشرة عملية اسمها " رقمـن"إن الرقمنة هي من الفعل 
، إلى نصوص الكترونية، مبنية على في شكلها الفيزيائي المادي" األصول"النصوص الورقية أو 

والسمة . نظام الواحد والصفر، بحيث يمكن لآللة أن تتعامل مع هذه النصوص، وتخزنها في ذاكرتها
التي يمكن أن نحصلها من هذه العملية هي ألجل تحقيق عالقة طردية بين متغيرين أساسيين وهما 

  ".لـدقــة والـسرعـةا"اآلن يشكّالن محور بناء نظم الحاسوب وهما عاملي 

ومن اإلنجليزية " Numériser"والذي تُرجم من الفرنسية " رقمـن"وبمباشرة حركة الفعل 
"digitization")2( يتولّد لدينا أربعة أشكال أساسية، إما صوت رقمي، أو صورة رقمية، حركة فيديو 

  )3(.رقمية أو نص رقمي

ي الذي يدركه ويفهمه اإلنسان بحواسه، إلى فالرقمنة إذاً، هي ذلك التحول من الشكل الورق
إالّ أنه البد من التفرقة بين المكتبة " الشكل الرقمي الذي يفهمه اإلنسان إالّ عن طريق الحاسوب

ذلك أن العمل اآلن مبني الوثيقة االلكترونية في " باالكتساب"والمكتبة الرقمية " بالميالد"الرقمية 
 .عني توفرها على الكيانات الرقمية دون رقمنتها من جديداألعمال اإلدارية اليومية مما ي

                                                 
تـااليخ   - .GREEN STONEالمكتبات الرقمية الشخصية تجربة بناء باستخدام نظـام   . طالل ناظم الزهيري. د. م. أ)1(

  :متاح في – .2008.03.22اإلتاحة 
[En line] azuhairi.jeeran.com/files/84172.doc  

 وخصوصا  electronic; i.e digital   إلى شكل إلكتروني يعني رقمي analog material  حويل المواد التناظريةعملية ت) 2(
  :أنظر. للتخزين واالستخدام في الكمبيوتر

 متاح - .2008.01.21 آخر تحديث يوم -).Dالحرف  (واألرشيف موسوعة مصطلحات المكتبات والمعلومات.  محمد الشامي 
  :في

[En line] http://www.elshami.com  

(3) sous –direction des bibliothèque et de la documentation. A propos de la numérisation : notion et conseils 
techniques élémentaires.  

[En line] http://www.sup.ade.education.fr/bib/acti/Num/numdef.htm  Consulté le 28.02.2006 
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ما يالحظ هو أن الرقمنة غير مختلف فيها كعملية، تمارس على الوثائق المنتجة في أصلها األول، 
وإنما بعض االلتباس يقع في نتائج هذه العملية، . يفهمها الحاسوب) رياضية(لتحول إلى معلومات 

  .العنصروهو ما سنتطرق إليه في هذا 

   تعريف المكتبة الرقمية-2

مجموعة من أوعية المعلومات المحسبة رقمياً، "ها على أن )1(عرفها مجبل الزم المالكي
لمرتبة بطريقة خاصة تناسب طريقة االستخدام من خالل شبكات المعلومات التي تمكّن من او

  .."اتفالوصول إلى المعلومات مهما بعدت المسا

تركيبة هذه المكتبات والتي هي المصادر التي تم ممارسة عمليات ى إليشير هذا التعريف 
وتجاهل التعريف ما إذا كان هذا .  الحوسبة عليها، بحيث يستفاد منها باالتصال الشبكيوإجراءات

  . وبتدخل العاملين فيها عند االسترجاع،التحويل يتم في المكتبة األم

مكتبة بال جدران، " بأنها )2(" االلكترونيةعلوماتموسوعة التوثيق والمكتبات والم"كما عرفتها 
وهي التي ال تكون مجموعاتها على الورق، أو الميكروفيلم، والتي يتم الوصول إلى هذه المعلومات 

وقد بدأ مفهوم هذا المكتبة يتجسد في الواليات المتحدة، حيث . "باستخدام الحاسوب وتقنيات الشبكات
  .املة متاحة على شبكة االنترنيت كمكتبة كولورادو األمريكيةنجد بعض الدوريات والنصوص الك

وبين المكتبة الرقمية ) الوالدة(يشير التعريف إلى التفرقة بين المكتبة الرقمية بالمنشأ 
للتعبير عن مصطلح ) مكتبة بال جدران(، وقد وظّف التعريف مصطلحاً مرادفاً اإلراديبالتحويل 

  . وضوح الرؤية والمنطلق في التعريفالمكتبة الرقمية، ما يفسر عدم

 مصادر معلومات تقتنيتلك المكتبة التي ":  على أنها)3(ويعرفها محمد فتحي عبد الهادي
 إلى الشكل الرقمي، وتجري تحويلها في شكل رقمي أو التي تم المنتجة أصالًرقمية، سواء 

ليها عن طريق شبكة حواسيب عمليات ضبطها بيليوغرافياً باستخدام نظام آلي، ويتاح الولوج إ
  ."سواء كانت محلية أو موسعة أو عبر شبكة اإلنترنت

                                                 
  13.  ص- .2005سسة الوراق للنشر والتوزيع، مؤ: ن ا عمــ- .مرجع سابق. مجبل الزم المالكي ) 1(

(2) Joan M. Reitz . ODLIS : Online dictionary and information science . 

[En line] http://lu.com/odlis/search.cfm 

دراسة تحليلية ألهدافها : مكتبة المستقبل العامة نموذج للمكتبات الرقمية .محمد عاسرف جعفر ، محسن السيد العريني )3(
  .37 – 23ص ص  . 2002،   18 ، ع" المكتبات والمعلوماتفيثة  الحدياالتجاهات": في  –.ووظائفها وخدماتها 
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المكتبة الرقمية، سواء المنتجة رقميا ) إنشاء(يؤكد التعريف على وجود طريقتين لتكوين 
كياناتها، ولم باألصل، أو التي تم رقمنتها، كما يؤكد التعريف على استعمال الشبكة في الوصول إلى 

  .يف إلى طبيعة كيانها في الواقع مادية أم غير ذلكيشير التعر

مجموعة من مواد المعلومات االلكترونية " على أنها )1(ومن جهته يعرفها عبد الرحمن فراج
، ويمكن الوصول إليها من خالل شبكة server، المتاحة على نادل المكتبة digitalأو الرقمية 

  "ةمحلية أو على المشاع عبر الشبكة العنكبوتي

وظّف هذا التعريف مصطلحين مختلفين للتعبير عن معنى واحد، فالمكتبة الرقمية بحسب 
التعريف إما أن تكون مكونة من مصادر الكترونية، أو من مصادر رقمية، فهل يمكن أن نعبر عن 

 والشيء )2( وقد حذا بنفس التعريف محمد محمد الهادي؟"الكترونية"لح طالمكتبة الرقمية بمص
فهذه المكتبة موجودة على خادم في إحدى جوانب " المكان" التعريف هو إليه أشاري الذي اإلضاف

  .المكتبة التقليدية، مما يطرح التساؤل من جديد في التفرقة بين المكتبة التقليدية والرقمية

ي  طبيعة المعلومات التاالعتبار تعريفاً يأخذ فيه بعين )ODILIS)3فيما يقترح المعجم االلكتروني 
مكتبة بها "تتشكل منها المكتبة الرقمية، إضافة إلى تحديد أدواتها، ومكان تواجدها، فعرفها على أنها 

ويتم الوصول إليها عبر .. مجموعة البأس بها من المصادر المتاحة في شكل مقروء آليا
بكة الحاسبات، وهذا المحتوى الرقمي يمكن االحتفاظ به محلياً أو إتاحته عن بعد عن طريق ش

  ".الحاسبات

 -ولو مرحلياً–إجرائيا  في أطروحته للدكتوراه تعريفاً )4(قترح عماد عيسى صالح محمدفيما ي
 رصيدها من المصادر زيادةالمكتبة التي تتجه سياستها نحو "بأنها حيث عرفها للمكتبات الرقمية، 

، )المرقمنة(كل الرقمي الرقمية، سواء المنتجة أصالً في شكل رقمي أو التي تم تحويلها إلى الش
وتتم عمليات ضبطها ببليوغرافيا وتنظيمها وصيانتها باستخدام نظام آلي متكامل، يتيح أدوات 

) الميتاداتا(وأساليب بحث واسترجاع لمختلف أنواع مصادرها، سواء على مستوى بدائل الوثائق 
 والخارجية واالستفادة من ، ويتاح الولوج إلى مستودعاتها الداخلية)المحتوى(أو الوثائق نفسها 

                                                 

 تاريخ اإلتاحة –.2005. 1.ع ."مجلة المعلوماتية":  في–.مفاهيم أساسية في المكتبات الرقمية . عبد الرحمن فراج)1(
 : متاح في– .2006.02.06

[En line] http://www.informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=102  
Consulté le 06.02.2006 

  31  ص – .مرجع سابق –. محمد محمد الهادي )2(

(3) Joan M. Reitz . ODLIS  .– Op.cit. 

[En Line] http://lu.com/odlis/odlis_d.cfm Consulté le 06.02.2006 

  51. ص –. مرجع سابق. محمد عيسى صالح محمد ) 4(
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خدماتها المختلفة عن طريق شبكة حاسبات، سواء كانت محلية أو موسعة أو عبر شبكة 
  "االنترنيت

التحويل " أو "الرقمنة"أن المكتبة الرقمية هي نتاج عمليات  -من خالل التعريف–بهذا يمكن القول 
، في حين يمكن اعتبار المكتبة )1(رونية، ويمكن اعتبارها امتدادا اصطالحيا للمكتبة االلكت"الرقمي

ولم ، )أو نصوص إعالم آلي(معلومات وجدت أصالً رقمية مصادر االفتراضية هي التي تبدأ ب
والتي ال يمكن أن نحصرها بين جدران، تمارس على هذه الوثائق أي من أشكال التغيير المادي، 

وفيها يتم الوصول إلى أبعد نقطة من والتي هي في الحقيقة ربط لمجموعة من الحواسيب في شبكة، 
  . المعلومات

،  كالمكتبة التقليدية يمكن أن نعتبرها تلك المكتبة التي تتجسد في مبنى،والمكتبة الرقمية
األوراق األرشيفية، األفالم، الصور، المطبوعة، : مثل (والتي تسعى إلى أن تكون محتوياتها

الفنية، الجرائد، الكتب، الصحف، النوتات الموسيقية، الشفافيات، الخرائط، الميكروفيش، الرسومات 
 وبثها عن طريق سواء دفعة واحدة أو بالتدرج) رقمي( في شكل ثنائي )المواد السمعية البصرية

  .)كشبكة االنترنيت(شبكة من الحواسيب في نطاق ضيق أو مفتوح 

إذا كنا نعتبر المكتبة إشكالية الزمان والمكان في الواقع، ف" المكتبات الرقمية"لقد فرضت 
الرقمية هي المكتبة التي تستخدم االتصاالت والشبكة كأدوات لتقديم المعلومات، فكيف يمكن أن 
نطرح مسألة الموقع المادي، هل يمكن أن نعتبره مكانا للمطالعة، أم مخازن لألرشيف، أم يمكن 

 إشكالية الهوية والذات المكتبية مما يعني أن المكتبة الرقمية تطرح. اعتباره مكانا رحباً لإلبداع
 وتبقى هذه التعاريف مختلفة ما دامت أسبابه قائمة، كالترجمة غير المحكّمة من النصوص ،لألمناء

  .األجنبية، وعدم مراعاة السياق الزمني الذي ظهرت فيه

 كما قد يعود االختالف الموجود في ضبط المصطلح، قد يعود إلى كون المكتبة الرقمية لم تبدأ
بدأت تتشكل مع مبادرات ومحاولة " إبداعات صغيرة"وإنما هي عبارة عن " تحوالت كبرى"كمرحلة 

ثم ). المصادر العامة(لرقمنة مصادر المعلومات التراثية أو المصادر التي سقطت عنها حقوق النشر 
جامعي كاألطروحات أو اإلنتاج ال" األدب الرمادي"بدأت هذه الحملة تنمو شيئاً فشيئاً لتمتد إلى رقمنة 

والرسائل الجامعية، ثم تطورت عملية الرقمنة لتشمل بعض الكتب ذات القيمة العالية وذات التأثير 
  ".التوجه التجاري"الواسع في المجتمع، لتفتح بذلك المجال لتتنافس فيه الشركات والمؤسسات ذات 

                                                 

 17. ع،  9. مج – ."االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات    : "في –.بل  ــبة المستق ــمكت. محمد فتحي عبد الهادي      )1(
  .43. ص –. مرجع سابق  .محمد عيسى صالح:  نقالً عن - .9-8.  ص- . .9-8.  ص–) .2002جانفي، (
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  .التطورالمختلفة من حيث المكتبات يوضح العالقة بين ) 04( رقم الشكل

  من إنجاز الباحث: المصدر

  :المصطلحات ذات العالقة

 غالبا ما يتم التطرق إلى هذه التعاريف من وجهة المصادر التي تتكون منها هذه :المكتبة اإللكترونية
المكتبات، والمكتبة االلكترونية بهذا الطرح تتكون من خليط بين المصادر التناظرية والرقمية، 

  .  من المكتبة االفتراضية من ناحية المحتوى)1(نها أشملأز وبالتالي فإنها تمتا

يبدو هذا التعريف صحيحاً إلى حد اعتبار أن المكتبة االلكترونية تشمل على نوعين من المصادر 
  .باإلضافة إلى المجموعة المرقمنة.. االلكترونية المتوفرة على األقراص الضوئية والمصغّرات

رونية هي تلك المكتبة التي تكون مجموعاتها من مواد الكترونية وحتى وبهذا الطرح فالمكتبة االلكت
 ويمكن أن يجد القارئ بعض المصطلحات ،رقمية، بتوظيف الشبكة في إتاحتها، والمجسدة في مبنى

بات كالمكتبة المهيبرة، والهجينة، المكتبة اآللية، المكتبة المتاحة التي تعبر عن هذا النوع من المكت
  . المباشرعلى الخط

  :المكتبة االفتراضية

 على أساس أنها تلك المكتبة التي ال يوجد لها كيان معلوم االفتراضيةفي حين ينظر إلى المكتبة 
وتتشكل مجموعاتها من مصادر معلومات متعددة، يتعامل بها الحاسوب  )3(بمعنى أنها شفافة، )2(بذاته

  . فقط، ويتم الحصول عليها من خالل الشبكات

                                                 
  : نقالً عن2005دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، :  القاهرة- .االتصال العلمي في البيئة االلكترونية. حشمت قاسم ) 1(

  .مرجع سابق. عبد الرحمن فراج 

 مكتبة مراكز ،مكتبة بال جدران، مكتبة شبكية"نجد مصطلح : ي توظّف للتعبير عن نفس المفهومومن بين المصطلحات الت) 2(
  .."عصبية، مكتبة سطح المكتب، المكتبة المنطقية، مراكز إدارة المعلومات

  32 ص –.  مرجع سابق.محمد محمد الهادي) 3(
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ألن  خالفا لما يدعيه حشمت قاسم، ةكون هذه المكتبة أكبر وأشمل من المكتبة االلكترونيوقد ت
المعلومات الرقمية اليوم تعرف انتشارا سريعا وبوتيرة هندسية مما يعني أن الحجم لم يعد مهما في 

مما قد حجمه  من الوثائق يمكن أن تكون في وسيط تخزيني ال يتعدى يينتحديد إطار المكتبة، فالمال
نتصوره، في حين المكتبة االلكترونية بالمفهوم السابق تشغل مكاناً ولكن ال تكون أكثر حجماً من 

  .االفتراضية

، وهو مصطلح مرتبط أساساً بهندسة )التقليدية(فالمكتبة االفتراضية هي مكتبة عكس الحقيقية 
 يعد مصطلح و )1( الملموسة، ويعبر بمصطلح االفتراضي للتمييز عن األشياء الماديةرالكومبيوت

 .)2(والتي تعرف تعقيدا أكثر من مفهوم المكتبة الرقمية المكتبة الرقمية من المصطلحات الحديثة جدا،
 والمبنى المادي، أو الهندسيةمكتبة االفتراضية وااللكترونية كالتفريق بين الرسومات الوالتفرقة بين 

  . يتجسد في الرأسكالتفرقة بين العقل الذي ال يلمس والمخ الذي

والمكتبة االفتراضية هي مكتبة بال جدران، ومجموعاتها ال توجد على مواد ورقية أو مصغرات، أو 
.  عبر شبكة الحاسباتإليهاأي شكل آخر ملموس ومتاح في موقع مادي، وهي التي يتم الوصول 

  .وتقدم خدماتها افتراضياً
 

 

  )3(رقمية تحويل اإلشارات التناظرية إلىيبين ) 05(رقم شكل ال

  

                                                 
 - .2008.01.21 آخر تحديث يـوم  -).Dالحرف  (واألرشيف موسوعة مصطلحات المكتبات والمعلومات. محمد الشامي  )1(

   com.elshami.www://http  :متاح في

". مجلة المكتبات و المعلومات   ": في   –.المعلومات الرقمية و دورها في تطور البيئة األكاديمية         . عماد عبد الوهاب الصباغ     )2(
  .29 -15.ص. ص–.2002ديسمبر. 2.ع. 1.مج

  :متاح في –. 02.06.2007تاريخ اإلتاحة  -.النشر االلكتروني ودوره في تطوير المكتبات الرقمية . وهيبة غرارمي ) 3(

[En line]  www.gherarmi.com  
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  : مبررات وأسباب بروز الرقمنة في المكتبات-5

التي طغت على أنشطة مرافق المعلومات عبر " الرقمنة" المكتبة الرقمية كمنتوج لحركة برزتلقد 
ع بداية التسعينات، خاصة مع تسجيل تطور مذهل على محوريين أساسين، وهما صناعة العالم م

الحواسيب وشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية، اللذين مهد للكثير من التطبيقات التكنولوجية في 
  .المكتبات ومراكز التوثيق واألرشيف

عن مرحلة جاءت بعد أن فشلت قواعد تطورها التاريخي عبارة وفي فالرقمنة من الناحية التقنية 
 الببليوغرافية لمصادر المعلومات من الدرجة الثالثة في تقديم الخدمات التي تستجيب )1(البيانات

  .الحتياجات المستفيدين، باإلضافة إلى التطور الذي عرفته صناعة الماسحات الضوئية

مما وفّر الظروف فيدين قد تغيرت، ومع األثر الذي تركته هذه الحركة التقنية، تكون خصائص المست
 على اإلجابةلمكتبات الرقمية مفضلة لدى المستفيدين نظرا لما تحققه من سرعة ودقة في كون اتل

  )2(. من المعلوماتاحتياجاتهم

وما زاد من التحضير لهذه األرضية، وحتمية هذا الخيار في المكتبات هو تطور حركة 
التي عملت على . اتحادات المكتبات المحلية والوطنية والدوليةعبر جمعيات و" التكتالت المهنية"

مالمسة الكثير من قضايا مرافق المعلومات من الناحية العملية، ومحاولة صياغة هذه المشكالت 
  . انطالقا من واقع هذه المرافق

 بها ذاته، وإنما هي وجه آخر للتقنيات الحديثة، التي يمكن تحقيقفالرقمنة ليست هدفاً يرجى ل
 استجابةفهي إذا . الكثير من الخدمات للقراء من جهة، والعناء والجهد للمكتبة من جهة أخرى

، خاصة من زاوية تقديم الخدمات فقط، فكل مهام المكتبة مرحلية لرسالة المكتبة وأهدافها النبيلة
، ويمكن ذكر بعض طالتقليدية باقية في المكتبة الرقمية، والمتغّير هو طريقة تقديم هذه المادة فق

  .المبررات الموضوعية الداعية إليها

  : بالنسبة لمرافق المعلومات -أ

فنظراً للبعد الجغرافي، وتوسع الحدود المكانية، وبروز الكثير : االستجواب عن بعد للمعلومات −
 من الحصول على المعلومات، خاصة بالنظر إلى اإلرادةمن الحواجز المادية الشاقة التي تصرف 

                                                 
  .مرجع سابق.  مصطفى حامة (1)

  10.ص – .مرجع سابقمجبل الزم المالكي، ) 2(
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فالرقمنة إذاً تمكن . للباحث المعاصر المتسمة بعنصري الدقة والسرعة معاً" المرهفة"بيعة الط
  .، وتختفي تماماً تأثيراتهما في الحصول على المعلومات)1( الزمان والمكاناختصار

توفر تقنية الرقمنة استجواب المعلومات في أي وقت ومن أي : إتاحة المعلومات بشكل دائم -
 أن المكتبة التقليدية ال يمكن الولوج إلى مجموعاتها إالّ في األوقات التي اعتبرناا مكان، خاصة إذ

بطالة أو "تكون في حالة .. وبالتالي فإن أيام العطل والمناسبات وأوقات الليل. تكون في حالة عمل
قلنا أن ، مما يعني بهذا الخلفية أن الرقمنة تختصر مثل هذه الحواجز والعراقيل، خاصة إذا "عطلة

التي تكون وقات األفي  75% ةبنسبدراسة بريطانية أثبتت أن استخدام مجموعات المكتبة الرقمية يتم 
 )2.(مغلقة

في السابق وغالباً ما تلجأ المكتبات إلى حجز بعضاً : تزايد وتوسع اإلتاحة إلى المعلومات -
من أجل تقليل التأثير على حالتها من مجموعاتها في حالة ما إذا أصابها تلفاً في حالتها الفيزيائية، 

لكن بفضل عملية الرقمنة يمكن أن تكون هذه . المادية، وبالتالي قيمتها العلمية والفنية أو التاريخية
 .المجموعات متاحة لكافة المستفيدين مع ضمان شروط األمن

هذه الميزة نجد أثرها بشكل كبر في : Traçabilitéتوفير إتاحة بديلة عن األصل  -
فهي رغم أنها ال يمكن في أي حال من . جموعات ذات القيمة التاريخية، الفنية، وحتى النادرةالم

 .األحوال أن تعوض األصل إالّ أنها تعمل على التقليل من الممارسة المادية على الوثائق

فتجهيزات الرقمنة المتطورة تمكّن بكل  :تعد الرقمنة بديالً ناجعاً بالنسبة لألفالم السالبة -
وضوح من التعرف على األشياء الخفية في هذه األفالم، والتي ال يمكن رؤيتها بالعين المجردة، 

 .ولكنها موجودة

فبفضل المواد الرقمية يمكن تكوين مجموعة دراسية : استثمار العملية التربوية بشكل أحسن -
خالل تقريب من البرنامج الرقمي، حيث يمكن توضيح األشياء بشكل أكثر وضوحاً وبساطة من 

 ..األشياء وتكبيرها

                                                 
في علم المكتبات، حيث    " Heisenbergإيزنبرغ  "العالقة بين السرعة والدفة، هي أحد محاور النظرية الفيزيائية والتي بينها            ) 1(

البحث عن المعلومة المناسبة وفي الوقت المناسب، ألن سؤال القارئ وفد تكون هذه استجابة إلى أحد القواعد الخمسة لرنجانثان                 
  .)احرص على وقت القارئ(

  :رــأنظ

Claudine Belayche . La fin du catalogage ?! :La question des accès.- Journée d’étude Médiadix .– Jeudi 21 
Octobre 2004)  

[en ligne] http://bbf.enssib.fr  Consulté le 21 avril 2007   

  .57 ص – . سابقمرجع .سامح عبد الجواد ) 2(
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وتطور صناعة ) في بعض األدبيات" المشابكة"وتسمى (مع تقدم الشبكات : توفير بيئة جديدة -
، أصبحت البيئة الرقمية واقعاً يوميا معاشاً، مما يعني أن الرقمنة ستأخذ مكانها الشخصيةالحواسيب 

 .زون الثقافي للفردفي سلوكيات األفراد، وتنظم بال شك إلى المنظومة والمخ

فالمتتبع لسير النشاط البشري يدرك أن الحاسوب : الحلول المذهلة التي تقدمها الحواسيب -
 يقوم بها اإلنسانيةأصبح قريناً ال مفر منه في مجتمع األلفية الثالثة، ذلك أن الكثير من النشاطات 

ءات أمناء المكتبات، وينجزها الحاسوب، ومن هذا المنطلق فمهما كبرت وشسعت مهارات وكفا
فإنه ال يستطيع وتطورت أدوات الضبط الببليوغرافي المساعدة في البحث في المعلومات الورقية، 

 .في المكتبات الكبيرةأن يكون في مستوى المردود المطلوب منه، خاصة 

 توفر النسخة الرقمية إمكانية التحديث بتحميل التحديثات :سهولة تحديث المعلومات الرقمية -
التنقيحات المستمرة بضربة بسيطة على رموز الكومبيوتر على عكس النسخ الورقية التي تتطلب و

إعادة طبع الوثيقة، ويزيد من األمر تعقيداً عندما تكون التحديثات متعلقة بدوائر المعارف 
 .والموسوعات واألعمال الكبيرة

ظم الرقمية يمكن عرض فبفضل الن: إمكانية عرض المواد المكتبية أو المتحفية الرقمية -
مواد وأوعية المعلومات والمعلومات نفسها على شاشات خاصة توفر الحميمية والصالبة والقوة، 

 .عكس ما إذا عرضنا المادة األصلية وبالتالي تعرضها إلى الكثير من المخاطر

جودة لقد وفّرت السعات التخزينية الكبيرة للحاسبات الماكروية، وبال: المساحات التخزينية -
فإذا تصورنا أن مكتبة مشكّلة من ماليين الكتب . العالية من تشجيع ودفع مشاريع الرقمنة إلى األمام

يمكن أن تكون على شريحة حاسوب ال تزيد عن كفّ اليد، فإن مثل هذه المشاريع تكون قد كسبت 
 .أحد أكبر الرهانات التي تواجهها المكتبات الورقية

م من ل حصر ما ينتجه العاأن لقد ثبت عبر التاريخ :وني المشتركخلق جو من االقتناء التعا -
 الضبط الببليوغرافيحتى ال نقول وثائق، يعد من المسلمات المستحيلة، وقد تكون مبادرات " معرفةال"

فقد توقفت مبادرته التي كان . مع بداية القرن التاسع عشر دليالً كافيا" بول أوتليه"التي دعا إليها 
 صعبة ومعقّدة ةتبين له فيما بعد أن العملي كل اإلنتاج الفكري العالمي، ورائها حصريرجو من و

لذلك . لمشترك في توثيق العمل الوثائقيوالعمل االمعايير تطبيق للغاية خاصة في ظل غياب 
ة فالرقمنة قد تتيح جانبا من تحقيق هذا األمر من خالل التعاون في تبادل المجموعات الرقمية المنفرد

 موال ضرو من أن تظهر اليو. والمشتتة لتكون في كلّها رصيدا متنوعاً وشامالً في معظم الميادين
 الذي America Memoryالذاكرة األمريكية "بعض المؤشرات الدالة على هذا االتجاه مثل مشروع 
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كتبة ، ومشروع المMémoire du mondeذاكرة العالم "وكذلك مشروع . أطلقته الكونغرس األمريكي
 ....الرقمية الوطنية األوروبية

لقد مكّن تطور تصميم واجهات المستفيدين في المكتبات إلى  :Interfacesتطور الواجهات  -
تزايد الشغف في توظيف الرقمنة والحوسبة بصفة عامة، فبالنظر إلى الخصائص التي توفرها هذه 

فيد والمكتبات ينظمون إلى البيئة الواجهات كالحميمية والصالبة والمرونة، تكون قد جعلت المست
الرقمية الجديدة لما توفره من خدمات انصهرت في بوتقة طردية الدقة والسرعة التي عجز في 

 .تلبيتها اإلنسان

فعملية الرقمنة تساهم بشكل جيد في مضاعفة المداخل وتنويع : زيادة المداخل بجهد أقل -
دون ) في الكيانات الرقمية(أو المعلومة ) لكترونيفي برامج التسيير اإل(طرق الوصول إلى الوثيقة 

 نضاعف الجهد، كما هو في بيئة الفهارس التقليدية، حيث تكون المعادلة طردية بين الجهد أن
ة فلذلك فالبيئة الرقمية تنفي هذه المعادلة حيث بجهد أقل يمكن مضاع. المبذول والمردود المحصل

 .المردود مرات عديدة

- تشهد ساحة المكتبات منافسة شرسة من :كات البحث لخدمات المكتبةمنافسة بعض محر 
بعض محركات البحث على األنترنيت، فهذا النمط الجديد أو الظاهرة االجتماعية الجديدة، التي 

على المكتبات  البالغة باألهمية، بات جديراً "جوجل"فرضتها محركات البحث، وبشكل كبير محرك 
دراسة فقد أكدت  . وبالتالي الحفاظ على مكانتها،لحفاظ على قرائهاالتفكير في أدوات أخرى ل

في  ومن جهة أخرى .)1("جوجل جيل" يعد بـ1993 الجيل الذي ولد بعد العام أن علىبريطانية 
من يحتاج إلى المكتبة في "بعنوان " Alex Beyrneاليكس بيرن "محاضرة لرئيس منظمة اإلفال 

ي عصر جوجل البد أن تجيب على جّل احتياجات قرائها وبطريقة المكتبة فأكد أن " عصر جوجل؟
، تفاعلية، دائمة ومستمرة، مع مراعاة قدرة المستفيد الوظيفية في التعبير )مرنة(فورية، وديناميكية 

إمداد المستفيد بكل ما " وبمعنى عن رغباته وأن تضع في متناوله كل األدوات المساعدة على ذلك
لذلك ) Procurer aux gens ce qu’ils veulent quand ils veulent »)2 »"ي يريديريد وفي الوقت الذ

  . المعلوماتيالزخمجديدة التي تواجه بها المكتبات هذا لجاءت الرقمنة كأحد عناصر البنية والهيكلة ا

                                                 

  : متاح في– .2008.01.21تاريخ اإلتاحة  – .جيل اإلنترنت يلعب على مساوئه ويجهل إيجابياته. شبكة األخبار العربية  )1(
[En line] http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=80812&pg=10 Consulté 21.01.2008 

(2) BARTHET, Émilie et all . Op.cit. 
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تمكّن الرقمنة في إحدى جوانبها من الوصول إلى الكثير : الرقمنة تحرر من أشكال الحجب -
 الوصول إليها سواء ألسباب سياسية أو إتاحةالتي ال تحبذ مرافق المعلومات ، ماتمن المعلو

  .تنظيمية أو مؤسساتية

  )1(بالنسبة للمستفيدين -ب

  .خالل بعض الكلمات الدالةسهولة وسرعة تحميل المعرفة والمعلومات من  −

 . األصل عنهاق وإصدار صور طب،القدرة على طباعة المعلومات عند الحاجة −

 )*(.الكبيرة، وفي أقل وقت ممكنمن المجموعات المناسبة يل المعلومات تحص −

 الحصول على المعلومات بالصوت والصورة وباأللوان أيضا  −

  وتطوير البحوث العلمية ةإمكانية التكامل مع المواد التعليمي −

  

 شروط بعد التطرق للرقمنة من ناحية المفهوم والتأصيل النظري، تبقى هذه العملية تحتاج إلى
 ملموس، فالكفاءات البشرية والمادية والتقنية والمالية وحتى عا كواقهضرورية وأساسية في تفعيل

وسيتم تفصيل هذه . السوسيومهنية تعد من قبيل بذل األسباب، وكل ذلك من أجل ضمان النتائج
  .العناصر كلها في العنصر التالي من الفصل

                                                 
دار الهدى للطباعة والنشر : قسنطينة  .جع الرقمية والخدمات المرجعية في المكتبات الجامعيةاالمر .الصوفي، عبد الطيف  )1(

  .169-168.ص. 2004والتوزيع ، 

 بمختلف التقنيات والمناهج العلمية المتبعة في البحث ومطاردة يتوقف تلبية هذه الخدمة، بمدى إدراك القائم بالبحث) *(
 إلى مدى قدرة الباحث عن المعلومات في التعبير عن رغباته من المعلومات بالطريقة باإلضافة. المعلومات على الشبكة

  .الصحيحة، ومدى قدرته في التعامل مع واجهات البحث على الشبكة
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II-المتطلبات المنهجية للرقمنة  

 تعطي ثمارها على أحسن وجه، إالّ بتضافر أنالتي ال يمكن األعمال مشاريع الرقمنة من تعد 
 اإلرادةفوجود  ،بوتقة واحدة وانصهار الكثير من الشروط الموضوعية والعلمية وحتى الذاتية في

لمادية تعد البشرية المقترنة بالمهارات العالية، وتوفر الموارد المالية الكافية، لتجهيز متطلبات العمل ا
 ويزداد األمر أهمية بتوفر المحيط االجتماعي والسياسي الذي يحتضن هذه ،ضرورية وأساسية
 Mikeيقول مايك ستيكل و .يعطيها دفعاً قويا وشحنة تدفعها إلى التجسيدوالنوايا واإلرادات 

Steckel)1( " إننا في حاجة إلى أن نخطط ونبني بناء على التوقعات المتعلقة بمباني المكتبات، توقعات
إضافة إلى أننا في حاجة أيضا إلى . المستفيدين، والتي ستستمر في النمو والتغير عبر الزمن

  ".االرتفاع بمهاراتنا وقدراتنا بشكل مستمر

  :ييمكن إبراز أهم هذه المتطلبات أو الشروط فيما يلو

 :الشروط البشرية -1

إنه من المسلّم به أن المهام األولى للمكتبات على ممر العصور واألزمنة هي خدمة 
 وهي الركيزة األساسية التي يبحث فيها ،من قيم ومبادئ سامية" المهمة"المستفيدين بما تحمله هذه 

ات المعرفية المتزايدة مرتبطة وتبنى عليه فلسفة علم المكتبات والتوثيق، وتبقى االستجابة لهذه الحاج
فالمكتبات . بتحول المسببات وتغير المآل، وبالنظر إلى قيمة المعلومات واستعماالتها كما وكيفا

 هي التي تشهد أرصدتها المعلوماتية توظيفاً واستعماال -حسب ما ذهب إليه رانجاناتان-الكبيرة 
  . منها شيء)يقرأ(يستعمل ال كثيفاً، وتبقى أصغر مكتبة تلك التي تخزن كل شيء، و

الكثير من التحديات، وسبـب في بروز العديد من القضايا  لقد فرض القرن الثامن عشر
في حياة " أزمات حرجة" وفي جميع المجاالت، حيث تسبب تسريع وتيرة الطباعة بحدوث ،المعقّدة

هذا التحول، خاصة مع ، وأربكت أنظمتها، وتركتها عاجزة عن مواجهة  من ناحية الكمالمكتبات
فكانت الوثائق من الدرجة األولى . التي لم تتغير في قاموس رغبات المستفيدين" الدقة"
التي حاولت أن تحصر اإلنتاج الفكري الصادر، ومحاولة اختصار المسافة بين ) الببليوغرافيات(

درة على التحدي الوثيقة والرغبة، لكن، ومع تزايد حركة اإلنتاج أصبحت هذه األدوات غير قا
والمواجهة، فجاءت الوثائق من الدرجة الثالثة التي خلقت نوعاً من التخصص، لكن مع الوقت 

  .يستدعي بدائل أكثر قوة وصالبة" حالً مرحليا"أصبحت هي األخرى 

                                                 
(1) Steckel ,Mike.An Introduction to the Thought of S.R. Ranganathan for Information Architects .  

[En line] http://www.boxesandarrows.com/view/ranganathan_for_ias  consulté le  28/2/2006 
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أو ( كبير، مما سمح بهبوب رياح التألية لتوالت التطورات في المجاالت التقنية بشك
وجدت المكتبات غليلها في الحاسوب الذي يوفر الكثير من الخدمات والذي و ،)الحوسبة، األتمتة

يمكن انجاز الكثير من األعمال الروتينة به، قتشمرت سواعد أمناء المكتبات إلى التمكن من أساسيات 
خالل تنويع المداخل  من أجل تحسين الخدمات من) كمهارات جديدة(الحاسوب وتقنيات الشبكات 

 مباشرة وسريعة إلى وثائق أخرى ذات العالقة )1(جيلة الببليوغرافية إحاالتوجعل حقول التس
  . وحتى في خارجها،المكتبةمجموعات بالموضوع في 

ومع التطورات المتالحقة، وما أتاحته من حلول، ليس في أدوات البحث الببليوغرافي 
 آخر من مصادر أصبح أمام المكتبي نوعاًفإنه فحسب، وإنما على مستوى تشكيل المحتوى، 

وقد شكّلت هذه البيئة . أكثر ديناميكية ومرونة وتلبية لحاجيات المستفيدتمتاز بأنها المعلومات، 
بالخصوص (التكنولوجية الجديدة واقعا آخر يفرض على مؤسسات المكتبات والتوثيق والمعلومات 

 هذا النوع الجديد تتجيب لمتطلباتكييف استراتيجياتها التكوينية والتدريبية والتعليمية حتى تس) األمناء
الالزمة لتحقيق ) 2(من المكتبات، كتدعيم األعمال واألنشطة األساسية وإضافة مجموعة من المهارات

 ومحاولة إدارة العلبة السوداء في المكتبة الرقمية، والظهور بمستوى راقي في ،الجودة في األداء
  .تقديم الخدمة المعلوماتية للمستفيدين

 تحدياً كبيراً للمؤسسات نيمثالاللذين ى هذا إالّ بالتعليم والتدريب المستمرين، وال يتسن
) اكما وكيفً(األكاديمية التي سيقع على عاتقها العبء األكبر في إعداد المورد البشري الكفء والالزم 
اإللكترونية من ناحية تدريس المهارات الجديدة التي من شأنها إكسابهم القدرة على التعامل مع البيئة 

  . بوعي كاٍف

ويمكن استقراء أهم المهارات التي فرضتها البيئة الرقمية الجديدة والتي أقرها الكثير من 
، حيث )3(منظري علم المكتبات والمتخصصين في التوثيق والمعلومات كمحمد إبراهيم حسن محمد

يم مواقع الويب، وتوجيه ابتكار استراتيجيات البحث الجديدة، وتقي: طرح من بين هذه المهارات
المستفيدين وتدريبهم، وتحقيق التكامل بين مصادر المعلومات المتشابكة، وتحليل المعلومات 

                                                 

التحديات وأدوات العمل الجديدة بالنسبة للمكتبات الجامعية : لعمل التوثيقي في مجتمع المعلوماتتحوالت ا. رياض بن لعالم  )1(
  27-8 ص –) .2001 (1، ع 11 مج – ."مجلة المعلومات العلمية والتقنية" –.
  .المهارة عبارة عن قدرة أو قوة مكتسبة تساعد اإلنسان على القيام بعمله بطريقة فعالة ومؤثرة) 2(

مجلـة  ":  فـي    –. التحديات والتطلعـات  :تأثير البيئة الرقمية على إعداد أخصائي المعلومات       . حمد إبراهيم حسن محمد   م )3(

 :متاح في – .2008.02.12تاريخ اإلتاحة  –) .2006 (5 ع – ."3000 العربية

[En line] http://www.arabcin.net/arabiaall/1-2006/4.html  
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، ورقمنة المعلومات، وتصميم واجهات التعامل )ميتاداتاال(وتفسيرها، وإعداد واصفات البيانات 
  .والبوابات، وإدارة المشروعات

 الذي يمارسه أخصائي المكتبات في )1(لدور التقليديورغم وجود اإلجماع حول استمرارية ا
معايشتها في مؤسساتنا التوثيقية " المحتمة"البيئة الرقمية، إالَ أنه يعد غير كافياً بالنظر إلى التحديات 

مسؤولية مشتركة بين كل الفاعلين في العملية " العقل المكتبي"والمعلوماتية، مما يعني أن تحديث 
 من المكتبي، كعملية التكشيف اآللي، إضافيةفالمواد المرقمنة تحتاج إلى مهارات . يةالتربوية الجامع

وكذا مراقبة وتتبع سير عملية الرقمنة، ونقص هذه المهارات كانت أحد العوائق في تقدم بعض 
  )2(. وتأخرها في العالم الثالثمشاريع الرقمنة في العالم

المبنية على تكنولوجية الواحد والصفر، " لرابعةالوثائق من الدرجة ا"لهذا، ونحن في موجة 
بات على أمناء المكتبات ليس فقط التمكن من تنظيم المقتنيات المادية، واإلرشاد الببليوجرافي 

لضمان التواصل " المهارات الرقمية"لمصادر المعلومات، بل أضحى اليوم مطالب بتحصيل 
 التعامل مع النظم المكتبية المحسـبة، وإتقان  ومن بين هذه المهارات القدرة على،واالستمرارية

، وتصميم نظم استرجاع ...تقنيات االتصاالت وأساسيات الشبكات، وتصميم مواقع الويب
  )3(.الخ... المعلومات، واإلحاطة بمستوياته والتمرس في استخدام أوامر وأساليب االسترجاع، 

أمراً معاشاً ال يشكل تعد جانب المكتبي، وتبعاً لهذه البيئة الجديدة، والتي من المفروض من 
مفاجآت له في بيئة العمل، وإنما األمر بات يتخذ أبعاد أخرى والمتمثلة في خلق آليات توجيه 
المستفيدين، حتى يستطيعوا التمييز بين األنواع المختلفة لمصادر المعلومات، وإدراك االختالفات 

من هذه المصادر، كالمشاركة في األدوات الحديثة بينها، والوقوف على الغرض الذي يخدمه كٍل 
  .لالتصال كالبريد اإللكتروني ومنتديات النقاش وحلقات الويب

 فبالنسبة للمكتبيين عليهم أن ستفيدين والمكتبيين على حِد سواء،إن هذه القضية مهمة للم
عد أن كان المكتبيين في  فب،يغيروا من رؤيتهم للعملية التعليمية استجابة لما طرأ عليها من تطورات

الماضي يهتمون بالمستفيد من وجهة منطق النشر بتقدير احتياجاتهم ومحاولة التنبؤ بها وتضمينها 
وباتت المكتبات تغدق على المستفيدين بكم هائل من المعلومات، بما يعرف في سياسة االقتناء، 

                                                 
 يبقى دائما سامياً، متمثالً في الحفـاظ علـى          الدور التقليدي للمكتبي  مهما تعاقبت األزمنة وتغيرت الجغرافيا واألمكنة فإن        ) 1(

مـن  ... والحبـر الذاكرة الجماعية لألمة، فإن كانت الكهوف والمغارات والجدران وأوراق البردي  واأللواح الطينية والورق               
والحفـاظ  .  من الوسائل المثلى لتسجيل هذه الذاكرة    –اليوم–األدوات التي وظّفها في الحفاظ على هذه الذاكرة قديما، فإن الرقاقة            

  .عليها مخافة منه من ضياعها واندثار قيم الهوية واالنتماء

(2) Jean-Pierre Dalbéra . culture et société de l'information : Numériser le patrimoine un enjeu collectif ?. – 
in : « Recherche & actualités » .- n°77 (mars- avril), 2000 .- p.3-10 

[En Line] http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/r-cr/cr77.pdf  Consulté le 02.04.2007 

  مرجع سابق. محمد إبراهيم حسن محمد ) 3(
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ومات الرقمية، ويبقى من مسؤولياته المبني على إعطاء المستفيد كم هائل من المعل" الخضممنطق "بـ
  )1(.االختيار واالنتقاء لما يتواءم مع رغباته

 أنماط جديدة من المكتبات الرقمية نوقد طرح هذا النموذج في خدمة احتياجات المستفيدي
 بحيث أصبح المستفيد يكون مجموعات رقمية تمثل صلب "الرقمية الشخصية"وهي المكتبة 

من جانب  "سـيبالت" يعني أن المكتبات مهددة فعالً بظاهرة ه ونشاطه، ممااهتماماته ومحور تأثير
 وقد تكون هذه الحالة هي التي .)2( فقطإليها اإلحالة الذي يحبذ الحصول على الوثيقة وليس القراء

دفعت المكتبات الغربية إلى تبني استراتيجيات بديلة في تصميم المكتبات ودراسات حاجات 
المعرفة، كجعل االنترنيت من بين أجزاء المكتبة، وتوفير الكثير من الخدمات المستفيدين من 

اإلضافية التي كانت إلى وقت ما بعيدة عن محيط المكتبات كاإلطعام، والهاتف، والتصوير، وقاعات 
  .لعرض والسينما

ة والمتتبع لواقع خدمات المستفيدين في المكتبات ومراكز المعلومات يجد أن البيئة الرقمي
والتي شجعت الباحثين عن المعلومات في فرض آلية " عقلية جوجل"تميل بعض الشيء إلى ما يشبه 

جديدة لخدمتهم، ففي الوقت الذي تفرض المكتبات حواجز مادية أو تنظيمية ألجل الوصول إلى 
. المعلومات، فإن جوجل ألغاها جميعها، ووفر الكثير من التسهيالت في الحصول على المعلومات

، مما  ولو مرحلياًالرقمنةنجد تقديم خدمات  أحسن للمستفيدين، في من بين اآلليات المطروحة وهذا ل
ولكن ينبغي أن يأخذ . يعني أن برامج التكوين في المكتبات البد أن تأخذ في الحسبان هذه المعطيات

فيدين حول المكتبة المكتبي هذه المهمة بشيء من الوعي والحذر، بحكم أن الصورة التي يكونها المست
تجاهها، فهم يعتقدون أنها تقدم لهم كل ما يحتاجونه وما " فرض الثقة المفرطة" الرقمية تميل إلى 

  ).كمادة معلوماتية(يبحثون عنه، والحقيقة أنها تقدم لهم ما هو موجود، وال تقدم لهم أبداً ما هو مفقود 

ت المرغوبة، مسؤولية مشتركة بين في البيئة الرقمية، تعد مسألة البحث عن المعلوما
العاملين وأمناء المكتبات من جهة، والمستفيدين أو المستعملين لها من جهة أخرى، فإلى جانب 
التمكن من أساسيات الحاسوب والبحث البسيط من ناحية المستفيد، يكون لزاما على المكتبي التمكن 

 قواعد البيانات، وطرق اإلحالة اإللكترونية من مهارات البحث المتقدم عن المعلومات، وهيكلتها في
في حال عدم استيفاء نتائج البحث محلياً، وكذا التعرف على سلوكيات المستفيدين في البحث عن 

  .المعلومات وتسجيل ردود أفعالهم حيالها

                                                 
(1) Dominique Peignet, Op.cit 

(2) MICHEL ROLAND . Bibliothèques numériques: Les réservoirs documentaires et leurs utilisateurs .– 
Paris: ABF, 2006 . 

– [En Line] http://bibliothecaire.files.wordpress.com/2006/08/bibnum.pdf Consulté le 22.04.2007 
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كما تفرض البيئة الرقمية على أمناء المكتبات القدرة على إحداث التوليف أو االنسجام بين 
فة والمهارات، من أجل التمكّن من إدارة التخطيط االستراتيجي والقيادة اإلبداعية، فالمكتبي المعر

الرقمي يستحسن فيه تنمية القدرة على تحديد أبعاد المشكلة، وتسجيل كل التراكمات والمصادر ذات 
لومات بين العالقة بالمشكلة، وحيال هذه المسألة يمكنه تصنيف وهيكلة أنماط المستفيدين من المع

  .مبتدئ وخبير

نموذجا لكرستين بورجمان تقترح فيه نموذجاً للمعارف  )1(محمد إبراهيم حسن محمدوقد نقل 
 معرفة 2 معرفة المفاهيم، 1: أو المكتبيون يضم/ يحتاج إليها المستفيدون والتيوالمهارات 

  .المهارات الفنية  3الدالالت والتراكيب، 

 عن نموذج المستفيد المستخدم لتطبيقات المكتبة الرقمية، فإما فمعرفة المفاهيم ترفع اللثام
نموذج مرن أو متحجر، والفائدة من التعرف على هذه المفاهيم هي تجنّب سوء التفاهم والتقدير الذي 
قد يحدث بين المكتبة والمستفيد، ألن معرفة خصائص المعلومة، وسيرورة الحاجة الفطرية البشرية 

فنجاح عملية . يجنّب وبصورة كبيرة الخلل الذي قد يشوب العملية االتصاليةلهذه المعلومات، 
 مبنية على قدرة المستفيد في بناء طلباته من المعلومات بصيغة وكيفية صريحة -إذاً–االتصال هذه 
  .ومفهومة جيداً

 :ومن هذا المنطلق فالمهارات المطلوبة في هذه المسألة، يمكن إجمالها، كاآلتي

  .العامة الشائعة في معظم نظم المعلومات  بالسماتاإلحاطة1 
  . اإللمام بالجوانب المميزة لفئات محددة من نظم المعلومات2
  . القدرة على التآلف مع خصائص النظم الحديثة، والتكيف مع استراتيجيات البحث الخاصة بها3

  :البيئة الجديدة، في أنشطة المكتبات ومهام اختصاصي المكتبات في )Benson)2كما اقترح بنسون 
  . تسهيل الوصول إلى مصادر األنترنيت1
  .طبيعة المستفيدينل تنظيم وفهرسة األنترنيت وتبويبها وفقاً 2
  . التعليم والتثقيف3
  ".حاجب" دور الوسيط، أو تحول المكتبي إلى 4
  . تنظيم المعلومات5
  . تقديم المشورة6

                                                 
  مرجع سابق. محمد إبراهيم حسن محمد ) 1(

(2) Benson, A. Compete internet companion for librarians .- Lendon: Neal Sehuman publishers, 1990  

  .45 ص – .مرجع سابق. مجبل الزم : نقالً عن
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 الجارية في كل ميادين تن يحوم في فلكهم، للمتغيرا الذي يوليه أمناء المكتبات وكل ماالهتمامإن 
تفاعلت مع ما تقتضيه المسؤولية المهنية، ففاقد الشيء ال يعطيه، " صحية"المعرفة، إنما هي حركة 

فالمكتبي اليوم ال يمكن أن يغير من حال اآلخرين إذا كان هو غير مكون تكويناً سليما، فتغير اآلخر 
، وال يمكن أبداً أن نتصور بهذا المفهوم مكتبياً يحث الناس ويدعوهم "وينهاالذات وتك"يستدعي تغيير 

بالنظر إلى أنه فيه بعضا من السهولة  يعد أمرا -في الواقع–إلى البر وينسى نفسه، فتكوين المكتبي 
يملك مفاتيح المعرفة ومنهجيتها، وهو الذي يحاول أن يوفر للناس ما يحتاجونه، فمن المضحك إذا 

  .نجد مكتبياً ال يعرف من أين يبدأ عندما يتعلق األمر بتكوين نفسه ورسكلة مهاراتهأن 

إن طموحات جيل األلفية الثالثة لكبيرة وكثيرة ولكنها تبدو نوعا ما أكثر دقة من قبل، وهي 
ومواءمة هذه " أنفق أقل لتربح أكثر" فالتوجه اآلن أصبح بمبدأ ،أقل من أن توصف وتحدد في نقاط

حات ال تقف على ما يبذله المكتبيون في إعداد أنفسهم وتطوير مهاراتهم، وإنما يستوجب األمر الطمو
 لتستوعب مع استخدامهاأن تكون البرامج التعليمية والتكوينية المناسبة لخصائص المرحلة، 

تنظيم وإدارة مصادر المعلومات : موضوعات ومقررات جديدة وثيقة الصلة بالمكتبات الرقمية مثل
لرقمية، وقضايا الملكية الفكرية في البيئة الرقمية، وأساليب تحليل االحتياجات المعلوماتية ا

  .للمستفيدين المتصلين بالشبكات

كما يجب من جهة أخرى إجراء التعديالت المناسبة والضرورية لألجزاء النظرية في برامج 
مية المكتبات الرقمية البحث في تخصص المكتبات وعلم المعلومات لتتوافق مع متطلبات تن

  .وتطويرها

وال يمكن التغاضي عن المقررات التعليمة المتضمنة تلقين عناصر البيئة الجديدة، بل ويزداد 
هذا األمر إلحاحا مع تداخل العلوم التقنية كاإلعالم اآللي مع تخصص المكتبات والتوثيق، وطغيان 

د أكدت الكثير من الدراسات أن المقررات فق. مكتبية في اهتمامات عالم المكتبات-النظرة التقنو
 حقيقة مرة )1( وقد أقر العسافين،الدراسية غير مالئمة وأن مخرجاتها غير قادرة على مجابهة الواقع

بعد ) تخصص مكتبات(ن الخريج أوهي ) وما قطر إالّ نموذجا(في التكوين الجامعي لدولة قطر 
األمر الذي أدى .. بب مستوى تأهيله المتواضع  بس!ال يمكنه أن يعمل كأمين مكتبةعشر سنوات 
، ومنا هنا فإن بين التكوين والميدان فجوة ال إعادة صياغة برامج التعليم من جديدإلى ضرورة 

  .تقدر

                                                 

 "مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية": في. التأهيل األكاديمي في علم المعلومات والمكتبات بجامعة قطر. عيسى عيسى العسافين )1(
   م2005 ،) يوليو-فبراير(، 1 ، ع11مج
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وقد أكدت الدراسة أن من بين أسباب اإلخفاء في إعداد الكادر البشري افتقاده إلى الهوية من 
والتعديالت على النماذج الغربية التي لها خصوصياتها، البعيدة  التحديثات والتنقيحات اعتمادخالل 

باإلضافة إلى افتقاد استراتيجيات . كل البعد عن خصوصيات البيئة التي نعيشها في البالد العربية
التي يتم بها " الطريقة"الدول العربية في هذا المجال على المؤسسات التي تتولى مهمة إيجاد 

  )1(. ييفها بحسب الحالة والحاجةالبرامج وتك" استدراج"

 ذلك أن ،)2(أكثر من األدوات" المستفيد"إن التوجه في المرحلة الحالية سيرتكز على محور 
نية، الجديدة، فإنها تجعله غير قادر على التعبير بدقة عن قدر ما تخدمه هذه البيئة التكنوتقالمستفيد ب

البحث عن آليات الوصول إلى تحديد هذه الحاجيات  على المكتبييناحتياجاته من المعرفة، مما يحتم 
  .بمساعدة النظم الخبيرة والمعالجة اآللية، وتقنيات االسترجاع الذكي

 عودة إلى عهد إن المكتبة التي يبشر بها الجميع مستقبالً هي المكتبة الرقمية، والتي تعد بحقّ
ى كل شيء وفي مساحات صغيرة حوز علمكن لها أن تيمن بابه الواسع، فالمكتبة اآلن " الموسوعية"

بالتالي فإن ، )3(مات وحفظ التراثوجداً، ويمكن لها أن تمارس مهمة التربية والتعليم، التوثق والمعل
ن من المهارات التي رسالته، والتمكّأداء هذا التقدم هو الذي يجعل ضروريا للمكتبي أن يرتقي في 

  . تجعل منه موسوعياً في تفكيره وأعماله

  :تعليم في البيئة المستقبليةال

 المهني ألمناء المكتبات هو من يملك الهوية اإلعداد المطروح في مسألة اإلشكالويبقى 
 أن إلىلتدريب األمناء، بالنظر " العلمية"، ومن يملك التجربة "األمين"المعرفية الالزمة لتكوين هذه 

ففي كثير من األحيان . كوينا تقنيا البتةأغلب العاملين إما هم كذلك بالخبرة، ومنهم من لم يتلق ت
فنجاح عملية إعداد  مبنياً للمجهول،" الفاعل"كن يبقى نتحدث عن التكوين وضرورة تحسينه، ل

من المكون والمتكون والوسيلة : المستفيد يجب أن تركز على المتغيرات المشاركة في هذه العملية
  .الموظفة فيها

  

                                                 
   .مرجع سابق. عيسى عيسى العسافين)1(

مجلة الملك فهـد   : في�   .الدور الجديد لمهنة المعلومات في عصر هندسة المعرفة وإدارتها        . ة حسن جبر  رزوقي ، نعيم  )  2(
 . 123 � 105ص � ) .م2005فبراير / م2004سبتمبر  (2 ، ع10 مج-.

(3) « L’extrême spécialisation des bibliothèques est une ère révolue. L’évolution sociale l’exige et la 
technologie le permet : toute bibliothèque digne de ce nom a désormais un rôle éducatif, documentaire et 
patrimonial. Cela implique une [...] ouverture à des disciplines diverses (tous les savoirs, tous les supports) 
[...]. » 

Voir:  
VERONIQUE, Poirier-Brèche .– Op.cit .– p. 24-28 
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  كتبات وتطور المحيط والتقنيةمهنة الم) 06(الشكل 

  من إنجاز الباحث: المصدر

 العام للمكتبات، مع نمو التقنية المتسارع، مما يستوجب إعادة طيمثل الشكل تطور المحي
  .تشكيل منظومة التعليم والتكوين

) األمناء إلىهل يتم إسناد تكوين : ( من خالل اإلجابة على السؤال التالي)المدرب(طبيعة المكون  1
  . الشخص الذي مارس العمل الميداني-: 

  . الذي استطاع متابعة التطور المهني-       

 . الذي استطاع متابعة التطور التكنولوجي-       

 . أم بإشراك كل هذه األطراف-       

ن خالل التأكيد  حيث ال تتحقق النتائج االيجابية للعملية التعليمية لألمناء، إالّ م: طبيعة المتكون2222
 مع األخذ بالحسبان آثار انتقال تماعية والقدرات العلمية للمتكون،على المعطيات االقتصادية واالج

المتكون من بيئة ورقية، إلى بيئة رقمية، وما يحدثه هذا االنتقال من تململ في السيطرة على الميدان 
  .بكفاءة عالية

 السؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي نوعية البرامج  إن:الموظفة في التدريب) األداة( الوسيلة 3333
التي تدرس ويتم عليها التدريب، وهل يتم احترام مقرر المادة المدرسة من طرف القائمين بالتكوين 

. فبعض المواد التي يجري عليها التدريب قد ال تكون مجدية بالنظر إلى متطلبات المرحلة. والتدريب

 
 

 
 

 المحيط يزداد فيه المنافسون

 المحيط يتطور بتعقيد أكثر

 سرعةالمحيط يتطور ب الحاجات المعرفية تتغير

 التقنية
 التعليم والتكوين

 التدريب على الذكاء واإلبداع   التدريب على المهارات
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 في صياغة محتوى التدريب، وهل يتم توظيف األدوات التكنولوجية هلذا يجب تحديق النظر وإمعان
  الحديثة في هذا التكوين والتدريب، أم ال؟

 مجموعة من المهارات المطلوبة من أمين المكتبة في عصر )1(أوردت مبروكة عمر محيرك
  :كما يلي) الرقمية(المعرفة 

 بينه االتصالية العملية وتفعيل االتصاالت، ويقصد بها قدرة األمين على بناء محيط العمل -
  .وبين المستفيدين

 .التوجه نحو التركيز على المستفيد -

 . نحو تحقيق النتائج في الميداناالندفاع -

 .القدرة على تحريك العمل الجماعي وتشجيع التعاون -

 ).تعلم لتشارك اآلخرين. (القدرة على مشاركة اآلخرين في المجال -

                                                 
  306.  ص-.  سابقمرجع. مبروكة عمر محيرق ) 1(
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  :يةـالـروط المـالش -2

الموارد المالية من النقاط الحساسة من عمر أي مشروع، وباألخص مشروعات التحويل تعتبر 
الرقمي، ويمكن تقدير االحتياجات المالية للمشروع بالنظر إلى نوعية األهداف المسطرة والمرجوة 

  .وصولها وتحقيقها

 حول الموارد وأهم ما يمكن مراعاته عند التفكير في بلورة مشروع الرقمنة، وضع دراسة مفصلة
 تدعم سير أنويمكنها  تحدث سيولة مالية معتبرة، أنالتي يمكن إعتمادها والتي ينتظر منها 

  .المشروع بقدر معين

وفي حالة ما إذا لم تكن هناك مصادر للتمويل واضحة في المكتبة، فيمكن إجراء دراسة حول 
د المشروع من طرف الهيئة  والفرص الموجودة لخلق مصادر للتمويل، كطلب اعتمااإلمكانيات

  .المسؤولة على المكتبة، أو القطاعات األخرى ذات الصلة بموضوع المكتبة وبيئتها

ويفرض وجود مصادر مالية كافية في قيادة هذه المشاريع، في ظل النظام االقتصادي السائد، 
  . ائدقدر ما تدفع من نقود بقدر ما تحصل عليه من عبف) التكلفة والعائد(والمبني على 

المكتبة الوطنية الفرنسية مهدت لمشروع رقمنة التراث الفرنسي، بتخصيص حصص من ميزانية ف
 مليون فرنك، وتوالت 5 استفاد المشروع بقيمة مالية قدرها 1996المكتبة بشكل دوري، ففي سنة 

 2000 مليون فرنك، وفي سنة 5 عرفت زيادة بـ1999اإلعتمادات المالية كل سنة، ففي سنة 
  )2 (. مليون فرنك70 حوالي 2000 لتصل مع سنة )1(. مليون فرنك8ستفادت من قيمة بـا

ومن أجل التقليل من التكليف، يمكن أن إشراك مختلف المؤسسات والمكتبات في البلد في المشروع، 
. الجهد والمال) كمدير للمشروع(من خالل قيامها بمبادرات للرقمنة، توفر على المكتبة الوطنية 

 سبيل المثال قامت المكتبة الوطنية اسناد بعض المشاريع للفاعلين في القطاع الخاص، وكذا فعلى
توكيل وزارة الثقافة واالتصال تسريع مشاريع رقمنة أرشيف القطاعات، وبعض مجموعات 

  )3(.المكتبات العامة التي تشهد حركية كثيفة من طرف القراء

الحقيقية والمحتملة للمشروع، والتي تشمل على لذا فمن الواجب أن يتم توضيح المصروفات 
 ألن المكتبة قد تملك التكاليف التي تسمح ، والتشغيل والصيانة،اإلنشاءالتكاليف التمهيدية، وتكاليف 

لها باالنطالق والبدء في المشروع، ولكن ال تتوفر على التكاليف األخرى، وسواء تعرف أو ال 

                                                 
(1) Jean-Pierre Dalbéra .– Op.cit .– p.3-10 

(2) VERONIQUE, Poirier-Brèche .– Op.cit .– p. 24-28  

(3) Jean-Pierre Dalbéra . Op.cit. 
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بالمشروع وفي وضح " انتحاراً"فإن القرار يبقى في هذه الحالة تعرف المكتبة عواقب هذه المغامرة، 
  .النهار

 :الشروط المادية -3

 مستلزمات مادية وبرمجية إلى التكنولوجية األخرى، تحتاج التطبيقاتالرقمنة، مثلها كباقي 
أن  إلى اإلشارةلتكون في صورتها الكاملة وبالتالي تحقيق الهدف من تنصيبها في المكتبة، وينبغي 

 وعموما  وعدد المستفيدين من هذه المكتبة،هذه التجهيزات تتحكم فيها حجم المواد المرد رقمنتها،
  :تتمثل االحتياجات المادية لمشروع الرقمنة من التقنيات واألجهزة والبرامج التالية

 : Hardwareالمكونات المادية  -3-1

  وسائل إدخال المعلومات-أ

 جهاز اإلعالم اآللي، إلىة والوحدات التي بها يتم إدخال المعلومات وسائل اإلدخال، هي األجهز
الماسح الضوئي هو الجهاز الملحق بجهاز اإلعالم اآللي، ويتم به و: )1(الماسحات الضوئية*  :وهي

 ، المخطوطاتإلىإدخال مختلف المعلومات المكتوبة، المطبوعة، المصورة والمرسومة باإلضافة 
 نقاط بيضاء وسوداء تمثل النظام إلىإشارات رقمية بترجمة الضوء المنعكس  إلىوذلك بتحويلها 

 .الثنائي

بكونها ذات ) اليدوية، المسطحة، األسطوانية، الميكروفيلم(تتميز الماسحات بمختلف أنواعها 
 نقطة في البوصة، وكذلك السرعة في عملية المسح تصل حتى 4800قدرة تبين كبيرة تصل حتى 

 والخرائط 0 أإلى 4، هذا فضالً عن األلوان، واألحجام المختلفة من أ)2(الدقيقة صفحة في 200
 ويمكن التفرقة بين أكثر من نوع من هذه الماسحات، ،ومخططات الرسم الصناعي، وغيرها

  : بالعناصر التالية 

 . نقطة في الملم الواحد32، 16، 14، 12، 8حيث نسجل شدة : شدة التبين �

، وثانية واحدة Les Plans تسجيل دقيقة واحدة بالنسبة لرقمنة المخططات حيث يمكن: السرعة �
  .4لرقمنة الوثائق ذات حجم أ

حيث نفرق بنوع الوثيقة الخاضعة للرقمنة بين أكثر من ماسح فهناك ماسحات : نوع الوثيقة �
                                                 

أبحاث ودراسات : اعمال المؤتمر: تمع المكتبات والمعلومات    النشر اإللكتروني وتأثيره على مج    . فتحي، عبد الهادي محمد   ) 1(
:  القـاهرة -.المؤتمر العلمي الثاني لمركز بحوث نظم وخدمات المعلومات بالتعاون مع قسم المكتبات والوثائق والمعلومـات              

   .162. ص-.2001المكتبة األكاديمية، 

                  .2003 ديـسمبر    1، ع 2. مـج  "مجلة المكتبات والمعلومـات   ": في –.التسيير اإللكتروني للوثائق  . عبد المالك، بن السبتي    )2(
  .16 ص -.16 ص –
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 .الميكروفيلم والميكروفيش، ماسحات األوراق المستقلة، ماسحات الكتب المجلّدة

 إلى، باالضافة 3، وأخرى بحجم أ4فهناك ماسحات تتعامل مع وثائق ذات حجم أ: وثيقةحجم ال �
 . بكل األحجامأو 0ماسحات تتعامل بحجم أ

 تستعمل إللتقاط الصور -عادة–هي أجهزة صغيرة الحجم : آالت التصوير والكاميرات الرقمية* 
بها إلتقاط صور، سواء ثابتة كانت أم  يتم )1(.الثابتة فقط، وتتميز بنفس خصائص الكاميرات الرقمية

 . جهاز اإلعالم اآلليإلىمتحركة، ويتم نقلها مباشرة 

  )2(  أوعية التخزين-ب

إختيار أوعية تخزين ذات جودة واسعة عالية، تكنولوجية الرقمنة إن من بين أساسيات 
 :ينلخص أهمها فيما يل. وتتعامل مع اإلعالم اآللي

عية تتعامل بشعاع الليزر في تسجيل وإسترجاع المعلومات، ومن أهم هي أو: األوعية الضوئية -
 DON»القرص الضوئي الرقمي للتسجيل مرة واحدة فقط والقراءة عدة مرات : األوعية الضوئية 

WORM»)*( ًات والقراءة دائماة مروالقرص الضوئي الرقمي للكتابة عد ،«DON WMRA»)**( 
 ومن أشكال القرص )3(. صفحة40.000 ما يعادل أي GO 5.2ي تتراوح سعة التخزين فيه حوال

 جيغا بايت 9.1بـطاقة تخزين )  سم13( بوصة 5.25ي حجم ذ 14xالقرص :  نجدDONالرقمي 
 )4(. مرة طاقة التخزين لإلصدار األول14 أنه يعادل أيللوجهين، 

 30ت ومن  جيغا باي�6 15بطاقة تخزين من )  سم30(بوصة 12  بحجم DON WORMوقرص 

  . جيغا بايت�12

 SONY وسوني Philipsظهر هذا النوع على يد شركتي فيليب : CD-ROMاألقراص المضغوطة  -
تستوعب أكثر من ربع مليون صفحة )  بوصة4,7(، وهي أقراص بحجم كف اليد 1985في حدود 

 دقيقة 74كثر من  أأو صورة وثيقة، 10.000 أكثر من أو ميغا بايت، 680مدخلة إلكترونياً ما يعادل 
عرف رواجاً تجارياً كبيراً، ويستعمل كوعاء في األرشفة اإللكترونية  )5(.من األصوات المسموعة

                                                 
  .168.  ص-.مرجع سابق. فتحي، عبد الهادي محمد) 1(

(2) André DEWEZE, Yaves DANIEL ; préf. Bouché Rechard. L’Informatique documentaire .- 4e éd. 
Refendue et actualisée.- Paris : Masson, 1993.- p.28. 
(*) DON WORM  : Disc Optique Numérique Write Once Read Many. 

(** ) DON WMRA  : Disc Optique Numérique Write Many Read Always. 

(3) Yassmina, BOUAZIZ. Op.cit.- p.125 
(4) Le disque optique numérique 14x pour GEIDE et archivage.- In : « MOS », N°186 ,Septembre 2000.- 
p.25. 

(5) DUCHEMIN P-Y . L'art d'informatiser une bibliothèque: guide pratiq ue, 2e éd. Augmentée et mise à 
jour, Paris:Electre-Editons du cercle de la librairie, 2000.- p 321 
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نجد من بين هذه األوعية القرص المضغوط للكتابة مرة واحدة والقراءة . للمعلومات النصية والصور
 للتسجيل DVD-Rن  ونفرق هنا بين نوعيCD-DVD، وأقراص الديفيدي CD-WORMعدة مرات 

 والمعلومات المسجلة عليه غير قابلة للمسح، ويوجد WORMمرة واحدة، يتميز بخصائص القرص 
 .على وجه واحد فقط)  جيغا أوكتيه4.7( سم 12و)  جيغا أوكتيه3.9( سم 8بحجم : منه نوعين

  في الوجهين ويمكن إعادة التسجيل عليه حواليGO 5.2 إلى الذي تصل سعته DVD-RAMو
 )1(. مرة100.000

 هي خزانات ضوئية تستوعب وتسير عدد كبير من األقراص : Juke-Boxeاألبراج الضوئية  -
، وأخرى ألقراص CD-Romالضوئية، فهناك المكتبات الضوئية الخاصة باألقراص المضغوطة 

 ,WORM.)2( DVD-RAM و WARMالفيديو، كما توجد مكتبات ضوئية خاصة بالقرص الضوئي 

CD-R, DVD, CD ...ن الماليين من الوثائق المرقمنة والمعلومات اإللكترونية، وذوهي بلها لك تخز
عدة أسماء منها المكتبات الضوئية، الخزانات الضوئية يتم فيها ترتيب األوعية الضوئية وفقا لنظام 

ت على معين، ليتم إستكشافها أتوماتيكيا من طرف الحاسوب من خالل برنامج تسيير الملحقا
 � 25حيث يزود البرنامج القارئات اآللية بالقرص المناسب في ما بين .  محطة العملأوالموزع، 

  .(TO.1) ما يفوق إلىوتصل سعة هذه الخزانات .  ثا حسب نوع الخزانة2.5

تتمثل أساساً في القرص الصلب الذي يعتبر قطعة : األوعية المغناطيسية المتصلة باإلعالم اآللي -
ة في الوحدة المركزية للحاسوب، حيث فيه تحفظ المعطيات وبرامج تشغيل الحاسوب، وسعة أساسي

 )3(.(TO 1) إلى (GO 40)هذا الوعاء من 

 : وسائل البث-ج

 نسخة من المعلومة المطلوبة، ويتم ذلك أوهي المعدات التي تسمح للمستفيد الحصول على وثيقة 
المعلومات الخاصة بالوثيقة وكذا صورتها المخزنة  هي وسيلة لبث :Écrans الشاشة :عن طريق

 تكون الشاشة ذات مقاييس تضمن راحة المستعمل، فنجد شاشة أن، والبد )عن طريق الرؤية فقط(
  )4(. أصبع21، 20، 19، 17، 15ذات 

                                                 
(1) GOLDWASER, Daniel . Applications documentaires de la GED dans les bibliothèques et centres de 
documentation, Paris: Ajour, 1993.- p.67-68. 

(2) Yasmina BOUAZIZ . La gestion électronique de document (GED) appliquée aux archives de la 
direction générale de SONATRACH .- Mémoire de Licence, en bibliothéconomie : Alger, 2001.- p.24 

(3)André DEWEZE, Yaves DANIEL ; préf. Bouché Rechard. L’Informatique documentaire .- 4e éd. 
Refendue et actualisée.- Paris : Masson, 1993.- p.28. 

  .161 ص-.مرجع سابق. عبد الهادي محمد، فتحي) 4(
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 الوثيقة، في شكلها أو أصل المعلومة إلى تمكّن الطابعات بالرجوع :Imprimantes  الطابعات�
 )1(. والطابعات أنواع منها طابعات راقنة، رشة الحبر، ليزيرية وطابعات باأللوانالمطبوع،

والمهام التكنولوجية م  البرنامج هو الجزء الحيوي في النظ: Software المكونات البرمجية  -3-2
إنما يعمل على ونجاعته فيما بعد، وأي برنامج التي تضمنها هذه البرامج هي التي تشكّل حيويته 

فهو يعمل مثالً على الربط بين .  عناصر كثيرة متداخلة فيما بينها لتحقيق الغرض والمقصودربط
 ويمكن .آليات اإلقتناء والمعالجة بما فيها الفهرسة والتكشيف والتصنيف، والتخزين والبث واإلنتاج

  .ظم التطبيقاتنالتفرقة بين برمجيات نظم التشغيل، و

   :)*(SGBD نظام تسيير قواعد البيانات -أ

يتجلى دوره في النظام في ضمان سير قاعدة البيانات البرمجية، فيما يخص هيكلة القاعدة، 
وإدخال البيانات الوصفية للوثائق، وكذا ضمان تكشيف الوثائق الذي بدوره يضمن البحث 

 )2(.واإلسترجاع السليم والجيد

بيقية األساسية لتشغيل آالت المسح هذه البرامج تمد الحاسوب بالملفات التط:  برمجيات المسح-ب
« Scanner » إلى لتعطينا بعد المسح صورة رقمية للوثيقة المعالجة، من الشكل المماثل والتناظري 

 على شكل صورة رقمية، والثاني على شكل نص كامل األولالشكل الرقمي، وهناك نوعان للمسح، 
Texte Intégral.   

 إلىمهمة هذه البرامج هي تحويل الصورة الرقمية : لحروف برمجيات التعرف الضوئي على ا-ج
  ))*(ASCII شفرة إلى Binaireأي من النظام الثنائي (نص كامل، 

ي يرتكز أساسا على التعرف على شكل الحروف ذعن طريق التعرف الضوئي للحروف ال
 كانت درجة المخزنة في الحاسوب، وتتحقق هذه العملية كلما) الخطوط(ومقارنتها باألشكال 

  )3(. عالية« La Résolution »التـبـيـن 

 في بعض األحيان تكون الوثائق المعدة لعملية المسح والرقمنة أوعادة، :  برامج معالجة الصور-د
 لذلك ،مما يؤثر فيما بعد على نوعية ونقاء الوثيقة كصورة رقمية...  عليها بعض الوسخ أوقديمة 

                                                 
(1) Dupoirier, GERARD. Technologie de la ged : technique et mangement de document électronique.- 
Paris : Hermè, 1995.- p.197. 
(*) SGBD : Système de gestion des Bases de Données. 

(2) André DEWEZE. Op.cit.- p. 242. 

(*) ASCII  : Américaine Standard Cod for Information Interchange. 

(3) Daniel GOLDWASER, et autres. Op.cit.- p. 46. 
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 تحسين أو يمكننا إزالة ما علق بالصورة، كما يمكن تعديل عن طريق برامج معالجة الصور
 . Programme PhotoSHope:  ومن أشهر هذه البرامج نجدالصورة،

 Programme de Compression » أنظمة الكبس والتعديل أوبرامج : برمجيات الكبس والتعديل -هـ

et de Décompression »ال في تقليص حجم الوثائق الرقمية، وهي برامج تهدف في  لها دور فع
 وهذه )1(. أقصى حد ممكن، لتوفير المكان عند التخزينإلى تقليص حجم الوثائق المرقمنة إلىمجملها 

 توفر السرعة والدقة في الكبس وعند تعديلها وعند إعادتها لصورتها األصلية، أنالتقنية البد 
  )2(.البرمجيات الخاصة بذلكوالتحكم في هذا األمر مرهون باإلختيار الجيد لألجهزة و

 تحليل معالجة الوثيقة لغرض تأمين إسترجاعها إلىتهدف هذه البرمجيات :  برمجيات التكشيف-و
كما تمنح هذه البرامج إمكانية إنشاء حقول ... بكفاءة وسرعة بمساعدة األدلة التكشيفية كالمكانز 

 .طرف النظامالتكشيف حسب نوع النشاط والوثائق والمعلومات المعنية من 

 إن الهدف األساسي ألي نظام وثائقي هو تمكين المستعمل من : برمجيات البحث واإلسترجاع-ي
البحث :  الوثيقة مهما كان وعائها، وهذا بإستعمال تقنيات متعددة، منهاأو المعلومة إلىالوصول 

  .Navigation  والبحث باإلبحارTexte Intégraleبإستخدام الروابط البولينية، النص الكامل 

  :الشروط القانونية -4

 مقولة ترددت في األدبيات التي تناولت مسألة حقوق " يكتبأنال يوجد هناك مؤلف يكتب من اجل "
 الرقمية البيئة المسألة أخذت منحى آخر في أنالمؤلف أو الملكية الفكرية، بصفة عامة، ولكن يبدو 

ى حد ما واضحة في كل دول منتجات التقليدية تبدو إلأو االلكترونية الجديدة، فالحقوق المتعلقة بال
  .)3("بالتشدد في النموذج الفرنسي، وبعض التساهل في النموذج الكندي"العالم، مع تميزها 

بأنها "لكن يبقى الحسم في المصنفات الرقمية، حيث فرضت التكنولوجيا الجديدة حالة أخرى تمتاز 
ال يشكّل أي مشكلة قانونية أو تداخل في  الورقية مثالً الكتاب في طبعتهفامتالك حقّ . "معقدة

صة مع بدايات  معقدة في التعامل معه، خاإشكاليةيثير ) المصنف(الحقوق، ولكن، في طبعته الرقمية 
ومحاوالت الرقمنة، التي جعلت من المعلومة الملموسة معلومات محس بها فقط وال نلمسها كقواعد 

   )4(.البيانات

                                                 
(1)Jean Yves, PRAX. La gestion électronique documentaire.- Paris : Dunod, 2001.- p.124. 

(2) Y. BOUAZIZ. Op.cit.- p51. 

(3) VERONIQUE, Poirier-Brèche .– Op.cit .– p. 24-28  

 .220  ص-. ابقمرجع س .مصطفى عليان، ربحي ) 4(
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 واالحتيالعرض المصنفات الرقمية إلى خطر القرصنة ي على الشبكة واإلتاحةالرقمية، ألن البيئة 
  )1(" أو المعلوماتيةاإللكترونيةالجريمة "وغيرها من األشكال التي تدخل في محور ..والسرقة

 المطروحة في هذه البيئة التكنولوجية الجديدة هي الطريقة التي يمكن بها الحفاظ على واإلشكالية
لح كل األطراف التي لها الحقّ في المصنفات الرقمية، ونقصد بذلك العالقة بين حاجة المؤلف مصا

بمصالح إلى المقابل المادي عن مصنفه، وحقّ المستفيد في الوصول إلى المعلومة، من دون اإلخالل 
   !كال الطرفين؟

في طبعتها الورقية ذات أبعاد إن المسائل التي أثارتها عمليات رقمنة المواد المطبوعة المنتجة أصالً 
هذه المسألة الكثير من النقاشات التي بينت الكثير من وجهات النظر متشابكة ومتداخلة، وقد أثارت 

  .، بغية التوصل إلى مخرج ال يبكي المؤلف وال يجوع المستفيد)2(المختلفة

لتوخي، ألن الكثير من إن مسألة الملكية الفكرية في العالم الرقمي تحتاج إلى شيء من الحذر وا
، لما لهذه المسألة من "حقوق الملكية الفكرية"إنما أوقفتها مسألة  في العالم -اليوم–مشاريع الرقمنة 

أهمية في دفع اإلنتاج والنشر والتأليف، فإبقاء الحقوق ألصحابها يضمن ال محال مجال اإلبداع 
  .مفتوحا ما دامت الحقوق ترد إلى أصحابها

المكتبات التي ترى ضرورة تحويل بعض المجموعات التي تمتلكها من الشكل لذلك وجب على 
التناظري إلى الثنائي الرقمي أن تفكّر ملياً في مسألة الحقوق، حتى ال تضيع الجهود واألموال وحتى 

  .تبقى السيرورة المنتجة والعزيمة قائمة

تتم وفق رؤيتين مختلفتين ولكنهما إن األصل في الحماية القانونية للمؤلفات أو المصنفات الرقمية 
تتعلق أدبية  تستند إلى آلية براءة اإلختراع في حماية المنتوج، والثانية تقنيةمتكاملتين، فاألولى 

بحماية اإلبداعات الفنية واألدبية، وسوف لن نتطرق في هذا البحث إلى االختالفات الجوهرية فيما 
اإلحاطة  المكتبات لنا كأمناء ومتخصصين في سيوضحلذي يخص مسألة الملكية الفكرية، إالّ بالقدر ا

يتأثر بهذه الحقوق، كإبراز المخاطر التي تنجر عن رقمنة وثيقة ال !) ؟(به، عندما نكون أمام مشروع
  .نملك من حق استغاللها إالّ في حالتها األصلية فقط، دون الرقمية

                                                 

 "مجلة المكتبات في مجتمع المعلومات  "  في    –.المكتبات وحقوق التأليف الرقمية والنشر اإللكتروني       . ، صوفي   عبد اللطيف  )1(
  .58  ص–) .2002ديسمبر: (، جامعة قسنطينة2.، ع1  مج –.

  .221  ص- .ابقمرجع س .مصطفى عليان، ربحي ) 2(
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  :توجهات حماية الملكية الفكرية -4-1

عند بعض الباحثين، أو حماية عند البعض فإن ) 1(عتبار الحماية الفكرية نهباًوبغض النظر عن ا
التي تجمع ثالثة " التقليدية"المكتبة ينبغي لها أن تعرف المجال الذي تتحرك فيه داخل العالقة 

  .المؤلف، المستفيد والوثيقة: متغيرات تأسيسية للعمل المكتبي والمعلوماتي، وهذه المتغيرات هي

  : ات الرقمية الخاضعة للحمايةالمصنف  - أ

 البرمجيات الحاسـوبية   تتمثل في    )2(المصنفات الرقمية الخاضعة للحماية القانونية حسب الطرابيشي      
تبعاً للتطورات التي ال يهدأ لها بال في تجـدد األوعيـة الحاملـة لهـذه             لكن  ،  مجموعات البيانات و

صحب إيجاد إطار تشريعي مالئم يوفر الحماية المعلومات الرقمية، فإنه يبدو واضحاً الصعوبة التي ت     
  .ويتيح المعلومة للجميع

  : طرق الحماية القانونية والتقنية-ب

الحمايـة القانونيـة    وهـي    )3(توجد في العالم طريقتان رئيسيتان لحماية المنتجات الرقمية         
ستخدام والمعاقبة بعد   على التحذير قبل اال   والقائمة  سائدة في الواليات المتحدة األمريكية،      الالمنطقية  

  .إساءة هذا االستخدام

فالبيع األول يقوم علـى أن حقـوق        .  هما البيع األول واالستخدام العادل     اثنينمبدأين  على  وترتكز  
 الفكرية ملك لصاحبها وله الحقّ الكامل في تسعيرها، ولكن بمجرد أن يقوم ببيـع النـسخة                 الملكية

والمبدأ الثاني يقـوم علـى      . منه حرية في النسخة دون إذن       يمكّنه من التصرف بكل   فإنه  للمستفيد،  
 -:  االستخدام العادل المبني على إتاحة المعلومات بحرية تامة، ولكن بتوفر أربعة قواعد أساسـية               

الهدف من االستعمال؛ طبيعة االستخدام؛ حجم الجزء المستخدم مقارنة بالكـل وأخيـراً أثـر هـذا                 
  )4(.االستخدام في السوق

                                                 
:  الريـاض    –.بليح أحمد بديع    . عبد الخالق السيد أحمد؛ مر    .  ؛ تعر  حماية أم نهب  : حقوق الملكية الفكرية    .  قاندانا شيفا    )1(

  31 ص – .2005دار المريخ للنشر، 

االتحاد ":  في –.مستجدات حقوق الملكية الفردية في تقانات المعلومات وصناعة البرمجيات الحاسوبية            .الطرابيشي  ،  عارف)2(

 : متاح في– .2005.06.09 –. تاريخ اإلتاحة –.فكرية،  اللجنة العربية لحماية الملكية ال"العام للناشرين العرب

 [En line] http// :www.arabpip.org/lectures_na_3.htm 
  .المرجع نفسه )3(

مكتبـة فهـد الوطنيـة،      : لرياض   ا –.جبريل بن حسن العريشي، هاشم فرحات سعيد        . ؛ تر المكتبات الرقمية . وليم آرمز   ) 4(
  236 ص– .2006
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علـى  والمعتمـدة   ،  "الفقيرة معلوماتيا "السائدة في أوروبا وكافة الدول        الفيزيائية -ماية التقنية الحو
وضع عقبات تقنية تمنح أو تعيق إساءة االستخدام، كتلك الحماية عن طريـق مفـاتيح إلكترونيـة                 

  .الخ...وكلمات سر 

   الرقمنة والملكية الفكريةتسيناريوها -4-2

قاب قوسين من أي حديثة للمعلومات واالتصاالت، أصبحت المعلومة مع ظهور التكنولوجيات ال
 في الولوج  تتوفر لديه الشروط الكافية من التقنية والمعرفة الفنيةأن بشرط األرضإنسان على هذه 

، ولكن يبقى توفير هذه المعلومات لجميع البشر، مرهون بتوفرها في شكلها الثنائي، مما يجعل إليها
 أنفرة في العالم على شكلين، شكل تقليدي تناظري، وشكل حديث رقمي، مما يعني المعلومات المتو

اإلفادة واإلتاحة  موجه إلى تحويل الرصيد التقليدي التناظري إلى الشكل الرقمي، لتوسيع اآلنالجهد 
  .من الخبرات اإلنسانية الالمتناهية

  :ايلي، م)1(ومما حملته هذه التكنولوجيات الرقمية على حقوق المؤلف

  .سقوط حقّ المستفيد في الحصول على النسخة الشخصية -

 .تطوير آليات التحكم في البيع والشراء االلكتروني -

 .ممارسة القرصنة واالحتيال على المصنفات الرقمية -

 .نمو ثقافة التسيير المشترك والجماعي لمؤسسات المعلومات -

 .ق األخالقيةالجماعية واختفاء للحقو) التأليف(بروز وتطور المنتوجات  -

  ). الوسطاء(انتقال المسؤليات إلى مقدمي الخدمات  -

 ة المعلومأنوتدعم القاعدة األبدية وبالتالي جاءت الرقمنة كتكنولوجيا تستجيب لهذه الحاجة، 
كن هذه المسألة بالرغم من انطالقها بسرعة كبيرة، إالّ لو.  تحتكر أو تباعأنوالمعرفة ال يمكن أبداً 

 نفاذ المخزون التناظري الذي تشترك في حقوقه كل البشرية، لتصطدم بالكثير من أنها توقفت بعد
والتي ال تزال مملوكة ألصحابها الطبيعيين أو ) الورقي(المعلومات الموجودة في شكلها التناظري 

  . وبالتالي يمكن إبراز بعض الرؤى الجادة في تثمين هذه المجموعات،المعنويين

                                                 
(1) Alix Yves . Le droit d’auteur et les bibliothèque ; collab. Emmanuel Pierrat, Michèle Battisti, Françoise 
Danset et al. ; préf. Jean-Claude Zylberstein .- Paris : Electre-Editions du cercle de la librarie, 2000 .- p 137-
138. 
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  :جتماعي الرقميةنظرية العقد اال -4-2-1

يمس العالقة بين هذه التقنيات وحقوق المؤلف فقد رأى لقد طرحت التقنيات الحديثة سؤاالً جريئاً 
 مما جعل التفكير ينصب حول الطريقة )1(حقوق المؤلفأصبحت فعالً تهدد ن التقنية بعض الباحثين أ

ي إبداعاته واختراعاته والمستفيد التي يمكن أن نحقّق بها العدالة، والتي تجعل من المؤلف يواصل ف
  . ال تنضببوتيرة احتياجاته بتلقي

 في كون أن مسألة حقوق المؤلف وقعت بين فكّي الهيئات )Laurent Pfister)2تنطلق رؤية 
من يحوز على هذه الحقوق، ويقر يراع فصات الدولية والمؤلف، والتي ولّدت نوعاً من الموالمنظ

حيث القوي يأكل الضعيف، ) المتوحش(ك التي عاشها اإلنسان البدائي  بتلأشبهالمؤلف أن الصورة 
نادى إليه جون لوك وترى الدراسة أن تسوية حقوق المؤلف تكون أشبه بالعقد االجتماعي الذي 

   .في ظل غياب الواجبات وكثرة المطالبة بالحقوقوهوبز 

ستفيدين من جهة أخرى، على أن يتم  يتم  إبرامه بين المؤلفين من جهة والمبعـقدوتتم هذه الطريقة 
والذي غالبا ما يكون هيئة أو منظمة ذات كيان مادي ) النخبة الحاكمة عند هوبز(انتداب وسيط 

) رقمنتها(ومعنوي، هذا الوسيط يتلقى مقابال على الجهد الذي يبذله في جمع المعلومات ومعالجتها 
المتفق عليها بحسب نسبة ما للمؤلفين من قبل المستفيدين على أن يدفع هذا الوسيط الحقوق 

  .وأصحاب المصنفات أو الوثائق الرقمية

إن المستفيد في البيئة التقليدية له الحقّ في الحصول على نسخة خاصة له لالستعمال الشخصي، 
، )3( تحقيق ذلكبإمكانهوهي الصورة التي ال يمكن تصورها في البيئة الرقمية، حيث المستفيد لم يعد 

  .  أنجع وأفضل في حماية الحق وإتاحة المعرفةالعـقد االجتماعي الرقميي أن صيغة مما يعن

  

  

                                                 
(1) Alix Yves . Le droit d’auteur et les bibliothèque ; collab. Emmanuel Pierrat, Michèle Battisti, Françoise 
Danset et al. ; préf. Jean-Claude Zylberstein .- Paris : Electre-Editions du cercle de la librarie, 2000 .- p 49 

(2) Laurent Pfister . Op.cit .– p. 5-13 
(3) Alix Yves . Op.cit .– p 137 
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  :العـقد الرضـائي -4-2-2

تقوم من خالله المكتبات ومراكز األرشيف والمعلومات بالتعاقد مع الناشرين وموردي المعلومات، 
 أساسيات هذا إبرازمكن ، وي)1(ويتم االتفاق على شروط وبنود العقد بالحوار والتراضي الثنائي

  :)2(:كاآلتيالتوجه 

  .طريقة التعامل مع المعلومات االلكترونية المنتجة من طرف الناشر): 04(الجدول 

  المكتبة الجامعية والمدرسية  المستعملين

  النشاطات الداخلية للمكتبة

  :يسمح بـ

   التخزين االلكتروني الدائم-
  . التكشيف-
  . نسخة للحفظ-

لمسجلين في المكتبة المستعملين ا
  )خدمات االطالع المباشر(

  :يسمح بـ
  . اإلطالع على النص الكامل-
  . الحصول على جزء من الوثيقة أو الكيان الرقمي-

المستعملين غير المسجلين في 
  )خدمات االطالع المباشر(المكتبة 

  

المستعملين المسجلين في المكتبة 
  )خدمات االطالع عن بعد(

  :يسمح بـ

  .الع على النص الكامل اإلط-
  . الحصول على نسخة الكترونية أو ورقية-
   المعلومات بمقابلاإلرسال -

المستعملين غير المسجلين في 
  )خدمات االطالع عن بعد(المكتبة 

  ـــــــــ

مجموعة خاصة من المستعملين 
  خدمات االطالع المباشر وعن بعد

  :عن طريق الرخصة

  .اإلطالع على النص الكامل -
  .نسخة في شكل الكتروني أو ورقي -
  .إرسال المعلومات بمقابل -

                                                 
(1) Dominique Lahary . droit d’auteur et documents numériques : nos réserves. 

[En ligne] http://www.regardpublic.com/tmp/droitnosreserves.pdf .– Consulté le 16 novembre 2006. 

(2) Alix Yves . Le droit d’auteur et les bibliothèque .- Op.cit .– p 157 
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  .من طرف المكتبةالوثائق المرقمنة طريقة التعامل مع ): 05(الجدول 

  المكتبة الجامعية والمدرسية  المستعملين

  النشاطات الداخلية للمكتبة

  :يسمح بـ

  الرقمنة  -
  التخزين االلكتروني الدائم -
  . التكشيف-
  .فظ نسخة للح-

المستعملين المسجلين في المكتبة 
  )خدمات االطالع المباشر(

  :يسمح بـ

  . اإلطالع على النص الكامل-
  . الحصول على جزء من الوثيقة أو الكيان الرقمي-

المستعملين غير المسجلين في 
  )خدمات االطالع المباشر(المكتبة 

  

المستعملين المسجلين في المكتبة 
  )خدمات االطالع عن بعد(

  :يسمح بـ

  . اإلطالع على النص الكامل-
  . الحصول على نسخة الكترونية أو ورقية-
   المعلومات بمقابلاإلرسال -

المستعملين غير المسجلين في 
  )خدمات االطالع عن بعد(المكتبة 

  

مجموعة خاصة من المستعملين 
  خدمات االطالع المباشر وعن بعد

  :يسمح بـ

  .اإلطالع على النص الكامل -
  .نسخة في شكل الكتروني أو ورقي -
  . بث الوثيقة إلكترونيا-

  ثقافيةالسوسيوالشروط  -5

 نكبر من حجم األشياء الصغيرة أن النظر في جزئيات هذا العالم، ومهما حاولنا اإننا ومهما أمعن
 النظام والبسيطة، فإننا ندرك أن هذه األشياء أو المظاهر أو السلوكيات ما هي إالّ نقطة أو جزء من

القيمي والديني لهؤالء األفراد في المجتمع، فتوجه األفراد نحو استعمال التكنولوجية في حياتهم 
الثقافية وتلبية لمتطلباتهم يعد سلوكا اجتماعيا ينمو عن مخزون مركب بين مختلف المتغيرات 

  .في المجتمع.. واالجتماعية والدينية
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ووسيلة نحو بناء الحضارة، بمعناها الواسع البد أن " نالتمد"لذلك فإن الرقمنة كمظهر من مظاهر 
 بحيث أن المتفق عليه تاريخيا وحضاريا أن قيمة مضافة من خالل التعامل معها،يجد فيها األفراد 

المجتمعات بنت كيانها بالمعرفة، مهما اختلفت أشكالها وطرق الحصول عليها، فإننا نجد اليوم في 
لجعل المعرفة تنساب في مسارها نحو بناء مجتمع يتذوق أفراده قيمة التطبيقات التكنولوجية فرصة 

  .الحياة

ومن المتطلبات الموضوعية في عمليات توطين هذه الحلول التقنية، وجود المردود الثقافي الذي 
، وإال فكيف نتحدث عن إدراج هذه الحلول في )1(يسمح باستعمال هذه التطبيقات على أحسن وجه

  . كان هؤالء األفراد يحتمون بنظام ثقافي يلغي كل أشكال التعامل معهاإذامنظومة مكتباتنا 

إن التكنولوجيات التي نستثمر بها الحياة اليوم، إنما هي نتاج خبرات دقيقة ومتراكمة في توليدها 
وتصنيعها، وبالتالي فإن عملية استهالكها تطلب قدراً من المعرفة األساسية بها، مما يقتضي على 

 فاألمية بمختلف أنواعها ،لمكتبات التفكير في األرضية الثقافية والقيمية ألفراد رواد المكتبةأمناء ا
 ي، فبينما يتحدث العالم األوروبومظاهرها تعد تحديا وحاجزا يعوق االستفادة من هذه التكنولوجيات

ن مخلفات األمية األولى ، مازلنا نحن في العالم الثالث نعاني م)اإلبداع بالحاسوب(على األمية الثالثة 
فتعاظم . )المعلوماتية أو استعمال الحاسوب في أبسط األعمال(، ناهيك عن األمية الثانية )األلفبائية(

استخدام التكنولوجيا الحديثة في كامل دورة حياة المعلومة من الجمع واإلنتاج والمعالجة ثم التخزين، 
وبمدى ضرورة أوالً جة الوعي بالتكنولوجية دريحتم بكل ما أوتينا من قدرة وإخالص بتنمية 

االستفادة منها ثانياً، وأنه بات أمرا الزما تحصيله لدى مجتمع القراء، ألن هذا الوعي بمدى أهمية 
  .األدوات التكنولوجية، يمكّنهم من اختصار الكثير من الخطوات نحو إتاحة المعرفة

لمعلومات سالحاً أساسيا أمام أي فرد يتطلع إلى لقد أصبح اكتساب مهارة العمل بأدوات تكنولوجيا ا
مستقبل أفضل، ويعتبر التدريب والتعليم الباب األساسي المتالك هذه المهارات والتمتع بمزاياها، 

  :، هي)2(وتهيئة هذه األرضية بالعمل االجتماعي على أربعة مستوياتويبقى تجسيد 

صبح ثقافة استخدام الحاسوب جزء من تنمية الثقافة المعلوماتية لغير المتخصصين، حتى ت -
  .نسيج وفكر المجتمع

وتشجيعها في أوساطهم حتى تكون هناك ) أطفال المدارس(تعليم الثقافة المعلوماتية للصغار  -
 .بناء تدريجي وقوي

                                                 
  : متاح في– .2007.09.21 تاريخ اإلتاحة – .مجتمع المعلومات دور المكتبات العامة في. محجوب  حسناء محمود) 1(

[En line] http://docs.ksu.edu.sa/DOC/Articles13/Article130401.doc  

  117 ص – .مرجع سابق. محمد محمد الهادي ) 2(
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من توظيف تكنولوجيا المعلومات مما يمكّنهم من ) المعاقين(تمكين ذوي االحتياجات الخاصة  -
 .إدماجهم في المجتمع

العناية بتعليم الكبار الذين أفرزتهم الحقبة الورقية، ومحاولة تعليمهم أساسيات هذه  -
  .التكنولوجيا، حتى ال يبقو على هامش المجتمع

  :ويمكن تلخيص الشروط السوسيومهنية، كاألتي

القاعدة إلى التأكيد والعمل على تفعيل اإلهتمام بالمعلومات وبأهميتها بين أفراد المجتمع،  -
في المدرسة مهارات الوصول إلى   فيكتسب كل فرد من أفراد المجتمع منذ صغرهالقمة

وأيضاً ترتيبها وتحليلها ونقدها واستخراج  المعلومات والبحث عنها وفرزها واالنتقاء منها بل
  .به المجتمع النتائج ثم عرضها بغرض توظيفها بما ينفع

  

الجوانب هوم الرقمنة وتبيان مختلف ومن خالل التطرق إلى مفمن خالل محاور هذا الفصل 
ئقة والمتعلقة بكيفية التعامل مع هذه التكنولوجية، تكون اآلن النظرة تجاه هذه الفنية ذات األهمية الفا

التكنولوجية من الناحية المنهجية واضحة في كيفية التعامل الموضوعي معها، ألنه غالباً ما تكون 
 خاضعة لها  بدرجة ، فكرية وهيكلة قيميةمنظومةي ظل ت فعرع أو التقنيات التي ترالمصطلحات

رة، وبالتالي فإننا اليوم ال نتحدث عن صحة أو جدية هذه التقنية، ومدى تحقيقها للمردود يكب
بين ضوابط ن، بقدر ما المطلوب من ناحية تحسين األداء وتلبية االحتياجات المتزايدة من جهة

  .ة في الواقع المحلي في ظل الحمولة الفكرية والثقافية للمجتمعلهذه التكنولوجي" التنزيل الموضوعي"

 إلى ما سبق، سنتطرق في هذا الفصل الالحق إلى العناصر التقنية المتعلقة بهذه إضافة
، ويكتسي أهمية من خالل توضيح العناصر المهمة واألساسية والتي تساهم في نجاح عملية التقنية

  .عاليةالرقمنة وضمان مخرجات ذات جودة 



  

  

  
  

  
  

  



  

  

  

تطرقنا في الفصل السابق إلى الجوانب النظرية المتعلقة بالرقمنة من ناحية المفهوم 
 في ظل  مثل هذه المشاريع، خاصةنجاح على السهرفي ظل ) الموضوعية(والمتطلبات المنجية 

) لمنتجةا(عن المنظومة الغربية ) المستهلك(مرجعية الفكرية والقيمية للمجتمع  والةلاختالف الحمو
 إلى اإلشارةنب التقنية ذات أهمية بالغة من خالل ابقى المتطلبات والجوتولتكنولوجية، لهذه ا

  .لية الرقمنة عمنجاحطرق توظيف ودمج تقنيات التكنولوجيات المساعدة في 

لقد أثّرت التكنولوجية أيما تأثير على كل مناحي الحياة، حتى أن هذه البيئة أفرزت طبقتين 
، حيث تعتقد األولى أنه بدون هذه التكنولوجيات ال يمكن أن تستقر الحياة في طبيعتها متناقضتين

 من داخله، حيث تفقده هذه اآلالت اإلنسانيالوجود تهديد وسائل ووتيرتها، والثانية ترى فيها أنها 
  .الجانب الذي يتفرد به، بل ويجعله تابعاً لها

إلى " المؤسسة"ينبغي أن يتم وفق األهداف التي تسعى ظيف تكنولوجية المعلومات وومهما يكن في ت
 كن أن يدرك اإلنسان كل ما يتمناه،تحقيقها، ذلك أن األمنيات كبيرة واآلمال منبسطة، وال يم

الخطوات المهمة التي  والجوانب التقنية والفنية لتكنولوجية الرقمنةوسنستعرض في هذا العنصر 
  . لتطبيق تكنولوجية الرقمنة في مرافق المعلوماتينبغي المرور عندها، في أية محاولة
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  الجوانب التقنية والفنية لتكنولوجية الرقمنة

  ميــروع الرقــ إدارة المش-1

مدير المشروع لذا فمن المنهجي أن يجيب " إن العمل المنهجي أفضل بكثير من الفوضى المنظمة"
وأما السؤال الثاني فهو ) ذا نقوم بالمشروع؟لما" (المنهجي" التبرير ءعلى سؤالين مهمين، األول إعطا

التي " الفوضى"هو منع تسرب والقصد هل بيئة العمل الحالية ال توفر وال تلبي رغبات المستفيدين؟ 
باعتياد " الفوضى المنظمة"باتت تكتسيها مشاريع العالم الثالث بصفة عامة، فهي مشاريع تديرها 

يطبقون نفس الخطط واالستراتيجيات مع بقية هم جعلتما المسيرين على إدارة المشاريع بطريقة 
  .التي التهمت الكثير من الجهد والمال والوقت" عقلية الوصفة"زاد من حدتها وعمرها المشاريع، و

في ظل بيئة عربية، من العالم الثالث، والمتميز باالندفاع " لحساسيتها"لذلك فإن مشاريع الرقمنة 
، تحتاج إلى نظرة تحليلية وتفكيكية لمحركاتها وعناصر نظامها، من "خزالو"والتغيير بردة الفعل و

وفي هذا ". تقويمية بسيطة"أجل رسم خطى منهجية تسهل اكتشاف األخطاء ومواطن الفشل بطريقة 
 أهم عناصر الخطة المنهجية لقيادة المشروع الرقمي أو الرقمنة في بالتفصيلالعنصر سنبين 

  . على واقع مكتباتنا وطرح األولويات الملحة في الوقت الراهناطهاإسقالمكتبات، مع محاولة 

  : التخطيط الميداني:1المرحلة 

تمثل المعلومات المجمعة في هذه المرحلة األرضية الخصبة والمالئمة إلتخاذ الكثير من القرارات 
مع أكبر قدر  حيث تعد هذه المرحلة أساسية في ج،الحاسمة، واألساسية في تقوية ركائز المشروع

من الناحية النظرية، ومحاولة حصر الموضوع في سياقاته " فعل الرقمنة"ممكن من المعلومات حول 
التي " الديناميات والميكانيزمات"من فهم ) وحتى المسؤولين(التنظيرية، مما يتيح ألمناء المكتبات 

ستكشاف المشاريع ، ومن جهة أخرى فإنها فرص ال)من الناحية الفلسفية(تدفع هذه التقنيات 
والمبادرات التي نشطت وتنشط وحتى التي سوف تنشط في مجال مرافق المعلومات بصفة خاصة، 

  .وبعض المشاريع األخرى التي تنشط في المؤسسات ذات التوجه الربحي بصفة عامة

 بحث في الفرص والتهديداتمن خال ال" لماذا نرقمـن؟"تحاول أن تجيب على السؤال فهذه المرحلة 
هذه المرحلة بقدر ما يتم تجميعه من معلومات تبقى قليلة، فحماية التي تحوم حول المشروع، و

المشروع من الفشل تبدأ منذ البداية، ودراسة كل المجاالت التي تتصل بالمشروع من قريب أو من 
لسياسي  وهي مرحلة إستراتيجية في حياة المشروع، ألنها مرتبطة أيما ارتباط بمالمح الخط ا،بعيد

  .العام للبالد
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  : تأسيس خلية يقظة *

، فمصادر "الخلية"ويمكن ألمناء المكتبات ممارسة فعل اليقظة التكنولوجية والمعلوماتية من خالل 
 ويمكن تصور انسيابها يخدم المشروع بدرجة كبيرة،المعلومات كثيرة ومتنوعة، وإنما ينبغي جعل 

  :خلية اليقظة كالتالي

  يبين أهم ممثلو خلية اليقظة في المكتبة: )06(الجدول رقم 

  األعمال والنشاطات   ممثلو اليقظة

متخذو القرارات 
االستراتجيين وغالباً ما 
يكونون المشرفين على 
  قطاع المكتبات في البلد 

Les décideurs 
stratégiques 

 .توضيح األهداف العامة للمكتبة في ظل بيئتها -

هدفة ذات األولوية بالنسبة تحديد األهداف المرحلية المست -
  .للمكتبة

  .تتحليل نتائج خلية اليقظة، والتي تقدم في شكل سيناريوها -
  .اتخاذ القرار بمباشرة المشروع من عدمه -

  محافظ المكتبة الجامعية
Conservateur de la BU 

 .يعد مسؤالً أوالً على خلية اليقظة -

 .العمل على تفعيل التنسيق بين أعضاء خلية اليقظة -

  .االشراف على كل اجراءات المشروع، كإعداد دفتر الشروط -

أعضاء اليقظة الرئيسين 
Les veilleurs 
Principaux 

، وفق ةالعمل على تحليل، تركيب وترجمة المعلومات المجمع -
 .هوية المكتبة

تفعيل مشاركات جميع األعضاء في إعداد الصيغة المثلى  -
 .للمشروع

اء خلفية دقيقة حول المشروع، استكشاف الخيارات المتاحة، وبن -
  .وتوضيح الخيار القريب لبيئة المكتبة

أعضاء اليقظة 
  الثانويين) المتيقّظون(

Les veilleurs 
secondaires  

  .حصر كّل مصادر المعلومات -
القيام بدراسات تقويمية واستكشافية لكل عناصر المؤثرة في  -

 .صياغة مشروع الرقمنة

بة، واستقبال الردود واالقتراحات تتبع الموقع الكتروني للمكت -
  .واالنتقادات

  الموظفين
Les Employés 

يقوم الموظفين بمختلف مواقعم في جمع المعلومات الضمنية،  -
التي تظهر في شكل ردود أفعال وسلوكيات معينة تجاه طبيعة 

  ...كعدم الرضا عند اإلعارة أو البحث. خدمات المستفيدين
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  :يته في هذه المرحلة، هي كما يليوأهم ما يمكن تعيينه وتثب

  :تعيين اإلطار اإلداري والتنظيمي للمشروع* 

في هذه الخطوة يتم ترسيم الكثير من الشكليات التنظيمية، والتي تجعل المعلومات تتدفق في قنواتها 
  :الرسمية، وأهم ما يتم ترسيمه، ما يلي

  .تعيين مديراً للمشروع -
 .المشروع) لجنة(تعيين فريق  -

ين مدير فني للمشروع والذي عادة ما يكون من الذين لهم باعاً وخبرة في قيادة هذه تعي -
 .المشاريع

  :وبعد هذه الخطوات على أعضاء فريق المشروع، تحديد النقاط التالية* 
 : والتي تتضمن النقاط اآلتية:طةـطير الخـتس -

o وضع األهداف العامة للمشروع. 

o  المستعملين أو المستفيدينوضع وعمل مسح للتعرف على إحتياجات. 

o تحديد مصادر التحويل. 

o تحديد التكلفة المالية المبدئية. 

o دإختيار الرقمنة المحلية أو بالمور. 

o وضع طلبات العروض ومواصفات المشروع للموردين. 

o وضع خطّة واضحة للمواد التي سوف ترقمن. 

o توضيح الخطة التشريعية والقانونية لهذه المواد. 

o ن، أشكال (ر الفنية التي سيتم على إثرها تطبيق الرقمنة تحديد المعاييكالوضوح، التبي
 ...)الملفات، معيار التكويد، الميتاداتا

o  تنصيب وبرمجة خطة تقويمية في كل مرحلة، ألجل التحكم في تدفق نشاطات
 .المشروع

o شراء التجهيزات. 

o تجهيز مكان الترقيم إذا كان سيتم داخل المكتبة. 

o ة لضبط وتأمين الجودةوضع رؤية واضح. 

o وضع رؤية واضحة لحفظ الكيانات الرقمية . 

o فهي تشكّل في األخيرة وثيقة إدارية وتسييرية هامة،توثيق كل القرارات المتخذة . 
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 : الرقمنةإستراتيجيةتحديد نمط  -

 ، الطريقة األولى هي وضع الموادوجهينإن رقمنة مجموعة من الوثائق، يمكن أن تتم إتاحتها على 
على الشبكة .. المرقمنة والتي غالبا ما تحمل خصائص الندرة الكمية وجودة الكيف وكثرة الطلب

وخاصة الباحثين وهو توجه المكتبة الوطنية الفرنسية، وأما الطريقة الثانية ) داخل المكتبة(المحلية 
مما يعني أن . )1(فتتمثل في وضع المواد المرقمنة مباشرة على الخطّ المباشر عبر موقعها لألنترنيت
  .المستفيدين الذين ستقدم لهم زبدة هذه المواد المرقمنة يؤثرون في إستراتيجية الرقمنة

وقد أعطى النموذجين تجربتين في التعامل مع خدمات المستفيدين في البيئة الرقمية، حيث بقيت 
نتها وتقديمها المكتبة الفرنسية مرتكزة على منطق النشر، من خالل اختيار بعض الوثائق لرقم

 تعطينا التجربة الكندية نموذجا في تقديم الخدمات  حينللباحثين والعلماء والمختصين، في
  .وفق منطق الخضم، دون التمييز بين المستفيدين ومحاولة تحديد هويتهم) االحتياجات(

ي  عنوان مشتت ف100.000ومما يعزز منطق النشر هو محاولة النموذج الفرنسي جمع ما يقارب 
 بعد ذلك باالختيار في هذا الفضاء للمستفيدوقتنا هذا، والسماح الهيئات التعليمة من القديم إلى 

ألن هذا الرصيد في الحقيقة هو تثمين لمجموع ) 2(.الوثائقي، لكن دائما في حدود ما تم اختياره
 .التي تمت هنا وهناك، في ظل منطق النشر" المبادرات"

    للرقمنةإختيار المواد: 2المرحلة 

إن الرقمنة بمفهومها الواسع، عملية تستهلك الكثير من الجهد، وتستغرق مدة زمنية طويلة، وتحتاج 
لهذا كلّـه فإن هذه المكتبة ... إلى الكثير من الموارد المالية، باإلضافة إلى الخبرة والكفاءة العالية

هميتها، في ظل احترام األهداف ت، وطبيعة هيكلتها، ومدى أمطالبة بتوضيح ما تملكه من مجموعا
مـاذا " على السؤال باإلجابةالتي سطرتها المكتبة منذ البداية، وبالتالي فإن هذه الخطوة تسمح لنا 

  )3(".نرقـمن؟

وللسيطرة على عملية الرقمنة البد من التحكّم الجيد في طبيعة وعدد المواد ذات األولوية الملحة في 
ة مصادر المعلومات بالطريقة الكالسيكية، من تنظيم وفهرسة وتكشيف، حيث يتم تهيئالوقت الحالي، 

 بها كل المكتبات، والمقصود هنا هو مباشرة عملية الترميم ترموالتي من المفروض هي مرحلة 
 وتسمح هذه الخطوة لتفعيل عملية اإلختيار وتيسيرها بشكل جيد، كما ،وبعض اإلجراءات التنظيمية

لى يعكس بدرجة كبيرة مستقبل هذه الوثائق في بيئتها الرقمية، حيث ان هذه أن هذا التنظيم األو

                                                 
(1) VERONIQUE, Poirier-Brèche .– Op.cit .– p. 24-28  

(2) Ibid  

  مرجغ سابق.  مصطفى حامة (3)
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 ستكون لها بنية وهيكلة في قواعد البيانات، وحتى تبقى هذه الوثائق في سياقها الموضوعي، الوثائق
  .إضافة إلى ضمان الوصول السريع والمنتظم لها، عند مباشرة عملية الرقمنة

  :يار، من خالل عرض النقاط اآلتيةوهنا تبرز أهمية عملية االخت
 .بعض المجموعات ليست لها قيمة أصالً -

 .بعضاً من المجموعات ال تخدم فئة كبيرة من المستفيدين -

 .جزء من هذه المجموعات قد تسوء حالتها بالرقمنة -

إرسال بعض المواد للرقمنة يطرح مشاكل في حالة ما إذا كانت الرقمنة خارج إدارة  -
 .المكتبة

 .مواد ذات قيمة مؤقتةبعض ال -

 .بعض المواد تحتوي على بيانات ومعلومات سرية وشخصية -

 .بعض المواد تخضع إلجراءات حماية حقوق الملكية -

بعض المجموعات تم رقمنتها في مشروعات مماثلة وأجنبية، أو متوفرة على مصادر  -
 .إلكترونية كالميكروفيش والميكروفيلم

بة للغاية، ومكلفة للوقت والجهد، ولكنها قد تحقق الكثير من وحتى عملية االختيار هذه تبدو صع
  :االيجابيات، نذكر منها

  .االستغالل األمثل للميزانية المتاحة -
 .عدم تكرار الجهد -

 .حماية المشروع من االصطدام بقوانين حماية الملكية -

الثقة في توليد و ،بالنظر إلى قيمة المجموعة المختارة من شأنها أن تجذب مستفيدين آخرين -
 عدد القراء أن اإلحصائيات، حيث بينت بعض المستفيدين المحتملين وجعلهم حقيقيين

 .)1(لذين يستعملون المكتبةاقارنه بعدد   ماإذابة يبقى ضعيفا تالمسجلين في المك

 .يمكن أن تكون هذه المشاريع تكملة لمشاريع محلية، وطنية أو دولية -

 باستثمار األمثل للمجموعات تجنبا لحدوث األزمات االجتماعية إن عملية االختيار تزداد أهميتها،
  :وهذه العملية مألوفة لدى أمناء المكتبات، ولكن يبقى االختيار مرتبطا بـ.. والقانونية

  .ما هي أهداف المشروع وكيف يتم ترشيد عملية االختيار وفق هذه األهداف -

                                                 
(1)  Dominique Lahary .– Bibliothécaires et bibliothèques de demain: L'arbre qui cache la foret .– 
Grenoble, 16 novembre 2006 . 

– [En line] http://www.lahary.fr/pro/2006/larbrequicachelaforet.ppt  Consulté le 27.04.2007 
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 اجاتهم؟، وما هي توقعاتهم واحتيةمن يستخدم المصادر الرقمي -

 هل تحتاج المواد المختارة إلى معالجة خاصة، أو تحتاج إلى عملية ترميم؟ -

 ما هي خصائص المجموعات وكيف تؤثر في عملية االختيار؟ -

 تاحتها في مكان آخر؟إهل المواد المختارة سيتم  -

 هل تملك المكتبة رخصة الرقمنة، وكيف تحصل عليها؟ -

 واد؟ هذه المالسترجاعهل يوجد ميتاداتا كفء  -

) المكتبة(وفي الحقيقة فإن نجاح عملية االختيار مرتبطة بوضوح ودقة األهداف التي تريد المؤسسة 
بمثل أحد المجاالت التي يمكن أن تستثمر فيها ) الجامعي(تحقيقها، فاألدب الرمادي األكاديمي المحلي 

ت النسيان ياطالمكتبات الجامعية من خالل تكنولوجية الرقمنة، حيث يبقى هذا األدب في 
  ) 1(.والضياع

  :يارـاالختأهمـية 
العلبة "التكاليف المالية العالية خاصة في ظل قلتها وشحها، ألن هناك الكثير من أعمال  -1

 .من تكشيف وفهرسة وتنظيم والتي تحتاج إلى أموال لضمان السير المنتظم لها" السوداء

لمتالحقة في التكنولوجيا وبالتالي األخذ تبقى الكيانات الرقمية رهينة التغيرات والمستجدات ا -2
 .بالحسبان عمليات التحديث والتطوير والتحسين

القضايا القانونية من أجل صرف النظر عن المشاكل التي من عدم االستشارة وتوضيح  -3
 .األطر القانونية

ة جيدة، وهناك معلومات كافية حولها، قيجب أن تكون الوثائق موثقة بطري: التوثيق -4
يق، والبد أن تراجع هذه المعلومات حتى تضمن المكتبة سمعتها من جراء عدم تكرار كالتعال

 .واجترار الرداءة

 تعد المجموعات المكتبية الرأسمال الفكري للمكتبة، يجب أن تعكس :خاصية الوثائق األصلية
بة الهادفة إلى ا في منظومة المكتا حيويالرقمنة عنصرف لمؤسسة الجامعة، لذلك اإلستراتيجيةاألهداف 

  .تحقيق رسالة الجامعة

فدراسة المواد المعدة للرقمنة يمثل خطوة جديرة باالهتمام أكثر من عملية الرقمنة في حد ذاتها، 
 بأهداف الجامعة يعد ومقارنتهافمعرفة وعد هذه المجموعات لذت  رقميا، المخلوقةوحتى المواد 

  .خطوة نحو النجاح

                                                 
  .مرجع سابق.  حامة مصطفى (1)
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وهو ا تكون أهداف الرقمنة، بالنظر إلى محتويات الوثائق وجود قيمتها،  غالباً م:القيمة الفكرية
  :لذلك قبل االختيار البد من طرح األسئلة التاليةاالتجاه الذي اعتمده المكتبة الوطنية الفرنسية، 

  هل محتوى الوثائق األصلية ذو قيمة عالية؟ -

 هل هذه المواد نادرة ام لها قيمة وقتية؟ أم حديثة؟ -

 بدائل في المجموعة قادرة على تعويض قيمتها؟هل هناك  -

 هل هذه الوثائق كاملة من الناحية الفيزيائية والقيمية؟ -

هل ستكتسي الوثائق األصلية ذات قيمة وظيفية مضافة، من خالل إتاحة بدائل أخرى أكثر  -
  .فعالية وأداء

  البدء في عملية الرقمنة: 3المرحلة 

إن " مـن يقـوم بالـرقمـنة؟: " يجدر بنا طرح السؤال التاليأوالً، وقبل البدء في عملية الرقمنة
، ولكن الكثير من "مهاراته"الذي ال تخونه " األمين"تدعونا إلى البحث عن إجابة هذا السؤال 

  :الدراسات تبين أن القائم بهذه العملية، يمكن أن يكون على ثالثة أوجه، وهي

   االستعانة بالموردين 1111

دالة على عدم تمكّن مكتباتنا من العلبة السوداء لتكنولوجيا المعلومات، االستعانة من بين المؤشرات ال
، وغياب الحس دمات، فتلجأ المكتبة لنقص الخبرة، وتكلفة أجهزة الرقمنةبالموردين أو وسطاء الخ

ر كحالً يوف .إلى المتعاملين الخواص (...)المهني العالي في حال المشروعات التعاونية المشتركة 
الكثير من العناء المهني، ولكن من جهة أخرى فهذا الخيار يسقط الكثير من الفرص ألمناء المكتبات 

، )*(األحسن أن  يتم العقد بصياغة دفتراً للشروطن فموإذا تم ذلك . في تعلم مثل هذه المهارات
  .ء الحفظعلى نوع الرقمنة وحفظ الملفات، تقنية الكبس والتعديل ونوع وعاواالتفاق بدقة 

  

                                                 
الشروط التي تفرضها المكتبـة علـى المـوردين     هو الوثيقة النهائية التي تضم كل Cahier des charges: دفتر الشروط) *(

  . فيه كل صغيرة وكبيرة وعليه يتم بناء العملية التقويمية والمحاسبة واإلنجاز واإلتمام، حيث يتم تحديدإلنجازها

 تحمل المورد مـسؤولية عـدم       أن المضطرب لمشروع يحتكم إليه في دفتر الشروط، فالمؤسسة ال يمكن لها             أوفالسير العادي   
 أن يمزج بين    أننبغي عند صياغة محاور دفتر الشروط       لذلك ي .. استجابة النظام لمتطلباتها إذا لم توضح ذلك في دفتر الشروط         

 يكون عبارة عن قائمة احتياجات      أن كما أنه ال يمكن      -خاصة التقنية منها  –يكون كامالً مفصالً مع تجنّب اإلفراط في الجزئيات         
ون إكـراه المتعهـدين     بسيطة، مع مراعاة الواقعية والدقة من خالل الطرح المبسط والجيد للمشكل الذي تعاني منه المؤسسة د               

  .بالتفاصيل الجزئية، حيث يكفي توضيح المشكلة وترك مجال البحث عن الحّل األمثل للمتعهدين

 تستعين في تحرير دفتر الشروط ببعض المؤسسات التي لها واقع مشابه فيما يخص الخطـة العامـة دون                   أنويمكن للمؤسسة   
  .التفاصيل، واالستفادة من الواقع الذي توجد فيه


ـ	ـ�أ:             315-305.p – .cit.Op. Y -PDUCHEMIN   
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  : االقتصار على إمكانات المكتبة2222

ما  خاصة، يعد تصرفا نادراً التقنية والمراحل اإلجراءاتإن اعتماد المكتبة على نفسها في مباشرة 
تلجأ إليه المكتبات، لعدة أسباب أهمها قلة الخبرة والتجربة في هذه المشاريع، والى تميز هذه 

، خاصة إذا نعمومييالمكتبات أن تسنده إلى موردين خواص أو المشاريع بالطابع التقني الذي تحبذ 
  .كانت مسألة الوقت والسرعة في التجسيد مطلباً ملحاً في أهداف المكتبة

  :االعتماد المشترك بين المكتبة والمورد 3333

حيث يتم االتفاق على خطة عمل وجدول تحدد فيه كل النشاطات واألعمال، حيث يمكن أن تتولى 
نجازها، إجاز النشاطات التي يتقنها أمناؤها، أو التي لهم قابلية سريعة في استيعاب طريقة نإالمكتبة 

أو التي يمكن القيام بها بمجرد دورة تكوينية قصيرة، وهذه الطريقة تحبذها المكتبات التي تحاول من 
من طرف ) تقنية(في االندماج مع مثل هذه المشاريع في ظل وجود مراقبة ) أمنائها(جهة إشراك 

 التي تلقى األمناء تالمورد، ومن جهة أخرى إذا كانت هذه النشاطات تمثل الجانب التطبيقي للمهارا
 مما يشكل في كال الحالتين فرصة للمكتبة ،فيها الجانب النظري في الجامعة أو في الدورات التكوينية

  . واألمناء لالندماج

 الزماني للمشروع، وفي اإلطارياته، إعالن ود مسؤوليبقى فقط بعد أن يعرف كل طرف مهامه وحد
خطة قطاعية أو جهوية أو وطنية، وتبقى المبادرات ضمن هذا السياق يمكن أن يكون المشروع 

عي في مثل والعمل الجما. )1( الخبرة والتجربةلنقصالحرة معرضة للوقوع في الكثير من األخطاء 
 والشجاعة في المبادرة، مما يوفّر على المشتركين  ولكن يبقى رهينة اإلرادةهذه المشاريع مهم جداً

ة والجهود البشرية المبعثرة باإلضافة إلى االستفادة من الرؤى المنهجية ظالنفقات المالية الباه
  . التي تعزز وتقوي من الرأي والمشورة،المتعددة

يعد مهما جدا بالنظر وإذا أخذنا بالنموذج الكندي، فإن اآلجال التي سيتم فيها انجاز مشروع الرقمنة 
إلى أن حاجيات المستفيدين تتغير بسرعة وتتطور بشكل ملفت، مما يعني أن المكتبة البد أن تراعي 

، ففي هذه الحالة يمكن للمكتبة أن تتغاضى عن التكاليف وتحرص على تواجد الوثيقة )عامل الزمن(
  .المراد رقمنتها والوقت المستغرق

  ها إجراءات الرقمنة وتقنيات 4444

يجري العمل بها في تكوين مجموعات رقمية حديثة تستجيب " فنية"إن الرقمنة كعملية 
رقمنة من الناحية لللمتغيرات السريعة، لها إجرائتها الفنية وتقنياتها المنهجية، فهنا سنتحدث عن ا

                                                 
  .مرجع سابق.  مصطفى حامة (1)
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ا، ، والتعرف الضوئي على الحروف، وتشكيل الملفات وتسميتهScanningالفنية، كعملية المسح 
  .وطرق االختزان الرقمي

  :وئيـح الضـ المس-أ

تعتمد الرقمنة على أحدث تقنيات التصوير الضوئي و ترميز المعلومات على اختالف أنواعها 
وأشكالها، كما تعتمد أيضا على أحدث تقنيات وصيغ المعلومات وتقنيات الحفظ والتخزين، باإلضافة 

في عملية المسح، فهناك الكثير من المحددات ) اً كبيراًوهنا تلعب التجربة دور(إلى المعرفة الفنية 
 اًالتي تحقق للمشروع جودة عالية، وال يحبذها القائمين بالمسح، ألنها ذات تكلفة عالية، وتأخذ جهد

  .إضافياً

تأتي مرحلة المسح الضوئي بعد مرحلة اختيار الوثائق وإعادة تنظيمها في شكلها التقليدي، إذا دعت 
 فعملية مسح الوثائق ال تتم مباشرة، ألن نجاح هذه العملية .ة الوثائق ومطلب الجودةإلى ذلك حال

 ويمكن إجمال هذه الخطوات .)1(مرتبط ارتباطاً بمدى وضوح وانتظام الوثائق في سياقها الكالسيكي
  : فيما يلي

 . تعديل أحجام الوثائقأوتحويل  -

 .التحكّم في هيكلتها ومكوناتها -

 .الل تشكيلة من أدوات الحفظ والمعالجةالحصول عليها من خ -

الماسح تستند عملية المسح الضوئي على جهاز المسح، ومنه اشتقت العملية الفنية، حيث يعرف 
 على أنه الجهاز الملحق بجهاز اإلعالم اآللي، والذي يتم به إدخال مختلف المعلومات )2(الضوئي

 إشارات إلى وذلك بتحويلها  المخطوطات،إلى المكتوبة، المطبوعة، المصورة والمرسومة باإلضافة
 ويمكن التفرقة بين ، نقاط بيضاء وسوداء تمثل النظام الثنائيإلىرقمية بترجمة الضوء المنعكس 

  ..العديد هذه الماسحات كالمسطحة واليدوية

ة كما يتوقف نجاح إنتاج الصورة الرقمية على اإلختيار األمثل لهذه األجهزة، فهناك ماسحات ضوئي
خاصة بالمخطوطات، الصور، الميكروفيلم، الميكروفيش، كما توجد عناك ) 3(وكاميرات رقمية

  .تطبيقات وبطاقات لرقمنة الصوت والفيديو، يتم تضمينها في جهاز الحاسوب

                                                 
  .114 .، صالفصل هذا  المشروع الرقمي من قيادةالعنصر الثاني في محور : لمعلومات أكثر، أنظر ) 1(

   .162. ص-. مرجع سابق. فتحي، عبد الهادي محمد) 2(

وهي أجهـزة   . ر، سواء ثابتة كانت أم متحركة، ويتم نقلها مباشرة إلى جهاز اإلعالم اآللي            يتم بهذه الكاميرات إلتقاط صو    )  3(
  :أنظر.  تستعمل إللتقاط الصور الثابتة فقط، وتتميز بنفس خصائص الكاميرات الرقمية-عادة–صغيرة الحجم 

  .168.  ص-.مرجع سابق. فتحي، عبد الهادي محمد
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المراد رقمنته فإننا نجد هناك شكلين من أشكال الماسحات، " الكائن"ومن جهة النظر إلى حساسية 
 تالمس الوثيقة خاصة عندما تكون هذه العملية ال تضر بالوثيقة في ناحيتها نجد الماسحات التي

المادية؛ كما نجد الماسحات التي ال تالمس الوثيقة أو الكائن كماسحات الكتب الرأسية والكاميرات 
  .الرقمية

  :ويبقى التقسيم المعياري المعتمد في أغلب أدبيات الماسحات الضوئية، كما يلي
 .طحةالماسحات المس -
 .الماسحات الرأسية -
 .ماسحات الشرائح -
 .ماسحات المصغرات الفيلمية -
 الكاميرات الرقمية -

..) اليدوية، المسطحة، األسطوانية، الميكروفيلم(تتميز هذه الماسحات بمختلف أنواعها 
 نقطة في البوصة، وكذلك السرعة في عملية المسح 4800بكونها ذات قدرة تبين كبيرة تصل حتى 

 0 أإلى 4، هذا فضالً عن األلوان، واألحجام المختلفة من أ)1( صفحة في الدقيقة200تصل حتى 
  .والخرائط ومخططات الرسم الصناعي، وغيرها

  : ويمكن التفرقة بين أكثر من نوع من هذه الماسحات، بالعناصر التالية 

 . نقطة في الملم الواحد32، 16، 14، 12، 8حيث نسجل شدة : ينـشدة التب �

، وثانية واحدة Les Plansحيث يمكن تسجيل دقيقة واحدة بالنسبة لرقمنة المخططات : رعةالس �
  .4لرقمنة الوثائق ذات حجم أ

حيث نفرق بنوع الوثيقة الخاضعة للرقمنة بين أكثر من ماسح فهناك ماسحات : نوع الوثيقة �
 .جلّدةالميكروفيلم والميكروفيش، ماسحات األوراق المستقلة، ماسحات الكتب الم

 إلى، باإلضافة 3، وأخرى بحجم أ4فهناك ماسحات تتعامل مع وثائق ذات حجم أ: حجم الوثيقة �
 . بكل األحجامأو 0ماسحات تتعامل بحجم أ

إن اإلشارة إلى هذا التنوع في الماسحات ليس للطرف األدبي، وإنما الغرض الرئيس هو ألجل 
اء األصل أو تقوس ناألصلية، كعدم انح خصوصياتها، واإلبقاء على )2(الحفاظ على الوثيقة

ويبقى على المكتبات أن تختار أي نوع من هذه ات، لما في ذلك من دالالت حضارية، الصفح
                                                 

  .16 ص – .مرجع سابق -. اإللكتروني للوثائقالتسيير.  عبد المالك، بن السبتي)1(

من األخالقيات التي يجب أن تكون قاموس أمناء المكتبات، ألن الوثيقة هي وعاء الحـضارة ودليـل                 : الحفاظ على الوثيقة  ) 2(
حركية التي ، وبقدر ال)الماضي(إثبات األثر اإلنساني على األرض، ألن استشراف المستقبل مبني بقدر ما تملكه األمة من تراث            

  :أنظرتنتفع به في الحاضر 

 . المؤسسة الرسمية للمتخصصين في المكتبات والمعلومات في بريطانيـا . عبد اهللا بن محمد الشائع؛ حمد بن إبراهيم العمران 
(CILIP) : تاريخ  - ."منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات": في -.؛ ميثاق أخالقيات اختصاصيي المكتبات والمعلومات
  :متاح في –.09.05.2007اإلتاحة 

[En line] http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=6257  
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  .الماسحات، بالنظر إلى نوعية مصادر المعلومات التي تريد رقمنتها

  :أشكال مصادر المسح* 

خاللها ممارسة عملية المسح  من المصادر، التي يتم من )1(يمكن التمييز بين ثالثة مستويات
  :والتحويل الرقمي، وهي كاألتي

  .المصغّرات إلى الشكل الرقمي التحويل من الورق أو 1
  . التحويل من أشكال تم مسحها من قبل إلى شكل مشفّر2
  . التحويل من أي شكل من أشكال التركيبات االلكترونية إلى النظام الرقمي3

  :مخرجات عملية المسح* 

  :، وهي)الثنائية(ملية المسح فإنه ينتج لدينا ثالثة أشكال أو أنواع من الوثائق من خالل ع

 يتم تشكيل هذا الرصيد عندما تؤثر عملية :في شكل صورة) الممسوحة(رصيد من الوثائق  -
 الشكل على  اإلبقاءالتعرف الضوئي على الخصائص والمميزات األصلية للمعلومة، لذا يتم

  .ون تغييراألصلي لهذه الوثائق د

في هذه الحالة : نص، يتم تحويلها إلى في شكل صورة) الممسوحة(رصيد من الوثائق  -
تطبيق تقنيات التعرف الضوئي عليها، " مسألة الجودة"هناك بعض الوثائق التي تقتضي 

 .سواء لتحقيق أهداف البحث، أو التخزين

هو عبارة عن حيث : في شكل صورة، وفي شكل نص) الممسوحة(رصيد من الوثائق  -
  .خليط من الشكلين األول والثاني، من وثائق نصية وأخرى في صورة نص

  :التعرف الضوئي على الحروف -ب

 أي أن المواد المرقمنة هي اآلن عبارة عن ،بعد عملية المسح ينتج لدينا رصيد في شكل صورة
ور منسوخة لكل ، فهذه الطريقة تسمح بإنتاج ص)على شكل نسخة طبق األصل(صورة الكترونية 

صفحة من الوثيقة، مما يستوجب في هذه الحالة ضرورة إجراء وصف ببليوغرافي كامل يتضمن 
تكشيف دقيق لتكوين بطاقات وصفية لكل صورة، باالعتماد على اللغات المقيدة كالمكانز التي تساعد 

 هذه الطريقة بانخفاض  وتمتازفيما بعد،" الوثيقة الصورة"تدعاء في تحديد الكلمات التي بها يتم اس
تكلفتها فقط، ولكن من جهة أخرى، فإن هذه الطريقة تطرح ضرورة وجود سعات تخزينية كبيرة، 

                                                 
   .32 ص – .مرجع سابق .  الهادي ص،محمد محمد) 1(
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إضافة إلى الصعوبة والجهد الكبيرين التي يجدهما القائمين بعملية التكشيف والفهرسة في تسريع 
  )1(.وتيرة العمل، وحتى أثناء االسترجاع

 أصبحت هناك إمكانية تعديل هذه الصورة )2("لضوئي على الحروفالتعرف ا"ومع بروز برمجيات 
 Binaireأي من النظام الثنائي ( نص كامل، إلىحيث يتم تحويل الصورة الرقمية المرقمنة ضوئياً، 

  .وبالتالي فإن هذا التعرف يقلل من األخطاء التي تقع أثناء اإلدخال). ASCII شفرة إلى

هو مجموعة من تقنيات اإلعالم اآللي التي تسمح "والتعرف الضوئي على الحروف 
لك مرور الصورة على الماسح الضوئي، ليتم معالجة تلك الرموز ذبالتعرف على شكل الرموز و
لك أن التعرف الضوئي على الحروف هو تفكيك تلك ذ ويفهم من )3("بالحاسوب لتشكل لنا نص

، مما يفيد ويعين فيما بعد في تسهيل  شكلها األصلي كنص كامل ال كصورةإلىالصور وتحويلها 
  .عملية التكشيف والبحث

  

  

  

  

  

  

  

  

يقوم مبدأ التعرف الضوئي على الحروف بالتعرف على شكل الحروف ومقارنتها باألشكال 
               المخزنة في الحاسوب، وتتحقق هذه العملية كلما كانت درجة التـبـيـن) الخطوط(

« La Résolution »4(، وهيثالث مراحل أساسيةلك عبر ذويمر  .ة عالي(  

                                                 
(1) Sicard , thierry.le concept de mot –clé .  

[En ligne] http://lye-II-seola-pris.fr/pratique/edi/rechercher doumentataire/mot CLE.doc Consulté 06.03.2006 

 ROC "Reconnaissance Automatique des"تـصر  التعرف الضوئي على الحروف، ويقابله في اللغـة الفرنـسية المخ  ) 2(
Caractères      ويقابله في اللغة االنجليزية ،"OCR "           وهو المختصر األكثر تداوالً في أدبيات تقنيات المسح والرقمنة، والذي يعني

Optique character Recognizing .  

  )غير منشورة (– .2005، نسدروس وحدة تكنولوجيا المعلومات السنة الثالثة ليسل. وهيبة غرارمي) 3(

(4) Daniel GOLDWASER, et autres. Op.cit.- p. 46. 

خليط بين نموذج 
 الصورة والنص

 الوثيقة التناظرية

التعرف الضوئي 

 على الحروف

 عملية المسح

 نص رقمي

 صورة رقمية

  يوضح خطوات عمليات المسح ومخرجاته)  07(الشكل 
 من إنجاز الباحث: المصدر

رصيد رقمي في 

 شكل صورة

+ 
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  .ج مخزنة في الحاسوبذمقارنة الرموز واألشكال المرقمنة بنما -1

ج ذه الرموز مع النماذالمقارنة والتمرن، حيث يقوم الحاسوب بمقارنة الشكل الهندسي له -2
ج يشبهه، يقترح الحاسوب على المستعمل إقتراح ذالموجودة، وفي حالة عدم وجود نمو

 .حرف المناسبال

ه ذ في هأن، حيث االصطناعيكاء ذعتماده على خاصية الباكي على الحروف ذالتعرف ال -3
 تعرفه على م الصحة، في حال عدإلىالطريقة يقوم الحاسوب لنفسه بإختيار الحرف القريب 

  .الحرف المناسب

ة التكشيف أساسية في وهذه الطريقة تحقق الكثير من المزايا للمكتبات، أو للكيانات الرقمية، فعملي
النصوص الرقمية، فيمكن للحاسوب أن يكشّف أوتوماتيكيا كل كلمة في الوثيقة، بما يدعم إمكانية 
المستفيد البحث بالنص الكامل، وهذه الطريقة تحقق عدة مزايا في مرحلة البحث واالسترجاع، فبعد 

غير ملزماً بذلك، " النص"صبح في حالة أن كان المستفيد مقيداً بمعرفة اللغات التوثيقية المقيدة، أ
  .فيمكن البحث بأي كلمة كانت في الوثيقة

 ولتحقيق أكبر عائد من هذه العملية، فإنه من المستحسن أن تكون شدة وضوح الصفحات عالية، 
ودقة وضوح الصورة الملتقطة، باإلضافة إلى مراعاة ما إذا كان النص فيه جداول 

  )2(، مايليل نجاح التعرف الضوئي على الحروفعوامومن بين .)1(ورسومات

 .دراسة نوعية الوثائق وخصائصها �

 ..تحديد ومعرفة محتوى النصوص التي نريد الكشف عنها �

 .تحديد تقنيات المراقبة وتصحيح األخطاء �

 مدى تجانس الملفات  �

 .نوعية أحجامها �

 .جودة طباعتها �

  :تحقق هذه العملية عدة مزايا نذكر منهاو

وبالتالي التحويل من التناظري إلى (جهد في إعادة إدخال الوثائق إلى الجهاز اقتصاد ال -
  ).الرقمي

 .االستعمالإعادة تشكيل الوثائق األصلية في بيئة رقمية جديدة، بديلة عن األصل من ناحية  -
                                                 

  .240 ص – .مرجع سابقعماد عيسى صالح، ) 1(

علم المكتبات : رسالة ماجستير  -. تجسيد نظام التسيير اإللكتروني للوثائق بمصلحة أرشيف المجلس الشعبي الـوطني .  بوربيعة،كمال )2(
  .40 ص -..27.ص -.2004 ،جزائرال : والتوثيق
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ويبقى نجاح عملية التعرف الضوئي على أهداف الرقمنة، إذا ما كان ألغراض البحث العلمي أو 
باإلضافة إلى ضرورة الحفاظ على الغرض والهدف الذي تخدمه الوثيقة، فإذا .. على التراثللحفاظ 

ظ بها في شكل صورة، مع ضرورة إجراء كان التعرف يسيء إلى هوية الوثيقة، فاألحرى االحتفا
 .تجربة على عينة من هذه الوثائق

 -إن لم نجزم–ة التكشيف، والتي من بين الحلقات الهامة في السلسلة التوثيقية عملي: التكشيف -ج
 نظام يعد وذروة فعاليته، فهي التي تحدد نجاح عملية البحث األنظمة اإللكترونية الرقمية بمثابة لب

كما أن التكشيف هو الذي يوصلنا بالمحتوى وإيجاد الوثائق المتاحة على  )1(.واإلسترجاع فيما بعد
  . من العثور على إجابات ألسئلة البحثالشبكة، وهي الطريقة التي تمكّن محرك البحث

  :طرق التكشيف* 

 إستمارة تكون أووالتكشيف في هذا النظام شكلين أساسين، األول يكون بإنشاء بطاقة وصفية للوثيقة 
بحيث يتم " الميتاداتا"أو باألحرى بما يسمى عليه اآلن مرتبطة إرتباطًا مادياً بالمكان الذي تخزن فيه، 

من بينها " دبلن كور"من خالل مجموعة من الحقول، ويعد تدوين خصائصها وصف الوثيقة و
  )2(. لعرض هذه البياناتXML واستعماالً، ويستحسن في هذه الحالة توظيف معيار توظيفاواألسهل 

 نص كامل باستخدام برامج التعرف الضوئي إلىأما الشكل الثاني فهو عندما نحول الصورة الرقمية 
 بأية كلمة أو من هذا النص، سواء بالعنوان كلمةفي هذه الحالة يمكننا البحث بأي على الحروف، ف

 المعلومات في هذه التقنية نستعين بقوائم إلىوللوصول . دالة، الموضوع، وحتى بالنص بأكمله
..  الكشّافات، المكانز، قوائم رؤوس الموضوعات، ملفات اإلسنادالنتقاءالكلمات المفتاحية والقواميس 

تتوقف على الكشافات في حد البحث في المصادر الرقمية لذلك فإن فعالية . هذه الطريقة من أنجعهاو
  )3(. المؤسسةالحتياجات استجابتهذاتها، وعلى شكل نظام التكشيف المعتمد ومدى 

تتطلب من الوقت أكثر بكثير الرقمية نظم ال عملية الرقمنة وتكشيف الوثائق في أنوقد يبدو 
 الفائدة في حقيقة األمر تكمن في مردودية أن إالّ أرشفتها تقليدياً، أوها يدوياً في ملف، من ترتيب

 مواقع متعددة ومتباعدة إلىعمليات البحث في ملفات الوثائق المرقمنة مع إمكانية تحويلها وتوزيعها 
  )4(.على الخط المباشر

                                                 
(1) Jean-Yves PRAX. Op.cit .- p.85. 
(2) Delphine BERRONEAU . Op.cit .– p 40 

(3) Claire, GUINCHAT. Science et techniques de l(information et de la documentation : Introduction 
générale. Paris : UNSCE,1990.-p. 175. 

  .16. ص-.مرجع سابق – .التسيير اإللكتروني للمعلومات. سبتيعبد المالك، بن ال) 4(
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حيث يمكن الحصول على كشافات تتناسب وطبيعة الوثائق التي تمت معالجتها ونوع 
 على برامج باالعتماد الحقول المناسبة لوصف وثيقة واختيارالتطبيقات المعتمدة، إذ يمكن إنشاء 

  )1(.متخصصة

  :ضبط مخرجات المسح* 

حروف تكون نوعا فإن عملية التعرف الضوئي على ال) بوجه خاص(في حاالت مسح المخطوطات 
خاصة إذا كان المخطوط يحتوي على أكثر من خط، أو عدم وضوحها بصورة كافية، " حساسة"ما 

مما يستوجب االستعانة ببرمجيات معالجة الصور إلزالة الشوائب وبعض األخطاء أثناء المسح 
ئق حتى تكون هذه الوثاكتنظيف الصور من البقع، وتعديل نسب ومستوى اإلضاءة والوضوح، 

، )2(ويتخذ هذا التعديل والتحسين اتجاهين أساسيين. الرقمية في مستوى اإلتاحة أو الطباعة الجيدة
  :وهما

  ..).الصورة، النص، الخرائط، الرسومات(تعديل وتحسين مبدئي يشمل كافة الملفات  -

  .تعديل وتحسين محدد األبعاد لغرض العرض في الويب أو للطباعة -

برمجيات ذات كفاءة عالية في أداء هذه األعمال التحسينية، ) ومازالت(يرة وقد برزت في اآلونة األخ
  ...®Adobe Photoshop® ،Adobe Dsingمن بين برامج معالجة الصور المشهورة نجد و

ورغم هذا تبقى هذه المخرجات تتطلب وجود سعات تخزينية كبيرة، حتى يمكن توفير الحيز  
 أو الحوامل ويزداد األمر إلحاحا خاصة عندما يكون لدينا والمكان على أدوات التخزين الرقمي،

  . رصيدا رقميا مكون من ماليين الصور، الخرائط، الرسومات وحتى في حالة النصوص

   :فاتـط الملـضغ* 

تمتاز الوثائق والمعلومات اإللكترونية بأنّها تشغل حيزاً ومكانا هاما في ذاكرة التخزين، ورغم 
، إالّ أنه ) جيغا أوكتيه1000/  تيرا أوكتيه1(يرين في حجم طاقات التخزين التحسن والتطور الكب

فكانت تقنية . يجب التفكير في حلول تقنية تقلل من حجم طاقات التخزين التي تحتلها هذه الوثائق
  .التي مكنت من إعطاء نتائج جيدة" La Compressionالضغط أو الكبس  "

 تسمح بالتقليص من حجم الرموز عند التخزين الكبس هو مجموعة من الموارد التي"و
  :ودون التسبب في ضياع المعلومات وهناك نوعين من الكبس )3(".وعند إعادة استرجاعها

                                                 
  .17. ص-.المرجع نفسه)  1(
� ز���� ��� ا���اد ) 2(�  479 ص – .����2 ���� ج.  �

(3) Serge, CACALY et all. Op.cit .- p. 148. 
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 حيث تترجم الصورة إلى نقاط يوافق عددها قدرة التبين المستعملة في :الكبس بإسترجاع األصل -1
 الواحد، لكن بمقدرة تبين مقبولة، بحيث ويتم أخذ عينة من مساحات ذات اللون.. البوصة الواحدة

ال تضيع المعلومات الجزئية، فتقوم برامج الكبس بتخزين معلومات بالنقط، اللون، اللمعان 
  .والتكرار

 يترجم محتوى الوثيقة إلى أشكال هندسية، ):الطريقة الشعاعية(الكبس دون إسترجاع األصل  -2
برامج الكبس بتخزين التعليمات الخاصة إلعادة قاعدية مبسطة، خطوط، مربعات، مثلثات فتقوم 

 لذلك فهي تُحبذ لكبس Décompressionهذه األشكال، مع فقدان للشكل األصلي عند التعديل 
  .الرسومات، األشكال الهندسية، النصوص والخرائط

  يوضح خصائص تخزين الصورة الرقمية الملونة بعد الرقمنة والكبس): 07(الجدول رقم 

  الصفحات بعد الكبس  الصفحات بدون كبس  لسعةا  الوعاء
DON 600 Mo 500  5 000  

DON WORM  2 GO  1 600  16 000  
CD-ROM 600 MO  500  5 000  

Vidéodisque Analogique  54 000  54 000  

  p-.cit.Op. Daniel, GOLDWASER .71: المصدر

من إمكانية " البياناتخوارزميات كبس "وعند الحفظ، نستعمل طرق الكبس من خالل ما توفره 
  .التقليل من المساحة الفعلية على القرص، وبالتالي تخفيض عدد نوافذ الوصول إلى المعلومة

وطرق كبس البيانات تختلف من شكل ألخر، فعدم استعمال المعايير والتركيبات المناسبة لكل نوع 
 فكبس البيانات النصية .من أنواع أوعية المعلومات يسبب فقدان بعض المعلومات، وحتى رداءتها

مثالً تعتمد على حذف الفراغات الموجودة في الوثيقة، وتمثيلها برموز مماثلة، تحدد عدد الفراغات 
 صفحة 1:  لكبس النصوص باألبيض واألسود فمثالً)CCITT/IV)1 معيار استعمالويمكن . المحذوفة

 كيلو 70بل الكبس، بينما تحتل  ميغا أوكتيه ق01 أصبع تحتل 300 مع شدة تبيين بـ 4ذات حجم أ
  .أوكتيه بعد الكبس

                                                 
(1) Duhemin P.V. ; part. Dominique Lahry  Op.cit, p.428 
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الفرق في سعة التخزين بين الوثيقة المرقمنة على شكل صورة قبل الكبس يبين ): 08(الجدول رقم 
  .وبعد الكيس

  

  
عدد الرموز 

   ص(1)في  
  السعة  شدة التبين  مج الرموز

الزمن 
المستغرق في 

  اإلرسال

كتاب    ثاGO 1.30 3.5 400   مليون00 35 4000  قبل الكبس
250 
  ثاMO 30 230  400   مليون230  4000  بعد الكبس  ص

  

  : ومن أشهر المواصفات الدولية لمسح، عرض، وتخزين الوثائق، يمكن ذكر
.txt    :تركيبة تعبر عن النصوص التي ال تحتوي على أية خصائص طبوغرافيا.  

.RTF   :ى جميع الخصائصتركيبة تستعمل لتبادل النصوص التي تحتوي عل  
.pdf    : تركيبة قدمتها شركةAdobe تمح بحفظ الوثيقة اإللكترونية وهي في كامل  :

  .، ويمكن إستعمالها على جميع الصيغشكلها
.gif  : تركيبة مفضلة أيضاً لحفظ صفحات الويب، وكذا الملفات المحتواة صور ذات

  . نقطة256
.JPEG  

Iso 
10918  

حيث يمكن التخزين في . الملونة وذات اللون الرماديتستعمل لتشفير الصورة : 
حجم أقل من الصيغ األخرى، فميزتها الرئيسية في كبس الصور بإلغاء المعلومات 

  .غير المهمة للعين المجردة
TIFF  : هي تركيبة تستعمل لتخزين الصور المرقمنة، باألبيض واألسود، باأللوان، وهي

  .APPROGEDتركيبة نصحت بها جمعية 
pcd  : تركيبة تستعمل لحفظ صور من نوع كوداكCODAK  

Bitmap  : للملفات ذات التركيبة " ويندوز"تركيبة تشفير خاصة بنظامBmp 
Html   : ،هذه التركيبة مستعملة في شبكة األنترنيت، فهي معروفة في برامج اإلبحار

  . تسهيل البحثتسمح هذه الصيغة بتكوين روابط بين عدد كبير من الوثائق من أجل
SGML  : هدفه إظهار الوثيقة اإللكترونية مهما كان التطور التكنولوجي وتجدد الوثائق

  .وتطورها
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  .في عمليات الرقمنة" الكبس"و" التبين"يبين الجدول أهمية ) 09(الجدول رقم 

  بعد ضغط  بدون ضغط    

   كيلواوكتيه50 -20   كيلواوكتيه500   أصبعA4  200صفحة 
   كيلواوكتيه70  ميغا أوكتيه  1  أصبع 300  

  )1( :إرشادات أثناء المسح الضوئي

 اإلمكانياتفيما يخص عملية المسح الضوئي،  فقد أوصت تقارير المشروعات، بضرورة اختيار 
  :التالية

 JPEGوتفضيل تركيبة ). jpg وGifمع وجود تركيبتي ( للصور العادية Tiffتفضيل تركيبة  -
  .للمخطوطات القديمة

 تهعالية، فكلما كانت درج" Résolutionالتبـيين /التبـين"الحرص على أن تكون درجة  -
 .عالية كلما كانت الصورة عند التعرف عالية الجودة

استخدام أشكال الملفات المعيارية، سواء الواسعة اإلنتشار، أو التوجه نحو األنظمة المفتوحة  -
ر، مع الحرص من االبتعاد على األشكال التي تقبل عملية التحول واالستيراد والتصدي

 . ألنها تبقى مرتبطة بأصحابهاPropriétaireالمملوكة 

  :  تشكيل الملفات أو الكيانات الرقمية-د

ينتج بعد عمليتي المسح والتعرف الضوئي، مجموعة من الكيانات الرقمية أو باألحرى ملفات رقمية 
كاألقراص الضوئية، األبراج (متصلة بالحاسوب مخزنة سواء في الحاسوب أو في معدات خارجية 

  :وتكون هذه الكيانات في أشكال مختلفة، نوردها كما يلي..). الضوئية

  : الملفات النصية -*

هذه الملفات هي نتيجة لمسح الوثائق المكتوبة والتعرف عليها ضوئياً، وهذه الملفات تكون على 
. (txt.)ام التكويد آسكي، وهي ملفات ذات امتداد شكلين ملفات نصية غير نسقية والتي تستعمل نظ

، أو HTMLكما نجد ملفات نسقية، وهي التي تأخذ شكالً معيناً، والمكتوبة بلغة تحديد النص الفائق 
  .SGMLلغة التحديد المبسط 

  

                                                 
(1) Dictionnaire Francophone de L'informatique. 

– [En line] http://www.di.com.tn/dicoinfomatique/definitions/explication mote.asp?mot=djvu  Consulté le 
07/03/2006 
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  ملفات وسائط متعددة -*

ة وهي ملفات تتكون من صور، صوت، حركة وفيديو، وهي نتيجة لرقمنة الصوت والصور
والفيديو، ويعود استعمال الصوت في المكتبات ومراكز التوثيق إلى بدايات ظهور القرص الضوئي 

كمراكز اإلذاعة (، وتتجلى تطبيقاته في المراكز التي تعتمد على األرشيف الصوتي 1983في 
هذه وتحويل األرشيف الصوتي في أوعية إلكترونية تعد عملية معقدة نظراً لحساسية ..) والتلفزيون

  .األوعية في حد ذاتها

وتعد مسألة رقمنة األرشيف الصوتي عملية مهمة ولكن مع األخذ بعين اإلعتبار االحتياطات 
  .الالزمة في دراسة المصاريف المالية للمشروع، بالنظر إلى حجم الرصيد الصوتي

تة أو في حين أن رقمنة وثيقة صوتية يعد أسهل وأقل استغالال للحجم من وثيقة رسومات ثاب
 والخاص بكبس الصوت على األقراص ISO MPEGمتحركة، ويستعمل لتخزين الصوت معيار 

.  عنصر ثنائي للصوت الواحد16 مع Khs 48 شدة تبين باستعمال، DATالمضغوطة، وكاسيت 
 ثا 1وبالتالي .  أوكتيه2 ألف عينة، وكل عينة مرقمنة بـ 48=  مسار1و مسار، 2 ثانية على 1حيث 

  )KO.)1 192بـ 

  )2(وتوصي بعض مشروعات الرقمنة باستعمال األشكال التالية أثناء عرضها وإتاحتها

  أشكال عرض الكيانات الرقمية ): 10(الجدول رقم 

  العرض  الملف األساسي  

  النصية

.tif  .pdf 
.html 
.xml 
.txt 
.jpg  

  .tif .jpg 
.gif  

 wav.  الصوت
.rm 

.mp3 
.rm 

  الفيديو
.avi 

.wmv 
.mov 

.avi 
.wmv 
.mov 

   ص– .مرجع سابقعماد عيسى صالح، : المصدر

  

                                                 
(1) P.V. DUHEMIN.  Op.cit.- P.425 

  233  ص– .مرجع سابقعماد عيسى صالح، )2(
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  أشكال الملفات المستخدمة في مشروعات الرقمنةيوضح ) 11(الجدول رقم 

  االختزان  العرض  المسح  

  النصية
.tif 

.psd 
.jpg 
.gif 

.pdf 
.html 
.xml 
.txt 

.pdf 

  الصور

.tif 
.psd 
.gif 
.jpg 
.eps 

.tif 
.gif 
.jpg 
.eps 

.tif 
.gif 
.jpg 
.eps  

 wav.  الصوت
.rm 

.mp3 
.rm 

.wav 
.rm 

  الفيديو
.avi 

.wmv 
.mov 

.avi 
.wmv 
.mov 

.avi 
.wmv 

 األكثر نصحاً في عملية الحفظ واإلتاحة، نظراً لسهولة تحكّم المكتبة في pdf.ويبدو أن صيغة ملف 
 وقد تفضله .أرصدتها من خالل عدم إمكانية المستفيد من التغيير في شكلها أو حذف جزء منها

كم ذهب . المكتبات ألنه يحافظ على الشكل األصلي للوثيقة المرقمنة سواء في شكل صورة أو نص
 لغرض الطباعة واإلتاحة فقط، دون االختزان حيث يفضل صيغة pdfأراء أخرى إلى اعتبار صيغة 

SGML.  

  :تسمية الملفات -*

ة والخصائص الفكريـة، ولكـن تبقـى هـذه          ر األسماء في المكتبة الرقمية عن الكيانات الرقمي       تعب
من " مجموعة"التسميات التي تعطى للملفات يجب أن تحترم مسألة حقوق المؤلف، من خالل تكليف              

، ألنها كما أشرنا ستكون دلـيال     )1(العاملين والذي يستحسن فيهم إلمامهم بالجوانب القانونية واللغوية       
  .يلحقوق المؤلف، وكذلك كمصدر لالستشهاد المرجع

ملفات قد تكون كبيرة أو قصيرة، ومهما يكن فالبـد مـن            تعطينا  هذه الملفات التي تنتج عند المسح       
  :تسميتها وتحديد هيكلها، ومن بين النماذج التي يمكن طرحها، ما يلي

حيث يتم إنشاء الدليل باسم عنوان الوثيقة، ثم أدلة فرعية بأجزاء أو : الطريقة الشجرية -
 .يقة، ثم تسمية الملفات تبعا لتسلسلهاالمحاور الكبرى للوث

 

                                                 
 1 ع - . cybrarians journal -  .  في بنية المكتبة الرقميةأساسيةم مفاهي. آرمز ، وليم ؛ ترجمة احمد عبد اهللا )  1(
  htm.dlib/1no/journal/info.cybrarians.www:  متاح في - .02.11.2007 اإلتاحة تاريخ -) . 2004يونيو (
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  )الدليل(عنوان الوثيقة المرقمنة :       مثالً

    المجلد األول    

  العدد األول      

          الموضوع األول      

  

  الترميز واختيار خطة الميتاداتا: 4المرحلة 

اإللكترونية مهيكلة في الترميز أو التكويد، الهدف منها هو جعل هذه المعلومات أو الوثائق في بيئتها 
سوب يتحدث بها الحا عن مجموعة من الرموز عبارة تكون هذه الوثائق بحيثنموذج هندسي معين، 

  : ويمكن ذكر بعض األنظمة المعتمدة في هذا الترميز، كما يليويفهمها مع غيره من الحواسيب،

   الترميز أو التكويد-1

  :ASCII نظام آسكـي -أ

وهو عبارة عن نظام لتمثيل المعلومات اإللكترونية، ) مريكي لتبادل المعلوماتالترميز المعياري األ(
 فمثالً يمكن أن ، حرف121، وتتكون هذه التمثيالت من بتات) 7(حيث تكون التمثيلة مترجمة في 

  ).1000001(من خالل سلسلة من البتات كما يلي ) A(نترجم التمثيلة 

لها حروف إضافية، كما أن هو أن بعض اللغات األوروبية في هذا النظام، المطروحة لكن المشكلة 
هناك لغات تملك ألفبائية مختلفة كاليونانية والروسية، وهناك بعض اللغات ال تملك ألفبائية أصالً 

  )1 (.كالصينية واليابانية

  :Unicodeنظام اليونيكود  -ب

 في خطط تكويد التمثيالت،  تم تطويره للتغلب على المشكالت المتأصلةISO 10646معيار عالمي 
حيث يمكن أن يستخدم نفس الرقم الثنين من التمثيالت المختلفة، واستخدام أرقام مختلفة لنفس 

  .التمثيلة

  : خطة الميتاداتا-2

، الصوت، لنصاالميتاداتا لوصف المصادر اإللكترونية، وهي معلومات متصلة بالصورة، عمل ستت
 كما أن الميتاداتا بيانات عن ،كل كلمات مفتاحية أو نص حرالفيديو أو الرسومات الرقمية في ش

                                                 
� ز���� ��� ا���اد ) 1(�  53 ص – .2 ���� ج����.  �
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ا، والتعرف على مصدرها بشكل بيانات، تهدف إلى وصف المعلومات لغرض تسهيل استرجاعه
  .جيد

  :، كما يلي)1 (وتنقسم الميتاداتا إلى عدة أنواع نذكر منها

ل تسهيل البحث تستخدم لوصف أو تعريف مصدر المعلومات من أج: الميتاداتا الوصفية
العنوان، : وتتكون من عناصر مثل)  تشبه عملية الفهرسة التقليديةيوه(واالسترجاع واإلدارة 
  .، التغطية الموضوعية، اللغة والوصف المادياإلنشاءالمنشء، الشكل، تاريخ 

هي معلومات تستخدم لعرض وتصفح المصادر الرقمية، وتتضمن معلومات عن  :الميتاداتا البنائية
تنظيم الداخلي للمصدر الرقمي كالصفحة، القسم، الفصل، الكشاف وفهرس المحتويات، وتعتمد ال

  .SGML ،XML ،EADالميتاداتا البنائية على لغة العرض 

 هي المعلومات التي تهدف إلى تسهيل كل من اإلدارة والمعالجة طويلة وقصيرة :الميتاداتا اإلدارية
 معلومات كنوع الماسح، درجة الوضوح، نمط اللون، ىلاألجل للمجموعات الرقمية، وتحتوي ع

  . باإلضافة إلى معلومات الملكية وحقوق النشرشكل الملف والضغط، البرامج المستعملة في إنتاجها

  :ميتاداتا المجموعات الرقمية

  : يمكن إدراج المعلومات التالية فيها: )2(ميتاداتا الصور: أوالً
  وصف مصدر الصورة  -
 لصورةأبعاد مصدر ا -

 .الماسح الضوئي -

 .برنامج الماسح الضوئي -

 .درجة وضوح المسح -

 .الرقم التعريفي لمصدر الصورة -

 .تاريخ المسح -

 .القائم بعملية المسح -

 .شكل الضغط أو المزج -

 .رقم الصورة الرقمية -

 .رقم الصورة الفوتوغرافية -

 .حق الطبع -

                                                 
� ز���� ��� ا���اد ) 1(�  186-184 ص  ص– .����2 ���� ج.  �
� ز���� ��� ا���اد ) 2(�  231 ص ص – .����2 ���� ج.  �
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شبكة األنترنيت وظهور الويب، ارتبطت هذه الميتاداتا في ظهورها ب: ميتاداتا النصوص: ثانياً
والهدف منها في الحقيقة هو تنظيم الويب، من خالل إتاحة لكل منشئ الفرصة في فهرسة إنتاجه في 

 مما يجعل هذه الميتاداتا تجنّب ،الويب، مما يوفر الوصول إلى الغالبية العظمى من محتوياته
  .لتكشيفالغموض والمعاني المتعددة والمترادفات التي تصحب عملية ا

  ميتاداتا المواد السمعية والبصرية: ثالثاً

  . لوصف الكيانات السمعية والبصرية METSيستحسن توظيف معيار 

  :بعض خطط الميتاداتا

  : خطة دوبلن كور-أ

 حيث بدأت شبكة األنترنيت في التضخم من ناحية المعلومات المسكّنة فيها، 1995جاءت الفكرة في 
مما دفع إلنشاء هذه الخطة التي هي . ذه المعلومات من جهة أخرىمن جهة، وصعوبة استرجاع ه

 وما جعل .مواقع ومنشئي صفحات الويب، ألجل فهرستها وتسهيل الوصول إليهامالّك الموجهة إلى 
هذه الخطة تسجل نجاحا، تميزها بالقابلية للتمديد، واستقالل قواعده، وكونها اختيارية مع إمكانية 

  .لهاتكرار عناصرها وتعدي

  . حقل15 يتألف من :)1(عناصر خطة دوبلن كور

) 6الناشر، )5الوصف، ) 4مات الدالة لالموضوع أو الك) 3المؤلف أو المنشئ )2العنوان ) 1
معرف المصدر، ) 10الشكل، ) 9نوع المصدر، ) 8التاريخ، ) 7اآلخرون، ) المؤلفون(المشاركون 

  ارة الحقوقإد) 14التغطية، ) 13، العالقة) 12اللغة، ) 11

  :EAD خطة الوصف األرشيفي المكود -ب

خاصة في مجال األرشيف، حيث يفتقد إلى " كور"جاءت هذه الخطة من السلبيات التي طرحتها خطة 
  .وصف العالقة بين المعلومات أو التسلسالت الهرمية كما هو في المخطوطات والوثائق التاريخية

  : TEI خطة مبادرة تكويد النص -ج

 تسجبل المعلومات الببليوغرافية األساسية، وتعمل على اإللمام بكل المعلومات المرجعية تهدف إلى
والمنهجية للنص األلكتروني، وبالتالي فإن الخطة غير موجهة للنشر على الويب بخاصة، وإن كان 

  )2 (.يمكن لها أن تقوم بذلك

  أشكال مصادر المعلومات في البيئة الرقمية
                                                 

� ز���� ��� ا���اد ) 1(�  281 ص – .����2 ���� ج.  �
� ز���� ��� ا���اد ) 2(�  .293 ص – .����2 ���� ج.  �
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مكن أن تمسها العملية، ثم مباشرتها،  الوثائق التي يواختياررقمنة في المكتبة، بعد تحديد أولويات ال
  : توضيحها كاألتي والتي يمكن ،مصادر المعلومات من )1(ينتج لدينا ثالثة أنواع

  .الوثائق التي قامت المكتبة برقمنتها وإتاحتها للمستفيدين -1

 .تشترك فيها المكتبةمصادر المعلومات التجارية كالمجالت اإللكترونية التي  -2

  .األنترنيتفهارس المصادر المتوفرة خارج المكتبة والتي تم إتاحتها من خالل  -3

  إتاحة الوثائق المرقمنة : 5المرحلة 

عندما ننتهي من كل العمليات الفنية والتقنية للرقمنة، تأتي مرحلة بث هذه الوثائق والمعلومات، 
 وقبل التطرق إلى كيفية تنظيم هذه المعلومات في ،المكتبةوالتي غالبا ما تكون على الموقع الخاص ب

  )2 (:مكن أن تتخذ عدة أشكال، ومنهايالنظم المعتمدة قاعدة البيانات، نشير إلى أن 

 حيث يتم إعداد كشاف للوثائق المرقمنة يرتب ألفبائيا بالمؤلفين أو العناوين، ويعد :الفهرس -1
المجموعات الرقمية، على غرار مكتبة الكيبيك، هذا النموذج األكثر استعماالً في تنظيم 

 كما يمكن تنظيم ،Miscellanéesومكتبة  Normannia، ومكتبة Lisieuxالمكتبة اإللكترونية 
  .الحصول عليهاهذه الوثائق حسب تاريخ 

 هذه الوثائق، أو باالعتماد إليها أو بالمواضيع التي تتطرق التصنيف الموضوعيأو اعتماد  -2
 على غرار المكتبة الوطنية الفرنسية .Les Anthologiesبالخريطة المعرفية على ما يسمى 

Gallicaو ،Gallica2. 

 اإلشارة حيث يتم Orléans كما هو في المكتبة اإللكترونية بـحسب نوع الوثيقةأو تصنيفها  -3
 إلى المجالت بأيقونة اإلشارةإلى نوع الوثيقة في الكشاف بأيقونات مختلفة، حيث يمكن 

كما نجد المكتبة الوطنية للكيبيك تستعمل "... الصوت"موس، والوثائق الصوتية بأيقونة القا
 "لسماعهامجموعات "" رجوع إليهامجموعات ال"و " قراءةمجموعات لل"عبارات 

 كما هو في ، دائما إلى الوثائق التي تمت إضافتها للمجموعاتباإلشارةيتم التصنيف  -4
 ".لوم االجتماعيةالمكتبة الرقمية لكالسيكيات الع"

، حيث يمكن البحث بالكلمات محرك البحثكما يمكن االعتماد في إيجاد هذه الوثائق على  -5
 .الدالة، أو اسم المؤلف، والعنوان كحد أدنى

  
                                                 

(1) Delphine BERRONEAU . Op.cit .– p37 
(2) Delphine BERRONEAU . Op.cit .– p73 
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  :إستراتيجية الحفظ الرقمي: 6المرحلة 

 فإن هذا إن الحفظ الرقمي، إنما يكتسي أهمية كونه يمتد في الزمان وألجل طويل بعيد المدى، لهذا
، والحفظ الحفظ البد أن يراعي الجدية، بالنظر إلى تكلفته الباهضة والمجهودات الكبيرة المبذولة

  .يكون على الوثائق التي تم تحويلها أو التي تم إنشاؤها رقميا كالصوت والفيديو الرقمي

تعملة في الحفظ ولنجاح الحفظ البد أن يراعي توظيف المعايير في كامل جزئياته، ألن الوسائط المس
  :ثالث تحديات في هذا الصددإذا كانت صالحة اليوم، فقد ال تكون كذلك غداً، مما يعني أننا أمام 

  .تقادم ملف البيانات المستخدم -
 .تقادم الوسيط المستخدم في التخزين -

 .تقادم األجهزة المادية والبرمجية -

ولكن بالموازاة يعتقدون أن هذه ... وتإن الشائع في يوميات الناس أن الوثيقة الورقية تتقادم وتم
الوثيقة لو تم رقمنتها فإنها ستحافظ على حياتها، وهذه الفكرة ليست صحيحة، بل قد تعد أكبر خطر 

تتميز بنوع من   أيضاةالكثير المعلومة تتغير بسرعة وتتجدد، والرقمنة بتكاليفها وجهودها ،يهددها
 قصيرة، وتصبح بذلك معلومة في األرشيف ولكن بدرجة هامنوبالتالي قد تكون مدة االستفادة ، البطء
  . أكبر من حالتها وهي تناظريةأهمية

  :مما يعنني أننا مرغمون بالتفكير في العناصر التالية

تتميز التكنولوجية بالسرعة والتطور المتسارع مما حيث : تجديد طرق العرض واالتاحة  - أ
خذ في الحسبان تجديد طرق إتاحة المعلومة يعني أن مشروعات المكتبة الرقمية البد أن تأ

وعرضها فكما تكون الكتب التقليدية الصفراء عبارة عن تراث كذلك تكون شاشات العرض 
  .والتركيبات المستعملة في العرض كذلك تراثا

إن الكبس كما رأينا هدفه الرئيس هو التقليص من حجم المجموعات : الضغط أو المزج - ب
لمستقبل، ألن تراكم هذه المجموعات وازديادها بوتيرة ل هير فيالرقمية، ولكن يجب التفك

 يشكّل تحديا آخر في إيجاد طريقة سريعة وبأضعاف على ما عليه في المرحلة الورقية
 .للكبس تردم الفجوة بين حجم المجموعات ودون فقدان المعلومات

لكن في النسخة اإللكترونية و) كتاب مثال (مجمعة في كيان واحد تتميز الوثيقة التقليدية بأنها  - ت
عها هي الروابط، مما يعني ضرورة االهتمام مموجودة هذه المعلومات ولكنها مبعثرة وما يج

 . في هيكلة واحدة دون خلق متاهات للقارئااللكترونيةبتجميع الوثيقة 
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ت  هل يمكن االبقاء على االستبعاد في البيئة الرقمية؟ رغم تقدم سعا: تحديد أولويات الحفظ - ث
فإن الحفظ الرقمي كذلك تستهدفه عملية االستبعاد، فقد تكون هناك معلومات ال ... التخزين

 .فائدة منها فمن الواجب ازالتها واستبعادها

 إن حفظ المعلومات اليوم في خزانة األبراج الضوئية :انتقال المعلومة من وعاء إلى آخر - ج
تفكير في جعل المعلومة تنتقل من  قد يكون غدا غير مالئما وبالتالي ضرورة الDVDقرص 

  .وعاء إلى آخر بسالم

  :ومن بين المظاهر التي قد تحدثها هذه التوجهات التكنولوجية، ما يلي

 إن من المسلمات الحديثة في علم اإلدارة أن الفرد لم تعد له مكانة :تنمية العمل الجماعي -
 أن احتياجات المستفيدين من مما يعني... لوحده، بل البد أن ينضوي في جماعة، أو تكتالت

  .  عليها بنجاح بتكاتف الجهود وتعاونهااإلجابةالمعلومات يتم 

 عن طريق المعلومات الرقمية يمكن ألي انسان على الخليقة أن : العالمية للمعلوماتاإلتاحة -
يحصل على المعلومة التي يريدها، بالضغط على مجموعة من األيقونات فقط، وبالتالي فإن 

 . والزمان والجغرافية يجب أن تعاد صياغتها من جديدالمكان

 فمن خالل رقمنة تراث األمة ورموزها وإتاحة :فرصة إلعادة التجديد الحضاري لألمة -
 اآلخرين في هذا إشراكمصادر هويتها، يمكن لألفراد أن يتحصنوا بمخزونها، وكذا محاولة 

 .عدد بفسيفساء ثقافي متمتوازنالتراث، ومحاولة خلق مجتمع 

  

  

إن المكتبات الرقمية كنتاج لعمليات الرقمنة التي كسحت عالم المعلومات بشكل عام، تكون 
قد وضعت العالم بجد على محك التفكير بموضوعية في اإلعداد التام لمجتمع الصفر والواحد، ومهما 

منهجية األولى قبل عن عدم نضج هذه التوجهات في الوقت الحالي إالّ أنه يمكن اعتبارها الخطوات ال
لبناء هذا العالم الجديد، لذا فإن هذه المحاوالت تبقى تحتاج دائماً إلى الرعاية والعناية الجادة من كل 
نواحيها الفنية والتقنية والنظرية والمهنية، وأبعد من ذلك حتى مراعاة للمخزون االجتماعي والحمولة 

  .الفكرية لألفراد
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الجامعة الحقيقية، في وقتنا، هي الجامعة الحقيقية، في وقتنا، هي الجامعة الحقيقية، في وقتنا، هي الجامعة الحقيقية، في وقتنا، هي «

        ....»مجموعة من الكتبمجموعة من الكتبمجموعة من الكتبمجموعة من الكتب
  1934بول أوتليه 

  

  

الجامعة والمكتبة الجامعية صنوان ال يتفرقان، فالجامعة بدون مكتبة تبقى هيكالً 
فارغا دون روح، وبالمقابل وجود المكتبة الجامعية من دون محيط تنشط فيه وتخدمه 

  .دعوة إلى النسيان

) الجامعة، والمكتبة الجامعية(هذا الفصل سنتطرق إلى هذين المتغيرين وفي 
بالتفصيل على حدة بالنظر إلى أهميتهما، وتشكيلهما وعاء هذا الموضوع الذي بين 
أيدينا، حيث سنفصل في العنصر األول متغير الجامعة باعتبارها ذلك المكان الرحب 

علة في المجتمع، ثم نقدم للمكتبة الجامعية في والواسع والذي تلتقي فليه  كّل القوى الفا
  .العنصر الثاني باعتبارها أرضية عينة موضوع محل الدراسة
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I-الجـامعة والمكتبة الجامعية   

سنتحدث في هذا الفصل عن الجامعة والمكتبة الجامعية، من خالل التعرض إلى مكونات هذين 
 وسنحاول ،اسة العامة لتخصص المكتبات والتوثيق في السي هاماًالمتغيرين اللذين يكونان محوراً

  .إبراز العالقة التي تنسحب من التقاء هذين العنصرين، على األفراد وعلى المجتمع بصفة عامة

  ة الجامع تعريف -1

إن مسيرة حياة اإلنسان وأثارها عبر الزمن حافلة باآلثار التي تبين بأن حركاته لم تكن أبداً 
وبة نحو األفضل واألحسن، ومن بين األدوات التي أنتجها نجد ؤحرمة داعتباطية، وإنما هي 

 على مفهوم أو تعريف جامع مانع للجامعة، -إلى حد اإلطالع-الجامعة، لذلك لم يتفق المنظرون 
ل خدمة مصالحهم وتحقيق مآربهم، فنشوء جبحيث يعتبرونها مؤسسة نشأت باتفاق أفراد المجتمع أل

حيث يتولى ،  ما مضمون نظرية العقد االجتماعي لجون لوك وتوماس هوبزالجامعة يشبه إلى حد
  .مجموعة من األفراد مسؤولية التعليم والتدريس وتقديم المعارف للباحثين وإتاحتها

فالخدمة المكتبية أو الخدمة من المعلومات إنما جاءت وفق هذه النظرية، لما قّل اللذين يتولون هذه 
أنفسهم أمام مشكلة نقص المعلومات في المخابر العلمية، يزيائيون والكيمائيون عندما وجد الفالمهمة، ف

  .تم إسناد األمر إلى البعض منهم

ومن هذا المنطلق فإن الجامعة هي مؤسسة وجدت لخدمة أفراد المجتمع واالستجابة إلى احتياجاتهم 
حيث األهداف تشبه الخدمات  فإنشاء الجامعة إذا في األصل من ،من المعرفة والتعليم ونشر الوعي

، )1(التي تقدمها المكتبة العامة، فإذا كان األفراد يمارسون مجموعة النشاطات الزراعية في الريف
  .ن إطارات في مجال هذا النشاط، وهكذايفإن الجامعة عليها تكو

م، مؤسسة تعليمية تحتوي على كليات لدراسة األدب والعلو" على أنها )2(عرفها أحمد بدروقد 
 الجامعة الدراسات لطالب المرحلة الجامعية األولى، كما م وتقد،ومدارس وكليات للدراسة المهنية

  .."بالدراسات العليا والبحوث.. تقوم

 إلى -بهذا الطرح–وبالتالي فإن الخلل والمشاكل التي تبرز في المجتمع إنما تعود في بعض أجزائها 
  . التكوين والتعليمللجامعة من حيث" السياسة العامة"انحراف 

                                                 
ديوان المطبوعات :  الجزائر –.عايدة بامية .  ؛ ترتأمالت حول مخطط جامعي: نحو الجامعة الجزائرية. مراد بن أشنهو ) 1(

  3 ص – .1989الجامعية، 

  .2006 دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،:  القاهرة–.ألكاديميةدراسة في المكتبات  ا: المكتبات الجامعية . أحمد بدر ) 2(
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االجتماعية والعلمية تفقد بعض الخصائص التي " للتنشئة"ومع مرور الوقت، بدأت الجامعة كمؤسسة 
كانت الغرض األول من إنشائها، فمؤشرات البطالة مثالً وصعوبة اندماج المتخرجين في المجتمع، 

  )1(.دليل على هذا

أنها ما تزال قمة الهرم التعليمي وقمة البحث ومهما تحول دور الجامعة في البيئة الجديدة إال 
كمركز إلعداد األخصائيين أو ملجأ " ، بينما بدأت في أوقات أخرى)2(العلمي في أي دولة من الدول

  )3( »"المحققينوللباحثين 

إنما بيئة ومكانا لتلقي التعليم العالي فقط ليست ‹‹ ) 4(هي كما يصفها علي أحمد راشدو
 ›› ورسالة

المعهد أو على ضرورة التفريق بين الجامعة و )5(سامي سلطي عريفجأخرى يؤكد ومن جهة 
  . عند التعرض لتعريف الجامعة كصورة أو الجامعة كرسالة) العليا(المدرسة 

مؤسسة تتولى التعليم العالي وتربية المواطنين من أجل "بأنها  )6(محمود السمرةكما عرفها 
 وإيقاظ الوعي الحضاري فيهم، وهي أيضا مؤسسة تقوم بالبحث إذكاء المواطنة الصالحة في نفوسهم

  .العلمي، وهدفها هو نشر الحقيقة وخدمة المجتمع وتوسيع نطاق المعرفة اإلنسانية

فمن خالل التعاريف السالفة الذكر، يتبين أن الجامعة هي مؤسسة اجتماعية، جاءت لتأطير 
علوم والمعرفة، من خالل ممارسة التعليم والتكوين رغبات أفراد المجتمع واهتماماته وحاجاته من ال

  .والتدريب، حتى تضمن استمرارية حياة هذا المجتمع وريادته

  :أهداف الجامعة -2

الجامعة وجدت من أجل ممارسة التعليم والتكوين، وأما المعاهد والمدارس العليا فإنه وجدت 
لتي تتطلب إعدادا خاصا يختلف عن  الجديدة، واتمن أجل التكوين والتدريب على بعض المهارا

                                                 
  2001قسم علم االجتمـاع،  :  رسالة ماجستير – .مكانة ودور الباحث في نسق البحث العلمي في الجزائر      . مامري جميلة   ) 1(
  .112 ص –.

تها و خدماتها ودورها في تطـوير التعلـيم         تنظيمها و إدارا  : المكتبات الجامعية    -. عبد الهادي  ، محمد فتحي  ؛ بدر   ،أحمد) 2(
  .11. ص–.دار غريب :  القاهرة -.4. ط-.الجامعي و البحث العلمي

  .15 ص–. 2001دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، :  القاهرة– .الجامعة والبحث العلمي. سلطي عريفج سامي ) 3(

: القـاهرة    ".  مشكالت التعليم الجامعي في البالد العربية     : عي  مدخل إلى دراسة مشكالت التعليم الجام     . " علي أحمد راشد   )4(
  306. ص.    [1964]مطبعة أطلس ،  

  .27 ص–.مرجع سابق . سلطي عريفج سامي)5(

  15 ص– .1993وزارة التراث القومي والثقافة، :  عمان– .الجامعة ومشكالت العصر.  محمود السمرة )6(
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وبالتالي فإن الجامعة تنتج العلم والبحث العلمي، في حين أن المعاهد والمدارس  )1(.التعليم الكالسيكي
  ".مهارات"تنتج 

  :ويمكن أن نخلص إلى أهم األهداف التي تمضي الجامعة في تحقيقها، في اآلتي
  .الحرص على تكوين علمي عالي -
 .فةخلق النخبة المثق -
 .تنظيم تفاعالت المجتمع -
 )2(إعداد البحوث وتدعيم النشر -

 :وال يتحقق لها تحقيق هذه األهداف إالّ من خالل توفر ثالثة وظائف مهمة

  وظائف الجامعة  -3

عندما نحاول أن نحدد المهام أو الوظائف التي تقوم بها الجامعة، نجد أنفسنا غير قادرين على ذلك، 
وتوجهات المجتمع أكبر من أن تقوم لها مؤسسة واحدة فقط، وإنما " مجتمع "ألن الجامعة هي مؤسسة

  . يستوجب المقام أن تحديد المهام على أساس التعيين

تصنع "فباإلضافة إلى أن الجامعة تحرص على إعطاء المهارة والخبرة لألفراد المؤهلين لها، فإنها 
  )3("رجل الغد، من تراث المجتمع وقيمه

تكوين " تشير إلى أن مهام الجامعة تكمن في 279-03 من المرسوم التنفيذي رقم )4(مسةفالمادة الخا
اإلطارات الضرورية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد وتلقين الطلبة مناهج البحث 
وترقية التكوين بالبحث وفي سبيل البحث، باإلضافة إلى المساهمة في إنتاج ونشر معمم للعلم 

  ".المعارف وتحصيلها وتقويمها، وكذا المشاركة في التكوين المتواصلو

  يمكن إبراز أهم الوظائف التي تستقل الجامعة بتحقيقها، ما يلي
 .نشر المعرفة -1
 .إنتاج المعرفة من خالل البحث العلمي -2
 )5(إدماج اإلطارات في المجتمع -3

                                                 
  .15.ص. مرجع سابق .سامي سلطي عريفج) 1(

  12 ص – .مرجع سابق –.أحمد بدر ) 2(

مساهمة في تحليل وتقييم نظام التربية والتكوين  : المهام الحضارية للمدرسة والجامعة الجزائرية   . محمد العربي ولد خليفة     ) 3(
  78 ص – .1989ديوان المطبوعات الجامعية، :  الجزائر –.والبحث العلمي 

 والمتضمن تحديد مهام الجامعة والقواعد الخاصـة بتنظيمهـا          2003.08.23لمؤرخ في    ا 279-03المرسوم التنفيذي رقم    )  4(
  وسيرها

  .59 ص– .2005الدار العالمية للنشر والتوزيع، :  القاهرة– .الجامعة والسلطة. عبد العزيز، الغريب صقر ) 5(
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 )1(تثمين نتائج البحث العلمي والتقني -4

بين هذه الوظائف للجامعة، ألنها تمثل كيانها وغاية وجودها، وقد عبر عن هذه وال يمكن أبدا الفصل 
  )2("باالنتحار"حينما وصف الفصل بين هذه الوظائف ) Jaspers(النظرة جاسبرس 

إن اعتبار الجامعة مؤسسة اجتماعية تؤثر وتتأثر، قد يثير الجدل في ثنائية التغيير الذي تمارسه، فمن 
 لتخدمهم، ومن جهة أخرى مؤسسة تؤثر فيهم من خالل د أنها أداة أوجدها األفراجهة يمكن اعتبارها

  .المعارف والنشاطات التي تقوم بها

وبالتالي فإن الجامعة في عالمنا العربي تكون متأثرة ال مؤثرة، بالنظر إلى التغيرات التي عرفتها منذ 
" هوية"، مما خلق عندها أزمة اأثر بهإال وتت) ةيخاصة السياس(نشأتها، فما أن تكون هناك تغيرات 
  .نجاحبتجعلها شامخة تواجه تحديات الواقع 

  )3 (:ويمكن تلخيص أهم وظائف الجامعة في العالم العربي على النحو التالي

تنمية القيادة من خالل إعداد اإلطارات الوطنية، وتزويد المجتمع العربي     باالختصاصيين  )1
  . المختلفةوالخبراء والفنيين في الفروع

المساهمة في البناء القومي وإحياء التراث وبعث الحضارة ونظام القيم، والمساهمة في خدمة  )2
 .المجتمع العربي

نشر المعرفة بين الجماهير وخدمة البيئة من خالل الحلقات الدراسية والعناية بالتعليم العالي  )3
ات والشركات، وتنشيط الحركة والثقافية وتنظيم الدورات التكوينية لموظفي الحكومة واإلدار

 .األدبية والعلمية والفنية والثقافية في المجتمع

 .إجراء البحوث العلمية والعمل على رقي اآلداب وتقدم العلوم والفنون )4

توثيق الروابط الثقافية بين الجامعات العربية من جهة والجامعات األجنبية من جهة أخرى،  )5
  . فيه المسافات وتفجرت فيه الثورة المعرفيةتعزيز التفاهم الدولي في عالم صغرتو

   التعليم الجامعي -4

مهما تعددت أوجه وظائف الجامعات اليوم في أنحاء المعمورة، إالّ أنه يمكن أن نتحدث أن وظيفة 
وهذا التعليم مخصص  )4(وتزويد الطلبة بمعارف أساسية" التعليم"واحدة تبدو أكثر أهمية، إنها مهمة 

                                                 
  مرجع سابقالمرسوم التنفيذي )1(

  .31ص. مرجع سابق. سامي سلطي عريفج) 2(

  .43-40.ص. ص–.جع نفسهالمر )3(

  40 ص– .1999مؤسسة حمادة  ودار الكندي، :  أربد- .التعليم العالي عن بعد: الجامعات المفتوحة . أحمد الخطيب) 4(
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كما هو ( الناس هم الطلبة الذين أمضوا على األقل أربعة وعشرون سداسياً من التعليم لفئة معينة من
والتعليم يختلف عن التدريب، بحيث يمكن أن تقوم الجامعة بالتدريب، لكن بصورة ). في الجزائر

  .مستقلة عن التعليم

  مقارنة بين التعليم والتدريبيمثل ) 12(الجدول رقم 

  التـدريـب  التعلــيم

  إكساب الفرد مهارات قابلة للتطبيق بشكل فوري  كز على اإلعداد النظري واألكاديميير

ذو مستوى عالي ومتعلم ذو ) معلم(يتم التعليم بين 
  مستوى أقل

يقوم التدريب على تقارب مستوى المدرب 
  .والمتدرب

  .بينما التدريب يركز على المناقشة واإلقناع  يركز التعليم على التلقين والحفظ

  التدريب نشاط إضافي  التعليم نشاط أساسي 

  مناهج مستحدثة ومتغيرة بسرعة  مناهج مهددة ومستقرة تقليدية

  .والتدريب يتم تنفيذه في فترة وجيزة  .يمتاز التعليم بالبطء ولفترات زمنية طويلة

تمويل التعليم من طرف مؤسسات المجتمع 
  )الدولة(

سات أما التدريب فيتم تمويله من طرف المؤس
  .والشركات

غالبا ما يكون محور التعليم حول أشياء ال يعرفها 
  .المتعلمون

وأما المتدربون فإن لهم  تجارب ووجهات نظر 
  .مسبقة

اتجاهات التعليم العالي في ويحدد مسارات ويكاد يلخص " التعليم العالي للجميع"ولعل شعار 
م التي تختلف اختالفا بينا عن مميزات التعليم بالتالي يرسم صورة مميزات هذا التعليوالعصر الحديث، 

 :فيما يلي أهم مميزات التعليم الجامعي بمفهومه الحديثوالجامعي في النصف األول من هذا القرن، 
)1(  

تتجلى هذه الخاصية من خالل التنويع في مؤسسات التعليم الجامعي ومن خالل تحويل و :التنوع   -1
  . ذات هدف واحد إلى مؤسسات ذات أهداف متعددةمؤسسات التعليم الجامعي من مؤسسات

 إن اإلستراتيجية الحديثة للتعليم الجامعي تتلخص في تزويد الطالب بمواد  :االختياراتتعدد   -2
 يمكن لهم أن يختاروا من بينها ما يناسبهم بدال من مواد الثقافة العامة التي يتم اختيارية

 تسمح بالتركيز على استثارة فضول ختياريةاالتحديد محتواها مسبقا، في حين أن المواد 
 .تطوير قدراتهم على النقدوالطالب 

                                                 
  .41-33. ص.ص. مرجع سابق.  أحمد الخطيب)1(
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يعني تقديم مواد مختلفة للطالب المختلفين من خالل مجموعة من المساقات و :المناسب المنهاج  -3
الميول والميول الشخصية للطالب و باالهتماماتالدراسية التي ترتبط بشكل مباشر 

 .المهنيةواألكاديمية 

تولي أهمية قصوى و بالرغم من أن مؤسسات التعليم الجامعي تتميز بالبحث العلمي :لتدريس  ا -4
 حيث االهتمامعلى إجراء األبحاث العلمية، إال أنه حدث تحول في السنوات األخيرة في 

 .تركز الجامعات جهودها على عملية التدريس الجامعي

ت تاريخيا على التدريس أكثر من التركيز على  في الجامعااالهتماملقد تركز  : التوجيه واإلرشاد -5
دورا جديدا في مجال التعليم العالي على ولقد أخذ التوجيه يحتل أهمية والتقويم، والتوجيه 

 المتاحة المتعلقة االختياراتاعتبار أن التعليم الجامعي أصبح مفتوحا للجميع، فأدى تعدد 
المهن التي يرغبون اإلعداد لها إلى ظهور أنواع وأنواع البرامج األكاديمية وبنوع الكلية 

اإلرشاد في المجاالت األكاديمية وحاجات جديدة عند الطالب كحاجتهم إلى برامج التوجيه 
 .الشخصيةوالمهنية و

فعال في عملية تعلم طالب وتقوم المكتبة في الجامعة بدور رئيسي : المكتبة كمركز للتعليم -6
ي يعمل في المكتبة اإلشراف على المشاريع الجامعة، حيث يمكن للطاقم الفني الذ

تدريس مساقات طرق البحث وقيادة الحلقات الدراسية والدراسية الذاتية المستقبلة للطالب 
العلمي، كما يمكن للمكتبة أن تكون مركزا الستخدام التكنولوجيا كالتعليم بواسطة الحاسب 

 .أشرطة الفيديوواآللي 

تزويد الطالب و الرئيسة للتعليم الجامعي هي وظيفة تثقيفية  إذا كانت الوظيفة:البحث العلمي -7
بمعارف أساسية، فال يمكن للجامعة أن تضطلع بهذه الوظيفة دون أن تنصرف إلى إجراء 
البحوث العلمية، حيث يشكل البحث العلمي الخاصية الرئيسية التي تميز الجامعة عن 

يؤثر و وظيفة التدريس الجامعي يعمل على تعزيزوغيرها من مؤسسات التعليم العالي، 
 .طبيعيةوعلى نوعيته 

 مؤسسة إنتاجية، تنتج الكفاءات والعقول المفكّرة التي أنهاوبهذا يمكن أن ننظر إلى الجامعة على 
لبشرية اتتحمل المسؤولية في المجتمع، فعلى هذا النحو تعد الجامعة مكاناً لالستثمار في الموارد 

  . ري ال يقل أهمية عن الرأسمال الماديباعتبار أن الرأسمال البش
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ولكن تبقى أكبر إشكالية تواجه مؤسسة الجامعة هو كيفية الربط وإحداث العالقة بين مخرجات 
 )1(. للجامعة التماشي مع متطلبات المجتمع واحتياجاتهوكيف يمكنالجامعة وسوق العمل، 

  )2(التطور التاريخي للجامعة الجزائرية -5

 من األحوال فهم ما يجري داخل الجامعة الجزائرية والحالة التي وصلت إليها ال يمكن بأي حال
التي عرفتها التطوراتت بها وأهم اليوم دون الرجوع إلى تاريخ نشأتها وتتبع التحوالت التي مر 

 فالتاريخ هو اآللية األنجع والطريقة األمثل للوقوف على ، الحاسمة التي اتخذت في شأنهاتوالقرارا
، وعلى هذا األساس "التاريخ هو عصب العلوم االجتماعية "رايت مـيلزعلى حد تعبير –لك كل ذ

  :سنتطرق إلى اهم المحطات التي عرفتها جامعة الجزائر، كما يلي

  الحقبة االستعمارية : المرحلة األولى

بوية التي انتهجتها، لم يكن إنشاء الجامعة الجزائرية خالل الفترة االستعمارية إالّ امتداد لسياستها التر
هذه السياسة لم تكن تهدف إلى بلوغ األهداف المتوخاة عادة من كل منظومة تعليمية، وإنما كانت 

فالفرنسيون منذ البداية سعوا .. ومعرفة شعبها وتقاليده وعاداته) الجزائر(لمعرفة األرض المحتلة 
طريق فكار االستعمارية عن إلى تكملة العمل العسكري  بالعمل الثقافي والتعليمي لزرع األ

بإنشاء المدارس العمومية األولى وتشجيع  جانتي دي بوس قام 1832وبالفعل في سنة المدارس، 
، حيث بلغ عدد )3(المبادرات الخاصة على الرغم من  قلة وجود األسر الفرنسية في الجزائر

سلفاندي قال الكونت  تلميذ، وفي هذه الفترة 1019 حوالي 1836المسجلين بهذه المدارس سنة 

إذا كانت إفريقيا قد تم فتحها بالحرب فإن الحفاظ عليها يتم "وزير اإلرشاد العمومي آنذاك 

وإني أطلع إلى اليوم الذي تغدو هذه المدارس جامعات، وأكاديمية وثانوية وكلية .. بالحضارة

   .)4("لألدب ومدرسة للطب

حيث قامت بتأسيس مؤسسة فرنسية للتعليم العالي ) 1832(ولم تلبث فرنسا إالّ سنتين بعد االحتالل 
 الثاني من االثنين بضواحي بوزريعة يوم  ةزيولوجيي قامت بأول محاضرة حول الفحيث، بالجزائر
 من الجنود قواعد اللغة العربية من أجل تسهيل اً كما قام الفرنسيون بتعليم بعض)5(1832جانفي 

  .عملية الترجمة والتواصل مع السكان
                                                 

 2002عالم الكتب، : هرة  القا– .التجاهات الحديثة في التعليم الجامعي المعاصر وأساليب تدريسها. محمد، منير مرسي ) 1(
  .23- 22 ص ص –.

  85 ص–  .مرجع سابق. مامري جميلة ) 2(

  .6، ص2006مطبعة جامعة الجزائر، :  الجزائر – .2006-1909جـامعة الجـزائر . طاهر حجار ) 3(

(4) Jean, Melia . Histoire de l'université d'Alger  .– Alger : la maison des livres, 1950 .– p.20 

  8 ص– .مرجع سابق. طاهر حجار ) 5(
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 حيث  الطبية واالستشفائية للجيش الفرنسيالرعايةلم تكن هذه الحركة العلمية إالّ من أجل توفير و
 صوت مجلي الشيوخ الفرنسي على القانون المتعلق بالتعليم العالي في الجزائر، 20/12/1879في 

، يتم  أصالًتاوالذي ينص في مادته األولى على أنه زيادة على مدرسة الطب والصيدلة الموجود
  .إنشاء مدرسة تحضيرية للتعليم العالي لآلداب

، 1880 طالباً التحقوا بها خالل السنة الدراسية 130وقد ضمت هذه المدارس في سنتها األولى 
  )1(".المعهد الجزائري األدبي والعلمي"وأطلق على هذه المدارس اسم 

 عدد الطلبة ومصداقية التكوين تواصلت جهود المستعمر في تطوير التعليم العالي خاصة مع ارتفاع
قد يكون مفيداً في "... الذي تمنحه، وهو ما شجع أحد الفرنسيين المكلفين بهذا الملف بالقول 

  .)2(المستقبل لفرنسا في إفريقيا أن تنشئ جامعة في الجزائر

ئرية  تأسيس جامعة الجزائر بموجب قانون إنشاء الجامعة الجزا1909 حويلية 5وبالفعل فقد تم في 
امعة على خلفية ترقية رئيس الحكومة آنذاك، حيث تأسست الججيرار جودار الممضي من طرف 

 الفرنسية إلى التوطين لهذه الحكومة وقد بات بهذا جلياً وواضحا للعيان أن سعي أربع كليات،
ق العديد  كلها، والدليل على ذلك عملت على خلإفريقياالجامعة إنما من أجل نشر الثقافة الفرنسية في 

 اإلسالمية أسست معهد البحوث الصحراوية، ومعهد الدراسات 20/07/1937من الفروع لها، ففي 
، ومعهد علم النفس التقني والبيوقياسي 24/04/1944ومعهد علم األعراف في ، 1946في أكتوبر 

، ومعهد الدراسات الفلسفية في 02/08/1949ومعهد الدراسات السياسية في ، 1945في 
05/05/1952،...)3(  

 تمثل هذه الفترة المخاض، حيث خرجت الجزائر :1969-1963مرحلة االستقالل : المرحلة الثانية 
ككل من مرحلة استعمار إلى االستقالل، حيث شغور مؤسسات الدولة، والفراغ الذي تركته اإلدارة 

جامعة إالّ عينة صغيرة من  لم تكن الحيث" التبعية القاهرة"مما جعل البالد في حالة من االستعمارية، 
 وتسيير اإلشراف لتغطية "فرنسا"مما دفع بالحكومة الجزائرية إلى عقد شراكة مع هذا الجو العام، 

، وقد فرض هذا الظرف بقاء اللغة 1963 المؤسس في حث العلميالبمجلس الجامعة من خالل 
  )4(.والبرامج التعليمية الفرنسية هي السائدة

                                                 
  10 ص– .مرجع سابق. طاهر حجار ) 1(

(2) Jean, Melia . Op.cit .– p.43 

  23-17 ص ص – .مرجع سابق. طاهر حجار ) 3(

quotidienne " El Waten" Journal – .université pour sauver la société'Sauver l. Mohamed Ghalamallah ) 4(
algérienne indépendante .– 14 mai 2006 .– p14  
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نات إنشاء وزارة التعليم 70 لقد شهدت بداية الـ:1979-1970 اإلصالحاتعهد : الثالثةالمرحلة 
العالي والبحث العلمي، كمحاولة تشريعية وتنظيمية إلحداث القطيعة مع النظام الفرنسي 

وقد عرفت هذه المحاولة حدوث أزمة هوية وخلق فجوة كمية وكيفية في التعليم  .)االستعماري(
 الجامعة متوافقة مع سياسة البالد التي اتجهت نحو الصناعات الثقيلة الجامعي، فمن جهة لم تكن

، )1(كمحاولة لتأسيس اقتصاد قاعدي قوي قادر على مواصلة التسيير إلى األمام عبر التسيير المخطط
ومن جهة أخرى لم تكن مخرجات الجامعة تتماشى مع هذه السياسة، حيث طغت في هذه المرحلة 

يمكن التطرق إلى أهم و  )2( على حساب العلوم التقنيةب والعلوم االجتماعيةالتكوين في شعب اآلدا
  :االصالحات التي باشرتها الجامعة الجزائرية، كاألتي

وبقصد بديمقراطية التعليم العالي إتاحة الفرصة لجميع أبناء الشعب الجزائري : ديمقراطية التعليم -أ
ز على اساس اجتماعي أو اقتصادي وإنما على أساس لإللتحاق بالجامعة ومزاولة الدراسة دون تميي

الكفاءة المعرفية بطريقة منطقية وموضوعية دون النظر إلى المكانة االجتماعية للطالب، ومن جهة 
 العلم والمعرفة وفك لإليصا والمؤسسات الجامعية على جميع مناطق الوطن، الهياكلأخرى توزيع 

ع، مع الحرص على توفير الرعاية والخدمات االجتماعية العزلة الثقافية على كل أطياف المجتم
  .خاصة الفئات الفقيرة منها..) كالمنحة، اإلطعام، اإلسكان، النقل(للطلبة 

  : جزأرة الهياكل والمناهج واإلطارات -ب

 على االستبدال التدريجي لإلطارات األجنبية بالجزائرية منها، ومن ،عد مفهوم الجزأرة من جهةي
جعل التعليم العالي جزائرياً في محتواه وأساليبه وأهدافه ليتماشى مع واقع  البالد بما جهة أخرى 

  )3(.يحقق تنميتها الشاملة وازدهار شخصيتها الوطنية بكل مقوماتها األساسية

التعريب هو أحد األهداف الكبرى لسياسة التعليم في الجزائر في جميع المراحل  :التـعريب
 اللغات األخرى في مجال باللغة العربية مع التفتح علىجعل التعليم الجامعي التربوية، ويهدف إلى 

البناء  واإلعداد وقد حددت أهداف فرعية عديدة من أجل تعريب التعليم العالي هي تعريب المناهج 
  )4(..والمضامين التربوية وكذا تعريب المصالح اإلدارية ومعامالتها، وتعريب اإلطارات واألساتذة

  

                                                 
، ص ص 1996مركز دراسات الوحدة العربية، :  لبنان – .األزمة الجزائرية: واقع التنمية في الجزائر . علي، غربي ) 1(

285-287.  

   إختيار الفرع في جامعة الجزائر وتمثالت الطلبة تجاه دراستهم. مدني، محمد توفيق ) 2(

  112-109 ص ص – .مرجع سابق. فة محمد العربي ولد خلي) 3(

:  لبنان– .التجربة الجزائرية: دور الجامعة والبحث العلمي في تنمية بلدان المغرب العربي . صالح، صالحي وآخرون ) 4(
  364-363 ص ص – .1996مركز دراسات الوحدة العربية، 
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  :عيم التعليم العلمي والتقنيتد -ج

واستجابة ) التوجه نحو الصناعة الثقيلة(وهذا نتيجة التطلعات التي عرفتها السياسة العامة للبالد 
 األخرى  لمتطلبات هذه السياسة، وألجل ضمان نجاحها تطلب تكاتف الجهود واالستعانة بالقطاعات

خرجاته، في ضمان كوادر بشرية مؤهلة في من خالل مالعالي الذي يساهم بما فيها قطاع التعليم 
  .المجاالت التقنية والدقيقة

كما يمكن اإلشارة إلى أنه خالل هذه المرحلة عمدت الجزائر إلى إلغاء نظام الكليات والتوجه إلى 
 )1(. هذه الكليات بسبب نقص الكوادر الكافيةتسيير في عملية األساتذةنظام المعاهد كمحاولة إلشراك 

) الباحث(على الجامعة ممارسة الدور المنوط بها هو البحث العلمي والنشر وتحول األستاذ مما فوت 
  .إلى إداري

 لفتح الباب امام ديمقراطية التعليم إلى فرض خيار الجزائر توجهت :1990-1980 الرابعةالمرحلة 
والنوعي في منظومة كل الجزائريين للتعلّم والتكوين وقيادة البالد، مما خلق نوع من التراكم الكمي 

 التكوين، حيث أصبحت المرافق والهياكل البيداغوجية واالجتماعية غير مستعدة الستقبال ذاك الكم
  .من الطلبة

وقد أدت هذه المشاكل وغيرها في بلورة وتهيئة الظروف لغليان اجتماعي ساق إلى انفجار مع نهاية 
قاللية الجامعة والمصادق عليه في سبتمبر الستهيدي م التالملفالثمانينيات، مما أسرع بإعداد 

، والذي جاء فيه ضرورة الرفع من المستوى الثقافي للجامعة، باإلضافة إلى التحكم في 1989
  .مشاكل التنظيم والتسيير التي تتخبط فيها الجامعة، مع تدعيم عالقات عالم الشغل بالبحث العلمي

ين المتواصل أو ما يسمى بالجامعة الليلية والتي كما أدت هذه االضطرابات إلى تأسيس جامعة التكو
ارا لتطوير مهاراتهم هتقدم التكوين والتربصات والمساعدات العلمية للعمال الذين ال يجدون الوقت ن

 بهدف التكوين عن بعد 19/05/1990المهنية، وقد تدعمت هذه الجامعة بإذاعة خاصة بها في 
  )2 (.وتفعيل التنشيط الثقافي

 البيداغوجية، والتي ربما مازلنا نعاني منها حتى اليوم، إشكاليات أكبر إحدىذه المرحلة ما شهدت ه
مط التكوين الذي كان مع وواقعه وهويته، من جهة، وبين نوهي حدوث أزمة بين حاجيات المجت

باللغة الفرنسية، من جهة أحرى، مما تسبب في حدوث خلل توافقي بين المخرجات ومتطلبات 

                                                 
  87 ص–  .مرجع سابق. مامري جميلة ) 1(

  جامعة التكوين المتواصل، :  الجزائر–.جريدة الجامعة الجديدة :  في –. خطوات في الطريق. محمد، دحو ) 2(
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 سياسة التعريب التي لم تؤت أكلها، ألسباب متعددة، والتي إتباعا دفع بقادة البالد إلى المجتمع، مم
  .أغلبها تاريخية

 التي بقيت مطروحة نقص الهياكل، ففي هذه اإلشكاليات من بين :2000-1990 الخامسةالمرحلة 
  .رس مدا9 معهد، و12 مراكز جامعية، 10 جامعة، و13المرحلة لم تكن في الجزائر إالّ 

 1983 المؤرخ في 544-83تعديل المرسوم التنفيذي رقم ) 1998في (وسجلت هذه المرحلة 
 حيث تم حملت المادة الثانية منه إلغاء نظام المعاهد ،المتضمن القانون األساسي النموذجي للجامعة

 وليس في والعودة إلى نظام الكليات، كمحاولة إلعادة االعتبار للدور الحضاري لألستاذ في التعليم
  .اإلدارة

، هو التركيز الكبير على العلوم التقنية الجزائريةوالمالحظ في كل هذه المراحل من تطور الجامعة 
فبحكم التوجه الوطني نحو القطاع . )1( واالجتماعية في التكوين الجامعياإلنسانية العلوم وإهمال

وقد كانت النظرة إلى أن العلوم الصناعي فإن الجامعة برمجت أن تكون مخرجاتها تقنية وعلمية، 
وال توجد بهم عالقة مع اآللة التي تصنع ... ال تخرج سوى األدباء والشعراء والفالسفةاإلنسانية
  .الثروة

 أصبحتبهذه النظرة تم تحويل الجامعة إلى مخابر وأجهزة ميكانيكية للتجارب وأما اإلنسانيات فقد 
م تخلفاً مركباً تقنياً وفنياً واجتماعياً، حيث جعلتنا هذه النظرة  وبها تعيش الجزائر اليو)2(من الكماليات

نعيش استالباً حضارياً وتعرية ثقافية امتدت ظلماتها إلى كل المجاالت، فجردنا نهضتنا الحضارية 
فالعلوم كما هو عند . والحس الناقد والرؤية المنهجية الواضحة" األفكار"من أدواتها الالزمة وهي 

، وبالتالي لم ندرك في مرحلة من تاريخنا أن  تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارةابن خلدون
  .والعقل الناقد الذي شكّل األرضية األولى لهاالتقنية لم تكن لوال تلك األفكار، والفلسفة 

. .التنوير، وحركة اللوثرية لم يكن لها أن تعرف هذه المادية المتطورة لوال الحركة -مثالً–فأوروبا 
 للبناء، ولم يكن لها كذلك لوال نظريات بيكون، ولوك، وكانط، ةوالتي شكّلت أدوات إيديولوجي

  ...وهيجل، وروسو وفولتير

  

  

  

                                                 
  .10 ص –) .1971سبتمبر  (4ع –.التعليم والثقافة : في . أحمد طالب اإلبراهيمي ) 1(

  181 ص – .مرجع سابق. محمد العربي ولد خليفة ) 2(
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II- المكتبة الجامعية  

في كثير من المؤلفات ال ونوعا رئيسيا من أنواع المكتبات األكاديمية،  تعتبر المكتبة الجامعية
نجاح أي  وتتحد في إعتبار أن ،ةالمكتبات األكاديميو بين المكتبات الجامعية نكاد نجد تفريقا واضحا
 وذلك بوضع سياسة محددة ، يتوقف على الهيئة المسؤولة عن إدارتها،مكتبة في تأدية مهمتها

  )1(. وضمن التوجيه من رئاسة الجامعة ومن القيادة،للمكتبة

  : تعريف المكتبة الجامعية-1

 بعد أن لوحظ تشتت الوثائق واألرصدة 19عية بالبروز مع نهاية القرن الـبدأت المكتبات الجام
 )2(الوثائقية في الكليات وأقسامها، فتم جمعها في مكتبة واحدة سميت بالمكتبة الجامعية أو األكاديمية

 المكتبة التي تخدم مجتمع األساتذة والطالب واإلدارات المختلفة"وتعرف المكتبة الجامعية على أنها 
  )3("في الجامعة والكليات، وتقوم بتهيئة وسائل المعرفة وتعميمها وتنظيمها لمجتمع المستفيدين منها

                                                 
 "بيـزاد المكتمـدونـة " : في- .!?)..بريستيج جامعي(مركز إشعاع حضاري أم ...المكتبات الجامعية.  تماضر ابراهيم) 1(
  : متاح في- .2008.01.21:  تاريخ اإلتاحة- .2007 جويلية -.

[En line] http://arablibrariannet.blogspot.com/2007/07/blog-post_1923.html  

(2) Serge, CACALY et all. Op.cit.- p.85 

دار غريـب للطباعـة     :  القاهرة   – .عمليةأسسها النظرية وتطبيقاتها ال   : إدارة المكتبات الجامعية    .  دياب حامد الشافعي     )3(
  .71 ص –.] .ن.د[والنشر، 

المكتبة عبارة عن مخزن للمؤن "

الفكرية، وفيها يتم تكوين الجانب 

  "العقلي للفرد

  1934بول أوتليه 
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تلك المكتبة أو مجموعات "إلى أن المكتبة الجامعية هي ) 1(عليـان ربحي مصطفىويشير 
ين المكتبات التي تنشئ وتمول وتدار من قبل الجامعات المكون من الطلبة والمدرسين واإلداري

  ".والعاملين في الجامعة وكذلك المجتمع المحلي

   وظيفة المكتبة الجامعية -2

ذلك بغية دعم عملية التعلم ولقد ألحقت المكتبات بالمؤسسات األكاديمية المختلفة منذ ظهورها 
تضم المكتبات الجامعية رصيدا متميزا من مصادر المعلومات يختلف و البحث العلميوالتدريس و

يشمل وأكثر تخصصا و العامة أو المكتبات الوطنية حيث يكون الرصيد أكثر عمقا عن المكتبات
بين مكتبات والتقنية المدرسة في الجامعة، مما يخلق نوعا من التشابه بينها ومختلف الفروع العلمية 

  )2(، رغم االختالف الموجود بينهماثالبح

  )3 (:تتميز المكتبات الجامعية عن بقية أنواع المكتبات بأنهاو
  .الخدمات المكتبية مع جميع المكتباتو مركز تبادل المعلومات -1
  .إلى اللغة المحليةو مركز لنقل التراث العالمي من -2
  . مركز لتدريب العاملين في حقل المكتبات-3
  .مصدر تطوير علم المكتبات نفسهو مركز إشعاع -4

نها تستمد وجودها من الجامعة تعتبر رسالة المكتبة الجامعية جزءا من رسالة الجامعة ألو
خدمة والبحث العلمي والتي تتركز أساسا في التعليم وبالتالي فإن أهدافها هي أهداف الجامعة وذاتها، 
التأهيل العلمي، كما أن لها وفلكل جامعة برامجها األكاديمية الخاصة في مجال التكوين  )4(المجتمع

عليا، باإلضافة إلى دورها الفعال في خدمة البيئة الدراسات الوبرامجها في مجال البحث العلمي 
بالنسبة لمجتمع المستفيدين من المكتبات الجامعية فهو يختلف عن و. المحيطة أو المجتمع المحلي

متجانسا على حد ما وبمستوى ومجتمع المكتبات األخرى من حيث كونه أكاديميا في الدرجة األولى 
  .)5(عال من الثقافة والعلم

  : تلخيص وظائف المكتبة الجامعية في البنود التالية وليل يمكن تحو

                                                 
 – .2001دار الفكر، :  عمان -. 2. ط- .مقدمة في علم المكتبات و المعلومات -. ربحي مصطفى عليان ، أمين النجداوي)1(

  42ص 
(2) Guinchot claire, Menou Michel. Op.cit .– p.250.  

  .77. ص. ابق مرجع س.شاهر ذيب أبو شريح) 3(

  .21.ص . مرجع سابق... دراسات في .  احمد بدر و محمد فتحي عبد الهادي)4(

  .51.ص. مرجع سابق. ربحي مصطفى عليان و أمين البخداوي) 5(
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تنمية المجموعات بما يضمن توفير مصادر المعلومات الالزمة لقيام الجامعة بمهامها في و بناء -1
  .التعليم والبحث

  . تنظيم المصادر والمجموعات من خالل الضبط والتحليل والحفظ والصيانة-2

ما يتضمنه ذلك من خدمات اإلعارة بأشكالها المختلفة والخدمات  تقديم الخدمات المكتبية، و-3
  .المرجعية واإلرشادية واإلعالمية والبيبليوغرافية والتصوير

اإلسهام وخارجه، والمكتبات الجامعية خاصة داخل البلد والتنسيق مع المكتبات عامة و التعاون -4
  )1 (.في إنجاح شبكة المعلومات الوطنية

الدوريات ووإصدار النشرات  )2(طباعتهاوير من خالل نشر البحوث القيمة التطوو البحث -5
  )3(.والبيبليوغرافيات التي تسهم في تيسير البحث العلمي

األكاديمي بقطاعاته كافة على حسن استخدام المكتبة ومصادرها و تكوين المجتمع الجامعي -6
من أجل تطوير العمل المكتبي وذلك  )4(إرشادية منظمةوخدماتها من خالل برامج تكوينية و

  .)5(ودفع األداء الوظيفي واإلعالمي والتوثيقي ودراسة احتياجات المستفيدين

مساعدة األساتذة في إعداد محاضراتهم، ودعم المقررات العلمية و خدمة المناهج التعليمية -7
  .)6 (.مساعدة الباحثين على القيام باألبحاث المبتكرةو

مساعدة والبحث العلمي، والدراسة والوسائل المساعدة على القراءة و تهيئة أفضل للشروط -8
  .الطالب على تحضير أبحاثهم التي يكلفون بالقيام بها

  )7(.الحلقات الدراسية في مجال المكتباتوالندوات و تنظيم المعارض -9

مات العمل على تنمية خدو توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة للحصول على المعلومات، -10
   )8 (.الطلبةوالمعلومات لتستجيب الحتياجات الباحثين 

                                                 
  .24.ص. مرجع سابق.  أحمد بدر و محمد فتحي عبد الهادي )1(

  .77.ص. مرجع سابق. شاهر ذيب أبو شريخ) 2(

  .52.ص. مرجع سابق. ين النجداوي ربحي مصطفى عليان و أم) 3(

  .52.ص.  نفس المرجع)4(

  .25.ص. نفس المرجع.  أحمد بدر و محمد فتحي عبد الهادي)5(

  77.ص. نفس المرجع. شاهر ذيب أبو شريخ) 6(

  .52.ص.نفس المرجع...  ربحي مصطفى عليان و أمين النجداوي )7(

.  توحيد اإلجراءات الفنية في المكتبات الجزائرية". التها و عناصر نجاحهاالمكتبات الجزائرية مشك."  عبد المالك بن السبتي )8(
 22. تنظيم قسم علم المكتبات بكلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية لجامعة الجزائر          . فعاليات الندوة الوطنية حول تسيير المكتبات     

  )166-153.ص.ص. (2004اإلجتماعية، منشورات كلية العلوم اإلنسانية و : جامعة الجزائر . 2003 ديسمبر 23و
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غياب السياسات في مجال والمالية ووتواجه المكتبات الجامعية عددا من المشكالت اإلدارية 
مشكلة تلف والخدمات المكتبية، وارتفاع تكاليف العمليات الفنية والتزويد، واإلختيار 

ين في المكتبة عن العاملين في مجال التدريس، مشكلة تمييز العاملوسرقتها، والمجموعات 
  )1(مشكلة إدخال التكنولوجيا إلى المكتبةو

البحث ال وتحقيق أهدافها في خدمة التدريس ولكي تتمكن المكتبة الجامعية من أداء وظيفتها و  
  .)2(: بد من عناصر أساسية في برنامج المكتبة الجامعية أهمها

  .الجامعيةتوفير ميزانية كافية للمكتبة  -1
 .التوعيةواإلرشاد والبحث ووجود مصادر المعلومات الالزمة للتعليم  -2
 .وجود الهيئة الوظيفية القادرة -3
 .تنظيم مواد المكتبة لإلستخدام -4
 .الدوليةو تكامل مصادر المكتبة مع مصادر المعلومات في شبكة المكتبات الوطنية أ -5
 .ع استخدام المكتبة متتالءمالتجهيزات التي والمساحة وتوافر المباني  -6
 .التعليمية للجامعةوتكامل سياسة المكتبة مع السياسات اإلدارية  -7
 .اإلدارة العليا للجامعةووجود عالقة إدارية سليمة بين المكتبة  -8
 .تنظيم مكتبي يتفق مع ظروف الجامعة األمو تشكيل أ -9
 .خدمات مرجعية متميزةوالقيام بخدمات معلومات  -10

  ة في ظل اإلنفجار الوثائقي والمعلوماتيكتبة الجامعيالوظيفة التعليمية للم* 

المعرفة تؤدي وظائف اساسية لنقل التراث العلمي وإذا كانت المكتبة تعرف بأنها فضاء للعلم 
 تتعدى هذه الوظيفة من خالل السماح لألشخاص  )P.Caspar" (كاسبار"لإلنسانية، فإنها اليوم حسب 

العلوم " بثوحفظ وتخزين وتجميع "المستجدات من خالل و مرافقة التغيراتوبتحقيق مستقبلهم 
 .)3(فالمعارو

البحثية، فليس هناك وإذا كانت الجامعة تضم أجهزة كثيرة تخدم األعراض التعليمية و‹‹ 
على الرغم من أن طرق و... البحثية للجامعة مثل المكتبة وجهاز أكثر ارتباطا بالبرامج األكاديمية 

                                                 
  .53.ص.نفس المرجع) 1(

  .36-32. ص.ص. مرجع سابق. أحمد بدر و محمد فتحي عبد الهادي) 2(

(3) Thys-clément, Françoise. La société de la connaissance : le paradoxe de l’évolution des missions des 
bibliothèques universitaires. BBF. Paris, t.46, n°6, 2001.p.60  

[En line] http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/frontoffice/2007/01/sommaire.xsp Consulté le 20.02.2006 
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من ومن جيل إلى جيل، إال أن كل جيل يستخدم المكتبة كوسيلة لتحقيق أهدافه، نظمه تتغير والتعليم 
  )1(››ثم تبقى المكتبة هي الحافظ األكبر للمعرفة

رسالة ) باعتبارها إحدى مكونات األجهزة التعليمية(حيث تؤدي المكتبات خاصة األكاديمية 
كاديمي ذلك ألن سرعة تغير متميزة تتمثل في استمرارية التعليم كسبيل لتطوير المجتمع األ

تخصصها يقتضي النظر إلى التعليم على أنه عملية وازدياد حجمها والمعارف والمعلومات 
  .)2(مستمرة

إلى أبعد من ذلك عندما يرى أن المكتبة بأنواعها المختلفة خاصة " أحمد بدر"يذهب الدكتور و
ير أنه يؤكد على أنها تكون أكثر كفاءة الجامعية والمدرسية يمكن أن تكون بذاتها مؤسسة تعليمية، غ

إنتاجية عندما تحاول أن تؤدي وظيفتها الرئيسية كأداة مكملة للعملية التعليمية في المدرسة وفعالية و
التكويني على جميع وعندما تكون جزءا ال يتجزأ من المنهج الدراسي وأو المعهد أو الجامعة، 

  .)3(المستويات التعليمية

في كتابه عن المكتبات الجامعية في الدول النامية على أن دور المكتبة " فا ندجيل"أكد ‹‹ كما 
أنه ال ينبغي أن تكون المكتبة مجرد مخازن للكتب، بل عليها أن تكون أداة واألساسي هو التعليم، 

ز قد ورد في تقرير إحدى الحلقات الدراسية أن مستوى التقدم في بلد ما يرتكو )4(››ديناميكية للتعليم 
بالدرجة األولى على مستوى التعليم العالي به، كما أن مستوى التعليم العالي يقوم أساسا على أداء 

مستوى الجامعات يعتمد إلى حد كبير على مستوى مكتباتها، حيث أصبحت والجامعات لدورها، 
تعليمي توثيق مجرد أداة لخدمة هدف وصيانة والعمليات الفنية التي يقوم بها المكتبيون من حفظ 

 أنه يمكن 1921عليه فقد أكدت لجنة المنح الجامعية اإلنجليزية منذ وليست هدفا في حد ذاتها و
األداء الجامعي عن طريق التعرف على كيفية اهتمامها وكفاءة الجامعة والحكم على طبيعة تطور 

 وظيفتها  فبدون المكتبات الجامعية ستتوقف الجامعة عن تأدية،هو المكتبةوبجهازها المركزي 
   )5(.البحثوكمركز للتعليم 

البحثية ومما سبق يمكن اعتبار المكتبة الجامعية جزءا ال يتجزء من العملية التعليمية 
للجامعة، فاإلسهام اإليجابي للمكتبة الجامعية في تعليم روادها كيفية اإلفادة من مقتنياتها إلى أقصى 

                                                 
  .21.ص .مرجع سابق.  أحمد بدر و محمد فتحي عبد الهادي)1(

دار غريب، :   القاهرة – .وعيةدراسات في النظرية واالرتباطات الموض: علم المعلومات  والمكتبات . أحمد أنور بدر )2(
  .140.ص. 1996

  .140. ص– .المرجع نفسه )3(

  22.ص. مرجع سابق.  أحمد بدر و محمد فتحي عبد الهادي)4(

  .23 و 22.ص.  نفس المرجع)5(
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لتعليمية للجامعة انطالقا من الفلسفة التعليمية حد ممكن من شأنه أن يساعد على تحقيق األهداف ا
يتم بوسائل متعددة ال تعتمد على المحاضرة وحدها ) Apprentissage(المتطورة التي قوامها أن التعلم

.. غيرها والرحالت الميدانية والزيارات والتجارب العملية وحلقات الدراسة وإنما على المكتبة و
بمعاونة أمناء والوسائل جميعها التي يرتادها الطالب ليتعلم بنفسه المكتبة الجامعية من بين هذه و

يبقى األستاذ كموجه يهيئ للطالب والمكتبة كيفية الوصول إلى المعلومات من مصادرها المختلفة، 
، بل هناك من يعتبر المكتبة مخبرا للتعليم في ظل تطور العلوم التربوية )1(.الموقف التعليمي

أصبح لها دور وفجار المعرفي حيث تعززت مكانة المكتبة في النظام التعليمي، اإلنوالتكنولوجية و
  )2 (: العوامل التي عززت هذا الدور فيتتمثل أهموأساسي تقوم به 

  .التأكد على دور المتعلم في العملية التعليمية -
  .تأثيرها على طرق اكتساب المعرفةوالفروق الفردية للمتعلم  -
  .يره على استخدام الوسائل التعليميةتأثواالتطور التكنولوجي  -
  .إثراء البرامج التعليمية -
 .تغير طرق التعليم -
 .الحاجة إلى المعلومات لإلندماج في المجتمع -
 )Loisir(التعلم بالتسلية  -

أساتذتها كيفية استخدام فهارس المكتبة وإن من وظائف المكتبة الجامعية تعليم طالب الجامعة 
نظام التصنيف المطبق واألدوات الببليوغرافية والمتخصصة و العامة كيفية اإلفادة من المراجعو

بالمكتبة، والتعرف على اإلنتاج الفكري ومصادر المعلومات في الموضوعات المتخصصة، فضال 
البحث و كالبحث على الخط المباشر أ(عن كيفية اإلفادة من نظم وقواعد المعلومات المحلية والعالمية 

، بل والتعرف على مواقع األنترنت المناسبة التي يدرسها الطالب في )المكتنزةفي األقراص الضوئية 
  .المراحل الجامعية المختلفة

فالجامعات  )3(ن العناصر األساسية لبرنامج تعليم استخدام المكتبة الجامعيةإن هذه المعرفة تكو
تحرص على أن العصرية اليوم ال تحرص أن يتعلم طالبها موضوعا متخصصا بذاته فحسب، بل 

الحقائق، أي أنها تحرص على تكوين وطرق الحصول على المعلومات ويتعلم الطالب كيفية البحث 
  .ات حتى بعد أن يتخرج من الجامعةزيادة كفاءته في البحث عن المعلوموشخصية الطالب العلمية 

                                                 
  36-31.ص. نفس المرجع) 1(

(2) BOUDERBANE , Azzedine. "La bibliothèque : un outil de rénovation pédagogique".  Madjalet El 
Maktabat wa El Maaloumat  vol 1, N°2 (Décembre 2002) p.27 et 28. (pp.27-30). 

  .39.ص. مرجع سابق. أحمد بدر و محمد فتحي عبد الهادي)3(
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  البحث العلميوالمكتبة الجامعية  -3

يعتبر البحث العلمي نشاطا أساسيا من نشاطات الجامعية حتى أنه يمكن القول بأن البحث 
العلمي يشكل الخاصية الرئيسية التي تميز الجامعة عن غيرها من مؤسسات التعليم العالي األخرى 

وعليه فإن توفر بحث علمي ذو . )1(توسيع المعرفة يعتبر من صميم عمل الجامعةوألن تعميق 
اجتماعية ذات نوعية من شأنها أن تساهم في إرساء تعليم وجامعية وسمح بضمان بيئة ثقافية جودة ي

فال يمكن للجامعة أن تضطلع بمسؤولياتها تجاه البحث العلمي من دون دور رائد . )2(جامعي فعال
قنية توللمكتبة الجامعية التي تعتبر بمثابة القلب النابض للجامعة، بما توفره من معلومات علمية 

ارتباطها أكثر من الكتبات األخرى بعملية البحث العلمي، وزمة إلجراء البحوث العلمية األكاديمية أل
  .)3(أن التعليم العالي هو نقطة بداية البحث العلمي الجادوخاصة 

  أهمية البحث العلمي: أوال

أسسه ال جدال في أن البحث في أي علم هو مظهر من مظاهر قوة هذا العلم يقوم ببناء 
هو الذي يوفر سبل التغلب على المشكالت والصعوبات التي قد ويدفع به إلى األمام، وترسيخها و

  .)4(يواجهها المشغلون بهذه العلوم في أنشطتهم المختلفة

السعي إلى زيادة معرفة الفرد في موقف معين أو إنه عمل «فإذا كان البحث بصفة عامة هو 
 حقيقة معينة أو تجلية قضية، أو حسم األمر في مشكلة من موضوعي يرمي إلى الوصول إلىوجاد 

األدلة التي يمكن دقيقا لجميع الشواهد وو شامال يتطلب تقصيا« فإنه  )5(»المشكالت المعرفة اإلنسانية
التحقق منها، التي تتصل بموضوع ما سعيا وراء استخالص العالقات والمبادئ والحقائق المتصلة 

   )6(»بذلك الموضوع 

                                                 
  .41.ص . مرجع سابق. أحمد الخطيب)1(

(2) Akyeampong,Daniel."L’enseignement supérieur et la recherche : défis et opportunités". L’enseignement 
au xx1e siècle : vision et actions (Conférence Mondiale sur l’enseignement supérieur. Paris. 5-9 octobre 
1998). Paris : UNESCO,1998. 

[En line] 
http://portal.unesco.org/education/fr/file_download.php/fb029a2df5882d32aea0fd7a3179d398recherche.pdf 
consulté le : 06.05.2005 

. 1998 ، 9.ع.ة جامعة قسنطين. مجلة العلوم اإلنسانية". المكتبة الجامعية و البحث العلمي في الجزائر." كمال بطوش   (3)
 .113 و 109.ص

  25.ص. 2002دار غريب ، : القاهرة . اتجاهات حديثة في المكتبات والمعلومات.  محمد فتحي عبد الهادي)4(

  .26.ص. نفس المرجع) 5(

  .52ص . مرجع سابق.  سامي سلطي عريفج )6(
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يؤكد حشمت و )1(»تفسير الظاهرةوالدراسة التي تهدف إلى فهم « :لك نجد من عرف البحث بأنهولذ
التي قد ويمكن القول بأن البحث هو الدراسة المنطقية المدققة المتأنية لمشكلة معينة، " قاسم أنه 

كن معرفته وغالبا ما تستعمل كلمة البحث للداللة على تتبع كل ما يم... تستغرق وقتا طويال نسبيا 
 المنهج العلمي في دراسة إتباع هو حشمت قاسم، فالمفهوم األول للبحث حسب )2(»عن موضوع ما
 اكتشافات جديدة كما هو أوالتوصل إلى ابتكارات وتخطي حدود المعرفة القائمة، وموضوع معين 

المفهوم الثاني ، أما االجتماعيةالحال في مجاالت العلوم البحثية والتطبيقية وبعض مجاالت العلوم 
فيهدف للخروج باستنتاجات جديدة اعتمادا على الحقائق معروفة فعال، كما هو الحال في الدراسات 

  .)3(غير أن كال النوعين يعتبر أساسيا بالنسبة لجميع مجاالت المعرفية البشرية. اإلنسانية بوجه عام

تضمنة في البحث، فالعملية الم" العملية"اصطالحيا فإننا نستخدم كلمة البحث للداللة على و
  )4 (.معتمدا عليهاومبادئه وتعني أن يكون بحثنا متفقا مع قواعد العلم 

الجهود المبذولة في سبيل اإلبداع ومجموعة العمليات « لذلك يصبح البحث العلمي هو و
تقدم المجتمع باإلضافة إلى وإنجاز اختراعات جديدة بغية تطوير معارف اإلنسان و االبتكارو
عليه نستنتج أن البحث العلمي هو السعي و )5(»تعمال هذا اإلنتاج المعرفي لتطبيقات جديدة اس

أن يتوصل إلى وعلى الباحث أن يصل في بحته إلى نتيجة وإلضافة الجديد إلى المعرفة البشرية، 
اث نطالقا في الدور الطليعي الذي تقوم به الجامعات في القيام باألبحاولذلك، و، )6(جديد مبتكر

العلمية في مختلف فروع المعرفة، فإن البرامج التعليمية في أغلب الجامعات اهتمت بالبحث العلمي 
خاصة في مراحل الدراسات، حيث يكلف الطالب الجامعي بعمل وفي مختلف المستويات األكاديمية، 

بحاث قيام األساتذة بإعداد األوأبحاث تحت إشراف األساتذة زيادة على المقررات الدراسية، 
مناهج البحث في برامج ودراية الطالب بطرق وأدى بالجامعات إلى اشتراط معرفة األكاديمية، مما 

  )7(:تصنف هذه البحوث األكاديمية على ثالثة أنواع و. برامج الدراسات العلياواألبحاث 

                                                 
. 2002 ، 4 و 3.، ع3السنة. 3000العربية لة مج". دور مكتبة الجامعة اللبنانية في البحث العلمي. " حسانة محي الدين )1(

  .ص

  .44ص . 1993دار غريب، : القاهرة . 2. ط . المكتبة والبحث.  حشمت قاسم )2(

  .44.ص. نفس المرجع) 3(

  .52.ص.مرجع سابق. سامي سلطي عريفج) 4(

 1.، ع4ج . )RIST(ية  مجلة المعلومات العلمية و التقن". البحث العلمي و واقعه في الجزائر."  كمال بطوش )5(
  .43.ص).1994(

  .138.ص.مرجع سابق.  حسانة محي الدين)6(

: القاهرة . 1.ط.  دليل الطالب في كتابة األبحاث و الرسائل العلمية: مناهج البحث العلمي .  عبد اهللا محمد الشريف)7(
  28-22ص ص .1996عصمي للنشر و التوزيع ، 
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صلية التي تكون سنوية أو فوتتمثل في التقرير أو المقالة أو البحث، و:  البحوث الجامعية -1
. يتم تحديد عناوينها عادة من طرف األستاذ المشرفويكلف بها الطالب من طرف األساتذة، 

  . هذا باإلضافة إلى البحوث أو المشاريع المقدمة للحصول على الشهادة الجامعية كالليسانس

: بحوث : أهمها وهي أكثر تخصصا من البحوث الجامعية و:  العليا الدراسات بحوث -2
  .لماجستير والدكتوراهاوالدبلوم 

وهي البحوث التي تقوم بها الجامعات مع مختلف :  البحوث األكاديمية المتخصصة -3
 بجانب القيام – البحوث التي يقوم بها األساتذة أوالمؤسسات المهتمة بالبحث العلمي، 

تنشر عادة هذه البحوث في و.  للمساهمة في األبحاث التي تقوم بها الجامعة-بالتدريس
  .الجمعيات المهنيةاالتحادات والمجاالت المتخصصة أو عن طريق ودوريات ال

  دور المكتبة الجامعية في خدمة البحث العلمي  :ثانيا

المنبع الرئيسي وال تزال من بين أهم مقومات البحث العلمي وإن المكتبات الجامعية كانت 
اعتبارها مصدرا والتقنية والعلمية الممون الرئيسي للباحث بالمعلومات ولتداول المعرفة البشرية، 

على دور المكتبة ) LEOB" (ليوب"يؤكد و. غير مباشر في تغذية البحوث العلمية األكاديمية
الجامعية في مساندة البحوث العلمية من خالل اإلكتشافات الحقيقية التي تتم داخلها أو تنطلق منها 

المكتبات الجامعية أقرب أنواع « على أن " بدرأحمد "كما يؤكد  )1(لتختبر في الميدان أو في المخبر
من هنا كانت الجمعيات المشتركة بينهما كما هو الحال في الواليات والمكتبات إلى مكتبات البحث، 

  )2(»المتحدة 

إن خدمات المكتبة ألغراض البحث العلمي لها عالقة مباشرة بخدمات المستفيدين من الطلبة 
ات الجامعية في خدمة أغراض البحث العلمي األكاديمي بمدى قدرتها يقاس نجاح المكتبوالباحثين، و

تتمثل اإلفادة من هذه الخدمات التي تقدمها و. خدمة الباحثينوالمعلومات وعلى توفير المراجع 
  )3 (:المكتبات الجامعية في المستويات الثالثة التالية

  .صيةمستوى الطالب الجامعي المبتدئ الذي يدرس مواد عامة غير تخص -1

يتركز اهتمامه ، حيث يدرس الطالب مواد متخصصة ومستوى الدراسة الجامعية المتقدمة -2
 .في مجال موضوعي معين، استعدادا لمرحلة البحث

                                                 
  113-109.ص ص. مرجع سابق. بحث العلمي في الجزائرالمكتبة الجامعية و ال.  كمال بطوش)1(

  .ص . مرجع سابق...دراسات في المكتبات األكاديمية.  أحمد بدر و محمد فتحي عبد الهادي)2(

  .230-229ص ص. مرجع سابق.. المكتبات الجامعية . أحمد بدر و محمد فتحي عبد الهادي) 3(
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الباحثون  العليا، وأعضاء هيئة التدريس ومستوى البحث، ويفيد منه طلبة الدراسات -3
 .قهاالجامعيون أو األكاديميون المهتمون بتنمية المعرفة أو تطبي

مع أعضاء اونيه ومع المسؤولين بالجامعة وعلى مديرية المكتبة الجامعية، بالتشاور مع معو
المصادر الالزمة لتحقيق كل مستوى من مستويات وتحديدا األولويات واألماكن وهيئة التدريس، 

  )1 (.المذكورة

لتي ذكرناها هو لعل اهتمام المكتبة الجامعية بخدمة أغراض البحث العلمي بمختلف أشكاله او
الذي أدى إلى اعتماد تقسيم آخر لشبكة المكتبات الجامعية، فباإلضافة إلى النمط التقليدي المبني على 
توزيع المكتبات إلى مكتبة مركزية يتمحور حولها عدد من المكتبات الفرعية الموزعة على الكليات أو 

مط يعتمد على تقسيم مجاالت اهتمام المعاهد أو األقسام التخصصية التي تضمها الجامعة، هناك ن
 إلى ثالثة االهتمامالجامعة إلى مجموعة من القطاعات الموضوعية المتجانسة، كتقسيم مجاالت 

قطاع العلوم و االجتماعيةقطاع العلوم والفنون، وهي قطاع اإلنسانيات وقطاعات موضوعية أساسية، 
كتبية بالجامعة على أساس المستفيدين، كأن تكون ، كما يمكن تنظيم مرافق الخدمات الم)2(التكنولوجياو

في واقع األمر فإن بنيان و. البحوثومكتبة للدراسات العليا ومكتبة أو أكثر لمرحلة ما قبل التدرج، 
  )3 (.شبكات المكتبات الجامعية غالبا ما يجمع بين أكثر من أساس واحد في نفس الوقت

التطوير بما تتضمنه من معطيات وركة التنمية إذا كانت المعلومات هي المحرك الرئيسي لحو
، )5(فإن من أهم مقومات نجاح البحث هو توافر المعلومات )4(الزمة لكل باحث حسب مجال تخصصه

ال و. تضع في خدمة البحثوتحفظ ولكي تكون هذه المعلومات في متناول الباحثين يجب أن تنظم و
تأثيرها على عملية وعلومات للباحث الجامعي، مصادر المن الوعي بأهمية توفر المعلومات وبد م

" دوبرانت"الوقت المنفق إلعداده، حيث كشفت نتائج الدراسة التي قام بها العالم والبحث 
)DOBRANT ( من الوقت % 44حول تحليل الهيكل الزمني للباحث في ميدان الكيمياء بأن 
في البحث 33,5% وار المعلومات  في اختي10,5% يخصصه الباحث في البحث عن المعلومات منها و
من الوقت المستغرق للبحث ) ½(أي أن ما يقارب النصف . الكشف عن المعلومات بشكل عامو

   )6 (.الكشف عن المعلوماتومخصص للبحث 
                                                 

  .230.ص.نفس المرجع) 1(

  .21.ص .قمرجع ساب.  حشمت قاسم)2(

  .21.ص. نفس المرجع) 3(

  44.ص.مرجع سابق... البحث العلمي و واقعه في الجزائر .  كمال بطوش)4(

  .138.ص.مرجع سابق.  حسانة محي الدين)5(

  .44.ص.المرجع السابق... البحث العلمي و واقعه في الجزائر . كمال بطوش) 6(
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. تقنيةوما توفره من معلومات علمية ومن هنا تبرز األهمية البالغة للمكتبات الجامعية و
ففيما يتعلق باألوعية التقليدية، فتعتمد . مة أغراض البحث العلميأنواعها في خدوبمختلف أشكالها 

  :المكتبات الجامعية في تغذية البحوث العلمية على مجموعة متنوعة من المطبوعات أهمها 

  .دوائر المعارف المتخصصةو القواميس - 1

  .عينة األدلة بمختلف أنواعها من أدلة االستعمال إلى األدلة المتخصصة في مجاالت م- 2

  . الببليوغرافيات لما لها أهمية في توجيه الباحثين- 3

البيانات المحددة وهي األوعية التي يتم الرجوع إليها التماسا للمعلومات السريعة و كتب الحقائق، -4
الخصائص الثابتة كالخصائص الجغرافية أو الخصائص و كالتجمعات اإلحصاءات الرسمية أ

  .ادالكيميائية للمووالفيزيائية 

  .كشافاتها لما تحتويه من معلومات حديثةو الدوريات -5

  خدمات المكتبة الجامعية -3

متنوعة بتعدد المصادر تخدم وأما عن الخدمات التي تقدمها المكتبة الجامعية، فهي متعددة 
  : أهمها ومختلف مستويات البحث العلمي 

  .خدمة اإلعارة -1

 .خدمة المراجع -2

 )1 (.لوراقياتالخدمات البيبليوغرافية أو ا -3

 .خدمات اإلحاطة الجارية بما فيها خدمة البث االنتقائي للمعلومات -4

 المباشر أو ما يعرف باالسترجاع باالتصالخدمة االتصال بقواعد البيانات سواء خدمة البحث  -5
 . أو خدمة االسترجاع بواسطة األقراص المكتنزة )On line(على الخط المباشر 

عاون مع معاهد الترجمة أو مكاتب الترجمة أو إيجاد خلية ترجمة سواء بالت )2(خدمة الترجمة -6
داخل المكتبة تسمح بتحويل األوعية الفكرية من لغتها األصلية على اللغة األكثر استعماال 

 )3 (.األكثر حداثةوداخل المكتبة الجامعية خاصة المؤلفات المهمة من التخصصات العلمية 

                                                 
  .237-230.ص.ص. مرجع سابق... معية المكتبات الجا. أحمد بدر و محمد فتحي عبد الهادي) 1(

  .250 و 246.ص.مرجع سابق. ربحي مصطفى عليان و أمين النجداوي) 2(

  .118 و 117.ص. مرجع سابق. المكتبة الجامعية و البحث العلمي في الجزائر. كمال بطوش) 3(



 الجامعة والمكتبة الجامعية               : الرابعل ـفصال

 
 

 157 

رات المكتبية التي تساعدهم على استخدام مقتنياتها استخداماً خدمة تدريب المستفيدين على المها -7
 )1 (.فعاال

 .خدمة استعمال الفهارس -8

صباغة النظام الداخلي للمكتبة وجعله ميثاق المكتبة مع ىالقارئ، بخق جو من التعامل  -9
 .المعياري

  المكتبة الجامعيةأداء فعالية  -4

لجامعي، يبقى رغم توفر اإلمكانيات والظروف إن فعالية أداء المكتبة الجامعية في الوسط ا
  :اآلتيةالضرورية البشرية والمادية منها، مرتبط بمدى ارتباطها وتحقيقها للعناصر 

  .بين المنهج الدراسي ومحتويات المكتبة" واضحة ودقيقة"مدى تطابق ووجود عالقة  -

ومات مدى تكامل محتويات المكتبة من مصادر المعلومات مع بقية أرصدة المعل -
 .للمكتبات الجامعية األخرى

 .التنظيم الفني التقليدي الصحيح لمصادر المعلومات -

 .مدى تكامل سياسة المكتبة مع سياسة الجامعة، والتوجه العام لسياسة البالد -

  عالقة الجامعة بالمكتبة الجامعية -5

 التي ية في المجتمع من أهم مؤسسات التنشئة االجتماع-الجزئيات إلىدون العودة -تعد الجامعة  
تهدف إلى تكييف الفرد واالندماج في البناء االجتماعي، فالطالب من خالل تواجده ودراسته بالجامعة 

 الحياةيحتك بالكثير من القيم والمعايير االجتماعية، مما يسمح بتكوين وتشكيل رؤية نحو 
)  المثل المسيطرة للمجتمع الكليإنتقال( مما يمكّنه بذلك من تحقيق االندماج األخالقي ،االجتماعية

  )2(.واإلندماج الفكري والمهني واالقتصادي

 تقود الكثير من أفراد أنمن بين المؤسسات العلمية والثقافية والسياسية التي يمكن لها وتعد كذلك 
 ولما كانت هذه المهمة أنها تمتاز بكثير من الحساسية.  تحقيق السياسة الوطنية للتنميةإلىالمجتمع 

 تتبناها السياسة الجامعية لضمان مخرجات جامعية أن التي يمكن تالسيناريوها إلىوالتعقيد بالنظر 
  .اإلستراتيجيةة بيداغوجية مؤثرة في هذه لتفي بالغرض، فإن المكتبة الجامعية تعد وسي

                                                 
  .74 ص – .مرجع سابق  –.دياب حامد الشافعي) 1(

(2) Charles, Fourrier . les institutions universitaire .– Paris : Edition presse universitaire, 1991 .– p19. 
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ولوج فالتكوين والتعليم مبني على توفر المعلومات وبالشكل المطلوب مع ضمان الوصول السريع وال
تراعي هذه الخصوصية، فتقوم بتوفير ، والتي ال يمكن الحصول عليها بوجود مكتبة إليهاالسهل 

  .المعلومات والوثائق الضرورية للمستفيدين

وال يمكن لمكتبة الجامعية أن تساهم في إنجاح السياسة الشاملة للتنمية إال إذا فقهت المنشأ األصلي 
  .قصد من الوجود بسهل الوصول إلى الهدفللجامعة، ولمنشئها هي، فمعرفة الم

" عالم األفكار وعالم األشياء"فالمكتبة الجامعية من عوامل نجاحها، مدى استطاعتها في التمييز بين 
من مصادر المعلومات ومختلف األوعية وبتعدد " األشياء"فالكثير من مرافق المعلومات تهتم بتجميع 
التي تخدم احتياجات المستفيدين " األفكار"حث عن تجميع أشكالها، في حين أغفلت واجبها في الب

  .منها

  :تحديات الجامعة والمكتبة الجامعية -6

تمتاز الحياة الطبيعية بالتغير والتحول المستمرين، ومن ثم فإن اآلليات التي دفعت بالجامعة الى 
عديدة ومختلفة، النشوء والتأسيس وإن لم تختلف في األصل فإنها تتجدد في صور وأشكال اخرى 

باعابارها متغيرا مستقالً تتأثر بالتحوالت التي تصيب المتغير التابع، " الجامعية"وبالتالي فإن المكتبة 
  .في أشكاله ووضعياته

واليوم لم يعد أبدا متخفيا، وال سراً على أحد من القول أن التحوالت العالمية تؤثر بشكل كبير في 
 استراتجيات أن البنية االقتصادية والتركيبة السياسية، مما يعني القول شبكة العالقات االجتماعية وفي

 تتماشى مع هذه التحوالت بمراعاة الخصوصية المحلية ألجل خلق نوع أن الجامعية البد المكتبات
  . في العملية التربويةاالنسجاممن 

  :ما يلي تحتل مكانة في أجندة المكتبات الجامعية، أنومن بين التحديات التي يجب 

 هذه امتالكإن التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم ليوم، ينبئ بأن  :التطور التكنولوجي -أ
وتكديسها يعد خطوة نحو السيطرة على ماديات الكون وآلياته، لكن دون أن نغفل عن " األشياء"

  .التي تتحكم في هذه األشياء" األفكار"امتالك 

 سعيها نحو نقل واستيعاب التكنولوجيا، ومن خالل النتائج إن دول الجنوب بصفة عامة من خالل
التي حققتها في الميدان تبين بوضوح ضبابية إستراتيجية السيطرة على هذه الحلول ) الهزيلة(

  .التكنولوجية من الناحية الكيفية خاصة

 أومات التواجد  عالوإظهار من وسائل بقاء البصمة أنوالمتتبع اليوم لدينامكية الحركة التغييرية يجد 
الوجود، هي بمدى امتالكنا للتكنولوجيا، فالمعلومة اليوم تبقى بعيدة عن أغراضها األصلية ما لم تكن 
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هناك تقنيات عالية يتم من خاللها الحصول على هذه المعلومة، فالوسيلة أصبحت هي المعلومة، 
 أي أنصحب المجتمع، باعتبار  التحول الذي يإلى تنظر أنوبالتالي فإنه من الواجب على المجتمع 

التواقة ألفراد المجتمع نحو تغير الواقع المعاش من الحالة المعروفة إلى " الحاجة"تغيير إنما ينبع من 
  .الحالة األحسن

إن المجتمعات الحديثة، عبارة عن تجمعات بشرية تشكّلت دون توحد المكان،  :العــولـمة -ب
 على حد تنبؤات ماك لوهان، لذا فمن التحديات المفروضة فالشبكات جعلت من العالم قرية صغيرة

على الجامعة والمكتبة الجامعية على حد سواء مواجهة االغتراب الثقافي لألمة، والعمل على تماسك 
  .ووحدة األفراد وانسجامهم داخل كيانات اجتماعية متجانسة تحقق التنوع المحمود والتقدم المنشود

 يكون أن محاولة خلق نموذج عالمي في التعامل بين البشر، على هيتها تعريفاالعولمة في أعم 
فمحاوالت رقمنة الكتب والمطبوع بصفة عامة وجعله متاحاً وميسراً ألي إنسان على هذه ! أمريكياً

" الحرب الحضارية"المؤشرات الدالة على هذه أن و! األرض، يدرك أن ما وراء الفعل أفعاالً أخرى
وإال كيف يمكن أن نفسر ه، ئالعالم بطريقة تسمح ألمريكا بالسيطرة على كل أجزا" قولبة"ترمي إلى 

اليوم السهولة التي يجدها أحدنا في الحصول على أي وثيقة أو معلومة حول المدنية الغربية، 
إن العولمة اليوم ! والصعوبة التي نجدها في الحصول على وثيقة أو معلومة عن الحضارة العربية

 بالنظر إلى هذه بيستوج الخفي هي محاولة إلى فرض تراث الغير على اآلخر، مما في جزئها
 المكتبة أن تعمل على حماية تراث األمة وخصوصيات األفراد الثقافية اوبوسيلتهالنظرة من الجامعة 

بات ، وبالتالي فإنه من الناحية الحضارية تكون المكت في ثقافة الغيروالقيمية من االنصهار واالندثار
  .لوطنية في قمة الدفاع عن الهوية والحفاظ على السيادة التاريخيةالجامعية إلى جانب المكتبات ا

وال تتسنى إتاحة هذه المعرفة وتأمين سيرها إالّ بتكاتف كل الجهود من مؤلفين وناشرين وسلطات 
   .ال تصطدم بأي من مشكالت هذه األطراف، ومحلية ورسمية

" عادية"االنفجار الوثائقي أو التزايد الكبير في اإلنتاج الفكري، هو حالة  :االنفـجار المـعرفي -ج
جعل والذي لسيرورة اإلنتاج الفكري المطبوع، ساد العالم بداية من منتصف القرن الخامس عشر، 

  .العالم في حالة من اإلشباع الثقافي والعلمي
 من حيث وفرة المعلومات والوثائق "غير عادية"ويعني من وجهة علم المكتبات والتوثيق الحالة 

  .وصعوبة التحكّم فيها والسيطرة عليها
  : وراء هذه الظاهرة، مايلي بوتعود األسبا

، له أسبابه التي جعلته ينفض اللوم على قلة المعلومات  المعلوماتي أو التراكم الوثائقيإن االنفجار
  : ما وسعنا أن نذكر من أسباب، وهي-هنا–والوثائق، وسنذكر 
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إختراع الطباعة بالحروف المتحركة مما سهل طباعة كميات كبيرة من المعلومات، وبالتالي  -
 .حدوث زخم وثائقي مفاجئ لم تكن المؤسسات التوثيقية والمعلوماتية مهيأة إلستقباله

توافر الورق ورواج صناعته، وتحرشه على مختلف أوعية المعلومات الكالسيكية مثل  -
ردي، الربما يوفره من حميمية وبساطة... ق، جلود الحيوانات، األلواح الطينيةأوراق الب. 

  .الثورة الصناعية وما حققته من قفزة في مجال التصنيع وتقدم صناعة اآللة -
وبصفة دائمة وملحة إلى توفر معلومات ووثائق تسد حاجتهم، ... حاجة األفراد والمنظمات  -

 ...جتماعية االقتصاديةسواء لتوظيفها في األعمال الشخصية أو اال

 .لبناء التنمية وتحقيق الرفاه.. حاجة المجتمعات إلى المعلومات  -
بإعتبار أن مسؤولية المكتبات في العصور القديمة والوسطى تناط في أغلب األحيان للعلماء،  -

 مما ساعد المكتبات دراية بعالم الكتب وما يرتبط بها،الباحثين، المثقفين أو الشخص الذي له 
 ).1( البحث عن الطرق والكيفيات المثلى في إنتاج المعلوماتفي

 ) 2( من حيث تركيبتهاةاألبجدية المناسبة والبسيطة لالتيني -

 .تطور قنوات اإلعالم واالتصاالت السلكية والالسلكية -
 .ظهور الحاسبات اإللكترونية واألجيال المتقدمة من الحاسوب الشخصي والمايكروي -
ادية وامتالك األوروبيين القدرة على مواجهة المشاكل التي كانت لها مالئمة الظروف االقتص -

 )3(.عالقة باستعمال تكنولوجيا الطباعة والتغلب عليها

االزدهار االقتصادي الذي كان تعيشه ألمانيا، فبمجرد إعالن االختراع وتسجيله تم تمويل  -
  .Johan Faust" جوهان فوست"المشروع مباشرة من طرف رجل األعمال 

إن ظاهرة االنفجار الوثائقي، جاءت كمرحلة تكنولوجية استدعتها الظروف المحيطة بها، وال يمكن 
أن ننظر إليها من نظرة أحادية سلبية، وإنما يجب النظر إليها أيضاً أنها كانت دافعا قوياً للتحول إلى 

ويمكن ". لرقمية والذكيةمجتمع النظم ا"أو " مجتمع المعلومات أو المعرفة"عالم جديد نسميه اليوم 
  :إدراج أهم ما أفرزته الظاهرة، مايلي

توجه أفراد المجتمع إلى اإلنتاج وإعادة اإلنتاج، بحكم أن إنتاج المعلومات مرتبط بمدى  -
  .تحقّق اإلشباع المعرفي

 .إنتشار المعلومات بالكم والكيف معا -
                                                 

 مريدة 3. ط-.دراسة في اإلعداد المهني والببليوجرافيا والمعلومات: المكتبات والمعلومات .  محمد فتحي، عبد الهادي)1(
  .20.  ص-.1998مكتبة الدار العربية للكتاب، :  القاهرة - .ومنقحة

 الدار -.خالد بن الصغير .  تعر- .1912-1865(تاريخ الطباعة في المغرب : مملكة الكتاب . عبد الرزاق فوزي )  2(

  88.ص - .1996مطبعة النجاح الجديدة، : البيضاء 
  .83. ص -.المرجع نفلسه) 3(
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ة، ونقص الموارد التي وقوع وحدات المعلومات بين إشكالية الحصول على الوثائق بوفر -
 .تسمح بذلك

 نظراً لما توفره من طاقة االفتراضيةالتوجه نحو النظم اإللكترونية والرقمية والمكتبات  -
 .تخزينية كبيرة

 )1(.خلق فرص تشغيل جديدة وعلى فتح أسواق جديدة -

 .إنتشار الكتب وبأعداد كبيرة لدى عدد من األفراد -
 . خاصة مع إنتشار الشبكات واالتصاالت عالية السرعةإنتشار الخدمات التعاونية والتكتالت -
 ).المباشر(بروز خدمات مكتبية جديدة كخدمة البث اإلنتقائي للمعلومات والبحث على الخط  -

، المقاالت والدوريات اإللكترونية والمشاركة في e-bookظهور وإنتشار الكتاب االلكتروني  -
 .المصادر من خالل الفهارس التعاونية

... ات كالفهرسة والتكشيف واالستخالصبعض المهام الكالسيكية في وحدات المعلومتقلّص  -
  .من خالل اإلستعانة بخدمة الفهرسة االستعادية وبرامج الذكاء االصطناعي

لوثائقي الذي عرفته البشرية خالل القرنين الماضيين جعل من بعد الندرة والقلة وبهذا فإن االنفجار ا
عل المكتبات الجامعية على الخصوص على المحك، فبالنظر إلى المهام كفاية وكثرة، وهو ما ج

المسندة إلى الجامعة كإحدى مؤسسات المجتمع وأعمدته وهي الوفاء لقيم المجتمع واالستجابة 
 على ضمان بـجد وإرادة وعزيـمةالحتياجات أفراده، يفرض على المكتبات الجامعية أن تعمل 

  .إليهالتي تبحث في إيجادها وتوفير أحسن السبل في الوصول ا" الوصفة المعرفية"سالمة 

ائي، فإنها اليوم  بالمعنى المادي الفيزيإليها الوصول صعبةكانت باألمس  إن المعلومة اليوم بقدر ما
 من الناحية الكيفية، وهذا ما دفع بمرافق المعلومات إلى رفع إليهاأصبحت الصعوبة في الوصول 

والذي يعد في " سبة، في الوقت المناسب، بالطريقة المناسبة وللشخص المناسبالمعلومة المنا"شعار 
 كمحاولة للسيطرة على رانجاناثانالذي طرحه " المعلومة لالستخدام"الحقيقة امتداد تاريخي لشعار 

  .الكم والتركيز على جمع وتنظيم ما يحتاجه المستفيد

منطق وتقديم خدماتها من المعلومات على ما يسمى فبعد أن كانت المكتبات الجامعية تتبع في تسيير 

  الذي يعتمد على االختيار المدروس والمتأني لمصادر المعلومات، وبالتالي فإن المستفيد الالنشر
يفكر أبداً في الجوانب العرضية التي ستحدثها هذه المعلومات والمنشورات، ولكن اليوم بعد أن 

 جذري المكتبة تكون قد تغيرت بشكل إستراتيجيةاضية، فإن  المعلومات عبارة عن ثنائية ريأصبحت

                                                 
  .83 ص - .ا����� ا���� . ��زي ��� ا��زاق ) 1(
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من خالل توفيرها لكم هائل من المعلومات الرقمية وااللكترونية مع ترك االختيار للمستفيد، وهو ما 
يطلق عليه بمنطق الخضم أو الزج la logique de flot.  

سؤوليتها في رعاية الثروة الفكرية  المكتبات الجامعية بمفلسفة المعلوماتي أعاد طرح االنفجارإن 
فالمعلومات الرقمية يجب أن ننظر إليها "المنهجية لإلطار والكادر الجامعي من جديد، واألرضية 

فهل تعد العمليات الهادفة إلى رقمنة . )1("وفق القيمة المضافة التي يمكن تحدثها على الطبعة الورقية
ي مستوى التحدي أم أنها، تسير في فلك التاريخ فقط تراث األمة خطوة ألن تكون هذه المكتبات ف

  .دون التأثير فيه من خالل االنهماك في جمع األشياء دون األفكار؟

  

  

إن وظيفة الجامعة ورسالتها في المجتمع الحديث لم تعد تلك التي في الماضي 
الرغم البعيد وحتى القريب من حيث الوسائل والطرق، ومن ثم فإن المجتمعات العربية ب

من إحساسها بهذا الدور تبقى مساهماتها وتحركاتها في صناعة العلم والمعرفة والتقدم 
ضعيفة تحتاج إلى دعم من كل النواحي، وبخاصة في ظل انتهاج الجامعات لمنهج 

كم  الذاكرة  بالوإثقالمبني على التكرار وتشجيع الحفظ " scolastiqueمدرسي "تعليمي 
الب في موقع سلبي، مع تفويت الفرصة له في اإلبداع قاء الطال بالكيف، وبالتالي ب

  .والمشاركة

  

                                                 

(1)  Laurent Jonchère . Des livres électroniques pour les étudiants une action de l’Université numérique .– 
BBF, Paris, t. 52, no 6 2007 .– p 28-33 

[En line] http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/pdf/bbf-2007-6/bbf-2007-06-0028-005.pdf  consulté le 15.06.2007 
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تعتمد المجتمعات التي تتوق إلى الريادة والتفوق، على التربية والتعليم من خالل            
والجامعات، حيث تكون هذه المؤسـسات القلـب        والمعاهد  تربوية كالمدارس   مؤسسات  

  . الذي تقوم عليه التنمية بمفهومها الشاملاألساسيالنابض والمحور 
 والكفاءات تكون نهضة المجتمع، ابتـداء مـن         المنتجات البشرية تلك  فمن خالل   

        والحمولـة  تشكيل المنظومة القيمية العلمية     توفير المنظومة الفكرية التي تكونه، ومن ثم
  .التي تسري على محورها المشروعات التنمويةالحضارية 

تمارس مؤسسات الجامعة مهمـة الحفـظ التـاريخي         فباإلضافة إلى هذه المهام،     
لى خبرة ونضال األجيال من العلماء والباحثين، وايصال حلقة العلم          وممارسة الشهود ع  

  .والمعرفة بين مختلف األجيال المتعاقبة
وسنتطرق في هذا الفصل إلى حيثيات الدراسة الميدانية، او الرقمنة في المكتبـة             

 الدراسة، ثـم إلـى تقـديم        عينة حيث سنتطرق إلى تقديم      الجامعية بن يوسف بن خدة،    
  .ات الرقمنة في المكتبة، ثم في األخير إلى تبيان نتائج الدراسة وآفاقهاوعرض مبادر
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I-تقديم عينة الدراسة   

I-1-) 1()جامعة الجزائر(:  

على إمتداد تاريخ الجزائر المعاصر،      جامعة الجزائر حصنا عتيدا وقلعة راسخة للعلم والمعرفة          تمثل
ين أدفتها الكثير من شواهد التاريخ عامـة،        فقد كانت شعلة منذ فجر القرن العشرين، وحوت بذلك ب         

واتاحـة المعرفـة، وتـسهيل      تكوين  وشواهد على اإلنسان الجزائري، وهي اليوم تضطلع بمهام ال        
الموظفين واألساتذة و الكوادر والباحثين فـي كـل         الوصول إلى المعلومة لكل شرائح محيطها، من        

   )13أنظر الجدول رقم (.لعلومجاالت ام

بعد سلسلة من الخطوات التي كانت      )  ديسمبر   30قانون   ( 1909 جامعة الجزائر سنة     لقد تم إنشاء  
مدرسـة الطـب    :  الذي تولى إنشاء أربعة مدارس مختصة هـي        1879 ديسمبر   20بدايتها قانون   

  .والصيدلة، ومدرسة العلوم، ومدرسة اآلداب والعلوم اإلنسانية ومدرسة الحقوق 

الستعمارية تطورات نوعية وهيكلية متنوعة ومتعددة لكنها كانـت         عرفت هذه الجامعة في الفترة ا       
بعد االستقالل تمثلت مهمتها فـي التكـوين وتخـريج           ،هداف االستعمارية تصب كلها في خدمة األ    

اإلطارات التي كانت البالد في حاجة إليها، وعرفت خالل هذه المرحلة أيضا العديد من التحـوالت                
  .كل اليوم قطبا من أقطاب العلوم والمعرفة في الجزائروهي تش. التنظيمية والهيكلية

  .االحتالل الفرنسيخالل : المرحلة األولى

  :بدأت جامعة الجزائر من الناحية الهيكلية بأربعة مدارس، هي كالتالي

  :العلوم الطبيةمدرسة  -1

وكان  1833 بدأت نشاطها سنة  . هي أول مدرسة أنشئت في العهد االستعماري على أرض الجزائر         
، حيـث    وذلك في مستشفى مصطفى باشا بالعاصـمة        يشرف على التدريس فيها أساتذة عسكريون،     

  .MONTPELIER بمونبولييه  بدأت هذه المدرسة في البداية تحت وصاية كلية الطب الفرنسية

كانت الدروس في البداية توجه إلى الطلبة األوروبيين فقط إال أن مذكرة لوزير الحـرب صـادرة                 
  . والجزائريين المسلمين واليهود فيها  سمحت بقبول الطلبة األتراك1833 جوان 10 بتاريخ

الفزيولوجيا الوصفية،   األولى تقتصر على علم التشريح و      كانت هذه الدروس في هذه المرحلة مرحلة      
  . بقرار من الجنرال كلوزيل1835 ذلك أوقفت الدراسة بها في سنة عوم

 على قرار يقضي بإعادة فتحها، وفعال تم  دي للجزائر العاصمة صوت المجلس البل 1854وفي عام 
  .1859 غير أنها لم تبدأ نشاطها الفعلي إال 1857 أوت 04فتحها رسميا بمرسوم مؤرخ في 

                                            

   dz.alger-univ.www://http. موقع جامعة الجزائر) 1(
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 المنشئ للمدارس العليا بالجزائر، تحولت المدرسة إلى 1879-12-20وبموجب القانون المؤرخ في 
 تحولت إلـى كليـة      1909-12-30ب القانون المؤرخ في      و بموج   مدرسة عليا للطب والصيدلة،   

  .للطب والصيدلة تابعة لجامعة الجزائر

  :مدرسة اآلداب  -2 

االختصاص في الدراسات الشرقية، بعدما كانت مختصة فـي           حول ميدان المدرسة إلى      1905في  
، لتتحول إلى كلية    1905 في سنة    المؤتمر الثامن للمستشرقين  تم عقد   حيث  . دراسة العلوم التاريخية  

وبفضل نشاطها المكثف، تم    ،  1909-12-30القانون المؤرخ في    بموجب  . 1909اآلداب مع بداية    
بالتدريج إنشاء مؤسسات تابعة أو غير تابعة لجامعات فرنسية مثل مدرسة األساتذة لبوزريعة التـي               

ـ  1900، ثم مدرسة التجارة التي أسـست سـنة          1900برزت إلى الوجود في سنة       ضا ومعهـد    أي
  .1905الدراسات الزراعية الذي أنشئ سنة 

  ):الحقوق(العلوم القانونية مدرسة  -3

 وذلك العتبارات تاريخيـة مرتبطـة بـالفترة         1857تم االهتمام بدروس القانون ابتداء من عام ،         
االستعمارية بسبب حاجة اإلدارة الفرنسية إلى معرفة القوانين والنظم التي يخـضع لهـا المجتمـع                

كانت في البداية مجرد ملحقة بالقصبة تشرف على برنامج األهلية وتحـضير الطلبـة              . لجزائري  ا
المتحان البكالوريا وشهادة الكفاءة في الحقوق، وكان هناك أصال مشروع قانون أعده أحـد أسـاتذة      

 و لكن لم يـر  1876 و1833 في الفترة ما بين PAUL BEERT تالجامعة الفرنسية وهو بول بير
 الذي سمح بإعطاء دروس في الحقوق وإنـشاء         1879-12-12ر ،ثم تمت الموافقة على قانون       النو

  .هذه المدرسة للحقوق 

وبعد سنوات شرعت في إعطاء دروس على مستوى الليسانس و لكن كان علـى الطلبـة إجـراء                  
أو ) AIX  EN PROVENCE ( االمتحانات بإحدى الكليات الفرنسية وال سيما في ايكس أون بروفنس

  ). MONTPELLIER( مونبولييه 

 تم الترخيص لمدرسة الحقـوق بـالجزائر بـإجراء         1885-12-05وبموجب القانون المؤرخ في      
وقد اهتمت هذه المدرسة بالقـانون اإلسـالمي و القـانون           . امتحانات الليسانس لطالبها بالجزائر     

 وبموجـب القـانون      .ية شرعت في إصدار شهادة في الدراسات التشريع       1889وفي سنة   . العرفي
 تم تحويلها إلى كلية الحقوق، وبقيت على هذا النمط إلى غايـة عـام               1909-12-30المؤرخ في   

 إلى كليـة الحقـوق والعلـوم         1957-08-26، حيث تحولت، بموجب مرسوم مؤرخ في        1957
  . االقتصادية بالجزائر
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  :مدرسة العلوم  -4

، حيث تولت 1880 نشاطاتها البحثية ابتداء من عام  وتم الشروع في1868أنشئت هذه المدرسة عام 
ونظـرا  . تدريس علوم الجيولوجيا والكيمياء وعلم النبات، ولعبت دورا بارزا في تطوير الزراعة              

-30لنقص إمكاناتها فإنها كانت مضطرة للتعاون مع مدرسة الطب، وبموجب القانون المؤرخ فـي      
  .زائر  تم تحويلها إلى كلية للعلوم بالج12-1909

باإلضافة إلى هذه المدارس التي تحولت فيما بعد إلى كليات فإن هذا العهد عرف أيضا إنشاء عـدة              
  : معاهد ومخابر متعددة أصبحت كلها تابعة إلى الجامعة فيما بعد، وهي

  1845 معهد البيوتقني و البيومتري المنشأ عام -1
  1923 معهد النظافة والطب لما وراء البحار المنشأ عام -2
   1931 معهد األرصاد الجوية وفيزياء الكواكب المنشأ عام -3
  1937-07-20 معهد البحوث الصحراوية المنشأ بموجب المرسوم المؤرخ في-4
   1942-07-11 معهد التعمير المنشأ بموجب المرسوم المؤرخ في -5
   1944-04-24 معهد التربية البدنية والرياضية المنشأ بموجب المرسوم المؤرخ في -أ
   1946 المعهد العالي للدراسات اإلسالمية المنشأ عام -6
   1949 معهد العلوم السياسية المنشأ عام -7
   بموجب المرسوم المؤرخ في   معهد الدراسات الفلسفية المنشأ-8

05-05-1952   
   1956-03-31 معهد اإلثنولوجيا المنشأ بموجب المرسوم المؤرخ في -9
I- 1956وية المنشأ عام معهد الدراسات النو   

        1957معهد التحضير لألعمال عام -10

من خالل هذا العرض السريع يتضح أن التعليم العالي في عهد االستعمار كـان مـسخرا لخدمـة                  
 ويهدف أساسا إلى فرنسة التعليم في الجزائر وربطـه مباشـرة             السياسة و الحاجيات االستعمارية،   
  .منذ األيام األولى من االستعمار بالجامعة الفرنسية األم وذلك 

  :مرحلة االستقالل وما بعدها: المرحلة الثانية

 إلى يومنا هذا تطورت الجامعة بوتيرة سريعة،ال سما بعـد إصـالح             1962منذ االستقالل في سنة     
 ، فمنذ تلك السنة تطورت الجامعة تنظيميا وهيكليا مـن خـالل عـدة      1971التعليم العالي في سنة     

  :  نلخصها فيما يلي ةمراحل مهم
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   :1971 إلى 1962من  -1

لقد ظلت الجامعة في هذه المرحلة تسير على النمط الموروث عن العهد االستعماري و لم يتغير إال                 
اإلشراف افداري الذي أصبح في يد الجزائريين أما الجوانب األكاديمية و العلمية فقد ظلت مـشابهة                

  . .رات طفيفة غير جوهريةلما كان موجودا من قبل ما عدا تغيي

   :1974 إلى 1977من  -2

إدخال إصالح التعليم العالي والتعليم اإلجباري للغة الوطنية في كل االختصاصات وبداية التعريـب              
الكامل لبعض الشعب من العلوم االجتماعية واإلنسانية بداية بالتاريخ و الفلسفة قبل أن يـشمل كـل                 

  العلوم اإلنسانية 

   :1978لى  إ1974من  -3

 24(  الجزائـر   و حل كلية العلوم لجامعـة ) 1974 أبريل 25( إنشاء جامعة العلوم و التكنولوجيا     
   ).1978سبتمبر 

   :1984 إلى 1978من  -4

ـ          غلب اختصاص العلوم االجتماعية واإلنسانية      اعلى جامعة الجزائر بعد انفصال كلية العلـوم عنه
  .ا في باب الزواروإلحاقها بجامعة العلوم و التكنولوجي

 تم جمع المعاهد القديمة للعلوم الطبية و جراحة األسنان و الصيدلة في المعهـد               1984وفي سبتمبر   
  .الوطني العالي للعلوم الطبية الذي أصبح مستقال عن الجامعة

   :1999 إلى 1984 من -5

  : معهدا هي14 تحتوي على   نظام المعاهد حيث أصبحت الجامعة تم تكريس
  )الحقوق ( لعلوم القانونية واإلدارية معهد ا -
  معهد العلوم االقتصادية  -
  معهد اللغات األجنبية -
  معهد اللغة العربية وآدابها -
  معهد علم االجتماع  -
  معهد علم النفس و علوم التربية  -
  معهد الترجمة  -
  معهد التاريخ -
  معهد الفلسفة  -
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  معهد العلوم السياسية والعالقات الدولية  -
  م واالتصال معهد علوم اإلعال -
  معهد علم المكتبات والتوثيق  -

  : إلى يومنا هذا 1999 من  -6

 382/98  بموجب مرسوم تنفيذي جديد يحمل رقـم       (1999تمت العودة إلى نظام الكليات في سنة        
  :، وصار عدد هذه الكليا سبعا هي)  الخاص بتنظيم وتسيير الجامعة84-209معد للمرسوم 

  كلية الحقوق  -

  قتصادية وعلوم التسيير كلية العلوم اال -

  كلية العلوم السياسية واإلعالم  -

  كلية اآلداب و اللغات  -

  كلية العلوم الطبية  -

  كلية العلوم اإلسالمية -

  كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية  -

  . معهد اآلثار، و معهد التربية البدنية و الرياضية و تم مؤخرا إنشاء معهدين جديدين هما 

  : الجامعة على مصالح مشتركة تستفيد منها الكليات والمعاهد هي   تشتملوباإلضافة إلى ذلك

  ) بالجامعة المركزية( المركزية  المكتبة الجامعية -

  )بالجامعة المركزية(مركز الحسابات  -

    )بوزريعة ( مركز الطباعة و السمعي البصري -

 )بالجامعة المركزية (مركز التعليم المكثف للغات -
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I-2- بن يوسف بن خدة(عية المركزية المكتبة الجام(  

جافياً مـن الموضـوعية إذا لـم    قد يكون الحديث عن الجامعة، ورسالتها السامية في إعداد النخبة،         
من خالل توفير و باألحرى التطرق إلى المكتبة، التي تترجم في طياتها المنهاج البيداغوجي          أنتحدث  

  .مصادر المعلومات والمعرفة

I-2-1-تقديم المكتبة :  

حريصة ليس فقط على اقتناء هذه المصادر، بل تتعداه إلى وظائف           ليه فإن المكتبة    وكما هو متفق ع   
هذه األعمال التـي تكـون   سامية من خالل الجمع والمعالجة والتخزين والبث وتيسير االسترجاع، و   

داء، ولكن يمكن    تحتاج إلى جهد ومهارة في األ       ولكنها ،يها القارئ علبة السوداء للمكتبة، ال يطّلع عل     ال
   dz.alger-univ.bu-ser://httpالحصول على الكثير من الخدمات والمعلومات من موقع المكتبة 

  

  يبين صفحة موقع المكتبة الجامعية المركزية لجامعة الجزائر): 08(الشكل رقم 
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 والعالم  إفريقيالمركزية، فإننا نجدها من أقدم المكتبات في        وإذا تطرقنا إلى المكتبة الجامعية ا     
بمقتضى المرسوم المتعلق بالتعليم العـالي       1909 ديسمبر   30العربي، حيث يعود منشأها رسميا إلى       

  .1879 ديسمبر 20في الجزائر المؤرخ في 
 وتـتقمص   تمتاز المكتبة الجامعية المركزية، من الناحية التنظيمية والحضارية أنها تمارس         

أنظـر   (بالنظر إلى الرصيد ذو الـصبغة التاريخيـة        من ناحية الحفظ،     بعض مهام المكتبة الوطنية   
جـزءا مـن    ، ومساهمتها في حفظ     باعتبارها مركزاً لكافة أقسام جامعة الجزائر     و،  )14 الجدول رقم 

 والطلبـة   ذاكرة األمة من خالل العمل على تسجيل الشهود الحضاري العلمي للبـاحثين واألسـاتذة             
  .التالي المسجلين بالمكتبة في قسم ما بعد التدرج) 13الجدول رقم ( حيث يوضح الجدول ..والعلماء

 إحصائيات المسجلين بالمكتبة فيما بعد التدرج) 13(الجدول رقم 

 العدد الرتبة  العدد  المستوى

 220 3 الدائمون األساتذة 238 2  الماجستير

 556 2 والمؤقتون لمشاركوناألساتذة ا 30  الدولة دكتوراه

 201 10  المجموع 786  جديد دكتوراه نظام

   692 3  المتخصصة الشهادة الطبية

   255  المتخصصة شهادة ما بعد التدرج

   200 3  للمحاماة شهادة الكفاءة المهنية

   201 10  المجموع

  
  )1 (.الجامعية المركزيةالمكتبة رصيد ) 14(الجدول رقم 

  لمقتنياتعدد  ا  السنة
 22.410 كتاب ودورية، و   17.900مجلد منها    40.000  1888

  أطروحة وأدب جامعي
  :  مجلد، منها179.680  1909-1910

  . كتاب ودورية54.877 -
   أطروحة وأدب جامعي124.803 -

  : مجلد، منها233.394 1919
  . كتاب ودورية73.606 -

                                            
(1) République Française. Université d’Alger : Cinquantenaire 1909-1959 .– Alger : Recteur de l’académie 
d’Alger, 1959 .– 221. 
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  . أطروحة وأدب جامعي159.788 -
  :مجلد، منها 352.307  1938-1939

  .كتاب ودورية 138.168 -
  . أطروحة وأدب جامعي214.139 -

  : مجلد، منها486.361  1957-1958
  . كتاب ودورية242.770 -
  . أطروحة وأدب جامعي243.591 -

  مجلد 500.000  1959
   دورية1275

  ) مقعد500 (²م5560  المساحة
  )مليون نسخة (² م3865  المخزن 
  . باللغة العربيةفهارس الوثائق -  الفهارس

  فهارس الوثائق باللغة األجنبية -
  فهارس الكتب -
  الدوريات -
  األطروحات -
  . واالجتماعيةاإلنسانيةفهارس األدب والعلوم  -
  فهارس العلوم الطبية والعلوم الدقيقة -
  

  .مدخل بالمؤلفين  لالمداخ
  .العناوين
  .المواضيع

  75  الموظفون

  
I-2-2-  1662حرق المكتبة الجامعية في  

أن تُشعل النيران في جنباتها، والتي لم تكن         1962 يكن أحداً يتصور في السابع من جوان         لم
د الذي حمله االحتالل لهذا البلد، وسعيه الدائم لعرقلة كل محـاوالت            سوى تعبيراً صريحاً على الكي    

  . من قيم األمةدالمستنالنهوض 
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كما ألحق  ) 07ر بالتفصيل الملحق رقم     أنظ( كتاب   300.000 أكثر من    إلى إتالف فقد أدى هذا الجرم     
  .أضرارا مادية معتبرة بالمخازن وقاعات المطالعة

، تم إنشاء اللجنة الدوليـة إلعـادة بنـاء المكتبـة            1962للبالد في   ) السياسية(بعد استرجاع السيادة    
ة  تنمية رصيدها، معتمد   وإعادةالجامعية، والتي انصب جدول أعمالها على جمع رصيد من الوثائق           

  .على الهبات والهدايا من طرف المنظمات الحكومية والدوليةفي ذلك 
 أفريـل   12تاح وتدشين المكتبة الجامعية رسميا  فـي         تم افت سنوات من الجهد والبذل     ) 6(وبعد ست   

 التي تقع فـي     والتخصصاتلتعمل على إعادة تشكيل المجموعات وفق البرنامج البيداغوجي         ،  1968
  .محيط جامعة الجزائر

، األلفيـة ية مـع بدايـة      ألوقد توالت الجهود في تطوير خدمات المكتبة ووسائلها، فكانت عملية الت          
والشروع في استثمار اتاحات اإلعالم اآللي تماشيا مع النمو المتزايد لعدد القراء من جهـة، والـى                 

  .ية والمعلوماتية من جهة ثانيةقائثتطور الحاجيات الو

I-2-3- ة المركزية  المكتبة الجامعيمهام  

  : كما يلي)1(بصفة عامةأهداف المكتبة الجامعية يمكن إجمال 
  .اقتراح برامج اقتناء المراجع والتوثيق الجامعي باالتصال مع مكتبات الكليات والمعاهد -
 .مسك بطاقية الرسائل والمذكرات لما بعد التدرج -
 .معالجة والترتيبتنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة المركزية باستعمال أحدث الطرق لل -
 .مساعدة مسؤولي مكتبات الكليات والمعاهد في تسيير الهياكل الموضوعة تحت سلطتهم -
 .صيانة الرصيد الوثائقي للمكتبة المركزية والتحيين المسامر لعملية الجرد -
 .الوثائقي من قبل الطلبة واألساتذة وضع الشروط المالئمة الستعمال الرصيد -
 .  في بحوثهم الببليوغرافيةمساعدة الطلبة واألساتذة -

وبالنظر إلى هذه المهام تبدو أنها ذات صبغة عامة، لم تعطي للدور الجديد والبيئة الجديدة اعتبـاراً                 
  :وبالتالي فإنه يمكن إجمال هذه المهام او األهداف كما يلي، مهماً وصريحاً، إالّ ما جاء ضمنياً

والسياسة التوثيقية للجامعة والتعليم العالي المشاركة في وضع سياسة توثيقية منسجمة تتماشى        -
  . في وضع السياسة الوطنية للمعلوماتوالبحث العلمي والمساهمة

السهر على تطبيق قرارات المجلس اإلداري للجامعة والمجلس العلمي للجامعـة والمجـالس              -
 .العلمية للكليات فيما يخص السياسة  التوثيقية للجامعة

                                            
، المتضمن تحديد التنظيم اإلداري لمديرية 2004 أوت 24 هـ الموافق لـ1425 رجب 08القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ) 1(

  06 أنظر الملحق رقم –.ة والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركةالجامعة والكلي
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ل ووضع سياسة عامة لالقتناء بمختلـف أنواعـه لتزويـدها            والسالس حفظ األرصدة ضمان   -
الجامعية التي لها نفس األهداف مهما كان نظامها خاصة وإثرائها والتعامل مع كل المؤسسات  
 .المشاركة في تشكيل الفهارس المشتركة

مة في معرفة األرصدة والمجموعات والسالسل التابعة لمكتبات الجامعة وذلك بإعـداد         المساه -
الفهارس والمكنز العام للفهـارس     االنتقائية والمتخصصة والنشرات التحليلية و    ليوغرافيات  البب

 .واإلحصائيات
المشاركة في إنشاء شبكات اإلعالم العلمي والتقني ووضع أسس بنوك المعلومات، مع إنشاء              -

  .ومتابعة صفحة الواب الخاصة بالمكتبات في إطار موقع الجامعة
 . بالمكتباتلالتصالات الحديثة ميم التقنيعاستعمال وت -
 .وضع سياسة المكتبة االفتراضية -
 .للجامعةوضع سياسة محكمة لحفظ التراث الوثائقي  -
 .المساهمة في عملية تألية الفهارس العامة للمكتبات والفهرس العام الموحد -
 مول بهـا  ع وطرق التسيير بما يوافق المواصفات الم      والتقنيات اإلجراءاتالسهر على توحيد     -

 .دوليا
 واألجنبية المختصة قصد    الوطنيةالمبادرة في سياسة التعاون والتبادل للوثائث مع المؤسسات          -

 .لعلمي والتقني ااإلعالمتكوين شبكة 
 المكتبات وتوجيههم، ومساعدة القراء عموماً على       مستعمليتحديد الوسائل الرامية إلى إعالم       -

 . الوثائق واستعمالها  وتسهيل الوصول إليهامعرفة األدوات التي تسمح بالوصول األمثل إلى
 .ضمان نشاطات علمية ثقافية -
شاملة السياسة  الصدر عنها في إطار     الذي ي فظ اإلنتاج الفكري    السهر على ضبط وحصر، وح     -

 .  اإلنتاج الفكري للجامعةلحفظ
 . المكتباتعمالضمان التكوين و التأهيل لفائدة  -
مراحلها، خاصة الفهارس التي تعد اللبنة المنهجية السليمة العمل على إتمام عملية األتمتة بكل     -

 .الواجب تحقيقها قبل اللجوء إلى عمليات الرقمنة والمكتبات االفتراضية
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  الهيكل التنظيمي للمكتبة الجامعية لجامعة الجزائر: )09(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .لية للمكتبةوثيقة داخ: المصدر
  
I-2-4- مصالح المكتبة:  
  : مصلحة االقتناءات����

االقتناءات في حقيقة األمر هي الترجمة الموضوعية لسياسة المكتبة في توفير الوثيقة أو المعلومـة               
، وهذه السياسة تكون متوافقة مع العديد مـن المتغيـرات التـي    )17أنظر الجدول رقم    (للمستفيدين

 الوطني للمعلومات، فهذه المقتنيات يستحسن أن تتوافق بدرجة عالية مع           تصب في ما يسمى بالنظام    
  .المناهج البيداغوجية المدرسة في الجامعة، حتى تكون هناك استفادة وترجمة حقيقية للحاجيات

 279-03المادة الرابعة من المرسوم رقم      ما حملته   الل  خ إلى أهمية هذه المصلحة من       اإلشارةيمكن  
  :حيث أشارت إلى مهمتين أساسيتين، وهماالسالف الذكر، 

  .إعداد القوائم والجرد مع الضبط المستمر لها •
 .وضع سياسة للتعاون والتبادل في الميدان التقني •

 مصلحة اإلعالم اآللي  األمانة العامة

قسم  
  االقتناءات

قسم البحث 
  الببليوغرافي

  فهرسة الكتب

  فهرسة األطروحات

  فهرسة الدوريات

قسم المعالجة 
  علمية والتقنيةال

 المحافظ العام

قسم  التبادل 
 واإلعارة

  بين المكتبات

الفهرسة 
  االسترجاعية

قياس الجودة وتنقيح 
  الفهارس

  اإلدارة العامة

  تسيير المستخدمين

  الوسائل العامة

ورشة التجليد 
  والترميم

  قسم التوجيه
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  )1 (:يلييكلف قسم اإلقتناءات بالمكتبة الجامعية بما 

 احواقتر ودراسة المجموعات التي توكل إليهم وترتيبها و حفظها األرصدة الوثائقيةتكوين  •
    .سالمتهاالتدابير المتعلقة بإنمائها والسهر على 

   .المستمر والحفاظ عليها ومراقبة ضبطها والجردإعداد القوائم  •
وضع سياسة للتعاون والتبادل في الميدان التقني مع المؤسسات الوطنية والدولية المختصة  •

   .تطويرهالعلمي والتقني و  شبكات اإلعالم تكوين والمستندات قصدفي الوثائق 
  .السنويوضبطها وإعداد وصل الطلبات و دفتر الشروط  تحضير طلبات الكتب •
 السهر على التنسيق فيما بين مكتبات الكيات في ميدان االقتناءات •

   .نوعيته بكل أنواعها وفرزها و تسجيلها كل حسب استالم الوثائق •
 االقتناءرق ضمان إعداد سجالت جرد األرصدة و المجموعات بمختلف أنواعها و ط •

  .باستمرار والحفاظ عليهاوضبطها 
  .ضمان التسجيل اآللي للوثائق المكررة االقتناء •
   .إلصاقهاجرد الكتب و  •
و الرسائل الجامعية المناقشة أمام كليات  عملية الدفع من أطروحاتالسير الحسن لضمان  •

   .الجامعة
   .الذمةتسليم وصل الدفع و إخالء  •
   .الوطنية واألجنبيةهدايا بمختلف مراحلها بين المكتبات ضمان عمليات التبادل وال •
  .واألجنبية بمختلف مراحلها ما بين المكتبات الوطنية عمليات اإلعارةضمان  •
 .تقديم التقرير السنوي للمصلحة •
 .مسؤوليتهحسن للقسم ومتابعة الموظفين الموجودون تحت يسهر على السير ال •

                                            
  .يقة داخليةوث . الهيكل الوظيفي لمصالح المكتبة الجامعية )1(
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  مكتبةيوضح اقتناءات ال) 15(الجدول رقم 
  أطروحات ورسائل جامعية

  الدوريات  الكتب  السنة
  جامعات أجنبية  جامعات جزائرية

1962  –  –  74  2743  
1963  1619    31  3020  
1964  1818    19  3163  
1965  1211    19  3495  
1966  1070    21  3635  
1967  1106    36  3938  
1968  1104    57  7047  
1969  2939    56  4356  
1970  2788    61  4596  
1971  2803    67  4225  
1972  2581    125  4725  
1973  2298    92  4232  
1974  1880    284  4274  
1975  2465    68  4544  
1976  2234    20  1794  
1977  1299    40  1235  
1978  1760    34  1160  
1979  2584    12  992  
1980  3851    30  951  
1981  3299    48  1030  
1982  2960    50  989  
1983  2051  1045  77  770  
1984  2899  1007  84  769  
1985  2671  896  106  771  
1986  1676  432  125  532  
1987  2011  83  155  387  
1988  940  215  92  400  
1989  1022  270  57  267  
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1990  497  120  66  206  
1991  937  270  52  300  
1992  1060  450  112  252  
1993  931  760  85  246  
1994  2952  947  92  199  
1995  2162  935  102  108  
1996  1274  935  113  56  
1997    858  176  55  
1998    858  176  55  
1999    961  215  47  
2000    1267  196  47  
2001    1226  401  92  
2002    –  628  –  
2003  4800  1226  600  –  
2004  3000  1226  481  –  

  71.703  150.000  15.986  100.506  المجموع
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  :مصلحة األطروحات ����

تسي هذه المصلحة أهمية من خالل استقبالها لمخرجات ومستلزمات التخرج، حيث تعد األطروحة             تك
 التكوين الذي تلقاه الطالب خالل مدة من        ترجمتمصدرا من مصادر المعلومات     ) ماجستير، دكتوراه (

منهـا   االسـتفادة  الفهرسة والمعالجة الفنية، حتى يتم       إجراءاتوتخضع هذه المصادر إلى     التكوين،  
  .بالقدر الكافي، إلى جانب المصادر األخرى

 عن وزارة التعليم العالي، ثم بموجب قرار لرئيس         وزاري بموجب قرار    األطروحاتيتم التحكم في    
أنظر الملحق  (، المتضمن تحديد عدد النسخ المطلوب دفعها للمكتبات         28/2002جامعة الجزائر رقم    

مـع  ،   الماجـستير  أوورقيتين من رسالة الدكتوراه     ين   نسخت إيداععلى  يجبر الطلبة   حيث  ) 03 رقم
، وبموجب قرار حماية الملكيـة الفكريـة والحقـوق          2003لكن مع بداية    .  واحدة نسخة إلكترونية 

فئات التي تخضع للحقوق، ممـا أوقـع المكتبـات          المجاورة، تم إدراج األعمال األكاديمية ضمن ال      
في حين تكون   ،   في مشكلة الحقوق    العلمي والتقني  ماإلعالالجامعية وبعض المراكز المتخصصة في      

، باعتبار أن   اإلجباري من هذه المصادر بموجب قانون اإليداع        لالستفادة متقدمةبدأت في مشاريع    قد  
  .نتائج العقد المعنوي بين الطالب والجامعة من اإليداعهذا 
  :مصلحة الدوريات ����

 هـذه الـدوريات   باعتبارامعية المركزية مكانة هامة تشكّل الدوريات في سياسة االقتناء بالمكتبة الج 
 إلى لجنة التحكيم والمتابعة، مما يعطي لهـا         معظمهامولة فكرية متجددة دورياً، وتخضع في       ذات ح 

  .صر مدة التواتر، ونوعية المعلومات المنشورة فيهاقخاصيتين أساسيتين وهما 
راكات جامعة الجزائر في    صلحة بتسيير اشت  المالمكتبة الجامعية المركزية من خالل هذه       لذلك سعت   
  . منها  الورقية أو اإللكترونيةسواء الدوريات

  :مصلحة التسجيالت ����

  :تنحصر مهام هذه المصلحة في
 التخصصات، وأخيراً إعطائها شفرة،     في سجالت الجرد، وهذا حسب اللغة، الشكل،      تسجيل الوثائق   

  .كما يتم تسجيل القراء ورواد المكتبة
  ):الفهرسة(المعالجة العلمية حة مصل ����

في عملية الفهرسة الوصفية والموضوعية على معايير الجمعية الفرنسية         إعتمدت المكتبة في البداية     
 NFZ 44–070 للفهرسة الوصفية، ومعيار NFZ 44 – 050 من خالل معيار AFNORللتقييس 

  . المختلفةISBDوضوعية، ثم قامت بتوظيف تركيبة للفهرسة الم
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، CDD-CDU إلـى معيـار      باإلضافة،  CANDO وثائق العلوم الطبية فتتبع المكتبة تصنيف        أما
مركز األعـالم العلمـي والتقنـي       ( المطور محليا    SYNGEBوتعتمد في كل الحاالت على نظام       

CERIST(في تسيير البيانات والقواعد الببليوغرافية .  
  : بما يلي كلف قسم المعالجة العلمية والتقنيةوي

   .أنواعهاعمليات الفهرسة بكل ضمان  •
  .آليا الفهرسةإدخال البطاقات  •
 ضمان التنسيق مع مصلحة االقتناءات •

الحرص على تطبيق معايير و أدوات الفهرسة المتفق عليها طبقا للفهارس المشتركة التي  •
  أنظمت إليها المكتبة

   .األرصدة والمجموعاتالمساهمة بأبحاثهم في معرفة  •
   الفهارس المشتركة بمختلف أنواعهاالمساهمة في إنشاء •
 المواد و ذخائر و غيرها من والنشرات التحليلية وفهارس االنتقائية إعداد البيبليوغرافيا •

   .الجامعة البحث في صلة بأعمالوسائل البحث المالئمة التي لها 
 المعلمين والباحثين بها لدى إليها والتعريفضمان عرض هذه األرصدة و تسيير الوصول  •

 .المالئمة البحث طريق إعداد وسائلالطالب عن و
  قسم المعالجة العلمية والتقنيةتقديم التقرير السنوي الخاص  •
  .مسؤوليتهيسهر على السير الحسن للقسم ومتابعة الموظفين الموجودون تحت  •
  .مصلحة اإلعالم اآللـي واإلحصاء ����

  :فون على مصلحة اإلعالم اآللي علىبالتنسيق مع إدارة المكتبة و رؤساء األقسام، يسهر المكل

  تنظيم و تسيير حظيرة اإلعالم اآللي للمكتبة الجامعية •
 ضمان السير الحسن لشبكة اإلعالم اآللي •

 ضمان صيانة حظيرة اإلعالم اآللي •

  ضمان تنظيم و تسيير قواعد البيانات  •
  ضمان السير الحسن لخدمات اإلنترنيت •
 نترنيتتحديث موقع المكتبة الجامعية على اإل •

  :االستعالماتمصلحة   ����

  .تحرير قوائم بالطلبة المتأخرين في إعادة الوثائق المعارة
  .إرجاعها بالكتب التي لم يتم قائمةإعداد 

  .القيام بعملية البحث والبث
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  .مصلحة التجليد ����

الجريدة  إلى تجليد أعداد باإلضافة الوثائق الخاص بالمكتبة الجامعية، جميع المصلحة بتجليد هذهتقوم 
  .الرسمية

  :مصلحة اإلعارة 				
الكتـب، أو    اسـتمارة طلـب      بمـلء تقديم الوثائق للمطالعة الداخلية والخارجية ويتم ذلك         •

  ).التسجيل( أو الدورية مع تقديم لطاقة االشتراك في المكتبة األطروحة
  . يوم15 الخارجية مدة لإلعارة الوثائق بإعارةالقيام  •




   الفهارستأليةمصلحة  

  .  الموجودة بالمكتبةللوثائق الفهارس البطاقية، وتكوين قاعدة ببيليوغرافية آلية تألية •
 .القيام باإلعارة والبث •
 .الحرص على تحديث هذه القواعد بصورة منتظمة •
  مصلحة اإلعارة والتبادل بين  المكتبات ��������

  .التعاون فيما يخص الدوريات •
 .خدمة البحث الببليوغرافي •
  يوغرافيالبحث البيبلمصلحة  ��������

 :بما يلييكلف قسم البحث البيبليوغرافي 
   .الفهرسة اإلسترجاعيةتسيير عملية تألية الفهارس العامة للمكتبة عن طريق  •
 المعلومات المرجعية والنصية تسيير بنوك وتطويرها وإعداد بنوك المعلومات  •

  تصحيح بنوك المعطيات •
   األرصدة والمجموعات معرفة المساهمة بأبحاثهم في •
 غير ذالك والذخائر و وفهارس المواد النشرات التحليلية البيبليوغرافيات االنتقائية وداد إع •

  الجامعة  في بأعمال البحث الصلة المالئمة ذات وسائل البحثمن 
  البنوك للمعطيات  األسس و و في وضع إعالم علمية أيجاد شبكاتالمشاركة في  •
   .البيبليوغرافي للباحثينضمان البحث  •
  و متابعة الموظفين الموجودون تحت مسؤوليته الحسن للقسملى السير يسهر ع •

  : مصلحة التوجيه��������

  : بما يليقسم التوجيهف يكل
المتعلقة بالمكتبة الجامعية و مكتبات  والتحقيقات واإلحصائيات باألبحاث والدراساتالقيام  •

         .كليات الجامعة



  الرقمنة في المكتبة الجامعية المركزية بن يوسف بن خدة : الخامس             الفصــل 
 

  

 182 

 

 )أنظر الجدول رقم  (معلوماتهم ديد المشاركة في تكوين مستخدمي المكتبات و في تج •
  ضمان استقبال و متابعة الطلبة المتربصين •
 مستعملي إعالم إلىتحديد الوسائل الرامية  •

  .عموماالمكتبة وتوجيههم ومساعدة القراء 
 السهر على السير الحسن لمصالح البريد •

السهر على السير الحسن لمكتب التصوير  •
  و النسخ 

اإلعارة  وضمان  للقراء الوثائقتقديم •
   والداخلية ةالخارجي

  جرد الكتب وإلصاقها  •
في ترتيب الوثائق بمختلف أنواعها  •

  والعناية بها المخازن 
تنظيم وتسيير عمليات التسجيالت بالمكتبة  •

  الجامعية 
الخارجية والداخلية متابعة عمليات اإلعارة  •

   المحافظة عليها على للوثائق والسهر
ضمان عملية الحفظ بالتخزين الضوئي  •

 تلف مراحلهوالرقمي بمخ

 السهر على السير الحسن لورشة التجليد والترميم  •

  و متابعة الموظفين الموجودون تحت مسؤوليته الحسن للقسميسهر على السير  •

  
  
  
  
 

  ) 15(الجدول رقم 
  توزيع موظفي المكتبة الجامعية

  العدد  الوظيفة

  1  مسؤول المكتبة

  15  ملحق أبحاث

  20  مساعد أبحاث

  24  مظف تقني 

  1  عون تقني

  4  عون الرقن

  5  موظف إداري

  2  مهندس دولة

  1  تقني سامي في اإلعالم اآللي

  2  عون تقني متخصص

  75  المجموع
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II- الرقمنة في المكتبة الجامعية:  

 المحاوالت والمبادرات التي كانت المكتبة الجامعية المركزية، طرفـاً          إلىفي هذا المحور سنتطرق     
في ظل غياب اإلطار المؤسـساتي والعمـل الجمـاعي          " المبادرات"وتأتي هذه    مؤسسا لها،    أوها  في

المشترك، والذي تتحكم فيه األطر التشريعية والقانونية بشكل واضح وجلي، بمعنى عدم هيكلة هـذه       
 المحاوالت وعدم جعلها تنساق في مجراها الشامل أو الوطني، ويمكن إبراز في خضم هذا المنـاخ،               

  :وهي كما يليأهم المبادرات والمحاوالت التي قامت بها المكتبة الجامعية المركزية، 

II-1- األطروحات رقمنة:  

حلقـة   الجامعة، وهو بمثابة خالصة وزبدة       طرفتعد األطروحات عمالً أكاديمياً مجازا من       
حيـث صـدر    ،  )تقنيين، مهندس، ماجستير، دكتوراه   (زمنية دراسية كاملة لمختلف أطوار التكوين       

المرسوم التنفيذي الذي يلزم كل من ناقش عمله األكاديمي الذي يدخل ضمان متطلبات نيل الشهادة،               
 مستوى األقسام التابعين لها فيما يخص ألطـوار مـا قبـل             ى يودع نسختين ورقيتين، سواء عل     أن

  .مستوى الجامعة المركزية فيما يخص أطوار ما بعد التدرجعلى  وأالتدرج، 
 لمادة العلمية والدراسات وخالصات البحث    من ا   ومستمراً منتظماً رافداً اإليداعكّل هذا   وقد ش 

أن المكتبة  أجبر   ، أطروحة 190.000 أكثر من    للجامعة المركزية، مما كون لديها رصيدا ال بأس به        
  .يفية استغاللهكتفكر في 
تطورات المتعددة التي صـاحبت      المعلومة الورقية بدأت تقف أمامها عدة حواجز رسبتها ال         أنوبما  

 أخرى، تعيد لهذه المعلومـات      طرق التفكير في    لزاما في مختلف األصعدة، فقد بات       تطور المجتمع 
الباحث المعاصر التي أخـذت عنـصري       " طبيعة وشخصية "خاصة في ظل تطور     قيمتها الحقيقية،   
  . وحتى في شخصيتهفي أولى أولويات بحثهالسرعة والدقة 

 في هذا المجال فقد تميزت هذه المرحلـة بنـوع مـن             التشريعيةح الرؤية   وأمام عدم وضو  
 باإلضـافة  العلمي، بين مختلف مؤسسات الدولة العمومية،        اإلنتاجفي السيطرة على هذا     " الالتنظيم"
  . عدم وضوح المهام الرسمية لبعض مراكز المعلومات والتوثيقإلى

 بعدا تنظيميا وقانونيا متميزاً، حيث حتى يتم التحكّم         ة من هذا المنطلق تأخذ    ميوبدأت األعمال األكادي  
 العلمي والتقنـي    اإلعالمجيداً في انسيابه، وضمان عدم تكرار البحوث واجترارها، تم تكليف مركز            

حيـث  " وحاترألطالرصيد الوطني ل  " هذه األعمال في قاعدة وطنية سميت        "حصر"بالجزائر بمهمة   
 وهي في طور    يلهاج التي تم تقيدها وتس    أواضيع التي تم دراستها     يتم تخزين في هذه القاعدة كل المو      

  .البحث فيها
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ـ  الجامعـات مـن الب     إنتاج نتائج نوعية وكمية في      اإلجراءوقد حقّق هذا     وث واألعمـال   ح
من خالل تجنّب تكرارها من جهة، ومن جهة أخرى إعطاء الباحث قائمة ببليوغرافية             المتخصصة،  

  . التي تقترب من موضوعهأو تم انجازها حول موضوع دراسته ال بأس بها عن البحوث التي

 تنظيم هذه العملية، وقيام بعض المكتبـات        عشوائيةولكن الخلل الذي شاب هذه المرحلة هو        
ومراكز التوثيق والمعلومات بنفس األعمال، مما خلق نوعاً من التداخل في صالحيات كل من هـذه              

  . تتحقق فائدة مكررةنأالمؤسسات، مما جعل الجهد يكرر دون 

 هذا المركـز    إنشاء مهمته بحسب ما يتضمنه قرار       اقتصرت العلمي والتقني    اإلعالمفمركز  
جمع الوثيقة األولية فـي حـد       ال  ) الوثيقة الثانوية  (ة العلمي األكاديمي ببليوغرافي   اإلنتاجفي حصر   

 الوثيقة األولية من خـالل      أومة  استغالل المعلو إلى  زية الجامعية   ركالمكتبة الم ناءت   في حين    ،ذاتها
  . بالنص الكامل باإلضافة إلى النسخة الورقيةوإتاحتهاتخزينها في قواعد المعلومات 

بـالمقررة رقـم    المرسم اإليداع من خالل اإلنتاجبعدها بدأت المكتبة الجامعية في جمع هذا   
ولوية في   يعطي لها األ   الذي) 03أنظر الملحق رقم    (التي تحدد عدد النسخ وطرق دفعها        28/2002

 المؤلـف، أصـبحت األعمـال       قانونالذي مس    ولكن مع صدور التعديل      جع األعمال األكاديمية،  
 خاضعة لقيود ومواد حقوق المؤلف، وبات الباحث يتمتع بالسلطة التشريعية على أعمالـه              ةاألكاديمي

ت بعض الشيء مسيرة جمع هذه  قانونية، عرقلإشكالية في   المكتباتاألكاديمية، مما أربك وأوقع هذه      
  .األعمال

 محتـوى   إتاحة من المؤلف في     اإلذن ووجوب طلب    ةضروروأصبح بموجبها على المكتبة     
 نسخة الكترونية، ونسختين فـي شـكلها        بإيداععمله األكاديمي على الخط المباشر، بحكم أنه يقوم         

  .)04أنظر الملحق رقم  (الورقي

الجة هذه األطروحات من حيث الفهرسة والتصنيف سواء        بعد عملية الجمع تقوم المكتبة بمع     
للطبعة الورقية أو للتي هي على النسخة اإللكترونية، حيث ييتم بالنسبة للنسخة االلكترونية إدخالهـا               

األطروحـات  و،  )05أنظر الملحق رقم    (بتسجيل المعلومات أو البيانات الببليوغرافية الكافية حولها        
، من خالل موقع المكتبة يقتصر فقط على التي امتلكت المكتبـة حقـوق              المتاحة على الخط المباشر   

 أن فـذلك يعنـي       )10 أنظر الشكل رقم  ( )(فالمستفيد عندما يجد رمز تركيبة الحفظ       المؤلف،  
  .وبالنص الكاملاألطروحة متاحة على الخط 
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   نموذج لألطروحات المتاحة على الخط المباشر):10(الشكل رقم 
 

  
  

 بدأت المكتبة المركزية في طريقة استغالل هذه البحوث، خاصة في ظـل تطـور               وبالفعل
القائم على إتاحة خالصات البحوث واألعمال األكاديمية للوصول الحـر          " األرشيف المفتوح "مفهوم  
  .والمجاني

  

رمز تركيبة ملف األطروحة 
 pdfعلى صيغة 
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II-2-  المكتبة االفتراضية في العلوم االجتماعية واإلنسانيةمشروع  
II-2-1- وعاإلطار العام للمشر:  

في إطار سياسة تدعيم برنامج تطـوير البحـث          2002في أكتوبر   الذي انطلق   هذا المشروع   يدخل  
، الذي أشرفت عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي،          واإلنسانيةالعلمي في العلوم االجتماعية     

  .وجعل من المكتبة الجامعية المركزية كعينة نموذجية
  :أهداف المشروع
 التأسيس لسياسة وطنية لبث المعلومة العلمية والتقنية فـي مجـاالت العلـوم              إلىيهدف المشروع   

تقنية، يسيرها طاقم من الكفاءات البشرية المؤهل       شبكة  في  ، من خالل التنظيم     واإلنسانيةاالجتماعية  
  :ويسهر على  .تأهيال عالياً

  .جاتوالوثيقة العلمية وفق االحتيااالقتناء العقالني والواضح للمعلومة  -
 . العلمي الوطني اإلنتاجتثمين واألخذ بالحسبان  -
 إلـى  المعلومات من أجل إتاحة الوصول       ةلتكنولوجيإدماج التقنيات الجديدة     -

 . األجنبية منها ألجل تلبية الحاجياتأو والمنتجة محليا الموجودة،المعلومة 
ـ           - ول االنفتاح على العالم الخارجي واستثمار االتاحات التي يمنحها في الوص

 . المعلومات العلمية والتقنيةإلى

II-2-2- خصائص المشروع:  

  المشروع ذو صبغة وطنية، ويعمل على 
تجميع أبر قدر ممكن من المكتبات التي تدخل في مجال العلوم االجتماعيـة              -

 .واإلنسانية
ة، كالفهارس الوطنية المـشتر   (التواصل مع بقية المشاريع الوطنية الجارية        -

 ).وطنية واألجنبية التابعة لهذه المكتباتقواعد البيانات ال

 . يكون أداة من أداوتهاأنالمساهمة في التنمية الوطنية الشاملة، على  -
II-2-3- مراحل المشروع:  

  تحسيس المكتبات: المرحلة األولى

مع توجيه اسـتمارة للتعـرف      تكوين العاملين باعتبارهم مفتاح تحقيق األهداف،       تشمل هذه المرحلة    
متبوع ببرنامج تكويني على ثـالث      جاتهم من المعلومات في مختلف المكتبات المشاركة،        على احتيا 
  .مستويات
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  : التكوين-أ
 واعتمـد فـي     )االقتناء، المعالجة، البث الخ   ( التوثيقية   األنظمة أساسيات   إلى مدخل   :المستوى األول 

الجامعية، والذين لم يتلقوا    تحرير هذا البرنامج على أكب عدد ممكن من األعوان العاملين بالمكتبات            
  .أي تكوين من قبل

،  المعلومات اتكنولوجي رسكلة العاملين فيما يخص بعض القضايا المتعلقة باستعمال          :المستوى الثاني 
  . المختصين في التوثيق والمختصين في اإلعالم اآلليإلىوهذا المستوى موجه 

 تتم عـن    أنوينا، على   ك ت امل الذين تلقو  تحسين المستوى في بقية النشاطات، ويش      :المستوى الثالث 
  .بعد
في المكتبات وإعداد شبكة من المهـارات التـي      ح بتكوين الحس النقدي للعاملين      البرنامج سيسم هذا  

 القـدرة علـى توظيـف تكنولوجيـة         وإكسابهمستقدر احتياجات المستفيدين الفعلية من المعلومات       
  . إتاحتها على الخط المباشرالمعلومات في إعداد وتجهيز المعلومات وضمان

، تطوير مقاربة بيداغوجيـة   (وين عن بعد    كومن جهة أخرى سيسمح هذا البرنامج بتركيب شبكة للت        
كالموقع، محتويات األوعية في ظل هذه المقاربة، وتطوير وتكييف األدوات التكنولوجية            بنية   جديدت

  )وأرضية البرنامج

   تألـية المكتبات-ب
ثـم    إعطاء دفع لهذه المـشاريع     إلىات في مشاريع التألية، والعمل هنا يهدف        لقد بدأت بعض المكتب   

  . المكتبات التي لم تدخل في مشاريع التأليةإلىجعلها تسير في إطار هذا المشروع، ومن ثم االنتقال 

   استعمال تكنولوجية المعلومات -ج
ت، مع تصميم بوابـة تكـون       في هذه المرحلة يرتكز العمل على إنشاء مواقع ويب لكل هذه المكتبا           

والتعريـف   هذه المواقع ستسمح بإعـادة ترتيـب         أن، حيث   لبث مختلف هذه الفهارس اآللية    مدخال  
  .إليها هذه المكتبات مع تسهيل الوصول تبمحتويا

ويمكن االعتماد في هذا المستوى على برمجيات يتم إنتاجها خصيصاً أو تكيف البرمجيات المعـدة               
  .مسبقا

  :المرحلة في الميدان في تحقيق فائدتين أساسيتين، هماوستسمح هذه 
االقتنـاء، المعالجـة،    (كل حلقات السلسلة التوثيقية      في   اآلليإدخال اإلعالم    -

  . المعلوماتإلىول البحث، اإلعارة، والوص



  الرقمنة في المكتبة الجامعية المركزية بن يوسف بن خدة : الخامس             الفصــل 
 

  

 188 

 

لكل مكتبـة المطـور     جعل فهارس المكتبات متاحة من خالل موقع الويب          -
مـن  إتاحتها  أووقع المطور مسبقا،   الم أوخصيصا في إطار هذا المشروع،      

  .خالل البوابة العامة

   المعالجة والتقييس-د

وهـذا لـضمان نجاعـة البحـث     تختص هذه العملية بتوفير المعايير من أجل توحيد العمل الفني،    
فنيـة للعمـل     المعلومة في إطار الشبكة، وفي هذه المرحلـة يـتم اقتـراح أدوات               إلىوالوصول  

  ..)شيف الموضوعيكالتصانيف، والتك(
  :وهذه العملية ستحصل، مايلي

  .حصر األدوات المشتركة -
 .طرف العمالالتمكن من األدوات من  -
 ...)الفهارس، قواعد البيانات (الوثائقيةكل المنتوجات معيارية  -

   المعلومة األوليةإلىالرقمنة والوصول : المرحلة الثانية

 التـي  أو للوثائق الخارجية سواء، معلومة عن بعد الإلىالمستفيد الهدف من هذه الخطوة هو وصول    
  :في المكتبة، وفي هده الخطوة ينبغي في البداية دراسة العناصر التاليةتم إنتاجها محلياً 

  .الوثائق المستهدفة بالرقمنة -
 .الوسائل التي تتطلبها الرقمنة -
 .األولويات -
 .حقوق المؤلف -
 . الوثائق اإللكترونيةاقتناءسياسة  -
 المعلومة المتـوفرة فـي مختلـف المكتبـات         إلىبادل والوصول   سياسة الت  -

 ).المشاركة(

 الوثـائق  إلى تكون مرتبطة ببرنامج الرقمنة، سياسة االقتناء، تبادل والوصول     أن المرحلة يجب    هذه
  . محلياأوالمنتجة خارج المكتبة األولية، 
عملية البث باعتبارها تعبر عن كـل   االهتمام أكثر ب  إلى المشاريع االهتمام البالغ يوجه      هذهوفي مثل   

 حاجيات المستفيدين، ويعد العنصر البشري      إلىالخطوات السابقة، وبها يمكن قياس مدى االستجابة        
  .في هدا المشروع من األولويات الملحة، من خالل برنامج واضح ينطلق واقع الموظفين ومستواهم
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II-2-4- برنامج تنصيب المشروع:  

لي و كافـة مـسؤ    إلىتوجه  " استمارة"مجة من طرف أعضاء اللجنة هي إعداد        الخطوة األولى المبر  
المكتبات الواقعة باإلقليم من أجل تحديد المكتبات المعنية بالمعلومة والوثـائق فـي مجـال العلـوم      

 تشخيص واقع الكفاءات البشرية، وكذا تحديد حالـة التوثيـق           إلىاإلنسانية واالجتماعية، باإلضافة    
  .والتألية
 هذه المكتبات من اجل جمـع  إلى، يتم توجيه استبيان آخر أولىالمعنية كخطوة  د تحديد المكتبات     بع

  ...).الموظفين، التوثيق، األجهزة، حالة التألية(المعلومات الكاملة حول كل النظم التوثيقية القائمة 

II-2-5- مباشرة عملية التحقيق:  

ة االتصال بهذه المكتبات، وجاءت المشكلة األولى ، جاءت مرحلاالستبيان بعد المصادقة على صيغة 
  :في عدم وجود قنوات اتصال كالهاتف والفاكس، وهذه المشكلة سببت في أمرين

  .التأخر في استرجاع بعض االستبيانات من المكتبات -
التعبير غير المناسب لالحتياجات وسوء التعبير عنها مـن طـرف بعـض      -

 .المكتبات
 بعض المكتبات لم تجيب على االستبيان أصالً، ثم من أجل عقلنة فائـدة         ما سبق هناك   إلى باإلضافة

   المكتبات المعنيـة مـن      إلىهذا المشروع واالستفادة من الجهد والتقليص من المصاريف، تم التنقل           
لهذه المكتبات مـن الوثـائق       الفعلية   االحتياجاتاجل إعطائها دفعاً آخر للتعبير بوضوح ودقة على         

  .بعدها تقوم اللجنة بتقييم هذه االحتياجات من أجل ربح الوقتوالمعلومات، و

  :المكتبات المشاركة في المشروعيوضح ): 16(الجدول رقم 
  أعـضاء المشــروع   
  المكتبة الجامعية المركزية الجزائر  01
  المكتبة الجامعية عنابة  02
  المكتبة الجامعية البليدة  03
  .المكتبة الجامعية قسنطينة  04
  المكتبة الجامعية باتنة  05
  المكتبة الجامعية بجاية  06
  المكتبة الجامعية بسكرة  07
  المكتبة الجامعية بومرداس  08
المكتبة الجامعية لكلية الحقوق واالقتصاد     09
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  بقسنطينة
  المكتبة الجامعية قالمة  10
  المكتبة الجامعية جيجل  11
  المكتبة الجامعية األغواط  12
  جامعية المسيلةالمكتبة ال  13
  المكتبة الجامعية مستغانم  14
  المكتبة الجامعية وهران  15
  المكتبة الجامعية سعيدة  16
  المكتبة الجامعية سطيف  17
  المكتبة الجامعية تبسة  18
  تيزي وزو  19
  المكتبة الجامعية تلمسان  20
ــة   21 ــي األنثربولوجي ــز البحــث ف مرك

  انبوهر) CRASC(االجتماعية والثقافية 
  

  : من هذا البرنامج بدأت اللجنة بالعمل من خالل البرنامج التاليانطالقا
  . وأعمال اللجنةأشغالتنظيم وترتيب  -
توضيح المصطلحات المتعلقة بالمكتبة الرقمية، حتى تكون نظـرة فريـق            -

 هذه الخلفية النظرية من طرف مركز       إعدادوتم  . المشروع موحدة وواضحة  
 .Ceristالـ

  . عمل اللجنةتحديد برنامج -
تقوم اللجنة كمرحلة أولى في جدول أعمالها بحصر المؤسسات األكاديميـة            -

التي تؤطر هذه المكتبات في محيطهـا وفـي مجـال العلـوم اإلنـسانية               
  .واالجتماعية

وخالل العمل برزت إشكالية المعايير المعتمدة في اختيار المكتبات العضوة           -
 كل المكتبـات    إدخالتفاق على   ، وبعد مشاورات اللجنة تم اال     في المشروع 

وحتى يتم إنشاء مخابر للبحث في      . المعنية، إلعطاء صبغة وطنية للمشروع    
 .كل مكتبة وإال في كل جامعة
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إدماج كل معاهد التعليم في برنامج تكنولوجيات المعلومات التي هـي فـي              -
 .طور االنجاز

 .تثمين المصادر -
 .األخذ في الحسبان اإلنتاج الوطني وتثمينه -
وصياغة سياسة للبث من اجـل إتاحـة        بط هذه المكتبات بشبكة فيما بينها       ر -

المصادر لكل المستفيدين، بإدخال وتوظيف تكنولوجية المعلومات إعتمـادا         
 .على موارد بشرية كفءة

II-2-6-  المسؤولياتتحديد  

 لكـل   ومن اجل أن يأخذ المشروع مجراه الطبيعي، ينبغي تحديد العالقات، المهـام والمـسؤوليات             
  :أعضاء المشروع، وفي هذا السياق يتم تحديد ما يلي

، تعمل على التنسيق، والبرمجـة،      )والمتمثلة في اللجنة الوطنية   (خلية قيادة    -
كما أنها تقدم حاالت التقدم واإلنجاز، وتقـديم التقريـرين          . المتابعة والتقييم 
  .األدبي والمالي

التكوين، (تابعة القضايا التقنية    بمإنشاء لجان تقنية تخضع للجنة القيادة تكلّف         -
 ..)التقييس، التألية

 .بجانب التأطير، بتطوير األدوات) CERIST(يتولى مركز قيادة المشروع  -
مهمتهم ربط األشغال وتقـديم     ) أعضاء في اللجنة  (أعضاء وممثلين جهويين     -

 .معلومات عن سيرها
والبحث العلمـي، برمجـت     بعد تنصيب اللجنة من طرف السيد رئيس ديوان التعليم العالي           

 المكتبـة   إلى وزيارة ميدانية أخرى     30-10-2001يوم   )1( المكتبة الجامعية بوزريعة   إلىزيارة ميدانية   
  .31-10-2001 في CERIST بمركز الـوتم عقد أول اجتماع. 31-10-2001المركزية الجزائر يوم 

  
ذا الجهد المبذول والطاقات    لم يكتب لهذا المشروع أن يرى النور ويتحقق في الميدان، بعد ه           

، بل كانت أسـباباً  "أسباباً موضوعية" والموضوعية المنطقيةالمهدرة، إالّ ألسباب لم تكن من الناحية       
وزير التعليم العالي   استبدال  ، حيث بمجرد    "زوال المؤسسات بزوال الرجال   "إدارية وفي ظل واقعية     

ى مثل هذه الظروف تسجل في بيئة العالم الثالـث           المشروع بأكمله، وتبق   هير مع غوالبحث العلمي، ت  
  .فقط

                                            
  .حيث كانت هذه المكتبة فيد اإلنشاء والبناء) 1(
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، المتعلق بضبط   2004 أوت   24، صدر القرار الوزاري المؤرخ في       2005 مارس   14في  و
  .التنظيم اإلداري للعمادة، الكلية، المعهد، والمراكز الجامعية، والخدمات المشتركة

 المعلومات التوثيقية للتعليم العالي     تم إنشاء اللجنة الوطنية ألنظمة    وبعد هذا التعديل الحكومي     
، وكمحاولة رسمية للتكفـل      التي أسند لها مسؤولية ترقية مستوى المكتبات الجامعية        والبحث العلمي 

  :، ومن مهامها ما يلي..بمسائل وقضايا المكتبات الجامعية
توطين وربط مشاريع تطوي أنظمة المعلومات التوثيقيـة للتعلـيم العـالي             -

  .والبحث العلمي
 .إدخال تكنولوجية اإلعالم واالتصال في أنظمة المعلومات التوثيقية -
تنصيب أنظمة المعلومات التوثيقية للتعليم العالي والبحث العلمـي الوطنيـة       -

 .وربطها مع الشبكات العالمية
 .تثمين سياسات االقتناء من خالل شبكة تسيير المصادر -
 .لميتكوين موظفي مكتبات التعليم العالي والبحث الع -
 .مشاريع المكتبات االفتراضية -
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II-3-  المكتبة الرقمية" الفهرست"محاولة  

II-3-1-  للمشروعاإلطار العام:  

، ومن اجل تثمين مبادرات برنامج جاء هذا المشروع في إطار التعاون األورومتوسطي للتعليم العالي
Tempus IV،الذي يعمل على تدعيم التعليم والبحث العلمي في الجزائر  حيث ان هذا المشروع ضم 

وسـبعة جامعـات وطنيـة،    ) Université Libre de Bruxelles, Aix Marseille(جامعتين أجنبيتين 
والهدف منه هو العمل على إنشاء شبكة جهوية لهذه المكتبات، تعمل على توفير محتوياتها وإتاحتها               

 إعدادها  أوتألية الفهارس وتنقيتها     ب أولىلالستغالل األمثل والمشترك، وبدأت هذه المكتبات كخطوة        
  .بحسب المعايير الدولية والموحدة، حتى يتم التعامل مع التسجيالت الببليوغرافية بكل مرونة وسهولة

 Université Libre de(ويأتي مشروع الفهرست في هذا اإلطار بالتعـاون مـع جامعـات أجنبيـة     

Bruxelles جامعة ،Paris 8 جامعة ،Lyon وجامعة ،Unimed Italie(   وبمبادرة مـن إدارة المكتبـة ،
  .الجامعية المركزية

II-3-2- أهداف المشروع:  

الهدف من هذا المشروع هو استغالل النتائج المحققة في الميدان واستثمارها في تقديم خدمات أحسن               
 تدخل  بالرغم أن المكتبة الجامعية المركزية قد باشرت الكثير من األعمال التي          ،  وأفضل للمستفيدين 

إعطاء الفرصة  اديمية النموذجية للتعليم عن بعد، و     الدروس األك ، ك )تحسين الخدمات (ي هذا السياق    ف
، ومـا   للمستفيدين من االستفادة بطريقة أفضل من المحتويات الرقمية المتوفرة في مجال تخصصهم           

  .إستراتيجيةيمثل هذا الهدف من أهداف 
مواقع ومراكز التعليم التي توفر هذه الخدمات، جـاء         وقلة  التزايد المطرد في عدد الطلبة،      وفي ظل   

العلميـة   يخلق هذه الحاجة، من خالل تطوير سياسة جامعية لبـث المعلومـة              أنالمشروع ليحاول   
 التجمع، بتوظيف شبكة ربط واتصال      أو التكتل   مشروعيتضمنها برنامج    في المجاالت التي     والتقنية

 يتوفر كفاءات بشرية كافية، والتي البد ان  إالّوال يتسنى هذا    . مشتركةبالنظم التوثيقية والمعلوماتية ال   
  :تعمل على

  .المعلومة العلمية والتقنية المناسبة وفق الحاجة) اقتناء(العمل على جمع  -
 . العلمي الوطنياإلنتاجاستثمار، استغالل وتثمين  -
 المعلومـات   إلـى إدخال وتوظيف تكنولوجية المعلومـات فـي الوصـل           -

 المنتجة خارج المكتبة، والتي تلبي وتستجيب       أو، والمنتجة محلياً    "ودةالموج"
 .لالحتياجات

 . على المصادر الخارجية، واستغاللها في التعليم والبحث العلمياالنفتاح -
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المتطلبات المهنية  تحسين األداء الداخلي للمكتبات من خالل إعادة النظر في           -
 .ودراسة الجمهور، وسياقات العمل

من خالل التقليل من وقت توفير الخدمة، ومـن         مات المستفيدين   تحسين خد  -
 المعلومة تحقّق السرعة والدقـة      أوأجل السماح بتكوين نسق ومسار للوثيقة       

 ).بالتسجيالت(والنجاعة في الوصول إليها، انتهاء بإنشاء فهرس شامل 

II-3-3- المشروعمميزات :  

 تكتـل للمكتبـات الجامعيـة       أوخلق تجمع وتحالف     إلىيأخذ المشروع طابعا علمياً ووطنياً، يهدف       
  :الجزائرية

  .جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر العاصمة -
 .جامعة سعد دحلب بالبليدة -
 .جامعة الصديق بن يحي بجيجل -
 .المركز الجامعي لغرداية -
 .المركز الجامعي لتمنراست -

وعة من جهة، ومن جهة أخرى       أعضاء هذا التكتل، جاء مراعاة للجغرافية الجزائرية المتن        اختيارإن  
 التخصصات المدرسة في هذه الجامعات، ومن هذا كمحاولة لصياغة سياسة وطنية لبث             إلىبالنظر  

الصعوبات التي المؤسسات هذه  الوثيقة األولية، وتجنيب إلىالمعلومة العلمية والتقنية، وكذا الوصول 
قنية المطلوبة في التعلّم والتأطير وإختصار  تسجل على مستوى انسياب المعلومة العلمية والتأنيمكن 

  .مسألة عوائق البعد الجغرافي
 المشاريع الوطنية الجاريـة،     أو الجهود والمبادرات    إلىكما جاء هذا المشروع ليكون حلقة تضاف        

  .والتي تقع تحت وصاية التعليم العالي والبحث العلمي، وخاصة المشاريع المتعلقة بالمكتبات الرقمية
  .ترم المشروع منهجية للتطوير وفق الخصوصيات الوطنيةكما يح

II-3-4- األهداف العامة للمشروع  

من أجل الـسماح    ) األنترانات(ربط التكتل بشبكة بيداغوجية وإدارية داخلية        -
الدروس، أوعية الدروس، تمـارين،     ( محتويات التكوين  إلىللطلبة بالوصول   

فعيل االتصال الرسـمي    ومن أجل ت  ..) فروض، مجموعات وثائقية مرقمنة   
 .داخل اإلدارة الجامعية

من أجـل   ) األساتذة، اإلداريين، التقنيين  (تكوين العوامل الجامعية األساسية      -
 حتى يتم بـث المعلومـة       واالتصالاستغالل التكنولوجيات الجديدة لإلعالم     

 .العلمية والتقنية بكفاءة
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 .العمل على صياغة سياسة وطنية للرقمنة -
 .إقتناء أجهزة فعالة وبرامج كفءة -

  .مدة المشروع محددة بثالث سنوات بداية من تاريخ مصادقة اللجنة األوروبية عليه
المكتبات األعضاء في المشروع ملزمة بتوفير األجهزة والبرمجيات الالزمة والضرورية لـصياغة            

  .سياسة الرقمنة، وسياسة البث
II-3-5- خصائص المشروع:  

 أحد ما للدور الحيوي والهام الذي تلعبه المكتبة في المنظومة التعليمية والتربوية، فهي              ال يخفى على  
 البحث من خالل إتاحة وتوفير مصادر المعلومات المختلفة والمتعددة  للطلبة            ورةتدعم عملية وسير  

  .والباحثين
لتوثيقيـة ومحاولـة    ، ومراجعة األنظمة ا   االحتياجات األخذ بالحسبان هذه     إلىلهذا عمدت المكتبات    

  .تكييفها مع هذه التغيرات والمستجدات
والمتتبع لسيرورة المكتبات الجزائرية خاصة المرتبطة بميدان التعليم العالي والبحث العلمي، يلحـظ           

لطلبة المسجلين في   فإجمالي ا . أنها لم تكن في المستوى المطلوب وفي تطلعات التنمية الشاملة للبالد          
، فهـؤالء   2007-2008 طالب خالل الموسم الجامعي      180.000 في التكتل يقارب     الجامعات المشاركة 

  .في المكتبات الجامعية" المتوفرة" المعلومات إلىيجدون صعوبات وعراقيل في الوصول 
وقبل تفعيل هذا .  فرصة لتطوير مكتباتنا لتستجيب مع التحديات الجديدةTEMPUS IVويعد مشروع 

متكونة من أعضاء ذو تخصصات مختلفة، أساتذة في علـم المكتبـات،            المشروع كانت هناك لجنة     
اإلعالم اآللي، محافظي المكتبات، وتم اختيار أعضاء المشروع من خالل الكفاءة النظرية والتطبيقية             

  .والتجربة والخبرة المهنية في تسيير المكتبات

II-3-6- مراحل المشروع:  
  تحديد الموجود: المرحلة األولى

  :الخطوة العناصر التاليةه هذتتضمن 
، حيث يمكن اعتبار هذا العنصر هاماً ومفتاحـاً لتحقيـق           )الرسكلة(التكوين وإعادة التكوين     .1

" منظومة القدرات النقدية  "أهداف المشروع، كما يستوجب في هذه الخطوة العمل على تنمية           
ـ              ث المعلومـة   ألجل إحداث تراكم في الخبرات المهنية، لتساهم في األخير على إتاحـة وب

 .بتوظيف تكنولوجيا المعلومات
عرفت عملية التألية على مستوى المكتبات مراحل جد متقدمة، وفي طيـات            : تألية المكتبات  .2

 .خراً في هذا المجالأبتدعيم المكتبات التي تعرف ت اهتمامهذا المشروع 
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ات أعـضاء   يستوجب في هذه المرحلة تطوير بوابة للمكتب      : استعمال تكنولوجيا المعلومات   .3
وإذا كانت مواقع الويب تلبي هذه الحاجـة مـن          ) مواقع المكتبات المشاركة موجودة   (التكتل  

خالل التعرف على التنظيم، الخدمات، المنتوجات، فإن موقع البوابة لجامعة الجزائـر قـد              
 تكون  أن بإمكانهايلعب هذا الدور بتجميع كل المعلومات المتعلقة بأعضاء المشروع، وكذلك           

 .بة لبث المعلومات والوصول إليهابوا
 جعل العمل معياري ويتم وفـق المقـاييس،         إلى تهدف هذه الخطوة     :تحديد معايير التقييس   .4

، البرنامج يقترح    البث ذو جودة وكفاءة عالية     أو تكون عملية البحث فيما بعد       أنوهذا ألجل   
 ).Rameauكتصانيف التكشيف الموضوعي، مكنز رامو (أدوات للعمل المعياري 

  : تحقق النتائج التاليةأنوينتظر من هذه الخطوة 
  .العمل بأدوات مشتركة ومعيارية -
 .إتقان أداوت العمل المكتبي -
 ).الفهارس، قواعد البيانات(معيارية كل المنتوجات الوثائقية  -

   الوثائق األوليةإلىالرقمنة والوصول :المرحلة الثانية
الحفاظ على الوثائق النادرة والثمينة من      : تين أساسيتين الهدف من هذه الخطوة هو التعرف على نقط       
 وحضارتها، الوثائق المـصدرية المتعلقـة بتخصـصات         بداية الطباعة، والتي لها عالقة بالجزائر     

 بث المعلومـة العلميـة      إلى باإلضافةالجامعات المشاركة في المشروع، والمتواجدة في المكتبات،        
طروحـات  كاديمي، المجالت، والملتقيات، األيـام الدراسـية، األ       جمع األدب الرمادي األ   (والتقنية  
 أو المعلومة األولية المنتجة من طرف الجامعة،        إلىمن أجل تسهيل الوصول     ) عمال األكاديمية واأل

نالمستفيدي إلىالحصول عليها، وتوجيهها   التي تم.  
  : وهي يحدد كل حلقات سلسلة الرقمنة،أنوعليه، فإن برنامج المشروع، عليه 

  .تحديد نوع الوثائق، واالختيار منها لترشيحها للرقمنة -
األجهزة، البرمجيات، خاصة   (تحديد اإلمكانيات التقنية وتيسيرها في الميدان        -

 ).التي تخص الحرف العربي

 .مراقبة المواد المرقمنة -
 .تكوين األرشيف الرقمي -
 .إتاحاتها على الشبكة، لتمكين اإلطالع عليها -
 . المرقمنةفهرسة الوثائق -
 .سياسة اقتناء الوثائق الرقميةحقوق المؤلف، و -
 . الوثائق المتوفرةإلىسياسة التبادل والوصول  -
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II-4-  جزائريات"مبادرة:"  

لما لم تكن الوسائل التقليدية كافية للتعبير عن كل الرغبات المتجددة والمتنوعة مـن جهـة،            
 أو المبـادرات  إلىرى، فإن المكتبة باإلضافة والتي أخذت تتسم بميزتي الدقة والسرعة، من جهة أخ  

المشاريع السابقة الذكر، قد سعت في خضم عدم وضوح الرؤية في الجزائر نحو هـذه المـشاريع                 
 عمل الشيء الواجـب     إلى في بناء التنمية الشاملة،      وتأثيرهاوالخطط التنموية من جانب المعلومات      

" قاعدة البيانات المسماة جزائريـات    " فكانت مبادرة    "هما ال يدرك كله ال يترك جلّ      "فعله، تحت قاعدة    
والتي تتمحور حول جمع ورقمنة التراث الجزائري وحتى الذي له عالقة بالجزائر وموجـود فـي                

 مجتمع رواد المكتبة الجامعية المركزيـة       إلى، ومحاولة استغالله وتقديمه     المكتبة الجامعية المركزية  
  .ءاستثناب جامعة الجزائر بدون التي كما أسلفنا تعد قبلة لطال

  

  
   يمثل واجهة مشروع جزائريات)11(شكل رقم 
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II-4-1-  أهداف المشروع:  

جاءت المبادرة من طرف المكتبة المركزية لجامعة الجزائر، في خضم المناخ التكنولوجي المتقـدم              
جاء " جزائريات"روع  من جهة، وفي ظل قلة مثل هذه المشاريع وجديتها من الناحية التنظيمية، ومش            

  :ليحقق الكثير من األهداف
 وضعية بعض مفتنيات المكتبة، وخاصة      إلىجاءت هذه المبادرة بالنظر      : الحفظ أهداف -

 قيمتها التاريخيـة والعلميـة      إلىالتي تعرضت للحرق في الفترة اإلستعمارية، وبالنظر        
هة، والحفـاظ علـى     الملحة، جاءت مبادرة رقمنة هذا الرصيد واستغالل محتواه، من ج         

 .حالتها الفيزيائية الحرجة
 الجزء الكبير منه قد تم رقمنته، وهو متاح فـي           أو بعد تبين أن هذا الرصيد       ولكن فيما  -

المكتبة الوطنية الفرنسية، فتقدمت المكتبة بطلب اقتناء هذه المصادر من المكتبة الوطنية            
بة الوطنية الفرنسية إيجابياً، ومـن   الفرنسية دون اعادة رقمنتها من جديد، فكان رد المكت        

دون مقابل، وقد تكون هذه الخطوة بتحميل هذه المصادر الجزائرية كممارسة حضارية            
  .1962لرد االعتبار للمجموعات الكبيرة التي تم حرقها في 

  
II-4-2- 1 (:البرمجيات المجانية في مشاريع الرقمنة(  
II-4-2-1- برنامج  تقديمGreen Stone    

 لتحويل UNESCOمن البرامج التي تدعمها المنظمة العالمية للتربية و العلوم والثقافة يعد 
محتوى قواعد البيانات والملفات النصية إلى مكتبات رقمية متكاملة ويسمح بتحويل تلك المكتبات 

  :ويتمتع هذا البرنامج بخصائص عديدة من أهمها. على أقراص مدمجة أو نشرها على االنترنت
لغات عديدة منها اللغة العربية ويسمح ببناء مكتبات رقمية لنظام واجهات عمل بيدعم ا .1

 .لمحتوى نصي للوثائق والمستندات بمختلف اللغات
  DOS بإصدارات  CDS/ISISنظام يدعم النظام عمليات تحويل قواعد بيانات  .2

 .إلى مكتبات رقمية. WINDOWSو
 .ل يسمح النظام ببناء مكتبات رقمية بالنص الكام .3
 . يوفر النظام إمكانية تصفح تماثل متصفحات االنترنت .4
 . يدعم النظام تقنية النص المترابط والوسائط المتعددة .5
 .org.greenstone.www://http النظام متاح للتحميل المجاني من خالل الموقع  .6
 . لتنفيذ عملية بناء المكتبات الرقمية سهل االستخدام وال يتطلب خبرة برمجية .7

                                            
   2008.04.28يوم  – .مقابلة بمقر المكتبة الجامعية المركزية لجامعة الجزائر. مهندس اإلعالم اآللي ) 1(
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 يتعامل النظام مع مختلف أنواع المستندات والوثائق بغض النظر عن البرنامج المستخدم  .8
 .في تحرريها

 . يعد من البرامج مفتوحة المصدر والذي يمكن تعديله لمتطلبات المستخدم .9
 .يوفر النظام آلية لتحميل الملفات النصية من االنترنت مباشرة .10
يسمح النظام بنقل محتوى المكتبات الرقمية إلى األقراص المدمجة ويمنحها إمكانية   .11

 .التشغيل الذاتي
 .  يسمح النظام بنشر المكتبات الرقمية على شبكة االنترنت .12

 يوفر النظام آلية بحث متطورة ألغراض استرجاع المعلومات باستخدام العوامل  .13
 .المنطقية

 المكتبات الرقمية الشخصية فضال عن مشروع بناءسب لتنفيذ لهذه األسباب يعد النظام األن
  .كونه األنسب لبناء أي نوع آخر من المكتبات الرقمية

II-4-2-2- خطوات بناء المكتبة الرقمية الشخصية  

وجود مجموعة من المستندات والوثائق الرقمية المخزنة في الحواسيب الشخصية أو وسائط   
ها من االنترنت أو األقراص المدمجة يعد الخطوة األولى في الشروع تخزين خارجية والتي تم تحميل
بعدها يتم تنظيم وتجميع هذه الملفات في مجلدات على احد مشغالت . ببناء مكتبة رقمية شخصية

  :الحاسوب الشخصي مع مراعاة األمور اآلتية 

  تهيئة المستندات: الخطوة األولى

  Word على ذلك تجميع مستندات معالج النصوص  مثالإنشاء مجلد لكل نوع من المستندات، .1
  .  وهكذا بالنسبة لألنواع األخرى من المستنداتPDFفي مجلد مستقل، ومجلد أخر لمستندات 

 على أن يعكس اسم ،إعادة تسمية الملفات باالعتماد على المحتوى الموضوعي ولغة النص .2
" نظم استرجاع المعلومات" أو " خدمات االنترنت"، مثال على ذلك الملف موضوع المستند

 .وهكذا
يجب أن يتم وضع عنوان المقال أو المصدر في مقدمة المستند على أن تغير نمط كتابته إلى  .3

  .  1عنوان 

 .يفضل دائما أن يتم توحيد حجم ونوع الحرف في المستندات المعدة للدخول إلى المكتبة الرقمية .4

    األوليةتحميل البرنامج واإلعدادات : الخطوة الثانية 

 إلى الحاسوب الشخصي والعمل على اتخاذ مجموعة من الخطوات  Greenstoneتحميل برنامج 
  .لتهيئة إعدادات النظام لتتالءم مع متطلبات اللغة وحجم الخط ونمط النظام من خالل الشاشة اآلتية
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 وهو خيار مفيد ،اجهات والحوار إلى اللغة العربيةالخيارات الموجودة في الشاشة ستحول لغة الو
  .للمكتبات الرقمية التي تحتوي على مستندات باللغة العربية

  تعريف المكتبة الرقمية: الخطوة الثانية

إلنشاء مجموعة مكتبة رقمية " جديد" واختيار " ملف"من الشاشة الرئيسية للنظام يتم فتح 
  :جديدة لتظهر الشاشة اآلتية 

  

للمكتبة الرقمية ثم في وصف المحتويات يتم إعطاء تعريف في عنوان المجموعة يتم اختيار اسم 
 اسم المكتبة الظاهر عند عنوان  ”ok“ثم الضغط على . بسيط للمكتبة وهو عنصر اختياري

  .المجموعة سيصبح االسم الذي يتم من خالله الدخول إلى محتوى المكتبة 

  مرحلة التجميع: الخطوة الثالثة

ستندات المطلوبة من خالل فتح المجلد الذي خزنت فيه ونقلها في هذه المرحلة يتم تحميل الم  
إلى مجال المجموعة باستخدام مؤشر الماوس بسحب الملف من موضعه إلى المجموعة وكما مبين 

  :في الشاشة اآلتية 
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  مرحلة التصميم: الخطوة الرابعة

 إجراء مجموعة من بعد إنهاء مرحلة التجميع ننتقل إلى مرحلة التصميم التي يتم فيها
العمليات من أهمها اختيار المقبس أو المعالج الذي يتناسب مع نوع المستندات التي تم تجميعها في 

 عليه فان المقبس الذي يجب اختياره Wordوبما إن مستنداتنا التي اخترناها هو من نوع . المكتبة
  .  المبين في الشاشة اآلتية(Word Plug)هو 

  

. بس يعاد تجهيزه ليتوافق مع نمط المستندات وفي هذه المرحلة هناك خيارات عديدةبعد اختيار المق
وفي حالتنا هذه سيتم . أهمها تحديد لغة اإلدخال واختيار نمط للحرف يتناسب مع  محتوى المستندات

  : وكما مبين في الشاشة اآلتية Windowsاختيار نمط حرف يتوافق مع اللغة العربية في بيئة النظام 

مجموعة المستندات 
التي تمثل المكتبة 

مع مالحظة . الرقمية
إمكانية إضافة عدد 

  اكبر
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بطريقة البحث في بعد الضغط على موافق يتم انتقال إلى نعود إلى الشاشة السابقة ليتم التحكم 
 يمكن ، هناك ثالث خيارات افتراضية هي البحث في النص والعنوان والمصدرمحتوى المستندات،

 حذف أي منها أو إضافة كشاف جديد يتوافق مع مطلبك مثل كشاف الموضوع أو المؤلف أو أي
  :كشاف ترغب فيه، كما في الشاشة اآلتية 

  

  
  

 من الشاشة نفسها يمكن االنتقال إلى كشاف القطاعات وهذا الجانب مرتبط بقواعد البيانات عليه 
ننتقل إلى اختيار األسلوب الذي على أساسه يتم تصفح البيانات وهناك خياران افتراضيان هما قائمة 

 يمكن إضافة قوائم أخرى من اختيار مصنف ،ائية مرتبة بالمصادرمرتبة هجائيا بالعناوين وقائمة هج
  :جديد كما مبين في الشاشة اآلتية 
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  بناء المكتبة: الخطوة الخامسة

بعد االنتهاء من اختيار مصنفات التصفح ننتقل إلى شاشة البناء التي يتم من خاللها بناء 
  :ابقا وكما في الشاشة اآلتية المكتبة الرقمية وفقا للخصائص التي تم اختيارها س

  

  
  

بالضغط على خيار بناء المجموعة يقوم البرنامج بمعالجة نصوص المستندات لتحويلها من هيئتها 
 ومن ثم يقوم بتكشيف المحتوى ألغراض االسترجاع وفقا للكشافات التي تم  (html)إلى هيئة 

يوفر النظام إمكانية للتحقق من كفاءة " . عةنهاية بناء المجمو" وما أن تظهر عبارة . اختيارها سابقا
لتظهر لنا الواجهة . المكتبة الرقمية التي تم إنشائها باختيار عرض المجموعة من الشاشة نفسها

  :البحثية النهائية وكما مبينة في الشاشة اآلتية 
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ل البحث وبعض يظهر فيها مجا. تعد هذه الشاشة الواجهة البحثية للمكتبة الرقمية التي تم بنائها
هنا يمكننا اختبار البحث في هذه . التعليمات التي من شأنها مساعدة المستخدم لتنفيذ عمليات البحث

  :الشاشة لنكتب كلمات نتوقع وجودها في مستنداتنا ونالحظ االستجابة وكاآلتي
 جربنا البحث عن مصطلح المعلومات في هذه الشاشة فكانت النتيجة استرجاع ثالث وثائق هي

 مرة في كل  (53)مجموع ما موجود في المكتبة التجريبية، والحظنا إن مصطلح المعلومات تكرر 
  :كما في الشاشة اآلتية . الوثائق
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نالحظ في هذه الشاشة وجود عالمة المستند الذي يمكن تصفحه مباشرة ، واسم الملف الذي يمكن 
 ويمكن بالضغط على أي من .تحميله إلى حاسوب أو موضع خزني أخر ألغراض الطباعة

وكما يظهر في الشاشة . المستندات لتصفح النص الكامل حيث نالحظ تمييز المصطلح البحثي 
  :اآلتية

  
  

 بعد التحقق من نجاح عملية البناء يمكننا أن نجري تحديث للمكتبة الرقمية باستمرار بإجراء 
  :العمليات اآلتية

ة بشرط تنفيذ عملية إعادة البناء في كل مرة إضافة مستندات جديدة إلى مجموعة المكتب .1
  .ألغراض تكشيف المحتوى

 .اختيار أساليب تصفح جديدة .2
 .إثراء المجموعة بإضافة معلومات إضافية لكل مستند من خالل خيار اإلثراء .3
 .اختيار كشافات جديدة .4
 .تبديل لغة الواجهات .5

II-4-2-3- خيارات البحث في المكتبة الرقمية  

 حيث يوفر المستوى البسيط ، مستويين للبحث البسيط والمتقدمGreenstoneيدعم برنامج 
 أو في بعض أجزاء المستند مثل العنوان أو ،إمكانية البحث في كامل المستندات بداللة الكلمات

 أما المستوى الثاني فهو المتقدم الذي يدعم إمكانية استخدام المنطق ،المقدمة أو أي جزء منها
فسيكون لديك عدد من ) من مكان ضبط الخيارات(ت باختيار البحث المتقدم إذا قم. البولياني

 البوليني البحث. استخدم المعامالت البوليانية MGPP البحث المتقدم في مجموعة .الخيارات اإلضافية

) |( والعالمة "و"للمعامل) (&) يسمح لك بأن تجمع في البحث بين مصطلحين باستخدام العالمة
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لتجميع عمليات )  (يمكن هنا استخدام القوسين   كما")ليس"للمعامل (!)( والعالمة ")أو"للمعامل (
 ..")أو"المعامل (تلقائيا كخاصية للبحث البوليني والتي تعني ) |(العالمة  سيحدد البرنامج. بولينية معاً

WITHINx و NEARx :ومن المعامالت األخرى .   NEARx   يستخدم لتحديد الحد األقصى
يحدد أن المصطلح الثاني يجب أن يكون عدد محدد  WITHINx .كلمات كي تتطابق الوثيقةلطول ال

 20لنظام هنا للكلمة في اويبلغ الطول التلقائي   NEARوهذا يشبه . المصطلح األول بعد من الكلمات
  .حرفا

أو  وفي واجهة البحث يقدم البرنامج إمكانية تغير لغة الواجهة من العربية إلى االنكليزية 
  .الفرنسية أو الروسية

عندما يكتمل بناء المكتبة الرقمية يمكننا أن نحتفظ بها على حاسوبنا الشخصي إذ يقوم النظام 
ونستخدمها عند الحاجة كما يمكننا إن . في تخزين ملفاتها في مجلد خاص ضمن مجلدات النظام نفسه

وب يمكن فتح المكتبة واإلفادة نحولها إلى قرص مدمج يسهل نقله إلى أي مكان ومن خالل أي حاس
حسب حجم ) تحميل على قرص مدمج أو قرص ضوئي(ويكفي أن نقوم من خيار ملف اختيار . منها
  :كما في الشاشة اآلتية . المكتبة
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II-4-3- مستويات الرقمنة في المكتبة الجامعية المركزية:  

هتها الكثير من العراقيل التنظيميـة      إن مباشرة عمليات الرقمنة في المكتبة الجامعية المركزية، واج        
 عدم ثبات األرضية التشريعية التي تؤطر لها، إال أنها بقيت تواجه مـشكلة              إلىوالمهنية، فباإلضافة   

  .اإلمكانيات

  :مجموعات رقمية باألصل: أوالً

الـث   المستوى الثإلى االنتقال إلىولم تكن المكتبة لتقف مكتوفة األيدي، أمام شح الموارد، بل سعت          
                 من مستويات الرقمنة، وهي الرقمنة التي تعتمد على تقصي الوثائق التي تملكها المكتبة والتـي تـم
رقمنتها في مكتبات أخرى، مما يوفر الجهد، والمال، وهي عملية تلجأ إليها الكثير مـن المكتبـات                 

  .نظراً للمزايا التي توفرها
ئق التي تتحدث عن الجزائر والتي توجد نـسخة      اعتمدت على جمع الوثا    ةفالمكتبة الجامعية المركزي  

، والتي تكون مرقمنة في مكتبات أخرى، حيث تم تحميل الكثير من الكتـب التـي   في رصيدهامنها  
  .رقمنتها مكتبات عالمية وباألخص المكتبة الوطنية الفرنسية

  مجموعات مرقمنة: ثانياً
ئص معينة، كالندرة والقيمة التاريخية     عمدت المكتبة إلى رقمنة مجموعة من الكتب التي تحمل خصا         

، حيث أصبحت   1962والعلمية، وتعد هذه المجموعة من بقايا الحريق الذي تعرضت له المكتبة في             
لى قيمتها العلمية والتاريخية الهامة من جهة أخرى،        إهذه المجموعة في حالة يرثى لها، من جهة، و        
لشكل الرقمي، من أجل تمكين الباحثين من محتواها،        مما استدعى التفكير في رقمنتها وإتاحتها على ا       

" ستدماراإل"وللحفاظ على أصالتها وعدم تعريضها لإلتالف، ألنها من بين الجواهر التي خلفتها أيدي              
  . في تاريخ الجزائر األحمر

، 1962ولم يكن هذا هو الدافع األساسي نحو هذا الرأي، بل يعد محاولة إلعادة ما تم تـدميره فـي      
في المكتبة الفرنسية، والعمل على ) المرقمنة( نسترجع الكثير من األعمال الهامة  أنآن األوان   "يث  ح

  )1("1962ما تم تدميره في إتاحتها للمستفيد الجزائري كخطوة إلعادة 
  
  
  
  

                                            
   2008.04.28يوم  – .مقابلة بمكتبه بمقر المكتبة الجامعية المركزية لجامعة الجزائر. عبدي عبد اهللا ) 1(



  الرقمنة في المكتبة الجامعية المركزية بن يوسف بن خدة : الخامس             الفصــل 
 

  

 208 

 

  
  Djazairiates في بوابة pdfصورة إلحدى الكتب المحملة على صيغة ) 12(الشكل رقم 
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III-راسة واالقتراحات نتائج الد  
III-1-النتائج :  

من خالل ما سبق في متن هذه الدراسة المتعلقة بدراسة مبادرات الرقمنة فـي المكتبـة الجامعيـة                  
بالجزائر العاصمة، ومن خالل استكشاف محاوالت اسـتغالل هـذه          ) بن يوسف بن خدة   (المركزية  

ت الكثير من خفايا هـذه التكنولوجيـة        التكنولوجية في تقديم خدمات المستفيدين من المعلومات، تجلّ       
 توظيف تكنولوجية   إلى عندما نسعى    مكتباتناكفكرة، ثم كمشروع، ومن ثم أهم العراقيل التي تواجه          

  .المعلومات في مرافق المعلومات
  :ويمكن إجمال نتائج الدراسة فيما يلي

III-1-1- ًًالفرضية األولى: (مهنياً وإداريا( 

ية النظرية سراب يحسبه األمناء حالً سحرياً وعجيبا تنتهي بموجبه تبقى الرقمنة من الناح �
كل مشكالت المستفيدين والمستعملين بصفة عامة، مما يفرض تمحص الجوانب الفنية 

 .والتقنية، وهي التي تعكس في وحدتها المردود الجيد في الميدان

 المبادرة ورقمنة تتعامل المكتبات مع تكنولوجيا الرقمنة على ثالثة مستويات، مستوى �
واألرصدة المحلية، ومستوى المشاركة والتعاون في رقمنة األرصدة المشتركة، ومستوى 

 .من خالل تحميل األرصدة التي تم رقمنتها في مكتبات أخرى من العالم" الرقمنة االستعادية"

 -نإلى حد اآل–في ظل غياب الكثير من العوامل الموضوعية، استفادت المكتبة المركزية  �
من الرقمنة من المستوى الثالث، من خالل تحميل عدد معتبر من الكتب المرقمنة من موقع 

 المكتبة الوطنية الفرنسية، وبعض مواقع مكتبات أجنبية أخرى

لالستفادة من تكنولوجية الرقمنة " فردي"فمن خالل ما سبق فإننا نسجل وجود حراك وبالتالي 
ن خالل المبادرات والمحاوالت التي تم عرضها، والتي في المكتبة الجامعية المركزية، م

  .ظل غياب األطر السياسية العامةجاءت كلها في 

III-1-2- ًالفرضية الثانية( تقنيا:(  

توجه المكتبات إلى الموردين عند كل توظيف لتكنولوجيا المعلومات، مما يعني قلة المؤهل  �
 . والكفاءة في مواجهة مشاريع الرقمنة

رة مشاريع التحويل الرقمي، بالرغم من ايجابياتها بطيئة، بالنظر إلى المعطيات تبقى وتي �
في الوقت الراهن، المكتبات الجامعية والتي تفتقر إليها (...) المادية والمالية والبشرية 

 .باإلضافة إلى نقص الثقة في التقنية وبقاء التخوف قائما مما هو رقمي وإلكتروني
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 في إالإلى الموارد المالية المناسبة، وال يمكن أن تتوفر هذه األموال تتطلب مشاريع الرقمنة  �
في الوقت الراهن ما هي اال ظل التخطيط الوطني والتعاون المشترك، ومبادرات الرقمنة 

 .جهود فردية هنا وهناك، وتنشط خارج الميزانية السنوية لهذه المكتبات

ظاهر غياب البيئة التكنولوجية في يشكّل ضعف استعمال االنترنيت في المكتبات من م �
  .المكتبات من حيث توفر بناها التحتية ومستلزماتها األساسية

 إلى حالة الرقمنة في المكتبة الجامعية المركزية، فإن الشروط أو المتطلبات المادية فبالنظر
 Travailما تزال ضعيفة، وليست في مستوى مشاريع الرقمنة، والعمل الجماعي ) التجهيزات، المال(

Collaboratif ًتحتاج إلى التحديث والعناية المستمرين، ويبقى المال العنصر ، فالتجهيزات تبقى دائما
 .المحرك في ظل وجود اإلرادة

III-1-3-  ًالفرضية الثالثة(منهجيا:( 

 المعلومات في المكتبات غير واضحة وغير ابقاء إستراتيجية توطين وتوظيف تكنولوجي �
جيداً، حيث يعطي للمكتبات األطر التي يمكن أن تتعامل بها مع هذه اإلتاحات، محددة تحديداً 

فالكثير من مشاريع الرقمنة، كانت قد برمجت ولكن توقفت فيما بعد، لعدم مراعاتها لحقيقة 
 .وضعية المكتبات الحالية والحقيقية

وجية تسير وتحبو غياب العمل المؤسساتي في إدارة مشاريع الرقمنة، حيث تبقى هذه التكنول �
، فبالرغم من التجربة التي اكتسبتها ) سنة20أكثر من (على ما سارت عليه عمليات التألية 

المكتبات وحتى السلطات الوصية من هذه المرحلة، إال أن األمر ال يزال يسير بنفس 
 .الوتيرة

 عمليات التألية ما تزال لم تنتهي بعد من) الجامعية(أما من الناحية المنهجية، فإن المكتبات  �
L’informatisation ة في استغالل اتاحاتة الفهارس منها، وهي خطوة مهمالنهائية، خاص 

خطوة نحو إتمام " الشبكة الجهوية للمكتبات الجامعية"اإلعالم اآللي، وقد يكون مشروع 
يب عمليات تألية الفهارس، مما يمهد إلى تسهيل وتبسيط إجراءات الرقمنة في المدين القر

 .والمتوسط

فمن خالل ما سبق، يتبين أن مبادرات ومشاريع الرقمنة في المكتبات الجامعية، في الوقت الحالي، 
لم تستكمل بعد الخطوات التنظيمية والمنهجية للتحكم في سيرورتها ومخرجاتها، من خالل ضعف 

ستشرافي، مما يؤكد وعدم فعالية العمل الجماعي والمؤسساتي، ناهيك عن العمل اإلستراتيجي واإل
 .عدم صدق الفرضية الثالثة من هذه الدراسة
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III-1-4-  ًالفرضية الرابعة(اجتماعيا:(  

بمعنى غياب الرفق غياب الحس الثقافي واالجتماعي الذي يؤطر لمثل هذه الحلول التقنية،  �
ن أفراد المادية، فال تزال بعض السلوكيات والذهنيات البدائية سائدة بيبمكونات المكتبات 

 وأحيانًا حتى السعي إلى تخريبها واالستيالء ، من بينها عدم اإلهتمام باآلليات،المجتمع
 .عليها

صعوبة وثقل اندماج الفرد مع البيئة االجتماعية الجديدة لمجتمع المعلومات المبني على  �
 . وضرورة التحكم في اإلعالم اآلليوجوب

غض النظر عن األمية المعلوماتية مما يعني ة األمية األلفبائيمازال التحدي في مواجهة  �
 .)أمية الموجة الثالثة (اآللي باإلعالم اإلبداعوأمية ) أمية الموجة الثانية(

يظهر جلياً من الناحية السوسيومهنية أن الرقمنة بدأت تدخل في أجندة المكتبات وسياساتها 
لها من فوائد جمة، وإتاحات متعددة كواقع فرضته البيئة العالمية الجديدة، لما ) غير الرسمية(

ومختلفة في إستراتيجية خدمات المستفيدين، ويبقى هذا المطلب االجتماعي الجديد في بيئة المكتبات 
ة تقف في وجهه الكثير من العقبات التقنية والمهنية، وحتى األنماط السلوكية والثقافي) الجامعية(

 العائد الذي يمنحه وبخاصة في ظل تزايد عدد القراء من لألفراد المستفيدين من المكتبة، بالرغم من
  .جهة، وضيق مساحات مرافق المكتبات

III-2- آفاق الدراسة:  

 فالرقمنة ستفتح المجال واسعاً أمام ،ضرورة اإلهتمام بمواضيع اإلعالم اآللي التوثيقي �
: رتبطة بالحاسوبدراسة نظرية وعالقة اإلنسان باآللة، مما يعني التركيز على النشاطات الم

من جهة والمستفيد من جهة " الوحدة التوثيقية"كالتعمق في دراسة العالقة النظمية القائمة بين 
  .أخرى

 في التعامل مع والنفسيةتعتمد على مهارات اإلنسان االتصالية " الورقية"فإذا كانت المكتبات  �
لمستفيد تكون أكثر حميمية لمستفيد، فإن البيئة الرقمية تتطلب تصميم واجهات تعامل مع اا

 .رونةموقوة وصالبة و

دول االتحاد (السياسية، وبالمساعدات األجنبية تقلبات التغيرات وارتباط التغيير في مكتباتنا بال �
 في، ومن هنا فحظوظ بعض المكتبات تغلب على حظوظ مكتبات أخرى ) مثالًاألوروبي

، في التعيير  التوثيق والمعلومات وجود فارق بين مؤسسات، مما يعنى اإليجابيب التقلّ
الكل من مجتمع المكتبات، والمتهم ال يصدق على هو تحسن يصدق على الجزء وبالتالي و
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ل في التعامل مع مجتمع المكتبات، تيجية واضحة للدولة ككاسترإالوحيد هنا هو غياب 
بات بالرغم من تخصيص مديرية ملحقة بوزارة التعليم العالي مكلفة بتحديث المكت

 .وعصرنتها

ضرورة التكتل في الجمعيات المهنية، ألجل تبادل الخبرات والتجارب، ودراسة كل  �
 لمرافق إستراتيجيةالمستجدات المهنية وضمان المشاركة الجماعية في صياغة قرارات 

 .المعلومات، باعتبار أن الخطأ مع االثنين أبعد

م مع المهارات المطلوبة في ضرورة تدعيم البرنامج البيداغوجي وتعديله حتى ينسج �
 .أخصائي المكتبات الجيل الجديد

يمكن للمكتبات التعامل في البيئة الرقمية، من ناحية المعدات البرمجية على المصادر  �
 لتسيير المكتبات المفتوحة، والبرامج المجانية، فالمكتبة المركزية تعاملت مع برمجية مجانية

  ".GreenStonne" وهذا البرنامج هو ، تحت رعاية منظمة اليونسكو،الرقمية

في إعداد أمناء مكتبات متخصصين، بحسب ." د.م.ل"يمكن استثمار نمط التكوين الـ �
احتياجات السوق، فإذا كانت البيئة الجديدة تقتصي تكوين متخصصين في إدارة المكتبة 

كمية "ت من أولويات هذا النمط من التكوين إعداد دفعايصبح  ،الرقمية والنظم المحسبة
 .على المهارات المطلوبةبدرجة كبيرة التركيز في هذه النقطة، مع " وكيفية

 بنك للمعلومات حول مشاريع الرقمنة في الجزائر، تدون فيه جميع أو على خلق قناة، العمل �
البيانات هذه مصدراً هاماً للمعلومات،  حتى تكون قاعدةالمعلومات الخاصة بهذه المشاريع، 

ة رات الخاصةّ التي لم تنشط وتحاول أن تنشط في هذا المجال، ومن جهة ثانيمن جهة للمباد
 كل المبادرات والمشاريع الوطنية المنجزة، والتي في طور اإلنجاز، لتجنّب إلىتكون منبهاً 

 .تكرار نفس المشاريع، ومحاولة خلق جو للعمل الجماعي المشترك

ى ال تتداخل المهام والصالحيات، وحتى ال تمتين الجانب القانوني في مشاريع الرقمنة، حت �
 .تمارس وحدات المعلومات والتوثيق مسؤليات ليست من اهتماماتها

االتصال فيما  شبكة وتفعيلضرورة العمل على هيكلة عمل مخابر البحث في الجامعات،  �
  .بينها مع مؤسسات اإلعالم العلمي والتقني، من أجل تفعيل وتثمين نتائج البحث العلمي
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III-3-  إستراتيجية تجديد دور المكتبات في ظل الذاكرة الرقميةرؤية في  

قد تختلف أوجه الصراع، ولكن الهدف يبقى واحداً، إثبات الذات ومهما كانت الخلفيات، 
  .فالغالب دائما يبحث في أن يكون مخزونه الحضاري حمولة تغر منها الشعوب األخرى

ستراتيجية الحضارية التي قد تساعد مكتباتنا في ضوء سنتطرق في هذا المحور، إلى الخطة اإل
الموجة الرقمية التي اكتسحت عالم المكتبات بشكل عام، في تسجيل حضورها كمرحلة لممارسة 

ففي الوقت الذي تقود . التأثير ضمن البيئة الجديدة التي تحدها الحدود الجغرافية والزمانية والمكانية
ياسة بالدها في استثمار تكنولوجيا المعلومات في الحفاظ على ذاتها أو المكتبات الوطنية والجامعية س

  .كيانها الحضاري، نجد العكس في بالدنا، وإن وجدت فهي خارج األطر الرسمية المكتوبة
الذي يمكن أن توظفه المكتبات في قيادة ) الحضاري( تصور للدور إعطاءومن هذا المنطلق البد من 
  .منها أرضية صلبة وقوية في الحفاظ على البعد الحضاري للبالدكل هذه المؤثرات لتجعل 

وإذا عدنا إلى الوراء فإننا نجد أن حركة الرقمنة ما هي إالّ وجه من األوجه الحديثة في ممارسة 
الفعل الحضاري على األمم األخرى، ونجد أن هذه الحركة بدأت كلّها من محور الثقافة والتراث 

فالمستقرئ للمشروعات الغربية يجدها أنها إنطلقت من مخزوناتها . ذه البلدانومن الخلفية المحلية له
  .الثقافية والتراثية

وإن لم تظهر الخفايا الحقيقية لهذه الحركة العلمية والتكنولوجية جلياً، إالّ أنها تهدف في غالبها إلى 
حديد وتوقع المنتوجات الثقافية العالم وتنميطه، من وجهة الثقافة األحادية، مما يسمح لها في ت" قولبة"

  .الموجهة لالستهالك
فالرقمنة إذا بهذا المعنى شكل ينبغي علينا استغالله أيما استغالل في صياغة خطة التجديد الثقافي من 

المحورية في ) المكتبة مثالً(وحتى تكون لهذه المؤسسات . خالل مؤسساتنا التوثيقية والمعلوماتية
  :أن تكون التهيئة على مستوى األبعاد الكلية التاليةالخطة الثقافية، ينبغي 

  .محور بناء البيئة المعرفية -
 .محور بناء العالقات العامة -
 .محور بناء المنظومة السلوكية -
 .محور بناء منظومة المهارات -
  )ممارسة اليقظة(محور بناء المنظومة الوقائية  -

  .محور بناء البيئة المعرفية: أوالً

ب علينا التذكير أنها تتشكل من أربعة عناصر، منظومة المبادئ، جلمعرفية، يستوإن بناء المنظومة ا
  :األفكار، المنهجية، والقدرات، والتي سيتم التطرق اليها بالتفصيل، فيما يلي
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   :بناء منظومة المبادئ  -أ 

في هذا المحور ينبغي مراجعة الموروث المعرفي والمنهجي لتسير مكتباتنا، والعمل على إعادة 
من شوائب ) األخصائي(ور للمبادئ السامية لرسالة المكتبة، لما لحق بتصور المكتبي تص

ورسوبات موهت حقيقة هذه المؤسسة وميعت جوهرها، من جراء الهوة واالنفصام بين النظري 
 .مما غيب األبعاد والمبادئ األساسية عن أصلها) الميدان(والعملي ) التكوين(

جانب ليست أن نعلّم المختص في المكتبات حقيقة هو يعلمها، ويملكها، إن المشكلة في هذا ال
وإنما المهم أن نرد إلى هذه المسلّمة فاعليتها وقوتها االيجابية وتأثيرها في قضايا المجتمع 

  .وذاكرته
إن مهمتنا هنا هي أن ال نحاول البرهنة على مالئمة وجدية تخصص المكتبات والتوثيق 

بة، وإنما هي إشعاره بمدى مالمستها لواقعه وواقع أمته ومجتمعه، ونمأل به والمعلومات للطل
  .نفسه باعتبارها مصدراً للطاقة والبذل

  :بناء منظومة األفكار -ب 
حيث يجب أن يزود المتكون بمنظومة فكرية سليمة وصحيحة، خالية من األوهام الفكرية 

 وتشكّل األشياء وفهم جدليتها الطبيعية، والنفسية، حيث يقوم تفكير المتكون على منطقية تمون
 .واعتبار ما يتكون عليه أحد العناصر المكملة والتي ال يمكن االستغناء عنها

" الناجح"ألن سلوك اإلنسان هو ترجمة وإعراب وصورة ألفكاره واعتقاداته، لذلك فالتخصص 
 يملك من طالب وقاعات هو الذي يملك كم هائل من األفكار التي تنشّطه وتقويه، ال بقدر ما

  .ووحدات
وفقدانه للدعامة النفسية يعود إلى غياب " تقزيم التخصص"لهذا يمكن أن نقول أن من أسباب 

المنظومة الفكرية التي تؤطر له بشكل ففعال، حيث نخلص في هذا المقام إلى أن المنظومة 
  :الفكرية ترتكز على محورين

جموعة من المعارف عن المعلومة أو الوثيقة الذي هو عبارة عن م: المضمون المعرفي •
  .وكيفية تشكلها ومناط سيرورتها واستمرارها

 .والتي هي محور النقطة التالية:  المنهجينالمضمو •

  :بناء المنظومة المنهجية -ج 
وتشمل على اآلليات التي تمكنه من تحصيل المعارف والتحقق منها، واإلحاطة بكيفية عملها 

 .وسبيل االستفادة منها
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إن بناء القدرات الفكرية على الطريقة المنهجية تعد من بين الخطوات المهمة، ذلك حتى تبقى 
 المنهجي أفضل من الجهود المبذولة تنساب وتسير في سياقها الطبيعي االيجابي، ألن الخطأ

 شامل للمشكلة عندما تكون منهجية، وقد  حل إلىة فقد تؤدي الحلول الجزئيالصواب الفوضوي،
  .ب الحلول الشاملة عن إيجاد الحل الفتقارها إلى الضوابط المكتوبةتخي

فبالعمل المنهجي المشترك والعمل الجماعي المقنن يمكن أن نحافظ على المضمون الفكري 
ألنه إذا نظرنا إلى ات المحققة، للتخصص، وإعطائه الفعالية اإلنجازية، والحفاظ على المكتسب

التي يقوم بها المهتمون بالتخصص نجد فيها حسن النية والقصد، الكثير من األعمال والنشاطات 
" القوة الجماعية"ألن المرحلة هي مرحلة . ولكنها تفتقر إلى المنهجية في العمل الجماعي والموحد

هودات الفردية المعزولة جبل وقد تم اإلعالن صراحة عن عدم جدوى الم" الفردية القاصية"ال 
  .ية العمل الجماعي وعن طموحات وتحديات األلفية والعالم الخارجألنها تبقى بعيدة عن وتير

 :بناء منظومة القدرات النقدية  -د 

ويقصد ببناء القدرات النقدية تمكين الفرد من امتالك القدرة الفكرية والنفسية والمنهجية على إدراك 
 مع تنمية روح على المستوى العام،وزللها مناحي القوة والضعف في مؤسسة المعلومات، وفي غيها 

المبادرة في بناء حركة المراجعة والتقويم من أجل خلق ديناميكية لتصويب الفهم وتسديد الخطط 
  .والمشاريع وتأطيرها الستباق الخلل وضمان الوقاية المبكرة لمؤسسات التوثيق والمعلومات

بمثابة عامل تطهير ، فهي تفالقدرات النقدية والتقويم أداة تسيرية هامة في حياة مرافق المعلوما
  .جوهري مستمر من أسباب الفشل واألخطاء والفوضى

بل إن غياب هذه القدرات النقدية في منظومة التكوين أو في مرفق المعلومات يعد خطرا حقيقياً، لما 
  .يفوت من الفرص واإلمكانيات االيجابية، وعدم تفطنه إلى التهديدات الحقيقية والمحتملة

صريحاً وغير ملتوياً في ) إدارياً(النقد أن تلعب دوراً رياديا ما لم يكن هنا تمهيداً وال يمكن لعملية 
تقعيد هذه العملية، فالنقد البد أن يرتقي إلى درجة الواجبات من الدرجة األولى على المشرفين على 

  .مرافق المعلومات أثناء المنظومة التكوينية
منظومة المعرفية التي إذا ما استوعبناها في طريقنا نحو فإن ال" طابو"وعندما يكون النقد عبارة عن 

كون قد وضعنا لبنة متينة في توضيح نقطة البداية، في عملية بعث حركية نالتكوين والتأصيل 
  .مؤسساتنا المعلوماتية
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  :محورر بناء منظومة العالقات العامة: ثانياً

لمادي والجانب الروحي، وعليه فإذا يتشكّل اإلنسان من جانبين، يؤسسان حياته وهما الجانب ا
إعتبرنا المؤسسات التوثيقية من حيث نشأتها وتطورها وسيرورتها وتأثيرها في المجتمع شبيهة بحياة 

أو ) الجانب المادي في حياة اإلنسان(، فإن لها جانبان أساسيان أيضا وهما جانب المحتوى )1(اإلنسان
يتعلّق ) الجانب الروحي عن اإلنسان(اتي، وجانب إنساني ما يعبر عنه بالرصيد الوثائقي والمعلوم

  .وال يمكن للمكتبة أن تحقّق أهدافها بدون تكامل هذين الجانبين. بالعالقات العامة واألخالق المهنية
تعبر عن الجانب الروحي، والتي برزت نتيجة ) بخاصة(فالعالقات العامة في المؤسسات التوثيقية 

ي تولدت بين تفاعل العاملين وطبيعة المؤسسة التي يشتغلون فيها، فالجانب التغيرات المتعددة الت
محاولة لخلق الجانب الديناميكي في نفسية اإلنسان العامل، وتدفعه إلى تحقيق ) اإلنساني(الروحي 

  .اإلنجازية المهنية بكفاءة
لجوء إلى ممارسة تسير بوتيرة طبيعية، ودون ال) المعلوماتية(إن الشيء الذي يجعل من المؤسسة 

هو تنمية روح اإلنتماء، وجعل وحدة المعلومات أو التوثيق وحدة إجتماعية " الشرطة المهنية"دور 
   )2 (.يجب المحافظة عليها، بالصورة التي محافظ بها على ممتلكاتنا الشخصية

لعمل، يستحسن ومن أجل رسم الخلفيات التي تمهد وعليها يقع بناء هذه العالقات اإلنسانية في بيئة ا
  :التطرق إلى العناصر التالية

بمعنى ان عالقة العامل بعمله أو الطالب بالتكوين الذي يتالقاه ينبغي ان يكون : محور العمل -
على أساس بعد شامل وواضح، فال ينبغي أن أن ينظر العامل أو المتلقي على أساس أنه 

ت شخصية بحتة، وإنما يعمل من أجل فالن أو عالن، أو يدرس من أجل نزوات ورغبا
ينبغي أن يكون ارتباطه بالمقصد األسمى الذي من أشكاله خدمة البالد والعباد، وتطوير 

  .قواعد ومؤسسات المجتمع وتمتين ركائزه
وتعني استشعار القيم العليا والواجب المهني الراقي، باإلضافة إلى نداء : محور المراقبة -

د والبذل من أجل إثبات الذات على مستوى الثقافة األمة أو البالد القاصي بمضاعفة الجه
 .العالمية

                                            

ذلك إذا نظرنا إلى المؤسسات التوثيقية على أنها تمارس عملية اإلتصال، واعتبارها في كثير من األحيان الطرف المرسل في الحلقة ) 1(
  .في اإلتصال الشخصي" بالو آلتو"ن الفكرة تميل إلى محاولة استثمار أفكار مدرسة االتصالية، وبالتقريب فإ

فهذا العنصر يمكن ان تكون التجربة اليابانية انموذجاً جديراً بالدراسة واالستكشاف، وخزاناً سلوكيا ومعرفيا لتنمية روح اإلنتماء ) 2(
تبع لسلوكات أو العالقات العامة في المؤسسات اليابانية يكتشف ذلك اإلهتمام البالغ فالمت. للمؤسسات عامة والتوثيقية والمعلوماتية بالخصوص

  .بالمؤسسة كما لو أنها ملكية خاصة من ناحية الخدمة والتضحية من أجل تطورها، وليس على أساس اإلنتفاع الخاص
  ل؟فالسؤال يطرح نفسه، مالذي يجعل الفرد الياباني يتحرك بهذه القوة في بيئة العم
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بقصد بها محاسبة المؤسسة التوثيقية لنفسها وممارسة فعل المراقبة : محور المحاسبة والتقويم -
والمحاسبة والتقويم باستمرار، حتى تكون السيرورة دائماً في سياق األخطاء المنهجية، 

 .ةواالبتعاد عن الفوضى المهنية المنظم
حيث يتم بناء القدرات الفكرية وتصحيح المفاهيم ووجهات النظر : محور النصح والتشاور -

حول الكثير من األعمال والنشاطات التي تقوم بها الوحدة، فاألهداف تختلف من وحدة إلى 
وهذه األرضية تعد جديرة باالهتمام من حيث تنمية . أخرى بحسب عاملي المكان والزمان

اء وقبول حوار اآلخر وآرائه، وتنمية الحس االنساني العالي بين أعضاء مهارة تعدد األر
 .الوحدة الواحدة

إن إدراك العالقة القائمة بين مؤسسة العمل، والعامل يعد محوراً أساسياً وهاماً في توضيب الفعالية 
اوية وفي كل اإلنجازية بعيداً عن القيود المهنية التي تجعل من العامل يشعر بأنه مراقب في كل ز

   .لحظة

  محور بناء المنظومة السلوكية: ثالثاً

تمثل الوحدة التوثيقية أو المعلوماتية وحدة إنسانية من حيث تركيبتها البشرية، وباعتبارها تكتل من 
  .العاملين ألجل غاية واحدة، وهي خدمة القارئ وتلبية حاجات المستفيد من المعلومات والمعرفة

ستكون مجبرة ) المكتبات(ظهراً أساسياً في هذا الشأن فإن مؤسسات التوثيق ولما كانت السلوكات م
بمعنى أن سلوك . على إزالة التنميط المقصود للسلوك المكتبي، وحتى تصنعه في بعض األحيان

المكتبي يعبر في كليته على مكانة المؤسسة التابع لها، وبالتالي فإن هذه المؤسسات تشكّل في 
  .لمكتبي الوطني وصوالً إلى نموذج األمةمجموعها السلوك ا

ومحاولة اإلرتقاء به في تقدبم الخدمة، يعد من التحديات الملحة في " السلوك المكتبي السوي"إن بناء 
  .أجندة العاملين بها، اضافة إلى الجهد المبذول من ناحية بناء المحتوى األكاديمي والمهني

حية المنهجية في االرتقاء المعرفي والروحي السابق فالسلوك المكتبي السوي مطلوب من النا
  .ذكرهما، ذلك أنه مطلوب لذاته كسلوك أخالقي بشري قبل أن يرتبط بالمؤسسة

 )1("هو استخراج أقصى ما يمكن من الفائدة من الوسائل المتاحة"والسلوك حسب مالك بن نبي، 
مقبولة، ألن صناعة " مهنية" سلوكية ومهما كانت هذه الوسائل قليلة وبسيطة فإنه يمكن خلق نماذج

التاريخ تبدأ من القيام بالواجبات البسيطة الخاصة بكل عمل أو زمن، ومن الخطأ ان ننتظر الساعات 
الحاسمة أو المعجزات الكبيرة، لذلك فالرقمنة كسلوك إضافي في تقديم الخدمات 

                                            

                                                                                                                                                           145 . ص– .1987دار الفكر، : قشم د–.شروط النهضة . عبد الصبور شاهين، عمر مسقاوي .  مالك بن نبي؛ تر)1(
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تضي المرور على الكثير  ال يمكن ان يحدث فجأة، وإنما يق)OLLENDORFF Christine  )1حسب
  .من األبجديات المنهجية في بناء النموذج المكتبي الناجح

فعندما تذهب أعمالنا ونشاطاتنا اليومية في العبث والمحاوالت الهائلة، تصير مؤسساتنا التوثيقية 
  بين والمعلوماتية كحتمية في حالة من الالفعالية، من جراء افتقادنا إلى الضابط الذي يربط حركيتنا

  .العمل وهدفه، وبين السياسة ووسائلها، وبين الثقافة ومثلها، وبين الفكرة وتحقيقها
" اإلحسان"يكتسي الطابع الجمالي في الفرد أو المؤسسة مكانة هامة، فهو يدفع الفرد إلى النزوع نحو 
، ذلك أن في العمل، والبحث دائما عن الجانب الذوقي والجمالي في تأدية العمل وممارسة البناء

الحس الجالي هو منبع األفكار واإلبداع والذي أجمع الكثير من الباحثين أنه من المهارات التي يجب 
  .توطينها داخل مؤسسات التوثيق والمعلومات

وبناء السلوك السوي ينطلق أيضاً من تخليص الفرد من عقدة النقص واإلحساس بالحاجة والوصاية، 
وتثبيت قيم المنافسة في الخير وارتياد آفاق المجهول، وشق الطرق والميل إلى التقليد، من جهة، 

الجديدة للمجتمع، واالستقالل الفكري في نفس الفرد، ألن التاريخ يبدأ عندما تسكن هذه القيم في 
نفسيته وتستقر في محيطه االجتماعي، وفي هذا السياق فقد أشار مالك بن نبي إلى هذا المعنى بقوله 

  )2(" يصنع باإلندفاع في دروب سبق السير فيها، وإنما بفتح دروب جديدةإن التاريخ ال"
ومنا هنا فإن مسؤولية التربية في مجتمعاتنا المتخلفة يستوجب عليها أن تحذو نحو برنامج يجعل من 
المتعلم يكتشف طرقاً يتصدر بها موكب اإلنسانية، وليس تعليمه طرقاً لتتبع خطى اآلخرين، على أن 

 التربية مشحونة بالنزوع الغيري أو الجماعي لتنمية القدرة على خلق االنسجام بين تكون هذه
  .نشاطات المؤسسات التوثيقية والمعلوماتية

 .محور بناء منظومة المهارات: رابعاً

وبقصد بمنظومة المهارات خاصة اإلنجازية منها، كل ما يساعد المتكون أو العامل بالمؤسسة 
التسييرية واإلدارية واالتصالية والفنية والتقنية، للرفع من مدى االستفادة من التوثيقية من الخبرات 

  .إمكانات وطاقات المجتمع الكامنة والمعطلة
فالخالصة التي يرجى تحصيلها بعد يناء هذه المنظومة تكمن في رفع مستوى األداء المهني الفني 

  .للمكتبي إلى أعلى مستويات النوعية واالحترافية المتقنة

                                            

�����، وا����ت ا������ وا��!&�� ا)0 أ���).� وا-),+* ()'�!!&%� ا$#"!��ته��ك ا����ت ا!�'(  :أ��. ���ت ا

(1)OLLENDORFF, Christine, « L’offre de service en bibliothèque académique : Un essai de 
modélisation », BBF, 1999, n° 4, p. 47-54 

[en ligne] http://bbf.enssib.fr  Consulté le 7 avril 2008  
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وبأخذ هذا البعد أهمية من خالل توفر الكثير من التجارب الناجحة حول العالم في مجال إدارة 
المؤسسات التوثيقية، وال يمكن في هذا الصدد أن ننظر إليها باستعالء أو انهزام، وإنما بنظرة 

ثير من موضوعية باحترام شروط نقل التجارب والخبرات، ألن هذه الحلول غالباً ما تتجرد من الك
الخصائص التي تعبر عن كيانها، وبالتالي تبقى هذه الحلول صحيحة موضوعياً، وفاشلة موضوعياً 
أيضاً إذا لم يتم تهيئة تلك العناصر التي تجردت بمجرد النقل، والمتمثلة أساساً في العناصر 

  .االجتماعية والثقافية

 )ممارسة اليقظة(محور بناء المنظومة الوقائية : خامساً

والتي تترتب من ضعف ) المؤقنة غالباً(يتميز أي عمل أنه معرض للكثير من الصعوبات والعراقيل 
الدراسة والتقدير، وعدم اشراك كل المتغيرات، أو لسبب قاهر، مما يعني في هذا السياق الرفع من 

اقبة التي وتيرة اليفظة التي تعبر عن ترقب دائم ومستمر للمحيط من بوابة المستقبل، عكس المر
  .تقتصر على ممارسة فعل الحراسة من بوابة الماضي أو الشيء الموجود أصالً

وبالتالي فإن مؤسسات التوثيق والمعلومات عليها أن تعبئ رصيدها من اآلليات المعرفية والقانونية 
مستجدات التي تمكّنه من المساهمة الجادة في عملية الوقاية المبكرة من ال... واالقتصادية والسياسية

التي ال تنفك أن تتوقف، وحتى ال تكون تصرفاتها مجرد ردود أفعال ال تخلو من الرياء وتعقب 
  .الموضة التكنولوجية

لبناء المستقبل، إضافة إلى متغيرات الحاضر وقد تكون اليقظة إحدى الوسائل التي يمكن بها ترصد 
ل البحث عن المعرفة الضمنية التي ال االستثمار في الطاقات البشرية للمؤسسات التوثيقية من خال

  . إالّ باتباع أساليب جد مرنة واجتماعيةإليهايتوصل 
كما أن فتح المجال للتعبير الحر ونشر مبادئ ديمقراطية الرأي والنقد، يعد من بين الطرق الفعالة في 

  .الحصول على الكثير من المعلومات الضمنية لدى العاملين بهذه المؤسسات
الجارية على المستوى ) مبادرات الرقمنة(لي فإنه من المهم التعرف على المشاريع الرقمية وبالتا

المحلي الداخلي وحتى الدولي ألجل عدم تكرار الجهود، فقد تكون هناك مشاريع تكميلية أو مشابهة، 
ة إلنجاح وفي هذه الحالة فإن التعاون في مثل هذه المشاريع محبذ إذا تم مراعاة الشروط الموضوعي

وستشجع هذه اإلجراءات التعاون والمضي قُدما  .هذه المشاريع كتوحيد المعايير وأنماط العمل
  . وبوتيرة سريعة في تحقيق هذه المشاريع

وفي هذا الصدد، البد أن تكون هناك نية وتوجه رسمي الستيعاب هذه المشاريع التنموية، من خالل 
ويزداد هذا . نظيمية لتسجيل هذه المبادرات في قاعدة بيانات وطنيةتوفير قناة أو إيجاد آلية قانونية وت

األمر إلحاحاً خاصة وأن الظرف الذي تمر به البالد النامية والجزائر خاصة، تتميز هذه المشاريع 
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تتيح تسجيل أي " القاعدة" وبالتالي فإن هذه ،بأنها عبارة عن مبادرات ومحاوالت فردية منعزلة
تسجيل كل المعلومات الخاصة بالمشروع، حتى يتمكن الجميع من معرفة المبادرات مبادرة للرقمنة و

. الجارية في الميدان، وتجنب التكرار من جهة واالستفادة من التجربة وكسب الخبرة من جهة ثانية
 المهتمة بمشاريع الرقمنة في مجال HINCHففي الواليات المنتحدة مثالً هناك قاعدة البيانات 

  org.INCH.www: يمكن اإلطالع على القاعدة من خالل الرابط. تاإلنسانيا
  

  

إن تفعيل هذه المحاور بكليتها، إذا ما توفرت خاللها اإلرادة المقترنة 
مة، بقوة القرار ستشكل ال محال دفعاً قوياً لمهنة تخصص علم المكتبات بصفة عا

وجه خاص، وستعطي نفساً جديداً لمرافق المعلومات في مواجهة والوحدات التوثيقية ب
البيئة الرقمية الجديدة التي تكبر وتكبر من يوم آلخر، حيث تقاس فيه األمم ليس بما 

  .تملك، بل بما تشارك به اآلخرين
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 تكنولوجيا المعلومات في مرافق المعلومات والتوثيق، وما يمكن أن تقدمه عنعندما يكون الحديث 
وتحققه من ايجابيات من حيث السرعة والدقة، فإننا ال نتردد في إبراز ذلك، بل أننا نطرأ كثيراً في 

ول التقنية في بيئة العمل، التقعيد النظري لها، ولكن يبقى التحدي والرهان عند محاولة تجسيد هذه الحل
بداية من الحواجز السوسيومهنية إلى هزالة البنية التحتية وإلى الخصائص الفردية واالجتماعية 

  .للمستعملين والمستفيدين
 وقد نبدي من الحماسة الشيء الكثير، وننسى أو نتناسى التنزيل الموضوعي والتدرجي لمثل هذه 

ن نفكر في فهارس بطاقية سليمة مالم تكن هناك مراعاة للمعايير الحلول التقنية، فال يمكن أبداً أ
والمقاييس العالمية، وال يمكن أبداً أن نفكر في تألية هذه الفهارس ما دامت أشكال بطاقات الفهرس 

 -اليوم-الواحد غير منسجمة حتى ال نتحدث عن مدى تناسقها من الناحية الفنية، وال يمكن أن نتحدث 
امت هذه الفهارس غير مأتمتة أو محسبة، وبالتالي ال يمكن البتة أن نتحدث عن التعاون عن الرقمنة ماد

  والتشارك ما دمنا لم نضبط بعد ماذا نملك؟ وماهي وضعية وحال ما نملكه؟
يفهم من هذا كله أننا نحتاج اليوم إلى ترقية التفكير الموضوعي واالستراتيجي كخطوة إلنتاج األفكار 

اولة لتجنّب األفكار الميتة حتى ال نقول القاتلة، فقليل من الخدمات التقليدية النظيفة البنّاءة، وكمح
والمتقنة، خير من الخدمات الكثيرة والحديثة المبعثرة، أو باألحرى علينا أن نبحث عن الصواب 
 المنهجي بقدر ما نستطيع، ونحاول أن نتفادى الصواب الفوضوي قدر اإلمكان، ونسعى دائما أن ال

تكون تحركاتنا في مرافق المعلومات ردود أفعال، يثيرها المحيط الخارجي المشبع بكل آليات إنتاج 
  .وصناعة المعرفة وتكنولوجيتها

لذلك فمن خالل ما سبق في هذا البحث، وبالنظر إلى المعطيات اآلنية، يستحسن أن نشجع روح 
، )المركزية(ليها عمة ومكتوبة ومصادق في إطار إستراتيجية شاملة مرسو) الالمركزية(المبادرة 

بمعنى ان نجعل من هذه الجهود والمبادرات الحرة وحتى األفكار االيجابية تتفاعل في إطارها 
  .المركزي مراعاة لعدم تبعثر الجهد وضياعه

على –الحديث اإللكتروني، البد أن يطرح إلى الشكل الورقية إن التحول من الشكل التقليدي للمكتبة 
 التي  La Résistance من وجهتين متالزمتين وأساسيتين، من جهة مستوى ومدى الصالبة -قلاأل

تُظهرها مرافق المعلومات والتوثيق من حيث استيعابها واحتوائها ايجابياً لتكنولوجية المعلومات، ومن 
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تعامل مع هذه الذي سي) المستفيد(إلنسان ل الحمولة المعرفية والعلمية والفنية إلىجهة ثانية النظر 
  .الحلول التكنولوجية

 الذي يحتاج إلى التصميم التكنولوجيبالنسبة لمرافق المعلومات البد أن تأخذ في الحسبان : أوالً
الكثير من المستلمات كتوفر شبكة اتصال عالية السرعة، وتزويد باالنترنيت بدرجة عالية، باإلضافة 

 والتكاليف  المتطلبات الماديةالبد من األخذ في الحسبانهيزات المادية المختلفة المطلوبة، وإلى التج
المالية المرتفعة لمصادر المعلومات الرقمية، فقد ثبتت التجربة اصطدام مشروع المكتبة الفرنسية 

بمشكل الموارد المالية الالزمة، لذلك تم التوجه إلى إعادة بعث المشروع من جديد بـ اسم " جاليكا"
المصادر أن كما ال يخفى انت النواة األولى للمكتبة االلكترونية األوروبية،  التي كيوه" 2جاليكا "

 قد تكون أصعب في إدارتها وتنظيمها وتصنيفها من التقليدية منها، فهذه المصادر أصبحت الرقمية
سومات، الصوت، الحركة النص، الصورة، الر(من كل أشكال أوعية المعلومات " خليط"عبارة عن 

جديد من طرق التعامل مع هذا النمط التجاه  قلة خبرة أمناء المكتبات إلىاإلضافة ، ب)الفيديوية
وهل يمكن للعاملين وأمناء المكتبات اختصار الفجوة المهنية، بالدورات التدريبية وبعض المعلومة، 

  .يفي أنماط التكوين والتعليم األكاديم" جذري" بل إن هذه البيئة تستلزم تغيير ؟الحلقات الدراسية

عدم كما تواجه مرافق المعلومات إشكاالت في التعامل مع تكنولوجية المعلومات من خالل 
 حلوال تكنولوجية اقتناء إلىحيث تلجأ في بعض األحيان  تقدير االحتياجات التكنولوجية التوفيق في

فتقوم بشراء تجهيزات المشروع مما يؤثر سلباً بالرغم من قلة الموارد المالية ، "مشروع الرقمنة"بحجم 
 هي -في بعض المرات– ويبقى الدافع إلى هذا السلوك ،فيما بعد على األداء العام للنظام أو فرع منه

فال ينبغي "، "الموضة التكنولوجية"رغبة بعض المكتبات الدخول في القطار التكنولوجي من باب متابعة 
  ".الجيل الرقميألنها موضة ..  المكتبات فيالرقمنةأن نباشر عملية 

 ال يكتبون من أجل الكتابة فقط، ولكن من أجل مقابل يضمن لهم كرم الحياة، لذلك -اليوم–والمؤلفون 
مما يعني  حماية حقوق النشر والملكية الفكريةفإن من إشكاليات وتحديات مرافق المعلومات مسألة 

توحة على مسألة الحقوق حتى ال تزيد عبأ على آخر، ضرورة الدخول في هذه المشاريع بأعين مف
ن طرف شبكة األنترنيت العالمية، ، مالمنافسة الشديدة التي تواجهها مرافق المعلوماتخاصة أمام 

) المواطن(والمتمثل في خدمة المستفيد " مبدأ المكتبات"في ظل توجه هذه األخيرة في إستراتيجيتها على 
الكل، وفي أقل وقت " السرعة الالزمة في ذلك، مما ساهم في تكون ثقافة بالطرق المناسبة مع تحقيق

القراء وعزوفهم عن " اختفاء" أوقعها في إشكالية األمر الذيفي محيط مرافق المعلومات، " ممكن
 أغلبها دون األخذ باالعتبار للكثير من مكتبات قد صممالالكثير من  أن ، ويزداد األمر سوءالمكتبة

تغيير والمستجدات الحديثة، فعملية الرقمنة تحتاج إلى مساحات في المكتبة وفق الشروط مظاهر ال
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 خاصة لم تستوعب بعد حجم النشاطات -في الجزائر– المكتبة التقليدية مبانيالمطلوبة، في حين أن 
 .التقليدية، مما يعيق مشاريع الرقمنة فيها

ات يجب على مرافق المعلومات أن تأخذها في تحديأيضاً تواجههم المستفيدين فإن  يةثانمن جهة 
ن المعلومات بطريقة جيدة  مضعف صياغة احتياجاته يعاني في البيئة الرقمية من الحسبان، فهو

تالحق التطورات التقنية  المعلومات، وعن في البحث لحاسوبل هضعف استعمالوفعالة، وكذا 
 حيث أن الكثير من مجموعات ،غةـمشكلة اللبعيدا عنها، دون الغوص في والتكنولوجية والتي يكون 

  .باللغات األجنبية وبخاصة االنجليزية)  في الميادين العلمية والتقنيةةخاص(المكتبات الرقمية 

شأنه شأن كل مسائل التغيير ) وحتى في المجاالت األخرى(إن التغيير في بيئة المكتبات 
ر بنظام المكتبة ضتقد حماسة أخر، مما يولّد تعترضه الكثير من العقبات، ومن بينها اإلحساس بالت

المعالجة النظرية فإن ،  ومنطقيةككل، بالنظر إلى أن الدوافع الحقيقية حتى وإن كانت موضوعية
بدراسة تجارب بعض المكتبات العامة والمتخصصة و،  الطبيعيا في سياقه دائمانوكقد ال تللمستجد 

االستفادة من األدب المنشور في مجاالتها المختلفة ، ويمكن ، العربية والدولية في مجال التحول الرقمي
  .الصعوبات التي واجهتهاتعرف على كيفية التغلب على وال

الرقمية، بل يجب أن تُركز األشكال ل المكتبة كل مجموعاتها إلى كما أنه ليس من الضروري أن تُحو
للمكتبة والمستفيدين منها، بحيث تخدم على المواد والمطبوعات في المجاالت األكثر أهمية بالنسبة 

غالباً ما يكون التركيز عند التغيير في المكتبات على وجود الحلول التقنية  أكبر، ألنهأهدافها بشكل 
أو ماذا يمكن أن " المضمون"كاألجهزة والبرمجيات، لكن الغائب دائما أو ربما يكون في حالة تأخّر هو 

  .ةيكون في هذه البيئة الجديدة كخدم

ومن حيث عدم الوعي الكافي بمكاسب التحول الرقمي التي ستعود على المستفيدين أنفسهم ، هنا يتطلب 
ة للوصول األمر تدريب المستخدم أو الباحث على كيفية استخدام مصادر المعلومات المتاحة في المكتب

اشئة من خالل المؤسسات ، ولتحقيق ذلك يتطلب األمر التركيز على األجيال النإلى المعلومات المطلوبة
 وبرامج التصفح تالتعليمية لتعليمهم كيفية استخدام الحاسوب وتطبيقاته، والتعامل مع شبكة اإلنترن

  .المختلفة

 مع مرافق المعلومات والتوثيقتعامل إننا ونحن ننجز هذه الدراسة سعينا دائماً لنرسم حلقة في مسيرة 
 مرفق يستوعب كل الحلول التكنولوجية الحديثة للمعلومات، لهاإتاحات تكنولوجيا المعلومات، وإلى جع

" االختفاء"حفظ مصادر المعلومات من كل أشكال  المستعمل، من خالل أوخدمة القارئ، المستفيد ل
  .للمستفيدينضمان إتاحة مصادرها و

...9  
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  :المراجع باللغة العربية 

  :المعـاجـم و الموسوعـات
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153.  

: ربيدور الجامعة والبحث العلمي في تنمية بلدان المغرب الع. صالح، صالحي وآخرون  )14
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  .1998ار العربية للكتاب، مكتبة الد:  القاهرة –. مريدة ومنقحة3. ط–.والمعلومات
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 الوابوغرافيا
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[En line] azuhairi.jeeran.com/files/84172.doc  
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[En line] http://www.cybrarians.info/journal/no13/archives.htm    



 قائــمة المراجع

  
 

 231 
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