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.دراسة ميدانية بمكتبات جامعات قسنطينة:وآليات التأسيسمشاريع المكتبات الرقمية بالجامعات الجزائرية بين الجاهزية   

 
  أ

  :مقدمة الدراسة

يتسم عصرنا احلايل بسرعة وترية تطوره خصوصا على مستوى التقنيات احلديثة،حيث وبالكاد هضم وفهم تقنية ما 

خصوصا يف ظل ما تقدمه من حىت تأيت تقنية أخرى،وقد شهدت هذه التقنيات استقطابا كبريا و مبختلف االت 

املعلومات بشكل أسرع ومنظم،هذه األخرية اليت اكتسبت أمهية جد بالغة يف ظل خمتلف هذه  نقليف  تتسهيال

التطورات،واليت شهدت انفجارا كبريا ومنوا متزايدا يف خمتلف األشكال وعلى مستوى خمتلف التخصصات،هذا الذي 

يمها لتسهيل اسرتجاعها و اتاحتها،وتعترب املكتبات بصفة عامة بتنظأبرز أمهية وجود مؤسسات معلومات تم 

واحدة من املؤسسات اليت دف إىل جتميع معلومات يف شكل أوعية معلومات  خاصة واملكتبات اجلامعية بصفة

ي على مستوى خمتلف التخصصات،دف تطوير البحث العلمي والعملية التعليمية،باإلضافة إىل لعب الدور التثقيف

  .كباقي املكتبات

وقد حاولت املكتبات اجلامعية مسايرة هذه التطورات التكنولوجية بالنظر خلصوصية املؤسسة اليت تتبعها،اليت دف 

من خالل اجتاهات تعليمية حتاول هي األخرى االستفادة من مثار  اإىل تطوير البحث العلمي والعلوم يف حد ذا

حاولت املكتبات اجلامعية التكيف وفق متطلبات املؤسسات األم من خالل رصد التقنيات احلديثة،على هذا األساس 

مصادر معلومات رقمية،وتبين اجتاهات النشر اإللكرتوين وكان آخر االجتاه إىل بناء منظومات مكتبات رقمية 

  .مميزات األدوات التكنولوجية وتقنيات االتصال احلديثة من بالكامل،دف لالستفادة

من خالل املبادرات األوىل يف الواليات املتحدة األمريكية اليت مت فيها  امن املكتبات الذي لقى دعما أكرب  االجتاه هذا

الرتكيز على املؤسسات اجلامعية،هذا قناعة منها أن هذا الشكل هو الذي سيحقق مطالب البحث العلمي،من خالل 

بيئة تفاعلية،من خالل اتاحة أوعية معلومات باحثني من تسهيل عملية ايصال املعلومات العلمية والتقنية واستفادة ال

سواء كانت نصية أو صورية أو حىت يف شكل فيديو،باإلضافة إىل ارتفاع مستوى الربط بني هذه املصادر،وعلى هذا 

ات األساس لقت املكتبات الرقمية رواجا كبريا على املستوى الدويل سواء أثناء املرحلة األوىل أو الثانية من مبادر 

املكتبات الرقمية على مستوى مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي،مث انتشارها على مستوى العديد من 

  .اجلامعات العاملية عرب خمتلف أقطار العامل

أما على املستوى العريب،جند أن البلدان العربية متأخرة نوعا ما عن ثقافة املكتبات الرقمية خصوصا على مستوى 

حول موضوع املكتبات الرقمية،سواء من حيث تناوهلا الكتابات األكادميية  ةاجلامعية،حيث ويف ظل كثر املكتبات 

اشكالية املصطلح أو تقنياا،إال أنه على مستوى التطبيق جندها ضعيفة جدا،خصوصا على مستوى املكتبات 
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ر مشاريع،ذلك أن املكتبات الرقمية اجلامعية،دون اقتصار احلديث على تطبيق بعض التقنيات اليت ال تكون يف إطا

هي عبارة عن الوجه الثاين لنفس العملة أال وهي املكتبة،األمر الذي يوجب وضعها يف إطار تنظيمي يعمل على 

أسس علمية خصوصا على مستوى التخطيط،هذا بالنظر ملا تكلفه هذه املشاريع من ميزانيات طائلة،ومستوى عال 

إليه من خالل دورات تكوينية،وتوفري جتهيزات معينة وغريها من املتطلبات اليت تعترب كل  ملوارد بشرية ال ميكن التوصل

  .ال بد على املكتبات أن توليه االهتمام الالزم افعلي اواحدة منها استثمار 

 وعلى ضوء خمتلف هذه املعطيات،جاءت هذه الدراسة لترتصد مكانة املكتبات اجلامعية اجلزائرية ضمن هذه التطورات

الرتكيز على تكنولوجيا وأخذ مكتبات جامعات قسنطينة كنموذج عن خمتلف هذه املكتبات،حيث مت  التقنية،

املكتبات الرقمية،من خالل معرفة استعدادها و جاهزيتها هلذه البيئة سواء من ناحية واقعها،الذي يعترب دافع للتقدم 

كانياا البشرية والتكنولوجية مع تقدمي رؤية املستفيدين عن حنو هذه البيئة اجلديدة أم العكس،باإلضافة إىل دراسة ام

هذه التطورات الرقمية،وحىت يتم حتقيق كل هذا كان ال بد من اتباع خطة لتحقيق أهداف الدراسة،حيث كان أوال ال 

  :بد من وضع الدراسة يف إطارها املنهجي النظري،حيث جاء

مث التساؤالت  وطرح االشكالية ب بدءالدراسة لباإلطار املنهجي الذي مشل كل املعطيات املتعلقة  :الفصل األول

الفرضيات وغريها من األمور املنهجية،ليتم االنتقال يف شقه الثاين إىل حتديد اجراءات الدراسة امليدانية والرتكيز وضع 

  .خصوصا على طبيعة عينة الدراسة

املكتبات الرقمية،والتعرض هلا من حيث النشأة التارخيية،مث ذي جاء عبارة عن إطار نظري ملفهوم ال :الفصل الثاني

االنتقال إىل حتديد املصطلح واملصطلحات ااورة،ليتم حتديد خصائص املكتبات الرقمية سواء من حيث الوظيفة و 

لوصف اخلدمات،مث االنتقال إىل حتديد متطلبات قيام مكتبة رقمية،ومراحل تصميم اموعات الرقمية،وصوال إىل ا

  .البيبليوغرايف يف ظل البيئة الرقمية

بعد حتديد اإلطار النظري ملفهوم مكتبة رقمية،مث االنتقال إىل حتديد إطار مشاريع املكتبات  :الفصل الثالث

مشاريع املكتبات الرقمية،من خالل حتديد مفهوم مصطلح املشاريع وإدارا،مث االنتقال إىل حتديد  أهم مراحل 

ل التعرض إىل مراحل التأسيس مث االنتقال إىل مرحلة التخطيط وصوال إىل مرحلة التنفيذ،ليتم االنتقال الرقمية،من خال

الت وأدوات التقييم يف املكتبات الرقمية،باإلضافة إىل ابراز دور دفرت الشروط يف اإىل عناصر أخرى حيث مت حتديد جم

  .رات مشاريع املكتبات الرقمية يف جمال املكتبات اجلامعيةإطار مشروع مكتبة رقمية،مث االنتقال إىل احصاء أهم مباد
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جاء دف وصف البيئة اخلارجية ملكتبات جامعات قسنطينة كوا جمال الدراسة،حيث مت التعرض إىل :الفصل الرابع

  .عدة مؤشرات حول اجلامعات واملكتبات اجلامعية اجلزائرية خصوصا على مستوى اندماجها يف ظل البيئة الرقمية

  :بعد حتديد اإلطار النظري للدراسة،جاء اجلانب امليداين يف شكل فصلني

فقد ركز بشكل كبري على وصف واقع مكتبات جامعات قسنطينة،من خالل التعرض لواقع  :الفصل الخامس

جامعات قسنطينة،مث وصف مكتبات جامعات قسنطينة من حيث اخلدمات والوظائف،مث االنتقال إىل حتديد مواردها 

البشرية على أساس التوزيع واخلربة والشهادات العلمية احملصل عليها،مث االنتقال إىل حتديد  رصيد مكتبات جامعات 

قسنطينة خصوصا املتعلق باملصادر الرقمية،مث االنتقال إىل رصد آراء املكتبيني و املستفيدين حول واقع مكتبات 

توصل إىل حتديد مدى صالحية احللول التكنولوجية لها،لجامعات قسنطينة سواء من حيث العمل ا أو استخدام

  .على مستواها

و قد ضم عدة عناصر متعلقة بالبيئة الرقمية ملكتبات جامعات قسنطينة من خالل دراسة آراء :الفصل السادس

ديد الرؤية املكتبيني واملستفيدين يف نفس الوقت،من خالل التطرق لتوظيف واستخدام الوسائل التكنولوجية باملكتبة،حت

حنو اجلدوى ملشروع مكتبة رقمية يف ظل الواقع املعاش،مث االنتقال اىل قياس مهارات واستعداد أفراد العينتني املتعلقة 

  .بالبيئة الرقمية،مث تناول جانب التكوين يف ظل كل املعطيات السابقة
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 :تمهيد
حىت يتم التوصل إىل نتائج منطقية األمر الذي يستوجب وضع  إطار منهجي للدراسة حتدد فيه االشكالية  

مع إبراز أهداف وأمهية الدراسة الرئيسية للدراسة مع توقع فرضيات تكون كإجابات مؤقتة للتساؤالت الفرعية للدراسة،
ها،مع حتديد أهم الدراسات السابقة اليت جاءت يف موضوع من خالل حتديد أمهية النتائج اليت سيتم التوصل إلي

باإلضافة إىل حتديد املنهج الذي سيتم استخدامه يف الدراسة،مث االنتقال إىل حتديد اإلطار امليداين للدراسة الدراسة،
ة،وهذا ما يمن خالل حتديد حدود الدراسة،و األدوات اليت سيتم استخدامها جلمع البيانات اخلاصة بالدراسة امليدان

 :سيتضمنه هذا الفصل من خالل جمموعة العناصر التالية
 :اإلطـــار المنهــــــجي   1-1

 :إشكالية الدراسة 1-1-1

وتتأثر مبختلف ،اليت تؤثر باحمليط الذي ختدمهالديناميكية التثقيفية املؤسسات التعليمية واحدة من  املكتبات تعترب      
ومن اهم التغريات اليت حاولت املكتبات ،سواء على مستوى احمليط اخلارجي أو الداخليالتغريات والتطورات احلاصلة 

عرب خمتلف املراحل بدءا من املصغرات الفيلمية  مبجال تكنولوجيا املعلومات واالتصالالتقدم احلاصل  منهااالستفادة 
لشبكات الداخلية أو مرورا بتكنولوجيات احلواسيب وصوال للبث املباشر للمعلومات سواء من خالل ا

حاولت املكتبات عكس ،ونتيجة إثبات فعالية استخدام خمتلف هذه التقنيات يف خمتلف امليادين.اخلارجية
. خمتلف جوانبها سواء من ناحية مصادر املعلومات أو خدماهتا احلديثة يفوالتكنولوجيات  التقنيات هذه استخدامات

القلب النابض هي  و،املكتبات اليت حتاول خدمة أهداف املؤسسة األم ومبا أن املكتبات اجلامعية واحدة من أنواع
من ناحية لفئات خمتلفة سواء حيث تقدم خدمات للمكانة اليت تشغلها،هذا بالنظر بالنسبة ملؤسسات التعليم العايل،
عمل على اإلملام كما أهنا ت.موظفنيباحثني،،أساتذةطلبة،كانوا   سواءمبكتبات اجلامعة  االحتياجات أو االستخدامات

 تقدمي حىت تضمنذلك  ديثأشكاهلا سواء يف شكلها التقليدي أو احلأنواعها و  جبميع مصادر املعلومات مبختلف
نتيجة استفحال الوسائل  علومايت احلاصل يف عصرنا احلايلاالنفجار امل التحكم يفباإلضافة إىل أفضل اخلدمات،

تلف هذه التغريات دجد أيضا أن املكتبات اجلامعية تقع على عاتقها ،و على ضوء خمالتكنولوجية احلديثة والتقنيات
مسؤولية تطوير البحث العلمي والتقين،خصوصا يف ظل التغريات السريعة واملستمرة اليت يعرفها عصرنا احلايل وانتقاله 

خمتلف هذه التطورات  من جمتمع أساسه املعلومات إىل عصر املعرفة،األمر الذي يفرض على املكتبات اجلامعية مسايرة
املكتبات لالستعانة بالوسائل التكنولوجية  ذهالتجأت هوألجل هذا وإجياد مكانة ودور تلعبه يف ظل هذه التغريات،



 الجانب المنهجي وإجراءات الدراسة الميدانية:الفصل األول

 

 
6 

،باإلضافة إىل اعتماد هذه قتصاد يف اجلهد والوقت والتكلفةاألساسية للمكتبات من ا ألهدافاليت من  شأهنا حتقيق ا
 .ظل متغريات البيئة احلديثة وما أفرزته من تطورات التقنيات كأدوات للتغلغل يف

ر استخداماهتا يف جمال والعمل الدائم على تطويلتكنولوجيات املعلومات، واملستمر املتالحقونتيجة التطور 
إتاحة االقتناء واحلفظ الرقمي و  يعمل على ؤسسات الوثائقيةجاءت املكتبات الرقمية كشكل جديد للماملكتبات،

تصال سواء  من خالل شبكة اب،احلاسو  طريق طرفيةعن  إليهاستفيد الولو  امل لتمكني املعلومات درخدمات ومصا
 .كانت داخلية أو خارجية

هي ف وتقنية،ومالية ومادية وما حتتا  إليه من متطلبات بشرية الرقمية ونظرا للتكاليف الباهظة اليت تكلفها املشاريع
احللول هذا النوع من  وختتار للمؤسسات اليت تتبىن أخرى بالنسبة من جهة استثمارو من جهة، مغامرة مبثابة
ألهداف اليت يرمي إليها من خالل تسطري اروع مكتبة رقمية دراسة مسبقة ملشاألمر الذي يستوجب قيام ،الرقمية
 والفائدة األهدافضمان حتقيق  يتمكل هذا حىت ،دراسة البيئة اخلارجية والداخلية للمؤسسةدراسة اجلدوى ،املشروع،

 .املرجوة من وراء هذه املشاريع
أو  على مستوى خمتلف مؤسسات املعلومات بصفة عامة للمكتبات الرقميةوما ميكن مالحظته االنتشار الواسع 

من جمرد مبادرات وجتارب إىل أحسن  كبريا  عرفت تطوراحيث املكتبات اجلامعية بصفة خاصة على املستوى العاملي،
كما أن هذه املبادرات مسحت ا من قبل اهليئات الدولية يف جمال املكتبات و املعلومات،املمارسات املعرتف هب

إطار نظري ملوضوع الرقمنة يف املكتبات دون  ضعو  لتنظري يف جمال املكتبات الرقمية،حيث أنه ال ميكناللمتخصصني 
 على مستوى أماات مؤسسات وأفراد،جتربة مسبقة،حيث أن حتديد معايري املكتبات الرقمية يتم بناؤها من منطلق خرب 

أو من خالل بعض املمارسات التكنولوجية من خالل التطبيق املباشر هلا،فقد شهدت تطبيقا هلا،سواء  الوطن العريب
املبادئ األساسية  ال حترتمالغالب على هذه املبادرات  ما ميكن مالحظته أن إال أنهتكون هلا نفس األهداف، اليت

  حيث أنه ينظر إليها على أهنا جمرد تطبيق للتقنيات فحسب وال يتم التمعن والتدبر املسبقاملسبقة، املتعلقة بالدراسة
ذلك أن تبين ،ما جعلها تبقى جمرد جتربة مل ترقى إىل حد اآلن إىل جتارب وخربات معرتف هبا،قبل البدء بالتطبيق

قوم لتلبية حاجيات من نظام معلومات قائم بل هي منظومة ت تكنولوجي مشروع مكتبة رقمية هو ليس موضة أو ترف
 .بذاته

ة التطبيق أو من ناحية سواء من ناحيما يف هذا النوع من املشاريع،مكتباهتا متأخرة نوعا  أنواع وتعترب اجلزائر مبختلف
يل دور من شأهنا املسامهة يف تفع وحلول رقمية ة للتفكري اجلدي يف تبين مبادراترغم احلاجة املتزايد التخطيط هلا
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بات ومنه النهوض بقطاع املعلومات األمر الذي ميكن املكتبات من حماكاة التطورات احلاصلة مبختلف القطاعات املكت
 .وأداء دور اسرتاتيجي يليق بقيمتها الفعلية

اليت تطرح أمام هذه املؤسسات  وحتديات إن التغريات احلاصلة باحمليط الواسع للمكتبات اجلامعية هي مبثابة إشكاالت
تفرض عليها طرح مبادرات وحلول لالندما  وهذه التطورات والتغريات خصوصا باجملال األقرب هلا أال وهو جمال 

سواء مبنظوماته أو آلياته على سبيل املثال ال احلصر مشروع  اجذري ااآلونة األخرية تغيري  الذي شهد يف التعليم العايل
لذلك فاملكتبات اجلامعية تطبيقه بشكل واسع، إىلحث العلمي يم العايل والبالتعليم اإللكرتوين الذي تسعى وزارة التعل

 حتقيق للجامعة من خالل مساندهتا يفهي جمربة على التفكري حبلول من شأهنا املسامهة يف لعب دور الشريك األول 
 .االسرتاتيجيات املسطرة و األهداف

خصوصا مبجال البحث معات على املستوى الوطين اجلا لمن أعرق وأو  سابقا وتعترب جامعة منتوري قسنطينة
ولطاملا أولت اجلامعة االهتمام باملكتبات اجلامعية امللحقة هبا على أساس أهنا احملرك والشعلة األساسية لتفعيل العلمي،

لعدد حركية التعليم والبحث العلمي،إال أنه بالسنوات األخرية وبفعل انبثاق العديد من التخصصات والتزايد اهلائل 
وحدات جامعية مستقلة عن ل التوسع املكاين من خالل قيام الوافدين على اجلامعة  التجأت اجلامعة إىل تبين ح

ومات من األمر الذي يفرض على املكتبة اجلامعية ضرورة إجياد حل يقرب مصادر وخدمات املعلركزية،اجلامعة امل
لى خمتلف الكليات واألقسام  حىت فقدت معىن مكتبة لتجد نفسها أمام تشتيت الرصيد عاملستفيدين بشكل ميسر،

خمتلف مكتبات األقسام  باإلضافة إىل هجر اخلربات وتوزيعها علىمكتبة ختدم األقسام األقرب هلا، مركزية وأصبحت
من خالل تقدمي خدمات أكثر  اأكرب  اد الذي يفرض على املكتبة حتدي.م.طبيق نظام لومن جهة أخرى توالكليات،
ناهيك عن التطورات باالستخدامات التكنولوجية سواء ،واملدرسنيلبة والباحثني الية ألعداد أكرب من الطتطور وفع

 .بالعملية التعليمية أو البحثية اليت تعتمد بشكل أساسي على استغالل التقنيات احلديثة
بعض،ما جيعل هيكلة ومن املتغريات اليت طرأت على اجلامعة انشطارها إىل ثالث جامعات مستقلة عن بعضها ال

التخصصات وتداخل اجملالت  املكتبات اجلامعية تتغري وبشكل كامل،هذا التقسيم الذي ال يقضي على العالقة بني
بعلوم األرض على  ا،والذي كان قسم3املعرفية على سبيل املثال ال احلصر ختصص اهلندسة املعمارية جبامعة قسنطينة 

ن هذا التقسيم اجلامعي لن يكفل حل اشكال املكتبات ال من ناحية عملية تايل فإالوب،1مستوى جامعة قسنطينة 
مكتبات واليت تعترب مبثابة حتديات تواجه  يف ظل كل هذه املعطيات األنفة الذكر.االقتناء أو اخلدمات اليت تقدمها

لتدعيم  فيهالتفكري تأيت هذه الدراسة اليت تنظر للمكتبات الرقمية كأحد أهم احللول الواجب ا  قسنطينة اتجامع
 . خصوصا يف ظل التغريات احلاصلة سواء على مستوى حميطها الداخلي أو اخلارجيقسنطينة   مكتبات جامعة مهام 
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وكما سبق اإلشارة إليه فإن هذا النوع من املشاريع ال بد هلا من دراسة أولية وعلى مستويات عدة حىت يكون هناك 
يف  حيث ال بد من دراسة للمتغريات احمليطة باملكتبة سواء كانتاء هذه التقنية،ف املبتغاة من ور ضمان حتقيق األهدا

ال بد من معرفة التقنيات  املتوفرة  من جهة باإلضافة إىل البيئة التكنولوجية  حيثحميطها الداخلي أو اخلارجي ،
ال بد من الوقوف على البيئة برجميات وهل هي كافية للمضي يف مشروع مكتبة رقمية،كما أنه و  باملكتبة من جتهيزات

ومن الشكل الورقي إىل الشكل الرقمي، التشريعية للمكتبة خاصة يف ظل عائق حقوق امللكية الفكرية للمواد احملولة من
هذا ملعرفة إمكانيات املؤهالت البشرية تلف ختصصاهتم،جهة أخرى التعمق بالدراسة يف املكتبيني العاملني باملكتبة مبخ

تكوين ومن جانب آخر معرفة مدى احتياجهم للهم للعمل يف ظل املكتبة الرقمية،كتبة  ومدى إمكانيتباملاملستخدمة 
سة حبيث ال بد من  درا كن اعتبارهم أهم عنصر بالنظام ،ميالذين املستفيدين باإلضافة إىل يف جمال التقنيات احلديثة،

ام لذا فال بد من اإلمل،ادر املعلومات اإللكرتونيةواستخداماهتم  واجتاهاهتم يف استغالل مصاحتياجاهتم للمكتبة،
 .مبختلف هذه اجلوانب بالدراسة

جامعة قسنطينة  ات مكتب وقدرة  يف ظل كل هذه املعطيات هناك إشكال يطرح للدراسة يتمثل يف ما مدى جاهزية
 وهل هناك آلية مناسبة ميكن اتباعها؟لتبين  مشروع مكتبة رقمية؟

  :اسئلة الدراسة 1-1-2
  :وهي كالتايلاستلزم طرح جمموعة من األسئلة ألبعاد احلقيقية ملوضوع الدراسة،ىت نتمكن من حتديد اح
 ليت تعيشها مكتبات جامعات قسنطينة؟مدى جدوى مشروع مكتبة رقمية كحل للعوائق ا ما - أ
 ؟هي األسباب الفعلية اليت أدت إىل تأخر مكتبات جامعات قسنطينة عن تبين مشاريع الرقمنة ما - ب
للتخطيط وقيادة مشروع مؤهلة  قسنطينة اتمكتبات جامعهل الكفاءات البشرية العاملة على مستوى  - ت

 مكتبة رقمية يف ظل التكوين املكتسب أو التكوين املستمر؟
 هل البيئة التكنولوجية ملكتبات جامعة قسنطينة تساعدها على تبين مشروع مكتبة رقمية؟ - ث
يف ظل احتياجاهتم ملصادر  مكتبة رقمية مشروعقسنطينة يف تبين  معةجا ملستفيدين من مكتباتما هو دور ا -  

 ؟ وخدماهتا املعلومات اإللكرتونية
 قسنطينة مساعدة لتبين مشروع مكتبة رقمية؟ جامعات ملكتباتبيئة القانونية هل تعترب ال - ح
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 :فرضيات الدراسة 1-1-3

مل  تايل هي عبارة عن نظريةالهنا وراء فرز الظاهر،وبتعترب الفرضيات عبارة عن ختمني لألسباب اليت يتصور الباحث أ
حىت تكون الدراسة بطريقة منهجية ال بد من افرتاض إجابات مؤقتة للتساؤالت املطروحة،وتتمثل ،و 1تثبت صحتها بعد
 :فرضيات الدراسة يف

 :الفرضية األولى

لة ملصادر املعلومات مثل يف ظل الزيادة اهلائقسنطينة احلل األ اتكتبات جامعمليعترب مشروع املكتبة الرقمية بالنسبة  
 .واملستفيدين

 :الفرضية الثانية

 لقيادة قسنطينة لدورات تكوينية حىت تكون مؤهلة اتجامعمكتبات حتتا  املوارد البشرية العاملة على مستوى  
 .،يف ظل ضعف مهاراهتم املتعلقة باجملال الرقميمشروع مكتبة رقمية

 :الفرضية الثالثة

يف غياب حتديد احتياجاته واستعماالته هلذا النوع من اعتبار املستفيد عنصرا حموريا مبشروع إدجاز مكتبة رقمية  يصعب
 .التقنيات

 :الفرضية الرابعة

 .رقمنة مكتبات جامعات قسنطينةمتثل اشكاالت حقوق امللكية الفكرية بالبيئة الرقمية عائقا أمام 

 :أهمية الدراسة 1-1-4

اليت توجب التفكري  مكتبات جامعات قسنطينةالدراسة من خالل أمهية التحديات اليت تواجه تتجلى أمهية  
باإلضافة إىل أن أمهية الدراسة ريات احلاصلة باجلامعة ككل،يف حل منهجي وعلمي ميكنها من موائمة وجودها والتغ

مبجال حلول الرقمنة وإدارة مشاريعها  تعود إىل تطبيق املكتسبات املعرفية خالل املرحلة التعليمية اجلامعية خصوصا
وعكسها على الواقع الذي حيتا  من أي متخصص مبجال املكتبات والتوثيق النظر إليه بطريقة واقعية متكن من 

فالكثري من األدبيات دبيات سواء الوطنية أو الدولية،اللحاق مبا ينشر من مفاهيم وتقنيات املوجودة مبختلف األ

                                                           
 .143.ص-.4002الدار املصرية اللبنانية،: القاهرة -.احملاورات يف مناهج البحث يف علم املكتبات واملعلومات -.خليفة،شعبان عبد العزيز 1
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جدا على هذه املستويات لذا كانت هناك رغبة  اإال أن الواقع ال يزال بعيدتقنيات الرقمية ومزاياها،ناول الوالكتابات تت
ومنه تكون شروع مكتبة رقمية،ملمعرفة جاهزية واستعداد مكتبات جامعات قسنطينة بأن تكون هذه الدراسة حماولة 

تأخذها كنظرة أولية متكنها من اختاذ احللول  اليت ميكن أنقسنطينة بات جامعة كتملهذه الدراسة ذات أمهية خصوصا 
كتبات امل تطبيقاتوحماكاة التجارب املطبقة باجلامعات الدولية أين أثبت الرقي وتثمني خدماهتا ودورها، هبدفالرقمية 

 .الرقمية جدارهتا وفعاليتها

  أسباب اختيار الموضوع 1-1-5 

مالحظة من ،قسنطينة جامعة مبكتباتالواقع املعاش  يعود السبب الرئيسي الختيار املوضوع نتيجة حماكاة 
املعلومات املقدمة من طرفها اليت ال ترقى  خدماتمليات الفنية وتذبذب بالع وعدم التوحيدلتشتت الرصيد الوثائقي 

ومن جهة أخرى عدم مضاهاهتا ملستويات املكتبات اجلامعية الدولية ،إىل مستوى املسامهة يف تطوير قطاع املعلومات
كان وجماهبة ملثل هذا الواقع  ،اليت قطعت أشواطا كبرية يف تطوير خدماهتا باالستغالل األمثل للتكنولوجيات احلديثة

من أفضل اخليارات اليت ميكن أن تتبناها  مشاريع املكتبات الرقمية حيث يعترب تتيحهااليت  هناك تفكري يف املزايا
 خدماهتا ملوائمة متطلبات املستفيدين من جهة ومواكبة كمشروع ميكنها من تثمني  مكتبات جامعات قسنطينة

 .ية استغالل التكنولوجيات احلديثة من جهة أخرىطورات احلاصلة مبجال املكتبات خصوصا من ناحالت

 أهداف الدراسة 1-1-6

تعرض حماولة تسليط الضوء على مشاريع املكتبات الرقمية من خالل ال هوإن اهلدف من وراء إعداد هذه الدراسة 
ستدعي يبالتفصيل إىل مفهوم املكتبة الرقمية ومستلزماهتا وإبراز األمهية البالغة هلا اليت تفرض وضع تصور هلا كمشروع 

فبعد حتديد كل املفاهيم واخلطوات  ،للتخطيط وحتديد األهداف واالسرتاتيجيات املوائمة قبل البدء يف التنفيذ 
 مكتبات جامعةك حماولة للخرو  هبذه املفاهيم النظرية وعكسها على واقع ستكون هنا،رقميةـاألساسية ملشروع مكتبة 

وإثبات مدى  لداخليةمن خالل حماولة دراسة البيئة اخلارجية مبختلف متغرياهتا باإلضافة إىل دراسة البيئة اقسنطينة 
ويات للوصول يف األخري جدوى التخطيط  ملشروع مكتبة رقمية يف ظل التغريات اليت تعيشها املكتبة وعلى كل املست

 اتإىل حتديد جاهزية املكتبة ملشروع مكتبة رقمية سواء من خالل دراسة الكفاءات البشرية العاملة على مستوى مكتب
دراسة احتياجات املستفيدين من املكتبة ومدى إمكانية حتقيق هذه االحتياجات من خالل تبين  وقسنطينة  اتجامع

وخمتلف  إشكاالت حقوق امللكية الفكرية يف البيئة الرقميةدراسة ستهدف الدراسة إىل هذا كما ،املكتبة حللول رقمية
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ساسية للمضي يف املشاريع الرقمية،إال أهنا ال هتدف للمقارنة بني جاهزية  األجزاء اليت ميكن أن نعتربها من اآلليات األ
 .للعمل يف إطار البيئة الرقمية كل جامعة بل لتحديد بنية املكتبات اجلامعية ككل وحتديد مدى استعدادها

 :منهج الدراسة 1-1-6

الذي يعمل على رصد ومتابعة دقيقة "ي فحىت حتقق الدراسة أهدافها وتتوصل إىل نتائج منطقية ،مت تتبع املنهج الوص
و لظاهرة أو حدث معني بطريقة كمية أو نوعية يف فرتة زمنية معينة أو عدة فرتات،من أجل التعرف على الظاهرة أ

 1"احلدث من حيث احملتوى واملضمون،والوصول إىل نتائج وتعميمات تساعد يف فهم الواقع وتطويره

باعتماد األسلوب املسحي الذي يعمل على التجميع املنظم للمعلومات من املبحوثني هبدف فهم أو التنبؤ بسلوك 
 .ج املتحصل عليها،وبعد مجع املعلومات يف شكل مبوب مت حتليل النتائ2اجملتمع حمل الدراسة

 :الدراسات السابقة 1-1-8

حبكم أن طبيعة العلوم هي تكاملية تراكمية،يستوجب استطالع الدراسات السابقة اليت تناولت نفس املوضوع يف 
إحدى جوانبه،وبالنظر لطبيعة املوضوع فإن الدراسات السابقة فيه تكون ضعيفة من ناحية الكتب،بل تكون يف شكل 

،وفيما يلي يتم استعراض خمتلف الدراسات السابقة اليت تتقاطع يف نفس نقطة البحث وأدلة العملالت علمية،اقامل
 : سواء من اجلانب النظري أو امليداين

 :الدراسات العربية 1-1-8-1

 :3الدراسة األولى

الل وهو كتاب منشور،يتكون من جزئني،جاء يف اجلزء األول تسعة فصول مقسمة على ثالث أبواب تناول من خ
الباب األول مفهوم وإدارة املشروعات الرقمية،حيث تناول يف فصله األول مفهوم وأمهية تكنولوجيا الرتقيم،التخطيط 
للمشروعات الرقمية يف الفصل الثاين،أما الفصل الثالث فقد تضمن التعاون مع اآلخرين والتعاقد مع املوردين،أما 

حقوق الطبع وامللكية الفكرية،حيث تناول يف الفصل الرابع مسألة اختيار  الباب الثاين فقد تناول فيه االختيار وإدارة
املواد للرتقيم،الفصل اخلامس حقوق الطبع وامللكية الفكرية،أما الباب الثالث فقد انتقل إىل تقنيات خلق الكيانات 

                                                           
 .24.ص-.4002دار الصفاء،:عمان -.االسس النظرية والتطبيق العملي:أساليب البحث العلمي -.غنيم،عثمان حممد. عليان،رحبي مصطفى 1
 .141.ص -.4002دار زهران للنشر والتوزيع،:عمان -.ميدان العلوم اإلداريةأساليب البحث العلمي يف  -.جودة،حمفوظ 2
 .4001الدار املصرية اللبنانية،:القاهرة-.التخطيط والبناء واإلدارة:املكتبات واألرشيفات الرقمية-.عبد اجلواد،سامح زينهم  3
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فقد تناول اختيار  السابعالرقمية،متناوال األساسيات الفنية للرتقيم واملسح الضوئي يف الفصل السادس،أما الفصل 
تناول خلق الصور الرقمية،مث الفصل التاسع مت ختصيصه  متالفصل الثامن  أماأشكال امللفات وتقنيات الضغط،

 .لتحسني ومعاجلة الصور الرقمية

اما اجلزء الثاين من الكتاب،فقد تضمن هو اآلخر ثالث أبواب مفصلة إىل تسع فصول،حيث تناول يف الباب الرابع 
النصوص،حيث تناول تقنية ترقيم النصوص يف الفصل العاشر،أما الفصل احلادي عشر فقد تضمن تقنية  رميزيم وتترق

تكويد النصوص باملشروعات الرقمية،أما الفصل الثاين عشر فقد تناول اللغات العاملية لتكويد النصوص،مث جاء الباب 
جاء مفهوم وأمهية امليتاداتا يف الفصل الثالث عشر،مث الفصل  اخلامس فقد تناول امليتاداتا يف املشروعات الرقمية،حيث

الرابع عشر تضمن امليتاداتا للكيانات الرقمية،مث الفصل اخلامس عشر تناول فيه معايري امليتاداتا،مث الباب السادس 
لسابع واألخري الذي تضمن ضبط اجلودة وتوصيل الكيانات واحلفظ،حيث تناول ضبط وتأمني اجلودة،مث الفصل ا

توصيل وإدارة الكيانات الرقمية،مث الفصل الثامن عشر واألخري حيث متحور حول  الكاتب عشر تناول فيه
 .اسرتاتيجيات حفظ الكيانات الرقمية

وقد خلص الكتاب يف النهاية إىل أن فريق إدارة مشروع مكتبة رقمية جيب أن يفكر يف كل االسرتاتيجيات 
بواب وفصول الكتاب،هذا قبل أن يقرر كيف يبين نظام مناسب للمشروع،كما أكد التكنولوجية املوضحة من خالل أ

 .بأن االسرتاتيجية اليت ستستخدم عناصر من كل االجتاهات املمكنة ستوفر افضل حل

وقد أفادت هذه الدراسة يف اجلانب النظري من حيث أهم العناصر الواجب النظر فيها أثناء التخطيط للمشاريع 
 .الرقمية

 :1ثانيةراسة الالد

لنيل درجة الدكتوراه،وقد حاول الباحث من خالهلا الوصول إىل اإلجابة عن املشكلة وهي عبارة عن رسالة جامعية 
املتعلقة يف مدى قدرة املكتبات يف تبين قرارات كبرية ومصريية لتطوير واستخدام أنظمة معلوماتية كخطوة يف سبيل 

بين مشروع مكتبة افرتاضية أكادميية سعودية من كافة اجلوانب وعلى رأسها جاهزيتها لت التحول ملكتبات رقمية،و
 .اجلانب التقين

                                                           
 .4002،جدةعلم املعلومات،:رسالة دكتوراه-.دراسة استكشافية:وديةبية السعاملكتبات األكادميية االفرتاضية يف اململكة العر  -.الزهري،سعد بن سعيد 1
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وتتكون الدراسة من الفصل املنهجي،حيث مت استعراض فيه اجلوانب املتعلقة مبشكلة الدراسة،أما الفصل الثاين فقد مت 
مفهوم املكتبة االفرتاضية يف ضوء استعراض الدراسات السابقة للموضوع،أما الفصل الثالث فقد تعرض الباحث 

التطورات اليت حدثت يف جمال املكتبات الرقمية واالفرتاضية،واستقصاء ما كتب عن املكتبات االفرتاضية،وجتلي أهم 
الفوارق بني املصطلحات،وهذا لتوصل إىل عن أهم معامل املكتبات االفرتاضية احلديثة،مث درس يف جزء آخر من 

اجملالت عربيا وبني العديد من املشروعات اليت اقيمت يف البلدان املتقدمة،إمعانا يف تقدمي البحث ما كتب يف هذه 
تصور واضح للمكتبة االفرتاضية يف املؤسسة األكادميية العربية السعودية،وقد تطرق الباحث يف اجلانب امليداين من 

حيث  تأهيلها للمشاركة يف مشروع املكتبة  خالل استخدام املنهج الوصفي وضعية املكتبات األكادميية السعودية من
ويف اجلزء آخر من البحث اعتمد االفرتاضية السعودية من حيث اإلمكانات املادية و التقنية واللوجستية والبشرية،

الباحث طريقة جمموعة الرتكيز من خالل مجع  آراء متخصصني يف اجملال حول تصوراهتم لبناء مشروع املكتبات 
 .اجلامعات السعوديةاالفرتاضية يف 

إىل إمكانية حتقيق انشاء مكتبة أكادميية افرتاضية يف اململكة العريب السعودية،لتسهم يف التنمية وقد خلصت الدراسة 
 .التعليمية األكادميية بشكل أفضل،والسيطرة على التكاليف،وتقدمي خدمات معلوماتية أكثر سهولة وجودة

كتبات اجلامعية لتبين املشاريع الرقمية،وقد افادت هذه الدراسة خصوصا من وتتناول هذه الدراسة مدى استعداد امل
 .ناحية اجلانب امليداين يف استقصاء أهم النقاط الواجب مسائلتها باملكتبات اجلامعية

 :1لثةالدراسة الثا

الرقمية ملكتبة املكتبة اختذ فيها الباحث مشروع وهي أطروحة لنيل درجة دكتوراه علوم يف ميدان علوم املكتبات،
أمحد عروة اجلامعية جبامعة االمري عبد القادر للعلوم االسالمية منوذجا لدراسة،حاول من خالله الوقوف على عوامل .د

رصد املمارسات واالستخدامات الوثائقية لدى أعضاء هيئة التدريس  ظهور املشروع،ومراحل ادجازه وتنفيذه،و
 .باجلامعة

 عشرة فصال،مقسمة إىل الباب األول النظري تناول يف فصله األول اإلطار املنهجي ووقد جاءت الدراسة يف ثالثة 
اجراءات الدراسة امليدانية،أما الفصل الثاين فقد تعرض ملفاهيم املكتبات الرقمية وإشكالية املصطلح،أما الفصل الثالث 

ول اإلطار التقين لعملية رقمنة مصادر فقد تناول فيه وظائف املكتبة الرقمية وخصائصها،أما الفصل الرابع فقد تنا

                                                           
 .4010علم املكتبات، قسنطينة،:  رسالة دكتوراه -.-مكتبة جامعة األمري عبد القادر منوذجا-تصميمها وانشاؤها:املكتبات الرقمية باجلامعات اجلزائرية-.عكنوش،نبيل 1
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املعلومات بدءا من عملية الرقمنة وصوال إىل دراسة اشكالية احلفظ الرقمي،مث اسرتسل من خالل فصله اخلامس يف 
شاريع املكتبة الرقمية على ملتناول جمال ما وراء البيانات يف مشاريع املكتبات الرقمية،مث الفصل السادس الذي خصه 

 .ل الغربية والعربيةمستوى الدو 

أمحد عروة اجلامعية جبامعة االمري عبد .أما الباب الثاين امليداين،تناول يف فصله األول مشروع املكتبة الرقمية ملكتبة د
القادر للعلوم االسالمية،أما الفصل الثاين من اجلزء امليداين تناول فيه املمارسات الوثائقية لدى األساتذة،مث 

يف استخدام مصادر املعلومات اإللكرتونية من خالل الفصل الثالث،مث التطرق للممارسات  استكشاف اجتاهاهتم
آراء األساتذة بشأن املكتبة الرقمية،أما اإللكرتونية لدى األساتذة يف فصله الرابع،أما الفصل اخلامس فقد مت استقصاء 

 .ملكتبات اجلامعيةالفصل السادس فقد تناول فيه التخطيط للمشروعات الرقمية وتنفيذها با

وقد مت اعتماد املنهج الوصفي من طرف الباحث بغية تقدمي منوذ  ميكن االسرتشاد به أثناء تصميم مكتبة رقمية من 
خالل رصد اجتاهات استخدامات املستفيدين ومهاراهتم يف ظل البيئة الرقمية،باإلضافة إىل الوقوف على أهم أسباب 

 .يةالتأخر يف ادجاز مشروع مكتبة رقم

وقد مت االستفادة من هذه الدراسة خصوصا من ناحية اجلانب امليداين،من ناحية متغريات الدراسة املتعلقة مبسائلة 
 .استخدامات و ممارسات املستفيدين سواء يف ظل البيئة التقليدية أو الرقمية،كما أفادتنا ببعض النقاط النظرية

 :الدراسات األجنبية 1-2-2

 :1الدراسة االولى

كما أنه ميثل مادة نظرية ثرية بأساسيات التخطيط ملشاريع مكتبات رقمية مبختلف عبارة عن دليل عملي، هو
وراء  مراحلها،باإلضافة إىل تناول أهم متطلبات قيام مشروع مكتبة رقمية خصوصا من ناحية التجهيزات،ومعايري ما

 .ملؤسسات التابعة هلاعلى اختالف ا الرقمية أهم املشاريعالبيانات،باإلضافة إىل رصد 

وقد جاء الدليل يف اثين عشرة فصال،حيث تناول أهم اخلطوات واملراحل لعملية التخطيط ملشروع رقمي،مث انتقل إىل 
دراسة أهم العوامل املتعلقة باملواد لرتقيم،لينتقل إىل دراسة ادارة حقوق املؤلف يف البيئة الرقمية،لينتقل إىل الشق التقين 

ن خالل تناول رقمنة وترميز النصوص،التقاط و ادارة الصور،واملواد السمعية البصرية،مث تناول التأمني من املشاريع م

                                                           
1
 The NINCH Guide to Good Practice in the Digital Representation and Management of Cultural Heritage Matérials 

.- National Initiative for a Networked Cultural Heritage ,2002 .- Disponible en ligne  

http://www.nyu.edu/its/pubs/pdfs/NINCH_Guide_to_Good_Practice.pdf 

 

http://www.nyu.edu/its/pubs/pdfs/NINCH_Guide_to_Good_Practice.pdf
http://www.nyu.edu/its/pubs/pdfs/NINCH_Guide_to_Good_Practice.pdf
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ومراقبة اجلودة،اشكالية التعاقد مع اآلخرين،والتوزيع والدميومة،وتقييم املشاريع،مث دراسة مراحل إدارة األصول 
ناول متطلبات قيام املشاريع،ومقابالت مع مدراء مشاريع مالحق تتباإلضافة إىل .الرقمية،وأخريا دراسة اشكالية احلفظ

 .لوضع هذا الدليل العملي االهتا،واليت تعترب مادة خاماملكتبات الرقمية مبختلف جم

وهذا الدليل العملي خيدم كثريا الدراسة خصوصا من اجلانب النظري،وبالتحديد يف استنباط اهم النقاط الواجب 
 .الدليل مستمد من جتارب واقعيةن عملية التخطيط،خصوصا أأخذها بعني االعتبار أثناء 

 1:الدراسة الثانية

هو دليل عملي ميثل نتا  أربع سنوات من التطوير وتنقيح املناهج الدراسية باجلامعة يف شكل مؤمترات مقدمة مبركز 
حفظ الوثيقة مشال شرق الواليات املتحدة،ويوفر الدليل جمموعة مرتاكمة من النصائح،واإلرشاد،واالستشارة من 

يع هذه النواحي،ومجع املعلومات عن افضل املمارسات،واخلرو  املؤسسات املتبنية املشاريع الرقمية،حيث مت األخذ جبم
 .بدروس مستفادة من عدة جتارب

 :وقد مشل الدليل العديد من املقاالت للعديد من املؤلفني،نوجز أهم مواضيعه يف النقاط التالية

 إدارة املشاريع الرقمية. 
  لرتقيملاختيار املواد. 
 الرقمية حقوق التأليف. 
 املوارد البشرية باملشاريع الرقمية. 
  للمشاريع الرقميةاإلطار التقين. 
 خار  املؤسسة الرقمنة داخل أو. 
 دفرت الشروط. 
 التعرف الضوئي على احلروف. 

من جمالت البحث يف جمال املشاريع الرقمية،قد أفاد هذا الدليل كثريا من ناحية التخطيط للمشاريع  وغريها
 .الرقمية،خصوصا يف مرحلة التعريف باملشروع،ومرحلة تنفيذ املشروع

 
                                                           

1
 K. Sitts, Maxine.- HANDBOOK FOR DIGITAL PROJECTS: A Management Tool for Préservation and Access.-

2000 .- Disponible en ligne  http://www.nyu.edu/its/pubs/pdfs/NINCH_Guide_to_Good_Practice.pdf 

 

http://www.nyu.edu/its/pubs/pdfs/NINCH_Guide_to_Good_Practice.pdf
http://www.nyu.edu/its/pubs/pdfs/NINCH_Guide_to_Good_Practice.pdf
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 :1الدراسة الثالثة

اليت شهدهتا وظائف ونشاطات املكتبات األكادميية،فاملكتبات شهدت  جاء يف إطار التحوالتمقال علمي، هو 
إىل منوذ  املكتبات  من النموذ  التقليدي الذي يركز على التسيري الفيزيائي للمصادر واألنشطة املتعلقة هبا ااتساع

لتعلم والبحث،هذا الرقمية اليت تركز على التحويل الرقمي للمصادر وخدمات الشكل الرقمي لدعم عملية التعليم وا
 .التمكن من مهارات معينة من املكتبيني االجتاه يتطلب من املهنيني القيام بأدوار ونشاطات جديدة،كما أهنا تتطلب

وقد جاءت هذه الدراسة للبحث يف املؤهالت واملهارات املطلوب توفرها يف املوظف للمشاركة يف املواد الرقمية 
يف البيئة االكادميية،وقد مت حتديد هذه املهارات من  جلانب التكنولوجي احلاصلواجهة امل واخلدمات والتكنولوجيات

،كما شاركت يف 4002-1222خالل االعالنات اخلاصة بطلبات التوظيف يف املكتبات الرقمية خالل سنوات 
  .العملية كلية املكتبات

ع الرتكيز على اجلانب الرقمي سواء يف امتالك مهارات ميف أن هناك احتياجات لفريق عمل وقد توصلت الدراسة إىل 
أن املكتيب  ،كما توصلت الدراسة إىلاجملموعات أو اخلدمات أو التطبيقات التكنولوجية يف بيئة املكتبات األكادميية

املتخصص يف البيئة الرقمية هي وضعية حديثة يف املكتبات األكادميية،كما مت مجع النتائج والتحقق منها من خالل 
 .ملتخصصةاملدارس ا

وقد مت االستفادة من هذه الدراسة من خالل املهارات الواجب توفرها باملكتبيني اليت تؤهلهم للعمل يف البيئة 
 .الرقمية،واستخدامها كمؤشرات قياس ملهارات املكتبيني العاملني على مستوى مكتبات جامعات قسنطينة

 :مصطلحات الدراسة 1-1-9

لنظري أو امليداين،مت استخدام جمموعة من املصطلحات حندد مفاهيم استخدامها من خالل الدراسة سواء يف شقها ا
 :فيمايلي

هو عبارة عن االسرتاجتية اليت تنتهجها املؤسسات بصفة عامة ومؤسسات املعلومات بصفة خاصة لتحقيق  :المشروع
 .هدف معني

                                                           
1
 Choi,Youngok.Ramussen,Edie.- What Qualifications and Skills are Important 

For Digital Librarian Positions in Academic Libraries?A Job Advertisement Analysis.- The Journal of 

AcademicLibrarianship,Vol.35,N.5, 2009.- Disponible sur 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133309001074  Le [11/12/12] 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133309001074
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سواء من خالل االجتاه إىل )لبناء رصيد رقميويقصد هبا التقنيات اليت تتبناها مؤسسات املعلومات  :المكتبة الرقمية
 .واتاحة كافة هذا الرصيد عرب شبكة اتصال( و اتاحتها أو اقتناء رصيد رقمي اخلق صور رقمية ومعاجلته

قراراته لتنفيذه يف الشكل يقصد به السيناريو الذي حتدده مؤسسات املعلومات وتقوم بتوثيق  :مشروع مكتبة رقمية
م مشروع مكتبة رقمية كل من مرحلة حتديد هوية املشروع،والتخطيط جلميع قرراته والبنية التحتية املثايل،ويشمل مفهو 

له سواء من ناحية التجهيزات أو املوارد املالية أو البشرية،وحىت اجلانب الزماين واملكاين،مث االنتقال إىل مرحلة التنفيذ 
 .السابقة واليت تعترب عملية ترمجة القرارات املتخذة يف املراحل

ويقصد هبا املؤسسات العلمية اليت ختدم فئة املستفيدين التابعني للحرم اجلامعي سواء كانوا طلبة :مكتبات الجامعات
أو أساتذة أو باحثني أو حىت املوظفني،وهذه املكتبات ميكن أن تكون يف شكل مكتبات مركزية للجامعات أو 

 .مكتبات كليات أو معاهد أو أقسام

-11ن خالل املرسوم التنفيذي رقم ان املقصود منها هي تلك اجلامعات الناشئة أو املعدلة م:ينةجامعات قسنط

 02يوم املؤرخة يف  11من خالل اجلريدة الرمسية رقم  ور،املنش203-11 املرسوم ،و204-11،و املرسوم 201
 .ينة،وليس اجلامعات الواقعة بقسنط3 و 4و  1 ويتعلق األمر جبامعة قسنطينة،  4011 ديسمرب

 اجراءات الدراسة الميدانية 1-2

 :حدود الدراسة 1-2-1

تقتصر الدراسة على مكتبات جامعات قسنطينة،دون باقي املؤسسات اجلامعية مثل املدارس العليا لألساتذة أو 
 .للعلوم االسالمية الوطنية،جامعة األمري عبد القادر

 :المجال المكاني 1-2-1-1

 :تابعة لكل منترتكز الدراسة على املكتبات ال

  1جامعة قسنطينة  
  4جامعة قسنطينة  
  3جامعة قسنطينة 

 المجال البشري 1-2-1-2
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  مشلت الدراسة املكتبيني العاملني على مستوى مكتبات جامعات قسنطينة،مع دمج العاملني على مستوى
 :التالية مكتبات الكليات،واألقسام واملعاهد التابعة هلم،وقد مشلت الدراسة املكتبيني من الرتب

 مساعد مكتبات جامعية 
 ملحق مكتبات جامعية مستوى أول. 
 ملحق مكتبات جامعية مستوى ثاين. 
 حمافظ مكتبات جامعية. 
 حمافظ رئيسي باملكتبات اجلامعية. 
 املسجلني على مستوى املكتبات اجلامعية .د.م.كما مشلت الدراسة طلبة الدراسات العليا بالطور الثالث دكتوراه ل

 .األقسام واملعاهدللكليات و 

 :المجال الزمني 1-2-1-3

 .4013_4014مت مجع البيانات املتعلقة بإجراءات الدراسة امليدانية خالل السنة اجلامعية 

 :وعينته مجتمع الدراسة 1-2-2

حىت يتم االجابة على تساؤالت الدراسة،واحلكم على مشكلة الدراسة يستوجب وجود جمتمع دراسة يتناسب سواء 
أو عدد كبري ال  ثلة عدد أفراده،وخصائصه،ذلك أنه ال ميكن احلكم على ظاهرة سواء من عدد قليل غري مممن ناحي

ميكن التحكم فيه،ومن خالل طرح االشكالية فإننا حنتا  إىل آراء املكتبيني العاملني على مستوى مكتبات جامعات 
 .هذه املؤسسات نفسهاقسنطينة،واملستفيدين املسجلني على مستوى 

 :العينة األولى الخاصة بالمكتبيين

شاريع ملإىل مهارات املكتبيني يف ظل البيئة الرقمية وأثرها يف تبين املكتبات  عرفمن منطلق أن الدراسة هتدف إىل الت
املكتبات الرقمية،فقد مت مسح آراء املكتبيني العاملني على مستوى مكتبات جامعات قسنطينة مبختلف أنواعها،دون 

أن هناك نسبة معتربة من لى املكتبيني احلاصلني على شهادات من أقسام املكتبات واملعلومات،ذلك االقتصار ع
،وعلى املوظفني على مستوى مكتبات جامعات قسنطينة غري حاصلني على شهادة من أقسام املكتبات واملعلومات

 :كتبيني من الرتب التاليةمشلت عينة الدراسة مجيع امل أخذت الدراسة معيار الرتبة،حيث هذا األساس فقد

 مساعد مكتبات جامعية. 
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 وثاين ملحق مكتبات جامعية مستوى أول 
 مكتبات جامعية حمافظ. 
 حمافظ رئيسي باملكتبات اجلامعية. 

ذلك أن هذه الرتب تقتصر على وظائف أولية التقين باملكتبات اجلامعية،ومل تشمل الدراسة رتبة معاون تقين،وعون 
تماد أسلوب املسح بالعينة،ومن خالل اجلدول التايل سيتم توضيح أعداد ونسب أفراد العينة وقد مت اع.باملكتبات

 : 1حسب الرتب

 حسب المكتبة%النسبة حسب الرتبة %النسبة العدد الرتبة 

ينة 
سنط

ة ق
امع

ج
1 

  21 32 مساعد مكتبات جامعية
 

58 
 
 

 

 30 17 1ملحق مكتبات جامعية مستوى
 04 01 4ستوىملحق مكتبات جامعية م
 14 07 حمافظ مكتبات جامعية

 00 00 حمافظ رئيسي باملكتبات اجلامعية
 100 57 المجموع

ينة 
سنط

ة ق
امع

ج
2 

  22 16 مساعد مكتبات جامعية
 

29 
 42 07 1ملحق مكتبات جامعية مستوى
 02 02 4ملحق مكتبات جامعية مستوى

 02 02 حمافظ مكتبات جامعية
 02 01 ئيسي باملكتبات اجلامعيةحمافظ ر 

 111 28 المجموع

ينة 
سنط

ة ق
امع

ج
3 

  21 06 مساعد مكتبات جامعية
 

13 
 31 04 1ملحق مكتبات جامعية مستوى
 43 03 4ملحق مكتبات جامعية مستوى

 00 00 حمافظ مكتبات جامعية
 00 00 حمافظ رئيسي باملكتبات اجلامعية

 111 13 المجموع
 111 98 المجموع الكلي 

 .يبني توزيع املكتبيني مبكتبات جامعات قسنطينة حسب الرتبة: - 11 –جدول رقم 

                                                           
 .يرية الفرعية للمستخدمني والتكوين ،مصلحة املوظفني اإلداريني التقنيني وأعوان املصاحل لكل جامعةاألمانة العامة، املد من احصائيات مستخرجة 1
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،وما ميكن مالحظته هو ارتفاع نسبة املكتبيني افرد 29يتضح أن عدد العينة املبدئية بلغ  01رقم  ومن خالل اجلدول
كتبيني برتبة ملحق مكتبات جامعية مستوى أول يف حني دجد أن امل،%22برتبة مساعد مكتبات جامعية اليت بلغت 

وبالنظر ملتطلبات ،%1وبالنظر حلداثة رتبة ملحق مستوى ثاين دجد أن رتبتهم مل تتجاوز نسبة ،%42مل تتجاوز نسبة 
يف حني دجد أن رتبة حمافظ رئيسي ،%2اخلربة واألقدمية دجد أن رتبة حمافظ مكتبات جامعية مل تتعدى نسبة 

كما أننا نالحظ ارتفاع عدد املكتبيني مبكتبات جامعة %.1امعية هي األخرى مل تتجاوز نسبة باملكتبات اجل
وهذا ما ميثل أكثر من نصف عينة الدراسة،يف حني دجد أن عدد املكتبيني جبامعة %  29 ،الذين بلغوا نسبة1قسنطينة
 %.13عف نسبة متثلت يف فقد مثلوا أض 3أما املكتبيني جبامعة قسنطينة ،%42مل يتجاوز  4قسنطينة 

 :التايل بياينوميكن توضيح خمتلف هذه النسب من خالل الشكل ال

 
وفق التنظيم القدمي،أي مل يتم مراعاة التقسيم اجلامعي اجلديد،ذلك أن يف  التوزيعإال أنه عند توزيع االستبيان فقد مت 

، باإلضافة إىل  3 مستوى جامعة قسنطينةفرتة التوزيع مل يكن هناك تغيريات على مستوى املكتبات،خصوصا على 
حصر  يفذلك أن الدراسة ال هتدف للمقارنة بني ثالث جامعات وهذا حلداثة التقسيم،وقد متثل اهلدف األساسي 

خمتلف املوارد البشرية املتوفرة على مستوى مكتبات جامعات قسنطينة،دون حتديد اجلامعة أو نوع املكتبة،و على هذا 
 :ع االستبيان جاء كمايلياألساس فإن توزي

 

 

 

55 

29 

6 
9 

1 

 حمافظ رئيسي باملكتبات اجلامعية حمافظ مكتبات جامعية 2ملحق مكتبات جامعية مستوى 1ملحق مكتبات جامعية مستوى مساعد مكتبات جامعية

 يوضح نسبة المكتبيين حسب الرتبة: -01  -الشكل البياني رقم 
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االستمارات  نوع المكتبة
 املوزعة

االستمارات 
 املسرتجعة

نسبة اسرتجاع كل 
 مكتبة

نسبة كل مكتبة 
 من االسرتجاع

 41 29 12 19 المكتبة المركزية
 03 100 04 04 مكتبة كلية علوم الطبيعة والحياة

 01 20 02 09 مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية
 01 100 02 02 كلية األداب واللغاتمكتبة  

 00 00 00 02 مكتبة كلية علوم األرض
 01 12 02 01 مكتبة كلية علوم التكنولوجيا

 01 100 02 02 مكتبة كلية  الهندسة المعمارية والتعمير
 10 12 02 11 مكتبة كلية الطب

 02 12 01 02 مكتبة كلية العلوم االنسانية واالجتماعية
 00 00 00 02 وعلوم التربية   علم النفسمكتبة كلية 

مكتبة كلية  التكنولوجيات الحديثة 
 للمعلومات مكتبة واالتصال

01 00 00 00 

مكتبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية 
 وعلوم التسيير

02 02 90 01 

 02 100 02 02 مكتبة معهد علوم المكتبات والتوثيق
مكتبة معهد علوم  وتقنيات نشاطات 

 البدنية والرياضية
01 01 100 01 

مكتبة  معهد التغذية والتغذي 
 والتكنولوجيات الفالحية الغدائية

02 01 91 02 

 01 100 02 02 مكتبة معهد العلوم البيطرية
 01 100 01 01 مكتبة  قسم الفيزياء

 01 100 01 01 مكتبة  قسم الكيمياء
 01 100 01 01 مكتبة  قسم الرياضيات

 100 21 19 21 المجموع
 .يبني توزع أفراد العينة حسب املكتبات:- 12  -جدول رقم 

من العدد % 21فرد،وهو ما ميثل نسبة  19يتضح أن نسبة أفراد العينة النهائي قد بلغ  04ومن خالل اجلدول رقم 
 .تمع الدراسةجملاالمجايل،وهي نسبة معتربة ميكن اقرارها كعينة ممثلة 

 :يحي التايل،سيتم توضيح عدد أفراد العينة حسب الرتبومن خالل الشكل التوض
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 :العينة الثانية الخاصة بالمستفيدين

يف طور التدر ،وما )بالنظر التساع اجملتمع الذي ختدمه املكتبات اجلامعية،سواء من أعضاء هيئة التدريس،أو الطلبة
هائلة من املستفيدين،االمر الذي  اميثل أعداد،باإلضافة إىل املوظفني،والباحثني من خار  اجلامعة،ما (بعد التدر 

أن الدراسة هتدف إىل معرفة احتياجات  ىليفرض اختيار عينة موائمة ومعربة عن اجملتمع الكلي،وبالنظر إ
واستخدامات املستفيدين يف ظل متغريات البيئة الرقمية،باإلضافة إىل اثبات فائدة املكتبات الرقمية يف ظل متغريات 

عليمية،كان من اجلدير اختيار عينة لديها العديد من االنشطة على مستوى اجلامعة،حيث مت اختيار طلبة العملية الت
ورشات  و نظام اجلديد،على أساس أن هذه العينة تقوم بالتحضري لشهادة تستلزم احلضور حملاضراتلالدكتوراه ل

باإلضافة إىل أن هذه العينة تتسم بعدم تأهيلها لتعليم،حتضري أطروحة التخر ،واملقال العلمي،لدراسية،إعداد الدروس 
ضعف قدرهتا الشرائية جلميع مصادر املعلومات احملتا  إليها لكل  لتدريس بشكل دائم يف أقسام اجلامعة،وبتايل

 .ازدياد احلاجة ملصادر املعلومات املتوفرة على مستوى املكتبة العمليات السابقة،ما يؤدي إىل

 :سيتم توضيح أعداد ونسب افراد العينة حسب التخصصات ومن خالل اجلدول التايل
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 حمافظ رئيسي باملكتبات اجلامعية حمافظ مكتبات جامعية 2ملحق مكتبات جامعية مستوى 1ملحق مكتبات جامعية مستوى مساعد مكتبات جامعية

 يوضح نسبة العينة حسب الرتبة: -02  -الشكل البياني رقم 
 األعداد املسرتجعة العينة األصلية
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عدد المسجلين  التخصص 
 1بالتخصص

عدد المسجلين 
 بالمكتبة

النسبة من 
 التخصص

النسبة من 
موع جالم

 الكلي
 02 11 42 124 كلية العلوم الدقيقة

 10 22 22 23 كلية علوم الطبيعة والحياة
 02 13 42 20 كلية الحقوق

 41 12 29 124 واللغاتكلية األداب 
 02 23 40 21 كلية علوم األرض

 11 22 20 22 كلية علوم التكنولوجيا
 09 22 39 20 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 01 100 49 49 وعلوم التربية   كلية علم النفس
كلية  التكنولوجيات الحديثة للمعلومات 

 واالتصال
39 30 22 02 

 02 99 24 29 دية والتجارية وعلوم التسييركلية العلوم االقتصا
 02 100 30 30 معهد علوم المكتبات والتوثيق

 01 100 01 01 معهد علوم  وتقنيات نشاطات البدنية والرياضية
 01 100 01 01 كلية  الهندسة المعمارية والتعمير

 100 14 214 221 المجموع الكلي
 .حسب التخصصات. د.م.ن طلبة الدكتوراه الطور الثالث ليبني توزع أفراد العينة م:-13-جدول رقم 

 4010هو ميثل جمموع ثالث سنوات من  221أن  اعتبار يتضح ارتفاع عدد الطلبة،هذا على 03 من خالل اجلدول
،إال أن عدد أفراد العينة الذين ميثلون عدد األفراد املسجلني على مستوى املكتبات مبختلف أنواعها 4014إىل غاية 

من العدد اإلمجايل  %14،ورغم أهنا نسبة معتربة إال أهنا غري مقنعة حيث مل تتجاوز نسبة 214يتجاوز  فلم
أن أفراد العينة هم طلبة دراسات عليا وليست لديهم امكانيات  نسجلني على مستوى التخصصات،ناهيك عللم

                                                           
على اخلط املباشر . د.م.اعالن جامعة منتوري قسنطينة عن فتح مسابقة وطنية لدكتوراه نظام ل     -     1

constantine.pdf-mentouri-lmd-doctorat-http://umc.edu.dz/vf/attachments/article/789/offres  
يتضمن تأهيل التكوين يف الطور الثالث من أجل احلصول على شهادة الدكتوراه وحيدد املناصب  4011أكتوبر  04املؤرخ يف  112قرار رقم  -

 .4014-4011فتوحة للسنة اجلامعية امل
على اخلط املباشر . د.م.اعالن جامعة منتوري قسنطينة عن فتح مسابقة وطنية لدكتوراه نظام ل -

-2012-lmd-doctorat-publicitaire-e/placardhttp://www.umc.edu.dz/vf/images/articl
.2013.pdf 

 

http://umc.edu.dz/vf/attachments/article/789/offres-doctorat-lmd-mentouri-constantine.pdf
http://www.umc.edu.dz/vf/images/article/placard-publicitaire-doctorat-lmd-2012-2013.pdf
http://www.umc.edu.dz/vf/images/article/placard-publicitaire-doctorat-lmd-2012-2013.pdf
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س،أو البحث احملاضرات،أو إعداد درو ورش و الاألستاذ من ناحية اقتناء مصادر املعلومات املطلوبة سواء لتحضري 
 .طروحةاألالعلمي وإعداد 

 :ومن خالل الشكل البياين التايل،سيتم توضيح نسب الطلبة املسجلني باملكتبات حسب كل ختصص

 
توزيع االستبيان،كان ال بد من اختيار الطلبة املسجلني على مستوى مكتبات الكليات واملعاهد،وذلك ألنه عند  وبعد

وحماولة معرفة عدد املسجلني من طلبة الدكتوراه نظام جديد،وجدنا أن  1 باملكتبة املركزية جلامعة قسنطينةاالتصال 
،باإلضافة إىل االنقسام الذي عرفته .د.م.األمور خمتلطة و ال يوجد أي مؤشر يثبت أن صاحب البطاقة من نظام ل

اهد هي يف األصل أنشئت خلدمة طلبة الدراسات اجلامعات،ومن أهم األسباب أيضا هو أن مكتبات الكليات واملع
العليا،فتم البحث والتوزيع باستثناء كلية العلوم الدقيقة اليت ال توجد هبا مكتبة كلية،بل مكتبات اقسام ختدم كل 

 :واحدة التخصص املتواجدة به،لذا فإن توزيع االستبيان واالسرتجاع قد جاء باألعداد والنسب التالية
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المسجلين على مستوى . د.م.يوضح نسبة طلبة دكتوراه ل:-03 -شكل بياني رقم 
 المكتبات الجامعية

 النسبة من احملموع الكلي النسبة من التخصص
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 بةنوع المكت

االستمارات 
 الموزعة

االستمارات 
 المسترجعة

نسبة استرجاع كل 
 مكتبة

نسبة كل مكتبة 
 من االسترجاع

 11 22 42 22 علوم الطبيعة والحياةال تخصص
 02 10 12 42 الحقوق  تخصص
 12 31 30 29 األداب واللغات تخصص
 00 00 00 40 علوم األرض تخصص
 19 22 20 20 علوم التكنولوجيا تخصص
 03 100 01 01 الهندسة المعمارية والتعمير  تخصص
 10 22 41 39 العلوم االنسانية واالجتماعية تخصص
 09 12 19 49 وعلوم التربية   علم النفس تخصص

التكنولوجيات الحديثة تخصص 
 للمعلومات واالتصال

30 12 22 02 

العلوم االقتصادية والتجارية  تخصص
 وعلوم التسيير

24 42 10 11 

 02 12 40 30 علوم المكتبات والتوثيقتخصص 
علوم  وتقنيات نشاطات البدنية  تخصص
 والرياضية

01 02 12 04 

 100 21 441 232 المجموع
 .يبني عدد العينة الفعلي حسب كل ختصص:-14  -جدول رقم 

جمموع االستبيان من  % 21،وهو ما مثل نسبة 441يتضح أن عدد العينة الفعلي هو  02رقم  و من خالل اجلدول
فإن نسبة االسرتجاع ستكون ة مارات املسرتجعة من خالل املكتباملوزع،إال أنه جتدر االشارة لو اختذنا معيار أن االست

تقريبا منعدمة،وارتأينا استخدام طرق أخرى للحصول على أراء املستفيدين من خالل االتصال هبم مبخابر البحث 
،هي نسبة معربة وميكن اعتمادها يف حتليل ومناقشة %21أنه حسب االعتقاد نسبة  إال.العلمي،أو الربيد اإللكرتوين

 .نتائج الدراسة امليدانية

 :ومن خالل الشكل التايل،سيتم توضيح نسبة مشاركة كل ختصص يف الدراسة
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 :جمع البيانات أدوات 1-2-3

الدراسة،وحىت يتم مجع املعلومات ال بد من بعد حتديد مشكلة الدراسة،وحتديد املنهج املوائم،وحتديد جمتمع وعينة 
 :مع البياناتحتديد األدوات املوائمة،وقد مت اختيار مايلي كأدوات جل

 :المالحظة 1-6-1

عبارة عن حس علمي لظاهرة عامة تنزع للتكرار فيأخذ يف رصد املالحظة وذلك مبعايشتها يف املوضوع تعترب املالحظة 
يشة على أماكن اخرى فيما يعرف باستمرارية املالحظة وذلك حىت يتأكد الذي الحظها فيه وسحب هذه املعا

   1.الباحث عمليا ويقرر يف ذهنه اهنا ظاهرة تتكرر بنفس األسلوب و الطريقة وليست مالحظة عابرة وانتهى األمر

ع بعض املعلومات يف مج البسيطة ةكما مت اعتماد املالحظولقد مت االعتماد على املالحظة يف حتديد مشكلة الدراسة،
 .املتعلقة باجلانب امليداين

 االستبيان 1-2-3-1

انطالقا من أن االستبيان هو عبارة عن جمموعة من األسئلة اليت توجه إىل جمتمع البحث تصاغ بطريقة فنية معينة تدور 
وبالنظر لطبيعة وتساعد االجابات عليها يف اختبار وحتقيق الفروض احملددة سابقا، حول جوانب الظاهرة املدروسة

                                                           
1
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خاص باملكتبيني مبكتبات  األول ستبياناالالعينة احملددة واليت ختدم أهداف البحث،حيث اقتضت الدراسة تصميم 
 .د.م.جامعات قسنطينة،واالستبيان الثاين موجه لطلبة الطور الثالث دكتوراه ل

اجابات أخرى،مع وضع سؤال مفتوح عند وبشكل عام فقد مت اتباع اسلوب األسئلة املغلقة مع اضافة امكانية اضافة 
هناية كل حمور من االستبيان،كما مت اعتماد بعض املصطلحات الغري مقننة خصوصا يف االستبيان املوجه 

وقبل اعتماد الشكل النهائي .للمستفيدين،وهذا لضمان سهولة فهم العبارات واالختيار السليم لإلجابات الصحيحة
 :من احملاور التالية املشكلتخصصني أكادمييني،وقد توصلنا لالستبيان حتكيمه من طرف ملالستبيان مت 

 :االستبيان الموجه للمكتبيين - أ

قع املكتبات اجلامعية إن اهلدف الرئيسي من االستمارة املوجهة للمكتبيني التوصل ملعرفة رؤية املكتبيني لوا
توى تفعيل التقنيات احلديثة باملكتبات،واحتياجاهتم والوقوف على مهاراهتم يف البيئة الرقمية وأثرها على مساجلزائرية،

لدورات تكوينية متكنهم من العمل وفق التطورات احلاصلة يف امليدان،وقد جاء االستبيان مكونا من ثالثني 
 :سؤاال،ملست النقاط التالية

 واقع مكتبات جامعات قسنطينة،خصوصا يف ظل التقسيم اإلداري الذي شهدته اجلامعة. 
 عيل التقنيات احلديثة مبكتبات جامعات قسنطينةمستوى تف. 
 جدوى مشاريع املكتبات الرقمية مبكتبات جامعات قسنطينة،وتصور املكتبيني للمشروع. 
 جاهزية املكتبيني للعمل يف ظل البيئة الرقمية،من خالل قياس مهاراهتم التقنية،والفنية،وإدارة املشاريع الرقمية. 
 دورات تكوينية،تعمل على حتسني مستوى مهاراهتم يف البيئة الرقميةل همواستعداد رغبة املكتبيني. 
 :االستبيان الموجه للمستفيدين - ب

للعمل يف ظل البيئة الرقمية،وواقع استخدام  همواستعداد املكتبيني مقابلة رغبةإن اهلدف من هذا االستبيان هو 
ورغبتهم الستخدام مصادر معلومات لكرتونية،املستفيدين للمكتبات اجلامعية،واستخداماهتم ملصادر املعلومات اإل
 .املكتبة يف شكلها الرقمي،واستعدادهم للبحث يف ظل البيئة الرقمية

 :،تتناول النقاط التاليةلويتشكل االستبيان من تسعة وعشرين سؤا

 للمكتبة طبيعة استخدام املكتبة،وطبيعة استخدام مصادر املعلومات،والعوائق اليت حتول دون االستخدام الفعال. 
 مصادر املعلومات اإللكرتونية سواء املقدمة من طرف املكتبة أو عن طريق البحث الشخصي مستوى استخدام. 
 الرغبة يف استخدام املكتبة يف شكل نظام رقمي. 
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  بحث واستخدام مصادر املعلومات يف البيئة الرقمية من خالل جمموعة من املؤشراتيف الجاهزية املستفيدين.      

مت تصميم بطاقة فنية عن كل مكتبة،وهذا هبدف مجع معلومات مبوبة عن كافة املكتبات وإمكانية عرضها كما 
معلومات عن املكتبة،ميزانية املكتبة،اقسام املكتبة،وظائف  بطريقة منظمة وإحصائية،وقد مشلت هذه البطاقة

 .املكتبة،رصيد املكتبة،التكنولوجيات املتوفرة على مستوى املكتبات

ما خيص التوزيع،بالنسبة للمكتبيني فقد كان ألول مرة االتصال باملسئول األول عن املكتبة وإما يأخذ على عاتقه وفي
مرة  مت ألولأما بالنسبة للمستفيدين،فقد .مسئولية توزيع االستمارات أو من خالل توجيهنا لتوزيعها بطريقة شخصية

هبم عرب  االتصال ألزم،األمر الذي ضعف نسبة االسرتجاعلوضع االستمارات على مستوى املكتبات،وبالنظر إىل 
أما بالنسبة للبطاقة الفنية فقد مت .خمابر البحث،ويف بعض التخصصات مت االتصال هبم عن طريق الربيد اإللكرتوين

 لنيمت تسجيل مالحظة حول استعانة املسئو  خمتلف املكتبات على وأثناء التوزيعتوجيهها للمسئول األول عن املكتبة،
جيهلون نوع االنرتنيت املتوفرة على مستوى  أغلبهمن أ حيثمن املعلومات، معرفة العديدباملكتبيني لغرض 

 .املوظفني،احصائيات حول رصيد املكتبة وغريها من البيانات،احصائيات حول املكتبة

 :خالصة الفصل

استنتا  تأثر مسار الدراسة بالتقسيم الذي  بعد حتديد اإلطار املنهجي للدراسة وإجراءات الدراسة امليدانية،ميكن أن
عرفته جامعة منتوري قسنطينة سابقا،وسيتم حتليل النتائج يف الفصول اخلاصة باجلانب امليداين بعد حتديد اإلطار 

 .املفاهيمي للمكتبات الرقمية وحتديد آليات تطوير مشاريعها من خالل الفصول املوالية
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 :تمهيد
ان التطورات املتسارعة احلاصلة يف جمال التقنيات احلديثة وتطبيقاهتا خلقت العديد من الصعوبات خصوصا على 
مستوى املفاهيم،حيث ومبجرد بداية تطبيق الوسائل التكنولوجية سواء على مصادر أو وظائف أو خدمات 

هذا الفصل سيتم التعرض الصطالح املكتبات حىت بدأت التسميات املختلفة حسب كل مرحلة،ومن خالل 
املكتبات الرقمية واملصطلحات اجملاورة،مث االنتقال إىل ماهيتها سواء من حيث اخلدمات والوظائف والتقنيات 

 .والبنية التحتية املتطلبة لقيام هذا اجليل من املكتبات
 نشأة المكتبات الرقمية 2-1

نيات،وهي مل تظهر مرة واحدة،بل جاءت يف شكل تطبيقات إن املكتبات الرقمية هي عبارة عن جمموعة من التق
 :  مت تبنيها يف شكل مشاريع،وسيتم االستعراض ألهم مراحل ظهور املكتبات الرقمية

 :فكرة المكتبات الرقمية ظهور 2-1-1
إن ظهور فكرة املكتبات الرقمية كان من وراء االستثمار باستغالل وتطوير استخدام تكنولوجيات 

األنظمة اآللية وخصوصا شبكة االتصال اإلنرتنيت وما أضفته من .الفاكس .املعلومات مثل احلاسوب االتصال و 
يف جمال البحث واسرتجاع املعلومات،حيث أنه مكن من االقتصاد باجلهد  دخدمات ومزايا على وجه التحدي

واملكتبات الرقمية ما هي .لة وفعالةوالوقت والتحصيل الغري مرتبط ال باحلدود املكانية وال الزمنية وبطرق ذكية وسه
 .لة الستخالص ملزاياها بطرق جديدةو إال مزيج من خمتلف هذه التقنيات وحما

بأن فكرة املكتبات الرقمية هي ليست برؤية جديدة وإمنا هي بذرة 1"املكتبات الرقمية"وكما أشار وليام أرمز بكتابه 
كرة الكتابة عن مكتبة رقمية مل تكون قبلة للكثري من املؤلفني إن ف. جهد وتفكري ملفكرين لفرتة زمنية غري قصرية

إال ألهنم متكنوا من خالل كتاباهتم من رسم معامل إىل ضرورة التفكري يف حلول املكتبات الرقمية ومن أبرزهم ذكر 
 .J.c.r.licklider"2" أر ليكليدر.س.و أيضا ج" Vanne var bush"فانيفار بوش 
الذي كان يشغل منصب مدير املكتب األمريكي للبحوث العلمية  –انيفار بوش فنشر  5491ففي جويلية 

 بعنوان"  Atlantic Monthly"مقاال مبجلة  – ومستشارا للرئيسني األمريكيني روزفلت وترومان   والتطوير
يا للتطور العلمي واملزا هفمن خالله تعرض ،"كما جيب أن نفكر" " As we may think" "كما جيب أن نفكر"

املمكن االستفادة منها من خالل تطبيق التقنية للباحثني خاصة يف جمال مجع املعلومات وختزينها والتعرف عليها 

                                                           

 .16-15.ص-.6002مكتبة امللك فهد الوطنية،:الرياض-.املكتبات الرقمية-.ترمجة العريشي بن حسن جربيل،سيد هاشم فرحات ؛وليام،آرمز-5
2
 Jay Hauben.Vannevar Bush and  JCR Liklider: Libraries of the future.Disponible en ligne 

HTTP://WWW.COLUMBIA.EDU/HAUBEN/LOF-FINAL04.DOC.Consulté le[11/12/12] 

http://www.columbia.edu/HAUBEN/LOF-FINAL04.DOC.Consulté
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بأن أساليبنا يف نقل نتائج البحوث ومراجعتها قدميه ومل تعد اآلن بالدقة الكافية لتلبية "واسرتجاعها كما أنه علق 
تلف التقنيات احلديثة باملناقشة بإمكانية تطبيقها بشكل معقول كما أنه تعرض بأجزاء مقاله إىل خم" أهدافها 

املشتقة من "    Memex"باملستقبل القريب،كما أنه قدم ملخصا ألحد األساليب الفنية الذي أمساه بامليمكس
Memory Extender ، حبيث أن تصميم امليمكس يعتمد على اليت متثل جزئية حتاكي الذاكرة اإلنسانية

ام التصوير الفوتوغرايف الختزان املعلومات حيث ظل امليكروفيلم ولعدة سنوات من أكثر التقنيات أسلوب استخد
 .املناسبة والغري مكلفة الختزان املعلومات
فانيفار بوش،جند أن املؤلف وكأنه يف حماولة لوضع تصور جملتمع املعرفة قائم من خالل رؤوس األقالم حول مقالة 

تسهيل البحث واسرتجاع املعلومات خصوصا يف ظل انفجار االنتاج الفكري مبختلف على استغالل التقنية يف 
اجملالت األمر الذي يصعب من عملية االسرتجاع بالطرق التقليدية خصوصا من ناحية الدقة،باإلضافة إىل 

 .استفحال التقنيات احلديثة مبجال النشر والبحث واحلفظ
فانيفار بوش باعتباره أول من كشف هذه الرؤية اجلديدة أمام  وعلى الرغم من اعتماد الكثريين على مؤلف

من مقال أسبق نشر يف أملانيا قبل احلرب العاملية  مت اعتمادهااملكتبات،إال أن ذلك تنقصه الصحة ألن مقالته 
 .الثانية

ية ممن أر ليكليدر واحد من الكثريين مبعهد ماساشوسيتش للتقن.س.جويف الستينات من القرن العشرين،كان 
أر .س.درسوا كيف ميكن للحوسبة الرقمية أن حتدث نقلة نوعية بعامل املكتبات،ونظرا لالهتمام الذي كان يوليه ج

 .ليكليدر مبجال العلوم،فقد وضع العديد من التصورات اليت حتققت اآلن يف عامل احلوسبة احلديثة
" Libraries of the future"كتابه املوسوم أرليكليدر.س.ألف ج 5412ويف عام 

وصف فيه اجتاهات البحث والتطوير الالزم لبناء مكتبة رقمية ميكن اإلفادة منها على الوجه الصحيح،ومن  1
أر ليكليدر .س.املالحظ أن احلوسبة املعتمدة على تقاسم الوقت كانت ال تزال يف خمتربات البحث عندما وضع ج

احلاسوب اآليل يكلف دوالر،ولكنه قدم حماولة جريئة للتنبؤ مبا هذه األفكار بكتابه،وكان البايت الواحد يف ذاكرة 
،ومبا هو حاصل هبذه السنوات فقد أثبت صحة  5449عاما أي سنة  10ستكون عليه املكتبة الرقمية بعد 
أر ليكليدر أنه خاب تنبؤه يف تقديره لتكلفة ما ميكن حتقيقه من قوة .س.كالمه،إال أن ما يعاب على ج

ة الزهيدة الثمن،كما أنه بالغ يف تقدير ما ميكن حتقيقه من تقدم من خالل امكانات تقنيات احلاسبات اآللي
 .الذكاء االصطناعي ومن التحسينات اليت طرأت على األساليب اآللية يف معاجلة اللغة الطبيعية

                                                           
 .16.ص -.املرجع السابق -.وليام ،آرمز 1
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هنايات من -بالكامل تقريبا–ستتألف . م6000بأن مكتبة سنة  kemeny"1"تنبأ جون كيمين  5426ويف سنة 
موضوعة يف مواقع ( النصوص املرقمنة)طرفية موصلة حباسوب غري قريب،حبيث تكون مواد ومصادر املعلومات 

 . متوسطة من العامل
 و HyperTextإىل تسمية Teld Nelson"2"دعا  5499كما أنه ال بد من اإلشارة أنه بعد ذلك بسنة 

hyperespace  جند  5491مث سنةF.W. Lancaster ام بنشر كتابهق الذي                       
"Toward paperless information systèmes " حيث وصف املكتبة بعبارته"Library in box " حيث

 F.W. Lancasterكما أن .يشري إىل نظم مغايرة ألسس املكتبات التقليدية ويؤدي إىل تزايد املكتبات احملوسبة

 .افية والتقنية اليت ميكن أن تواجه استخدام التكنولوجيات احلديثة باملكتباتاشار إىل إمكانية وجود العراقيل الثق
تعمل يف مشروع لبناء نظام منوذجي الذي من شأنه السماح بالتخزين  CIA كانت  5490ويف هناية سنوات 

   .على نطاق واسع والفهرسة والبحث بأكرب كم من الوثائق
 هو عبارة عن التعبري والتنبؤ عن وجود احتياجات واستعماالت جديدة إن ما مت عرضه من أفكار ملختلف املؤلفني

لألوعية املعلومات،وحماولة توظيف التطور التكنولوجي احلاصل واملتوقع يف تلبية االحتياجات والرغبات اجلديدة 
 .للباحثني

 3:التفكير في حلول المكتبات الرقمية دوافع2-1-2
 :ألسباب للتفكري يف املكتبات الرقميةميكن تسجيل العوامل التالية،كأهم ا

حيث أدى إىل االنفجار الفكري أو  :التزايد الهائل في كمية المعلومات المنتجة أو المنشورة - أ
املعلومايت،حيث أصبح من الصعب على الباحثني أو القراء السيطرة على مصادر املعلومات يف جمال ختصصهم 

ا التقليدية غري قادرة على اقتناء الكم اهلائل من املعلومات والتعرف عليها،كما أصبحت املكتبات بوسائله
وتنظيمها،مما أدى إىل البحث عن وسائل حديثة تساعد يف تضييق الفجوة بني مصدر هذه املعلومات واملستفيدين 

 .منها

                                                           
 41.ص-.املرجع نفسه-.سعد بن سعيد ،يري الزه   1

2
  Jeffery Pomerantz,Choemprayong Songphan, Eakin Lori.- The Development and Impact of Digital Library 

Funding in the United States.- Influence of Funding on Advances in Librarianship (Advances in Librarianship, 

Volume 31), Emerald Group Publishing Limited, pp.37-92 ,2008.- Disponible en ligne  

http://www.emeraldinsight.com/books.htm?chapterid=1775137 .Consulté le[10/10/12] 

 CIA = Central Intelligence Agency 
 21.ص -.6004دار البداية ناشرون وموزعون،:عمان -.واقعها ومستقبلها:جعفر حسن،املكتبات الرقمية،جاسم  3
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فنظرا لتطور املعرفة البشرية املتواصل وتداخل موضوعاهتا،وظهور :تغير طبيعة الحاجة إلى المعلومات - ب
وضوعات متخصصة جديدة ودقيقة تغريت طبيعة حاجات الباحثني أو القراء إىل معلومات بسيطة تعاجل م

موضوعا بعينه،أصبحت احلاجة إىل معلومات جد متخصصة مع بيان ارتباطها وتأثرياهتا باملوضوعات 
 .األخرى،األمر الذي يعترب جد صعب بالنسبة للمكتبات يف ظل استخدام الطرق التقليدية

لقد احتل الكتاب لدى الباحثني والقراء على اختالفهم يف املاضي أمهية :ير أهمية مصادر المعلوماتتغ - ت
بالغة مقارنة بأوعية املعلومات األخرى،إال أنه يف ظل التطور امللحوظ خاصة باجلانب العلمي جعل أنواع أخرى 

املقاالت وبراءات : مبجال معني،مثلمن أوعية املعلومات تستحوذ على اهتمامات الباحثني والقراء املتخصصني
 .االخرتاع والدراسات والبحوث الصادرة عن هيئات عاملية متخصصة

إن الرغبة يف تطوير املكتبات وتقدميها يشكل أفضل وأسرع مما هو احلال عليه :تطوير أعمال المكتبات - ث
كن من تسهيل أعمال املكتبات حيث أن استخدام التكنولوجيات احلديثة مي،بالنظم التقليدية هو الغاية األمسى

إعداد بطاقات الفهرسة وفرزها وترتيبها،تعديل وجتنب األخطاء اليت ميكن أن حتدث بإعداد البطاقات،إضافة :مثل 
فبواسطة التكنولوجيات احلديثة ميكن حتقيق . وغريها من العمليات..البطاقات اجلديدة إىل الفهارس أو حذفها

قت والتكلفة وتقدميها بشكل أحسن،ومنه حتقيق رضا املستفيدين واالرتقاء مبستوى اقتصاد املكتبات باجلهد والو 
 .أداء العاملني وإنتاجيتهم

أمام املكتبات أثناء تقدمي  ايعترب االنفجار احلاصل يشكل عائق: الرغبة في تطوير الخدمات المطورة - ج
ات معلومات تكسبها أمهية وقيمة أكثر نوع معني من اخلدمات،فاملكتبة ال تعىن فقط خبدمة اإلعارة فهناك خدم

اليت من شأهنا تيسري وصول املعلومة إىل املستفيدين بشكل أسهل مثل خدمة اإلحاطة اجلارية والبث االنتقائي 
وإعداد البيبليوغرافيات،إال أنه يف ظل النظم التقليدية اليدوية وسرعة النشر وتغري احتياجات املستفيدين يصعب 

 .ن خدمات املعلومات،إال يف حالة االستفادة من مزايا التكنولوجيات احلديثةتقدمي هذا النوع م
األمر الذي من شأنه تسهيل عمليات تبادل املعلومات بني الدول :الرغبة في إقامة نظم تعاونية تشابكية - ح

للوصف  وقواعد التقنني الدويلAACR2""خاصة يف ظل وجود قواعد الفهرسة األجنلو أمريكية بطبعتها الثانية 
 .وتوحيد تركيبة تسجيله تراسل البيانات بني املكتبات ISBD""البيبليوغرايف 

                                                           

 AACR2= Anglo-American Cataloguing Rules2 


 ISBD = International Standard Bibliographic Description 
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حيث أن توفري املال عن طريق حتسني الكفاءة إال أنه يتحقق على املدى البعيد ألن :االقتصاد بالتكلفة - خ
 .تكاليف انشاء مكتبات رقمية جد عالية

يط املكتبات االمر الذي أدى إىل تغري االحتياجات مما هو عبارة عن تغريات حاصلة مبح 1إن كل ما سبق ذكره
 .استوجب التفكري يف حلول متكن املكتبات مواجهة متطلبات البيئة الفاعلة هبا

وكما سبق الذكر فاملكتبات الرقمية هي ليست تكنولوجيات قائمة حبد ذاهتا،وإمنا هي عبارة عن جتميع 
اك عوامل ذات عالقة بالتقنيات احلديثة أسهمت هي األخرى يف وبتايل هن. تكنولوجيات واالستثمار مبزاياها

 2:التمهيد لظهور املكتبات الرقمية نذكرها كمايلي
ظهور احلاسبات الرقمية وما توفره من مزايا خاصة يف خزن واسرتجاع املعلومات،فاحلاسبات الرقمية هلا  - أ

واستعادهتا يف اي وقت لذا يقال احلاسب ال القابلية على خزن كمية هائلة من املعلومات ميكن الرجوع إليها 
 .ينسى

 .الدقة العالية احملققة من خالل استخدام احلاسبات الرقمية - ب
 .ووالدة شبكة االنرتنيت العامليةلشبكات املتطورة مبختلف أنواعها،انتشار ا - ت
مكتبة رقمية  انتشار استخدام احلاسبات الرقمية وتطويرها إىل حاسبات حممولة مما مهد أكثر لتطوير فكرة - ث

 .مرتبطة بشبكة انرتنيت والتمكني منها بأي زمان ومكان
االستفادة من مزايا الرقمنة حيث أنه جيعل كل مصادر املعلومات قابلة لالستخدام باإلضافة إىل   - ج

 .استخدام الفهارس الرقمية قد وفر امكانيات الوصول عن طريق مداخل مل تكن ممكنة يف الفهرس التقليدي
 عرض املعلومات للمستفيدين بطرق متنوعة جعل املكتبات الرقمية أكثر استخداما خصوصا املرونة يف - ح

بعد ظهور نظم املرتابطة اليت تستخدم امكانات احلاسوب وبرجمياهتا املتاحة يف دمج وتكامل عناصر النصوص 
أسلوب عرض غري  واألشكال والرسوم واحلركة والصورة ولقطات الفيديو بوصفها واجهة بيانية للمستخدم أو

                                                           
1
 H. Frank Cervone -. Overcoming resistance to change in digital library projects.- OCLC Systems & Services, 

Vol. 27 Iss: 2, pp.95 – 98 ,2011 .-  Disponible sur  

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1926200 .Consulté le[20/10/12] 
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املتسلسل للمعلومات من خالل توليفة من /متناسق حيث تسمح هذه النظم باالسرتجاع الغري متتابع
 (.النصوص،الصوت،الصورة)

يف ظل ما مت عرضه سابقا هو عبارة عن متغريات مبحيط املكتبة سواء من ناحية أوعية املعلومات أو من ناحية تغري 
اإلضافة إىل التطور التكنولوجي الذي يوفر حلول ملختلف املتغريات واالحتياجات وتطور احتياجات املستفيدين ب

 .الستخدامات املكتبة
 :تطور المكتبات الرقمية 2-1-3

ان ظهور املكتبات الرقمية هو غري مقرتن مبشاريع اليت مت تدعيمها من طرف الواليات املتحدة األمريكية بل 
 :يلي يماجتسدت يف تطبيقات سيتم التعرض هلا ف

 1:واليات المتحدة األمريكيةقبل مبادرات المكتبات الرقمية بـ 2-1-3-1
كانت هناك العديد من الدراسات   5410إن ظهور املكتبات الرقمية مل يكن بشكل مفاجئ ، فخالل سنوات 

يدية،ففي والبحوث هبدف استكشاف امكانية جتريب املكتبة اإللكرتونية داخل املكتبات من طرف املكتبات التقل
إلجراء دراسة حول اهتمامات CLR استفادت جامعة تكساس يف أوسنت من منحة من طرف  5412سنة 

جبامعة هاواي مبانو مت إجراء دراسة حول   CLRوبتمويل ايضا من طرف 5411استخدام الصور املرقمنة،وبسنة 
طرف وزارة الرتبية والتعليم من  مت دعم مشروعني من 5414استخدام النصوص الكاملة لقواعد البيانات وبسنة 

النظام الذكي ملراجع "و" االسرتجاع الذكي للمعلومات "طرف جامعة أوهايو وجامعة هيوسنت لتطوير منوذج النظام 
الذي يعترب من بني املراكز الفاعلة مبجال متويل انشاء واستخدام  OCLC قام 5411،ويف سنة "املعلومات

بات ، حيث دعا املركز إىل الضبط البيبليوغرايف وتصميم الوثائق بقواعد بيانات املعلومات اإللكرتونية باملكت
للوثائق اإللكرتونية اليت متكن من اشتقاق وتوليد اخلوارزمية جملموعة " الوسائط الفائقة لتحديد امكانية تصميم 

 "متنوعة من التمثيل البيبليوغرايف
 . ات املكتبات الرقميةفكل ما ذكر سابقا هو اآلن يف إطار مشاريع وخدم

،كما 5440املمول واملطور من قبل الكوجنرس سنة " مشروع الذاكرة األمريكية "رمبا كانت أول مكتبة رقمية هي 
من قبل  5445سنة "الكتاب املفتوح"ميكن ذكر جتربة أخرى حول مشروع مكتبة رقمية جاء يف وقت مبكر 

                                                           
1
 Jeffery Pomerantz,Choemprayong Songphan, Eakin Lori.-Op.cit. 

 CLR = Council Library Resources 
 OCLC= Online Computer Library Center 
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ريع تركز على رقمنة املواد واحملافظة عليها بدال من الرتكيز إال أن خمتلف هذه املشا CLRجامعة بيل بدعم من 
 .على بناء اجملموعات واالجتاهات التقنية لتطوير املكتبات الرقمية

 TLG «Thesaurus Linguaeمن التجارب املبكرة اليت نذكرها مشروع جامعة كاليفورنيا  ةواحد

Graecae » " بتمويل من  5496بدأ هذا املشروع سنةW.Mellon  املؤسس على أساس جمموعة قواعد
 .بيانات بقرص مضغوط

وهناك العديد من املبادرات املبكرة اليت وزعت عرب وسائط مادية مثل مشروع الذاكرة األمريكية املوزع عرب قرص 
مليزر باإلضافة إىل القيود بالوسائط املادية وكل هذه املشاريع كانت تبذل من طرف مؤسسة واحدة مع عدم 

تصال أو شبكة مع املشاريع األخرى هذا ما يبعدها عن مفهوم مكتبة رقمية عالوة على كل ما سبق ذكره وجود ا
أنه إىل هذه الفرتة مصطلح املكتبة الرقمية مل يدخل حيز االستخدام متاما وكانت تدعى خمتلف هذه املشاريع 

 .بقواعد البيانات
   1:ظهور مبادرات المكتبات الرقمية 2-1-3-2

قامت  5446املكتبات الرقمية موضوعا واضحا على خريطة البحث الفيدرايل حىت التسعينات ففي سنة  مل تكن
DARPA   بتمويل مشروع التقارير الفنية لعلوم احلاسب اليت كانت تنسقها مؤسسة مبادرات البحث الوطين

كاليفورنيا يف ،وستانفورد ،MITجامعة كارنيجي ميلون،تورنيل ومعهد :تايلالواليت تضم مخس جامعات نذكرها ك
بريكلي،وقد شجع هذا املشروع أقسام علوم احلاسب اآليل ذات املستوى العايل يف تلك اجلامعات على تطوير 

وبالرغم من ذلك فلم تظهر تلك املبادرة اليت كانت أبرز العالقات على طريق . برامج البحث يف املكتبات الرقمية
عندما تبنت كل من املؤسسة  5449كمجال من جمالت البحث إال يف عام   نشأة املكتبات الرقمية بشكل حقيقي

 .الوطنية للعلوم و داريا واهليئة الوطنية للطريان واملالحة اجلوية مبادرة املكتبة الرقمية
. وقد استطاعت مبادرة املكتبات الرقمية أن حتول أنظار االهتمام العاملي حنو البحث يف جمال املكتبات الرقمية

إن . ال عن العمل احملدد الذي قامت بتمويله هذه املبادرة،فقد جسد برناجمها مالمح هذا التخصص الناشئوفض
كانت " املكتبة الرقمية"البحث مبجال املكتبات الرقمية مل يكن حديثا،لكنه كان جمزءا حىت أن التسمية ذاهتا 

بتقرير ملؤسسة األحباث الوطنية  5411نة هشة،حيث أن أول استخدام ملصطلح املكتبات الرقمية يف الكتابات س

                                                           

.511.ص.املرجع السابق.ويليام ،آرمز  1
  


 DARPA =Defense Advanced Research Projects Agency 
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نوع جديد للبنية التحتية للمعلومات "يكلة نظام مكتبة رقمية على أهناللمبادرات حيث فيه وصف هل
 .باملوازاة مع البنية التحتية يف جمالت تكنولوجيا االتصال واملعلومات"الوطنية

ة،إال أنه بعد ستة أشهر يف ديسمرب انعقدت ورشة حول املكتبات اإللكرتونيNSF ام ق 15446ففي جويلية 
واملالحظ أن سبب اعتماد مصطلح املكتبات "املكتبات الرقمية"مت إعالهنا حتت اسم  NSFلـــــالورشة الثانية 

يشري يف املقام األول إىل طبيعة التقنيات اليت تطبق على   "اإللكتروني "الرقمية بدال من مصطلح املكتبات 
واليت تشري إىل متثيل "الرقمي"أما .الذي ينطوي على البيئة االصطناعية اليت تشبه األصل"فتراضياال"و، املعلومات

 .املعلومات إلكرتونيا أو عن طريق وسيط
وقد استطاعت هذه املبادرة أن تسلط الضوء على املكتبات الرقمية كمجال حبثي حتيط به آفاق التحدي ،كما 

ت وإىل النشر العلمي وإنشاء أقسام أكادميية جتمع كل من هلم اهتمامات أهنا أثارت احلاجة إىل عقد املؤمترا
مشرتكة لعمل األحباث يف جمال املكتبات الرقمية وإعداد البحوث يف هذا اجملال،وهبذا الصدد جند إنشاء جملة 

مبثابة لسان اليت تتاح شهريا على اخلط املباشر عرب االنرتنت واليت أصبحت  D-LIB Magazineاملكتبات الرقمية 
 .5441الذي أنشأ سنة  حال جمال البحث يف جمال املكتبات الرقمية باإلضافة إىل إحتاد املكتبات الرقمية

وباإلضافة إىل كل ما سبق،استطاعت مبادرة املكتبات الرقمية أن تظهر الفروق بني البحث العلمي وتنفيذ 
مع أن بعض أنشطة هذه . ثابة مشروعات حبثيةمشروعات املكتبات الرقمية،حيث أن هذه املشروعات كانت مب

املشروعات حتولت بالفعل إىل تطبيقات عملية،يف حني شارك بعضها اآلخر يف التطورات املرتبطة بالربجميات 
 .واملكونات املادية للحاسب اآليل

قمية والوظائف إال أن األمر املفاجئ،خالل خمتلف مراحل البحث اجملربة من طرف املكتبات بوظائف املكتبات الر 
املشاهبة للمكتبات طورت خارج حرم املكتبات،باإلضافة إىل أهنا مل تلقى االهتمام الكبري من طرف تيارات جمتمع 
باحثني علم املكتبات واملكتبيني املتمرسني حىت بعد مبادرات املكتبة الرقمية اليت لقت جتاهل من طرف املكتبيني 

 .لعدة سنوات
ستشكل بال شك مستقبل للبحث والوصول "قرار بأن مبادرات املكتبات الرقمية إال أنه بعد ذلك مت اإل

إال أنه ميكن تربير عدم اهتمام املكتبيني ملبادرات املكتبات الرقمية يرجع بصورة كبرية إىل أن هذه ،"للمعلومات
د القليل للباحثني املبادرات ترعرعت يف كنف الباحثني مبجال علوم احلاسب وعلوم املعلومات مبقارنة مع العد

                                                           
1
 Jeffery Pomerantz,Choemprayong Songphan, Eakin Lori.-Op.cit. 

 NSF = National Science Fondation   
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كما أنه جاء توقع بتقرير للمكتبات املستقبل بأن املكتبات الرقمية ومبادرات املكتبات .مبجال املكتبات التقليدية
الرقمية ستشكل مستقبل البحث والولوج للمعلومات مع آثار على املدى البعيد لبحوث املكتبات ومهنة 

 . املكتبات
 1 :ايف تاريخ املكتبات الرقمية مه و ميكن حتديد مرحلتني أساسيتني

  :المرحلة األولى
بشكل فاعل يف متويل (NASA)، و وكالة ناسا(NSF)أسهمت بعض املؤسسات مثل مؤسسة العلوم القومية 

 :مشروعات حبث رائدة يف بداية التسعينيات و أواسطها كان هلا الفضل يف
 تعريفات هلا توضيح املفاهيم ذات الصلة باملكتبات الرقمية و تقدمي. 
 إثارة االهتمام العام خبصوص وعود تقنيات املكتبات الرقمية و إمكاناهتا. 
 إحراز تقدم يف جمال تصميم التفاعل أثناء البحث فيما يتعلق مبواد خمتلفة للمكتبات الرقمية. 
 عية و مجع مجاعات مهنية خمتلفة تنتمي إىل ختصصات خمتلفة ترتاوح بني اإلنسانيات و العلوم االجتما

 .اهلندسة
 حتفيز البحث املتعلق باملكتبات الرقمية. 

  :المرحلة الثانية
و متثل . أدى النجاح الذي حتقق يف املرحلة األوىل إىل ظهور املرحلة الثانية اليت جاءت داعمة للمرحلة اليت سبقتها

 :هذا الدعم فيما يلي
 انات االقتصادية والربجميات والفيديو واملواد تغطية أوعية خمتلفة تشمل األشرطة الصوتية و املوسيقى والبي

 .النصية
 تنويع احملتوى ليشمل مواد النماذج األنرتبولوجية  و الصور و املخطوطات األدبية و سجالت املرضى. 
 استكشاف قضايا تكنولوجية جديدة مثل أمن املعلومات و التصنيف اآليل و مصدر املعلومات. 
 الرقمية و تنوعهاالوكاالت املمولة ملشاريع املكتبات  افر اجلهود نتيجة الرتفاع عددظت. 

 
 

                                                           
  .500-99 .، ص6001، 5.، ع55مج. جملة مكتبة امللك فهد الوطنية -.املكتبات الرقمية وبعض القضايا الفكرية-.عبد اجمليد،بوعزة   1

 NASA= National Aeronautics and Space Administration 
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 :مفهوم المكتبات الرقمية 2-2
إن ارتباط مصطلح املكتبات الرقمية بأكثر من جمال حبثي،األمر الذي أوجد أكثر من تعريف،ومن خالل العناصر 

 :املوالية سنحاول التعرض للمفهوم املكتبات الرقمية وعالقته باملصطلحات األخرى
 :المكتبات الرقمية وإشكالية المصطلح 2-2-1

إن فكرة املكتبات الرقمية مبنية على أسس متينة تعود جذورها إىل قرابة ستون سنة ماضية للتفكري يف حتسني 
أساليب اسرتجاع املعلومات،ومل تظهر يف شكلها احلايل إال يف سنوات التسعينات من القرن املنصرم إال أن التعريف 

لرقمية حظيت مبحاوالت عديدة،حيث أن كاران درابنستوت عددت  أربعة عشرة تعريفا حول املكتبة باملكتبة ا
الذي اعتمدته مجعية " مكتبات املستقبل"وذلك يف حبثها عن  5441إيل  5419الرقمية نشرت يف الفرتة مابني 

إىل  5445الرقمية وبني سنة عدد وليام الصفدي ثالثني تعريفا حول املكتبة  5441املكتبات البحثية،ويف سنة 
،جاء ضمنها اهنا مستودعات لثروات املعلومات،مستودعات كربى للمعلومات،قواعد معلومات 5449

قواعد معلومات "عديدة،ومنتجات معلوماتية،وأدوات كمبيوتر لتخزين املعلومات،وأنظمة مكتبات مربوطة مؤمتتة و
"  مكتبات بفهارس الكرتونية"و" تبقواعد املعلوما نادل"و" مليزرة قواعد معلومات"و " على االنرتنت 

 ."1رموعات ملعلومات عوجلت بالكمبيوتجم"و
ويرجع استخدام مصطلح املكتبات الرقمية كنتيجة عن ورشات العمل املنعقدة يف إطار مبادرات املكتبات الرقمية 

املكتبات "إىل "كرتونيةتبات اإللاملك"حيث أنه يف ظرف ستة أشهر تغري اسم الورشة من ،خالل سنوات التسعينات
واليت حاولت مرارا إعطاء تعاريف ملفهوم مكتبة رقمية يف كل ورشة عمل تنعقد لضبط جدول أعمال ".الرقمية

 2.مبادرات املكتبات الرقمية
 إال أن مفهوم املكتبة الرقمية وقع فيه الكثري من االلتباسات ذلك أن هذا التعريف هبذا املفهوم يتأثر بعوامل

واحد منها وكما أشرنا سابقا أن املكتبات الرقمية قد ترعرعت وناجتة عن تطوير البحوث يف علوم احلاسب ،خمتلفة

ما نتج عنه تباين يف التصورات اليت ،واملعلومات مث اصبحت حمل اهتمام من طرف متخصصني يف جمالت متنوعة
 3:تبىن على املكتبات الرقمية حيث

                                                           
1
 502.ص.السابقاملرجع .الزهريي سعد بن سعيد   

2
 Bawden David,Rowlands Ian.- Digital Libraries:A Conceptual Framework.-Disponible en ligne     

http://kkusc.kku.ac.th/malee_ka/412725/Document/DLConceptFramwork.pdf.consulté  le[15/02/12] 

3
 Cleveand,Gary.-Digital Library :Définitions Issues and Challenges.-Disponible en ligne 

ifla.queenslibrary.org/vi/5/op/.../udt-op8.pdf .Consulté le[10/03/12] 

http://kkusc.kku.ac.th/malee_ka/412725/Document/DLConceptFramwork.pdf.consulté
http://www.columbia.edu/HAUBEN/LOF-FINAL04.DOC.Consulté
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 واسعة/لومات هي قاعدة بيانات كبريةفهي من ناحية اسرتجاع املع. 
  هي طريقة تطبيق أسلوب الروابط التشعبية بالنسبة للمتخصصني بتكنولوجيات الروابط التشعبية. 
 هي عبارة عن تطبيق للويب بالنسبة للعاملني يف جمال املعلومات. 
 هي االستمرار يف عملية أمتتة املكتبات من وجهة نظر علوم املكتبات. 
 ن خوارزميات احلاسوب وبرجميات الربامج بالنسبة لعلماء احلاسوب ومطوري الربامجهي عبارة ع. 
 هي عبارة عن قواعد البيانات وخدمات الوثائق اإللكرتونية بالنسبة ملوردي قواعد البيانات والوثائق. 
 قد تكون عبارة عن نسخة من الفهرس عرب اخلط بالنسبة للناشرين. 
 إتاحته لالستخدام من طرف األشخاص بالنسبة للشركات الواسعة للربجمياتو  ،هو كل ما ميكن شراء حقوقه. 

يثري الغموض حول مصطلح املكتبة الرقمية،حيث أن جمتمع املكتبات درج على  اآخر  كما أن هناك عامال
ات استخدام عدة مصطلحات للداللة على التطورات اليت أحلق مبجال املكتبات،فنجد املكتبات اإللكرتونية،املكتب

االفرتاضية،مكتبات بال جدران،املكتبات اهلجينة،مكتبات املستقبل،املكتبات احملسبة،مكتبات بال أوراق،املكتبات 
التصورية أو التخيلية،كما جند مصطلح آخر للداللة على استخدام التكنولوجيات على مصادر وخدمات 

باملكتبات "املكتبات الكلية الوجود  وقد عرف معجم أكسفورد.bibliothèque omniprésente"1" املكتبات  
 .وغريها من املدلوالت... *"املتاحة بشكل كلي يف أي مكان وبأي وقت

 فبالنسبة،2فكما نالحظ هناك عدة مصطلحات للتعبري عن تطور تطبيق التقنيات احلديثة يف جمال املكتبات
ن توقع حىت مستقبل للمكتبات الرقمية يف ألنه ال بد م"مكتبة رقمية"ملكتبات املستقبل ال ميكن أن يعكس مفهوم 

ظل التطور املستمر للتكنولوجيات،أما بالنسبة للمكتبات احملسبة فهي تعكس وتقتصر على فرتة سابقة للمكتبات 
البيبليوغرايف ملصادر الوصف أثناء تطبيق األنظمة اآللية املستخدمة بأغراض -بالنسبة لبعض املكتبات فحسب–

بات اهلجينة فهي مبدلوهلا تدل على املكتبة اليت جتمع بني مصادر املعلومات الورقية ومصادر املعلومات،أما املكت
 .املعلومات اإللكرتونية

                                                           
1
 LiLi Li.- La construction de la bibliothèque omniprésente du 21ème siècle.- Disponible en ligne  

http://www.ifla.org/IV/ifla72/index.htm.Consulté le[20/04/12] 

*
 bibliothèque omniprésente c’est un traduction pour le terme  «  ubiquitous » 

2
 B.Watstein Sarah ,V.Calarco Pascal , S.Ghaghery James.-Digital library:Keywords.- Reference Services 

Review, Vol. 27 Iss: 4, pp.344 - 352.- Disponible en ligne  

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=861604.Consulté le[10/05/12] 

   

 

http://www.columbia.edu/HAUBEN/LOF-FINAL04.DOC.Consulté
http://www.columbia.edu/HAUBEN/LOF-FINAL04.DOC.Consulté
http://www.emeraldinsight.com.consulté/
http://www.emeraldinsight.com.consulté/
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وفيما خيص مكتبة بال جدران،فهي حماولة للوصف خلدمات املكتبات خارج حميط املكتبات واليت ميكن هلا نفس 
ماد خدمات املكتبات على شبكة االنرتنيت ويف والقائم على تصور اعت Omniprésenteاالجتاه مع مصطلح 

 .سياقها الرقمنة
أما بالنسبة ملصطلحات املكتبة التصورية أو التخيلية فهي هلا نفس مدلول املكتبة االفرتاضية اليت تأيت يف سياق 

أن املكتبات االفرتاضية هو مصطلح مصاحب  5441املكتبات اإللكرتونية والرقمية حيث أكد غراهام سنة 
للتعبري عن قواعد البيانات املتوفرة واملتاحة  5449سنة  NSFلمكتبات الرقمية مت استحداثه من طرف ل

 .لالستخدام يف أي وقت
 :المكتبات الرقمية والمصطلحات المجاورة 2-2-2

من تسمية وسنحاول حصر املصطلحات اليت مت وضعها  لقد عرف تطور تطبيق التقنيات احلديثة باملكتبات،أكثر
 : س سياق مصطلح املكتبات الرقميةبنف
 :المكتبات اإللكترونية 2-2-2-1

أن املكتبات اإللكرتونية تتميز مبقدرهتا العالية على إيصال املعلومات إىل طالبيها 1:عبد اللطيف الصويف .يعرفها د
طاقات  مستفيدة من،مع إتاحتها هلم يف مجيع األوقات و األماكن،ووصلهم بأحدث املعلومات،بسرعة فائقة

 .  واستعراضها،يف البحث عن املعلومات،احلاسوب اهلائلة
هي رؤية مستقبلية بشكل متطور من املكتبات احلالية فهي "أبو بكر اهلوش أن املكتبات اإللكرتونية .يرى د

ي جمموعة منظمة من املعلومات الرقمية جتمع بني الرتكيب الذي كانت املكتبات تقوم به دائما مع التمثيل الرقم
 2"الذي جعله احلاسوب ممكنا

هي املكتبات اليت تتكون مقتنياهتا من مصادر املعلومات اإللكرتونية "بطوش كمال أن املكتبات اإللكرتونية .يرى د
او املتوافرة من خالل البحث باالتصال املباشر ( CD-ROM)أو املرتاصة ( Floppy)املخزنة على األقراص املرنة 

 3."نيتأو عرب الشبكات كاالنرت 
 

                                                           
 562.ص-.6001دار اهلدى،:قسنطينة-.املكتبات يف جمتمع املعلومات -.صويف عبد اللطيف  1

 599.ص-.6006دار الفجر للنشر والتوزيع،:القاهرة-.حنو اسرتاتيجية عربية ملستقبل جمتمع املعلومات:التقنية احلديثة يف املعلومات واملكتبات-.اهلوش أبو بكر  2
 .16.ص-.6001، 06.،ع6.مج-.جملة املكتبات واملعلومات-.ترف تكنولوجي أم خيار مستقبلي؟:املكتبة اجلامعية االفرتاضية-.بطوش كمال 3
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حيث أهنا اجتهت إلعطاء تعريف :1وبالتعريف الذي أوردته موسوعة مصطلحات املكتبات واملعلومات واألرشيف
 :كتبات اإللكرتونية والرقميةللمموحد 

 جمموعة من مصادر املعلومات يف شكل إلكرتوين. 
  على االختيار واملشرتيات  خدمة تستخدم تقنية املعلومات لتقدمي خدمات مشاهبة للمكتبات التقليدية،مشتملة

واملكتبة الرقمية توحي إىل الذهن . والفهرسة واملراجع والصيانة لتوفري الوصول إىل املعلومات يف شكل إلكرتوين
وهي بالنسبة ألخصائيي املكتبات تشري إىل . شكل املعلومات اليت ميكن للجمهور الوصول إليها عرب اإلنرتنت

ي الكمبيوتر،فإن فكرة املؤسسة تلعب دورا ثانويا أو هي غري بالنسبة ألخصائ أما. مؤسسة تقوم بتلك العمليات
وكيفية حفظها و   digital collections  فهم يركزون أكثر على اجملموعات الرقمية. موجودة على اإلطالق
 digital  املؤسسة،قد تكون ختيلية،جتمع جتميعا شامال احملتويات الرقميةوهذه  .اتاحتها للمستخدمني

contents،اوتدير وتوفر احلفظ واحلماية على املدى الطويل لتلك احملتويات،وتوفر للمستفيدين من خدماهتا مهام 
 .متخصصة هلذا احملتوى،ذات نوعية عالية

بأنه   2وهي هبذا وكأهنا تؤكد على فكرة االستعمال التباديل بني املدلولني وهذا ما أفاد به الدكتور حشمت قاسم
، فإن " املكتبة الرقمية "و " املكتبة اإللكرتونية "من االستعمال التباديل يف بعض األحيان ملصطلحي على الرغم 

، بينما يقتصر الثاين على  Digitalوالرقمي Analog أوهلا أوسع داللة من الثاين حيث يشمل كال من التناظري
ة الرقمية يف مكان بعينه ، اعتمادا على األوعية وعادة ما تنشأ املكتبة اإللكرتونية أو املكتب. الشكل الرقمي فقط 

اإللكرتونية القائمة بذاهتا والقابلة للتداول بشكلها املادي امللموس ، سواء كانت مسجلة على أسطوانات ضوئية 
  .مكتنزة أو على وسائط ممغنطة

تاحة من بعيد تعريفا للمكتبة اإللكرتونية بأهنا تعكس بني مفهوم اإل( D.K. Gaben)وقد أوردت جابني
حملتويات وخدمات املكتبات وغريها من مصادر املعلومات حبيث تعكس على موقع األوعية واملواد اجلارية 

                                                           
 متاحة على اخلط املباشر-. Library Information and Archival Terminolgy=واألرشيف موسوعة مصطلحات املكتبات واملعلومات 1

http://www.elshami.com/ .-  [.51/05/6056]تاريخ االطالع 

متاح على -.6001، 65.جملة املعلوماتية،ع-.شكاليات،واألفاق املستقبليةمعايري االختيار،طريقة العمل،اإل:التعرف الضوئي للحروف-.فراج أمحد   2
 [50/06/56]بتاريخ    http://informatics.gov.sa/old/details.php?id=219 اخلط املباشر

 

http://informatics.gov.sa/old/details.php?id=219
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وتستعني يف ذلك بشبكة إلكرتونية تزودنا بإمكانيات الوصول ،واملستخدمة بكثرة سواء كانت مطبوعة أو إلكرتونية
 1.م الوثائق منهاإىل املكتبة أو املصادر العاملية اخلارجية واستال

يتحقق مفهوم مكتبة إلكرتونية من خالل اعتبارها "للمكتبة االلكرتونية ( Nunberg)ويف تعريف آخر أورده 
نظمت وفقا لعدد ال حيصر من خطط ،جتميع قوائم الفهارس وكشافات الوثائق من كل نوع ميكن تصوره

 ".ن يف شكل قاعدة بيانات واحدةتايل فهي ال بد أن تكو الوب،وربطها وتكشيفها للبحث،التصنيف
 :المكتبات االفتراضية 2-2-2-2

 :وردت العديد من األدبيات للتعريف باملكتبات االفرتاضية نورد امهها فيما يلي
من قسم اإلعارة يف ( A.J. Harelu)لعل أول استخدام ملصطلح االفرتاضية يعود إىل هاريل" 2سعد الزهري.أورد د

كان يتحدث ملؤمتر نظمته اجلمعية الربيطانية للمكتبات باالشرتاك مع عدد من املؤسسات   املكتبة الربيطانية الذي
وذلك عندما أشار إىل إمكانية استخدام بعض املستفيدين للمكتبات التقليدية اليت ترتبط ،5410األخرى يف عام 

كلها حتت ،األخرى باإلضافة جملموعات املكتبات،حبيث يشعر كل مستفيد بأن كل جمموعات مكتبته"بآلية"

ويوضح يف تفصيل أكثر للتعريف . وليستفيد منها كما لو أهنا مجيعها ماثلة أمامه يف مكان حقيقي واحد،تصرفه
عندما جيد املستفيد زمخا هائال من الوسائل للوصول ملعلومات أكثر بكثري من املتوافر فعليا "باملكتبة االفرتاضية بأهنا

 "    ومن على مكتبه،بدون تأخري،(الكونية)د لديه هتيئة الوصول للمعرفة العاملية املستفي،ومبعىن آخر.يف مكتبته
إىل املعلومات الرقمية وذلك   Accessاملكتبات اليت توفر مداخل أو نقاط وصول "بطوش كمال على أهنا.عرفها د

 3"باستخدام العديد من الشبكات،ومنها شبكة االنرتنيت العاملية
ال يوجد ما يناظر املكتبات االفرتاضية يف املكتبات التقليدية،فاملكتبة االفرتاضية تتجاوز  حشمت قاسم أنه.ويرى د

احلدود املكانية و اجلغرافية فضال عن قدرهتا على اجلمع بني أكثر من فئة وظيفية واحدة للمكتبات جيمعها هدف 
 4.مشرتك

                                                           
 .514.ص-.6050دار الصفاء،:عمان-.ملكتبات الرقميةاملكتبات اإللكرتونية وا-.عليان رحبي مصطفى 1
 42.ص-.املرجع السابق-.الزهري سعد بن سعيد  2

 11.ص -.املرجع السابق-.بطوش كمال  3
 .املرجع السابق-.فراج أمحد   4
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ة وإمنا املقابلة الصحيحة هي مقابلة غري صحيح" حقيقي"و " افرتاضي"بأن "Claude Guédonويذكر 
مما يوحي بأن هذا املصطلح ال يدل على حالة اإلمكانية البسيطة لألشياء بقدر ما تدل على حالة حركية " مادي"

  1.  شكل من أشكال االنتقال من حالة أخرى هيفمن هذا تبني أن املكتبة االفرتاضية ،ودينامكية ملسار تطوري
إن كلمة افرتاضية إمنا تدل على شيء  هو يف "للمكتبة االفرتاضية بقوله  اريفطاشور حممد يورد تع.ما جعل د

وديناميكية آيلة إىل التطور وعليه ميكن القول ،إذا فالكلمة توحي بوضعية نشطة،أو حالة إمكانية احلدوث،طور

يف حد ذاهتا أو بعبارة أي أهنا ممكنة التجسيد لكنها ليست غاية ،بأن املكتبة االفرتاضية تشري إىل شكال انتقاليا

 2"لكن حينما يتم جتسيدها فإهنا تفقد طبيعتها االفرتاضية،أخرى هي مكتبة املمكن
أكثر من النظر إليه على أساس ما " افرتاضي"طاشور ركز على مدلول .وما ميكن مالحظته من هذا التعريف أن د

 .   ميكن أن حتققه لنا تطبيقات التقنيات احلديثة على اجملموعات
، حيث أن  Library without wallsأن املكتبة االفرتاضية هي مكتبة بال جدران" وأورد معجم أودليس

 Physical جمموعاهتا ال توجد على مواد ورقية أو فيلمية،أو أي شكل آخر ملموس ومتاح يف موقع مادي

location 3".ات احلاسبات،لكنها متاحة بصورة إلكرتونية يف شكل رقمي ويتم الوصول إليها عرب شبك 
املكتبات االفرتاضية هي عبارة عن جمموعة من الروابط مرتبة وفقا جملال موضوعي " Hellevi Yrjölä4"ويعرفها 

و على ذلك فإن هدف تلك املكتبة املذكورة هو بناء بوابة موضوعية توفر مصادر اإلنرتنت ،أو تصنيف منهجي
ة للمستفيدين،ومن مث خيفف الضغط عن مكتب خدمات للمستفيدين؛هذا مما حيسن إمكانات اخلدمة الذاتي

 ."املعلومات باملكتبة
املكتبات االفرتاضية هي :"تعريف املكتبة االفرتاضية انطالقا من التعريف التايل5Carrado Pattenati وقد حاول

ع مصادر وقد علق على هذا التعريف حىت وأن هذا املفهوم ميكننا من وض"لإلعارة بني املكتبات خدمة كاملة
 أنه مل يشرحذلك ،إال أن هذا التعريف يبقى غري مقنع،املعلومات حتت تصرف املستفيدين يف الوقت املالئم هلم

                                                           
1
 Brophy Peter.-La bibliothéque Hybride.- , BBF, n° 4, p. 14-20 , 2002.-Disponible en ligne http://bbf.enssib.fr/  

Consulté le  [51/25/0250 ]  

 .91.ص-.6001، 06.،ع6.مج-.جملة املكتبات واملعلومات-.من املكتبة التقليدية إىل املكتبة االفرتاضية-.حممد ،طاشور 2
 .املرجع السابق-.أمحد ،فراج  3

4
 Yrjola Hellevi.- The role of the World Wide Web in the dissemination of statistics : A Virtual Library of 

Statistics .- Disponible en ligne : www.stat.fi/isi99/proceedings/.../yrjl0725.pdf. Consulté le[15/03/12] 

5
 Farag Ahmed.-Bibliothéque numérique:Définition:Enjeux :Projets :Impact sur la profession de bibliothécaires.-

Disponible en ligne  :http://membres.multimania.fr/ahmedfarag/documents/ArticlesFrancais/bibliothequeNu.pdf 

 .Consulté le le[10/03/12]       

http://bbf.enssib.fr/
http://www.stat.fi/isi99/proceedings/.../yrjl0725.pdf.%20Consulté
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وقام بوضع تعريف للمكتبة االفرتاضية على أساس ،بأسلوب كامل الديناميكية املكونة للمكتبات االفرتاضية

النفاذ إىل ،حوسبة املكتبات:نقاط أساسية املكتبات االفرتاضية هي تنظيم قائم على جتمع ثالث"أهنا

   ." وسلسلة الوسائل املباشرة االستعمال من طرف القراء،االتصاالت
 :المكتبات الرقمية 2-2-2-3

انطالقا من العمل بفكرة بأن رواج مصطلح املكتبات الرقمية ناتج عن تطوير العمل للمبادرات املكتبات الرقمية 
ة لذا مت العمل على مجع أوىل التعريفات الناجتة عن هذه املبادرات من خالل تقارير بالواليات املتحدة األمريكي

املكتبات الرقمية هي " 54491من بني أوىل التعريفات للمكتبة الرقمية سنة ،أعمال الورشات لتنظيم طريقة العمل

وحماكاة ،حملتاج إليها إلعادة إنتاجختزين واتصال اآلالت باملوازاة مع احملتوى والربجميات ا،جمموعة احلوسبة الرقمية
وامتداد خلدمات مقدمة من طرف املكتبات القائمة على النظام الورقي وغريها من الوسائل املتعلقة 

من املكتبات  انطالقاوفيه اجتاه لتحديد ملستلزمات املكتبات الرقمية " وإجياد ونشر املعلومات،الفهرسة،باجلمع
 .التقليدية

جمموعة منظمة لبيانات الوسائط املتعددة مع أساليب إدارة املعلومات اليت "على أهنا ريفهامت تع 5441ويف سنة 
 2.وهو عبارة عن وصف شامل للمكاتبات الرقمية كنظام معلومات."تعرض البيانات كمعلومة ومعرفة/متثل

ات مع أدوات إدارة املكتبات الرقمية مبفهومها ال تعادل رقمنه اجملموع"فتم تعريفها على أهنا 5449ةأما سن
املعلومات،بل هي بيئة للجمع بني اجملموعات،اخلدمات،والناس لدعم دورة احلياة الكاملة إلنشاء ونشر واستخدام 

فمن خالل هذا املفهوم توسيع الدائرة احمليطة باملكتبات الرقمية  " واحلفاظ على البيانات،املعلومات،واملعرفة
 Paulوهو نفس التعريف الذي تبناه 3."ا شأن املكتبات التقليديةوتصورها كبيئة متكاملة العناصر شأهن

Duguid. 
-اليت تعترب واحدة من مبادرات املكتبات الرقمية-4حاولت الورشة املنعقدة جبامعة ستانفورد  5441ويف سنة 

 :بتعريف املكتبات الرقمية يف النقاط التالية
                                                           

1
  M. Griffin, Stephen.- NSF/DARPA/NASA Digital Libraries Initiative.- D-Lib Magazine, 1998.- Disponible 
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2
 Chowdhury G.G, Chowdhury Sudatta.-Digital library research: major issues and trends.- J ournal of 

Documentation, vol. 55, N°. 4, September 1999.-Disponible en ligne  

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=864111 .Consulté le[12/05/12]  

3
 Jeffery Pomerantz,Choemprayong Songphan, Eakin Lori.- Op.cit. 

4
 M.Liener Barry.-The scope of digital library.- Disponible en ligne  

http://www.dlib.org/metrics/public/papers/dig-lib-scope.html. Consulté le[12/05/12] 

http://www.emeraldinsight.com.consulté/
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 مفاهيمي مدخل:الرقمية المكتبات:الثاني الفصل

 

 
46 

 ع املواد باملستودعات بل هتدف إىل تنويع وتطوير اخلدماتفاملكتبة الرقمية تتعدى مفهوم مج:خدمات اجملموعات. 
 وهي من أساسيات املكتبات الرقمية:مجع املعلومات من الكائنات 
 فاهلدف الرئيسي للمكتبة الرقمية هو مساعدة املستخدمني من :دعم املستخدمني للتعامل مع كائنات املعلومات

 .خالل إرضاء احتياجاهتم
 ل مبسط وسهل ذلك أهنا ستستهدف فئات متباينة من املستخدمني سواء من ناحية تنظيم عرض الكائنات بشك

 .األمر الذي يلزم تنظيم هيكلي بسيط،التخصصات أو املستويات
 اإلتاحة املباشرة أو غري مباشرة. 

 .اليت متثل أهم اخلصائص ال بد من توفرها باملكتبات الرقمية،ونستشف من خالل هذه النقاط اخلمس
وضعوا التعريف التايل للمكتبة  NSF-DARPA-NASAات املدعمة ملبادرات املكتبات الرقمية أما اهليئ
هي املكونات األساسية للمكتبات ،مصادر املعلومات اليت ميكن الوصول إليها من خالل االنرتنيت:"الرقمية

املعلومات ،(بدون رسومبرسوم أو "فاليوم الشبكة تربط بعض مصادر املعلومات املتاحة للجمهور سواء . الرقمية

تسجيالت الصوت ،اجملالت،وقد مت إدراج الكتب،اجلرائد،واملعلومات اخلاصة يتم تشاطرها بطريقة مجاعية

حيث أن خمتلف هذه مصادر املعلومات عند ربطها إلكرتونيا من خالل ...خدمات املعلومات اخلاصة،والصورة

 1.(كتبات الرقميةمتثل أهم املكونات لنشأة الوصول العاملي وامل،شبكة
عبارة عن مؤسسات تتقاسم "تعريفا للمكتبات الرقمية DLF2وقد أدرج أعضاء إحتاد املكتبات الرقمية 

والبث واحلفظ يف إطار متكامل ،تسهيل الولوج للمعلومات،هيكلة،لالختيار،تقوم على ضم فريق مؤهل،املصادر
 3"تمعاتيكفل إتاحة األعمال الرقمية جملتمع حمدد أو لعدد من اجمل

 4:من خالل إدراج النقاط التالية 5441أما مجعية املكتبات البحثية فقد وضعت تعريفا للمكتبات الرقمية سنة 
 املكتبات الرقمية هي ليست كيان مستقل بذاته. 

                                                           
1
 Singh Sukhdev.-Digital library :Definition to implementation.- Disponible en ligne 

ir.inflibnet.ac.in/dxml/.../digital%20library.pdf?. . Consulté le [10/02/12] 

2
 DLF= Digital Library Fédération  

3
 A working definition of digital library [1998].-Disponible en ligne http://old.diglib.org/about/dldefinition.htm . 

Consulté le [10/02/12] 

4
 Association of Research Libraries. (1995) Definition and purposes of a digital library. Disponible en ligne: 

http://www.arl.org/ Consulté  [05/07/12] 

http://old.diglib.org/about/dldefinition.htm
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 تقوم املكتبات الرقمية بربط مصادر املعلومات املختلفة من خالل استخدام التقنيات. 
 ات الرقمية وخدمات املعلومات يكون بشكل جلي للمستفيدالربط بني العديد من املكتب. 
 هتدف إىل حتقيق الوصول الكلي للمكتبات الرقمية وخدمات املعلومات. 
 الوثائق اليت ال ميكن أن  ل الوثائق الورقية بل تتعداها إىلجمموعات املكتبات الرقمية غري حمصورة ببدائ

 .تصدر أو توزع يف الشكل املطبوع
املكتبات الرقمية هي عبارة عن جمموعة من العمليات :"فقد تبنت التعريف التايل 1الوطنية األسرتاليةأما املكتبة 

مع احملتوى والربجميات الضرورية إلعادة ،ويف الوقت ذاته عبارة عن عملية ختزين وتقنيات اتصال،الرقمية

كتبات التقليدية باإلضافة إىل تغطية هبدف تقدمي خدمات مماثلة وأوسع من اخلدمات املقدمة من طرف امل،اإلنتاج

فاملكتبات الرقمية ال بد أن تشمل خمتلف اخلدمات األساسية اليت تقدمها املكتبات التقليدية ،ونشر املعلومات

 2".والبحث واالتصال،واستغالل إجيابيات اليت تقدمها التقنيات مثل التخزين اإللكرتوين
هي جمموعة منظمة من املعلومات،تصحبها غري رمسي للمكتبات الرقمية فالذي يرى بأن التعريف ال3أما وليام أرمز 

وإن العنصر احلاسم . بعض اخلدمات،حيث تكون املعلومات خمزنة يف أشكال رقمية ومتاحة عرب إحدى الشبكات
عي ذلك أن تياًرا من البيانات يتم إرساله إىل األرض من أي قمر صنا. يف هذا التعريف هو أهنا معلومات منظمة

 .إال أن نفس هذه البيانات،عندما يتم تنظيمها بصورة منهجية،تصبح مكتبًة رقمية. ال ميكن أن نعده مكتبة
كما .ة الصغر إل أخرى بالغة الضخامة من ناحية أخرى،تتفاوت املكتبات الرقمية يف حجمها من مكتبات بالغ

وإن احملك الرئيسي هنا . ئمة يف هذا الصددأهنا ميكن أن تستخدم أي نوع من أجهزة احلاسبات وأي برجميات مال
هو أن املعلومات منظمة على احلاسبات،ويتم إتاحتها عرب إحدى الشبكات،مع ما يصاحب ذلك من إجراءات 

 .اختيار مواد املعلومات،وتنظيمها،وأرشفتها،وإتاحتها للمستفيدين
اين تكون املعلومات خمزنة يف ،املرتابطةمع اخلدمات ،ويف تعريف آخر له هي عبارة عن تسيري جمموعة املعلومات

 4.أشكال رقمية ومتاحة عرب االتصال بشبكة

                                                           
1
 Farag Ahmed.-Op.cit. 

2
 Farag Ahmed.-Ibid. 

60.ص-.املرجع السابق-.وليام، أرمز  . 3  
4
 Seadle Michael,Greifender Elke.-Editorial Defining a digital library.-Library Hi Tech ,VOL.25 ,N.2 , 2007.-

Disponible en ligne www.emeraldinsight.com/0737-8831.htm . Consulté le [10/03/2012] . 

http://www.emeraldinsight.com/0737-8831.htm
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جتمع بني اهليكل وجمموعة ،فقد عرف املكتبات الرقمية على أساس أهنا جمموعة منظمة ملعلومات رقمية Leskأما 

العرض الرقمي  مع االستفادة من إمكانيات،املعلومات املقدم من طرف املكتبات واألرشيفات بشكل مستمر
 1.املمكنة من خالل أجهزة الكمبيوتر

 :فقد أكدت بأن مصطلح املكتبات الرقمية ميكن استخدامه يف معنينيBorgman 2أما 
 حبوث علوم احلاسوب الذي تعترب املكتبات الرقمية كمحتوى جممع خلدمة املستفيد. 
  عن مؤسسات لتوفري جمموعة من اخلدمات يف البيئة جمتمع املتمرسني باملكتبات الذي تعترب املكتبات الرقمية عبارة

 . الرقمية
التفكري يف تطورها املستقبلي  أنأكيد ،وقد أكدت بأن مشاريع املكتبات الرقمية اليت تأيت يف الصنف األول

 .للمشروع سيكون بنظرة الفئة الثانية
 :حاولت تعريف املكتبات الرقمية من خالل النقاط التالية وقد
 جمموعات وجمتمعات ،رقمية كمحتوىاملكتبات ال. 
  املكتبات الرقمية من وجهة نظر البحوث القائمة للتعريف مباهيتها وخصوصا املفاهيم الناجتة عن أعمال

 .الورشة القائمة ضمن أعمال مبادرات املكتبات الرقمية
 املكتبات الرقمية كمؤسسات أو خدمات. 
 املكتبات الرقمية كقواعد بيانات  . 

ج التعريف التايل من وجهة نظرها اليت تعترب بأن املكتبات الرقمية ما هي إال أشكال حديثة من نظم وميكن إدرا 
 .اسرتجاع املعلومات أو نظم املعلومات اليت تدعم إنتاج احملتوى الرقمي واإلفادة منه والبحث فيه

 :يةحاوال تعريف املكتبات الرقمية من خالل النقاط التال 3Tannerو   Deegan.Mأما 
 حمتوى لكائنات رقميةريعبارة عن تسي ياملكتبات الرقمية ه . 
 وعةمالكائنات الرقمية تنشأ و جتمع وفقا ألساسيات تطور اجمل. 
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  الكائنات الرقمية ال بد أن تكون حمضرة إلتاحتها بطريقة متماسكة مدعمة باخلدمات األساسية اليت تسمح
 .استغالهلم لباقي املواد املكتبيةللمستخدمني من اسرتجاع واستغالل املصادر،مثل 

  الكائنات الرقمية ال بد أن تكون مصادر مستقرة على املدى الطويل وتناسب العمليات املنشأة هلا حىت
 . تضمن نوعيتها ودميومتها

فهي متثل مستقبل املكتبات ،هي ليست بدائل للمكتبات التقليدية"ويف اجتاه آخر للتعريف باملكتبات الرقمية

فاحلال نفسه بالنسبة للمكتبات القرون الوسطى حيث أن مستقبلها متثل يف اخرتاع الطباعة وحتوهلا إىل ،يةالتقليد
 1"مكتبات متخصصة

وهي تساعد ،املعرفة/املعلومات/فقد اجته لتعريفها على أهنا نظام معلومات معقد من البيانات Edward A.Foxأما 

تنظيم ،(Scénario طرائق التنفيذ)وتقدمي خدمات املعلومات(  Societyاجملتمع )على إرضاء حاجيات املستفيدين 
الفضاء )باإلضافة إىل تسيري مواقع املعلومات ( Structureالبناء )املعلومات يف شكل ميكن استعماله

Spaces)،تواصل املعلومات بني املستفيد و املؤسسات(التوجهاتStérâmes .)2 
أيت يف سياق تصميم يبأن عمل املكتبة الرقمية  Gary Marchioniniو  Edward A.Foxويف حني يؤكد كل من 

اخلدمات وذلك أن املعلومات أصبحت هي أساس تطور ،احملتوى ،التكنولوجيا ،اجملتمع : معقد له أربع أبعاد
 ،واملكتبات أصبحت من أهم املؤسسات الثقافية الفاعلة بأي جمتمع ،باإلضافة إىل تطور كل اجملاالت اليت اجملتمع

تطبق عليها احللول القائمة على تطور التقنيات ،لذا فاملكتبات اجتهت لالستفادة من احللول الرقمية يف جمال 
أما فيما خيص اخلدمات فهي تعترب جوهر املكتبة لذا فاملكتبات . التخزين واالسرتجاع وحىت يف ربط األشخاص

اما احملتوى فهو عبارة عن ثروة . حث واالسرتجاعالرقمية فهي حتاول تفعيل خدمات املكتبة خصوصا يف جمال الب
 3.لذا فاملكتبات الرقمية ستحاول تسهيل الوصول إىل هذه الثروة،اليت حتويها املكتبات

                                                           
1
 Seadle Michael,Greifender Elke.- Op.Cit 

2
 Edward A. Fox.-Disponible en ligne http://ei.cs.vt.edu/~dlib/def.htm Consulté le [15/04/12] 

3
 Gary Marchionini, Edward A. Fox.-Progress toward digital libraries: augmentation through integration.- 

Disponible en ligne http://ei.cs.vt.edu/~dlib/def.htm Consulté  le[15/04/12]   

http://ei.cs.vt.edu/~dlib/def.htm
http://ei.cs.vt.edu/~dlib/def.htm
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إن املكتبات الرقمية اجلديدة هلا ميزات غري ممكنة باملكتبات التقليدية،فهي "ويف تعريف آخر للمكتبات الرقمية 
حىت أنه توفر املوارد واخلدمات املطورة مثل ،كتبات بل تتعدي إشكالية احلدود املادية عبارة عن امتداد للمفهوم امل

 1…وتفعيل طرق عرض املعلومات....حتقيق تفاعل املستفيد مع املعلومات
 :المكتبات الرقمية من وجهات نظر المتخصصينو  المكتبات اإلفتراضيةو  المكتبات اإللكترونية 2-2-3

اسات إىل استقصاء استخدام املصطلحات من خالل قواعد البيانات املختلفة،إال أنه هبذه عمدت العديد من الدر 
الدراسة عمدنا لتقصي آراء متخصصني حول إشكالية الثالث مصطلحات وهذا من خالل االعتماد على يف 

سؤاال حول DigLib2 الربيديةاخل،وهبذا الصدد جند قائمة املكتبات الرقمية ...بعض منها على الكتب،مقاالت
الفروق بني مصطلحات املكتبة اإللكرتونية،االفرتاضية،الرقمية وقد حاول العديد من املتخصصني هبذا اجملال 
اإلجابة على هذا التساؤل من خالل قراءهتم وأحباثهم وجتارهبم بامليدان،وسنحاول ذكر املشاركات األربعة األوىل 

 :اليت وردت هبذا الصدد
  الذي أمد بأن املكتبات الرقمية هو مستودع معلومات  3من طرف ستيفن توماسكانت املشاركة األوىل

كما أهنا عبارة عن جمموعة من األدوات اليت متكن من البحث .يف شكل رقمي،وحتزن كملفات باحلاسوب
كن واالسرتجاع من املستودع،أما فيما خيص املكتبات اإللكرتونية فهو مصطلح أقل دقة من املصطلح األول ألنه مي

 .أن حيوي أشكال البيانات التناظرية،لذا فاألفضل استخدام مصطلح الرقمية فهو معرب أكثر
أما املكتبة االفرتاضية هي عبارة عن جمموعة من املوارد املتاحة على أنظمة كمبيوتر واحد أو أكثر،حيث يتم توفري 

رتاضية هي أن املستفيد ال يبحث واجهة واحدة أو نقطة دخول واحدة للمجموعات،وأهم نقطة باملكتبات االف
 عن مواقع اجملموعات،ذلك أن املوقع افرتاضي

 الذي حاول إعطاء الفرق بني املصطلحات الثالث من  4وباملشاركة الثانية من طرف ريتشارد سويين
هي  خالل إبداء رأي قائم على األحباث واملشاورات اليت يقوم هبا،األمر الذي جعله يؤكد بأن املكتبات الرقمية

عبارة هي مؤسسة حتوي فريق عمل،حواسيب،شبكات ومجيع املوارد األخرى الالزمة لتنظيم،وختزين،ودعم اسرتجاع 
تستخدم باملعىن األوسع  للكلمة وميكن " الوثائق اإللكرتونية "الوثائق اليت جيدها املستفيد أين ومىت شاء،ومصطلح 

                                                           
1
 PITAC Report.- Digital Libraries: Universal Access to Human Knowledge.- Disponible en ligne 

http://ei.cs.vt.edu/~dlib/def.htm Consulté le [15/04/12]   

2
 Could anyone explain to me the differences between digital libraries, electronic libraries and virtual libraries? 

Disponible en ligne http://www2.hawaii.edu/~chantiny/DigiLib.html . consulté le [10/12/12] 

3 Stephen Thomas : من حمللي النظم من جامعة أدياللد جنوب اسرتاليا 
4 Sweeny : مكتيب باجلامعة،معهد نيوجرسي للتكنولوجيا 

http://www.ccic.gov/pubs/pitac/pitac-dl-9feb01.pdf
http://ei.cs.vt.edu/~dlib/def.htm
http://www2.hawaii.edu/~chantiny/DigiLib.html
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أما املكتبة االفرتاضية فهي . وغريها من األشكال...ياناتأن تشمل كل شئ من النص،الوسائط املتعدد،قواعد الب
كما ميكن أن تكون هلا مسات .عبارة عن مكتبة رقمية هلا خصائص املكتبة التقليدية مع جمموعة من املواد

أخرى،إال أهنا تستغل فهم املستفيدين للمكتبة التقليدية،حيث أن هناك أمثلة عديدة يف هذه املكتبات واليت تطلق 
الذي أكد من خالل مؤلفه   Ken Dowlinاما املكتبات اإللكرتونية كما عرفها.نفسها املكتبات اإلفرتاضية على

أهنا مل تعد تستخدم،مث أكد ريتشارد سويين أنه مصطلح واسع أكثر مما جيب،وميكن إطالقه على املكتبات اليت 
 خدام وعلى املدى الطويل تستخدم جهاز الفاكس،أما مصطلح املكتبة الرقمية فهو املفضل لالست

 الذي علق على مشاركة ستفني توماس  1وباملشاركة الثالثة اليت جاءت من طرف إدوارد فيالنفا مانسيال
جدا وإىل حد كبري،لكنه راح يؤكد بأن املكتبات الرقمية تنطوي على وجود  احيث أكد أن ما جاء فيها يعترب دقيق

سبة كبديل للمصادر املعلومات املطبوعة التقليدية،إال أنه باملكتبات جمموعة من البيانات مثل املعلومات احملو 
االفرتاضية ال تتطلب وجود تلك املعلومات حمليا،واملكتيب ببيئة املكتبات االفرتاضية احملافظة على التسلسل املنطقي 

 .ومفيد لتلك املصادر وحتديد روابطها لتأكيد هتيئة الوصول
 رى بأن املكتبة الرقمية عبارة عن جمموعات وخدمات بشكل رقمي،وأكد كمشارك رابع،ي  2أما روي تننت

بأن معظم األشخاص لديهم تصور عن املكتبة مبجموعاهتا وخدماهتا،األمر الذي جعلها حتتفظ مبكانته رغم 
 .  التطور التكنولوجي و ما يفرضه من حتديات وفرص جديدة،إال أن املهمة والوظائف األساسية للمكتبة تبقى ثابتة

وكتعريف للمكتبة الرقمية فهي عبارة عن مستودع للبيانات و أدوات البحث املرافقة له وهو مفهوم شائع يف جمال 
 .احلاسبات

ح إلكرتوين ميكن لأما بالنسبة للمكتبات اإللكرتونية فهي عبارة عن جمموعات وخدمات يف شكل إلكرتوين،ومصط
ظري مثل أشرطة الفيديو اليت تستوجب آالت لتشغيلها،لذا أن يضم جمموعة امللفات اليت تكون يف شكل تنا

فمصطلح إلكرتوين هو أمشال من مصطلح الرقمي ذلك أن مصطلح الرقمي ال يشمل هذا النوع من امللفات،إال 
أنه ويف ظل شيوع االستخدام ال بد من االقتناع باستخدام مصطبح املكتبة الرقمية لكن هذا ال يفرض علي أن 

 .أحبه
الذي أكد من خالل مؤلفه،الذي أكد بأن املكتبة اإللكرتونية ،واالفرتاضية ،الرقمية 3عبد اللطيف الصويف  .أما د

، واملهجنة تعترب كلها كأشكال حديثة للمكتبات،تقدم معلوماهتا للمكتبات،وللمستفيدين يف منازهلم،أو يف 
                                                           

1 Eduardo Villanueva Mansilla : متتة لألنظمة اسبانيةاملكتبة املركزية جبامعة  منسق االا  
2 Roy Tennant : .مدير مشروع،باحث ومطور باملكتبات الرقمية،جبامعة بركلي اليت تعترب واحدة من املبادرات األوىل مبجال املكتبات الرقمية  

3
 .569.ص-.السابقاملرجع -.صويف،عبد اللطيف  
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كتبات اهلجينة ميكن أن حتوي مصادر وإذا كانت املكتبات اإللكرتونية وامل،مؤسساهتم وحىت بأماكن عملهم

إذ ،فإن املكتبات االفرتاضية والرقمية ال تقوم بتوفري إال املعلومات اإللكرتونية،تقليدية إىل جانب مصادر إلكرتونية

وهي بذلك ال حتتاج إىل مباين تأويها بل إىل جمموعة من اخلوادم وإىل شبكة ،تشكل هذه األخرية مجيع حمتوياهتا

بل ،واجلدير بالذكر أن هذا النوع من املكتبات هو ليس حكرا على املعلومات النصية،ارف االستخدامتربطها مبط

 .   وبكلمة موجزة فهي مكتبات املستقبل. وأشكاال رقمية،حتوي صورا متحركة
مات من خالل مؤلفه أن املكتبات الرقمية فهي املكتبات اليت هتتم مبصادر املعلو 1فيما أكد رحبي مصطفى عليان 

وجتري عمليات ،(املرقمنة)الرقمية سواء املنتجة أصال يف شكل رقمي أو اليت يتم حتويلها إىل الشكل الرقمي 

ويتاح الوصول إليها عن طريق شبكة حاسبات سواء كانت حملية أو ،ضبطها ببيبليوغرافيا باستخدام نظام حموسب
رقمية واإللكرتونية  هي أن املكتبات اإللكرتونية هب ومييز البعض بني املكتبات ال.موسعة أو عرب شبكة االنرتنيت

اليت تشكل مصادر املعلومات اإللكرتونية اجلزء األكرب من حمتوياهتا واخلدمات اليت تقدمها ولكن ليس مجيع 
ل وهي املكتبة اليت تسهل على املستفيد الوصو ،أما املكتبات االفرتاضية هي مكتبة عاملية متاحة إلكرتونيا. حمتوياهتا

إىل كم هائل من املعلومات حال الطلب ويف الوقت الذي جيده مناسبا وبدون أي تأخري وتضع هذه املعلومات 
إهنا مكتبة موجودة إلكرتونيا من خالل مواقعها على الواب تقدم خدماهتا احملوسبة يف بيئة ،وهو جالس على مكتبة

 . الشبكات واالتصاالت عن بعد

 :2ة بمجال المكتبات الرقميةمفاهيم ومصطلحات أساسي 2-2-4
كثريا ما تكون املصطلحات عائقا عند مناقشة قضايا املكتبات الرقمية،فالذين بنوا املكتبات الرقمية ينتمون 

لتخصصات متباينة،مما أدى الستخدامهم عند تعاملهم مع املكتبات الرقمية مصطلحات تلك التخصصات وكثريا 
اصطالحية أو مفاهيم ضمنية اجتماعية أو مهنية أو قانونية أو  ما تكون بعض هذه املصطلحات ذات معان

فنية،مثة بعض الكلمات اليت تسبب شيئا من اخللط أو سوء الفهم بدرجة تدفع إىل عدم تداوهلا يف املناقشات 
حول املكتبات الرقمية،فهناك بعض الكلمات برغم عدم غموضها إال أهنا ختتلف مبعانيها حسب السياق الذي 

 :ه، وسيتم إيراد بعض هذه املصطلحات كمايليترد ب
 

                                                           
 159.ص-.السابقاملرجع -.رحبي مصطفى،عليان   1
 99-96.ص.السابقاملرجع -.وليام ،آرمز  2
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 :المجموعات/أ
،ويف بعض األحيان تكون  للمكتبات الرقمية أن حتتفظ بأية معلومات ميكن ترميزها كسلسلة متتابعة من البتات

النصوص والصور واملوسيقى،والتسجيالت الصوتية :هذه املعلومات عبارة عن نسخ مرقمنة لوسائط تقليدية مثل
وحيث إن جمال املكتبات الرقمية جمال متسع،فإن حمتوياهتا غالبا ما . اف والتصميمات وغريها الكثريواألوص

تقتصر على النظائر الرقمية للمواد التقليدية أو املادية األخرى،ولكن أكثر من ذلك حيث ميكن أن تشتمل على 
مية،وبرامج احلاسب،وألعاب الفيديو،ومراصد مواد ليس هلا نظائرها التقليدية كالبيانات الناجتة عن التجارب العل

 .البيانات
 :البيانات وما وراء البيانات/ ب

والبيانات . وما وراء البياناتالبيانات،:تبة الرقمية إىل فئتنيميكن أن تقسم املعلومات اليت يتم اختزاهنا يف املك
ء استخدمت هذه الكلمة يف صيغة مصطلح عام يستخدم ليصف املعلومات اليت يتم ترميزها يف صورة رقمية،وسوا

سيتم -املفرد أو يف صيغة اجلمع فهي مصدر للجدل،أما ما وراء البيانات فهي البيانات اليت تصف البيانات
ما وراء "و "البيانات"وغالبا ما تعتمد التفرقة بني مصطلحي -التعرض هلذا املفهوم يف جزء آخر من هذه الرسالة

،ألهنا "ما وراء البيانات"بطاقات يف الفهارس وأدوات االستخالص تعامل على أهنا على طبيعة السياق،فال"البيانات
وخاصة يف الفهرس املباشر أو يف مرصد بيانات "بيانات"تصف بيانات أخرى،لكنها تعامل يف وقت أخر على أهنا 

    .   للمستخلصات
 :المواد في المكتبة الرقمية/ت

املختزنة يف املكتبة الرقمية، وأشهر هذه املصطلحات العامة املستخدمة  مل يوضع بعد مصطلح للتعبري عن الوثائق
فهي مرادفة "وحدة أو مادة "، الذي يشري إىل أي شيء ميكن أن خيتزن يف املكتبة،أما كلمة "مادة"هو مصطلح 

لومات ،وإن كانت أي من هاتني الكلمتني ال تتضمن ما يشري إىل طبيعة مضمون املع" مادة"بشكل أساس لكلمة 
 .أو شكلها أو وجهة نظر املستفيد فيها

ميكن أن تستخدم لوصف العناصر املادية أو املعلومات املتواجدة يف صيغ رقمية ومصطلح مادة رقمية "مادة"وكلمة 
العناصر "أما املصطلح األكثر دقة وهو.ضرورية لتأكيد طبيعة هذه املادة"الرقمية"يستخدم عادة عندما تكون صفة 

فيستخدم لوصف مواد معينة خمتزنة يف املكتبة الرقمية، وبالطبع فإن الكائن الرقمي يتألف من "ت الرقميةأو الكائنا
،مع أن خمتلف األشخاص مييلون لوصف مادة يف املكتبة البيانات، ومن وراء البيانات املتصلة هبا، ومن احملدد

 ".  بالوثيقة"الرقمية 
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 :الكائنات أو العناصر المكتبية/ث
الكائن أو العنصر املكتيب من املصطلحات املفيدة ألنه يعرب عن وجهة نظر املستفيد فيما هو خمتزن يف مصطلح 

إحدى املكتبات،فمن احملتمل مثال أن ختتزن إحدى مقاالت جملة إلكرتونية يف حاسب معني كعناصر منفصلة 
د اليت مت ربطها معها واملختزنة يف وهي صفحات النص املرقمن،الرسوم البيانية،برامج احلاسب أو املوا)متعددة 

،ومن وجهة نظر املستفيد فإن هذا يعد كائنا مكتبيا واحدا مكونا من عناصر رقمية (حاسبات بعيدة
وما يرتبط "البيانات"وللكائنات أو العناصر املكتبية بناؤها الداخلي،فهي عادة ما تشتمل على كل من .متعددة

 .      معها من ما وراء البيانات
 :أساليب عرض الكائن أو العنصر الرقمي،ووسائل توزيعه أو بثه،والشكل المختزن فيه/ج
إن الشكل الذي ختتزن فيه املعلومات يف املكتبة الرقمية قد يكون خمتلفا متاما عن الشكل الذي تستخدم به،  

ملصلح ويستخدم بعض الناس مصطلح عرض أو تقدمي لإلشارة إىل ما يعرض للمستفيد،وقد يكون هذا ا
الذي يؤكد على أن عملية النقل أو اإلرسال "البث والتوزيع"مناسبا،لكن هناك مصطلحا آخر أكثر عمومية وهو

 .من الشكل املختزن إىل املستفيد تتطلب تنفيذا لربامج احلاسوب
املستفيد وعند تلقي املعلومات الرقمية من قبل احلاسب اآليل للمستفيد،يقوم بتحويلها إىل الشكل الذي تقدم به 

كما لو كانت معروضة على شاشة احلاسب،ورمبا يصاحبها مسارات صوتية أو بعض مظاهر العرض األخرى 
 .Rendingوعادة ما تعرف عملية التحويل هذه بالنقل أو الرتمجة 

 :األعمال والمحتوى/ح
هلما "حمتوى"و " عمل" ومع أن كلتا الكلمتني.تتسم عملية إجياد املصطلحات اليت تصف احملتوى بالصعوبة البالغة

القدرة ذاته من األمهية،معظم الناس يستخدمون كلمة احملتوى بدون حتديد،فهذه الكلمة تستخدم يف أي سياق 
عندما يكون الرتكيز علىت املواد املكتبية اليت ليست يف شكل بتات أو بايتات يتم معاجلتها عن طريق 

فنحن ال ميكن أن نعرف أو حندد احملتوى أو حندده،ولكننا نعرفه احلاسب،ولكن كمعلومات هلا أمهيتها ملستفيد ما،
 .عندما نراه

 .تستخدم بشكل أكثر حتديدا"العمل"بغري حتديد كمصطلح عام، فإن كلمة "احملتوى"ويف حني تستخدم كلمة
 .استنتاجات مما تقدم
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تعمل بل يستعمل خبيارات أي ال يقر ليس،املصطلح ينطلق من االستعمال وليس العكس"انطالقا من القول بأن 

ذيوع كبري إال  يلقى إال أن املصطلح ال،فقد عرفت التطبيقات التقنية العديد من التسميات،"1عدة ليقر األفضل

جملة  حيث جند،اأوسع افهذا املصطلح لقي استخدام،األمر الذي جنده باملكتبات الرقمية،إذا لقى رواجا أكرب

وأهم ،-DLF–واإلحتاد الدويل اخلاص باملكتبات الرقمية، -D-LIB-يةمتخصصة موسومة مبجلة املكتبات الرقم

فكل ما سبق ذكره هي عبارة عن ،-DLI–املبادرات األوىل موسومة هي األخرى مببادرات املكتبات الرقمية
 .مبادرات دولية دعمت املصطلح أكثر من ناحية االستخدام
فأصل اجملال هو تقين ،رتك به العديد من التخصصاتكما أن جمال املكتبات الرقمية هو جمال جد شاسع وتش

أي أن ،كما ان املكتبات هي تعمل دوما على االستفادة من مزايا التقنيات املطبقة مبجاالت أخرى،حمض

 .بل حتاول استغالل االجيابيات احملققة مبجاالت أخرى،املكتبات مل تكن املبادرة يف التجريب
 :خصائص المكتبات الرقمية 2-3

ملكتبات الرقمية عبارة عن استغالل للتقنيات احلديثة ملواجهة املتطلبات احلديثة جملتمع الذي يواجه العديد من إن ا
لذا فاملكتبات الرقمية جاءت وكأهنا حل ملختلف املتطلبات ،املتغريات خصوصا يف ظل الفيض اهلائل للمعلومات

 : تتسم هبا املكتبات الرقمية فيمايليوميكن حصر أهم السمات اليت،من املكتبات ومراكز املعلومات
 التنويع مبصادر املعلومات الرقمية. 
 العمل على نقل اجملموعات للمستفيد أينما كان. 
 املكتبات الرقمية تقلص من املخصصات املساحية الختزان املكتبات. 
  ماتاالستفادة من التطورات التكنولوجية احلديثة اليت تسهل من عملية تشاطر وحتديث املعلو. 
 متكني املستفيد من بناء جمموعة رقمية خاصة به  . 

وحتقيق فائدة معينة من خالل ،إال أن خمتلف هذه املزايا والسمات هي قائمة على أداء جمموعة من الوظائف

 : ونذكر خمتلف هذه العناصر فيمايلي،التسطري ألهداف تعمل على حتقيقها
 
 

                                                           
 .51.ص-.6001، 1.ع،1000العربية-.أمهيته وإدارته و أدواته:املصطلح يف جمتمع املعلومات -.حممد،مرايايت   1


 D-LIB  = Digital Library Magazine 

 DLI  = Digital Library Initiative 
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 :وظائف المكتبات الرقمية 2-3-1
لرقمية شأهنا شأن املكتبات التقليدية هلا عدد من الوظائف اليت حتاول القيام هبا وفق اإلمكانيات الرقمية املكتبات ا

املتاحة هلا يف بيئتها الرقمية اجلديدة اليت حتتضنها،ويف خضم هذه البيئة الرقمية املتحولة الذي أدى إىل طرح 
إن : تساؤل هل حدثت قطيعة مع وظائف املكتبة؟تساؤالت حول نوعية اخلدمات،وقد أدى بإيريك سيرت إىل ال

التغيري الكبري الذي حصل مع ظهور املكتبات الرقمية متثل يف الفصل الزمين والفضائي بني اجملموعات الوثائقية 
وأن دورهم الفين التقليدي املتمثل يف إدارة .فهؤالء مدعوون للتعامل مع موارد املعلومات عن بعد.وبني املكتبيني

إن الوظائف األصلية لن تندثر ولكن ستدعم أكثر من خالل . عات،سيتقلص نوعا ما لفائدة دور الوساطةاجملمو 
إن الوظائف املعروفة للمكتبات هي رمبا ستعرف . االستفادة من إمكانيات اليت ميكن ان تضيفها التقنيات احلديثة

 .ريمن ناحية شكلها ومعايريها إال أن األصل لن يلحق به أي تغي اتغيري 
 1:أما أهم الوظائف اليت يقوم هبا املكتيب يف ظل املكتبات الرقمية نذكر مايلي

 ( :التزويد)وظيفة االنتقاء واقتناء الموارد المعلوماتية  . أ
ومن معايري االقتناء ميكن اإلشارة .تتمثل الوظيفة التقليدية يف اقتناء أوعية املعلومات حسب حاجات املستفيدين

،إال أنه مع ظهور االنرتنت طرحت مشكلة كيفية التعرف إىل اجلمهور ومالحمه و اختيار املوارد إىل اجلودة والتكلفة
املناسبة له،فإذا كانت سياسات تنمية اجملموعات باملكتبات التقليدية سياسة واضحة تعتمد على دراسات حمددة 

يكون شبه معقد بالنظم خصوصا مبجال حتديد مجهور املستفيدين والتعرف على احتياجاهتم،األمر الذي 
اإللكرتونية،لذا يتعني حتديد سياسات موائمة لرتصد احتياجات واستخدامات للمجموعات املكتبة لكن عرب موقع 
املكتبة عرب الشبكة سواء الداخلية أو اخلارجية من خالل احصائيات استخداماهتم للمصادر املعلومات 

وغريها من االسرتاتيجيات اليت متكن املكتبة من ... ت اجلديدةاملتاحة،وضع استبيان كوسيلة للمعرفة االحتياجا
 .معرفة احتياجات املستفيدين من مصادر املعلومات

مهما توفرت للمكتبة من إمكانيات سواء مادية أو بشرية فهي لن تتمكن من رصد كل ما ينشر إلكرتونيا كما أهنا 
واضحة املعامل يف  2وبتايل فهي ال بد هلا من اتباع سياسة...ةال ميكن رقمنة رصيدها الورقي العتبارات قانونية،وزمني

انتقاء واختيار مصادر املعلومات من خالل املتابعة الدائمة للتطورات احلاصلة مبجال مصادر املعلومات اإللكرتونية 
                                                           

 
-(.6001ديسمرب )56-55.،ع2.اجمللة العربية لألرشيف والتوثيق واملعلومات،مج-.وأي تأثري؟ أي تغيري:املكتبات الرقمية والنص اإللكرتوين-.وحيد،قدورة  1
  .561-556.ص

2
 Institute of museum and library services.- A Framework of Guidance for Building Good Digital Collections.-

Disponible en ligne http://framework.niso.org/node/8.Consulté le [15/10/12]. 

 

http://framework.niso.org/node/8.Consulté


 مفاهيمي مدخل:الرقمية المكتبات:الثاني الفصل

 

 
57 

ق عليها وبتايل فاجملموعات الرقمية اجليدة ال بد أن تطور وفق سياسة تنمية متف.ومعرفة التطورات املستمرة
وصرحية،كما أنه جيب أن تكون موثقة حىت يتم الرجوع إليها هبدف تطوير أهداف املؤسسة والرجوع إليها لتحديد 
مجهور املستفيدين،باإلضافة إىل االستخدامات الغري متوقعة للمستخدمني،حبيث تكون رقمنة حسب الطلب 

هائي،أو الرقمنة الشاملة واليت تكون بطريقة حبيث تقوم املؤسسة خبلق حمتوى رقمي حسب طلبات املستخدم الن
 .  عشوائية إال أنه حىت هبذه الطريقة فهي حتتاج إىل التخطيط خصوصا للتفكري حبقوق امللكية الفكرية

 :الوصف البيبليوغرافي للمجموعات  .ب
هرستها  ووضعها يف ية بفللتعريف باجملموعات املتاحة لدى املستفيدين واملتوافرة على االنرتنيت تقوم املكتبة الرقم

 .صفحات الروابط
من أشكال امليتاداتا يف بيئة املكتبة الرقمية اليت تستخدم لغرضني،فهو يساعد  ووصف اجملموعات اليت تعترب شكال

املستخدمني على إجياد واسرتجاع اجملموعات الليت حيتاجوهنا،باإلضافة إىل أهنا تساعد مستخدمي اجملموعات على 
  ..…،ووصف اجملموعات ينتج عنه فهارس وسجالتفهم ما يرونه

ووصف اجملموعات ينبغي أن تساعد املستخدمني على فهم طبيعة ومعرفة نطاق اجملموعات،وأي القيود اليت تنطبق 
عند استخدام املواد بداخلها،ويعترب وصف اجملموعات من املمارسات اجليدة للوصف السردي للمجموعة،من 

موعات،أمساء األشخاص و اهليئات املسئولة عن بناء وصيانة اجملموعة،أحكام خالل وصف نطاق ومدى اجمل
 .إخل...وشروط االستخدام،القيود املفروضة للوصول،وضع حقوق الطبع والنشر،الربجميات املطلوبة لالستخدام العام

 :وظيفة االتصال وإدارة حقوق الملكية الفكرية.ت
بإدارة حقوق امللكية الفكرية ويوضحها ويوثقها بسياسة تنمية ينبغي ألخصائي املعلومات أن خيطط ويهتم 

والبد من النظر حلقوق امللكية الفكرية من عدة .اجملموعات،حيث ال بد من إدراج مبادئ حقوق الطبع والنشر
 :وجهات،حيث ال بد من معرفة

 ماهي أصحاب حقوق املواد األصلية واالحتفاظ هبا مبوادها؟
 أو إتاحته؟/ي احملتوى سواء يف حالة رقمنة احملتوى وماهي حقوق أو رخصة مطور 

 ماهي حقوق أو الرخص املمنوحة ملستخدمي اجملموعات الرقمية؟
 إنتاج الموارد اإللكترونية وإتاحتها .ث

خاصة اجملموعات الغري خاضعة حلقوق التأليف )تقوم املكتبة بوظيفة النشر أي رقمنة األوعية الورقية املتوفرة لديها
وإتاحتها ( اخل... مثل الرسائل اجلامعية،دروس اعضاء هيئة التدريس،األعمال العلمية للباحثنياملايل
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ويكون خمتص املعلومات بذلك قد حتول إىل ناشر يتابع عملية الرقمنة،فيختار النصوص اليت .للمستفيدين
 .سيمسحها ويراعي جوانب امللكية الفكرية اخلاصة بكل وثيقة وسبل إتاحتها

 الموارد الرقميةحفظ  .ج
إذا كانت املكتبات التقليدية من اإلشكاليات اليت تواجهها حفظ مصادر املعلومات من التلف باإلضافة إىل احليز 
املكاين،وإذا كانت املكتبات الرقمية تتجاوز إشكالية ضيق احليز املكاين وجتنب التلف املادي إال اهنا ال بد عليها 

ملواد الرقمية باعتبار املخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا فبدل أن تتلف ففي البيئة من القيام بوظيفة احلفاظ على ا
خصوصا وأن األوعية الرقمية تتأثر بالتطور التقين والتغيري السريع للتجهيزات اإللكرتونية .الرقمية ستتعرض للضياع

الذي ينتج عنه أن بعض .روخاصة نوعيات احلواسيب والربجميات اليت تظهر يف طبعات متطورة من حني إىل آخ
لذلك .النصوص قد تتعرض لالختفاء بسبب عامل تغري طرق الرتميز وظهور معايري جديدة للتعرف إىل الرموز

فمختص املعلومات مدعو إلعادة تسجيل املعلومات الرقمية بصفة منتظمة على أوعية جديدة ووفقا آلخر نسخة 
وضع اسرتاتيجيات دائمة ومتجدد للحفظ والتعرف على من الربجميات حىت تبقى هذه البيانات مقروءة،و 

 . السياسات اجلديدة لتهجري البيانات قصد احملافظة عليها من الضياع
 1جدوى وأهمية المكتبات الرقمية 2-3-2

مبا أن املكتبات الرقمية هي قائمة على االستغالل األمثل للحلول اليت توفرها االمكانيات التقنية،لذا فالدافع 
سي من وراء التفكري حبلول املكتبات الرقمية هو حتسني خدمات املعلومات املقدمة من طرف املكتبات،ومع األسا

أن املكتبات التقليدية جزء من أساس اجملتمع،إال أهنا مل تبقى على وضعها السابق،ذلك أن ظهور احلاسبات اآللية 
البحث،حىت أن املتحمسني للمكتبات الرقمية  والشبكات غريت من طرق التواصل بني األفراد باإلضافة إىل طرق

يؤكدون بأن الباحث أو املهين يفضل استخدام احلواسيب باالتصال من خالل شبكة على التنقل للمكتبة 
للحصول على مصادر املعلومات ذلك ألن املكتبات الرقمية متكن من تتبع مصادر املعلومات املخزنة من خالل 

،كما أن االمكانيات اليت توفرها التقنيات من رفع كفاءات االسرتجاع باملقارنة مع شبكات عرب خمتلف أحناء العامل
األدوات اليت توفرها األدوات التقليدية،إال أن املتحفظني على املكتبات التقليدية يؤكدون أنه ال ميكن للمكتبات 

ات اليت تشكل جزء من احلضارة الرقمية أن تلعب دور املكتبات التقليدية خصوصا يف احلفاظ على مصادر املعلوم
 .اإلنسانية

                                                           
 .64-69.ص-.املرجع السابق -.آرمز،وليام 1
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إن مشاريع املكتبات الرقمية وما تكلفه من إمكانيات مالية ومادية،باإلضافة إىل اجلهود اليت تبذل يف حل العوائق 
اليت قد تواجه ختطيط وتنفيذ هذا النوع من املشاريع،هي عبارة عن رهانات للفوائد اليت ميكن أن تتحقق من خالل 

 :الرقمية،ومتكن املكتبات الرقمية من حتقيق الفوائد التالية املكتبات
 تنقل المكتبة إلى المستخدم . أ

من القوانني األساسية اليت وضعها راجنانثان للمكتبات أنه ال بد من توفري وقت القارئ،فاملستخدم للمكتبة  
كن ليس خمتلف املستفيدين هم التقليدية يستوجب عليه التنقل إليها ما جيعله يستغرق البعض من وقت القارئ،ل

طالب باإلضافة إىل أن الوقت املستغرق للوصول للمكتبة قد يتجاوز بضع دقائق ذلك أن املكتبة ال تكون قريبة 
كما أن بعض االستخدامات للمكتبة تفرض وجوب وجود املكتبة حىت بالفصول الدراسية،زد .ملختلف املستفيدين

يقة جيدون صعوبات باسرتجاع املعلومات يف ظل التطور املستمر يف إنتاج على ذلك أن التخصصات العلمية والدق
إال أن املكتبات الرقمية فهي ستعمل بالفعل على توفري وقت القارئ سواء من ناحية نقل املعلومات . املعلومات

ظرا لإلمكانيات إىل املستفيد سواء مبكان عمله أو مبنزله،أو من ناحية تسهيل وتطوير عملية اسرتجاع املعلومات ن
 .تايل املكتبة الرقمية حتقق مبدأ تكون املكتبة حيثما يكون املستفيدالاملتقدمة،وب

 :استغالل التقنيات للسرعة التصفح والبحث . ب
قد تبدو الوثائق الورقية مناسبة للقراءة،ولكن الوصول إىل املعلومات املختزنة يف تلك الوثائق ميكن أن يكون أمرا 

حملاولة الدائمة للتطوير وسائل وتقنيات التكشيف عن املعلومات داخل خمتلف املصادر،إال أن صعبا،وبالرغم من ا
استخدام املكتبات  الكربى يشكل حتديا قويا،وهو اإلشكال الذي حتدث عنه فانيفار بوش حول عدم فعالية 

أن املتحمسني للمكتبات  الطرق املستخدمة يف اسرتجاع املعلومات ودعا إىل ضرورة التفكري يف وسائل أفضل،إال
التقليدية يدافعون عنها من هذه الناحية حبجة أن املكتبات التقليدية ينمي مواهب اكتشاف األشياء املفيدة،ذلك 
ألن رواد هذه املكتبات قد يعثرون على املعلومات عرب مواد قد تبدو قيمتها غري متوقعة هلم،وحقيقة األمر أن 

 .ة اليت قد ال يصل إليها الرواد إال عن طريق الصدفةاملكتبات مليئة باملواد املفيد
ويف غالب األحوال تعد نظم املعلومات املبنية على احلاسبات اآللية بالفعل أفضل من الطرق اليدوية يف البحث 

،هذا فضال عم أن املحوظ اعن املعلومات،وإن مل تكن بكفاءة اليت يطمح هلا أي إنسان،إال أهنا تشهد تطور 
اآللية تكتسب أمهية وفائدة يف العمل املرجعي حيث يتطلب ذلك تنقال متكررا من مصدر معلومات احلاسبات 

 .آلخر
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 إمكانية تقاسم المعلومات  . ت
إذا كان راجنانثان يؤكد أنه من أهم قوانني املكتبة لكل قارئ كتابه،فاملكتبات الرقمية حتقق اكثر هذا القانون من 

ن خالل إمكانية تقاسم املعلومات إذ ان املكتبات واألرشيفات تقتين العديد خالل إتاحة لكل قارئ مكتبة،هذا م
من املعلومات الفريدة،وال شك أن حتميل املعلومات يف صيغ رقمية وإتاحتها على الشبكات يعزز من إتاحتها 

لرقمية تتجاوز من مصادر املعلومات،فاملكتبات ا احمدد اللجميع،فإذا كانت املكتبات التقليدية تتيح للقارئ عدد
تايل حتقيق فائدة أكرب الهذا النظام بإمكانية تقاسم نفس مصادر املعلومات ألكثر من مستفيد وبنفس الوقت،وب

 .من املكتبات ومصادرها
وهناك أن العديد من املكتبات الرقمية واملطبوعات اإللكرتونية يتم حفظها يف مواقع مستقلة مركزية،ورمبا يتم 

ة قليلة حول العامل،ويعد ذلك تطورا كبريا قضى على التكرار املادي املكلف للمواد القليلة االحتفاظ بنسخ مكرر 
االستخدام أو على مشكلة احلصول على املادة الفريدة اليت ال ميكن الوصول إليها باالنتقال إىل املواقع الذي ختتزن 

 .فيه
 سهولة تحديث المعلومات  . ث

ىل حتديث مستمر،واملواد املطبوعة يصعب حتديثها،ألن ذلك يعين أن الوثيقة  ال شك أن كثريا من املعلومات حتتاج إ
أما حتديث .كلها حتتاج إىل إعادة طباعة،وأن نستبعد مجيع نسخ الطبعة القدمية وحتل حملها النسخ اجلديدة

وتعمل .املعلومات فهو أمر سهل عندما تكون اإلصدارة األصلية يف صيغة رقمية وخمتزنة يف حاسب آيل مركزي
العديد من املكتبات على االحتفاظ بنسخ متاحة على اخلط املباشر من األدلة واملوسوعات وغريها من األعمال 

 .املرجعية،ومبجرد تلقي النسخ من الناشرين،يتم حتميلها على احلاسب اآليل اخلاص باملكتبة
 اإلتاحة الدائمة للمعلومات    . ج

جنانثان الكتب لالستخدام فاملكتبات الرقمية حتقق ما أكثر،فهي متكن إذا كان من قوانني املكتبة دائما حسب را
من إتاحة املكتبة كلها لالستخدام بكافة خدماهتا وبكل األوقات حىت أن أبواب املكتبة الرقمية ال توصد أبدا 
 وهي مفتوحة دائما،وقد أظهرت دراسة حديثة يف إحدى اجلامعات الربيطانية أن ما يقرب من نصف واقعات

اإلفادة من اجملموعات الرقمية يف إحدى املكتبات قد متت يف ساعات إغالق مبىن املكتبة ،يضاف إىل ذلك أن 
اجملموعات املستخدمة مل تعر مطلقا لقراء خارج حدود املكتبة،ومل يسأ ترتيبها،ومل تسرق،ومل تودع أبدا يف مستودع 

كما أن األوراق . موعات يتسع إىل خارج حدود املكتبةبعيد عن املدينة اجلامعية،يضاف إىل ذلك أن  جمال اجمل
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الشخصية املتواجدة يف احد املكاتب،أو يف مكتبة معينة يف اجلانب اآلخر من العامل من السهل استخدامها كما 
 .تستخدم املواد يف املكتبة احمللية

فنظم احلاسبات ميكن أن وكما جتدر اإلشارة إىل أن ذلك ال يعين أن املكتبات الرقمية مربأة من كل عيب،
وباختصار فاملكتبات الرقمية تتعدى املكتبات . تتعطل،كما أن الشبكات ميكن ان تكون بطيئة أو ال يعول عليها

 .   التقليدية خصوصا يف إتاحة مصادر املعلومات مىت احتاج إليها القارئ وأينما يريد
 إمكانية توفير أشكال جديدة من المعلومات        . ح

االساليب الطباعية هي الوسيلة املثلى لتسجيل املعلومات ونشرها،فقواعد البيانات ميكن أن تكون وسيلة مل تبقى 
مثلى لتخزين البيانات اخلاصة باإلحصاءات احليوية،ومن مث ميكن حتليلها بواسطة احلاسبات اآللية واستخراج 

وحىت يف حالة تشابه الصيغ،فإن .رق خمتلفةمؤشرات جديدة منها،كما ان بيانات األقمار الصناعية ميكن نقلها بط
املواد اليت تنتج خصيصا للعامل الرقمي ليست متشاهبة متاما لتلك اليت تصمم يف شكل ورقي،فالكلمات املنطوقة 
هلا أثر خمتلف عن الكلمات املكتوبة،كما ان املواد النصية املتاحة على اخلط املباشر ختتلف اختالفا كبريا عن 

قة واملطبوعة،واملؤلف اجليد هو الطي يغري أسلوبه يف احلديث ليتوافق مع الوسيلة اليت يكتب فيها،كما الكلمة املنطو 
أن املستفيدين جيدون سبال جديدة لإلفادة من املعلومات،واملواد املنتجة أساسا للعامل الرقمي ميكن أن يكون هلا 

 .رقمية حيويتها اليت تفتقدها املواد اليت مت حتويلها آليا إىل صيغ
 االستثمار بالتكاليف   . خ

من الفوائد احملتملة للمكتبات الرقمية تتمثل يف عملها على توفري األموال،وعلى الرغم من عدم توافر البيانات 
القوية عن حجم تكلفة املكتبات الرقمية،إال ان واقع املكتبات التقليدية يتسم واقع املكتبة التقليدية بارتفاع 

حية املباين،تكاليف املوارد البشرية،التجهيزات،اقتناء مصادر املعلومات اليت عرفت ارتفاع تكاليفها سواء من نا
إال أن اخنفاض تكاليف مشاريع املكتبات الرقمية . بتكاليفها خصوصا بعد االجتاه لالستخدام األوسع للمجالت

ض يف التكاليف اليت تعترب من اهم هو أمر غري مؤكد منه إال أهنا فائدة تكون على املدى البعيد أين يتوقع اخنفا
 .العوائق اليت تؤرق القائمني على املكتبات

 1تحقيق مبدأ المكتبات كمؤسسات نامية . د
،يؤثر ويتأثر باحمليط سواء الداخلي واخلارجي،واملكتبات الرقمية ماهي إال شكل من احي الطاملا كانت املكتبات كيان

،فثورة املعلومات اليت شهدها العامل بأكمله غريت الكثري مبادئ أشكال االستجابة للتطورات احلاصلة باجملتمع

                                                           
 .549.ص-.6002مكتبة امللك فهد الوطنية،:الرياض-.املكتبات الرقمية حتديات احلاضرة وآفاق املستقبل-.عبد اجمليد صاحل ،بوعزة  1
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اجملتمع،حيث أدرك خمتلف األشخاص أن التكوين املستمر واملتعدد االجتاهات هو أفضل حل جملاهبة ومواكبة 
ألعداد الطلبة  املحوظ االتغريات احلاصلة مبحيطهم،ما جعلهم يتجهون أكثر حنو التعليم الذي عرف ارتفاع

وإثر تغري ،لذا مت تبين منظومات التعليم اإللكرتوين كحل ملواجهة هذه الزيادات اهلائلة،جلني مبختلف األطواراملس

أين وجدت ،حنو تبين منظومات التعليم اإللكرتوين-خصوصا على مستوى التعليم العايل-املؤسسات التعليمية

فما كان عليها إال تبين اجتاه االتاحة ،جتاهاملكتبات نفسها مطالبة بالتفكري يف اسرتاتيجية ملسايرة هذا اال

 اجذري اخصوصا وأن موقع املكتبة بشكل عام قد عرف تغري ،اإللكرتونية للمعلومات كنهج يناسب تلقي التعليم

فالطالب ،فمختلف األنظمة اآلن هي ال تعتمد على األستاذ كعنصر أساسي بالعملية التعليمية،مبنظومات التعليم

لذا فاملكتبات هي ،تعلم الذي يعتمد بدرجة كبرية على مصادر املعلومات اليت تتيحها املكتبةاليوم هو أساس ال
يف ظل تغري املبادئ التعليمية،كما جند تيار آخر حاولت املكتبات استخدام املكتبات  ااسرتاتيجي ااآلن تلعب دور 

ي األخرى اجياد نوع من املكتبات الرقمية كحل موازي له واملتمثل بظهور اجلامعات االفرتاضية اليت توجب ه
 1.  ميكنها من املسامهة يف حتقيق الدور املسطر هلذا النوع من املؤسسات

ومن هنا ميكن القول بأن املكتبات الرقمية هي احلل الذي وفرته املكتبة استجابة للتطورات احلاصلة مبجال 
أو اجتاه املؤسسات التعليمية لنقل عمليات ،عليميةسواء كان من ناحية تغري استخدام املكتبة بالعملية الت،التعليم

 . التعلم إىل بيئة التكنولوجيات والشبكات
 متطلبات المكتبات الرقمية 2-4

 :ان قيام املكتبات الرقمية يستوجب توفري املقومات األساسية،واملتمثلة يف العناصر التالية
 :المتطلبات البشرية 2-4-1

على التكنولوجيات لتقدمي خدماهتا،هذا ال يلغي دور العنصر البشري الذي يعترب  املكتبات يف االعتماد اجتاهإن 
فاألول :من أهم املقومات األساسية للقيام هذه املشاريع،وبالنظر إىل انتماء املكتبات الرقمية إىل جمالني أساسيني

جات املكتبة الرقمية ال تقتصر إىل علم املكتبات واملعلومات والثاين إىل علوم احلاسبات،األمر الذي جيعل احتيا
على مهارات ذات عالقة بالفهرسة والتكشيف واالستخالص فحسب بل تتعداها إىل متخصصني مبجال اإلعالم 
اآليل خصوصا يف جمال اختيار جتهيزات العمل للمشروعات الرقمية،هيكلة املعلومات عرب الواب وغريها من 

ونظرا ملتطلبات حقوق املؤلف والنشر األمر الذي يستدعي توفري   الوظائف،كما أننا جند ان املكتبات الرقمية
                                                           

1
 UNESCO IICBA-Newsletter .-Digital/Electronic Libraries.-Vol5.N.3,Sep.2003.-Disponibe en ligne  

www.unesco-iicba.org .Consulté le [01/06/12] 

http://www.unesco-iicba.org/
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كفاءات هبذا اجملال،إال أنه جتدر اإلشارة أن خمتلف هذه التخصصات تعمل يف ظل املكتبات الرقمية بشكل 
تعاوين تكاملي،ومبا أن جمال الدراسة هو يف ختصص علم املكتبات األمر الذي يفرض اقتصار االهتمام باملكتبيني 

 .يف ظل املكتبات الرقمية األخرى وغض النظر على التخصصات األخرى
إن تغري الذي تفرضه البيئة الرقمية باملكتبات سواء من ناحية اجملموعات واخلدمات،األمر الذي يفرض على 

ن بأداء أدوار املكتيب تغيري املهارات املكتسبة بالبيئة التقليدية،ذلك أن املكتبيني يف هذه البيئة اجلديدة هم مطالبو 
وتقدمي خدمات جديدة،كما أهنم ال بد أن يتسموا باملرونة يف تطوير مهاراهتم وتغيري أساليب عملهم مبا يتوافق 

 .ومتطلبات البيئة اجلديدة
وفيما يلي سنذكر أهم الوظائف واخلدمات اليت يقدمها املكتيب يف ظل املكتبات الرقمية،ونتبعها بأهم املواصفات 

 .واجب توفرها باملكتيب حىت يتمكن من أداء املهام اخلاصة بهواملهارات ال
 1:وظائف المكتبي بالمكتبات الرقمية

إن مضمون عمل املكتيب يف إطار املكتبات الرقمية يتسم بالتغيري التدرجيي،فاملكتيب مطالب بتطوير نفسه للعب 
دمة باملكتبات التقليدية هي جد خمتلفة،ومن أهم دور اخلبري مبجال املعلومات يف اجملتمع،وباملقارنة مع الوظائف املق

 :هذه الوظائف نذكر مايلي
 اختيار،اقتناء،وحفظ،وتنظيم وتسيري احملتويات الرقمية. 
  تصميم اهليكلة التقنية للمكتبة الرقمية. 
  (ما وراء البيانات)وصف احملتوى 
 دماتختطيط ودعم اخلدمات الرقمية مثل مالحة املعلومات،اإلطالع،وإرسال اخل. 
 إنشاء واجهة االستخدام للمستفيدين عرب الشبكة. 
 وضع سياسات ومعايري للمكتبة الرقمية 
 تصميم وصيانة ونقل احملتويات ذات القيمة املضافة للمعلومات. 
 احلفاظ على حق املؤلف والناشر بالبيئة الرقمية. 

 
 

                                                           
1
 Zhou Qain.- The development of digital libraries in China and the shaping of digital librarians.- Electronic 

Library, The, Vol. 23 Iss: 4,0221, pp.433 – 441 .- Disponible en ligne  http:// www.emeraldinsight.com/0264-

0473.htm .Consulté le[11/10/12] 
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 1.ضمان أمن املعلومات 
املكتبات التقليدية،إال أن جوهر االختالف يكمن يف بيئة  إن مبدأ هذه الوظائف هو قائم على أساس وظائف

العمل وما تطرحه من حتديات،فإذا كان املكتيب يف ظل املكتبات التقليدية تتوقف مهمته بإيصال مصادر 
أن مهمة املكتيب ال تقتصر على مهمة االختيار فحسب  ذلكاملعلومات للمستفيد،فاألمر خيتلف بالبيئة الرقمية 

بدائل الرقمية ووصفها،وخلق السبل املوائمة إليصال هذه احملتويات للمستفيد،باإلضافة إىل االهتمام بل خلق ال
 .حبق املؤلف باملصدر والعمل على تأمينه

 2:خدمات المكتبيين بالمكتبات الرقمية - أ
 :وي مايليبتزويد القراء خبدمات متنوعة ودينامكية وبأمناط خمتلفة،وهي حت املكتيب باملكتبات الرقمية،يقوم

 حتليل ومعاجلة خمتلف مصادر املعلومات. 
 تفعيل وإجياد القيمة احملتملة للمعلومات. 
 التزويد باملعلومات واملنتجات واخلدمات ذات القيمة بالوقت املناسب واملكان املناسب. 
 إجياد املستخدمني الذين لديهم حق باملعلومات وتصميم وتقدمي خدمات هلم. 
 3:توفرها بالمكتبي في ظل المكتبات الرقميةالمواصفات التي يجب  - ب
 تعدد المعارف والتخصصات: 

إن املكتيب يف ظل املكتبات الرقمية ال بد أن يكون متعدد املعارف،فالعمل يف هذا اجملال ال يقتصر فقط على 
االتصال معرفة العمليات الفنية مبجال املكتبات،فالبد من توفره على معارف مبجال علوم احلاسب،تكنولوجيات 

واملعلومات،فحىت يتسىن له العمل مع أخصائي اإلعالم اآليل فال بد له من معارف أولية هبذا اجملال حىت يتمكن 
كما جيب أن يكون له مستوى لغوي .من حتديد حاجياته مثال يف اختيار املاسح الضوئي املناسب لعملية الرقمنة

 .لعمل هبذا اجملال أكيد لن تكون بلغة واحدةمناسب للعمل يف البيئة التكنولوجية،هذا ألن لغة ا
 مستوى عال بثقافة المعلومات: 

 :وهنا ميكن حصرها يف جمالني أساسيني نذكرها كاآليت

                                                           
1
 Sreenivasulu.V .- The role of a digital librarian in the management of digital information systems (DIS).- 

Electronic Library, The, Vol. 18 Iss: 1,2000 , pp.12 – 20 .-Disponible en ligne  http:// 

www.emeraldinsight.com/0264-0473.htm . Consulté le[11/10/12] 

 
2
 Zhou Qain.-Op.cit. 

 
3
 Zhou Qain.-Ibid. 
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 وتتحقق من خالل :الوعي المعلوماتي 
 سرعة االستجابة للمصادر اخلارجية. 
 اخلربة يف احلصول على املعلومات املفيدة 
 نوعة وخمتلفةامتالك القدرة على تقدمي خدمات مت. 
 امتالك القدرة إلضافة قيمة للمعلومات. 
 القدرات العالية المعلوماتية: 
 القدرة على تصفية املعلومات وتقييم فائدهتا. 
 القدرة على احلصول على املعلومات يف أكمل وجه. 
 القدرة على معاجلة وتنظيم وتسيري املعلومات. 
 وقت املناسبالقدرة على إيصال املعلومات للشخص املناسب وبال. 
 1:التعليم والمهارات الواجب توفرها بفريق العمل بالمكتبات الرقمية 

 التمكن من صياغة اسرتاتيجية البحث. 
 تقييم املواقع. 
 توجيه وتعليم املستخدمني 
 دمج موارد الشبكة 
 فهرسة وتنظيم املعلومات الرقمية 
 تكنولوجيات الرقمنة والتصوير. 
 متصميم بوابات وواجهات االستخدا. 
 حتليل وتفسري املعلومات. 
 إدارة املشاريع. 
 التعرف الضوئي على احلروف 
  مثللغات الربجمةHTML-SGML وخاصةXML. 

                                                           
1
 Moghaddam A.R.Isfandyari.- Managing Digital Libraries in the Light of Staff and Users: An Approach.- 

International Journal of Information Science and Management, Vol. 7, No. 1,( January / June, 2009) Disponible 

en ligne  http://www. ijism.ricest.ac.ir .Consulté le[11/10/12] 

   
 

file:///C:/Users/Boukhelfa/Desktop/THESE%20DOCTORA%20COMPLET/FINAL%20AVANT%20REGLE/%20http:/www.%20ijism.ricest.ac.ir%20.Consulté
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 التكشيف واالستخالص. 
 تكنولوجيات قواعد البيانات. 
 الربجمة. 
 تكنولوجيا الواب. 
 التحكم بأدوات البحث عرب شبكة االنرتنيت. 
 إدارة النشر اإللكرتوين. 
 هندسة املعلومات. 
 ثقافة املعلومات. 
 ما وراء البيانات. 
 أساليب و مقاييس تقييم املكتبات الرقمية. 

 1:المتطلبات المالية 2-4-2
ذلك أن إنتاج املصادر الرقمية وإتاحتها ري له غالف مايل خمصص،إن قيام مشروع مكتبة رقمية يستوجب توف

ىت ال تواجه بالنتيجة احلتمية وهي اهنيار املشروع تستوجب مصادر لتغطية تلك التكاليف ومتويل املشاريع الرقمية ح
 .نظرا لعدم توفر تكاليف التمويل الكافية

 :جماالت التكاليف مبشروعات املكتبة الرقمية
اريع الرقمية حىت لو أتيح الوصول إليها جمانا،فإن هذا ال يعين أهنا بدون تكاليف،فهناك تكاليف إلنشاء لمشإن ا

 :ميكن حصر أهم املصروفات باجملالت التاليةتلك املشاريع وإدارهتا،و 
  مبا يف ذلك أصحاب حقوق )ختليص حقوق من خالل عقود االتفاقيات للحصول على تلك احلقوق

 (الربامج،والتقنيات واحملتوى نفسه
  (التكييف،اإلضاءة،واحلماية األمنية)جتهيز املبىن للعمل مبا يف ذلك 
 ساسية مثل احلواسيب،املاسحات الضوئية،الكامريات جتهيزات الرقمنة اليت تعترب كمتطلبات أ

 .الرقمية،الربجميات الالزمة يف إنشاء احملتويات الرقمية
 االتصاالت الشبكية. 
 توفري محاية أمن املعلومات مثل شراء برامج احلماية ضد الفريوسات. 

                                                           

.25.ص-.6001مكتبة امللك فهد الوطنية،:الرياض -.املكتبات الرقمية بني التخطيط والتنفيذ-.فاتن ،بامفلح   1  
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 إنشاء امليتاداتا. 
 إدارة األرشيف الرقمي. 
  اخل...يب، وحتديث املهاراتتكاليف املوظفني حىت مبا يشمل التدر 
 وحتتوي شراء التجهيزات والربامج لتهجري امللفات من جيل إىل آخر، وسائط )احلفظ الرقمي

 ( التخزين،فحص ومعاينة امللفات ووسائط التخزين،إنشاء نسخ احتياطية
 (املؤلفون واملصورون وحىت املتخصصني يف جمال احلاسب اآليل)إنتاج املعلومات 
  ارد املعلومات للتحويل الرقمي سواء خارج املؤسسة أو بداخلهامصاريف نقل مو. 
 صيانة األجهزة والربامج والشبكات. 
 الدعاية والرتويج للمشروع الرقمي. 

،فالتكلفة تتأثر بالعديد من العوامل على سبيل مثال ال 1وليست هناك تكلفة ثابتة للمشاريع الرقمنة
احلجم،زيادة عدد وسائط التخزين مثل   كاليف،إنشاء ملفات كبريةاستخدام معدات وجتهيزات مرتفعة الت:احلصر

ملفات أكثر وضوحا هذا يتطلب تكلفة أكثر خصوصا أثناء عملية املسح  على احلصول حماولةاألقراص الضوئية،
أو احلفظ باإلضافة إىل ذلك أن خيار إجراء عملية الرقمنة داخل أو خارج املؤسسة من شأنه التأثري على تكلفة 

 .حىت أن كل مرحلة من مراحل التحويل الرقمي هي ختتلف من ناحية املستلزمات املالية،املشروع
ورغم أنه من مثرات املتوقعة للمكتبات الرقمية هي إزاحة إشكالية التكاليف بالنسبة للمكتبات،إال أنه وكما سبق 

جد مكلف األمر الذي يستوجب  الذكر فهذا يكون على املدى البعيد،ذلك أن بداية مشروع مكتبة رقمية هو
وهذا مثال ما تبات اليت ال متلك الدعم املايل،التفكري يف اسرتاتيجيات للتقليص من التكلفة،خصوصا للمك

حيث أن املؤسسات اليت -ا بالتفصيل يف جزء آخر من البحثسيتم تناوهل–ت املكتبة الرقمية سنالحظه مببادرا
 .ايل أكثرمولت هذه املشاريع ركزت  على الدعم امل

 
 
 

                                                           
1
 Appendix VI: Comparative Costs for Book Treatments.- Disponible en ligne  http://www.clir.org.Consulté 

le[15/07/12] 

 

 

http://www.clir.org.consulté/
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 : استراتيجيات تخفيض تكاليف مشروع مكتبة رقمية - أ
 إيجاد مصادر تمويل للمشروع: 

تعترب من أهم االسرتاتيجيات وقد مت تبنيها من طرف املشاريع الدولية نذكر على سبيل املثال جتربة املكتبة الرقمية 
الرقمية،واليت ميكن من خالهلا تغطية تكاليف بكاليفورنيا،ويوجد الكثري من املصادر املقرتحة لتمويل املشروعات 

 :تلك املشروعات،االمر الذي ميكن معه إتاحة استخدامها جمانا،ومن بني تلك املصادر نذكر مايلي
  أن تتحمل اجلهة املنتجة واملنشئة للمشروع متويله،وذلك بتحمل تكلفة إنشائه وصيانته وتوفري خمصصات مالية

 .اتمن احلساب اخلاص لتلك املؤسس
  االعتماد على املنح اليت تقدمها بعض املؤسسات لتمويل املشاريع الرقمية،وما يعيب على هذه املنح أهنا ميكن

أن تكون قصرية اآلجال،مما جيعلها مصدرا غري مستمر،وقد يتم جتديدها يف بعض االحيان حبيث تتواصل 
 .تغطية املشاريع من خالهلا

 ة التكاليفاالعتماد على اإلعالنات كمصدر لتغطي. 
  حتميل املؤلفني التكلفة حيث يطلب منهم دفع مبالغ مقابل ما يتم نشره هلم من مقاالت أو غري من مصادر

 "ال ندفع لكي نرى ولكن لكي يرانا اآلخرون"رقمية،اعتمادا على مبدأ
  على أن هناك من االعتماد على قيمة االشرتاكات يف املصادر الورقية لتغطية تكاليف املصادر الرقمية،اعتمادا

يفضل اإلبقاء على عاداته القرائية وعدم تغيريها،مما جيعلهم حريصني على احلصول على املواد يف شكلها 
 .التقليدي

 :إتاحة المصادر الرقمية مقابل الرسوم - ب
تلجأ العديد من املشاريع إىل حتميل املستفيد تكلفة إتاحة املصادر الرقمية،من خالل فرض رسوم مالية مقابل 

وتعمل املشاريع الرقمية يف هذه احلالة على ضبط الوصول إىل مصادرها وتقييده .إتاحة استخدام املصادر الرقمية
حبيث ال يكون احملتوى الرقمي متاحا إال لألشخاص املرخص هلم بعد دفع مقابل مايل،كما يتم عادة إبرام عقود 

بني االساليب اليت ميكن استخدامها إلتاحة االستخدام مع املكتبات أو اهليئات اليت تشرتك يف تلك املشاريع،ومن 
 :مايليابل إتاحة االستخدام،نذكر منها مق

 نظام االشرتاكات الذي يعتمد على دفع رسوم شهرية أو سنوية مقابل إتاحة االستخدام. 
 الدفع مقابل االستخدام،ويعتمد على تسديد رسوم عن كل مادة يتم استعراضها،أو كل فرتة زمنية يتم 

 .االتصال بالنظام خالهلا،وبذلك فإن الرسوم تسدد هنا للمواد حسب الطلب
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 :وميكن دفع الرسوم بطرق متعددة من بينها
 الدفع املسبق 
 الدفع عند االستالم 
 التجارة اإللكرتونية 
 الدفع بالشيكات أو احلواالت البنكية 
 الفواتري 
 النقدي 
     بطاقات االئتمان 

 :مطلب وتحدي بالمكتبات الرقمية حقوق الملكية الفكرية 2-4-3
إن التفكري يف االنتقال إىل املكتبات الرقمية يستوجب استيعاب كل اجلوانب املتعلقة هبذا التحول،فالتفكري يف 
خلق بديل رقمي يفرض التفكري يف حقوق التأليف والنشر للوثيقة املراد حتويلها،فشراء املكتبة للنسخة املطبوعة 

تريد وبأي عدد من املرات بدون احلصول على أي ترخيص من مالك حقوق النشر،كما أن  خيوهلا إلعارهتا ملن
املستفيد من املكتبة التقليدية يقوم باستعارة وعاء املعلومات من أجل القراءة واإلطالع ومن مث يقوم بإعادته 

    .للمكتبة لتقوم هي بعد ذلك بإعارته لشخص آخر
خمتلف متاماً،فال توجد هناك عملية استعارة أساسًا فاملستفيد يقوم بعملية إنزال  بينما يف املكتبة الرقمية فاألمر

مصدر املعلومات الرقمي من موقع املكتبة على الشبكة مما خيوله مللكيته الكاملة،كما أن املكتبة تتيح أي عدد من 
 .                                    التنزيالت

ية حقوق النشر وامللكية الفكرية يف هذه احلالة من قيام هذا املستفيد أو غريه بأي وخيشى كثري من املهتمني حبما
عمل غري نظامي رمبا ينتج عنه فقد معلومات املؤلف من مصدر املعلومات الرقمي،أو قد توضع بغري امسه،كما أنه 

ويات مصدر املعلومات يف بعض األحيان رمبا تظهر بيانات املؤلف صحيحة وسليمة ولكن قد حيدث تغيري يف حمت
الرقمي وذلك بإضافة أو حذف حمتوياته بغري علم املؤلف ورغبته واليت رمبا تؤدي إىل ظهور اسم املؤلف على مادة 

 .أو أفكار ختتلف مع معتقداته وقناعته
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 1:اشكالية المكتبة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية - أ
وجود خدمات جمانية لتحميل أعداد كبرية من امللفات احملوسبة  من السمات اليت رمبا تتنافس فيها املكتبات الرقمية

مع أنه يصعب وضع كل معلومة يف شكل الكرتوين  -من نصوص وصور وملفات متعددة الوسائط وبرامج وغريها
لكل من أراد وبدون وجود حد أدىن من عملية التنظيم والتقنني،لذا أثار ذلك محاس املنادين حبقوق النشر  -

مللكية الفكرية ونادوا بوجود قوانني وتشريعات أكثر قوة وصرامة تنظم هذه العملية،كما أن بعض هذه ومحاية ا
 .املكتبات ال متلك أساساً هذه املصادر الرقمية مما جيعلها خارج قوانني ضمان محاية حقوق النشر وامللكية الفكرية

وراء هذا البث للمصادر الرقمية،ولكن ال حيصل  ويف املقابل حتصل بعض هذه املكتبات الرقمية على فوائد مادية
 .على أي جزء من هذه املكاسب-وهو املؤلف أو الناشر احلقيقي  -املسئول أساساً عن هذه امللفات 

ومن النقاط املؤثرة واليت تستوجب األخذ ،وبناءا على ذلك فال بد من حتديد مفاهيم يف هذا اجملال قبل اخلوض به
 2:هبا نذكر مايلي

 قالل الخصائص الفيزيائية والفكريةاست: 
إن احليازة املادية ألي وثيقة من طرف املكتبة  وتضمينها مبجموعاهتا ال مينحها احلق برقمنته واستغالله بشكل 

حبقوق امللكية الفكرية والفنية من خالل رقمنته وعرضه من  اإن التفكري بإعادة إنتاج مصنف ال يزال حممي.رقمي
 .لب احلصول على إذن املؤلف أو صاحب احلق بهخالل احلواسيب يتط

  تقييم حالة المصنف من ناحية الملكية األدبية والفكرية 
وتكون استنادا لطبيعة املصنف ،وهل هو متحرر أو خاضع للحماية حقوق املؤلف،ال بد من حتديد حالة املصنف

 .باإلضافة إىل تاريخ إنشائه
 .ري قوانني كل دولة أو حسب االتفاقيات املنعقدة وانضمام الدول هلاوهنا جند أن هذه القوانني هي متغرية بتغ

 الحصول على حقوق استنساخ المصنفات في شكل رقمي واستغالل الوثائق 
 .احلق بإعادة انتاج وحق العرض اليت تسمح بتحقيق أرباح واستغالل مصنفه للمؤلف ،حتت حق امللكية

                                                           
متاح على اخلط املباشر  -.6.عجملة املعلوماتية، -.املكتبات الرقمية وحقوق النشر وامللكية الفكرية -.العمران محد بن إبراهيم  1

www.informatics. gov .-50/01/6056] تاريخ االطالع[ 
2
 Question Juridiques liées à l’exploitation des documents numériques.- Disponible en ligne  

http://www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation/fr/dll/index.htm .Consulté le[18/02/12] 

   

http://www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation/fr/dll/index.htm%20.Consulté
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يقة ذات الصلة قد آلت إىل احلق العام وميكن اعتبار املكتبة واحدة من إما ان الوث:وال بد من التمييز بني حالتني
 .مؤسسات الدولة وهلا احلق بإتاحتها للوصول العام

أي ال ميكن السماح أو منع هذه االستخدامات اجلديدة ،أو أن الوثيقة هي ليست ضمن االستخدام العام
 .ةومن هنا يستوجب حتديد الشروط املادية واملالي(الرقمنة)

كما جيدر ،وهذا يكون مبوجب عقد اتفاقية بني املكتبة وأصحاب احلق،كل تنازل عن حق ال بد أن حيدد خطيا
اإلشارة أن املكتبة ال بد أن تتأكد من أن الناشرين الذين ستعقد معهم االتفاق هم أصحاب حقوق امللكية 

املصنفات اليت سيتم رقمنتها من طرف كما أنه من املهم حتديد على أكمل وأدق وجه شروط استغالل .الكاملة
 .كما أن عقد التنازل ال بد أن يوضح جيدا طريقة االستخدام،املكتبة

سواء كان ذلك صورة أو ينطوي على سلسلة من األفعال اليت ميكن تصنيفها قانونيا على النحو ،رقمنة الوثيقة
 :التايل
  سيط آخر رقمي،إلكرتوينممارسة حق النسخ يف نقل الوثيقة من وسيط مثل ورقي إىل و. 
 ممارسة حق إعادة التمثيل للمستفيد من خالل عرضها على شاشات احلاسوب. 
 من خالل التخزين على الذاكرة )ممارسة حق النسخ من خالل التخزين الضروري وعرض البيانات

 (.العشوائية للحاسوب أو على موزع
  اإلطالع عليهاممارسة حق النسخ من طرف القارئ من خالل حتميل الوثائق و. 

إال أن عقد التنازل ال بد أن يوضح العديد من األمور ،كما أن املكتبات تسعى للحصول على إذن برقمنة الوثائق
 .خصوصا يف كيفية استغالل واإلطالع على  هذه الوثائق

 احترام الحقوق المعنوية للمؤلف 
احرتامه أثناء تقرير عملية الرقمنة سواء كان إن احرتام احلقوق املعنوية للمؤلف هو مطلب،يستوجب على املكتبة 

فال ،أو على املصنفات اليت أصبحت ضمن االستخدام العام،ذلك على املصنفات احملمية حبقوق امللكية الفكرية
 .بد من اعتبار كل املصنفات كإرث يستوجب احملافظة عليه

  حق التأليف 
األمر ذاته ،اجزئي اأعماله حىت ولو كان اقتباسمن حق املؤلف صاحب العمل أن يفرض ذكر امسه على كافة  

 .الواجب تطبيقه بعملية الرقمنة
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 سالمة العمل 
للمؤلف حق احرتام الشكل األصلي ألعماله،فأثناء تقرير عملية الرقمنة ال بد أن حتافظ على العمل كما هو دون 

أي حتيني أو إضافة أو تقدمي عد إجراء )واليت ميكن أن تشوه حكم العمل،أو حذف أو إضافة،إجراء أي تعديل
 (.دون احلصول على إذن املؤلف

وأي تعديل هو عبارة عن انتهاك حلقوق املؤلف لذا ،لذا فإن املكتبة هي مطالبة باحرتام الشكل األصلي للمؤلف
 .ال بد على املكتبة أن تتعهد بأن تقدم املؤلف بصيغة رقمية لكن مطابقة للشكل الورقي

أو ،يتطلب منها إجياد توازن بني األطراف املتداخلة هلذه القضية سواء كان املؤلفون،ية الرقمنةإن تقرير املكتبة لعمل

 .وحىت القانون،الناشرون

ذلك ،فتقرير مشروع مكتبة رقمية ال يعين بالضرورة إجراء التحويل الرقمي لكافة املواد املتاحة بغري الشكل الرقمي

إن تقرير عملية ،وف وخاصة احتياجات املستفيدين من هذه املصادركمها العديد من الظر حيأن عملية التحويل 

والثانية اليت تأيت ،األوىل واليت تتعلق بدراسة احتياجات املستفيدين،الرقمنة للمجموعات تأيت بعد القيام بدراستني
 .بعد ذلك من خالل دراسة وضعية امللكية الفكرية ملختلف املصنفات

و  هفهي بنفس الوقت مطلب ال بد من احرتام، ميكن التغاضي مبشاريع الرقمنةإن حقوق املؤلفني والناشرين ال

خصوصا للمكتبات اليت تعاين من ضعف البيئة التشريعية  اعترب حتدييكما أهنا ،دراسة كافة القوانني اخلاصة به

فاملكتبات تعاين ،ليةهناك احللول املا تحىت ولو كان،يواكب تطلعات املكتبات ااملتواجدة هبا واليت ال تعرف تطور 
من نقص باملوارد املالية نظرا ملا تكلفها جتهيزات املكتبات الرقمية فكيف هلا أن تثقل كاهل ميزانيتها باحلصول على 

االمر الذي يستوجب جتهيز البيئة التشريعية مبجال الرقمنة تفاديا ملواجهة العراقيل اليت ميكن ،إذن برقمنة اجملموعات
 .ملشروع ككلأن تؤدي إىل فشل ا

 :   التجهيزات والبرمجيات الواجب توفرها للمكتبة الرقمية 2-9-9
إن قيام املكتبة الرقمية يعتمد أساسا على توفر جتهيزات والربجميات حىت تتمكن من اخلوض مبحتوياهتا وخدماهتا 

جميات أو التجهيزات األمر الذي بالبيئة الرقمية،واملميز هبذا اجملال هو التطور الدائم واملستمر سواء من ناحية الرب 
جيعل هذا اجلانب مبثابة حتدي أمام املكتبة،فال بد من معرفة كل ما هو موجود،وما هو اجلديد،باإلضافة إىل 

 .االختيار وفق احتياجات املكتبة وحسب إمكانياهتا املالية
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 1:الحواسيب 
ختصيص حواسيب وحيازهتا لالستخدام مبجال تعترب من أهم األدوات الفاعلة مبشروع الرقمنة،كما أنه ال بد من 

الذاكرة احلية،نوعية القرص الصلب،قدرة التخزين )الرقمنة فحسب،ومن السمات الواجب توفرها باحلواسيب 
 .اليت ال بد ان تكون موافقة للمتطلبات واالستخدامات على املدى املتوسط على األقل( اخل..والعرض

األجهزة ذات الصلة باملشروع،ومعرفة خصائصها وقدراهتا،ويوصى باختيار كما أنه ال بد من اقتناء الربامج و 
 .احلاسوب خبصائص وقدرات تتجاوز املتطلبات اآلنية خصوصا من ناحية املساحة التخزينية وسرعة املعاجلة

 :وعند اقتناء احلواسيب املراد استخدامها مبشاريع الرقمنة،فال بد من مراعاة مايلي
 أنظمة التشغيل 
 احة التخزينية للذاكرة العشوائية وسرعة املعاجلةاملس. 
 مساحة القرص. 
 اخلصائص التقنية للعرض حيث يكون عرض الصور جبودة فنية عالية. 
  ستخدام األدوات املساعدة مثلالجتهيز احلواسيبUSB. 
    شاشة الحاسوب 

هذه النتائج،كذلك فكلما   جد مهم خاصة أثناء عرض نتائج الرقمنة والتحقق من اتعترب شاشة احلاسوب عنصر 
كانت نوعية الشاشة جيدة كلما كانت مراقبة نتائج التحويل الرقمي سهلة وغري متعبة للبصر األشخاص،لذا ال بد 

 .من تتبع معايري أثناء االختيار وحىت التنظيف فيما بعد
 :مايلي ومن أهم السمات الواجب توفرها بشاشات احلواسيب،كضمان للنوعية الصور املعروضة نذكر

  (.مليون لون 52.1)بت  69عرض ال يقل عن 
 بطاقة فيديو مبساحة ختزينية كبرية كما أهنا ال بد أن تكون مكيفة حسب الشاشة. 
   بوصة فإن درجة الوضوح األمثل هي  54درجة وضوح توازي أو تفوق درجة وضوح الرقمنة،فمثال لرصد

 .5069*5610و  921*5069
 ،التباين،واأللوانإمكانية ضبط وتعديل السطوع. 

                                                           
1
 Bibliothèque et Archive Nationales du Québec.-La numérisation des documents :Méthodes et 

recommandations.- Disponible en ligne :  www.banq.qc.ca/documents/.../Numerisation_des_documents.pdf.  

Consulté le[17/04/12] 

 

http://www.banq.qc.ca/documents/.../Numerisation_des_documents.pdf
file:///C:/Users/Boukhelfa/Desktop/THESE%20DOCTORA%20COMPLET/FINAL%20AVANT%20REGLE/%20http:/www.%20ijism.ricest.ac.ir%20.Consulté
file:///C:/Users/Boukhelfa/Desktop/THESE%20DOCTORA%20COMPLET/FINAL%20AVANT%20REGLE/%20http:/www.%20ijism.ricest.ac.ir%20.Consulté
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كما أن نوعية العرض بالشاشة تتأثر ببطاقة الصور،خصوصا باملشاريع اليت يكون جممل رصيدها الوثائق امللونة،لذا 
 .فمن األفضل الرتكيز على  اقتناء أحسن بطاقات الصور مبجال اخليارات أثناء شراء احلاسوب

 الماسح الضوئي    : 
حق للحاسوب الذي يكفل عملية التحويل من الشكل الورقي إىل الشكل يعترب املاسح الضوئي من أهم املال

الرقمي،األمر الذي ميكن من التعامل مع الوثائق إلكرتونيا من خالل برجميات التعرف الضوئي على 
 .احلروف،برجميات معاجلة الصور،كما أهنا متكن من إجراء خمتلف العمليات بطريقة إلكرتونية

أن مصطلح املاسح الضوئي إىل أنه يشري إىل كل وسائل التقاط الصور مبا فيها أجهزة كما أنه جيدر اإلشارة 
 .التصوير الرقمي

 1:إال أنه وحىت نتمكن من معرفة املاسح الضوئي املناسب للمكتبة فال بد من حتديد مايلي
 اوراق ) ية النوعحتديد املاسح الضوئي املوافق للمحتوى املراد رقمنته،سواء من ناحية األحجام،أو من ناح

 .وحالة النسخ األصلية...(مثل الشفافات)،الوسائط(منفصلة،حجم حمدد
  حتديد املاسح الضوئي الذي ميكن أن حيقق النوعية املناسبة،فمن األمور اليت ال بد من أخذها بعني

 .االعتبار ت حتقيق جودة الصورة،وعمق البت،ونسبة الضوضاء
    قدرته على التكيف واجلدول الزمين للرقمنة املخطط له من طرف حتديد إمكانية املاسح الضوئي يف

املؤسسة باإلضافة إىل املوائمة والتكلفة احملددة،حبيث ال بد من أن نكون على علم بأقصى مدة زمنية 
 .ميكن للماسح الضوئي العمل فيها،باإلضافة إىل معرفة األمور املتعلقة بالصيانة والتأمني

 أنواع الماسحات الضوئية: 
هناك جمموعة من أنواع املاسحات الضوئية واليت ختتلف خصوصا حسب نوع الوثائق،وميكن أن نورد هذه األنواع 

 :يلي فيما
 2:المسطحة/الماسحات الضوئية المكتبية 

هو من أكثر أنواع املاسحات الضوئية انتشارا،واستخداما يف املكاتب وداخل اهليئات واملؤسسات،وهي تتيح جودة 
 أن يكون النص .ودرجات الرمادي إىل جانب األلوان" األسود األبيض و"Bitonalا يف الرقمنة بشكل ال بأس هب

                                                           
1
 Bibliothèque de l'Université Cornell/Département de Recherches.-De la théorie à la pratique :Didacticiel 

d’imagerie numérique.- Disponible en ligne http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial-

french/quality/quality-01.html .  Consulté le[17/04/12]  

2 Bibliothèque de l'Université Cornell/Département de Recherches.-Ibid. 

http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial-french/quality/quality-01.html
http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial-french/quality/quality-01.html
file:///C:/Users/Boukhelfa/Desktop/THESE%20DOCTORA%20COMPLET/FINAL%20AVANT%20REGLE/%20http:/www.%20ijism.ricest.ac.ir%20.Consulté
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بعض النماذج املتقدمة من هذا النوع من األجهزة .املرقمن املالصق للتجليد يف حالة سيئة نتيجة عدم الوضوح
نظرا إىل التكلفة اخلاصة  ولكن.ميكن من رقمنة كميات وأحجام ضخمة من النصوص املتاحة يف شكل أوراق

 .بتلك العملية تكون تلك النماذج موجهة بصفة خاصة إىل اهليئات واملؤسسات املتخصصة الكربى

                                          
 

 يبني ماسح ضوئي أفقي ومسطح:- 50 –شكل رقم 
 1:الماسحات الضوئية للكتب 

لضوئية اإللكرتونية بشكل جتاري منذ عدة سنوات وهي موجهة إىل بدأ استخدام هذه الفئة من املاسحات ا
وهو يناسب لدرجة كبرية احتياجات "ماسحات الكتاب املفتوح"مصادر املعلومات اجمللدة ويطلق عليها كذلك 

املكتبات وذلك نتيجة أن السطح الزجاجي للجهاز املخصص للرقمنة يضمن معاجلة النصوص ذات األحجام 
والنص املراد رقمنته متجها إىل األعلى وأداة التعرف الضوئي  اء عملية الرقمنة يكون الوعاء مفتوحوأثنا.الكبرية

حتياجات املكتبات،نظرا ملا يتيحه من تنوع يف طرق الاملستخدمة يف الرقمنة تتواجد أعاله،وهو أكثر موائمة 
 .ممكن من األشكال رالرقمنة،باإلضافة إىل معاجلته إىل أكرب قد

                                                           
1
 51.ص6004مكتبة امللك فهد الوطنية،  :الرياض -.دراسات يف تصميم و حتليل مصادر املعلومات الرقمية -.أمحد،ج ا فر   
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أسعار املاسحات الضوئية إال أنه  منفنجد الصنف األول هو موجه لألنظمة اليت تتخوف :1ذا النوع صنفنيجند هب
يفوق نوعية املاسحات الضوئية املكتبية،أما الصنف الثاين خيتص مبجال املكتبات واألرشيف،إال أن هذا الصنف 

ملتقدمة مثل برامج معاجلة الصور،إال أنه يتميز يصنع بأعداد قليلة،كما أنه غين وجمهز بالعديد من التكنولوجيات ا
وجه للمؤسسات اليت تويل أمهية لرقمنة حمتوياهتا،كما أنه جمهز بالعديد من الوسائل مبارتفاع أسعاره وهذا نظرا أنه 

 . املساعدة بالعمل
 
 
 
 
 

 الشكل رقم – 50 -: ميثل املاسح الضوئي للكتب. 
 : من خالل تقدمي منطني متباينني من التشغيل مهـاكما أن املاسحات الضوئية للكتب تعمل 

يعيب هذا األسلوب أن اإلضاءة املتعلقة بالنص . للنص-البصرية-يقوم بتحليل الصورة الضوئيـة  :النوع األول -
الذي يتم رقمنته ميكن أن ختلق بعض الصعوبات والسبب يف ذلك يرجع يف الواقع إيل أن النص يتم اضائته 

لضوء املنبعثة من جانيب املاسح الضوئي،وضمان إضاءة موحدة ومتناسقة على كل النص تعترب بواسطة مصادر ا
واليت  Capture CDDعميلة حرجـة وحساسة،باإلضافة إىل احلساسية العالية للملتقطات وأدوات االستقبال 

من املمكن أن ينتج عنهـا  تنعكس متغرياهتـا على النتيجـة النهـائية،إىل جانب أن احلرارة اليت يتعرض هلـا النص
 . إفساده

يقوم باملسح الكامل للنص وإنتاج عدد معني من النقاط يتم قياسهـا بامللليمرت وذلك عرب  :النوع الثاني -
وهذا املبدأ مشابه . بطريقـة خطيـه مما ينتج عن ذلك إضاءة جتوب كل النص Captures CDDاستخدام تقنية الـ

سحات الضوئية املكتبية،حيث يتم رقمنه النص اعتمادًا على أحجام وأبعاد حقيقية إىل حد كبري مـع أجهزة املا
  وليس من خالل صورة بصرية للنص فمهما كان احلجم اخلاص بالنص فدرجة الوضوح ال تتغري وال تتنوع 

                                                           
1 Jacquesson Alain, Rivier Alexis.- Bibliothèque et Documents Numériques: Concepts, Composantes, Techniques 
Et  Enjeux.- Paris : Electre- Ed. du Cercle de La Librairie, 2005.p.516 
 



 مفاهيمي مدخل:الرقمية المكتبات:الثاني الفصل

 

 
77 

 1:الماسحات الضوئي الخاصة بالشفافيات 
نة مصادر املعلومات الشفافة أو ما يطلق عليهـا يتم توفري هذه الفئة من األجهزة والتقنيات اليت تالئم رقم

و ميكن . وميكن هلذا النوع من األجهزة رقمنة النصوص الفوتوغرافية املتاحة على وسيط ختزين شفاف"الشفافيات"
( املسطحة)تتم بواسطة بعض أنواع املاسحات الضوئية املكتبية املتقدمة  اليترقمنة بعض النصوص من الشفافيات 

أمـا بالنسبة للماسحات الضوئية . ن جمهزة بأداة معينة تشكل املصدر الرئيسي لإلضاءة العاكسـة العابرةواليت تكو 
املتعلقة بالشفافيات ميكن اعتبارهـا أجهزة متعددة الوظائف هلـا القدرة على معاجلـة مجيع فئات النصوص الشفافة 

املقابل ننوه إىل أن هذه التقنية غري مناسبة يف وعلى الصعيد (. A3,A4)مبا يف ذلك اإلحجام من ( الشفافيات)
حال إجراء عملية الرقمنة على كميات ضخمة من األوعية،حيث أن وضع النص األصلي على السطح الزجاجي 
وبعد ذلك االنتظار لفرتة طويلة نسبياً ألخذ كل لقطة يعد إهدار لكثري من الوقت ومن مث سرعان ما تصبح عملية 

يف حالة رقمنة سلسة من الشفافيات ذات أحجام واحدة،فإن الربجميات املستخدمة . يان كثريةمرهقة ومملة يف أح
ميكن أن تقوم بتخزين وتسجيل األبعاد اخلاصة بتلك اجملموعات،على الرغم من ذلك فإن إحجام الصور اليت يتم 

 DPI 200فقًا لـمم مرقمنة و ( 69x12)كذلك يف حال شفافية ذات حجم . احلصول عليهـا يبقى حمدوداً 

Dotes Per Inch-فاحلجم النهـائي الذي يتم احلصول عليه للصورة -عدد النقاط اليت يتم مسحهـا يف البوصـة
 . Pixelنقطـة ( 190x110)ال يتعدى 

 
 الشكل رقم -50 -: ميثل املاسح الضوئي للشفافيات.

 الماسحات الضوئية للمصغرات الفيلمية: 

                                                           
1
 Farag Ahmed.-Techniques de numérisation :Choix ,Problématique et perspectives.-Disponible en ligne :     

http://membres.multimania.fr/ahmedfarag/documents/ArticlesFrancais/Techniques.pdf .Consulté le[02/01/12] 

file:///C:/Users/win%207/Desktop/thése%20chap01%20pres%20final/%20http:/www.%20ijism.ricest.ac.ir%20.Consulté
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مت جتريبه  امنهج( ميكروفيلم وميكروفيش)علومات باستخدام املصغرات الفيلمية عمليات حفظ وختزين املتعترب 
وتطبيقه على صعيد واسع وذلك منذ سنوات عديدة يف خمتلف قطاعات األنشطة مثل البنوك واملؤسسات 

ة فيما يتعلق باملكتبات فإن حفظ واختزان اجملموعات من مصادر املعلومات يقتضى بصف. واإلدارات املتنوعة
مستمرة االستعانة باملصغرات الفيلمية وذلك يتوقف على السياسة العامة للهيئة أو املؤسسة اليت تشرف على 

يضاف إىل ذلك عمليات تنمية وبناء اجملموعات املتاحة بشكل مباشر يف شكل مصغر فيلمي مثل اجلرائد . املكتبة
 .ذلكإىل غري ... والدوريات،النصوص،الرسائل العلمية،املخطوطات، 

 : كما انه توجد فئتني من األدوات والتقنيات اليت تسمح برقمنة مصادر املعلومات يف شكل مصغرات فيلمية مها 
:  600)التقنيات اخلاصة بتلك الفئة ذات تكلفة متوسطة وهى تتيح درجة وضوح ترتاوح بني  :الفئة األولى

900 )Dpi  الشفافة وذلك تبعًا للحيز الذي تشغله الصورة على الشاشة(السطح الشفاف( )A4  أوA3 )
يف نفس اإلطار هناك العديد من .الرمادي( درجات)أو مستويات ( ودأبيض وأس) Bitonalوذلك يف شكل

األدوات اليت يف مقدورها التأقلم مع خمتلف أنواع وفئات أجهزة القراءة التقليدية،وهى اليت حتتوى على قضيب 
CCD الذي يقوم بإجراء عملية املسح ابتداء من اخلارج بنفس الطريقة املتبعة يف املاسحات الضوئية املكتبية. 

وهذه الفئة ترتبط باألجهزة املوجهة إىل املتخصصني املتمرسني ولذلك فهي ذات تكلفة عالية ويتم  :الفئة الثانية
ومتمكن هذه الفئة من استخدام تقنيات خاصة . ك األجهزةتربير تلك التكلفة من خالل القدرة اإلنتاجية العالية لتل

بالتكشيف تسمح بالتحديد السريع للقطات اليت يتم رقمنتها وعملية اإلعداد يف هذه الفئة ميكن أن تأخذ يف 
وهذه األجهزة تكون موجهة يف األساس لرقمنه . االعتبار ليس فقط امليكروفيلم ولكن أيضاً امليكروفيش أو األفالم

  .موعات واألحجام الضخمة من مصادر املعلوماتاجمل

 
 الشكل رقم – 50 -: ميثل املاسح الضوئي للميكروفيلم



 مفاهيمي مدخل:الرقمية المكتبات:الثاني الفصل

 

 
79 

 1:أجهزة التصوير الرقمي 

شهدت أجهزة التصوير الرقمي أو ما يسمى بالكامريات الرقمية انتشارا واسعا باملوازاة مع أجهزة التصوير 
رغم ارتفاع تكلفتها نوعا ما،ومن بني مزايا هذا النوع من األجهزة  اليت تتمتع هبا لإلجيابياتالكالسيكية،وذلك 

 :نذكر
 إمكانية املراقبة الفورية للصور. 
 الرتتيب قبل الطباعة. 
 التحويل عرب اخلط املباشر. 

بسعة ختزينية تصل حىت (Memory Stick) كما أن الصور احملصل عليها ميكن ختزينها من خالل بطاقة الذاكرة
2GO أجهزة التصوير املتخصصة علي إمكانية معاجلة الصور  ينبغي أن حتتوى .ل األقراص الصلبةأو من خال

 . امللونة بدرجات إتاحة متباينة إىل جانب القدرة على معاجلة وإدارة امللفات ذات األحجام الكبرية نسبيـاً 
ذات كفاءة عالية،الوقت  حاسبات آلية)وعلى الرغم من الصعوبات والعقبات املتمثلة يف املكونات املادية 

فإن اجملال الرقمي قد أصبح أكثر مالئمة ومواكبة للتطبيق يف ...( املستغرق يف نقل وإتاحة البيانات واملعلومات
جمال التصوير الفوتوغرايف ملا له من اثر يف اختصار بل وإلغاء الوقت الذي كان يتم استغراقه يف عمليات الطبع 

 . جراءات اليت تتم يف أساليب التصوير التقليديةوالتحميض إىل غري ذلك من اإل
تلك التقنية احلديثة يتم استخدامهـا بشكل مضطرد تدرجييـًا يف أقسام اخلدمات الفنية داخل املكتبات ومركز 
التوثيق واملعلومات وخاصة الوطنية منها،وتستخدم كذلك يف إطار مشروعات الرقمنة للنصوص القدمية والنفيسة 

 .أو نصوص ذات أحجام كبرية مثل ملصقات اإلعالنات،اخلرائط.... طات،أوائل مطبوعاتمثل املخطو 
 2:برمجيات الرقمنة وبرمجيات التعرف الضوئي على الحروف - ت

إن حتقق مشروع رقمنة ال يتحقق فقط من خالل التجهيزات املادية لوحدها،فال بد من توفر ياقة من الربجميات 
ويكون ،لذا فمن املهم حتديد الربجميات املوائمة للمشروع،موعات باملكتبات الرقميةاليت تساهم يف تصميم وبناء اجمل

املعايري الواجب األخذ هبا باإلضافة إىل دراسة اخلدمات واخليارات اليت ،امليزانية،هذا االختيار بناءا على املتطلبات
 .تقدمها خمتلف الربجميات

                                                           
 .املرجع السابق-.فراج أمحد  1

2 Bibliothèque et Archive Nationales du Québec.-La numérisation des documents :Méthodes et 
recommandations.- Op.cit. 
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كون جمهزة بالربجميات الالزمة للعمل مثل برجمية التعرف الضوئي ومن املهم معرفة بأن معظم املاسحات الضوئية ت
إال أن هذا ال مينع من التزود بربجميات متخصصة استجابة لالحتياجات ،برجميات معاجلة الصور،على احلروف

 .خاصة
 :ومن السمات الواجب توفرها بالربجميات املختارة نذكر مايلي

 وجياملوثوقية أو التأكد من التطور التكنول. 
 سهولة االستخدام. 
 القدرة على تكييفها و االحتياجات اخلاصة. 
 األشكال املتوفرة للتصدير واالسترياد مثلJPEG ,TIFF ,PDF ,PDF/A-1  ...اخل 
 وظائف املعاجلة دفعة واحدة وماكرو للعمليات املتكررة. 
 املوثوقية واخليارات الواجب توفرها بربجميات التعرف الضوئي على احلروف. 
 سجيل مساحة العمل قبل استئناف العمل اجلاريت. 
 الوظائف املطور لتسيري الصور أو ما وراء البيانات. 
 وألوان األبيض والرمادي والنطاق الديناميكي،ضبط السطوع والتباين. 

 1:هناك برامج كثرية تستخدم يف حترير التقاط الصور واستعراضها،نذكر على سبيل املثال
  برنامجACD See :دم هذا الربنامج يف حترير الصور واستعراضها مبزايا كبرية،ويعد من أفضل الربامج ويستخ

 .لسرعته وسهولة استخدامه ولتعامله مع مجيع صيغ امللفات
  برنامجPhoto Player : هو عبارة عن برناجمني أحدمها لعرض الصور وعمل التحسينات،وإضافة

 .تأثريات،والثاين لعرض الصور بطريقة الفيديو
  نامج برFast Stone Image Review :يستخدم يف تصفح واستعراض الصور وحتريرها بسرعة وسهولة. 

وعادة ما يوجد توافق بني برامج املاسح الضوئي وبرامج معاجلة الصور واليت ميكن احلصول عليها مباشرة من 
كما أن هناك . املاسح نفسه اسطوانة التعريف اخلاصة باملاسح الضوئي أو قد تكون هذه الربامج حمملة يف ذاكرة

واليت تعمل على البحث يف النص الكامل للملفات الرقمية  OCRبرامج التعرف الضوئي على احلروف 

                                                           
متاح على اخلط املباشر  -.15.جملة املعلوماتية،ع-.املتطلبات املادية والرباجمية لرقمنة السجالت-.الشريف أشرف عبد احملسن  1

www.informatics.org  [05/56/6055]،تاريخ االطالع 
 

http://www.informatics.org/
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للسجالت املكتوبة، حيث حيول الصورة إىل نص بطريقة تسمح لنا بالبحث يف حمتواها، وهذا الربنامج غري 
 :وهناك برامج مثل . لتالعب يف نص السجلمرغوب به يف حالة مسح السجالت الورقية حىت ال يتم ا

  برنامجWia -Twain،وهي برامج تشغيل املاسح الضوئي ، 
  وبرنامجWindows Image Acquisition WIA  وهو مدعوم من شركة مايكروسوفت،وهو جزء من

 .نظام الويندوز،ويسمح مبسح أي صور نقطية كانت أم رسومية
  برنامجTwain :وئي بالتعامل مع مجيع الصور النقطية املمسوحةبرنامج يسمح للماسح الض. 
  برنامجScan 2 Cad : وتطبيق هذا الربنامج خيتلف من ماسح إىل آخر تبًعا للشركة املنتجة مثل شركةCanon ،

Epson ،HP ،6. 

 :بناء وتصميم المجموعات الرقمية بالمكتبات الرقمية 2-1

مصادر املعلومات الرقمية،وهذا يؤدي بالضرورة إىل توجيه  إذا كانت املكتبات الرقمية تعتمد يف مفهومها على
سياسة تنمية اجملموعات اخلاصة هبا حنو اختيار واقتناء مصادر املعلومات اإللكرتونية،إال أن هذا ال يعين بالضرورة 

ت أن كل االنتاج املعلومايت يف شكل إلكرتوين،كما أنه يوجد رصيد جد مثني يف شكل ورقي ال ميكن للمكتبا
االستغناء عنه والبدء من دونه،على أساس أن املكتبات هي خمزن حلفظ الرتاث،لذلك ويف هذه اجملال حاولت 
املكتبات االستفادة من التطورات التكنولوجية احلاصلة مبجال الرقمنة واالستفادة من جتهيزات املاسح 

بات بالتعرض ألساليبها وإتباع ما الضوئي،لذلك ومن خالل هذا املبحث سنتعرض إىل تقنيات الرقمنة باملكت
 .يرتتب عنها من عمليات حىت يكون احملتوى بأحسن صوره

 :الرقمنة 2-0-1
أن عملية الرقمنة أو عملية املسح هي عبارة عن  1جاء مبوسوعة مصطلحات املكتبات واملعلومات واحلاسبات

 :مايلي
ويل الضوء املنعكس أو املنبعث منها إىل إشارات عملية خلق صورة متثل الوثيقة أو الصورة األصلية عن طريق حت.أ

 .رقمية ميكن ختزينها أو بثها وإعادة تكوينها للعرض على الشاشة كصورة إلكرتونية
عملية حترك حزمة إلكرتونية يف صمام الالقط التلفزيوين،يف تتابع منتظم بطول وعرض السطح احلساس للضوء . ب

                                                           
 متاحة على اخلط املباشر-. Library Information and Archival Terminolgy=األرشيفو  موسوعة مصطلحات املكتبات واملعلومات 1

http://www.elshami.com  [05/56/6055] 
 

http://www.elshami.com/
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هيئة إلكرتونية،وتشريح الصورة إىل شرائح ضيقة هلا قيم ضوئية،حيث ترسل والذي تظهر عليه الصورة املرسلة على 
 . خالل األنبوب يف تتابع منتظم إلعادة إنشائها بواسطة املستقبل التلفزيوين

 . حترك الصورة على شاشة جهاز القراءة يف اجتاه متعامد مع اجتاه حامل الفيلم امللفوف. ت
 :قوائم التسجيالت وهذا قد يتمتعين يف استعادة املعلومات،فحص . ث
 تسجيل حىت هناية امللف،أو الأي تسجيله إثر   تتابعيا 
 مثل استخدام اإلبرة املعدنية يف حالة البطاقات مثقوبة احلافة،أو     آنيا 
 جتزيئيا يف سلسلة من االستشارات املنفصلة واملتقطعة،كما يف حالة البحث يف الفهرس. 

هي العملية اليت من خالهلا "عملية الرقمنة على أهنا  RCIPلومات حول التراث الشبكة الكندية للمععرفتها 
 1(."الوثيقة،الصورة،قطع بثالث أبعاد)من خالل كائن( مبعىن حمتوى باحلاسوب)يتم إنشاء الصورة الرقمية

قليدي سواء وميكن القول بأن الرقمنة هي عبارة عن تكنولوجيا تعمل على حتويل مصادر املعلومات من شكلها الت
املطبوع أو امليكروفيلم او الشفافات ومهما كان نوع مصادر املعلومات إىل شكل رقمي ميكن من قراءته وعرضه 
من خالل شاشات احلاسوب وجتدر اإلشارة إال أن فكرة الرقمنة تعود أساسا إىل ظهور الفاكس الذي يقوم على 

 تقنيات املاسحات الضوئية اليت متكن من احلصول على إرسال نسخة واالحتفاظ باألصل،وقد طور هذا املبدأ إىل
 .  وثائق إلكرتونية

  أساليب الرقمنة: 
 :وميكن تصنيفها يف ثالث جمموعات

 2: الرقمنة في شكل صورة/ أ
 image en mode de"و"image rasters"و"Image bitmap"ويطلق عليها أيضا الصورة النقطية

point "ملية الرقمنة بتقسيم كل صفة من الصفحات النص إىل عدد معني من النقاط ويف هذا اإلطار يتم أثناء ع
وترتبط كل نقطة بنظام ترميز معني من أبيض أو أسود إىل ( Pixelوحدة ضوئية )اليت يطلق عليها نقطة أو 

يف هذا الشكل من الرقمنة يتم إنتاج نسخة يف شكل صورة .درجات أو مستويات الرمادي وصوال إىل األلوان

                                                           
1
  Réseau canadien d’information sur le patrimoine (RCIP). Numériser vos collections : version pour les petits  

Musées.- http://www.rcip.gc.ca/Francais/Contenu_Numerique/Petits_Musees/introduction.html.Consulté 

le[10/05/12] 

 510.ص-.6001دار وائل،:عمان-.الوسائط املتعددة-.دميا ،نائل، الضامن،حرز اهلل   2

http://www.rcip.gc.ca/Francais/Contenu_Numerique/Petits_Musees/introduction.html.consulté
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وتوغرافية لكل صفحة من صفحات النص الذي يتم رقمنته مما يؤدي إىل احلصول على نسخة مرقمنة مطابقة ف
 .متاما للنص األصلي

 :وتندرج ضمن هذا األسلوب ثالث أنواع،نذكرها فيما يلي
 الرقمنة في شكل األبيض واألسود(:Bitonal)1 

كن استعماله إال بالوثائق اليت تكون مطبوعة يف حالة ال بد من توضيح اإلشكال الرئيسي يف هذا النوع أنه ال مي
جيدة،كما انه تكمن صعوبة أخرى يف هذا النوع أن ال يقوم برقمنة الوثائق اليت حتوي على رسوم وأشكال 

 . توضيحية
،وبتايل ال ميكنها اخلروج إال بقيمتني،األبيض Bit1على  Pixelيعتمد هذا النوع على ترميز كل وحدة ضوئية 

سود،وهذا ما يؤدي إىل االقتصاد يف مساحة التخزين واحلفظ،وإذا كان استخدام أسلوب الرقمنة يف شكل واأل
األبيض واألسود هو سهل بالنسبة للوثائق احلديثة والواضحة،إال أنه ال بد من أخذ االحتياط أثناء التعامل مع 

 باهت أو حبرب متغري الكثافة سواء إن كان شكله البنية اهلشة،والرصيد امللون،أو الوثائق املكتوبة حبرب يالوثائق ذ
 .الطبيعي أو كان نتيجة عامل الرطوبة باملخزن

وحىت يتم اعتماد هذا األسلوب،فال ميكن االعتماد على الوثيقة أو تقييم الرموز القدمية،بل ال بد من إجراء دراسة 
تايل ال بد من مراجعته،من خالل حماوالت،والتأكد وب.تقييميه قبلية للوثيقة سواء من ناحية النوع أو طبيعة الوثيقة

من أن اآلثار النامجة عن الرطوبة لن تظهر يف الناتج عن عملية الرقمنة يف شكل بقع سوداء،تؤثر على قراءة النص 
 .املرقمن

 2:الرقمنة في شكل الرمادي 
ة اليت تشتمل عليها بعض خبالف األسلوب األول يتميز هذا الشكل بإمكانية تطبيقه على اإليضاحات املصور 

النصوص املطبوعة،و بصفة عامة يفضل استخدام هذا األسلوب عن األسلوب السابق يف رقمنة النصوص املطبوعة 
امللونة،كما أنه يسمح باحلفظ اجليد والسليم للوجه واجلانب القدمي للوثائق كونه يعتمد على تقنية القيام بصفة 

وجدير بالذكر أن هذا . مستوى الرمادي املختلف 612بايت أي ينتج عليه  1متكررة بإجناز عملية الرتميز على 
الشكل قد مت تبنيه من قبل العديد من املؤسسات واهليئات واملكتبات الكربى يف رقمنة جمموعاهتا ملا هلا من قدرة 

                                                           
 .20.ص-املرجع السابق-.أمحد ،فراج 1

2
Farag Ahmed.-Techniques de numérisation: Choix, Problématique et Perspectives.-Op.Cit. 
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أكرب من  باملظهر األساسي للنصوص،إال أن هذا األسلوب يتطلب مساحة ختزينية-بشكل كبري–على االحتفاظ 
 .األسلوب السابق

 الرقمنة في مستوى األلوان: 
واإلشكالية األساسية يف هذا النوع هو حجم امللف املنتج،الذي سيشغل أكرب مساحة ختزينية،وباإلضافة إىل هذا 

تايل فهي التكشيف وال كلمات مفتاحيه،كما أن الرقمنة يف شكل صورة ال ميكن إجراء عملية البحث وب دونأنه ب
ويوصى باستخدام هذا الشكل من الرقمنة بالوثائق اليت حتوي على أعداد كبرية من . بالتصفح فحسبتسمح 

 .األلوان أو النصوص املرافقة بأشكال ورسوم توضيحية ملونة
 Pixelكما أن الرتميز هبذا األسلوب هو يشابه األسلوب مبستوى الرمادي،مع االختالف أن كل وحدة ضوئية 

كل لون من هذه األلوان األساسية يتم ترميزها وفق . األمحر،األخضر،واألزرق:األلوان األساسيةمتثل ترميز الثالث 
 Bits 1لون،وعموما نلجأ إىل عملية الرتميز على  9042للون ينتج عنه Bits 9،فأقل ترميز لـBitsعدد حمدد من 

الرتميز من خالل هذا و .لون خمتلف 52999652من أجل احلصول على ( يف الوحدة الضوئية Bits 69أي )
 .األسلوب ينتج عنه ملفات جد كبرية

وما ميكن قوله بشكل عام بان الرقمنة يف شكل صور هي بشكل عام بسيطة نسبيا يف التصميم واإلعداد كما أنه 
إىل جانب هذا فهذا األسلوب يتيح .جد عالية باملقارنة مع باقي األشكال املتبقية من الرقمنة اليفال يتطلب تك

سة اخلطوط والكتابة واإليضاحات اليت ترتبط بالنصوص الوثائقية،إال أن العيب الرئيسي املرتبط هبذا األسلوب درا
أنه الرقمنة يف شكل صور ال تسمح بأي شكل من أشكال البحث داخل النص،األمر الذي يتطلب زيادة وزن 

ية التكشيف لن تتيح هذه الصور إال على امللف اخلاص بعملية التكشيف والكلمات املفتاحية،وإال فبدون عمل
 .إمكانية التصفح فحسب

 1(:Données caractère)الرقمنة  في شكل النص/ ب
 :هذه التقنية هي عبارة ترميز النص كما هو،وميكن القيام به من خالل منهجني،نذكرها كتايل

 :األول
يقة يف شكل رقمي وبتايل فهي ال ،ويف هذه احلالة تكون الوث(معاجلة النصوص)من خالل جهاز إنشاء النصوص 

حتتاج عملية الرقمنة ذلك أنه متوفر إال بشكل رقمي وغري متاح له بديل سواء كان مطبوع أو يف أي شكل 
كما أن شكل النص حيتاج إىل صيانة،و من ناحية أخرى فهذا النوع حيدد  استعماله من خالل البيئة .تقليدي

                                                           
1
 Rodes Jean-Michel, Piejut Genevieve Plas.-le mémoire de la société de l’information .-Paris :Unesco,2005.-

p.25   
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ه الطريقة هي مكلفة من ناحية الوقت واليد العاملة إال أهنا تعترب الوسيلة ومع أن هذ.األصلية اليت مت إنشاؤه هبا
 .األفضل يف جمال رقمنة املخطوطات والرموز القدمية،فمن خالل استخدام اإلدخال اليدوي تتسم باملوثوقية أكثر

 :الثاني
لصورة احملصل على ا OCRيكون من خالل رقمنة الوثائق وتطبيق برجميات التعرف الضوئي على احلروف 

عليها،وهذه التقنية متكن من احلصول على البيانات النصية فحسب،كما يتم احلفاظ على النسق العام 
للوثيقة،كما ميكن احلفاظ على اهليكلة املنطقية للوثيقة من خالل استخدام التعرف على العناوين و الفقرات على 

 .XMLعن معاجل للنصوص أو سبيل املثال،ومن هنا يتبني أن شكل امللف سيكون عبارة
 .ويعترب هذا األسلوب جد مكلف سواء من ناحية الوقت أو من ناحية اخلربات القادرة على أدائها

كما أنه ال بد من اعتماد ثالث خصائص أساسية للرقمنة يف الشكل النصي،وال بد من تعميمها على مجيع 
 1:النصوص

 ترميز أو تكويد نظام الكتابة: 
ف أنظمة الكتابة يف شكل ثنائي لكي تكون مقروءة بواسطة احلاسب اآليل،وهي تتطلب إىل خمتلميكن ترميز 

املميزة،فعلى ( الدالالت واإلشارات)وذلك طبقا لعدد العالمات ( أقصر أو أكثر طوال)جانب ذلك نظام ترميز 
ومن .داللة خمتلفة 612يتطلب يف األساس ترميز أو تكويد " BITS8 "سبيل املثال تكويد الكتابة الالتينية على

لذي عرف انتشارا كبريا،حيث ال يسمح بعرض إال الكتابة ا،ISO646أو  ASCCIIبني نظم الرتميز جند 
 .الالتينية وبدون الرموز اخلاصة،رغم انه توجد إصدارات علمية قدمية مستخدمة الرموز اخلاصة

الذي يضمن ترميز  UNICODEيار،مبع5445معروف على املستوى الدويل منذ سنة  52BITSالرتميز على 
تايل هو ميكن من تغطية خمتلف الكتابات الالتينية وخمتلف الرموز مبختلف الإشارة خمتلفة،ب 21112ما يقارب 

،والرموز الرياضية ...(العربية،األرمينية)أنظمة الكتابة القائمة على الكتابة الالتينية،الرتميز للغات األخرى األلفبائية
 (.مثل الرموز اليابانية و الصينية"ز اخلاصة والعلمية والرمو 

هو الرتميز الوحيد الذي ميكن من العرض السليم والصحيح  UNICODEفمن خالل استخدام الرتميز 
نذكر منها  UNICODEملختلف الوثائق املطبوعة باملكتبة،كما أنه يوجد جمموعة من الربامج اليت توافق ترميز 

واليت تسمع بعرض  .SGML-XML-HTML:لة املنطقية للنصوص مثلاليت هلا آخر االصدارات باهليك
 .وإتاحة احملتوى املوضوعي

                                                           
1
 Farage Ahmed.-Op.cit. 
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 البناء الجسدي للنص   : 
يعترب اهلدف من وراء هذه العملية إىل تسهيل قراءة النصوص ويتم ذلك بفضل التنسيق اجليد له ويتم بواسطة 

نص،فعلى سبيل املثال تتكون الصفحة من جمموعة من القواعد العامة اليت ترتبط بكل صفحة من صفحات ال
العناوين يف الوسط أو عرضها بشكل عموديني وهو يلجأ كذلك إىل تطبيق خصائص طباعيه ميكن اضافتها إىل 

إال أن امللفات .األجزاء املختلفة داخل النصوص،كما أنه يتيح احلصول على نتائج مقاربة ألسلوب رقمنة الصورة
الصورة،كما أهنا تتيح إمكانية البحث الكامل داخل  حجموزنا باملقارنة مع املكونة من نصوص تكون أقل 

 .الوثيقة،هذا ما يعطي األفضلية للرقمنة يف شكل نص على الرقمنة يف شكل صورة
 البناء المنطقي للوثيقة: 
أو القسم،الشكل العنوان،املؤلف،الفصل،اجلزء :البناء املنطقي للنصوص بالعناصر املنطقية املكونة للنص  مثليتعلق 

مثل كافة -أو االيضاح،املالحظات،الببليوجرافيات إىل غري ذلك من العناصر وذلك البناء جيعل يف اإلمكان
تصميم وإنشاء تطبيقات اليت تقوم بفرز عناصر البناء املنطقي للنص وذلك  -األشكال الببليوجرافية من نوع مارك

من أجل إصدارة ورقية "مناذج الصفحات" تطبيقات تسمى كما أن العرض يتم عرب.ألغراض التكشيف أو العرض
 .إىل إصدارة يتم عرضها على شاشة احلاسب اآليل وما إىل ذلك

 :ونظرا ملا يوفره أسلوب الرقمنة النصي من تقنيات،األمر الذي جيعلها تتوفر على االجيابيات التالية
  ام تقنيات الروابط الفائقة داخل النص مثل واإلحبار داخل الوثيقة من خالل استخد"بالنص الكامل" البحث

 .الولوج من قائمة احملتويات إىل عنصر أو من وثيقة إىل وثيقة
 االنتقال السريع داخل الوثيقة. 
  امكانية استخدام اللغة الطبيعية كوسيلة للمسائلة األمر الذي يسهل الوصول البسيط واملباشر للمعلومات من

 .طرف مجيع املستفيدين
 (اليوم،املؤلف،املوضوع)سؤال حول معايري خصوصية الوثائقتنظيم ال... 
  إمكانية الرتميز وفقSGMLمثل العنوان،عناوين الفقرات،واليت تعترب من أساسيات البحث. 

إال أنه رغم االجيابيات اليت توفرها تقنيات الرقمنة النصية،إال أن هذا االجتاه يطرح العديد من السلبيات نذكرها 
 :فيما يلي

 استخدام  تقنية  انOCR  يؤدي إىل تغيري الوثيقة األصلية،وهذا غري مناسب خصوصا يف ظل حقوق املؤلف
 .والناشر
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  الفوضى" إتاحة إمكانية البحث بالنص الكامل يؤدي إىل خلق" 
  استخدام تقنيةOCR  ال ميكن من التعرف على الرموز الغري الالتينية مثل الرموز اخلاصة والقدمية،الرموز

 .اخل إال أن عملية التطوير يف هذا اجملال هي مستمرة...تخدمة باملخطوطاتاملس
 ميكن أن تنتج عن عملية البحث بالنص الكامل للوثيقة نتائج خاطئة ال عالقة هلا مبتطلبات املستفيد. 

تيحه من جد خصب للبحث الوثائقي،نظرا ملا ت ويف األخري جتدر اإلشارة أن الرقمنة باألسلوب النصي تعترب جماال
إمكانيات للتكشيف بالنص الكامل للوثيقة،باإلضافة إال أهنا تتيح إعادة االستخدام أو اإلضافة،كما أهنا تدعم  

 1.كثريا التكشيف الوثائقي
 Vectoriel: "2"الرقمنة في شكل الشعاعي/ ت

فالتحول من خمططات تطبق هذه التقنية على اخلرائط والرسوم التخطيطية،املكونة أساسا من العناصر اهلندسية،
على الورق إىل خمططات شعاعيه من خالل الرقمنة،ويتمثل املبدأ األساسي للعملية يف إعادة التمثيل ملعطيات 
الصورة من خالل معادالت هندسية واليت تسمح بقراءهتا،فبدال من حفظ تشكيل متعدد من النقاط األساسية،يتم 

إىل تشكيل املخططـ،ومن مميزات هذا النوع أنه ال تتأثر جودهتا  ختزين تتابع االجراءات والعمليات اليت تقود
وإذا كانت العملية هي سهلة .بالتصغري أو التكبري ذلك أهنا مهيأة بشكل ميكنها من احلفظ على جودهتا األصلية

كلف بالنسبة للوثائق الرقمية املنشأ،فإن عملية التحويل الرقمي من خمطط ورقي إىل خمطط شعاعي هو أمر جد م
 .  ومعقد حيتاج إىل معرفة جيدة بالتقنية حىت يكون هناك ضمان ألدائها بشكل سليم

 : وميكن القيام هبذا الشكل من الرقمنة من خالل مناهج وأساليب خمتلفـة هي 
  :المـنهـج األول

إتاحـة  يف هذا األسلوب يتم. من خالل برجميات وأدوات متخصصة يف تصميم الرسومات عرب احلاسبات اآللية 
ومن أهم تلك التطبيقات والربجميات نذكر على داية أي انه ليس لـه مثيل مطبوع،النص يف شكل رقمي منذ الب

 .ي يعترب األكثر انتشاراالذ Auto CADسبيل املثال أوتوكاد 
 
 
 

                                                           
1
 André Jacques .-Numérisation et codage des caractères de livres anciens .-Disponible en ligne 

www.abhatoo.com .consulté le[01/02/12]  

2
 Farage Ahmed.-Op.cit. 

http://www.abhatoo.com/
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 :المنهج الـثـانـي
لية يتم إجنازها عرب االستعانة بأحدي وتلك العم. يتعلق بإمكانية الرقمنة خلريطـة ممسوحة ضوئيًا بطريقـة إلكرتونية 

النتيجة اليت يتم احلصول عليها من هذا املنهج  و.ضوئي لألشكال بطريقـة إلكرتونيةالربامج املتعلقـة بالتعرف ال
    .األساسيةتكشف عن بناء أكثر بساطة من املنهج السابق حيث أنه خيتص فقط باألشكال اهلندسية 

 1معالجة الصورة ودرجة الوضوح 
يف  يكون األمر نوعا ما معقدعتماد على تقنية املسح و استخدام تقنية التعرف الضوئي على احلروف االيف حالة 

 االستعانةو غريها من االحتماالت اليت توجب ..حالة وجود أكثر من خط أو عدم وضوح الصورة بشكل كبري
 نسب ، وتعديلالبقع من الصور ح كتنظيفاملس أثناء األخطاء وبعض الشوائب إلزالة الصور معاجلة بربجميات
 هذا ويتخذ .اجليدة الطباعة أو اإلتاحة مستوى يف الوثائق الرقمية هذه تكون والوضوح،حىت اإلضاءة ومستوى
 :أساسيني ومها اجتاهني والتحسني التعديل

 (...لصورة،النص،اخلرائط،الرسومات) امللفات كافة يشمل مبدئي وحتسني تعديل* 
 .للطباعة أو الويب يف العرض لغرض األبعاد حمدد سنيوحت تعديل* 

 الصور معاجلة برامج بني ومنالتحسينية، األعمال هذه أداء يف عالية كفاءة ذات و قد برزت يف امليدان برجميات
 .®Adobe Design،Adobe Photoshopجند  املشهورة

 أدوات على احليز واملكان توفري ميكن كبرية،حىت ختزينية سعات وجود تتطلب املخرجات هذه تبقى هذا ورغم
 ماليني من مكون رقميا لدينا رصيدا يكون عندما خاصة إحلاحا األمر ويزداد احلوامل أو ،الرقمي التخزين

 .النصوص حالة يف وحىت الصور،اخلرائط،الرسومات
دقة العالية هي أي النقطة بالبوصة ودرجة الوضوح وال،أهنا عدد بكسل لكل وحدة قياس 2وتعرف درجة الوضوح

 .ضمان نسخ مؤمن من األصل املطبوع
والطابعات ،شاشات احلاسوب،سواء باملاسحات الضوئية،إن جتهيزات اإلعالم اآليل ال متلك نفس درجة الوضوح

حىت أن االختالف قد يظهر على امللف الواحد سواء عند عرضه على الشاشة ،فهي توفر درجات وضوح خمتلفة

                                                           
1
 La resolution.-Disponible en ligne http://www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation/fr/dll/resoluti.html 

Consulté [10/11/12] 
2
 La resolution.-Ibid. 

http://www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation/fr/dll/resoluti.html


 مفاهيمي مدخل:الرقمية المكتبات:الثاني الفصل

 

 
89 

نقطة  96تكون عموما )الدقة املنخفضة :ة احلاسوب هلا عدد من العيوب مثلإن شاش،أو عند طباعته

 .صعوبات احلفاظ على استقرار اإلعدادات،أيضا حاالت تقلب الصورة الناجتة عن إمدادات الطاقة،(بالبوصة

ل وبشك ،أما فيما خيص الطابعات فتحديد عامل الدقة هو أمر صعب ومعقد بسبب أساليب إعادة إنتاج األلوان

 .هذا يعين اخنفاض معدل الدقة ،عام الطابعات تستخدم على أنظمة خاصة تقلص من عدد النقاط
 :واختيار درجة الدقة يعتمد على مايلي

  باإلضافة إىل نوع الوسيط( خريطة،صورة،انص)نوع الوثيقة سواء كان. 
 حجم امللف املراد رقمنته. 
 طريقة االستغالل النهائية للصورة املرقمنة. 
 العملية تكلفة. 

إن االجتاه إىل الرقمنة التلقائية هو خيار غري الئق ذلك أنه سيؤدي إىل زيادة عدد ملفات الكمبيوتر دون حتسني 
لذا ال بد من إجراء دراسة مسبقة للوثيقة ومعرفة درجة الدقة املطلوبة حلفظ أدق ،جودة الصورة وبصورة واضحة
 .عة من بكسل أكثر من أي حرف عادييتطلب جممو " é"التفاصيل بالوثيقة فمثال حرف 

 1:التعرف الضوئي على الحروف 2-0-2
تعترب كمرحلة ثانية لتصميم وبناء جمموعات املكتبة الرقمية،فبعد التحويل الرقمي هو نقل الصورة اليت مت 
رقمنتها،إىل عرض رقمي لصفحة احملتوى،أي عرض حرف حبرف ال عرض عنصر بعنصر إلظهار الصورة على 

متكن تقنية التعرف الضوئي للحروف حيث ،OCR،ويعرف هذا بالتعرف الضوئي على احلروفالشاشة
إىل ملف نصي   احلاسوب من قراءة النص الناتج عن حتويل الصورة اليت حتتوي على نص امللف أو الوثيقة املرقمنة

التعرف على الرموز تتم عملية .كشيفه،إعادة معاجلته واستعماله،حبيث يصبح باإلمكان ت ASCCIوفق معايري
املشكلة لنص الوثيقة املرقمنة من خالل مقارنتها مع قاموس مدمج يف برنامج التعرف الضوئي كما يتطلب األمر 
يف كثري من احلاالت القيام بتصحيح الرموز اليت مل يتمكن النظام من التعرف عليها،او اليت تعرف عليها بشكل 

 زائدة املتتالية يدوياويكون من الضروري حذف البيانات الخاطئ 

                                                           
 متاح على اخلط املباشر-.65،6001.عجملة املعلوماتية،-.إلشكاليات،واألفاق املستقبليةمعايري االختيار،طريقة العمل،ا:ئي للحروفالتعرف الضو -.فراج أمحد  1
 http://informatics.gov.sa/old/details.php?id=219   [50/06/56]بتاريخ 


 OCR=Reconnaissance optique de caractères 

http://informatics.gov.sa/old/details.php?id=219
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وقد ظهر اجليل األول من برجميات التعرف الضوئي على احلروف،إىل حيز الوجود يف األسواق التجارية يف 
اخلمسينات من القرن املاضي،ومل تكن التطبيقات قادرة إال على التعرف وقراءة النصوص اليت تشتمل على أحجام 

 . OCR/Bو OCR/Aا الغرض،وكان يطلق عليها وأشكال حروف معينة ويتم إعدادها خصيصا هلذ
  1:مراحل عمل برمجيات التعرف الضوئي 

  Acquisitionاالقتناء /أ
احلصول على الصور من خالل إدخاهلا عن طريق ماسح أو بواسطة قراءة ملف حيتوي على صور سبق 

 .حتويلها،وهذا باخلطة األولية للمسح
 Clean upحذف البيانات الزائدة/ب

حذف البيانات،الزائدة تطبق عمليات معاجلة للصورة املعينة بأكملها أو جلزء منها،مثل القيام حبذف  إن مرحلة
أو أن  510أو  40ورمبا كان يكون من األفضل تدوير الصورة بدرجة " املنمش"عنصر إظهار الشاشة أو ضوضاء 

 .خللف حسب هذه الزاويةحتسب بشكل أوتوماتيكي زاوية منحرفة وتزيل الصورة بواسطة تدويرها إىل ا
وإذا كانت هناك رغبة فينزع جزء معني لذا يكون من الضروري ازاحتها يدويا باختيار املنطقة الغري مرغوبة و 

 .إخالئها
 Page Analysisتحليل الصفحة/ ت

من خالل هذه املرحلة يتم فحص تنظيم الصفحة وتقرر األجزاء اليت سوف تعاجل ووفق أي نظام،وميكن إجراء 
لك إما يدويا أو آليا،وتكون النتيجة هي جتزئة الصفحة إىل جمموعات من أمناط خمتلفة،وتشتمل هذه األمناط ذ

على جمموعات النص اليت سيتم شرحها كنص عادي،وجمموعات اجلداول اليت ستعاجل فيما بعد لتحليل املخطط 
لتعرف على احلروف،ويتم اكتشاف قبل قراءة كل جدول،وجمموعات الصور اليت سوف يتم جتاهلها يف مرحلة ا

 .خمططات النص ذات األعمدة الكثرية وفرزها إىل نظام قراءة وذلك من خالل حتليل الصفحة
وهنا تربز فائدة برجميات التعرف الضوئي على احلروف أكثر،حيث أن قدرهتا على فهم بنية الوثيقة وجتزئته إىل كل 

 اتقدمي نتائج حتليل الصفحة بشكل أوتوماتيكي،وتقدم اختيار نوع على حدى فهي تبني فعاليتها للمستفيدين ب
أطول،كما أهنا تفيد أهنا تكون قادرة على إقامة  اهو االقتصاد بالوقت،فإجراء هذه العملية قد يأخذ وقت اآخر 

 .منوذج ملخطط يطبق على دفعة كاملة من الصفحات
 

                                                           
 .502-42.ص-.6001جامعة امللك سعود، : الرياض -.05.كيف تؤسس مكتبة رقمية ، ج  -.مساء زكي   ،سليمان بن صاحل ، احملاسين ،العقال  1
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 :Recognitionتعرف/ث
يف الصفحة،وهذا اجلزء الفعلي بربجميات التعرف الضوئي على وهبذه املرحلة يتم التعرف على احلروف 

املتحول الوسيطي الذي حيتاج إىل التحديد هو منط البنط أو اخلط،سواء بالنسبة لنص تنضيد )احلروف،فتطبيقات
،وهناك تطبيق (مصفوفة نقطية)عادي،أو طباعة آلة كاتبة ذات العرض الثابت،أو حروف مصفوفة  ذات نقاط 

 .موعة احلروف،او اهلجائية املستخدمة اليت تقررها اللغة املستخدمةآخر هو جم
ومعظم برجميات التعرف الضوئي على احلروف تتعامل باحلروف الرومانية،والبعض اآلخر يتقبل اللغة اليونانية 

ي تستدعي التشيكية،أما بالنسبة للنص العريب أو اهلندي،أو اللغات اليت تستخدم الرموز مثل الصينية،الكورية فه
 .برامج خاصة

وميكن حملرك التعرف يف بعض أنظمة برجميات التعرف الضوئي على احلروف أن يكون مهيأ ليتوافق مع 
وتكون التهيئة مفيدة عندما حيتوي النص على خطوط زخرفيه أو حروف .خصوصيات الوثيقة اليت تتم قراءهتا

عدا لدى التعرف على جمموعات كبرية من خاصة مثل الرموز الرياضية،كذلك ميكن أن تكون عامال مسا
النص،وتتم التهيئة من خالل جعل النظام يعاجل صفحة أو صفحتني من نص بنموذج خاص من التهيئة،وعندما 

غري متعرف عليه،فأن املستفيد لديه فرصة إلدخاله كنموذج جديد،وهذا يكون ضمن أغناء قاموس  ايواجه حرف
 .الربجمية

         :kingcChe  التدقيق/ج
وكمرحلة موالية للمراحل السابقة،تأيت عملية التدقيق اليدوي للمخرجات،وهذا من خالل عرض الصفحة اليت مت 
التعرف عليها على الشاشة،مع األخطاء اليت تؤشر من خالل تلوينها،ورمبا يكون حجز لون من أجل حرف غري 

ومتكن الربجمية من إعطاء .اليت ال تظهر باملعجممتعرف عليه أو مل يتأكد التعريف عليه وآخر من أجل الكلمات 
جمموعة من االختيارات لتصحيح هاته األخطاء،سواء بالتصحيح،أو التجاهل،أو إضافة الكلمة إىل القاموس 

 .اخلاص بالربجمية
 : Savingالحفظ/ح

 OCRكمرحلة أخرية من مراحل عمل برجميات التعرف الضوئي على احلروف،واليت تتمثل يف حفظ نتائج 
مبلف أو إرساهلا بواسطة الربيد  Copyingوتشمل اخليارات مسألة تصويرها سواء من خالل  )مبلف

كما ال بد من االعتماد على األشكال اليت ميكن أن تساعد هبذه العملية،مثل لغة تأشري النصوص .اإللكرتوين
 .PDF،ونظام ميكروسوفت للنصوص،أو شكل RTF،هيئة النص الفينHTMLاملتشعبة
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 1:عايير اختيار برمجيات التعرف الضوئي على الحروفم 
نظرا للتعدد اخليارات بربجميات التعرف الضوئي على احلروف،األمر الذي يفرض اختيار نوع من بني خمتلف األنواع 

د هلا على جمموعة من املعايري،ومن بني أهم املعايري اليت ميكن االستنا ااملتوفرة،وال بد أن يكون هذا االختيار مستند
 :أثناء االختيار نذكر مايلي

 :الدقة/أ
وميكن تقدير معدل الدقة من خالل التعرف على نسبة األخطاء النامجة عن إجراء القراءة الضوئية  

 .للنصوص،ميكن قياس املعدل العام لدقة الربنامج من خالل النسبة املئوي للكلمات
 : التطابق والتوافق مع مختلف أجهزة المسح الضوئي/ ب

أي ضرورة  ،OCRمن املهم التحقق من نوع أجهزة املاسحات الضوئية اليت ميكن أن تتعامل معها برجميات 
التوافق بني جهاز املاسح الضوئي املستخدم من ناحية وبرنامج التعرف الضوئي على احلروف من ناحية أخرى، 

ستخدم من جانب غالبية املاسحات امل TWAINويف هذه احلالة من الضروري تطابق وتوافق الربنامج مع معيار 
  .الضوئية

 : واجهة المستفيد/ ت
من التحاور والتفاعل بني املستخدم من ناحية وبني الربنامج من  اميكن أن خيلق التصميم الشكلي اجلذاب نوع

ة ناحية أخرى،ومن بني اآلليات اليت حتتويها تلك الربجميات بعض األزرار اليت تسمح عند الضغط عليها بواسط
 .الفأرة القيام بالعديد من املهام،وذلك يف أثناء عملية التعرف الضوئي للحروف يف نص معني

 : القدرة على التعرف على الجداول/ث 
وهلذا السبب من  ،OCRتعترب إمكانية التعرف الشكلي واهليكلي للجداول خاصية مميزة لبعض فئات برجميات

ف وجود جداول يف النص ومن مث إعادة صياغتها يف إحدى برجميات املفيد أن يكون الربنامج قادرًا على اكتشا
  .معاجلة النصوص

 : أشكال الحفظ والتخزين/ ج
من املعروف أن تسجيل البيانات واملعلومات املرقمنة يف ملف جيب أن يكون وفقاً لشكل أو قالب أو امتداد معني 

تتضمن أشكااًل خمصصة OCRذلك فإن برجميات وذلك هبدف إمكانية القراءة واإلطالع عليه يف وقت الحق،ول
  DOC,PDF,EXCEL :لتسجيل ومن مث حفظ واسرتجاع املعلومات يف امللفات،ومن أهم هذه األشكال

                                                           
 .املرجع السابق-.أمحد،فراج  1
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 :االلتزام بشكل النص األصلي/ ح
حيقق االلتزام بشكل النص األصلي إمكانية احلصول يف صورة الكرتونية على نفس التكوين اهليكلي والتنظيمي  

حة األصلية اليت يتم رقمنتها،إىل جانب استنساخ نفس اخلصائص النصية من نوع احلرف وحجمه للصف
 .وشكله،جسم النص،واألسلوب

 :اللغات/ خ
أكثر قدرة على التعرف على  OCRكلما زادت وتعددت اللغات اليت ميكن التعرف عليها كلما كانت برجميات  

 .النصوص املكتوبة بتلك اللغات املتنوعة
 1:يات تتعلق بعمل برمجيات التعرف الضوئي على الحروفاشكال 

بالرغم من اجلهود اليت حتاول حتسني من أداء برجميات التعرف الضوئي على احلروف،إال أن العمل من خالهلا 
 :الزال يعاين من نقائص وإشكاليات،نذكرها مبايلي

 ليات من ناحية احلروف امللتوية،والغري ال يزال جمال العمل بربجميات التعرف الضوئي على احلروف يلقى إشكا
 .مفهومة

 إشكاالت متعلقة بأثر احلرب، واألقالم، واليت تتعرف عليها كحروف زائدة بالنص. 
 اليت تؤثر أثناء عملية (سواء أثناء الطباعة أو بالنسخ طبق األصل)إشكاالت متعلقة بالنوعية السيئة بالطباعة،

 .الرقمنة
 من خالل أنظمة متكن من إجراء تعديالت اجراء عملية التحويل الرقمي. 
 اشكاالت العمل على النص امللون . 

 2:الرقمية أشكال الملفات 2-0-3
  ."الرتتيب املسبق للبيانات على وسيط ما:" فإن الشكل هوISO حسب املنظمة الدولية للتقنني

ري التعرف إىل كل عنصر بيانات فهي عبارة عن احلاوية اليت صممت لتناسب البيانات بطريقة من شأهنا تيس إذن
األشكال عنصر ال غىن عنه الستمرارية النصوص املرقمنة،و منه فو . حبيث ميكن اسرتجاعه و معاجلته وفرزه وطبعه

 :  و هذه األشكال يتم تقسيمها كتايل. ذلك إلمكانية االطالع عليها لفرتات و طويلة األجل
 

                                                           
1
 -  Prax, Jean –Yves, Larcher Simon.- La Gestion Électronique Documentaire.- 3Ed.- Paris: Dunod, 2004.-p.114 

 .املرجع السابق-.فراج امحد 2

 ISO : International Standard Organisation 



 مفاهيمي مدخل:الرقمية المكتبات:الثاني الفصل

 

 
94 

 1:أشكال خاصة بالصور -أ
 : )TIFF )ge File FormatsTag Imaشكل *

هو واسع االستعمال،وخاصة يف األنظمة األرشيفية للوثائق،وخاصة بإدارة الوثائق بطريق الكرتونية،وهو متضمن 
و خمتلف أساليب ( أبيض وأسود،مستويات الرمادي،األلوان) من املتغريات املتعلقة بكل نوع من األنواع  اكبري   اعدد

 .التخزينو مناهج ضغط الصور من أجل احلفظ و 
  GIF (Graphics Interchange Format:)شكل *
،و هي مكيفة وتطبيقات انرتنيت،و هو يعتمد على مبدأ ضغط الصور  « Compuserve »أنشأ من قبل شركة  

 5414و بالرغم من ذلك فإن إصدارة هذا الشكل اليت صدرت سنة .« L2W » دون فقدان يف املعلومات
« GIF89 » مما نتج عنه أن الوثائق اليت (بكسل)   لونا لكل وحدة ضوئية 612ثر من ال تقوم برتميز أك ،

حتتوي عدة ألوان تكشف عن جودة غري عالية،لذلك يوصى باستخدام هذا الشكل مع صور جرا فيك اليت حتتوي 
 .على عدد حمدود من األلوان

    : »  JPEG » Photographic Expert Group -Jointشكل *
ة أكثر للصور الفوتوغرافية،كما أنه أكثر استخداما يف شبكة انرتنيت،ويسمح باختزان وحفظ  و هي خمصصة بدرج

كميات كبرية من الصور داخل أجهزة التصوير الفوتوغرايف الرقمية،ويعمل مببدأ الضغط بفقدان املعلومات والذي 
 .يعتمد يف األساس على حذف أو مسح املقاطع غري الضرورية يف الصور

 : » PNG » Portable Network Graphics شكل *
، وقد طور من قبل اهليئة املشرفة على الشبكة العنكبوتية  الظهور بالنسبة لباقي األشكالوهو حديث 
« W3C » يف حتسني سرعة عرض  ابارز  اتايل فهو موجه لالستخدام  على الشبكة العاملية حيث يؤدي دور الو ب

 .الصور وجودهتا
 :   » PCDImage  »  to CDPhoشكل * 

هذا الشكل من تصميم كوداك،ويتميز بإمكانية إدماج كثرية من درجات اإليضاح اخلاصة بالصور يف ملف واحد 
وجند يف هذا الشكل نوعني من اإلصدارات األوىل  . لضغط امللفات « Huffman »واليت يطبق عليها منهج

جمهور العام،أما الثانية فتتمثل يف املوجهة لل « Photo CD Image »املتمثلة يف إصدارة برنامج 

                                                           
1
 Recommandations techniques pour les programmes de création de contenus culturels numerus.-Disponible el 

ligne http://www.minervaeurope.org . consulté le[11/05/12].   

http://www.minervaeurope.org/
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«Pro Photo CD Image »   و هي موجهة لالستخدام املهين و الفرق بينهما يكمن يف درجة اإليضاح و
 .اليت تكون أكثر يف اإلصدارة املوجهة لالستخدام املهين

  Computer Graphics Metafile » CGM» وجند يف جانب املخططات شكال- 
 1لرسوم المتحركة أشكال خاصة با -ب

املصمم من  Flash، كما أنه يوجد شكل GIFمن أهم األنواع بالرسوم املتحركة جند شكل الغالب يف استخدام 
وهو مالئم جدا لالستخدام قي شكل الرسوم املتحركة و خاصة املوجهة  « Macro media »قبل شركة

 . « Adobe»املصمم من قبل شركة  « Live Motion »لتطبيقات االنرتنيت،كما جيدر بالذكر أيضا شكل 
 األشكال الصوتية-ت
للملفات الصوتية، والستخدام هذا النوع من امللفات على شبكة انرتنيت فإنه يتم  أساسيا شكال MP3يعترب

و الذي يسمح بدرجة ضغط كبرية و جبودة نسبية،  Microsoftاملصمم من قبل شركة  WMAاستخدام شكل 
 .Real Audioو املتمثل بـ  اآخر  بإضافة إيل ذلك جند شكال

 :و هناك أيضا أشكال خاصة بالفيديو و متمثلة فيما يلي
MPEG « Moving Picture Expert Group »  و هي موجهة لالستخدام يف جمال األقراص الضوئية و

 .أقراص الفيديو و التلفزيون الرقمي
MPEG4 ددة و الوابمكيفة وفق تطبيقات الفعالة و املرتبطة بوسائط املتع . 

   MPEG7وهو مبثابة معيار للوصف و موجه للبحث. 
 Real » و  « Quick Time »و  « AVI « Advanced Visual Interfacesأما فيما خيص 

Vidéo »   متالكية مستخدمة ألجل توزيع عرب انرتنيتاهي عبارة عن أشكال. 
 أشكال خاصة بالنصوص-ث
 :  Asciiشكل *

إلعداد النصوص،حيث أن يتيح إمكانية متثيل  Asciiهناك اعتماد كلي على شكل كان   5449إىل غاية 
احلروف االجنليزية واألرقام وأغلب الرموز املتداولة يف كتابة النصوص،لكنه ال يتيح إمكانية متثيل القوانني الرياضية 

                                                           
1
 Bibliothèque et Archive Nationales du Québec.-La numérisation des documents :Méthodes et 

recommandations.-  Op.cit. 

 ASCII=American Standard Code for Information Interchange 
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لفة،سهولة حتميل امللفات والفيزيائية واللغات ذات احلروف املشكولة،و من أهم مميزات هذا الشكل بضعف التك
 .من خالله،إمكانية االستخدام يف مجيع بيئات القراءة

      SGML : Standard Generalized Markup Languageلغة*

هي لغة معيارية ميكن من خالهلا جعل الوثائق تستعمل على أي جتهيز إعالمي،كم أهنا لغة متكن من تعريف 
 .ملكونة هلا،إال أنه من معوقات استخدام هذه اللغة هي أهنا غري متاحة باجملانالوثيقة بتحديد الرموز و العالمات ا

 .بإضافة إىل تكاليفها الباهظة وجد معقدة،و غري سريعة أثناء اإلحبار بصفحات الويب
 HTML Hyper Text Markup Languageلغة *

استخدام تقنية الروابط لغة غالبة االستخدام لتصميم صفحات الويب، حيث ميكن من خالل هذه اللغة 
 .الشعبية،وتعترب من أكثر اللغات استخداما

 XML Extensible Markup Languageلغة *
عبارة عن صيغة عاملية هليكلة الوثائق والبيانات على شبكة الواب،وهذه اللغة تعتمد على أن الوثيقة تتشكل من 

كل عنصر له حمددات حتدد طريقة معاجلته عدة مكونات،كل مكون منها ميكن أن حيتوي على عنصر أو أكثر،و 
صيغة خاصة منها حسب حاجتهم لتبادل  من بناءمتكن األشخاص أو اهليئات  اكما أهن. بواسطة النظام

 .املعلومات ضمن جماهلم
  PDF : Portable Document Fileلغة *

انب املرئي،وعلى بنية الوثيقة اليت تعترب هذه اللغة وسيلة لتبادل الوثائق املصممة اليت حتتوي يف آن واحد على اجل
 HTMLميكن تأويلها للعرض على الشاشة،وللطباعة على نظم متعددة،كما أن امللفات تتحول آليا إىل صيغة 

 :ومن أهم أسباب ذيوع استخدام هذا الشكل نذكر.حالة اسرتجاعها بواسطة الويب
 .يف العرض حيتفظ بشكل تصميم الصفحة نفسه أيا كان الربنامج املستخدم* 
 .تأمني قراءة امللف عن طريق كلمات السر وتقييد طباعته أو نسخ أجزاء من نصه* 
 .صغر احلجم الناتج عن ضغط امللف* 
 .إمكانية تصغري أو ضغط امللفات عند العرض* 

 . PDF Archiveوهناك طبعات جديد للشكل خمصصة للحفظ األرشيفي وهي 
 :أنواع ملفات املسح والعرضومن خالل هذا اجلدول سيتم عرض ألهم 
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 االختزان العرض المسح 
 TIF النصية

PSD 
JPG 
GIF 

PDF 
HTML 
XML 
TXT 

PDF 

 TIF الصور
PSD 
GIF 
JPG 
EPS 

 

TIF 
GIF 
JPG 
EPS 

TIF 
GIF 
JPG 
EPS 

 WAV الصوت 
RM 

MP3 
RM 

WAV 
RM 

 AVI الفيديو
WMV 
MOV 

AVI 
WMV 
MOV 

AVI 
WMV 

 خدمة يف مشروعات الرقمنةأشكال امللفات املست : -05- جدول
 يف أرصدهتا املكتبة حتكم لسهولة واإلتاحة،نظرا احلفظ عملية يف نصًحا األكثر PDFو ميكن القول بأن شكل 

 حيافظ ألنه تفضله  املكتبات وقد .منها جزء حذف أو شكلها يف التغيري من املستفيد إمكانية عدم خالل من
 PDFصيغة  اعتبار إىل أخرى ذهب أراء كم .نص أو صورة شكل يف ءسوا املرقمنة للوثيقة األصلي الشكل على

 SGML.صيغة يفضل حيث االختزان فقط،دون واإلتاحة الطباعة لغرض
 1:رقميةضغط الملفات ال 2-0-4

إن عملية الرقمنة خصوصا بأسلوب الصورة ينتج عنها ملفات جد ضخمة،لذا ال بد من األخذ بعني االعتبار 
د تؤثر على املساحات التخزينية،كما انه قد تؤثر على الشبكة نتيجة لوزهنا الزائد،ورغم حجم امللفات اليت ق

من تطبيق تقنية الضغط حىت يتم االستفادة من تقليل  داجلهود مبجال زيادة سعة املساحات التخزينية إال أنه ال ب
 :"ة الضغط أو الكبس على أهناحجم امللفات اإللكرتونية وتسهيل عملية التبادل والتحويل،وميكن تعريف عملي

 ".اسرتجاعها إعادة التخزين وعند عند الرموز حجم من بالتقليص تسمح اليت املوارد من جمموعة

                                                           
1
 Le Bourgeois Frank,Hubert Trinh Eric.-Compression et accessibilité aux images de documents numérisés.-

Disponible en ligne www.abhatoo.com .Consulté le [01/02/12] 

http://www.abhatoo.com/
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 :من الضغط،نذكرمها كمايلي انويوجد نوع
 الضغط بدون فقدان: 

 من عينة خذأ ويتم ..الواحدة يف البوصة املستعملة التبيني قدرة عددها يوافق نقاط إىل الصورة ترتجم حيث
 الكبس برامج اجلزئية،فتقوم املعلومات تضيع مقبولة،حبيث ال تبني مبقدرة لكن الواحد اللون ذات مساحات

 .اللمعان والتكرار اللون، بالنقطـ، معلومات بتخزين
 الضغط بالفقدان: 
 بتخزين كبسال برامج فتقوم مثلثات مبسطة،خطوط،مربعات هندسية،قاعدية أشكال إىل الوثيقة حمتوى يرتجم 

 لذلك Décompressionالتعديل  عند األصلي للشكل فقدان األشكال،مع اخلاصة إلعادة هذه التعليمات
 .واخلرائط اهلندسية،النصوص فهي مفضلة لضغط الرسومات،األشكال

 1:مناهج ضغط الملفات اإللكترونية 
 :هاهناك العديد من الطرق املعتمدة يف عملية الضغط،سيتم ايرادها حب خصائص

 RLC Run Length Compression 
،وهي تدخل ضمن املناهج اليت تقوم بضغط امللفات دون Bitmapواحد من املناهج االبتدائية لضغط ملفات 

ضياع للمعلومات،وأساس عمل هذا املنهج هو تعويض جمموعة من النقاط املعادة واليت بنفس النسق بقيمة واحدة 
 .ي تكون مبجال الرموز املعادةفه RLCتايل فمنهج الوب،تعوضها كلها

 اخل... PCXو TIFF:على العديد من أنواع من امللفات مثل RLCوميكن تطبيق منهج 
 Huffman 

ويتم استغالهلا بالعديد من ،مبجال النصوص 5416وقد مت وضع هذا املنهج منذ سنة ،من أكثر املناهج ذيوعا

كما أن هذا املنهج يطبق بامتياز على امللفات ،امللونةكما أنه ميكن ان تكون فعالة مبلفات الصور .التطبيقات

 .من نوع الفاكس،الصورية مبستوى األبيض واألسود
من خالل نطاق )وطريقة العمل من خالل املنهج تكون من خالل تعيني الرمز الثنائي من األصغر إىل األكرب قيمة

 .واألكثر عدد( اللون األبيض،الرمادي،األسود
عمل تكون من خالل اجراء عملية إحصائية للرموز الثنائية حسب قيمها من األصغر إىل تايل فمراحل الالوب

 .ومن خالل املرحلتني السابقتني فهي خوارزمية بطيئة نسبيا،مث كثاين مرحلة حتويل الرتميز،األكرب
                                                           

1
 -  Prax, Jean –Yves, Larcher Simon.-Op.cit.  P.522 
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 GroupeIV-CCITT GroupeIII 

اهلاتفية،والسيما من أجل حتويل السريع مت إنشاء هذا املنهج من أجل حتويل الصور باألسود واألبيض بالشبكة 
 .كونه يقوم بالتحليل بالكتل Huffmanووجه االختالف بني هذا النهج و . للربيد مثل الفاكس

وغالبا ملفات الضغط هبذا املنهج هي عامة ختزن ،فأساس الرتميز هبذا املنهج يكون من خالل سطر بسطر
 .TIFFبشكل
 Compression LZW  

وبصور ذات .ويوفر نسب ضغط بنسبة ثالث مرات  TIFFو GIFتخدم من خالل ملفات وهذه الطريقة تس
يكون الضغط اكثر ،ومن جهة أخرى على صور الصاخبة ،50أمناط املتكررة ميكن أن تصل نسبة الضغط إىل 

توازي اليعني رمز وليس فقط نقطة ابتدائية ولكن ب LZW ومبدأ،وبالرتميز العادي كل نقطة ابتدائية ترمز.صعوبة

 .مبعىن استخالف النقاط االبتدائية،مع التصاميم

 . GIFجدول الكشاف له طول حمدد أو متغري خصوصا يف حالة ،ولكن وفقا للتطبيقات

منشأة من كما أن هذا املنهج ال يشري إىل جدول رموز احصائية ،Huffmanومنهج  امكيف LZWيعترب منهج 
 .تسلسل األحداثلكن يقوم ببناء جدوله كالبيانات حسب  قبل،

 :ويعترب هذا املنهج فعال بالنظر لألسباب التالية
 ليس من الضروري أرشفة امللفات املضغوطة قاموس التصاميم املرمزة،وهذا حيقق الربح املكاين. 
 الضغط يتم مرة واحدة،وهذا لربح الوقت. 
  ن حتديد مسبق لطوهلاخوارزمية الضغط هي مكيفة،فهي تقوم بالكشف الذايت للنفس األمناط املكررة،دو. 
  أثناء عملية الضغط للملفات الكبرية احلجم،خوارزمية الضغط ميكن هلا اكتشاف طبيعة امللف وحمتواه وتقرير

 .بالتغريات احلاصلة،ويتقرر استخدام املعاينة من خالل القاموس إلعادة العمل وفق التعديالت احلاصلة
 منهجJBIG  

وهذا املنهج يستجيب الحتياجات معاجلة الصورة ،ISO/IEC11544معيار  حتت ISOمت وضعه من طرف 

وأساس عمل . وهو منهج يعتمد على عدم ضياع البيانات متقدم،مبستوى األبيض واألسود أو مستوى الرمادي
 .   مبعىن عمق مستوى الرمادي611إىل  5من .على أنه عدد البت بالبكسل Pفيمكن تعريف:املنهج هو كمايلي

                                                           
 LZW= Lempel and Ziv,Welch.  

 JBIG= Joint Bi-Level Images Experts Groupe.  
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وبالواقع إذا كان .حتويل سلسلة من الصور مبستوى األبيض واألسود خمطط مبستوى الرمادي وأول عملية تكون
P كما أنه هبذا املنهج تطبق طريقة ،ضغط أكثر فعاليةالتكون خوارزميات  52يتعدىQ-Code  اليت تتطلب

ببكسل أبيض يكون احتمال التنبؤ ،ففي سياق أين يكون بكسل أبيض:التنبؤ باحتمال تواجد رمز بسياق معني

 .حيث يعني البت األثقل بالوزن Huffmanفهو مياثل منهج ،أقوى من بكسل األسود

أما الثاين فيتعلق ،تتعلق األوىل باملخطط األساسي ألضعف درجة وضوح:وعني من السياقاتنيقدم   JBIGومبنهج 
 .خمطط معاجلة الطرق املختلفة

درجة وضوح ضعيفة مث  اتحيث يقوم بتحويل صورة ذ:سلةو يسمح هذا املنهج من حتقيق معاجلة تدرجيية متسل
 والتوافق بني الطريق التدرجيية والطريقة املتسلسلة عن طريق قطع الشريط األفقي،توضيحها بطريقة تدرجيية

 :املمكن ذكرها هلذا املنهج ومن المزايا
 الناشرين هو معيار عاملي،الذي ميكن من تنفيذه من طرف الناشرين،وقد لقى الدعم من كبار. 
  مقارنة مبنهج %20إىل  %60من خالل استخدام هذا املنهج بالضغط الذي يوفر أكثر منGroupe IV 

 .بالصور ذات املستوى األبيض واألسود
 :اليت ميكن إدراجها مايلينقاط الضعف ومن 
 ضعف املنهج من ناحية التنفيذ بالتطبيقات. 
 ألخرىإلغاء عملية الضغط هي بطيئة مقارنة باملناهج ا. 
 بعض الربجميات والتطبيقات حتتاج لشراء حقوق استخدام املنهج. 

 1:مجموعات الرقميةالحفظ  2-0-0
ومحاية ،ال بد من تسجيلها وختزينها وفقا للمعايري اليت من شأهنا ضمان االستمرارية،لضمان حفظ نشر الوثائق

عمل باملعايري اليت وضعتها املنظمات الدولية مثل لذا ال بد من ال،البيانات وجتنب األضرار النامجة عن نقل امللفات
ISO واملعرتف هبا من طرف AFNOR . 

ومن املفضل عدم ( أي نسخة عالية الوضوح) HDومن املهم االحتفاظ بكل نسخة من كل ملف وفقا ملعايري 
كلفها عملية بالرغم من التكلفة العالية اليت ست،تعريض هذه النسخة لعملية الضغط واالحتفاظ هبا كما هي

                                                           
1
 Préservation des collections numériques.-disponible en ligne 

http://www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation/fr/dll/preserv.htm. consulté le [01/02/12] 


 AFNOR :  Association française de normalisation 

http://www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation/fr/dll/preserv.htm
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ولقد مت العمل .التخزين إال انه سيمكن هذا امللف املخزن من اشتقاق ملفات أخرى قابلة للتحسني واالستعمال
فهي مبثابة عملية أرشفة مللف خام وختزينه دون إجراء ،هبذا األسلوب باملكتبة الوطنية الفرنسية ومكتبة الكونغرس

مث يتم استخراج من هذه امللفات اخلام ملفات أخرى معدلة ،لتحريرسواء بالضغط أو ا،أي نوع من العمليات عليه
 .وحمسنة ووضعها على اخلادم

 محدودية سالمة المجموعات الرقمية : 
ففي ظل التطور السريع ،إن االجتاه إىل التحويل الرقمي باملكتبات هو مبثابة حتدب هلا خصوصا مبسألة احلفظــ

لذا على املكتبات من وضع اسرتاتيجية موائمة ،جميات وأنظمة التشغيلوالرب ،والغري حمدود لألجهزة احلواسيب
 .للحفظ ومنذ البداية

ات تتعلق خزنة منذ مخس سنوات توجه إشكاليوهبذا الصدد جند املكتبة الوطنية األسرتالية تعتقد بأن البيانات امل
 .بعملية االسرتجاع

جند أنه من بني ،الرقمي واحتياجات املؤسساتحول احلفظ  5441وبالدراسة اليت نشرها فريق البحث سنة 
مؤسسة عمدت إىل حتديد سياسة لالقتناء وحتويل وختزين  51النتائج اليت أسفرت عليها الدراسة أن هناك 

كما أن املؤسسات اليت تعمد إىل سياسة التهجري وبطريقة غري منتظمة ،أو هتجري الوثائق الرقمية/وحتديث و

االفتقار ،االفتقار للتمويل،التقادم التكنولوجي:ومن املشاكل الواجب التفطن هلا نذكر،شهدت العديد من بياناهتا

 .ضعف خربة املوظفني،للتخطيط

 :وذلك يعتمد على عدة عوامل،فهي عملية جد حيوية،إن عملية احلفظ هي ليست ثابتة
 سالمة البيانات املرمزة. 
 استخدام مناهج الضغط. 
 ط البصريةصعوبة حتديد متوسط العمر للوسائ. 
 كما انه ال بد من ،ال يضمن احلفاظ واسرتجاع امللفات القدمية،تقادم األجهزة والربجميات والتطور السريع

الوضع يف احلسبان أن تقادم بعض األجهزة أو تطورها إىل شكل آخر قد يؤدي إىل اختفاء األجهزة من اجليل 
 .بةإال ما إذا مت احلفاظ على اجلهاز باملكت،السابق بالسوق

 .كما أنه ال بد علينا التمييز بني البيانات اليت تنتجها دور النشر التجارية والبيانات الناجتة عن رقمنة اجملموعات
 معايير يمكن اعتمادها بعملية الحفظ    : 



 مفاهيمي مدخل:الرقمية المكتبات:الثاني الفصل

 

 
102 

 :وميكن ذكر ثالث حلول مبجال حفظ الوثائق الرقمية
 الحفظConserver  

فظ على امللف،واحلاسوب،والربجميات وأنظمة التشغيل املستخدمة من أوىل احللول املمكنة هي احلفظ،ويشمل احل
يف إنتاج الوثائق،ومع أن هذا احلل هو شبه مستحيل ذلك أن احلفاظ على املعدات اليت جتاوزها التطور احلاصل 
 باجملال يتطلب إمكانيات مالية خصوصا من ناحية إجراءات الصيانة،كما أهنا تتطلب كل مرة البحث بالسوق عن

 .املنتجني للتجهيزات اخلاصة مثل وحدات التحكم،بطاقة صوت حمددة
  المحاكاةÉmuler  

مبعىن تقليد الربامج القدمية لقراءة امللفات اليت يتم ختزينها يف ،ويعىن احلل الثاين بتطوير برامج تسمح باحملاكاة

األمر ببعض التجهيزات وهذا احلل معقد ومكلف وميكن أن يكون مستحيال إذا ما اقرتن ،شكلها األصلي
 .عينةاملوالربجميات 
 التهجيرMigration  

وهو حل موصى به للمؤسسات اليت تقوم برقمنة جمموعاهتا وهو ،أما احلل الثالث الذي يتجه إىل هتجري البيانات
 .غري موجه للوثائق اليت يتم استريادها من عند الناشرين

ورية للبيانات الرقمية تتكون من التجهيزات وبرجميات من جيل عملية نقل د:"وقد عرفت عملية الرقمنة على أهنا
واهلدف من عملية التهجري هو ،سابق إىل جيل متطور سواء بالنسبة للتجهيزات أو الربجميات أو أنظمة التشغيل

 .احلفاظ على سالمة الوثائق وأيضا عرض واستخدام امللفات والتطور التكنولوجي احلاصل
 .تسهل نسخ امللفات يف أشكال معياريةكما أن عملية التهجري 

قبل إجراء أي عملية حفظ،فاملكتبة الوطنية األسرتالية تقرتح وضع خطة بتحديد بدقة طبيعة اجملموعات الرقمية 
ذلك أهنا تتأثر بنسب متفاوتة كما اهنا ال حتتاج ،كما أهنا تؤكد على حصر خمتلف الوسائط ودراستها،وخصائصها

 .فكل وثيقة ينبغي أن حتدد طبيعة الربامج وأنظمة التشغيل واألجهزة اليت تضمن الوصول،قاتنفس التدابري والتطبي

خاصة يف عملية التهجري اليت تتطلب اللحاق الدائم بالتطورات احلاصلة ،لقد أثبتت جتارب احلفظ أهنا مكلفة

 :يت تقوم على مايليلذا من األفضل حتديد األولويات ال،مبجال الربجميات والتجهيزات وأنظمة التشغيل
 الكفاءات البشرية واملوارد املالية املخصصة لعملية حفظ اجملموعات الرقمية. 
 خمطط تنمية اجملموعات. 
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 امللفات الرقمية حسب معدل االطالع عليها من طرف اجلمهور. 
 اتباع معايري احلفظ اليت سبق استخدامها من طرف مؤسسات لنفس الوثيقة. 
  والربجمياتالتطور التقين لألجهزة    . 

 1:التنظيم البيبليوغرافي للمجموعات الرقمية 2-0
لكن مع بعض ،(االتاحة،الفهرسة،االقتناء)تبقى الوظائف املعتادة باملكتبات التقليدية كما هي مثل ،بالعامل الرقمي

ات ذلك أن املتخصصني بتنمية اجملموعات ال بد أن يكونوا من ذوي املهار ،التغري بطرائق العمل فحسب

هذا أن طريقة العمل تتغري بتغري الوسيط من الورقي إىل الوسيط السمعي البصري إىل البيانات املخزنة على ،العالية

باإلضافة إىل االختيار اجملموعات ،فاملكتبات هنا تعمل على اقتناء اجملموعات اإللكرتونية،األقراص الضوئية

دة من أي مرجع أو من خالل دراسة مسبقة لالحتياجات الذي تقوم به من خالل دراسة للفائ،للتحويل الرقمي

ويف حالة التوجه لالختيار اجملموعات اإللكرتونية ستجد البيبليوغرافيات االشارية اجلارية اليت تصف ،املستفيدين

 .شأهنا شأن البيبليوغرافيات اخلاصة بالكتب أو الدوريات التقليدية،خمتلف اجملموعات الرقمية احلديثة

فمثال ،أن الوثائق اإللكرتونية هي غري مرتبطة بوسيط هنائي يالشكالية اليت ميكن مواجهتها هبذا األمر هإال أن ا

إال أن األمر خيتلف مبجال ،نتيجة ملا تلقاه من نشر ودعاية جتارية للتعريف هبا سهال احباالت الدوريات يعترب أمر 
جد صعب  اما جيعل إمكانية احلصول عليها أمر  األدبيات الرمادية اليت ال تلقى هذا النوع من االجراءات

ر مما عليه بالشكل أكث مرا مستحسنا مع أن استغالل هذا النوع من األدبيات بطريقة إلكرتونية يكون أ،ومعقد
 .الورقي

ملوردي  IPوعملية االقتناء والطلب بالعامل الرقمي هي عملية تقنية حمضة تتكون من خالل االتصال بعناوين 
ومبجرد االقتناء ،أو أيضا توزيع وتسيري كلمات املرور،تسيري حقوق الوصول للخادم،مل املسموح هباحمطات الع

سواء من خالل احلصول على مصادر معلومات إلكرتونية املنشأ أو إجراء عملية التحويل الرقمي للمجموعات 
 .فهي تنتقل مباشرة إىل عملية الوصف املعياري للمجموعات

 ق الرقميةفهرسة الوثائ 2-0-1
  تطور المعايير الدوليةAACR2-ISBD 

                                                           
1
 Jacquesson  Alain, Rivier Alexis.-Op.cit.-p.355 
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مبعيار الوصف الدويل للوصف البيبليوغرايف مل يتوقف عن تغطية مجيع ،5424منذ أول فرتة للفريق العمل سنة 

فنجد الكتب رمزت هلا 1،اليت مشلت على الوثائق املطبوعة والسمعية البصرية ISBDفبعد طبعة ،أنواع الوثائق

 Non)ووصف ( G)أو العام واليت رمز هلا بــــ( PM)واملوسيقى املطبوعة بــــ،(S)سل بــو السال( M)بـــــ

Livres)،اختصار حتت 5499 الذي مت تطويره سنة ISBD(NBM) ، وتتجلى أمهيته يف التعريف بطرق تقنني
صف الوسائط إن و .ووصف وسائط املعلومات اجلديدة وإدراجها بالفهارس احملسبة للمكتبات اليت ظهرت بسرعة

مت استيعاهبا بسرعة ومت اتاحتها رمسيا من ،اخل...األقراص املغناطيسية،أقراص الفيديو،املادية مثل األقراص املضغوطة

اليت قامت خبلق مناطق ،MARCباملوازاة مع أشكال الفهرسة املقروءة آليا .5440سنة  ISBD(CF) خالل معيار
  .ودقيقة حول الوثائق جديدة حىت تتمكن من تضمني معلومات متخصصة

وقد مت تطوير قواعد الفهرسة العاملية ،لقد تطلب األمر العديد من السنوات قبل وضع وصف للمصادر على اخلط

وقد مت املواصلة بالتطوير موازاة مع التطور ،مبختلف أنواعها ISBD(ER) لوصف املصادر اإللكرتونية مبعيار

مث سنة ،حيث مت وضع معيار لوصف السالسل ومواقع الواب،2رتونيةاملستمر احلاصل مبصادر املعلومات اإللك
 . ISBD(CR)  معيار مت إنشاء 6006

كونت   AACR-2جند بالواليات املتحدة األمريكية اللجنة الدائمة ملراجعة القواعد،وباملوازاة مع كل هذه التطورات

نة مسؤولية التعريف بالقواعد اجلديدة ومن مهام هذه اللج( CC :DA)الوصف والوصول:جلنة الفهرسة،فريق عمل

خدمات املعلومات ،OPACواليت حتوي أيضا خدمات على اخلط مثل خدمة،لفهرسة املصادر املتاحة على اخلط

واليت تأيت مبجال MARBI  جمموعةتتابع مقرتح  (CC :DA)كما جند أن،سواء اجملانية أو اليت تستوجب الدفع
مت اتاحة قواعد الفهرسة والرتميز لإلطالع  5441ويف ديسمرب . US-MARCمبادارت متديد الرتميز ملعايري 

 .(MARBI Proposal93-4)بصيغة 

                                                           
1
 Fédération Internationale Des Associations De Bibliothécaires Et Des Bibliothèques .-  Description 

bibliographique internationale normalisée  (ISBD).-Disponible en ligne www.bnf.fr/documents/isbd_integre.pdf 

.Consulté le [10/1112] 


 ISBD(NBM)=International Standard Bibliographic Description (Non Book Material) 

 ISBD(CF)= International Standard Bibliographic Description (computer files( 

 ISBD(ER)= International Standard Bibliographic Description (Electronic Resources ) 

2
 http://www.bnf.fr/fr/professionnels/n_isbd/s.normes_isbd_presentation.html 

 ISBD (CR) = International Standard Bibliographic Description (Continuous Resources ) 
 MARBI=Machine Readable Bibliographic Information 

http://www.bnf.fr/documents/isbd_integre.pdf%20.Consulté
http://www.bnf.fr/documents/isbd_integre.pdf%20.Consulté
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  معيارMARC856 

انشاء معيار رمسي للربط بني الوصفة البيبليوغرافية ووثيقة إلكرتونية غري معرفة عرب ،من التطورات اجلديرة بالذكر
سنة  UNIMARCوكذلك من شكل  US-MARCمن شكل  112معيار املارك : شبكة إعالم آيل

لقد عمل املصممني لألنظمة اإلعالم اآليل باملكتبات .Electronic Location and Accessواملوسوم بــــ ،5441
حىت ولو .من أجل نزع جزء وعرض مباشرة املرتبطة من خالل القيام بعملية البحث OPACSلالمتداد لوظائف 

 .مت العمل لتسهيل الوصول للوثائق األولية وبطريقة معياريةولقد ،مل يكن هناك تطور تقين كبري
كذلك الطرق اإللكرتونية (العنوان اإللكرتوين أو مسار الوصول)ويعترب دور وصف موقع املصدر من خالل الشبكة 

 إن كانت هناك أكثر مشوالوالرتميز ميكن أن يكون ،اخل وبدون اي تعقيد...التحميل،اليت تتيح إمكانية اإلطالع

سرعة ،كلمة املرور:فمثال طرق الوصول يتم وصفها مبعلومات أساسية تتعلق باالتصال السليم.معلومات ضرورية

وفهرسة املصادر على اخلط تتطلب ،تايل فإن هذا املعيار يعترب جد غينالوب.اخل...مواصفات احلاسوب،التحويل
 .ص الكائناتبعض املهارات مبجال اإلعالم اآليل حىت يتم الوصف السليم للخصائ

فمعظم الوثائق املعاجلة كائناهتا عرب الواب ومن .ولكن وبشكل عام الواب يبسط وبشكل كبري خمتلف األشياء
،واملداخل األخرى هي خمتلفة أحيانا مثل مواقع برتوكول نقل 112الضروري ترميزها من خالل معيار مارك 

 .امللفات أو اختفت مثل الغوفر
 :بديل لعملية الفهرسةك  ما وراء البيانات 2-0-2

 1:لمحة تاريخية 
البدايات األوىل للتفكري يف وصف ،AACR-2و MARCو ISBDيعترب التطور الذي شهده كل من معيار 

ما وراء وخمتلف هذه املعايري كلها كانت مبجال املكتبات واملعلومات،إال أن مصطلح ،مصادر املعلومات اإللكرتونية
ا مبجال املكتبات واملعلومات رغم انه يف األصل ينتمي جملال علوم احلاسب،وقد الذي لقى اهتماما كبري  البيانات

من املوجز  5411ظهر أول استخدام هلذه الكلمة مبعىن بيانات عن بيانات يف الطبعة االوىل اليت نشرت يف عام 
 بأحرف كبرية أو بشكل METADATAاإلرشادي لدليل ناسا لتبادل الصيغ،وكان أول من وضع مصطلح 

Metadata  هو جاك إي مايرزJack E.Mayers ، وكان ذلك يف أواخر الستينات من القرن العشرين

                                                           
 .11-16.ص-.6001ك فهد الوطنية،مكتبة املل:الرياض-.أساسيات ما وراء البيانات الختصاصي املكتبات واملعلومات-.بريسيال كابلن؛ ترمجة فرحات هاشم  1
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مت استخدام املصطلح من طرف إحدى الشركات اليت تقدم برجميات وخدمات  5412ويف عام ،امليالدي

 .وبصفتها عالمة جتارية هلذه الشركة،متخصصة يف الطب والرعاية الصحية
عندما تكتب على هذا النحو فهي تشري إىل املنتجات احلالية واملستقبلية هلذه  « metadata »لذا فكلمة 

أو ،أما املعاين األكثر عمومية هلذه الكلمة فينبغي أن تتمثل بكتابتها إما يف مقطعني يفصل بينها إما مبسافة،الشركة
 .تكتب يف مقطعني يفصل بينهما بشرطة قصرية

شرين املاضي مت استخدام املصطلح مبعىن املعلومات الضرورية اليت تيسر على ومع أوائل التسعينات من القرن الع
االنسان اإلفادة من ملفات احلاسب،ومع زيادة انتشار االنرتنت و الوب مت استخدام املصطلح يستخدم يف وصف  

 إىل جمال 5441كيانات املعلومات الرقمية املتاحة على الشبكة،مث دخل املصطلح بعد ذلك يف حدود 
مع استحداث جمموعة من عناصر ماوراء البيانات األساسية ،املصطلحات العلمية املتداولة يف علم املكتبات

واليت  ( الوب)حيث كان القائمون على تنظيم أول ورشة لدبلن كور أعضاء نشطني يف احتاد الشبكة العاملية ،لدبلن

وقد كانت هذه املبادرة مبثابة منطقة تفاعل ،كانت هي األخرى يف بداياهتا لتطوير أنشطتها مبجال شبكة الوب
 .       بني جمتمع املكتبات وجمتمع الوب

  ماوراء البياناتمفهوم 
"  meta data"أوهلما :وهي األخرى تكتب بشكلني ،METADATAيعترب مصطلح امليتاداتا نقحرة ملصطلح

ت علوم احلاسب واليت تقابل يف سياق مصطلحا" meta"وهي مبعناها أن ،"meta-data"أو بالشكل الثاين 

ولكن عند ،ومنه فهي كلمة مركبة هلا داللتها الواضحة" عن"واليت تعين باللغة العربية " about"املفردة االجنليزية 

األمر الذي أكثر من اجلهود ،غري مستصاغ االذي يعترب مرادف" بيانات عن بيانات"ترمجتها إىل العربية مبصطلح 

وجراء احملاوالت العديدة إلجياد ترمجة أو بديل للمصطلح مت ،ح وتناوله كموضوع واالهتمام بهاحملاولة لرتمجة املصطل

بيانات ،بيانات البيانات،ما بعد البيانات،ماوراء البيانات:متثلت فيمايلي،اخلروج بثالث عشر ترمجة عربية له

مافوق ،نات الفارقةالبيا،واصفات البيانات،وصائف البيانات،الوصف املدجمة يف صفحات االنرتنيت

ميتاداتا،قد قام هاشم فرحات يف ترمجته ،ميتاديتا،بيانات عن البيانات،البيانات اخللفية،البيانات الواصفة،البيانات
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بإضافة ثالثة مصطلحات أخرى كرتمجة "أساسيات ما وراء البيانات الختصاصي املكتبات واملعلومات"للكتاب 
 1.البيانات املتعدية،بيانات الوصف اخلفية،اخلفية أو املخفية لبياناتما وراء ا:باملعىن ملصطلح امليتاداتا

حيث جند العديد من التعاريف واليت نذكر البعض منها ،اجلهود أيضا للتعريف مبفهوم امليتاداتا توقد تعدد
 :فيمايلي

انات هي معلومات امليتاداتا أو ما وراء البي 2:حسب موسوعة الشامي ملصطلحات املكتبات واملعلومات واألرشيف
  املعلومات  مصادر  مهمتها وصف و ايضاح وتسهيل اسرتجاع( يعين مبنية وفق نظام معني)هيكلية 

information resources  بيانات عن "أو "واصفات البيانات"  ويطلق عليها. واستخدامها وتنظيمها
 ف مجاعات املتخصصني يفوخيتلف استخدام هذا اللفظ باختال".معلومات عن املعلومات "أو"البيانات

اآللة،بينما  ففي بعض التخصصات،يستخدم لإلشارة إىل املعلومات اليت ميكن أن تفهمها. التخصصات املختلفة
ويف جمال . electronic resources  يستخدمه البعض ليعين فقط التسجيالت اليت تصف املصادر اإللكرتونية

شارة إىل أي نظام رمسي خاص بوصف املصادر اإللكرتونية املطبقة عادة لإل ما وراء البياناتاملكتبات،تستخدم 
فالفهرسة التقليدية باملكتبات هي يف الواقع شكل . أو غري رقمي object Digital  (إلكرتوين)على أي كائن رقمي 
 . من أشكال امليتاداتا

مات مطورة ومهيكلة معلو "فقد عرفت امليتاداتا على أهنا  6009سنة   3NISOوحسب تقرير الذي وضعته 
واالستخدام أو تقوم بإدارة مصادر ،أو جتعل كل ذلك أكثر سهولة لالسرتجاع،تصف وتشرح وحتدد املواقع

 .املعلومات وغالبا ما تسمى بيانات عن بيانات أو معلومات عن معلومات
 معلومات ميكن فبعضهم يستخدمه لإلشارة إىل،ويستخدم هذا التعبري بشكل خمتلف لدى فئات خمتلفة من الناس

أما مبجال املكتبات فهو ،بينما يستخدمه آخرون فقط للسجالت اليت تصف املصادر اإللكرتونية،فهمها آليا
استخدام أي خطط رمسية لوصف مصدر والتطبيق على أي نوع من املواضيع سواء كانت رقمية أو غري 

                                                           
 .11.ص-.املرجع نفسه-.كابلن، نبريسيلا  1
 متاحة على اخلط املباشر-. Library Information and Archival Terminolgy=واألرشيف موسوعة مصطلحات املكتبات واملعلومات 2

http://www.elshami.com/   
3
 Institute of museum and library services.-Understanding metadata 2004.-Disponible en ligne 

http://www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf. Consulté le [10/02/12] 

  http://informatics.gov.saمتاح على اخلط املباشر _.فهم ما وراء البيانات-.العريشي جربيل بن حسن:وقد مت ترمجته من طرف

http://www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf
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،وجمموعة  21وكذلك فإن مارك . امليتاداتالفهرسة التقليدية باملكتبات هي يف الواقع شكل من أشكال ،ارقمية
هي معايري ميتاداتا يف جمال الفهرسة  (AACR2) القواعد املستخدمة معه ، مثل قواعد الفهرسة األجنلو أمريكية

أنشئت لوصف أنواع األوعية املوجودة يف أشكال نصية ، مبا فيها الكتب  ا وراء البياناتوهنالك أيضًا نظم مل
رشيفات واألعـمـال الفنية واملواد التعليمية والتدريبية وجمموعة األئـق اإللكرتونية ورسائل البحث يف والوثـا ةشور نامل

 .البيانات العلمية
إن هذا املصطلح يشري إىل خمتلف البيانات اليت " IFLAومن أوائل التعريفات جند التعريف الذي وضعته منظمة

 "حتديد أماكنها،ووصفها،والتعريف هبا،لكرتونية عرب الشبكةميكن أن تساعد على التحقق من هوية املصادر اإل
أن امليتاداتا هي عبارة عن بشكل عام البيانات من أجل إعطاء " Catherine Lupoviciوحسب تعريف 

 1"معلومات حول مصادر املعلومات اإللكرتونية
ظيم وتقاسم اجملموعات و فإن ما وراء البيانات باملكتبات الرقمية تسمح بتصنيف وتن Greenberg2 وحسب

 .املوارد الرقمية،وهي متوفرة يف العديد من الصيغ واملعايري
 "أو كيان تتوافر له مقومات الوثيقة،كيان وثائقي"اليت عرفتها على أهنا   5441وحسب ورشة دبلن كور عام 

  3ما وراء البياناتأنواع 
تشري ،تسعة هلا حيث تتنوع بني ثالث فئات أساسيةأدى االستخدام الشاسع ملا وراء البيانات إىل وجود أرضية م

والغرض منها أكثر من اشارهتا إىل القيم الكبرية اليت تتسم هبا  ملا وراء البياناتإىل مدى االستخدامات الوظيفية 
 ملا وراء البياناتو نذكر ثالث أنواع ،ذلك أن خمتلف ما وراء البيانات هي هتدف للوصف األشياء،عناصر امليتاداتا

 :يلي فيما
 :الوصفية ما وراء البيانات - أ

                                                           
1
Chaumier Jacques.- Document et Numérisation : Enjeux Techniques, Économiques, Culturels et Sociaux.- 

Paris: ABDS, 2006.-p46  

2 Khoo Michael, Hall Catherine.- Managing metadata: Networks of practice, 

Technological frames,  and metadata work in a Digital library.- Information and Organization,N.23.2013.- 

Disponible en ligne http://www.sciencedirect.com.www.sndl1.arn.dz/science/article/pii/S1471772713000043  

.Consulté le [10/06/13] 

  

3
 .91.ص-.السابقاملرجع -.كابلن، نبريسيلا 

http://www.sciencedirect.com.www.sndl1.arn.dz/science/article/pii/S1471772713000043
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والتعريف هبا أي كيفية التمييز بني ،هي اليت تساند عمليات استكشاف مصادر املعلومات أي كيفية اجيادها

كما ميكن استخدامها يف عمليات ،واختيارها أي كيفية حتديد أن مصدرا يوائم االحتياجات،املصادر املتشاهبة

واالقتناء أي احلصول على نسخة من مصدر ،لعمل الواحد مع بعضها البعضالتجميع أي جتميع كل نسخ ا
 . املعلومات أو الوصول إليها

من أمهها التقييم والذي قد يكون ،الوصفية ملا وراء البياناتوهنالك وظائف أخرى تدخل ضمن النطاق الواسع 

ات بني املصدر املوصوف وجمموعة من باإلضافة إىل عملية الربط اليت تعرب عن العالق،تقييما ذاتيا أو سرديا

فقد يربط املصدر املوصوف بطبعاته السابقة أو ،وال يوجد عدد حمدد من العالقات احملتملة،املصادر األخرى

وغريها من العالقات املمكنة سواء مبجال الكتب ...أو حىت بإصدارات أخرى للمؤلف نفسه،الالحقة أو برتمجاته
 .نواع مصادر املعلوماتأو الدوريات أو بأي نوع من أ

وما يساعد على أداء خمتلف هذه الوظائف هو مرونة املصادر وإمكانية استخدام تقنية الروابط الفائقة والفعالة من 
 .ونتيجة تكاثر صيغ مصادر املعلومات وإصدارهتا املتنوعة بالبيئة الرقمية من ناحية أخرى،جهة

 اإلدارية    ا وراء البياناتم - ب
ومن مث تتضمن هذه الفئة معلومات عن الوقت الذي ،علومات هتدف إىل تسهيل إدارة املصادرهي عبارة عن م

وطرق ،والشخص املسئول عن ضبط إتاحته أو الوصول إليه،والكيفية اليت أنشئ هبا،أنشئ فيه الكيان الرقمي

وعلى ،تاحته أو الوصول إليهوالقيود املفروضة على إ،وباإلضافة إىل بيان العمليات املعاجلة اليت أجريت عليه،حفظه
 .اإلفادة منه أو استخدامه

 :وميكن تقسيم هذا النوع إىل فئات فرعية ميكن ذكر أمهها
 إدارة احلقوق ا وراء البياناتم 
 احلفظ ا وراء البياناتم 
 الفنية ما وراء البيانات 

وتبقى ،هداف من خالل تسميتهااملتعلقة بإدارة احلقوق واحلفظ واضحة األ ما وراء البياناتمن  انوإذا كان النوع

وغالبا ما تتم على مستوى عال مثل ،الفنية فرتتكز وظيفتها على توثيق خصائص امللفات الرقمية ما وراء البيانات

الفنية تعد أحد املكونات  ما وراء البياناتوعليه فإن ، TIFFالكيفية اليت جيزأ هبا أحد امللفات املكتوبة يف صيغة 
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حيث ال ميكن إعادة بناء تلك امللفات أو حتويلها إىل أشكال أو صيغ أخرى إال ،احلفظ لبياناتملا وراء ااهلامة 
 1.بعد معرفة اخلصائص املادية التفصيلية عن تلك امللف

 التركيبية أو البنائية   ما وراء البيانات - ت
فالكتاب مثال ،عضها مع بعضوميكن النظر إليها وكأهنا املادة الصمغية اليت تعمل على متاسك الكيانات الرقمية ب

وهنا تكمن وظيفة ،وكل فصل حيتوي على جمموعة من الصفحات ميثلها ملف رقمي منفصل،حيتوي على فصول

وبني الصفحات ،امليتاداتا الرتكيبية أو البنائية يف تسجيل الروابط بني امللفات والصفحات املادية من ناحية

 .اب ككل من ناحية ثالثةالكتو وبني الفصول ،والفصول من ناحية ثانية

وتوظيفها كذلك يف ،وهبذا املنطق فإن برجميات العرض تستخدم هذا النوع من امليتاداتا لعرض قوائم احملتويات

كما أهنا متكن من ربط ،أو تقليب الصفحات لألمام أو إىل اخللف،عمليات االنتقال املباشرة إىل فصل معني

وضبط تزامن صوت املعلق مع ،على ربط النص املكتوب بالصوت كما أهنا تعمل،مكونات الوسائط املتعددة

كما أنه توثق طريقة ترتيب عناصر البيانات والصيغ اليت ينبغي ان تظهر هبا يف جمموعات البيانات ،النص املكتوب

ن الفرق إال أ،وإن كان هناك قاسم مشرتك بني امليتاداتا الرتكيبية والوصفية يف بعض اجلوانب،العددية أو االحصائية
 . اجلوهري بينهما ان امليتاداتا الرتكيبية هي موجهة عموما لعمليات املعاجلة اليت تقوم هبا احلاسبات

 2أهمية و وظائف الميتاداتا 
باإلضافة إىل ،إن استخدام امليتاداتا كبديل لعملية الفهرسة هو هبدف تسهيل اكتشاف املعلومات ذات الصلة

يادة على أهنا متكن من اكتشاف املصدر فهي تساعد أيضا على تنظيم مصادر فز ،اكتشاف املعلومات ذات الصلة

 .ودعم عمليات احلفظ واألرشفة،والتعريف الرقمي،كما اهنا تسهل قابلية التشغيل املتبادل،املعلومات اإللكرتونية
 :وميكن استخالص أمهية امليتاداتا من خالل إمكانياهتا على أداء الوظائف التالية

 :شاف المصدروظيفة اكت - أ
 :تعمل ما وراء البيانات على خدمة نفس الوظائف اليت تقوم هبا الفهرسة يف جمال اكتشاف املصدر من خالل

 اتاحة الفرصة الكتشاف املصادر بواسطة معايري متاحة. 
 تشخيص وحتديد املصادر. 

                                                           
1
 .951.ص-.املرجع نفسه-.كابلن، نبريسيلا 

2
 National Information Standards Organization (NISO).-Op.Cit 
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 اجلمع بني املصادر املتشاهبة. 
 التفريق بني املصادر املختلفة. 
  املواقعتوفري معلومات عن    . 
 :تنظيم المصادر اإللكترونية - ب

يف ظل النمو الالمتناهي للمصادر املعلومات املتاحة عرب الواب،لذا فتجمع املواقع أو املداخل تعد مفيدة بشكل 
وميكن بناء مثل هذه القوائم  .متزايد يف تنظيم أدوات ربط املصادر املبنية على مجهور القراء أو على املوضوع

ساكنة على الويب مع أمساء ومواقع املصادر املرمزة يف صيغة لغة هتيئة النصوص الفائقة،وعلى كصفحات شبكة 
أية حال ميكن بناء هذه الشبكات بشكل ديناميكي من وراء البيانات املخزنة بقواعد البيانات وميكن استخدام 

 .آلية لتطبيقات شبكة الويبأدوات متنوعة من الربجميات الستخالص وإعادة تشكيل املعلومات بطريقة ذاتية 
 :قابلية التشغيل المتبادل - ت

إن ،يتيح وصف املصدر مع ما وراء البيانات لفهم العنصر البشري واآليل بطرق ترتقي بالقابلية للتشغيل املتبادل
قابلية التشغيل املتبادل هي قدرة األنظمة املتعددة مع أجهزة احلاسب اآليل وبراجمها املختلفة وبنية 

وواجهات التعامل من أجل تبادل البيانات بأقل خسارة ممكنة من احملتوى والفعاليات ،تالبيانا

واملمرات بني ،وباستخدام خطط ما وراء البيانات احملددة ميكن البحث يف بروتوكوالت النقل املشرتكة،الوظيفية
 .اخلطط واملصادر عرب شبكة العمل بطرق أكثر اتصاال والتحاما

إن برتوكول .حبث نظام التهجني وجين مثرة ما وراء البيانات:ل إىل فهم التشغيل املتبادل مهاهنالك طريقتان للوصو 
Z39.50إن منفذي مواصفة .هو الشائع االستخدام لبحث نظام التهجنيZ39.50  ال يشاركون يف ما وراء

 .ولكنهم يرمسون خرائط قدرهتم البحثية وفقا جملموعة مشرتكة من خصائص البحث،البيانات
هنالك سبيل فهم معاكس تبنته مبادرة األرشيف املفتوح جلميع القائمني على تزويد البيانات لرتمجة ما خيصهم و 

ومن مث يقوم من يوفر خدمات ،من وراء البيانات إىل جمموعة مشرتكة من العناصر وتعريض ذلك حلصد مثراته

ومن مث يقوم من يوفر ،يض ذلك حلصد مثراتهوتعر ،البحث جبمع ما وراء البيانات إىل جمموعة مشرتكة من العناصر
خدمات البحث جبمع ما وراء البيانات إىل كشاف مركزي متوافق األجزاء إلتاحة الفرصة إىل عملية حبث ختزين 

 .متقاطع لتصميمات شكل ما وراء البيانات تستخدم من قبل وسائل حتزين مشرتكة
 الوصف الرقمي - ث
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ر مثل إعداد معيارية لوصف متفرد لعمل أو كائن تشري إليه ما وراء تشمل معظم خطط ما وراء البيانات عناص
أو ،URLواحملدد املوحد ملواقع املصادر،وميكن كذلك وصف موقع كائن رقمي أيضا باستخدام امللف،البيانات

وتفضل .DOIأو حمدد الكائن الرقمي  PURLبعض عوامل الوصف املستمرة مثل احملدد املوحد ملوقع املصدر 
 URLالتحديد املستمرة ألن مواقع الكائنات غالبا ما تتغري مما جيعل احملدد املوحد ملوقع املصدرعوامل 

ال أساس له من الصحة وباإلضافة إىل العناصر احلقيقة الواقعية اليت تشري ( ما وراء البياناتومن مث سجل )املعياري
ت متيز أحد املواضيع عن موضوع آخر من أجل إىل املوضع فيمكن جتميع امليتاداتا لتعمل كمجموعة حتديد بيانا

 .إضفاء الطابع الرمسي
 عملية األرشفة والحفظ - ج

خصوصا يف ظل القلق املتزايد حول عدم دميومة ،ترتكز معظم جهود امليتاداتا حول اكتشاف املصادر املبتكرة حديثا

خصوصا يف ظل التغري ،ضة للتلفوهذا بالنظر هلشاشة املصادر الرقمية معر ،املصادر الرقمية على املدى البعيد

ومن احللول املمكن طرحها هبذا الصدد هو ترحيل ،والتطور الالمتناهي للتجهيزات والربجميات والتطبيقات
     .1(التهجري)والطبعات املستقبلية  تصميمات الشكل من النسخ والطبعات القدمية إىل النسخ

 :2اناتما وراء البيمبادئ توجيهية لالختيار معيار  2-0-3
إن قيام مشروع مكتبة رقمية يعمل على التحويل الرقمي للمواد،يضع العديد من التحديات أمام مؤسسات 
املعلومات،فهي جمربة بالوصف الدقيق والسليم للمجموعات الرقمية حىت تضمن اسرتجاعها على أحسن وجه هذا 

هذا من جهة،وتعدد معايري امليتاداتا وتعدد  اتما وراء البياناألمر الذي ميكن أن تكفله استخدام وتطبيق معايري 
األمر الذي يوجب وضع سياسة حمددة الختيار واحد من هذه ،جمالهتا واستخداماهتا وخصائصها من جهة أخرى

وضعت ستة قواعد ال بد من االلتزام هبا اثناء اختيار اي معيار من  NISOوهبذا الصدد جند منظمة ،املعايري

 :وجزها مبايليون،معايري امليتاداتا

 مستخدمي ،حيث البد أن تكون بطريقة توائم مواد اجملموعات،امليتاداتا اجليدة هي اليت توافق جمموعة من املعايري

واحدة من اخلطوات األوىل كإسرتاتيجية لتنفيذ معايري ،واالستخدامات احلالية و املستقبلية للمجموعات،اجملموعات

معرفة ،امليتاداتا -أو جمموعة من معايري–تكون حتليل وتعريف أنسب معيار ال بد أن ،امليتادتا لوصف اجملموعات

                                                           
1
 National Information Standards Organization (NISO).-Ibid 

2
 National Information Standards Organization (NISO).- Ibid 



 مفاهيمي مدخل:الرقمية المكتبات:الثاني الفصل

 

 
113 

حيث ال بد أن ،ومصطلحات املكانز املطورة ألجل وصف جمموعات معينة ونوع املواد ما وراء البياناتخطط 

ففي  ياناتما وراء البهذا كله نظرا للتعدد معايري ،حىت يتم اختيار األنسب للتنفيذ،تعىن بدراسة دقيقة ومتخصصة

 6001سنة P.Cablenملؤلفه ،" The book Metadata Fundamentals for All Librarians "كتاب

االمر الذي يفرض عملية االختيار اليت تكون على أساس نوع ،ا وراء البياناتمعيار مل 10مت حصر اين 

وغريها من ...تشغيلقابلة ال،طبيعة االستخدامات،مستوى خربة فريق العمل،مستوى املصادر،اجملموعات

 .وهنا ميكن التوجه إىل اختيار تطبيق أكثر من معيار بطريقة متوازية وهذا من أجل حتقيق التكامل،االعتبارات

 فبما أن جمال التعليم والتعلم شغلوا حيز كبري بالبيئة ،اجليدة هي اليت تدعم قابلية التشغيل املتبادل ما وراء البيانات

مبثابة حتدي للعثور على املصادر املوزعة مبؤسسات املعلومات سواء مكتبات أو األمر الذي يكون ،الرقمية

لدعم قابلية التشغيل املتبادل ملختلف  ما وراء البياناتوهلذا كان لزاما على املؤسسات تصميم نظم ،إخل..أرشيفات
وتتجاوز احلدود اليت حيث ال بد أن تكون متماسكة ذات مغزى ميكن استخدامها يف سياق عام . األنظمة املوزعة
ووضع االفرتاضات حول سياق مصدر ،مبعىن أنه جيب أن تتضمن خمتلف املعلومات حول الكائن،أنشئت ألجلها

 .يتم الوصول إليه حمليا ومل يعد صاحلا يف بيئة أوسع كشبكة االنرتنيت
 كائنات وربط الكائنات ذات اجليدة هي اليت تستخدم للتحكم ومراقبة ومعايري احملتوى لوصف ال ما وراء البيانات

فال بد ان تكون وصف توزيع الكائنات بطريقة معيارية وباستخدام مصطلحات حمكمة بالقدر ،الصلة

حيث أن خمتلف هذه الكائنات ...عناوين األعمال،أمساء األماكن،وهي ال تنحصر يف أمساء األشخاص.املستطاع،

مواضيع وأنواع املصطلحات حمكمة من خالل قوائم ،ةال بد من تشكيلها وفق معايري قواعد الفهرسة الوصفي

كل هذه االنواع كشكل من أشكال املفردات اخلاضعة للرقابة واليت تصف موارد ،خطط التصنيف،وموسوعات
 .ذات صلة يف بنية هرمية

 ن حيث ال بد أ،استخدام الكائنات الرقمية ليت تورد بيان واضح للظروف وشروطاجليدة هي ا ما وراء البيانات

وهل ،تكون امليتاداتا حتوي على عناصر متكن من تبيان وضعية الكائنات الرقمية من ناحية حقوق امللكية الفكرية

فاملستخدمني ال بد أن يكونوا على علم ،هي قيود االستخدام و ما،استخداماهتا هي ضمن االطار العام أم حممية

ويف ،ليت ختصص جزء لتوضيح ووضع خمتلف هذه املعلوماتوالعديد من معايري امليتاداتا ا.حبدود وقيود االستخدام
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هي جمال جد متطور  ما وراء البياناتوحقوق .حالة عدم وجود هذا اجلانب فال بد من اعتماده من معايري أخرى
 .  XMLويعرب عنها بــــ

 فما وراء ،موعاتواحلفاظ على الكائنات يف اجمل،اجليدة هي تضمن اإلدارة على املدى الطويل ما وراء البيانات

وهي تتضمن معلومات مثل مىت وكيف مت انشاء ،اإلدارية هي معلومات جمهزة لتسهيل إدارة املصادر البيانات

احلفظ هي نوع  ما وراء البياناتالتقنية و ما وراء البيانات اخل و ...قيود االستخدام ،املسئول عن انشائه،الكائنات

اخلصائص ،احلجم،أن امليتاداتا تصف امللف الرقمي من ناحية الشكلحيث ،اإلدارية ما وراء البيانات من انواع

أو إعادة بناء ملف ،التقنية ضرورية لتأكيد بقاء استخدام ملختلف الكائنات فما وراء البياناتلذا .اخل...املماثلة

حتوي  وهي،احلفظ فهي اليت تضمن دميومة على املدى البعيد للكائنات الرقمية ما وراء البياناتأما .تالف

احلفظ ،العمليات،وسياق العالقات،معلومات مفصلة أكثر من امليتاداتا التقنية من ناحية العالقات بني الكائنات

 .       كما أهنا جيب أن توافق جمموعات العمل وإدارة املؤسسات األرشيفية،والوضعية
  الكائنات بنوعية جيدة،وتتسم اجليدة هي الكائنات نفسها،وبتايل ال بد أن تكون  ما وراء البياناتسجالت

بالصحة والتحكم،واألرشفة،والتعريف املوحد،حيث امليتاداتا حتمل معلومات اليت تربهن على األصل،سالمة،وحتكم 
أو  ختزين معلومات حوهلا  META-metadataالكائن،باإلضافة إىل التحكم يف امليتاداتا يف حد ذاهتا من خالل 

معلومات حول املؤسسة املنشئة،واملعايري اجلودة اليت ميكن استخدامها  حبد ذاهتا،واليت ال بد أن حتوي
إلنشائها،كما أنه ال بد على املؤسسة توفري معلومات متكن املستخدمني من تقييم صحة امليتاداتا 

 .  1وحتديد املعايري املستخدمة( آليا أو يدويا)وتصف طريقة االنشاء اليت ميكن أن تكون ،الوصفية
هناك التطبيق السليم ملا وراء البيانات،فال بد أن تكون يف سياق مشروع من حيث توفر وحىت يكون 

 :2املهارات،والبنية التحتية التقنية،واألدوات،ومير تنفيذ معايري ما وراء البيانات باملراحل التالية
 حتليل متطلبات ما وراء البيانات. 
 اعتماد خمططات ما وراء البيانات. 
  اء البياناتانشاء حمتوى ما ور. 

                                                           

 XML= eXtensible Markup Language 

1
 National Information Standards Organization (NISO).-Op.Cit. 

2
 Ma  Jin.- Managing metadata for digital projects.- Libr.Coll.Acq.&Tech.Serv.30 ,2006.- Disponible en ligne 

http://www.sciencedirect.com.www.sndl1.arn.dz/science/article/pii/S1464905506000315.Consulté le 

[05/11/12] 

http://www.sciencedirect.com.www.sndl1.arn.dz/science/article/pii/S1464905506000315%20.Consulté
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 االتاحة التسليم و. 
 تقييم ملا وراء البيانات. 
 حفظ وصيانة ما وراء البيانات. 

 :خالصة الفصل
ومن خالل كل ما تقدم،نلتمس أن املكتبات الرقمية هي عبارة عن املقابل الرقمي للمكتبة التقليدية سواء من 

 تايل هي عبارة عن مؤسسة قائمة حبد ذاهتا الوبحيث تشكيل الرصيد الرقمي أو املعاجلة الفنية أو حىت اخلدمات،
تقوم على توفري متطلبات تكون مبثابة البنية التحتية هلا،هذه املتطلبات تتنوع بني املوارد البشرية إىل التجهيزات إىل 

 املنطقي ستلزم التفكرياملوارد املالية،باإلضافة إىل املتطلبات املتعلقة بقضايا حقوق امللكية الفكرية،األمر الذي ي
من خالل جيل املكتبات حيث أن انتقال املكتبات إىل البيئة الرقمية والعقالين حىت حيقق االستثمار املطلوب منها،

الرقمية يضع املؤسسة أمام حتمية التخطيط للمشروع لضمان اإلدارة اجليدة وحتقيق األهداف املطلوبة،حيث أن 
مسبق لضمان االختاذ املباشر،فاملكتبات الرقمية ال تأيت من جمرد قرار  توفري املتطلبات احملددة سابقا يستلزم تفكري

عشوائي بل تستلزم دراسة مسبقة وهذا ما سيتم تناوله من خالل الفصل املوايل،اين سيتم التعرض ألهم مراحل 
 مشروع مكتبة رقمية مبؤسسات معلومات
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 :تمهيد

أمام مؤسسات املعلومات،هذا التحدي يستلزم وجود  احتدي ان االجتاه لالستثمار يف جمال تقنيات املعلومات يعترب
اسرتاتيجية حمددة املعامل قبل اخلوض فيها،حيث ال ميكن املراهنة بأموال طائلة يف مقابل غياب سياسة حتدد األهداف 
املرجوة أو نقطة النهاية للعمل،حيث يف غياب هذه النقاط ستجد مؤسسات املعلومات على اختالف أنواعها نفسها 

حتياجات املستفيدين،أو حقوق الم بعملية النسخ الرقمي دون أي فائدة تذكر،هذا خصوصا يف ظل غياب دراسة تقو 
امللكية الفكرية،كما ميكن أن جتد نفسها عاجزة عن املواصلة يف العمل يف ظل غياب دراسة البنية التحتية للمشروع 

أمهية وضع املكتبات الرقمية كمشروع وليس كتقنية فحسب  سواء من الناحية البشرية أو املالية أو املادية،وهنا تربز
  .داخل مؤسسة

 :مفاهيم أساسية 3-1

 :قبل اخلوض يف احلديث حول خطوات مشروع مكتبة رقمية،ال بد أوال من حتديد املفاهيم األساسية

 1: مفهوم مصطلح مشروع 3-1-1

معني بطريقة خاصة،وبشكل خاص عند احلديث يعرف املشروع على أنه جمموعة من األنشطة املنجزة لتحقيق هدف 
على حتقيقه بإمكانيات معينة،ويف مدة  املؤسسة فيجب أن يكون هناك هدف تعمل" العمل يف إطار مشروع"حول 

ومن خالل الشكل التايل سيتم توضيح وحتديد القيم املكونة للمشروع حيث ويف حالة احلفاظ على .زمنية حمددة
كل قيمة،حيث أن األهداف ال بد أن حتدد وفق اإلمكانيات املتاحة   مي حركات وتقدشكل املثلث ال بد من تساو 

 :2سواء البشرية أو املادية،باإلضافة إىل توفري املدة الزمنية الكافية

 األهداف                                                     
 
 

 الزمن                         اإلمكانيات                                        
 .يبني مثلث املشروع:-90-شكل رقم

                                                           
1
 Joseph, Greene.- Project management and institutional repositories : a case study 

at University College Dublin Library .- Review of Academic Librarianship,2010.- Disponible sur 

http://dx.doi.org/10.1080/13614533.2010.509994 . Consulté le [30/11/12] 

2
 Morley, Chantal.- Management d’un projet système d’information.- Paris : Dunod, 2004.- p.6 
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عمليات فريدة،يتكون من جمموعة النشاطات املنسقة  املشروع عبارة عن"3002سنة    ISO1006وحسب 
واحملكمة مع حتديد تاريخ البداية والنهاية،واختاذها من أجل حتقيق أهداف وفق إمكانيات معينة مثل حتديات الوقت 

 ."والتكلفة واملوارد

 ."املؤسسات بصفة دورية تقرر احلصول على منتج او خدمة فريدة"  PMBOKدليل PMI وحسب

جمموعة من األنشطة احملققة من أجل الوصول إىل هدف معني،يف  املشروع هو "AFNORو AFITEP  وحسب
إطار مهمة خاصة،ومن أجل حتقيقها ال جيب االكتفاء بتحديد تاريخ البداية فحسب بل ال بد من حتديد تاريخ 

 ."اإلهناء

الوقت،اإلمكانيات )هذه القيم الثالث من خالل املفاهيم السابقة نالحظ ورود القيم الثالث للمشروع،وبتايل
 .لتأسيس ألي مشروعلتشكل الدعامات األساسية ( واألهداف

 :ماهية إدارة مشروع 3-1-2

خارج مفهوم إدارة املشروع،والتقنيات املمكن تطبيقها ألي مشروع يبتدئ من مهمة بسيطة تقريبا،فإن أي مشروع 
 . يتطلب تطبيق فن وعلم إدارة املشاريع

على أنه فن توجيه وتنسيق  جمال إدارة املشاريع ميكن حتديدهفإن "  PMI امعهد إدارة املشاريع يف ماليزيحسب 
املوارد البشرية واملادية طوال حياة املشروع باستخدام تقنية اإلدارة احلديثة،لتحقيق أهداف حمددة سلفا من النطاق 

 1.والتكلفة،والوقت واجلودة،ورضا املشاركني

تابعة والتحكم يف كل جوانب املشروع،و املفإن مفهوم إدارة املشروع يشمل التخطيط،والتنظيم،و IPMA وحسب
من أجل ضمان حتقيق األهداف وفق االمكانات احملددة سواء من ناحية الوقت أو تفعيل جلميع املشاركني يف املشروع،

 .عالتكلفة أو األداء،وهذا يشمل مهام اإلدارة األساسية ألداء املشرو 

                                                           

 AFITEP=Association Francophone de Management de projet 

 PMI= Project Management Institute 

1
 Alias, Zarina . Baharum, Zarita Ahmad@ . Md Idris, Muhammad Fahmi.- Project Management towards Best 

Practice.- Procedia - Social and Behavioral Sciences,2012 Disponible sur www.sciencedirect.com. Consulté le 

[30/12/12] 

 IPMA= International Project Management Association. 

http://www.afitep.org/afitep
http://fr.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute
http://www.sciencedirect.com/
http://www.google.ae/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fipma.ch%2F&ei=aTp5Uq_MN6Wg7Aax8YGYCA&usg=AFQjCNEP22tJB3zoY7ajarksucsTtu6RLA&bvm=bv.55980276,d.bGE&cad=rja
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فإن إدارة املشاريع جمموعة من األنشطة اليت تسمح بقيادة أي عملية مهما كان AFITEPو  AFNORوحسب 
نوعها حىت هنايتها،وتشمل أنشطة إدارة املشروع مهام إدارة وتسيري والتحكم،والقيادة،هذه املهام ميكن ضماهنا من 

 .أصحاب املصلحة يف املشروعطرف شخص واحد أو أكثر،الذين ينتمون إىل وحدة أو أكثر من 

 1:وميكن حتديد املهام األساسية بإدارة املشاريع من خالل الشكل التايل
 

 تحليل                                        تنظيم                          
 

 انتاج                         
 

 قيادة                         
 .يبين المهام األساسية في إدارة المشاريع - 10  -شكل رقم 

ويشمل التحليل عملية حتديد النهج الذي سيتم اعتماده لتحقيق األهداف،حيث ال بد من دراسة خصائص املشروع  
وسياقه،واألخطار املتوقعة،أما التنظيم فيشمل حتديد العوائق لتحقيق التسلسل بني املهام واجلدول الزمين احملدد،كما أن 

 متابعةالتنظيم يشمل تشكيل فريق عمل،ووضع جدول زمين،العالقات مع الشركاء وغريها،أما القيادة فهي تشمل 
،سواء من الناحية الكمية أو النوعية،وحتليل ومعاجلة اخلالفات مع التوقعات،كما تشمل إدارة الفرق تقدم املشروع

   . وتسيري الصراعات داخل الفريق

 :إدارة مشروع بمؤسسات المعلومات ماهية 3-1-3

هتدف  مؤسسات املعلومات إىل تقدمي معلومات منظمة ومهيكلة وفق معايري معرتف هبا،إال أنه ومع التطور الذي 
شهده قطاع املعلومات من جهة،والتطور الذي شهده نظام اإلعالم اآليل من جتهيزات وبرجميات وتطبيقات،واليت 

ت باإلضافة إىل اثبات جدواها بأنظمة املعلومات يف بناء بنية حتتية متينة وتعزيز انعكست على أشكال املعلوما
 2:العالقة بني نظام معلومات ونظام اإلعالم اآليلدورها،ومن خالل الشكل التايل سيتم توضيح 

 

                                                           
1
 Morley,Chantal,op.cit.- p.9 

2
 Morley,Chantal,Ibid.- p.13 
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 نظام معلومات                                               

 المعلومات                                                              الفاعلون            
 العمليات                                                 

 
 

 يسمح                                                                           يعتمد على
                                        

 نظام اإلعالم اآللي                                             
 التجهيزات                                                           البرمجيات          

 تطبيقي                                             
 

 .بني العالقة القائمة بني نظام معلومات ونظام اإلعالم اآليلي -11  -شكل رقم 

وجمال املعلومات،حيث أن االجتاه لتطبيق تقنيات ومن خالل الشكل يتضح العالقة القائمة بني جمال اإلعالم اآليل 
اإلعالم اآليل يسمح بقيام نظام معلومات متكامل،األمر الذي يضعه يف إطار العمل كمشروع ميتلك العديد من 

 .اجلوانب اليت تستلزم الدراسة

 :مراحل إدارة المشاريع بالمكتبات الرقمية 3-2

إن التوجه لوضع أسس مكتبة رقمية ال بد أن يكون وفق اسرتاتيجية حمددة،وعدم االرجتال يف اي مرحلة ومن أهم 
 :املراحل اليت جيب أن مير هبا مشروع مكتبة رقمية نوردها فيمايلي
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 :التأسيس لمشروع مكتبة رقمية 3-2-1

رقمية،وحتديد املهام الواجب القيام هبا،ال بد من الوقوف قبل البدء يف عملية التخطيط ملتطلبات قيام مشروع مكتبة 
 1:على النقاط التالية

 هل المشروع؟
 زيادة الطلب للوصول إىل املواد:حتت طلب املستفيدين 
  امليزانية متوفر إذن ميكن القيام مبشروع: إمكانيات متاحة. 
 هناك مواد هشة،وال بد من محايتها: للحفظ 
 حتقيق مكتسبات من املشروع :حتقيق إيرادات 

 :هل نملك
 امليزانية 
 املهارات 
 البنية التحتية التكنولوجية 

 :التنفيذ
 دراسة املقارنة املعيارية 
 دراسة حقوق التأليف 
 دراسة اجلدوى 
 دراسة القيادة التقنية 

 
 اختيار مدير المشروع 1- 3-2-1

قبل التخطيط ملشروع مكتبة رقمية ال بد أوال من تعيني املدير الذي سيتوىل مهمة إدارة ومتابعة املشروع عرب خمتلف 
هو عبارة عن فرد معني مكلف من قبل اجلهة املسؤولة،يف :"أن مدير املشروع  AFNORمراحل حياته،وقد عرفت 

                                                           
1
 IFLA.- GUIDELINES FOR DIGITIZATION PROJECTS for collections and holdings in the public 

domain, particularly those held by libraries and archive .- Disponible sur  http://www.ifla.org/VII/s19/sconsv.htm .-

2002 .-P.7. Consulté le [09/09/12] 

http://www.ifla.org/VII/s19/sconsv.htm%20.-2002%20.-P.7
http://www.ifla.org/VII/s19/sconsv.htm%20.-2002%20.-P.7
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سهر على السري اجليد يف حتقيق أهداف املشروع إطار مهمة معينة ،يعمل على ضمان حتقيق املشروع،مبعىن ال
 1."،بالتكلفة والوقت احملدد

 2:مهام ومسؤوليات مدير المشروع - أ
 رسم وتنفيذ خمطط املشروع،وحتديد أهداف املشروع ونطاقه،واحلدود والرهانات. 
 إثبات احلاجة للمشروع وتوفري املوارد األساسية. 
 تشكيل فريق العمل باملشروع حسب احلاجة. 
 ضمان توفري متطلبات تنفيذ املشروع. 
 ضمان جودة خمرجات املشروع سواء الصور الرقمية أو اخلدمات املتعلقة هبا،وضمان امليزانية الكافية لذلك. 
 املراقبة الدائمة لتقييم املخاطر خالل مراحل حياة املشروع. 
 ط املوثقرصد ومتابعة تقدم االعمال،والنفقات،وجهود فريق العمل ومقارنتها باملخط. 
  دارة والتمويل كما هو مطلوباإلوضع خمطط بشكل دائم وبفرتات منتظمة لتوضيح الفرق بني التخطيط و. 
 إعادة ضبط خمطط املشروع حسب ما تقتضيه الضرورة،للحفاظ على مسار املشروع. 
  ائمة للحصول على مو نشر وتنسيق نتائج املشروع من خالل التقارير واملقاالت يف القنوات املناسبة يف مناسبات

 .العروض الالزمة
  استخدامها يف مشاريع مستقبلية  املشروع ومقارنته باملخطط األصلي اليت ميكناحلفاظ على سجل توثيق عمليات 
  عملية تقييم املشروع ككل وإجراءإنتاج التقرير النهائي. 

 :ومن األنشطة اليت ميكن القيام هبا نذكر أيضا

  فريق العملتسهيل التواصل الفعال ضمن. 
 متابعة التقدم وتسليط الضوء على املشاكل احملتملة داخل فريق العمل القائمني على املشروع. 
 تسريع تقدم املشروع من خالل تفعيل االتصال الدائم مع مجيع الشركاء. 

                                                           
1
 Morley,Chantal,op.cit.- p.101 

2
 Ukoln .- Good Practice Guide for Developers of Cultural Heritage Web Services 

.- Disponible sur http://www.ukoln.ac.uk/interop-focus/gpg/print-all/#Jobdescriptiontemplates. Consulté le 

[09/12/12] 

 

 

http://www.ukoln.ac.uk/interop-focus/gpg/print-all/#Jobdescriptiontemplates
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 إدارة وحتفيز فريق العمل. 
 حتمل مسؤولية نتائج املشروع. 
 انتاج تقارير حول املشروع وتوثيقه. 
 ة يف اللجان الداخلية واخلارجية وجمموعات العمل ذات الصلة باملشروعالعضوي. 
 املسامهة يف دعم رسالة الكتبة وأهدافها االسرتاتيجية. 
 1:دور  وسمات مدير المشروع - ب

دور مدير املشروع هو إدارة املشروع وحتقيق أهدافه،ألن هذا ال ميكن حتقيقه إال من خالل العمل اجلماعي 
احلقيقي ملدير املشروع هو توفري القيادة لفريق املشروع،وهناك العديد من املدراء وهذا حسب الفعال،والدور 

االحتياجات اخلاصة،ومدراء املشاريع لديهم العديد من املسؤوليات مثل املدراء الوظيفيني،حيث يقوم مدير املشروع 
 .بعملية التخطيط،وحتديد اجلدول الزمين،والتحفيز والسيطرة

يقوم بإدارة األنشطة املتكررة والغري مؤقتة،ورغم أن إدارة  يقومون مبهام فريدة من نوعها ألهنماملشاريع لكن مدراء 
،وعلى الرغم من ذلك فإن مدير املشروع جيب أن يكون قادرا على ع هي مهنة فريدة من نوعها و حتدي كبرياملشاري

 .دمج األخضر واليابس لتحقيق خمرجات املشروع وأهدافه

حياة ري يف كل مرحلة من مراحل دورة ب على مدير املشروع املعرفة لألنشطة التفصيلية لألنشطة اليت جتكما جي
املشروع،كما جيب أن ميتلك مدير املشروع اخلربة اإلدارية مع القدرة على التخطيط والتنظيم والرقابة،كما جيب أن 

لتحفيز و اهلام فريق العمل،كما جيب أن يتسم سواء من ناحية القدرة على ا2يتسم مدير املشروع بسمات شخصية 
مدير املشروع بالوضوح واحلكمة والقدرة على التواصل والنزاهة،كما جيب أن يكون منطقيا قادرا على االستماع 

فريق العمل،وحتفيزهم ومتكينهم من أساسيات العمل،وهي بني أعضاء املسؤولية  شاطرومتحمسا للمهام املقبلة،وت

                                                           
1
 Alias, Zarina . Baharum, Zarita Ahmad@ . Md Idris, Muhammad Fahmi.-Op.Cit. 

2
 Cervone ,H. Frank .- Influencing: a critical skill for managing digital library project teams .-OCLC Systems & 

Services, Vol. 21 Iss: 2 ,2005 .-Disponible en ligne 

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1509301&show= 

http://dx.doi.org/10.1108/10650750410564655 . Consulté le [10/08/12] 

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1509301&show
http://dx.doi.org/10.1108/10650750410564655
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ملدير مشروع فعال،إال انه ويف مقابل كل هذه السمات ال بد أن يتسم باملوضوعية وال يضع مصلحة قدرات أساسية 
 1.الفريق على حساب مصلحة املشروع

 2:تبرير قيام مشروع مكتبة رقمية 2- 3-2-1

شروع يؤثر وبشكل امل اهلدف منمن املهم جدا النظر يف األسباب الفعلية لقيام مشروع مكتبة رقمية،ذلك أن حتديد 
مباشر على سياسات وقرارات املكتبة باملشروع،فمهما كان السبب لقيام املشروع سواء من ناحية تسهيل الوصول إىل 
مصادر املعلومات عرب االنرتنيت،أو احلفاظ على الوثائق وغريها من األسباب،إال أن حتديد أسباب وجدوى املشروع 

 3:تخطيط واالختيار،وعموما نذكر من أهم األسباب ملشروع مكتبة رقمية مايلييكون هلا تأثري عميق على قرارات ال

تقوم املؤسسة بتقييم جمموعاهتا وإذا كانت قيمة وفريدة على املستوى الوطين و الدويل،ولكنها متاحة لعدد  :اإلتاحة-أ
ر املعلومات جملتمع حمدود من املستخدمني،ميكن أن يكون سببا حىت تتبىن مشروع مكتبة رقمية مما يعزز اتاحة مصاد

 .مستفيدين أكرب

لة وجمانية بة رقمية لتعزيز وصول املستفيدين للموارد املتاحة بطريقة سهقد تقرر مكتبة تبين مشروع مكت :الوصول-ب
 .ألكرب عدد من املستفيدين

ميكن أن يتخذ من مشاريع املكتبات الرقمية وسيلة لتسهيل عملية البحث والتحليل من  :التحليل والبحث-ت
 .خالل إتاحة مصادر املعلومات وتسهيل الوصول إليها

البديل الرقمي للمواد يؤدي إىل تقليص التعامل مع املواد األصلية إذا كان هناك سياسة  إن :الصيانة والحفظ-ث
تقييد الوصول إىل النسخ األصلية،و البديل الرقمي يعمل على حتقيق هذا املبدأ خصوصا إذا ما مت توفري خمتلف املواد 

 .األصلية باملشروع

تدعيمها من قبل احلكومات واجلهات املسئولة،هذا على  قد يكون املشروع عبارة عن مبادرة يتم:استراتيجية-ج
 .اعتبار أن مشاريع املكتبات الرقمية تساهم يف تعزيز الوصول إىل املعلومات 

                                                           
1
 Cervone , H. Frank .- Good project managers are "cluefull" rather than clueless.-OCLC Systems & Services, Vol. 

21 Iss: 2 ,2005 .-Disponible en ligne http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1509301&show= 

http://dx.doi.org/10.1108/10650750410564655 . Consulté le  [03/12/12] 

2
 Youngs, karla .- National Preservation Office.- Managing the Digitisation  of Library, Archive and  Museum 

Materials .- Disponible en ligne http://www.bl.uk/blpac/pdf/digitisation.pdf. Consulté le  [15/10/12] 

3
 Planning Digital Projects for Historical Collections.-Disponible sur http://digital.nypl.org/brochure/planning.htm  

.Consulté le [25/12/12] 

 

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1509301&show
http://dx.doi.org/10.1108/10650750410564655
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ة،أو مواكبة قد ترغب املكتبة يف تبين مشروع مكتبة رقمية جملرد االستفادة من التكنولوجيات احلديث :التكنولوجيا-ح
 .التكنولوجي مؤسسات أخرى من ناحية تطورها

إن هذه األسباب ال تضمن قيام مشروع مكتبة رقمية فعال،بل ال بد من الوقوف على جدوى استثمار مشروع مكتبة 
 1:رقمية بكافة التكاليف واملتطلبات،واإلجابة على التساؤالت التالية قبل املضي حىت يف عملية التخطيط

 ماهي الفوائد احملتملة للمواد األصلية؟ 
 ئد احملتملة للمستفيدين،ومسريي اجملموعات،واملؤسسة؟ماهي الفوا 
 املال أو الوقت لالستثمار يف اجراءات ونظم وخدمات حديثة؟ من حيث ماهي القيمة املوائمة سواء 
 هل هو الوقت املوائم للبدء يف مشروع رقمي؟ 
 هل حقوق الطبع للمواد األصلية واضحة وإذا كان العكس هل هناك حلول ممكنة؟ 

 2:تحديد أهداف مشروع مكتبة رقمية 3- 3-2-1

إن أحسن املشاريع هي اليت تقوم بتحديد أهدافها منذ بداية العمل،وتكون هذه األهداف واضحة،وتعترب هذه العملية 
،ويعترب هذا "البداية من نقطة النهاية"نقطة بداية املشروع ،أين يكون التفكري فيها مبخرجات املشروع أي العمل مببدأ

بدأ األفضل يف بدء املشروع بشكل اسرتاتيجي ،فقبل التعمق يف احلديث حول متطلبات املشروع سواء املالية أو امل
غري ممكن يف ظل غياب األهداف اليت  ااملادية أو البشرية أو تقرير معايري انتاج الكيانات الرقمية،الذي يعترب أمر 

ون له أكثر من بعد سواء من ناحية املستفيدين أو اجملموعات ختدمها هذه االمكانيات،وحتديد األهداف ال بد أن يك
 3.وقضايا امللكية الفكرية،باإلضافة إىل متطلبات املشروع ككل

                                                           
1
   A Guide for Managers Planning and Implementing Digitization Projects .- Disponible en ligne 

http://www.pro.rcip-chin.gc.ca/contenu_numerique-digital_content/numerisez_collections-

capture_collections/publication-publication/numerisez-capture-eng.jsp  Consulté le  [15/09/12] 
2
 Chapman, Stephen .-  Considérations for Project management.- Disponible en ligne www.nedcc.org/dighand.htm 

Consulté le  [25/10/12] 

3
 Chapman, Stephen.- Considerations for project management in  Handbook for Digital Projects: A Management 

Tool for Preservation and Access.-Disponible en ligne http://www.nedcc.org/resources/digitalhandbook/viii.htm 

.Consulté le [01/03/12]. 

http://www.nedcc.org/dighand.htm
http://www.nedcc.org/resources/digitalhandbook/viii.htm%20.Consulté
http://www.nedcc.org/resources/digitalhandbook/viii.htm%20.Consulté
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إن مبدأ االنطالق من النهاية يركز على املخرجات أو النتائج قبل حتليل مصدر املواد أو تقييم عمليات التحويل،وقبل  
كتابة خمطط املشروع وحتديد متطلباته ال بد من اجتماع القائمني على املشروع وحتديد أهدافه وطبيعة خمرجاته،وجيب 

 1:أن تتسم هذه األهداف مبايلي

 صرحية املشروع ملموسا،وخيدم أهدافجيب أن يكون ا. 
 جيب أن تكون أهداف املشروع موثقة. 
 جيب أن تكون أهداف املشروع واقعية باملقارنة مع املوارد املتاحة. 
  مجيع خطوات املشروع ينبغى أن تكون حمققة لألهداف،من أجل ضمان أن األعمال املنجزة يف املشروع تساهم يف

 .حتقيق املبادئ التوجيهية
 جيب أن تربز األهداف الفائدة اليت حيققها املشروع للمؤسسات املشرتكة به. 

وغالبا فإن مشاريع املكتبات الرقمية ميكن أن ختدم األهداف والغايات ، 2وتعترب أهداف املشروع عبارة عن ميثاق له
 3:التالية

 :أهداف تستجيب ألغراض التخزين - أ
 التقليص من حجم العمليات وكثافتها. 
  السعة،حبيث أن الوسيط الورقي يتطلب سعة ختزينية كبرية بعكس ما جند يف الوسائط اإللكرتونية مثل ما هو زيادة

 .احلال بالنسبة لألقراص الضوئية
  (السرقة ،الضياع،احلريق)التقليص من األخطار 
 مستفيدين،لكن يف نسخ لنفس العنوان ألجل توفري معترب لل 5فبدل من أن تقتين املكتبة مثال :التقليص من النسخ

املستفيدين ويف  من منظومة املكتبات الرقمية ميكن للمكتبية اقتناء نسخة واحدة و رقمنتها و اتاحتها ألكرب عدد
 .نفس الوقت،ومن هنا حتقيق االقتصاد يف التكاليف وحتقيق االتاحة الواسعة

                                                           
1
 Kalms, Brayn .- Guidance  Digitisation: A strategic approach  for natural history collections .-Canberra : 

CSIRO ,2012 .- Disponible en ligne http://www.ala.org.au/wp-content/uploads/2011/10/Digitisation-guide-

120223.pdf Consulté le  [24/08/12] 

 

2
 Cervone ,H. Frank .- Understanding the elements of a digital library project  plan: part 1.- OCLC  

Systems & Services, Vol. 28 Iss: 2,2012.- Disponible en ligne  

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17035841  .Consulté le  [02/12/12]. 

3
   Prax, Jean –Yves, Larcher Simon.-Op.Cit.-p.21 

http://www.ala.org.au/wp-content/uploads/2011/10/Digitisation-guide-120223.pdf
http://www.ala.org.au/wp-content/uploads/2011/10/Digitisation-guide-120223.pdf
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 :أهداف متعلقة بالتسيير - ب
 صوصا مع ارتفاع مستوى التكشيفالتقليص يف آجال البحث وحتقيق الدقة العالية خ. 
  اتاحة الوصول إىل املعلومات عرب معايري البحث املتعدد،حيث أن املكتبات الرقمية متكن من اجراء البحث احلر أو

 .البحث البوليين مثال واهلدف من كل هذا حتسني نتائج البحث
 الزيادة من مستوى السرية واألمن. 
 كتبات الرقمية ستحاول وضع حلول إلشكاليات حفظ الوسائط الرقمية و فامل:التقليص من كلفة االطالع واحلفظ

من احلفاظ على الوسيط الورقي الذي قد  احلفاظ على مدة حياة الكيانات الرقمية من خالل اتباع معايري معينة،بدال
 .يتعرض لإلتالف سواء عن طريق االستخدام أو التأثر بالعوامل الطبيعية

 :أهداف متعلقة بالتوزيع - ت
 ال بد على املكتبة من حتديد سياستها يف بث مصادرها هل تكون عرب شبكة داخلية :بث داخلي أم خارجي

 .أو خارجية،ويتأثر هذا النوع من القرارات بعوامل عدة مثل التكلفة وحقوق امللكية الفكرية وغريها
 وسيلة لتحسني اتاحة ميكن للمكتبات أن تتخذ من منظومات املكتبات الرقمية :حتسني اتاحة املعلومات

خدام واحدة سواء بلغة أو أكثر املعلومات،خاصة وأن البيئة الرقمية تتيح للمستفيد من خالل واجهة است
 .صورة يف شكل ىل خمتلف مصادر املعلومات سواء كانت نصية أو صوتية أوإ فرصة الوصل

 االتاحة املشرتكة. 
 االتاحة عن بعد. 
 الالمركزية يف املعاجلة. 
 :تعلق باالتصال والتعاونأهداف ت  - ث
 العمل اجلماعي. 
 االتصال بنية التبادل. 
 :أهداف أخرى - ج
 أهداف مرحلية أو متوسطية 
 1.أهداف خفية 

 
                                                           

1
   Prax, Jean –Yves, Larcher Simon.-Ibid.-p.22 
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 1تحديد الجمهور المستهدف 4- 3-2-1

يعترب املستفيد هو احللقة األوىل يف أي نظام معلومات،ذلك أن خمتلف مؤسسات املعلومات تعمل على تبين خمتلف 
احللول  من أجل حتسني خدماهتا للمستفيد،ولذا وقبل تقرير عملية الرقمنة ينبغي حتديد املستفيد ين املستهدفني 

كهم يف عملية تطوير املشروع،إن التفكري يف حتديد اجلمهور واحملتملني من املواد الرقمية،وإذا كان من املمكن اشرا 
ينبغي أن يقتصر فقط على املستفيدين احلاليني،بل ال بد من التفكري على املدى البعيد واحتمالية ظهور ال املستهدف 

ن طريق مستفيدين آخرين غري متواجدين يف حميط املؤسسة ال القريب أو البعيد،وميكن ان يتحقق هذا األمر إما ع
 .ذيوع املشروع،أو الدخول يف شركات والتعاون مع مؤسسات أخرى

إن حتديد االستخدامات الداخلية احملتملة يساعد على وضع تصور فيما خيص اسرتاتيجيات الرقمنة باملؤسسة،كما 
املؤسسة  دتحديفشروع الرقمي،و امكانية تلبيتها،جيب على أعضاء املنظمة املساعدة يف حتديد االحتياجات من امل

 .لصورة الرقمية يساعد على وضع اإلطار التقين للمشروعأهداف الستخدام ا

كما ينبغي على مدير املشروع القيام بربجمة وسائل البحث ملعرفة االستخدامات اجلارية باملؤسسة،وال يتم االقتصار 
ستقبلية حىت يتم اختاذ القرارات على استقصاء االستخدامات احلالية فقط بل التفكري يف استقصاء االستخدامات امل

سواء املتعلقة بطبيعة املواد الرقمية أو اخلدمات على املدى البعيد،كما جيب األخذ بعني االعتبار بأن املواد الرقمية اليت 
ط املؤسسة،كل من قبل مستفيدين خارج حمي عماالتاستتخدم داخل حدود املؤسسة بل ستلقى سيتم اتاحتها لن تس

التفكري يف العديد من جوانب املشروع سواء يف عملية اختيار املواد أو جودة املواد الرقمية  ات تستوجبهذه االعتبار 
 2.احملصل عليها أو خدمات املشروع

 :3التخطيط لمشروع مكتبة رقمية 3-2-2

الوقت حىت يكون هناك ضمان الوصول إىل مشروع مكتبة رقمية جمدي وخيدم الغايات املسطرة ،ال بد من أخذ 
زمة،واخلطوات لالالكايف يف التفكري قبل البدء يف عملية التنفيذ،وهذا حىت يتم حتديد املبادئ التوجيهية،والعمليات ا

                                                           
1
 A Guide for Managers Planning and Implementing Digitization Projects.- Op.Cit. 

2
 Nash, Jeff. Sterkenburg, Sara. Wentzell, Paul.- Project Plan for Digitization : A Structural Manual for Policy 

Development at the Greater West  Bloomfield Historical Society.-University Michigan,2011.- Disponible en ligne  

http://www.gwbhs.org/documents/2012/11/si-644-digitization-project-plan.pdf  Consulté le  [06/08/12]. 

3
 The NINCH Guide to Good Practice in the Digital Representation and Management of Cultural Heritage Matérials 

.-2002.-Disponible en ligne  http://www.nyu.edu/its/pubs/pdfs/NINCH_Guide_to_Good_Practice.pdf Consulté le  

[06/08/12] 
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زمة من جح يهدف إىل توفري االمكانيات الالاملقننة لضمان االجناز وبطريقة فعالة ،والتخطيط ملشروع مكتبة رقمية نا
 :مايليخالل دراسة كافة االختيارات،وتقرير 

 فريق عمل مؤهل 
 اختيار التجهيزات والربجميات 
 الفضاء املكاين الالزم إلجراء العمليات 
 1التمويل 

مهية يف تصميم املشاريع الرقمية،فاملؤسسات قبل أن يعترب اخلطوة األوىل واألكثر أ ومن هنا تربز أمهية التخطيط الذي
تعلن عن تبنيها ملشروع مكتبة رقمية ال بد من أن تفكر أوال يف العمليات الالزمة،وفريق العمل املطلوب،أو املقتضيات 

لتخطيط اجليد هو أمر بديهي لكن عمليا هو أمر صعب ذلك لصعوبة التقرير يف مجيع لالتقنية للعمل،ان احلاجة 
،إن التخطيط اجليد للمشاريع الناجحة هو الذي (خصوصا مع التطور التكنولوجي املستمر والسريع)جماالت املشروع

 :يستويف عددا كبريا من القرارات من خالل االجابة على االسئلة التالية

 ماهي األعمال اليت جيب القيام هبا؟ 
  ؟(الناجحة وفق أي معايري،واخلصائص،واملمارسات)كيف سيتم القيام هبا 
 من سيقوم باألعمال وأين؟ 
 ماهي املدة الزمنية الالزمة للمشروع؟ 
 كم ستكلف باإلضافة إىل املوارد أي البنية التحتية للمشروع وحتويل احملتوى؟ 
 ماهو الفضاء الالزم للقيام بأنشطة املشروع؟ 
 ماهي اجملموعات اليت تتطلب فعال التحويل الرقمي؟ 
 معايري اختيار اجملموعات الواجب اتباعها؟ ماهي 
 ماهي التجهيزات الالزمة لتحقيق اجلودة باملنتجات الرقمية؟ 

 2.عند االجابة على خمتلف هذه التساؤالت ال بد من البحث عن طرق التمويل للمشروع

                                                           
1
 Manžuch, Zinaida.- Management of digitisation projects in memory institutions.- 7 Congress  of  Baltic  Librarians  

DIVERSITY IN  UNITY:  BALTIC  LIBRARIES IN THE  EUROPEAN  UNION ,2004.- disponible sur  

http://academia.lndb.lv/xmlui/handle/1/720?show=full. Consulté le [23/03/12] 

2
 A Guide for Managers Planning and Implementing Digitization Projects.- Op.Cit. 

http://academia.lndb.lv/xmlui/handle/1/720?show=full.
http://academia.lndb.lv/xmlui/handle/1/720?show=full.
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يستغرق وقتا كبريا  هذا النوع من التخطيط هو واحد من أكثر التحديات الفكرية مبهام وأنشطة املشروع،وميكن أن
جدا،وقد يكون هناك ضغط من جانب القائمني على املشروع يف تسريع عجلة هذه اخلطوة،اليت كلما كان هناك متهل 
هبا كان العائد أفضل طوال مراحل حياة املشروع،سواء يف نوعية املنتجات أو اخلدمات أو يف رفع الروح املعنوية لفريق 

تايل حتقيق االستثمار الس،وليس التفكري يف الكلفة اإلمجالية للمشروع،وبالعمل،حتقيق العمل على حنو سل
أمهية القرارات سواء من ناحية تقدير  توضيحاملطلوب،واهلدف من هذه املرحلة هو تبيان ما تشمله عملية التخطيط،و 

ادارة خمتلف اجلوانب مع  االمكانيات الالزمة للمشروع،فريق العمل والتجهيزات املطلوبة،اختيار ما وراء البيانات ،و
 .1بعضها البعض يف شكل فعال

 :ومن خالل الشكل التايل سيتم توضيح أهم العناصر اليت تشملها عملية التخطيط،وسيتم تناول كل عنصر بالدراسة

 
 .يبني أهم جماالت عملية التخطيط :-12 -شكل رقم

 :تكوين فريق عمل 1- 3-2-2

غالبا بأهنا معقدة وهذا بالنظر لتعدد أبعادها ومتطلباهتا،ويعترب فريق العمل مبشروع تتسم مشاريع املكتبات الرقمية 
يف جناحه أو فشله،ذلك أن مشاريع املكتبات الرقمية  اأساسي اومفتاح امكتبات رقمية من التحديات الكبرية له،ومؤشر 

                                                           
1
 The NINCH Guide to Good Practice in the Digital Representation and Management of Cultural Heritage 

Materials .-OP.CIT. 

 التخطيط

 فريق العمل

 المواد

اإلطار 
 التقني

 الزمن

فضاء 
 العمل

 التمويل
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لتقين،وقبل تشكيل فريق العمل وحتديده تتطلب فريق عمل ميتلك مهارات عالية سواء يف اجلانب اإلداري أو الفين أو ا
 1:ال بد أوال من ضبط النقاط التالية

 عدد أفراد فريق العمل. 
 املهارات املطلوبة للعمل مبشروع مكتبة رقمية. 
 مستوى مهارات األفراد على مستوى املؤسسة. 
 احلاجة لتكوين وحتديد طرق التكوين املوائمة. 
 2:مشروع مكتبة رقميةالمهارات المطلوبة للعمل في إطار  - أ

 :تستلزم املشاريع الرقمية جمموعة من املهارات،نوردها فيما يلي

 وتشمل مايلي: اإلدارة: 
 القدرة على تسيري املشروع. 
 مهارة قيادة املشاريع. 
 مراقبة املنتوج أو اخلدمة. 

 وتشمل مايلي :متخصص موضوعي/تسيير المجموعات: 
  تشمل وصف املعلومات وبيانات الصورامتالك ممارسات ومهارات توثيق املواد و. 
 فهرسة وتوثيق الكيانات الرقمية. 
 التعود على متطلبات انتاج الكيانات الرقمية 

 وتشمل مايلي :اإلعداد: 
 التحضري والتوثيق املفصل لتعليمات الرقمنة سواء كانت العملية داخل أو خارج املؤسسة. 
  املكتبية،خدمات الشبكات وغريهاتسيري الكيانات الرقمية وتشمل التطبيقات. 
 اعداد الكيانات الرقمية. 
 حفظ وأرشفة وترتيب الكيانات الرقمية. 

 

                                                           
1
Kalms,Bryan.-Op.Cit. 

2
 The NINCH Guide to Good Practice in the Digital Representation and Managementof Cultural Heritage 

Materials .-Op.Cit. 
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 وتشمل مايلي :دعم البرامج: 
 ن ناحية التجهيزات أو الربجمياتاخلربة التقنية يف عملية الرقمنة سواء م. 
 اخلربة مبجال رقمنة الصور وعمليات مراقبة اجلودة. 

 1قيادة اجراءات التحويل الرقمي ورصد جودة الكيانات الرقمية وتشمل: خدمات االنتاج 
  2:تحديد أدوار فريق العمل في المشروع - ب

 :تشمل األدوار والعمليات اليت ميكن أن يقوم هبا فريق العمل يف مشروع مكتبة رقمية مايلي

 إدارة املشروع. 
  االختيار 
 حتليل مصادر املواد 
 التحضري التقين 
  لتحويللالفهرسة من أجل خلق التسجيلة البيبليوغرافية وسحب املواد. 
 تقين يف الرقمنة أو مصور. 
 مراقبة جودة الكيانات الرقمية 
  (.الذي ميكن أن يكون املفهرس)حتليل ما وراء البيانات 
 الرقمي الربجمة أو اخلربة يف قواعد البيانات من أجل دمج الصور وتسجيالت ما وراء البيانات بالكائن. 
 تسيري األنظمة و إدارة التسجيالت االلكرتونية والنظام. 
 اجراء عملية التأمني ومتطلبات الولوج تسيري الشبكة للتمكني من. 
  (.حسب نوع املستخدم)مطور أو مصمم واجهة االستخدام 
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 :1اختيار فريق العمل - ت

 :ةباملشروع،وتشمل هذه اخليارات االعتبارات التالييواجه مدراء املشاريع خيارات عدة قبل تقرير أفراد فريق العمل 

  التقرير ما إذا يتم اجراء عملية توظيف جديدة أو إعادة رسكلة مهارات املوظفني املتواجدين على مستوى
عتماد األكرب على تدريب مصور على عمليات الرقمنة االاملؤسسة،إال أنه ومن خالل التجارب السابقة هناك 

ىل أن التدريب سيكون وفق احتياجات إأفضل من االجتاه إىل توفري فريق ميلك مهارات التصوير،وهذا رمبا يعود 
املؤسسة،باإلضافة إىل اجتاه العديد من املؤسسات إىل تدريب املوظفني بقسم الفهرسة على خلق ما وراء 

ور منطقي لتطوير مهارات املوظفني داخل املؤسسة،حيث ستكون لديهم خربة يف انشاء البيانات،وهو تص
 .السجالت البيبليوغرافية، وإدارة سجالت اجملموعات،و اجياد الفهارس اليت عادة ما تكون يف شكل الكرتوين

  ن االجتاه إىل اختيار مأما االعتبار الثاين يتعلق مبهارات األفراد مع استثناء بعض الوظائف التقنية،حيث ال بد
اخلربة أو االهتمام باجملاالت املوضوعية اليت تغطيها هذه املؤسسات،وتربز أمهية املتخصصني  األفراد ذوي

 .تايل املساعدة يف عملية االختيار،ترمجة النصوص وحتليلها وغريهالاملوضوعيني بإمكانية حتديد أهم احملتويات وب
  امبهارات مناسبة ال بد من التفكري يف الطلبة واملتطوعني الذين ميكن أن يلعبوا دور أثناء البحث على فريق عمل 

يف تسريع عمليات وأنشطة املشروع ولكن ليس على مستوى القرارات بل االكتفاء بعملية التنفيذ  امهم
قادرين على  فحسب،وسيكون له اثر اجيايب من ناحية ختفيض التكاليف باإلضافة إىل املسامهة يف تكوين أفراد

 .العمل يف البيئة الرقمية
 اإلداري )تكوين وبأي جماللبعد حتديد دور كل فرد وتشكيل فرق العمل،ال بد من حتديد احلاجة ل

،كما جيب حتديد من سيقوم هبذه العملية وحتديد املدة الزمنية هلا باإلضافة إىل حتديد التكلفة (الفين،التقين
 2.االمجالية هلذه العملية

 :اختيار المواد 3-2-2-2

تعترب املواد املقدمة من طرف املكتبة سواء يف شكل تناظري أو رقمي هي السلعة اجلوهرية هلا،وبالنسبة حملتوى مكتبة 
 :رقمية ميكن أن يكون عن طريق إما

  صادر معلومات رقمية املنشأملالشراء املباشر 
                                                           

1
 The NINCH Guide to Good Practice in the Digital Representation and Managementof Cultural Heritage 

Materials .-Op.Cit. 
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  املكتبةالتحويل الرقمي للمواد التناظرية املتوفرة على مستوى. 

حتويل طرق التعامل معها،إال أن طريقة وبالرغم أن اعتماد طريقة الشراء املباشر تتطلب معرفة بأهم معايري االختيار و 
ا تتطلبه من عمليات ومعايري،وما تفرضه من حتديات ي اليت تفتح اجملال أكثر لنقاش ماملواد عن طريقة الرقمنة ه

 .وإشكاليات

الرتكيز على التخطيط من جانب املواد وعمليات هذه املرحلة،وهذا انطالقا من القول من خالل هذا العنصر سيتم 
 بأن التخطيط يبدأ من دراسة املواد التناظرية،ودراسة احلالة الفيزيائية هلا،وعدم التفكري يف احللول التكنولوجية أو غريها 

 1.من الضغوط

 :أسباب اللجوء إلى عملية االختيار - أ

وهذا جتنبا لعمليات االختيار وتشكيل فريق ووضع معايري،إال " رقمنة كل املواد"متيل العديد من املؤسسات إىل فكرة 
 :ظروف التاليةلأن االجتاه إىل تشكيل كم هائل من املواد سيؤثر على التكلفة واجلودة،وتتم عملية االختيار استجابة ل

 االتاحة عبر الواب توازي عملية النشر: 

بة فيها أو الغري الولوج للمواد الرقمية عرب الواب،يكون يف خدمة مجهور كبري ومتنوع،سواء باالستخدامات املرغو ان 
وجب وضع سياسات حمكمة ست،األمر الذي ي(مثل التعدي على حقوق امللكية الفكرية،القراصنة وغريهم)مرغوب فيها

 .اد املرقمنة واملتاحةلتحقيق اجلودة واألمن،هذا العامل الذي يتقلص بكثرة املو 

 ارتفاع التكاليف والميزانيات المحدودة: 

رغم رغبة املؤسسات يف رقمنة كافة الرصيد إال أهنا ال ميكن أن متتلك كافة االمكانيات خصوصا املالية اليت تبدأ من 
أمرا ضروريا وليس  عملية االختيار إىل شراء احلقوق و االتاحة و جودة الصور الرقمية،هذا ما جيعل عملية االختيار

 .معقوال فحسب
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 Smith, Abby.- Strategies for Building Digitized Collections.-DLF ,CLIR ,Washington .DC ,2001 disponible sur 

http://www.clir.org/pubs/reports/pub101/contents.html . Consulté le [25/01/12]           

 

http://www.clir.org/pubs/reports/pub101/contents.html
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 1: الرهن الرقمي 

األمر يفرض على املؤسسة أن تضع ميزانيات من أجل حتويل امللفات القدمية إىل  كل ملف رقمي يرافقه رهن،هذا
إن امللفات الرقمية تكلف (.سواء الربجميات أو التجهيزات)أشكال جديدة مع التغريات اليت تلحق بالبيئة التكنولوجية 

األعداد الكبرية من ضع منهج حمدد إلدارة ميزانيات أكثر يف إداراهتا باملقارنة مع املواد التناظرية،األمر الذي يستوجب و 
 .التفكري يف عملية االختيار حسب معايري حمددة امللفات،ويفرض

 القضايا القانونية: 

قبل تقرير أي عملية حتويل ال بد من توفر تراخيص التصوير وحدود وشروط االستخدام وإال ستتعرض املؤسسة 
،و الذي قد ينتج عنه عدم فعالية وحمدودية استخدام املواد تعويضق خصوصا الدعاوي القضائية،والللعديد من العوائ

 .جد وجيه لعملية االختيار ااحملولة،وهو يعترب سبب

إن عملية االختيار هي يف جوهرها ال ختتلف كثريا عن مبدأ االختيار للمواد التناظرية،فليس كل املواد املنشورة تستحق 
 :ةتوافق الثالثية التالي أن تتاح،حيث أن عملية االختيار ال بد أن

 ماهي احلاجة لتحويل أي مادة 
 هل جيب أن حتول املادة 
 هل ميكن أن حنوهلا 
 2: معايير االختيار - ب

أن تتم عملية التقييم وفق أسس  إن عملية االختيار هي األخرى عملية فكرية تتطلب املعرفة بعدة جماالت،وجيب
 :حمددة وموثقة،ونذكر أهم املعايري اليت ميكن اعتمادها

 حقوق التأليف: 

تحويل املواد من عدمه،حيث وأنه مبجرد الفصل يف هذا اجلانب قد يغين عن باقي العناصر التعترب نقطة بداية لتقرير 
 عام،فهذا ال يشكل عائقا أمام تقدم املشروع، وإذااألخرى،حيث وإذا كانت املؤسسة تستهدف حتويل يف اجملال ال

ها متاحة ميكن للمؤسسة أن حتتفظ باحلقوق وتراخيص االستخدام والوصول،وميكن نت املواد حممية حبقوق كلاك
                                                           

1
 .555.ص-.املرجع نفسه -.عبد اجلواد،سامح زينهم 

2
 The Ninch Guide to Good Practice in the Digital Representation and Managementof Cultural Heritage Materials .-

Op.cit. 
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تايل الللمشروع أيضا  التقدم إذا كانت احلقوق املتعلقة باملواد غري صرحية،إال أهنا تستوجب دراسة لعملية التحويل،وب
ن القرارات املتعلقة حبقوق التأليف للمواد يف غاية األمهية وهي النقطة األساسية يف تقرير اختيار أي مادة لتحويل فإ

ال تزال قضايا حقوق التأليف حمل نقاش من طرف العديد من الدول،فرغم أن البيئة الرقمية تشجع وتسهل .من عدمه
ف هتدف إىل محاية هذه املواد من التعدي،جتدر االشارة أن هذه الوصول وتقلص التكاليف،إال أن قوانني حقوق التألي

وبالتايل أثناء عملية االختيار ال بد من االنتباه اجليد لطبيعة حقوق التأليف ويف .القوانني ختتلف من دولة إىل أخرى
التاحة إىل لتحويل فحسب أ م ميكن من الهل يرخص  احالة احلصول على هذه احلقوق ال بد من التأكد من طبيعته

يف القانون بالنظر لطبيعة ختصصهم وفهمهم اجليد جلوانب  األمر ميكن أن ينصب له املتخصصون ما ذلك،وهذا
 1.املوضوع

 القيمة الفكرية للمواد: 

ال بد من  البد على فريق العمل من دراسة القيمة الفكرية بالنظر الحتياجات اجلمهور املستهدف واحملتمل،حيث
التحقيق من القيمة الفكرية للمادة اليت تربر وتثمن عملية حتويلها،وتقرير القيمة الفكرية للمواد تكون على األسس 

 :التالية

 األمهية والقيمة الفكرية. 
 األصالة واحلداثة والدقة. 
 القيمة على املدى الطويل أو البعيد سواء العلمية أو الثقافية أو التارخيية. 

األحكام فيها نوع من الذاتية،إال أن القرارات ال بد ان تكون موضوعية وتستوجب استشارة متخصصني وهذه 
 .موضوعيني باجملال

 القيم والوظائف المضافة: 

ال بد من دراسة أثر عملية التحويل الرقمي على املواد التناظرية،و وضع االحتماالت للقيم اليت ميكن أن تضيفها أو 
 :كنة يف شكلها التناظري،وميكن أن تشمل هذه الوظائف والقيم مايليغري ممالوظائف  ال

 التعريف و االتاحة لالستخدام  جلمهور أوسع. 

                                                           
1
 Hazen, Dan . Horrell, Jeffrey. Merrill-Oldham, Jan.- Selecting Research Collections for Digitization-Full Report : 

Selecting Research Collections for Digitization.-Clir,1998.- Disponible en ligne  

http://www.clir.org/pubs/reports/hazen/pub74.html/pub74.html#intellectual .  Consulté le  [06/03/12] 

 

http://www.clir.org/pubs/reports/hazen/pub74.html/pub74.html#intellectual
http://www.clir.org/pubs/reports/hazen/pub74.html/pub74.html#intellectual
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 امكانية البحث داخل احملتوى وطرق استعراض حديثة 
 1.التمكني من احلصول على نسخ عن طريق الطبع واالستنساخ 

 الخصائص المادية لمواد المصدر: 

ال تقتصر على احملتوى فحسب،بل جيب أن تأخذ بعني االعتبار اخلصائص املادية أإن عملية االختيار ال بد 
 :للمواد،ألهنا تؤثر وبطريقة مباشرة على خيارات عملية الرقمنة،و اخلصائص املادية تشمل مايلي

 (كتاب،دورية،خمطوط، تسجيالت صوتية أو فيديو)نوع وفئة املادة 
 (مطبوع،مكتوب باليد،تسجيل صوت)نوعية االنتاج... 
 عمر املواد 
 (الطول،املدة الزمنية لتسجيالت الصوتية) احلجم  واألبعاد املادية... 
 شكل الوسيط 
  مستوى حتمل املادة لإلضاءة 
 (التلوث،التمزق)حالة املادة... 
 أهداف الترقيم: 

الذي ميكن أن يكون لزيادة االتاحة،أو و  ال بد من أن يكون هناك بيان من اهلدف األساسي لعملية حتويل املواد
احلفظ أو البحث،وهذا حىت يتم مقارنته مع املعايري األخرى مثل حقوق امللكية الفكرية،التكلفة،باإلضافة إىل املسامهة 

 .يف قرارات الرقمنة

 احتياجات وطلبات المستفيدين: 

عملية االختيار،حيث أنه جيب على يف  اأساسي ااحتياجات واستخدامات اجلمهور املستهدف واحملتمل مطلبتعترب 
املصممون باملكتبات الرقمية  فكر،حيث ي2"إن قمنا بالبناء ،سيأتون"املصممني باملكتبات الرقمية التخلي على فكرة 

 أنه مبجرد اإلتاحة بالبيئة الرقمية ستلقى استخداما من طرف املستفيدين،أو العمل مببدأ البناء مث االستخدام من دون

                                                           
 
2
 Brangier, Éric.- et al.- La méthode des staffs d'experts de communautés:Orientation théorique, démarche 

méthodologique et application pratique.- Document numérique, Vol. 12, 2009.- disponible sur 

http://www.cairn.info/revue-document-numerique-2009-2-page-111.htm  .Consulté le [04/05/12]           

http://www.cairn.info/revue-document-numerique-2009-2-page-111.htm
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،حيث ال بد من االجتاه إىل حتليل احتياجات املستفيدين،والتخطيط يشمل 1معرفة طبيعة احملتوى واخلدمات املتوقعة
 2:هنا يف مرحلته األوىل معرفة متثيل احتياجات املستفيدين،واليت ميكن أن تكون يف ثالث طرق

  حتياجاتاالى علالتحويل املباشر لتعبري املستفيدين 
 ملعربة وحتليلها وتفسريها وتكون النتائج عبارة عن احتياجاترصد االحتياجات ا 
  واالجتاه الثالث،يؤكد على أن دراسة االحتياجات ال تكون بطريقة فردية بل ال بد ان تأيت يف سياق

 .الدراسات االجتماعية والثقافية والتارخيية
 :بتحديد طريق الدراسة،ميكن االجتاه إىل معرفة

 حتديد املستفيدين من حيث النوع واحلجم. 
 حتديد الفوارق بني استخدامات املستفيدين. 
 حتديد املواد أكثر استخداما وبأي لغة. 
 حتديد ممارسات املستفيدين. 

وبشكل عام ميكن القول بأن هذه أهم املعايري اليت ميكن اعتمادها قبل تقرير حتويل أي مادة،وهناك اعتبارات أخرى 
املادة بل تتعلق باملشروع ككل مثل عالقة املشروع مبشاريع مؤسسات أخرى،الفوائد املالية،ماوراء البيانات ال تتعلق ب

 . وقابلية التشغيل املتبادل
 3:مراحل عملية االختيار - ت

 :متر عملية االختيار مبراحل،وصوال إىل تقرير حتويل املواد،وميكن اختصارها فيما يلي
 مايليوتضم  : تشكيل لجنة اختيار: 
 الت املوضوعية اليت يشملها املوضوعامتخصصني موضوعيني حسب اجمل. 
 متخصصني يف التعليم 
 متخصصني يف الرقمنة والتصوير 

                                                           

1
 Gardiès, Cécile. Fabre, Isabelle. Couzinet, Viviane.- Re-questionner les pratiques informationnelles.- Document 

numérique, Vol. 35, 2012.- disponible sur http://edc.revues.org/index2241.html.Consulté le [30/12/12]           

2
 Brangier, Éric.- et al.- Op.Cit. 

3 Vogt-O'Connor , Diane.- Selection of materials for scanning in  Handbook for Digital Projects: A Management 

Tool for Preservation and Access.-Disponible en ligne http://www.nedcc.org/resources/digitalhandbook/viii.htm 

.Consulté le  [01/03/12]. 

http://edc.revues.org/index2241.html
http://www.nedcc.org/resources/digitalhandbook/viii.htm%20.Consulté
http://www.nedcc.org/resources/digitalhandbook/viii.htm%20.Consulté
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 أمناء املكتبات 
 باحثني متخصصني يف العمل مع املواد عرب اخلط. 
 حمافظني ومتخصصني يف احلفظ. 
 حمامي. 

 .املستفيدين وكل هذا حسب احلاجة و سياسة املشروع وميكن أن تشمل اللجنة القائمني على املشروع،و

 مهام قبل االختيار: 

يشارك يف العملية مجهور واسع من املشروع مثل القائمني على املشروع،املستفيدين،مدير املشروع،فريق العمل :الترشيح
 .لتعبري عن رغبتهم يف إدراج مادة أو عدم ادراجهالوهذا 

قوم اللجنة باستعراض معايري االختيار ورفع القرار حول تضمني املادة ضمن اجملموعة أو خالل فرتة االختيار،ت :التقييم
 .ااقصائه

جنة برتتيب املواد املختارة حسب القيمة واملخاطر،حيث لخالل مرحلة حتديد األولويات،تقوم ال :تحديد األولويات
 .يتم حتويل املواد حسب قيمتها للمشروع

 :جلانب أنه ال بد من األخذ بعني االعتبار النقاط التاليةوميكن القول يف هناية هذا ا

  لرتقيم يف مرحلة مبكرة من املشروعلصياغة سياسة اختيار املواد. 
 حتديد األهداف األساسية للمشروع. 
  قرارات حول املتطلبات التقنية مثل الفهرسة والتكشيف واحلفاظ على اجملموعات التقنية وكلها تعتمد على البناء

 .قي للمشروعاملنط
  وضع املعايري األساسية لعملية االختيار 
 تشكيل جلنة متخصصة يف عملية االختيار وحتديد أهم العناصر اليت جيب أن تشكل هذه اللجنة. 

 :قنياإلطار الت 3-2-2-3

من احلكمة وضع تصور عن االستخدامات املتوقعة من املواد الرقمية احملصل عليها،فأهداف املؤسسة ومتطلباهتا 
ستحدد الكيفية اليت ينبغي أن يسري عليها املشروع،وجيب على فريق العمل التفكري يف اسرتاتيجية جتعل من هذه املواد 

 :هذه املرحلة هو حتديد مايليالرقمية قابلة لالستخدام على نطاق أوسع،واهلدف من 
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 كيف ستستخدم الصور الرقمية؟

 كيف ستكون الصورة الرقمية املنجزة متاحة؟وبأي وسيلة؟وملن؟

 هل املواد الرقمية ستحل حمل املواد التناظرية؟

 ماهي املعايري اليت يتم استخدامها؟

 توقعة من املواد الرقمية؟ماهي أسس اختيار التجهيزات والربجميات اليت تضمن تلبية االحتياجات امل

 :أنواع المسح الضوئي  - أ

 1:من خالل الشكل التايل،ستتم حماولة تبيني أهم استخدامات الصورة الرقمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1 The Digital Creation and Preservation Working Group.- Guidelines for Digitization.-2011.- disponible sur 

http://www.library.umass.edu/assets/aboutus/attachments/UMass-Amherst-Libraries-Best-Practice-Guidelines-for-

Digitization-20110523-templated.pdf Consulté le [27/02/12] 

 

http://www.library.umass.edu/assets/aboutus/attachments/UMass-Amherst-Libraries-Best-Practice-Guidelines-for-Digitization-20110523-templated.pdf
http://www.library.umass.edu/assets/aboutus/attachments/UMass-Amherst-Libraries-Best-Practice-Guidelines-for-Digitization-20110523-templated.pdf
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 هل تحويل المواد يكون على المدى البعيد أو القصير؟
 

 
 

 هل تحويل المواد للواب أو الطباعة                          لمعايير                      سياسة اختيار ا   
 
 

 الواب                                             الطباعة         تحديد مواصفات الماسح الضوئي                           
 تتبع اقتراحات                                    تتبع اقتراحات        الموائمة لضمان الموائمة والمحافظة                     

 وضوح المنخفضة                    درجة الوضوح العالية      درجة ال         على المدى الطويل                                     
 

 المدى القصير المدى البعيد
 النطاق البعيد

 من األشعة لتنسيق اجملموعات تتطلب عدد كبري
 :النطاق القصير

 قليل من األشعة 
 حمدودة يف نطاقها 

 دائم
 احملتوى مستقر،كما أن قيمته تكون دائمة

 سريع الزوال
احملتوى متغري يتم حتديثه بشكل مستمر ومتكرر أو 

 يستخدم لفرتة حمدودة
 الجمهور واسع

نطاق احملتوى هام وقيم وميتلك اهتمامات حبثية خارج 
 اجلامعة

 الجمهور محدود
 املواد لالستخدام داخل املكتبة أو داخل قسم املكتبة

 أمثلة على المدى البعيد
 األطروحة اإللكرتونية 
 األعمال العلمية 
 املواد املرقمنة من طرف احتادات احملتويات املفتوحة 
 ما قبل الطباعة 

 أمثلة على المدى القصير
 صفحات واب املكتبة 
 دليل املكتبة 
 املدونات 
 الدعاية للمكتبة 
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 حماولة حصر اهم االستخدامات املمكنة على الصورة الرقمية،وعند التخطيط لعملية املسح الضوئي باملشاريع مت
يث أن الرقمية ال بد من األخذ بعني االعتبار بأن الصورة الرقمية الواحدة ميكن استخدامها يف أكثر من نشاط،ح

لصور وهذا حسب االستخدام ومن أجل لقاعدة البيانات اليت مت بناؤها بالصور،قد جندها ختزن أربع أشكال خمتلفة 
صورة عن اآلخرى حسب حجمها الذي يتحدد حسب ى مثايل من العرض والوصول،وتتميز التوفري مستو 

 :املسح الضوئي يلي عرض موجز عن أهم مميزات كل نوع من أنواع عملية االستخدام،وفيما

 خدمة الصور/ الحفظ   : 

يعترب الشكل الرئيسي حيث ال بد أن تتميز مبستوى عال من احلجم والنوعية،رمبا يتجاوز يف بعض احلاالت 
االحتياجات املتوقعة،وحفظ الصور يتم ختزينها بعد االهناء،ويتم االحتفاظ هبا يف شكل آمن تكون مبثابة نسخة 

هنا التخزين على قرص بعيد عن حمطات العمل،أما خدمة الصور تقدم  لخرى،ويفضاحتياطية لالستخدامات األ
 .املصدر األساسي لصور جلميع النسخ األخرى

  لصورلالحجم الكامل: 

وهذا النوع يعترب األفضل من ناحية اجلودة،اعتمادا على السياسات واحلقوق متكن من السماح للمستخدم إما 
أو منخفضة،والفرق عموما يكون يف التمكني من الطباعة يف احلجم الكبري،فالدقة ح عالية و باحلصول على درجة وض

،أما الدقة املنخفضة "8x50"العالية للحجم الكامل للصور متكن من انتاج طباعة صورة ذات جودة بأبعاد تفوق
 .للحجم الكامل للصور تكون صاحلة للعرض،واإلطالع عرب شاشة احلاسوب،والطباعة حبجم صغري

 لصورلجم المتوسط الح: 

وتكون حبسب حجم الشاشة ويعتمد انتاج صور تكون مناسبة للعرض عرب شاشة احلاسوب،ولكن غري صاحلة لطبع 
مثل احلجم الكامل للصور،ويتمثل اجلانب االجيايب يف هذا النوع أنه ال يتطلب مساحة ختزينية كبرية،والقدرة على 

تتطلب امكانيات وإجراءات كبرية لتوفري احلماية ضد سوء استخدامه من خالل شاشة حاسوب،كما أهنا ال 
 .استخدام الصور
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  لصورلالحجم الصغير: 

وهي تكون كبديل للحجم الكامل وغري صاحلة ال للطباعة أو العرض على شاشة احلاسوب،إال أهنا متكن من عرض 
 1.لبياناتأكثر من صورة على الشاشة وبشكل مريح،وتساعد يف التعريف مبحتويات قواعد ا

 2:إجراء الرقمنة داخل أو خارج المؤسسة - ب

إن عملية التحويل الرقمي ميكن اجرائها داخل املؤسسات أي املكتبات أو خارج املكتبة من خالل االعتماد على 
خدمات املوردين،وحىت تكون عملية الرقمنة ناجحة ال بد من فهم األهداف األساسية اليت يرمي إليها املشروع،وما 

،لذا فإن تقرير مكان إجراء الرقمنة هو جد ...(صورة،نص)أنواع املنتج النهائي الذي سيخدم هذه األهدافهي 
 :أساسي،وسنحاول طرح اجيابيات وسلبيات أي اجتاه فيما يلي

 الرقمنة داخل المؤسسة  : 

خمتلف  من أوىل األسباب اليت تؤدي إىل التفكري بالرقمنة داخل املؤسسة هو أنه،ستتمكن من مراقبة
العمليات،التجهيزات املستخدمة،جودة املنتجات،لن تكون حباجة إىل تغيري أماكن مصادر املعلومات خصوصا 

كما أن الرقمنة داخل .بالنسبة لألوعية اهلشة اليت قد تتأثر أكثر هبذا التغري،باإلضافة إىل زيادة تكلفة مشروع املكتبة
 قد ال يتة خصوصا من الناحية التطبيقية اليت متكن من معرفة احللول الاملؤسسة ستكسب العاملني خربة يف جمال الرقمن

تايل تكوين معرفة حول الرقمنة،كما أن اختيار الرقمنة داخل املؤسسة قد جينب التتواجد على املستوى النظري،وب
لذي قد يؤثر على جناح املؤسسة التعامل مع موردين غري مناسبني متاما ال من التجهيزات وال من ناحية التقنية األمر ا

املشروع،باإلضافة إىل أن الرقمنة داخل املؤسسة ستمكن العاملني من حتقيق املرونة يف التجهيزات ذلك أنه ميكن أن 
 .مبا يتوافق واجلودة املطلوبة هاتايل إعادة حتيينالوب داية قد ال تكون موائمة حتديد املتطلبات من الب

داخل املؤسسة لن تتحقق إال من خالل توفر فريق عمل كفؤ قابل الكتساب  إن خمتلف هذه اإلجيابيات للرقمنة
مهارات جديدة،كما يعتمد على مدى توفر اإلمكانيات املالية اليت متكن من اقتناء خمتلف التجهيزات املوائمة 

 .لالحتياجات،فهذه عبارة عن أهم الشروط الواجب توفرها حىت يكون هناك ضمان لنجاح املشروع

                                                           
1
 The Digital Creation and Preservation Working Group.-Op.Cit. 

2 Gertz  Janet.- Vendor relations in  Handbook for Digital Projects: A Management Tool for Preservation and Access.-
Disponible en ligne http://www.nedcc.org/resources/digitalhandbook/viii.htm .Consulté le  [01/03/12]. 
 

http://www.nedcc.org/resources/digitalhandbook/viii.htm%20.Consulté
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االجيابيات ال تنفي السلبيات اليت قد ترتتب عن اختيار الرقمنة داخل املؤسسة،حيث أن هذا اخليار سيجعل  كل هذه
املشروع حيتاج إىل موارد مالية أكثر،ذلك أنه ال بد للمؤسسة أن حتوي خمتلف متطلبات الرقمنة سواء من ناحية 

ات وحتيني الربجميات،كما أن الرقمنة داخل املؤسسة التجهيزات أو الربجميات ناهيك عن ضمان صيانة وجتديد التجهيز 
ملشاريع الرقمنة اليت يفرتض هبا أن تكون مرحلة اء على العاملني وهذا غري مناسب أكرب،وستزيد من األعب اتتطلب وقت

ل التنفيذ قصرية باملقارنة مع مرحلة التخطيط،باإلضافة إىل أن هذا اخليار سيضيف أعباء أخرى على املؤسسة مبجا
 .تكوين العاملني يف جتهيزات الرقمنة و تقنياهتا

 1:الرقمنة خارج المؤسسة 

تتجه لالعتماد على خدمات املوردين على أساس أن جيعلها يق جودة أكرب مبشروع الرقمنة،إن تفكري املؤسسة بتحق
الك أحسن التجهيزات املوردين لديهم جتربة مبجال الرقمنة،كما أهنا متلك املؤهالت املالية اليت تسمح هلا بامت

 .والربجميات املناسبة لعملية التحويل الرقمي

 :   ومن االجيابيات اليت ميكن رصدها هلذا االختيار،فيمكن أن نذكر مايلي

  خصوصا أنه ال بد من توفري اجلو املوائم لعملية –إعفاء املؤسسة من ختصيص مبىن أو مساحة مناسبة للعملية الرقمنة
 .الرقمنة

  املؤسسة من اقتناء التجهيزات والربجميات املوائمة لعملية التحويل الرقميإعفاء. 
 إعفاء املؤسسة من ختصيص موارد مالية لتدريب فريق العمل خصوصا مبجال التقنيات الرقمية. 
 د خمتلف املؤسسات ال متتلك املوارد املالية الكافية لتسيري مشروع رقمنة،خصوصا وان مشروع الرقمنة هي مشاريع ج

 .لالقتصاد بالتكاليف أفضال امكلفة،األمر الذي ميكن من جعل املوردين خيار 
 مساعدة املؤسسة يف تنفيذ املشروع بأقصر اآلجال. 

 :كما أن هذا اخليار له سلبياته اليت ميكن إجيازها فيما يلي

  ال ميكن من تشكيل معرفة إن اعتماد املؤسسة على خدمات املوردين،ال ميكنها من احلصول على االستقاللية كما أنه
 .خاصة باملؤسسة يف جمال الرقمنة

  هذا ال يلغي التكاليف املالية،اليت رمبا قد تتجاوز فعتماد على خدمات املوردين لالقتصاد بالتكلفة،لالإذا كان اجتاه
 .تكلفة اقتناء التجهيزات والربجميات املوائمة

                                                           
1
 Gertz  Janet.-Ibid. 
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 إذا كان االتفاق يتوقف مبجرد إهناء عملية الرقمنة تنجم عن احلفظ واالستغالل،خاصة االشكاليات اليت قد. 
 جهل املوردين بأهداف املؤسسة من املشروع قد يؤدي إىل وقوع العديد من األخطاء. 

  المؤسسة وخدمات الموردين المزج بين: 

 :وهذا اجتاه ثالث حياول التوفيق بني اجيابيات وجتنب السلبيات لالجتاهني السابقني،ويتحقق هذا من خالل مايلي

  رقمنة املواد األصلية باستخدام عاملني داخليني،والقيام بالتعاقد مع خدمة خارجية لتخزين الصور الرقمية أو لعمل
 .نسخ احتياطية على وسائط مناسبة،ألغراض اإلتاحة

 ستخدام متعاقدين خارجيني للعمل يف املوقع مع عاملني داخليني لرتقيم املواد،وهذا االجتاه خصوصا للمؤسسات اليت ا
 .تود إكساب مهارة وخربة لفريق العمل اخلاص هبا

  التعاقد مع مقدمي خدمات ملشروع الرقمنة بكامله،ويتم إدارة أنشطة االلتقاط داخليا،و يفضل هذا االجتاه إذا كانت
املواد اليت سيتم ترقيمها ليست أصوال مثينة،ولكن وسائط فيلمية،كما أنه ميكن املؤسسة كذلك من تكريس وقتها 

    1.ا من خلق الصورة الرقمية نفسهلتطوير طرق استخدام الصور الرقمية يف مشروعات االنتاج واإلتاحة بدال
 :استراتيجية الحفظ والوصول - ت

هبا املتعلقة يف الكيفية اليت سيحدد قبل البدء يف أي مشروع رقمنة،ينبغى على مدراء املشاريع النظر يف األحكام 
احتماالت التخزين وطرق الوصول إىل امللفات اليت سيتم اتاحتها للمستفيد النهائي احلايل أو احملتمل يف 

املكلفة باسرتاتيجيات الرقمنة،واملتخصصني يف خلق املستقبل،وينبغي وضع خمطط مدروس بالتشاور مع اجملموعة 
الكيانات الرقمية،واجملموعة املتخصصة يف عملية احلفظ،وإذا كان املشروع له ارتباط بعملية البحث فال بد من العمل 

 .أيضا مع املتخصصني يف ما وراء البيانات

 :ال بد من حتديد اجلوانب التالية عملية الحفظولتقرير 

 خزينيةاملساحة الت. 
 دراسة كافة أنواع األقراص وحتديد خصائصها. 
 نوع ما وراء البيانات. 
 نوع التجهيزات الالزمة. 

                                                           
1
متاح على اخلط املباشر -.4،5111.ع-.دراسة يف االشكالية ومعايري االختيارالرقمنة داخل مؤسسات املعلومات أو خارجها -.فراج أمحد 

http://www.informationstudies.net/issue_list.php?action=getbody&titleid=53   [50/03/53]مت االطالع عليه يوم 

http://www.informationstudies.net/issue_list.php?action=getbody&titleid=53
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 نوع امللفات. 

 :،فال بد من حتديد مايليالوصولأما فيما خيص عملية 

 طريق وصول املستفيدين النهائيني إىل املواد احملولة : 
   خادم واب حملي 
  مستضاف جتاريا  –موقع واب –
  خدمة يف إطار احتادمزود. 
  (.مستضاف جتاريا أو حمليا)نظام مستودع رقمي 
 أدوات الوصول وواجهة االستخدام اللزمة: 
 إما عن طريق ما وراء البيانات أو البحث يف النص الكامل:البحث 
 هل يكون عن طريق املواضيع،املؤلف،التاريخ:العرض... 
 اإلحبار 
 (امللفات الصوتية والصورة)سرعة التدفق. 
 ورة مراقبة الوصول للمواد احملض 
 عناوين املواقع الثابتة 
 أحادية،مزدوجة،ثالثية:اللغة... 

إن حتديد إطار إعداد الصور وسياسة استخدامها واتاحتها وحفظها،ستمكن فريق العمل من حتديد مواصفات 
 .التجهيزات والربجميات الالزمة،وهذا حىت توائم االحتياجات املتوقعة منها

 :التجهيزات اختيار - ث

لتجهيزات كمتطلب لتحقيق مشروع مكتبة رقمية،فيما يلي عرض موجز ألهم لديد يف الفصل الثاين احلبعد ت
 :االعتبارات الختيارها

 هلا أثر كبري على جودة ودقة عملية الرقمنة ككل،وقبل اختيار حمطات العمل ال بد من  :محطات العمل
 :حتديد اجلوانب التالية

 جناز العمليات واألنشطةالعدد الكايف ال. 
 مواصفات ذاكرة الوصول العشوائي ملعاجلة الصور بأكثر جودة. 
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 مع املاسحات الضوئية امواصفات حواسيب حمطة العمل حىت يكون الربط سريع. 
 مواصفات الشاشة لدعم درجة الوضوح وكثافة اللون. 
 املواد املختارة لرقمنة،ومواصفات  ان اختيار نوع املاسحات الضوئية،يتوقف على نوع: الماسحات الضوئية

 :الصورة املراد حتقيقها،ويتوقف اختيار املاسح الضوئي على اجلوانب التالية
 نوع وحالة املواد اليت سيتم حتويلها. 
  معرفة أنواع املاسحات املتواجدة باألسواق ومعرفة خصائصها واختيار املاسح الذي ميكن من صورة جبودة

 .د األد ى أو املمكن من االحتياجاتودقة عالية واستيفاء احل
 معرفة خصائص خمرجات كل نوع من املاسحات ومدى موائمتها ألهداف ومتطلبات املشروع. 
 البرمجيات: 

 :يتطلب أي مشروع رقمنة نوعني من الربجميات،نذكرها فيما يلي

 برمجيات الرقمنة: 

ح الضوئي،حيث أن كل ماسح ضوئي جمهز مبجموعة هذا النوع من الربجميات يعترب الرابط بني احلاسوب وجهاز املاس
من الربجميات وهي يف غالبها تتعلق بعمليات الصورة،واختيار هذه الربامج يكون من قبل الشركة املصنعة،ومع أنه هناك 

 :احتمال ضئيل الختيار برامج املاسح،إال أن هذا ال مينع من الرتكيز على توفري السمات التالية

  جميات وبرتوكول مدى توائم هذه الربTWAIN. 
 موائمة هذه الربامج وبرامج معاجلة الصور. 
 تأثري الربامج على دقة ووضوح الصور. 
 سهولة االستخدام. 
 برامج تحرير الصور: 

حتتاج الصورة احملصلة عليها جراء حتويل املواد التناظرية إىل شكل رقمي إىل حتسني ببعض أجزائها،واختيار هذا النوع 
 1:يكون كمايليمن الربامج 

                                                           
1 Schur, Michael.- Guidelines for Capital Business Cases : Office of financial management  

Policy & Guidelines Paper.-2008.- disponible sur 

http://www.treasury.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/12953/tpp08-5.pdf . Consulté le [01/03/12] 

 

http://www.treasury.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/12953/tpp08-5.pdf
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 القدرة على التوائم وأجهزة وبرامج املاسحات الضوئية. 
 امكانية قراءة خمتلف أشكال امللفات. 
 تتوفر على واجهة استخدام و الوثائق والدعم التقين. 
  أدوات حتسني الصورة و اصالحها. 
 القدرة على حتويل مساحات اللون. 
 التوائم والعالمة املائية. 

 1:فضاء العمل 3-2-2-4

أن حتدد أين ستقوم بالرتقيم وكيف ميكن ان تقوم بأفضل  امة عند التخطيط ملشروعات الرقمنةمن أحد االعتبارات اهل
استخدام ملكان العمل،وضمان تصميم وجتهيز مكان الرتقيم بشكل صحيح ال يساعد فقط يف انشاء تدفق عمل 

عمل ملشروع عن مشروع آخر السهل وفعال ولكن سيضمن راحة العاملني مما جيعلهم أكثر انتاجية،وخيتلف فضاء 
 .واجملال و امكانيات املشروعباختالف احلجم 

 :في تحديد فضاء العمل ةالعوامل المؤثر  - أ

 :قبل هتيئة فضاء العمل ال بد من حتديد النقاط التالية

 غرض استخدام المكان: 

ال بد من التفكري يف كل األنشطة احملتملة اليت سيتم اجرائها يف مكان العمل،حيث تعترب عملية الرقمنة أهم عملية 
التنفيذ،لذا جيب التعرف أوال ما إذا سيتم التحويل مباسحات ضوئية و بأي نوع أو عن طريق الكامريات خالل مرحلة 

رقمنة مثل حتسني الصور وتطبيق برجميات التعرف الضوئي على احلروف تتم يف نفس لالرقمية،وهل العمليات التابعة ل
 .املكان ومن طرف نفس الشخص أو مبكان آخر ومن طرف أفراد آخرين

 أنواع المواد التي سيتم تحويلها: 

أشكال املواد التصويرية وحدها   تناظرية اليت سيتم حتويلها،فمعدلجيب حتديد نوع املواد ال
وعندما يتم مسح مواد اخرى مثل اللوحات واملواد املنقوشة والرسومات والكتب ...( املطبوعات،الشفافيات)كبرية

                                                           
1
 .555.ص-.السابقاملرجع  -.عبد اجلواد،سامح زينهم 
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فسوف يزيد عدد املصادر احملتملة بشكل كبري،وإذا أضفنا العوامل املتعلقة  املواد ثالثية األبعاد،والكيانات النادرة
 .باحلالة واهلشاشة واحلجم والشكل والثقل فسوف تظهر العديد من املتغريات األخرى

  بالفضاء وكمية التجهيزاتنوع : 

مثل :ت املطلوبة إلجناز العملعند حتديد غرض االستخدام،ونوع املواد اليت سيتم حتويلها جيب حتديد قائمة بكل املعدا
عدد كما جيب حتديد .شاشات والطابعات،ومشغالت األقراص،ومكاتب وكراسيالاملاسحات الضوئية واحلاسبات،و 

خمتلفة من املواد األصلية وسوف يستخدم أكثر من  اوأنواع املطلوب لكل مادة،إذا كان املشروع ميلك أشكاال املواد
كما ال جيب .حتديد ما إذا كان العمل سيتم بشكل متزامن أو بشكل منفصلنوع من أجهزة التحويل،كما جيب 

 .إغفال جانب األمن وتوفري التهوية وأنظمة التحكم يف املناخ

 عدد العاملين: 

أكيد أن عدد العاملني الذين سيعملون على املشروع سيكون هلم تأثري مباشر على مساحة فضاء العمل،حيث كل 
 .عمله،هذه املساحة ختتلف من عملية إىل أخرىفرد يتطلب مساحة خمصصة ل

 :تصميم الفضاء - ب

بعد حتديد العوامل السابقة ستكون هناك صورة واضحة عن احلجم الكلي للمكان املطلوب وهذا ميكن البدء يف 
تصميم املوقع،ومن املهم االخذ بعني االعتبار ترك مساحات اضافية مطلوبة حول كل حمطة عمل،حيث جيب أن 

ك مساحة كافية للسماح للمعاملة وفرز وختزين املواد املادية أثناء التحويل،كما جيب التأكد بأن تدفقات كون هنات
التصميم مرتبطة بتدفق العمل االنتاجي،وجيب التأكد بأن هناك مفاتيح كهرباء وشبكة كافية،وأن مصدر الطاقة 

 .مستقر،مع ضرورة توفري جهاز إمداد الطاقة خاصة للخادمات

جيب األخذ بعني االعتبار أثناء التصميم املان والصحة ضد األجهزة التكنولوجية وما هلا من عائد على اجلانب كما 
،كما جيب توفري اإلضاءة املوائمة لفضاء العمل من خالل اللون (خصوصا أشعة املاسحات الضوئية)الصحي لألفراد
 1.والستائر وغريها

 

                                                           
 .551.ص-.املرجع نفسه -.عبد اجلواد،سامح زينهم 1
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 :التمويل 3-2-2-5

اجلوانب األساسية،ال بد من تعيني فريق عمل متخصص يتكفل بتأمني املوارد املالية الكافية لبدء بعد حتديد كل 
تكاليف املالية الالزمة تساعد على لوتطوير واحلفاظ على استمرار دورة حياة املشروع،حيث ال بد وضع صورة دقيقة ل

 .1شغيل املشروعلتر بدقة أكرب التكاليف االمجالية حتديد نقاط الضغط املايل وتقدي

 :ويتم حتديد املوارد املالية،إما عن طريق

  حتديد امليزانية املتوفرة على مستوى املؤسسة ويتم على أساسها اختيار حجم املشروع،وحجم اجملموعات
 .الرقمية،ووضع متطلبات املشروع ككل

 التجهيزات والربجميات،أو احلجم اجملموعات  حتديد خمتلف جوانب املشروع سواء من حيث فريق العمل،أو
الرقمية واالختيارات التقنية،باإلضافة إىل جتهيز فضاء العمل،وتقدير التكلفة اإلمجالية حسب هذه 

 .اجلوانب،لتقرير التكلفة النهائية للمشروع

 :وعند التخطيط للمشروع ال بد من األخذ بعني االعتبار النقاط التالية

  املشروع؟ماهي مصادر متويل 
 هل املشروع يف وضعية قابل لتمويل على الصعيد الوطين أو اإلقليمي أو الدويل؟ 
 ماهي جوانب املشروع اليت حتتاج إىل الدعم املايل؟ 
  الدعم املايل من مصادر خارجية؟ علىماهي الطرق االسرتاتيجية للحصول 
 كيف ميكن ضمان استقرار امليزانية طوال حياة املشروع؟ 
 تخطيط للموارد املالية لتغطية التكاليف املستمرة مثل الصيانة وجتديد التجهيزات وغريها؟كيف يتم ال 

أكثر على تعرف للقدرة إىل الكما جيب القول بأنه ال توجد تكلفة موحدة للمشروع،والتخطيط لتمويل يهدف 
 2.املصادر اليت ميكن أن جتلب موارد مالية إضافية

 

                                                           
1
Guide des bonnes pratiques de numerisation: Cahier 5a .- disponible sur   

http://easi.wallonie.be/servlet/Repository/IconoWal_Cahier_5a.pdf?IDR=8774 . Consulté le [51/51/12] 

2
 The Ninch Guide to Good Practice in the Digital Representation and Managementof Cultural Heritage Materials .-

Op.cit. 

http://easi.wallonie.be/servlet/Repository/IconoWal_Cahier_5a.pdf?IDR=8774%20.
http://easi.wallonie.be/servlet/Repository/IconoWal_Cahier_5a.pdf?IDR=8774%20.
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 1:الجدول الزمني 3-2-2-6

مهمة وضع جدول زمين لتنفيذ األهداف والتوقعات من مسؤولية مدير املشروع،كما جيب أن يقوم بتحديد املدة  تعترب
 :اإلجراءات ،واليت تتضمن مايلي و الزمنية لكل عمليات املشروع

مثل تدريب )واليت تشمل حتديد األهداف ومنهجية العمل،وتأمني متطلبات العمل:األنشطة التي تسبق المشروع
 .،والتزام املؤسسة باملشروع(ق العملفري

 .وحتتسب بني انطالقة املشروع و رقمنة املادة األوىل:مرحلة انطالق المشروع

 .حيث أن حتقيق أكرب االنتاج يكون بنصف املرحلة:مرحلة االنتاج

 .وتتعلق أساسا بتحديد وهيكلة املسؤوليات وصيانة املواد الرقمية :مرحلة بعد انهاء المشروع 

زمة للمشروع تسمح بوضع جدول زمين حيدد من خالله تاريخ بداية وهناية األنشطة الاملعرفة بتقييم املدة الزمنية الإن 
بشكل واضح،وبني هذين النقيضني،جيب جتميع كافة املتطلبات إلنشاء الكيانات الرقمية وتسليمها يف الوقت احملدد 

 .ملدة الزمنية للمشروع جيب حتديد مراحل املشروع ووترية العملواإلمكانيات املالية املتاحة،كما أنه قبل حتديد ا

 2:مخطط العمل 3-2-3

،حيث يتم تقرير أهم إن الناتج عن مرحلة التخطيط،ال بد أن تكون خمرجاته عبارة عن قرارات يف شكل خطة
 .لتنفيذلنشطة العمل  اليت تكون قابلة العمليات وأ

 :وضع خطة العمل 1- 3-2-3

 :أن تشمل اخلطة على اجلوانب التالية وجيب

 :ويشمل مايلي:التخطيط

 حتديد اهلدف والغرض ونطاق وحجم املشروع. 
 مسح الصور لتحديد نقاط القوة والضعف 
 تقييم املعايري والوثائق املستخدمة يف اإلنشاء 

                                                           
1
  Bibliothèque de l'Université Cornell/Département de Recherches.-De la théorie à la pratique :Didacticiel d’imagerie 

numérique.- Op.Cit.  
 
2
 A Guide for Managers Planning and Implementing Digitization Projects.- Op.Cit. 
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 حتليل املعايري التقنية 
 جرد املعدات املتاحة 
 حتديد األولويات 
  يف ذلك اسرتاتيجية العملوضع وتوثيق اخلطة،مبا. 
 حتديد احتياجات املوظفني 
  تقييم التكاليف املرتتبة على املشروع 
 تأمني التمويل 
 توظيف،وتدريب املوظفني،وتشكيل فريق عمل/تأجري/اختيار. 

 :وتشمل مايلي :تجهيز البيانات

 حتديد معايري التوثيق،واألشكال الفنية واملعايري. 
 وضع حقوق التأليف. 
 جيل املعلومات حول قيود حقوق النشر،والرتاخيص،احملافظة وحفظ تتبع حركات الكائنات الرقميةحتديد وتس. 
  لتعاقد،أو العمل باملقاربتني معالاختيار الرقمنة سواء داخل املؤسسة أو اللجوء. 
 التأكد من أن الصورة والوثائق اخلاصة بتوثيقها خمزنة. 

 : وتشمل مايلي  :التقاط الصور

 ملعداتشراء ونصب ا 
 التقاط صور جبودة عالية وحسب االحتياجات املتوقعة. 
 ختزين الصور ذات جودة عالية بشكل آمن. 
 تنفيذ مراقبة اجلودة والتقييم. 

 :التخزين والتسليم

 ختزين الصور الفوتوغرافية جملموعات املواد بشكل صحيح 
 ختزين الصور ذات اجلودة األرشيفية يف اخلادم 
 أي قرص منتج بشكل آمن ويف ظروف بيئية مناسبة ختزين. 
  قاعدة إدارة البياناتبربط الصور الرقمية. 
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 اجراء تقييم داخلي. 
 جعل املواد متاحة للمستخدمني عرب اخلط املباشر. 
 صيانة وحتديث البيانات 
 املوقع ألغراض أمنية نالتأكد من ختزين نسخة إضافية يف خادم خارج ع. 

لتنفيذ واملراجعة،كما جيب التأكيد لع ككل منذ بداية التخطيط وصوال و عن سيناريو للمشر  إن املخطط هو عبارة
 .على ضرورة وضع جدول زمين حمدد وحمكم يكفل إجناز عمليات املخطط ككل

 1:وبشكل عام فإن املشروع ميكن أن يكون له هنج ضمن السياقني التاليني

 السياق االستراتيجي
 طبيعة المحتويات                                                                                       
 هيكلة المحتويات                                                  ( تحليل االحتياجات)                    

 
  اجراءات استخدام األدوات                               طبيعة الجهات الفاعلة،التدفق ،طبيعة العمل               

 (حقوق الوصول واالستخدام(                                                         )التحليل التنظيمي)            
 

 اختيار التجهيزات                                       الهيكلة الوظيفية                                      
 ....(التثبيت،التكوين)                                              (      تحليل االستخدامات)                  

   
 لتحتية التقنيةالبنية ا                                             الهيكلة التقنية                                   
 ..(شبكة األسالك،البرتوكوالت،المحطات)                             (              تكيف المعايير)                       

                                                                 
 السياق التقني                                                               

         .يبني السياق املمكن مبشروع مكتبة رقمية -13  -شكل رقم 
 
 
 

       

                                                           
1
 Prax, Jean –Yves, Larcher Simon.-Op.Cit.-p.17 
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 1:توثيق المخطط 3-2-3-2

وبداية املشروع،كما قد من املهم توثيق خطة املشروع،تتكون خطة املشروع عادة من املدة الزمنية،اي حتديد تاريخ 
ة التوثيق قيمة خصوصا يف ظل عرضه يؤدي إىل حتديد املوظفني أو اإلدارات املسئولة عن كل نشاط،وتعترب عملي

 .ملقاربة املنهج،وضمان االستمرارية تلزم فريق العمل بتحمل جزء من مسؤولية العمل باملؤسسة

نبغي أن تتضمن خطة العمل فرتات للتقييم،وهذا لتحديد على املدى الطويل ،ولكن ي االسرتاتيجي يعترب اختيار
 .التغيريات اليت جيب أن تطرأ على االسرتاتيجية،وخمطط املشروع الناجح هو الذي يؤدي إىل االستخدام األمثل للموارد

 2:المراجعة المستمرة  3-2-3-3

جرائية لكل أعضاء الفريق وألي تعاقدات وهنا يظهر اثر التوثيق لكافة املراحل السابقة،حيث جيب ان ميتلك كتيبات ا
فرعية،وستحتوي هذه الكتيبات على تعليمات واضحة تساعد العاملني يف مسؤولياهتم،ومن احملتمل أن يقوم مدير 
املشروع بتعديل أو حتديث هذه الكتيبات حىت تضم نتائج تقييمه للمشروع،بشكل مماثل فإن خطة املشروع ليست 

 .ن حتدث بواسطة مراقبة وتقييم العملية باستمراروثيقة ثابتة ولكن جيب أ

جيب القيام مبراجعة املشروع،حىت يتم مراجعة وقياس االجنازات وحتديث اخلطط،حيث متلك املشروعات الناجحة  كما
 .اتصاالت مستمرة ومفتوحة بني أعضاء فريق العمل واملدراء وجلنة القيادة والتوجيه لتحديد املشكالت احللول املمكنة

 مرحلة التنفيذ بمشاريع المكتبات الرقمية3-2-4

بعد مرحلة التخطيط،اليت تشمل دراسة خمتلف اجلوانب من ناحية كافة االحتماالت،تأيت مرحلة التنفيذ اليت تعتمد 
 بشكل كبري على اخلطة املوثقة،وهذا لضمان االلتزام مبختلف املهام احملددة،ومعرفة املتطلبات األساسية لتنفيذ السليم

ومن خالل الشكل  عن ترمجة لكافة القرارات املتخذة مبرحلة التخطيط،وميكن اعتبار هذه املرحلة عبارة للمشروع،
 :التايل سيتم تبيني أهم العمليات مبرحلة التنفيذ،بدءا من عملية االقتناء إىل اإلتاحة

                                                           
1
 A Guide for Managers Planning and Implementing Digitization Projects.- Op.Cit. 

2
 541.ص-.السابق املرجع -.عبد اجلواد،سامح زينهم 
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 .تصميم مكتبة رقميةلعمليات اليبني أهم : -  14 -شكل رقم 

 :خمتلف هذه العمليات ميكن اإلشارة إىل النقاط التاليةوحىت تتم 
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 :مبادئ توجيهية في عملية الرقمنة 3-2-4-1

تعترب عملية الرقمنة املرحلة األوىل لتشكيل كيانات رقمية،وعليه فال بد أن تكون املنتجات توافق االحتياجات املتوقعة 
مواصفات عملية الرقمنة حسب نوع املواد من حيث شكل كما هو منصوص عليه مبرحلة التخطيط،وفيما يلي نورد 

 :1امللفات،والوضوح،وعمق البت،واألبعاد،ونوع عملية الضغط

 مم،ورق الموسيقى 35،النصوص المطبوعة،شرائح المخطوطات
 درجة صغيرة درجة  متوسطة درجة منخفضة درجةوضوح عالية /الحفظ 

شكل 
 الملفات

TIFF JPEG/PNG JPEG/PNG JPEG/PNG JPEG/PNG 

نقطة 100-200 نقطة يف البوصة100-200 الوضوح
 يف البوصة

نقطة يف  550
 البوصة

نقطة يف  550
 البوصة

نقطة يف  550
 البوصة

 بت للون 34 عمق البت
 أو

 بت رمادي 08

 بت للون 34
 أو

 بت رمادي 08

 بت للون 34
 أو

 بت رمادي 08

 بت للون 34
 أو

 بت رمادي 08

 بت للون 34
 أو

 بت رمادي 08
 1000-2000 األبعاد

 بكسل للبعد الطويل
2000-1000 

 بكسل للبعد الطويل
2000-1000 

 بكسل للبعد الطويل
100 

 بكسل للبعد الطويل
550-300 

 بكسل للبعد الطويل
 حفظ نسخة من دون ضغط الضغط

LZWضغط بدون فقدان 
 جاهزة للخدمة

LZW ضغط بدون
 فقدان

 

LZW ضغط بدون
 فقدان

 

LZW بدون ضغط
 فقدان

 

LZW ضغط بدون
 فقدان

 

 الكتب النادرة
 درجة صغيرة درجة  متوسطة درجة منخفضة درجةوضوح عالية /الحفظ 

شكل 
 الملفات

TIFF TIFF JPEG/PNG JPEG/PNG JPEG/PNG 

نقطة 100-400 نقطة يف البوصة100-400 الوضوح
 يف البوصة

نقطة يف  550
 البوصة

نقطة يف  550
 البوصة

يف نقطة  550
 البوصة

 بت للون 34 عمق البت
 أو

 بت رمادي 08

 بت للون 34
 أو

 بت رمادي 08

 بت للون 34
 أو

 بت رمادي 08

 بت للون 34
 أو

 بت رمادي 08

 بت للون 34
 أو

 بت رمادي 08
 1000-2000 األبعاد

 بكسل للبعد الطويل
2000-1000 

 بكسل للبعد الطويل
2000-1000 

 بكسل للبعد الطويل
100 
 للبعد الطويل بكسل

550-300 
 بكسل للبعد الطويل

 حفظ نسخة من دون ضغط الضغط
LZWضغط بدون فقدان 

 جاهزة للخدمة

LZW ضغط بدون
 فقدان

 

LZW ضغط بدون
 فقدان

 

LZW ضغط بدون
 فقدان

 

LZW ضغط بدون
 فقدان

 
                                                           

1
 The Library of Congress .- Technical Standards for Digital Conversion Of Text and Graphic Materials.- .disponible 

sur  http://memory.loc.gov/ammem/about/techStandards.pdf.- Consulté le [30/08/12] 

http://www.mathdoc.fr/publis/falavard_numerisation_31mars2005_web.pdf.-
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 الصور
 درجة صغيرة درجة  متوسطة درجة منخفضة درجةوضوح عالية /الحفظ 

شكل 
 الملفات

TIFF JPEG/PNG JPEG/PNG JPEG/PNG JPEG/PNG 

نقطة 800-100 نقطة يف البوصة800-100 الوضوح
 يف البوصة

نقطة يف  550
 البوصة

نقطة يف  550
 البوصة

نقطة يف  550
 البوصة

 بت للون 34 عمق البت
 أو

 بت رمادي 08

 بت للون 34
 أو

 بت رمادي 08

 بت للون 34
 أو

 بت رمادي 08

 بت للون 34
 أو

 بت رمادي 08

 بت للون 34
 أو

 بت رمادي 08
 1000-2000 األبعاد

 بكسل للبعد الطويل
 باستثناء احلدود

2000-1000 
 بكسل للبعد الطويل

 باستثناء احلدود

2000-1000 
 بكسل للبعد الطويل

 باستثناء احلدود

100 
 بكسل للبعد الطويل

 باستثناء احلدود

550-300 
 بكسل للبعد الطويل

 من دون ضغطحفظ نسخة  الضغط
LZWضغط بدون فقدان 

 جاهزة للخدمة

LZW ضغط بدون
 فقدان

 

LZW ضغط بدون
 فقدان

 

LZW ضغط بدون
 فقدان

 

LZW ضغط بدون
 فقدان

 

 الكتب النادرة
 درجة صغيرة درجة  متوسطة درجة منخفضة درجةوضوح عالية /الحفظ 

شكل 
 الملفات

TIFF TIFF JPEG/PNG JPEG/PNG JPEG/PNG 

نقطة 100-400 نقطة يف البوصة100-400 الوضوح
 يف البوصة

نقطة يف  550
 البوصة

نقطة يف  550
 البوصة

نقطة يف  550
 البوصة

 بت للون 34 عمق البت
 أو

 بت رمادي 08

 بت للون 34
 أو

 بت رمادي 08

 بت للون 34
 أو

 بت رمادي 08

 بت للون 34
 أو

 بت رمادي 08

 بت للون 34
 أو

 بت رمادي 08
 1000-2000 األبعاد

 بكسل للبعد الطويل
2000-1000 

 بكسل للبعد الطويل
2000-1000 

 بكسل للبعد الطويل
100 

 بكسل للبعد الطويل
550-300 

 بكسل للبعد الطويل
 حفظ نسخة من دون ضغط الضغط

LZWضغط بدون فقدان 
 جاهزة للخدمة

LZW ضغط بدون
 فقدان

 

LZW ضغط بدون
 فقدان

 

LZW ضغط بدون
 فقدان

 

LZW ضغط بدون
 فقدان

 

 الخرائط
 درجة صغيرة درجة  متوسطة درجة منخفضة درجةوضوح عالية /الحفظ 

شكل 
 الملفات

TIFF JPEG/PNG JPEG/PNG JPEG/PNG JPEG/PNG 

بوصة يف  21خرائط أقل من  الوضوح
نقطة يف  100:طول أبعادها

 .البوصة

 21أقل من  خرائط
بوصة يف طول 

نقطة  100:أبعادها

نقطة يف  550
 البوصة

نقطة يف  550
 البوصة

نقطة يف  550
 البوصة
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بوصة يف  21خرائط أكثر من 
 400-200:طول أبعادها
 نقطة يف البوصة

 
 

 .يف البوصة
 21خرائط أكثر من 

بوصة يف طول 
 400-200:أبعادها

 نقطة يف البوصة
 

 بت للون 34 عمق البت
 أو

 بت رمادي 08

 بت للون 34
 أو

 بت رمادي 08

 بت للون 34
 أو

 بت رمادي 08

 بت للون 34
 أو

 بت رمادي 08

 بت للون 34
 أو

 بت رمادي 08
 1000-2000 األبعاد

 بكسل للبعد الطويل
 باستثناء احلدود

2000-1000 
 بكسل للبعد الطويل

 باستثناء احلدود

2000-1000 
 بكسل للبعد الطويل

 باستثناء احلدود

5008 
 بكسل للبعد الطويل

 باستثناء احلدود

550-300 
 للبعد الطويل بكسل

 حفظ نسخة من دون ضغط الضغط
LZWضغط بدون فقدان 

 جاهزة للخدمة

LZW ضغط بدون
 فقدان

 

LZW ضغط بدون
 فقدان

 

LZW ضغط بدون
 فقدان

 

LZW ضغط بدون
 فقدان

 
 .أهم املبادئ التوجيهية يف مواصفات الصور الرقميةيبني  :-  06  -جدول رقم 

 1: اعتبارات لتصميم موقع الواب 3-2-4-2

قبل االنطالق يف تصميم موقع الواب كواجهة استخدام يف مشاريع املكتبة الرقمية،يستحسن أن يقوم فريق العمل 
املكلف هبذه العملية اإلطالع والولوج إىل مواقع مؤسسات هلا خربة هبذا اجملال،وهذا ملعرفة السمات األساسية 

طريقة سهلة،وهناك جمموعة من األنشطة املتنوعة اليت الواجب توفرها حىت جتلب انتباه املستفيدين الستخدامها وب
الت إلنشاء املوقع،وقبل البدء يف تصميم واجهة االستخدام ال بد من تشكيل فريق أميكن تقسيمها إىل ثالث جم

 :عمل،وهذا للقيام باألنشطة التالية

 ديد من أقسام املوقع ميكن هناك الع العموم هي وظيفة املؤسسة،إال أن على  ان تأليف و إدارة حمتوى املوقع
 .تكليف األفراد مبهمة حتديثها بطريقة مستمرة ومنتظمة،وهذا حتت تنسيق املشرفني على املوقع

  األنشطة املتعلقة بإدارة النظام،واليت تشمل صيانة املوقع،وإدارة الوصول،واالتصال بشبكة،كل هذه املهام اليت ال
 .ال تصميم األنظمة وإدارهتابد أن تكون حتت اشراف أفراد متخصصني يف جم

  باإلضافة إىل إدارة املوقع،وهذا النشاط يتضمن وضع سياسة مؤسسية بشأن دور املوقع يف التسويق
والرتويج،وتطور العالمة التجارية للمؤسسة،وهذا اجملال هو ليس من ختصص املكتبيني األمر الذي يستلزم أفراد 

 .HTMLكون مهارات التعامل مع صفحات متخصصني يف جمال احلاسب اآليل الذين ميتل
                                                           

1
 IFLA.-Op.Cit. 
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وهناك عدد قليل من املبادئ اليت جيب اختبارها عن تصميم موقع مكتبة،لكن التحدي الفعلي هو تصميم موقع 
وحديث،وواجهة استخدام سهلة وبديهية لتلبية احتياجات خمتلف  واب على شبكة االنرتنيت يضم حمتوى موثوق به

يف انتاج وإدارة املوقع على املستفيدين مع مراعاة تنوعهم واختالف مستوياهتم،ولضمان احلفظ الالزم ومستوى عال 
 :شبكة انرتنيت ال بد من االلتزام بالنقاط التالية

  مهاراهتم يف إدارة املوقعتدعيم فريق العمل بقدر معني من اخلربة لتطوير. 
 توفري متخصصني استشاريني أثناء عملية التصميم، والتقييم من قبل استشاريني من خارج املؤسسة. 

 :هيكلة الملفات والمجلدات - أ
 انشاء جملد لكل قسم من املوقع. 
  ختزين امللفات الصورية يف ملفات بعيدة عن ملفاتHTML. 

  قع،مثل املستخدمة يف الربنامج،جيب أن ختزن يف جملد الرسومات يف الدليل الرسومات الشائعة املستخدمة عرب املو
 .األصلي

  وإذا كانت صورة فريدة من نوعها لقسم معني ميكن ختزينها عرب جملدات الرسوم يف دليل ذات الصلة،أو اجمللد
 .الفرعي املعروف بدليل الرسومات املركزية

  ختزين ملفات قابلة لتحميل مثلPDF ،ZIP  يف جملدات منفصلة عن ملفاتHTML. 
 :اصطالحات تسمية الملفات - ب

يف حتقيق استقرار ودميومة التخزين الرقمي،والولوج لألنظمة،وضمان قابلية التشغيل  اكبري   اتلعب تسمية امللفات دور 
لرقمية،وحتقيق التباديل بني النظم،كما أن نظام التسمية اجليد للملفات يساعد على ربط اجزاء خمتلفة من الكائنات ا

يف مجيع مراحل عملية الرقمنة،وعند اختيار تسمية الصلة ما بني ما وراء البيانات والصور،وتتبع امللفات الفردية 
 :امللفات ال بد من األخذ بعني االعتبار النقاط التالية

 كل تسمية ملف ال بد أن تكون فريدة من نوعها. 
 عدم استخدام الرموز وترك الفراغات. 
  تسمية تشمل على مثانية أحرف أو أقلوضع. 
 استخدام امساء ملفات تعكس مغزى عناوين املواقع. 
 الصغرية ألمساء امللفات استخدام األحرف. 
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  واحد الستخدام مجيع ملفات الواب إما من خالل حتديد امتدادHTML  أوXHTML أوHTM . 
 استخدام أمساء بسيطة من أجل القراءة. 

 1:ومراقبة الجودة المتابعة 3-2-4-3

مبجرد اهناء عملية التخطيط وتأمني الدعم املايل،تبدأ عملية التنفيذ،ومن النادر جدا أن جند اتباع عملية التنفيذ خلطة 
املشروع بشكل كامل،ذلك أن اخلطة هي تصور نظري أما التنفيذ فهو أمر واقعي حمض،وهنا تربز أمهية إدارة املشاريع 

،وهذا من خالل تصميم نظام فيلة إلبقاء املشروع على املسار الصحيح حنو حتقيق أهدافهيف وضع ضوابط كافية،وك
مراقبة ومتابعة والذي ميكن تعريفه على أنه جمموعة منهجية ومستمرة لتحليل واستخدام املعلومات إلدارة املراقبة واختاذ 

دف منها هو توفري معلومات من ناحية اجياد القرارات،وعملية املراقبة تعترب جزء مهم يف جمال اإلدارة،ذلك ان اهل
طريقة تسيري متكن من التعريف وحل املشكالت املتعلقة مبرحلة أو عملية تنفيذ ما،وتقييم التقدم احملرز باملقارنة مع 

يف عملية الرقمنة،كما اهنا تشمل على اجراءات وتقنيات التحقق من  اخمطط العمل،وتعترب عملية الرقمنة جزء مهم
واالتساق والدقة من الصور الرقمية،وحتقيق املبدأ األساسي لعملية املسح الضوئي اليت جيب أن تنفذ على  اجلدة
وبالنظر للتكاليف اليت تنجر عن مشروع رقمنة،والذي يتطلب "املسح ملرة من أجل االستخدام لعدة مرات"أساس

 .ربر أكثر وجود نظام مراقبةجمموعة واسعة من االمكانيات لتحقيق األهداف املسطرة،االمر الذي ي

 :وحىت حتقق عملية املراقبة واملتابعة االهداف املطلوبة،ال بد من تصميم نظام مراقبة وفق اخلطوات التالية 

 :تحديد أهداف المشروع - أ

ال بد من حتديد وحتليل االهداف كمعيار معتمد ملراقبة اجلودة،حيث ومن املنطقي بدء عملية املراقبة مع ورشة بدء 
املشروع،والغرض من هذه الورشة هو اجلمع بني أصحاب املصلحة الستعراض وثائق املشاريع واالفرتاضات 
األساسية،وينبغي تنقيح أهداف املشروع للتأكد من اهنا تظهر بشكل واضح وتبقى واقعية وحمددة وقابلة للقياس،وهو 

هذا املبدأ للمقارنة بني أهداف املشروع وجودة  قما يشكل القاعدة األساسية ملراقبة وتقييم النظام،حيث ميكن تطبي
 .الصور احملققة

 

                                                           
1 Information Training and Agricultural Development .- Project Cycle Management :Training Handbook.-

Sussex :Lion House,1999.- .disponible sur   http://www.cfcu.gov.tr/SPOs/TOOLs/PCM_Training_Handbook.pdf .- 

Consulté le [30/04/12] 

http://www.cfcu.gov.tr/SPOs/TOOLs/PCM_Training_Handbook.pdf%20.-
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   : مراجعة اجراءات التنفيذ - ب

يوفر اإلطار املنطقي لتحديد االحتياجات من املعلومات ككل،ومن املهم الربط بني احلاجة للمعلومات وخمتلف 
تفاصيل املعلومات املطلوبة وتواتر التقارير ختتلف وفقا  أنه من الضرورة االنتباه إىل أن مستويات هيكل التسيري،إال

ملستوى التسيري،فعلى سبيل املثال مدراء املشاريع يف حاجة إىل معلومات حول االنشطة باستمرار،أما املتعهد يتطلب 
 .معلومات عن حتقيق املخرجات أو االحنراف عن خمطط العمل

 :استعراض المؤشرات - ت

للرصد املادي واملايل من األنشطة  ستوجهأولوية الرتكيز  اف ضمن فريق تنفيذ املشروع،والستخدامها يف حتقيق األهد
والنتائج واألدوات الالزمة،وهلذا هي حفظ سجل جيد للمقارنة بني النفقات الفعلية مقابل امليزانيات،والتقدم احملرز 

 .مقابل جدول األنشطة

 :التقارير - ث

بصورة متزايدة،واليت ميكن ان تكون بطريقة أسبوعية أو شهرية وهذا حسب حيتاج مدير املشروع إىل مراجعة التقدم 
احلاجة،وهذا من خالل مقابلة امليزانيات املتعاقد عليها واألنشطة املخطط هلا،والكثري من هذه البيانات تكون ذات  

البيانات اجملمعة حول طابع تشغيلي لالستخدامات الداخلية من قبل فريق العمل،بعض البنود احملددة،باإلضافة إىل 
،وال ميكن وصف عملية املراقبة بأهنا ناجحة يف وضع التقارير املرحلية اأساسي اومؤشر  ااملعدات واملواد تعترب مفتاح

مبجرد مجع املعلومات،حيث أن املعلومات اجملمعة ال بد من ارساهلا للشخص املناسب يف الشكل والوقت 
القرارات اإلدارية مناسبة ويف الوقت املناسب وتضمن عودة املشروع إىل الطريق املناسب،عندها فقط ميكن أن تكون 

 .السليم

ميكن أن تأيت يف شكل تقرير لعرض التقدم أو يف شكل  كما ان هذه املعلومات ال بد أن تكون يف شكل تقارير واليت
 .تقارير سري العمل

 :إعداد خطة لتنفيذ نظام المراقبة - ج

يلزم من املوظفني واملهارات والتكوين الالزم،حيث أن هذا الفريق الذي خيصص مباشرة  وهذا من ناحية حتديد ما
 .جلمع املعلومات و اعداد تقارير املسؤوليات
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 :دفتر الشروط بالمكتبات الرقمية 3-3

اآليل من بالنظر لطبيعة مشاريع املكتبات الرقمية واليت تعتمد بشكل كبري على اجلوانب التقنية لتجهيزات اإلعالم 
حواسيب،وماسحات ضوئية،وبرجميات،األمر الذي يفرض على القائمني على املشروع وضع وثيقة تكفل اختيار 
التجهيزات املوائمة،إن وضع دفرت الشروط بعد اهناء مرحلة التخطيط يعترب كأول مرحلة للخروج باملشروع إىل حيز 

 .املشروع املوثقةالتنفيذ،وشراء التجهيزات والربجميات املوائمة ألهداف 

فإن دفرت الشروط هو عبارة عن وثيقة مقدمة من طرف املؤسسة "AFNORZ67-100-3 وحسب
للموردين،تصف من خالهلا وبشكل واضح مواصفات التجهيزات احملتملة واملتوقعة من ناحية توفرها على الشروط 

 1"الفنية اليت حتقق االنتاجية والتشغيل واجلودة

ن ترمجة احتياجات مشروع من جتهيزات وبرجميات والبحث عنها ضمن املتاح باألسواق من تايل فهو عبارة عالوب
 .خالل املوردين

كما ميكن تعريف دفرت الشروط على أنه حوصلة التفكري مبرحلة الدراسة املنهجية للمشروع،كما أنه حوصلة للتعريف 
الية املخصصة،حيث ال بد على املوردين توفري باالحتياجات اخلاصة للمشروع،مهما كان حجم املؤسسة واملوارد امل

 2.التجهيزات والربجميات حسب احتياجات املؤسسة وفقط

كما أن دفرت الشروط هو وثيقة متكن متخذي القرار من حتقيق التواصل بني حمتوى املشروع وبني األشخاص داخل أو 
 3.اقصة العروضخارج املؤسسة،كما أنه ميكن من اختيار مورد يف املستقبل من خالل من

كما أنه يعترب دفرت الشروط مبثابة أداة إلنشاء مواصفات املواد اليت سيتم  شراؤها من قبل كل فريق باملشروع،وهو 
مبثابة األساس املنهجي لوضع إطار للحصول على األجهزة املوائمة،كما أن دفرت الشروط جيمع اآلراء واملتطلبات 

ملختلف األطراف املعنية باملؤسسة،واليت يتم إدارهتا إما من قبل مدير املشروع أو مدير واالحتياجات التقنية والوظيفية 
 .فريق باملشروع

 

                                                           
1
 Falavard , Hélène.- Mettre en place un projet de numérisation.- disponible sur 

http://www.mathdoc.fr/publis/falavard_numerisation_31mars2005_web.pdf.- Consulté le [30/09/12] 
2
 Duchemin, Pierre-Yves .- L’art d’informatiser une bibliothèque. Paris :Editions du cercle de la librairie,2000.-

P.233. 
3
 Rédiger le cahier des charges de son futur site Web.- disponible sur 

http://ngominh.zevillage.org/files/cahier_des_charges.pdf.- Consulté le [15/09/12] 

http://www.mathdoc.fr/publis/falavard_numerisation_31mars2005_web.pdf.-
http://www.mathdoc.fr/publis/falavard_numerisation_31mars2005_web.pdf.-
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 1:ومن جممل املفاهيم ميكن حوصلة األهداف الرئيسية لوضع دفرت الشروط يف النقاط التالية

 حتديد األهداف املراد حتقيقها من املشروع. 
 حتديد املعوقات الواجب اتباعها. 
 أدرة حوار بني خمتلف األطراف الفاعلة. 
 التقليل من احتماالت األخطاء املمكن أن حتدث يف عملية التثبيت أو االستخدام. 

 2:مكونات دفتر الشروط 3-3-1

يعرب على جمموع الوثائق احملررة من قبل مدير املشروع أو املؤسسة اليت تقوم  اعام ايعترب مصطلح دفرت الشروط مصطلح
بوضع اإلعالن عن املناقصة ويتم املصادقة عليه من طرف جلنة قيادة املشروع،وهو يشمل بشكل عام من حتليل 

غريها،وعلى العموم املوجودات،ودراسة االحتياجات،التعريف بالنظام املتوقع،الغرض وطريقة اإلعالن عن املناقصة و 
 :فإن دفرت الشروط يتكون من الوثيقتني األساسيتني التاليتني

اليت جتمع الشروط املطبقة على خمتلف األسواق واليت جتمع دفرت الشروط اإلداري العام و دفرت  :الوثائق العامة
 .الشروط التقين العام

يت جتمع دفرت الشروط اإلداري اخلاص و دفرت الشروط اليت حتتوي على الشروط احملددة لألسواق وال :الوثائق الخاصة
التقنية اخلاصة،ويف حاالت اين تكون أسعار األسواق مرتفعة جند أنه من احملتمل أن يكون دفرت الشروط اإلداري 

 .اخلاص و دفرت الشروط التقنية اخلاصة يف شكل وثيقة واحدة حتت تسمية دفرت الشروط اخلاص

 :الوثائق املكونة لدفرت الشروط وفيما يلي ذكر موجز ألهم

 :القواعد الخاصة باإلعالن عن العروض

تعترب أول وثيقة مكونة لدفرت الشروط،وهي ليست عبارة عن وثيقة تعاقد بل حتدد يف خطوطها العريضة غرض وشروط 
نظيم طريقة اإلعالن عن العروض،ت)اإلعالن عن العروض،كما أنه يشكل اإلطار القانوين واإلداري للعملية

تايل فهو عبارة عن وثيقة حتليلية لشروط اإلعالن عن الوب(العملية،املدة الزمنية للعروض،شروط ارسال العروض
 .العروض

                                                           
1
 Collignon, Alain. Schöpfel, Joachim.- Informatique documentaire: Le cahier des charges.- disponible sur  

http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/23/85/33/HTML/.- Consulté le [30/08/12] 

 
2
 Duchemin, Pierre-Yves .-Op.Cit.-P.234 

http://www.mathdoc.fr/publis/falavard_numerisation_31mars2005_web.pdf.-
http://www.mathdoc.fr/publis/falavard_numerisation_31mars2005_web.pdf.-
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 :دفتر الشروط اإلداري العام - أ

 .حيدد اإلطار اإلداري والقانوين للعملية يف السياق اإلمجايل

 :دفتر الشروط التقني العام - ب

طبق يف األسواق خصوصا املتعلقة بالوضعية التشريعية والتنظيمية ذات عالقة مبعايري حتدد جمموع الشروط التقنية اليت ت
 .التجهيزات احملددة من طرف املؤسسة

 :دفتر الشروط اإلداري الخاص - ت

يتسم بالطابع اإلداري واملايل،دوره حتديد الغرض من األسواق،مدهتا الزمنية،االتفاقيات مع األسواق املتوفرة،وجيب أن 
 .جباريا على الغرض من األسواق واملرفقات املكونة للعروضيتوفر ا

 :دفتر الشروط التقني الخاص - ث

يتسم بالطابع التقين احملض،دوره الوصف الدقيق للمواد املسلمة،باإلضافة إىل الوظائف اليت حتققها والنتائج 
تايل ال بد أن تكون ال،وب(جتديدنظام جديد او اعادة )املتوقعة،كما أنه ال بد ان يكون شامال لسياق املكتبات

 .العروض موافقة لالحتياجات املعرب عنها

 :هيكلة دفتر الشروط 3-3-2

 :ال يوجد هيكل موحد أو منوذجي لدفرت الشروط،إال أنه ميكن ذكر أهم العناصر فيمايلي 

 1:وتشمل على  :الغرض من اإلعالن عن العروض - أ
 التعريف وتقدمي املؤسسة. 
 للمؤسسة،أهدافها،ومهامها،ومجهورها وصف السياق اإلداري. 
 اهليكل التنظيمي للمؤسسة. 
 الوصف العام ألهداف املشروع. 
 :دراسة الموجودات - ب
 تستوجب القيام بدراسة نوعية وكمية للمؤسسة. 
 القيام بعملية مجع املعلومات من خالل استبانات،فهارس،احصائيات وغريها. 

                                                           
1
 Duchemin, Pierre-Yves .-Ibid.-P.231 
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  املعلومات اجملمعة من قبل اجملال الوظيفي،مع األخذ بعني االعتبار حتليل وتصنيف وإعطاء حملة عامة عن
 (العدد،املواصفات الشخصية املخصصة ملختلف املهام)املوارد البشرية

 رسم منوذج لشبكات البيانات واملعاجلة. 
 التطبيقات املستغلة 
 خصائص جتهيزات العمل والوضعية املادية. 
 :دراسة االحتياجات - ت
 دف من املشروعحتديد بشكل دقيق اهل. 
 شكل ونوع املخرجات. 
 نوع اخلدمات. 

 :وتتأثر دراسة االحتياجات بالعوامل التالية

 العوامل املتصلة بتطبيق التجهيزات والربجميات مثل دورة حياة التطبيق،جمال التطبيق. 
 انشاء بوابة أو إدارة املوارد التكنولوجية:العوامل املتصلة باحللول مثل. 
 املتصلة باملشروع مثل امليزانية احملددة والتكاليف الالزمة العوامل. 

 :هذه العوامل جيب ربطها مع القيود التالية

 القيود التنظيمية مثل تسيري حمتوى يتم ادارته من قبل أكثر من موقع. 
 القيود التقنية مثل استخدام نظام استغالل خاص أو استخدام نظام تسيري قواعد البيانات. 
 اليةالقيود امل. 
 (املهارات،اهليكل التنظيمي،التخطيط)القيود البشرية واإلدارية. 
 :المواصفات الوظيفية - ث

خدمة التوثيق تقوم بالتعبري عن االحتياجات والتوقعات،تنتظر رد من املوردين وال بد أن يكون الرد عبارة عن اكمال 
 :اجلداول هلا دور فيمايليجداول،هذه اجلداول تشمل املواصفات التقنية والوظيفية،كما أن هذه 

 مقارنة واختيار املورد أو احللول. 
 ارغام املوردين على االندماج يف خمتلف مسائل املشروع. 
 تمكني من أداء عملية التحققال. 
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 1.خمتلف هذه الردود ال بد أن حتفظ كمالحق يف دفرت الشروط

 :المواصفات الواجب توفرها بدفتر الشروط 3-3-3

النجاح غري مؤكد،وحىت يتم ضمان حتقيق  فإن ليس ضمانا للنجاح،ولكن من دون دفرت الشروطان دفرت الشروط 
 :األهداف املتوخاة من دفرت الشروط فيجب أن يتسم مبايلي

  .خصوصا بالنسبة للوظائف املتوقعة :الدقة

عدد املقرتحات واختيار هي مصدر استثمار يف الوقت بالنسبة للمورد،ويقلل من ذلك ان الوثيقة املختصرة :االجياز
 .املؤسسة

 .وليس حماذاة نظم متقادمة،حيث جيب األخذ بعني االعتبار التطورات احلاصلة:يةاالحتمال

حيث ال بد من عدم تصور نظام مثايل،يقوم بكل الوظائف،لكن االتسام بالواقعية فيما يتعلق باالحتياجات :الواقعية
 .الفعلية واجلدوى التقنية واملالية

كما أنه ال بد أن يتم كتابة وحترير دفرت الشروط بشكل مجاعي،والتعرف على خصائص دفاتر شروط أخرى حىت يتم 
االستفادة من خصائصها واكتساب خربة يف حترير هذا النوع من الوثائق وهذا لضمان النوعية اجليدة،باإلضافة إىل 

املتخصصني يف جمال اإلعالم اآليل و حقل  وضع مسرد لتحديد املصطلحات واملفاهيم لتسهيل التفاهم بني
 2.املعلومات

 :3التقييم بمشاريع المكتبات الرقمية 3-4 

يعترب التقييم باملكتبات الرقمية احللقة النهائية املستمرة يف مراحل حياة املشروع،لذا جيب أن يأخذ بعني االعتبار سواء 
 :ية أو توفري االمكانيات الالزمةمن ناحية املدة الزمن

 

 

 
                                                           

1
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 :مفهوم ومجاالت التقييم بالمكتبات الرقمية 3-4-1

واهلدف األساسي من التقييم هو الوصول إىل حكم قيم،يساعد على التحقق من مستوى اجناز املشروع وقيمته،كما 
وميكن تقييم مشاريع املكتبات الرقمية من  ،1ان التقييم هو عبارة عن نشاط حبثي له تأثري سواء من النظرية أو العملية

 .طرف القائمني عليها من خالل التوصل إىل معرفة درجة حتقيق املشروع لألهداف املسطرة وبأي قيمة

إال أن جمال التقييم باملكتبات الرقمية يتميز بتعدد أبعاده وجماالته،حيث ومن خالل الكتابات باملوضوع جند أن أغلب 
قييم املكتبات الرقمية تركز على كيفية استخدام املستفيدين للمكتبات الرقمية وتكون نتائجه إما جماالت البحث يف ت

بالتوصية باعتماد معايري ومبادئ تصميم أو حتسني وتقومي املبادئ املعتمدة،ويشمل تقييم االستخدام عدة جماالت 
اع، هذا النوع من  التقييم يقوم على استجابة املقروئية، الكفاءة،األخطاء، احلفظ، االشب: ميكن تلخيصها فيمايلي 

أفراد العينة،حيث أن قياس املشروع من ناحية اخلدمات واالستخدامات تعتمد وبشكل كبري على االجابات اليت يقرها 
 . 2املستفيد

هذه اجملاالت وخصوصا قضية اشباع رغبات املستفيدين كانت تستحوذ على االهتمام األكرب بدراسات تقييم  إن
كما جند اجتاه بعض دراسات تقييم املكتبات الرقمية إىل فحص احملتوى وموائمة .استخدامات املكتبات الرقمية

النظام،ويتم تطبيق مناهج متعددة لتقييم تقدم املشاريع،ويركز التقييم يف هذا النوع على تعليم وتدريس 
إال أننا جند أن تقييم خدمات املكتبات (.دف،الدقةاهل)احملتوى و (اآلداء،واجهة االستخدام،والنشر اإللكرتوين)النظام

الرقمية مل حيظى باهتمام كبري إال مع تطور التكنولوجيات وخدمات االنرتنيت،حيث جند باآلونة األخرية دراسات 
لتقييم خدمات املكتبات الرقمية أين يتم الرتكيز فيها على خدمات املراجع الرقمية،ويتم مناقشة إمكانية الرد على 
أكثر من استفسار جملتمع املستفيدين وأي الوسائل اليت مكن اعتمادها سواء من الناحية التقنية أو من ناحية 

كما جند اجتاه تقييم أثر املكتبات الرقمية على املستفيدين واستخداماهتم،وهذا من خالل ترصد امناط .احملتوى
رغم تعدد جماالت وإمكانيات التقييم . باملواقع اإللكرتونيةم باملكتبات الرقمية ومقارنتها باستخداماهتم حىتهتاستخداما

                                                           
1
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فق القائمني على امبشاريع املكتبات الرقمية،إال أنه يبقى اهلدف الرئيسي من هذه  العملية هو التوصل إىل مدى تو 
 .املشروع يف تسطري أهدافه وجماالته،اختيار أحسن البدائل من أجل تنفيذه

 1:قيادة عملية التقييم 3-4-2

إن قيادة عملية التقييم تستلزم ختطيط مسبق هلا قبل اختاذ أي قرار ذلك أن عملية التقييم تتطلب الوقت باإلضافة إىل 
املوارد،وفريق عمل ميتلك خربة مبجال التقييم،إال أنه ميكن تكليف فريق من داخل املؤسسة،أو اختيار فريق من 

 .حلاجة إىل آراء خرباء،إال أن كل خيار له اجيابيات وسلبياتمؤسسة مهنية خارجية،وهذا حسب حجم األعمال،أو ا

 :حيث أن التقييم من قبل فريق داخل املؤسسة ميكن من

 االقتصاد بالتكاليف. 
  التأكد من أن التقييم يكون بشكل جدي ذلك أنه حتت قيادة أفراد من فريق عمل املشروع حيرصون على

 .اجناحه
  وقيادة عملية التقييمامكانية مراقبة كيفية تصميم. 
 متكن من التواصل الدائم باملؤسسة ولفت النظر إىل األخطاء وتداركها بالوقت املناسب. 
 املعرفة باملبادئ األساسية للمشروع ومقارنتها مبخرجاته 

ليل إال أنه وقبل تكليف فريق العمل ال بد من ضمان أخذ دورات تدريبية وإكساهبم مهارات قيادة عملية التقييم وحت
البيانات اجملمعة،حيث أن املهارات املطلوبة يف التقييم من النوع الكمي لتحليل البيانات اإلحصائية ليست املطلوبة يف 
حتليل النتائج لتحقيق التقييم النوعي،وهنا ميكن اللجوء إىل مؤسسات تعليمية مثل اجلامعات،مؤسسات خاصة 

 .لتمكني فريق العمل من أساسيات التقييم

 :هذا اخليار ينتج عليه مايلي إال أن

  أطوالتستغرق وقتا. 
 حتتاج إىل تكلفة التكوين 
 حتتاج إىل موضوعية تامة حىت تكون نتائج التقييم واقعية. 

 :وتتم عملية التقييم وفق اخلطوات التالية

                                                           
1
 The NINCH Guide to Good Practice in the Digital Representation and Managementof Cultural Heritage 

Materials .-Op.Cit. 
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 حتديد القرارات اليت هتدف املؤسسة الوصول إليها. 
 م بالقرارات العالقةحتديد األسئلة اليت حتتاج إىل املعاجلة لإلعال. 
 التعرف على طرق التقييم اليت يتم استخدامها جلمع املعلومات الالزمة ملعاجلة هذه املسائل. 
 احلرص على اجراء التقييم بطريقة كافية وفعالة قدر اإلمكان. 
  على أفضل وضع تقرير عن نتائج التقييم بطريقة دقيقة ويف الوقت املناسب لتوفري املعلومات الختاذ القرارات

 .وجه ممكن

 :أنواع التقييم 3-4-3

 :ىل مايليإيصنف التقييم إىل ثالث أنواع حسب مدة حياة املشروع،وهي تنقسم 

 تحليل الواجهة : 

ال اجهة،كما أنه يساعد على اختيار جمهذا النوع من التقييم ميكن من قياس ردود فعل املستفيدين احملتملني للو 
كن املشروع من ات والوظائف اليت ستكون مناسبة،ميتقاسم ردود الفعل حول نوع اخلدماملواضيع واحملتويات،ميكن من 

إجراء تقييم عام حول آراء القائمني على املشروع و املستفيدين يف اقرتاح منوذج التطوير،ميكن من مجع آراء خمتلف 
تاج املستفيد غالبا إىل تقييم يلعب دورا اجملموعات يف موائمة املنتج النهائي أو اخلدمة توافق توقعاهتم و احتياجاهتم،حي

أدوات )هاما يف حتليل الواجهة االمامية،هذا األسلوب يساهم يف حتقيق متطلبات مجهور املستفيد املستهدف
،إن (اخل...وراء البيانات،وهذا باستخدام طرق مثل استبانات،مقابالت البحث،نوعية الصور أو الصوت،عمق ما

مامية متكن أيضا من التأكد إذا ما كانت عملية الرقمنة متثل الطريق األمثل لتحقيق أهداف عمليات تقييم الواجهة اال
 .املشروع ومقارنتها مع باقي احللول املمكنة

 1:التقييم التكويني 

نتائجه تساعد على صقل وحتسني التصميم وتسليم املوارد،كما انه ميكن من استخدامه الختبار مدى موائمة واجهة 
املستخدم وحتديد جماالت املشاكل واألخطاء الربجمية،ميكن التقييم التكويين يف وقت مبكر من اختبار وإشراك 

ة االستخدام وصفحات الويب البسيطة والنماذج املستخدم املستقبلي يف عملية التصميم،وإعطاء آراء حول شاش
األولية وتقدمي مالحظات قيمة واقرتاح التغيريات قبل انفاق تكاليف سواء مادية أو الوقت أو اجلهد،من الصعب إدارة 

                                                           
1
 The NINCH Guide to Good Practice in the Digital Representation and Managementof Cultural Heritage 

Materials .-Ibid. 
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ليت رية،ومنه االستفادة من نتائجه اآراء عدد كبري من آراء املستفيدين لكن ميكن االلتجاء إىل مسح آراء أفراد عينة صغ
قدم فرصة لتقييم تصورات املستفيدين من حمتوى املشروع،كما ان التقييم التكويين يساهم يف مجع آراء املستفيدين ت

وراء البيانات،أدوات الستخدام احملتوى النهائي،كما ان هذا النوع من التقييم  حول نوع وكمية سياقات املعلومات،ما
اختالف شرائح املستفيدين واختالف استخداماهتم وتوقعاهتم  سيمكن القائمني على املشروع من الوقوف على

وبالتايل االجتاه إىل تضييق دائرة املشروع وعدم االجتاه إىل إرضاء خمتلف رغبات املستفيدين احملتملني،جيب أن يكون 
 .ن عملياهتاالتقييم التكويين مستمرا ومرافقا جلميع أنشطة الرقمنة ودجمها ضمن سلسة الرقمنة واعتبارها كجزء م

  التقييم التلخيصي: 

من خالل هذا النوع من التقييم يتم قياس تأثري وأثر الربامج املنجزة او املراحل املميزة يف التطوير،ويعترب من املمارسات 
اجليدة لتحديد مراحل معينة ال بد من التقييم التلخيصي،ميكن هذا النوع من التقييم من التوصل إىل نتائج اكثر 

أنه موجه إىل مستخدمني فعليني أو مستفيدين حمتملني مستهدفني،وهو يأيت بعد رقمنة املواد املختارة  دقة،حيث
صورة أكثر دقة من نتائج التقييم التكويين،حيث أنه عند  موربطها بواجهة االستخدام واألدوات املصممة،وهو يقد

تقييم العالقات التشعبية ومستواها بني توفر مجيع املواد،ميكن اجراء مالحظات مثرية لالهتمام حيث ميكن 
املواد،باإلضافة إىل جمتمع املستفيدين ميكن من وضع الفروق بني املواد من خالل استخداماهتم،،باإلضافة إىل معرفة 

 .سبب اهتمام املستفيدين مبواد أكثر من مواد أخرى

 1:عمليات التقييم 3-4-4

هذه األنشطة ينبغي أن تكون جزءا من  أن واملقابالت،وتقييم املدرب،كماينبغي اجراء الدراسات االستقصائية 
اجلدول الزمين للمشروع،كما ينبغي اختيار التوقيت وتردد البيانات وهذا حىت تكون مساعدة يف تتبع احملرز حنو حتقيق 

على اختاذ قرارات حول  األهداف املتوقعة،ونتائج عملية التقييم هي وسيلة مساعدة ملدير املشروع وأصحاب املصلحة
 .املشروع سواء أثناء التنفيذ أو اهناء املشروع،وهذا إما التوصية بالتعديل أو االستمرار أو التوقيف

 :وميكن اعتماد طريقتني يف عملية التقييم

 

 
                                                           

1
 NLG (National Leadership Grant) Project Planning, A Tutorial,  IMLS (Institute of Museum and Library 

Services) .- Outcome-based Project Planning: A Tutorial.- Disponible en ligne http://e-

services.imls.gov/project_planning/ .Consulté Le [11/12/12] 

http://e-services.imls.gov/project_planning/
http://e-services.imls.gov/project_planning/
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 التقييم على أساس المدخالت: 

أو حجم استخدام املنتوج أو اخلدمة،وكل عملية تقييم للمشاريع ال بد أن تتضمن  /ويشمل الكمية،و النوعية،و 
مقاربة املدخالت ألن كل تقارير املشاريع ال بد ان تصف االنتاجية و االنتاج،إال أن هذا النوع من التقييم يركز على 

 .توثيق اخلدمات واملنتجات ،إال أنه ال يعكس الفائدة للمستفيد

  أساس المخرجاتالتقييم على: 

يشمل التغيريات أو املكاسب يف معارف اجلمهور،و املواقف،واملهارات،والسلوكيات،والوضعية وشروط احلياة،هذا النوع 
بأهداف املشروع من الناحية التعليمية والتدريب،وينبغي على املشروع أن يقوم  امن التقييم يكون إذا كان اهلدف متعلق

 .ن املشروع بعد اهنائهباستقصاء توقعات املستفيد م

حمدد،وقابل للقياس،وواقعي،ومقبول،وتستند إىل إطار زمين،كما  يف شكل نتائج التقييم بأن تكون تتسمو ال بد ان 
 :أنه من خالل نتائج التقييم ميكن

 .تطوير املدخالت القائمة على هنج التقييم،وتتضمن املعايري،مصادر البيانات،األهداف

 .مة على هنج التقييم،وتتضمن املؤشرات،مصادر البيانات،األهدافتطوير املخرجات القائ

 :1معايير التقييم 3-4-5

لتقييم هو أمر حيوي،ولقد كان حمل نقاش العديد من املتخصصني،وقد خلص العديد منهم لإن حتديد معايري مناسبة 
،إال أنه جيب التأكيد بأن اختيار املعايري يكون استنادا لغرض ونطاق 2لالعتماد على املعايري املعتمدة بالبيئة التقليدية

الدراسة،أهداف الربنامج،والوقت املتاح و االمكانيات املتوفرة،ومن خالل النقاط التالية سيتم حصر أهم اجلوانب اليت 
أهداف واستخدامات  ميكن تقييمها، وجيب على كل مشروع وضع املعايري اليت تقدم التدابري املناسبة اليت تعكس

 .الربنامج

 :وهذا من ناحية اجلوانب التالية: واجهة المستخدم - أ
 التناسق والتناسب لتقدمي احملتوى املناسب للمستفيدين. 
 وضوح رموز اإلحبار و أزرار التنقل،واألوامر. 

                                                           
1
 The Ninch Guide to Good Practice in the Digital Representation and Management of Cultural Heritage Materials .-

Op.Cit. 
2
 Xie,hong iris .- Evaluation of digital libraries :Criteria and problems from users'perspectives.-op .cit . 
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 تكامل وسائل اإلعالم بنجاح. 
 توافق الربنامج مع مجيع منصات احلواسيب. 
 من طرف ذوي االحتياجات اخلاصة قدرة استخدام الواجهة. 

 :المالحة/ الهيكلة  - ب
 (.خطية،هرمية،شبكية،أو مزيج)توائم هيكلة املكونات للمحتويات 
 (.ال بد من اإلشارة إىل موقف املستخدم،التحركات السابقة،املسارات املتاحة)سهولة التنقل 
 نوع و عمق التكشيف يتطابق مع احملتوى بشكل كاف 
 ودقة وصف احملتوى موائمة. 

 :يلي وتشمل ما: البرمجة - ت
 أخطاء و مشاكل يف الروابط. 
 تنبيه املستفيد لألخطاء. 
 ردود الفعل أثناء عملية املعاجلة اليت قد تستغرق وقتا طويال 
 أثر عدم استخدام املستفيد الذي ال يستخدم التطبيق بالغرض احملدد . 

 :وتشمل املؤشرات التالية: المحتوى - ث
  الكيانات الرقمية كافيةعدد. 
 كمية وعمق املعلومات املرافقة للكيانات الرقمية كافية. 
 عمق التكشيف وموائمته للمحتوى. 
 دقة املعلومات. 

 1:مناهج وأدوات التقييم 3-4-6

دائما تأكيد  هناكة تعترب مهمة معقدة وصعبة،حيث أن إن قياس وتسجيل اثر املوارد الرقمية بالبيئة التعليمية والثقافي
على فكرة غىن البيئة الرقمية،إال أنه وحىت يتم التوصل إىل نوع األثر ال بد من توفر أدوات لتقييم استخدام األفراد ا

للبيئة الرقمية،وليس هناك طريقة ذهبية لتقييم الربامج الرقمية وفعاليتها،وقد أثبتت التجارب أنه من الضرورة اجلمع 
 هناك دائما فصال النتائج الكمية والنوعية،رغم أن يث من أجل التحقق ومجع البيانات،وربطبالقاعدة املعروفة بالتثل

                                                           
1
 The NINCH Guide to Good Practice in the Digital Representation and Managementof Cultural Heritage 

Materials .-Op.Cit. 
 



والتنفيذ التخطيط ظل في:الرقمية المكتبات مشاريع:الثالث الفصل  

 

 
173 

بني النهج الكمي والنوعي،إال أنه من اجليد اجلمع بني نتائج كل منهج،ومن خالل التجارب جند أن أفضل االدوات 
 :املعتمدة تتمثل فيمايلي

  وبرامج الرقمنة يف بيئاهتم الطبيعية،فهي تؤدي إىل نتائج أفضل ردود فعل املستخدمني الفعليني اجتاه حمتويات
 .من جتارب خاضعة لرقابة وحمددة مسبقا

  من املهم اجراء دراسة استخدام التكنولوجيا يف السياق االجتماعي،بدال من االعتماد على التدابري
 .التكنولوجية فقط

 صول على نتائج صحيحة استداللية تدل على تتبع منهجية صارمة يف حتديد واختيار العينات من أجل احل
طبيعة استخدام أفراد العينة،حيث أن العينة العشوائية ميكن أن تؤدي إىل عدم تساوي الفرص بالنسبة جلميع أفراد 

 .املستفيدين
  عدم جتاهل الغري مستفيدين،فدراسة عدم استخدام اجملموعات الرقمية من طرف فئة معينة متكن الربنامج من

 .على االخطاء وتداركها الوقوف

 :ومن املناهج اليت ميكن استخدامها يف تقييم الربامج الرقمية،نذكر مايلي

 تسجيل الكمبيوتر لتفاعل املستفيد. 
 استبيانات إلكرتونية. 
 املراقبة والتتبع. 
 اجراء املقابالت واملناقشات اجلماعية. 

 1:قواعد إنجاح مشروع مكتبة رقمية 3-5

الرقمية عبارة عن استثمار ال بد أن يكون وفق قواعد حمددة حىت حيقق األهداف املسطرة،وحىت يكون تعترب املكتبات 
هناك ضمان لنجاح املشروع نورد بعض القواعد اليت تعترب مبادئ توجيهية للقائمني على إدارة املشاريع الرقمية 

 :باملكتبات

 متطلبات املشروع والتخطيط     :القاعدة األولى 

                                                           
1 NISO ,IMLS.- A Framework of Guidance for Building  Good Digital Collections : A NISO Recommended 

Practice.-Ed.3 ,2007 disponible sur  http://www.niso.org/publications/rp/framework3.pdf.- Consulté le [15/06/12] 

http://www.mathdoc.fr/publis/falavard_numerisation_31mars2005_web.pdf.-
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كري يف مستلزمات املشاريع الرقمية،سيأخذ وقتا طويال ويؤثر بشكل واضح على مسار املشروع،حيث أن إن التف
يف احلد من  اخطر  االعديد من املشاريع تتوقف يف بداياهتا مبجرد عدم توفر مستلزمات املشروع،وهو يعترب مؤشر 

حيد من اكتماله ومؤشر على عدم وجود فرصة مبادرات املشاريع الرقمية،حيث أن غياب الفهم الدقيق ملفهوم املشروع 
تاريخ بداية :لنجاح أي مشروع،فمفهوم مرحلة املشروع تركز على حتديد أدق تفاصيل املشروع واليت تشمل

،وكيفية مواجهة العوائق باإلضافة إىل توفري (فريق العمل واإلمكانيات)املشروع،أهداف وحدود العمل،حتديات املشروع
 1.امليزانية الالزمة

مفتاح أساسي يف حتقيق جناح املشاريع،وهو يستلزم طرح جمموعة من األسئلة تشمل على كوهنا تربز أمهية التخطيط  
 :قل مايلياأل

 ماهي خلفية املشروع؟ 
 فيما تتمثل أهداف املشروع؟ 
 فيما تتمثل اجلدوى املنتظرة عند اهناء املشروع؟ 
 ماهي مهارات القائمني على املشروع؟ 
  ن للمشروع؟من هم الداعمو 

أكثر من التفكري باملستلزمات اليت تأخذ جهدا كبري وتؤدي إىل ضياع  جمديا إن االهتمام بوضع حدود املشروع يكون
 .الوقت

ميتلك التخطيط أمهية كبري يف مراحل حياة املشروع،فعدم االعتماد على التخطيط يعترب تسيري مشروع مكتبة رقمية 
ي حتما إىل فشل املشروع،ويعترب اجلانب املهم يف التخطيط هو أنه ميكن كل فرد مبثابة الرسم يف طريق مظلم وسيؤد

باملشروع من فهم تفاصيل املشروع،واحتياجاته من األعمال يف الوقت احملدد،إن التخطيط القصري املتغري ال يؤسس 
 . ملشروع ناجح بل هو يشبه بناء منازل فوق الرمال املتحركة

 عمل مؤهلفريق   :القاعدة الثانية 
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Disponible en ligne http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1509301&show= 
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لك اخلربة مبجال البيئة الرقمية،ويف ال بد من ضمان فريق عمل مؤهل وميتحىت يضمن املشروع حسن التسيري والقيادة 
املشاريع الرقمية هناك العديد من أدوار فريق العمل،وكلها تتطلب مهارات وقدرات خمتلفة،واليت جيب أن جتتمع مع 

يف بعض النقاط وحسب الوقت املالئم حيتاج املشروع إىل خربة يف بعضها البعض حىت حتقق الفائدة املرجوة،و 
اإلدارة،وإدارة املشاريع،وامليزانية،والربجمة،وإدارة النظم،اختيار احملتوى،وخلق ما وراء البيانات،كما جند أنه يف املشروع 

ب التأكيد على هناك أدوار تتطلب أن تنجز من طرف نفس الشخص،وهناك مهام تتطلب أكثر من فرد،إال أنه جي
أمهية تسلسل األدوار خصوصا يف اختاذ القرارات اليت تعتمد على نتائج عملية التخطيط،وميكن للمؤسسة أن تعتمد 
على ثالث اسرتاتيجيات يف تدعيم فريق العمل يف مشروع مكتبة رقمية،وهذا إما باالعتماد على مهارات فريق 

املؤسسة،أو من خالل التعاون مع شركات متخصصة وهذا حسب  املؤسسة،أو اللجوء الختيار فريق عمل من خارج
 .احلاجة واملهام

 تتبع أحسن املمارسات يف إدارة املشاريع  :القاعدة الثالثة

سواء كان املشروع ملدة حمددة أو مدة جارية،هناك العديد من اخلصائص املشرتكة اليت ميكن تقامسها مع املشاريع 
 .ت خمتلف،األمر الذي يلزمها بإتباع معايري أحسن املمارسات يف إدارة املشاريعاألخرى،حىت ولو كانت يف جماال

لتعدد املنهجيات املختلفة إلدارة املشاريع الفعالة،أصبحت إدارة املشاريع ختصصا قائما حبد ذاته،إال أنه ميكن بالنظر 
 :القول بأن إدارة املشاريع تشرتك يف النقاط التالية

 :مايليوتشمل : مرحلة التخطيط

 حتديد االهداف. 
 حتديد وتصميم العمليات اليت حتقق األهداف. 
 تقسيم العمل إىل مهام فرعية،وحتديد العالقة والتبعية فيما بينها. 
 تقدير وختصيص اإلمكانيات واملدة الزمنية الالزمة إلجناح املشروع. 
 االحتياجات من املوارد وحتديد املعامل  وضع خطة املشروع اليت تتضمن جدوال زمنيا إلجناز املهام الفرعية وتقدير

 .الرئيسية

 :مرحلة تنفيذ المشروع

 يف مرحلة بدء املشروع،ال بد من رصد املهام املطلوبة والعمليات وفقا خلطة املشروع. 



والتنفيذ التخطيط ظل في:الرقمية المكتبات مشاريع:الثالث الفصل  

 

 
176 

 استعراض منتظم،وحتيني خطة املراجعة،حسب املعلومات اجلديدة. 
 املشروع،هذا إذا تطلب األمر التغيري والتعديل اجراء تقييم تكويين،إضافة إىل تربير تعديل أهداف وخطة. 

 :مرحلة مراجعة المشروع

  بعد أن يتم التوصل إىل املعلم النهائي للمشروع،واستعراض تقرير تقدم املشروع،وحتديد التغريات احلاصلة سواء يف
 1.اخلطة أو األهداف أو االجناز

 اجراء تقييم تلخيصي لتحديد جناح املشروع. 
 لتقييم التلخيصي لدروس املستفادة من املشروعتوضيح نتائج ا. 

 .خطة التقييم اجليدة  :القاعدة الرابعة

مهما يكن املشروع على املدى القصري أو البعيد،ينبغي على مدير املشروع وضع خطط تقييم كفيلة بصقل وحتديد 
ائج املشروع،وقياس أثر أهداف املشروع،وتقييم التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف املشروع و حتديد نوعية نت

 .املشروع،وتوضيح قيمة املشروع للممولني

وكما ذكرنا سالفا أن التقييم ميكن أن يقوم على مقاربة مدخالت املشروع أو املخرجات إال أنه جيب التأكيد بأن 
شروع أن النتائج ال بد أن ترتبط بأهداف وغايات املشروع،و ينبغي أن تكون قابلة للقياس،كما جيب على مدير امل

يبدأ بتحديد أهداف التقييم واليت جيب أن تكون واضحة ، وتكون هناك خطة لتحليل و اعداد التقارير وتنفيذ نتائج 
التقييم،وميكن استخدام النتائج لتحسني املشروع القائم،أو الشروع يف املتابعة،وخطة التقييم اجليدة توفر بيانات قوية 

 .ويلللحفاظ على املشروع على املدى الط

 .التسويق اجليد للمشروع:   القاعدة الخامسة

مهما كان املشروع سواء على املدى القصري أو املستمر ال بد من تبين اسرتاتيجية تسويق على النطاق الواسع،ونشر 
شروع املعلومات عن التقدم احملرز ونتائجه،حيث ال بد من توثيق العمليات، و األنشطة، والتقدم والنتائج املتعلقة بامل

 اإلعالن عن املشروععالم اجلمهور،ويتم إللمجتمع وأصحاب املصلحة،وهذا ما يسمى بالتسويق إذا كان اهلدف من 
،وإذا كانت املبادرة تنتج أي نوع من النماذج أو االدوات جيب اتاحتها جلمهور املستفيدين وهذا اإذا كان اهلدف مهني

                                                           
1
 NISO,IMLS.-Op.Cit. 
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على املستوى الوطين أو الدويل أو اإلقليمي،ينبغي االبالغ عن هذا  حىت يتم تشجيع التبين،وإذا كان للمشروع تأثري
 .األثر من خالل إعداد التقارير واملنشورات والعروض واستخدام خمتلف وسائل اإلعالم

إن الوصف اجليد للمجموعات والتميز بإمكانية التشغيل املتبادل هو أمر جيد لدعم برتوكول األرشيفات املفتوحة 
ستفيدين من الوصول للمجموعات،ولكن هذا ال يعين امهال اجلانب التسويقي،والذي ينبغي أن يكون واليت متكن امل

وظيفة أساسية وليس وظيفة إضافية،كما ينبغي أن تدرج جزءا أساسيا يف بناء مشروع ناجح،كما اهنا متكن من مجع 
 .مج املايل للمشروعا بالربناهاألموال والنفقات الناجتة عن عملية التسويق واليت جيب إدراج

وهتدف التقنيات احلديثة لتعزيز استخدام اجملموعات للمستفيد من خالل استخدام شبكة الفايسبوك واليوتيوب وباقي 
 .الشبكات االجتماعية،اليت تساعد يف تسهيل عملية التسويق

 .دمات املرتبطة بالتطوريتوقف جناح املشروع على دورة حياة اجملموعات الرقمية الكاملة،واخل :القاعدة السادسة

 افريق العمل، واملعدات، و الربجميات،ومستوى اجلهد املطلوب لتخطيط وتطوير اجملموعة الرقمية عادة ما يكون خمتلف
جدا عن اجلهد املطلوب إلدارة واستدامة اجملموعات على املدى البعيد،وينبغي أن يشمل التخطيط عرض استخدام  

كون شروع كمتطلب أساسي،كما ينبغي أن تاجملموعة مع مرور الوقت و ابراز مدى أمهية حتديث اجملموعات وموقع امل
مع مرور الوقت،وتقييم استمرار جودهتا بغض النظر عن هناك خطة للحفاظ على الكائنات الرئيسية لضمان الدميومة 

 .وسيلة التخزين وجيب إجراء فحص دوري لتسهيل الوصول إليها واستخدامها

هبا يف منظومة  اإن املشروع الناجح جيب أن ينتج جمموعات وخدمات اليت ستصبح جزءا مهما وموثوق
وضعتها املنظمات للمجموعات واخلدمات األخرى،واجملموعات املعلومات،وبالتايل ال بد من احلفاظ على املعايري اليت 

 . اليت تنمو بشكل مطرد ومتزايد مع مرور الوقت ينبغي أن تدرج يف سري العمل اجلاري يف املنظمة

 :مبادرات رائدة للمكتبات الرقمية في الجامعات 3-6

إن التخطيط ملشروع مكتبة رقمية يعترب هنج متعدد األوجه،وما مت التعرض له خالل هذا الفصل من مراحل يف 
التخطيط والتصميم والتنفيذ مستمد من خالل أحسن املمارسات،حيث ال ميكن اإلقرار بطريقة معينة يف التخطيط 

تقنيات املكتبات الرقمية تطبيقات على مستوى  ملشروع مكتبة رقمية وتنفيذها إال من خالل جتارب سابقة،وقد عرفت
خمتلف مؤسسات املعلومات،إال أنه ومن خالل هذا العرض املوجز ألهم املشاريع يف جمال املكتبات الرقمية سيكون 
هناك تركيز على مبادرات املكتبات الرقمية باجلامعات مبختلف أحناء العامل،وقد مت االعتماد يف البحث على مصدرين 
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و التجارب  IFLAني،أال ومها أحسن املمارسات املوثقة من طرف اإلحتاد الدويل للمكتبات واملعلومات أساسي
وقد ،GOOGLE،كما متت عملية البحث عرب حمرك البحث DLFاملوثقة من خالل احتاد املكتبات الرقمية 

 :أسفرت نتائج البحث عن مايلي

 :األمريكية مشاريع المكتبات الرقمية بالواليات المتحدة 3-6-1

تعترب الواليات املتحدة األمريكية رائدة يف جمال مشاريع املكتبات الرقمية ،سواء من ناحية تطوير البحوث املتعلقة هبا 
أو التشغيل الفعلي هلا،ولقد عرفت بيئة الواليات املتحدة األمريكية جتارب عديدة يف جمال املكتبات الرقمية،خصوصا 

ت املكتبات الرقمية،وفيما يلي عرض ألهم مشاريع املكتبات الرقمية بالواليات املتحدة بعد انطالق فعاليات مبادرا
 :األمريكية

 :مبادرات المكتبات الرقمية بالواليات المتحدة األمريكية3-6-1-1

مع املناقشات الغري  5180اليت بدأت يف أواخر سنة  جتماعاتلالنتيجة  DLIجاءت مبادرات املكتبات الرقمية 
رمسية اليت دارت بني الباحثني ومدراء وكاالت الربامج،هذه املناقشات مت تطويرها لتخطيط إىل ورشة عمل اليت 

و  NSFصممت من أجل تطوير وتقييم البحوث حول مبادرات املكتبات الرقمية املمولة واملدعمة من طرف 
NASA وDARPA ، لستة مشاريع يف جمال التعليم مع اختيار ومتويل  5112حيث مت االعالن عنها يف أواخر

،واالهتمام باألنشطة املتعلقة باملكتبات الرقمية،حيث أن هذه املشاريع يف مراحلها األوىل 1العايل والبحث العلمي
تعمل على التحكم يف عملية التخزين للمجموعات الرقمية على نطاق واسع،وتصميم البنية التحتية الالزمة ملعاجلة 

االنرتنيت،وتشمل االعتبارات التكنولوجية ذات الصلة يف كيفية البحث وعرض املواد املختارة املعلومات على شبكة 
 :،وقد جاءت مبادرات املكتبات الرقمية عرب مرحلتني2من اجملموعات الرقمية الكبرية

 :المرحلة االولى
ضمت املرحلة األوىل ستة ،5118 و 5114امتدت املرحلة األوىل من مبادرات املكتبات الرقمية األوىل بني سنة 

، ويعترب اهلدف األساسي من هذه املشاريع هو تطوير الدول يف جمال أدوات اكتشاف 3مشاريع كما سبق اإلشارة هلا
                                                           

1
 M. Griffin, Stephen.- NSF/DARPA/NASA Digital Libraries Initiative.- Op.Cit. 

2
 P. Madalli , Devika.- Digital Libraries and Digital Library Initiatives.- Workshop on Digital Libraries: Theory and 

Practice,2003.- Disponible sur  http://drtc.isibang.ac.in/xmlui/bitstream/handle/1849/10/A_dlipap.pdf?sequence=2    

.-Consulté le [20/02/12] 
3
 R. Batiancila, Marcial- Digital library initiatives: Its Impact & Challenges .- PLAI-STRLC – ABAP Forum 2010.- 

http://paarl.wikispaces.com/file/view/DL%20Initiatives.pdf/196734700/DL%20Initiatives.pdf .-Consulté le 

[15/02/12] 

 

http://drtc.isibang.ac.in/xmlui/bitstream/handle/1849/10/A_dlipap.pdf?sequence=2
http://paarl.wikispaces.com/file/view/DL%20Initiatives.pdf/196734700/DL%20Initiatives.pdf
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املعلومات واسرتجاعها و حتليلها ، كما اهنا هتدف إىل مجع وتوفري جمموعات الستخدامها بطرق أسهل وعلى نطاق 
 4ض اقرتاح عملية تنافسية ،مت اختيار ستة مشاريع يكلف كل واحد منها حويل أوسع،وبعد تقدمي العروض واستعرا

مليون دوالر للمشروع الواحد،وكانت معظم هذه املشاريع تقنية يف طبيعتها،وبقيادة متخصصني كبار يف جمال اإلعالم 
مات واملكتبات،جمال اآليل،كما مت تكوين لكل مشروع فريق عمل من ختصصات خمتلفة مشلت باحثني يف جمال املعلو 

 اكبري   ااإلعالم اآليل،متخصصني يف إدارة احملتوى،متخصصني يف جمال علم االجتماع،وقد حققت هذه املشاريع جناح
 :ساهم يف بناء القاعدة األولية جملتمع املكتبات الرقمية،وقد مشلت املرحلة األوىل من املبادرات الست جامعات التالية

  بباركلي مشروع  جامعة كاليفورنيا 
 مشروع جامعة كاليفورنيا بسانتا باربارا 
 مشروع جامعة كارنيجي ميلون      
 مشروع جامعة ميتشغان 
 مشروع جامعة ستانفورد 
       مشروع جامعة الينوي  

مليون،هذه  4.5مليون بلغ متوسط كل مشروع  31.8وصل حجم التمويل النهائي هلذه املشاريع يف جمملها 
نت ملدارس علوم احلاسب ارحلة األوىل فقط،كما جتدر اإلشارة إىل أن مخسة من جمموع املشاريع كالتكلفة بالنسبة للم

 1(.مشروع جامعة ميتشغان)اآليل،وواحدة فقط ملدرسة علوم املكتبات واملعلومات 

املكتبات الرقمية رغم أن املرحلة األوىل من مبادرات املكتبات الرقمية هلا أمهية بالغة يف جلب االنتباه جملال حبوث 
على أشغال املشاريع واليت تعترب غري كافية خصوصا للمشاريع املتوسطة أو  تأثر  ةوتطويرها إال أن الفرتة الزمنية القصري 

للمشاريع على املدى الطويل،وقد تلقت هذه املرحلة انتقادات شديدة من طرف املمولني،وكان حمور هذه االنتقادات 
ود اتصال بني املكتبات واملؤسسات الثقافية األخرى،عدم االهتمام باحتياجات حول اجلدول الزمين،عدم وج

املستفيدين،باإلضافة إىل عدم االهتمام بعملية التقييم،ورمبا هذا النقص ميكن ارجاعه إىل ابتعاد مدارس املكتبات 
عملية الرقمنة "لى أن حيث مت التأكيد ع NSFواملعلومات،كما ميكن ارجاعه إىل اهلدف األساسي احملدد من قبل 

                                                           
1
 Suleman, Hussein . A. Fox, Edward. P. Madalli , Devika  .- Design and Implementation of Networked Digital  

Libraries: Best Practices.- Theory and Practice,2003.- Disponible sur  

http://pubs.cs.uct.ac.za/archive/00000017/01/G_networkedDLs.pdf   .-Consulté le [20/02/12]  

 

http://pubs.cs.uct.ac.za/archive/00000017/01/G_networkedDLs.pdf
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ستشمل جمموعة واسعة وهامة من املعلومات،أو استخدام جمموعة موجودة،لتكون مبثابة منصة جتريبية إلثبات امكانية 
 1"املتابعة واعتبارها اختبارات جتريبية للبحوث املقرتحة

كن االعتماد عليها يف نشر ومن هنا فاملرحلة األوىل من مبادرات املكتبات الرقمية هي عبارة عن جتارب أولية مي
 .ممارسات الرقمنة على مستوى باقي مؤسسات املعلومات على اختالف أنواعها

 :المرحلة الثانية
بالنظر حملدودية املرحلة،ومع التطورات اليت أحدثتها خدمات االنرتنت وفرص التجارة اإللكرتونية املتمكن منها سنة 

يكية لدراسة دور وأثر تكنولوجيا املعلومات على مصلحة الدولة على ،دفعت حكومة الواليات املتحدة األمر 5110
املدى الطويل،ومت تشكيل اللجنة االستشارية يف املعلومات التقنية،وفيها مت حتديد أثر جناح البحوث املتعلقة مببادرات 

 .2املكتبات الرقمية يف املنطقة ككل

 38يادة مبادرات املكتبات الرقمية،وهبذه املرحلة مت تدعيم مسح باستمرار يف ق NSFهذا النجاح كما جاء يف تقرير 
من طرف مؤسسات  تلقت متويال انالباقي انمشروع حبث تتضمن متويل ألربع مشاريع املرحلة األوىل،أما املشروع

مشروع مكتبة رقمية على املستوى  53اخرى ويتعلق األمر مبشروع جامعة ميتشغان و جامعة الينوي،كما أهنا ترعى 
الدويل مثل اململكة املتحدة،أملانيا،الصني،اليابان،افريقيا،إال أنه بقي الرتكيز على تطوير املشاريع ذات عالقة بالتعليم 

 .العايل والبحث العلمي

مت التعاون ايضا مع مكتبة  DARPAو  NASAو  NSFجدد باإلضافة إىل  ونوهبذه املرحلة أيضا ظهر ممول
ومكتب التحقيق NEH  واملؤسسة الوطنية للعلوم االنسانية   NLMالطبية واملكتبة الوطنيةLOCالكونغرس
  IMLSخمتلف هذه املؤسسات تعمل يف شكل تعاوين مع معهد خدمات املتاحف واملكتبات، FBIالفيدرايل

لتمويل مئات املشاريع البحثية اليت تقوم هبا اجلامعات يف مجيع أحناء   NARAواألرشيف الوطين و ادارة السجالت
 .البالد،وهتدف البحوث املدعمة باملرحلة الثانية إىل الرتكيز على مكونات املكتبات الرقمية

                                                           
1
 Jeffery Pomerantz,Choemprayong Songphan, Eakin Lori.-Op.Cit. 

2
 International Conférence on Asian Digital Libraries.- Digital Library Programs .- Disponible sur  

http://www.icadl.org/programs.htm  .-Consulté le [27/03/12]  

 LOC=Library of Congress 
 NLM= National Library of Médicine  

 NEH=  National Endowment for the Humanities 

 FBI= Federal Bureau of Investigation 
 IMLS= Institute of Museum and Library Services 

 Nara= National Archives and Records Administration 

http://www.icadl.org/programs.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Federal_Bureau_of_Investigation
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 :وسيتم إدراج املشاريع اليت هلا عالقة مباشرة باملكتبات اجلامعية،وهي كمايلي

 1:مشروع جامعة ميتشغان - أ

حتقيق املشروع مت استخراج وحدة متخصصة بتكنولوجيا املعلومات باملكتبات،مكلفة بتطوير وتصميم وإدارة ألجل 
 DLPS ودعم أنظمة تكنولوجيات املعلومات باملكتبات اجلامعية،وكان من نتاجها خدمات انتاج املكتبات الرقمية

عات املكتبات الرقمية،مبا يف ذلك أنظمة الوصول لتوفري البنية  التحتية الالزمة جملمو  5111وقد مت تصميمها سنة 
واخلدمات الرقمية،وهي عبارة عن وحدة يف املكتبة اجلامعية،كما أنه جزء من شعبة تكنولوجيا املعلومات 
للمكتبات،هذه الوحدة هي مسئولة عن خدمات اإلرشاد الرقمية،واخلدمات املضيفة للمؤسسات األكادميية 

توجد وحدة التحويل الرقمي للمواد األصلية اليت تشمل  DLPSوداخل وحدة .ربحواملؤسسات الغري هادفة لل
الكتب،والصور،واجملالت،والوثائق النادرة والقطع األثرية،وتقوم اجلامعة باستخدام املاسحات الضوئية وأجهزة التصوير 

يت تقدم الوصول إىل أكثر نص رقمي،و اجياد جمموعة املساعدات ال 300وفر املشروع الوصول إىل أكثر من .الرقمي
 .من مليون كيان رقمي

 :وتقوم هذه الوحدة بثالث وظائف رئيسية،متثل فيمايلي

،وهلذا الغرض مت توفري فريق عمل على دراية باستخدام املاسحات الضوئية وخمتلف رقمنة مجموعات المكتبة
 .جتهيزات وأدوات الرقمنة

وحدة اسرتجاع املعلومات مسئولة عن توفري الوصول إىل الكتب وهي عبارة عن استضافة المجموعات على الخط،
يقوم  فإنه  واجملالت الرقمية،و صور املتحف،مساعدات البحث األرشيفي،البيبليوغرافيا والفهارس،أما فريق الوحدة

وفرت الوحدة  3008سنة  2HATHITRUST،ومنذ تأسيس DLXSبتطوير برجميات املكتبات الرقمية 
وقد ساعد هذا األمر يف تشكيل سياسات و اجراءات ،HATHITRUST لنفاذ لنظاملية املكونات األساس

عبارة عن بيئة انرتنيت تتميز بقوة استخدام   - BLUESTREAM3 تأصبح 3055املستودع الرقمي،وسنة 
 .النظام جزءا من -الفيديو الرقمي،والصور،والصوت،والوثائق يف جمال التعليم العايل على عكس املستودعات الرقمية

                                                           
1
 http://www.lib.umich.edu/library-information-technology. 


 DLPS=Digital Library Production Services 

 http://www.hathitrust.org/ HATHITRUST 2 =نظام حيقق عملية تبادل احملتوى للمكتبات الرقمية بني العديد   غوغل  وأرشيف
 .االنرتنيت من اجلامعات واملؤسسات ،وكذلك بشركة

3
 http://sitemaker.umich.edu/bluestream/home 
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احتاد املكتبات  ،وهذا من خالل العضوية يف املنظمات الدولية والوطنية مثلتوفير الريادة في تطوير المكتبة الرقمية
ويتم متويل املشروع من قبل مكتبة اجلامعة،باإلضافة إىل تلقي منح ومتويل من الشركات .الرقمية،ومبادرة ترميز النصوص

 .واملنظمات الغري هادفة للربحواجلامعات والناشرين التجاريني،

 :وقد توصل املشروع إىل حتقيق النتائج التالية

 العدد النوع
 
 
 

 المجموعات النصية 

 138 اجملموعات
 41167100 الصفحات املرمزة

 3886100 الصفحات يف شكل صور
 163165 العناوين
 111746 املقاالت

 2909 االصدارات
 55106266774 بايت

 8297350403 الكلمات
 

 94 اجملموعات المجموعات الصورية
 1250221 التسجيالت

 444142 الصور
 733270583723 البايت

 
 

 األدوات املساعدة للمجموعات
 06 اجملموعات

 4994 التسجيالت
 18827585 الكلمات

 23919136 البايت
 
 
 
 البيبليوغرافية واملرجعية جملموعاتا

 19 اجملموعات
 23119166 التسجيالت

 6399617245 البايت
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 525009524 الكلمات
 06 العناوين

 .يبني احصائيات حول اجملموعات الرقمية حسب احلجم جبامعة ميتشغان - 02 -جدول رقم 
قامت جامعة ميتشغان بعقد شراكة مع غوغل لرقمنه اجملموعات املطبوعة مبكتبة اجلامعة،وتضم  3004سنة يف  و

،وهذه اجملموعات متثل النص الكامل لألعمال HATHI TRUSTجزءا كبريا من موارد املكتبة الرقمية بنظام 
ل اخلاضعة حلقوق النشر فقد خصص فريق اليت ال ختضع حلقوق الطبع والنشر،أو يف اجملال العام،أما بالنسبة لألعما

 :عمل حملاولة اجياد حلول هلا،وتتمثل األهداف الرئيسية يف هذه الشراكة فيما يلي

  تعزيز الوصول للمجموعات من خالل انشاء طرق جديدة لصاحل املستفيدين للوصول إىل حمتوى املكتبة،وحتقيق
 .استخدام احملتوى يف نطاق أوسع

 تحويل الرقمي على املدى القصري من خالل هذه الشركاتحتقيق الفائدة من ال. 
 حتقيق التطور املستمر للمكتبة اجلامعية. 

  1مشروع المكتبة الرقمية ألكسندريا بجامعة كاليفورنيا بسانتا باربرا - ب

نقطة انطالق لتصميم شبكة املكتبة باجملال اجلغرايف،يف إطار مبادرة   ADLيكونل، 5114بدأ املشروع سنة 
NSF وبتمويل من مكتبة الكوجنرس،حيث يهدف املشروع إىل توزيع جمموعات متخصصة يف اجملال اجلغرايف من

خالل مواد املكتبة الرقمية وخدمات الوصول هلذه اجملموعات،وهنا يقصد بالتوزيع لنشر مكونات املكتبة من خالل 
 .شبكة االنرتنيت

،واهلدف من هذه املرحلة الثانية NSFومت متويله أيضا من طرف  ADLفهي متثل املرحل الثانية من  ADEPT  أما
هو دمج النجاح احملقق يف املرحلة األوىل يف الفصول الدراسية من خالل خلق بيئة تعليمية رقمية للمدرسني والطالب 

 . على أساس تكنولوجيا املكتبة الرقمية

 1999-1994من سنة   ADLالمرحلة األولى لمشروع 

جلميع  اشروع باملكتبة الرقمية االسكندرية،وهذا نسبة لتسمية مكتبة االسكندرية مبصر واليت تعترب مركز مت تسمية امل
 :املعارف والتعلم،وقد حددت مهام املكتبة الرقمية مبايلي

                                                           
1
 http://www.alexandria.ucsb.edu/historical/www.alexandria.ucsb.edu/frames1.html 


 ADL=Alexandria Digital Library 
 ADEPT= Alexandria Digital Library Earth Prototype 
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 البحث بالقضايا احلامسة لبناء مكتبة رقمية تتيح املراجع والوسائط املتعددة يف اجملال اجلغرايف. 
 وجيات الالزمة هلذا النوع من املكتباتتطوير التكنول. 
 تصميم وبناء وتقييم نظم االختبارات اليت تقوم على أساس تطوير نتائج البحوث. 
  وضع قرارات بشأن القضايا التنظيمية والتكنولوجية اليت تقوم عليها قرارات االنتقال من نظم االختبارات إىل

 .مرحلة تشغيل املكتبة الرقمية

 :ملشروع مت تشكيل فريق عمل يتمثل فيما يليولتحقيق أهداف ا

 فريق تنفيذ األنظمة. 
 فريق البحث عن املعلومات. 
 فريق األداء والعمليات املتوازية. 
 فريق معاجلة الصور. 
 فريق البحث عن املعلومات اجلغرافية. 
 فريق تطوير اجملموعات. 
 فريق لضمان متطلبات املشروع. 

 :من األفراد األكادمييني لشغل الوظائف التالية باإلضافة إىل توظيف جمموعة

 مدير ومساعد املشروع 
 متخصص يف جمال اإلعالم اآليل 
 متخصص يف اجملال اجلغرايف 
 متخصص يف إدارة املعلومات 
 متخصص لغوي 
 متخصص يف الفنون 

املتاحة لتحميل عرب رصيد يشمل اخلرائط،والصور،وجمموعة من البيانات  55000وصل املشروع إىل اتاحة أكثر من 
 .شبكة انرتنيت على نطاق واسع من املستفيدين

 ADEPTالمرحلة الثانية من المشروع
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،حيث يعترب أداة عمل  ADEPTمن خالل  ويل املرحلة الثانية من املشروعمتNSF بعد جناح املرحلة األوىل قرر
مع الطالب،أما  املعلومات،ولتقدمي العروض والتفاعلالذي ميكن استخدامه الكتشاف والوصول ملوارد ،و للمدرسني

متكنهم من العمل يف شكل مجاعي والتوصل ملصادر املعلومات الالزمة،كما ميكن من خالل  بالنسبة لطالب فاملنصة
هذه املنصة التوصل إىل قرارات سليمة بشأن إدارة املواد البيئية،هذا فضال عن توفري جمموعة من اخلدمات اليت تدعم 

هو عبارة عن نظام تعليمي  ADEPTتايل فإن نظام الوب.دورة حياة املعلومات مبا يف ذلك نشر لنتائج جتارهبم التعليمية

 :بالعملية التعليمية،واهلدف من هذه االسرتاتيجية هو ADLرقمي يعمل على ربط حمتويات 

 تطوير النماذج األولية من خالل توسيع اخلدمات وجمموعات املكتبة الرقمية. 
 تنفيذ برنامج متكامل للبحث. 
 تقييم قابليتها لالستخدام وفعالية هذه النماذج يف بيئات التعليم اجلامعي. 
 دمج نتائج البحوث التقنية ونتائج التقييم احملصل عليها. 

ميكن استنتاجه أن املشروع مل يكتف بإنشاء مكتبة رقمية فحسب بل قام بتطوير منصة تعليم رقمية تكفل  وما
 . باستخدام املواد الرقمية حسب احلاجة

 1IIمشروع المكتبة الرقمية بجامعة كارنيجي ميلون أنفورميديا - ت

غري  اقرن املاضي،وهي تعترب موردبالنظر لوجود جمموعة من الفيديو والتسجيالت الصوتية اليت تغطي أحداث ال
مستغل إىل حد كبري بالنظر لقيمته التارخيية والعلمية،فمشروع أنفورميديا يف جامعة كارنيجي ميلون رائد يف جمال وضع 
مقاربة جديدة ألمتتة الفيديو وتكشيف الصوت،واملالحة،والعرض،والبحث واالسرتجاع،وهو جزء ال يتجزأ من نظام 

باعتباره واحد من املشاريع مبادرات  5114وقد بدأ املشروع سنة .بيئات التعليم واإلعالم والرتفيه ميكن استخدامه يف
،وهو املشروع الوحيد الذي ركز على وسائط NASAو  DARPAو  NSFاملكتبات الرقمية،مت متويله من طرف

 .الفيديو

ائف والقدرات اليت ميكن اسرتجاع ويعترب اهلدف الرئيسي من املشروع هو متكني وسائط الفيديو من كل الوظ
،يف حني االستفادة من مساته الزمنية والبصرية لتحقيق ثراء أكرب يف املعلومات احملصل منها  املعلومات النصية

جديدة  اعليها،ومن خالل مشروع جامعة كارنيجي ميلون الذي يؤسس حلقبة تركز على املستخدم وتقدم مناذج

                                                           
1
 http://www.informedia.cs.cmu.edu/dli2/index.html 
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لتمكني من عملية لللوصول وفهم معلومات على الفيديو،كما متكن من جتميع ودمج حمتوى الفيديو حسب الطلب 
 .ويف سياق تارخيي وجغرايف أكثر وفائدة ا على استفسارات يف سياق أوسع التلخيص والعرض الذي يوفر ردود

والتلفزيوين احلايل والسابق،والبث الوثائقي ،ويقوم ويوفر املشروع البحث يف احملتويات الكاملة واسرتجاع البث اإلذاعي 
لتمكني من االلتقاط اليومي،واستخراج املعلومات وختزينها يف احملفوظات على لالنظام بعملية تنفيذ األمتتة الكاملة 

 .اخلط من خالل تطبيق تقنيات الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا األنظمة املتقدمة

ساعة،حيث واحد تريابايت من املكتبة اليومية أكثر من التقاط السنتني 5.500وصلت املكتبة حاليا إىل 
املاضيتني،والوثائقية اليت تنتج من خالل التلفزيون العام و الوكاالت احلكومية،هذا النموذج من قواعد البيانات يسمح 

تمد هبذا املشروع هو اجلمع بني والنهج املع. فقرات الفيديو الفردية،واليت تليب احتياجات معينةل باالسرتجاع السريع 
لتدوين التلقائي وتقسيم و تكشيف الفيديو لالتعرف على الكالم وفهم الصورة وتكنولوجيا معاجلة اللغة الطبيعية 

كما أن املشروع حيسن  .اخلطي،ويتم تطبيق نفس األدوات لتحقيق عملية حبث ذكية،و االحبار واالسرتجاع االنتقائي
راج املعلومات األساسية،مبا يف ذلك اآلن تفسريات مراجع االسم،واملكان والتاريخ والوقت كال من سرعة ودقة استخ

،و إضافة حتدي الوجه وتوصيف أحداث الفيديو ومطابقة التشابه،وتتضمن أهداف األداء يف الوقت الفعلي 
 .زعة عرب أرشيف الفيديوتمكني من الدمج املعاصر بأنشطة املكتبة وقابلية التشغيل البيين املو للتحليل،وهذا لل

وتتجلى األهداف األساسية للمشروع يف قدرته على فتح احلواجز اليت حتول دون الوصول إىل معلومات يف شكل 
فيديو،حىت يف اإلطار التقليدي املعرب عنها بكلمات مفتاحية يف حني أن املشروع يعمل على تكشيف واستخالص 

 :ن املشروع يهدف إىل التمكني من مايليحمتويات الفيديو وفق معايري دولية،كما ا

  امكانية الوصول على نطاق واسع لتسجيالت الفيديو التارخيية اليت يتم انشاؤها يف مجيع أحناء العامل 
 زيادة استخدام الفيديو يف جمالت كانت مقتصرة سابقا إال عن طريق النص أو اخلطاب فحسب. 
 نشطة املتعلقة بعملية األمتتة،خصوصا فيديو من خالل تفعيل األفتح احلواجز اليت حتول دون استخدام أشرطة ال

 .مبجال التكشيف والتلخيص
 1:مشروع جامعة ستانفورد - ث

                                                           
1
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ميثل مشروع تكنولوجيا املكتبة الرقمية جبامعة ستانفورد واحد من مبادرات املكتبات الرقمية باملرحلة الثانية ،ذلك أنه 
باملرحلة األوىل مببادرات املكتبات الرقمية كان هناك تركيز على دراسة خيارات نظم االختبارات واملرحلة التجريبية،وقد 

 .3004اهناؤه سنة  ومت 5111مت البدء يف املشروع سنة 

ويعترب اهلدف الرئيسي من املشروع تصميم البنية التحتية الالزمة إلنشاء تعاون وتبادل وإدارة املعلومات يف سياق 
املكتبة الرقمية،وقد مت متويل املشروع من ثالث مقرتحات منسقة،من جامعة كاليفورنيا بباركلي،وجامعة كاليفورنيا 

كتبة الرقمية جبامعة كاليفورنيا وتطبيقها املاظهار التقنيات املطبقة ب إىلورد،ويهدف املشروع بسانتا باربارا،وجامعة ستانف
متكاملة وعاملية،كما أن هذه  من التكنولوجيات مبكتبة واحدة تمكنيالتطوير و الوتقييمها،كما هتدف إىل 

من استخدامها يف كيان موحد وبطريقة ستخدام يف مجيع أحناء العامل،كما ميكن تكنولوجيات ستوفر اإلغراء أكثر لالال
 .اقتصادية

وبدأ املشروع يف تطوير التكنولوجيات االساسية املطلوبة من أجل التغلب على أهم احلواجز اليت تعيق فعالية املكتبة 
 :الرقمية،ومن اهم هذه احلواجز

 عدم جتانس املعلومات واخلدمات. 
 سمح للمستفيدين باحلصول على املعلومات ذات قيمة حقيقيةعدم وجود آلية فعالة يف تصفية املعلومات اليت ت. 
  يعترب اإلشكال أمام الوصول املستمر إىل املعلومات هو عدم توفر واجهات مكتبات وأدوات تعمل بشكل فعال

 .على األجهزة احملمولة
 عدم وجود بنية حتتية اقتصادية متينة تشجع على اتاحة املعلومات و اعطاء املستفيدين ضمانات اخلصوصية  . 

 1:مشروع جامعة إلينوي - ج

،وكان اهلدف من تطوير استخدام تكنولوجيا الواب هو تفعيل 5118-5114بدأت مبادرة املكتبة الرقمية بني سنة 
االنرتنيت،وتركزت اجلهود على بناء اختبارات جتريبية على عشرات اآلالف من البحث عن الوثائق التقنية،عرب شبكة 

النصوص الكاملة  ملقاالت جمالت يف ختصصات الفيزياء،واهلندسة،وعلوم احلاسب،وجعل هذه املواد متاحة عرب 
ملكتبة الرقمية على الشبكة العاملية ،وكانت أغلب هذه املواد يف شكلها املطبوع،وركزت املرحلة التجريبية ملبادرة ا

 .استخدام هيكل الوثيقة لتوفري حبث موحد عرب جمموعات الناشر

                                                           
1
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مث مت القيام ببحوث من قبل أخصائيني يف علم االجتماع لتقييم فعاليته يف ظل استخدامه من قبل أكثر من أالف فرد 
ع املستفيد هو أمر أكرب من من أعضاء هيئة التدريس وطالب اجلامعة،يف حني جند أن االهتمام مبجتم على جمموعة

من  ااالهتمام بالبحث باملؤلفات العلمية،ويعد اهلدف من تطوير التكنولوجيا يف تكشيف حمتويات نص الوثائق متكين
 .ا على ماليني الوثائق عرب الواب الداليلوحد عرب مصادر متعددة،واختبار تطوير البحث امل

وى كامل ملقاالت اجملالت،وتكشيفها،و اضافتها إىل مرحلة حمت 5.030وقد وصل املشروع إىل جتهيز أكثر من 
،ويتم استخدام هذه املواد  ACMمقال من مجعيات احلاسبات واآلليات 550االختبارات،وهذا يشمل أكثر من 

 .مبا وراء البيانات دبلن كور RDF،مبا يف ذلك استخراج اطار وصف املوارد XMLكاختبارات مع

  ضافة إىل تنظيم برامج تعاون باإل،3005-5118سنة بني بعد مرحلة االختبارات،مت متابعة مرحلة االختبارين
 .الشركاء

  مت جتسيد ما وراء البيانات ملبادرة األرشيف املفتوح جلامعة الينوي من متويل  3002-3005وبني سنة
Andrew w.Mellon.1 

  قام معهد   3005و  3003وبني سنةIMLS دة منحة إلنشاء ودراسة سجل اجملموعة ومستودع ما وراء بقيا
بالتعاون مع مدرسة علم املكتبات  IMLS NLGالبيانات الوصفية للمجموعات الرقمية املرتبطة مبشاريع 

 .واملعلومات
  ما وراء البيانات  إعدادويف مرحلة أخرى قامت جامعة الينوي منOAI-PMH  إىل ما وراء البيانات الوصفية

ستخدمني للمتصف مصادر املعلومات حتتفظ هبا املكتبات املشاركة،و مت اتاحة هذا النوع من وراء البيانات اليت 
 (الطالب،أعضاء هيئة التدريس،اجلمهور العام)النهائيني

  اجليل الثاين من املواد الرقمية يف ختصص الرياضيات مع تطوير حمتوى ما وراء البيانات  3004-3003وبني سنة
 NSF.2وتطوير املناهج التعليمية وقد مت اتباع مسار املشروع من طرف 

 

 

 
                                                           

 ،.،االتصال العلمي وتكنولوجيا املعلومات،تاريخ الفنون واملتاحف وغريها،شركة ال هتدف للربح وفق قوانني نيويورك،وهي تدعم مخس جمالت تشمل التعليم العايل5111تأسست سنة 1
http://www.mellon.org/  [50/55/53]مت االطالع عليه يوم 

http://dli.grainger.uiuc.edu 2  
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 :مشروع جامعة كاليفورنيا بسانتا باربارا - ح

ذا املشروع مت انتاج النموذج األويل مع الرتكيز على ،ومن خالل ه30051إىل غاية  5115امتد املشروع من سنة 
املعلومات يف اجملال البيئي،وتركزت جهود البحوث يف جمال الفهرسة اآللية،واالسرتجاع الذكي وعمليات 
البحث،وتكنولوجيا قواعد البيانات لدعم تطبيقات املكتبة الرقمية،املناهج احلديثة لتحليل الوثائق،ضغط 

لتصفح عن بعد،كما أن املشروع يركز على تطوير أدوات وتكنولوجيا الدعم لنموذج دورة لالتصال البيانات،أدوات ا
حياة املعلومات العلمية،كما أهنا هتدف إىل االنتقال من املركزية السائدة،ومنوذج النشر الغري مرتابط إىل 

 2.التوزيع،والتواصل،والتوزيع الذايت

 :مشاريع أمريكية أخرى3-6-1-2

 3 :جامعة هارفاردمشروع  - أ

،وقد مكنت مكتبات من هارفارد من احلفاظ على منو اجملموعات 5118تأسست مبادرة املكتبة الرقمية سنة 
واخلدمات يف العصر الرقمي،ومن خالل أنشطة مبادرة املكتبة الرقمية طورت مكتبات هارفارد 

هارفارد على غرار البنية التحتية الالزمة  للمواد الرقمية يف جامعة" اجلمع"األنظمة،والسياسات،واخلدمات،لدعم 
للمكتبة،حيث أنه ولفرتة طويلة تقوم املكتبة جبمع املواد البحثية يف أشكال خمتلفة،إال أنه مت تعريف البنية التحتية على 

وميكن .اهنا نطاق واسع ال يقتصر على األنظمة اآللية فحسب،ولكن يشمل أيضا خربات املوظفني ومرافق اخلدمات
 :راد األهداف الرئيسية من وراء املبادرة يف شقنياي

 .احلد من التعقيد الكامن يف صنع املواد البحثية الرقمية املتاحة:بالنسبة للمكتبات

جلعل اجملموعات الرقمية منظمة تنظيما جيدا وميكن الوصول إليها كمكتبة حتاول :بالنسبة لمستخدمي المكتبات
 .اجملموعات التقليديةدائما توفري الوصول إىل 

أن مكتبات اجلامعة تتميز  إىل كما أن املبادرة جاءت للحد من بعض املمارسات مبكتبات اجلامعة،ذلك وبالنظر
بالمركزية،قامت ويف فرتة زمنية معينة باقتناء مواد رقمية،هذا ما اجنر عنه ويف سياق األمور الطبيعية عملية اقتناء 

ا جاءت مبادرة املكتبة الرقمية كحلول ملواجهة التحديات التنظيمية والتقنية،،يف حني  متداخلة وغري متناسقة،ومن هن

                                                           
1
 http://bscit.berkeley.edu/dlp.html  

2
 The University of North Carolina.- UNC Digital Library Project :Final Report.- Disponible sur 

http://www.unc.edu/projects/diglib/final_report.pdf .-Consulté le [24/08/12] 
3
 http://hul.harvard.edu/ois/digproj/  

http://bscit.berkeley.edu/dlp.html
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كان هناك العديد من التطورات املثرية احلاصلة يف جمال املعلومات اإللكرتونية،واليت كانت حمل اهتمام الطالب واهليئة 
ى رصيد قيم يف شكله التقليدي،ما جعل املكتبة التدريسية داخل احلرم اجلامعي،زيادة على كل ما تقدم توفر املكتبة عل

تضع اسرتاتيجية لتعزيز هذه اجملموعات من خالل اجلمع بني هذه املواد على اختالف اشكاهلا،وتوفري الوصول إليها 
 .وعلى نطاق واسع وبشكل متكامل

موعات الرقمية،قامت جامعة وعلى غرار باقي املبادرات اليت تقوم بإنشاء  وحدة متخصصة للمكتبة الرقمية وتطوير اجمل
هارفارد من خالل مبادرهتا بتبين منوذج خمتلف حيث قامت بدمج املواد الرقمية يف بنية املكتبة األصلية،كما مت اقرتاح 
تنفيذ املشروع خالل مخس سنوات ليكون مقرها يف مكتبة اجلامعة،حتت إدارة و اشراف جلنة تشمل ممثلني عن 

مهام هذه اللجنة حتديد األولويات ألنشطة املشروع،لرصد التقدم احملرز والتكاليف  الكليات واملكتبات،وحددت
كما مت انشاء فريق عمل بشكل تعاوين يشمل أمناء املكتبات ومتخصصني يف تكنولوجيا املعلومات متواجدين .الالزمة

 :على مستوى اجلامعة،وقد مت العمل وفق الطريقة التالية

  لتقدمي االستشارة للمكتبيني وفريق املشروع يف اجلامعة بشأن القضايا الرئيسية يف البيئة توفري فريق من املتخصصني
 .الرقمية

  اثراء جمموعات مكتبة هارفارد مبجموعة كبرية من املواد الرقمية،وقد مت اعتماد هذه الطرق بسبب انعدام أنشطة
 .5118رقمية سابقة باجلامعة قبل سنة 

مشروعا يغطي مواضيع متنوعة مشلت اهلندسة  50برنامج املبادرة مول  3001حىت  5118منذ سنة 
املعمارية،التاريخ،علم النبات وغريها،وغالبية هذه املشاريع هي عبارة عن عملية حتويل للمواد التناظرية إىل مواد 

ا من أنواع راجع اجلغرافية وغريهنصوص رقمية مشلت كتب،وخمطوطات وتقارير،وشرائح،خرائط ومرقمية،حيث مت انتاج 
 .اجملموعات

و قد توصلت اجلامعة إىل توفري جمموعات رقمية يف متناول كل من الطالب وأعضاء هيئة التدريس وبشكل متكامل 
 .وشاملة ملختلف التخصصات

 1:مشروع جامعة يال - ب

كتاب من جمموعات يال سنة   500.000عقدت مكتبة جامعة يال اتفاقية مع شركة ميكروسوفت لرقمنة حوايل 
،وعند رقمنة الكتب ستظهر على واجهة البحث عن الكتب اخلاصة مبيكروسوفت،كما ميكن البحث فيها 3008

                                                           
1
 http://www.library.yale.edu/dpip/massdig/  
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شروع سيمكن املكتبة من اجراء هذا امل.بالكامل عن االصدارات الرقمية االصلية من خالل فهرس مكتبة جامعة يال
جتربة توفري الوصول واحلفاظ على كمية كبرية من املواد الرقمية ومعرفة املزيد عن أفضل السبل جلعلها متاحة 
للجمهور،باإلضافة إىل كل هذا زيادة مطالب املستفيدين على اتاحة مواد املكتبة يف شكل رقمي وجتريبها يف عملية 

 . العصر الرقميالتدريس والبحث العلمي يف

،مت اختيار جمموعة من املعايري لتطبيقها يف عملية االختيار املبدئي للكتب،حيث د احملدود من اجملموعاتوبالنظر للعد
تايل فهي تدخل ضمن اإلطار العام ما جيعلها غري ال، وب5132االجنليزية ومت نشرها قبل عام  باللغةال بد أن تكون 

مت عقدها من  جملدمليون  52ل جامعة يال مع شركة ميكروسوفت لتحديد ما يقارب مقيدة حبقوق املؤلف،كما تعم
مكتبة من جامعة يال بغرض رقمنتها،ومشلت املواد املختارة لرقمنة الفنون،وتاريخ الفن،والتاريخ والدين  33طرف 
تخدام احملتوى كما مت تصميم معايري صارمة من قبل جامعة يال وشركة ميكروسوفت جلودة وسهولة اس.وغريها

الرقمي،ولتأمني املواد من استخدامها يف شكلها املادي،كما سيتم احلفاظ على النسخ الرقمية من الكتب املطبوعة من 
وقد . قبل مكتبة جامعة يال بغرض استخدامها مببادرات أكادميية باملستقبل،ومبادرات أكادميية مبشاريع علمية تعاونية

،من خالل فريق عمل 3001، وقد مت اهناء املشروع سنة KIRTASبل تكنولوجيات مت ترقيم الكتب املطبوعة من ق
 .يتكون من فريق االختيار وفريق مراقبة اجلودة،ومراقبني

 CDL:1مشروع جامعة كاليفورنيا - ت

لالستفادة من التكنولوجيات املنبثقة اليت تعمل على حتويل طرق نشر  5110تأسس املشروع جبامعة كاليفورنيا سنة 
املعلومات الرقمية وطرق الوصول إليها،ومنذ ذلك احلني وبالتعاون مع جامعة كاليفورنيا وغريها من الشركاء،مت التأسيس 
لواحدة من أكرب املكتبات يف البحوث الرقمية،وتغيري طرق البحث واستكشاف املعلومات املستخدمة من طرف 

ورنيا،فإن مشروع املكتبة الرقمية يستمر بفتح آفاق جديدة باالشرتاك مع جامعة كاليف.الطالب وأعضاء هيئة التدريس
من خالل تطوير نظم ربط املستخدمني إىل جمموعة واسعة من املواد املطبوعة أو اجملموعات املتاحة عرب اخلط 
املباشر،سواء املنشورة ضمن جامعة كاليفورنيا أو خارجها،بناءا على فهرس ميلفل حيث يتم تطوير واحد من أكرب 

فهارس على اخلط املباشر،وتعمل اجلامعة على انقاص التكلفة مباليني الدوالرات من خالل تسهيل االستثمار ال
هناك شراكة  يا،كما أناملشرتك وتبادل املواد املستخدمة واملواد من قبل املكتبات يف مجيع أحناء نظام جامعة كاليفورن

حف،ومنظمات الرتاث الثقايف للعلم،كما يتم مواصلة استكشاف مع اجلامعات لتقاسم املواد القيمة لكل مكتبة،واملتا

                                                           
1
 http://www.cdlib.org/ California Digital library  
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وقد حددت الرؤية األساسية .التقنيات الرقمية،والنشر العلمي،ودعم حبوث األرشفة واحلفظ طوال دورة حياة املعلومات
م والتعلم للمشروع من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات لربط احملتوى مبجتمع املستفيدين قصد دعم عملية التعلي

 .والبحث،باإلضافة إىل تعزيز دور مكتبة جامعة كاليفورنيا

 :ويهدف املشروع إىل حتقيق ما يلي

متكني اجملتمع العلمي من الوصول إىل جمموعات ذات جودة عالية يف مجيع احناء العامل من خالل خدمات : الوصول 
 .تدعم ومتكن من طرق تعليمية جديدة وجعلها مفتوحة قدر اإلمكان

تعمل املكتبة الرقمية بكاليفورنيا على دعم األشكال الرقمية طوال مدة حياهتا مع توفري جمموعة كاملة من : االشكال 
 .اخلدمات

من خالل الشراكات والتحالفات،ومن خالل مكتبة رقمية تعمل على رفع مستوى اخلدمات على الشبكة : النطاق
 .ألقصى قدر ممكن

 .اسرتاتيجية من خالل حتديد األهداف والغايات واليت يتم مراجعتها وحتيينها كل سنتنيويعمل املشروع وفق خطة 

 :وفيما يلي جدول يبني أهم املهام املنجزة طوال مرحلة املشروع

 المهام السنة
 التأسيس للمشروع 5110
 .مليون دوالر 3تراخيص نظام اجملالت العلمية حلفظ  1998
 اخلط املباشر مت دجمه مبشروع املكتبة الرقمية أرشيف كاليفورنيا على 1999

 توفري رابط الكرتوين يوفر الوصول للنصوص الكاملة عرب اخلط املباشر
 .انشاء مبادرة التعليم اإللكرتوين 2000
 .جتسيد األرشيف الرقمية حلساب كاليفورنيا 2001
 جتسيد مستودع التعليم اإللكرتوين 2002
 .مليون دوالر 35تراخيص نظام اجملالت العلمية حيفظ  2002
 انشاء برنامج احلفظ الرقمي 2003

 .مليون تسجيلة 32إعادة إطالق فهرس ميلفل مع 
 .خماطر مشروع بشبكة االنرتنيت تتلقى متويل لتطوير أدوات األرشفة عرب الشبكة 2004
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2005 CDL عضو مؤسس لتحالف احملتويات املفتوحة،وجتسيد مستودع احلفظ الرقمي 
 .وتأسيس مبادرة تشاطر املواد املطبوعة

2006 CDL شريك لشركة غوغل لرقمنة ماليني الكتب. 
 .بداية العمل على اجليل اجلديد من فهرس ميلفل 2007
 لتأسيس لتشاطر املستودع الرقمي Hathi Trust  ومكتبة كاليفورنيا يرتبطون بنظام  CDLمكتبة  2008
 ارشيف كاليفورنيا على اخلط 2009

 اتاحة اجملموعات خبدماهتا

 .يبني املهام املنجزة خالل مشروع املكتبة الرقمية جلامعة كاليفورنيا - 05  -جدول رقم 
 :وقد توصل املشروع إىل حتقيق النتائج التالية

 . مؤرشفة من قبل خدمة أرشفة الواب ملف واب 600.000.000
 .حمفوظة سنويا من خالل تطوير اجملموعاتدوالر  25.000.000
 MERRIT1بـــــ ميغابايت 10.276.045

 (بشراكة غوغل)من خالل مشروع الرقمنة الشامل  مجموعات مرقمنة 3.641.863
 Calisphere2يف  صورة مرقمنة 217.651

 .متوفر عرب الرابط اإللكرتوين جلامعة كاليفورنيا تراخيص مجالت 49.550
 E-Scholarship 3بـــ منشورات 44.335
 .من خالل الرابط اإللكرتوين جلامعة كاليفورنيا مجالت مفتوحة 29.274

 .مدعمة من طرف فريق خدمات الواب صفحة واب 6.110
 .من قبل فريق البنية التحتية  خادم مسير 60

 .يبني النتائج املتوصل إليها خالل مشروع املكتبة الرقمية جلامعة كاليفورنيا - 09 -جدول رقم 
 
 
 
 

                                                           
 .خدمة مستودع فعالة اليت تسمح جملتمع جامعة كاليفورنيا بإدارة األرشيف،ومشاركة احملتوى الرقمي  1
2
 .من املصادر االولية مثل الصور والوثائق والصحف،والروايات وغريها 3000000موقع على شبكة االنرتنيت متاحة للطالب جمانيا يوفر الوصول إىل أكثر من   

3
 .عبارة عن جمموعات مفتوحة الوصول ملنصات املنشورات التعليمية وتوفر خدمات النشر الرقمي 
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 :روباو مشاريع المكتبات الرقمية بأ 3-6-2

 1:مشروع المكتبة الرقمية بجامعة كامبريدج - أ

عشرات اجمللدات  بعضبالنظر لتطور ومنو اجملموعات مبكتبة اجلامعة خالل ستة القرون املاضية،فقد حتولت املكتبة من 
املخطوطات واجملالت،هذه املواد إىل واحدة من املكتبات الكربى يف العامل،مع تراكم غري عادي يف الكتب واخلرائط و 

تغطي معظم التقاليد الثقافية يف العامل،ورغم نشر جمموعة من  اليت تغطي خمتلف جوانب املعارف االنسانية،كما أهنا
كل ميكروفيلم وأشكال رقمية،فقد مت تبين مشروع بناء مورد للمجموعات عرب املخطوطات ذات شكل مطبوع يف ش

االنرتنيت،حبيث يتم اتاحة اجملموعات على نطاق أوسع وتكون يف متناول الطالب والباحثني واجلمهور حىت من خارج 
 .احلرم اجلامعي

ح ممكنا من خالل املنحة والذي أصب 3054إىل غاية  3050وامتدت املرحلة األوىل من املشروع من منتصف 
مليون جنيه اسرتليين من قبل الدكتور ليوناردو بولونسكي،هذا الدعم الذي مكن من تطوير البنية  5.5املقدرة بــ 

باجملال الديين أو العلمي نقطة  والعلوم،حيث يعترب الرصيد اخلاص يف جمال العقيدة االتحتية التقنية،و انشاء حمتوى هام
مهمة ذات عالقة بالتقاليد الدينية وخاصة  وتضم اجملموعات ذات العالقة بالديانات أعماال.بةقوة جمموعات املكت

العربية اليت بلغ عددها  باللغةاليهودية واإلسالمية واملسيحية والبوذية،كما ركز املشروع على املخطوطات وخصوصا 
أما .دب،والوثائق القانونية وغريهاخمطوط،واليت تغطي جمموعة واسعة من نصوص األناجيل،واأل 5000أكثر من 

احملتوى اخلاص باجملال العلمي فقد ركز على املخطوطات العلمية األصلية بدءا من ورقات اسحاق نيوتن 
كما أن املشروع ال يقتصر على .جملموعة من العلماء قيمة يف تاريخ العلم،ورصيد هائل ومعاصريه،باإلضافة إىل جمموعة
يسعى إىل تعزيز اجملموعات الرقمية من خالل موائمتها مع البحث العلمي،ويهدف إىل  اتاحة اجملموعات فحسب بل

جعل احملتوى من خالل املكتبة الرقمية متاح لالستخدام يف جمال التدريس والبحث وبدون قيود،ورغم أن حقوق 
نوعية جيدة وحتميل  التأليف والرتاخيص ستشكل عائقا أمام هذا اهلدف،إال أن املشروع سيسعى لتوفري صورة ذات

كما خصص فريق عمل الجناز املشروع يضم مصممني ومربجمني للمحتويات .النصوص وإعادة استخدامها
الرقمية،متخصصني يف جمال ما وراء البيانات،وفريق متخصص بعملية الرقمنة يشمل املصورين واملسئولني عن خدمات 

ب جمال الوثائق مثل متخصصني يف املخطوطات حتسني الصور،وفريق متخصص بعملية احلفظ،و متخصصني حس
 .االسالمية،ومتخصصني يف ختصص أوراق نيوتن العلمية وغريها

                                                           
1
 http://cudl.lib.cam.ac.uk/about/ 
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 1:مشروع جامعة أكسفورد - ب

مت تأسيسها خللق إطار فكري وتطوير البنية التحتية التقنية لتعزيز اخلدمات،وتوفري الوصول عرب اخلط املباشر 
هذا املشروع كإطار يكون له دور فعال يف تنسيق وحتفيز انشطة الرقمنة يف  للمجموعات العلمية للمكتبة،كما مت تبين

 :اجلامعة،و قد حددت األهداف من خالل مشروع مكتبة رقمية مبا يلي

 الوصول إىل املواد الرقمية. 
 التحويل الرقمي املركزي ملقتنيات املكتبة. 
 وضع و تطوير معايري للمجموعات الرقمية باملكتبة الرقمية. 
 توفري ولوج قوي ومستدام عرب االنرتنيت للمواد الرقمية. 
  بناء جمموعة من املواد الرقمية بكمية كبرية ونوعية عالية تشمل جمموعات اجلامعة خلدمة العملية التعليمية والتعلم

 .والتدريس عن طريق مساعدة الباحثني والطالب من اجلامعة وأماكن أخرى يف متابعة أعماهلم

عيني أول رئيس مع ت 3005ل املكتبة الرقمية جبامعة أكسفورد كوحدة جديدة،مث كخدمة باجلامعة سنة وقد بدأ تشغي
أورو،وهذا من خالل املنحة املقدمة من 3800000بلغ متويل املشروع أكثر من .شكل مستقلللمكتبة الرقمية  ب

 (.موظفني و معدات)لتمويل البنية التحتية األساسيةAndrew w.Mellonطرف

وفر عليه من معلومات حول سياسة إدارة مشروع مكتبة رقمية،حيث أنه تاختيار هذه املشاريع كان بناءا على ما تان 
من خالل عرضا هلذه التجارب مت الرتكيز بشكل كبري على جوانب التخطيط واإلدارة يف هذه املشاريع وتبيني النتائج 

الكبري بقطاع التعليم العايل والبحث العلمي من خالل ومن خالل هذه التجارب نالحظ االهتمام إليها،املتوصل 
من خالل مالحظة  ر حركية البحث العلمي،حيث أنهحماولة توفري بنية حتتية لتوزيع املعلومات توائم وتدعم تطو 

حكومية و علمية  املؤسسات الداعمة ملبادرات املكتبات الرقمية بالواليات املتحدة األمريكية،فإننا جنددها مؤسسات
وليست هيئات متخصصة يف جمال املكتبات واملعلومات،وهذا ما يربز نقطة قوة املكتبات الرقمية يف التطور 
العلمي،كما أننا نالحظ ان املبادرات األمريكية تتنوع من ناحية ختصصها وجمالهتا وتطبيقاهتا،وهذا كان له أثر يف 

تقنية مبختلف أنواع الوثائق سواء من ناحية الشكل وضع العديد من االختبارات للخروج مببادئ توجيهية لتطبيق 
واملضمون،كما أننا جند أن هذه املشاريع مل تكن عبارة عن مشاريع منفردة بل هي عبارة عن مشاريع متكاملة فيما 

كما نالحظ ،HATHI TRUSTبينها،باإلضافة إىل دعمها من طرف مؤسسات وجتارب باجملال الرقمي مثل 
                                                           

1
 http://www.odl.ox.ac.uk/projects.htm 
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كل جامعة من املوارد املتاحة هلا سواء بقسم اإلعالم اآليل،وقسم املكتبات واملعلومات،وقسم وبشكل كبري استثمار  
يف اجلهود وعدم االعتماد على خربات خارجية  تضافرعلم االجتماع وعلم النفس وغريهم،وهذا ما يؤدي إىل 

إن هذه املشاريع كان .مكتبةمتطلبات كل عن واالستفادة من موارد داخل املؤسسة ميكن أن تفهم وتعرب بشكل جيد 
هلا دور كبري يف احداث مرحلة انتقالية يف تاريخ املكتبات،بالنظر لرتسيخها ملبادئ املشاريع الرقمية،واختيار التقنيات 

 .املوائمة لتحقيق أهداف املشروع

 :خالصة الفصل

انه ال بد من التمكن من إن قيادة مشروع مكتبة رقمية يتطلب مهارات ومعارف يف جمالت معرفية متعددة،حيث 
أساسيات التخطيط،والدراية بكافة حيثيات احمليط سواء على املستوى الداخلي أو اخلارجي للمكتبة،كما أنه من 
املستلزم املعرفة بكافة املتطلبات التقنية وخصائصها ،ومعرفة ما هو متوفر باألسواق من جتهيزات وبرجميات على 

تيار السليم،ويعترب أساس  مشروع مكتبة رقمية  فريق عمل متنوع يف ختصصاته اختالف املؤسسات هذا لضمان االخ
إن مشروع مكتبة رقمية يعمل على تطوير البحث .وهذا لضمان تسيري املشروع على خمتلف أصعدته بشكل سليم

يع املكتبات ،ومع توجه العديد من املكتبات إىل تبين مشار املعلومات والوصول إليها العلمي من خالل تسهيل توزيع
الرقمية،األمر الذي يتطلب استقصاء واقع املكتبات اجلامعية اجلزائرية يف ظل البيئة الرقمية،ومعرفة أهم املبادرات 

 .واملشاريع املطبقة لتقريبها من البيئة الرقمية
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 :تمهيد

على أهم اخلطوات املتعلقة بتخطيط مشروع مكتبة رقمية،ومتطلبات تصميمها،باإلضافة إىل واقع اجلامعات  االطالعبعد 
ودعمهم لبيئة التعليم العايل والبحث  العاملية واملكتبات التابعة هلا يف جمال تفعيل البيئة الرقمية من خالل املشاريع املعتمدة

،سنحاول هلا هو تطوير البحث العلمي اما يتواف  والتطورات ااحاللةالعلمي من خالل مبادرات رقمية،اهلدف من خال
من خالل هذا الفصل التعرف على واقع اجلامعات اجلزائرية واملكتبات التابعة هلا،وحتديد أهم التحديات اليت تواجه 

جية جديدة ملواجهة هذه املكتبات اجلامعية،واألهداف اليت ختدمها،واليت تفرض عليها بطبيعة ااحال التفكري يف اسرتاتي
التغريات،مث تناول أهم املبادرات املتعلقة بتطبيقات التقنيات الرقمية املطبقة باملكتبات اجلامعية اجلزائرية،باإلضافة إىل 

املكتبات اجلامعية  التعرض إىل اهم جانب يتعل  بأساسيات التشريع بالبيئة الرقمية،كل هذا هبدف التولل ملدى معرفة 
   .البيئة الرقمية  امحيط اجلزائرية

 :لمحة عن الجامعات الجزائرية 4-1

حيدد  9330غشت سنة  90املواف   4292مجادى الثانية عام  92مؤرخ يف  972-30تنفيذي رقم الرسوم امل بحس

هي مؤسسة عمومية "فإن اجلامعة،14، عدد 93301اجلريدة الرمسية سنة  مهام اجلامعة و القواعد اخلالة بتنظيمها وسريها
ذات طابع علمي وثقايف ومهين تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل،تنشأ اجلامعة وف  مرسوم تنفيذي بناء ا على 
اقرتاح من الوزير املكلف بالتعليم العايل وتوضع حتت ولايته،وهذا املرسوم حيدد انشاء اجلامعة،مقرها وعدد الكليات 

 ".ليت تتكون منها واختصالهاواملعاهد ا

ويف إطار مهام املرف  العمومي للتعليم العايل فإن اجلامعة تتوىل مهام التكوين العايل والبحث العلمي والتطوير 
 :التكنولوجي،وتتوىل اجلامعة أداء املهام التالية

 تكوين اإلطارات الضرورية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد. 

 تلقني الطلبة مناهج البحث وترقية التكوين بالبحث ويف سبيل البحث. 

  واملعارف وحتصيلها وتطويرها العلماملسامهة يف انتاج ونشر. 

 املشاركة يف التكوين املتوالل. 

 :وتتمثل املهام األساسية للجامعة يف جمال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي على اخلصوص فيمايلي
                                                           

1
 http://www.joradp.dz/JO2000/2003/051/A_Pag.htm  

http://www.joradp.dz/JO2000/2003/051/A_Pag.htm


 الرقمية البيئة وتطورات تحديات ظل في الجزائرية الجامعية المكتبات:الرابع الفصل

 

 
199 

 هد الوطين للبحث العلمي والتطوير التكنولوجياملسامهة يف اجل. 

 ترقية الثقافة الوطنية ونشرها. 

 املشاركة يف دعم القرارات العلمية الوطنية. 

 تثمني نتائج البحث ونشر اإلعالم العلمي والتقين. 

 املشاركة ضمن األسرة العلمية والثقافية الدولية يف تبادل املعارف واثرائها. 

 1:الجزائرية يةالجامع المؤسسات 4-1-1

والية عرب ( 24)مؤسسة للتعليم العايل، موزعة على مثانية وأربعون ( 24)تظم الشبكة اجلامعية اجلزائرية واحد تسعون 
 :،وهي موزعة كمايليالرتاب الوطين

 العدد نوع المؤسسة
 44 اجلامعات

 11 املراكز اجلامعية
 11 املدارس الوطنية العليا

 10 لألساتذة املدارس العليا
 11 املدارس التحضريية

 11 اجملموع
 .يبني توزع الشبكة اجلامعية اجلزائرية حسب نوع املؤسسات  -  11    -الجدول رقم 

نسجل أن أكرب عدد  اإلطالع على قائمة اجلامعات املعتمدة من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلميمن خالل و 
،باإلضافة إىل توفر معظم اجلامعات على مواقع إلكرتونية إال يف بعض حاالت اجلزائري امنطقة الشرق تمن اجلامعات كان

وهنا ميكن التماس اعتماد اجلامعات اجلزائرية على وسائل تكنولوجيا املعلومات ،%40اجلامعة واليت مل تتجاوز نسبة 
للجامعات خصولا من  ااجيابي يرها،وهو يعترب عامالواملسامهة يف تطو لتعريف هبا وتقدمي خدماهتا،لواالتصال كأساس 

 .ناحية حتقي  املقروئية وااحضور على املستوى الوطين والدويل

 

 
                                                           

1
 https://www.mesrs.dz/universites  

https://www.mesrs.dz/universites
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 :الجامعات الجزائرية ضمن الترتيب الدولي والوطني 4-1-2

ات اجلزائرية ضمن الرتتيب الدويل أو الوطين دورا هاما يف اثبات فعالية هاته املؤسسات تلعب املكانة اليت حتتلها اجلامع
ة ووف  معايري دولية،ومن خالل اجلدول التايل سنربز ترتيب لميخصولا وأن الرتتيب يقوم من قبل هيئات دولية وع

 :1بومرتيكسويستوى الدويل و اإلقليمي والوطين حسب احصائيات اجلامعات اجلزائرية على امل

من  الترتيب الوطني الجامعة
 2مؤسسة جامعية 86

من  الترتيب اإلفريقي
جامعة  144

 3افريقية

 الميالترتيب الع
 11114من 

 4جامعة عالمية

 ربيالترتيب الع
جامعة  631من 

 5عربية
 30 2971 38 1 جامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين

 48 3225 48 2 جامعة منتوري قسنطينة
 -جامعة حممد بوضياف للعلوم والتكنولوجيا

 وهران
3 

51 3453 
04 

 57 3475 52 4 جامعة باجي خمتار عنابة

 58 3545 56 0 جامعة عبد الرمحان مرية جباية
 64 3865 63 8 تلمسان –جامعة أبو بكر بلقايد 

 65 3942 65 4 جامعة جياليل اليابس سيدي بلعباس

 73 4302 72 6 جامعة ااحاج خلضر باتنة
 82 4520 80 1 جامعة إبن باديس مستغامن

 93 5080 92 11 جامعة وهران السانية
 95 5325 99 11 جامعة سعد دحلب البليدة

 96 5360 100 12 جامعة فرحات عباس سطيف
 107 5695 106 13 جامعة مولود معمري تيزي وزو

 123 6100 118 10 جامعة اجلزائر
 125 6172 121 18 جامعة حسيبة بن بوعلي شلف

 128 6238 124 14 جامعة احممد بوقرة بومرداس
 137 6760 133 11 جامعة حممد خيدر بسكرة

 154 6875 135 21 جامعة عبد ااح  بن محودة جيجل
 156 7721 151 21 قاملة 4221ماي  4جامعة 

                                                           
1
 http://www.webometrics.info/en/Methodology  

2
 http://www.webometrics.info/en/Africa/Algeria  

3
 http://www.webometrics.info/en/africa  

4
 http://www.webometrics.info/en/world  

5
 http://www.webometrics.info/en/aw  

http://www.webometrics.info/en/Methodology
http://www.webometrics.info/en/Africa/Algeria
http://www.webometrics.info/en/africa
http://www.webometrics.info/en/world
http://www.webometrics.info/en/aw
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 158 7939 156 22 جامعة املسيلة
 160 7986 157 23 جامعة ابن خلدون تيارت

 162 8044 159 24 سكيكدة 4211أوت  93جامعة 
 166 8188 161 20 جامعة عمار ثليجي األغواط

 178 8596 172 28 جامعة حيي فارس باملدية

 198 9104 180 26 جامعة بشار
 210 9659 191 21 جامعة معسكر

 213 9718 193 31 جامعة قالدي مرباح ورقلة
 216 9898 195 31 جامعة العريب بن املهيدي أم البواقي

 226 10153 200 32 جامعة طاهر موالي سعيدة
جامعة العلوم االسالمية األمري عبد القادر 

 قسنطينة
33 

222 10943 
251 

 303 12598 283 30 جامعة العريب التبسي تبسة

 353 13527 331 31 جامعة زيان عاشور اجللفة
 496 15692 472 08 جامعة أمحد دراية أدرار

 558 16714 552 81 0جامعة اجلزائر
 605 16732 554 84 9جامعة اجلزائر

 .ويبومرتيكسيبني تصنيف اجلامعات الدولية حسب   - 11     -الجدول رقم 
خمتلف هذه العوامل تؤثر على مراتب اجلامعة،ومن .التأثري،الوجود،االنفتاح،والتميز  هذا الرتتيب هو قائم على أساس

اجلامعات اجلزائرية باملقارنة مع نظريهتا يف إفريقيا والعامل العريب،ذلك أنه ال يعقل يف ظل  تأخرخالل هذا اجلدول نالحظ 

اجلزائرية على  اجلامعاتر قهقكما أننا نالحظ ت،01و 04رتبة املحتتل  جزائرية  أول جامعة أن  االمكانيات املتاحة

 .املستوى العاملي

 Communément classement de "رتتيب الناتج عن جامعة شانغاي حتت مسمىالأنه وب كما

Shanghaï"،من بني ،1والذي عمل على أساس ترتيب أحسن اجلامعات،فقد مت تسجيل غياب تام للجامعات اجلزائرية

                                                           
1
 Oufella , Lilia.- Les universités algériennes absentes au classement mondial de Shanghai des meilleures universités du 

monde .-2013.- Disponible sur http://www.tsa-algerie.com/actualite/item/1562-les-universites-algeriennes-absentes-au-

classement-mondial-de-shanghai-des-meilleures-universites-du-mond/1562-les-universites-algeriennes-absentes-au-

classement-mondial-de-shanghai-des-meilleures-universites-du-mond?start=10 Consulté le [01/09/12]   
 

http://www.tsa-algerie.com/actualite/item/1562-les-universites-algeriennes-absentes-au-classement-mondial-de-shanghai-des-meilleures-universites-du-mond/1562-les-universites-algeriennes-absentes-au-classement-mondial-de-shanghai-des-meilleures-universites-du-mond?start=10
http://www.tsa-algerie.com/actualite/item/1562-les-universites-algeriennes-absentes-au-classement-mondial-de-shanghai-des-meilleures-universites-du-mond/1562-les-universites-algeriennes-absentes-au-classement-mondial-de-shanghai-des-meilleures-universites-du-mond?start=10
http://www.tsa-algerie.com/actualite/item/1562-les-universites-algeriennes-absentes-au-classement-mondial-de-shanghai-des-meilleures-universites-du-mond/1562-les-universites-algeriennes-absentes-au-classement-mondial-de-shanghai-des-meilleures-universites-du-mond?start=10
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جاء على أساس املنشورات العلمية،وجوائز نوبل،األداء االكادميي هذا التقسيم الذي جامعة على املستوى العاملي، 133

 .وغريها من املعايري

جامعة افريقية،تدهور ترتيب اجلامعات اجلزائرية،حيث احتلت أول جامعة جزائرية مرتبة  433كما سجل ترتيب أحسن 

921. 

ر يالتفكري يف آليات جديدة لتدعيم حركية وتطو إن هذا الرتتيب يستدعي من اجلامعات على مستوى كافة الرتاب الوطين 

ال جند انتاجية أو تثمني فلتعليم العايل والبحث العلمي باجلزائر باملقابل لالبحث العلمي،ذلك وبالنظر لإلمكانيات املتاحة 

زائرية وجعلها للبحث العلمي على أرض الواقع،وإذا استلزم التفكري يف بناء اسرتاتيجية مثالية هتدف لتطوير اجلامعات اجل

حتتل مكانة مرموقة سواء على املستوى الدويل أو االفريقي أو العريب فال بد عليها من وضع املكتبات التابعة هلا كمحور 

لتطوير والتقدم،فلطاملا كانت املكتبات اجلامعية األداة البيداغوجية الفعالة يف حتقي  األهداف العلمية لقطاع لأساسي 

ات سليمة للمكتبات،و تفعيل ال بد أن يتجسد من خالل رسم سياسحث العلمي،هذا االهتمام التعليم العايل والب

 .  التقنيات،ومتكني املكتبيني من التفاعل وخمتلف التطورات ااحاللة باحمليط سواء الداخلي أو اخلارجي

 :لمحة عن المكتبات الجامعية الجزائرية 4-2

جلميع اهلياكل ذات الصلة جبامعة معينة،تكون حتت اشراف رئيس اجلامعة،ومن تعترب املكتبات اجلامعية خدمة مشرتكة 

 :تتنوع املكتبات اجلامعية اجلزائرية بني ،2اهلياكل املكونة لرئاسة اجلامعة

 املكتبات اجلامعية املركزية 

 املكتبات اجلامعية للكليات. 

 :وتتشكل املكتبة اجلامعية املركزية من املصاحل التالية

                                                           
1
 http://www.reflexiondz.net/CLASSEMENT-AFRICAIN-2013-Carton-rouge-pour-l-universite-

algerienne_a24621.html  
2
 Selon l’article25 du décret exécutif n 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 Aout 2003,  

http://www.reflexiondz.net/CLASSEMENT-AFRICAIN-2013-Carton-rouge-pour-l-universite-algerienne_a24621.html
http://www.reflexiondz.net/CLASSEMENT-AFRICAIN-2013-Carton-rouge-pour-l-universite-algerienne_a24621.html
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 قتناءمصلحة اال. 

 مصلحة املعاجلة. 

 مصلحة البحث البيبليوغرايف. 

 مصلحة التوجيه و االرشاد. 

 :أما املكتبات اجلامعية التابعة للكليات،فهي تتشكل من املصاحل التالية

 مصلحة تسيري األرلدة. 

 مصلحة التوجيه والبحث البيبليوغرايف. 

املتضمن القانون  9343مايو  31املواف  لــ 4204مجادى األوىل  93املؤرخ يف  400-43وحسب املرسوم التنفيذي 

 :،فإن املكتبات اجلامعية تشمل األسالك التالية1األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك التابعة للتعليم العايل

 :سلك محافظي المكتبات الجامعية - أ

 :لرتب التاليةويشمل هذا السلك ا

 ملح  املكتبات اجلامعية املستوى األول. 

 ملح  املكتبات اجلامعية املستوى الثاين. 

 حمافظ املكتبات اجلامعية. 

 رئيس حمافظي املكتبات اجلامعية. 

وتنحصر املهام املوكلة هلذه الفئة يف إعداد األرلدة وتنظيمها،ووضع أدوات البحث،وتيسري الولول إليها من طرف 

 .املستفيدين،وتكوينهم على استخدامها

                                                           
1
 http://www.dgfp.gov.dz/texte/ESA1031.pdf  

http://www.dgfp.gov.dz/texte/ESA1031.pdf
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ومل نلحظ وظائف تتعل  بالبيئة الرقمية إال من خالل املهمة املوكلة حملافظي املكتبات اجلامعية واخلالة باملشاركة يف 

 .احداث شبكة اإلعالم العلمي والتقين وإعداد بنوك املعطيات

 :سلك مساعدي المكتبات الجامعية - ب

ة،تقتصر مهامهم على أداء الوظائف التقنية،استالم الوثائ  وتسجيلها،املشاركة يف وضع ويضم هذا السلك رتبة وحيد

 .الوثائ  حتت تصرف املستفيدين

 :سلك األعوان التقنيين للمكتبات الجامعية - ت

ويضم هذا السلك رتبة وحيدة،وتقتصر مهامهم على اشغال دمغ اجملموعات وعنونتها و الصاقها وتصفيفها،واملشاركة يف 

 .عمال التقنيةاأل

 :سلك المعاونين التقنيين للمكتبات الجامعية - ث

حسن سري  على وهو سلك يف طري  الزوال،وتقتصر على حفظ املؤلفات وأشغال حفظ البيانات والسحب،السهر

 .املخازن

التنفيذية  ومن خالل حبثنا عن طرق تنظيم املكتبات اجلامعية اجلزائرية من خالل النظر يف القانون األساسي،واملراسيم

التمسنا ضعف هذه القوانني وعدم مشوهلا ملختلف اجلوانب األساسية املتعلقة باملكتبات خصولا يف ظل حتوالت البيئة 

 الرقمية،حيث أنه ال توجد مراسيم تتعل  امهام املكتبات اجلامعية يف تفعيل األدوات الرقمية،رغم أن املرسوم التنفيذي

 .9343كان سنة   األخري

املرسوم التنفيذي اخلاص باملكتبات اجلامعية،فإننا نلتمس غياب قانون أساسي للمكتبات اجلامعية،وهذا ما يضع امالحظة 

،إال أننا 9343متعلقة بتسيريها وتنظيمها،ورغم حتيينه سنة وابط يف حالة من الفوضى يف ظل غياب ضاملكتبات اجلامعية 

 .ناحية الوظائف املخصصة لكل فئة من فئات العاملني على مستوى املكتبةمل نلتمس تأثري التقنيات ااحديثة باملرسوم من 
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 :تحديات المكتبات الجامعية الجزائرية 4-3

فناهيك عن التطور تواجه املكتبات اجلامعية تغريات وعوائ  يف احمليط تستلزم منها إعادة النظر يف الوظائف اليت تقوم هبا،

امعية العاملية،واليت تلزم على املؤسسات إعادة النظر يف االسرتاتيجيات واآلليات التقين ااحالل على مستوى املكتبات اجل

املعتمدة حىت تتمكن من اللحاق هبذا التطور،جتد املكتبات اجلامعية نفسها حماطة بتغريات على املستوى الداخلي الذي 

من جممل هذه التحديات فقد ركزنا على يلزمها التفكري يف حلول جتعلها قادرة على التكيف والتفاعل وهذه التغريات،و 

 :النقاط التالية

 :تكاليف مصادر المعلومات 4-3-1

يعترب اجلانب املايل من أهم النقاط اليت تناقش يف جمال املكتبات،وخصولا على مستوى اجلزائر أين نالحظ دائما عجز 

اجلامعية اجلزائرية فهي تابعة إلدارة اجلامعة وهي خمصصة امليزانيات عن تلبية احتياجات املكتبة،فبالنسبة مليزانية املكتبات 

لف األرلدة اليت تشمل وحىت يف حالة توفر امليزانيات اهلائلة فاملكتبات اجلامعية مطالبة بتوفري خمتلعملية االقتناء فحسب،

كافة أعضاء هيئة التعليم والبحث،ويف ظل التنامي املستمر إلنتاج   ت املتناولة يف اإلطار التعليمي واليت ختدممجيع اجملاال

 .املعلومات يف العشرية األخرية فإنه من الصعب على املكتبات اإلملام امختلف هذه املصادر

ومن خالل هذا العنصر سنحاول ابراز ارتفاع أسعار مصادر املعلومات يف شكلها الورقي باملقارنة مع الشكل الرقمي،هذا 

 .انب الذي ال بد أن توليه املكتبات اجلامعية أمهية كبرية،خصولا يف ظل انتشار ثقافة القراءة اإللكرتونيةاجل

،فقد عرفت الدوريات العلمية 9344سنة GFIIحسب التقرير املعد من قبل اجملموعة الفرنسية لصناعة املعلومات

 :1ل التايليف اسعارها،وميكن تبيان هذه الزيادة من خالل اجلدو  اارتفاع

                                                           

 GFII=Groupement Français de l’industrie de l’information. 

1
 Vajou , Michel.- Actualité : L'évolution des prix des revues scientifiques reste fortement orientée à la 

Hausse .- L’ensemble de l’analyse est disponible sur le réseau social du GFII.-Disponible sur 

http://www.gfii.fr/fr/amico/125 Consulté le ]12/03/2012[ 

 

http://www.gfii.fr/fr/amico/125
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 نسبة الزيادة تخصص المجالت
 %0.79 (عنوان 44112)يف جمال االداب والعلوم اإلنسانية

 %1.92 (عنوان 732 40) يف جمال الطب 
 %1.72 (عنوان 40799)-خارج ميدان الطب واهلندسة-ال العلمياجمليف 

 %2.30 (عنوان 41304)يف جمال العلوم التطبيقية 
 %0.12 يف جمال العلوم االجتماعية 
 .يبني نسب ارتفاع تكاليف اجملالت العلمية :-12  -جدول رقم 

إىل غاية  4271لدوريات عرفت زيادة منذ سنة اأسعار االشرتاكات زيادة ير آخر مت التأكيد على أن نسبة كما أنه يف تقر 
اما  % 4إىل 1عرفت زيادة ما بني  9334إىل غاية  9333،إال أنه ومنذ سنة %43بنسبة قدرت بـــأكثر من  9333

 1.يف ذلك اجملالت اإللكرتونية

باملقارنة مع الكتاب  %03وهناك تأكيد من دور النشر على اخنفاض تكلفة الكتاب الرقمي بنسبة تصل إىل 
ويف ظل هذه الزيادة جند أيضا االجتاه التدرجيي الورقي،وهذا يرجع إىل قلة املراحل اليت مير هبا الشكل الرقمي بنظريه الورقي،

 ال الورقي أو اإللكرتوينأكرب ناشر سواء يف اجمل Amazonللتفضيل استخدام مصادر املعلومات اإللكرتونية،حيث أكد 
 %90سبة مبيعات مصادر املعلومات الرقمية خصولا على مستوى الدول املتقدة،أين عرفت تطورا بنسبة على ارتفاع ن

يف ظرف سنة تقريبا،هذه النسبة ختتلف من بيئة الدول املتقدة إىل دول العامل املتخلف،حيث قام نفس املوقع بإحصاء 
وغريها  % 31و لبنان  %31اليت بلغت نسبة نسب طلبات الكتب اإللكرتونية حسب الدول العربية،فعلى غرار مصر 

من نسبة طلبها على مصادر املعلومات اإللكرتونية،وأكيد ان هذه  % 2.1من الدول العربية،جند أن اجلزائر قد بلغت 
 .النسبة ختتلف امستوى الثقافة التكنولوجية والقدرة الشرائية حسب كل دولة

 :كتوجه تعليمي جديد. د.م.نظام ل 4-3-2

املكتبات اجلامعية كوهنا تتواجد يف بيئة تعليمية متطورة بشكل مستمر،حيث أنه من املقومات األساسية للمكتبات تتسم 
حيث عرفت مؤسسات التعليم .اجلامعية هو القيام بوظائف وتقدمي خدمات تتواءم واجتاهات املؤسسة األم يف التكوين

،أو االجتاهات،أو املتطلبات،األمر الذي اهجتكوين،سواء من ناحية املنالعايل عرب كافة الرتاب الوطين نقلة نوعية يف منط ال
 .حيتم على املكتبات التابعة هلا تبين سياسات متكنها من خدمة أهداف املؤسسة األم

                                                           
1
 Vandooren,Françoise.- Les publications scientifiques: évolutions et perspectives.- Disponible sur http:// 

www.bib.ulb.ac.be  Consulté le ]12/03/2012[ 

 

 

http://www.gfii.fr/fr/amico/125
http://www.gfii.fr/fr/amico/125
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انطالقا من العمل امبدأ  ،"ليسانس،ماسرت،دكتوراه" ،عرفت اجلامعات اجلزائرية تطبي   النظام اجلديد 9332منذ سنة 
قامت ات قصد مسايرة التطورات ااحديثة،بني احمليط واجلامعة، ويف إطار اإللالحات املعتمدة يف كافة القطاعالشراكة 

جامعة منتوري قسنطينة يف إطار برنامج إلالحي معتمد من طرف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بتبين نظام 
من شأنه دعم  اإلالحي اتعليمي اويعترب نظام" دكتوراه،ليسانس،ماسرت" د اختصارا لـــ.م.ظام لتعليمي جديد متمثل بن

الذي يعترب مبادرة  9332/9331مت تبين هذا النظام من طرف اجلامعة بدءا من السنة اجلامعية .اجلامعة باجملتمع مكانة
فهو يدعم البيداغوجية،تغيريات باملمارسات وقد جاء هذا النظام ب. بالبلدان األوروبية ةطبقامل حماولة االستفادة من التجربة

العملية التعليمية الفاعلة اليت تعترب املتعلم هو حمور العملية التعليمية بدال من الطريقة التقليدية املعتمدة على األسلوب 
وكسب عادات ال يف تعلمه من أجل بناء معارفه،تايل فهي فرلة للمتعلم حىت يكون عنصرا فعاالوب،مكونالتلقيين لل

يد والتفكري الدائم يف خل  معارف جديدة من خالل التعود على عملية البحث اليت تعترب أساس العملية االبتكار والتجد
 .ودوره يقتصر على التوجيه و االشرافيف هذه ااحالة ما هو إال مشرف  كونالتعليمية، وامل

 :العديد من التغريات،خنتصرها فيمايليوقد نتج عن هذا اخليار 

  الطلبة نتيجة انفتاح اجلامعة على احمليطزيادة معتربة يف أعداد. 
  االحتياجات للمعلومات العلمية التقنية يزيادة معتربة ألعداد الباحثني،ذو. 
 تغري يف احتياجات املستفيدين،سواء من ناحية االستخدام أو نوعية املعلومات. 
 العملية التعليميةحمور أن الطالب يعترب  تغري طبيعة استخدام املستفيدين ملراف  املعلومات كون. 

هذه التغريات تقتضي على املكتبات اجلامعية تبين آليات ملواجهة تغريات املنظومة التعليمية،ناهيك عن التحديات اليت 
تواجهها يف إطار االنفجار املعلومايت،والتطور التقين يف جمال املكتبات،وعلى هذا األساس فاملكتبات اجلامعية ستنتقل إىل 

 1:ائف جديدة متكنها من التكيف والتغريات ااحاللة،هذه األدوار ميكن اختصارها يف النقاط التاليةأداء أدوار ووظ

 تكوين املستفيدين. 
 تكوين أخصائي املكتبات وف  املنظومات ااحديثة. 
 النظريات ااحديثة وتطبيقها يف إدارة املكتبات. 
 تبين الوسائل التكنولوجية ااحديثة. 

                                                           
متاحة على  -.9343، 4،رقم44.جملة اإلعالم العلمي والتقين،مج -.دور املكتبات اجلامعية يف ضوء إلالح منط التكوين يف التعليم العايل -.عابد،خملويف 1

 [.49/39/9349]مت االطالع يوم  http://www.webreview.dz/IMG/pdf/22_abed_rist.pdfاخلط املباشر 

http://www.webreview.dz/IMG/pdf/22_abed_rist.pdf
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 كتباتوضع آلية للتبادل بني امل. 
 حتديد الوضعية القانونية للمكتبات. 
 املوازنة واملوارد املالية. 

لعب هذه األدوار،حيث يف ظل غياب خدمات فعلية  كل البعد عن  بعيدة  إال أنه بالنظر لواقع املكتبات اجلامعية فهي
فهي جتد نفسها عاجزة عن تقدمي خدمات تكوين للمستفيدين،وتقتصر مهامها على عملية اإلعارة الداخلية واخلارجية 

 .1فحسب

 :،فعليها أن تتوفر على العنالر التالية2وحىت تكون املكتبات اجلامعية خمابر للتعلم

 امل يف تنمية األرلدةاعتماد سياسة واضحة املع. 
 تطبي  املعايري املعتمدة يف جمال املعلومات. 
 دراسة احتياجات املستفيدين. 
 تقدمي خدمات متنوعة حول الرليد املتوفر. 
 تطبي  التقنيات ااحديثة امختلف الوظائف واخلدمات اليت تقدمها. 

املكتبيني،فإذا  نيفكرة تكوين املستفيدين،وحىت تكو  هذه العنالر ستمكنها من اجياد املادة الدمسة اليت تقوم على أساسها
انغلقت هذه املكتبات على نفسها وجدت نفسها تؤدي يف أدوار روتينية،ولن جتد ما تقدمه كمادة تكوينية ملختلف 

كما أن التحدي األساسي للمكتبات اجلامعية يف ظل هذه اإللالحات تكمن أن السياسات القدمية ألبحت .االطراف
توائم أذواق واحتياجات املستفيدين،أين جند تغري طبيعة االحتياج للمعلومات يف كل زمان ومكان،باإلضافة إىل ال 

 .اجتياح استخدامات التقنيات ااحديثة كأدوات للقراءة والتعلم

 3:مشروع التعليم اإللكتروني3- 4-3

، سجلت وزارة التعليم العايل والبحث 9331الذي مت إعداده يف سبتمرب "9337تقرير األولويات والتخطيط لسنة "ضمن 
هدفني اسرتاتيجيني فيما خيص تكنولوجيات اإلعالم  « 2111-2116-2114األهداف اإلستراتيجية » العلمي برسم 
 :واالتصال ومها

                                                           
املباشر متاحة على اخلط  -. 03،9343.جملة املعلوماتية،ع -.املكتبات اجلامعية فضاء التعلم والبحث يف سياق نظام ل م د -.زاحي،مسية 1

2.pdf-http://informatics.gov.sa/old/up/articels/4  [.49/39/9349]مت االطالع عليها بتاريخ 
2
 Bouderbane.Azzedine.- La Bibliothéque : Un Outil de Rénovation Pédagogique.- Madjalet El Maktabat wa El 

Maàloumat,Vol.1,N.2,2002.-P.27. 
3
 http://services.mesrs.dz/e-learning/arabe/pg_nationale_arab.php  

http://services.mesrs.dz/e-learning/arabe/pg_nationale_arab.php
http://informatics.gov.sa/old/up/articels/4-2.pdf
http://services.mesrs.dz/e-learning/arabe/pg_nationale_arab.php
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 .ضبط نظام اإلعالم المتكامل للقطاع .1

 .إقامة نظام للتعليم عن بعد كدعامة للتكوين الحضوري.2

 .نظام للتعليم عن بعد كدعامة للتكوين الحضورييتناول هذا التقرير اهلدف الثاين املتعل  بإقامة 

لعموم، ومن خالل هذا املنطل ، فإن يف عامل التعليم عن بعد، فإن خمتلف التكنولوجيات املتاحة يف السوق متشاهبة يف ا
يف جتهيز كل املؤسسات بتجهيزات للتعليم عن بعد  9330وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، كغريها، شرعت منذ 

وما مييز العملية خالة هو االختيار االسرتاتيجي فيما يتعل  .د ج418102111متخصصة، بكلفة إمجالية تقدر بـ 
ات، اليت تأخذ يف ااحسبان توافقها مع ااحاجات األكادميية العاملية ويف نفس الوقت التماشي مع باستعمال هذه التجهيز 

 .وهذا التفكري هو الذي حدد اختيار اسرتاتيجيتنا للتعليم عن بعد. خصولياتنا الوطنية

فهـــــو  املتقدمـــــة خــــراألدول الـــــبينمـــــا يف . يدعمـــــه ويقويــــه يعــــد التعلـــــيم عــــن بعـــــد عنـــــدنا ســــندا للتعلـــــيم ااحضـــــوري، حيــــث
 .ارات املمنوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل متميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز للمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعلميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اخلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اراخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 : إن هذه املقاربة تسمح لبلدنا برفع حتدي كبري يتمثل يف حتقي  األهداف التالية

وفي نفس الوقت الوصول إلى تجاوز تدريجيا أثار الهرم المقلوب ،طلبةللامتصاص األعداد المتزايدة باستمرار .1
 (.المعيار الكمي) الطلبةالذي يميز حاليا 

 ،(المعيار النوعي) المعايير الدولية فيما يخص ضمان النوعية  منتحسين نوعية التكوين واالقتراب بسرعة .2
وسط والبعيد تعكس االهتمامات اآلنية واملتوسطة وللولول إىل هذا املبتغى مت ضبط أجندة على املدى القصري، املت

 :،جاءت كما يليوالبعيدة نوعا ما

 وهي مرحلة استعمال التكنولوجيا، احملاضرات املرئية على اخلصوص، قصد امتصاص األعداد الكبرية  المرحلة األولى
 (سياق على املدى القصري) للمتعلمني، مع حتسني حمسوس ملستوى التعليم والتكوين 

 التعلم عرب اخلط ) تشهد اعتمادا على التكنولوجيات البيداغوجية ااحديثة، تعتمد خالة على الواب  المرحلة الثانية
 (سياق على املدى املتوسط)    النوعية ، وذلك قصد حتقي  ضمان (أو التعلم االلكرتوين

  من "د ويتم نشره عن طري  التعليم هي مرحلة التكامل، وخالهلا يصادق على نظام التعليم عن بعالمرحلة الثالثة
النطاق اجلامعي، حيث تستهدف  أكثر داخلبواسطة قناة املعرفة، اليت يتعدى جمال استعماهلا واالستفادة منها " بعد

أشخاص يريدون توسيع معارفهم، أشخاص حيتاجون ألمور متخصصة، أشخاص يف : مجهورا واسعا من املتعلمني
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ويرتكز التعليم عن بعد 1.أشخاص يف فرتة النقاهةمرضى متواجدون يف املستشفيات، م،العقد الثالث من أعماره 
حاليا على شبكة منصة للمحاضرات املرئية و التعليم االلكرتوين، موزعة على غالبية مؤسسات التكوين، والدخول 

آلن إىل تفعيل وقد تولل املشروع إىل حد ا(. ARN)إىل هذه الشبكة ممكن عن طري  الشبكة الوطنية للبحث 
 2.جامعة 92جتربة الدروس على اخلط و اتاحتها عرب املواقع االلكرتونية للجامعة،وقد بلغ عددها 

امام املكتبات اجلامعية اليت تعترب القلب  ااالجتاه إىل تبين التقنيات ااحديثة بالعملية التعليمية،الذي يعترب حتدي ويف ظل
هو ما يفرض عليها التفكري يف اسرتاتيجيات متكنها من تفعيل دورها يف ظل هذه النابض لعملية التعلم والبحث العلمي،و 

املشاريع،إذ ال يعقل أن املؤسسة التعليمية ككل تتجه إىل تطبي  التقنيات،وتبقى املكتبات اجلامعية امعزل عن هذه 
 .التطورات

 :واقع اندماج المكتبات الجامعية الجزائرية في البيئة الرقمية 4-4

 ألبح من الضروريالتطورات الكبرية ااحاللة يف جمال املكتبات الرقمية عرب خمتلف مكتبات جامعات العامل، يف ظل
استقصاء واقع املبادرات املتبناة من طرف املكتبات اجلامعية اجلزائرية بغرض التقرب أكثر من تطبي  تقنيات الرقمنة،وقد 

 :مت التولل إىل مايلي

 :لجامعية الجزائريةالحوسبة بالمكتبات ا 4-4-1

 ان تطور استخدام التقنيات ااحديثة باملكتبات مر امراحل عدة،وترتبط ااحوسبة بدمج استخدام تكنولوجيا ااحواسيب
 :قد عرفت املكتبات اجلامعية اجلزائرية استخدام الربجميات التاليةوالربجميات املتطورة،و 

 :برمجية سنجاب4-4-1-1

متكاملة،معروفة باختصارهي عبارة عن برجمية 
Syngeb بتسيري خمتلف أنواع الوثائ   تسمح

،فالربجمية متكن من التسيري السريع والفعال،كما متكن الربجمية من تسيري السلسلة (كتب،دوريات،رسائل،مقاالت)
 العربية بلغتني متوفرة النسخة ااحاليةف،(مكتبات جامعية،وطنية،عامة)الوثائقية للمكتبات على اختالف انواعها

 UNIMARC.3وISBDوالفرنسية،متاحة عرب قرص مضغوط،كما اهنا مصممة يف شكل مقنن يواف  معيار 

                                                           
1
 http://services.mesrs.dz/e-learning/arabe/index_arab.php  

2
 http://services.mesrs.dz/e-learning/arabe/e-learning-arab.php  


 SYNGEB=Système Normalisé de Gestion des Bibliothéques.  

3
 http://www.dist.cerist.dz/syngeb/historique.php  

http://services.mesrs.dz/e-learning/arabe/index_arab.php
http://services.mesrs.dz/e-learning/arabe/e-learning-arab.php
http://www.dist.cerist.dz/syngeb/historique.php
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 1:ومن أهم املراحل اليت عرفتها الربجمية يف مسار تطورها نذكر مايلي

 التطورات السنة
 .الذي كان عبارة عن منوذج ادخال البيانات أول طبعة للربجمية تطوير  1112
 الذي يتوائم والنظم الكبرية VAX/VMSتطوير النسخة الثانية من الربجمية وكان هذا اإللدار حتت  1118
 .UNIMARC،ISBD،ISO،21/24تطوير ثالث طبعة من الربجمية يف بيئة الويندوز 1116
البيانات تطوير الطبعة الرابعة حسب احتياجات املكتبات،حيث البح برجمية متطورة تعتمد على قواعد  2113

 .لتبادل ل XMLة،تعمل يف بيئة شبكية،تعتمد على شكل كمشرت 
 اعتماد برجمية سنجاب يف املشاريع الوطنية والدولية مثل مشروع الشبكة اجلهوية بني املكتبات اجلامعية 2114

 .يبني مراحل تطور برجمية سنجاب :- 13 -جدول رقم 
 2:وميكن استخدام الربجمية يف الوظائف التالية

 االقتناء: 
 تسيري الطلبات 
 إدارة التبادل واهلبات والودائع. 
 إدارة امليزانية من خالل تقسيمها حسب أقسامها. 
 إدارة عملية اجلرد. 
 إدارة املوردين 
 إدارة االحصائيات. 
 الفهرسة: 
 الفهرسة البسيطة والفهرسة امستويات. 
 إدارة الدوريات والنسخ. 
 (مفتاحية،العنوان،املؤلف،التصنيف،الرقم الدويل املوحد للكتابكلمات )إدارة قوائم حمكمة من خالل... 
  تصدير واسترياد التسجيالت البيبليوغرافية يف شكلUNIMARCوتكون عبارة عن فهارس ولفية حتليلية. 

 اإلعارة 
  (.تسجيل ومتابعة اإلعارة)إدارة أقراص القراءة 

                                                           
1
 http://www.dist.cerist.dz/syngeb/historique.php  

2
 http://www.dist.cerist.dz/syngeb/fonctionnalite.php  

http://www.dist.cerist.dz/syngeb/historique.php
http://www.dist.cerist.dz/syngeb/fonctionnalite.php
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 باتإدارة اإلعارة الداخلية واخلارجية واإلعارة بني املكت. 
 تطبي  قوانني اإلعارة. 
 إدارة عملية االحصائيات اخلالة باإلعارة. 

 اإلدارة: 

 .ادارة امتيازات الولول وتكوين الفهارس اجلماعية

 .حتقي  اخلصولية لكل مكتبة من خالل اسم املكتبة،الشعار،التصنيف

 OPAC 

من خالل حتقي  الولول على اخلط املباشر،الفهارس اجلماعي والبحث املوحد،البحث من خالل عدة معايري  
 .UNIMARCأو  ISBDوحقول،طباعة نتائج البحث،عرض النتائج من خالل 

خصولا ومن خالل هذه الوظائف،ميكن أن نلتمس مشولية الربجمية ملختلف مراحل السلسلة الوثائقية باملكتبات اجلامعية،
 .من خالل دعم جيل الفهارس عرب الواب

اما أن الربجمية هي عبارة عن منتج وطين،األمر الذي يتيح للمكتبات امكانية استغالل أكرب من حيث تكييفها حسب 
احتياجاهتم،ووضع مقرتحات جتعل الربجمية تتواف  والتطورات ااحاللة يف جمال الربجميات الوثائقية،إال أنه ومن خالل 

قلة هذه الفرص إلعادة حتيني الربجمية،وهذا ميكن أن يعود  سنوات،نالحظ 43ظة أهم مراحل تطور الربجمية خالل مالح
مالحظات املكتبيني أو باألحرى عدم تفاعل املكتبات وطبعات الربجميات املختلفة،وهذا راما ميكن ارجاعه إىل  إىل قلة

 .ضعف تطبي  الربجمية باملكتبات

 1:إىل تطور استخدام الربجمية على الصعيد الوطين،والذي ميكن ابرازه من خالل الشكل البياين التايلكما جتدر اإلشارة 

                                                           
1
 http://www.dist.cerist.dz/syngeb/objectifs.php  

http://www.dist.cerist.dz/syngeb/objectifs.php
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 .يبني استخدام برجمية سنجاب على الصعيد الوطين:-10-شكل بياني رقم 

 :،فقد عرفت الربجمية تطبيقا من قبل املؤسسات كمايلي9340وإىل غاية سنة 
 النسبة المئوية اإلجمالي للمؤسساتالعدد  العدد نوع المؤسسات

 44 44 22 الجامعات
 34 44 10 باقي المؤسسات الجامعية

  21 مؤسسات غير جامعية
 .يبني نسبة استخدام برجمية سنجاب من طرف املؤسسات اجلزائرية - 14  -جدول رقم 
هذا مع األخذ بعني -املكتبات طرف اجلدول،ميكن التماس ضعف تطبي  الربجميات منب من خالل النسب املوضحة

إال -االعتبار اجلامعات اليت تقوم بتطبي  الربجميات املصممة حمليا مثل جامعة األمري عبد القادر للعلوم االنسانية بقسنطينة
 أهنا تبقى نسبة غري موائمة ملستوى التطورات ااحاللة يف جمال ااحوسبة،وجمال الربجميات الوثائقية،هذا فضال على أن هذا

 . النوع من التقنيات يهدف إىل حتسني مستوى البحث لدى املستفيدين بالدرجة األوىل

PMB 4-4-1-2   

حيث متكن من تسيري   SIGBهي عبارة عن برجمية وثائقية، وهي تدخل ضمن فئة األنظمة املتطورة لتسيري املكتبات
، وهذه 1ا أهنا تعترب برجمية حرة متاما ومتطورة،كم..(مكتبات،دوريات،مواقع انرتنيت)اجملموعات على اختالف أنواعها 

 :الربجمية متكن من أداء الوظائف التالية

  تصدير واسترياد يف ليغةUNIMARC وXML  من خالل معيارZ 39.50. 
 يف الفهرسة ةشبكات متخصص 

                                                           

 SIGB= Système Intégré de Gestion Bibliothèque .  

1
 http://www.sigb.net/index.php?lvl=cmspage&pageid=2&id_logiciel=18  

http://www.sigb.net/index.php?lvl=cmspage&pageid=2&id_logiciel=18
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 تسيري الدوريات. 
 إدارة متقدمة للعضوية واإلعارة. 
 االقرتاحات واالقتناء. 
  النشر االنتقائي للمعلومات والتمكني من العمل من خالل شبكةRSS. 
 توفري احصاءات حول الرليد واالستخدامات. 
  توفري فهارسOPAC2.0. 

 :كما ميكن تضمني مايلي

 وظيفة اإلعارة بني املكتبات ،واليت تكون على مستويات متعددة سواء يف اإلعارة أو التذكري أو التحفظ. 
  لولول املستخدم إىل السجالت والوثائ إدارة متباينة. 
 يتبع نظام امليزانية املتعددة يف التسلسل اهلرمي. 
 التعدد يف اللغات والتعدد يف املكانز. 
   استخدام عارض الوثائPDF واملاسحBNF. 

هلا،كما أنه ميكن كما ميكن استخدام الربجمية يف بيئة التسيري اإللكرتوين للوثائ ،وختزين الوثائ  الرقمية يف خمتلف أشكا
 .1عرضه من خالل استخدام كلمات مفتاحيةكما ميكن للبحث فيه   من عملية تكشيف النص الكامل،ويكون قابال

 .تسجيلة،وحجم غري حمدود من التسيري اإللكرتوين للوثائ 500.000وهذا احجم يصل إىل 

 :كمايليجاءت نسبة استخدام هذه الربجمية  2 9349يف التقرير سنة  أنه ورد إال أنه يعترب جتربة حديثة حيث

                                                           
1
 http://www.sigb.net/index.php?lvl=cmspage&pageid=25&id_fonctionnalite=98  

2
 Djaidja ,Souhila. Adrouche ,Farida. Hamitouche,Mourad.- Résultats du Questionnaire  

d’Évaluation des Bibliothèques.- JEBU’2012 , CERIST, Alger.- Disponible sur  http://www.cerist.dz/JEBU2012/2.pdf   

Consulté le [01/10/12]   

 

http://www.sigb.net/index.php?lvl=cmspage&pageid=25&id_fonctionnalite=98
http://www.cerist.dz/JEBU2012/2.pdf
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،وترسخ وبشكل كبري استخدام برجمية PMBومن خالل هذا التمثيل البياين يتضح حداثة جتربة استخدام برجمية 

 .سنجاب

 :مكتبات الجامعية الجزائريةللالمواقع اإللكترونية  4-4-2

تعترب املواقع اإللكرتونية هي نقطة اتصال مباشرة بني املكتبات ومجهور املستفيدين،وهي تعترب خطوة أساسية يف تسهيل 
اتصال املستفيدين باملكتبة ومصادرها من خالل توفري االتاحة املباشرة،ومن خالل عملية اإلطالع على املواقع اإللكرتونية 

ملواقع اإللكرتونية اخلالة باملكتبات اجلامعية اجلزائرية،ومن خالل اجلدول التايل سيتم للجامعات اجلزائرية مت التولل إىل ا
 :وجود عدد معترب من املكتبات اجلامعية اجلزائرية اليت ال تتوفر على موقع الكرتوين خاص هباتبيان 

 مكتبات جامعات الوسط
-http://www.univ-bouira.dz/fr/index.php/2012-11-30 املكتبة املركزية جلامعة البوير

17-24-07/ 

 قيد الصيانة /http://www.univ-djelfa.dz/buc املكتبة املركزية جلامعة اجللفة

http://www.univghardaia.dz/index.php/dz/bibliotheque كتبة املركزية جلامعة غردايةامل

-2/ 

 

 غري موجود املكتبة املركزية جلامعة مخيس مليانة 

حيي فارس باملديةاملكتبة املركزية جلامعة   http://www.univ-medea.dz/ar/bibliotheque-centrale 

4ن يوسف بن خدة اجلزائراملكتبة املركزية جلامعة   http://bu.univ-alger.dz/buarabe/ 

عبد الرمحان مرية جبايةاملكتبة املركزية جلامعة   غري متاح 
بن بوعلي شلفاملكتبة املركزية جلامعة   http://bu.univ-chlef.dz/index.php 

احممد بوقرة بومرداس املكتبة املركزية جلامعة  http://bu.umbb.dz/ 

42 

6 6 

Syngeb PMB AUTRE 

 نسب استخدام الربجميات من طرف املكتبات -16   -شكل بياني رقم 

http://www.univ-bouira.dz/fr/index.php/2012-11-30-17-24-07/
http://www.univ-bouira.dz/fr/index.php/2012-11-30-17-24-07/
http://www.univ-djelfa.dz/buc/
http://www.univghardaia.dz/index.php/dz/bibliotheque-2/
http://www.univghardaia.dz/index.php/dz/bibliotheque-2/
http://www.univ-medea.dz/ar/bibliotheque-centrale
http://bu.univ-alger.dz/buarabe/
http://bu.univ-chlef.dz/index.php
http://bu.umbb.dz/
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مولود معمري تيزي وزو املكتبة املركزية جلامعة  غري موجود 

عمار ثليجي األغواطاملكتبة املركزية جلامعة   http://web.lagh-univ.dz/web/bib/ 

سعد دحلب البليدةاملكتبة املركزية جلامعة   غري موجود 
العلوم و التكنولوجيا هواري بومديناملكتبة املركزية جلامعة   غري موجود 

9اجلزائر املكتبة املركزية جلامعة   غري موجود 
0اجلزائر املكتبة املركزية جلامعة   غري موجود 

 مكتبات جامعات الشرق
 غري موجود املكتبة املركزية جلامعة عبد ااح  بن محودة جيجل

العريب التبسي تبسةاملكتبة املركزية جلامعة   غري موجود 
برج بوعريريجاملكتبة املركزية جلامعة   غري موجود 

 غري موجود املكتبة املركزية جلامعة الطارف
  /http://www.univ-khenchela.dz/fr/bc املكتبة املركزية جلامعة خنشلة

العريب بن املهيدي أم البواقياملكتبة املركزية جلامعة   http://www.univ-oeb.dz/index.php/bibliotheque   

 غري موجود املكتبة املركزية جلامعة الوادي
املركزية جلامعة سوق أهراساملكتبة   http://www.cu-soukahras.dz/cusa/bobliotheque-centrale/ 

باجي خمتار عنابةاملكتبة املركزية جلامعة   غري موجود 
  /http://biblio.univ-setif.dz املكتبة املركزية جلامعة فرحات عباس سطيف

قاملة 4221ماي  4املكتبة املركزية جلامعة   http://www.univ-

guelma.dz/bibliotheque/bibliotheque.asp 

  /http://bibliotheque.univ-batna.dz املكتبة املركزية جلامعة ااحاج خلضر باتنة

4 املكتبة املركزية جلامعة قسنطينة  http://bu.umc.edu.dz/  

حممد خيدر بسكرةاملكتبة املركزية جلامعة   http://bu.univ-biskra.dz/  

  http://virtuelcampus.univ-msila.dz/bib-centrale املكتبة املركزية جلامعة املسيلة

قالدي مرباح ورقلةاملكتبة املركزية جلامعة   http://bu.univ-ouargla.dz / 

االسالمية األمري عبد العلوم املكتبة املركزية جلامعة 
 القادر قسنطينة

http://www.univ-emir.dz/bib/bibindex8.php  

سكيكدة 4211أوت  93املكتبة املركزية جلامعة   غري موجود 
9املكتبة املركزية جلامعة سطيف  http://www.univ-

setif2.dz/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=294&Itemid=258&lang=ar  

9املكتبة املركزية جلامعة قسنطينة   http://www.univ-constantine2.dz/bibliotheque  

0املكتبة املركزية جلامعة قسنطينة   غري موجود 
 مكتبات جامعات الغرب

http://www.univbechar.dz/ubweb/index.php/services/b املكتبة املركزية جلامعة بشار

http://web.lagh-univ.dz/web/bib/
http://www.univ-khenchela.dz/fr/bc/
http://www.univ-oeb.dz/index.php/bibliotheque
http://biblio.univ-setif.dz/
http://bibliotheque.univ-batna.dz/
http://bu.umc.edu.dz/
http://bu.univ-biskra.dz/
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/bib-centrale
http://bu.univ-ouargla.dz/
http://www.univ-emir.dz/bib/bibindex8.php
http://www.univ-setif2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=294&Itemid=258&lang=ar
http://www.univ-setif2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=294&Itemid=258&lang=ar
http://www.univ-setif2.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=294&Itemid=258&lang=ar
http://www.univ-constantine2.dz/bibliotheque
http://www.univbechar.dz/ubweb/index.php/services/bibliotheque
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ibliotheque 

 قيد الصيانة املكتبة املركزية جلامعة معسكر
طاهر موالي سعيدةاملكتبة املركزية جلامعة   http://www.univ-saida.dz/index.php/bibliotheque.html  

تلمسان –أبو بكر بلقايد املكتبة املركزية جلامعة   http://bu.univ-tlemcen.dz/ 

أمحد دراية أدراراملكتبة املركزية جلامعة   http://bc.univ-adrar.dz/ 

  http://bib.univ-tiaret.dz املكتبة املركزية جلامعة ابن خلدون تيارت

جياليل اليابس سيدي بلعباساملكتبة املركزية جلامعة   غري موجود 
إبن باديس مستغامناملكتبة املركزية جلامعة   http://www.univmosta.dz/index.php?option=com_cont

ent&view=article&id =129:informations-

bibliotheque&Itemid=140 

 غري موجود املكتبة املركزية جلامعة وهران السانية
حممد بوضياف للعلوم املكتبة املركزية جلامعة 

وهران -والتكنولوجيا  

http://www.univ-usto.dz/bu/ 

 .يبني املوقع اإللكرتوين للمكتبات اجلامعية اجلزائرية - 10 -جدول رقم 
ونية،حيث ميكن ال متتلك مواقع إلكرت  اليت خالل اجلدول ميكن مالحظة أن هناك نسبة معترب من املكتبات اجلامعيةمن 

 :توضيح ذلك من خالل اجلدول التايل

 النسبة المئوية العدد المكتبات الجامعية
 12 97 تمتلك موقع إلكتروني

 41 42 ال تمتلك موقع إلكتروني
 433 21 المجموع

 .ملوقع إلكرتوين اجلزائرية امعيةاجليبني نسب امتالك املكتبات  - 18 -جدول رقم 
 تعترب نسبة غري معقولة خصولا وحنن بسنة من املكتبات اجلامعية اليت ال متتلك موقعا الكرتونيا %24إن نسبة 

مكتبات رقمية،ومشاريع ،ويف ظل التطور التكنولوجي الكبري،أين جند مكتبات جامعية تقوم ببناء مشاريع 9340
مستودعات رقمية،وتكتالت مكتبية،و تفعيل حركية الولول ااحر للمعلومات،فأمام هذا فاملكتبات اجلامعية هبذه الوضعية 
جد متأخرة،كما نلتمس حداثة انشاء هذه املواقع،وعلى العموم ميكن أن نلتمس اخلصائص التالية اليت ميزت املواقع 

 :امعيةاإللكرتونية للمكتبات اجل

ضافة إىل عدم التوحد يف تصميمها ومكانتها اإلبواقع بانتمائها للجامعة األللية،تتسم هذه امل:من الناحية الشكلية
 .باملوقع اإللكرتوين

http://www.univ-saida.dz/index.php/bibliotheque.html
http://bu.univ-tlemcen.dz/
http://bc.univ-adrar.dz/
http://bib.univ-tiaret.dz/
http://www.univmosta.dz/index.php?option=com_content&view=article&id%20=129:informations-bibliotheque&Itemid=140
http://www.univmosta.dz/index.php?option=com_content&view=article&id%20=129:informations-bibliotheque&Itemid=140
http://www.univmosta.dz/index.php?option=com_content&view=article&id%20=129:informations-bibliotheque&Itemid=140
http://www.univ-usto.dz/bu/
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 .فنجد أن أغلب هذه املواقع هتدف لتعريف باملكتبات املركزية،و املصاحل املتواجدة هبا :من ناحية المحتوىأما 

فنجد أن أغلب هذه املواقع تقدم خدمة البحث بالفهرس اإللكرتوين،أو البحث وحتميل  :تمن ناحية الخدماأما 
إال ،SNDLلتوثي لالرسائل اجلامعية يف شكلها الرقمي،خدمة االتصال بقواعد البيانات اجملمعة من خالل النظام الوطين 

وهو ما يعطي "اسأل املكتيب"حتتوي على خدمة أنه عند االطالع على مواقع املكتبات اجلامعية عرب العامل،جند أهنا كلها 
 .صفة التفاعلية،هذا عكس ما جنده امواقع املكتبات اجلامعية اجلزائرية اليت ختلو من هذه اخلدمات التفاعليةالهذه املواقع 

 :مبادرة الشبكة الجهوية للمكتبات الجامعية الجزائرية 4-4-3

املعلومات والوثائ  املتواجدة على مستوى املكتبات اجلامعية امنطقة بدأ تنفيذ املشروع بالنظر إىل ااحاجة لتقاسم 
معهد ومدرسة  41،ومركز جامعي 41جامعة،و  94زع بني مؤسسة جامعية،تتو  14،تتكون الشبكة من 1الوسط
مت متويل املشروع من ، TEMPUS RIBU ،وقد جاءت فكرة تشاطر الرليد الوثائقي على أساس مشروع 2وطنية

،وكانت االنطالقة الفعلية للمشروع يف جانفي 9332خالل االحتاد األورويب،وقد مت املصادقة على املشروع سنة 
 .93373،كما أنه حددت املدة الزمنية للمشروع بثالث سنوات،وقد مت اهناء املشروع يف ديسمرب 9331

 :يهدف املشروع إىل حتقي  مايلي

 لفائدة املكتبات املشاركة باملشروع تشكيل فهرس مجاعي. 
 تقليل تقسيم املكتبات اجلامعية. 
  حوسبة ورقمنة الوثائ. 
 تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصال. 
 املسامهة يف وضع سياسة لنشر املعلومات العلمية والتقنية. 
 الولول عن بعد ملختلف مصادر املعلومات البيبليوغرافية. 

                                                           
1
 http://ribu.umbb.dz/  

2
 Jacobs,Paul .Kesri ,Rafika.-Le Réseau Régional Inter Bibliothèques Universitaires (RIBU) : LE Leçon D’une 

Expérience Pilote de Coopération Interuniversitaire,2008.-Disponible sur  http://ribu.umbb.dz/livre.pdf  Consulté le 

[01/10/12]   


 RIBU= Réseau Régional Inter Bibliothèques Universitaires  

3
 ALI PACHA , Fatima Zahra.- Les notices bibliographiques en UNIMARC dans les catalogues collectifs algériens. 

Etude de cas : autorités algériennes.- Disponible sur  cfu.enssib.fr/documents/publications/161244.ppt  Consulté le 

[01/10/12]   

 

http://ribu.umbb.dz/
http://ribu.umbb.dz/livre.pdf
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  تسيري املهام،وضع فهرس مجاعي،اإلعارة بني املكتبات،تغذية :تشاطر املهام مثلختفيض التكاليف من خالل
 .قواعد البيانات

وقد مشل املشروع جامعة بومرداس باجلزائر، جيجل،تيزي وزو،جباية،البليدة،جامعة التكنولوجيا هواري بومدين،املدرسة 
 :والتقين،باإلضافة إىل جامعتني اروبيتني مها الوطنية لإلدارة،املدرسة الوطنية بوليتكنيك،مركز اإلعالم العلمي

Université Libre de Bruxelles،Aix en Provence Marseille. 

 :وقد زامن انطالق املشروع عدة اجراءات نذكر منها

 جتهيز التسع مكتبات من جانب جتهيزات اإلعالم اآليل. 
 ايصال املكتبات بالشبكة. 
 توحيد برامج التسيري. 
 لرتميزتوحيد أشكال ا. 
 تكوين املكتبيني على عملية الفهرسة بشكل دقي  ومطاب  جبميع املؤسسات املشاركة. 
 تقرير نوع الشبكة الالزمة إلتاحة الفهارس. 
 تكوين املتخصصني يف جمال اإلعالم اآليل على التسيري اآلمن حملالت العمل واخلوادم. 
 تطوير ثقافة العمل اجلماعي لدى األعضاء. 
  ضاء احتياجات املستفيدينتطوير فكرة ار. 

 1:أورو،موزعة كمايلي 213333كلف املشروع حوايل

 النسبة المئوية التكلفة باألورو 
 %03 134500 تكاليف فريق العمل

 %99 100000 تكاليف التنقل
 %03 134500 التجهيزات

 %7 29925 الطباعة والنشر
 %2 18025 أخرى تكاليف

 %7 31383.33 التكاليف الغير مباشرة
  448333.33 المجموع العام
                                                           

1
 Jacobs,Paul .Kesri ,Rafika.-Op.Cit. 
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  425861.33 الدعم اإلجمالي
  24472 الشراكة

 .وية بني املكتبات اجلامعيةهيبني تكاليف مشروع الشبكة اجل:-  14 -جدول رقم
تولل املشروع إىل حتديد مليون وثيقة من رليد عشر مكتبات واليت ستسهل على الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من 

 .حتديد مواقع مصادر املعلومات

كما تولل املشروع إىل توفري امكانية البحث ضمن ارلدة خمتلف املكتبات املشاركة يف املشروع،ويتم البحث فيها من 
 1:خالل عدة عنالر،مثل املؤلف،العنوان،الكلمات املفتاحية،كما ميكن من عرض النتائج يف ثالث اشكال

 العرض العام 
  العرض وف  معيارISBD 
  العرض وف  معيارUNIMARC 

هذا باالعتماد على دفرت الشروط الذي قامت به جامعة بومرداس لتجهيزات اإلعالم اآليل وهذا هبدف انشاء نظام تبادل 
وحبث يف حالة أن املكتبات األعضاء غري جمهزة بواجهة حتويل  ونظام تكشيف، Z 39-50املعلومات وف  معيار 

رغم من جناح املشروع وجتسيده فعليا،إال أنه بقي الب.األشكال املوائمة،أو النظام املطب  ال يستجيب لألشكال املعيارية
جاهزية املكتبات من عدم كتبات فقط ومل يتوسع إىل باقي املكتبات وهذا راما ميكن ارجاعه إىل امل عدد من مقتصرا على

 .مستويات ااحوسبة على مستواهاناحية 

 :بوابات المكتبات الجامعية الجزائرية 4-4-4

 :RBDZ دليل المكتبات الجزائرية - أ

لتعريف لهو عبارة عن دليل عن املكتبات ومراكز التوثي  اجلزائرية،حيث تقوم بتوفري معلومات ضرورية 
،ويتم استخدام هذا الدليل كوسيلة عمل بالنسبة للمشاريع ...(العنوان،التخصص،ساعات العمل)باملؤسسة،تشمل

كما أنه يساهم يف تفعيل اإلعارة ما بني املكتبات،وهو يف مرحلته االوىل عبارة عن رؤية -اليت سيتم ذكرها-األخرى
 .شاطر الوثائ بسيطة لتحديد مواقع املكتبات لتتطور فيما بعد إىل نقطة ت

 :وميكن حتديد أهداف الدليل فيمايلي

                                                           
1
 http://portail.cder.dz/spip.php?rubrique33 

 RBDZ=Répertoire des Bibliothéques D’Algerie. 



 الرقمية البيئة وتطورات تحديات ظل في الجزائرية الجامعية المكتبات:الرابع الفصل

 

 
221 

 دليل عن وحدات املعلومات املتواجدة على املستوى الوطين. 
 حتديد هوية وموقع الوثائ  ضمن هذه الوحدات. 
 التمكني من  عملية حبث أدق من خالل حبث متعدد املعايري باملكتبة. 
 1.ء من ناحية القرب،التخصص،اخلدمات وغريها من األسسالتمكن من حتديد املؤسسة اليت توائم االحتياجات سوا 

 :CCDZالفهرس الموحد الجزائري - ب

هو عبارة عن فهرس موحد جيمع الرليد الوثائقي للمؤسسات التابعة لقطاع التعليم العايل والبحث العلمي،وهذه األداة 
يسي هو مساعدة املكتبات على حتسني تتيح فرلة تعزيز التعاون بني املكتبات وتبادل مصادر املعلومات،هدفها الرئ

 :اخلدمات،واإلتاحة الواسعة،وخفض التكاليف،ومن أهم األهداف اليت يسعى املشروع إىل حتقيقها،نذكر مايلي

 تطوير املنصة اليت ميكن اختاذها كنقطة ولول وحيدة لرليد الوثائقي ملكتبات األعضاء. 
 حتديد الوثائ  إلنشاء قاعدة بيانات بيبليوغرافية وطنية موحدة ومعيارية،وتوحيد االستخدامات الوثائقية . 
 حتديد وتعريف الوثائ  لدى املكتبات األعضاء،ومنه االجتاه إىل وضع سياسة تنمية جمموعات وطنية. 
 تشاطر موارد املعلومات. 
 2.التولل لوضع لغة وثائقية حملية 

شارك يف الفهرس املكتبات اجلامعية،مكتبات املدارس الوطنية،مكتبات املعاهد،ومكتبات مراكز ووحدات البحث،وقد تو 
تسجيلة  273204مكتبة غري مسجلة،وتشكيل ما يقارب  74مكتبة،يف حني تبقى  24تولل املشروع إىل تسجيل 

 3. مقننة

 :ويعمل الفهرس وف  املعايري التالية

 :الفهرسة

 ايري خمتلف معISBD 

 معيار ISO(3166 /1988) واخلاص باختصارات امساء البلدان. 

                                                           
1
 http://www.rbdz.cerist.dz/  

 CCDZ= Catalogue Collectif D’Algerie. 
2
 http://www.ccdz.cerist.dz/index.php?nav=2  

3
 Nacera ,Yahia Messaoud .- CCDZ: Etat des lieux et perspectives.- Quatrièmes Journées d'étude sur les Bibliothèques 

Universitaires Algériennes.-Alger :Cerist,2012 .-Disponible sur http://www.cerist.dz/JEBU2012/5.pdf Consulté le 

[31/12/12]   

http://www.rbdz.cerist.dz/
http://www.ccdz.cerist.dz/index.php?nav=2
http://www.cerist.dz/JEBU2012/5.pdf
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 جداول مكتبة الكونغرس اخلالة باختصارات اللغة. 

 :أما التكشيف

 .من أجل معاجلة الرليد الالتيين Rameau  قوائم

 .قوائم رؤوس املوضوعات العربية

 .العشري أو التصنيف العشري العاملي،كما ميكن استخدام خطط تصنيف أخرى استخدام تصنيف ديوي

 .UNIMARCتبادل البيانات من خالل استخدام شكل 

 :SNDLلتوثيقلالنظام الوطني   - ت

بغرض االستثمار يف جمال مصادر املعلومات اإللكرتونية،وتوفريها ألكرب نسبة من مجهور املستفيدين باملكتبات 
 9344اجلامعية،والعمل على توحيد املقتنيات اإللكرتونية عرب خمتلف املؤسسات اجلامعية املوزعة على الرتاب الوطين،سنة 

أداة ال غىن عنها يف البحث العلمي،والولول إىل  لتصبح وهو يشكل بوابة  ،SNDL لتوثي لمت وضع النظام الوطين 
 املعلومات يف الوقت املوائم من طرف جمتمع املستفيدين باجلامعة،وهذه البوابة ستسمح 

 1.للباحثني وطلبة الدراسات العليا من اجراء احباثهم البيبليوغرافية طول ايام األسبوع

إىل عشرات آالف من املقاالت  تسمح بالولول،www.sndl.cerist.dzاإللكرتوينالبوابة متاحة على املوقع 
 .والكتب،واجملالت املتخصصة،وحتميل الوثائ  الالزمة للبحوث

 :توفر البوابة جمموعة من مصادر املعلومات مقسمة إىل اربع أنواع

 قسم متخصص يف جمال علوم ااحياة واألرض. 
  االنسانية واالجتماعيةقسم متخصص يف جمال العلوم. 

  علوم والتكنولوجياالقسم متخصص يف جمال.  
 قسم متعدد التخصصات. 

                                                           

 Rameau=Répertoire d’Autorité-Matière Encyclopédique et Alphabétique Unifié  

 SNDL= Système National de Documentation en Ligne 

1
 Lancement officiel du système national de documentation en ligne destiné à la communauté universitaire.- Disponible 

sur http://portail.cder.dz/spip.php?article1750 Consulté le [29/06/12]. 

 

 

http://portail.cder.dz/spip.php?article1750
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 :وتنقسم مصادر املعلومات إىل ثالث أنواع

  الت ختصصهااقاعدة بيانات مقسمة على حسب جم 00االشرتاكات يف قواعد البيانات العاملية،واليت بلغ عددها. 
  قواعد،وهي راما تكون جمانية فقط امرحلة  34االشرتاكات يف قواعد بيانات لالستخدام اجملاين،واليت بلغ عددها

 .التجريب فحسب
  قواعد بيانات 31قواعد بيانات الولول ااحر،وهي جتربة حديثة بالبوابة لذا مل تتجاوز. 

 .قبل مركز اإلعالم العلمي والتقين كما أن البوابة توفر الولول إىل مصادر معلومات وطنية منتجة من

 :يتم ااحصول على حسابات االستخدام من خالل

 خمابر البحث 
 وحدات ومراكز البحث 
 املكتبات اجلامعية. 

بتتبع ومواجهة العوائ  التقنية اليت قد تعارض استخدام البوابة،وتتعل  هذه  اويعترب مركز اإلعالم العلمي والتقين مكلف
العوائ  بإشكالية الولول إىل مصادر املعلومات،وجودة املنتجات واخلدمات املقدمة من طرف قواعد البيانات،ففي هذه 

راء املتعلقة بكافة أنواع استخدام ااحالة يلعب املركز دور الوسيط بني املستفيدين واملورد من خالل نقل املالحظات واآل
 1.البوابة

 :مشاريع المكتبات الرقمية  4-4-0

 :من املهم جدا استقصاء واقع مشاريع املكتبات الرقمية يف بيئة اجلامعات اجلزائرية،ومن أهم املشاريع جند

- 2جزائريات -المكتبة الرقمية لجامعة الجزائر 4-4-0-1

فوجود جزء هام من . اجلزائر عبارة عن رليد متعدد االختصالات و موسوعي االجتاه بالنظر لرليد مكتبة جامعة 
، من مؤلفات استهاللية و غريها من العناوين اليت يعود تارخيها إىل بداية XXeو القرن   XVالرليد الصادر ما بني القرن

زيادة على الدور املنوط هبا كمكتبة  " مكتبة تراثية" و  "مكتبة حفظ"دور الطباعة، السالسل الدورية املؤوية يؤهلها لتأدية 
شكل حجر الزاوية يف السياسة العامة للمكتبة  الذي  ،بدأ االهتمام بعملية ااحفظ و الصيانة"مكتبة حبث"جامعية و هو 

 .فقد مت سنة  إنشاء ورشة لرتميم و جتليد الوثائ  املتضررة خالل حري  . اجلامعية
                                                           

1
 http://www.sndl.cersit.dz/  

2
 http://biblio.univ-alger.dz/jspui/  

http://www.sndl.cersit.dz/
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/
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، انتهجت املكتبة    1962خالل حري  جوان النريانوثائ  القدمية النادرة و النفيسة اليت مل تطلها ومع اهتمامها حبفظ ال
و    1986و جتليد امجّرد إعادة فتحها عام الورق أواًل من خالل إنشاء مصلحة ترميم)اجلامعية سياسة حفظ و ليانة 

و ستعمل هذه السياسة على دمج يف كل فرتة . كان اهلدف املنشود من وراء ذلك هو ترميم الوثائ  اليت أتلفها ااحري 
 . التكنولوجيات و تقنيات ااحفظ و الصيانة

ة املكتبة االفرتاضي"جلنة وطنية يتعنّي عليها تسيري مشروع  بتعيني الوزير املنتدب للبحث العلمي قام،9334خالل سنة 
و مت إعداد دفرت شروط أرسل إىل  و مت تعيني املكتبة اجلامعية كمشروع منوذجي يف العلوم اإلنسانية و االجتماعية

 .اللجنة العلمية عن عملها وقفتالسلطات لكن إعادة هيكلة التعليم العايل و إلغاء الوزارة املنتدبة للبحث العلمي أ

اللجنة الوطنية ألنظمة اإلعالم   تشكيل و تسيريو ضمن إنشاء،مقّررة تت،وقع وزير التعليم العايل على 9331ويف سنة 
فمن بني مشاريع اللجنة إنشاء مكتبة افرتاضية فكان ممثلو اهليئات التوثيقية  التوثيقية للتعليم العايل و البحث العلمي

املكتبة الوطنية، خرباء يف اإلعالم  للجامعات الكربى، اهليئات البيداغوجية ملعاهد التوثي  للجامعات الثالث الكربى،
 1.و بعد اجتماعات عمل، توقفت اللجنة ألسباب جمهولة اآليل و علم املكتبات أيضاً أعضاًء فيها

حينها اعتربت جامعة اجلزائر و املكتبة اجلامعية من خالهلا أهنا أضاعت الكثري من الوقت يف تطبي  سياستها ، فقررت 
لوضع حّد ملسار تدهور وثائقها من جهة و مواجهة الطلب الكبري  الخاصة بها بة االفتراضيةإنشاء المكتجامعة اجلزائر 

 .للرواد من جهة أخرى و شرف املسامهة يف محاية الرتاث الوطين

 :،لذا فقد حددت األهداف التالية اتراثي ابضرورة آداء املكتبة دور  أهداف المشروعوقد حددت 

  نادرة و غالباً ذات أمهية االقراء كتبوضع يف متناول عدد كبري من.  
 حفظ الكتب من استعمال مكّثف يؤدي إىل تلفها.  
 تشجيع املطالعة عن بعد للكتب يف شكلها الرقمي. 
  االستجابة لطلبات استنساخ الكتب القدمية و جتاوز مانع التصوير. 
 اليت عّوضت إعارهتا بتداول الوثائ  املرقمنة ااحفاظ على الكتب الرهيفة.  
 تثمني و تنمية نشاطات البحث يف األرلدة املختارة.  

 فتحديد املشروع فرض خيارات إسرتاتيجية، علمية، مالية، توثيقية و تقنية لتحقي  األهداف األولية

  التصوير املصّغر و الرقمنة"التحكم يف مسار إنشاء مصلحة" 
                                                           

1
 http://bu.univ-alger.dz/buarabe/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=61  

http://bu.univ-alger.dz/buarabe/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=61
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 ر للوثائ  املطلوب رقمنتهاوضع سياسة اختيا 
 معاجلة الوثائ  قبل نقلها و وضعها يف قواعد بيانات نصية.  

نظرا ألمهية املشروع، و التكاليف الباهظة اليت تقتضيها عملية التصوير، وجدت املكتبة اجلامعية نفسها أمام اختيارات 
    :لضمان تمويل المشروععديدة 

 لرقمنة الكتب النفيسة و اهلشة جودة عالية خمصص يالولية القتناء عتاد الرقمنة ذا إعانة من اجلهة. 
 حتصلت املكتبة اجلامعية على هبة من مركز مجعة املاجد بديب عبارة عن أليت تصوير  :نداء للحصول على هبات

 .رقمي
  أوروبيانا"للمكتبة الوطنية الفرنسية  "غاليكا"حتميل عناوين موضوع الرقمنة عرب خمتلف املكتبات االفرتاضية مثل" . 

االستعانة امؤسسات تقدم هذا النوع من اخلدمات و إمضاء اتفاقية معها وف  دفرت شروط حمدد مسبقا ولفرتة زمنية حمددًة 
و نظرا لتقدم تكنولوجيات الرقمنة و (وثيقة50.000سنوات احوايل05مّوزع على مخس)باعتبار الوقت املمنوح للعملية 

  .اً أنظمة املعاجلةأيض

 :القيام باألنشطة التاليةولضمان السري ااحسن للمشروع،فقد مت 

  تكوين املوظفني املشاركني يف املشروع 

 عملية إعادة تنظيم داخلي تسمح بتعيني الوسائل البشرية و املادية من خالل إنشاء مصلحة الرقمنة.  

  قواعد البيانات النصية تسيرياقتناء أجهزة ختزين خمصصة لتخزين الكتب املرقمنة و كذا 

 اختيار الكتب املطلوب رقمنتها . 

 البطاقات البيبيلوغرافية منUNIMARC و ISBD  للكتب املرقمنة يتم استخراجها من فهرس املكتبة اجلامعية
 94MARC DUBLIN COREرك و حتويلها إىل ما أو فهرس املكتبة الوطنية الفرنسية

 التأكد من امللفات الرقمية.  

 التحكم يف النظام و قاعدة العمل.  

 نشر الكتب عرب الشبكة. 

  إعداد دفرت شروط واتفاقية 
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  اختيار الشريك 

  إعداد منطقية امصادر مفتوحة:  DSpace  للكتب وXTF لألطروحات  

 :على املهام التالية،مت توزيعهم فريق المشروع من ثالثة أشخاصوقد تكون 

  مكلف امهمة التنسي  مع إدارة املكتبة اجلامعية و مسئول مصلحة اإلعالم اآليل باملكتبة 

 ملح  أحباث، مسئول عن مدونات الوثائ  و إنشاء قواعد البيانات . 

  بالتنسي  مع مسئول مصلحة اإلعالم اآليل لتسيري القواعد( تقنية سامية يف اإلعالم اآليل)مساعدة. 

 :وقد مت اعتماد املعايري التالية يف اختيار الوثائ 

اجلزائر و فضاؤها ااحضاري، تارخيها منذ قدم الزمن إىل يومنا : الذي أخذ بعني االعتبار هو املوضوع املعاجل المعيار األول
وى غري احملق  لبعض هذا يف مجيع اجملاالت و من منظور كل الزوايا دون األخذ بعني االعتبار جنسيات املؤلفني أو احملت

هو نشر " جزائريات"و الغاية من  فاهلدفالوثائ ، و ال مكان لدورها، فالباحثون وحدهم الكفيلون بااحكم عليها، 
  .املعلومة و حفظ الوثيقة الورقية

اليت تغطي " يسةالنادرة و النف"فقد أعطيت األولوية للوثائ  : املأخوذ بعني االعتبار هو سنة إلدار الوثيقة المعيار الثاني
بالنسبة للكتب باألحرف  4444بالنسبة للكتاب باألحرف العربية و  4203ااحقبة من بداية الطباعة إىل غاية سنة 

 . الالتينية

 . فهو احرتام التنظيم الساري املفعول واملتعل  حبقوق املؤّلفالمعيار الثالث أما 

من النظام الداخلي للمكتبة اجلامعية، فإن الوثائ   97وطبقًا للمادة  ،حقوق التأليف و الحقوق المجاورةوفيما خيص 
فكل استعمال أو إعادة . املرقمنة من مصاحل املكتبة ال تعطيها أي ح  ملكية أدبية أو فنية على املؤلفات املعاد نسخها

كل خمالفة من جهتهم للتشريع و عليه، يتم اإلهناء إىل علم القراء أن  . نسخ للوثائ  يبقى خاضعًا لرتخيص من املؤلف
 .اخلاص بامللكية األدبية و الفنية تكون حتت طائل مسؤوليتهم الوحيدة

 :مشروع المكتبة الرقمية لجامعة العلوم االسالمية بقسنطينة 4-4-0-2

،حماولة جادة تسعى إىل استثمار كافة اإلمكانيات املادية 9339يعد مشروع املكتبة الرقمية باجلامعة والذي انطل  سنة 
وتتيح املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر للعلوم يف خدمة اجملتمع ومتطلبات العصر؛والبشرية املتاحة لديها وتسخريها 



 الرقمية البيئة وتطورات تحديات ظل في الجزائرية الجامعية المكتبات:الرابع الفصل

 

 
227 

رنامج البحث والتصفح اإلسالمية إمكانية البحث يف قاعدة بياناهتا واستثمار مواردها الرقمية من خالل ما يتيحه ب
انطالقا من الطرفيات املوزعة يف حرم اجلامعة واملرتبطة خبادم شبكة املكتبة الرقمية عرب نافذة حبث مبسطة،ميكن من 
خالهلا القيام بإجراءات البحث عن املصادر املرقمنة باستخدام عدة مفاتيح اسرتجاع،كما ميكن طباعة نتائج عملية 

الكامل وحتميل الصفحة املراد إتاحتها،كما ميكن تصفح امللف اإللكرتوين بأكمله عن على النص  واإلطالعالبحث،
طري  عرض متتايل للصفحات أو الذهاب مباشرة إىل رقم الصفحة املراد تصفحها،وميكن برنامج العرض من التحكم يف 

 1.حجم الصفحة عن طري  التصغري و التكبري

متعددة باجلامعية ومن بينهم إطارات املكتبة،حيث ابدت وخمتلف وقد مت عقد أول جلسة اعالمية ضمت أطراف 
األطراف رضاها عن اخلدمات املقدمة من طرف،إال أن هناك نسبة معتربة من املكتبيني أبدت رفضها،وذلك لألسباب 

 :التالية

 عدم علمهم املسب  باملشروع. 
 مهيديعدم اشراك إطارات املكتبة يف بلورة فكرة املشروع أو املشروع الت. 
 أن املشروع غامض وال يستجيب لعدة تساؤالت فنية مثل فهرسة املصادر الرقمية،معاجلتها،اتاحتها وطرق حفظها. 
  عدم استعداد طاقم املكتبة لتبين مشروع ضخم واسرتاتيجي ال من الناحية التقنية وال من حيث أولويات سياسة

طوير ااحلول املطبقة يف جمال اخلدمات اإللكرتونية والتغلب على املكتبة واحتياجاهتا فاملكتبة ال تزال يف حاجة إىل ت
 .بعض املشاكل اليت تواجهها يف عملية األمتتة

وأمام سياسة األمر الواقع اليت فرضت على املكتبني مت عقد عدة جلسات استشارية وعملية لدراسة املشروع وأفاق 
الرقمنة،إال أنه غري خبري امجال املكتبات،وكنتيجة حتمية انسحب بعض التطوير،تبني أن املورد رغم خربته يف جمال 

إطارات املكتبة من املشروع،ومل يشاركوا يف التأسيس للمشروع،ووضع أهدافه وف  احتياجات املكتبة واملستفيدين على حد 
 2:عمل كمايليسواء،ومل يبقى إال املتخصصني يف اإلعالم اآليل وبعض من اطارات املكتبة،وقد جاء فري  ال

 
                                                           

 -المكتبة الرقمية لجامعة األمير عبد القادر دراسة حالة:  المكتبات الرقمية الجامعية ودورها في دعم العملية التعليمية والبحثية -.عكنوش،نبيل 1
متاحة على اخلط املباشر -.Communications of the Arab Computer Society, Vol. 6, No. 1, August 2013 -.الجزائر

http://comm.arabcomputersociety.org/index.php?journal=ACS&page=article&op=view&path[]=149  مت
   [13/10/05] االطالع عليه يوم

 .42.ص -.34،9344.،ع32.جملة املكتبات واملعلومات،مج-.دراسة تقوميية للمشروع:ية جلامعة األمري عبد القادر للعلوم االسالمية املكتبة الرقم-.عكنوش،نبيل 2

http://comm.arabcomputersociety.org/index.php?journal=ACS&page=article&op=view&path%5b%5d=149
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 العدد الدورات التدريبية الخبرة  المؤهل نوع المنصب
 11 - سنوات 37 مهندس دولة يف اإلعالم اآليل مسئول مكلف بالمكتبة الرقمية

 11 34 سنوات 32 ليسانس يف علم املكتبات ملحق بالمكتبات الجامعية
 10 34 سنوات 30 مستوى ثانوي أعوان تقنيين

 14 المجموع
 .يبني املوارد البشرية العاملة باملكتبة الرقمية ومؤهالهتم : - 16 -جدول رقم 

كما جتدر االشارة أن الدورات التدريبية متحورت حول تقنيات تطبي  عملية الرقمنة واستخدام املاسح الضوئي،وكذا 
 .أساليب استخدام برجمية معاجل الصور فوتوشوب وغريها من العمليات التقنية

 :اقتناء التجهيزات والربجميات التالية للمشروعوقد مت 

  املاسح الضوئي من فئةScan Book. 
 خادم شبكة ذو موالفات قاعدية مت استبداله بعد سنة واحدة خبادم جديد أكثر تطور. 
  ناخب أقراص ضوئية وبعد تلفه مت اقتناء خادم آخر من فئةHP. 
 نها،وقد بلغ عددها مخس حواسيبأما الطرفيات ااحاسوبية فقد تكفلت اجلامعة بتأمي. 

 :أما فيما خيص الربجميات،فقد قدم املورد مايلي

 برنامج خاص بالرقمنة متوفر بواجهة استخدام باللغة العربية. 
 برجمية معاجلة. 
 برجمية الضغط. 
  برجمية إدارة الشبكة املصممة وف  لغةDelphi. 

كز ااحسابات باجلامعة وليس املكتبة اجلامعية،وقد قدم املورد نظام كما جتدر اإلشارة أن املكتبة الرقمية هي حتت ولاية مر 
تسجيل وفهرسة املوارد الرقمية يف طبعته األوىل والنهائية يف نفس الوقت،وجاء النظام ال يتماشى مع احتياجات 

دوى وهذا لعدم ويف حقيقة األمر فإن هذا املشروع،يعترب بدون ج. دفرت الشروط لعدم وجودوموالفات املكتبة،كنتيجة 
امكانية استخدامه ليومنا هذا،فقد بقي جمرد عملية تصوير رقمي خمزن فقط غري متاح ال على شبكة حملية أو شبكة 

 .انرتنيت
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 :البيئة التشريعية الجزائرية في البيئة الرقمية 2-1

الورق فهي مطالبة حبماية سواء كانت يف بيئة  تفاملكتبا،تالزم قضايا حقوق املؤلف املكتبات على اختالف بيئة العمل
ذلك أن التطور التكنولوجي ال ميس فقط ضمان مع بيئة االنرتنيت و الرقمنة،باملقارنة  سهال ايعترب أمر  ووهرليدها،

الكيان الرقمي للمصنف الرقمي،حيث أن اهلدف من  حقوق املؤلف،بل ان البيئة الرقمية تواجه اشكالية حتقي  موثوقية
التشريع هو البحث عن توازنات بني محاية حقوق املؤلف الفكرية،ومحاية سالمة املصنف،وضمان توزيع املصنف يف 

 . ضمان لحة النسخ واحمليط الرقميأحسن الظروف،وبالتايل

مات واالتصال فقد حاول املشرع اجلزائري أن يتكيف وبالرغم من التطورات السريعة ااحاللة على مستوى تقنيات املعلو 
واملعمول به حاليا،خصولا يف ظل  9330وهذه التغريات،اليت أخذها بعني االعتبار جزئيا ضمن األمر الصادر سنة 

الذي مل يأخذ يف ااحسبان التطورات التكنولوجية وعدم ورود ااحقوق اجملاورة فيها،ورغم  4270قصور االمر الصادر سنة 
،حتمي املصنفات األللية وتعطي قائمة خالة هبا 9330من األمر  32ذلك تبقى النصوص القانونية  وخالصة املادة 

وهي طريقة سليمة ألهنا تسمح للمشرع اجلزائري بإدماج املصنفات األللية واملدجمة،وهناك اجلانب السليب كون املشرع 
دجمها يف قانون املؤلف كمصنف أديب أو فين بصفة مؤقتة وليس اليت أذكر بعض املصنفات منها برامج اإلعالم اآليل 

 .بصفة دائمة  إىل غاية اجياد ااحل

 :المصنفات المحمية - أ

فإن حقوق املؤلف تطب  على كل  31-30فإن املصنفات احملمية وفقا للمادة الثالثة من األمر ومن خالل هذا األمر 
ايداع أللي لكل مصنف أديب أو فين مهما يكن نوع املصنف ومنط تعبريه ودرجة استحقاقه ووجهته،فإن النتيجة هي أن  

قانون املؤلف لكن يبقى تطبي  امللكية األدبية أو املعلومات املوجودة على االنرتنيت غري حممية من قبل كل املعطيات 
تايل فالنصوص من أي نوع كانت موزعة على الشبكة اليشمل كل املصنفات الذهنية،وب هجدا،حيث أن اوالفنية شاسع

سواء تعل  األمر امستخرجات من مصنفات أدبية أو علمية أو مقاالت لحفية،او خطابات عمومية هي حممية على 
املصنف لف،كما خيتص حبماية الصور املتحركة،والنسخ من املصنفات الفنية،وكل مصنف مسعي بصري،و أساس قانون املؤ 
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املصنف املتعدد األوساط هو جمموعة من خدمات جتاذبية ويستعمل فقط دعامة رقمية " املتعدد األوساط يعرف على أنه
 1."لتناول و نقل املعلومة  بدون اشكالية

اليت تنص على أن املصنف :"30-42تعدد األوساط هو مصنف مركب حسب املادة رقم وعلى العموم فإن املصنف امل
املركب هو املصنف الذي يدمج فيه باإلدراج أو التقريب أو التحويل الفكري للمصنف  أو عنالر مصنفات أللية دون 

نح ملكية ااحقوق للشخص ،والنظام القانوين للمصنف املركب مي"مشاركة املصنف األللي أو عنالر املصنف املدرجة فيه
، 9330من أمر  39فقرة  42الذي يقوم بإبداع املصنف مع مراعاة حقوق املؤلف األللي،هذا كما جاء يف املادة 

حيث أدخلت برامج ااحاسوب ضمن املصنفات احملمية على أساس قانون املؤلف وهي تعترب مصنفات رقمية منذ سنة 
اقتصر فقط على ذكر  9330 رمحاية قواعد البيانات جند أن أماختص ذكر  4227،حيث ومن خالل أمر 4227

 برامج اإلعالم اآليل،

 :الحقوق المحمية - ب

 :من ااحقوق ومها ااح  املادي وااح  املعنوي هناك نوعان

 الحق المادي: 

من  97يسمح هذا ااح  لصاحبه أن حيصل على مكافئة من خالل استغالله وأن حيدد طريقة استعماله،وحسب املادة 
فإن ااح  املادي يشمل خالة ح  االستنساخ والتمثيل،وكل متثيل أو استنساخ كلي أو جزئي دون رضا  31 -30األمر 

،ونفس الشيء 31-30من األمر  414امفهوم املادة  اأو موافقة املؤلف أو ذوي ااحقوق،هو غري شرعي يعترب تقليد
ملصنف أللي،وتتمثل هذه ااحقوق يف إمكانية املؤلف يف ابالغ مصنفه إىل بالنسبة للرتمجة واالقتباس والتعديل املوسيقي 

 :اجلمهور بأي وسيلة ما،وحسب نفس األمر فإنه توجد وسيلتني إلبالغ املصنف للجمهور وهي كالتايل

ي الذي يسمح بإبالغ غري مباشر للجمهور وحينئذ يتعل  األمر باالستنساخ الذي يتم بواسطة الثبوت املاد -
 .دعامة رقمية أم ال

 .اإلبالغ الذي ال يتطلب أي دعامة،واملميز اما يسمى املتجه للمصنفات ومن مث نكون  أمام التمثيل -

 
                                                           

متاحة  -.9349، 34.،ع31.اجمللة األكادميية للبحث القانوين،مج-.آثار التطور التكنولوجي على حقوق املؤلف يف التشريع اجلزائري -.بن شعالل، ااحميد 1
-49]االطالع  مت bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/documents/revue%2006.2013.pdf-http://univاملباشرعلى اخلط 

49-9349.] 

http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/documents/revue%2006.2013.pdfتم
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/documents/revue%2006.2013.pdfتم
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 1:حق استنساخ المصنف على شبكة اإلنترنيت 1

اإلنرتنت يفرتض أنه مت ترقيمه،وهذا التصرف ال يساوي فقط استنساخ بل اقتباس املصنف بسبب إن وجود املصنف على 
حتول لغة االنشاء بصفة تامة،وحسب ما يسمى بالكتاب األخضر للجنة األوروبية احقوق املؤلف وااحقوق اجملاورة بأن 

لتحميل وحفظ املصنف يف الذاكرة املركزية رقمنة املصنف تدخل حتت نظام االستنساخ ونفس الشيء بالنسبة ملا يسمى با
تايل جيب أن تكون رقمنة املصنف مرخصة مسبقا من قبل لاحب ااحقوق،وعلى هذا املصنف وهي غري الوب.للحاسوب

 .قابلة لالستفادة من النسخة اخلالة واليت تعترب استثناء من االستثناءات الواردة على حقوق املؤلف

 :نترنتحق تمثيل المصنفات على اال -9

ال شك أن الرقمنة اما أهنا تؤدي إىل تقدمي معطيات على شاشة مستعملي االنرتنت إال أهنا تشكل وسيلة نشر،وبالفعل  
كل وسيلة اتصال تسمح ببحث الصور أو املعطيات األخرى بكل أنواعها يعترب نشر وبالتايل تشكل متثيل،وحسب األمر 

ابالغ مصنفه إىل اجلمهور بأي منظومة معلوماتية وعمومية،ونص هذه  منه،على ح  املؤلف يف 97تنص املادة  9330
تايل ميكن الاألمر املشار إليه،وبعن طري  اإلنرتنت ويعين ذلك مفهوم اجلمهور الذي مل يعرفه املادة تسمح بإدماج التمثيل 

لتطبي  على اساس ما سب  من اجتهاد قضائي،وهناك استثناء اح  التمثيل أال وهو ااح  يف لقابلة  97القول بأن املادة 
يعد عمل مشروع االستشهاد امصنف أو :" واليت تنص على أن  9330 من األمر 29/9االستشهاد املوجود يف املادة

تايل احتواء موقع انرتنيت الوب،"لالستعمال األمين إلبالغ املطلوب ااالستعارة مصنف آخر شريط أن يكون ذلك مطابق
على ملخصات مصنفات جمموعة ال يؤدي بالضرورة إىل االعتداء على حقوق امللكية الفكرية واألدبية بالنظر لعدم 

 .احتوائها على النص الكامل

 الحق المعنوي: 

وعلى غرار بعض ري به،ويف القانون اجلزائ اميكن ويضمن للمؤلف عدم حتريف مصنفه،وأن انتسابه للمصنف يبقى معرتف
من األمر  44القوانني األخرى فااحقوق املعنوية تتميز بأهنا غري قابلة للتصرف فيها وال للتقادم كما جاء يف املادة 

 :أثناء حياته والورثة بعد وفاته هم الذين هلم ااح  يف املطالبة هبذه ااحقوق،ويشمل ااح  املعنوي مايلي ،واملؤلف9330

 

 

                                                           
1
 444.ص-.فسهاملرجع ن-.بن شعالل، ااحميد 



 الرقمية البيئة وتطورات تحديات ظل في الجزائرية الجامعية المكتبات:الرابع الفصل

 

 
232 

 1:األول على المصنفالحق في الكشف  -1

يفرض هذا ااح  أن املؤلف وحده هو الذي ميكن له أن يقوم بإبالغ املصنف إىل اجلمهور وأن يرخص باستغالله وبالتايل 
 .على االنرتنت قد مت دون موافقة املؤلف هبااح  املعنوي مادام أن رقمنة املصنف أو نشر  افيكون مساس

 :صنفالحق في احترام اسم المؤلف ونوعية الم -2

اهلدف منه هو ضمان بنوة املصنف وانتسابه ملؤلفه ومحاية سالمته،ويقص بسالمة املصنف ااحفاظ على ألالة املصنف 
من كل تالعب أو حتريف خصولا أثناء عملية الرقمنة،سواء تعل  األمر بنص مكتوب أو بصورة أو بقطعة لوتية مما 

تعمال االستشهادات ميكن أيضا أن يتسبب يف حتريف املصنف يؤدي إىل تغيري معىن املصنف األللي،والتعسف يف اس
باملقارنة مع معناه األللي،كما أن املساس بااح  املعنوي عن طري  االستشهاد  ميكن أن جنده على الشبكة من خالل 

أي بعض العالقات بني النصوص ويكمن اخلطر يف امكانية استعمال معلومة خارجة عن نطاقها لفائدة  موقع ليس له 
 .عالقة مع املوقع الساب  ومنه دون أن يكتشفه املستعمل ذاته

     :حماية المصنفات ضمن النص القانوني - ت

احقوق املؤلف ومن مث يشكل تقليدا،األمر الذي يسمح  ايعترب استنساخ أو متثيل أو نشر ألي مصنف ذهين يعترب خرق
تسمح له بااحصول على مقابل املدنية  ،حيث أن الدعاوياملدنية ار بني الدعوى اجلزائية أولصاحب املصنف أن خيت

من نفس األمر،أما اجلزائية  420الضرر املادي من خالل استغالل مصنفه دون موافقة أو ترخيص وهذا طبقا للمادة 
،ولذلك جيب أن تكون هذه اجلنحة 9330من أمر  419و  414فتكون دائما على أساس جنحة التقليد طبقا للمادة 

يف اجلزائر وطبقا لقاعدة التنازع فإن القانون اجلزائري هو القانون الواجب التطبي  طبقا ملبدأ قانون حمل فعل  قد وقعت
من القانون املدين،إال أن هذا الطرح ال يطرح أي لعوبة من الناحية العملية،فأي  44الضار وهذا ما نصت عليه املادة 

يكون االتصال به انطالقا من اي حاسوب موجود يف اجلزائر،لكن عالقة  موقع تابع للشبكة العاملية لالنرتنيت ميكن أن
يف اجلزائر  املتنازع فيه واملقرر من قبل القاضي ال تكون له اي فعالية إال إذا كان هذا املوقع يستقبل يف مزود موجود

ساس حبقوق املؤلفني اجلزائريني ولسبب ضعف احملتوى العريب على شبكة االنرتنت يبدو أنه يف الواقع تعترب أن أغلبية امل
 .اجلهل بالقواعد والقوانني ري،كما أن أغلبية االعتداءات سببهاسوف تكون مادية تابعة ملواقع هلا عالقة مع اإلقليم اجلزائ

 

                                                           
1
 493.ص-.املرجع نفسه-.بن شعالل، ااحميد 
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 :انضمام الجزائر إلى االتفاقيات الدولية - ث

تكنولوجيا املعلومات واالتصال من جهة وسرعة وترية التطورات ااحاللة يف ميدان أمام ضعف النص الوطين من جهة،
شرع الوطين جتاهل خمتلف هذه ااحيثيات،حيث بادر باالنضمام إىل أول اتفاقية سنة على امل من الصعب  أخرى،البح

إىل اتفاقية برن اليت تعد أقدم نص يف اجملال  4227مث انضمت سنة  4219املربمة سنة  وهي اتفاقية جنيف 4270
يف بالغ األمهية ملا توفره من متطلبات حقوق املؤلف  ا،ويعد انضمام اجلزائر إىل هذه االتفاقيتني أمر 4441واملربمة سنة 

 1.وااحقوق اجملاورة،وتوفري ااحماية الالزمة

   :شكاالت حماية مصنفات البيئة الرقمية إ - ج

 :يواجه املصنف الرقمي عدة اشكاليات احمايته،وتتجلى هذه الصعوبات فيمايلي

 2:للقضاءالنسبة ب -1

 :أربعة  لعوبات أساسية تطرح يف جمال محاية املصنف الرقمي يف البيئة الرقمية

 اجلزائية اليت سب  االشاره إليها و اليت ترفع أمام القضاء واملتعلقة حبقوق املؤلف أو لاحب  بالدعاوىما يتعل  في
أو تقليد ، أو استنساخ ، أو قرلنة  ، أو عرض،  حقوق جماورة املادية واملعنوية، وسواء أكان االعتداء عبارة عن تزوير ،

أو إذاعة مصنف ، أو أداء فين بدون إذن املالك ااحقي ، فإن مثل هذه االعتداءات قد لنفها املشرع الوطين باعتبارها 
ا عدا فيمـ ارقمي اجنح يعاقب عليها القانون وخصها بعقوبات حمددة بالنص ، فهنا أيضا وأمام عدم حتديد ما يعترب مصنف

برامج ااحاسوب  و قواعد البيانات ـ وما هو ليس كذلك ، فإن هذا األمر يشكل لعوبة أمام القاضي اجلزائي املعروض 
عليه النزاع وهذا عمال امبدأ ال عقوبة وال جرمية إال بنص ، أو ما يعرف كذلك امبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات،  فهذا 

كون مسألة القياس هنا غري جمدية، ألنه من غري املقبول توقيع عقوبة جزائية استنادا املبدأ جيعل القاضي اجلزائي مقيدا وت

                                                           
حتاد العريب للمعلومات لالأعمال مؤمتر ااحادي والعشرون  -.محاية املصنف الرقمي يف الفضاء االفرتاضي ضمن النص اجلزائري -.قموح ناجية،بودربان عز الدين 1

-4304.ص -.9343مكتبة امللك عبد العزيز العامة،:الرياض -.9343،بريوت،"والتحدياتالضرورة،الفرص :نا@ املكتبة العربية الرقمية عريب" واملكتبات 
4312 

ورقة مقدمة ضمن فعاليات  -.الرقمية دراسة يف بعض التشريعات العربية البيئة يف املعلومات وإتاحة الفكرية امللكية محاية -.قموح ناجية،بودربان عز الدين 2
دور اجلمعيات واملكتبات الوطنية يف دعم حرية "يف املنطقة العربية حول ( اإلفال)عمال املؤمتر اإلقليمي األول لالحتاد الدويل جلمعيات ومؤسسات املكتبات أ

 .بقطر 9340جوان  44-43املنعقد أيام  "فكريةإتاحة املعلومات يف ظل قوانني حقوق امللكية ال
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العقوبة جيب أن تكون حمددة سلفًا حىت يكون الضحية واملتهم  ألنكما أنه ال يستطيع سن عقوبة،.اس إىل مبدأ القي
 .وليس مشرع يضا ألن القاضي  حاكماعلى دراية حبقوقهم وأ

 حقوق املؤلف  بواسطة قواعد اإلثبات العامة اليت يشكل اعتمادها لعوبة كبرية يف إثبات ت فيما يتعل  بإثبا
التعدي إن مل يكن مستحيال يف بعض نزاعات املصنفات الرقمية يف البيئة الرقمية  مثل التعدي على برامج ااحاسوب  

 .الكافية للعلم  وقرلنة املعلومات  وغريها حيث جيب إثبات أن املعتدي يعلم أو لديه األسباب
  فيما يتعل  باإلجراءات القضائية  عندما يتعل  موضوع  الدعوى باملصنفات الرقمية حيث ال جيد القاضي ضمن

 النص ما يستند إليه من اإلجراءات اليت   تعينه على النظر  يف الدعوى خالة من حيث تكييفها وحتديد إجراءاهتا 
 جمال حقوق امللكية الفكرية  الرقمية خالة وأن الضعف املوجود يف  ضعف اخلربة يف جمال الفضاء االفرتاضي و

النص يتعل  باملصنفات الرقية وأن غالبية االعتداءات وبالتايل نزاعات امللكية الفكرية يف الوقت ااحال تدور حول 
ة نتيجة لتطور وسائل االخرتاعات الرقمية  خالة برامج ااحاسوب اليت حتتاج إىل خربة فنية إلثبات النسخ غري املشروع

 .القرلنة
 : بالنسبة للمؤلف   -2

فهو اآلخر ألبحت  حقوقه يف البيئة الرقمية تعاين من كثري من املشاكل والتعقيدات نتيجة سهولة الولول إىل مصادر 
وغريها  مع والقرلنة والتقليد يل و االستنساخ للمواد املنشورة،إضافة  إىل سهولة وسرعة التحميف هذه البيئة، املعلومات 

 .التشريعات القانونية اليت حتكم حاليا البيئة الرقمية بصريح النص  ضعف

  -:ومن بني الصعوبات اليت تواجه ألحاب احملتوى ما يلي

   مطالبة  القانون أللحاب حقوق املؤلف  بإثبات وقوع التعدي على ااح  املطالب به  كما سبقت االشارة اىل
لبحث تطبيقا ملبدأ على من يدعي إثبات ما يدعيه وأيضا مبدأ املتهم بريء إىل أن ذلك يف لفحات سابقة من هذا ا

تثبت إدانته  وهو  أمر يصعب حتقيقه  وقد يستحيل يف البيئة الرقمية و على شبكة االنرتنت اليت ال تعرف هلا حدود 
 جغرافية وال مكان وال زمان  

 ذا النوع من املصنفات ودون مقابل لصاحب ااح  استفحال  عمليات القرلنة واالستخدام غري السليم هل
القضائية  ويف   يئاترضتها كثريا من التشريعات واهلاألللي نتيجة التقنية الرقمية بالرغم من أن  كل الشروط والقيود اليت ف

ت واالعتداء كثري من الدول يف شكل أحكام قضائية  على األقل يف حماولة ملواجهة ظاهرة  قرلنة هذا النوع من املعلوما
 عليها باالستنساخ أو الغش أو التزوير وغريها من االعتداءات اليت مت حتديدها   بصريح النص ،
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  تعدد واختالف جهات االختصاص القضائي والتنازع القانوين والقوانني واجبة التطبي  لعوبة أخرى وتتمثل يف
   الرقميةنزاعات وقضايا االعتداء على حقوق املؤلفني يف البيئة  على
 اشخص  لعوبة تقفي املعتدين على حقوق املؤلف حيث جيد لاحب ااح  نفسه أمام  مالحقة ومتابعة

األشخاص املعتدين يف عدة دول وهذا  عديدين ويتواجدون يف عدة دول باإلضافة إىل التكلفة املادية الكبرية ملالحقة
 يتطلب جهد كبري وخرباء وتكاليف عالية،

  حال لعمليات االنت ليت تساعد على استنساخ املواد ولعوبة منع و ضبط األشكال املختلفةالسهولة الكبرية ا
ميكن فرض قانون ح  املؤلف التقليدي على  ذلك أنه على املستوى التطبيقي الوالتخفي والتعدي على ااحقوق،

 .مستخدمي اإلنرتنت
  غري املرخص يض مادي مقابل النشرلعوبة إيقاف أو منع النشر أو ااحد من انتشاره أو ااحصول على تعو. 

ورغم كل اجلهود املقدمة ملوائمة النصوص التشريعية اجلزائرية اخلالة حبقوق املؤلف يف ظل البيئة الرقمية تبقى ضعيفة 
بالنظر للتطورات التكنولوجية اليت توفر امكانات اخرتاقات بكافة األشكال وال تقتصر على التحريف فحسب،بل تتعداها 

 .الكيانات الرقمية الالإلزالة 

 :خالصة الفصل

ميكن التماس تأخر اجلامعات اجلزائرية ضمن الرتتيب الدويل سواء كان على املستوى العريب أو اإلفريقي  مومن كل ما تقد
يف دعم حركة البحث العلمي،ويف ظل ضعف القانون  اأو العاملي،األمر الذي يفرض على املكتبات اجلامعية حتديا أكرب 

لتحوالت اجلذرية التدرجيية اليت املسري للمكتبات اجلامعية حىت ال نقول الغياب التام للقانون األساسي،ناهيك عن ا
ة ودمج التقنيات ااحديث. د.م.تشهدها املكتبات اجلامعية سواء على مستوى البيئة التعليمية من خالل اعتماد نظام ل

ضمن عملية التعليم،فضال عن التوجه الستخدام مصادر معلومات الكرتونية،وباملوازاة مع كل هذه الوقائع مت تسجيل 
هذه االجتاهات اجلديدة من خالل تطبي  العديد من التقنيات مثل  بات اجلامعية اجلزائرية التكيف ويف ظلحماولة املكت

وابات اإللكرتونية،نلتمس أن كل جتربة ختوض فيها تكون غري مكتملة يف خمتلف املواقع اإللكرتونية وااحوسبة والرقمنة والب
جوانبها وتبقى جمرد تطبي  تقنيات مل تؤخذ كمشروع ميتلك نقاط بداية،وحيدد نقاط الولول،حيث جند أن املكتبات 

بري طريقة التعامل مع وكأهنا تعيش حالة فوضى كبرية حىت من ناحية النصوص القانونية اليت مل حتدد بشكل واضح وك
ومن خمتلف اجلوانب،سواء من ارتفاع متطلبات  اكبري   اتعيش ضغط جتعلها املصنفات الرقمية ومحايتها،كل هذه العوامل
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البيئة التعليمية اليت ختدمها هذا من جهة،باإلضافة إىل سرعة وترية التطورات ااحاللة سواء من الناحية التعليمية أو 
 .قوانني تعمل على التسيري العلمي واملنهجي للمكتبات من جهة أخرىتوى الدويل،وعدم وجود التكنولوجية على املس

مكتبات اجلامعية اجلزائرية،هذا ما للضعف البنية التحتية التكنولوجية  يعرب عن اقوي امؤشر خمتلف هذه العوامل جتعلها 
قسنطينة كنموذج،ودراستها من حيث مستوى يدفع للبحث عن أسباب هذا الضعف من خالل اختاذ مكتبات جامعات 

  .واقع استخدامها من طرف املستفيدين أو من حيث خدماهتا و امكاناهتا املادية والبشرية

ومن خالل الفصول امليدانية سيتم حتديد واقع مكتبات جامعات قسنطينة يف ظل متغريات البيئة الرقمية من خالل معرفة 
،ونظرهتم للبيئة الرقمية،باإلضافة إىل حتديد احتياجات واستخدامات املستفيدين يف ظل واقع املهارات الرقمية للمكتبيني

التغريات اليت تعرفها مصادر املعلومات وطرق ااحصول عليها،مع حتديد واقع البنية التحتية التكنولوجية للمكتبات من 
 .خالل قياس بعض املؤشرات
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 :تمهيد

بعد التعرف على البنية التحتية التكنولوجية للمكتبات اجلامعية اجلزائرية،من خالل الفصل األول بالدراسة امليدانية 
مكتبات جامعات سننيينة من خالل حتديد  كتبات جامعات سننيينة،وذاا لتحديد واس مب التعريفسيتم 

باإلضافة الوظائف واخلدمات اليت تقدمها،و االمكانيات املتوفرة على منتوى سواء كانت مالية أو مادية أو بشرية،
 .إىل حتديد آراء املكتبيني حول الواس  املعاش باملكتبات،وطبيعة استخدام املنتفيدين للمكتبات

 :قسنطينةمحة عن جامعات ل 5-1

 :لتغريات الالحقة باجلامعة استوجب وض  حملة عنهالبالنظر 

 :نشأة جامعة منتوري قسنطينة 5-1-1

تعترب جامعة منتوري سننيينة من أعرق اجلامعات اجلزائرية فمن جمرد ملحق جامعي إىل جامعة متيورة ختدم أكثر 
من ومت افتتاحها رمسيا من طرف الرئيس ذواري بومدين، 8291مارس  92من ختصص مت وض  احلجر األساس يوم 

م  العلم أن البحث العلمي انيلق سبل تأسيس  8292 جوان 81املؤرخ يف  69. 92فياي رسم نخالل املرسوم الت
ويف بداية اجلامعة كانت ختدم يف ظل إمكانات حمدودة  من ملحق احلقوق جبامعة اجلزائر، 8261اجلامعة سنة 

باإلضافة إىل العدد جد حمدود آلداب و اللغات والعلوم الدسيقة،التخصصات احملصورة يف ا من كانت ختدم عدد
 .من االساتاة وبإمكانيات ضعيفة نوعا ما

وم  مرور الننوات والدعم املقدم من طرف وزارة التعليم العايل اليت سدمت الكثري من اإلمكانات حىت تيور 
وبعد جمهود العديد من الننوات واألشخاص اغوجية أو املادية أو البشرية،يداجلامعة سواء من ناحية اهلياكل الب

ختصص  811خيدم أكثر من توزع على أكثر من جمم  بيداغوجي،ي اجامعي اأصبحت جامعة منتوري سننيينة سيب
 .سنم 29وي على تكليات ذاه األخرية حت  81من خالل 

 :بجامعة منتوري قسنطينةالتغيرات الالحقة 5-1-2

جلامعة منتوري سننيينة،وكثرة اجملمعات البيداغوجية التابعة هلا،سواء القريبة منها أو توس  املكاين لبالنظر ل
منهجا جديدا يف التعليم الاي أدى إىل خلق ختصصات جديدة،مت . د.م.البعيدة،باإلضافة إىل تيبيق نظام ل

 :يليتقنيم جامعة منتوري سننيينة إىل ثالث جامعات رئينية،وذي كما

 8جامعة سننيينة. 
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  9جامعة سننيينة. 
  2جامعة سننيينة. 

إال أن تيبيقه الفعلي ،9188 دينمرب 10،املؤرخة يوم 99وسد جاء ذاا التقنيم وفق مرسوم اجلريدة الرمسية عدد 
اتباعا هلاا التقنيم اجلديد فقد تغريت ذيكلة اجلامعة ككل،وميكن توضيح  ،و9189مل يكن إال يف منتصف سنة 
 1:ذلك من خالل اجلدول التايل

 2،يتضمن انشاء جامعة قسنطينة2011نوفمبر  22المؤرخ يوم  101-11المرسوم التنفيذي رقم  بمقتضى

طينة
قسن

عة 
جام

2 

 .كلية العلوم االستصادية والتجارية وعلوم التنيري
 .كلية العلوم االننانية والعلوم االجتماعية

 .كلية علم النفس وعلوم الرتبية
 .كلية التكنولوجيات احلديثة للمعلومات واالتصال

 .معهد علم املكتبات والتوثيق
 .معهد علوم وتقنيات النشاطات البدينة والرياضية

 3،يتضمن انشاء جامعة قسنطينة2011نوفمبر  22المؤرخ يوم  102-11المرسوم التنفيذي رقم  بمقتضى
طينة

قسن
عة 

جام
3 

 والتعمريكلية اهلندسة املعمارية 
 .اليرائق الصيدالنية ذندسة كلية

 .كلية اليب
 .كلية علوم االعالم واالتصال النمعي والبصري

 .كلية العلوم النياسية
 .كلية الفنون والثقافة

 .معهد تنيري التقنيات احلضرية
،يعدل المرسوم الخاص بجامعة 2011نوفمبر  22المؤرخ يوم  103-11المرسوم التنفيذي رقم  بمقتضى

 1قسنطينة

طينة
قسن

عة 
جام

1 

 .كلية العلوم الدسيقة
 كلية علوم اليبيعة واحلياة
 .كلية علوم التكنولوجيا

 .كلية احلقوق

                                                           
1
 http://www.joradp.dz/JO2000/2011/066/A_Pag.htm  

http://www.joradp.dz/JO2000/2011/066/A_Pag.htm
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 .كلية اآلداب واللغات
 .العمرانيةكلية علوم األرض واجلغرافيا والتهيئة 

 .والتكنولوجيات الفالحية الغاائية معهد علوم التغاية والتغاي
 .معهد العلوم البييرية

 .يبني الكليات واملعاذد املكونة جلامعات سننيينة :-11  -جدول رقم 

ميكن أن نلتمس أن التقنيم مل يتم فيه مراعاة التخصص،حيث أن كل جامعة تتكون ،82 مبالحظة اجلدول رسم
 .من ختصصات يف ميدان العلوم التقنية،والعلوم االننانية أو األدبية،حيث رمبا أنه مت مراعاة العامل املكاين فحنب

 .وذاا سيشكل عائقا كبريا خصوصا من ناحية مقتنيات كل مكتبة

 :هبا،سيتم استعراضه فيمايلي اأمام ذاا التقنيم أصبح لكل جامعة ذيكال تنظيميا خاص و

 2:2مي الخاص بجامعة قسنطينةالهيكل التنظي - أ

 
 .9يبني اهليكل التنظيمي اخلاص جبامعة سننيينة :-  11 -شكل رقم 

                                                           
2
 http://www.univ-constantine2.dz/organigramme/  

http://www.univ-constantine2.dz/organigramme/
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 3:3الهيكل التنظيمي الخاص بجامعة قسنطينة  - ب

 
 .2 يبني اهليكل التنظيمي جبامعة سننيينة:- 12   -شكل رقم

 :ميكن تنجيل املالحظات التالية،إال أنه 8 يف حني سجلنا غياب اهليكل التنظيمي اخلاص جبامعة سننيينة

  غياب املكتبات اجلامعية من اهليكل التنظيمي،رغم أن املرسوم التنفياي اخلاص باملكتبات اجلامعية اجلزائرية،ينص
 .بأن املكتبات اجلامعية تكون جزء من اهليكل التنظيمي ألي جامعة

 عرب العامل جند أن وحدة التخييط ذي أذم وحدة باهليكل  أي جامعة زيارة موس   غياب وحدة التخييط،فعند
 .التنظيمي ككل،وذاه الوحدة تتكفل بالتيوير التكنولوجي على منتوى حميط اجلامعة ككل

 :مكتبات جامعات قسنطينة 5-2

 :فيمايلي عرض ألذم مالمح مكتبات جامعات سننيينة

 :لمحة عن مكتبات جامعات قسنطينة 5-2-1

عرفته جامعات سننيينة،يؤثر وبشكل مباشر على ذيكلة املكتبات وتأسيس املكتبات،ففي ظل  ان التقنيم الاي
 :يلي كما  تتوزعاملكتبات اجلامعية  تنظام جامعة منتوري سننيينة،كان

                                                           
3
 http://www.univ-constantine3.dz/index.php/2013-07-03-11-08-56  

http://www.univ-constantine3.dz/index.php/2013-07-03-11-08-56
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 املكتبة املركزية                                                  
 
 

 مكتبة معهد التغاية والتغاي                   مكتبة سنم الرياضيات                       مكتبة كلية العلوم اليبيعة واحلياة
 مكتبة معهد العلوم البييرية                     مكتبة سنم الكيمياء                            مكتبة كلية اآلداب واللغات

 مكتبة سنم الفيزياء                                                                   مكتبة كلية احلقوق والعلوم النياسية
 مكتبة سنم علم املكتبات                                                                              مكتبة كلية علوم املهندس

 مكتبة سنم اإلعالم اآليل                                                               مكتبة كلية العلوم االننانية واالجتماعية
 مكتبة كلية علوم األرض                                                                                مكتبة سنم علم النفس

 مكتبة سنم علوم اهلندسة                                مكتبة كلية علوم االستصاد                                              

 .جبامعة منتوري سننيينة يبني توزع املكتبات:-  11 -شكل رقم

لثالث أنواع من  مقنمةيتضح أن املكتبة املركزية جلامعة منتوري سابقا كانت ،82 ومن خالل الشكل رسم
 (.مكتبات كلية،مكتبات املعاذد،مكتبات األسنام)املكتبات 

أما مكتبة كلية اليب فهي غري تابعة متاما للمكتبة املركزية،حيث تنري بيريقة منتقلة حتت رئاسة كلية 
 . اليب،وتشمل كل من مكتبة كلية اليب املركزية،و مكتبة سنم املنتشفى،ومكتبة سنم طب االسنان والصيدلة

 :يلي املكتبات اجلامعية وفق مامت توزي  وبعد التقنيم الاي عرفته جامعات سننيينة،فقد إال أنه 

 :1المكتبات الجامعية لجامعة قسنطينة - أ

 المكتبة المركزية
 

 مكتبة كلية العلوم اليبيعة واحلياة                       مكتبة معهد التغاية والتغاي                   مكتبة سنم الرياضيات     
 مكتبة كلية اآلداب واللغات                            مكتبة معهد العلوم البييرية                     مكتبة سنم الكيمياء     
 مكتبة كلية احلقوق                                                                                      مكتبة سنم الفيزياء     
 مكتبة كلية علوم املهندس      
   واجلغرافيا والتهيئة العمرانيةمكتبة علوم األرض   

 .8يبني توزع أنواع املكتبات اجلامعية جلامعة سننيينة: -20  -شكل رقم 
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 :2المكتبات الجامعية لجامعة قسنطينة - ب
 

 

 شكل رقم - 21  -: يبني توزع أنواع املكتبات اجلامعية جلامعة سننيينة9.

 :3المكتبات الجامعية لجامعة قسنطينة  -ج

 
 .2توزع أنواع املكتبات اجلامعية جلامعة سننيينةيبني :- 22  -شكل رقم 

 :من خالل التوزي  املوضح يف األشكال النابقة،ميكن مالحظة مايلي

  وتواجد مكتبات على منتوى خمتلف الكليات واملعاذد واألسنام 8مكتبات جامعة سننيينةعدم تأثر،
 .التابعة هلا

  وذاا ميكن ارجاعه إىل تواجد مكتبات الكليات 2و  9عدم التفكري يف املكتبات املركزية سبل انشاء اجلامعة،
 .دراسات العليا فحنبالواملعاذد،رغم أن ذاه األخرية ذي متواجدة خلدمة طلبة 

 حتول مكتبات الكلية ألداء دور املكتبة املركزية لكل ختصص. 
 األضعف من حيث البنية وذاا ميكن ارجاعه إىل تغيري اجملال املكاين 2 عة سننيينةتعترب مكتبات جام،

 .للمكتبات،وخلق مكتبات لكليات مل تكن موجودة أساسا

(غير موجودة)المكتبة المركزية   

كلية التكنولوجيات مكتبة  
الحديثة للمعلومات 

 واالتصال
مكتبة كلية علم النفس  مكتبة كلية العلوم االقتصادية

 والتربية
مكتبة كلية العلوم االنسانية 

 واالجتماعية

 مكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق

 مكتبة معهد العلوم الرياضية

(غير موجودة)المكتبة المركزية   

مكتبة علوم 
طور )اإلعالم 

(االنشاء  
الطبكلية مكتبة    

طور )مكتبة الفنون 
  (االنشاء

 
هندسة مكتبة 

طور ) الطرائق 
 (االنشاء

 

الهندسة مكتبة 
 المعمارية

مكتبة العلوم 
 السياسية

 طور االنشاء

(االنشاءطور )ضري تسيير التقنيات الحمكتبة معهد   
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 :أقسام مكتبات جامعات قسنطينة 5-2-2

 :سيتم حصر األسنام املتواجدة عرب املكتبات،وذاا حنب توزي  البياسة الفنية على املكتبات

  %النسبة العدد المكتباتأقسام 
 %21 11 سنم االستناء

 %32 81 سنم املعاجلة الفنية
 %00 11 االرشاد سنم التوجيه و
 %21 11 القنم اإلداري

 %02 19 خلية اإلعالم اآليل
 %100 99 المجموع الكلي
 .يبني نوع األسنام مبكتبات جامعات سننيينة:-20  -جدول رقم 

يتضح أن أسنام املكتبات اجلامعية هلا ثالث اجتاذات فقط،حيث جند ذناك سنم االستناء ،91 حنب اجلدول رسم
،يف حني جند أن أغلب املكتبات تقوم بالعمل الفين وذاا ما %91والقنم اإلداري متوفر بنفس الننبة اليت بلغت 

تبدأ منه دورة النلنلة  بأعلى ننبة من سنم االستناء الايتايل يأيت ذاا القنم ال،وب%21أكد من خالل ننبة 
 .الوثائقية،وذاا رمبا ميكن ارجاعه أن ذناك جمموعة من املكتبات مرتبية باملكتبة املركزية على منتوى عملية االستناء

أي أن ذاا القنم ،%1كما أننا نالحظ سلة عدد املكتبات اليت تتوفر على خلية إعالم آيل واليت مل تتجاوز ننبة 
مبكتبتني ورمبا ذاا ما سيكون له أثر على تفعيل التقنيات احلديثة باملكتبات،يف حني جند أنه وال غري متوفر إال 

مكتبة تتوفر على سنم التوجيه و االرشاد،وذاا أكيد سيجعل من املكتبات عاملا غريبا على املنتفيدين بكافة 
 :منتوى كل مكتبة ومن خالل الشكل البياين املوايل،سيتم توضيح توفر األسنام على.األطوار

 

0 
0.2 
0.4 
0.6 
0.8 

1 
1.2 

مكتبة كلية علوم  املكتبة املركزية
 اليبيعة واحلياة

مكتبة كلية 
احلقوق والعلوم 

 النياسية

مكتبة كلية 
 األداب واللغات

مكتبة كلية علوم 
 التكنولوجيا

مكتبة كلية  
اهلندسة املعمارية 

 والتعمري

مكتبة كلية 
 اليب

مكتبة كلية 
العلوم االننانية 
 واالجتماعية

مكتبة كلية 
العلوم 

االستصادية 
والتجارية وعلوم 

 التنيري

مكتبة معهد 
علوم  وتقنيات 
نشاطات البدنية 

 والرياضية

مكتبة معهد 
علوم املكتبات 

 والتوثيق

مكتبة  معهد 
التغاية والتغاي 
والتكنولوجيات 
 الفالحية الغدائية

مكتبة معهد 
 العلوم البييرية

مكتبة  سنم 
 الفيزياء

مكتبة  سنم 
 الكيمياء

مكتبة  سنم 
 الرياضيات

 .يوضح األقسام المتوفرة حسب كل مكتبة:-23  -شكل بياني رقم 

 خلية اإلعالم اآليل

 القنم اإلداري

 سنم التوجيه واالرشاد

 سنم املعاجلة الفنية

 سنم االستناء
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بتاتا،وسد بلغ عددذا  اعدد معترب من املكتبات ال ميتلك أسنام تنجيلميكن ،92 ومن خالل الشكل البياين رسم
الوظائف من جمموع املكتبات،وذاا ميكن ارجاعه رمبا لقلة عدد املكتبيني أو حمدودية  %96أرب  مكتبات ما يشكل ننبة 

الستناء أو املعاجلة عن املكتبات اليت ال تتواجد إال على سنم واحد فقط رمبا يقتصر على عملية االيت تقوم هبا املكتبة،ذاا فضال 
جتدر اإلشارة إىل أنه أثناء توزي  االستمارات مل يتم التماس وجود أسنام او مصاحل متخصصة،حىت أن املكتبات اليت الفنية فقط،

 .مكاتب فقط،ماعدا مبكتبتني فقطتتوفر فعال على األسنام غري مشار إليها وتبقى جمرد 

 :وظائف مكتبات جامعات قسنطينة 5-2-3

تكتنب الوظائف اليت تقوم هبا املكتبات أمهية بالغة،كوهنا تعترب عملية إعداد خلدمات املعلومات بيريقة 
 :منبقة،وفيما يلي عرض ألذم الوظائف اليت تقوم هبا املكتبات

 %النسبة التكرار وظائف المكتبات الجامعية
 ال نعم ال نعم

 %00 %100 11 89 االقتناء
 %22 82 وفق سياسة تنمية مجموعات مكتوبة
 %11 12 سياسة تنمية مجموعات غير مكتوبة

 %11 %55 11 12  الفهرسة 
 %00 11 تقليدية
 %100 12 آلية

 %11 %55 11 12  التصنيف 
 %21 11 تصنيف وفق خطة معيارية
 %11 18 تصنيف خاص بالمكتبة

 %100 %00 89 11 التكشيف
 %100 %00 89 11 االستخالص

 .يبني الوظائف واملعايري املعتمدة مبكتبات جامعات سننيينة:-21  -جدول رقم 

وذو ،%811يتضح أن املكتبات تقوم بوظيفتني فحنب،حيث تقوم بعملية االستناء بننبة ،98رسم حنب اجلدول 

من املنئولني عن املكتبات باعتمادذم على سياسة تنمية جمموعات  %19 أمر طبيعي،إال انه ملا أكدت ننبة
فكانت مكتوبة،متت ميالبتهم هباه النياسة سصد التعرف على املنهجية املعتمدة يف استناء مصادر املعلومات،

تهالكها بأنه وال مكتبة تعتمد سياسة مكتوبة،بل ذناك ميزانية توزع من سبل املكتبة املركزية يتم اس املفاجأة
فقط،وزيادة على ذلك يقومون باستشارة بعض األخصائيني يف كل ختصص ملعرفة املتيلبات حنب املناذج 
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التعليمية واجتاذاهتا احلديثة فحنب،إال أهنا غري موثقة وال توجد بأي مكتبة،باإلضافة إىل تأكيد املنئولني عن 
 تايل عزوفالوب،%69 ن خالل الننبة املعرب عنها بـــــاجتاه املكتبات كلها لعملية الفهرسة اآللية وذاا يتجلى م

من املكتبات  %00خمتلف املكتبات عن عملية الفهرسة التقليدية،إال أن ذاا ال مين  من القول بأن ننبة  وختلي 
اليت ال تقوم بعملية الفهرسة تعترب ننبة معتربة خصوصا يف ظل التيور احلاصل مبجال املكتبات سواء على منتوى 

لتنظيم واملعاجلة الفنية أو التيور التقين،إذ ال يعقل أن تتواجد مكتبات حلد اآلن ال تقوم بعملية الفهرسة،وبالنظر ا
لكون أن خمتلف املكتبات تقوم بعملية الفهرسة األمر الاي يؤدي بكافة املكتبات للقيام بعملية التصنيف ،وذاا 

مكانية التصنيف،يف حني سجلنا أن خمتلف املكتبات تعتمد بالنظر العتمادذم على برجمية سنجاب اليت توفر ا
مكتبة كلية اليب اليت تعتمد نظام التصنيف يف املكتبات على خية تصنيف ديوي العشري يف ذاه العملية،ماعدا 

باإلضافة إىل تنجيل غياب تام لعملية التكشيف واالستخالص على منتوى خمتلف . NLMاليبية 
 .جامعات سننيينة تقتصر على عملية الفهرسة والتصنيف وليس بشكل كلياملكتبات،ومنه فمكتبات 

 :مكتبات جامعات قسنطينةبخدمات المعلومات  5-2-1

بعد التعرف على طبيعة الوظائف اليت تقوم هبا املكتبات اجلامعية،سيتم استعراض خدمات املعلومات املقدمة من 
 :طرفها

 %النسبة تكرارال خدمات المعلومات
 %32 89 اإلعارة الداخلية
 %12 89 اإلعارة اخلارجية
 %02 12 اإلحاطة اجلارية

 %00 11 البث االنتقائي للمعلومات
 %00 11 التوجيه واالرشاد

 %12 11 خدمة االتصال عرب االنرتنيت
 %100 21 المجموع

 .يبني خدمات املعلومات مبكتبات جامعات سننيينة:-22 -جدول رقم
يتضح أن اخلدمة األساسية مبكتبات جامعات سننيينة ضمن العينة املدروسة ترتكز ،99 رسمحنب اجلدول 

واملقدمة من طرف كل ،% 09بشكل أساسي على خدمة االعارة اخلارجية وذاا ما يتأكد من خالل ننبة 
رية ال تقدم إال يف حني جند أن خدمة اإلحاطة اجلا،%29 املكتبات،تليها خدمة اإلعارة الداخلية واليت بلغت ننبة
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يف حني جند أن ذناك سب  مكتبات تتوفر على خدمة االنرتنيت ،%11من طرف ثالث مكتبات ما ميثل ننبة 
يف حني جند أنه وال مكتبة تقدم خدمة البث االنتقائي للمعلومات أو خدمة التوجيه و ،%81وذو ما ميثل ننبة 

املكتبات تكتفي باخلدمات البنيية،واليت ميكن ألي شخص ومن خالل ذاه األرسام ميكن التأكيد بأن .االرشاد
الفكرية،وتقدمي  أن يقدمها،وذنا يظهر غياب املتخصص الاي ال بد أن تظهر مهاراته على منتوى املعاجلة الفنية

 :خدمات من خالهلا،وسيتم توضيح عدد اخلدمات املقدمة باملقارنة م  العدد اإلمجايل للمكتبات عينة الدراسة

 
خالل معرفة ذيكلة مكتبات جامعات سننيينة سواء من خالل حتديد أسنامها،أو الوظائف اليت تقوم من 

هبا،ومنه اخلدمات اليت تقدمها ميكن أن نالحظ ضعف بيئة املكتبات وبعيدا عن أي مؤشر تقين،حيث ال ميكن 
ة،واعتماد العشوائية يف كافة كتبة االرتقاء بدورذا ومهامها يف ظل االبتعاد على تيبيق املعايري الفنيمألي 

لعب دور فعال سواء على منتوى عن  بعيدة كل البعد عن منتوى التقدم والتيور و جيعلهااجملالت،األمر الاي 
 .العملية التعليمية أو على منتوى البحث العلمي

 :الموارد البشرية المتوفرة بمكتبات جامعات قسنطينة 5-3

يف جمال املكتبات،خصوصا أن املكتبات حتتاج إىل إطارات مكونة وعلى معرفة  اأساسي اتعترب املوارد البشرية عنصر 
بكافة معايري العمل مبجال املكتبات،باإلضافة إىل ضرورة توفري إطارات تقدم يد املناعدة للمكتبيني سواء كانوا 

تيرق إىل طبيعة االمكانات سبل ال معاون أو أعوان تقنيني باإلضافة إىل املتخصصني يف جمال اإلعالم اآليل،و
البشرية املتاحة مبكتبات جامعات سننيينة ،سيتم اعادة التاكري أوال مبعييات عينة الدراسة ككل،وسد جاءت  

 :كمايلي
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يوضح عدد الخدمات المقدمة بالمقارنة مع العدد الكلي :- 24 -شكل بياني رقم 
 للمكتبات عينة الدراسة 

 خدمات املعلومات املقدمة

 اجملموع الكلي للمكتبات
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 :عينة الدراسة 5-3-1
 عدد أفراد العينة من املنتفيدين عدد أفراد العينة من املكتبيني 

 11 80 المكتبة المركزية
 96 19 الطبيعة والحياةمكتبة كلية علوم 

 86 10 مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية
 21 10 مكتبة كلية األداب واللغات

 11 11 مكتبة كلية علوم األرض
 01 10 مكتبة كلية علوم التكنولوجيا

 19 10 مكتبة كلية  الهندسة المعمارية والتعمير
 98 11 مكتبة كلية الطب

 81 19 االنسانية واالجتماعيةمكتبة كلية العلوم 
 81 11 وعلوم التربية   مكتبة كلية علم النفس

مكتبة كلية  التكنولوجيات الحديثة 
 للمعلومات مكتبة واالتصال

11 96 

مكتبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية 
 وعلوم التسيير

10 96 

 91 16 مكتبة معهد علوم المكتبات والتوثيق
وتقنيات نشاطات البدنية مكتبة معهد علوم  

 والرياضية
18 10 

مكتبة  معهد التغذية والتغذي والتكنولوجيات 
 الفالحية الغدائية

19 11 

 11 10 مكتبة معهد العلوم البيطرية
 11 18 مكتبة  قسم الفيزياء

 11 18 مكتبة  قسم الكيمياء
 11 18 مكتبة  قسم الرياضيات

 998 91 المجموع
 .عينة الدراسة ككليبني :- 23 -جدول رقم

 .الواردين بالفصل األول 10و  19وسد مت استخراج ذاه املعييات من خالل اجلدول رسم 
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من خالل اجلدول املوايل سيتم حتديد أعداد فئات املكتبيني حنب مصلحة املنتخدمني واإلداريني لكل جامعة و 
 .من اجلامعات الثالث

 3جامعة قسنطينة 2جامعة قسنطينة  1قسنطينة جامعة الرتبة
 %النسبة العدد %النسبة العدد %النسبة العدد

 %01 19 %20 81 %15 86 معاون تقين
 %30 12 %21 89 %23 99 عون تقين

 %20 19 %32 89 %31 29 مناعد مكتبات جامعية
 %13 10 %11 11 %12 81 8ملحق مكتبات جامعية منتوى
 %30 12 %01 19 %01 18 9ملحق مكتبات جامعية منتوى

 %00 11 %01 19 %02 11 حمافظ مكتبات جامعية
 00 11 02 18 %00 11 حمافظ رئيني باملكتبات اجلامعية

 100 21 100 61 %100 20 اجملموع الكلي
 111 اجملموع الكلي للجامعات الثالث

 11 21 51 نسبة كل مكتبة

 .املكتبات حنب كل جامعةيبني عدد املوارد البشرية املتوفرة على منتوى :- 12 -جدول رقم
 على منتوى مكتبات جامعات سننيينة ونأكرب عدد من املكتبيني متواجديتضح أن ،90 حنب اجلدول رسم

مبكتبات جامعة  %92وذاا ميكن ارجاعه إىل أسدمية املكتبات،مث جند ننبة ،%60،حيث بلغت ننبتهم 8
إال أن املالحظة .%81مل يتعدوا ننبة  2 سننيينةيف حني جند أن املكتبيني على منتوى جامعة ،9 سننيينة

األساسية ذو أن املكتبات اجلامعية ال تقوم بتوظيف متخصصني يف جمال اإلعالم اآليل سواء مهندسني أو 
تقنيني،حيث أن املكتبة ال ميكنها التعبري عن احتياجها لتوظيف متخصصني يف ذاا اجملال بل يتم توظيفهم 

 .اجلامعة كباسي التخصصات االخرى وتعيينهم من سبل إدارة

 :  عمال املكتبة حنب رتبهم لكل جامعةيومن خالل الشكل البياين التايل سيتم توضيح توز 
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ومن خالل البياسة الفنية املوزعة على املكتبات عينة الدراسة،فقد مت جتمي  معلومات حول أصناف العمال 

 :هبا،وسد جاءت كمايلي

 الرتبة

معاون مكتبات 
جامعية

عون مكتبات جامعية 
 

مساعد مكتبات
ملحق مكتبات  
ملحق مكتبات  1
محافظ مكتبات 2
محافظ رئيسي 
تقني سامي إعالم آلي 

مهندس إعالم آلي 
 

اإلداريين
المجموع الكلي 

 

 828 21 16 88 18 19 12 20 00 22 81 العدد

أقل من  03 02 12 23 11 01 %النسبة
1 

05 03 11 100 

 .حنب الرتبة مبكتبات جامعات سننيينةيبني توزي  املوارد البشرية :-52   -جدول رقم 
 :ميكن تنجيل النقاط التالية ،96 حنب اجلدول رسم

  من الننبة  %92ارتفاع ننبة املكتبيني برتبة مناعد مكتبات جامعية،حيث بلغت ننبة ذاه الفئة
اليت يقتصر دورذا على أداء الوظائف التقنية اجة املكتبات للموارد البشرية حباإلمجالية،وذاا ميكن تفنريه 
 .واملشاركة يف تقدمي اخلدمات

  وذاا ،%82توفر ننبة معتربة من املوظفني برتبة اإلداريني باملقارنة م  باسي الرتب،حيث بلغت ننبة ذاه الفئة
يف املكتبات،على ميكن ارجاعه إىل النياسة املتبعة من خالل إدارة اجلامعة حيث تقوم بتعيني إداريني للعمل 

جهد كبري،ومنه اثقال كاذل املكتبات،صحيح أن ذناك ننبة معتربة من ذاه  أن أساس أن املكتبة ال حتتاج إىل
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مناعد مكتبات  عون تقين معاون تقين
 جامعية
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 1جامعية منتوى
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 2جامعية منتوى

حمافظ مكتبات 
 جامعية

حمافظ رئيني 
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 يوضح عدد كل فئة من عمال المكتبة لكل جامعة: - 25-شكل بياني رقم 

 1جامعة سننيينة

 2جامعة سننيينة

 3جامعة سننيينة



 االستخدام وواقع المتاحة االمكانيات ظل في: قسنطينة جامعات مكتبات:الخامس الفصل

 

 
251 

العمل اإلداري إال أن ذاه الفئة اليت تقوم فعال بالتنيري اإلداري ال  الفئة على منتوى املكتبة املركزية ألداء
 .هلاه الفئة من الننبة اإلمجالية %21 تتجاوز ننبتها

  عكس ننبة املكتبيني من رتبة ،%81بلغت ننبة املكتبيني من رتبة ملحق مكتبات من املنتوى األول ننبة
وذاا ميكن ارجاعه بنبب حداثة الرتبة،اليت  %19ملحق مكتبات من املنتوى الثاين،حيث مل يتجاوزوا ننبة 

 .د.م.التكوين اجلديد لواملتعلقة بالنظام  9181 مل تنشأ إال من خالل مرسوم سنة
  توفر مكتبات جامعات سننيينة على ننبة معتربة من املكتبيني برتبة عون تقين باملكتبات اجلامعية،حيث

 .د املنتفيدينوذاا بالنظر لتيور األرصدة وأعدا،%81بلغت 
  11 ضعف أعداد املكتبيني من رتبة حمافظ مكتبات جامعية وحمافظ رئيني،حيث مل يتجاوز عددذم 

 . التوظيف املباشر من مكتبيني،وذاا ميكن ارجاعه أن ذاه الرتب تأيت من خالل سنوات اخلربة وليس
  تقين،يف حني جند أن  88توفر عدد معترب من املوظفني برتبة تقين سامي يف اإلعالم اآليل حيث بلغ عددذم

 .16املوظفني من رتبة مهندس دولة يف اإلعالم اآليل مل يتجاوز عددذم 

  :توضيح عدد املوارد البشرية املتوفرة على منتوى املكتبات من خالل الشكل البياين التايل وسيتم

 
 :ميكن استنتاج النقاط التالية من خالل الشكل أعاله

 بالننبة للوظائف واخلدمات املفرتض أن  امنيقي اذو يعترب أمر  ارتفاع عدد املوارد البشرية باملكتبة املركزية،و
 .أعداد املنتفيدين مبختلف منتوياهتم،وحجم تقدمها
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 يوضح عدد الموارد البشرية حسب كل مكتبة :- 26 -شكل بياني رقم 
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  مكتبات الكليات،و حىت يف املوارد البشرية املتوفرة على منتوى مكتبات تباين أعداد املكتبيني املتواجدة بني
 .املعاذد

  على منتوى مكتبات األسنام املتاحةضعف أعداد املوارد البشرية. 

مكتبات جامعات سننيينة ال تعمل وفق سانون أو  إال أننا ما نلتمنه من خالل خمتلف ذاه االحصائيات،أن
 .معيار يف جمال توفري املوارد البشرية اليت جيب ان توائم تيور الرصيد و ارتفاع أعداد املنتفيدين

 :المؤهالت العلمية للموارد البشرية 5-3-2

قنم حنب نشرية للمكتبة تحنب أفراد العينة،و املعلومات احملصل عليها من طرف إدارة كل مكتبة،فإن املوارد الب
 :التخصصات التالية

 %النسبة العدد تخصصال
 %35 98 المعلومات اختصاص مكتبات و

 %01 89 اختصاص اعالم آلي
 %55 20 التخصصات األخرى

 %100 818 المجموع الكلي
 .يبني توزي  املوارد البشرية حنب التخصصات مبكتبات جامعات سننيينة:- 52  -جدول رقم 

املتخصصني يف جمال املكتبات حيث بلغت   املوظفني الغري،ميكن مالحظة ارتفاع ننبة ،99 اجلدول رسموحنب 
،واليت تشمل فئة اإلداريني ومعاون وعون تقين باملكتبات اجلامعية،أما ننبة املكتبيني من رتبة مناعد %66ننبة 

 .%29مكتبات حىت رتبة حمافظ رئيني باملكتبات اجلامعية،فهي مل تتجاوز ننبة 

 :وحنب أفراد العينة،فإن الشهادات العلمية احملصل عليها من سبلهم جاءت كما يبينه الشكل التايل

 

شهادة الديبلوم العايل 
 للمكتبيني

DEUA أخرى ماسرت نظام جديد لينانس نظام جديد لينانس نظام سدمي 

 يوضح الشهادات العلمية المحصل عليها من قبل أفراد العينة :- 27 -شكل بياني رقم 
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ميكن مالحظة ارتفاع أفراد العينة احلاصلني على الشهادة التيبيقية يف جمال ،91البياين رسم وحنب الشكل 
ينانس د العينة،مث تليها شهادة لافرد،وذو ما ميثل أكثر من نصف أفر  26املكتبات،حيث بلغ عددذم اكثر من 

املكتبيني بشهادة الدبلوم العايل للمكتبيني،وذاا فرد،كما أننا نالحظ بداية زوال  82نظام سدمي الاين بلغ عددذم 
،كما أننا عهدميكن تفنريه بإحالتهم على التقاعد أو تيوير تكوينهم وممارسة وظيفة التدريس على منتوى امل

نلمس سلة عدد األفراد احلاصلني على شهادة لينانس نظام جديد،يف حني نالحظ وجود عدد معترب من األفراد 
ادة ماسرت نظام جديد،يف حني نالحظ وجود أفراد من العينة حاصلني على رتبة ملحق وحمافظ احلاصلني على شه

 .حصوله على التكوين يف أسنام املكتبات واملعلومات بل من خالل فرص التأذيل العمليمكتبات جامعية دون 

 :الخبرة المهنية للموارد البشرية 5-3-3

املؤسنة،وحنب أفراد العينة فإن خربة املكتبيني جبامعات سننيينة جاءت  تلعب اخلربة دورا كبريا يف معرفة واس  
 :كمايلي

 %النسبة العدد عدد السنوات
 55 21 سنوات 81من سنة إىل 

    20 80 سنوات 91سنوات إىل  81من 
 12 11 سنوات 21سنوات إىل  91من 
 12  11  سنوات 26سنوات إىل  21من 

 100 91 المجموع الكلي
 .يبني توزي  املوارد البشرية حنب عدد سنوات العمل مبكتبات جامعات سننيينة:- 12  -جدول رقم 

مل يتجاوزا خربة عشر سنوات عمل  ميكن مالحظة ارتفاع ننبة أفراد العينة الاين،91رسم من خالل اجلدول 
وذاا ما يؤكد حداثة اخلربة املهنية ألفراد العينة،يف حني جند أن ،%69 بــــ املقدرة ننبةال باملكتبة،وذاا من خالل

األفراد الاين ميتلكون خربة عمل باملكتبة من عشرين  أما،%91أفراد العينة من متوسيي اخلربة مل يتجاوزوا ننبة 
املقدرة  القصوىفراد العينة من اخلربة أل نفس األمر بالننبة،%89إىل سرابة ثالثني سنة مل يتجاوزوا ننبة سنة

و من خالل ذاه النتائج  ميكن افرتاض أن افراد العينة ميتلكون .%89مل يتجاوزا ننبة  سنة وأكثربـــثالثني 
مهارات على اسل متوسية سواء يف اجملال التقين أو الفين للمكتبات يف ظل البيئة الرسمية،باإلضافة إىل سابليتهم 

 . لتكوين وتقبل اكتناب مهارات متجددة
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 الرصيد الوثائقي بمكتبات جامعات قسنطينة 6-0
صيد الوثائقي على منتوى املكتبات ذو التعرف على اجتاه املكتبات الستناء ارصدة اهلدف من رصد ننبة الر ان 

رسمية حنب نوع مصادر املعلومات،ومقارنتها فيما بعد م  احتياجات واستخدامات املنتفيدين،وليس اهلدف 
الناحية الكمية و أعداد املنتفيدين و اسرارذا وفق املعايري املعمول هبا يف ميدان املكتبات ذو موزاهتا من 

مكتبات منها،وذاا  81عينة الدراسة،مل تقم باإلجابة إال  89وجتدر اإلشارة أنه من جمموع املكتبات اجلامعية،
اره عدم اجلدية يف ملء االستبيان ميكن ارجاعه لعدم وجود احصائيات حول رصيد املكتبة،ذلك أنه ال ميكن اعتب

 :وسد جاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل ذلك ألهنم أعيوا احصائيات عن املكتبة،
 قواعد البيانات االقراص المضغوطة الدوريات موسوعات/ قواميس  كتب 

 غير معروف 00 12 150 1002 مكتبة كلية علوم الطبيعة والحياة

 غير معروف 00 221 غير معروف 12113 السياسيةو العلوم مكتبة الحقوق 

 غير معروف 00 200 111 1210 مكتبة التكنولوجيا
 غير معروف 00 01 110 1100 مكتبة  معهد التغذية 

 غير معروف 00 13 55 3355 الفيزياء مكتبة
 غير معروف 00 120 00 2511 مكتبة  الكيمياء

 01 50 311 51 2315 مكتبة الطب
 غير معروف 00 112 111 1253 المكتبات مكتبة علم

 غير معروف 00 00 00 1252 مكتبة العلوم الرياضية
 غير معروف غير معروف غير معروف 11 15521 مكتبة الهندسة

 01 50 220 1022 51520 المجموع الكلي
 .الدراسةطبيعة الرصيد املتوفر على منتوى مكتبات جامعات سننيينة عينة يبني :- 22  -جدول رقم 

 :احصائيات حول األرصدة الوثائقية باملكتبة ميكن مالحظة مايليالاي يوضح ،91 حنب اجلدول رسم
 اعتماد الكتب كمصدر معلومات أول على اختالف ختصص كل مكتبة. 
  تباين اعتماد املراج  يف املكتبات،حيث نالحظ ارتفاع عدد القواميس على منتوى جمموعة من املكتبات على

 .ي املكتبات اليت تكاد تنعدم فيها القواميس واملوسوعاتعكس باس
  خصوصا لدى التخصصات التقنية،يف حني  ضعف رصيد املكتبات من حيث عدد الدوريات،حيث أهنا ترتف

جند أهنا تتواجد بأعداد ضئيلة جدا خصوصا على منتوى ختصص علوم اليبيعة واحلياة،ختصص التغاية 
جد سريعة إال أهنا تعتمد الكتب كشكل التخصصات اليت تتنم بوترية تيور  والتغاي اين جند أن ذاه
 .أساسي يف تنمية جمموعاهتا
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  انعدام االجتاه إىل استناء مصادر معلومات الكرتونية،وذاا ما يتضح من خالل االحصائيات املعرب عنها من سبل
ذاا ما يعكس فكرة انعدام و املكتبات،اين جند مكتبة واحدة عددت رصيدذا يف شكل أسراص مضغوطة،

 .املبادرات إلثراء الرصيد الوثائقي للمكتبات يف الشكل الرسمي
  األمر املاذل يف ذاه النتائج ذو انعدام معرفة املكتبيني بعدد سواعد البيانات املوفرة من سبل النظام الوطين

لعلمية وعلى املنتوى لتوثيق على اخلط،فرغم أنه حيتوي على ارصدة جد سيمة و حمينة من الناحية ال
العاملي،وذنا ميكن أن نلتمس أن املكتبات ال متتلك اجتاه أو رغبة الستناء مصادر املعلومات الرسمية وال حىت 
تثمني ما يتاح هلا من سبل ذاه البوابة،وذاا رمبا سينعكس على استخدامها من طرف املنتفيدين يف ظل انعدام 

 . اذيك عن عدم املعرفة هبا أساساالتوعية والتوجيه من طرف املكتبيني،ن
:ومن خالل الشكل البياين املوايل سيتم توضيح طبيعة الرصيد حنب اللغة لكل مكتبة

 
رغم أن أحدث  و مبالحظة الشكل البياين،جند أن الرصيد على منتوى املكتبات باللغة اإلجنليزية ضعيف جدا

،يف حني جند ارتفاع الرصيد باللغة باللغة االجنليزية البحوث خصوصا على منتوى التخصصات العلمية والتقنية
شبه منعدمة مثل ختصص  أحياناالفرننية والاي يتجاوز يف العديد من التخصصات اللغة العربية،اليت تكون 

 .اليب،الكيمياء وغريذا

 :واقع استخدام مكتبات جامعات قسنطينة 5-5

ملتاحة لكل مكتبة ،سيتم استعراض رؤية املكتبيني واملنتفيدين بعد استعراض البنية التحتية للمكتبة واإلمكانيات ا
 :يف املكتبات
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 مكتبة كلية الطب مكتبة الكيمياء مكتبة الفيزياء مكتبة  الهندسة مكتبة معهد التقنيات الرياضية مكتبة معهد علم المكتبات مكتبة معهد التعذية مكتبة كلية علوم التكنولوجيا مكتبة كلية الحقوق مكتبة كلية علوم الطبيعة والحياة

 .يوضح طبيعة الرصيد حسب اللغة لكل مكتبة: -28 -شكل بياني رقم 

 االجنليزية

 الفرننية 

 العربية
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 :رؤية المكتبيين 5-5-1

،خصوصا من خالل جمموعة من التناؤالت،سيتم حماولة ضبط آراء املكتبيني يف الواس  املعاش باملكتبات اجلامعية
يف ظل التغريات على منتوى  اهلياكل اجلامعية،اليت تؤثر سواء بشكل اجيايب أو سليب على املكتبات،وسيتم يف 
بداية األمر رصد آراء املكتبيني حول واس  املكتبات باملقارنة م  التيورات احلاصلة يف ميدان املكتبات واملعلومات 

 :والتقينأسواء يف اجملال الفين 

 حنب معرفتك وخربتك مبجال املكتبات،ذل ترى بأن املكتبة توائم التيورات احلاصلة يف امليدان؟:01السؤال 
 %النسبة التكرارات االجابات 

 %21 81 نعم مساعد مكتبات جامعية
 %11 96 ال

 %811 26 المجموع   
 %12 10 نعم ملحق مكتبات جامعية مستوى أول

 %22 81 ال
 %811 99 المجموع

 %00 11 نعم مكتبات جامعية مستوى ثانيملحق 
 %100 19 ال

 %811 19 المجموع
 %00 11 نعم محافظ مكتبات جامعية

 %100 11 ال
 %811 11 المجموع

 %00 11 نعم محافظ رئيسي بالمكتبات الجامعية
 %100 18 ال

 %811 18 المجموع
 %21 11 نعم المجموع الكلي

 %11 51 ال
 %100 52 المجموع

 .لتيورات احلاصلةليبني آراء املكتبيني من أفراد العينة حول مواكبة املكتبات :-12 -جدول رقم 
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،الاي حاولنا من خالله استقصاء آراء املكتبيني حول منتوى املكتبة يف التيور باملقارنة 92 اجلدول رسم حنب
اإلدارة العلمية،معايري املعاجلة الفنية،باإلضافة م  التيورات احلاصلة يف اجملال،ويشمل ذاا التيور كل من أساليب 

إىل التيور التكنولوجي،وذاا الرأي يكون حنب املكتنبات مبرحلة التكوين األساسي والتكوين املنتمر،واخلربة يف 
 :العمل،و ميكن وض  املالحظات التالية بعد تبويب النتائج

  وائم التيورات احلاصلة يف جمال املكتباتمن أفراد العينة على أن املكتبات ال ت  %12أكدت ننبة. 
 جند  نامكتبات جامعية،إال أن تباين اآلراء على منتوى بعد الرتب،خصوصا أفراد العينة برتبة مناعد وملحق

 .يف الرأي على منتوى باسي الرتب ااتفاس
  أكد أفراد العينة من رتبة مناعد مكتبات جامعية على أن املكتبات بعيدة عن التيورات احلاصلة بامليدان

 .أكدت عكس ذلك %92،يف حني جند أن ننبة %18بننبة 
  أكد أفراد العينة من رتبة ملحق مكتبات جامعية على أن املكتبات ال تتواءم والتيورات احلاصلة بامليدان بننبة

 .لتيورات احلاصلةللرأي مبوائمة املكتبات  %81ذذبت ننبة  ،يف حني19%
  أجزم أفراد العينة برتبة ملحق مكتبات جامعية منتوى ثاين،و رتبة حمافظ و حمافظ رئيني باملكتبات اجلامعية

 .%811بأن املكتبات ال تتوافق أبدا والتيورات احلاصلة وذاا بننبة 

من رتبة مناعد مكتبات جامعية وملحق مكتبات جامعية ليس لديهم ميكن تفنري ذاه النتائج بأن املكتبيني 
اخلربة واملعرفة الكافية مبجال املكتبات،خصوصا يف حالة استصار دورذم على اجلانب الفين فقط،يف حني جند أن 

التنيري املكتبيني من رتبة حمافظ وحمافظ رئيني لديهم اخلربة باجملال أكثر وذاا بالنظر لعدم استصار دورذم على 
الفين بل حىت التنيري اإلداري،ومعرفتهم بالتيورات احلاصلة على منتوى مكتبات جامعية عاملية،وذاا من خالل 

 .دورات التكوين املنتفاد منها أو االطالع الشخصي

 :فراد العينة حنب الرتبةأل االمجايل رأيالومن خالل الشكل البياين التايل سيتم توضيح 
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لآلراء حىت على منتوى املكتبة الواحدة،ومن خالل الشكل البياين التايل  انتائج الحظنا تباينومن خالل تبويب ال

 :سيتم توضيح آراء أفراد العينة حنب كل مكتبة

 
مكتبات جاءت آرائها بننب متناوية،أي  أرب ميكن مالحظة أن ذناك ،21 ومن خالل الشكل البياين رسم

 كتباتامل إىل باإلضافة،%811مكتبات سد اتفقت بالرأي بننبة  ستةلكل خيار،يف حني جند أن ذناك  61%
 سجلنا من خالهلا رأي مكتيب واحد مثل مكتبة سنم الفيزياء والكيمياء،يف حني جند مكتبتني األربعة األخرى واليت

 .فقط حصل فيها تباين وليس بشكل كبري

لتيورات لنة الاين أكدوا بعدم موائمة املكتبات نؤال األول،حاولنا حصر أفراد العيلومن خالل النؤال التاب  ل
 :احلاصلة،ملعرفة مواطن النقص حنب آرائهم

 

ملحق مكتبات جامعية  مناعد مكتبات جامعية
 1منتوى

ملحق مكتبات جامعية 
 2منتوى

حمافظ رئيني باملكتبات  حمافظ مكتبات جامعية
 اجلامعية

 يوضح آراء أفراد العينة حسب الرتبة:- 29 -شكل بياني رقم 
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 .يوضح آراء افراد العينة حسب كل مكتبة:- 30-شكل بياني رقم 

 نعم ال
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 إلى ما يعود السبب في ذلك؟في حالة االجابة بــــ ال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %01 17 ضعف جمموعات املكتبة
 %11 28 سلة عدد املكتبيني باملقارنة م  عدد املنتفيدين

 %21 48 الوسائل واألدوات التكنولوجيةنقص تفعيل 
 %21 41 التجهيزات

 %01 18 ضعف خدمات املعلومات
 %13 25 ضعف مهارات املكتبني وعدم رسكلتهم

 %15 29 ضعف التنظيم اإلداري
 %100 115 المجموع الكلي

 .احلاصلة باجملاليبني آراء املكتبيني حول أسباب تأخر املكتبات عن مواكبة التيورات :-30 -جدول رقم 

أن املكتبيني لديهم تقارب يف الرؤية حول النقائص اليت تعاين منها يتضح ،21 من خالل اجلدول رسم
مث يأيت ،%90املكتبات،حيث جند أن نقص تفعيل الوسائل واألدوات التكنولوجية جاءت بأكرب ننبة بلغت 

وذاا وكأنه تأكيد على أن االشكال األساسي الاي يواجه املكتبات ذو ضعف  %98اشكال التجهيزات بننبة 
البنية التكنولوجية،وحىت أن املتوفر منها ذو غري موظف بشكل فعال،مث يأيت اشكال التنظيم اإلداري بننبة 

و الكلية أو ،ورمبا ذاا يرج  إىل أن زمام ادارة املكتبة ال يكون من سبل املكتبيني بل من إدارة اجلامعة أ86%
مث املعهد،األمر الاي جيعل املكتبة مرذونة بقرارات إدارية ومن طرف أشخاص ليس لديهم اخلربة يف جمال العمل،

اشكالية سلة عدد املكتبيني باملقارنة م  عدد املنتفيدين،وذو ما جيعل املكتبة تكتفي بالوظائف  %80بننبة 
متيلبات املنتفيدين،باإلضافة إىل ضعف مهارات املكتبيني وذلك  واخلدمات األولية،وعدم سدرهتا على جماهبة كافة

،ما جيعل املكتبيني غري سادرين على دمج التقنيات احلديثة باملكتبات،وذاا رمبا يرج  ايضا إىل افتقار %82بننبة 
علومات املكتبات يف حد ذاهتا للتقنيات احلديثة،يف حني جند أن املكتبيني أكدوا بننبة ضعيفة حول خدمات امل

وميكن ،%0،ونفس األمر بالننبة جلانب رصيد املكتبة الاي مل يتجاوز ننبة %2باملكتبات اليت مل تتجاوز ننبة 
ساموا بربط خمتلف أسباب تأخر املكتبات عن ركب التيور بضعف التجهيزات تفنري ذاه النتائج أن املكتبيني 

ال حتتاج إىل التقنيات والوسائل،إال انه يف الواس  ذناك والوسائل،يف حني أهنم ساموا بنفي خمتلف األسباب اليت 
ضعف مرتبط خبدمات املعلومات،ورصيد كل مكتبة،وعدم اتباع املعايري يف أداء الوظائف،والاي سيتم تأكيده او 

 .نفيه من خالل آراء املنتفيدين
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 :نب كل مكتبةومن خالل الشكل البياين التايل،سيتم توضيح آراء املكتبيني يف أسباب التأخر ح

 
 .،ميكن أن نالحظ تقارب اآلراء بني املكتبيني،وحىت بني املكتبات28 حنب الشكل البياين رسم

بعد التعرف على آراء املكتبيني يف تيور املكتبات،وحتديد أذم األسباب اليت حالت دون تيورذا،يتم االنتقال إىل 
 :وخدماهتاحتديد العوائق اليت تواجها املكتبات يف أداء وظائفها 

 ما نوع العوائق اليت تواجهها املكتبة؟:02السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات
 %31 20 اشكالية ختزين مصادر املعلومات

 %15 86 ضعف امليزانية املخصصة لتنيري املكتبة
 %02 11 عدم كفاية امليزانيات املخصصة للمقتنيات

 %05 16 الورسية عزوف املنتفيدين عن استخدام مصادر املعلومات
 %31 28 عدم فعالية أدوات البحث املتاحة

 %100 29 المجموع الكلي
 .يبني آراء املكتبيني حول العوائق اليت تواجه املكتبات:-13 -جدول رقم 

يتضح أن ذناك اجتاه واحد للعوائق اليت تواجه املكتبات،حيث أكد أفراد العينة أن ،28 حنب اجلدول رسم
وذاا ،%21االشكال الاي يواجه املكتبات ذو اشكالية ختزين مصادر املعلومات من خالل الننبة املعرب عنها 

الية أدوات البحث لتزايد املنتمر ملصادر املعلومات،ذاا التزايد أدى إىل خلق اشكال آخر ذو عدم فعلبالنظر 
وذاا بالنظر الستصار أدوات ،%20املتوفرة على منتوى املكتبات،حيث عرب عن ذاا االشكال بننبة 

املعاجلة،وتوفري أدوات البحث يف شكل تقليدي فحنب،حىت أن الفهرس احملنب غري متوفر بكافة املكتبات،كما 
وذاا رمبا ما يفنر ،%89نيري املكتبات،وذلك بننبة امليزانيات املخصصة لتجند أن أفراد العينة أكدوا على ضعف 
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 يوضح آراء المكتبيين حول أسباب التأخر حسب كل مكتبة:- 31 -شكل بياني رقم 

 سلة عدد املكتبيني باملقارنة م  عدد املنتفيدين

 نقص تفعيل الوسائل واألدوات التكنولوجية

 التجهيزات

 ضعف التنظيم اإلداري

 ضعف خدمات املعلومات

 ضعف خدمات املعلومات

 ضعف جمموعات املكتبة
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ضعف التجهيزات املتوفرة على منتوى املكتبات،إال أننا جند أن ذناك ننبة ضعيفة من أفراد العينة الاين أكدوا 
على ضعف امليزانيات املخصصة للمقتنيات،وذاا رمبا يرج  إىل حالة بعض املكتبات فقط اليت تشهد حلة من 

ين من مصادر املعلومات،إال أننا جند أن احتمالية القصور يف ميزانيتها وعدم سدرهتا على تلبية احتياجات املنتفيد
وذاا ميكن ارجاعه كون أن ،%6عزوف املنتفيدين عن استخدام مصادر املعلومات الورسية مل تتجاوز ننبة 

املكتبات ال هتتم جبانب تقييم استخدام املنتفيدين ملصادر املعلومات،أو أهنا مل تقم أبدا بعملية استيالع آلراء 
 :ومن خالل الشكل البياين التايل سنوضح العوائق املعرب عنها من طرف أفراد العينة حنب كل مكتبة.املنتفيدين

 
الشكل البياين ميكن مالحظة تقارب اآلراء بني أفراد العينة التابعني لنفس املكتبة،إال أنه ميكن  وحنب ما يبينه 

 .ت املتاحة لكل مكتبةتنجيل بعد االختالفات وذاا ميكن ارجاعه إىل طبيعة االمكانيا

معرفة أذم العوائق اليت تواجه املكتبات حنب أفراد العينة،سيتم االجتاه ملعرفة آرائهم حول ظاذرة التشتت بعد 
 :املكاين بني املكتبات اجلامعية،واألثر الاي ختلفه ذاه الظاذرة

 ذل يؤدي التشتت املكاين بني خمتلف املكتبات إىل؟:03السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 11 90 زيادة مصاريف املقتنيات
 31 02 د العمليات الفنيةيعدم توح

 12 81 صعوبة التواصل بني املكتبيني
 23 22 خلق صعوبات يف التنظيم واإلدارة

 11 91 احلد من تيور املكتبة
 100 800 المجموع الكلي

 .تاملكاين احلاصل بني املكتبايبني آراء املكتبيني حول أثر التشتت :-23 -جدول رقم 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 

 .يوضح طبيعة العوائق التي تواجه كل مكتبة:- 32 -الشكل البياني رقم 

 عدم فعالية أدوات البحث املتاحة

 عزوف املنتفيدين عن استخدام مصادر املعلومات الورسية

 عدم كفاية امليزانيات املخصصة للمقتنيات

 ضعف امليزانية املخصصة لتنيري املكتبة

 اشكالية ختزين مصادر املعلومات
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ىل املكتبات اجلامعية من خالل التشتت إ،بأن أكرب أثر ميكن أن يعود 29 أكد أفراد العينة من خالل اجلدول رسم
خصوصا يف ظل غياب شبكة عمل  %20د العمليات الفنية،وذلك بننبة ياملكاين فيما بينها يتمثل يف عدم توح
ل ومعايري العمل الفنية،باإلضافة إىل أن ذاا التشتت املكاين يؤدي إىل خلق مجاعية،تضمن توحيد اجراءات العم

تنيري وذاا يرج  رمبا إىل صعوبة يف اختاذ القرارات،وارتباط ال %92صعوبات يف التنظيم واإلدارة،وذلك بننبة 
بأن ذاا التشتت يؤدي إىل زيادة مصاريف املقتنيات،وذاا حىت تتمكن %81بإدارة مركزية،يف حني أكدت ننبة 

كل مكتبة من توفري رصيد من املعلومات يليب احتياجات املنتفيدين سواء من حيث التغيية العددية أو 
املوضوعية،وذاا رمبا يرج  إىل كون كل مكتبة كلية أو معهد أو سنم حتولت ألن تلعب دور املكتبة املركزية لكل 
ختصص،يف حني أن ذاا النوع من املكتبات املفروض أهنا حتاول تلبية احتياجات املنتفيدين من درجة الدراسات 

أنه ميكن أن يكون له أثر على تيور املكتبة،خصوصا أنه كل  %80العليا فقط،يف حني أكد أفراد العينة بننبة 
اسبة والتحكم يف خمتلف املكتبات،يف حني جند أن مكتبة ستعمل بيريقة منفردة وعشوائية،باإلضافة إىل صعوبة املر 

 .%89تجاوز ننبة يتأثري التباعد بني املكتبات من خالل خلق صعوبات يف التواصل بني املكتبيني مل 

تبقى ذاه اآلراء تتباين حنب طبيعة املكتبة والتبعية اخلاصة هبا،إذ ال يعقل أن تتأثر مكتبة مركزية بنفس درجة 
 :تبة معهد،وسيتم توضيح ذاا التباين من خالل الشكل البياين التايلمكتبة كلية أو مك

 
يعترب التقنيم اجلديد الاي عرفته جامعة منتوري سننيينة إىل ثالث جامعات من التغريات اهلامة مبحيط املكتبات 

 :اجلامعية،وذو أمر ينتحق رصد آراء املكتبيني بشأنه،وحتديد اجيابياته وسلبياته من وجهة نظرذم
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 يوضح تأثير التشتت المكاني بين المكتبات حسب كل مكتبة:- 33 -شكل بياني رقم 

 احلد من تيور املكتبة

 خلق صعوبات يف التنظيم واإلدارة

 صعوبة التواصل بني املكتبيني

 عدم توحد العمليات الفنية

 زيادة مصاريف املقتنيات
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 ،ذل ميكن اعتبار ذلك بالننبة للمكتبات؟من خالل التقنيم الاي عرفته اجلامعة إىل ثالث جامعات:01السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %31 96 ااجيابي اأمر 
 %25 81 يؤثر لكن ليس بشكل كبري اأمر 
 %31 96 ال يغري حالة املكتبة اأمر 
 %00 11 متاما اسلبي اأمر 

 %100 91 الكلي المجموع
 .حول التقنيم الاي عرفته اجلامعة بالننبة للمكتبات املكتبينييبني آراء :- 33  -جدول رقم 

ميكن أن نلتمس تقارب رؤية املكتبيني،حيث أكد أفراد العينة بشكل امجايل بأن ،22رسم  من خالل اجلدول
بني انقنام اجلامعات ذو أمر اجيايب و أمر ال انقنام اجلامعات لن يكون له أثر سليب ،إال أن آرائهم انقنمت 

األخرى أكدت بأن ذاا االنقنام  %99يف حني جند أن ،%21يغري من حالة املكتبة،وذاا من خالل ننبة 
 .يؤثر ولكن بشكل سليب،وذاا ممكن من ناحية تبعية كل مكتبة

 :خالل الشكل البياين التايل وسيتم توضيح رؤية أفراد العينة حنب كل مكتبة،من

 
د آراء املكتبيني على منتوى املكتبة الواحد،ماعدا ي،ميكن التماس عدم توح20 ومن خالل الشكل البياين رسم

لمكتبتني فقط،ومن خالل اجلدول املوايل سيتم رصد األمور االجيابية اليت سترتتب عن تقنيم اجلامعات لبالننبة 
 :حنب آراء أفراد العينة
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 .يبين آراء المكتبيين حول التقسيم الجامعي حسب كل مكتبة:- 34 -شكل رقم 

 أمر ال يغير حالة المكتبة

 أمر يؤثر لكن ليس بشكل كبير

 أمر ايجابي
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 ماهي االمور االيجابية التي يمكن أن يعود بها هذا التقسيم على المكتبات الجامعية؟
 %النسبة التكرار اإلجابات
 %32 61 حتقيق االستقاللية لكل مكتبة

 %21 29 زيادة املخصصات املالية للمكتبة
 %12 92 رسم منار حمدد لتيوير املكتبة
 %20 99 امكانية حتقيق اجلودة باخلدمات
 %100 828 المجموع الكلي

 .يبني اجلوانب االجيابية لتقنيم اجلامعات على املكتبات اجلامعية من وجهة نظر املكتبيني:-13 -جدول رقم 

 :،الاي يوضح آراء أفراد العينة من حيث اجيابيات تقنيم اجلامعات واليت وردت كمايلي20 حنب اجلدول رسم

  وذاا %21وذاا بننبة  أكثر من ناحية حتقيق استقاللية كل مكتبةالتقنيم اجلامعي سيكون له أثر اجيايب،
 .التشتت املكاين بني املكتبات يف اختاذ القرارات والقضاء على ممكن من حيث القضاء على التبعية املركزية

  على أن تقنيم اجلامعات سيكون له دور اجيايب يف حتقيق اجلودة ،%91عرب أفراد العينة بننبة
 .بالنظر لتحنن االمكانيات،واخنفاض أعداد املنتفيدين باخلدمات،وذاا

  تقنيم اجلامعات سينجر عنه زيادة يف املخصصات املالية لكل مكتبةمن أفراد العينة على أن  %90عرب. 
 ن رسم منار حمدد الستقاللية يف اختاذ القرارات،ومتقنيم اجلامعات سيؤثر على كل مكتبة من حيث ا

 .%81نبة لتيوير كل مكتبة،وذلك بن

 :ومن خالل الشكل البياين املوايل،سيتم توضيح آراء أفراد العينة بالننبة للعدد االمجايل للمكتبيني
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يوضح أراء أفراد العينة حول ايجابيات تقسيم الجامعات بالمقارنة مع عددهم :-35  -شكل بياني رقم 
 االجمالي 

 آراء أفراد العينة 

 اجملموع الكلي ألفراد العينة
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 :أما بالننبة لألمور النلبية،فقد مت رصد النتائج التالية

 ماهي االمور السلبية التي يمكن أن يعود بها هذا التقسيم على المكتبات الجامعية؟
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %11 01 االجراءات عدم التوحيد بالعمليات و
 %21 98 الزيادة من املصاريف املخصصة للمكتبات

 %30 92 تشتت اخلربات املهنية على خمتلف املكتبات
 %00 11 احلد من امكانية التيوير

 %100 21 المجموع الكلي
 املكتبات اجلامعية من وجهة نظر املكتبينييبني اجلوانب النلبية لتقنيم اجلامعات على :-53-جدول رقم 

ننبة من أفراد العينة بأن تقنيم اجلامعات سيكون له أثر لكن ليس بشكل كبري،فقد عربوا عن  تكما عرب 
 :النلبيات اليت ميكن أن تنجر على ذاا التقنيم فيما يلي

  عدم التوحيد بالعملية و  لتأكيد على ان تقنيم اجلامعات سيؤدي إىللمن أفراد العينة  %02اجتهت ننبة
 .االجراءات الفنية،وذاا بالنظر لعدم مركزية العمل

  املكتبات ستتأثر بتشتت اخلربات املهنية على خمتلف املكتبات،نتيجة  من أفراد العينة أن % 21أكدت ننبة
 .التوزي  اجلديد للمكتبات حنب التقنيم اجلامعيبالتأثر 

  ىل زيادة املخصصات املالية للمكتباتإمن أفراد العينة على أن التقنيم اجلامعي سيؤدي  %98عربت ننبة. 
 يف حني مل يرى وال فرد من أفراد العينة بأن تقنيم اجلامعات سيؤثر على املكتبات من حيث التيوير . 

 .هلمومن خالل الشكل املوايل سيتم توضيح آراء أفراد العينة باملقارنة م  العدد االمجايل 
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يوضح أراء أفراد العينة حول سلبيات تقسيم الجامعات بالمقارنة مع عددهم :- 36 -شكل بياني رقم 
 االجمالي 

 آراء أفراد العينة 
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يف ظل كل ذاه املعييات حاولنا،استقصاء آراء املكتبيني حول احللول املمكنة لتيوير املكتبات،فجاءت آرائهم  
 :كمايلي

 إذا كانت ذناك عوائق تواجهها املكتبة،فيما يكمن احلل؟:05السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %12 99 العمل على تيبيق املعايري مبختلف اجلوانب التنظيمية
 %20 08 تفعيل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال

 %21 02 توفري املكتبيني املتخصصني والعمل على حتيني معارفهم
 %15 22 اعادة النظر يف طرق التنيري والتنظيم

 %10 99 توفري اإلمكانات املالية
 %21 00 توفري التجهيزات

 %100 912 المجموع الكلي
 .للعوائق اليت تواجهها مكتبات جامعات سننيينة احللول املمكنةيبني :- 35  -جدول رقم 

ووردت ،الاي يبني آراء أفراد العينة حول احللول اليت حتتاجها مكتبات جامعات سننيينة،29 حنب اجلدول رسم
 :اجاباهتم كمايلي

 حيث أكدوا  %98تتأثر املكتبات بشكل كبري بوجود مكتبيني متخصصني،وذاا ما عرب عنه أفراد العينة بننبة
  .على ضرورة توفري اخصائيني يف جمال املكتبات،م  ضرورة دعم املكتبة جلانب حتيني معارفهم ومهاراهتم

  عجز على منتوى حنب أراء أفراد العينة،فإن مكتبات جامعات سننيينة ذي تعاين من نقص و
من أفراد العينة على ضرورة التجهيزات املوائمة سواء من حيث النوعية أو %98التجهيزات،لاا فقد عرب 

 .الكمية
  من أفراد العينة عن ضرورة تفعيل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال،وذاا رمبا يرج   %91عربت ننبة

 .التقنيات احلديثة ضمن وظائف وخدمات املكتبةإىل غياب التخييط داخل املكتبات إلدماج 
  أفراد العينة عن ضرورة اجياد حلول يف جمال التنيري والتنظيم،وذاا رمبا ميكن  من  %89كما عربت ننبة

 .ارجاعه جلانب املركزية يف التنيري والقرارات،ومنح كل مكتبة االستقاللية يف التخييط والتنظيم
 يفكروا يف عائد اتباع معايري علمية يف تنظيم املكتبات،حيث مل يتجاوز عدد يف حني جند أن أفراد العينة مل 

 .%89املعايري ننبة  ةاألفراد الاين أكدوا على أمهي
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 املكتبات اجلامعية من نقص يف املوارد املالية،حيث مل تتجاوز ننبة أفراد العينة  ال تعاين حنب أفراد العينة
 .%81الاين عربوا عن حاجة املكتبات لإلمكانات املالية 

ومن خمتلف النقاط النابقة الاكر يتضح أن أفراد العينة يؤكدون على أن عجز مكتبات جامعات سننيينة يرتكز 
 .صة،ونقص التجهيزات على منتوى املكتباتيف نقص املوارد البشرية املتخص

 :ننب أراء أفراد العينة باملقارنة م  العدد االمجايل هلموفيما يلي شكل بياين يوضح 

 
 :رؤية المستفيدين 5-5-2

بعد استقصاء أراء افراد العينة من املكتبيني،وذاا من خالل عملهم باملكتبات،ينتوجب حتديد واس  استخدام 
للمكتبات ومعرفة العوائق اليت تصعب أو حتول دون استخدامهم هلا،وعلى ذاا االساس مت وض  املنتفيدين 

 :جمموعة من االسئلة،واليت جاءت كمايلي

 ذل ترتدد على املكتبة اجلامعية؟:01السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %02 81 دائما
 %51 869 أحيانا

 %01 2 باستمرار
 %11 09 أبدا

 %100 998 الكلي المجموع
 .مدى تردد أفراد العينة على املكتبةيبني :-31 -جدول رقم 
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يوضح أراء أفراد العينة حول الحلول الممكنة بالمقارنة مع عددهم : -37 -شكل بياني رقم
   االجمالي

 احللول املمكنة حنب أفراد العينة

 العدد االمجايل ألفراد العينة
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من أفراد العينة أكدوا أن ترددذم على املكتبة يكون  %92 حنب اجلدول أعاله يتضح أن أكرب ننبة واملقدرة بــــ
بالرتدد على املكتبة اليت ال تقوم %82كما أننا نالحظ أن ذناك ننبة معتربة مقدرة بــ يف بعض األحيان فقط،

أما أفراد العينة الاين يرتددون على املكتبة بشكل ،%11يف حني أن الرتدد بشكل دائم مل يتجاوز ننبة ،أبدا
ومن ذنا ميكن التماس أن أفراد العينة ال يقومون بالرتدد على املكتبة إال وست .%10منتمر فلم تتجاوز ننبتهم 

 .ظهور احلاجة فحنب

 :تقارب طبيعة الرتدد بني املنتفيدين يف خمتلف التخصصاتخالل الشكل البياين التايل سيتم توضيح  ومن

 
 :وبعد حتديد طبيعة تردد افراد العينة على املكتبات،سيتم حتديد وترية ترددذم عليها من خالل اجلدول التايل

 في حالة التردد على المكتبة،ماهي وتيرة ترددك؟
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %00 11 يوميا
 %20 06 أبدا

 %13 92 مرة واحدة يف األسبوع
 %03 11 أكثر من مرتني يف األسبوع

 %50 829 مرة واحدة يف الشهر
 %01 11 أكثر من مرتني يف الشهر

 %100 998 المجموع الكلي
 .يبني وترية تردد أفراد العينة على املكتبة:- 23 -جدول رقم 

 :،فإن وترية تردد أفراد العينة خالل أسبوع أو شهر جاءت كمايلي21 حنب اجلدول رسم
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 يوضح طبيعة تردد المستفيدين حسب كل تخصص:- 38  -شكل بياني رقم 
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 م املنتفيدين الاين يرتددون على املكتبة بشكل يومياانعد. 
  وذاا ما ،%91ارتفاع ننبة املنتفيدين الاين يرتددون على املكتبة بوترية مرة يف الشهر،حيث بلغت ننبتهم

 .يف بعض األحيان فقطيعرب على الفئة اليت تقوم باستخدام املكتبة 
 على املكتبة بوترية أكثر من مرتني يف األسبوع والاين مل يتجاوزوا ننبة ف ننبة املنتفيدين الاين يرتددون ضع

 . %10،وذو نفس األمر من حيث ترددذم بوترية أكثر من مرتني يف الشهر اليت مل تتجاوز ننبة 12%
  على االستبيان،أن وترية ترددذم على املكتبة ذي لينت أكد أكثر من نصف افراد العينة من خالل اجاباهتم

 .منتظمة،حيث أكد بعضهم أهنا خالل سنة ممكن ال تتجاوز مرتني

 :ومن خالل الشكل البياين التايل،سيتم توضيح وترية تردد أفراد العينة حنب كل ختصص

 
اجلامعية،ينتلزم معرفة العوائق أو اد العينة أو استغنائهم عن استعمال املكتبات ومن خالل مالحظة عزوف أفر 

  :الصعوبات اليت أدت إىل ذاه النتيجة،وذو ما سيوضح من خالل اجابات النؤال التايل

 ؟حتول دون استخدامك للمكتبةماذي النقائص اليت : 02السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات
 %02 88 عدم موائمة املوس  املكاين للمكتبة

 %35 819 الرصيد املتوفر على منتوى املكتبة عدم موائمة
 %12 16 ضعف اخلدمات املقدمة من طرف املكتبة

 %21 829 تفضيل استخدام مصادر املعلومات االلكرتونية
 %11 18 أوسات الدراسة أو التدريس عدم موائمة أوسات عمل املكتبة و

 %100 016 المجموع الكلي
 .يبني وترية تردد أفراد العينة على املكتبة:- 13 -جدول رقم 
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 يبين وتيرة تردد أفراد العينة على المكتبة حسب كل تخصص:- 39 -شكل بياني رقم 
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يبني اجلدول أعاله أن أفراد العينة يواجهون أكثر من عائق حيول دون استخدامهم للمكتبة،وميكن توضيح ذلك 
 :من خالل الننب التالية

 أن أفراد العينة ال يتأثرون ببعد أو عدم وضوح موس  املكتبة،حيث أن عدم موائمة  نلتمس من خالل اجلدول
 .%19موس  املكتبة مل يكن سببا أساسيا يف عزوفهم عن استخدام املكتبة،حيث مل تتجاوز ننبة 

  عربت الننبة الكبرية من أفراد العينة عن ضعف الرصيد املتوفر على منتوى املكتبات،وعدم موائماته
عن عدم جدوى الرصيد املتوفر،وذو ما ميكن ارجاعه إىل اعتماد  %29اذاهتم البحثية،حيث عربت ننبة الجت

 .املكتبات سياسة تنمية جمموعات ضعيفة وغري مبنية على أسس علمية
  يعترب  من أفراد العينة عربت عن تفضيلها الستخدام مصادر املعلومات اإللكرتونية،وذو %91جند أن ننبة

 .عائقا يف ظل عدم توفر ذاا النوع من مصادر املعلومات على منتوى املكتبات
  معينة فقط،لاا جند من خالل استعراض خدمات املكتبات اجلامعية الحظنا ضعفها واستصارذا على خدمات

الننبة  ان أفراد العينة من املنتفيدين أكدوا على ضعف اخلدمات املقدمة من طرف املكتبات،وذلك من خالل
 .% 81املعرب عنها واملقدرة بـــــ 

  من أفراد العينة عن عدم مالئمة أوسات عمل املكتبة وأوسات دراستهم أو عملهم،حيث أن %81عربت ننبة
 .املكتبة تعمل يف نفس أوسات الدراسة أو التدريس،ما مينعهم من الرتدد عليها

 :توضيح أراء أفراد العينة باملقارنة م  العدد اإلمجايل هلم ومن خالل الشكل التايل،سيتم

 
 :من خالل اجلدول املوايل سيتم توضيح أغراض استخدام املكتبات اجلامعية،يف ظل ضعف الرتدد عليها
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 .يوضح العوائق التي تواجه أفراد العينة بالمقارنة مع عددهم االجمالي:- 40 -شكل بياني رقم 
 العدد االمجايل ألفراد العينة آراء أفراد العينة



 االستخدام وواقع المتاحة االمكانيات ظل في: قسنطينة جامعات مكتبات:الخامس الفصل

 

 
271 

 ماذي أغراض استخدامك للمكتبة؟:03السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %00 11 إعداد الدروس
 %53 821 إعداد األطروحة

 %21 16 اجناز املقاالت العلمية
 %12 01 إعداد حبوث علمية

 %00 11 أغراض تثقيفية
 %00 11 تفضيل العمل بفضاء املكتبة

 %100 991 المجموع الكلي
 .يبني أغراض استخدام املكتبة حنب أفراد العينة:- 10 -جدول رقم 

على إعداد  استخداماهتم للمكتبات اجلامعيةحنب اجلدول أعاله،ميكن أن نلتمس أن افراد العينة تقتصر 
 %92ال تنتخدم من طرفهم إال بغرض أطروحة التخرج،يف حني أكدت ننبة  %62األطروحة اجلامعية،حيث أن 

وذاا رمبا ميكن ارجاعه إىل ضعف الرصيد كما اجناز مقاالت علمية، ال يشمل ذدفأن استخدامهم للمكتبة  على
،وضعف خدمات املعلومات املقدمة من طرف املكتبة كما ذو معرب عنه 91ذو معرب عنه من خالل اجلدول رسم 

يف حني أن استخدام املكتبة .%81يف حني أن االستخدام إلعداد البحوث العلمية مل يتجاوز ،99يف اجلدول رسم 
وذناك ميكن ،%11ننبة  خيىغراض تثقيفية أو تفضيل العمل بفضاء املكتبة مل يتبغرض إعداد الدروس أو أ

أغراض معينة وحمددة فحنب،ومن خالل الشكل البياين  ضعف استخدام املكتبات اليت تقتصر على استنتاج 
 :سيتم توضيح أغراض استخدام املكتبة باملقارنة م  العدد االمجايل ألفراد العينة
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استخدام املكتبة،جاءت حماولة لرصد طبيعة استخدام أفراد العينة لرصيد املتوفر على منتوى  بعد حتديد أغراض
 :املكتبات،وسد جاءت النتائج كمايلي

 ماذي مصادر املعلومات املتوفرة على منتوى املكتبة األكثر استخداما من طرفك؟:01السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %21 988 الكتب
 %23 991 اجملالت/الدوريات

 %10 818 الرسائل اجلامعية
 %11 886 القواميس

 %12 881 املوسوعات
 %23 922 سواعد البيانات

 %00 11 األسراص املضغوطة
 %100 8116 المجموع الكلي

 .يبني طبيعة استخدام افراد العينة ملصادر املعلومات املتوفرة باملكتبات:- 11 -جدول رقم 

اجلدول أعاله ميكن استخراج املالمح األساسية حول طبيعة استخدام مصادر املعلومات،اليت جاءت  من خالل 
 :كمايلي

  واجملالت،وذاا يرج  حلداثة  من امجايل آراء أفراد العينة عن استخدامها للدوريات %92عربت ننبة
 .املعلومات،وسرعة حتيينها خصوصا على منتوى التخصصات التقنية

 من امجايل آراء أفراد العينة عن اجتاذها الستخدام سواعد البيانات،ورمبا ميكن تفنري ذاا  %92 عربت ننبة
 .االجتاه إىل تفضيل استخدام مصادر املعلومات الرسمية

  من امجايل آراء أفراد العينة عن استخدامها للكتب،خصوصا على منتوى ختصصات  %98عربت ننبة
 .األدبية العلوم االننانية واالجتماعية والعلوم

  ال ينتغىن عنه أثناء  امن امجايل آراء أفراد العينة عن استخدامها للموسوعات كوهنا مصدر  %89عربت ننبة
 .البحث العلمية

  من امجايل آراء أفراد العينة عن استخدامها للقواميس وذي تعترب ننبة جد متقاربة  % 88كما أننا جند ننبة
 .من مصادر املعلومات املرجعية للموسوعات،وذنا تربز امهية ذاا النوع
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  فقط من امجايل آراء أفراد العينة اليت تقوم باستخدام الرسائل اجلامعية،وذاا  %81يف حني جند أن ذناك ننبة
 .االطالع ميكن ان يقتصر على معرفة الدراسات النابقة يف ختصصاهتم البحثية فحنب

 املكتبات،إال أنه مت تنجيل غياب استخدام  بعض رغم تواجد رصيد معترب من االسراص الضوئية على منتوى
ذاا النوع من مصادر املعلومات،يف ظل رغبتهم الستخدام مصادر املعلومات الرسمية،وميكن تفنري ذاه 
الظاذرة حنب مالحظتنا أنه رصيد غري معاجل،كما أنه ال يعار باإلضافة إىل غياب التجهيزات الالزمة 

عبارة عن برجميات عمل تقتصر على بعض  وم يف ذاا الشكل ذ،حىت أن الرصيد املنتخدهلتشغيل
 .التخصصات فحنب مثل ختصص اهلندسة،وعلوم التكنولوجيا  فقط

 :ومن خالل الشكل البياين املوايل سيتم توضيح طبيعة استخدام مصادر املعلومات حنب اللغة

 
 :مايلي ةحنب الشكل البياين أعاله ميكن مالحظ

  املعلومات باللغة العربية جاء بننب أكثر بالننبة ملصادر املعلومات الورسية يف حني جند استخدام مصادر
سواعد بيانات  وجود اخنفاض الننبة على منتوى سواعد البيانات،وذاا يف ظل غياب حىت ال نقول انعدام

 .باللغة العربية
 سية أو اإللكرتونيةعلومات الور ارتفاع استخدام اللغة الفرننية سواء على منتوى مصادر امل. 
  ضعف استخدام مصادر املعلومات باللغة اإلجنليزية ماعدا على منتوى سواعد البيانات،وذي تعترب نتيجة

 .لتغلب اللغة االجنليزية يف ذاا اجملالبديهية بالنظر 

 :و من خالل الشكل البياين املوايل سيتم توضيح طبيعة استخدام مصادر املعلومات حنب كل ختصص
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يوضح طبيعة استخدام مصادر المعلومات حسب اللغة من طرف  :-42 -شكل بياني رقم 
 .المستفيدين 
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 :خالل النؤال املوايل،سيتم رصد اذم اخلدمات املقدمة من طرف املكتبة واملنتغلة من سبل أفراد العينة ومن

 ما ذي أذم اخلدمات املقدمة من طرف املكتبة واملنتفاد منها؟:05السؤال 
 %النسبة التكرار االجابات

 %100 891 البحث وإعارة مصادر املعلومات
 %00 11 احلديثة للمكتبةاملعرفة بكل املقتنيات 

 %00 11 مناعدتك على معرفة كل ما ذو جديد ضمن موضوع حبثك
 %00 11 التكوين على استخدام املكتبة

 %100 891 المجموع الكلي
 .يبني اخلدمات املنتفاد من املكتبات حنب أفراد العينة:- 21 -جدول رقم 

من جمموع االجابات تقتصر على جانب البحث  %811أفراد العينة بننبة  ،جند تأكيد09حنب نتائج اجلدول 
 :وإعارة مصادر املعلومات،يف حني جند أن باسي اخلدمات املتمثلة يف

 اإلحاطة اجلارية. 
 البث االنتقائي للمعلومات. 
 التكوين على استخدام املكتبة. 

 99وذاا يرج  بيبيعة احلال إىل انعدام ذاه اخلدمات وذو تأكيد آخر على نتائج اجلدول رسم يتم استغالهلا،مل 
 :يف حني جند أن ننبة استغالل أفراد العينة للخدمات املكتبية جاءت كمايليحول خدمات املعلومات باملكتبات،
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 .  يوضح طبيعة استخدام مصادر المعلومات حسب كل تخصص:- 43 -شكل بياني رقم 

 سواعد البيانات املوسوعات القواميس الرسائل اجلامعية اجملالت/دوريات  كتب
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من خدمات املعلومات من أفراد العينة مل تنتفد %90من خالل الشكل البياين نلتمس أن ذناك ننبة 

 املكتبات،وذاه النتائج تعكس منتوى اخلدمات املقدمة من طرف املكتبات واملنتعرضة من خالل اجلدول رسمب
22. 

غري معقول يف حني أن أفراد العينة من فئة طلبة الدراسات العليا وال تقدم هلم حىت أدىن  اوميكن اعتباره أمر 
 .تربز ضعف بيئة املكتباتوالبث االنتقائي للمعلومات،وذنا  االحاطة اجلارية:خدمات املعلومات مثل

وبعد حتديد دواف  استخدام املكتبة واخلدمات املنتفاد منها اليت متكن أفراد العينة من الوسوف على النقائص اليت 
 :تعاين منها املكتبات اجلامعية

 أثناء استخدام املكتبة؟ النقائص اليت الحظتهاذي أذم  ما:05السؤال  
 %النسبة التكرار االجابات

 %22 862 عدم تلبية جمموعات املكتبة الحتياجاتك
 %12 899 سلة عدد املكتبيني باملقارنة م  عدد املنتفيدين

 %22 861 سلة عدد مصادر املعلومات
 %15 888 ضعف اخلدمات املقدمة من طرف املكتبة

 %22 861 ةعدم تيبيقها للتكنولوجيات احلديث
 %100 119 الكلي المجموع

 .يبني النقائص اليت تعاين منها املكتبات حنب رؤية أفراد العينة:- 31 -جدول رقم 
الاي يعرب عن آراء أفراد العينة حول النقائص اليت سجلوذا من خالل استخدامهم ،02رسم  من خالل اجلدول

 :للمكتبة نالحظ أن أفراد العينة سجلوا عدة نقائص ويف خمتلف اجلوانب،حيث أكد أفراد العينة على مايلي

76% 

24% 

يوضح نسبة أفراد العينة المستفادة من الخدمات بالمقارنة :- 44 -شكل بياني رقم 
 .مع العدد االجمالي

 ننبة أفراد العينة املنتفادة من اخلدمات

 ننبة أفراد العينة الغري منتفادة
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  ناحية حمتوياهتا من امجايل آراء أفراد العينة أن املكتبة تعاين من ضعف جمموعاهتا سواء من  %99عربت ننبة
 .أو من ناحية الكمية اليت ال تتوافق وأعداد املنتفيدين من املكتبات

  من امجايل آراء أفراد العينة أن املكتبات بعيدة كل البعد عن تيبيق التقنيات  %99كما عربت ننبة
مي يليب احلديثة،حيث أن أغلب املكتبات تفتقر أدوات البحث التكنولوجية،باإلضافة إىل غياب رصيد رس

 .احتياجاهتم
 حيث عربت ننبة عدد املوظفني باملقارنة م  أعداد املنتفيدين يف لوا نقصجكما أننا جند أن أفراد العينة س،

،كما أنه مت تنجيل اأن املوظفني املخصصني لتقدمي اخلدمات يعترب ضعيف من امجايل أراء أفراد العينة 81%
 .املوظفني الاين يفتقرون ألدىن مهارات التعامل م  املنتفيدينآراء أفراد العينة حول ذاه الفئة من 

  من امجايل آراء أفراد العينة سد سجلوا نقائص حول اخلدمات املقدمة من طرف  %89يف حني جند أن
املكتبات،واليت تفتقر ألدىن الشروط،حيث سجلنا على منتوى عدد من التخصصات عدم وجود أدوات 

املكتبيني لتعريفهم بالرصيد،وذاا ما جيعل املكتبة عبارة عن خمزن غري معروف  حبث،أو حىت مناعدة من طرف
 .بالننبة للمنتفيدين

املكتبات،ميكن أن نلتمس صدق ذاه النتائج،ومن  واس  اخلدماتحىت أنه وباملقارنة م  النتائج املتوصل إليها عن 
 :ل ختصصحنب كخالل الشكل البياين املويل سيتم توضيح آراء أفراد العينة 

 
 :ومن خالل كل النتائج النابقة ميكن استنتاج ما يلي

 اجلديدة للجامعات،حيث أن انشيار اجلامعة إىل ثالث مؤسنات  تأثر مكتبات جامعات سننيينة باهليكلة
 .أثر بشكل كبري على ذيكلة خمتلف أنواع املكتبات سواء املركزية أو مكتبات الكليات واملعاذد
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 يبين النقائص المالحظة من طرف المستفيدين حسب كل تخصص:- 45 -شكل بياني رقم

 عدم تيبيقها لتكنولوجيات احلديثة

 ضعف اخلدمات املقدمة من طرف املكتبة

 سلة عدد مصادر املعلومات

 سلة عدد املكتبيني باملقارنة م  عدد املنتفيدين

 عدم تلبية جمموعات املكتبة الحتياجاتك



 االستخدام وواقع المتاحة االمكانيات ظل في: قسنطينة جامعات مكتبات:الخامس الفصل

 

 
277 

  للمكتبات أثناء التفكري يف مشروع الثالث جامعات،وذاا ما أدى إىل سيام كليات ومعاذد عدم اعياء االولوية
 .دون مكتبات خاصة هبا،وال حىت مكتبات مركزية

  على منتوى مكتبات جامعات سننيينة نلتمس عملها يف بيئة جد بعيدة عن املعايري املعمول هبا يف جمال
ات الفنية وحىت اخلدمات،اليت تعترب جد ضعيفة وال ترسى هبا إىل املكتبات،سواء من ناحية الوظائف أو العملي

 .مؤسنة معلومات ميكن أن تتعرف على احتياجاهتا اآلنية أو املنتقبلية
 خصوصا من لتيورات احلاصلةلجامعات سننيينة  أفراد العينة من املكتبيني عن عدم منايرة مكتبات كدأ،

افتقاد املكتبات للقانون األساسي الاي يعمل و املوارد البشرية املؤذلة،الناحية التكنولوجية باإلضافة إىل نقص 
 .على ضبط العديد من جوانب إدارة املكتبات

  أكد أفراد العينة من املكتبيني تأثر مكتبات جامعات سننيينة بالتشتت املكاين احلاصل بينها،باإلضافة أهنم
 .اجلامعات أكدوا على تأثر املكتبات بالتقنيم احلاصل على منتوى

  ضعف تردد املنتفيدين من أفراد العينة على املكتبة،و ذاا يرج  إىل ضعف الرصيد واخلدمات املقدمة من
 .طرف املكتبة

ومن خالل كل ما تقدم ميكن أن نلتمس أن مكتبات جامعات سننيينة ال تعمل وفق تنظيم إداري حمدد 
وظيفية كل فرد،األمر الاي أثر على طبيعة وظائفها املعامل،حيث ال متتلك ذيكال تنظيميا جيعلها حتدد 

وخدماهتا،وجعلها تعمل يف جو بعيد متاما عن املعايري الدولية الفنية اخلاصة باملكتبات،األمر الاي لن يؤذلها 
الحتالل مكانة اسرتاتيجية يف ظل احلرم اجلامعي،وم  تأكيد املكتبيني على أن اعتماد التكنولوجيات احلديثة ذو 

ل املناسب لواس  مكتبات جامعات سننيينة،ورغبة املنتفيدين يف االستفادة من مصادر معلومات رسمية،سيتم احل
االنتقال من خالل الفصل املوايل لتحديد طبيعة التكنولوجيات املعتمدة من طرف املكتبيني واملتاحة 

ل املكتبات الرسمية بعد حتديد رغبتهم للمنتفيدين،وحتديد املهارات سواء بالننبة للمنتفيدين أو املكتبيني يف ظ
 .للعمل واالستفادة من التيورات التكنولوجية،ومنه حتديد أمهية ومنتوى التكوين امليلوب لكلتا العينتني
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 :تمهيد
بعد حتديد الواقع املعاش مبكتبات جامعات قسنطينة،ورصد آراء أفراد العينة سواء من املكتبيني أو املستفيدين من 

مكتبة رقمية يف ظل خالل عملهم أو استفادهتم من هذه املكتبات،يأيت هذا الفصل لدراسة جدوى مشروع 
 :جاهزية مكتبات جامعات قسنطينة،وهذا من خالل حتديد النقاط التالية

 واقع تطبيق تكنولوجيا املعلومات مبكتبات جامعات قسنطينة حسب آراء أفراد العينة. 

 اجلدوى واحلاجة ملشروع مكتبة رقمية حسب آراء أفراد العينة. 

 استعداد املستفيدين س مهارات املكتبيني،واالستعداد ملشروع مكتبة رقمية من خالل قيا. 

 التكوين يف ظل البيئة الرقمية من خالل دراسة الواقع وحاجة أفراد العينة. 

 دراسة جمموعة من املؤشرات اخلاصة بالبنية التحتية التكنولوجية واليت تشمل العديد من اجلوانب. 

 :قسنطينةواقع تطبيق تكنولوجيا المعلومات بمكتبات جامعات  6-1

حىت نتمكن من رصد جاهزية مكتبات جامعات قسنطينة للعمل يف ظل التقنيات الرقمية،استوجب رصد واقع 
تطبيق تكنولوجيا املعلومات هبا،من خالل معرفة آراء املكتبيني من أفراد العينة يف التكنولوجيات املطبقة 

 :قمية املتوفرة باملكتبات،وقد جاءت النتائج كمايليباملكتبات،وآراء املستفيدين من أفراد العينة يف املصادر الر 

 :رؤية المكتبيين 6-1-1

حىت يتم حتديد واقع تطبيق تكنولوجيا املعلومات مبكتبات جامعات قسنطينة،استوجب معرفة آراء املكتبيني حول 
 :مدى اعتمادهم على الوسائل التقنية أثناء تأدية وظائفهم،وقد جاءت النتائج كمايلي

 ما مدى اعتمادكم على التكنولوجيات احلديثة أثناء العمل باملكتبة؟:06السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %00 00 اعتماد كلي
 %75 93 اعتماد جزئي

 %11 41 نادرا
 %11 41 غري مستخدمة متاما

 %100 86 المجموع الكلي
 .التكنولوجيات احلديثة أثناء العمل باملكتبة يبني مدى اعتماد املكتبيني على:- 44 -جدول رقم  
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ميكن أن نالحظ أن املكتبيني من أفراد العينة قاموا بالنفي التام بأن املكتبات تعتمد ،11رقم من خالل اجلدول 
من جمموع أفراد العينة على أن املكتبات  %15على التكنولوجيات احلديثة يف تأدية الوظائف،يف حني أكد نسبة 

من أفراد العينة على أنه من النادر استخدام  %41التقنيات احلديثة بشكل جزئي،إال أنه أكدت نسبة  تعتمد على
من املكتبيني من أفراد العينة على أن التكنولوجيات احلديثة غري  %41نسبة  تالتكنولوجيات احلديثة،كما عب 

 .مستخدمة متاما باملكتبات

وهذا ما د العينة على مستوى نفس املكتبة،راء بني املكتبيني من أفراومن خالل تبويب النتائج الحظنا تقارب اآل
 :سيتم توضيحه من خالل الشكل البياين التايل

 
د نسبة اعتماد املكتبيني على تكنولوجيا املعلومات على مستوى املكتبة،من خالل اجلدول املوايل سيتم يبعد حتد

 :واجتاهات استخدامها،وقد جاءت النتائج كمايليحصر التكنولوجيات املتوفرة على مستوى املكتبة 
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يوضح أراء المكتبيين حول مدى تفعيل التكنولوجيات الحديثة :-  46  -شكل بياني رقم 
 حسب كل مكتبة

 غري مستخدمة متاما

 نادرا

 اعتماد جزئي

 اعتماد كلي
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 من بني أهم جمموعة من التكنولوجيات احلديثة،أذكر التجهيزات املستخدمة وأغراض استخدامها باملكتبة؟:05لسؤال ا
 %النسبة التكرار اغراض االستخدام التكنولوجيات المستخدمة

 %00 00 اإلحاطة الجارية شبكة داخلية 
 %00 00 االنتقائي للمعلوماتالبث 
 %00 00 اإلعارة

 %00 00 المجموع 
 %00 00 االقتناء شبكة انترنيت

 %00 00 مسائلة قواعد البيانات
 %00 00 اإلحاطة الجارية

 %00 00 البث االنتقائي للمعلومات
 %00 00 االتصال بالمستفيدين

 %00 00 المجموع 
 %00 00 للمستفيد رقمنة صفحات الماسحات الضوئية

 %100 01 رقمنة مصادر المعلومات
 %00 00 رقمنة الوثائق اإلدارية

 %00 01 المجموع 
 %44 98 الوصف الفني للمجموعات البرمجيات الوثائقية

 %00 00 التسيير اإلداري للمكتبات
 %11 41 ارجاع المجموعات إعارة و

 %00 00 استخالص
 %00 00 التكشيف
 %75 90 التصنيف

 %100 64 المجموع 
 .يبني أنواع تكنولوجيا املعلومات املستخدمة باملكتبة وأغراض استخدامها:- 74 -جدول رقم 

 :ميكن مالحظة مايليحسب اجلدول أعاله 

 ومنه عدم استخدامها ألي ل املكتبات أو حىت بني املكتبات،انعدام استخدام الشبكات الداخلية داخ
 .غرض
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 شبكة االنرتنيت على مستوى عدد من املكتبات،إال أنه ال يتم استخدامها يف أداء وظائف  رغم توفر
خاصة باملكتبة،حىت أنه ال يتم استغالهلا يف مسائلة قواعد البيانات املتوفرة على مستوى املكتبة وتقدمي 

 .خدمات من خالهلا مثل خدمة اإلحاطة اجلارية،والبث االنتقائي للمعلومات وغريها
 تصار استخدام املاسحات الضوئية على مكتبتني فقط،حيث أن هذه التقنية غري مطبقة يف اق

املكتبات،وسيتم توضيح أغراض استخدامها أكثر من خالل استعراض البنية التحتية التكنولوجية ملكتبات 
 .جامعات قسنطينة

  عبت أغلبية أفراد العينة من املكتبيني عن استخدام البجميات الوثائقية واملنحصرة على استخدام برجمية
من املكتبيني أفراد العينة عن استغالل هذه البجمية بعملية الوصف  %11سنجاب فحسب،إال أنه عبت نسبة 

لية التصنيف ملصادر املعلومات،إال عن استخدامها يف عم %95الفين ملصادر املعلومات،يف حني أكدت نسبة 
جتدر االشارة أن  و،%43أن استغالل البجمية يف تسيري عملية إعارة و ارجاع مصادر املعلومات مل تتجاوز 

استغالهلا يكون على مستوى تسيري عملية البحث على مستوى املكتبات اليت توفر الفهارس اإللكرتونية،إال أنه 
تسيري عملية اإلعارة بأكملها برغم من توفر هذه اخلاصية على مستوى  ىل مستوىإال يتم استغالهلا 

،وحىت من ناحية العمل يف ظل شبكة داخلية فاملكتبات مل تستغل هذه اخلاصية اليت توفرها آخر نسخة البجمية
 .مطورة من برجمية سنجاب

جامعات قسنطينة على ومن خالل تبويب النتائج مت التماس تقارب الواقع املعاش على مستوى مكتبات 
 :اختالفها،وهذا ما ميكن توضيحه أكثر من خالل الشكل البياين التايل
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يوضح تقارب واقع مكتبات جامعات قسنطينة على مستوى تطبيق :-47 -شكل بياني رقم 
 .تكنولوجيا المعلومات

 البجميات الوثائقية

 املاسحات الضوئية

 شبكة انرتنيت

 شبكة داخلية 
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من املكتبيني أفراد العينة الذين أكدوا على أن تطبيق تكنولوجيا املعلومات يكون  %15إال انه ومبقارنة نسبة 
 .حيث أن التكنولوجيات هي تقتصر على تقنيات فحسب اخاطئ ابشكل جزئي،يعتب تقدير 

تبين املكتبات لألدوات  سيتم رصد آراء املكتبيني حول مستوىلتكنولوجيات املستخدمة باملكتبة،بعد حتديد أهم ا
 :وهذا ما ستوضحه نتائج اجلدول التايلالتقنية،

 التكنولوجيات احلديثة باملكتبة؟أال ترى بأن املكتبة بعيدة نوعا ما عن تفعيل :00السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %100 86 نعم
 %00 00 ال

 %100 86 المجموع الكلي
 .آراء املكتبيني حول مدى تفعيل التكنولوجيات احلديثة باملكتبةيبني :- 64 -جدول رقم 

على أن املكتبات بعيدة عن تفعيل يتضح امجاع املكتبيني من أفراد العينة ،18 ل اجلدول رقممن خال
بعد حتديد آراء أفراد العينة من املكتبيني حول مستوى التكنولوجيات احلديثة باملكتبات،وبالنظر هلذا االمجاع و 

تفعيل التكنولوجيات احلديثة باملكتبة،جاء اجلدول املوايل ليوضح أسباب ابتعاد املكتبات عن تفعيل التكنولوجيات 
ن خالل آراء أفراد العينة الذين أكدوا بان املكتبات بعيدة عن تفعيل التقنيات احلديثة،وقد جاءت احلديثة ،وهذا م
 :النتائج كمايلي

 إذا كانت االجابة بنعم فإلى ما يعود ذلك؟
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %17 93 نقص اإلمكانات املالية
 %75 16 عدم توفري الوسائل التكنولوجية بشكل كاف

 %76 18 مهارات املكتبيني يف تفعيل هذه الوسائلضعف 
 %04 01 فعالية األدوات التقليدية

 %100 496 المجموع الكلي
 .يبني اسباب ابتعاد املكتبات عن تفعيل التكنولوجيات احلديثة حسب آراء املكتبيني:- 54 -جدول رقم 

مكتبات جامعات قسنطينة من ناحية تطبيق قد برروا حالة ضعف ،نلتمس أن املكتبيني أعاله من خالل اجلدول
 :الوسائل التكنولوجية لألسباب التالية
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  من امجايل أراء املكتبيني بأن عدم توفري الوسائل التكنولوجية بشكل كاف أثر بشكل كبري  %95عبت نسبة
 .على ضعف تطبيقات التقنيات احلديثة مبكتبات جامعات قسنطينة

  إمجايل آراء أفراد العينة أن السبب الفعلي يف ضعف تطبيق التقنيات احلديثة من  %98يف حني عبت نسبة
باملكتبات يعود إىل ضعف مهارات املكتبيني،كما أن هناك جمموعة من أفراد العينة عبوا عن تأثري ضعف 

 .التكوين القاعدي على مهارات املكتبيني من ناحية حتكمهم باملهارات التقنية
  مجايل أفراد العينة أن سبب ضعف تطبيق التقنيات احلديث يرجع إىل ضعف من إ %99أرجعت نسبة

 .االمكانات املالية املخصصة لتجهيز املكتبات،وهذا رمبا يؤدي فعال إىل ضعف التجهيزات املتوفرة
  عن فعالية األدوات التقليدية %01كما عبت نسبة جد ضعيفة مل تتجاوز. 
  أكدوا على تأثري ضعف التنظيم وطريقة اإلدارة أثرت بشكل كبري يف حني أن هناك جمموعة من املكتبيني

 .على بطء حركية تفعيل التقنيات احلديثة باملكتبات

ميكن جتلي اختالف آراء املكتبيني حىت يف نفس املكتبة وميكن توضيح ذلك أكثر من خالل وحسب النتائج،
 :الشكل البياين التايل

 
 :رؤية المستفيدين 6-1-1

هذا العنصر سيتم حتديد مدى استخدام املستفيدين من أفراد العينة من مصادر املعلومات الرقمية سواء من خالل 
على مستوى املكتبة او خارجها،ومن خالل اجلدول املوايل سيتم حتديد مدى توفري مصادر املعلومات الرقمية من 

 :قبل مكتبات جامعات قسنطينة،وقد جاءت النتائج كمايلي
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يوضح آراء المكتبيين حول أسباب ضعف تطبيق التقنيات الحديثة :- 48  -شكل بياني 
 .حسب كل مكتبة

 فعالية األدوات التقليدية

 ضعف مهارات املكتبيني يف تفعيل هذه الوسائل

 عدم توفري الوسائل التكنولوجية بشكل  كاف

 نقص االمكانيات املالية 
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 توفر املكتبة لكم مصادر معلومات رقمية؟ هل:05السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %11 26 نعم
 %60 150 ال

 %10 45 ال تعلم هبا
 100% 221 المجموع الكلي

 .يبني نسبة توفري مكتبات جامعات قسنطينة ملصادر املعلومات الرقمية:- 04 -جدول رقم 

 حيث،املكتبات ملصادر املعلومات الرقمية حسب آراء أفراد العينةالذي يبني عدم توفري ،16 حسب اجلدول رقم
،و هو أمر حمري يف ظل من أفراد العينة على أن املكتبات ال توفر هلم مصادر معلومات رقمية %86أكدت نسبة 

توفر مصادر معلومات رقمية من طرف املكتبة مثل قواعد البيانات،خدمة اإلنرتنيت وغريها،وهذا ميكن تفسريه 
بعدم التعريف هبا من قبل املكتبات،أو تقدميها يف شكل خارج إطار املكتبة،فمثال قواعد البيانات املقدمة يف شكل 

لتوثيق ال يوجد وال أثر على تبعيتها للمكتبة،و هذا األمر جيعل املستفيد غري عامل بأهنا مصادر لالنظام الوطين 
 .معلومات رقمية تابعة  للمكتبة

من أفراد العينة بأهنا ال تعلم بتوفر مصادر معلومات رقمية على مستوى  %90ة يف حني أكدت نسب 
من أفراد  %49املكتبات،وهذا ميكن ارجاعه لعدم تردد هذه الفئة على املكتبات،إال أنه أكدت نسبة مل تتجاوز 

 .العينة على اتاحة املكتبات ملصادر املعلومات الرقمية

 :،سيتم توضيح آراء أفراد العينة حسب كل ختصصومن خالل الشكل البياين املوايل
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 .يوضح نسبة توفر مصادر المعلومات الرقمية حسب كل تخصص:-49 -شكل بياني رقم

 ال تعلم هبا

 ال 

 نعم
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مدى  وقبل رصد املعلومات الرقمية املوفرة من قبل املكتبة واملستخدمة من طرف املستفيدين،استوجب معرفة
 :اعتمادهم وحاجاهتم ملصادر املعلومات الرقمية بعملية البحث،وقد جاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل

 تعتمد على مصادر املعلومات الرقمية بعملية البحث؟هل :00السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %40 63 اعتماد كلي
 %10 84 اعتماد جزئي

 %15 95 نادرا
 %17 91 ال تعتمد عليها بتاتا

 %100 994 المجموع الكلي
 .مصادر املعلومات الرقمية بعملية البحث املستفيدين علىيبني نسبة اعتماد :-14-جدول رقم 

 :يتضح اعتماد أفراد العينة على استخدام مصادر املعلومات الرقمية،حيث،13رقم حسب اجلدول 

 ومن،بشكل كلي أثناء عملية البحث الرقمية من أفراد العينة باعتماد مصادر املعلومات %10نسبة  أكدت 
أكثر من باقي  والعلمية خالل النتائج نلتمس هذا االعتماد خصوصا على مستوى التخصصات التقنية

 .التخصصات
  على مصادر املعلومات الرقمية بشكل جزئي،و هذا ما  من أفراد العينة على أن اعتمادها %96أكدت نسبة

 .صاتيثبت أمهية مصادر املعلومات املتاحة يف شكل ورقي بالنسبة لبعض التخص
  من أفراد العينة على أنه من النادر استخدامها ملصادر املعلومات الرقمية،وحسب تبويب  %45أكدت نسبة

 %41النتائج يتضح خصوصا عند التخصصات األدبية و ختصصات العلوم االنسانية،اليت ظهرت فيها نسبة 
 .ناء عملية البحثمن أفراد العينة عدم استخدامها بشكل مطلق ملصادر املعلومات الرقمية أث

 :وسيتم توضيح نسبة االعتماد على مصادر املعلومات الرقمية حسب كل ختصص،من خالل الشكل البياين التايل
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ومن خالل هذه النسب،يتضح أن أفراد العينة يعتمدون على مصادر معلومات رقمية خارج املكتبة،وهذا ما سيتم  

 :توضيحه من خالل اجلدول التايل

 هل تقوم باستخدام مصادر املعلومات الرقمية غري موفرة من طرف املكتبة؟ :11السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %71 494 نعم
 %70 88 ال

 %11 91 أحيانا
 %100 994 المجموع الكلي

 .يبني نسبة املستفيدين املستخدمني ملصادر املعلومات الرقمية خارج املكتبة:- 70 -جدول رقم 
بالنسبة للمستفيدين،يف حني  رقمية،يتضح أن هناك حاجة ماسة ملصادر املعلومات ال10 رقم حسب اجلدول 

من أفراد العينة قد  %13اكدت نسبة كبرية عن عدم توفر مصادر املعلومات الرقمية على مستوى املكتبة،جند أن 
اكدوا على اعتمادهم على مصادر معلومات رقمية غري موفرة من طرف املكتبة،و هو ما يفسر عزوف املستفيدين 

من  %90على املكتبة خصوصا  يف ظل ضعف الرصيد وغياب مصادر معلومات رقمية،يف حني أكدت نسبة 
هي تقريبا نفسها اليت من النادر قمية،ذلك أن هذه العينة أهنا ال تقوم باستخدام مصادر املعلومات الر  أفراد العينة

من أفراد  %44أن تستخدم مصادر املعلومات الرقمية أو ال تقوم باستخدامها بشكل مطلق،يف حني اكدت نسبة 
عن استخدامهم للمصادر الرقمية خارج املكتبة احيانا،وهذا ميكن ارجاعها الكتفائها باملصادر املوفرة من  العينة

 .ل املكتبة أو عدم احلاجة هلاقب
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يوضح نسبة اعتماد المستفيدين على مصادر المعلومات الرقمية :- 50 -شكل بياني رقم 
 حسب كل تخصص
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ومن خالل الشكل البياين التايل،سيتم توضيح اعتماد أفراد العينة على مصادر املعلومات الرقمية خارج 
 :املكتبة،خصوصا على مستوى التخصصات العلمية والتقنية

 
اليت جتعل املستفيدين  األسبابحتديد  سيتم،بعد حتديد مدى اعتماد أفراد العينة على مصادر املعلومات الرقمية

 :يعتمدون على مصادر املعلومات الرقمية

 إذا كان هناك اجتاه الستخدام مصادر املعلومات الرقمية،فإىل ما يرجع ذلك؟:01السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %05 94 سهولة االستخدام
 %41 496 حداثة املعلومات

 %77 404 ضعف املصادر الورقية باملكتبة
 %07 41 الرقميةتفضل استخدام مصادر معلومات 

 %17 10 دقة نتائج البحث
 %100 901 المجموع الكلي

 . يبني أسباب تفضيل املستفيدين الستخدام مصادر املعلومات الورقية:- 17 -جدول رقم 

 :يلي أن استخدام املستفيدين ملصادر املعلومات الرقمية كان بناءا على ما ،يتضحأعالهمن خالل اجلدول 
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يوضح نسبة اعتماد أفراد العينة على مصادر المعلومات الرقمية خارج :-  51 -شكل رقم 
 .المكتبة حسب كل تخصص

 أحيانا

 ال

 نعم
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  من أفراد العينة أكدوا  %19مات حديثة،وبطريقة مستمرة جند أن بالنظر حلاجة بعض التخصصات إىل معلو
أن الدافع من وراء استخدامهم هلذا النوع من املصادر هو كوهنا مصادر حديثة وحتمل معلومات حمينة  على

 .خصوصا باللغات األجنبية،وقد برز هذا االجتاه أكثر لدى التخصصات العلمية والتقنية
  مية هو من أفراد العينة أن السبب الذي يدفعهم أيضا الستخدام مصادر املعلومات الرق %99أكدت نسبة

ضعف املصادر املتاحة على مستوى املكتبة،حيث وكما عبوا أن رصيد املكتبات ال يوائم احتياجاهتم و 
 .ميوالهتم البحثية

  من أفراد العينة أن البحث مبجال املصادر الرقمية يتسم بالدقة يف نتائجه %49أكدت نسبة. 
  ملعلومات الرقمية يتسم استخدام مصادر امن أفراد العينة أن  %05يف حني أكدت نسبة ال تتجاوز نسبة

 .من أفراد العينة عن تفضيلهم الستخدام مصادر املعلومات %01يف حني أكدت نسبة مل تتجاوز بالسهولة،
و منه ميكن استنتاج أن األسباب الرئيسية وراء استخدام أفراد العينة من املستفيدين ملصادر املعلومات الرقمية هو 

 .أي أن االستخدام دافعه احلاجة فقط وليس الرغبةف الرصيد على مستوى املكتبات،وضعحداثة املعلومات 

 :ومن خالل الشكل البياين التايل،سيتم توضيح أراء افراد العينة حسب كل ختصص

 
 :ومن خالل اجلدول املوايل،سيتم حتديد أسباب عزوف افراد العينة عن استخدام مصادر املعلومات الرقمية
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يوضح أسباب استخدام المستفيدين لمصادر المعلومات الرقمية :-  52 -شكل بياني رقم 
 .حسب كل تخصص

 دقة نتائج البحث

 تفضل استخدام مصادر معلومات رقمية

 ضعف املصادر الورقية باملكتبة

 حداثة املعلومات

 سهولة االستخدام
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 يف حالة العزوف عن استخدام مصادر املعلومات الرقمية،فهل يرجع ذلك؟:10السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %74 11 العوائق التقنية
 %44 59 العوائق اللغوية

 %01 41 اسرتجاع كم هائل من املعلومات وبطرق غري منظمة
 %00 00 اسرتجاع معلومات غري مناسبة

 %00 00 مبصادر املعلومات املتوفرة على مستوى املكتبة اكتفائك
 %17 99 ضعف مهاراتك البحثية

 %100 481 المجموع الكلي
 . يبني أسباب عزوف املستفيدين عن استخدام مصادر املعلومات الورقية:- 17 -جدول رقم 

راد العينة عن استخدام مصادر املعلومات الرقمية متحور يف أربع حسب اجلدول أعاله،يتضح ان سبب عزوف أف
أسباب فحسب،ففي الوقت الذي نفى فيه أفراد العينة أن سبب عزوفهم عن استخدام مصادر معلومات رقمية 
يعود االكتفاء مبصادر املعلومات الرقمية أو اسرتجاع معلومات غري مناسبة،فهناك حاجة الستخدام مصادر 

خصوصا أن املقاالت  %11قمية إال أن العائق اللغوي حيول دون استخدامهم هلا،وهذا ما أكدته نسبة معلومات ر 
العلمية كلها بلغات أجنبية،وهو عائق بالنسبة ألفراد العينة الغري مستخدمني ملصادر معلومات رقمية وحىت 

استخدامهم هذا النوع من أن العوائق التقنية حتول دون  %91املستخدمني هلا،كما أكدت نسبة 
 اإلجابة  من أفراد العينة %03نسبة  اختارتشبكة اإلنرتنيت،فيما  دفقاملصادر،خصوصا العوائق املتعلقة بضعف ت
إىل ضعف مهاراهتم البحثية  هوبطريقة غري منظمة،وهذا ميكن ارجاعأن االسرتجاع الكم اهلائل من املعلومات 

سيتم توضيح أسباب عزوف أفراد العينة من خالل الشكل البياين املوايل، و. %49واملعب عنها بنسبة مل تتجاوز 
 :عن استخدام مصادر املعلومات الرقمية حسب كل ختصص
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مصادر املعلومات الرقمية من طرف املستفيدين،مت اختيار  استخدام عن  فو عز التفضيل و بعد حتديد دوافع 

على مستوى املكتبات وقياس مدى استخدامها من طرف أفراد رة جمموعة من مصادر املعلومات الرقمية املتوف
 :العينة،وقد جاءت النتائج كمايلي

 ستخدمة من طرفك؟هي املصادر الرقمية املتوفرة من قبل املكتبة وامل ما:11السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %01 05 املوقع اإللكرتوين للمكتبة
 %00 00 الدوريات اإللكرتونية

 SNDL 443 76% على اخلط لتوثيقلالنظام الوطين 
 %06 94 الفهرس اإللكرتوين املتاح على اخلط

 %00 00 الفهرس اإللكرتوين املتاح باملكتبة
 %00 00 األقراص املضغوطة

 %75 499 ت االتصال باالنرتن
 %11 89 الرسائل اجلامعية املتاحة على اخلط

 %100 999 المجموع الكلي
 . يبني مصادر املعلومات الرقمية املتوفرة على مستوى مكتبات جامعات قسنطينة واملستخدمة:-77- جدول رقم

يتضح أن أفراد العينة اقتصرت استخداماهتم على جمموعة معينة من مصادر املعلومات ،19 حسب اجلدول رقم
استفادهتا من خدمة االنرتنيت املتوفرة من أفراد العينة عن  %95الرقمية املوفرة من طرف املكتبة،حيث عبت نسبة 

أكثر أمهية قواعد بوهذا ما يبز  %98 على مستوى املكتبات،وجاء النظام الوطين لتوثيق بنسبة جد متقاربة بلغت
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يبين أسباب عزوف المستفيدين عن استخدام مصادر المعلومات :- 53 -شكل بياني رقم 
 .الرقمية حسب كل تخصص

 ضعف مهاراتك البحثية

 اكتفائك بمصادر معلومات متوفرة على مستوى المكتبة 

 استرجاع معلومات غير مناسبة

 استرجاع كم هائل من المعلومات وبطرق غير منظمة

 العوائق اللغوية

 العوائق التقنية
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عن استخدامها لرسائل اجلامعية املتاحة على اخلط  %43البيانات أثناء عملية البحث،يف حني أكدت نسبة 
يف حني أن استخدام املوقع ،%08  املتاح على اخلط مل تتجاوز نسبتهالفهرس اإللكرتويناملباشر،إال أن استخدام 

ملتاح إال أن الدوريات اإللكرتونية و األقراص  املضغوطة و الفهرس اإللكرتوين ا.%09اإللكرتوين مل يتجاوز نسبة 
ىل عدم تواجدها أو عدم علم على مستوى املكتبات مل تلقى استخداما من طرف أفراد العينة،وهذا رمبا يرجع إ

 -نولوجية ملكتبات جامعات قسنطينةهذا ما سيتم توضيحه من خالل التعرض للبنية التحتية التك-املستفيدين هبا

التماس ضعف استخدامهم هلذا النوع من املصادر،وهو ما سيتم  ومبقارنة النتائج مع العدد اإلمجايل ألفراد العينة،مت
   :توضيحه من خالل الشكل البياين التايل

 
ومن خالل الشكل البياين ميكن مالحظة ضعف استخدام هذه املصادر باملقارنة مع عددهم االمجايل،حىت على 

 .مستوى خدمة االنرتنيت أو النظام الوطين لتوثيق

عتماد على هذا الا ليستخدامهم ملصادر املعلومات الرقمية املتوفرة على مستوى املكتبة،وجتوبعد معرفة مستوى ا
الستخدام مصادر معلومات رقمية خارج املكتبة وأثرها النوع من املصادر خارجها،سيتم رصد أثر اجتاه املستفيدين 

 :على وترية الرتدد عليها
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يوضح نسبة استخدام مصادر المعلومات الرقمية بالمقارنة مع العدد :- 54  -شكل بياني رقم 
 .اإلجمالي لهم

 استخدام أفراد العينة

 العدد اإلمجايل ألفراد العينة



 قسنطينة جامعات مكتبات جاهزية ظل في رقمية مكتبة مشروع جدوى:السادس الفصل

 

 
293 

 هل استخدامك ملصادر املعلومات الرقمية خارج املكتبة يغنيك عن استخدام املكتبة؟ :17السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %47 400 نعم
 %76 53 ال

 %11 19 أحيانا
 %100 994 المجموع الكلي

 . املعلومات الرقمية على وترية تردد املستفيدين مصادر يبني نسبة تأثري استخدام:- 47 -جدول رقم 

يتضح أن هناك أثر الستخدام مصادر املعلومات الرقمية خارج املكتبة من طرف ،11 من خالل اجلدول رقم
من أفراد العينة عن قابليتهم لالستغناء عن خدمات املكتبة،كما جند أن  %11املستفيدين،حيث عبت نسبة 

عبت عن امكانية االستغناء عن املكتبة،وهو ما يشكل تقريبا أكثر من نصف آراء العينة،يف حني  %43نسبة 
من أفراد العينة عن عدم استغنائها على خدمات املكتبة،وهذا يرجع رمبا أصال لعزوفهم عن  %98أبدت نسبة 

 .استخدام مصادر املعلومات الرقمية

 :آراء أفراد العينة حسب كل ختصص ومن خالل الشكل البياين التايل سيتم توضيح

 
ومن خالل كل ما تقدم نلتمس أوال من آراء املكتبيني،الذين عبوا عن ضعف تطبيق التقنيات احلديثة 
باملكتبات،وتأكيد هذا الرأي من قبل املستفيدين من خالل عدم استفادهتم من مصادر معلومات رقمية،ويف ظل 
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يوضح نسبة أفراد العينة حول تأثير استخدام المصادر الرقمية على :- 55 -شكل بياني رقم 
 .التردد على مكتبة

 احيانا

 ال 

 نعم
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املستفيدين ألشكال حديثة من املصادر يستوجب دراسة ختطيطية متكن ضرورة عصرنة املكتبات و حاجة 
 .املكتبات من االندماج وهذه التغريات،وموائمة االحتياجات اجلديدة

 :الجدوى و الحاجة لمشروع مكتبة رقمية 6-1

خالل هذا بعد استعراض الواقع املعاش مبختلف مكتبات جامعات قسنطينة،ورؤية املكتبيني واملستفيدين هلا،ومن 
 :العنصر سيتم حتديد اجلدوى واحلاجة ملشروع مكتبة رقمية من خالل أراء أفراد العينتني السابقتني على حد سواء

 :رؤية المكتبيين 6-1-1

حول جدوى مشروع مكتبة رقمية يف ظل الواقع  كتبينيمن خالل جمموعة من األسئلة التالية،سيتم حتديد آراء امل
طبيعة األثر الذي حول  آرائهمسيتم البدء من خالل استقصاء و .لسريورة هذا املشروع املعاش،وتصورهم املبدئي

 :االعتماد أكثر على الوسائل التكنولوجية باملكتبات،وقد جاءت النتائج كما يليبميكن أن ترتكه 

 املكتبة؟هل االعتماد أكثر على الوسائل التكنولوجية باملكتبة سيكون له أثر اجيايب يف تطوير :01السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 66% 45 نعم
 %00 00 ال

 %74 23 حسب نوع التقنية
 %100 68 المجموع الكلي

 .يبني آراء املكتبيني حول االعتماد أكثر على الوسائل التكنولوجية باملكتبة:- 77 -جدول رقم 

يتضح قناعة املكتبيني من افراد العينة بفعالية و جناعة التقنيات احلديثة،حيث أكدت أعاله،من خالل اجلدول 
 تطوير و عصرنة املكتبات،يف يفمن أفراد العينة بأن تطبيق الوسائل التكنولوجية سيكون له أثر اجيايب  % 88نسبة 

التقنية املختارة،وميكن ارجاع هذا من افراد العينة على أن هذا األثر اإلجيايب مقرتن بنوع  %91حني أكدت نسبة 
 .الرأي باالستناد إىل جتربة املكتبات يف جمال البجميات الوثائقية أو املواقع اإللكرتونية

ومن خالل تبويب النتائج،مت التماس تباين اآلراء على مستوى املكتبة الواحدة،وهذا ما سيتم توضيحه من خالل 
 :الشكل البياين التايل
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رؤية املكتبيني حول فعالية الوسائل التكنولوجية،سيتم رصد آراء املكتبيني حول جناعة منظومات حتديد بعد 

 :املكتبات الرقمية،وقد جاءت النتائج كمايلي

 إىل أي مدى ميكن أن تكون منظومات املكتبات الرقمية حال ناجعا لواقع املكتبة؟:10السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %75 91 أمثال حال
 %11 41 ألوانه اسابق حال

 %41 96 جمرد مسايرة للتطورات احلاصلة 
 %00 00 غري مناسب حال

 %100 86  المجموع الكلي
 . يبني آراء املكتبيني حول منظومات املكتبات الرقمية و جناعتها للواقع املكتبة:- 67 -جدول رقم 

،يتضح تباين أفراد العينة حول جدوى املكتبات الرقمية يف ظل واقع املكتبات الرقمية،ففي 18 حسب اجلدول رقم
تأكيد لل %14غري مناسب،اجتهت نسبة  أن هذه التقنية ال ميكن اعتبارها حال ونالوقت الذي نفى فيه املكتبي

الواقع املعاش باملكتبات،يف حني لتطورات احلاصلة ،وكأنه حل ال يوائم لد مسايرة على أن املكتبات الرقمية هي جمر 
وهي نسبة غري بعيدة عن النسبة األوىل مؤكدة بأن املكتبات الرقمية هي احلل األمثل،إال أنه  %95أكدت نسبة 
 .دي لكن سابق ألوانهجمهو من أفراد العينة أن هذا احلل  %99أكدت نسبة 

سيتم عرض هذه النتائج وفق رتبهم اليت ميكن أن توضح  لذا،بني آراء املستفيدين اكبري   اومن هنا نالحظ تبيان
 :الفرق يف اآلراء

مكتبة كلية  املكتبة املركزية
علوم الطبيعة 

 واحلياة

مكتبة كلية 
احلقوق والعلوم 

 السياسية

مكتبة كلية 
األداب 
 واللغات

مكتبة كلية 
علوم 

 التكنولوجيا

مكتبة كلية  
اهلندسة 
املعمارية 
 والتعمري

مكتبة كلية 
 الطب

مكتبة كلية 
العلوم 

االنسانية 
 واالجتماعية

مكتبة كلية 
العلوم 

االقتصادية 
والتجارية 

 وعلوم التسيري

مكتبة معهد 
علوم  وتقنيات 

نشاطات 
البدنية 
 والرياضية

مكتبة معهد 
علوم املكتبات 

 والتوثيق

مكتبة  معهد 
التغذية 
والتغذي 

والتكنولوجيات 
الفالحية 
 الغدائية

مكتبة معهد 
 العلوم البيطرية

مكتبة  قسم 
 الفيزياء

مكتبة  قسم 
 الكيمياء

مكتبة  قسم 
 الرياضيات

 .يوضح آراء المكتبيين حول فعالية الوسائل التكنولوجية حسب كل مكتبة:-  56 -شكل بياني رقم 

 نعم

 ال

 حسب نوع التقنية
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لذا سيتم توضيح رأيهم ،يتضح أن املكتبيني ليسوا على اتفاق لنفس الرأي،15 حسب الشكل البياين رقم

 :الشخصي يف حال تبين املكتبات ملشاريع املكتبات الرقمية،وقد جاءت النتائج كمايلي

 سيكون موقفك يف حال تبين املكتبة ملشروع مكتبة رقمية؟كيف :11السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %67 11 موافق
 %16 44 موافق بشدة

 %04 09 معارض
 %00 00 معارض بشدة

 %17 40 رأي حمايد
 100 86 المجموع الكلي

 .رقميةيبني موقف املكتبيني يف حال تبين املكتبة ملشروع مكتبة :- 57 -جدول رقم 

من أفراد العينة موافقتها يف %81،يتضح التوجه الفعلي ألفراد العينة،حيث عبت نسبة 15 حسب اجلدول رقم
من أفراد العينة موافقتها وبشدة على مشروع  %48حالة تقرير املكتبة لتبين مشروع مكتبة رقمية،كما أكدت نسبة 

وهنا يتضح الفرق بني نتائج  ،احتمالية املعارضة بشدةوعدم ورود  %01رضة امكتبة رقمية،ومل تتجاوز نسبة املع
اجلدول السابق وهذه النتائج،ففي الوقت الذي أكدت فيه نسبة معتبة بأنه حل سابق ألوانه وبأنه جمرد مسايرة 

لتطورات احلاصلة،جند أن أكثر من نصف العينة تؤكد على موافقتها واملوافقة بشدة يف حال تقرير تطبيق مشروع ل
ة رقمية،وهذا رمبا يرجع إىل قناعة املكتبيني بأهنم لن يستشاروا يف هذا اجملال،يف حني ورود نسبة معتبة قدرت مكتب

 .تعب على تبنيهم للرأي احملايدمن أفراد العينة  %41بــــ 

12 

9 

2 3 
1 

5 
7 

3 

19 

4 
2 

 حمافظ رئيسي باملكتبات اجلامعية حمافظ مكتبات جامعية 2ملحق مكتبات جامعية مستوى 1ملحق مكتبات جامعية مستوى مساعد مكتبات جامعية

 يوضح آراء المكتبيين حول جدوى المكتبات الرقمية حسب الرتبة:- 57  -شكل بياني رقم 
 حل أمثل حل سابق آلوانه جمرد مسايرة لتطورات احلاصلة حل غري مناسب
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 :ومن خالل الشكل البياين املوايل،سيتم توضيح آراء أفراد العينة حسب رتبهم

 
املكتبيني اجتاه مشاريع املكتبات الرقمية،ومن خالل اجلدول التايل سيتم تبير موقف املوافقة أو بعد رصد مواقف 

 :املعارضة،وقد جاءت النتائج كما يلي

 في حال المعارضة فهل يرجع ذلك إلى؟
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %00 04 نقص املكتبيني املؤهلني
 %17 09 مشروع مكتبة رقمية هو حل غري ناجع

 %17 09 فعالية املكتبة يف شكلها التقليدي
 %17 09 عدم التحكم بالتقنيات احلديثة

 %00 04 ضعف البيئة الرقمية للمكتبة
 %00 04 نقص املوارد املالية

 %17 09 عدم الرغبة للعمل يف ظل البيئة الرقمية
 100 49 المجموع الكلي

 .معارضة املكتبيني ملشروع مكتبة رقمية يبني أسباب:- 70 -جدول رقم 

،يتضح أوال ضعف عدد املكتبيني املعارضني ملشروع مكتبة رقمية،إال أهنم برروا هذا الرفض  16 حسب اجلدول رقم
لكل مقرتح،وهنا يبز أن  %99كوهنم غري متحكمني وليست هلم دراية بالتقنيات احلديثة وهذا من خالل نسبة 

بأن املكتبة هي فعالة يف شكلها  %41األسباب هي شخصية أكثر من أهنا تتعلق باملؤسسة،كما عبوا وبنسبة 
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 حمافظ رئيسي باملكتبات اجلامعية حمافظ مكتبات جامعية 2ملحق مكتبات جامعية مستوى 1ملحق مكتبات جامعية مستوى مساعد مكتبات جامعية

يوضح موقف المكتبيين في حالة تبني مشروع مكتبة رقمية حسب :- 58  -شكل بياني رقم 
 الرتبة

 موافق موافق بشدة معارض  معارض بشدة رأي حمايد
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على النقائص اليت تعاين منها  %06التقليدي وأن مشروع املكتبة الرقمية هو حل غري ناجع،كما عبوا بنسبة 
 . قص املوارد املالية،وضعف البنية التكنولوجية للمكتباتاملؤسسة مثل نقص املكتبيني املتخصصني و ن

 :أما بالنسبة للمكتبيني الذين عبوا على موافقتهم واملوافقة بشدة،فقد برروا هذا االجتاه كمايلي

 في حال الموافقة فهل يرجع ذلك إلى؟
حسب المجموع  %النسبة التكرار اإلجابات

 لإلجاباتالكلي 
المجموع  حسب %النسبة

 -77- الكلي ألفراد العينة
التكيف وفق اجتاهات املستفيدين يف استخدام 

 التقنيات
99 17% 60% 

 %45 %11 98 حتقيق مبدأ التوحيد بني املكتبات
 %64 %16 91 العاملية اللحاق بركب املكتبات اجلامعية

 %04 %11 18 تطوير املكتبة وخدماهتا مبا يتوافق واملتغريات احلالية
 %11 %07 49 تعزز مبدأ التشارك و التكامل بني املكتبات

 %60 %17 99 الرغبة يف العمل يف ظل البيئة الرقمية
 %61 %16 98 الرغبة يف التحكم بالتقنيات احلديثة
  %100 994 المجموع الكلي
 .يبني أسباب موافقة املكتبيني ملشروع مكتبة رقمية:- 17 -جدول رقم 

على  ااجيابي يتضح أن املكتبيني يتجهون إىل أن املكتبات الرقمية ميكن أن تكون عامال،13 حسب اجلدول رقم
من امجايل أراء أفراد العينة أن املكتبات %94املكتبات،وحىت على مستوى مهاراهتم التقنية،حيث عبت نسبة 

من امجايل اآلراء أن هذه  %48الرقمية ستدعم تطوير املكتبة وخدماهتا مبا يتوافق واملتغريات احلالية،كما عب 
،أي أن املكتبات الرقية تدعم كافة انواع التطوير،كما التقنيات ستساهم يف اللحاق بركب املكتبات اجلامعية العاملية

أن املكتبات الرقمية هي شكل ميكن املكتبات من التكيف وفق اجتاهات املستفيدين يف  %41عبت نسبة 
مات الرقمية،ورغم الواقع املعاش هبذه املكتبات يف غياب نظام عمل يساهم استخدامهم وحاجتهم ملصادر املعلو 

من امجايل آراء املكتبيني بأن املكتبات الرقمية ميكن أن تقضي  %49يف توحيد االجراءات والتنظيمات،مل يرى إال 
كد إمكانية املكتبات على هذا االشكال وتدعم مبدأ التوحيد فيما بني املكتبات،باإلضافة إىل ضعف اآلراء اليت تؤ 

 .من امجايل اآلراء%01الرقمية على حتقيق مبدأ التوحيد والتكامل بني املكتبات،حيث مل تتجاوز نسبتها 
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التقنيات يف عن رغبتهم يف التحكم  املستوى الشخصي،فقد عب املكتبيونأما بالنسبة ألسباب املوافقة على 
من إمجايل اآلراء أن هذا االجتاه سيمكنهم من اكتساب مهارات جديدة غري  %48احلديثة،حيث عبت نسبة 
من إمجايل اآلراء عن رغبتهم يف العمل ضمن مشاريع املكتبات الرقمية،إذ ان  %41مكتسبة،كما عبت نسبة 

 .و اخراجهم من حالة اجلمود املعاشة على حد تعبري الكثري منهمهذا االجتاه سيعمل على تفعيل أدوارهم،

 :ومن خالل الشكل البياين التايل،سيتم توضيح آراء أفراد العينة حسب رتبهم

 
أمام هذه الرغبة للعمل يف ظل البيئة الرقمية،سيتم توضيح أسباب تأخر املكتبات عن مشاريع الرقمية،وقد جاءت 

 :النتائج كمايلي

 ما سبب تأخر املكتبة يف جمال الرقمنة؟:11السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %15 94 ضعف اإلمكانيات املالية واملادية
 %10 98 نقص املكتبيني املتخصصني

 %14 11 ضعف التطبيقات التكنولوجية باملكتبة
 %10 98 ضعف مهارات املكتبيني بالبيئة الرقمية

 %04 06 عدم ظهور احلاجة هلذا املشروع
 %17 96 انعدام روح املبادرة لدى املسئولني واملكتبيني

 %100 469 المجموع الكلي
 .يبني آراء املكتبيني حول أسباب تأخر املكتبة يف جمال الرقمنة:- 60 -جدول رقم 

التكيف وفق اجتاهات 
املستفيدين يف استخدام 

 التقنيات

حتقيق مبدأ التوحيد بني 
 املكتبات

اللحاق بركب املكتبات 
 اجلامعية

تطوير املكتبة وخدماهتا 
 مبا يتوافق واملتغريات احلالية

تعزز مبدأ التشارك و 
 التكامل بني املكتبات

الرغبة يف العمل يف ظل 
 البيئة الرقمية

الرغبة يف التحكم 
 بالتقنيات احلديثة

يوضح مبررات موافقة المكتبيين على مشاريع المكتبات الرقمية :- 59 -شكل بياني رقم 
 حسب الرتبة

 حمافظ رئيسي باملكتبات اجلامعية

 حمافظ مكتبات جامعية

 2ملحق مكتبات جامعية مستوى

 1ملحق مكتبات جامعية مستوى

 مساعد مكتبات جامعية
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أفراد العينة سبب تأخر املكتبات يف جمال الرقمنة إىل ضعف التطبيقات التكنولوجية ،برر 80 حسب اجلدول رقم
ص من خالل اجلداول السابقة،يف حني برز النق اواقعي اوهو يعتب أمر  %91باملكتبة،وهذا ما عبت عنه نسبة 

و ضعف مهاراهتم بالبيئة الرقمية ،وهذا من خالل النسبة أالبشري،سواء من ناحية نقص املكتبيني املتخصصني 
ضعف كبري سواء من ناحية  من لكل منهما،و بالتايل من الناحية البشرية تعاين املكتبات % 90املعب عنهما بــــ 

صصني مبجال املكتبات ناهيك عن ضعف مهارات املتخصصني املتواجدين يف جمال البيئة الرقمية،كما املتخ
اليت عن انعكاس نقص املوارد املالية واملادية اضاف بعض املكتبيني نقص مبادرة املكتبيني،كما عب أفراد العينة 

 %41لعينة،إىل جانب هذا أكدت نسبة من أفراد ا %45نسبة  عنه املكتبة و هذا ما  عبت تعود بالسلب على 
عن تأثر املكتبات يف جمال الرقمنة بضعف روح املبادرة لدى املسئولني واملكتبيني،يف حني أن احتمالية عدم ظهور 

 .%01تجاوز نسبة تاحلاجة ملشروع الرقمنة مل 

 :ومن خالل الشكل البياين التايل،سيتم توضيح آراء أفراد العينة حسب رتبهم

 
معرفة أسباب تأخر املكتبات يف جمال الرقمنة،سيتم رصد آراء املكتبيني حول االسرتاتيجية اليت ميكن أن بعد 

 :تنتهجها املكتبات يف حال تبين مشروع مكتبة رقمية،وقد جاءت النتائج كمايلي
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يوضح آراء المكتبيين حول أسباب التأخر في مجال الرقمنة حسب :- 60 -شكل بياني رقم 
 .الرتبة

 ضعف اإلمكانيات املالية واملادية

 نقص املكتبيني املتخصصني

 ضعف التطبيقات التكنولوجية باملكتبة

 ضعف مهارات املكتبيني بالبيئة الرقمية

 عدم ظهور احلاجة هلذا املشروع
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 حىت حتقق املكتبة هذا املشروع إىل ما حتتاج؟:17لسؤال ا
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %14 91 أرضية تعاون فيما بني املكتبات وضع
 %14 16 العمل على تطوير مهارات املكتبيني

 %17 95 املعرفة بتجارب سابقة للمكتبات يف جمال الرقمنة
 %11 90 اجياد أرضية تعاون بني املكتبات وإدارة اجلامعات

 %10 16 توفري التجهيزات املناسبة
 %17 95 توفري امليزانيات املناسبة

 %100 911 المجموع الكلي
 .يبني العوامل املساعدة يف حتقيق مشروع مكتبة رقمية:- 16 -جدول رقم 

،الذي يوضح اجلوانب اليت جيب أن تركز عليها املكتبات حىت تساعدها على تبين مشروع 84 حسب اجلدول رقم
من إمجايل اآلراء على ضرورة تطوير مهارات املكتبيني يف جمال  %91مكتبة رقمية ناجح،لذا فقد عبت نسبة 

الرقمنة،وهذا بناءا على الضعف املشار إليه على مستوى هذا اجلانب وما سيتم االشارة إليه يف األسئلة 
السابقة،باإلضافة إىل النقص الذي تعرفه املكتبات من ناحية التجهيزات جند أن أفراد العينة أكدوا على ضرورة 

كما أكد أفراد العينة على ضرورة املعرفة باخلبات ،%90بنسبة بلغت وفري التجهيزات املناسبة ملثل هذه املشاريع ت
حىت يتم تفادي األخطاء اليت مت الوقوع فيها من  امثالي وهو يعتب حال %41السابقة يف هذا اجملال،وهذا بنسبة 

خبات املكتبيني يف ظل ضعف مهاراهتم الرقمية،كما   نفس اجملال،باإلضافة إىل تعزيزقبل مؤسسات تعمل يف
على ضرورة توفري امليزانيات املناسبة،وهذا حىت تكفل شراء التجهيزات املستلزمة للمشروع  %41أكدت نسبة 

 املكتبات مل تتجاوز نسبة  أن اجتاه اجياد أرضية تعاون بنيوتغطية النقص احلاصل على مستوى املكتبات،يف حني
ميكن تفسريه بأن مكتبات جامعات قسنطينة تعمل يف شكل مركزي وليس يف شكل مستقل،كما  وهو ما 41%

من إمجايل اآلراء على ضرورة اجياد أرضية تعاون بني املكتبات وإدارة اجلامعات وهو أيضا ما  %49أنه عبت نسبة 
بعض املكتبني إىل ضرورة كما أشار .ميكن تفسريه بأن إدارة اجلامعة تتحكم بشكل مباشر يف مصري املكتبات

 .وجود قوانني حتكم املكتبات بشكل مستقل،و تفعيل دورات التكوين بالنسبة للمكتبيني

خصوصا من ناحية باين نوعا ما حسب رتب املكتبيني،ومن خالل تبويب النتائج نلتمس أن اخليارات كانت تت
 :لبياين التايلالتجهيزات واملوارد البشرية،وهو ما سيتم توضيحه من خالل الشكل ا
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بعد حتديد العوامل املساعدة اليت جيب ان تركز عليها مكتبات جامعات قسنطينة لتبين مشروع مكتبة رقمية،يأيت 
اجلدول املوايل،لتحديد االسرتاتيجية املوائمة لبناء رصيد رقمي يف ظل ضعف الرصيد الرقمي على مستوى املكتبات 

املتاح على مستوى املكتبات كما أثبتته النتائج،وقد جاءت النتائج  ،خصوصا يف ظل ضعف الرصيد الرقمي 
 :كمايلي

 .كيف ميكن أن تتوصل املكتبة إىل تكوين رصيد رقمي:14السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %75 15 تبين اسرتاتيجية رقمنة األرصدة الرقمية
 %11 94 االجتاه إىل اقتناء املصادر الرقمية

 %11 99 تشجيع االنتاج الفكري للجامعةاالعتماد على 
 100 400 المجموع الكلي

 .يبني آراء املكتبيني حول االسرتاتيجية اليت ميكن اعتمادها يف تشكيل رصيد رقمي:- 16 -جدول رقم 

،نلتمس أن أكثر من نصف أفراد العينة قد أكدوا على أنه يتوجب على املكتبات تبين 89 حسب اجلدول رقم
وهنا ميكن أن نلتمس جتاهل املكتبيني  % 15اسرتاتيجية رقمنة األرصدة الرقمية،وهذا من خالل النسبة املقدرة بــــ 

إلشكاليات حقوق امللكية الفكرية،أو عدم علمهم باملسار الذي مير عليه شراء حقوق رقمنة كتاب و اتاحته،مث 
من أفراد العينة على ضرورة االعتماد على تشجيع االنتاج الفكري للجامعة،وهذا حىت ال تقع  %99عبت نسبة 

من  %94املؤلف،ناهيك عن تشجيع النتاج العلمي داخل اجلامعة،كما عبت نسبة  املكتبات يف اشكالية حقوق
أفراد العينة على ضرورة االجتاه إىل اقتناء املصادر الرقمية،ويرجع هذا التباين إىل ضعف مهاراهتم وعدم وجود خبة 

 .يف جمال املشاريع الرقمية
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يوضح رؤية المكتبيين حول الجوانب المدعمة لمشروع مكتبة رقمية :- 61 -شكل بياني رقم 
 .حسب الرتبة

 حمافظ رئيسي باملكتبات اجلامعية

 حمافظ مكتبات جامعية

 2ملحق مكتبات جامعية مستوى

 1ملحق مكتبات جامعية مستوى

 مساعد مكتبات جامعية
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 :تبيني حسب رتبهمومن خالل الشكل البياين املوايل،سيتم توضيح آراء املك

 
وبعد هذه النتائج،سيتم االجتاه لرصد آراء املكتبيني حول وصاية املشروع و إىل أي جهة تكون،وقد جاءت النتائج  

 :كمايلي

 إىل من ميكن ارجاع الوصاية على املشروع؟:17السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %17 45 حتت اشراف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 %17 03 إدارة جامعات قسنطينة

 %17 03 إدارة ممثلني عن كل مكتبة
 %41 99 خلق خلية تضم األطراف السابقة الذكر

 %100 86 المجموع الكلي
 .يبني آراء املكتبيني حول الوصاية األمثل ملشروع مكتبة رقمية:- 76 -جدول رقم 

الختيار خلق خلية تضم كل من وزارة التعليم  %13 بنسبة،يتضح أن أفراد العينة اجتهوا 89 حسب اجلدول رقم
العايل والبحث العلمي،وإدارة جامعات قسنطينة،وإدارة ممثلني عن كل مكتبة وهذا لضمان أداء عمل تعاوين من 
خمتلف اجلهات،كما أنه يضمن القضاء على االشكاالت اليت ميكن الوقوع فيها أثناء املشروع،مثل اجلوانب 

ال يتعارض مع قضايا حقوق التأليف،إال أنه  الذياملالية،ضمان التجهيزات،قيام مشروع يوافق احتياجات املشروع،
من أفراد العينة وصاية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،يف الوقت الذي مل يتلقى فيه إدارة  %91فضلت نسبة 

وهذا ميكن ارجاعه إىل عدم ثقة املكتبيني ال يف ،%49 جامعات قسنطينة و إدارة ممثلني عن كل مكتبة إال نسبة
 .املكتبات وال يف إدارة اجلامعات،حيث وكما عبوا عن هتميش اإلدارة الدائم لقضايا املكتبة

 :ومن خالل الشكل البياين التايل سيتم توضيح آراء أفراد العينة حسب رتبهم
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 يوضح فيه استراتيجية تكوين رصيد رقمي حسب رؤية المكتبيين:- 62  -شكل بياني رقم 

 تبين اسرتاتيجية رقمنة األرصدة الرقمية

 االجتاه إىل اقتناء املصادر الرقمية

 االعتماد على تشجيع االنتاج الفكري للجامعة
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تهم حول وصاية املشروع،سيتم استقصاء نظرهتم حول استعداد بعد حتديد آراء املكتبيني من أفراد العينة حول رؤي
 :املكتبات هلذا املشروع وقد جاءت النتائج كما يلي

 هل مكتبات جامعات قسنطينة على استعداد لتبين مشروع مكتبة رقمية؟:16السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %04 09 استعداد كامل
 %71 94 استعداد مقبول

 %71 94 متواضع جدااستعداد 
 %74 99 استعداد ضعيف

 %100 86 المجموع الكلي
 .يبني آراء املكتبيني حول استعداد مكتبات جامعات قسنطينة لتبين مشروع مكتبة رقمية:- 46 -جدول رقم 

،الذي وضح آراء أفراد العينة حول استعداد مكتبات جامعات قسنطينة لتبين مشروع 81 من خالل اجلدول رقم
نقص :مكتبة رقمية،ويف ظل النقائص املعب عنها من طرفهم اليت تعاين منها مكتبات جامعات قسنطينة مثل

فقط من  %91التجهيزات،نقص املكتبيني وضعف مهاراهتم يف ظل البيئة الرقمية وغريها من النقائص،جند أن 
على االستعداد  %94عبت على ضعف استعداد املكتبات ملشاريع املكتبات الرقمية،يف حني عبت نسبة 

املكتبات مقبول،ومل تعب إىل نسبة ضعيفة مل  عبت على أن استعداد %94املتواضع جدا،وبنفس النسبة أي 
ن ارجاع هذا التباين يف اآلراء إىل جهل أفراد العينة باملقومات وميك،عن االستعداد الكامل %01تتجاوز نسبة 

 :ومن خالل الشكل البياين التايل سيتم توضيح آراء أفراد العينة حسب رتبهم.األساسية للمشاريع الرقمية
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يوضح اتجاهات وصاية المشروع من وجهة نظر المكتبيين :-  63 -الشكل البياني رقم 
 .حسب الرتبة

 حمافظ رئيسي باملكتبات اجلامعية

 حمافظ مكتبات جامعية

 2ملحق مكتبات جامعية مستوى

 1ملحق مكتبات جامعية مستوى

 مساعد مكتبات جامعية
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قسنطينة من خالل اجلدول املوايل سيتم رصد آراء املكتبيني حول العوائق اليت ميكن أن تواجه مكتبات جامعات 

 :يف حالة تبين مشروع مكتبة رقمية،وقد جاءت النتائج كمايلي

 ماهي اإلشكاليات اليت ميكن أن تواجهها املكتبات يف حال تبنيها ملشروع مكتبة رقمية؟:15السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %11 46 نقص املوارد املالية 
 %10 11 نقص اخلبات البشرية

 %17 90 العوائق اإلدارية
 %11 43 حقوق امللكية الفكرية

 %17 95 عدم املعرفة مبعايري املكتبات الرقمية
 %17 94 أمور تنظيمية

 %100 480 المجموع الكلي
 .يبني آراء املكتبيني حول اإلشكاليات اليت ميكن أن تواجه املكتبات يف حال تبنيها ملشروع مكتبة رقمية:-76-جدول رقم 

،يتضح أن مكتبات جامعات قسنطينة ميكن أن تالقي عدة اشكاليات أثناء العمل يف ظل 81 حسب اجلدول رقم
من آراء املكتبيني على أن املكتبات ستواجه اشكالية نقص اخلبات  %96البيئة الرقمية،حيث عبت نسبة 

كما عبت املهارات،البشرية،وهذا بالنظر لضعف جانب املوارد البشرية سواء من ناحية التخصص أو من ناحية 
من آراء املكتبيني على أن عدم املعرفة مبعايري املكتبات الرقمية سيشكل عائقا أمام املكتبات،وهذا  %99نسبة 

يرجع بطبيعة احلال لضعف خبة مكتبات جامعات قسنطينة يف هذا اجملال كوهنا مل تقتحم هذا اجملال حلد 
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يوضح مدى استعداد مكتبات جامعات قسنطينة لمشروع مكتبة :-  64 -الشكل البياني رقم 
 .رقمية من وجهة نظر المكتبيين

 حمافظ رئيسي باملكتبات اجلامعية

 حمافظ مكتبات جامعية

 2ملحق مكتبات جامعية مستوى

 1ملحق مكتبات جامعية مستوى

 مساعد مكتبات جامعية
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ن اشكالية العوائق اإلدارية كون أن املكتبات ال تسري وفق قانون من آراء املكتبيني ع %49اآلن،كما عبت نسبة 
خمتص هبا،بل تقع حتت تسيري إدارة اجلامعات،وهو ما سيخلق اشكالية االمور التنظيمية وصعوبتها وهو ما عبت 

 من امجايل اآلراء عن اشكالية حقوق امللكية الفكرية،وهذا %49أيضا،يف حني مل تعب نسبة  %49عنه نسبة 
يرجع رمبا جلهل املكتبيني هبذا اجلانب،أو أن هذا اجلانب متعلق بشراء حقوق االستنساخ فحسب،كما عبت 

عاين منها مكتبات جامعات عن اشكالية نقص املوارد املالية خصوصا من ناحية التجهيزات اليت ت %44نسبة 
 .قسنطينة

 :حسب رتبهمومن خالل الشكل البياين التايل،سيتم توضيح آراء املكتبيني 

 
 :رؤية المستفيدين 6-1-1

بعد حتديد رؤية املكتبيني الستعداد املكتبة ملشروع مكتبة رقمية،ويف ظل ابتعاد املكتبات عن التطبيقات التقنية 
سيتم حتديد من خالل االجابة على جمموعة من األسئلة وحتليلها قصد حتديد رغبة املستفيدين من أفراد العينة 

 .رصيدها يف شكل رقمي،و استخداماهتم واحتياجاهتم يف ظل هذه البيئة إلتاحة املكتبة 

ومن خالل اجلدول التايل سيتم حتديد مدى رغبة املستفيدين إلتاحة رصيد املكتبة وخدماهتا يف شكل رقمي،وقد 
 : جاءت النتائج كمايلي
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يوضح االشكاليات التي يمكن أن تواجه مكتبات جامعات قسنطينة :- 65 -شكل بياني رقم 
 .من وجهة نظر المكتبيين

 حمافظ رئيسي باملكتبات اجلامعية

 حمافظ مكتبات جامعية

 2ملحق مكتبات جامعية مستوى

 1ملحق مكتبات جامعية مستوى

 مساعد مكتبات جامعية
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 مامدى رغبتك يف اتاحة املكتبة رصيدها بشكل رقمي عب شبكة؟ :14السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %04 468 رغبة كبرية جدا
 %16 91 رغبة كبرية 

 %00 00 حمايد
 %00 00 ال توجد رغبة

 %100 994 المجموع الكلي
 .يبني مدى رغبة املستفيدين يف اتاحة املكتبة رصيدها بشكل رقمي:- 66 -جدول رقم 

من أفراد العينة على رغبتها الكبرية %61،يتضح االجتاه املوحد للمستفيدين،حيث عبت 88 حسب اجلدول رقم
يف اتاحة املكتبة لرصيدها يف شكل رقمي،فبالرغم عدم اعتماد بعض من أفراد العينة على مصادر املعلومات 
الرقمية إال أهنم عبوا عن رغبتهم الكبرية يف احلصول على رصيد املكتبة يف شكل رقمي،وهذا رمبا يعود لكون 

ا هي متاحة على مستوى املكتبة إال أهنا غري متاحة يف شكل رقمي،وباقي النسبة املصادر اليت يعتمدون عليه
عبت عن رغبتها الكبرية عن اتاحة املكتبة لرصيدها يف شكل رقمي،ورمبا هذا االجتاه يبر سبب  %48املقدرة بـ 

 .ا الرقميةترددهم على املكتبة كون أن أفراد العينة يفضلون استخدام مصادر املعلومات يف شكلهعدم 

   :ومن خالل اجلدول التايل،سيتم توضيح سبب تفضيل افراد العينة هلذا االجتاه،وقد جاءت النتائج كمايلي

 إذا كانت هناك رغبة في إتاحة المكتبة لرصيدها في شكل رقمي،فيما تكمن ايجابيات هذا االتجاه؟
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %14 14 تغنيك عن التنقل هلا يوميا
 %40 450 تضع كل جمموعاهتا لالستخدام يف اي وقت وأي مكان

 %11 14 االقتصاد باجلهد والوقت
 %00 00 تسهيل استخدام املكتبة وخدماهتا

 %16 34 بالبحث دقة نتائج
 %100 919 المجموع الكلي

 .يبني مدى أسباب رغبة املستفيدين يف اتاحة املكتبة رصيدها بشكل رقمي:- 56 -جدول رقم 
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،الذي يوضح أسباب رغبة أفراد العينة من املستفيدين يف اتاحة املكتبة لرصيدها 85 حسب اجلدول رقم
نسبة  جند أن الرقمي،حيث بعد أن توضح أن املكتبة ال تتواءم وأوقات دراسة أو عمل أو تدريس أفراد العينة،

كل   من استخداملرصيد املكتبة يف شكلها الرقمي ستمكنهم أن هذه اإلتاحة الرقمية صرحت  منهم 16%
من أفراد العينة أن البحث يف البيئة الرقمية يكون وفق  %98جمموعاهتا يف أي وقت وأي مكان،كما عبت 

،وهذا رمبا يرجع لقصور األدوات التقليدية املتاحة على أكثر تايل حيقق دقة يف نتائج البحثالاسرتاتيجية معينة وب
من أفراد العينة أن هذا االجتاه سيغنيهم عن التنقل اليومي للمكتبة،كما  %41ى املكتبات،كما عبت نسبة مستو 

أن اتاحة املكتبة لرصيدها يف شكل رقمي سيمكنهم من االقتصاد يف اجلهد والوقت أثناء  %49عبت نسبة 
 .البحث واحلصول على املعلومات

 :توضيح آراء أفراد العينة حسب كل ختصص ومن خالل الشكل البياين التايل،سيتم

 
بعد معرفة اسباب تفضيل أفراد العينة لإلتاحة الرقمية ملصادر املعلومات،سيتم حتديد نوع مصادر املعلومات اليت 

 :يرغبون لو تتيحها املكتبة يف شكل رقمي
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يوضح أسباب رغبة المستفيدين اتجاه اتاحة المكتبة لرصيدها في :- 66 -شكل بياني رقم 
 .شكل رقمي

 دقة البحث

 تسهيل استخدام املكتبة وخدماهتا

 االقتصاد باجلهد والوقت يف البحث

 تضع كل جمموعاهتا لالستخدام يف اي وقت وأي مكان

 تغنيك عن التنقل هلا يوميا
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 رقمية؟هي مصادر املعلومات اليت تود لو تتيحها املكتبة بطريقة  ما:17السؤال 
 %النسبة التكرار  اإلجابات 

 %14 491 الكتب
 %17 496 اجملالت/الدوريات

 %11 449 الرسائل اجلامعية
 %10 400 القواميس واملوسوعات

 %00 93 مطبوعات اجلامعة
 %01 01 دروس األساتذة

 %100 103 المجموع الكلي
 .املعلومات اليت يفضلها املستفيدون يف شكل رقمي يبني طبيعة مصادر:- 06 -جدول رقم 

نتائج جدول السؤال الرابع،حيث تقريبا نفس االستخدامات اليت يقومون هبا ،الذي يؤكد 86 حسب اجلدول رقم
لدوريات واجملالت،عبت لة،حيث وبالنظر الستخدامهم يف البيئة التقليدي مصادر املعلوماتمن ناحية استخدام 

من أفراد العينة عن حاجتها إلتاحة هذا النوع من مصادر املعلومات يف شكل رقمي من طرف  %91نسبة 
املكتبة،إال أن هذا االجتاه برز أكثر لدى التخصصات والعلمية والتقنية وهذا يعود بطبيعة احلال الحتياجاهتم إىل 

على املستوى اللغوي برزت مصادر معلومات حتتوي على مصادر معلومات حديثة ومتجددة باستمرار،كما أنع 
عن  %91حاجاهتم ملقاالت دوريات وجمالت بلغات أجنبية على غرار باقي التخصصات،كما أكدت نسبة 

حاجتها للكتب كمصدر معلومات رقمي متاح يف شكل رقمي من طرف املكتبة،لكن هذا االجتاه على عكس 
مبجال العلوم االنسانية واالجتماعية،على عكس  التخصصات األدبية والعلوم املتعلقة ىسابقه برز بشكل أكثر لد

التخصصات التقنية والعلمية اليت مل تبدي رغبتها الكبرية يف احلصول على هذا النوع من مصادر املعلومات،كما 
من طرف املكتبة،وقد رسائل اجلامعية يف شكل رقمي العن رغبتها يف احلصول على  %99أكدت نسبة قدرت بــ 

برز هذا االجتاه عند خمتلف التخصصات وهذا رمبا يرجع إىل حاجتهم إىل حتديد البحوث السابقة يف جمالت 
 %06حبثهم،أما من ناحية اللغة فقد اختلفت حسب لغة كل ختصص،أما املطبوعات اجلامعية فلم تتجاوز نسبة 

تذة مل تلقى إىل اة هبذا النوع من الرصيد،يف حني أن دروس األسوهذا رمبا ميكن ارجاعه إىل عدم معرفة أفراد العين
ومن طرف ختصص واحد،ومن خالل الشكل البياين املوايل سيتم توضيح آراء أفراد العينة حسب كل  %04نسبة 

 :ختصص
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 :أما الشكل البياين التايل سيتم توضيح نسبة كل نوع من مصادر املعلومات حسب اللغة

 
 :مستويات املعلومات اليت يودون اسرتجاعها،فقد جاءت كمايليأما من ناحية 

 هي املعلومات اليت تود اسرتجاعها؟ ما:16السؤال 
 %النسبة التكرار  اإلجابات 

 %17 13 البيانات البيبليوغرافية للمصادر فقط
 %11 491 اسرتجاع املستخلصات

 %16 445 اسرتجاع قائمة احملتويات
 %11 11 اسرتجاع جزئي للنص
 %10 39 اسرتجاع كلي  للنص

 %100 116 المجموع الكلي
 .يبني طبيعة املعلومات اليت يفضلها املستفيدون اسرتجاعها:- 16 -جدول رقم 
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يوضح اتجاهات المستفيدين حول طبيعة مصادر المعلومات الراغبين :- 67 -شكل بياني رقم 
 .في الحصول عليها في شكل رقمي من طرف المكتبة

 دروس األساتذة

 مطبوعات اجلامعة

 القواميس واملوسوعات

 الرسائل اجلامعية

 جمالت/دوريات

 كتب

 اجنليزية فرنسية  عربية اجنليزية فرنسية  عربية اجنليزية فرنسية  عربية اجنليزية فرنسية  عربية اجنليزية فرنسية  عربية اجنليزية فرنسية  عربية

 دروس األساتذة مطبوعات اجلامعة املوسوعات/القواميس الرسائل اجلامعية اجملالت/الدوريات الكتب

يوضح اتجاهات المستفيدين حول طبيعة مصادر المعلومات الراغبين :- 68 -شكل بياني رقم 
 .في الحصول عليها في شكل رقمي من طرف المكتبة حسب اللغة
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،الذي يوضح رغبة أفراد املستفيدين حول املعلومات اليت يرجون اسرتجاعها،وقد برز من 83من خالل اجلدول رقم 
إال أنه جدير بالذكر أن هذا  %93خالل اجاباهتم تفضيلهم السرتجاع املستخلصات وهذا ما عب عنه بنسبة 

عن  %98االجتاه برز أكثر لدى التخصصات العلمية والتقنية،على غرار باقي التخصصات،يف حني أكدت نسبة 
وميكن تبير هذا  رغبتها يف اسرتجاع قائمة احملتويات وهذا االجتاه برز أكثر ايضا لدى التخصصات العلمية والتقنية

،أما االسرتجاع النص الكامل فقد بلغ ى أهم حمتويات املواد قبل حتميلها أو طباعتهااالجتاه برغبتهم يف التعرف عل
وقد برز هذا االجتاه أكثر لدى ختصصات العلوم االجتماعية و االنسانية والتخصصات األدبية،أما %90نسبة 

تخدام مصادر املعلومات وهذا يعود رمبا لتفضيلهم اس %49اسرتجاع البيانات البيبليوغرافية للنص مل تتجاوز نسبة 
ومن خالل خمتلف هذه النسبة . عبوا عن رغبتهم يف االسرتجاع اجلزئي للنص %49 ـــالرقمية،وبنسبة أقل قدرت ب

يتأكد االختالف التام بني التخصصات خصوصا على مستوى اجملاالت،كما يتأكد رغبة أفراد العينة من 
ومن خالل الشكل البياين التايل .دام مصادر املعلومات الرقميةالتخصصات العلمية والتقنية عن رغبتهم يف استخ

 :سيتم توضيح آراء افراد العينة حسب ختصصاهتم

 
وبعد حتديد ميوالهتم حنو طبيعة املعلومات أثناء االسرتجاع،سيتم توضيح اجتاهاهتم يف طريقة االسرتجاع 

 :واالستخدام،وهذا ما سيتم توضيحه من خالل اجلدول التايل
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يوضح رغبة المستفيدين حول طبيعة المعلومات الراغبين باسترجاعها :- 69 -شكل بياني رقم 
 .في شكل رقمي

 البيانات البيبليوغرافية للمصادر فقط

 اسرتجاع املستخلصات

 اسرتجاع قائمة احملتويات

 اسرتجاع جزئي للنص

 اسرتجاع كلي  للنص
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 كيف تفضل أن تكون طريقة االسرتجاع؟: 15السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %14 14 منح امكانية القراءة عب الشاشة فحسب
 %17 63 منح إمكانية النسخ والتخزين

 %10 400 منح امكانية التخزين
 %77 443 منح امكانية الطباعة

 %100 913 المجموع الكلي
 .يبني اجتاهات املستفيدين السرتجاع املعلومات الرقمية:- 50 -جدول رقم 

،الذي يوضح اجتاهات املستفيدين من أفراد العينة فيما خيص طرق االسرتجاع برز 50 من خالل اجلدول رقم
من أفراد  %99وبشكل كبري الفوارق الكبري بني استخدامات أفراد العينة حسب كل ختصص،حيث أكدت نسبة 

على مستوى ختصص  ايف االسرتجاع و اتاحتهم امكانية الطباعة،وقد لقى هذا االجتاه امجاعالعينة عن رغبتها 
احلقوق وختصص اآلداب واللغات،والعلوم االنسانية االجتماعية،وختصص املكتبات والتوثيق،وهذا يثبت اجتاه عدم 

،وحىت أن ما اثبت استخدامه من مصادر املعلومات الرقمية هو ناتج تفضيلهم الستخدام مصادر املعلومات الورقية
عن ضعف اتاحة رصيد املكتبة يف شكله الورقي مثل غياب أدوات البحث وضعف مستويات املعاجلة الفنية وهلم 

من أفراد العينة أكدوا على رغبتهم يف احلصول على امكانية التخزين  %96وغريها من النقائص،يف حني جند أن 
فحسب،وقد لقى هذا االجتاه امجاعا خصوصا من طرف ختصص علوم التكنولوجيا،واهلندسة،و علوم 

واالتصال،وهذا ما يبز تفضيلهم الستخدام مصادر املعلومات الرقمية،وهذا  للمعلومات احلديثة التكنولوجيات
من أفراد  %91ة ميكن ارجاعه إىل طبيعة التخصص واالستخدامات،وتقريبا من نفس التخصصات عبت نسب

امكانية القراءة عب عن  %41العينة عن رغبتهم يف احلصول على امكانية النسخ والتخزين،كما عبت نسبة 
ة ورغم أهنا نسبة ضعيفة مع باقي االجتاهات،إال أهنا اقتصرت هي األخرى فقط على التخصصات العلمية شالشا

 :وضيح آراء أفراد العينة حسب كل ختصصومن خالل الشكل البياين التايل سيتم ت.التقنية فحسب
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قنوات اسرتجاع مصادر املعلومات  حول وبعد حتديد اجتاهات طرق االسرتجاع،سيتم حتديد اجتاهات املستفيدين

 :الرقمية،وقد جاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل

 كيف تفضل أن تكون االتاحة؟:10السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %00 455 شبكة االنرتنيتعب 
 %07 05 عب شبكة داخلية

 %15 95 حسب نوع الوثيقة
 %100 994 المجموع الكلي

 .حول طرق اتاحة املعلومات الرقميةيبني اجتاهات املستفيدين :- 15 -جدول رقم 

 %60،يتضح تفضيل أغلبية أفراد العينة الستخدام شبكة اإلنرتنيت،حيث عبت نسبة 54 من خالل اجلدول رقم

عن رغبتها يف احلصول على مصادر املعلومات الرقمية من طرف املكتبة،وهنا تتجلى أمهية خدمات املعلومات اليت 
كلها التقليدي،يف حني تقدمها املكتبات عب شبكة االنرتنيت حيث ستلقى رواجا كبريا باملقارنة مع تقدميه يف ش

أن هذه االتاحة تكون حسب طبيعة الوثائق،وهذا رمبا يرجع لطبيعة الوثائق اليت حيتاجوهنا  %45مل تعب إىل نسبة 
من أفراد  %09إذ حيتاجون ملعاينتها بطريقة رقمية مث االطالع عليها يف شكلها األصلي،يف حني مل تعب نسبة 

كة داخلية،وملا مت وضع هذا املقرتح قصد تفضيل استخدام رصيد املكتبة يف العينة عن رغبتها لإلطالع عب شب
شكل رقمي ويبز مدى تفضيل أفراد العينة للعمل داخل حميط املكتبة،غري أن أفراد العينة ورغم تفضيلهم 

طالع الستخدام مصادر املعلومات الورقية وعدم اعتمادهم على مصادر املعلومات الرقمية إال أهنم يفضلون اال

0 

20 

40 

60 

80 

ختصص علوم 
 الطبيعة واحلياة

ختصص األداب  ختصص احلقوق 
 واللغات

ختصص علوم 
 التكنولوجيا

ختصص  اهلندسة 
 املعمارية والتعمري

ختصص العلوم 
االنسانية 
 واالجتماعية

ختصص علم 
النفس   وعلوم 

 الرتبية

ختصص  
التكنولوجيات 

احلديثة للمعلومات 
 مكتبة واالتصال

ختصص العلوم 
االقتصادية 

والتجارية وعلوم 
 التسيري

ختصص علوم 
 املكتبات والتوثيق

ختصص علوم  
وتقنيات نشاطات 

 البدنية والرياضية

يوضح اتجاهات المستفيدين حول طبيعة استرجاع المعلومات :- 70 -شكل بياني رقم
 .الرقمية

 منح امكانية القراءة  عب الشاشة فحسب

 منح امكانية النسخ والتخزين

 منح امكانية التخزين

 منح امكانية الطباعة
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ومن خالل الشكل .عب شبكة اإلنرتنيت،وهو ما ميكن تفسريه بأمهية دمج عامل املكتبة ضمن عاملهم االفرتاضي
 :البياين التايل سيتم توضيح آراء أفراد العينة حسب كل ختصص

 
مكتبة  ملشروع مكتبة رقمية حسب رؤية املكتبيني،واحلاجة ملشروعوبعد حتديد استعداد مكتبات جامعات قسنطينة 

رقمية حسب رغبة املستفيدين واجتاهات استخدامهم يف ظل البيئة الرقمية،ومن خالل خمتلف النتائج اليت توضح 
ضعف البيئة الرقمية على مستوى مكتبات جامعات قسنطينة،والرغبة الكبرية جدا للمستفيدين للحصول على 

 . االمكانيات املتاحة ورغبات املستفيدينخدمات مكتبية يف ظل الفضاء الرقمي،ميكن أن يتجلى التعارض بني

 :االستعداد لمشروع مكتبة رقمية 6-7

بعد حتديد رؤية كل من املكتبيني و املستفيدين من أفراد العينة حول احلاجة واجلدوى ملشروع مكتبة رقمية،ومن 
مكتبات جامعات خالل هذا العنصر سيتم حتديد مهارات املكتبيني من أفراد العينة العاملني على مستوى 

 .ولوجياتقسنطينة،وحتديد جاهزية املستفيدين هلذا النوع من التكن

 :مهارات المكتبيين في ظل البيئة الرقمية 6-7-1

 :للعمل يف ظل البيئة الرقمية وقد جاءت النتائج كمايلي املكتبيني من أفراد العينة سيتم حتديد استعداد
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يوضح اتجاهات آراء المستفيدين حول قنوات اإلطالع على :- 71  -شكل بياني رقم 
 .مصادر المعلومات الرقمية

 حسب نوع الوثيقة

 عب شبكة داخلية

 عب شبكة انرنيت
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 مبشروع مكتبة رقمية؟هل أنت على استعداد للعمل :10السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %61 15 استعداد كامل
 %14 48 استعداد مقبول

 %05 01 استعداد متواضع جدا
 %00 00 استعداد ضعيف

 %100 86 المجموع الكلي
 .يبني  استعداد للعمل يف ظل البيئة الرقمية:- 15 -جدول رقم 

من  %83،الذي يوضح استعداد املكتبيني للعمل يف ظل البيئة الرقمية،حيث عبت نسبة 59 حسب اجلدول رقم
من أفراد العينة عن  %91الكامل للعمل يف ظل البيئة الرقمية،يف حني أكدت  اأفراد العينة عن استعداده

استعدادها املقبول للعمل يف ظل هذه البيئة،وإذا مت األخذ هبذه النسب فإنه يتضح أن املكتبيني ميتلكون مهارات 
،ومن خالل هذه النسبة يتضح بصورة %05متكنهم من العمل يف ظل البيئة الرقمية،ومل تعب إال نسبة مل تتجاوز 

اد العينة على قدرهتم للعمل يف إطار مشروع مكتبة رقمية،ومن خالل الشكل املكتبيني من أفر داد امجالية استع
 :البياين التايل سيتم توضيح استعدادهم حسب الرتبة

 
وبعد حتديد استعداد املكتبيني الذي تراوح تقريبا بني االستعداد الكامل واملقبول،سيتم قياس مهاراهتم وحتديد 

ل البيئة الرقمية وحتدد مستوى استعدادهم فعليا،وسيتم قياس مهاراهتم مستواها،وإن كانت ستؤهلهم للعمل يف ظ
 :سواء على املستوى التقين أو الفين أو على مستوى اإلدارة والتخطيط،وقد جاءت النتائج كما يلي

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

 استعداد ضعيف استعداد متواضع جدا استعداد مقبول استعداد كامل

 يوضح استعداد المكتبي للعمل في إطار مشروع مكتبة رقمية:- 72  -شكل بياني رقم 

 حمافظ رئيسي باملكتبات اجلامعية

 حمافظ مكتبات جامعية

 2ملحق مكتبات جامعية مستوى

 1ملحق مكتبات جامعية مستوى

 مساعد مكتبات جامعية
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 :حدد مستوى مهاراتك،يف اجلوانب التالية: 11السؤال 
 المجموع ضعيف جدا ضعيف متوسط جيد جيد جدا اإلجابات

 الكلي
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 100 60 04 09 11 06 40 95 74 99 10 05 استخدام الحواسيب والبرمجيات

 100 60 15 46 41 96 17 45 06 01 01 04 تقنيات الرقمنة وأساليبها

استخدام أنواع الماسحات الضوئية 
 وبرمجياتها  

04 01 09 07 08 01 44 16 16 51 60 100 

برمجية التعرف الضوئي على الحروف 
 وتقنياته

04 01 00 00 09 07 45 17 16 51 60 100 

 100 60 00 80 01 08 01 04 00 00 01 04 برمجيات معالجة الصور

 100 60 10 84 05 01 00 00 00 00 07 09 أنواع وأشكال الملفات الرقمية

 100 60 07 16 17 40 00 00 00 00 00 00 أنواع وسائط التخزين وتقنيات التخزين

 100 456 61 938 10 61 11 19 06 93 07 49 المجموع الكلي

 .مهارات املكتبيني يف التحكم بتقنيات الرقمنةيبني :- 75 -جدول رقم 

ة يف التحكم بتقنيات الرقمنة،و ،الذي يبني مستوى مهارات املكتبيني من أفراد العين59 حسب اجلدول رقم
 :اءت النتائج كمايليج

  من أفراد  %10ركز اجلانب األول على املبادئ األولية يف جمال احلاسب اآليل وبرجمياته،حيث عبت نسبة
 %49وعبت املستوى اجليد يف هذا اجلانب،منهم عن  %91العينة عن مستواها املتوسط،يف حني عبت نسبة 

 عن مستواها اجليد جدا %40عن ضعف مستواها يف التحكم يف أجهزة احلواسيب وبرجمياهتا،كما عبت نسبة 

  .ضعف الكبري من هذه الناحيةالعن  %01يف هذا النوع من التجهيزات والبجميات،غري أنه عبت نسبة 

  أما النقطة الثانية فترتكز على حتديد مستوى مهاراهتم من ناحية تقنيات وأساليب الرقمنة كوهنا تعد أول مرحلة
من خالل ضعف مستواهم يف هذا اجلانب  مالحظة ث ميكنإلنشاء صورة رقمية من أصول تقليدية،حي

منهم عن الضعف الكبري  %95من أفراد العينة عن ضعفها يف هذا اجلانب،وأكدت  %14نسبة  تصريح
مستواها املتوسط،أما  عن %91هلم،وهذه النسب هي تكون تقريبا أكثر من نصف آراء العينة،كما عبت 

هذا املستوى أكثر لدى  حتكمها يف تقنيات الرقمنة وقد برزفقد عبت عن مستواها اجليد من حيث   08%
على غرار باقي الرتب،أما املستوى اجليد جدا مل يتجاوز  9املكتبيني من رتبة ملحق مكتبات جامعية مستوى 

سبة معتبة بني مستوى ورغم ضعف أكثر من أفراد نصف العينة يف هذا اجلانب إال أنه توجد ن، %04نسبة 
 .املتوسط واجليد و اجليد جدا اليت ميكن أن تكفل هذه العملية يف حال تبين املكتبات مشروع مكتبة رقمية
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  بعد استقصاء آراء أفراد العينة حول تقنيات الرقمنة و اساليبها،مت االجتاه لرصد مستواهم يف التحكم باستخدام
ملرافقة هلا،وعلى عكس نتائج تقنيات الرقمنة جند أن هذا اجلانب اشتد أنواع املاسحات الضوئية والبجميات ا

من أفراد العينة عن الضعف  %54ضعف أفراد العينة يف هذا اجلانب باملقارنة مع سابقتها،حيث عبت نسبة 
عن ضعفها يف استخدام هذا النوع من التجهيزات والبجميات،وهذه النسب هي  %48الكبري وعبت نسبة 

عن مستواها املتوسط،أما املستوى اجليد فلم يتجاوز نسبة  %03متثل تقريبا أغلبية أفراد العينة،يف حني عبت 
 .%04أما املستوى اجليد جدا فلم يتجاوز هو اآلخر نسبة  09%

 برجميات التعرف الضوئي على احلروف وبرجمياته كمرحلة من مراحل انشاء مستوى أفراد العينة يف جمال  أما
ضعف على مستوى هذا اجلانب،حيث أكدت  من امللف الرقمي،جند أن املكتبيني من أفراد العينة يعانون أيضا

عن  %91عن الضعف الكبري ملستوى مهاراهتم فيما يتعلق هبذه البجميات،كما عبت نسبة %54نسبة 
تايل ميكن التماس ضعف اغلبية أفراد العينة على مستوى هذا اجلانب،حيث أنه على مستوى الأيضا،وبضعفها 

على مستوى اجليد جدا،وهي نسب ضئيلة باملقارنة مع  % 04ونسبة  %09متوسط املهارات مل تتجاوز نسبة 
  .باقي نسب املستويات

  66أما من ناحية برجميات معاجلة الصور،يتضح زيادة نسبة مستوى ضعف افراد العينة،حيث عبت نسبة% 

أما املستوى املتوسط مل عن املستوى الضعيف ملهاراهتا يف هذا اجلانب، %03عن الضعف الكبري و نسبة 
  . للمستوى اجليد جدا وهو نفس األمر بالنسبة %04يتجاوز نسبة 

  عن الضعف  %30أما فيما خيص أنواع و اشكال امللفات الرقمية فقد اتضح نفس املستوى،حيث عبت نسبة
 .فقد عبت عن مستواها اجليد جدا %09عن مستواها الضعيف يف هذا اجملال،أما نسبة %05الكبري ونسبة 

  وعلى مستوى أنواع وسائط التخزين وتقنياته جند أن النسبة االمجالية ألفراد العينة انقسمت بني الضعف الكبري
 .عبت عن مستواها الضعيف %41والنسبة املتبقية املقدرة بــ  %61ملستوى مهاراهتم واملقدر بنسبة 

 مهارات املكتبيني على مستوى التقنيات  واستنتاجا للنتائج السابقة الذكر،ميكن التماس الضعف الكبري ملستوى
املتعلقة بإنشاء الصور الرقمية والبجميات والوسائط املتعلقة هبذه الصور،كما أنه من خالل تبويب النتائج 
نلتمس أن مستوى املتوسط واجليد و اجليد جدا ال يتوزع على جمموعهم بل يرتكز على نفس األفراد،كما ميكن 

ات أفراد العينة بغض النظر عن الرتبة وحىت اخلبة املهنية،وحىت مكان العمل،وحىت تسجيل تقارب مستوى مهار 
الشكل البياين املوايل،الذي سيوضح تقارب مستوى  هنوع املؤهل العلمي احلاصلني عليه،وهذا ما سيوضح

 :املهارات حسب الرتبة
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املقرتحات،فيمكن توضيح مستوى مهارات املكتبيني بشكل أما من ناحية تكرار عدد أفراد العينة باملقارنة مع عدد 

 :عام كمايلي

 
بعد حتديد مستوى مهارات املكتبيني من أفراد العينة على املستوى التقين،سيتم حتديد مهاراهتم يف جمال معايري 

 :البيئة الرقمية،وقد جاءت النتائج كما يلي
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 ضعيف جدا ضعيف متوسط جيد جيد جدا

يوضح مستوى المهارات التقنية للمكتبيين في ظل البيئة الرقمية حسب :- 73 -شكل بياني رقم 
 .رتبهم

 استخدام الحواسيب والبرمجيات

 تقنيات الرقمنة وأساليبها

 استخدام أنواع الماسحات الضوئية وبرمجياتها  

 برمجية التعرف الضوئي على الحروف وتقنياته

 برمجيات معالجة الصور

 أنواع وأشكال الملفات الرقمية

 أنواع وسائط التخزين وتقنيات التخزين

62% 
18% 

11% 

6% 

3% 

 .يبين المستوى العام للمكتبيين في مجال تقنيات البيئة الرقمية:- 74  -شكل بياني رقم 

 ضعيف جدا

 ضعيف

 متوسط

 جيد

 جيد جدا
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 :التالية حدد مستوى مهاراتك،باملعايري: 10السؤال 
المجموع  ضعيف جدا ضعيف متوسط جيد جيد جدا اإلجابات

 الكلي
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 100 60 90 61 04 03 03 02 03 02 00 00 معايير تنمية المجوعات الرقمية

 100 60 92 62 04 03 01 01 03 02 00 00 معايير ما وراء البيانات

معايير العمليات الفنية بالبيئة 
 الرقمية

00 00 01 01 02 03 01 01 64 95 60 100 

معايير البحث عن المصادر 
 الرقمية

00 00 00 00 04 06 03 04 61 90 60 100 

معايير تقييم مصادر المعلومات 
 الرقمية

00 00 00 00 04 06 04 06 60 88 60 100 

حقوق الملكية الفكرية بالبيئة 
 الرقمية

00 00 00 00 06 09 00 00 89 91 60 100 

معايير البوابات اإللكترونية 
 للمكتبات 

00 00 00 00 00 00 00 00 68 100 60 100 

 100 60 100 68 00 00 00 00 00 00 00 00 دفتر الشروط للمشاريع الرقمنة

 100 744 17 108 07 41 07 43 01 01 00 00 المجموع الكلي

 .يبني املهارات الفنية للمكتبيني يف ظل البيئة الرقمية:- 45 -جدول رقم 

،الذي يوضح مستوى مهارات املكتبيني من أفراد العينة املتعلق ببعض اجلوانب بالبيئة 51 حسب نتائج اجلدول رقم
 :املعايري،وقد جاءت النتائج كمايليالرقمية وكمالحظة عامة ميكن استنتاج الضعف الكبري على مستوى هذه 

  على مستوى تنمية اجملموعات الرقمية اليت تستلزم جمموعة من املراحل حىت يتم تقرير رقمنة وثيقة عن األخرى
عن ضعفها  %01من أفراد العينة عبت أهنا ضعيفة جدا من هذه الناحية،كما عبت نسبة  %30،جند أن 

أيضا،وهذه النسب تبني عدم وجود مستوى ألفراد العينة والذي ال ميكنها من املشاركة يف مرحلة بناء رصيد 
عن مستواها املتوسط و نفس النسبة عن مستواها اجليد،وقد برزت  %09ملكتبة رقمية،يف حني عبت نسبة 

 .لدى احلاصلني على شهادة املاسرت نظام جديد
 ايري ما وراء البيانات واليت تعتب قلب وظيفة املكتيب يف ظل املكتبة رقمية،جند ان أفراد العينة أما على مستوى مع

عن ضعف مستواها،وهذا جيعل %01الضعيف جدا،كما عبت نسبة املستوى على  %39قد عبوا بنسبة 
 %04 تعب سوى نسبة بأهم معايري الوصف الفين يف ظل البيئة الرقمية،ومل  من أفراد العينة جاهلوننياملكتبي

 .عن مستواها اجليد %09عن مستواها املتوسط،و نسبة 
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  من ناحية معرفة املكتبيني جبانب املعايري الفنية لوصف املصادر الرقمية،نلتمس أيضا متيز مستوى الضعف
عن  %04عن املستوى الضعيف جدا كما عبت نسبة  %31الكبري على مستوى مهاراهتم،حيث عبت نسبة 

عن مستواها  %09مستواها من ناحية التحكم هبذا النوع من املعايري،يف حني مل تعب إىل نسبة ضعف 
وهي تعتب نسبة جد ضئيلة وال ميكن أخذها باحلسبان يف %04املتوسط يف هذا اجلانب،و نسبة مل تتجاوز 

 .ظل النسبة اإلمجالية
 كتيب سينتقل إىل بيئة رقمية تعتمد على أما على مستوى معايري البحث عن املصادر الرقمية،كون ان امل

على مستواها %30اسرتاتيجيات حبث ختتلف متاما على ما هو موجود بالبيئة التقليدية،حيث عبت نسبة 
عن مستواها الضعيف،وهو ما ميثل مستوى أغلبية أفراد العينة،يف حني عبت نسبة  %01الضعيف جدا ونسبة 

  .وسط يف هذا اجملالعن مستواها املت %08مل تتجاوز نسبة 
  فإن املكتبيني مطالبون باكتساب املكتبات ميكن أن تتجه القتناء مصادر املعلومات الرقمية إىل أن بالنظر،

 %66جملموعات املكتبة،ومن حيث هذا اجلانب عبت نسبة م هذا النوع من املصادر قبل ضمه مهارات تقيي

تبز أكثر الضعف الكبري من هذه  وهي  الضعيفعن مستواها  %08عن املستوى الضعيف جدا،ونسبة 
 .عن مستواها املتوسط %08الناحية كباقي اجلوانب،ومل تعب إال نسبة 

 جتدر معرفة املكتبيني هبذه  إليها أما من ناحية حقوق امللكية الفكرية بالبيئة الرقمية،واليت كما سبق االشارة
قد عبت  %34حة املواد يف شكل رقمي،جند ان نسبة احلقوق  ومعرفة قواعد شراء حقوق االستنساخ و إتا

 .عن مستواها املتوسط %03عن املستوى الضعيف جدا،وعبت نسبة 
  عن  %400ومن حيث مستوى معايري البوابات اإللكرتونية للمكتبات،جند أن املكتبيني قد عبوا بنسبة

 .اجلانبهارات املتعلقة هبذا املاملستوى الضعيف جدا،حيث ال ميتلكون أدىن 
  ومن حيث مستوى مهارات املكتبيني من أفراد العينة حول دفرت الشروط يف جمال املكتبات الرقمية،عبت نسبة

 .عن املستوى الضعيف جدا أيضا يف هذا اجلانب 400%
من النتائج السابقة ميكن جتلي زيادة ضعف مستوى مهارات املكتبيني من أفراد العينة يف جمال البيئة  واستنتاجا

الرقمية سواء فيما يتعلق بالعمل الفين أو العمل اإلداري،كما أن املستوى املتوسط واجليد يف بعض احلاالت اقتصر 
سرت نظام جديد،ومن خالل الشكل البياين يف أغلب األحيان فقط على املكتبيني احلاصلني على شهادة املا

 :املوايل،سيتم حتديد مستوى مهارات املكتبيني حسب رتبهم
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 :شكل عام،فقد جاء مستوى مهارات املكتبيني كما يليبما أ

 
 : أما من ناحية قيادة وإدارة املشاريع،فقد جاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل

 ومعارفك بقيادة املشايع يف ظل البيئة الرقمية؟حدد مستوى مهاراتك : 21السؤال 
 %النسبة التكرار  اإلجابات 

 %00 00 جيدة جدا
 %11 49 جيدة 

 %61 19 ضعيفة 
 %11 49 ضعيفة جدا

 %100 68 المجموع الكلي
 .يف ظل البيئة الرقمية املتعلقة بقيادة املشاريع يبني مستوى مهارات املكتبيني:- 75 -جدول رقم 
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 ضعيف ضعيف متوسط جيد جيد جدا

يوضح مستوى المهارات الفنية للمكتبيين في ظل البيئة الرقمية :- 75 -شكل بياني رقم 
 حسب رتبهم

 معايري تنمية اجملوعات الرقمية

 معايري ما وراء البيانات

 معايري العمليات الفنية بالبيئة الرقمية

 معايري البحث عن املصادر الرقمية

 معايري تقييم مصادر املعلومات الرقمية

 حقوق امللكية الفكرية بالبيئة الرقمية

 معايري البوابات اإللكرتونية للمكتبات 

 دفرت الشروط للمشاريع الرقمنة

1% 3% 3% 

93% 

 يبين المستوى العام للمكتبيين في المجال الفني بالبيئة الرقمية:-76 -شكل بياني رقم 

 جيد
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 ضعيف

 ضعيف جدا
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،الذي يوضح مستوى مهارات املكتبيني يف التخطيط وإدارة املشاريع يف البيئة 51 خالل اجلدول رقممن 
 %43عن ضعف مهاراهتا يف قيادة هذا النوع من املشاريع،كما عبت نسبة  %89الرقمية،فقد اتضح أن نسبة 

مستواها اجليد يف جمال أكدت على  %43عن املستوى الضعيف جدا ملهاراهتم يف هذا اجلانب،يف حني جند أن 
إدارة وختطيط وقيادة مشروع يف ظل البيئة الرقمية،ومن خالل الشكل البياين التايل سيتم توضيح مستوى مهارات 

 :املكتبيني يف هذا اجلانب حسب رتبهم

 
خالل اجلداول السابقة ميكن توضيح بشكل عام مستوى مهارات املكتبيني على املستوى التقين والفين  ومن

 :واإلداري يف ظل البيئة الرقمية

 
وبعد حتديد مهارات املكتبيني من أفراد العينة،مت االجتاه إىل حتديد رؤيتهم حول أهم املتطلبات الواجب توفرها يف 

 : قيادة مشروع مكتبة رقمية،وقد جاءت النتائج كمايلياملكتبيني حىت يتمكنوا من 
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 ضعيف جدا ضعيفة جيد جيد جدا

يوضح مستوى مهارات المكتبيين في قيادة المشاريع في ظل البيئة :- 77 -شكل بياني رقم 
 .الرقمية حسب رتبهم
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 مهارات قيادة  مشروع يف ظل البيئة الرقمية املهارت التقنية يف ظل البيئة الرقمية املهارات الفنية يف ظل البيئة الرقمية

يوضح مستوى مهارات المكتبيين بشكل عام في ظل البيئة :- 78 -الشكل البياني رقم 
 .الرقمية
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 هي اهم املتطلبات الواجب توفرها باملكتيب؟ حىت يتم قيادة مشروع مكتبة رقمية ما:21السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %71 19 الدراية الكافية بالتطبيقات احلديثة
 %16 98 الدراية مبهارات التخطيط

 %10 99 كفريق  القدرة على العمل
 %71 19 املعرفة بتحديات البيئة الرقمية
 %100 489 المجموع الكلي

 .يبني رؤية املكتبني حول املهارات الواجب توفرها حىت يتمكنوا من العمل يف ظل البيئة الرقمية:-65 -جدول رقم 

،الذي يوضح آراء أفراد العينة حول املهارات أو املتطلبات الواجب توفرها يف املكتبيني 58رقم حسب اجلدول 
الكافية  ة املكتبينيعن ضرورة دراي%99حىت يتمكنوا من العمل أو قيادة مشروع مكتبة رقمية،حيث عبت نسبة 

من امكانية فهم متطلبات وأساسيات قيام مشروع مكتبة رقمية،كما  بيقات احلديثة،هذه الدراية ستمكنهمبالتط
مكتيب أن خيوض غمار  ألي بتحديات البيئة الرقمية،حيث أنه ال ميكن عن ضرورة معرفتهم %99عبت نسبة 

مشروع مكتبة رقمية دون معرفته السابقة بتحديات البيئة الرقمية سواء على مستوى االتاحة أو امن املعلومات،أو 
إىل %90احلفاظ على حقوق امللكية الفكرية،وقضايا و اشكاليات احلفظ وغريها من التحديات،واجتهت نسبة 

قدرة املكتبيني على العمل كفريق،هذا أن املكتبات حتتاج إىل دينامكية يف العمل حىت يتم  التأكيد على ضرورة
من أفراد العينة عن ضرورة توفر املكتبيني على %48ضمان حتقق األهداف احملددة للمشروع،كما عبت نسبة 

مستوى من مهارات التخطيط،ذلك أن التخطيط هو يعتب عملية ذهنية تتطلب املعرفة سواء باجملال التقين أو الفين 
 :ومن خالل الشكل البياين التايل سيتم حتديد آراء أفراد العينة حسب رتبهم.ملشاريع املكتبات الرقمية
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يوضح آراء المكتبيين حول المهارات الواجب توفرها في أي مكتبي :-  79 -شكل بياني رقم 
 .حتى يتمكن من العمل في ظل البيئة الرقمية

 الدراية الكافية بالتطبيقات احلديثة

 الدراية مبهارات التخطيط

 القدرة على العمل كفريق

 املعرفة بتحديات البيئة الرقمية
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مستوى مهارات املكتبيني املتعلقة مبجال البيئة الرقمية،مت االجتاه الستقصاء سبب ضعف هذه وبعد تقييم  
 :املهارات من وجهة نظر املكتبيني من أفراد العينة و جاءت النتائج كمايلي

 ؟ة،إىل ما ميكن ارجاع ذلك املستوىحسب التقييم من اجلداول السابق:17السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %70 11 التكوين القاعدي
 %70 11 بيئة العمل

 %16 96 نقص دورات التكوين املستمر
 %06 03 االهتمامات الشخصية

 %100 418 المجموع الكلي
 .العوامل املؤثر يف مستوى املهارات الرقمية للمكتبيني حسب رؤيتهم يبني:- 55 -جدول رقم 

سبب ضعف مهارات املكتبيني املتعلقة بالبيئة الرقمية،جند أن املكتبيني  الذي يوضح،55 من خالل اجلدول رقم
عن تأثري بيئة العمل على مستوى مهاراهتم،حيث ويف ظل غياب توفري  %96من أفراد العينة قد عبوا بنسبة 

 لو تلقوها كمواد التجهيزات املتعلقة بالرقمنة والبجميات التطبيقية هلا،فإهنا ستبقى دائما غريبة على املكتبيني حىت
عن تأثر مستوى مهاراهتم بالتكوين  %90نهم بأقسام املكتبات واملعلومات،كما عبت نسبة يدراسية أثناء تكو 

القاعدي أي التكوين املتلقى على مستوى أقسام املكتبات واملعلومات خصوصا وحسب ما توضح من خالل 
صل عليها واليت كانت غالبيتها تقتصر على شهادة الذي يوضح طبيعة الشهادات احمل،95الشكل البياين رقم 

بنقص دورات تأثر مستوى مهاراهتم أيضا  أفراد العينة عن من %98التطبيقية يف جمال املكتبات،كما عبت نسبة 
عن تأثر %08التكوين املستمر اليت تنظمها سواء اجلامعة أو املكتبة يف هذا اجملال،يف حني مل تعب سوى نسبة 

لتكوين الذايت،ومن خالل الشكل البياين التايل سيتم توضيح لمستوى مهاراهتم باهتماماهتم الشخصية واجتاههم 
 :أفراد العينة حسب رتبهم
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مستوى مهارات املكتبيني،حيث أثبتت النتائج ضعف مهاراهتم املتعلقة بالبيئة الرقمية واملتعلقة بأكثر   وبعد حتديد
 .من جانب

 :اهزية المستفيدين في ظل البيئة الرقميةج6-7-1

بعد حتديد اجتاه املستفيدين لتفضيلهم اتاحة املكتبة لرصيدها يف شكل رقمي،ورغبتهم الكبرية يف ابقاء التواصل 
استعدادهم من خالل جمموعة من املؤشرات مثل امتالكهم لتجهيزات،مدى عب شبكة اإلنرتنيت،سيتم حتديد 

 :االنرتنيت وغريها،وقد جاءت النتائج كمايليارتباطهم بشبكة 

 هل متتلك حاسوب حممول أو حاسوب باملنزل؟ :11السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %100 221 نعم
 %00 00 ال

 %100 994 المجموع الكلي
 .يبني امتالك املستفيدين للحواسيب:- 05 -جدول رقم 

املستفيدين من أفراد العينة حواسيب سواء كانت حممولة خاصة  امتالك،الذي يوضح 56 من خالل اجلدول  رقم
أو حواسيب باملنزل،حيث أن االجتاه إىل املكتبات الرقمية حيتاج إىل توفر البنية التحتية من ناحية التجهيزات سواء 

فة استعداد ة الرقمية يف ظل غياب معر يعقل االجتاه إىل خيارات املكتب بالنسبة للمكتبات أو املستفيدين،إذ ال
املستفيدين من ناحية امتالك التجهيزات،كما أن هذه النسبة اليت تؤكد أكثر اجتاه املستفيدين للعمل يف ظل البيئة 

بشكة االنرتنيت،وقد  ةالرقمية،ومن خالل اجلدول املوايل سيتم توضيح مدى توفر املستفيدين على حواسيب مرتبط
 :جاءت النتائج كمايلي
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 االهتمامات الشخصية نقص دورات التكوين املستمر بيئة العمل التكوين القاعدي

يوضح العوامل المؤثرة على مستوى مهارات المكتبيين من وجهة نظرهم :- 80 -شكل بياني رقم 
 .حسب الرتبة

 حمافظ رئيسي باملكتبات اجلامعية

 حمافظ مكتبات جامعية

 2ملحق مكتبات جامعية مستوى

 1ملحق مكتبات جامعية مستوى
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 حاسوبك مرتبط بشبكة االنرتنيت؟هل  :10السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %57 484 نعم
 %15 80 ال

 %100 994 المجموع الكلي
 .يبني ارتباط حواسيب املستفيدين بشبكة اإلنرتنيت:-15  -جدول رقم 

أغلبية أفراد العينة بشبكة االنرتنيت،حيث عبت نسبة  عدم ارتباط،الذي يوضح 53 من خالل اجلدول رقم
املتبقية فقد أكدوا عدم ارتباطهم بشبكة االنرتنيت وهي  %95اتصال حواسيبهم بشبكة االنرتنيت،أما  59%

تعتب نسبة ضئيلة باملقارنة مع العدد اإلمجايل،كما انه من خالل تبويب النتائج مل يتم التماس الفروق بني 
ميكن ارجاع هذا األمر حسب امكانية كل مستفيد،إال أنه بشكل امجايل ميكن القول أن التخصصات،و 

املستفيدين ميكن اعتبارهم على استعداد كامل للعمل يف ظل البيئة الرقمية من ناحية توفرهم على التجهيزات 
 .وتكنولوجيا االتصال

 النرتنيت؟يف حالة عدم االرتباط،كيف تقوم باالتصال عب شبكة ا :11السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %71 13 من خالل مقاهي االنرتنيت
 %77 19 قاعة االنرتنيت باجلامعة
 %10 95 من خالل خمب البحث

 %00 49 من خالل زمالئك
 %100 414 المجموع الكلي

 .يبني الطرق املستخدمة من قبل املستفيدين لالتصال عب اإلنرتنيت:-00 -جدول رقم 

،يتضح تعدد الطرق املستخدمة من قبل فئة املستفيدين الغري مرتبطة بشكة االنرتنيت من 60 اجلدول رقمحسب 
عن اجتاهها ملقاهي اإلنرتنيت لالستفادة من االتصال عب هذه  %93خالل حواسيبها،حيث أكدت نسبة 

رتنيت املتوفرة على مستوى عن اجتاهها الستخدام قاعات اإلن من أفراد العينة %19الشبكة،يف حني عبت نسبة 
عن استفادهتا من خدمة اإلنرتنيت املتوفرة  %46اجلامعات،كما عبت نسبة اقل باملقارنة مع سابقتها مل تتجاوز 

على مستوى خمابر البحث التابعني هلا بطبيعة احلال،أما من خالل االعتماد على زمالئهم فقد قدرت بأضعف 
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نلتمس تعدد الطرق املستخدمة من قبلهم بغرض الرتدد على  ومن هذه النسبة،%06نسبة مل تتجاوز 
،سواء كانت بناءا على حاجة علمية أو تفضيل لشبكة االنرتنيتيثبت اجتاه استخدامهم  هاإلنرتنيت،كما أن

ومن خالل الشكل البياين التايل سيتم توضيح الطرق املعتمدة من قبل استخدام هذا النوع من تقنيات االتصال،
 :ن لالتصال بشبكة االنرتنيت حسب كل ختصصاملستفيدي

 
بعد حتديد نسبة امتالك املستفيدين للتجهيزات وارتباطهم بشبكة اإلنرتنيت،سيتم حتديد وترية االرتباط هبذه  

 :الشبكة،وقد جاءت النتائج كمايلي

 كم مرة تقوم بعملية الربط عب شبكة االنرتنيت؟:11السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %57 484 يوميا
 %00 00 نادرا

 %06 49 أقل من مرة يف األسبوع
 %11 15 أكثر من مرة يف األسبوع

 %00 00 أقل من مرة يف الشهر
 %00 00 أكثر من مرة يف الشهر

 %100 994 المجموع الكلي
 .يبني وترية اتصال املستفيدين بشبكة االنرتنيت:- 10 -جدول رقم 
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يوضح الطرق المستخدمة لالتصال بشبكة االنترنيت من قبل :- 81 -شكل بياني رقم 
 .المستفيدين 

 من خالل زمالئك

 من خالل خمب البحث

 قاعة االنرتنيت باجلامعة

 من خالل مقاهي االنرتنيت
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،يتضح الرتدد الكبري على شبكة االنرتنيت من طرف املستفيدين أفراد العينة،والذي ال 64 من خالل اجلدول رقم
من  %59ميكن مقارنته برتددهم على املكتبات الذي وصل إىل حد عدم الرتدد عليها بتاتا،حيث عبت نسبة 

يب مرتبطة بشبكة اليومي وهو أمر منطقي بالنسبة ألنه نفس العينة اليت متتلك حواس مأفراد العينة عن تردده
الشبكة،يف حني عبت  تدفقاإلنرتنيت،كما أكد العديد من هؤالء األفراد أن وترية ترددهم تتأثر فقط مبستوى 

عن ترددها بوترية أقل من  %08عن ترددها بوترية أكثر من مرة يف األسبوع،والنسبة املتبقية املقدرة بــــ  %94نسبة 
تفضيل املستفيدين شبكة  صلة بالشبكة،وهذه النسب تؤكدتلك أجهزة متمرة يف أسبوع،وهذه الفئة هي اليت مت

اإلنرتنيت باملقارنة مع املكتبة،وسيتم توضيح وترية الرتدد حسب كل ختصص  من خالل الشكل البياين 
بالتخصصات  على شبكة االنرتنيت املستفيدين تردد استنتاج عدم تأثر مستوى وترية من خالله التايل،الذي ميكن

 :املدروسة

 
 اليتسيتم االنتقال لرصد دوافع استعمال شبكة اإلنرتنيت، على شبكة االنرتنيت بعد حتديد وترية تردد املستفيدين

 :كمايلي جاءت

 هي دوافع استعمالك لشبكة االنترنيت؟ في حال االرتباط ،ما
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %40 994 االطالع على البيد االلكرتوين
 %11 443 استخدام الشبكات االجتماعية

 %71 451 البحث بقواعد البيانات واملواقع العلمية
 %05 93 البحث ألغراض تثقيفية ترفيهية
 %100 111 المجموع الكلي

 .يبني طبيعة استخدامات املستفيدين لشبكة االنرتنيت:- 10 -جدول رقم 
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يوضح وتيرة تردد المستفيدين على االتصال بشبكة االنترنيت حسب  :- 82 -شكل بياني رقم 
 .كل تخصص

 أكثر من مرة يف الشهر

 أقل من مرة يف الشهر

 أكثر من مرة يف األسبوع
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،الذي يوضح تعدد دوافع استخدام شبكة اإلنرتنيت من طرف املستفيدين،إال أن هذه 69 حسب اجلدول رقم
من امجايل اآلراء عن استخدامها بغرض  %10الدوافع اختلفت رمبا حسب أمهيتها بالنسبة هلم،حيث عبت نسبة 

،خصوصا أنه إذا كان قناة االتصال بينهم وبني إدارة األقسام والكليات،وهذا البيد اإللكرتويناالطالع على 
االجتاه مثل الرأي الكلي ألفراد العينة،كما عبوا عن استخدامها بغرض البحث بقواعد البيانات واملواقع العلمية 

جتماعية على اختالف شبكات االبال للمشاركة،اما من حيث استخدامها %99وهذا من خالل النسبة املقدرة بـــــ 
يف حني مل تعب ،%94تواصل،أو ذات طابع مهين أو علمي فقد بلغت نسبتها هي األخرى لطبيعتها سواء كانت ل

عن استخدامها ألغراض تثقيفية وترفيهية،وهذا رمبا يرجع إىل كثرة انشغاالهتم وحصرها يف  %05إال نسبة 
الشكل البياين التايل سيتم توضيح دوافع استخدام شبكة االستخدامات العلمية والتواصلية فحسب،ومن خالل 

اإلنرتنيت حسب كل ختصص،أين يبز ارتفاع استخدام هذه الشبكة للبحث من خالهلا يف قواعد البيانات واملواقع 
 :العلمية على مستوى ختصصات دون األخرى

 
وبعد حتديد وترية ودوافع استخدام شبكة االنرتنت،سيتم حتديد مستوى مهارات املستفيدين املتعلقة بالبحث 

 :  الوثائقي الرقمي،وقد جاءت النتائج كمايلي
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 يوضح دوافع استخدام شبكة اإلنترنت من طرف المستفيدين:- 83 -شكل بياني رقم 
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 هو مستوى مهاراتك  يف البحث الوثائقي الرقمي؟ ما:17السؤال 
 %النسبة التكرار  اإلجابات 

 %16 91 جيد جدا
 %71 65 جيد

 %74 51 متوسط
 %11 91 ضعيف

 %00 00 ضعيف جدا
 %100 994 المجموع الكلي

 .يبني مستوى مهارات البحث الوثائقي يف ظل البيئة الرقمية للمستفيدين:- 70 -جدول رقم 

،الذي يوضح مهارات البحث الوثائقي لدى املستفيدين يف ظل البيئة الرقمية،حيث عب 69 حسب اجلدول رقم
هم عن مستواها اجليد يف من %93أفراد العينة على العموم عن مستواهم اجليد يف هذا اجلانب،حيث عبت نسبة 

من أفراد العينة عن  %91جمال التحكم بتقنيات واسرتاتيجيات البحث يف ظل البيئة الرقمية،كما عبت نسبة 
عن مستواها اجليد جدا مبجال التحكم يف تقنيات  %48مستواها املتوسط يف هذا اجلانب،يف حني عبت نسبة 

 استنتاجمن أفراد العينة عن مستواها الضعيف،وعلى العموم ميكن  %44البحث الوثائقي،إال أنه مل تعب إال نسبة 
ناحية مهاراهتم البحثية،ومن خالل تبويب النتائج مت التماس تباين يف  ن جاهزية املستفيدين من أفراد العينة منأ

املستويات بني التخصصات وحىت على مستوى نفس التخصص،وهذا ما سيتم توضيحه من خالل الشكل البياين 
 :التايل
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يوضح مستوى مهارات المستفيدين في مجال البحث الوثائقي في :-  84 -شكل بياني رقم 
 .ظل البيئة الرقمية

 ضعيف جدا

 ضعيف

 متوسط

 جيد

 جيد جدا
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من خالل اجلداول السابقة،يتضح استعداد املستفيدين من أفراد العينة سواء من خالل التجهيزات،أو تفضيل 
العمل يف ظل البيئة الرقمية من خالل قياس وترية ترددهم على شبكة اإلنرتنيت واستخدامها يف أغراض البحث 

األخذ بعني االعتبار ة أمام واقع ضرورة العلمي،أو حىت على مستوى مهاراهتم البحثية األمر الذي يضع املكتب
  .اجتاهات املستفيدين ورغبتهم للعمل يف ظل بيئة رقمية

 :التكوين في ظل البيئة الرقمية 6-4

بعد حتديد مستوى مهارات املكتبيني يف ظل البيئة الرقمية على مستوى خمتلف اجلوانب سواء اإلدارية أو التقنية أو 
امللموس من خالل النتائج املعب عنها من طرفهم،سيتم حتديد طبيعة التكوين القاعدي الفنية،وبالنظر للضعف 

على مستوى أقسام املكتبات واملعلومات،كما سيتم حتديد رغبة املكتبيني من أفراد العينة يف االستفادة من دورات 
ين املستمر وطبيعتها سواء تكوينية متكنهم من االندماج يف ظل البيئة الرقمية،مع حتديد مستوى دورات التكو 

املتحصل عليها من قبل اجلامعة أو املكتبة أو اجتاههم للتكوين الذايت،أما على املستفيدين من أفراد العينة سيتم 
حاجتهم للحصول على دورات  مدى استفادهتم من دورات تكوينية من قبل املكتبة،بعد ذلك حتديد حتديد

 .ومات الرقميةتكوينية يف حال تطبيق املكتبات املنظ

 :الت التكوين للمكتبيينامج 6-4-1

إن مستوى مهارات املكتبيني،يستدعي النظر يف طبيعة التكوين املتلقى على مستوى أقسام املكتبات 
 :واملعلومات،وحتديد تأثريه على مستوى مهاراهتم،وقد جاءت النتائج كمايلي

 طبيعة ومواضيع التكوين اخلاصة بالبيئة الرقمية؟ من خالل تكوينك بقسم علم املكتبات،حدد:14السؤال 
 المجموع الكلي لم يتم تناوله نظري تطبيقي تطبيقي نظري اإلجابات

 النسبة 1التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 100 61 00 00 16 48 10 49 74 99 اإلعالم اآليل

 100 61 10 49 16 40 10 08 74 99 حوسبة املكتبات
 100 61 51 16 00 00 00 00 11 49 تقنيات وبرجميات الرقمنة

 100 61 51 16 10 08 00 00 11 05 تقنيات البحث بالبيئة الرقمية
 100 61 51 16 07 09 07 09 17 06 تصميم صفحات الواب

 100 61 00 13 05 01 00 00 17 06 العمليات الفنية يف البيئة الرقمية
 100 766 76 901 10 96 06 94 10 409 المجموع الكلي

 .على مستوى أقسام املكتبات طبيعة تكوين املكتبيني املستفاد منهيبني :- 40 -جدول رقم 
                                                           

 .ميثل عدد األفراد املتخرجني من أقسام املكتبات واملعلومات 1
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مستوى أقسام املكتبات واملعلومات،وحسب ،الذي يوضح طبيعة التكوين املتلقى على 61 من خالل اجلدول رقم
عدم تناول مواد ختدم البيئة  إىل يتبني بصفة عامة أن هذه البامج يغلب عليها الطابع النظري،باإلضافةآرائهم 

 :الرقمية،حيث وحسب آراء أفراد العينة فإن املواد اليت  ختدم البيئة الرقمية،جاءت كمايلي

 يف شكل نظري وهذا من  من أفراد العينة عن تناوهلم ملقياس اإلعالم اآليل،وقد مت تناوله ونعب املكتبي
عن تناول هذا املقياس يف شكل تطبيقي،وعبت  %90عبت نسبة  يف حني،%11خالل النسبة املعب عنها بـــ 

  .تطبيقي نظري عن تلقي املقياس يف شكل %98 نسبة قدرت بـــ
  عن تلقي هذا النوع من  من املكتبيني %11أما من ناحية مقياس حوسبة املكتبات،عبت نسبة مقدرة بـــ

خصوصا من وجهة نظر أفراد العينة احلاصلني على شهادة الليسانس نظام  املقاييس يف شكل نظري
أفراد العينة من خصوصا لدى  بتاتاعن عدم تناول املقياس  %90،وعبت نفس النسبة قدمي،والشهادة التطبيقية
 %40،ومل تعب سوى نسبة واحلاصلني على الشهادة التطبيقيةدبلوم العايل للمكتبيني الاحلاصلني على شهادة 

وهذا ما عب عنه من قبل األفراد احلاصلني على شهادة الليسانس واملسرت  عن تناوهلا يف شكل نظري تطبيقي
  .نظام جديد

  نسبة  عبتانشطرت آراء أفراد العينة بني رأيني،حيث أما املقاييس املتعلقة بتقنيات وبرجميات الرقمنة،فقد
 %48أساسا،ومل تعب سوى نسبة  هلذا النوع من املقاييس من املكتبيني من أفراد العينة عن عدم تناوهلم 53%

 .منهم عن تناوهلم يف شكل نظري
  من املكتبيني عن عدم تناول %53أما املقاييس املتعلقة بتقنيات البحث بالبيئة الرقمية،فقد عبت نسبة

 %40عن تناول هذه املواضيع يف شكل نظري ،وعبت نسبة  %44هذه املواضيع أصال،يف حني عبت نسبة 

عن تناوله يف شكل نظري تطبيقي خصوصا على مستوى األفراد احلاصلني على شهادات يف النظام اجلديد 
 .سواء الليسانس أو املاسرت

 عن  عبت من املكتبيني أفراد العينة%53فحات الواب ومعايريها،جند أن أما من حيث تقنيات تصميم ص
 %01عن تناول هذا اجلانب يف شكل نظري و %49عدم تناول املقياس اساسا،يف حني مل تعب سوى نسبة 

نظري تطبيقي،وهي نسب ضعيفة باملقارنة مع األفراد الذين مل يتلقوا  %9أخرى عبت عن تناوله يف شكل 
 .بتاتاالتكوين 
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  تناوهلا أساسا وهذه النسبة مل  عن عدم %60أما من حيث العمليات الفنية يف البيئة الرقمية،عبت نسبة
عبت عن تناوله يف شكل نظري  % 05يف شكل نظري،و  %49متثل أغلبية أفراد العينة،ومل تعب سوى نسبة 

 .يسانس نظام قدمي،و ماسرت نظام جديدعلى األفراد احلاصلني على شهادة ل اآلراءتطبيقي،وقد اقتصرت هذه 

بالنظر ملختلف هذه النتائج،يتضح أن البامج على مستوى أقسام املكتبات واملعلومات تدعم فقط املهارات و

عكس على مستوى ناملتعلقة باملبادئ األساسية يف جمال اإلعالم اآليل على مستوى خمتلف الشهادات،األمر الذي ا
تكنولوجيا حوسبة  ،يف حني اقتصرت51و اجلدول  59 كما بينه اجلدول رقممهارات املكتبيني من أفراد العينة  

املكتبات على البامج األخري دون غريها خصوصا من الناحية التطبيقية،أما املقاييس املتعلقة بتقنيات الرقمنة 
قررة،وحىت املقررة منها يتم تناوهلا يف شكل نظري أكثر من الشكل نالحظ ضعف هذه البامج سواء من املناهج امل

ومن خالل الشكل البياين .د.م.التطبيقي،حىت أن هذه املقررات اقتصرت على البامج املعتمدة أخريا مثل نظام ل
 :العملية التكوينيةنسبة املواد الغري متناولة،وتغلب الطابع النظري يف  التايل سيتم توضيح

  
ومن خالل الشكل البياين املوايل،سيتم توضيح آراء أفراد العينة حسب نوع الشهادة احملصل عليها،اين يتضح  

الفرق سواء من حيث املناهج أو الطرق املعتمدة حسب كل برنامج،كما يتضح أن البنامج التكويين املعتمد 
 :ثر باملقارنة مع باقي البامجحيتوي مقررات ذات صلة بالبيئة الرقمية أك. د.م.املتمثل يف نظام ل

28% 

6% 

10% 

56% 

يوضح طبيعة التكوين على مستوى أقسام المكتبات والمعلومات :-  85 -شكل بياني رقم 
 .حسب آراء المكتبيين

 النظري

 التطبيقي

 النظري التطبيقي

 مل يتم تناوله



 قسنطينة جامعات مكتبات جاهزية ظل في رقمية مكتبة مشروع جدوى:السادس الفصل

 

 
334 

 
ة التكوين املستفاد منه على مستوى أقسام املكتبات واملعلومات،سيتم حتديد نسبة املكتبيني عبعد حتديد طبي

 :املستفيدين من برامج التكوين املستمر على مستوى املكتبات،وقد جاءت النتائج كمايلي

 ؟أثناء العمل باملكتبة هل سبق وأن استفدت من برامج تكوينية:11السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %47 93 نعم
 %75 93 ال

 %100 86 المجموع الكلي
 .يبني مدى استفادة أفراد العينة من البامج التكوينية:- 70 -جدول رقم 

،الذي يوضح اقتصار االستفادة من برامج التكوين املستمر على نسبة مل تتجاوز 61 من خالل اجلدول رقم
ويف مرحلة تبويب النتائج مت التماس أن هذه البامج اقتصرت أكثر على رتبة ،%15يف حني عبت نسبة ،19%

ملحق مكتبات مستوى أول،وحمافظ مكتبات جامعية،ذلك أنه هناك شروط قبل االستفادة من هذه الدورات 
ل،كما أن هذه البامج تكون العممن لمكتيب االستفادة منها إىل بعد ثالث سنوات لالتكوينية،حيث ال ميكن 

بشكل سنوي وجتمع خمتلف فئات املكتبيني دون مراعاة الوظائف اليت يقومون هبا أو رتبهم،وبالتايل فإن هذه 
من قبل اجلامعة أو املكتبة تكون غري مبنية على احتياجات،بل هي تنظم بطريقة آلية،ومن خالل  نظمالبامج اليت ت

 :الشكل البياين التايل سيتم توضيح مدى استفادة املكتبيني من البامج التكوينية حسب رتبهم
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 نظري تطبيقي نظري تطبيقي لم يتم تناوله

يوضح طبيعة التكوين المستفاد منه حسب المؤهالت العلمية :-  86 -شكل بياني  رقم 
 .المحصلة من قبل المكتبيين

 العمليات الفنية في البيئة الرقمية

 تصميم صفحات الواب

 تقنيات البحث بالبيئة الرقمية

 تقنيات وبرمجيات الرقمنة

 حوسبة المكتبات

 اإلعالم اآللي
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التكوين لدى املكتبيني،هل  سيتم حتديد ،طبيعة البامج احملصل عليها،و ابراز اجتاهات من خالل اجلدول التايل 

 :كانت على مستوى اجلامعة أو املكتبة،أو اجتاه املكتبيني للتكوين الذايت

 إذا كانت االجابة بنعم حدد ما يلي؟
 المسئول عن التكوين

 
 

 برامج التكوين    

تحت وصاية  تكوين ذاتي
 المكتبة

تحت وصاية 
 الجامعة

النسبة المئوية من  المجموع الكلي
الكلي ألفراد  عالمجمو 

 -11-العينة
 النسبة العدد النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 10 11 70 98 70 40 11 09 70 49 أجهزة و برجميات احلواسيب
 47 11 17 49 74 05 71 01 17 09 البجميات الوثائقية

 70 11 11 44 47 01 77 08 00 00 برجميات وتقنيات الرقمنة
العمليات الفنية يف البيئة 

 الرقمية
00 00 03 76 05 44 48 10 11 77 

 71 11 10 03 44 01 76 01 00 00 التنظيم اإلداري
 47 11 17 49 00 00 00 00 100 49 اللغات األجنبية

  100 66 75 99 71 95 71 96 المجموع الكلي
 .املستفاد منها من قبل املكتبيني ةيبني طبيعة ومواضيع البامج التكويني:- 60 -جدول رقم 

،يتضح أوال ضعف الدورات التكوينية املستفاد منها،حيث ومبقارنة عدد املكتبيني الذين 68 من خالل اجلدول رقم
فرد ومبقارنة عدد الدورات التكوينية املستفاد منها خصوصا حتت  93استفادوا من دورات التكوين البالغ عددهم 

اشراف اجلامعة أو املكتبة نلتمس قلة عدد هذه الدورات اليت مل تتجاوز عند البعض مرة واحدة،كما أنه يتضح 

                                                           
  61 عن عدد أفراد العينة الذين استفادوا من برامج تكوينية واملستخرج من اجلدول رقمالعدد املعب . 
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 ال نعم

 .يوضح نسبة استفادة المكتبيين من برامج تكوينية حسب الرتبة: -  87 -شكل بياني رقم 

 حمافظ رئيسي باملكتبات اجلامعية

 حمافظ مكتبات جامعية

 2ملحق مكتبات جامعية مستوى

 1ملحق مكتبات جامعية مستوى

 مساعد مكتبات جامعية
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خالل  ضعف اجتاه املكتبيني حنو التكوين الذايت واقتصاره فقط على تقنيات اإلعالم اآليل واللغات األجنبية،ومن
 :  النتائج يتضح أيضا مايلي

  عن تلقي تكوين ذايت،يف حني عبت نسبة %10على مستوى أجهزة وبرجميات احلواسيب،عبت نسبة
باالستفادة  %49عن استفادة من برامج تكوينية حتت وصاية اجلامعة،وعبت النسبة املتبقية املقدرة بـ 96%

 .منها حتت وصاية املكتبة
  عن تلقيها برنامج تكويين فيها،حيث مت تلقيها حتت  %41الوثائقية مل تعب سوى نسبة من ناحية البجميات

أما ،%94أما حتت وصاية املكتبة فلم تتجاوز نسبة ،%11بــــ  وصاية اجلامعة وهذا من خالل النسبة املقدرة
 بالتكوين اجلامعةومن خالل هذه النتائج يبز اهتمام ،%41على مستوى التكوين الذايت فلم تتعدى نسبة 

 .أكثر من املكتبة
   عن تلقيها برامج تكوينية من ناحية تقنيات وبرجميات الرقمنة،حيث جاءت هذه البامج  %49عبت نسبة

األمر الذي جعلها ال تتجاوز نسبة ،%11و حتت وصاية اجلامعة بنسبة  %11املكتبة بنسبة حتت وصاية 
 .من اجملموع الكلي ألفراد العينة 96%
  عن تلقيها برامج تكوينية يف جمال العمليات الفنية يف ظل البيئة الرقمية، حيث %46عبت نسبة مل تتعدى

حتت وصاية اجلامعة،حيث جند أن النسبة  %11حتت وصاية املكتبة و  %18جاءت هذه البامج بنسبة 
إال أنه ومبقارنة هذه النسبة مع تقييم أفراد العينة ملهاراهتم من ،%11االمجالية اليت تلقت برامج تكوينية بلغت 

تغلب املستوى الضعيف جدا من حيث مهاراهتم الفنية  %39حيث نلتمس منه نسبة  51خالل اجلدول رقم 
 .،وهذا ميكن ارجاعه إىل عدم متابعة املكتبيني هلذه البامج بطريقة شخصية أي عدم اهتمامهمبالبيئة الرقمية

  من ناحية التنظيم اإلداري،حيث جاء حتت وصاية املكتبة بنسبة  ةتكوينيعن تلقيها برامج %40عبت نسبة
 .%11وحتت وصاية اجلامعة بنسبة  18%

ومن خالل خمتلف النسب السابقة الذكر يتضح ضعف الدورات التكوينية املستفاد هبا أثناء العمل،وهذا ما يؤثر 
يت تتأثر أصال بطبيعة التكوين امللقن على مستوى األقسام،باإلضافة إىل التأثر بعامل أكثر على مهارات املكتبيني،ال

 .تقادم املعارف

 :ومن خالل اجلدول املوايل،سيتم حتديد رغبة املكتبيني يف االستفادة من برامج تكوينية،وقد جاءت النتائج كمايلي
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 هل لديك رغبة يف تلقي برامج تكوينية؟:17السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %51 13 رغبة كبرية
 %17 46 رغبة مقبولة
 %00 00 رغبة ضعيفة

 %07 04 ال توجد رغبة
 %100 86 المجموع الكلي

 .يبني رغبة املكتبيني يف االستفادة من دورات تكوينية:- 50 -جدول رقم 

مج تكوينية واليت تراوحت بني التعبري على أنه رغبة  ا،الذي يوضح رغبة املكتبيني يف تلقي بر 65 حسب اجلدول رقم
أهنا متتلك رغبة مقبولة فقط،أما عن  %91يف حني عبت نسبة ،%59كبرية وهذا من خالل النسبة املقدرة بـــ 

على مستوى لتفسري الرغبة املقبولة يف ظل ضعف مهارات املكتبيني  اولةويف حم،%09وجود رغبة فلم تتجاوز عدم 
الرقمية،التمسنا ان العامل املشرتك بينهم هو اقرتاهبم على التقاعد حبكم أعمارهم وعدد سنوات العمل،ومن البيئة 

 :خالل الشكل البياين التايل سيتم توضيح آراء أفراد العينة حسب رتبهم

 
الدورات وقد ،سيتم دعم هذا الرأي مبدى حاجتهم إىل هذه ةبعد حتديد رغبة املكتبيني يف تلقي برامج تكويني

 :جاءت اآلراء كمايلي

 هل حتتاج إىل برامج تكوينية؟:16السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %11 85 حاجة ملحة
 %01   04 ال توجد حاجة للتكوين

 %100 86 المجموع الكلي
 .يبني حاجة املكتبيني لالستفادة من دورات تكوينية:- 00 -جدول رقم 
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 ال توجد رغبة رغبة ضعيفة رغبة مقبولة رغبة كبرية

 .يوضح رغبة المكتبيين في االستفادة من دورات تكوينية:- 88 -شكل بياني رقم 

 حمافظ رئيسي باملكتبات اجلامعية

 حمافظ مكتبات جامعية

 2ملحق مكتبات جامعية مستوى

 1ملحق مكتبات جامعية مستوى
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عن  %33دورات التكوينية،حيث عبت نسبة ليتضح إدراك املكتبيني حباجتهم ل،66 من خالل اجلدول رقم
كل  بالبيئة الرقمية وكما وضحته مستوى مهاراهتم هو  هذا االجتاه أكثر ما يبرحاجتها امللحة إىل التكوين،ورمبا 

 :فيها دورات تكوينيةالت اليت يودون تلقي ااجمل،ومن خالل اجلدول التايل،سيتم حتديد 51-51-59اجلداول من 

 ؟  ففي أي مجال تود أن تكون هذه البرامج التكوينية"حاجة للتكوين" إذا كانت هناك:15السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات
 %10 94 التخطيط للمشاريع الرقمية

 %70 19 اجملال التقين للمشاريع الرقمية
 %74 95 اجملال الفين للمشاريع الرقمية

 %100 440 الكلي المجموع
 .الت البامج التكوينيةاحول جميبني رغبة املكتبيني :- 10 -جدول رقم 

الت البيئة الرقمية وهذا يعود إىل ااملكتبيني يف تلقي برامج تكوينية مبختلف جم رغبة ،يتضح63 حسب اجلدول رقم
عن اجملال التقين للمشاريع  %96إدراكهم بضعف مستوياهتم يف ظل هذه البيئة احلديثة،حيث عبت نسبة 

الرقمية،وهنا تثبت رغبة املكتبيني يف اكتساب تقنيات الرقمنة مثل املسح الضوئي والتعرف الضوئي على احلروف 
عن رغبتها يف تلقي دورات تكوينية يف اجملال الفين للمشاريع %91وغريها من التقنيات،يف حني عبت 
املعاجلة الفنية ملصادر املعلومات األمر الذي  يف امنحصر ه فيبقى دوره الرقمية،ذلك أن املكتيب مهما تتغري بيئت

عن رغبتها يف تلقي  %96يستوجب تعميق مهاراهتم حول املعاجلة الفنية للكيانات الرقمية،كما عبت نسبة 
ومن خالل دورات حول التخطيط للمشاريع الرقمية،ومن هنا تبز أمهية إدارة املشاريع الرقمية لدى أفراد العينة،

 :حسب رتبهم فيها الت التكوين املرغوب تلقي دوراتاالشكل التوضيحي التايل سيتم حتديد جم
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 اجملال الفين للمشاريع الرقمية اجملال التقين للمشاريع الرقمية التخطيط للمشاريع الرقمية

يوضح رغبة المكتبيين في المجاالت التي يودون تلقي برامج تكوينية :- 89 -شكل بياني رقم 
.فيها  

 حمافظ رئيسي باملكتبات اجلامعية

 حمافظ مكتبات جامعية

 2ملحق مكتبات جامعية مستوى

 1ملحق مكتبات جامعية مستوى

 مساعد مكتبات جامعية
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 :الت التكوين،سيتم حتديد طرق التكوين املفضلة وهذا من خالل اجلدول اآليتابعد حتديد رغبة املكتبيني حول جم

 كيف تود أن تكون هذه البامج التكوينية؟  :10السؤال 
 %النسبة التكرار  اإلجابات 

 %15 95 زيارة مكتبات تبنت مشاريع املكتبات الرقمية
 %17 91 تنظيم حماضرات مع املتخصصني باجملال

 %11 93 تنظيم ورشات عمل
 %15 96 تربصات مغلقة

 %100 493 المجموع الكلي
 .يبني رغبة املكتبيني حول طرق البامج التكوينية:- 10 -جدول رقم 

عن %96،الذي يوضح تنوع آراء املكتبيني حول طرق التكوين املفضلة حيث عبت نسبة 30 اجلدول رقمحسب 
عن رغبتها يف %95رغبتها يف الدخول إىل تربصات مغلقة تعمل على اكساهبم مهارات رقمية،كما عبت نسبة 

ك األخطاء اليت وقعت وتدار بة على مستوى أكثر من جمال زيارة مكتبات تبنت مشاريع رقمية،ومنه اكتساب اخل
عن رغبتها يف تنظيم حماضرات مع متخصصني يف اجملال،أما  %95فيها هذه املؤسسات،يف حني عبت نسبة 

فقد عبت عن رغبتها يف تلقي ورشات عمل،ومن خالل هذه النتائج يتضح رغبة املكتبيني يف تلقي معارف  91%
 :وضيح آراء أفراد العينة حسب رتبهمعملية،وحسب الشكل البياين التايل سيتم ت ةنظري
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ومن كل ما تقدم يتضح ضعف مستويات التكوين سواء على مستوى أقسام املكتبات واملعلومات أو على مستوى 
املكتبات ودورها يف رسكلة مهارات ومعارف املكتبيني من خالل تنظيم الدورات التكوينية،وهذا ما أثر على 

 .احلاجة امللحة لدورات تكوينية خصوصا على مستوى البيئة الرقمية مستوى مهارات املكتبيني وظهور

ويف هناية االستبيان،مت طرح سؤال مفتوح لرصد آراء املكتبيني من أفراد العينة حول تصور املكتبيني ملشروع مكتبة 
أخرى،ومن خالل رقمية يف ظل التطورات املتسارعة احلاصلة يف امليدان،و الواقع املعاش باملكتبات من جهة 

 :اجلدول املوايل سيتم تبويب اإلجابات بشكل عام،وقد جاءت النتائج كمايلي

يف ظل الوضع الراهن للتطورات احلاصلة مبيدان املكتبات من جهة،والواقع املعاش باملكتبات من :70السؤال 
 جهة أخرى ما هي اقرتاحاتك حىت يتم التوصل لبناء مشروع مكتبة رقمية؟  

 %النسبة التكرار  اإلجابات 
 %14 91 التكوين على استخدام الوسائل التكنولوجية

 %10 41 التعاون بني املكتبات واإلدارات الوصية
 %71 11 توفري التجهيزات والبجميات

 %05 44 توفري املوارد البشرية
 %10 14 للمكتبات  ضبط اجلانب القانوين

 %100 415 المجموع الكلي
 .يبني اقرتاحات املكتبيني لبناء مشروع مكتبة رقمية:-11  -جدول رقم 

الذي يوضح رؤية املكتبيني ملشروع مكتبة رقمية يف ظل الواقع املعاش للمكتبات الذي ،34 حسب اجلدول رقم
وغريها ميثل البيئة الداخلية هلا،من حيث ضعف مهارات املكتبيني،وضعف التطبيقات احلديثة داخل هذه املكتبات 

 :يلي من النقائص جند أن املكتبيني قد اجتهوا القرتاح ما

  من آراء أفراد العينة على ضرورة ضبط القانون األساسي للمكتبات خصوصا من ناحية  %96أكدت نسبة
التوظيف ومنح املسؤوليات على مستوى املكتبات،والقوانني اليت متنح املكتبات احلرية يف أخذ القرارات سواء 

 .ناحية التسيري أو امليزانية وغريهامن 
  على ضرورة توفري التجهيزات والبجميات الالزمة و تفعيل تطبيقها على مستوى املكتبات  %94أكدت نسبة

 .بشكل فعلي وبطريقة موحدة
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  من ناحية التقنيات ت تكوينية لصاحل املكتبيني خصوصا على ضرورة ضمان دورا %96أكدت نسبة
 .الضعف الكبري ملستوى مهاراهتم من الناحية التقنيةاحلديثة،خصوصا أمام 

  اجياد أرضية تعاون سواء تكون بني املكتبات أو بني املكتبات و عن ضرورة %40أكدت نسبة مل تتجاوز
اإلدارات الوصية سواء كانت اجلامعة أو الكليات،بغرض دراسة البنية التحتية األساسية للمكتبات الرقمية 

 .شروع مكتبة رقمية ناجحوتوفريها والتخطيط مل
  عن ضرورة توفري موارد بشرية متخصصة سواء يف جمال املكتبات أو يف  %05أكدت نسبة أخرى مل تتجاوز

 .جمال اإلعالم اآليل شريطة متكنهم الفعلي من التقنيات احلديثة و بأعداد كافية
على مستوى أقسام املكتبات ومن خالل كل ما تقدم ميكن التماس ضعف فرص التكوين للتكوين سواء كان 

واملعلومات أو على مستوى املكتبات،ما جعل هناك رغبة كبرية يف االستفادة من دورات تكوينية متكنهم من 
 .بغض النظر على نوع الشهادات احملصل عليها،أو الفئة العمرية املهارات الالزمة يف ظل البيئة الرقمية

 :الت التكوين للمستفيدينامج 6-4-1 

املوالية سيتم حتديد حاجتهم ورغبتهم ومن خالل األسئلة حتديد مستوى استعداد املستفيدين من أفراد العينة،بعد 
م رقمي،وقبلها سيتم حتديد تنظيم  دورات تكوينية من يف االستفادة من دورات تكوينية يف حال تبين املكتبة نظا

 :قبل املكتبة،وقد جاءت النتائج كمايلي

 وأن تلقيت دورة تكوينية حول استخدام املكتبة من قبل املسئولني عليها؟هل سبق :14السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %100 994 نعم
 %00 00 ال

 %100 994 المجموع الكلي
 .من دورات تكوينية حتت وصاية املكتبة املستفيدينيبني استفادة :- 11 -جدول رقم 

التام لدورات التكوينية املنظمة من قبل املكتبة،وهذا ما يبر ايضا ،الذي يوضح الغياب 39 حسب اجلدول رقم
ضعف وترية ترددهم على املكتبة،وهذا رمبا ميكن تفسريه بقناعة املكتبة بعدم توفري خدمات ذات جودة تستحق 

شبكة  كما أنه ويف ظل اجتاه بعض املكتبات لتوفري الفهارس اإللكرتونية،واملواقع علىالتكوين والتعريف هبا،
،باإلضافة إىل تعميم فإهنا ترى أنه ال حاجة إىل تنظيم دورات تكوينية للمستفيدين االنرتنيت وغريها من التقنيات 
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النظام الوطين لتوثيق على اخلط املباشر الذي يضم أكب جمموعة من قواعد البيانات اليت توفر مصادر معلومات 
وترية وطبيعة استخدام  يفما خيص هذا اجلانب،ورمبا ما أثر تكوينية في اترقمية،وال توفر املكتبة حىت دور 

ومن خالل اجلدول التايل،سيتم حتديد حاجة .املستفيدين هلا بالنظر لعدم معرفة البحث فيها وحتميل وثائق منها
اءت املستفيدين من أفراد العينة حلاجتهم إىل دورات تكوينية يف حال ما إذا قررت املكتبة تبين نظام رقمي،وقد ج

 :النتائج كمايلي

 رقمي،هل ستكون هناك حاجة لالستفادة من برنامج تكويين؟اليف حالة تبين املكتبة للنظام :17السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %47 31 نعم
 %75 498 ال

 %100 994 المجموع الكلي
 .املكتبة إىل تبين نظام رقمييبني حاجة املكتبيني إىل دورات تكوينية يف حال اجتاه :- 71 -جدول رقم 

،الذي يوضح حاجة املستفيدين من أفراد العينة إىل دورات تكوينية يف حال تبين املكتبة 39 حسب اجلدول رقم
تكوينية،وقد برزت هذه النتيجة أكثر  اتعن عدم حاجاهتا لالستفادة من دور %15لنظام رقمي،و عبت نسبة 

من مستوى مهاراهتم يف ظل البيئة الرقمية،أو عدم لدى التخصصات العلمية التقنية،وهذا رمبا يرجع إىل قناعتهم 
يف املكتبة من ناحية امكانية اتاحتها لرصيدها يف شكل رقمي خصوصا يف ظل ضعف خدماهتا وعدم  ثقتهم

عن حاجتها لالستفادة من دورات تكوينية يف حالة اجتاه املكتبة حنوى تبين  %19بة الرتدد عليها،ومل تعب سوى نس
صعوبات يف عملية البحث،ومن خالل الشكل البياين  أن هناك أفراد يواجهونيبز النظم الرقمية،ورمبا هذا االجتاه 

 :سيتم توضيح آراء أفراد العينة حسب كل ختصص
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تكوينية يف ظل البيئة الرقمية،سيتم حتديد رغبتهم يف تلقي هذه الدورات وقد  بعد حتديد حاجة املستفيدين لدورات

 :جاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل

 هل هناك رغبة لالستفادة من برنامج تكويين؟ :16السؤال 
 %النسبة التكرار  اإلجابات 

 %47 31 نعم
 %75 498 ال

 %100 994 المجموع الكلي
 .دورات تكوينية يف حال اجتاه املكتبة إىل تبين نظام رقمي يف تلقييبني رغبة املكتبيني :- 41 -جدول رقم 

جاء اجلدول املعب عن الرغبة و احلاجة لدورات التكوين يف البيئة الرقمية بصفة متطابقة  متاما،وعليها سيتم 
 :تكوينية فيها،وقد جاءت النتائج كمايليالت اليت يرغب أفراد العينة تلقي دورات ااالنتقال مباشرة لتحديد اجمل

 ؟فيها ما هي اجملاالت اليت تود تلقي برامج تكوينية:15السؤال 
 %النسبة التكرار اإلجابات

 %77 69 البحث الوثائقي باملصادر الرقمية
 %17 90 استخدام األدوات التكنولوجية

 %74 19 استخدام النظام ككل
 %100 411 المجموع الكلي

 .الت التكوين حسب رغبة املستفيدينايبني جم:- 71 -رقم جدول 
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يوضح حاجة المستفيدين لالستفادة من دورات تكوينية في حال :- 91  -شكل بياني رقم 
 .تبني المكتبة لنظام رقمي حسب كل تخصص
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 نعم
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،الذي يوضح آراء افراد العينة الذين عبوا عن حاجتهم ورغبتهم يف تلقي دورات تكوينية 31 حسب اجلدول رقم
بامج تكوينية حول لعن ضرورة تلقيها  %19،حيث عبت نسبة فيها الت اليت يودون تلقي برامج تكوينيةاعن اجمل

مهاراهتم على  ضعف،81 اجلدول رقمطرق البحث،اليت ختتلف باختالف املؤسسة،باإلضافة إىل بروز من خالل 
عن ضرورة تنظيم برامج تكوينية حول  %19 ،يف حني عبت نسبةةمستوى البحث الوثائقي يف ظل البيئة الرقمي

عن  %49اجياد املعلومات واستخدامها،ومل تعب إىل  استخدام النظام ككل،هذا من خالل التعريف به وطريقة
ضرورة تنظيم دورات تكوينية هتدف إىل التمكني من استخدام االدوات التكنولوجية،وميكن ارجاع ضعف هذا 

ىل متكن املستفيدين من أفراد العينة من استخدام التجهيزات وتقنيات االتصال وهذا ما برز على مستوى إاالجتاه 
 :االستعدادات،ومن خالل الشكل البياين التايل،سيتم توضيح آراء أفراد العينة حسب كل ختصصحمور 

 
احتياج ورغبة أفراد العينتني إىل برامج التكوين،وهذا يرجع إىل االختالف  ا يفمن خالل هذا احملور نسجل اختالف

 .املسجل على مستوى املهارات واالستعداد

 شكلسؤال مفتوح،حىت يتم رصد مقرتحات املستفيدين من أفراد العينة حىت ت االستبيان مت ادراجويف هناية 
ومل نستقي اجابات كثرية من طرف  العلمي، يف تطوير البحث فعاال ااملكتبات اجلامعية نظام معلومات رقمي

 :يلي فيما تتمثالناملستفيدين،وحسب العدد القليل من االجابات فقد ركزوا على نقطتني فقط 

  الرصيد من خالل شبكة االنرتنيت،وتوفري أكثر من معيار للبحث حىت ميكن القيام بعملية حبث اتاحة
 .بأكثر دقة

 ح ال يرتكز فقط على أن النظام الناج عنها حداثة مصادر املعلومات،حيث وحسب أغلبية اآلراء املعبة
 .بل حىت أنه يتأثر مبستوى املعلومات املتاحة الشكل الرقمي
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يوضح حاجة المستفيدين لالستفادة من دورات تكوينية في حال :- 92  -شكل بياني رقم 
 .تبني المكتبة لنظام رقمي حسب كل تخصص

 ال

 نعم
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 :مكتبات جامعات قسنطينةلالبنية التحتية التكنولوجية  8-1

ئة تعد البنية التحتية التكنولوجية للمكتبات مؤشرا هاما يف حتديد جاهزيتها واستعدادها للمضي قدما حنو البي
الرقمية،حيث ال يعقل االجتاه حنو مشروع مكتبة رقمية يف ظل غياب التجهيزات الالزمة و تقنيات االتصال 

سواء متثلت يف شبكة داخلية أو شبكة انرتنيت،باإلضافة إىل تبين تكنولوجيا مثل احلوسبة و تقدمي  احلديثة
خدمات من خالل مواقع على اخلط املباشر،حيث تعتب خمتلف هذه التطورات عوامل مساعدة لتبين مشروع 

 :ن خالل املؤشرات التاليةمكتبة رقمية،و سيتم حصر البنية التحتية التكنولوجية ملكتبات جامعات قسنطينة م

 :التجهيزات8-1-4

باملكتبيني أو يوضع حتت  ايعتب احلاسوب أوىل مظاهر تطبيق تكنولوجيا املعلومات باملكتبات،سواء كان خاص
املوزعة على كل مكتبة سيتم حصر عدد هذه التجهيزات املتوفرة على  ةالبطاقة الفني لخدمة املستفيدين،ومن خال

مستوى كل مكتبة،حيث سيتم حتديد توفر كل مكتبة ألجهزة احلواسيب سواء للمكتبيني أو املستفيدين وحتديدها 
 :حسب ارتباطها بشبكة اإلنرتنيت،وقد جاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل

 المجموع الكلي الحواسيب المخصصة للمستفيدين المخصصة للمكتبيينالحواسيب  نوع المكتبة
 الغير مرتبطة المرتبطة الغير مرتبطة المرتبطة الغير متربطة المرتبطة

 98 98 91 48 09 40 املكتبة املركزية
 04 48 00 41 04 09 مكتبة كلية علوم الطبيعة واحلياة

 08 00 00 00 08 00 مكتبة كلية احلقوق والعلوم السياسية
 00 00 00 00 00 00 مكتبة كلية األداب واللغات
 94 18 48 14 01 01 مكتبة كلية علوم التكنولوجيا

 09 00 00 00 09 00 مكتبة كلية  اهلندسة املعمارية والتعمري
 40 18 00 18 40 00 مكتبة كلية الطب

مكتبة كلية العلوم االنسانية 
 واالجتماعية

00 01 90 00 90 01 

مكتبة كلية العلوم االقتصادية 
 والتجارية وعلوم التسيري

00 05 46 09 46 03 

 09 10 00 10 09 00 مكتبة معهد علوم املكتبات والتوثيق
مكتبة معهد علوم  وتقنيات نشاطات 

 البدنية والرياضية
00 00 00 00 00 00 

 00 99 00 90 00 09مكتبة  معهد التغذية والتغذي 
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 والتكنولوجيات الفالحية الغدائية
 09 00 00 00 09 00 مكتبة معهد العلوم البيطرية

 09 00 09 00 04 00 مكتبة  قسم الفيزياء
 00 94 00 90 00 04 مكتبة  قسم الكيمياء

 04 00 04 00 00 00 مكتبة  قسم الرياضيات
 30 938 11 951 11 94 الكلي اجملموع

 .يبني عدد احلواسيب املتوفرة مبكتبات جامعات قسنطينة:- 61 -جدول رقم 

،الذي يوضح توفري املكتبات ألجهزة احلواسيب سواء للمكتبني أو املستفيدين حيث 38 حسب اجلدول رقم
حىت بني مكتبات الكليات ومكتبات املعاهد،حيث يتضح من خالله تباين يف توفري هذه التجهيزات بني املكتبات 

لى مستوى احلواسيب املخصصة للمكتبيني يتضح توفر حواسيب الغري مرتبطة بشبكة االنرتنيت بعدد مضاعف وع
باملقارنة مع احلواسيب املرتبطة بشبكة االنرتنيت،وهذا رمبا يرجع استغالهلا يف جمال حوسبة املكتبات اكثر من باقي 

اجلدول عدم توفرها على  هذا ذا عكس ما هو متوفر لدى املستفيدين حيث نلتمس من خاللاألنشطة،وه
حاسوب باملقارنة مع  951مستوى بعض املكتبات،و ارتفاع عدد احلواسيب املرتبطة بشبكة االنرتنيت واملقدرة بــــ 

فر حواسيب فقط الستغالهلا حاسوب،وهذا رمبا يعكس أن املكتبة تو  11احلواسيب الغري مرتبطة اليت مل تتجاوز 
يف جمال االتصال بشبكة االنرتنيت،وهذا ما يثبت أن املكتبة ال توفر مصادر معلومات رقمية وحىت يف حالة 

قلة عدد احلواسيب اخلاصة بالبحث  توفريها لدى املستفيد ال ميتلك التجهيزات الالزمة الستغالهلا،باإلضافة إىل
اجلدول افتقار أكثر من مكتبة حىت  نفس كما ميكن مالحظة من خاللمستفيدين،باملقارنة مع األعداد اهلائلة لل

لتجهيزات احلواسيب وهذا ما يعكس مستوى خدمات املكتبة و اندماجها للعمل يف ظل البيئة الرقمية أمام هذا 
ل الشكل ومن خال،11وهذا ما يثبت املعطيات املقدمة من خالل اجلدول رقم  لتقنيات احلديثة،لالغياب التام 

 :البياين التايل سيتم توضيح عدد احلواسيب املتوفرة للمكتبيني واملستفيدين

 

21 45 

275 

45 

0 

100 

200 

300 

 الغري مرتبطة املرتبطة الغري مرتبطة املرتبطة

 احلواسيب املخصصة للمستفيدين احلواسيب املخصصة للمكتبيني

يوضح عدد الحواسيب المتوفرة على مستوى مكتبات :- 93  -الشكل البياني رقم 
 .جامعات قسنطينة
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ومن خالل هذا الشكل الذي يوضح بشكل كبري توفري أكب عدد من هذه التجهيزات لصاحل املستفيدين  
 .شبكة اإلنرتنيت فحسببوالستغالهلا على مستوى االتصال 

 :شبكة اإلنترنيت 8-1-9

سيتم حتديد مدى توفري مكتبات جامعات قسنطينة لفضاء خمصص لالنرتنيت من خالل هذا العنصر 
 :وقد جاءت النتائج كمايلي:للمستفيدين

 المجموع الكلي wifiفضاء العمل من خالل  الحواسيب المرتبطة المكتبات

 10 91 48 املكتبة املركزية
 41 00 41 مكتبة كلية علوم الطبيعة واحلياة

 18 01 14 مكتبة كلية علوم التكنولوجيا
 18 00 18 مكتبة كلية الطب

 90 00 90 مكتبة كلية العلوم االنسانية واالجتماعية
مكتبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

 وعلوم التسيري
46 00 46 

 10 00 10 مكتبة معهد علوم املكتبات والتوثيق
مكتبة  معهد التغذية والتغذي 

 والتكنولوجيات الفالحية الغدائية
90 00 90 

 931 93 911 الكلي اجملموع
 .يبني توفر شبكة اإلنرتنيت على مستوى مكتبات جامعات قسنطينة:- 51 -جدول رقم 

الذي يوضح عدد املكتبات اليت تتوفر على قاعات تقدم خدمة االتصال باالنرتنيت ،35 من خالل اجلدول رقم
عينة الدراسة فقط تتوفر على هذه اخلدمة،باإلضافة إىل مالحظة توفر خاصية حيث يتضح أن نصف مكتبات 

 إال أن مكتبتني فقط توفر فضاء لالستفادة من هذا اخلاصية،حيث يقوم  wifiاالنرتنيت من خالل خيار 
املسئول عن القاعة بتشغيل هذه اخلاصية واستغالهلا خارج الفضاء املخصص هلا بطريقة فوضوية،ناهيك عن 
مالحظة استغالل القاعات املتوفرة على مستوى مكتبات الكليات واملعاهد لتدريس مقياس االنرتنيت هبا،حيث 

عن رصيد املكتبة ما جيعل استخدامها  حتجز ألكثر من يومني يف األسبوع،كما أن هذه القاعات هي بعيدة متاما
قد يكون خارج نطاق استخدامات املكتبة،باإلضافة إىل أن هذه القاعات ال تتوفر على العدد الكايف بالنظر ألهنا 

 .مفتوحة أمام مجيع فئات الطلبة سواء كان ما قبل أو بعد التدرج،أساتذة و موظفني،ما جيعلها غري كافية متاما
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أن شبكة االنرتنيت  التوصلمكتبة،غري أنه مت  كل   ملعرفة طبيعة الشبكة املتوفرة على مستوى كانت هناك حماولة
 .طبيعتها وحىت خصائصها مبعلومات حول تكون حتت مسئولية اجلامعة،وعدم معرفة املكتبيني

 :واقع الحوسبة بمكتبات جامعات قسنطينة 8-1-9

كبجمية وحيدة حلوسبة مكتباهتا،حيث ومن خالل هذه قسنطينة برجمية سنجاب  اعتمدت مكتبات جامعات 
البجمية اليت ميكن ان تقوم مبختلف مراحل السلسلة الوثائقية بدءا من عملية االقتناء والتزويد وصوال لعملية تسيري 

مل شاإلعارة،إال ان التطبيق على مستوى مكتبات جامعات قسنطينة اقتصر على مستوى الفهرسة فقط،ومل ت
ادر املعلومات حيث اقتصرت فقط على الكتب،ومن خالل اجلدول التايل سيتم توضيح الفهارس خمتلف مص

 :املنشئة حسب كل مكتبة وحسب كل نوع من أنواع مصادر املعلومات

 الدوريات الرسائل الجامعية كتبال المكتبات
 غري منجز غري منجز جاهزة ومتاحة املكتبة املركزية

 غري منجز طور االجناز طور االجناز واحلياةمكتبة كلية علوم الطبيعة 
 غري منجز غري منجز غري منجز مكتبة كلية احلقوق والعلوم السياسية

 غري منجز غري منجز غري منجز مكتبة كلية األداب واللغات
 غري منجز غري منجز جاهز ومتاح مكتبة كلية علوم التكنولوجيا

 غري منجز غري منجز طور االجناز مكتبة كلية  اهلندسة املعمارية والتعمري
 غري منجز غري منجز غري منجز مكتبة كلية الطب

 غري منجز غري منجز طور االجناز مكتبة كلية العلوم االنسانية واالجتماعية
مكتبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

 التسيري
 غري منجز غري منجز جاهز ومتاح

 غري منجز غري منجز جاهز ومتاح معهد علوم املكتبات والتوثيق مكتبة
مكتبة معهد علوم  وتقنيات نشاطات البدنية 

 والرياضية
 غري منجز غري منجز غري منجز

مكتبة  معهد التغذية والتغذي والتكنولوجيات 
 الفالحية الغدائية

 غري منجز غري منجز غري منجز

 غري منجز غري منجز االجنازطور  مكتبة معهد العلوم البيطرية
 غري منجز غري منجز غري منجز مكتبة  قسم الفيزياء

 غري منجز غري منجز منجز وغري متاح مكتبة  قسم الكيمياء
 غري منجز غري منجز غري منجز  مكتبة  قسم الرياضيات

 .يبني مستويات احلوسبة مبكتبات جامعات قسنطينة:- 01 -جدول رقم 
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،الذي يوضح مستويات احلوسبة لكل مكتبة وحسب طبيعة الرصيد حيث ميكن التماس 36 حسب اجلدول رقم
 :مايلي

  اقتصار عملية احلوسبة على اتاحة فهرس للبحث فقط،وال يتم استخدامه حىت يف عملية تسيري العمليات
 .املتبقية

 باقي األنواع األخرى اقتصار الفهارس اجلاهزة واملتاحة على الكتب ومبختلف اللغات دون. 
 و أربع مكتبات فقط يف طور احمسب امن بني ستة عشر مكتبة جند اربع مكتبات فقط توفر فهرس،

 .االجناز
  لنسخة األخرية من برجمية سنجاب اليت تعمل يف ظل شبكة وتكوين مكتبيني على ارغم اقتناء املكتبات

 .أهنا مل تدخل حلد اآلن حيز التنفيذ ،إال9049استخدامها يف منتصف سنة 

بات جامعات قسنطينة ضعيف باملقارنة مع التطورات احلاصلة يف جمال تطبيق التقنيات احلديثة جند أن وضع مكت
 . املبادرة ناهيك عن روحجدا حىت على مستوى التطبيق 

 :المواقع اإللكترونية لمكتبات جامعات قسنطينة 8-1-1

املكتبات من التواجد على اخلط املباشر واستغالهلا يف تقدمي خدمات،خصوصا يف ظل ما املواقع اإللكرتونية  كنمت
توفره التقنيات احلديثة من سهولة وديناميكية،ومن خالل اجلدول التايل سيتم حصر املكتبات اليت تتوفر على مواقع 

 :إلكرتونية

http://bu.umc.edu.dz/  المكتبة المركزية 

http://www.umc.edu.dz/facsnv/index.php/bibliotheque  

 مكتبة كلية علوم الطبيعة والحياة

http://www.umc.edu.dz/droit/index.php/ct-menu-item-17 

 مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية

http://umc.edu.dz/fstech/?page_id=466 

 مكتبة كلية علوم التكنولوجيا

http://www.univ-constantine2.dz/facshs/bibliotheque/  

 مكتبة كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

http://www.univ-constantine2.dz/facsecsg/bibliotheque/biborg/  

مكتبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية 
 وعلوم التسيير

http://umc.edu.dz/inataa/index.php/2013-11-16-12-37-

54/bibliotheque  

مكتبة  معهد التغذية والتغذي 
 والتكنولوجيات الفالحية الغدائية

http://bu.umc.edu.dz/
http://www.umc.edu.dz/facsnv/index.php/bibliotheque
http://www.umc.edu.dz/droit/index.php/ct-menu-item-17
http://umc.edu.dz/fstech/?page_id=466
http://www.univ-constantine2.dz/facshs/bibliotheque/
http://www.univ-constantine2.dz/facsecsg/bibliotheque/biborg/
http://umc.edu.dz/inataa/index.php/2013-11-16-12-37-54/bibliotheque
http://umc.edu.dz/inataa/index.php/2013-11-16-12-37-54/bibliotheque
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http://www.umc.edu.dz/vet/index.php/ma-biblio 

 بيطريةمكتبة معهد العلوم ال

 قسم الفيزياء غري متاح

 مكتبة  قسم الكيمياء غري متاح

 مكتبة  قسم الرياضيات غري متاح

مكتبة معهد علوم  وتقنيات نشاطات  غري متاح
 البدنية والرياضية

 مكتبة معهد علوم المكتبات والتوثيق غري متاح

 مكتبة كلية األداب واللغات غري متاح

 الهندسة المعمارية والتعميرمكتبة كلية   غري متاح

 مكتبة كلية الطب غري متاح

 .يبني توفر مكتبات جامعات قسنطينة على مواقع إلكرتونية:- 11 -جدول رقم  

،الذي يوضح موقع كل مكتبة و حسب االطالع على هذه املواقع جند أهنا تتسم 33 من خالل اجلدول رقم
 :مبايلي

  تابع لإلدارة املركزية سواء كانت إدارة اجلامعة أو الكليات،حيث ال ميكن املوقع اإللكرتوين لكل مكتبة هو
للمكتبة انشاء موقع مستغل،وال ميكن للمكتبات املركزية انشاء بوابة الكرتونية تضم خمتلف مواقع املكتبات 

 .التابعة هلا
  و ما ميكن اعتباره بني جمموع مكتبات الستة عشر جند ان نصفها فقط متوفر على مواقع إلكرتونية،وهمن

 .على تأخر تقنيات االتصال اآخر  امؤشر 
  فيما خيص املواقع املتوفرة تعتب مواقع وصفية ال غري،حيث كلها تصف املكتبة بطريقة بسيطة ال تتعدى يف

أحسن األحوال معلومات حول توقيت العمل،وبرنامج استخدام املكتبة حسب كل ختصص،وهي ال تعتب 
 .أن تفيد املستفيدين من املكتبةمعلومات عملية ميكن 

  أما فيما خيص اتاحة الفهرس على اخلط املباشر فهو متاح على مستوى ثالث مكتبات فحسب،وهي عبارة
عن فهارس كمقابل للفهارس الورقية،وبالتايل فهي ال متنح التعددية أثناء البحث،بل ميكن ان تساعد فقط يف 

 .اجياد رقم الوعاء املطلوب فقط

خمتلف هذه النقاط يتجلى ضعف هذا النوع أيضا من التطبيقات على مستوى مكتبات جامعات  ومن خالل
 .قسنطينة

http://www.umc.edu.dz/vet/index.php/ma-biblio
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 :بالمكتبة المركزية  مشروع رقمنة الرسائل الجامعية 8-1-1

،حيث وبعد ظهور نتيجة ترتيب اجلامعات 9049خوض غمار الرقمنة بدءا من سنة  4قررت جامعة قسنطينة 
أين وجدت اجلامعة نفسها يف املرتبة الثانية،رغم أهنا يف السنوات املاضية كانت دائما حتتل  على املستوى الوطين

املركز األول،وبعد دراسة الوضعية على مستوى رئاسة اجلامعة الحظوا أن الفرق هو أن اجلامعة اليت احتلت املركز 
للمكتبة املركزية بإتاحة   ا،فأعطى رئيس اجلامعة أمر األول أهنا تتيح الرسائل اجلامعية اخلاصة هبا عب املوقع اإللكرتوين

كل الرسائل اجلامعية،حيث جلأت املكتبة إىل الزام كل طالب مبنح املكتبة نسختني ورقيتني من الرسالة باإلضافة 
نسخة ورقية  املتاحة يفإىل قرص مضغوط حيمل النسخة الرقمية،ووجدت املكتبة نفسها جمبة على رقمنة الرسائل 

ماسحات ضوئية للقيام بالعملية،أما على مستوى تنظيم وقامت رئاسة اجلامعة بالتفاوض مع مورد القتناء ،فقط
العملية فيتم رقمنة الرسائل وفق التخصص،حيث مبجرد تقرير البدء يف عملية الرقمنة يتم وقف اإلعارة فيه حىت 

لتجنب اشكاليات حقوق امللكية يتم ضبط العناوين بشكل كامل،أما على مستوى أخذ موافقة الباحثني 
الفكرية،فقد مت التأكيد على أنه ال يوجد اشكال من هذه الناحية،وقد لقت العملية استحسانا لدى الباحثني 

حتتوي على  فقد مت مالحظة أهناخصوصا الراغبني يف نشر اعماهلم،وعند االنتقال للورشة اخلاصة بعملية الرقمنة،
 :مايلي

 09 تقين سامي 
 04  حفظ بياناتعون 
 04 مكتبية 

بعدم وجود موظفني مكلفني هبذه  مت اعالمناوحني االستفسار عن عدد املوارد البشرية املخصصة هلذه العملية،
مللء وقت الفراغ،أما على الوظيفة خصيصا،بل أن اجملال مفتوح لكل شخص سواء لديه الرغبة يف العمل أو 

 :مستوى التجهيزات فهي حتتوي على مايلي

 لتخزين وحتسني الصور الرقمية حاسوب. 
 أما املاسحات الضوئية فهي كمايلي: 

 02  ماسحات ضوئية من فئةE-Scan: 
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 .   4يوضح نوع من أنواع املاسحات الضوئية املعتمدة على مستوى جامعة قسنطينة :- 14 -شكل رقم  

ختزينها سواء على مستوى القرص ومن خالل الصورة يتضح أن الصورة الناجتة عن هذا النوع من املاسحات ميكن 
وسيط ختزين،أو طباعتها،أو ارساهلا عب البيد اإللكرتوين،وهو على العموم يتسم باخلصائص  على الصلب أو

 :التالية

E-Scan 

 بت 06مستوى الرمادي   معلومات عامة
  بت 04مستوى األبيض واألسود 
  (مليون لون 48.5)بت مبخرجات 91مستوى األلوان 
 0.1 االلتقاط سرعة 
 OCR  برجمية مرافقة 

 كتب،الوثائق املرتبطة،الوثائق املفرقة  الوثائق
 460° أقصى درجة انفتاح. 
  (للكتب  1) أو 9مسك املواد األقصى 
  90.1األبعاد كأقصى حد °x41° 

 اآللية  واجهة االستخدام
 توفر واجهة بأربع لغات 
 السطوع والتباين والتعديل 

 :مدعم بـــــ المخرجات

 الصفحات األحادية:PDF-JPEG-TIFF 
 صفحات متعددة: PDF- TIFF 
  الطباعةA3-A4 

 .E-Scanيبني خصائص املاسح الضوئي :-100 -جدول رقم  

 :COPIBOOKباإلضافة إىل ماسح ضوئي من فئة 
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  .4املعتمد مبكتبة جامعة قسنطينة  COPIBOOKيوضح ماسح ضوئي من فئة :-17  -شكل رقم 

 :باملواصفات التاليةوهي تتسم 

COPIBOOK 
 (نقطة يف البوصة 800)ثواين يف األلوان 40و (نقطة يف البوصة 100)ثانية يف األلوان 8.9 سرعة المسح

 .نقطة يف البوصة 900/100/800 مستوى السطوع

 JPEG TIFF- TIFF G4-BMP شكل الملفات 

 A2 xA3 نوع المسح

 .مم 4400×مم 330× مم 640 األبعاد

 كلغ   70 الوزن

 220V- 50HZ التغذية

 .COPIBOOKيبني خصائص املاسح الضوئي :- 110 -جدول رقم  

وجتدر اإلشارة ان هذا االختيار جاء بعد جلسة عمل ضمت املورد مع مجيع املكتبيني العاملني على مستوى 
فقد متت وغريها،أما عملية االختيار النهائية  ،عنابة،سطيفجامعات الشرق ضمت كل  من قسنطينة،أم البواقي

 .على مستوى رئاسة اجلامعة،مع االتفاق مع املورد بتكفل بأي عطل حيصل على مستوى التجهيزات

أما عن البجميات اليت تقوم مبعاجلة الصور فهي ال تزال يف مرحلة التجريب،هذا فضال عن غياب وصل املاسحات 
 .،و احتمالية انشاء شبكة داخلية ال تزال قيد الدراسةUSBالضوئية بقرص خمزن مباشرة،بل يتم عن طريق حامل 

صف الفين أو إنشاء ما وراء البيانات،بل يقومون أما عن العمليات الفنية فال تقوم الورشة بأي عملية سواء الو 
بتجميع الكيانات الرقمية،وتسليمها لفريق عمل آخر يقوم بعملية تنظيمها و اخراجها يف شكل متكامل،و 

 .4اتاحتها من خالل املوقع الرمسي للمكتبة املركزية عب املوقع الرمسي للجامعة قسنطينة 



 قسنطينة جامعات مكتبات جاهزية ظل في رقمية مكتبة مشروع جدوى:السادس الفصل

 

 
354 

 د مت التأكيد بأنه جاء يف صاحل الطالب الذي يغنيه عن التنقل ويف البحث عن الفائدة من املشروع،فق
للمكتبة،ويف صاحل الباحث العلمي الذي سيحقق لعمله املقروئية واالنتشار ناهيك عن كشف السرقات 

 .العلمية
 ومن خالل هذه اللمحة على املشروع ميكن استنتاج ما يلي: 
 دافع األساسي للمشروع احنصر على مصاحل اجلامعةرغم أن املشروع له عائد على املستفيدين،إال أن ال. 
  عدم وجود دراسة مسبقة ملراحل املشروع،وبالتايل عدم توفري املتطلبات املادية واملالية والبشرية املستحقة فعليا

 .للمشروع
 عدم األخذ يف احلسبان دراسة األرصدة سواء من ناحية القيمة العلمية أو من ناحية حقوق املؤلف. 
 بيق أدىن املعايري لتنفيذ املشروع سواء على املستوى الفين أو التقينعدم تط. 
 امثل هذه املمارسات جتعل هذه االستثمارات تقتصر على تطبيق تقنيات فقط،وال ترتقي ان تكون مشاريع 

 .معيارية ميكن هلا أن تتطور سواء على املدى القريب أو البعيد

تقتصر فقط  ةبيئة جد ضعيف املكتبات جامعات قسنطينة،ميكن القول أهنومن خالل استعراض البنية التكنولوجية 
على توفري جتهيزات احلواسيب دون معرفة خصائصها ومقارنتها باستخداماهتا،باإلضافة إىل ضعف استخدام املواقع 

جارب اإللكرتونية اليت جاءت يف شكل مواقع وصفية تعريفية ال تقدم خدمات تفاعلية،أما على مستوى خوض الت
ات مل ترتقي إىل واليت جاءت يف شكل تطبيق تقني،4الرقمنة اليت اقتصرت على املكتبة املركزية جلامعة قسنطينة 

 مستوى املعيارية

 :نتائج الدراسة 6-6 

 :يلي من خالل عرض وحتليل نتائج الدراسة،فقد مت التوصل إىل ما

 :دراسةلالنتائج العامة ل 6-6-1

إن اشكالية تأخر مكتبات جامعات قسنطينة يف جمال املشاريع الرقمية حيكم فيها أكثر من عامل،حيث وأنه على 
 :جند مايلي الواقع المعاش بالمكتباتمستوى 

  تعيش مكتبات جامعات قسنطينة بيئة غري مستقرة بسبب إعادة هيكلة اجلامعة وتقسيمها إىل ثالث
يع املكتبات الرقمية يف الوقت احلايل آخر النقاط اليت ميكن أن تطرح جامعات،األمر الذي جيعل من مشار 

 .على مستوى هذه اجلامعات
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  باإلضافة إىل غياب مكتبات كليات ، 9وجامعة قسنطينة  9غياب مكتبات مركزية لكل من جامعة قسنطينة
 .مهيأة ومنظمة جيعل من الصعب احلديث عن التأسيس ملشاريع مكتبات رقمية

 ة املكتبة عن اهليكل التنظيمي للجامعات،وغياب اهليكل التنظيمي للمكتبات،ويف حالة التوفر غياب مؤسس
فهو عبارة عن اخلريطة املكانية للمكتبة،ينزع من املكتبات صفة املؤسسية وجيعلها مصلحة فقط من مصاحل 

 .اجلامعة والكليات
 نظيمية للمكتبة،ما جيعل املكتبة دوما حتت الغياب التام للقانون األساسي للمكتبات الذي حيكم األمور الت

 .تصرف مدير اجلامعة،وهذا ما يعطي إلدارة املكتبة صفة العشوائية واحلكم الذايت
  الغياب التام لتطبيق املعايري العلمية سواء يف اجملال التنظيمي أو الفين املعمول هبا يف جمال املكتبات

،ما جيعلها جمرد مؤسسات خلزن و إعارة مصادر واملعلومات على مستوى مكتبات جامعات قسنطينة
املعلومات،األمر الذي سيؤثر سلبا على املكتبة وعدم جتلي أمهية ادماج املكتبات يف ظل التقنيات احلديثة ال 

 .على املدى القريب وال البعيد
  الرتكيز على على مستوى توظيف املوارد البشرية اخلاصة باملكتبة واليت تتم على مستوى اجلامعة،اين جند

االرتقاء إىل التوظيف حسب التخصص،وال حىت التوظيف وفق مهارات املكتبيني،بل يتم  الشهادات وعدم
 .اعتماد سياسة ملء األماكن الشاغرة فحسب

  توظيف متخصصني يف جمال اإلعالم اآليل لصاحل املكتبة بوترية جد ضعيفة،باإلضافة إىل أن هؤالء
قصد تطوير برجميات وتطبيقات لصاحل املكتبة،بل األعمال البدائية مثل هتيئة املتخصصني ال يتم توظيفهم 

 .احلواسيب وتصليح أي عطل وفقط
  قلة عدد املوارد البشرية املتوفرة على مستوى مكتبات الكليات واألقسام خصوصا أثناء مقارنتها بأعداد

تبات،حيث أن تواجد مكتيب واحد املستفيدين،وهذا رمبا يبر ضعف اخلدمات املقدمة من طرف هذه املك
 .على مستوى املكتبة لن ميكنه من أداء الوظيفة وتقدمي اخلدمات يف آن واحد

 :،فقد جاءت النتائج كمايليالمكتبيين و المستفيدين لواقع المكتبة ةنظر أما فيما خيص 

  لتطورات لمسايرهتا عدم رضا املكتبيني فيما خيص الواقع املعاش مبكتبات جامعات قسنطينة،هذا نظري عدم
 .احلاصلة خصوصا على املستوى التكنولوجي

 ودية املكتبات نتيجة ضعف التجهيزات،وضعف االجتاه لتفعيل التقنيات احلديثة وغياب تأثر مستوى مرد
 .التنظيم اإلداري
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  تواجه مكتبات جامعات قسنطينة اشكاليات ختزين مصادر املعلومات بسبب تزايدها بشكل مستمر وحمدودية
تطور مساحة التخزين،كما أن هذه الزيادة يوازيها اشكالية عدم فعالية أدوات البحث املتاحة خصوصا يف ظل 

 .غياب العمليات الفنية مثل التصنيف والتكشيف واالستخالص وغريها من التقنيات الفنية
 من ناحية  تأثر مكتبات جامعات قسنطينة بعامل التشتت املكاين احلاصل على مستوى املكتبات،خصوصا

 .التوحيد يف االجراءات التنظيمية واإلدارية،وخلق اشكاليات على مستوى التسيري
  تسجيل اآلراء املتأرجحة بني النظرة اإلجيابية و الوسطية بتأثري التقسيم الذي عرفته اجلامعة على املكتبات

زيادة املخصصات املالية اجلامعية،فحسب املكتبيني فإنه سيكون له دور اجيايب يف حتقيق االستقاللية و 
اليت ال تطبق يف -للمكتبات،أم عن األثر السليب فقد مت حصره على مستوى التوحيد يف العمليات الفنية 

 .،باإلضافة إىل تشتت اخلبات املهنية على خمتلف املكتبات-األصل
 على مستوى املوارد  حسب آراء املكتبيني فإن االستثمار األمثل للمكتبات للرقي خبدماهتا و أدوارها يكون

 .هاوتوفري  البشرية و تفعيل التقنيات احلديثة
  و ،%91التأكيد على ضعف مستوى املكتبات،من خالل ضعف وترية تردد املستفيدين،اليت انعدمت لدى

 .جاءت بشكل نادر عند األغلبية املتبقية،وهو أمر غري مقبول خصوصا لدى طلبة الدراسات العليا
 ياسة واضحة املعامل على مستوى تنمية اجملموعات وعدم القيام بدراسات الحتياجات عدم تبين املكتبات لس

املكتبات نتيجة عدم موائمة الرصيد املتوفر على مستواها  ناملستفيدين ععزوف املستفيدين،كانت سببا يف 
 .لرتدد عليهاالحتياجاهتم فضال عن ضعف اخلدمات املقدمة من طرف املكتبات اليت ال تشكل استثمارا أثناء ا

 جاء الدافع األكب من وراء الرتدد على املكتبة هو إعداد األطروحة فقط. 
 د تفضيل املستفيدين استخدام الدوريات وقواعد البيانات على مستوى املكتبة،إال أن هذا الرصيد مل جي

 .االهتمام الكايف من قبل املكتبات وهو ما يؤكد فكرة عدم دراسة احتياجات املستفيدين
  اقتصار تقدمي املكتبات على خدمة اإلعارة مت تأكيدها من طرف املستفيدين الذين أكدوا على فكرة استفادهتم

جيعل املكتبة تعاين من ضعف خدمات وعدم موائمة الرصيد باإلضافة  يمن خدمة اإلعارة فحسب،األمر الذ
 .إىل نقص املوارد البشرية املتخصصة حسب آراء املستفيدين

 :،فقد جاءت النتائج كمايلياستخدام التكنولوجياة أما من ناحي

  العالقة العكسية بني اعتماد املكتبيني على الوسائل التكنولوجية أثناء العمل باملكتبة،حيث تراوحت اآلراء يف
احسن أحواهلا إىل التأكيد على االعتماد اجلزئي عليها،باإلضافة إىل التأكيد على أنه من النادر وعدم االعتماد 
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يها بتاتا،وهذا خيتلف حسب كل مكتبة،جاء عكس آراء املستفيدين الذين أكدوا على االعتماد الكلي أو  عل
أكدت على عدم استخدامها  ء البحث،وورود نسبة جد ضعيفةاجلزئي على مصادر املعلومات الرقمية أثنا

 .اجتاهات املستفيدينملصادر املعلومات الرقمية،وهو ما يوضح االجتاهات العكسية بني واقع املكتبة و 
  على عدم قابلت نسبة ضعف استخدام الوسائل التكنولوجية مبكتبات جامعات قسنطينة تأكيد املستفيدين

 توفرها فأفراد العينة ال يعلمون هبا،هذا ما ملاتوفري املكتبات ملصادر معلومات رقمية،وحىت يف احسن األحوال 
 .ري موفرة من طرف املكتبةأدى هبم لالعتماد على مصادر معلومات رقمية غ

  اقتصار املكتبني على تطبيق البجميات الوثائقية على مستوى عملية الفهرسة دون باقي العمليات،يف حني مت
 .تسجيل الغياب التام الستخدام شبكات داخلية أو شبكة انرتنيت

  قاعة االنرتنت املتوفرة على  لتوثيق واالستفادة منلاكد املستفيدون على اقتصار استخدامهم على النظام الوطين
 .مستوى مكتبات جامعات قسنطينة واستفادة بعضهم من الرسائل اجلامعية املتاحة على اخلط

  استخدام الوسائل التكنولوجية يف تأدية الوظائف على مستوى املكتبة إىل  ضعفبرر أفراد العينة من املكتبيني
 .ضعف مهارات املكتبيني يف جمال التقنيات احلديثة نقص التجهيزات،و

 يعود إىل حداثة املعلومات اليت تكون يف  ،ذلكبرر املستفيدون اجتاههم إىل استخدام مصادر املعلومات الرقمية
دقة نتائج  ىلإشكل رقمي،ناهيك عن ضعف مصادر املعلومات املتوفرة على مستوى املكتبات،باإلضافة 

تكون السبب الوحيد الذي حيول دون استخدامهم  اليت ى العوائق التقنية واللغويةالبحث،كما أكدوا عل
 .لشكل الرقميل
  كما أكدوا على أنه يف ظل غياب توفري مصادر املعلومات الرقمية من طرف املكتبات،و استخدامهم ملصادر

االستغناء عنها وعن بشكل كبري على ترددهم على املكتبة وبالتايل معلومات رقمية خارج املكتبة يؤثر 
 .خدماهتا

 :،فقد جاءت النتائج كمايليالمكتبات الرقميةالحاجة لمشاريع أما على مستوى 

  تأكيد املكتبيني على أن تفعيل التقنيات احلديثة مبكتبات جامعات قسنطينة سيكون له أثر اجيايب يف تفعيل
 .خدمات وأدوار املكتبات

  الرؤية العكسية بني آراء املكتبيني واملستفيدين حول جدوى مشاريع املكتبات الرقمية،فرغم تأكيد املكتبيني
على اجيابيات التقنيات احلديثة إال اهنم أكدوا بنسبة مثلت أكثر من نصف العينة على أن هذه املشاريع هي 
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ذي أكد فيه املستفيدون عن رغبتهم الكبرية يف تطورات احلاصلة أو حل سابق ألوانه،يف الوقت اللجمرد مسايرة ل
 .جاهزية املكتبة ورغبات املستفيدين بني اتاحة املكتبات ألرصدهتا يف شكل رقمي،وهذا ما يعب عن تناقض

 ادراك املكتبيني صعوبة تبين املكتبات للمشاريع الرقمية خصوصا يف املرحلة االنتقالية احلاصلة وقت الدراسة. 
 بل هي جمرد مسايرة  كتبات الرقمية هي ليست حل ناجعكدت فيه نسبة كبرية بأن امليف الوقت الذي أ

على موافقتها يف حال تبنت املكتبات مشروع مكتبة رقمية،وهذا ما  %81لتطورات احلاصلة،أكدت نسبة ل
 .يؤكد بأن املكتيب على مستوى املكتبات يقتصر دوره على التنفيذ فقط دون التفكري والتخطيط

  ،وبالنسبة لألفراد الذين أكدوا عن رفضهم فقد أرجعوا ذلك لقناعتهم بأن املكتبة هي جيدة يف البيئة التقليدية
 .ضعف مهاراهتم ورمبا يكون هذا هو السبب الفعلي ىلإباإلضافة 

  وتكيفها أكد خمتلف املكتبيني على ان مشاريع املكتبات الرقمية سيكون هلا أثر اجيايب من ناحية تطوير املكتبة
واحتياجات املستفيدين،باإلضافة إىل رغبتهم يف العمل وفق التقنيات احلديثة اليت من شأهنا أن تغري جمرى 

 .وظائفهم وتقضي على الركود واخلمول املعاش على مستوى املكتبات
  عن هذه حسب أراء املكتبيني فإنه رغم األثر االجيايب ملشاريع املكتبات الرقمية،فإن سبب تأخر املكتبات

قلة عدد املتخصصني وضعف مهارات املوارد البشرية املتوفرة على :املشاريع يعود إىل عاملني أساسيني مها
مستوى مكتبات جامعات قسنطينة،باإلضافة إىل ضعف التجهيزات والتطبيقات التكنولوجية على مستوى 

 تتمكن املكتبة من خوض هذه املكتبات،األمر الذي جعلهم يؤكدون على ضرورة تغطية هذا النقص حىت
 .غمار مشاريع املكتبات الرقمية

  سيمكنها من استخدام الرصيد يف أي وقت بالنسبة للمستفيدين فإن اتاحة املكتبات لرصيدها يف شكل رقمي
دقة نتائج البحث بفضل ما توفر التقنيات احلديثة من مستويات عالية على  ىلإومن أي مكان،باإلضافة 

 .مستوى االسرتجاع،خصوصا يف ظل غياب وضعف أدوات البحث على مستوى املكتبات
  اختلفت ممارسات املستفيدين الوثائقية يف ظل البيئة الرقمية نتيجة تأثري التخصصات املدروسة،باإلضافة إىل

 .والت استخدامهمهارات كل فرد و مي
  جدوى مكتبات رقمية ال ميكن ان يتضح يف ظل حالة الفوضى اليت تتسم هبا مكتبات كما ميكن القول بأن

 .جامعات قسنطينة

 :،فقد جاءت النتائج كمايلياالستعداد للعمل في ظل البيئة الرقميةأما على مستوى 
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  للعمل يف إطار مشروع مكتبة رقمية،قابل هذا أكد أفراد العينة من املكتبيني على استعدادهم بشكل كامل
االستعداد الضعف الكبري جدا على مستوى املهارات التقنية والفنية وحىت على مستوى التخطيط للمشاريع يف 

 .البيئة الرقمية
 مل تكن هناك فوارق تذكر على مستوى مهارات املكتبيني يف ظل البيئة الرقمية ال من ناحية اخلبة العملية،وال 

 .حىت طبيعة التكوين،وال حىت على مستوى تقادم أو جتدد الشهادات
  وبيئة املكتبات اليت تعمل يف جو بعيد عن التطبيقات يشرتك التكوين على مستوى أقسام املكتبات

 اأو تطبيقي االتكنولوجية يف ضعف املهارات الرقمية للمكتبيني،حيث أن التكوين ورغم طبيعته سواء كان نظري
عمل على إعداد مكتبيني ميتلكون مهارات التغيري والقيادة،بل تلقينهم معايري يف شكل نظري لن فهو ال ي

على التسيري والتخطيط،باإلضافة إىل ضعف البيئة التكنولوجية على  ينقادر  نيإىل مكتبي متستطيع أن ترتقي هب
 .على مر السنني مستوى املكتبات اليت جتعل املكتيب يعيش الروتني القاتل حلوافزه ومهاراته

  ضعف مبادرات املكتبيني على مستوى مكتبات جامعات قسنطينة،حيث أن قناعتهم السلبية اجتاه املكتبات
 .،جعلت مهاراهتم تتناقص مع مرور السنواتوالرضوخ للواقع السليب

 الرقمية،سواء  جند املستفيدين الذين عبوا عن مؤشرات اجيابية متكنهم من التفاعل والبيئة على عكس املكتبيني
من خالل امتالك التجهيزات أو التعود على استخدام شبكة االنرتنت وحىت على مستوى مهارات البحث 

 .الوثائقي

 :،فقد جاءت النتائج كمايليمستوى التكوينأما على 

 املكتبات واملعلومات للمكتبيني بالطابع النظري باإلضافة إىل  اتسم التكوين القاعدي على مستوى أقسام
 .تسجيل غياب املقاييس ذات عالقة بالبيئة التقنية خصوصا على مستوى شهادة الدبلوم العايل للمكتبيني

  رغم تدارك التكوين القاعدي على مستوى املناهج الدراسية احلديثة للتطورات التكنولوجية إال أنه الزم الطابع
 .لنظري أكثر منه تطبيقي،وهذا رمبا يعود إىل عزلة اقسام املكتبات واملعلومات عن املكتباتا
  ضعف الدورات التكوينية اليت استفاد منها أفراد العينة من املكتبيني أثناء العمل باملكتبة،سواء من حيث عدد

ة بل تأيت بطريقة عشوائية تركز يف اليت ال تقرر وفق احتياجات املكتبهذه الدورات أو حىت حماور هذه الدورات 
جمملها على اجملال العام للمكتبات،هذا الذي يؤكد فكرة الدور املشرتك ألقسام املكتبات واملعلومات وإدارة 

 .املكتبات يف ضعف املكتبات واملكتبيني
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  مات،وعدم يف ظل ضعف مهارات املكتبيني،و عدم كفاية التكوين امللقن على مستوى أقسام املكتبات واملعلو
بدورات تكوينية،أمجع أفراد العينة من املكتبيني عن تلقي الدفع من طرف بيئة العمل من خالل تدعيم مهاراهتم 

 .الرقميةالرغبة الكبرية يف تلقي دورات تكوينية تعمل على تدعيم مهاراهتم 
 ظل البيئة الرقمية،شريطة أن  عب أغلبية املكتبيني عن رغبتهم يف تلقي دورات هتتم باألمور التقنية والفنية يف

تتسم بالطابع التطبيقي سواء من خالل زيارة مكتبات خاضت جتربة املشاريع الرقمية أو انعقاد ورشات عمل 
 .وغريها

  ملشاريع الرقميةللتكوين يف حال تبين املكتبات أما من ناحية املستفيدين،فلم يظهروا الرغبة الكبرية. 
  لتوثيق على اخلط،وهو ما يؤكد لعدم استفادة املستفيدين ألي دورة تكوينية حىت أثناء اتاحة النظام الوطين

 .تفضيل املكتبات االبتعاد عن كل ما هو جديد
 على دورات تكوينية أثناء تبين املكتبة لنظام رقمي،عن رغبتهم يف احلصول  ن يف احلصولو عب املستفيدون الراغب

 .ينية يف جمال البحث الوثائقي فحسب،وهذا يعود أصال الرتفاع مستوى مهاراهتم الرقميةعلى دورات تكو 

 :ملكتبات جامعات قسنطينة،فقد جاءت النتائج كمايلي البنية التحتية التكنولوجيةأما من حيث 

  املكتباتمكتبات بدون حواسيب اليت نعتبها أول مظاهر التكنولوجيا على مستوى  9049ال يزال إىل غاية. 
  عدم توفري حواسيب خبصائص لوظائف املكتبات،بل هي عبارة عن حواسيب عادية حىت أهنا يف العديد من

 .وظيفة من خالهلا أيداء ألاملكتبات جد قدمية،وال تصلح 
 الرتكيز على توفري حواسيب متصلة بشبكة اإلنرتنيت لصاحل املستفيدين. 
  قسنطينة،حيث أهنا انعدمت على مستوى العديد من ضعف مستوى احلوسبة مبكتبات جامعات

 .املكتبات،حىت أن املتوفر منها اقتصر فقط على فهارس الكتب دون باقي أوعية املعلومات
  عدم توفر املواقع اإللكرتونية لكافة املكتبات،و حىت أن املتوفر منها جاء خلدمة أبعاد وصفية تعريفية وليس

 .وسيلة تقدمي خدمات
 لغري عقالين ملشروع رقمنة الرسائل اجلامعية،الذي اعتمد بشكل منهجي وبعيد كل البعد عن املعايري االستثمار ا

 .املعمول هبا ضمن مشاريع املكتبات الرقمية
  عدم توفري التجهيزات والبجميات الالزمة لتنفيذ هذا املشروع،سواء من خالل احلواسيب واملواصفات

برجمية،يف ظل غياب أقراص التخزين وغريها  أياليت حلد اآلن مل يعتمد الالزمة،وحىت على مستوى البجميات 
 .من متطلبات املشاريع الرقمية
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  املكتبيني يف خمتلف القرارات بشأن املشروع،فهو يقتصر على آراء رئاسة اجلامعة كوهنا من  أراءغياب دور و
 .أبدت احلاجة للمشروع

 فما إن ظهرت احلاجة الشكال ال يتعلق بتوفري التجهيزاتومن خالل مشروع رقمنة الرسائل،يثبت أن ا،
للمشروع على مستوى رئاسة اجلامعة قاموا بتوفري التجهيزات،وهنا يتضح وعي املكتبيني بأمهية مشاريع 

 .املكتبات الرقمية وعدم التعبري عن احلاجة إليها

 :على ضوء الفرضيات النتائج 6-6-1

تايل اإلجابة على تساؤالت الذكورة ميكن التأكد من صحة فروض الدراسة وبمن خالل خمتلف النتائج السابقة امل
 :الدراسة

يعتبر مشروع المكتبة الرقمية بالنسبة لمكتبات جامعات قسنطينة الحل األمثل لها في ظل :الفرضية األولى
 .الزيادة الهائلة لمصادر المعلومات والمستفيدين

بالنظر لقيام مبادرات املكتبات الرقمية بالواليات املتحدة األمريكية،اليت مل تأيت ردا عن احتياجات املستفيدين،بل 
التأكد من ان االسرتاتيجية املثالية لتطوير وتسهيل بيئة التعلم والبحث هي مشاريع املكتبات الرقمية،وهذا نظري ما 

مات مبستويات عالية،خصوصا اثناء االستثمار من التطورات التقنية توفره من امكانيات استغالل ألوعية املعلو 
و املتعلق بالعملية الفنية ملصادر املعلومات اليت تطور من مستويات االسرتجاع و االتاحة،كما ان املكتبات الرقمية 

جتاههم االمكانيات اليت تتيحها تعمل على تلبية احتياجات املستفيدين خصوصا يف ظل اخالل التقنيات و 
لتفضيل استخدام مصادر املعلومات الرقمية،باإلضافة إىل ارتفاع اسعار مصادر املعلومات يف شكلها 
الورقي،باإلضاىف إىل مواجهة املكتبات إلشكالية ختزين وحفظ مصادر املعلومات،فمشروع املكتبة الرقمية يعتب 

دهور واقع هذه املكتبات وعدم توفرها على جد جمدي لواقع مكتبات جامعات قسنطينة،إال انه يف ظل ت امشروع
بنية عمل حتتاج إىل التطوير فحسب،بل حتتاج إىل إعادة هيكلة شاملة األمر الذي جيعل من مشروع املكتبات 

هدفا هلا لكن على املدى الطويل،حيتاج هذا اهلدف إىل حتقيق تدعيم املكتبات سواء من ناحية التجهيزات الرقمية 
العصرنة املثالية هلذه  حىت يضمن املوارد البشرية ترقية مهاراترد البشرية،خصوصا على مستوى او من ناحية املوا

 .املكتبات،حيث ال نتوقع قيام مشروع دون التصريح باحلاجة إليه

 .األوىل مل تتحقق بشكل كاملومن خالل جمموع هذه املؤشرات ميكن القول أن الفرضية 
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البشرية على مستوى مكتبات جامعات قسنطينة لدورات تكوينية حتى تكون تحتاج الموارد :الفرضية الثانية
 .مؤهلة لقيادة مشروع مكتبة رقمية،في ظل ضعف مهاراتهم المتعلقة بالمجال الرقمي

املوارد البشرية على مستوى املكتبات الدعامة األساسية هلا،وأكيد أن هذه الدعامة تؤثر يف مستوى املكتبة تعتب 
وفر فيه مهارات تقنية تت أن املهارات املكتسبة،والقدرة على التسيري والتنظيم،أي أن املكتيب يفرتضمن خالل 

مور املكتبة،لكن على مستوى مكتبات جامعات أباإلضافة إىل مهارات شخصية حىت يستطيع التحكم يف زمام 
ميكن التماس ضعف مهاراهتم قسنطينة جند أن املوارد البشرية املتوفرة ال تتسم مبختلف هذه الصفات،حيث 

وتطويره،باإلضافة إىل آرائهم املعب عنها من خالل  هالشخصية خصوصا يف ظل الواقع املعاش وعدم مبادرهتم لتغيري 
اجاباهتم اليت كانت يف كثري من االحيان متباينة وغري مبرة خصوصا أهنم يعتبون من أهل التخصص،إضافة إىل  

وى مهاراهتم الرقمية سواء املتعلقة باجلانب الفين أو التقين أو التخطيطي يف جمال كل هذا الضعف الكبري على مست
مشاريع املكتبات الرقمية،يضاف عليها ضعف الدورات التكوينية سواء على مستوى األقسام أو باملكتبات،األمر 

مبختلف جوانب املكتبة الذي يفرض التخطيط لتصميم دورات تكوينية ترفع من مستوى مهارات املكتبيني املتعلقة 
خصوصا يف ظل التطورات احلاصلة سواء على املستوى املهين وحىت األكادميي،ذلك أنه ال ميكن ابقائهم مبنأى عن 

لديها القابلية لتكييف مهاراهتا وفق أي تطور ميكن ان  ،وحىت يتم ضمان موارد بشرية مؤهلةخمتلف هذه التطورات
 .التخطيط وإدارة مشاريع وفق اجتاهات التقنيات احلديثةحيصل،ومنه موارد بشرية قادرة على 

 .ومن خمتلف املؤشرات السابقة الذكر يتضح صحة الفرضية بشكل كامل

يصعب اعتبار المستفيد عنصرا محوريا بمشروع انجاز مكتبة رقمية في غياب تحديد :الفرضية الثالثة
 .احتياجاته واستعماالته لهذا النوع من التقنيات

راسات املتعلقة مببادرات املكتبات الرقمية االوىل بالواليات املتحدة األمريكية عن ضعفها يف مرحلتها أكدت الد
األوىل،و ذلك يعود إلمهاهلا الحتياجات واستخدامات املستفيدين كواحد من أهم األسباب،لذلك فإنه من املؤكد 

راسة حاولت على مستوى هذه الفئة من أفراد العينة ملثل هذه املشاريع،ورغم أن الدأن املستفيد يعتب عنصرا حموريا 
اثبات أن تأخر املكتبات الرقمية مبكتبات جامعات قسنطينة ال ميكن ارجاعه إىل عدم رغبة املستفيدين للبحث يف 
ظل البيئة الرقمية أو ضعف مهاراهتم،إال أنه ال ميكن تقرير مشروع مكتبة رقمية وفق احتياجات املستفيدين يف ظل 

االهتمام هبذا اجلانب،حىت من خالل ختصيص دورات تكوينية،باإلضافة إىل تقصري املستفيدين اجتاه  عدم
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ري اجتاهات ميكن أن يكون هلا أثر كبري يف تغي اجيابيةاستخدام املكتبة من خالل عزوفهم عنها وعدم ابداء آراء 
 .اجات املستفيدين هي منعدمة متامااملكتبة،وبالتايل على مستوى مكتبات جامعات قسنطينة فإن دراسة احتي

ومن خالل هذه املؤشرات يتضح فعال أنه ال ميكن تصور مشروع مكتبة رقمية يف ظل غياب دراسات الحتياجات 
 .املستفيدين وهو ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة

مكتبات  رصيد تمثل اشكاالت حقوق الملكية الفكرية بالبيئة الرقمية عائقا أمام رقمنة:الفرضية الرابعة
 .جامعات قسنطينة

تشكل حقوق امللكية الفكرية أمام املشاريع الرقمية عائقا كبريا مل يتم الفصل فيه حلد اآلن سواء فيما خيص عملية 
االستنساخ أو حىت مستويات اإلتاحة،ويعتب املشرع اجلزائري من خالل األمر األخري املتعلق حبقوق املؤلف الصادر 

 نصوصه اجتاه املصنفات الرقمية،ومل يضع ضوابط لعملية الرقمنة،لذا ميكن احلكم عليه يف اضعيف 9009سنة 
بالضعف وعدم الوضوح،ومن الصعب على املكتبات العمل من خالله أثناء تبين مشروع مكتبة رقمية،إال أنه على 

رقمية أصال،ذلك مستوى مكتبات جامعات قسنطينة فهو ال يشكل عائقا ذلك لغياب التخطيط ملشروع مكتبات 
اإلشكال،لذا ميكن القول بأن حقوق امللكية الفكرية  يتوقف بسبب هذا حىت  أن املكتبة مل ختطط للمشروع

 .ملشاريع املكتبات الرقمية بصفة عامة،لكن ال يشكل عائقا آنيا لرقمنة مكتبات جامعات قسنطينةتشكل عائقا 

 .بشكل كامل ومن خالل املؤشرات السابقة يتضح عدم حتقق الفرضية

قسنطينة هي بعيدة كل البعد عن بيئة ومن خالل كل ما تقدم من نتائج ميكن القول بأن مكتبات جامعات 
مشاريع املكتبات الرقمية،حيث ميكن اعتبارها جد متأخرة عن ركب البيئة الرقمية،وهذا بالنظر لضعف بنيتها سواء 
يف بيئتها التقليدية،باإلضافة إىل ضعف تواجدها ضمن البيئة الرقمية،سواء من خالل قياس مهارات املوارد البشرية 

وفري التقنيات احلديثة،وحىت خدماهتا الرقمية سواء على مستوى جهودها يف حوسبة وظائفها أو حىت مستوى ت
وخدماهتا،أو حىت خدماهتا عب املواقع اإللكرتونية،باإلضافة إىل عدم وجود اسرتاتيجية واضحة املعامل من خالل 

البسيطة سواء من حيث أسباب قيامه اجتاهها ملشروع رقمنة الرسائل اجلامعية الذي تغيب فيه ادىن شروط املشاريع 
أو حىت طريقة تنفيذه،ويف ظل كل هذا ميكن القول أنه من الصعب التفكري يف حلول املكتبات الرقمية يف ظل 
الوضع الراهن،وال ميكن حىت تصور آلية لتنفيذه،بل على مكتبات جامعات قسنطينة التفكري يف سياسات علمية 

ات وانتشاهلا من حالة الفوضى اليت تعيشها،وحىت تصل مكتبات جامعات متكنها من النهوض خبدمات املكتب
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املكتبات الرقمية فيمكن ان تتبع جمموعة من اخلطوات،سيتم ايرادها  قسنطينة إىل مرحلة التفكري يف مشاريع 
 .كمقرتحات لدراسة

 :مقترحات الدراسة 6-6-7

 :املقرتحات التالية ، نضععلى ضوء خمتلف النتائج املتوصل إليها

  كفل تنظيم وتسيري املكتبات اجلامعية مبختلف أنواعها،ويضمن توزيع وضع قانون أساسي يالعمل على
املسؤوليات والوظائف وفق املؤهالت املطلوبة،حىت ال تبقى مثل هذه األمور وفق الرغبات الشخصية لرؤساء 

 .اجلامعات
 ميدان املكتبات،سواء فيما خيص أسس تنمية اجملموعات،أو  التزام املكتبيني باملعايري املعمول هبا يف

هذا بالنظر لغياب -الفهرسة،وحىت التصنيف،و تفعيل تطبيق عمليات التكشيف واالستخالص وفق املعايري
 -عمليتنيال
  اثراء خدمات املعلومات اليت تقدمها املكتبات اجلامعية،وعدم اقتصارها على اخلدمات البسيطة اليت ال تساهم

 . تطوير البحث العلمي بشكل فعاليف
 توفري أدوات حبث متعددة تكفل ايصال خمتلف مصادر املعلومات للمستفيدين. 
 عدم التسيري العشوائي،مع  ضرورة عمل املكتبة وفق خطة سنوية حتدد من خالهلا النشاطات اخلاصة هبا،و

 .سنويا اتكنولوجي اتقدمضرورة ختصيص باب خاص بالتطورات التكنولوجية،تكفل حتقيق املكتبة 
  معيارية وليس جمرد تبين برجميات وفق أسس غري  عملية احلوسبة،اليت ال بد أن تكون وفق خطة اثراءضرورة

 .،ال تضمن للمكتبة التواجد يف املستقبل ضمن بيئة لديها قابلية التشغيل املتبادلةمعياري
  عدم حصرها على الكتب كما هو معمول به ضرورة تفعيل عملية احلوسبة حسب خمتلف مصادر املعلومات،و

 .ضمن مكتبات جامعات قسنطينة،اليت توفر يف أحسن األحوال فهارس للكتب فقط
  االستفادة من مثرات النظام املطبق،خصوصا يف ظل اقتناء النسخة األخرية من البجمية اليت تعمل يف بيئة

 .تطبيقا حلد اآلن على مستوى أي مكتبة لقاملكتبيني عليها إال أهنا مل تشبكية،باإلضافة إىل تكوين 
  عدم االقتصار على تطبيق البجمية الوثائقية على مستوى الفهرسة،بل ال بد من تعميمها على خمتلف مراحل

السلسلة الوثائقية بدءا من االقتناء وصوال لإلتاحة،األمر الذي قد ميكن املكتبات من دجمها ضمن البيئة الرقمية  
 -يف ظل وترية التطورات اليت تعرفها التقنيات أوليةعتب مرحلة جد حىت ولو أهنا ت-
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  لتوثيق على اخلط،وحماولة اثراء و تفعيل ليف ظل مبادرة النظام الوطين  اجيابياجيب على املكتبات أن تلعب دورا
 .العملية من خالل تقدمي خدمات اضافية له

  مدار السنة بوضع اسرتاتيجيات لدراسات لتوجيه والتكوين،وهتتم على لضرورة ختصيص خلية خاصة
 .احتياجات املستفيدين سواء على مستوى توجهات املناهج التعليمية،أو التوجهات البحثية

  ضرورة التفكري بطرق تساهم يف تشجيع املستفيدين على ارتياد واستخدام املكتبة،خصوصا من خالل استغالل
أو املدونات أو برامج احملادثة اآلنية،لكن تكون هبدف  التقنيات احلديثة مثل شبكات التواصل االجتماعي

 .تقدمي خدمات رمسية وليس لالستخدامات العامة أو الشخصية
   جيب على اقسام املكتبات واملعلومات أن ال تكتفي بدور التكوين األساسي فقط،بل جيب أن تلعب دور

 .على اساس دعمها بآراء أكادميية  ه املكتبات،ودعمها بآراء متخصصنياملراقب الدائم هلذ
  ضرورة اهتمام أقسام املكتبات و املعلومات باملناهج التعليمية،اليت جيب أن تساير التطورات احلاصلة سواء على

 .مهارات إدارة التغيري كوين يفتالأن هتتم جبانب املستوى املهين أو األكادميي،كما جيب 
 التابعة للجامعة مثل خمابر البحث العلمي،اليت جيب أن تساهم يف  ضرورة االستفادة من اهلياكل البيداغوجية

  .اثراء مشاريع املكتبات من خالل دعمها بدورات تكوينية
 ككل،مبا فيها   اتتكفل عملية التفكري مبشاريع تنموية للجامع اتخلق خلية ختطيط على مستوى اجلامع

 .نولوجيةاملكتبات وتعمل على عصرنتها مبا يتوافق والتطورات التك
 أقسام املكتبات واملعلومات و أقسام اإلعالم اآليل وخمابر و  اتانشاء خلية عمل تضم كل من إدارة اجلامع

البحث العلمي حىت تكون مبثابة جملس علمي ملكتبات جامعات قسنطينة،تعمل على متابعة اخلطط  والتقارير 
 .السنوية هلذه املكتبات

 اجلمعيات،حيث سيكون له أثر كبري يف تفعيل املكتبيني وتواصلهم،وحتيني معارفهم ة عمل يضرورة تفعيل حرك
من خالل تنظيم دورات تكوينية وتسهيل تنقلهم للمؤمترات الدولية،كل هذا بغرض رسكلة معارف املكتبيني 

 .وحتقيق الديناميكية على مستواهم
  ف املهارات وموائمتها مع متطلبات املكتبة،وعدم لتوظيف،اليت ال بد أن تستهدلالتفكري يف اسرتاتيجية موائمة

االقتصار على متابعتها من حيث العدد فحسب،باإلضافة إىل جانب االهتمام بعملية توظيف متخصصني يف 
جمال اإلعالم اآليل وفق احتياجات املكتبات،وعدم وضعهم حتت تصرف احلرم اجلامعي ككل،أو اقتصارهم 

 .ع مرور الوقت التكفل هباعلى أداء وظائف ميكن ألي شخص م
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 ة التطورات لسرعة وتري هذا بالنظر  ضرورة تدعيم دورات التكوين املستمر للموارد البشرية العاملة باملكتبات،و
 .احلاصلة سواء يف اجملال التقين أو الفين وحىت اإلداري

 ال أن تقوم بتهيئة بيئتها ال بد أو  حىت تتوصل مكتبات جامعات قسنطينة ملرحلة التفكري يف مشروع مكتبة رقمية
خصوصا من الناحية التنظيمية،ذلك أنه ال ميكن التوصل لبناء منظومة مكتبات رقمية يف ظل حالة الفوضى 

 .اليت تعيشها هذه املكتبات،إال ما يف حالة أخذها كمجرد تقنية تطبق وتتوصل يف النهاية إىل عدم اجلدوى

 خالصة للفصل 

ضعف على مستوى العمل كمؤسسة،حيث نلتمس من مكتبات جامعات قسنطينة تعاين من  نميكن القول بأ
خالل كافة املعطيات السابقة أهنا جمرد مصاحل ختدم ختصصات يف ظل ضعف كبري سواء على مستوى املوارد 

كيفية انشاء وظائف البشرية اليت ال متتلك أدىن املهارات املتعلقة بالبيئة الرقمية وال حىت متتلك قدرة التفكري يف  
وخدمات باملكتبات،كما أن هذه املكتبات تعيش نوع من الفجوة الرقمية بالنظر للمتغريات احلاصلة يف البيئة 
الرقمية،سواء من حيث شكل مصادر املعلومات أو أدوات العمل،األمر الذي جيعلها غري قادرة على مواجهة 

دين مما دفع هبم إىل العزوف عن هذه املكتبات والبحث بطرق التغريات احلاصلة يف استخدامات وتوجهات املستفي
 .أخرى
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 :اتمةخ

القول أن مشاريع املكتبات الرقمية هي ليست مظهر من مظاهر التطور التكنولوجي  ميكنهناية الدراسة يف 
،وهذا ما أكدته البحث العلمي و ايلفحسب،بل هي استثمار فعلي خصوصا على مستوى مؤسسات التعليم الع

أن األساس الفعلي لتطور البحث العلمي والعلوم  فبالنظر إلدراكهااألوىل يف الواليات املتحدة األمريكية،بادرات امل
هو تسهيل اسرتجاع و اتاحة املعلومات،خصوصا يف ظل االستفادة من مثار التقنيات احلديثة على مستوى 

امعية يف اجلزائر بصفة عامة ومكتبات جامعات قسنطينة بصفة والتكشيف،لكن يبقى واقع املكتبات اجل فالوص
كبريا جدا سواء يف البيئة التقليدية،بالنظر لغياب   اخاصة بعيدة كل البعد عن مثل هذه املبادرات،حيث تشهد تأخر 

عن تطبيق املعايري ،ومن جهة أخرى ضعف جتسيد مظاهر البيئة الرقمية على مستواها،وإذا ما مت االجتاه للبحث 
يف حقيقة األمر يرجع لعدة عوامل إال أنه ميكن القول بأن السبب الفعلي هو غياب   أسباب هذا التأخر،فهو

كل التطورات التقنية جتسيد مبادئ إدارة سليمة تعمل على التخطيط لتطوير املكتبة،و غياب خلية يقظة ترصد  
بقاء لألقوى،ذلك أنه ال ميكن تبير هذا يف ظل غياب عامل املنافسة وعدم العمل مببدأ ال احلاصلة خصوصا

التأخري أو انعدام هذه املشاريع بنقص التجهيزات أو املوارد البشرية بالنظر للحلول اليت ميكن تطبيقها،حيث أن 
أو البعيد،سيجعل  قصريوضع سياسة واضحة املعامل هتدف جلعل مشروع مكتبة رقمية هدفا هلا سواء على املدى ال

عمل املكتبات  ظل واقعيف و وفري التجهيزات و تكوين موارد بشرية قادرة على تنفيذ املشروع،املؤسسة تقوم بت
،وهنا على مهارات رقمية تجهيزات و ال حىت تكوين موارد بشريةهذه البشكل عشوائي فإنه ال يشجع على اقتناء 

يف  ةكتبات،وحىت ال تبقى هذه األخري يبز دور املكتيب الفعال يف جمال تثمني هذه التقنيات احلديثة على مستوى امل
ين على أسس علمية سليمة،لذا فإذا كانت الدراسة هتدف للتعرف معزل عنها باإلضافة إىل ضمان قيام مشروع مب

مكتبات جامعات أن  ىلعلى جاهزية واستعداد املكتبات اجلامعية ملشاريع املكتبات الرقمية،فقد مت التوصل إ
ثل هذا النوع من املشاريع،وال ميكن وضع تصور آللية حىت تتطور املكتبة وترقى ال متتلك أي رؤية مل قسنطينة

للتخطيط إىل مشروع مكتبة رقمية،كما أثبتت الدراسة أنه فعال املكتبات اجلامعية اجلزائرية ال تأخذ التقنيات يف 
ة مثل حوسبة املكتبات من إطار مشاريع بل عبارة عن تقنيات تقوم بتطبيقها،لتجد نفسها فيما بعد بدون مرد ودي

تفاعال ال من  للتوثيق على اخلط الذي مل يلقخالل برجمية سنجاب،أو املواقع اإللكرتونية،وآخرها النظام الوطين 
الذي يعمل على ضمان ،و طرف املكتبات وال من طرف املستفيدين،وهنا ميكن تثمني التفكري يف إطار مشاريع

 .ء مشاركة العديد من األطراف سواء االكادمييني أو املهنينيحتقيق األهداف املتوقعة خصوصا أثنا
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رسالة  -.-مكتبة جامعة األمري عبد القادر منوذجا-تصميمها وانشاؤها:املكتبات الرقمية باجلامعات اجلزائرية-.،نبيلعكنوش .12

 .8010قسم  علم املكتبات،جامعة منتوري قسنطينة،:دكتوراه

 :اتــــــدوريــــاالت الــــــقــــم - ت
، 08.،ع8.مج-.جملة املكتبات واملعلومات-.مستقبلي؟ ترف تكنولوجي أم خيار:املكتبة اجلامعية االفرتاضية-.بطوش كمال .12

8005. 

 .8005، 1.،ع11مج. جملة مكتبة امللك فهد الوطنية -.املكتبات الرقمية وبعض القضايا الفكرية-.بوعزة عبد اجمليد .80

 .8005 ،08.،ع8.مج-.جملة املكتبات واملعلومات-.من املكتبة التقليدية إىل املكتبة االفرتاضية-.طاشور حممد .81

جملة املكتبات -.دراسة تقوميية للمشروع:املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر للعلوم االسالمية -.عكنوش،نبيل .88
 .8011، 01.،ع04.واملعلومات،مج

اجمللة العربية لألرشيف والتوثيق -.أي تغيري وأي تأثري؟:املكتبات الرقمية والنص اإللكرتوين-.قدورة وحيد .83
  (.8005ديسمرب )18-11.،ع2.واملعلومات،مج

 .8005،  03.،ع3000العربية-.أمهيته وإدارته و أدواته:املصطلح يف جمتمع املعلومات -.مرايايت حممد .84

 :مقـاالت الدوريات على الخط المباشر - ث
اجمللة األكادميية للبحث -.آثار التطور التكنولوجي على حقوق املؤلف يف التشريع اجلزائري -.بن شعالل، احلميد .85

 http://univ-متاحة على اخلط املباشر -.8018، 01.،ع05.لقانوين،مجا
bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/documents/revue%2006.2013.pdfمت 

 [.8018-18-18]االطالع 

متاحة على -.30،8010.جملة املعلوماتية،ع -.املكتبات اجلامعية فضاء التعلم والبحث يف سياق نظام ل م د -.زاحي،مسيةال .82
يخ مت االطالع عليها بتار  pdf-http://informatics.gov.sa/old/up/articels/4.2اخلط املباشر 

[18/08/8018.] 

متاح على اخلط املباشر  -.31.جملة املعلوماتية،ع-.املتطلبات املادية والرباجمية لرقمنة السجالت-.الشريف أشرف عبد احملسن .82
www.informatics.org  [01/18/8011]،تاريخ االطالع 

http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/documents/revue%2006.2013.pdfتم
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/documents/revue%2006.2013.pdfتم
http://informatics.gov.sa/old/up/articels/4-2.pdf
http://www.informatics.org/
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جملة اإلعالم العلمي  -.يف ضوء إصالح منط التكوين يف التعليم العايل دور املكتبات اجلامعية -.عابد،خملويف .82
متاحة على اخلط املباشر  -.8010، 1،رقم12.والتقين،مج

http://www.webreview.dz/IMG/pdf/22_abed_rist.pdf  [.18/08/8018]مت االطالع يوم 

املكتبة الرقمية جلامعة األمري  دراسة حالة:  املكتبات الرقمية اجلامعية ودورها يف دعم العملية التعليمية والبحثية -.عكنوش،نبيل .82
 ,Communications of the Arab Computer Society, Vol. 6, No. 1 -.اجلزائر -عبد القادر

August 2013.- متاحة على اخلط املباشر
http://comm.arabcomputersociety.org/index.php?journal=ACS&page=article&o

p view&path[]=149 [13/10/05]مت االطالع عليه يوم    

متاح على اخلط املباشر  -.8.عجملة املعلوماتية، -.املكتبات الرقمية وحقوق النشر وامللكية الفكرية -.العمران محد بن إبراهيم .30
www.informatics. gov .-10/05/8018] تاريخ االطالع[ 

جملة -.معايري االختيار،طريقة العمل،اإلشكاليات،واألفاق املستقبلية:التعرف الضوئي للحروف-.فراج أمحد  .31
 متاح على اخلط املباشر-.81،8002.املعلوماتية،ع

 http://informatics.gov.sa/old/details.php?id=219   [10/08/18]بتاريخ 

ط املباشر متاح على اخل-.10.جملة املعلوماتية،ع-.مفاهيم أساسية باملكتبات الرقمية -.فراج أمحد .38
http://www.informatics.gov.sa/articles.php?artid=501 [.15/01/8018]االطالع  تاريخ 

جملة -.4،1222.ع-.الرقمنة داخل مؤسسات املعلومات أو خارجها دراسة يف االشكالية ومعايري االختيار-.فراج أمحد .33
متاح على اخلط املباشر  -.8002، 04.دراسات املعلومات،ع

http://www.informationstudies.net/issue_list.php?action=getbody&titleid=53   مت
 [10/08/18]االطالع عليه يوم 

متاح  -.8002، 1.،ع18.جملة مكتبة امللك فهد الوطنية،مج-.الواقع واملستقبل :املكتبات الرقمية-.املالكي جمبل الزم مسلم .34
 [.15/03/8018]تاريخ اإلطالع http://www.kfnl.org.sa/idarat/KFNL_JOURNALعلى اخلط 

 :اتـــــيـــقـــتــــلــــال مـــــمــــأع - ج
 -.الرقمية دراسة يف بعض التشريعات العربية البيئة يف املعلومات وإتاحة الفكرية امللكية محاية -.قموح ناجية،بودربان عز الدين .35

يف املنطقة العربية ( اإلفال)ورقة مقدمة ضمن فعاليات عمال املؤمتر اإلقليمي األول لالحتاد الدويل جلمعيات ومؤسسات املكتبات 
-10املنعقد أيام " يةر دور اجلمعيات واملكتبات الوطنية يف دعم حرية إتاحة املعلومات يف ظل قوانني حقوق امللكية الفك"حول 

 .بقطر 8013جوان  11

http://www.webreview.dz/IMG/pdf/22_abed_rist.pdf
http://comm.arabcomputersociety.org/index.php?journal=ACS&page=article&op%20view&path%5b%5d=149
http://comm.arabcomputersociety.org/index.php?journal=ACS&page=article&op%20view&path%5b%5d=149
http://informatics.gov.sa/old/details.php?id=219
http://www.informatics.gov.sa/articles.php?artid=501%20تاريخ
http://www.informationstudies.net/issue_list.php?action=getbody&titleid=53
http://www.kfnl.org.sa/idarat/KFNL_JOURNAL
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مؤمتر احلادي  أعمال -.محاية املصنف الرقمي يف الفضاء االفرتاضي ضمن النص اجلزائري -.قموح ناجية،بودربان عز الدين .32
الضرورة،الفرص :نا@ املكتبة العربية الرقمية عريب" حتاد العريب للمعلومات واملكتبات والعشرون لال

  .8010بة امللك عبد العزيز العامة،مكت:الرياض -.8010،بريوت،"والتحديات

 :اتــــــرقـــــفــــتــــم - ح
على اخلط املباشر . د.م.اعالن جامعة منتوري قسنطينة عن فتح مسابقة وطنية لدكتوراه نظام ل .32

-ntourime-lmd-doctorat-http://umc.edu.dz/vf/attachments/article/789/offres
constantine.pdf  

يتضمن تأهيل التكوين يف الطور الثالث من أجل احلصول على شهادة الدكتوراه  8011أكتوبر  08املؤرخ يف  212قرار رقم  .32
 .8018-8011وحيدد املناصب املفتوحة للسنة اجلامعية 

ط املباشر على اخل. د.م.اعالن جامعة منتوري قسنطينة عن فتح مسابقة وطنية لدكتوراه نظام ل .32
-lmd-doctorat-publicitaire-http://www.umc.edu.dz/vf/images/article/placard
.2013.pdf-2012 

 Library Information and Archival Terminolgy=واألرشيف موسوعة مصطلحات املكتبات واملعلومات .40
 [.15/01/8018]تاريخ االطالع  -. /http://www.elshami.com متاحة على اخلط املباشر-.
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 ي يمكن أن يعود بها هذا التقسيم على المكتبات الجامعية؟تماهي األمور االيجابية ال
 رسم مسار حمدد للتطوير املكتبة                  حتقيق االستقاللية لكل مكتبة               

                                       امكانية حتقيق اجلودة باخلدمات             زيادة املخصصات املالية للمكتبة               
 ........................................................................................:أخرى أذكرها



 ماهي األمور السلبية التي يمكن أن يعود بها هذا التقسيم على المكتبات الجامعية؟
 املكتبات عدم التوحيد بالعمليات واإلجراءات                         تشتت اخلربات املهنية على خمتلف

 املصاريف املخصصة  للمكتبات                احلد من امكانية تطوير املكتبةالزيادة من 
                             :...................................................................................أخرى أذكرها

 ؟،فيما يكمن الحلتواجهها المكتبة عوائق إذا كانت هناك -5
 تنظيمالتسيري و الإعادة النظر يف طرق                      العمل على تطبيق املعايري مبختلف اجلوانب التنظيمية

 توفري اإلمكانات املالية                            تفعيل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال
 توفري التجهيزات                    املتخصصني والعمل على حتيني معارفهم توفري املكتبيني
 :.......................................................................................................أخرى أذكرها

 مامدى اعتمادكم على التكنولوجيات الحديثة أثناء العمل بالمكتبة؟ -6
 اعتماد كلي                         اعتماد جزئي                  نادرا               غري مستخدمة متاما

 يزات المستخدمة وأغراض استخدامها بالمكتبة؟من بين أهم مجموعة من التكنولوجيات الحديثة ،أذكر التجه -7
  أغراض االستخدام التجهيزات المستخدمة

  الجاريةاإلحاطة  شبكة داخلية 
  البث االنتقائي للمعلومات

  اإلعارة
  االقتناء شبكة انترنيت

  مسائلة قواعد البيانات
  اإلحاطة الجارية

  البث االنتقائي للمعلومات
  االتصال بالمستفيدين

  رقمنة صفحات للمستفيد الماسحات الضوئية
  مصادر المعلوماترقمنة 

  رقمنة الوثائق اإلدارية
  الوصف الفني للمجموعات البرمجيات الوثائقية

 
 التسيير اإلداري للمكتبات

 



 أال ترى بأن المكتبة بعيدة نوعا ما عن تفعيل التكنولوجيات الحديثة بالمكتبة؟ -8
 ال             نعم                                          
 إذا كانت االجابة بنعم فإلى ما يعود ذلك؟

 نقص اإلمكانات املالية
 عدم توفري الوسائل التكنولوجية بشكل كاف

 ضعف مهارات املكتبيني يف تفعيل هذه الوسائل
 فعالية األدوات التقليدية

 ...............................:........................................................أخرى أذكرها
 هل االعتماد أكثر على الوسائل التكنولوجية بالمكتبة سيكون له أثر إيجابي في تطوير المكتبة؟      -9

 التقنيةنعم                                              ال                                    حسب نوع 

 لواقع المكتبة؟ اناجع أي مدى يمكن أن تكون منظومات المكتبات الرقمية حال إلى -11
 ألوانه اسابق حال                                                                          أمثال حال
 غري مناسب حال                                                    للتطورات احلاصلة مسايرةجمرد 
 مجال الرقمنة؟في ما سبب تأخر المكتبة  -11

 ضعف مهارات املكتبيني بالبيئة الرقمية                                   ضعف اإلمكانيات املالية واملادية
 اجة ذهذا املشروعاحل عدم ظهور                                       نقص املكتبيني املتخصصني

 انعدام روح املبادرة لدى املسئولني واملكتبيني                            التطبيقات التكنولوجية باملكتبةضعف 
 :................................................................................                           أخرى أذكرها

 حال تبني المكتبة للمشروع مكتبة رقمية؟ في موقفككيف سيكون  -12

    رأي حمايد                       موافق بشدة                                     موافق             
 معارض بشدة                                  معارض             

  إعارة وارجاع المجموعات

  استخالص
  التكشيف
  التصنيف



 في حالة المعارضة فهل يرجع ذلك إلى ؟
 للمكتبة ضعف البيئة الرقمية                                                  املكتبيني املؤهلنينقص 

 نقص املوارد املالية                         مشروع مكتبة رقمية هو حل غري ناجع للمكتبة
 عدم الرغبة للعمل يف ظل البيئة الرقمية                                     فعالية املكتبة يف شكلها التقليدي
 عدم الدراية بتقنيات املكتبات الرقمية عدم التحكم بالتقنيات احلديثة 

 .......................:...............................................................أخرى أذكرها
 ؟الموافقة،فهل يرجع ذلك إلىفي حالة 

 تعزز مبدأ التشارك والتكامل بني املكتبات              التكيف وفق اجتاهات املستفيدين يف استخدام التقنيات
 حتقيق مبدأ التوحيد بني املكتبات                                     الرغبة يف العمل يف ظل البيئة الرقمية

 الرغبة يف التحكم بالتقنيات احلديثة                               اللحاق بركب املكتبات اجلامعية العاملية
 تطوير املكتبة وخدماهتا مبا يتوافق واملتغريات احلالية

 :..................................................................................أخرى أذكرها
 تحقق المكتبة هذا المشروع إلى ما تحتاج؟ حتى -13

 إجياد أرضية تعاون بني املكتبات وإدارة اجلامعات                      وضع أرضية تعاون فيما بني املكتبات
 املكتبيني                                    توفري التجهيزات املناسبةالعمل على تطوير مهارات 

 توفري امليزانيات املناسبة                ال املكتبات الرقميةيف جماملعرفة بتجارب سابقة للمكتبات 
 :..................................................................................أخرى أذكرها

 كيف يمكن أن تتوصل المكتبة إلى تكوين رصيد رقمي؟   -14
                                 رقمنة األرصدة الورقية تبين اسرتاتيجية

 االجتاه إىل اقتناء املصادر الرقمية
 االعتماد على تشجيع نشر االنتاج الفكري للجامعة

 :................................................................................أخرى أذكرها
 على المشروع؟إلى من يمكن إرجاع الوصاية  -15

 إدارة جامعات قسنطينة                         حتت إشراف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 خلق خلية تضم األطراف السابقة الذكر                                             إدارة ممثلني عن كل مكتبة



 .................................................:.................................أخرى أذكرها
 قسنطينة على استعداد لتبني مشروع مكتبة رقمية؟ جامعاتهل مكتبات   -16

 استعداد مقبول                                                      استعداد كامل 
 استعداد ضعيف      استعداد متواضع جدا                                        

 ماهي اإلشكاليات التي يمكن أن تواجهها المكتبات في حال تبنيها لمشروع مكتبة رقمية؟ -17
 حقوق امللكية الفكرية                                               نقص املوارد املالية

 املعرفة مبعايري املكتبات الرقمية عدم                                      نقص اخلربات البشرية
 أمور تنظيمية               العوائق اإلدارية                                       

 :......................................................................................أخرى أذكرها
 رقمية؟هل أنت على استعداد للعمل بمشروع مكتبة  -18

 استعداد مقبول                                                     استعداد كامل
                    استعداد متواضع جدا                                             استعداد ضعيف

 :ةحدد مستوى مهاراتك،في الجوانب التالي -19
 المستوى المتغيرات

 ضعيف جدا ضعيف متوسط جيد جيد جدا
      استخدام الحواسيب والبرمجيات

      تقنيات الرقمنة وأساليبها
      وبرمجياتهااستخدام أنواع الماسحات الضوئية 

      برمجيات التعرف الضوئي على الحروف وتقنياته
      برمجيات معالجة الصور

      أنواع وأشكال الملفات الرقمية
      وتقنيات التخزين وسائط التخزين أنواع 
 :حدد مستوى معارفك بالمعايير التالية -21

 المستوى المتغيرات
 ضعيف جدا ضعيف متوسط جيد جيد جدا

      معايير تنمية المجموعات الرقمية
      معايير ما وراء البيانات



      معايير العمليات الفنية بالبيئة الرقمية
      المصادر الرقميةمعايير البحث عن 

      معايير تقييم مصادر المعلومات الرقمية
      بالبيئة الرقميةحقوق الملكية الفكرية 

      البوابات اإللكترونية للمكتبات  معايير
      دفتر الشروط لمشاريع الرقمنة

 حدد مستوى مهاراتك ومعارفك بقيادة المشايع في ظل البيئة الرقمية؟ -21
 جدا                                                    جيدة جيدة

                                 ضعيفة                                                      ضعيفة جدا
 اهم المتطلبات الواجب توفرها بالمكتبي؟تم قيادة مشروع مكتبة رقمية ماهي حتى ي -22

 القدرة على العمل كفريق                           بالتطبيقات احلديثةالدراية الكافية 
 املعرفة بتحديات البيئة الرقمية                                  الدراية مبهارات التخطيط 

 ......................................................................................:أخرى أذكرها
 ؟المستوى حسب التقييم من الجداول السابقة،إلى ما يمكن ارجاع ذلك -23

 بيئة العمل                                        القاعديالتكوين 
 دورات التكوين املستمر                          االهتمامات الشخصية نقص

 :......................................................................................أخرى أذكرها
 الخاصة بالبيئة الرقمية؟ من خالل تكوينك بقسم علم المكتبات،حدد طبيعة ومواضيع التكوين -24

 طبيعة التكوين التكوين مواضيع
 لم يتم تناوله نظري تطبيقي تطبيقي نظري

     اإلعالم اآللي
     حوسبة المكتبات

     تقنيات وبرمجيات الرقمنة
     تقنيات البحث بالبيئة الرقمية

     تصميم صفحات الواب
     في البيئة الرقمية العمليات الفنية

 :.......................................................................................أذكرهاأخرى 



 هل لديك رغبة في تلقي برامج تكوينية؟ -25
 رغبة كبرية                                                          رغبة مقبولة

 ضعيفة                                                        ال توجد رغبة رغبة
 هل تحتاج إلى برامج تكوينية؟ -26

                 ال توجد حاجة للتكوين           حاجة ملحة          
 ؟  ففي أي مجال تود أن تكون هذه البرامج التكوينية "حاجة للتكوين "إذا كانت هناك  -72

 التخطيط للمشاريع الرقمنة
 اجملال التقين للمشاريع الرقمنة
 اجملال الفين للمشاريع الرقمنة

 :.................................................................................أخرى أذكرها
 كيف تود أن تكون هذه البرامج التكوينية؟ -28

 تنظيم حماضرات مع متخصصني باجملال                     تبنت مشاريع املكتبات الرقمية زيارة مكتبات
 تربصات مغلقةتنظيم ورشات عمل                                               

            .:.....................................................................................أخرى أذكرها

 هل سبق وأن استفدت من برامج تكوينية؟ -29
     نعم                                                                    ال

 إذا كانت االجابة بنعم حدد مايلي؟
 المسئول عن التكوين               

 برامج التكوين     
 وصاية الجامعة تحت تحت وصاية المكتبة تكوين ذاتي

    و برمجيات الحواسيب أجهزة
    البرمجيات الوثائقية

    رقمنةال وتقنيات برمجيات
    العمليات الفنية
    التنظيم اإلداري
    اللغات األجنبية

     ....................................................................................................:أخرى أذكرها  



في ظل الوضع الراهن للتطورات الحاصلة بميدان المكتبات من جهة،وواقع المعاش بالمكتبات الجامعية  -03
     من جهة أخرى ماهي اقتراحاتك؟

....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
.................................................................................................................   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     شكرا على تعاونكم



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2جامعة قسنطينة
 معهد علم المكتبات والتوثيق

 
 

 

 
 

 :املوسومة بـــــ  نظام جديدللحصول على شهادة دكتوراه  رسالة الدكتوراهيف إطار إجناز 
دراسة ميدانية بمكتبات :الجاهزية وآليات التأسيس مشاريع المكتبات الرقمية بالجامعات الجزائرية بين

 .جامعات قسنطينة
 :تحت إشراف األستاذ                                                                        :من إعداد الطالبة

 بودربان عزالدين.د    بوخالفة خديجة                                                                        
 نضع هذا االستبيان بين أيديكم، 

لجمع المعلومات قصد معرفة مدى احتياج المستفيد لمشاريع مكتبات رقمية تقوم بتبنيها المكتبات 
الجامعية،وهذا من خالل معرفة نوع استخدم المكتبة والعوائق التي تصادف المستفيد،باإلضافة إلى معرفة 

مستفيدين لمصادر المعلومات اإللكترونية،ومدى افادتهم وارتياحهم لهذا النوع من اتجاهات استخدامات ال
االستخدامات الجديدة،باإلضافة إلى معرفة جاهزية المستفيد للتعامل مع نظام مكتبة رقمية سواء من ناحية 

 إلىتهم ابالتجهيزات أو التحكم بطرق البحث،أو من الناحية اللغوية،ومنه يتم تحديد مدى احتياجهم ورغ
 .دورات تكوينية تمس جوانب النقص لديهم

حتى يتم التوصل أمام االختيار األنسب،× من خالل وضع عالمة  وعليه الرجاء ملء هذه االستمارة بعناية
 .إلى نتائج دقيقة،مع التعهد بسرية البيانات وعدم استخدامها إال ألغراض البحث العلمي

 .مع جزيل الشكر والتقدير                                              



 :البيانات الشخصية ألفراد العينة
 الجنس: 

 أنثى                           ذكر                                           
 الجامعة: 

 1جامعة قسنطينة
 2جامعة قسنطينة 
 3جامعة قسنطينة

 الكلية: 
..................................................................................................... 

 المعهد/ القسم: 
..................................................................................................... 

 سنة التسجيل بطور الدكتوراه: 
 لوىالسنة األ

 السنة الثانية
 السنة الثالثة
 السنة الرابعة
 الوضعية المهنية: 
  بدلون لوظيفة                        مؤقت موظف                            دائم  موظف

 
 
 
 
 
 
 



 هل تترد على المكتبة الجامعية؟ -1
 باستمرار دائما 

 أبدا       أحيانا                                        
 ترددك؟ ماهي وتيرةفي حال التردد على المكتبة،

                              أبدا              يوميا                                           
 األسبوعيف  لواحدة مرة                                األسبوع  يف  أكثر من مرتني

 مرة لواحدة يف الشهر     يف الشهر                                        أكثر من مرتني

 ماهي النقائص التي تحول دون استخدامك للمكتبة؟ -2
 عدم موائمة املوقع املكاين للمكتبة

 عدم موائمة الرصيد املتوفر على مستوى املكتبة
 ضعف اخلدمات  املقدمة من طرف املكتبة

 املعلومات اإللكرتلونيةتفضيل استخدام مصادر 
 عدم موائمة ألوقات عمل املكتبة لوألوقات الدراسة ألو التدريس

 :.........................................................................................أخرى أذكرها
 ما هي أغراض استخدامك للمكتبة؟ -3

 إعداد األطرلوحة                                                        إعداد الدرلوس
 إعداد حبوث علمية                                                   ةالعلمي تإجناز املقاال

 تفضيل العمل بفضاء املكتبة                                                       أغراض تثقيفية
 :.......................................................................................أخرى أذكرها

 ماهي مصادر المعلومات  المتوفرة على مستوى المكتبة األكثر استخدام من طرفك؟ -4
 اللغة مصادرال

 االنجليزية الفرنسية العربية
    الكتب

    المجالت/الدوريات
    الرسائل الجامعية



    القواميس
    الموسوعات

    قواعد البيانات
    األقراص المضغوطة

 ماهي أهم الخدمات المقدمة من طرف المكتبة والمستفاد منها؟ -5
 البحث لوإعارة مصادر املعلومات

 بكل املقتنيات احلديثة للمكتبة املعرفة
 مساعدتك على معرفة كل ما هو جديد ضمن موضوع حبثك

 التكوين على استخدام املكتبة
 :.........................................................................................أخرى أذكرها

 المكتبة؟ما هي أهم النقائص التي الحظتها أثناء استخدام  -6
 عدم تلبية جمموعات املكتبة الحتياجاتك

 قلة عدد املكتبيني باملقارنة مع عدد املستفيدين
 قلة عدد مصادر املعلومات 

 ضعف اخلدمات املقدمة من طرف املكتبة
 عدم تطبيقها للتكنولوجيات احلديثة

 :.........................................................................................أذكرهاأخرى 
 هل توفر المكتبة لكم مصادر المعلومات الرقمية؟ -7

 نعم                                            ال                                    ال تعلم هبا
 ملية البحث؟بعهل تعتمد على مصادر المعلومات الرقمية  -8

 اعتماد كلي                   اعتماد جزئي                      نادرا                     ال تعتمد عليها بتاتا
 إذا كان هناك اتجاه لالستخدام مصادر المعلومات الرقمية،فإلى ما يرجع ذلك؟ -9

 سهولة االستخدام
 حداثة املعلومات

 املصادر الورقية باملكتبةضعف 



 تفضل استخدام مصادر معلومات الرقمية
 دقة نتائج البحث

 :.........................................................................................أخرى أذكرها
 يرجع ذلك؟في حالة العزوف عن استخدام مصادر المعلومات الرقمية،فهل  -11

 العوائق التقنية
 العوائق اللغوية

 اسرتجاع كم هائل من املعلومات لوبطرقة غري منظمة
 اسرتجاع معلومات غري مناسبة

 اكتفائك مبصادر املعلومات املتوفرة على مستوى املكتبة
 ضعف مهاراتك البحثية 

 .....................................:...................................................اخرى أذكرها
 من طرفك؟ الرقمية المتوفرة من قبل المكتبة والمستخدمةماهي هذه المصادر  -11

 األقراص املضغوطة                                              كتبةللم اإللكرتلوين وقعامل
 االتصال باالنرتنيت                                                  ةالدلوريات اإللكرتلوني

 الرسائل اجلامعية املتاحة على اخلط                   SNDLالنظام الوطين للتوثيق على اخلط 
 الفهرس اإللكرتلوين املتاح على مستوى املكتبة                      الفهرس اإللكرتلوين املتاح على اخلط

  :.....................................................................................أذكرهاأخرى 
 رقمية غير موفرة من طرف المكتبة؟المعلومات الهل تقوم باستخدام مصادر  -12

 انعم                                         ال                                      أحيان
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 مع جزيل الشكر والعرفان



 :الدراسة ملخص

 جاءت الدراسة للوقوف على واقع مشاريع املكتبات الرقمية باجلامعات اجلزائرية،ودراستها من حيث جاهزيتها
وهذا يعود لألمهية البالغة اليت تكتسبها سواء املكتبات اجلامعية ودورها هلذا النوع من املشاريع الرقمية،  واستعدادها

االسرتاتيجي يف خدمة وتطوير البحث العلمي أو املكتبات الرقمية كشكل متطور للمكتبات يساهم يف زيادة فعالية 
الرئيسي املتمثل تطوير أداء املكتبات،وقد أخذت الدراسة مكتبات جامعات قسنطينة منوذجا للوقوف على االشكال 

يف جاهزية واستعداد مكتبات جامعات قسنطينة ملشاريع املكتبات الرقمية كنموذج عن اجلامعات اجلزائرية،ولدراسة 
هذا املوضوع مت تناول جانب نظري يف شكل فصول،حيث جاء الفصل األول شامال لألمور املنهجية و اجراءات 

الرتكيز على املكتبات الرقمية كمفهوم وتقنية والرتكيز أكثر على مراحل بناء الدراسة امليدانية،أما الفصل الثاين فقد مت 
مت الرتكيز على املكتبات الرقمية كمشاريع واسرتاتيجيات املتعلقة ومعاجلة الصور الرقمية،أما الفصل الثالث فقد 

املكتبات اجلامعية عرب بالتخطيط هلا وتنفيذها مع ذكر أحسن املمارسات يف جمال املكتبات الرقمية على مستوى 
العامل،أما الفصل الرابع فقد انتقلنا إىل واقع املكتبات اجلامعية اجلزائرية يف ظل التطورات التكنولوجية احلديثة،مع الرتكيز 
 على اهم املبادرات اليت قامت بتبنيها لالندماج يف ظل البيئة الرقمية،مث مت االنتقال إىل اجلانب امليداين أين مت استخدام

املالحظة واالستبيان كوسيلتني جلمع البيانات،وتطبيقها على املكتبيني واملستفيدين كعينتني للدراسة،حيث كان اهلدف 
من استقصاء آراء مجيع املكتبيني على مستوى مكتبات جامعات قسنطينة هو حتديد آرائهم حول واقع املكتبات 

حتديد مستوى مهاراهتم الرقمية،أما على مستوى املستفيدين ومدى صالحية املكتبات الرقمية كحل هلا،باإلضافة إىل 
كعينة عن كافة املستفيدين احملتملني،وقد كان اهلدف هو حتديد . د.م.أين مت أخذ طلبة الدكتوراه نظام ل

استخداماهتم للمكتبة ومعرفة مدى احتياجهم ورغبتهم يف استخدام مصادر معلومات رقمية،وحتديد مستوى وطبيعة 
 .الالزم لكل عينة التكوين

بأن مكتبات جامعات قسنطينة هي بعيدة كل البعد عن بيئة مشاريع املكتبات الرقمية،حيث وقد توصلت الدراسة 
ميكن اعتبارها جد متأخرة عن ركب البيئة الرقمية،وهذا بالنظر لضعف بنيتها سواء يف بيئتها التقليدية،باإلضافة إىل 

لذلك فأنه من الصعب التفكري يف حلول املكتبات الرقمية يف ظل الوضع ضعف تواجدها ضمن البيئة الرقمية، 
لتنفيذه،بل على مكتبات جامعات قسنطينة التفكري يف سياسات علمية متكنها من لالراهن،وال ميكن حىت تصور آلية 

 .النهوض خبدمات املكتبات وانتشاهلا من حالة الفوضى اليت تعيشها

 :كلمات مفتاحية

 .اجلامعات اجلزائرية،املكتبات اجلامعية،مكتبات جامعات قسنطينة،اجلاهزية،قسنطينةاملكتبات الرقمية،مشاريع 



Résumé 

         Cette recherche a pour but d’éclairer les lecteurs sur la situation de projets ayant trait aux 

bibliothèques numériques des universités algériennes, et à leur étude en termes de disposition 

pour ce genre de réalisations numériques. Ceci est du, d’un coté, à l’importance primordiale des 

bibliothèques universitaires et à leur rôle stratégique vis-à-vis de la recherche scientifique et de 

son développement, et d’un autre côté, aux bibliothèques numériques qui constituent un type 

sophistiqué de bibliothèques contribuant à améliorer l’efficience des tâches de ces institutions 

documentaires. Cette étude a donc pris comme modèle d’investigation les bibliothèques des 

universités de Constantine pour poser la problématique de l’évaluation du degré de disposition 

de ces institutions et de leurs capacités à prendre en mains des projets de numérisation en vue de 

leur généralisation à d’autres universités algériennes.  

        De ce fait, nous avons traité  notre thème de  recherche à travers une première partie 

théorique subdivisée en quatre chapitres, et via une deuxième partie subdivisée en deux 

chapitres. Le premier chapitre a été consacré au processus méthodologique dans toute sa 

dimension. Dans le deuxième, nous avons mis en relief les bibliothèques numériques en tant 

qu’entité et technique tout en insistant sur les étapes de conception et de traitement de l’image 

numérisée. Le troisième chapitre, par contre, a valorisé les projets de numérisation des 

bibliothèques universitaires et les stratégies à mettre en œuvre pour réussir la planification et 

l’exécution de tels projets. Dans le quatrième chapitre, nous avons abordé la situation des 

bibliothèques universitaires algériennes à l’ère des développements technologiques modernes, et 

suite aux initiatives prises par ces institutions pour intégrer l’environnement numérique. La 

deuxième partie purement pratique subdivisée en deux chapitres, œuvre à faire connaitre le point 

de vue des professionnels de bibliothèques des universités de Constantine, et leurs aptitudes à 

prendre en charge des projets de numérisation des bibliothèques. Dans cette enquête, un 

échantillon de doctorants de ces universités a également été exploité pour connaitre leurs 

comportements quant à l’utilisation des bibliothèques universitaires et des ressources 

numériques, en plus de leurs besoins en matière de formation. L’observation et le questionnaire 

ont été à la base de notre étude pratique à travers leur utilisation comme outils de collecte 

d’informations. 

         Les résultats de notre enquête démontrent que les bibliothèques des universités de 

Constantine sont bien éloignées de l’environnement de projets de numérisation. Ces institutions 

documentaires sont même très en retard pour pouvoir intégrer cet espace moderne du fait de la 

faiblesse de leur infrastructure de base que ce soit dans l’environnement classique ou numérique. 

Il est vraiment difficile de réfléchir à une solution de bibliothèques numériques dans les 

conditions actuelles. Il n’est même pas possible de concevoir un procédé capable de réaliser un 

tel projet. Il revient à ces bibliothèques universitaires de réfléchir surtout à propos d’une 

politique scientifique qui leur permettra, d’une part, de développer leurs services et leurs 

activités, et d’autre part, de sortir du marasme dans lequel elles se trouvent. 
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Abstract 

            This research attempts to highlight the situation of Algerian university digital libraries’ 

projects, and to study whether they are well disposed towards digital projects. This is due, on the 

one hand, to the great importance of university libraries and their role in relation to scientific 

research and its development, and on the other hand, to the digital libraries which constitute a 

sophisticated type of libraries that contribute to the improvement of these libraries tasks’ 

efficiency. This study deals with the universities of Constantine libraries as a model stating the 

problem of whether these institutions are really disposed towards undertaking digital projects for 

a future extension to the other Algerian universities.  

        We have begun our research by covering the theoretical aspect via four chapters. The first 

chapter treats the methodological procedure adopted by the researcher. The second chapter 

underlines digital libraries as a concept and a technique insisting on the steps for designing and 

processing the digital image. The third chapter valorizes university library digital projects and 

the strategies that should be implemented in order to succeed in planning and undertaking such 

projects. In the fourth chapter, we portray the Algerian university libraries’ situation in the era of 

modern technological developments and through the initiatives taken by these institutions to 

integrate the digital environment. The second aspect, a practical one, consisting of two chapters 

attempts to show the professionals’ point of view of Constantine university libraries and their 

aptitudes in undertaking digital library projects. In this survey, a sample of doctorate students 

from these universities is exploited to identify their behavior in using university libraries and 

digital resources, in addition to their needs in terms of training. The observation and the 

questionnaire are the tools selected in our survey for collecting information. 

       The results of our study show that Constantine universities’ libraries are far from the 

environment of digital projects. These documentary institutions are extremely late for integrating 

this modern space due to the weak basic infrastructure either in the classical or digital 

environment. It seems hard to think about a digital library solution in such conditions. It is really 

difficult to design a process that can achieve such a project. These university libraries should 

think above all about a scientific policy that can help, on the one hand, to develop their services 

and activities, and on the other hand, to get out of the despondency in which they are. 
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