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  AA  --  

AAFFNNOORR::  AAssssoocciiaattiioonn  FFrraannççaaiissee  ddee  NNoorrmmaalliissaattiioonn..  

AANNDDRRSS::  AAggeennccee  NNaattiioonnaallee  ppoouurr  llee  DDeevveellooppmmeenntt  ddee  llaa                              

RReecchheerrcchhee  eenn  SSaannttéé..  

AANNDDRRUU::  AAggeennccee  NNaattiioonnaallee  ddee  DDeevveellooppmmeenntt  ddee  llaa    RReecchheerrcchhee  

                                        UUnniivveerrssiittaaiirree..  

AARRLL::  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  RReesseeaarrcchh  LLiibbrraarriieess..  

AARRPPAA::  AAddvvaanncceedd  RReesseeaarrcchh  PPrroojjeeccttss  AAggeennccyy..  

AASSCCIIII::  AAmmeerriiccaann  SSttaannddaarrdd  CCooddee  ffoorr  IInnffoorrmmaattiioonn  IInntteerrcchhaannggee

  BB  --
BBAANNCC::  BBiibblliiootthhèèqquuee  ddee  ll’’  AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaall  ddee  CCoorrééee..  

BBLLAAIISSEE::  BBrriittiisshh  LLiibbrraarryy’’ss  AAuuttoommaatteedd    SSeerrvviiccee..  

BBMMPP::  BBiittmmaapp..  

BBNNFF::  BBiibblliiootthhèèqquuee  NNaattiioonnaall  ddee  FFrraannccee..  

CC  --
CCDD--DDAA::  CCoommppaacctt  DDiisskk  DDiiggiittaall  AAuuddiioo..  

CCDDII::  IInntteerraaccttiivvee  CCoommppaacctt  DDiisscc..  

CCDD--RROOMM::  CCoommppaacctt  DDiisscc  RReeaadd  OOnnllyy  MMeemmoorryy..  

CCLLIIRR::  CCoouunncciill  LLiibbrraarriieess  aanndd  IInnffoorrmmaattiioonn  SSoouurrcceess..  

CCOORRCC::  CCooooppeerraattiioonn  RReessoouurrccee  CCaattaalloogg..  



CCUURREERR::  CCeennttrree  UUnniivveerrssiittaaiirree  ddee  RReecchheerrcchhee  eett  rrééaalliissaattiioonnss..  

  

  

  

DD  --
DDCCRR::DDiirreeccttiioonn  ddee  CCoooorrddiinnaattiioonn  ddee  RReecchheerrcchhee..  

DDEELLIIVVEERR::  DDeesskkttoopp  LLiinnee  ttoo  VViirrttuuaall  EEnnggiinneeeerriinngg  RReessoouurrcceess..  

DDLLFF::  DDiiggiittaall  LLiibbrraarryy  FFeeddeerraattiioonn..  

DDPPGGRRUU::  DDiirreeccttiioonn  ddee  PPoosstt  GGrraadduuaattiioonn  ddee  RReecchheerrcchhee  

  UUnniivveerrssiittaaiirree..  

DDPPII::  DDoott  PPeerr  IInncchh..  

DDRRIIVV::  DDiirreeccttiioonn  ddee  RReecchheerrcchhee  eenntteerr  sseecctteeuurrss  eett  VVaalloorriissaattiioonn..  

DDVVDD::  DDiiggiittaall  VVeerrssaattiillee  DDiisskk..  

EE  --  

EENNSSAAEE::  EEccoollee  NNaattiioonnaall  ddee  llaa  SSttaattiissttiiqquuee  eett  ddee  ll’’  AAddmmiinniissttrraattiioonn    

                                    EEccoonnoommiiqquuee..  

GG  --  
GGEEDD::  GGeessttiioonn  EElleeccttrroonniiqquuee  ddeess  DDooccuummeennttss..  

GGIIFF::  GGrraapphhiiccss  IInntteerrcchhaannggee  FFoorrmmaatt..  

  

HH  --
HHCCRR::  HHaauutt  CCoommmmeessaarriiaatt  ddee  RReecchheerrcchhee..  

HHTTMMLL::  HHyyppeerr  TTeexxtt  MMaarrkkuupp  LLaanngguuaaggee..    

HHTTTTPP::  HHyyppeerr    TTeexxtt  TTrraannssffeerr  PPrroottooccooll..  



II  --  
IIBBMM::  IInntteerrnnaattiioonnaall  BBuussiinneessss  MMaacchhiinneess..  

IIFFLLAA::  IInntteerrnnaattiioonnaall  FFeeddeerraattiioonn    LLiibbrraarryy  ooff  AAssssoocciiaattiioonn..  

IISSOO::  IInntteerrnnaattiioonnaall  OOrrggaanniizzaattiioonn  ffoorr  SSttaannddaarrddiizzaattiioonn..    

  

JJ  --  

JJPPEEGG::  JJooiinntt  PPhhoottooggrraapphhiicc  EExxppeerrtt  GGrroouupp..  

LL  --  

LLAANN::  LLooccaall  AArreeaa  NNeettwwoorrkk..  

MM  --  

MMPPEEGG::  MMoovviinngg  PPiiccttuurree  EExxppeerrttss  GGrroouupp..  

NN  --  

NN::NNuumméérroo..  

NNAARRAA::  NNaattiioonnaall  AArrcchhiivveess  aanndd  RReeccoorrddss  AAddmmiinniissttrraattiioonn..  

NNSSFF::  NNaattiioonnaall  SScciieennccee  FFoouunnddaattiioonnss..    

OO  --  

OOCCRR::  OOppttiiccaall  CChhaarraacctteerr  RReeccooggnniittiioonn..  

OOCCLLCC::  OOhhiioo  CCoolllleeggee  LLiibbrraarryy  CCeenntteerr..  

OODDLLIISS::  OOnnlliinnee  DDiiccttiioonnaarryy  ffoorr  LLiibbrraarryy  aanndd  IInnffoorrmmaattiioonn  

SScciieennccee..  

OONNRRSS::  OOffffiiccee  NNaattiioonnaallee  ddee  RReecchheerrcchhee  SScciieennttiiffiiqquuee.. 

PP  --  

PP:: PPaaggee..  

    PPCC::  PPeerrssoonnnneell  CCoommppuutteerr..    

PPCCLL:: PPrriinntteerr  CCoonnttrrooll  LLaanngguuaaggee..  



PPDDFF::  PPoorrttaabbllee  DDaattaa  FFoorrmmaatt..  
PPPP::  ddee  llaa  ppaaggee  nnuumméérroo……àà  llaa  ppaaggee  nnuumméérroo..  

RR  --  

RRPPVV:: RReettuurrnn  BBeeaamm  VViiddiiccoonn..    

RRTTFF::  RRiicchh  TTeexxtt  FFoorrmmaatt..  

  
  

  

SS  --  
SSCCAAMM::  SSttaannffoorrdd  CCooppyy  AAnnaallyyssiiss  MMeecchhaanniissmm..    

SSFFPPLL::  SSaann  FFrraanncciissccoo  PPuubblliicc  LLiibbrraarryy..  

SSGGMMLL::  SSttaannddaarrdd  GGeenneerraalliizzeedd  MMaarrkkuupp  LLaanngguuaaggee..  

TT  --  

TTCCPP//IIPP::  TTrraannssmmiissssiioonn  CCoonnttrrooll  PPrroottooccooll  //  IInntteerrnneett  

PPrroottooccooll..  

TTIIFFFF::  TTaaggggeedd  IImmaaggee  FFiillee  FFoorrmmaatt  ..  

  

UU  --  

UUNNEESSCCOO::  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  EEdduuccaattiioonnaall  SScciieennttiiffiicc  aanndd  

CCuullttuurraall  

                                        OOrrggaanniizzaattiioonn..  

UUSSBB:: UUnniivveerrssaall  SSeerriiaall  BBuuss..  

VV  --  

VVOOLL::  VVoolluummee..  

 

WW--  



WWWWWW::  WWoorrdd  WWiiddee  WWeebb.. 

XX  --  

XXMMLL::  EExxtteennssiibbllee  MMaarrkkuupp  LLaanngguuaaggee.. 
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  42............................................................يبني خمطط  عن اجلامعة االفتراضية :)01(شكل رقم 
  55..................................................يبني التنظيم اهليكلي للبحث العلمي يف اجلزائر: )02(شكل رقم 
  101.....................................................يبني حتويل اإلشارات التناظرية إل رقمية: )03(شكل رقم 

  106...............................................................  يبني املاسح الضوئي املسطح: )04(شكل رقم 

  107................................................................ وييبني املاسح الضوئي اليد: )05(شكل رقم 

  107............................................................. يبني املاسح الضوئي األسطواين: )06(شكل رقم 

  108........................... .....................................يبني املاسح الضوئي الرأسي: )07(شكل رقم 

  110....................................................................يبني آلة التصوير الرقمية: )08(شكل رقم 

  156.......................................................يبني الوظائف الرئيسية للمكتبة الرقمية :)09(شكل رقم 

  161.........................................................يبني منوذج تصوري للمكتبة الرقمية: )10(شكل رقم 

  يبني مدرج تكراري يبني أساتذة جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة موزعني حسب الرتب  :)11(شكل رقم 
  202...................................................................................واجلنس                     

  يبني مدرج تكراري يبني أساتذة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة: )12(شكل رقم 
  203.............................................................موزعني حسب الرتب واجلنس                     

  يبني مدرج تكراري يبني أساتذة كلية أصول الدين والشريعة واحلضارة اإلسالمية جلامعة األمري عبد  :)13(شكل رقم 
  204.............................................القادر  بقسنطينة موزعني حسب الرتب واجلنس                     

   221)....................العنوان واملقر( GIGA-MEDIA منوذج عن واجهة خاصة مبورد يبني :)14(شكل رقم 
  223. ..........................يبني مراحل جتسيد املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة :)15(شكل رقم 
  226..........جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة  يبني جهاز املاسح الضوئي املستخدم باملكتبة الرقمية: )16(شكل رقم 

  املستخدم باملكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر  ) JUKE-BOX(يبني جهاز حامل األقراص : )17(شكل رقم 
  227.................................................................................بقسنطينة                     

  231.....1يبني خمطط  اإلجراءات الفنية و مراحلها باملكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة :)18(شكل رقم 

  232..... 2خمطط اإلجراءات الفنية و مراحلها باملكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة يبني :)19(شكل رقم 
  233..حقل املعلومات األساسية -كتب  –وذج واجهة الصفحة األوىل من نظام الفهرسة اآليل يبني من: )20(شكل رقم 

  234................حقل العنوان-كتب –يبني منوذج واجهة الصفحة الثانية من نظام الفهرسة اآليل : )21(شكل رقم 

  234. حقل بيان مسؤولية التأليف -كتب – يبني منوذج واجهة الصفحة الثالثة من نظام الفهرسة اآليل: )22(شكل رقم 
  235............... حقل الناشر-كتب –يبني منوذج واجهة الصفحة الرابعة من نظام الفهرسة اآليل : )23(شكل رقم 

  235..............حقل الطبعة -كتب –يبني منوذج واجهة الصفحة اخلامسة من نظام الفهرسة اآليل : )24(شكل رقم 



  236.......حقل اإليضاحات  -كتب –يبني منوذج واجهة الصفحة السادسة من نظام الفهرسة اآليل : )25( شكل رقم

  236.............حقل السلسلة -كتب –يبني منوذج واجهة الصفحة السابعة من نظام الفهرسة اآليل : )26(شكل رقم 
  237...........حقل املالحظات  -كتب –رسة اآليل يبني منوذج واجهة الصفحة الثامنة من نظام الفه: )27(شكل رقم 

  حقل الرقم الدويل املوحد  -كتب  –يبني منوذج واجهة الصفحة التاسعة من نظام الفهرسة اآليل : )28(شكل رقم 
  237...................................................................................للكتاب                     

  بطاقة الفهرسة اإللكترونية   -كتب –يبني منوذج واجهة الصفحة العاشرة من نظام الفهرسة اآليل : )29(شكل رقم 
                   ............................................................................................238  

  240....................ر الضوئي باملكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينةيبني حمطة التصوي: )30(شكل رقم 

  240........يبني واجهة عن عملية التصوير الضوئي باملكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة: )31(شكل رقم 

  يف معاجلة الصور باملكتبة الرقمية جلامعة  Adobe Photo Shopيبني منوذج عن استخدام برنامج : )32(شكل رقم 
  241................................................................األمري عبد القادر بقسنطينة                      

  242...............1-لضغط امللفات  - Acrobat Reader يبني منوذج عن استخدام برنامج  : )33(شكل رقم 

  243...............2- لضغط امللفات  - Acrobat Reader يبني منوذج عن استخدام برنامج : )34(كل رقم ش

  244..........يبني منوذج من حمطة أو عملية املراقبة باملكتبة الرقمية جبامعة األمري عبد القادر بقسنطينة: )35(شكل رقم 

  احية إىل قاعدة البيانات اخلاصة  باملكتبة الرقمية جبامعة األمري عبد يبني منوذج عن نقل الكلمات املفت: )36(شكل رقم 
  245...........................................................................القادر بقسنطينة                      

  ات اخلاصة  باملكتبة الرقمية جبامعة األمري عبد يبني منوذج عن عملية كتابة قوائم احملتويات يف قاعدة البيان: )37(شكل رقم 
  246...........................................................................القادر بقسنطينة                      

  247..................................يبني خمطط  يبني خمتلف العمليات داخل شبكة املكتبة الرقمية :)38(شكل رقم 
  248.........................البحث بالعنوان -يبني منوذج يبني واجهة مساءلة نظام املكتبة الرقمية  : )39(شكل رقم 
  249..............البحث بالكلمات املفتاحية   -يبني منوذج يبني واجهة مساءلة نظام املكتبة الرقمية  :)40(شكل رقم 
  250. ........تصنيف ديوي( البحث باملفاتيح   - منوذج يبني واجهة مساءلة نظام املكتبة الرقمية يبني :)41(شكل رقم 
  251..........................البحث املتعدد   -يبني منوذج يبني واجهة مساءلة نظام املكتبة الرقمية  :)42(شكل رقم 
  ة البحث يف نظام املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر منوذج يبني واجهة إطالع على نتيج يبني : )43(شكل رقم 

252..................................................................................بقسنطينة                     

  ..موزعني حسب الرتب واجلنسيبني األساتذة املستجوبني الفعليني جبامعة األمري عبد القادر بقسنطينة  :)44(شكل رقم 
                    ...........................................................................................291  

   يبني األساتذة  املستجوبني الفعليني بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة : )45(شكل رقم 
  292.............................................................موزعني حسب الرتب واجلنس                      

  يبني األساتذة املستجوبني الفعليني  بكلية أصول الدين والشريعة واحلضارة اإلسالمية جلامعة األمري عبد  :)46(شكل رقم 



  293..............................................سنطينة موزعني حسب الرتب واجلنسالقادر بق                     
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دאول دאولא א

  53.......................2002إىل 1962يبني حركية مؤسسات البحث العلمي يف اجلزائرمن :)01(جدول رقم 

  54...................................... 1996إىل1986يبني تطور عدد مشاريع البحث من :)02(جدول رقم 

  149..............................................يبني الفرق بني املكتبة التقليدية واملكتبة الرقمية :)03(جدول رقم 
  171....................يبني أهم املواصفات الصناعية لبعض املنتجات الرقمية الضوئية واملغناطيسية  :)04(جدول رقم 
  178..................................يبني مواقع لبعض املكتبات الرقمية األمريكية على االنترنيت :)05(جدول رقم 
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عبارة شهرية قاهلا األديب الكبري الراحل ...التعليم والتكوين كاملاء واهلواء  

وكم ... جانية التعليم والتكوين يف مصر الدكتور طه حسني، فهو أول من نادى مب

. واألمم ال تزدهر إال بشعب متعلم...كانت قولة حكيمة، فالدول تتقدم جبهود أبناءها 

وإن على مر تاريخ حضارات األمم السابقة بدءا من احلضارة الفرعونية واحلضارة 

حلديثة، كلها ا ةالصينية واحلضارة الرومانية واحلضارة اإلسالمية واحلضارة األوروبي

حضارات ازدهرت وتقدمت جبهود العلم والتنوير، وعرفنا كم بذل قادا وزعماؤها 

  .من اجلهود املضنية يف سبيل تعليم شعوم

ولقد كان الرسول الكرمي حممد صلى اهللا عليه وسلم وهو يعتق األسرى نظري 

عطايا ملن يقدم  تعليم املسلمني، وكم منح اخللفاء اإلسالميون يف عصور االزدهار من

 ءاجلديد يف العلوم والترمجة والتفسري والنظريات اجلديدة يف الطب والكيميا

واالختراعات، وهاهي احلضارة األوروبية تركز على التعليم والتكوين والعلماء ومتنح 

وتبين صروحا للعلم يف كل مكان، ونرى رؤساء الدول ) جائزة نوبل(اجلوائز للعلماء 

يات املتحدة األمريكية كيف تعين بالبحث العلمي وجتذب العلماء من األوروبية والوال

كل مكان لدفع عجلة التقدم يف تلك البالد وتستخدم كل وسائل اإلغراء حلثهم على 

  .البقاء بتلك الدول واملسامهة يف تطويرها

ومن املتعارف عليه اليوم أن كل شعوب املعمورة تسعى الحتالل الريادة يف  

ن املتطورة، وزاد هذا اهلوس حنو الزعامة مع دخولنا األلفية الثالثة، أخذا ركب البلدا

يف احلسبان أن التقدم هو رأس املال الفكري، إذ أنه طاقة التنمية اليت ال بديل عنها فهو 

يعين الطاقة البشرية املؤهلة اليت يكون مبقدورها مواجهة التغريات التكنولوجية احلاصلة 

ك ال بد من تنمية رأس مال الفكري هذا يف بنوك وأول هذه يوميا، وما دام كذل

  . البنوك اجلامعة اليت تتخذ من البحث العلمي عمودا فقريا وعصبا حيويا هلا



ويف خضم التطورات املتسارعة اليت يعرفها العامل يكاد يتفق معظم الباحثون 

ضغوطات احلياة على أن التكوين اجلامعي حيتاج إىل جتديد وتطوير ملواجهة حتديات و

اليت فرضتها التقنيات العصرية، فالبحث العلمي يواجه عدة ضغوطات وحتديات 

فاالنفجار املعريف وثورة املعلومات واالتصاالت والثورة التقنية وما يترتب عليها من 

سرعة انتقال املعرفة، كلها عوامل تضغط على اجلامعة من أجل مزيد من الفعالية 

اراة هذه التغريات، ولقد جلأت معظم جامعات العامل إىل واالستحداث والتجديد 

  .إستخدام التقنيات بدرجات متفاوتة ملواجهة هذه الضغوطات والتحديات

ومن هذا املنطلق، شهد التكوين باجلامعات تغريات تكنولوجية أسهمت يف حتديث 

اجلامعة املكتبة اجلامعية وأصبحت حتتل مكانة مرموقة يف صلب عملية التكوين يف 

  .وهذا جعلها شريكا مباشرا يف جممل عمليات التطوير املعريف

إن ما جيري اليوم من ظهور لنظم التكوين احلديثة وما أدى ذلك إىل بروز احلاجة 

للمعرفة والتجريب يدفع املكتبة اجلامعية إىل تطوير خدماا حىت تقوم بدورها التعليمي 

ءا ال يتجزأ من اجلامعة، ولقد قدمت التقنية والتكويين  بأكثر فعالية بإعتبارها جز

احلديثة فرصا مثينة للمكتبات لتقدمي خدماا على أكمل وجه باستخدامها للتطور 

التقين والذي أتاح للمكتبات يف أن تصبح موزعا إلكترونيا للمعرفة ملن يريدها يف أي 

ميز باستخدام مكان يتواجد فيه، وهذا ما أدى إىل ظهور جيل جديد من املكتبات يت

املكثف لتقنيات املعلومات واحلوسبة والنظم املتطورة وهو املكتبات الرقمية من أجل 

البعد عن التقليدية يف التكوين واالستفادة من اإلمكانيات التقنية احلديثة اليت تتطور 

خالل فترات متسارعة ال ميكن اإلحاطة ا يف مجيع جماالا وهذا من خالل دمج 

لتكوين والبحث العلمي خصوصا يف ضوء عجز النظام التعليمي اجلامعي يف التقنية با

هذه األخرية اليت . مواجهة التحديات اليت أفرزا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

أحدثت تطورات يف وظيفة اجلامعة ودورها وحىت مفهومها إذ ظهرت مفاهيم جديدة 

هذه املفاهيم اليت ظهرت نتيجة الطلب كالتعليم اإللكتروين والقراءة اإللكترونية، 



مما . املتزايد على التعليم واحلاجة إىل مواكبة التطورات السريعة يف العلوم والتكنولوجيا

اجلديد من املكتبات سعيا منها لدعم التكوين  لجعل اجلامعة اجلزائرية تتبىن هذا اجلي

  . وترقية البحث العلمي

  : للدراسة حتت عنوان على هذا األساس كان املوضوع املختار

دور ا ا  د ا وا ا  دور ا ا  د ا وا ا  " " 
ا اا ذ : : ا در   ذ ا ا  ا  ا در     ""ا ا  ا  ا

من الدوافع واألسباب اليت جعلتنا خنوض يف هذا  ولقد اجتمعت لدينا مجلة

 االهتمام الشخصي مبوضوع املوضوع دون أي موضوع آخر وهي بدرجة أوىل

املكتبات الرقمية وبالتايل وجدنا يف معاجلة موضوع دور املكتبة الرقمية يف دعم 

التكوين والبحث العلمي باجلامعة اجلزائرية فرصة الستثمار املعارف السابقة وترسيخ 

واكتشاف معارف جديدة، وما شجعنا أكثر قلة وحداثة الدراسات األكادميية حول 

ت الرقمية باجلامعات اجلزائرية على األقل على املستوى الوطين وهو ما يضفي املكتبا

على موضوع الدراسة صبغة التميز من حيث إمكانية مسامهة مثل هذه الدراسات يف 

معاجلة الوضع الراهن الذي تعيشه املكتبات الرقمية وتفعيل دورها يف التكوين 

جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة حمل والبحث العلمي بصفة عامة واملكتبة الرقمية 

  .الدراسة بصفة خاصة

ومن أجل إحاطة أكثر باملوضوع مت تقسيم الدراسة إىل بابني أحدمها نظري 

واآلخر ميداين، الباب النظري منه مفرع إىل مخسة فصول، والباب امليداين إىل ثالثة 

اجلوانب النظرية أما عن فصول الباب النظري واملفاهيمي فتمحورت حول . فصول

املختلفة للموضوع املعاجل، وما جتدر اإلشارة إليه أن كامل فصول الدراسة النظرية 

  .وامليدانية، قد خصصت بتمهيد وخالصة

تطرق الفصل األول من الباب النظري إىل أساسيات الدراسة من خالل حتديد 

ا كالتساؤالت إضافة إىل العناصر األخرى املرتبطة " املشكلة " أساس الدراسة 



والفرضيات والتطرق إىل أمهية الدراسة واألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها والدراسات 

السابقة اليت دف من خالهلا إىل حتديد اجلوانب األكثر تناولنا لدراستنا من قبل 

الدراسات السابقة، مث سلطنا الضوء على بعض املصطلحات واملفاهيم املتعلقة مبوضوع 

  . البحث

ني عاجل الفصل الثاين للباب النظري كل من اجلامعة والبحث العلمي وذلك يف ح

من خالل تسليط الضوء على الوضع الراهن للجامعة والبحث العلمي يف اجلزائر 

وإبراز أهم التحديات اليت تواجههما خاصة فيما يتعلق بإدارة املعرفة والتكنولوجيات 

  .الرقمية

اء حول التكـوين يف ظـل التكنولوجيـات    أما الفصل الثالث للباب النظري ج

الرقمية وهو مبثابة رؤية للتكوين يف العصر الرقمي، بداية من ماهية التكوين؛ تعريـف  

، كما تطرقنا إىل التكوين يف علم املكتبات وهـذا  ...التكوين، أسبابه، مبادئه وأنواعه

ـ  ات وسـبل  من خالل دراسة املكتبات والتجديد، ومنطلقات التكوين يف علم املكتب

تطويره إضافة إىل إبراز مؤهالت املكتبني يف العصر الرقمي، ومكانة املهنة املكتبيـة يف  

مث انتقلنا إىل احلديث خصائص التكوين ومتطلباته يف العصر . ظل التكنولوجيا الرقمية

  .   الرقمي وطرقه اجلديدة

ات اجلامعية يف حني ضمنا الفصل الرابع عدة عناصر حتت عنوان الرقمنة يف املكتب

طريق حنو املكتبات الرقمية بداية بتعريف تقنية الرقمنة، وإبراز فوائدها أنواعها 

ومتطلباا، مث انتقلنا إىل الرقمنة باملكتبات اجلامعية وهذا من خالل حتديد أهدافها 

ة وخمتلف إجراءاا وتقنياا املتبعة، إضافة إىل تصنيف الوثائق املرقمنة باملكتبات اجلامعي

  .وختاما هلذا الفصل تناولنا طرق محاية وأمن املعلومات املرقمنة باملكتبات اجلامعية

أما الفصل اخلامس يف الباب النظري الذي ميثل إحدى ركائز الدراسة والذي 

عنون بـ املكتبة الرقمية بني الدور التكويين والبحثي، أشرنا بادئ ذي بدء إىل مفهوم 



ذات العالقة، وأمهيتها وميزاا وأبرز وظائفها، تطرقنا  املكتبة الرقمية واملصطلحات

بعد ذلك التحول إىل املكتبة الرقمية وهذا من خالل حتديد مراحل وإستراجتية 

التحول، املتطلبات مع وضع منوذج تصوري هلا وإبراز خمتلف األسس إلجنازها 

قمية واملشاكل وكيفيات تنظيم جمموعاا، ناهيك عن عرض خمتلف أنواع املكتبات الر

مث تناولنا املكتبة الرقمية ودعمها للتكوين والبحث العلمي وهذا . اليت حتد من جتسيدها

من خالل دورها يف تقصي البحوث العلمية املنجزة واملسامهة يف إجنازها، ودورها يف 

وأخريا قمنا بعرض بعض التجارب العاملية والوطنية يف جمال . تكوين املستفيدين

  .لرقمية اجلامعيةاملكتبات ا

أما الباب امليداين والتطبيقي فقد خصص للدراسة امليدانية، بفصوله الثالثة، حيث 

من حتديد جماالت الدراسة إىل : تضمن الفصل السادس منه إجراءات الدراسة امليدانية

  .املنهج املستخدم  فأساليب جتميع البيانات اخلاصة بالدراسة وجمتمعها

باب امليداين خصص لعرض املكتبة الرقمية جلامعة األمري الفصل السابع داخل ال

عبد القادر بقسنطينة مكان الدراسة امليدانية وهذا من خالل التعريف جبامعة األمري 

عبد القادر ومكتبتها اجلامعية وتناول املكتبة الرقمية بدءا من النشأة ودوافع ظهورها 

سات والتطبيقات الفنية والتقنية املعتمدة واإلمكانيات املتاحة هلا إىل اإلجراءات واملمار

  .ا مدعمة بصور حية من مكان الدراسة

أما الفصل الثامن والذي تناول نتائج الدراسة امليدانية وهذا من خالل حتليل 

استماريت اإلستبانة كل على حدى ووضع استنتاج لكل حمور، النتائج العامة للدراسة، 

  . وعرض النتائج على ضوء الفرضيات

وأخريا وضعنا . ويف خامتة هذا البحث حاولنا وضع حوصلة عامة عن الدراسة      

بعض االقتراحات اليت من شأا أن تساهم يف تطوير هذا اجليل اجلديد من املكتبات 

  .وتفعيل دوره أكثر يف عملية التكوين والبحث العلمي باجلامعة اجلزائرية



وعة قيمة من املراجع سواء ما تعلق منها ولقد اعتمدنا يف اجناز دراستنا على جمم 

  :باجلانب املنهجي أ واجلانب املعريف ومن أهم كتب املنهجية املعتمدة نذكر

 للدكتور حممد فتحي عبد اهلادي وكتـاب  البحث ومناهجه يف علم املكتباتالبحث ومناهجه يف علم املكتباتكتاب -

  إعدادإعدادللدكتور أمحد بدر، إضافة إىل كتاب  مناهج البحث يف علم املكتبات واملعلوماتمناهج البحث يف علم املكتبات واملعلومات

للدكتور مرسي عطية الطاهر حيث استطعنا من خـالل   رسائل املاجستري والدكتوراهرسائل املاجستري والدكتوراه

اإلطالع على هذه املراجع ضبط اجلانب املنهجي للدراسة مع تكوين صورة موسعة عن 

وإلثراء البحث معرفيا وعلميا اعتمدنا على عدد . طرق حتضري الرسائل واألطروحات

  :من املراجع املهمة أبرزها

للدكتور عماد عيسى  األسس النظرية والتطبيقات العملية األسس النظرية والتطبيقات العملية : : كتبات الرقميةكتبات الرقميةاملاملكتاب  -

صاحل حممد والذي تضمن إحاطة شاملة باملكتبات الرقمية إضافة إىل تطرقـه الرقمنـة   

واالختزان الرقمي وعدة حماور أخرى، ومن أهم املراجع اليت أفادتنا كـثريا يف إجنـاز   

عبد ايد صاحل بوعزة وأمهها على اإلطـالق   البحث الدراسات اليت قام ا الدكتور

واليت نشرت من طرف مكتبة امللك  حتديات احلاضر وآفاق املستقبلحتديات احلاضر وآفاق املستقبل: : املكتبات الرقميةاملكتبات الرقمية

املكتبـات الرقميـة اسـتجابة    املكتبـات الرقميـة اسـتجابة    : : فهد الوطنية،إىل جانب دراسته األخرى حتت عنوان

،كما  1،ع11مج واملنشورة يف جملة مكتبة امللك فهد   ..لالحتياجات التعليمية املتزايدةلالحتياجات التعليمية املتزايدة

أن هناك العديد من املراجع القيمة املعتمدة ولكن اال هنا ال يسع لـذكرها كاملـة   

  .فاكتفينا باألهم

وانطالقا من طبيعة الدراسة وتبعا لإلشكال املطروح والتساؤالت والفرضيات 

فإننا وجدنا من األنسب تطبيق كل من منهج دراسة احلالة و املنهج الوصفي املعتمد 

  .ى التحليلعل

إن أي دراسة أكادميية ال تكاد ختلو من بعض الصعوبات والعراقيل اليت قد 

تصادف الباحث يف فترات إجنازه للبحث، وحنن من خالل معاجلتنا هلذا املوضوع ميكن 

أن نذكر فقط تلك الصعوبات املتعلقة بالتشتت اللغوي ألن معظم املراجع املتخصصة 



ية وهذا ما شكل عائق يف ترمجة بعض املفاهيم واملصطلحات يف املوضوع باللغة اإلجنليز

باإلضافة إىل ارتباط املوضوع أو تزاوجه بني علم املكتبات واإلعالم اآليل مما أوجب 

اليت  جمال اإلعالم اآليل علينا اإلطالع على بعض املصطلحات واملفاهيم والتقنيات يف

الرمسية  قى بعض املعلومات والوثائهلا صلة بالدراسة باإلضافة إىل صعوبة احلصول عل

  .مصادرها لتحفظ املسؤولني نم

ونرجو أن تكون هذه الدراسة قد وفقت ولو بالقدر الالزم لإلجابة عن       

تساؤالت الدراسة ووضع النقاط على احلروف فيما يتعلق باملكتبات الرقمية، كما 

ي وأملنا كبري وطموحنا نتمىن أن تكون إسهاما ولو متواضعا يف مسرية البحث العلم

 تأكرب يف أن ختطو هذه الدراسة عدة خطوات يف هذا اال فاسحة اال لدراسا

أخرى مستقبلية إن شاء اهللا، إن أصبت فمن اهللا وإن أخطأت فمن نفسي ومن 

  .  الشيطان

        ............واهللا املوفق وبه نستعنيواهللا املوفق وبه نستعنيواهللا املوفق وبه نستعنيواهللا املوفق وبه نستعني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

ول א א

  ياإلطار النظري واملفاهيم



  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  
  
  
  
  

ل ولא א

                



:د

مما ال شك فيه أن البحث اجليد يف أي علم هو دليل قاطع على قوة هذا العلم ألنه  
من مث وقوفه أمـام التحـديات املسـتقبلية    وتطوير هذا العلم ويعد اللبنة األساسية لبناء 

املعلومات كأبرز هذه العلوم اليت شهدت إنتعاشـا  واملكتبات  من ذلك جند علموعاقبة، تامل
بالتـايل حتقيـق التطـور السـريع     ، وتطبيقاتهوازدهارا منقطع النظري يف ميدان البحث و
على التكوين والبحـث  االستفادة القصوى من التكنولوجيات احلديثة مبا ينعكس إجيابا و

  .العلمي

لعلمي يف مسرية التنمية الشـاملة فهـي   هي إحدى روافد البحث ا اجلامعةمبا أن و
ذلـك بالعمـل   ومطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتعزيز دورها لتحقيق هذا املسعى 

والتكنولوجي وللوصـول إىل  السعي إىل التحسني املستمر يف األداء على املستوى الفين و
ملعلومـات  اسـتغالل تكنولوجيـا ا  العديد من املكتبات اجلامعية إىل  عمدتالنقاط  هذه

هذا اجليل اجلديـد مـن   ، ومواكبة التطور التقين وذلك من خالل إنشاء املكتبات الرقمية
، من هنـا  ةاملكتبات الذي يسعى إىل دعم وترقية عملية التكوين والبحث العلمي باجلامع

  :فيما يلي الدراسة ميكننا وضع أساسيات

א.1 د :א

صر الذي نعيشه واليت تتزايد مع مرور األيـام  إن قضية املعلومات من أهم قضايا الع
والسنني حىت أطلق عليها البعض ثورة املعلومات أو تسنامي املعلومات وقد أصبح جناح أي 

  .مؤسسة على ما متتلكه من معلومات

ومن املالحظ أن منو املعلومات وتطورها زاد بصورة ضخمة نتيجة األحباث املتطورة 
وأمام هـذا  . والبحث والدراسة وتتجدد بالكشف واالختراع بنمو العلم وفاملعلومات تنم

الفيض من املعلومات املتراكمة، أصبحت احلاجة ماسة جدا إىل إستخدام نظم وأسـاليب  
ومن أجل هذا كان من الضروري . أكثر حداثة للتعامل مع هذا الكم اهلائل من املعلومات



ز احلاسوب معظم جماالت احليـاة  اإلعتماد على احلاسبات اإللكترونية، ولقد اقتحم جها
وفرض نفسه على كل ما يتعلق به الفرد يف احلياة وأصبح جزءا من احلياة العصرية ومـع  
التقدم التقين واإلجتاه الذي يهدف بالرقي باتمع من خالل تطبيقه يف عمليـة التكـوين   

اية القـرن  والبحث العلمي، وإعداد القوى البشرية إلستخدام هذه الوسائل، وحنن يف بد
احلادي والعشرين حيث تتضح أمهية التنمية كجواز مرور إىل املستقبل املليء بالتحـديات  
يربز دور اإلنسان كأساس للتنمية وتتجلى ضرورة تدريب وتكوين وإعدادا هذا اإلنسان 

  .حىت يقوم بدوره املأمول

طلبـات احليـاة   وأمام هذا اإلنفجار املعريف اهلائل واإلقتحام التقين الكبري بدأت مت
العصرية تشكل عبئا ثقيال على املؤسسات التعليمية بصفة عامة واجلامعية منـها بصـفة   
خاصة من جهة، وعجز الطرق التقليدية عن تقدمي املعلومات وعدم مواكبتها لتطـورات  
العصر وسوق العمل من جهة أخرى، وعلى هذا األساس تستدعي الضرورة مواصلة اجلهد 

أساليب وإجتاهات مستحدثة قادرة على إحـداث الـتغري املنشـود    يف جمال البحث عن 
ومواكبة العصر، إذ ال ميكن للجامعة أن تتطور يف غياب نظام تعليمي يستوعب األحداث 
اجلارية ويتفاعل إجيابيا والتطورات العلمية والتقنية ويعد األجيال إعداد متكامال ميكنها من 

  .فهم حقيقة التطورات

العلمي يبدأ بتعديل طرائق التكوين املتبعة للرفـع مـن كفـاءة    وإن دعم البحث  
املدرسني ألنفسهم باإلطالع على كل ما هو جديد وتدريب الطلبـة علـى إسـتخدام    
تكنولوجيا املعلومات، بإعتبار أن التقنية أداة ال غىن عنها يف حتقيق التنمية الشاملة وإن دعم 

إذ أصـبح مـن   . تطوير املكتبات اجلامعيـة  التكوين باجلامعة ينبغي أن ينطلق من قاعدة
الضروري هلذه املؤسسات التوثيقية أن تعيد النظر يف وسائلها ـدف حتسـني املـردود    
التعليمي ورفع كفاءته من خالل تبين جيل جديد من املكتبات واليت أبرزهـا املكتبـات   

  .الرقمية



اليت تكتسيها املكتبة الرقمية يف ومن هذا املنطلق أدركت اجلامعات اجلزائرية األمهية         
دعم التكوين والبحث العلمي ا وهذا ما يتجلى من خالل إنطالق بعض اجلامعات 
اجلزائرية يف إدخال التقنية احلديثة وإنشاء املكتبات الرقمية سعيا منها لإلرتقاء خبدماا مبا 

ر البحث العلمي يتناسب ويتجاوب مع متطلبات مستفيديها من الطلبة والباحثني وتطوي
ولكن . املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة: ولعل أبرز هذه املكتبات الرقمية

رغم كل ما قيل عن هذه املكتبة الرقمية، إال أن دورها يف العملية التكوينية ودعم البحث 
  :العلمي باجلامعة ككل ال يزال يطرح الكثري من نقاط التساؤل

  

  امعة األمري عبد القادر بقسنطينة؟ وما هو دورهـا امعة األمري عبد القادر بقسنطينة؟ وما هو دورهـا املكتبة الرقمية جلاملكتبة الرقمية جل  ما هو واقعما هو واقعفف    

  ؟؟البحث العلمي باجلامعة اجلزائريةالبحث العلمي باجلامعة اجلزائريةيف دعم التكوين وترقية يف دعم التكوين وترقية 

א.2 د :א

جـع  من خالل املرا عة من األسئلة يسعى الباحث لإلجابة عنهاوهي عبارة عن جممو
 ت متعلقة مبوضوع أو مشكلة الدراسة،وتكون التساؤال والكتب وكذلك مواقع االنترنت،

وتعد تساؤالت الدراسة النقطة األساسية لدراسة البحوث العلمية واليت على أساسها ميكن 
وضع الفرضيات كتحليل للتساؤل اجلوهري املطروح يف املشكلة، مبعىن تفريع وتبسـيط  

يت سـنحاول  الغموض العام إىل أسئلة فرعية تساعد على حتليل وخدمة مشكلة البحث وال
  : اإلجابة عنها من خالل هذه الدراسة

  ما هي االجتاهات يف تعريف مفهوم املكتبة الرقمية وأسباب ذلك االختالف؟.1 
  ما أمهية إدخال تقنية املعلومات إىل املكتبات اجلامعية؟.2 
  ما هي املتطلبات الضرورية إلنشاء املكتبات الرقمية وكيفية التحول إليها؟ .3 
ظهور املكتبة الرقمية يعترب جمرد نقلة تكنولوجية أم أنه جاء لـدعم التكـوين    هل أن .4 

  وترقية البحث العلمي؟



هل ميكن اعتبار املكتبات الرقمية عصا سحرية؟ لتطوير عملية التكوين والبحث العلمي  .5
  أم أا حماطة جبملة من األوهام؟

لى التوجهات املطلوبـة الـيت   ما هي متطلبات دعم التكوين والبحث العلمي بناءا ع.6 
  تعيشها اجلامعة اجلزائرية؟

هل املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة جمرد ترف أو أداة فعالة ومكملة  .7
  للعملية التكوينية وترقية للبحث العلمي؟

ـ . 8 ري ما هو أثر إنشاء املكتبة الرقمية على عملية التكوين والبحث العلمي جبامعة األم
  عبد القادر بقسنطينة ؟

ما املعوقات اليت حتول دون إستخدام تقنيات التكوين والتعليم إستخداما تاما جبامعة . 9
  األمري عبد القادر بقسنطينة؟

ما هي التوجهات واألفاق املستقبلية للعملية التكوينية والبحث العلمي جبامعة األمري . 10
  بة الرقمية؟عبد القادر بقسنطينة يف ظل إنشاء املكت

א.3 د :א

 تعد الفرضية أكثر أدوات البحث العلمي فعالية، وبكلمة وجيزة ميكن أن تعرف 
ونستخلص  ،1"البحثو تفسري مؤقت أو حمتمل ملشكلة ختضع للدراسة"  اأ على الفرضية

 .حثأن الفرضية متثل يف ذهن الباحث احتماالً وإمكانية حلل املشكلة اليت هي موضوع الب
  :كاآليت ةفرضيات هذه الدراسو

  : الفرضية األوىل  

جاءت املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة استجابة حلاجة تعليمية 

  .متزايدة) تكوينية(

  :الفرضية الثانية  
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التكـوين  التكـوين  يف دعـم  جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة إن تدين فعالية املكتبة الرقمية  

  . . العلمي يعزى إىل نقص الدعم املايل وقلة الكوادر البشرية املؤهلةالعلمي يعزى إىل نقص الدعم املايل وقلة الكوادر البشرية املؤهلةوترقية البحث وترقية البحث 

 :الفرضية الثالثة 

إن اخلدمات اليت تقدمها املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة تسـاهم يف  إن اخلدمات اليت تقدمها املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة تسـاهم يف  

  . . ترقية وحتديث التكوين باجلامعةترقية وحتديث التكوين باجلامعة

  :الفرضية الرابعة  

ة األمري عبد القادر بقسنطينة تسـاهم يف  ة األمري عبد القادر بقسنطينة تسـاهم يف  إن اخلدمات اليت تقدمها املكتبة الرقمية جلامعإن اخلدمات اليت تقدمها املكتبة الرقمية جلامع

  ..دعم البحث العلمي وتطويره باجلامعةدعم البحث العلمي وتطويره باجلامعة

  
  

א.4 د :א

مل يعد هناك أدىن شك يف أن تقدم الشعوب وازدهار اتمعات يتوقف على مـدى   
مسايرة مؤسساا التعليمية بعامة واجلامعية خباصة ألحدث التطورات يف ااالت العلميـة  

ميع جوانب احلياة فكلما أولت اجلامعة اهتماما خاصا بالبحث العلمـي كلمـا   املتصلة جب
جنحت يف تأدية رسالتها، وتأيت أمهية هذه الدراسة من الثورة املطردة يف ااالت املختلفة 

  .وعلى رأسها جمال املعلومات وإزديادها

و دعم البحث وإن اهلدف األمسى من إدخال التقنية احلديثة ال التكوين اجلامعي ه
العلمي وذلك خلدمة التنمية، وهذا يتطلب إمكانية اإلفادة من تطورات العلم وتوظيف هذا 

  .التطور يف تغيري مسار التكوين من الوسائل التقليدية إىل الوسائل احلديثة

ومبا أن املكتبة اجلامعية تعترب مبثابة القلب النابض داخل منظومة اجلامعة وإن دعـم  
ة البحث العلمي ينبغي أن ينطلق من قاعدة تطوير املكتبات اجلامعيـة وألن  التكوين وترقي

التيار حنو العامل اإللكتروين أو العامل الرقمي أصبح قويا ومؤثرا فإنه لزاما على املكتبـات  



ومؤسسات املعلومات أن تتفاعل معه وتطور نفسها مبا يتماشى مع هذه التطـورات وإال  
جوانـب   ةملها وعليه تنبع أمهية الدراسة من خالل عـد وجدت نفسها خارج احللبة كا

  :نوجزها يف النقاط التالية
يرتبط موضوع الدراسة مباشرة جبانب مهم من اجلوانب اليت حتظى بإهتمام كبري من  .1

  .طرف املختصني يف ميدان املكتبات واملعلومات واملتمثل يف املكتبات الرقمية
اخل اجلامعات اجلزائرية ومرافق املعلومـات خاصـة   حداثة تطبيق املكتبات الرقمية د .2

املكتبات اجلامعية، والتطلع ملعرفة واقع ودور هذا اجليل اجلديد مـن املكتبـات وهـذا    
  .للوقوف على السلبيات وحماولة جتاوزها ومعرفة اجلوانب اإلجيابية والعمل على تعزيزها

يكل العام جلامعة األمري عبد القـادر  األمهية الكربى اليت حتتلها املكتبة الرقمية ضمن اهل .3
بقسنطينة ودورها الريادي يف دفع عجلة البحث العلمي ومن مثة التنمية والتطوير وهذا ما 
يستدعي التعرف على واقع هذه املكتبة والدور الذي تلعبه يف دعـم التكـوين داخـل    

  .اجلامعة
   

  

א.5 د א :دא

دة أهداف ستسعى دراسته لتحقيقهـا،  إن تبين أي موضوع للدراسة يعين وجود ع
   :ومن بني األهداف اليت سنحاول الوصول إليها من خالل معاجلتنا هلذا املوضوع نذكر

دف الدراسة إىل طرح موضوع املكتبة الرقمية ودورها يف دعم وترقيـة العمليـة   .1 
قبل التكوينية والبحث العلمي باجلامعة وهي بذلك حتاول أن ترسم رؤية واضـحة ملسـت  

  .العملية التكوينية وإبراز مفهوم املكتبة الرقمية
الوصول لطرق تعليمية وتكوينية حديثة مثلى يف توصيل املعلومة للطلبـة واألسـاتذة   .2 

  .باجلامعة



تطبيق الوسائل احلديثة يف العملية التعليمية والتركيز يف مناهج التكوين على اجلوانـب  .3 
  . التطبيقية

  .عم العملية التكوينية، والتعرف إىل سبل تطوير املكتبات اجلامعيةحتسني وارتقاء ود .4 
فتح آفاق التأهيل والتدريب للمكتبني والتركيز على تقدمي خدمات معلومات بأساليب .5 

  .متقدمة تتماشى والتطورات اليت تشهدها اجلامعات
اولنا ملوضـوع  املسامهة يف اإلنتاج الفكري يف جمال املكتبات واملعلومات من خالل تن. 6

  .حديث له أمهية كربى للعاملني يف جمال املكتبات
  .تبيان الدور املهم الذي تلعبه املكتبة اجلامعية يف تسيري العملية التكوينية.7
  . التعرف إىل أمهية إدخال تقنية املعلومات إىل حيز االستخدام يف املكتبات اجلامعية.8
التكوين والبحث العلمي جبامعة األمري عبـد   التعرف إىل دور املكتبة الرقمية يف دعم.9

  . القادر بقسنطينة
  
  
  
  

  

  

א.6 א د :א

من طرف املختصني يف بداية ظهورها بإهتمام خاص  املكتبات الرقميةلقد حظيت  
هذا اجليل اجلديد مـن   مل تدرك أمهيةيف جمال املكتبات واملعلومات، حيث أن اجلامعات 

 على الرغم من صدور عدد كبري من األحبـاث ومن الزمن،  وقت إال بعد مضي املكتبات 
خاصة ط باملكتبات اجلامعية وإال أن القليل منها يرتب باملكتبات الرقمية الدراسات اليت تمو



الدوريات حيث خصصت  عن طريق نشر بعض املقاالت يف كثري من كباللغة العربية، وذل
  :ومنها نذكر الرقمية اصة ملوضوع املكتباتبعض االت أعدادا خ

  .2005يف سنة  EL MAKTABAT WA EL MAALOUMATجملة  -
 .2002يف سنة  INFORMATION SCIENCES JOURNALجملة  -

املكتبات الرقمية بصفة عامة واملكتبات من بني الدراسات اليت تناولت موضوع و        
  :نورد ما يليالرقمية باجلامعات بصفة خاصة 

و א א د 2:א

. األسس النظرية والتطبيقـات العمليـة  األسس النظرية والتطبيقـات العمليـة  : : املكتبات الرقميةاملكتبات الرقمية. عيسى صاحل حممد عماد
هذا الكتاب يف األصل هو عبارة عـن أطروحـة   . 2006 الدار املصرية اللبنانية،: القاهرة

دكتوراه قدمت لنيل شهادة الدكتوراه يف اآلداب من قسم املكتبات واملعلومات جبامعـة  
د .عماد عيسى صاحل حممد ختت إشراف أ :طالبقدمت من طرف ال. 2004حلوان سنة 

  .حممد فتحي عبد هلادي
خال ملوضوع الدراسة وتسـاؤالته  تتكون هذه الدراسة من مقدمة منهجية تتناول مد    

ـ  ق مـن  وحتديد املشكلة وأمهيتها واألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها واملنهج املتبع للتحق
يها سبعة األجنيب، يلعلى املستويني العريب و لفروض مع عرض للدراسات السابقة واملثيلةا

ودف هذه الدراسة إىل تقييم وحتليل مشـروعات   .التوصياتفصول متبوعة بالنتائج و
املكتبة الرقمية يف مصر، وبيان أثر التقنيات احلديثة عنها، حتديد املتطلبات الفنية والوظيفية 

ميكن اإلقتداء به عنـد إنشـاء    لبناء املكتبات الرقمية، من خالل وضع منوذج إرشادي
وضع تصور مقترح ملقومات التنظـيم الـوطين املصـري    . املكتبات الرقمية أو تقييمها
  .ملشروعات املكتبات الرقمية
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تعريـف منـهجي   : املكتبية الرقميـة "ول الباحث من خالل الفصل األول قد حاو     
صد االجتاهات العديـدة  الوصول إىل تعريف منهجي ملصطلح املكتبة الرقمية من خالل ر

االختالف يف املصطلحات الدالة على نفس املفاهيم مع عـرض منـوذج   و لبيان االتفاق
فهـو عـرض   " مية مشروعات املكتبة الرق" أما الفصل الثاين  -وظيفي للمكتبة الرقمية
 "مبادرات املكتبة الرقمية على مستوى العامل  أما الفصـل الثالـث   تفصيلي ملشروعات و

الوضع الراهن ملشروعات  جاء هذا الفصل الكتشاف" املكتبة الرقمية يف مصر مشروعات
  . األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها البيئة اليت منت فيهايف مصر وتطورها و املكتبات الرقمية

حيث استعرض فيها الباحث " ملتطلبات الفنية للمكتبة الرقميةا" أما الفصل الرابع    
دى توافرها باملشـروعات الدراسـة   مية للمكتبة الرقمية والنظم اآلل فخصائص ووظائ

أمـا  . كيفية التصفح للمحتوى الرقمـي ملختلفة لتصميم واجهات التعامل والنماذج او
 تناول فيها الباحث أنواع مصادر" املتطلبات الوظيفية للمكتبة الرقمية " الفصل اخلامس 

 كما تنـاول منـودجني للضـبط   اختيار تلك املصادر املعلومات الرقمية وأسس تقييم و
منوذج املتطلبات الوظيفية للتسجيالت البيليوغرافية الذي تبناه البيبليوغرايف مها؛ امليتاداتا و

املعلومات يف املكتبـات  استعراض خدمات و) IFLA(اإلحتاد الدويل جلمعيات املكتبات 
إلجراءات املتبعة ا أي" اإلختزان الرقمي الرقمنة و" عرض يف الفصل السادس استالرقمية و

أما الفصـل السـابع و   . احلفظ الرقميو اإلختزانيف الرقمنة واملتطلبات التقنية املتاحة و
تناول فيه و"  ترح للمكتبات الرقمية يف مصر التنظيم الوطين املقترح الوطين املق" األخري 

ميـة يف  التصور املقترح ملنظومة مشروعات املكتبة الرقالتخطيط الوطين و الباحث مفهوم
إليهـا  جتدر اإلشارة إىل أن هذه الدراسة أجريت على تسع مشروعات أضيف و .مصر

  .له من جهد يف رقمنة مصادر املعلوماتثالث مرافق معلومات ملا تبذ
ـ  صت الدراسة مبجموعة من النتائج وخلو      ين التوصيات أبرزها ضرورة تنظـيم وط

ات وطنية وجتارية لتلك املبـادرات  ملشروعات املكتبات الرقمية، وتبين هيئات ومؤسس
باإلضافة إىل ضعف مستوى تأهيـل  توفري الدعم املايل هلا باعتبارها مشروعات قومية و



وتدريب العاملني بتلك املشروعات وضرورة التنسيق والتنظيم على املسـتوى الـوطين   
  .تطوير املقررات الدراسية مبا يتماشى مع البيئة الرقميةو

رقمية شاملة يف موضوع املكتبات الذه الدراسة وأعطتنا نظرة واسعة وه أفادتنا قدو     
أوضحت لنا أسباب االختالف يف حتديد مفهـوم املكتبـة   خاصة على املستوى العريب و

بعض املشاريع الرائدة يف جمال املكتبات  هذه الدراسة يف التعرف على الرقمية كما أفادتنا
  .ريكيةصة الواليات املتحدة األمالرقمية ال مسيا يف الدول املتقدمة خا

א א د 3 :א

: هي عبارة عن تقرير مفصل عن املكتبة الرقمية جلامعة كاليفورنيا و
La bibliothèque numérique de L’université de Californie 

Un cadre pour initiatives de planification et de stratégies 

Approuvé par le conseil de la Bibliothèque au 31 octobre 1996 

  :قد قام بترمجتها إىل اللغة الفرنسيةو     

[Traduit de l’américain par française Chevellier Allard et Pierre-Marie 

Belbenoit-Avich, Conservateur au service commande la documentation 

de l’université Claude-Bernard Lyon-1]. 

املتمثلة يف املكتبة و. أ.م.التجارب الرائد يف الو حيث تناولت هذه الدراسة إحدى     
حيث تناولت . حماور أساسية 10حيث جاءت هذه الدراسة يف . الرقمية جلامعة كاليفورنيا

ظل التطور التكنولوجي، مث رؤية يف البداية التحديات اليت تواجهها املكتبات اجلامعية يف 
لتنظيمي هلا وحمتوى جمموعاا وكيفية تسريها اهليكل ال هذه املكتبة وحونظرة عامة و

ية والتكنولوجية هلذه كما تناولت هذه الدراسة البنية التحتوسياسة املعلومات املنتهجة ا، 
ردها البشرية ومن أهم كيفية إدارة مواىل طرق تكوين املستفيدين عليها والتطرق إاملكتبة و

                                                 
3
  chevallier, Allard, Marie, Belbenoit. La Bibliothèque Numérique de l’université 

de Californie. [En ligne],[22/09/2007].disponible sur: 

 www.enssib.fr 



اليت خرج ا هذا التقرير املفصل هو ضرورة تكوين املستفيدين على  التوصياتالنتائج و
وقد ساعدتنا هذه الدراسة بشكل أساسي يف إعطاءنا رؤية واضحة عن  .املكتبة الرقمية

  .الباب النظرييف إثراء بعض األفكار السيما يف تبات الرقمية يف الدول املتقدمة واملك

א د 4:אא

: : وعات املكتبة الرقمية باجلامعات اجلزائرية بني النظرية والتطبيقوعات املكتبة الرقمية باجلامعات اجلزائرية بني النظرية والتطبيقمشرمشر .احلمزة، منري

.2006. مشروع املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية منوذجامشروع املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية منوذجا

حاول الباحث يف هذه الدراسة الكشف عن مدى تطبيق مشروعات مكتبات رقمية 
جلامعة األمري عبد القـادر بقسـنطينة    باجلامعة اجلزائرية أخذا من مشروع املكتبة الرقمية

جاءت هذه الدراسة يف بابني، باب نظري والذي تطرق فيه إىل ماهية املكتبة  وقد منوذجا،
اجلامعية واليت تعترب جزء ال يتجزأ من اجلامعة هذا من خالل تعريفها والوظائف اليت تقوم 

ها، كما تعرض إىل املكتبة ا واألهداف اليت تسعى لتحقيقها وأهم التحديات اليت تواجه
يف حني تناول يف . الرقمية بشيء من التفصيل وأهم التجارب الرائدة على املستوى الدويل
وقد خلصت هذه . الباب امليداين مشروع املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة

روعات وتعميم هـذه  الدراسة إىل ضرورة توفري اإلمكانيات املادية والبشرية ملثل هذه املش
املشروعات على خمتلف املكتبات ملا ستقدمه هذه األخرية من ترقية وتطـوير للخـدمات   
املكتبية والنهوض ا من أجل خدمة أكرب ملستفيديها بأقصر وقت وأقل تكلفة وجهد وال 

  .  يكون هذا إال من خالل التعاون بني خمتلف املكتبات اجلامعية

: املنطلق األساسي والقاعدة التحتية لدراسة موضـوع  وقد شكلت لنا هذه الدراسة
باجلامعة اجلزائرية، باعتبارها تناولت  دور املكتبة الرقمية يف دعم التكوين والبحث العلمي

  . مكان الدراسة نفسه مما مسحت لنا بكشف وتسليط الضوء على هذه املكتبة الرقمية

                                                 
مشروع المكتبـة   :مشروعات المكتبة الرقمية بالجامعات الجزائرية بين النظرية والتطبيق .الحمزة، منير  4

  .2006قسنطينة، : علم المكتبات: ليسانس مذكرة. الرقمية لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية نموذجا



א د אא 5 :א

أمحد عروة جلامعة األمري عبد القادر أمحد عروة جلامعة األمري عبد القادر . . مكتبة دمكتبة د"". رادكرمي م.أ - عكنوش نبيل.أ     

امللتقى الوطين حول الربجميات ". ". من األمتتة إىل املكتبة الرقمية من األمتتة إىل املكتبة الرقمية : : للعلوم اإلسالميةللعلوم اإلسالمية
  .بسكرة .2006فيفري  14/15األفاق اقع والوثائقية يف املكتبات اجلامعية بني الو

 -ألمري عبد القادر للعلوم اإلسالميةأمحد عروة جلامعة ا .داخلة جتربة دتناولت هذه امل   
تسيري رصيدها الفين يف معاجلة و االتصاالتيف تطبيق تكنولوجيات املعلومات و - قسنطينة

تركزت خطة هذه املداخلة على إبراز املكتبية وكذلك حتسني خدماا ومبختلف األوعية 
: على ثالث مراحلمرت ا املكتبة يف هذا اال واليت جاءت املراحل األساسية اليت 

رحلة الثانية املو 1993سنة   AUTOMATISASIONهي مرحلة األمتتة املرحلة األوىل و
-BIBLمرحلة اجناز املكتبة الرقمية و 1995سنة  INTRANETاحمللية مرحلة اجناز الشبكة 

NUMERIQUE   ذلك بالتطرق يفعلى املرحلة الثالثة و قد ركز الباحثانو، 2002سنة 
اإلحصائيات عن املكتبة الرقمية وعدد الكتب عرض بعض التعريف باملكتبة والبداية إىل 
خمتصر  لتطرق إىل أمتتة وظائف املكتبة وإبراز مزايا املكتبة الرقمية وعرضااملرقمنة و

التقنية  يف األخري أبرز معوقات إدخالمية جلامعة األمري عبد القادر، واملكتبة الرق للمكتبة
للمكتبة نا هذه الدراسة خاصة بالنسبة تقد ساعدو .تطويرها سبلالرقمية للمكتبات و

 اجدا باعتباره بشكل خمتصرلو الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة بصفة مباشرة و
  . لدراستنا امليدايناجلانب 

                                                 
من : مير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينةأحمد عروة لجامعة األ.د.مكتبة . عكنوش، نبيل، مراد 5

بين الواقع  ةالملتقي الوطني حول البرمجيات الوثائقية في المكتبات الجامعي. األتمتة إلى المكتبة الرقمية
  .2006فيفري، بسكرة  14/15 يومياألفاق، و
  
  
  



  

  

  
  

א.7 د א ط و מ :ط

:א.1.7

ها تتخرج خمتلف اإلطارات مـن مهندسـني   تعد اجلامعة القطب الرئيسي لألمة فمن     
وتقنني وأساتذة يف شىت امليادين، كما تعد اجلامعة مركزا للعلم والتكنولوجيا والبحـوث  

فهي ختطط وترسم اإلستراتيجيات واألنظمة والربامج الناجحـة  . والتجارب والتطبيقات
اجية أو تنظيميـة  والالزمة لتنمية خمتلف املؤسسات والشركات سواء كانت تعليمية أو إنت

أو اقتصادية أو خدماتية وتزودها باإلطارات والتقنني لتطبيـق الـربامج واإلسـتراجتيات    
  .الناجحة

 اجلامعة معهد للدراسات" بأا  1974 1973طبعة  –لقد عرفتها املوسوعة الربيطانية       
ني الدراسات درسة اخلرجم، ومدراس للمهنينيالعليا يتألف من كليات اآلداب والعلوم، و

  .6"هذا املعهد ميتلك حق منح الدرجات العلمية يف ميادين الدراسة املختلفة العليا و

مؤسسة تعليميـة يلتحـق   " يف حني عرفت املوسوعة العربية العاملية اجلامعة على أا      
الطالب بعد إكمال دراستهم باملدرسة الثانوية، واجلامعة أعلى مؤسسة معروفة يف التعليم 

الكلية، املعهد، : لعايل، وتطلق أمساء أخرى على اجلامعة وبعض املؤسسات التابعة هلا مثلا
األكادميية، جممع الكليات التقنية، املدرسة العليا، وهذه األمساء تسبب اختالطا يف الفهم، 
ألا حتمل معاين خمتلفة من بلد ألخر، فعلى الرغم من أن كلمة كلية تستخدم لتدل على 

                                                 
 . 26ص. 2001دار الفكر، : عمان. الجامعة و البحث العلمي. عريفج ، سامي سلطي 6



تعليم العايل، جند أن دوال تتبع التقاليد الربيطانية أو األسبانية، تستخدم كلمة كلية معهد لل
لإلشارة إىل مدرسة ثانوية خاصة، وباملثل فإن األكادميية رمبا تدل على معهد عال للتعليم 

   7".أو مدرسة

  

  

א.2.7 :א

 جماالت احلياة املختلفة مبا مع شروق األلفية الثالثة زاد االهتمام بالبحث العلمي يف     
وقد أصبحت الدول واملؤسسات العامة والكثري . فيها جماالت املعرفة االجتماعية واإلدارية

من املنِشآت واملؤسسات تويل البحث العلمي االهتمام والرعاية وختصص مبلغ ضخمة 
ؤسسات جتنيها هلذه الغاية، وقد جاء ذلك االهتمام نتيجة الثمار امللموسة اليت أصبحت امل

  .من وراء نتائج البحث العلمي املبين على أسس وإجراءات علمية مدروسة

اليت قد تعين عنـد   "البحث "والبحث العلمي مفهوم يتكون من كلمتني األوىل هي     
البعض التحري أو التقصي وعند البعض األخر السؤال أو االستفسـار عـن الشـيء او    

نسبة إىل العلم الـذي  "العلمي"أما الكلمة الثانية فهي  موضوع ما له أمهية معينة لديهم،
يعين لألفراد وببساطة شديدة املعرفة املوثوقة الشاملة حول موضوع حمدد من خالل حتديد 
واضح ملختلف أبعادها أو أركاا اليت تكون حقيقتها املدركة من قبل اجلهات او األطراف 

  8.ذات العالقة ا

                                                 
مؤسسـة أعمـال    :الريـاض . 2ط.مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سـعود . الموسوعة العربية العالمية 7

 .146.ص. 8ج .1999الموسوعة، 

دار وائل : عمان. القواعد والمداخل والتطبيقـات : منهجية البحث العلمي. عبيدات، محمد، أبو نصار،محمد 8
  .4.ص. 1999.للطباعة والنشر



أن تسأل عن شيء معني وتفتش وتستخرب عن هذا الشيء ولكننا البحث لغة معناه       
والعملية تعـين أن  . اصطالحا ال نستخدم هذه الكلمة إال وحنن نقصد العملية يف البحث

يكون حبثنا متفقا مع قواعد العلم ومبادئه ومعتمدا عليها حىت نتقن ونفقه وخنـرب ميـدان   
بحث العلمي تعكس منطلقات فكريـة  وتوجد تعريفات عدة لل. املعرفة الذي نبحث فيه

   .  خمتلفة ةوتارخيي

إىل البحث بصفة عامة بأنه عمليـة تقصـي أو    WEBSTER يشري قاموس"حيث
اختبار احلقائق اختبارا دقيقا كما أنه يتضمن طريقة أو منهج معني لفحص الوقائع وهـو  

ق نتائج البحث العلمي يقوم على جمموعة من املعايري واملقاييس تسهم يف منو املعرفة وتتحق
عندما يتم إخضاع احلقائق للتحليل واملنظور والتجربة واإلحصاء األمر الذي يساعد على 

9."منو املعرفة العلمية بأشكاهلا وخاصة النظرية 

البحث العلمي هو الوسيلة املستخدمة للوصول إىل حقائق األشياء ومعرفـة كـل    "
ك أن هدف العلم هو البحـث عـن احلقـائق    ذل.تربط بينها  الصالت والعالقات اليت

  .10"،والبحث هو السعي لإلجابة عن التساؤالت وحل املشاكل 

وميثل البحث العلمي ركنا أساسيا يف الوظيفة العلمية للجامعة لكونه يسهم يف رفـد  
حركة اتمع باجلديد املتطور ويعينها على جتاوز املعوقات اليت تعترضها ،إضافة إىل أنـه  

لذا تقوم اجلامعات .الفعالة يف تطور معارف أعضاء اهليئة التدريسية وخربم العلمية األداة 
بوضع خطط علمية للبحث العلمي يف ضوء إمكانياا وانسجاما مـع خطـط التنميـة    

11.الوطنية

                                                 
9 Websitrs. New collegial dictionary. Merriam Webster, INC.N.Y.1988. p.1059.  

ـ  : القـاهرة . أساليب إعداد وتوثيق البحوث العلمية. محمد محمد  ،الهادي  10  .1995 ،ةالمكتبـة األكاديمي
  .29.ص

بيـة،   مجلة إتحاد الجامعات العر. نظرة مستقبلية: التعليم العالي في الوطن العربي . ، داخل حسين جريو 11
  .152 – 145.ص. 23.، ع1988جانفي 



ن.3.7 و  :א

 من الدعائم الصلبة واألساسية للقيام بأية مهنة، فهو الذي يعد الفـرد  يعد التكوين       
  .بالقدرات واملهارات الالزمة ألداء العمل

لغـة يعـين   "  Formation"وكلمة التكوين هلا دالالت ومعاين شىت والتكوين           
 Mialaretوميالريـه    Foulkieالتشكيل وحسب جمموعة من القواميس منها فولكيـه  

مهـا  و"  Forma" أو كلمـة   ةالالتيني"  Formare"مشتق من كلمة Légendreلوجندر
    12.يعنيان بصفة عامة إعطاء شكل معني لشخص أو شيء ما

والتكوين بصفة عامة يقصد به إحداث سلسلة مستمرة وفق منهج معني من أجـل         
تغيري احلالة القائمة إىل حالة متوقعة مسبقا، فالتكوين يؤدي إىل إكتساب الفـرد أمناطـا   

  .معنوية أو أشكاال أدائية وظيفية

هو فعل التكوين أو التكـوين والتعلـيم والتربيـة، ويعـرف بارزشـيت       التكوين      
G.Barzaccgetti      وبوتر فينظران إىل التكوين على أنـه جممـل املعـارف والقـدرات

والسلوكات حبيث تكون هذه الكفاءات مؤهلة للعمل الناجح وقابلة للتوظيف الفوري يف 
  13.إطار مهين

غوجي يكتسب وليس جمرد تسجيل للمعلومات أو وهناك من يعترب التكوين فعل بيدا     
جمرد تلقني عادات معينة يف إطار معني، فمن خالل التكوين يتم امتالك مهارات وكفاءات 

  .ثن إمكانية إستثمارها الحقا 

                                                 
التكوين في علم المكتبات بين احتياجات المجتمع األكـاديمي وتكنولوجيـا   . ، مسعودي وسيلةزايدي غنية 12

. 2000.قسـنطينة .معهد علم المكتبات. مذكرة ليسانس .دراسة ميدانية بجامعة منتوري قسنطينة.المعلومات

  .15.ص

ل التكوين وعالقتها باتجاهات طلبة المدرسة العليا لألساتذة نحو مهنة عوام. مصمودي، زين الدين 13

  .15.ص. 1998قسنطينة، . معهد علم النفس وعلوم التربية. دكتوراه دولة. التدريس من خالل دراسة تتبعية



والتكوين الذي نقصده يف حبثنا هذا هو ذلك الذي خيص كيفيات حصـول الفـرد        
لف املهارات والتقنيات الالزمة واليت متكنه من مقاربة املستفيد من املكتبة الرقمية على خمت

األنظمة اآللية الناشئة على مستوى جامعاتنا اجلزائرية وكيفية التعامل معها بغية احلصـول  
  .على املعلومات املطلوبة

:א.4.7

هي عبارة على تقنية حديثة ملعاجلة املعلومات، حيث يتم حتويل البيانات إىل         
رات رقمية عن طريق استقطاا من طرف جهاز حمول الذي يصل على ترمجتها إىل إشا

  14".بصورة دقيقة و) 01( ية، عن طريق النظام الثنائي بيانات رقم

א.5.7 :א

هي مكتبة ا جمموعة البأس ا  "بأا   ODLISعرفها معجم  أودليس اإللكتروين 
 ايف مقابل كل من املواد املطبوعة ورقيا أو فيلمي( وء آليا من املصادر املتاحة يف شكل مقر

Microforme15"يتم الوصول إليها عرب احلاسبات، و.

هي تلك املكتبة اليت تقتين مصادر معلومات رقمية، سواء املنتجة أصال يف شـكل   "
رافيا جتري عمليات ضبطها بيبليوغو). املرقمنة(إىل الشكل الرقمي  رقمي أو اليت مت حتويلها

الوصول إليها عن طريق شبكة حاسبات سواء كانت / يتاح الولوجنظام آيل، وبإستخدام 
.16"حملية أو موسعة أو عرب شبكة األنترنيت 

  
  
  

                                                 
14  Andréas, voss. dictionnaire de l’informatique et de l’Internet 1999. paris: Aubin         

      Imprimer,1992.p.378. 
15

 Joan M, Reitz.ODLIS : On Line Dictionary For Library And Information 

Science. [28/10/2007]. Available at: 

 http://lu.com/odlis/odlis-d.cfm 
ـ  :اإلسـكندرية .المعلوماتبحوث ودراسات في المكتبات و .محمد فتحي ،يالهاد عبد 16 ميـة،  العل ةدار الثقاف

  .60ص. 2003



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

ل אא

                                



  :د   

ن يادة يف ركب البلدامن املتعارف عليه أن كل شعوب املعمورة تسعى الحتالل الر 
زاد هذا اهلوس حنو الزعامة مع دخولنا األلفية الثالثة، أخذا يف احلسبان أن املتطورة، و

التقدم هو رأس املال، إذ أنه طاقة التنمية اليت ال بديل عنها، فقد يعين العملة النقدية، كما 
ة ات التكنولوجية احلاصليعين الطاقة البشرية املؤهلة اليت يكون مبقدورها مواجهة التغيري

أوىل هذه البنوك اجلامعة تنمية رأس املال هذا يف بنوك، و مادام كذلك البد منيوميا، و
  .عصبا  حيويا هلاذ من البحث العلمي عمودا فقريا واليت تتخ

:א.1

א.1.1 :وמ

و.1 .1 .1 :א

 "اجلامعة "الكلمة العربية  تعتربأي التقارب والتواصل، و "التجمع"امعة تعين كلمة ج     
 التجمـع  "و "التجميع  "لوهلا، تعين أيضا مد يف ترمجة دقيقة للكلمة اإلجنليزية املرادفة هلا

".17   

هي مدرسة كربى جتمـع مـدارس أو   "أن اجلامعة  "معجم منت اللغة"وقد جاء يف 
ـ   , فروع لعلوم شىت دها خيتص الطالب مبا شاء من العلم فيلحق بفرعه فيهـا ولـيس بع

  18."مدرسة

فاجلامعة قبل كل شيء مدرسة كربى تدرس شىت أنواع العلوم، سـواء النظريـة او   
  . التطبيقية

ط.1.1.2 א :א
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يرى أخصائيو التنظيم التربوي، أنه ال ميكن ضبط تعريف واحد، أو حتديد شخصـي  
ـ أو عاملي موحد ملفهوم اجلامعة، ذلك أن املفا مـن  احثني، وهيم تعددت حسب آراء الب
أهـدافها  اصة آخذين يف احلسبان مكوناا ووجهات نظر خمتلفة كل واحد من زاويته اخل

ـ . ووظائفها يف ضبط التعريف ووضع اإلطار املفاهيمي املناسب  دإذ يرى حممد العريب ول
حوله النشاط الثقـايف يف اآلداب  احملور الذي يدور اسي للخربة واملصدر األس"خليفة بأا

أدواته، فإن املهمة األوىل للجامعة ينبغي ون، فمهما كانت أساليب التكوين والفنو والعلوم
  19"التطبيقية اإلنسانية يف جمالا النظرية و أن تكون دائما التوصيل اخلالق للمعرفة

ت ذات طبيعة ملموسة أو حمسوسة، فاجلامعة هنا ناقل للمعرفة اإلنسانية سواء كان     
الفنون مبختلف التقنيات لبث اخلربة يف اآلداب والعلوم وملنبع األول اوهي النواة األوىل و

م املتنوعة املتوفرة، كما أن اجلامعة تعترب نسقا خاصا بعدة أشخاص جتمعهم وظائفه
اثنتان أو تلك املنظمة للفنون احلرة و ": هذا ما يعرب عنه التعريف التايلوخربام املختلفة و

تقدم برناجما للدراسات العليا تكون قادرة على منح املهنية، و ن املدارس أو الكلياتأكثر م
   20"الدرجات العلمية يف خمتلف جماالت الدراسة 

مؤسسة تعليمية حتتوي على كليات لدراسة اآلداب والعلوم "منهم من يعرفها على أاو   
التعريف عن كونه هذا وكما يظهر ال يزيد  ."ومدارس أو كليات للدراسات املهنية

فيعطي أمثلة على أنواع املؤسسات التعليمية اليت تندرج ضمن , اريف السابقةتفصيال للتع
   .اجلامعة من كليات لدراسات اآلداب والدراسات املهنية والعلوم

مؤسسة أوجدها أناس لتحقيق أهداف ملموسة ومتعلقة "ومنهم من يعرفها على أا    
التعريف ميكن أن نستنتج تلك اإلشارة من خالل هذا  21"باتمع الذي ينتمون إليه
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واملتعلقة , الصرحية إىل الشخصية االعتبارية للجامعة اليت ختوهلا حق حتقيق أهداف الناس
  .باتمع الذي ينتمون إليه

معهد منظم  ":أا New Webster,s Internationals Dictionaryيف حني عرفها      
الية، وله احلق يف منح الدرجات العلمية يف دوائر للتعليم والدراسة يف فروع املعرفة الع

  .22"اخل ...الطب واآلداب نون، معرفية حمددة، كالقا

א.1.2 :طو

كأي مؤسسة أخرى مرت اجلامعة منذ نشأا بعدة تغريات تبلورت خالهلا من        
فعالة  كوادرذات فروع شىت باختصاصات متنوعة وصورة مدرسة بسيطة إىل أكادميية 
  .قادرة على تلبية طلبات سوق العمل

قد خيتلف البعض حول نشأة اجلامعة فيقول أن جذورها ضاربة يف أعماق التاريخ إىل       
يتها كانت مع أفالطون البعض اآلخر يري أن بدالبابلية والصينية واملصرية، واحلضارة ا

دارس على إيصال أبيقور، حيث عملت هذه امل حىتوأرسطو، وكذا زينون الرواقي و
الذي   Wolden املؤرخ األمريكي ولدن: األفكار، وهذا ما يؤكده بعض املؤرخني مثل

كما أن التتبع التارخيي للجامعة يقودنا  23."جامعات اليونان القدمية"أخرج كتابا بعنوان 
 "بيت احلكمة  "إىل عصور التطور اإلسالمي، أين بلغ أوج العطاء، حيث كانت مدرسة 

يني كان أوهلا جامع القروواألزهر الشريف يف مصر وكذا القريوان وتونس راق ويف الع
ر األزه "ي جامع كر أول جامعة يف الشرق هاجلدير بالذ، وم 875بفأس باملغرب يف عام 

اولت تن، وم1961 يطلق عليه اسم جامعة إال عام م ومل970الذي أنشئ عام  "الشريف 
لك، وصوال إىل الفلسفة الفمن الرياضيات و بالبحث شىت أصناف املعارف والعلوم

، اكان هلا شرف بناء حضارة معرفية فيما بعد، حضارة ما وراء البحار يف أوروبوالطب، و
حيث اختذت خمطوطات ابن رشد وابن اهليثم وابن سينا وابن خلدون وغريهم راجع لبداية 
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فاجلامعة اإلسالمية اليت  التايلاجد أوىل أصناف املدارس، وباختذ العرب من املسالنهضة و
تعدت ذلك إىل علوم الدنيا، كما انتشرت الناس بدينهم حالله وحرامه، و تولت تعريف
حتولت إىل أكادمييات، مع توسع الفتوحات اإلسالمية، وسرعان ما اتسعت و هذه املدارس

ألقت العلم، حيث احتوت على مكتبات و دورو "بيت احلكمة  "لى سبيل املثال منها ع
علمية، منها تعدت ذلك إىل منح الدرجات الاضرات، كما يف جامعتنا اليوم، وا احمل

اخل ...اإلجنازات العلمية واملالبس اجلامعية، وألقاب األستاذة كاإلمام والفقيه واحملدث 
  24.وكل لقب من هذه األلقاب يدل على مستوى علمي معني

رس الغرب، ار بلقب جامعة قبل مدهذا ما يدل على سبق املدارس اإلسالمية للظفو      
ين إىل مدارس العامة يف تكتالت ة الوافدنت منها اجلامعات بفعل تكتل الطلباليت تكو

منه تكونت لديهم ا محاية الطلبة يف أرض الغربة، وقوميات صغرية، أي رابطات هدفهو
طانيا معة أكسفود بربيجام، و1119ة بولونيا بإيطاليا سنة حيث تأسست جامع "اجلامعة 

   25."م 1257السربون بباريس عام م و1227سنة 
حيث كانت ذات طابع ديين مث سارعت إىل التخلي من هذا الطابع بعد إدراكها       

فة كالفلسفة والقانون البحث العلمي، مث بدأت تتخصص يف فروع املعر ىبتأثريه عل
لبحث العلمي هبت نفسها لجامعات و م19اخل، إىل أن أصبحت خالل القرن ...والطب

ات علمية ثقافية، فزودت باريس، حيث أنتجت دوريجامعة برلني و: مبفهومها الواسع مثل
مبعاهد مراكز حبوث إىل أن أصبحت اليوم تدرس أفاق املستقبل، كما درست مبطابع و

ة الشعبية إىل اجلامعة الشاملة وكذا الليلية تشعبت أنواعها من اجلامعار املاضي وأغو
يف حني تقهقرت جامعات العرب . تغريها من اجلامعاواالفتراضية و والتكنولوجية

  .تراجعت عن أداء دورها املطلوب يوما بعد يومو
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:א.1.3

كما أا متثل معيار , ومركز التفكري يف حاضرها ومستقبلها, عقل األمة متثل اجلامعة      
وذلك ملا , نيع لتراثها احلضاري واإلنساينواحلصن امل, جمد األمة ودليل شخصيتها الثقافية

يتوافر لديها من إطارات مؤهلة تأهيال عاليا قادر على التعامل مع كل املشاكل والتحديات 
  .اليت متر ا اتمعات املعاصرة

تعترب املصدر األساسي للخربة واحملور الذي يدور حوله النشاط الثقايف يف " كما      
فإن املهمة األوىل , فمهما كانت أساليب التكوين وأدواته. وناآلداب والعلوم والفن

للجامعة ينبغي أن تكون دائما هي التوصيل اخلالق للمعرفة اإلنسانية يف جماالا النظرية 
ويئة الظروف املوضوعية لتنمية اخلربة الوطنية اليت ال ميكن أن حيقق اتمع  26."والتطبيقية

   .امليادين األخرى بدوا أية تنمية حقيقية يف
حيث متثل العمود الفقري أو القاعدة , وعليه فان اجلامعة تكتسي أمهية بالغة        

بتكوين اإلطارات  "خاصة فيما يتصل, األساسية اليت يقوم عليها اتمع يف شىت امليادين
جات واملؤهلة لتوظيف املعرفة خلدمة االحتيا, املتوسطة وذات املهارات العلمية العليا

فهي أكثر من , االجتماعية والضرورية إلحداث التقدم العلمي واالقتصادي واالجتماعي
بل هي املفتاح الرئيسي الختاذ وتنفيذ العمليات الضرورية , جمرد فضاء للتعليم والتعلم
  27."ملواجهة حتديات اليوم والغد

  
א.1.4 :و

ملتقدم والنامي أساسا من أسس تطوير وخدمة تعترب اجلامعات يف خمتلف دول العامل ا     
فهي من ناحية تقوم بإعداد القـوى البشـرية   , اتمع على قواعد ومعايري علمية سليمة

ومن ناحية أخرى تساهم يف , للعمل يف شىت قطاعات اتمع ةاملؤهلة تأهيال عاليا والالزم
من معاقل توجيه النقد البناء  باإلضافة إىل أا معقل, وضع خطط التنمية للنهوض باتمع
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إىل جانب هذا وذلك فهي السبيل إىل نشـر املعرفـة   , ملا حيدث يف اتمع من ممارسات
  :28وبوجه عام تقوم اجلامعة بوظائفها املختلفة يف حماور ثالثة هي .وتنميتها وتوظيفها

  .نشر املعرفة 
 .إنتاج املعرفة وتنميتها 

 .اتوظيف املعرفة وتطبيقه 

والثانية من خالل , كانت الوظيفة األوىل تتحقق عن طريق التدريس والتدريب وإذا     
فان الثالثة تتحقق من خالل , البحث العلمي يف جماالت العلوم التطبيقية واإلنسانية املتنوعة

خدمة اتمع يف إجياد بدائل وحلول موضوعية لبعض القضايا البيئية واإلنسانية والفكريـة  
وحتت ظروف خاصة ومتغريات , ي جمتمع يف فترة ما من فتراته التارخييةاليت يتعرض هلا أ

ومن مثة جند أن هذه الوظائف تكاملية متصلة وعلـى درجـات    .متفاوتة احلدة والتكرار
, وأساس يف بنايتـها , وكل وظيفة جزء ال يتجزأ من الوظيفة األخرى, متناسبة من األمهية

  .فالعالقة بينهم عالقة تأثري متبادل
فنجد أن التدريس دون إجراء حبوث ميدانية وجتريبية يعترب جتميـدا لعضـو هيئـة          

واالستمرار يف البحث العلمي ال يـتم إال مـن   , فال جديد وال حداثة يف عمله, التدريس
دون اإلحسـاس  , ووضعه يف إطاره التربوي الفكري اتمعي, خالل االطالع والتحديث

  29.ع لطاقات اجلامعة البشرية واملادية والعلميةبقضايا ومشكالت اتمع وضيا
أن الوظيفة األساسية للجامعة هي احملافظـة علـى   , Huschis 1967ويرى هتشز   

ينبغي أن يكـون  ": فيقول, املعرفة اليت تتطلب لذاا دون ما نظر لغايات عملية أو نفعية
سـبت أبعادهـا   تلك الكتـب الـيت اكت  , التعليم اجلامعي معتمدا على الكتب العظيمة

وهو بذلك يؤثر على طلـب   "الكالسيكية عرب العصور وأصبحت مناسبة جلميع العصور
   .املعرفة والبحث عن اجلديد
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أن على اجلامعة أن تضطلع بأمرين خمـتلفني،   ":، فيقولVeblen 1968أما فبلن 
صده ويهدف التدريس الذي يق, "وإن كانا مرتبطني، مها البحث العلمي والتدريس للطلبة

وهو بذلك جيعـل  , إىل إعداد أجيال جديدة من الباحثني والعلماء حتقيقا ملزيد من املعرفة
البحث الوظيفة األساسية للجامعة وقد استبعد وظيفة التدريس من اجلامعة وجعلها الحقة 

  . على البحث يف األمهية
. لنمن فكرة اجلامعة عند فب, Flexner 1968فلكسنر  وتقترب فكرة اجلامعة لدى

ويرى أن علـى  , "ينبغي أن تعىن اجلامعة احلديثة بتقدمي املعرفة وتدريب الباحثني": فقال
وتدريب , أعضاء هيئة التدريس أن يعنوا باحملافظة على املعرفة والفكر والبحث عن احلقيقة

أن على اجلامعة أن  رفلكسنلذلك فقد اعتقد , الطلبة على االضطالع بأداء هذه الوظائف
  .بحثتعين بال

أن وظائف اجلامعة تتعلق باحملافظة على احلقيقـة وخلـق    ", Kerr 1966ويرى 
. "املعرفة اجلديدة وترقية اخلدمة بالقدر اليت تستطيع احلقيقة واملعرفة أن تؤدياه لإلنسـان 

جتمع ما بني جامعة التدريس اليت نادى ا هيتشز  Kerrوبذلك جند أن فكرة اجلامعة عند 
جيب أن  ": ويذهب إىل أكثر من ذلك فيقول, رفبلن وفلكسن أرادها وجامعة البحث اليت

  30."متتد لتشمل وظيفة اخلدمة العامة
إن أهم وظائف التعليم اجلامعي يف تعليم املستقبل ليس جمرد تقـدمي املعلومـات   

وإمنا يأيت يف املقام األول واألهم تكوين ذهنية عملية مرنـة  , واملفاهيم واحلقائق والقواعد
مـن خـالل   , رة على مجع املعلومات من مصادرها املختلفة وعلى إعمال العقل فيهاقاد

واملقارنة والتركيب والتصـميم وحـل املشـكالت    , عمليات التحليل والتصنيف والنقد
  .واملتناقضات وتصور البدائل والتنظيم اجلديد املبدع

  

و.1.5 و א  :دא
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א.1.5.1 :دא

دمة باالهتمام البالغ يف ترقية وخدمة اتمع لقد حظيت اجلامعات يف دول العامل املتق      
من خالل إجنازات هذه  تقدمي العلموالسمو به حضاريا وترقيته أخالقيا وفكريا، و

فة إىل تزويد البالد باملختصني والفنيني اإلنسانية إضاية وتنمية القيم الفكراجلامعات و
يعة القيم الرفوطرق البحث املتقدمة، و إعداد اإلنسان املزود بأصول املعرفةوواخلرباء 

امعة تعترب أساسا من أسس تطوير منه فاجلو.                      للمسامهة يف بناء اتمع
صحيحة ومقننة، كما تساهم يف وضع معايري علمية بطريقة وخدمة اتمع على قواعد و

ر معقل من معاقل كذا دف إىل القيام بدوو. تلف القطاعاتاخلطط وهيكلة وتسيري خم
حتليل هذه املعارف مما يكسب اخلربة، كما دف اجلامعة إىل النقد البناء، ومنه تقومي و
  :31حتقيق بعض األهداف منها

ية يف شىت ااالت ساب األفراد املهارات من خالل تنمية اإلطارات القيادإك 
م اليت تؤهله ،العقليةنيات والقدرات الفكرية واإلمكا تنميةوالتخصصات، و

 .التجديد يف اتمعلقيادة حركة التنوير والفكر والثقافة و

سواء كانوا  ،الرفيع يف املهن املختلفةخمتصني من ذوي املستوى العايل و تأهيل 
ي من شأنه حتريك طاقات اتمع يف قطاع اإلنتاج أو اخلدمات، األمر الذ

 .التقدم للمجتمعمبا يكفل حتقيق الرقي و اههتوجيودفعها بل و

عات لقيام مبختلف أنواع البحوث، يف شىت القطازيادة جمال البحث العلمي وا 
كذا حل ما يعترضه من مشاكل على دف تلبية حاجيات اتمع ومتطلباته، و

 .أسس علمية سليمة

شخصيته فرد مما يؤدي إىل تكامل الثقايف للالسعي لتحقيق البحث العلمي و 
ميكنه عله قادرا على التوافق مع ذلك ومع اتمع، ومنو وعيه، األمر الذي جيو

 . من اإلسهام اجيابيا يف البناء احلضري
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قى املستويات، ومصدرا يف أرجلامعات معقال للفكر اإلنساين، وهكذا تعترب او     
كذا هليئات العلمية ولالستثمار والتنمية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية األخرى، وا

  .الوطنية و ترسيخها داخل اتمعاتعاة اجلوانب الدينية واخللقية ومرا

א.2.4.2 دא ق :و

ذلك من بوظائفها، وحتقيق أهدافها، وملا كان من الضروري على أي جامعة أن تقوم       
ف، وهي مقومات متكاملة  تتحكم يف حتقيق هذه األهدااليت تخالل مجلة من املداخال

مترابطة، ال ميكن اإلخالل بأي عنصر من عناصرها، فإن كان الطالب أهم هذه و
ذا فإن اجلامعة حتتاج لنوعية متميزة من أعضاء فإن األساتذة أهم مقوماا، و تاملداخال

اتذة امعة بأساتذا، ال مببانيها، واجلامعة بفكر هؤالء األساجل "هيئة التدريس، ذلك ألن 
  32."وعملهم وخربم وحبوثهم قبل كل شيء

س.1.5.2.1 د :א

لقد كانت النظرة دوما إىل مؤسسات التعليم العايل على مر العصور أـا مراكـز         
وقد اختلفت وتباينت تلك املؤسسـات يف العصـور   , جتديد فكرهو تطوير ثقافة اتمع

  33.ن دور املعلم يف تلك املؤسسات خيتلف من عصر إىل عصرومن مثة كا, املاضية املختلفة
, ويعد عضو هيئة التدريس العماد الرئيسي الذي تقوم عليه العملية التعليمية باجلامعة       

ويتوقف على تكوينه وجهده ونشاطه وجناح العملية التعليمية يف حتقيق أهداف اجلامعـة  
ي يوصل املعرفة إىل طالبه ويقوم بتصـميم  وتكوين فكر الشباب القادر الكفء؛ فهو الذ
وإعـداد  , كما يقوم بـإجراء البحـوث  , املناهج اليت تناسبهم وتساعد يف بنائهم العلمي

إىل تصـميمه   ةباإلضـاف , ومن هنا يساعد على تنمية املعرفـة . الوسائل املناسبة لتقتنيها
يئـات اخلارجيـة   وهو أساس االتصال بـني اهل , وختطيطه وتنفيذه لربامج خدمة اتمع

  .بنشاطاته واستشاراته
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, البحوثعلى الرسائل العلمية و ويقع على عاتق عضو هيئة التدريس عبء اإلشراف     
مث تويل مهمة اإلعداد الثقايف املهين ملهنـة معينـة   , حبيث يقوم بتوجيه الطالب وإرشادهم

ه مث يقوم بالعمليـة  ويقترح برامج هذا اإلعداد ويعده ويقدم, حسب الكلية اليت يعمل ا
  .النهائية لتقومي الطالب

حبيث يلزمه ذلـك أن يكـون   , ويعترب األستاذ اجلامعي مصدرا رئيسيا ملعرفة طالبه      
متعمقا يف مادة ختصصه ومتجددا ومالحقا لكل جديد يف جمال العلـم واملعرفـة سـواء    

ة اليت تضـفي لشخصـيته   باألمور املتعلقة مبادة ختصصه األكادميي أو بعض الثقافات العام
, فضال عن التزامه األخالقي بآداب املهنة العامة, مسات متيزه عن باقي أفراد املهن األخرى

مع قدرته على توصيل املعلومات لطالبه يف صورة متفاعلة بناءة ناجتة عن إملامـه الكـايف   
  .بتخصصه ومسات املرحلة العمرية اليت يتعامل معها

حترام عضو هيئة التدريس ألفكار وآراء وجهود طالبه يف جمال يضاف إىل ما سبق ا      
وأي من املناقشات احلرة اليت تتم بينهما سواء داخل اتمع الطاليب إذا , مادته التخصصية

أو من خالل الندوات واللقاءات الثقافية اليت تتم ضمن خطـة مـا   , كان يرأس إحدامها
  34.ولكنه يف إطار مومسها الثقايف الطاليب

א.1.5.2.2 د א א وא :א

وحىت اآلن , تعترب املناهج واملقررات الدراسية من أهم املقومات لتحقيق أهداف اجلامعة    
, وحنن على عتبة األلفية الثالثة مازالت املناهج حتتوي على مقررات دراسية تقليدية رتيبة

مع ضعف االرتباط بني املناهج , صدارةحتتل فيها الدراسات النظرية واإلنسانية مركز ال
إىل ضعف العناية واالهتمام بالدراسات  ةباإلضاف, الدراسية يف اجلامعات ومتطلبات التنمية

كما أن هناك بعض األمور اليت تتعلق  .التطبيقية مع عدم خضوع املناهج لتقومي مستمر
  :باملناهج واملقررات الدراسية نسردها يف النقاط اآلتية
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األستاذ اجلامعي هو الذي يقوم يف أغلب األحيان بوضع الربامج مازال  
مما جيعل لتلك العملية مسؤولية تتعلق بقدراته , التدريسية وبنائها وتطويرها

البحثية والعلمية ومهاراته يف التجديد واالستحداث واالطالع على ما هو 
وتدريب وأي قصور ينسب إىل هذه املناهج هنا هو القصور يف إعداد . جديد

 .األستاذ اجلامعي

اتمع وتصبح بذلك غريبة عن , مازالت املناهج مستوردة من الدول الغربية 
وقاصرة عن تلبية متطلبات واحتياجات الطالب بعيدة عن حاجاته وخصائصه 

 .وخصائصهم العقلية واالجتماعية والفكرية

قي ويتضح ذلك فقدان التوازن بني املناهج الدراسية يف اال النظري والتطبي 
, من كم الدراسات النظرية املعرفية واإلنسانية مقارنة مع الدراسات التطبيقية

ومن أعداد الطالب امللتحقني بالكليات النظرية واليت قد يصل يف الدفعة 
مقارنة بعدة مئات من الطالب امللتحقني بالكليات , الواحدة إىل بضعة آالف

 .العلمية

املوسوعات العلمية أو إلزام ترمجة من املراجع األجنبية وى الاالعتماد املتزايد عل  
مما يولد يف نفوس الطالب مواقف سلبية قد , الطالب بدراستهم باللغة األجنبية

 .تتسم بالتبعية والشعور بالعجز واالغتراب وبالتبعية الفكرية

س.1.5.2.3 د א ق :ط

تنا تعتمد على احملاضرة والتلقني، واليت إن طرق التدريس املستخدمة حاليا يف جامعا      
وقـد  , ية يف التعلم والتعليمتعترب قاصرة ومتخلفة عن البحث والتطبيق واملوضوعية العلم

كما , استخدامها شائعا خاصة يف غالبية الكليات النظرية لسهولتها ورخص تكلفتها يبدو
  .ريس يف معظم الكليات اجلامعيةأا الطريقة الوحيدة اليت ألفها الكثري من أعضاء هيئة التد

وتزداد عيوب الطرائق املستخدمة حاليا يف اجلامعات باعتماد األستاذ اجلامعي على   
مذكرات، أو كتاب واحد يستقي منه الطالب معلوماته كافة عن مادة التخصـص، ممـا   

مع تركيزه الشديد على األسلوب الواحـد  , يصيب الطالب بالقولبة يف إطار كتاب واحد



مما , مما يعوقه عن تنمية مداركه الشخصية وقدراته املتنوعة يف البحث واالطالع,  املعرفةيف
ينعكس سلبا عن سلوكاته وتكوين شخصيته النهائية؛ األمر الذي يتطلب تطويرا جوهريا 
يف طرق التدريس للتنوع بني اإللقاء واملناقشة واحلوار وإثارة القضايا املتنوعة والعامـة يف  

مع إحداث توظيف للمعلومات وتنوع التكليفات املطلوبة أدائها من الطالب بني , اتمع
إعداد التقارير، مجع املادة العلمية، عمل األحباث، املشاركة يف التدريس، مع تنوع الوسائل 

   35.إلحداث مواقف مثرية تعليمياوالتكنولوجية التعليمية املرئية واملسموعة 
ديثة تعتمد على حلقات املناقشة وتبادل الرأي والتأثري من وهناك طريقة تدريس ح       

خالل العمل اجلماعي، ويلزم لنجاح هذه الطريقة البدء بتحديد موضـوعات املناقشـة   
كل طالب يف املناقشة، األمـر الـذي يقتضـي مجـع      توالتخطيط هلا، والعناية باجيابيا

ناقشة روح اجلماعة حبيـث ال  شريطة أن تسود امل, املعلومات بواسطة الطالب قبل النقاش
  . يسيطر رأي واحد أو فرد واحد فيمنع تبادل الفكر والرأي

ليجمع البيانـات  , وهناك الدراسة احلقلية اليت خيرج فيها الطالب إىل موقع الدراسة       
عنها، ويتدرب على العمليات املتصلة مبهمته يف املستقبل، والبيئة يف هذه احلالة هي معمل 

، وميكن تدريب الطالب يف كل ما سبق على طرق يف كتابة األحباث واملقـاالت  الدراسة
من خالل حبثهم ملوضوع حمدد أو حل ملشكلة ما، والطـالب هنـا جيمعـون    , القصرية

املعلومات وحيللون ويناقشون يف جمموعات متعاونة فيما بينها، متنافسة مع غريهـا مـن   
ميارسوا احلياة العلمية من خـالل منـاهج    اموعات الصغرية، وكل ذلك يساعدهم بأن

  36.اجلامعة

ط.1.5.2.4 :א

هذا االنتقاء يشري إىل التمييـز للعناصـر   عة هي الفئة املثقفة املنتقاة، وإن طالب اجلام     
ما نلمسه يف جامعتنا يئة التدريس أو الطالب أنفسهم، املختارة، سواء كانت من أعضاء ه
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التذكر والفكر، وحىت احلفظ وال يتعـدى ذلـك إىل   د مستوى هو أن الطالب يقف عن
إذن فالطالب حباجة إىل التدريب والتكوين يف جمال االنتقـاء  . التأويل أو التقوميالتحليل و

هو بذلك يكـون مبقـدوره   ل اهليكل املعريف إىل عناصره،  وحتليوالبحث عن املعلومة، و
والتخطـيط ووضـع   هـم األهـداف   احلكم على قيمة مادة أو طرق معينة من خالل ف

  .إبداء الرأي الشخصي باالعتماد على حجة اإلقناعاإلستراتيجيات، وخلق جو املناقشة و

א.1.5.2.5 :א

تعد املكتبة اجلامعية من بني املرافق احلضارية اليت من شأا أن تلعب دورا مهما يف 
ذلك وير البحث العلمي من جهة أخرى، وتطومن جهة، ) اجلامعة(عليم العايل عملييت الت

تبعا للتطورات اليت عرفتها عرب خمتلف العصور، فلم تعد املكتبات جمرد أماكن حلفظ 
صبحت عبارة عن خلية نشطة جديدة اإلنتاج الفكري ووضعه حتت تصرف طالبيه، بل أ

حت تعد من مركزا هاما يف عمليات معاجلة املعلومات، فاملكتبة اجلامعية أصبومتجددة و
ال ميكن ملدعمة للدراسة اجلامعية، والبحث العلمي واالوسائل البيداغوجية األساسية و بني

ئه من بني مباد  الذي القانون الذي صاغه راجنانثان وهو ما يظهر جليا يفعنها، و االستغناء
  37.هو مبثابة تنبيه قويو "املكتبة كائن حي  "اخلمسة

تعد من ، والبحثية يف اجلامعاتالعملية التعليمية و ة تشكل حموراملكتبات اجلامعيو
يف حتقيق أهدافها األمر الذي جيعل عتمد عليها رسالتها األكادميية وأهم الركائز اليت ت

يسد فراغا ملحوظا يف ميزة يف مؤسسات التعليم العايل واملكتبات اجلامعية حتتل مكانة مت
التنقيب على احلقائق ركزا للبحث واإلطالع وتبة فضال عن كوا ماملكو .احلياة األكادميية
مبستواها األكادميي واحلكم  االعترافسيا يف تقومي اجلامعات العصرية ومتثل عنصرا أسا

 ةهذا يعين أنه إذا كانت مكتبة اجلامعة هي ركيزة العملية التعليميعلى مدى جناحها و
حث بشكل عام، فال ميكن البمصدر املعلومات الرئيسي للطالب واألستاذ وهي والبحثية و
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دمتها، نظرا أن نعزل أهداف املكتبة اجلامعية عن أهداف اجلامعة اليت وجدت املكتبة خل
  .املكتبةلوجود عالقة قوية وبارزة بني اجلامعة و

الوظائف املنوطة ا فإذا كانت لنا مكانة املكتبة يف اجلامعة و ق تتجلىومما سب
املكتبة خدمة اتمع كما سبق ذكره فإن لبحث وسالة اجلامعة تتركز يف التعليم وار

رسالتها تعترب جزءا ال يتجزأ من رسالة اجلامعية تستمد وجودها وأهدافها من اجلامعة و
فليس  البحثيةكثرية ختدم األغراض التعليمية و اجلامعة، فإذا كانت اجلامعة تضم أجهزة

  .بةخدمة هلذه األغراض مثل املكتهناك جهازا أكثر ارتباطا و

زא.1.6 א :א

زא.1.6.1 א א طو :و

مبوجب  1897نوفمرب  20تعود البدايات األوىل لنشأة اجلامعات اجلزائرية إىل تاريخ 
, قانون صادر عن فرنسا، وكان اهلدف من ذلك هو خدمة املصاحل االستعمارية الفرنسية

ذلك هو أن عدد الطلبة من الفرنسيني واليهود قد  وليس دف خدمة اجلزائر؛ وما يؤكد
  . طالب 200بيمنا مل يتجاوز عدد الطلبة اجلزائريني , طالب 4500بلغ يف أواخر اخلمسينات 

، ومنها جامعة 1962أما اجلامعات األخرى فقد تواىل تأسيسها بعد االستقالل سنة 
الذي تأسس , معة اجلزائرران اليت كانت عبارة عن مركز جامعي تابع جلاالسانية بوه

وحتول إىل جامعة مبوجب املرسوم  1967 ,نوفمرب 20الصادر بتاريخ  278  67مبوجب األمر 
اليت كانت عبارة , ةفس األمر بالنسبة جلامعة قسنطينون 1975ديسمرب  15الصادر بتاريخ 

 57   69عن مركز جامعي تابع جلامعة اجلزائر، والذي حتول إىل جامعة مبوجب األمر 
  . 1969جوان  17الصادر بتاريخ 

  :  38ولقد عرف عقد السبعينات إنشاء عدد من اجلامعات املهمة وهي
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يت أنشئت ألول ال, تكنولوجيا يف اجلزائر العاصمةدين للعلوم والجامعة هواري بوم 
 .1974الصادر يف أفريل  7459مرة مبوجب األمر

 7527ول مرة مبوجب األمر ران للعلوم والتكنولوجيا اليت تأسست ألجامعة وه 
 .1975أفريل  29الصادر يف 

  .19751976ة تأسست يف السنة اجلامعية جامعة عناب  
هذه اجلامعات تعد من أقدم وأهم اجلامعات يف اجلزائر، إال أن جامعات اجلزائر تعترب      

دارة من أعظم اجلامعات سواء من حيث القدم أو التطور أو التوسع مما جيعلها حتتل الص
طالب ) 13400( 1998 -1997يف هذا اخلصوص، حيث استقبلت خالل السنة اجلامعية 

جديد، وهي اجلامعة الوحيدة اليت تستطيع استقبال هذا العدد الكبري ليصبح العدد اإلمجايل 
) 97000(طالب علما أن العدد اإلمجايل للطلبة اجلدد يف تلك الفترة قد بلغ ) )45000ا 

معة اليت أبرمت العديد من العقود واالتفاقيات مع خمتلف القطاعات وهي اجلا. طالب
واليت أدت إىل توطيد عالقاا باحمليط االقتصادي حيث حققت فوائد قدرت . االقتصادية

  .2000ماليني سنتيم سنة  3: بـ
وهناك جامعات أخرى مت تأسيسها يف عقد السبعينات مرت بعدة مراحـل قبـل أن        

  : من بينها اجلامعات اآلتية, عاتامتتحول إىل ج
 1978واليت تأسست ألول مرة يف شهر سبتمرب , ة يف شرق البالدجامعة باتن 

، ويف سنة 1985كمركز جامعي، مث حتولت إىل معاهد وطنية للتعليم العايل سنة 
، بعد أن كان 2002طالب سنة ) 31000(وهي تظم اآلن. حتولت إىل جامعة 1990
 . طالب 23000مث انتقل إىل طالب،  10000العدد 

اس يف غرب البالد واليت افتتحت ألول مرة يف شهر سبتمرب جامعة سيدي بلعب 
إىل معاهد وطنية للتعليم العايل، مث  1984كمركز جامعي مث حتولت يف سنة  1978

وقد  1989املؤرخ يف أوت . 89   41: حتولت إىل جامعة مبوجب املرسوم رقم
صل العدد إىل طالب، وو) 15000( 20002001ة ضمت خالل السنة اجلامعي

 . حسب تقديرات اجلامعة 2006طالب سنة  22000



كمعاهد وطنية للتعليم العايل،  1984كرة اليت انطلقت ألول مرة سنة جامعة بس  
حتولت مبوجب األمر  1998إىل مركز جامعي، ويف سنة  1992مث حتولت سنة 

 . جامعة إىل 07/07/1998املؤرخ يف  98219: رقم

 78 133: ف اليت تأسست ألول مرة مبوجب القرار الوزاري رقمجامعة سطي 
، واليت كانت عبارة عن معاهد وطنية للتعليم 1978جوان  03الصادر بتاريخ 
 18أصبحت جامعة كربى تتكون من  1997، ويف سنة 1978العايل إىل غاية 

  . طالب جديد 4000طالب منهم ) 18270(معهدا، وتظم 
يف جمال التكوين فإن عدد  اومتاشيا مع التطور الذي تعرفه اجلزائر بعد استقالهل      

مما , اجلامعات ا يتزايد بوترية سريعة نتيجة تزايد عدد الطلبة اجلدد من سنة إىل أخرى
ارتفع  1987مدينة جامعية سنة  25أدى إىل التزايد احلاصل يف عدد املدن اجلامعية، فمن 

  . 1997دينة جامعية سنة م 31العدد إىل 
يزال متواصال وسيتواصل،  ويتضح جليا من خالل الفقرات السابقة أن هذا التطور ال     

  .خاصة يف السنوات األخرية واليت عرفت ضغطا كبريا من ناحية اهلياكل البيداغوجية
. ديدطالب ج 97000 1998 1997وقد استقبلت اجلامعة اجلزائرية خالل السنة اجلامعية     

وهو قرابة , واملسئولون يف اجلزائر يتحدثون يف املدة األخرية عن العدد اإلمجايل للطلبة
نصف مليون طالب مما جيعل الوزارة الوصية تقوم من حني آلخر بتوسيع مؤسسات صغرية 

كما هو احلال يف العديد من املراكز , إىل مؤسسات كبرية بإمكاا استيعاب عدد أكرب
  .اهد الوطنية للتعليم العايل إىل جامعاتاجلامعية واملع

هذا بالتوازي مع ذلك يتم حتويل العديد من اهلياكل البيداغوجية من قطاعات   
التربية الوطنية، الصحة : أخرى إىل قطاع التعليم العايل، ومن األمثلة على تلك القطاعات

  .اخل...العمومية، الشبيبة والرياضة
مؤسسة  58م العايل حاليا تطورا معتربا حيث هناك ولقد عرفت مؤسسات التعلي      

مركز  16جامعة مبا يف ذلك جامعة التكوين املتواصل،  27تعليمية جامعية وتتكون من 



مدارس عليا لألساتذة وملحقتني  04معاهد وطنية،  06مدارس وطنية،  05جامعي، 
  39).البويرة، غرداية(جامعيتني 

زא.1.6.2 א א :מ

تقدم التطورات امللحوظة تغيريا وتفرض إعادة النظر يف مفهوم التعليم العايل مـن           
  :خالل التوجيهات اآلتية

 .السماح لكل طالب أن يصل إىل املستوى العايل والعايل جدا 

ال يكون اهلدف توجيه الطلبة إىل نفس املستوى األكادميي، ولكن مسـاعدة   
ضل بالنسبة له، ملا خيتار الطالب الطريقة اخلاصة كل واحد أن جيد امليدان املف

 .ليتحصل ا على شهادة مناسبة لزمنه

تبين التكنولوجيات احلديثة يف العملية التعليمة وهذا نظرا ملزاياها يف توصـيل   
  .املعلومات بأسرع وقت وأقل تكلفة وأقل جهد

  :40بينهاباإلضافة إىل ما ذكر آنفا هناك مهام أخرى ذات أمهية كبرية من 
تتكيف مع احلرف واملهن املستقبلية، وتتكيف مع روح مشروع التحضـري   

للحياة املهنية اليت جيب أن تصبح أحد احملاور األساسية للمشروع البيداغوجي 
لكل اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل والتجاري، جيب أن نبذل اهـود  

والتجـاري يف كـل    إلرساء ثقافة تكنولوجية متس جمموعة التعليم العـايل 
التخصصات، وتقومي اإلحساس باملبادرة وذوق املخاطر واازفة، األمر الذي 
من الواجب أن نشجعه وننميه حىت يف الثانوية، وهذا ما يـؤدي إىل حتديـد   

 .جديد للموارد املعطاة يف التعليم للبحث وتنمية املواهب اددة
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دي واملايل ليجـدد أفكـاره   من الواجب أن جيد األستاذ الباحث السند املا 
 .ويبتكر

إذ بإمكان التعليم العايل أن يساعد يف تقوية املهمة : إرادة تقوية اخلاصية املهنية 
التقليدية للدراسات الفلسفية، يف اآلداب والعلوم االجتماعية الـيت ـدف   

 .بالدرجة األوىل إىل إرساء املعرفة العلمية

اكتساب اخلربة يف مكان : لعلمي العايلكيفية احلفاظ على املستوى املعريف وا 
العمل غري كاف لرفع املستوى العلمي واملعريف، بل من فاز بشهادة علميـة  

الرجوع  -رسكلة-عالية بعد عشرة أو مخسة عشرة سنة من العمل، حيتاج إىل
 .إىل الدراسة باجلامعة للحصول على مستوى عال جدا

من مهام التعلـيم العـايل تقلـيص    إذ أن : إمكانية تطوير العدالة االجتماعية 
الفروق االجتماعية بني الطلبة وإرساء نظام العدالة االجتماعية مبساعدة طلبة 

باملساعدة املالية والثقافية للحصول على شهادات , الفئات الفقرية واملتوسطة
 .عليا، بنفس االمتيازات وحقوق الطبقة الغنية

اجلامعة اجلزائريـة أن ترفـع مـن    ال تستطيع : االنفتاح على العامل اخلارجي 
املستوى العلمي وأن تصل إىل مراتب قوية معروفة عامليـا، إال إذا مسحـت   

وباملقابل أن تطلع خنبة من العلماء , لعلمائها باالحتكاك مع علماء من اخلارج
باجلزائر على آخر ما وصل إليه اآلخرون بطريقة جيدة، ومن جهة ثالثة مـن  

عة اجلزائرية أبواا للدراسة من أجل تكوين الطلبة من الضروري أن تفتح اجلام
 .خمتلف دول العامل، األمر الذي يفسح اال للدراسة باللغات األجنبية

ال يكـون الـتفكري يف   : من أجل منوذج متوسطي، عريب، مغاريب، إفريقـي  
إصالح اجلامعة إال يف حدود العاملية وخاصة اإلفريقيـة العربيـة املتوسـطية    

ربية، كما أن التجديد واحلراك واملنافسة أساس اجلامعـات اإلفريقيـة   واملغا
  .والعربية

زא.1.6.3 א א מ א د :א



ال يندمج نظام التعليم العايل باجلزائر مع النظام العاملي إال إذا كان قادرا على القيام       
مه العلم على املستوى العاملي وتعميمه يف كل مبهامه األساسية من حيث مجع أهم ما يقد

  :41وذلك من خالل.املؤسسات اجلامعية
الربامج والشهادات العلمية الـيت متـنح يف   : انسجام النظام التعليمي اجلامعي 

 .التعليم العايل جيب أن تكون متشاة وموحدة

شاريع حتديد ال مركزية نظام العقود والعالقة بني الدول واجلامعات يف إطار م 
وتأخذ الدول على عاتقها التزامات ماليـة  , املخططات اخلماسية والسداسية

 .تسمح للمؤسسات أن تؤدي املهام بطريقة سهلة

يعترب العامل العريب حقل خصب للبحث العلمي وقد كان لزاما على اجلامعـة   
, اجلزائرية إبرام عقود شراكة مع اجلامعات واملؤسسـات العربيـة املختلفـة   

ومن , بإنشاء برامج عاملية للتعاون, أمهية كبرية ملا جيري يف هذه الدولوإعطاء 
ووضع برامج خاصة باإلحتاد العريب، من أجـل قيـام   , مث ازدواجية املخابر

وحمو احلدود املتعددة املوجودة يف العالقـات بـني   , مشروع حقيقي للتنمية
ـ , الدول واجلامعات ع بعـض  والواجب يف ذلك هو النظر إليها بعمق ووض

العقود حىت تكون كنموذج لتوفري التجديد واالبتكار، على هـذا األسـاس   
 .نستطيع وضع برامج بيداغوجية ختدم الواقع املعيشي وتزيـد مـن التنميـة   

تستطيع اجلامعة أن تدخل يف شراكة مع املؤسسات اإلقتصـادية اجلديـدة   و
  .سيوتساعد باألموال يف تنمية النشاط االقتصادي والثقايف والسيا

أيـن  , ذه الطريقة توفر للطلبة أطرا حياتية يف الواقع من خالل تنظيم املنشأة املادية     
يدرس الطالب ويترته ويسكن ويتصل، ويتطلب هذا املشروع الطويل املدى رجاال ونساءا 
قادرين على حتسيس وتوعية األسرة اجلامعية، كل هذا دون أن نغري يف شرعية الدميقراطية 

املسري للجامعة وسلطته املتعلقة بتحديد السياسة البيداغوجية والعلمية، ومن هـذا  للفريق 
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املنطلق يتطلب من رئيس اجلامعة أن ميتثل موعة األسرة اجلامعيـة ويلـيب احلاجيـات    
  .واملتطلبات العلمية

א.1.7 א א ق و زא א א :وא

א.1.7.1 א وא :א

عد الواقع االفتراضي من املفاهيم املثرية اليت أفرزا تكنولوجيا املعلومات إىل حياتنـا  ي
املعاصرة، وميكن النظر إليه على أنه بيئة وسائط متعددة قائمة على احلاسب، وذات فعالية 
عالية، ويشمل الواقع االفتراضي استخدام التقنيات احلديثة والتكنولوجيا املتطورة، مثـل  

سب اآليل ووسائل اإلتصال عن بعد والوسائط املتعددة، أي أن الواقع االفتراضي هو احلا
ويتميز الواقع االفتراضي مبجموعة من . تصميم افتراضي للواقع حيث يعرب عن واقع البيئة

  42:اخلصائص هي

  .حيث حتاكي اخلربة احلقيقة يف بيئة اصطناعية: Simulationاحملاكاة  

ويعين أن يستغرق العامل االفتراضـي املسـتخدمني   : Immersionاالستغراق  
 .فيشعروا وكأم يف عامل حقيقي

تشري إىل التفاعل القائم بني املستخدمني وتلك األشياء : Interactionالتفاعلية  
     . اليت تتواجد يف العامل االفتراضي

فكري اجلماعي قد وفر اللقاءات العاملية والت, إن الواقع االفتراضي الناتج عن االنترنيت
فعن طريقه ألغيت حواجز الزمان واملكان واحلدود , واإلبداع الفكري وتبادل املعلومات
وأصبحت املعلومات عاملية اجلنسية فتجسدت , السياسية واجلغرافية جلميع الدول

فهي تسبح يف هذا العامل , الدميقراطية فيه حبق من خالل ال مركزية املعلومات يف تواجدها
فيتيح بذلك ألي شخص أو هيئة أو مؤسسة تنتمي هلذا الفضاء , ي األطرافالالمتناه
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كل ذلك يتم من خالل ما توفره االنترنيت , املعلومايت الواسع فور استقائها واإلفادة منها
من وسائل وآليات ومتطلبات وخدمات تسمح بالبحث عن املعلومات يف ظل الواقع 

  .االفتراضي

א.1.7.2 א :אوמ

كثر احلديث عن اجلامعة االفتراضية، حىت أا احتلت مركز الصدارة يف اهتمامـات        
الناس، كما احتلت موضوعاا جانبا متميزا من اهتمامات الباحثني الذين نشروا الكـثري  
من الدراسات والتقارير لتقدم للناس ما جيب أن يعرفوه عنها، وتفتح اال هلم يف التفكري 

  .النتساب إليهابا
هي عبارة مثرية، تناقلتها األلسن، لكي  -اجلامعة االفتراضية -فعبارة اجلامعة حبد ذاا      

تتفق على مفهوم واحد عنها، لكن األسئلة بقيت أكثر بكثري مما نتوقع، ال سيما وأن مـا  
  43.طرحه البعض وسع دائرة اجلدل بدل تضييقها

يتلقى فيه الدارسون دون االلتزام مبكان أو  للتكوينءا فاجلامعة االفتراضية تعترب فضا  
وتطوير وصيانة، وحتيني املعرفة، وغالبا ما يكون الدارسـون  , زمان لالشتراك يف االبتكار

كما يكون للدارسني مشـاغل  . واملدرسون منفصلون عن بعضهم البعض مبسافات كبرية
كية، وميكن أن تكـون هـذه   كبرية أو ظروف متنعهم من االلتحاق باجلامعات الكالسي

الظروف جغرافية أو عملية أو اقتصادية وغريها، وتشمل اجلامعة االفتراضية املفاهيم اآلتية 
  44:حسب املثال اآليت
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 اإلدارة

 المدرس الدارس

ورشة    األجهزة نظام التعليم عن بعد الدروس



  
  
  
  

  

طط: )10(شكل رقم אن א א .ن

  :ودف اجلامعة االفتراضية إىل ما يأيت
  .استخدام أحدث الوسائل التقنية 
 مناهج إلكترونية متنوعة يف التعليم املتوسط والتقين والدراسة اجلامعية األوىل تقدمي 

 .والدراسات العليا

 .تقدمي خدمات إدارية لطالب اجلامعة  

, تقدمي خدمات الدعم األكادميي والتقين للطالب من خالل الشبكة اإللكترونيـة  
 .مستعينة يف ذلك بالعلماء واألساتذة

يم املسـتمر، والتعـاون   عليمية إلكترونية لتوفري عملية التعلإعداد وتطوير برامج ت 
  .مدى احلياة

א.7.1.3 א א :و

لقد جاء إحداث أو إنشاء اجلامعة االفتراضية، ال لتشكيل ميدان جديد من ميادين 
 التكـوين التعليم اجلامعي فقط، وإمنا لتحقيق جمموعة من األغراض املتعـددة يف ميـدان   

  :45جلامعي وهيا
 .إلغاء هيمنة التعليم بشكله األكادميي التقليدي 

االستفادة من الثقافة املتطورة والسهلة االنتشار لالنترنيت بدخول جمـال   
خاصة إذا علمنا أن هذا النمط من  -E-education –التعليم اإللكتروين 
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، وفق سنويا %96النظام التعليمي، قد أصبح تيارا متناميا إذ وصل منوه إىل 
 .2001لعام  "ميزات لالفاينش"إحصاءات اجلريدة 

إن هذا امليدان اجلديد سيفتح اال رحبا لالسـتفادة مـن الكفـاءات      
األكادميية املميزة يف اجلامعات املختلفة، وبالتايل سيتيح فرصة كبرية هلـم  
لتقدمي خربام، وأفكارهم والتخلص من القيود البريوقراطيـة واألنظمـة   

, التقليدية، اليت مل تستطع التخلص منها حـىت اآلن اجلامعـات   النمطية
 .بالرغم من وجود القرارات اليت تعطيها حرية العمل اجلماعي

ستتيح اجلامعة االفتراضية إمكانية ختطي احلدود اجلغرافية علميـا بيسـر     
وسهولة، وبالتايل ستفتح ميدانا رحبا النتساب الطلبـة مهمـا كانـت    

 .فادة من الطاقات واخلربات التعليمية املوجودةجنسيام، واالست

ستتيح اجلامعة االفتراضية إمكانية انتساب كافة الطلبة من مجيـع أحنـاء     
العامل، وذلك بغية توفري مشقة السفر عليهم واالنتقال من بلد إىل آخـر،  
وسيؤمن يف الوقت نفسه تلبية الرغبات لدى الكثري منهم للنهل من منابع 

 .صيلةالتعليم األ

إن املزايا واإلعفاءات اليت منحت هلذه اجلامعة، هي أمر يدل على الرغبة اجلازمة لدى     
وهي مزايا ستكون دعما حقيقيا , املشروع لتحقيق النجاح املطلوب، وهلذا امليدان اجلديد

 .لضمان جناحها، وحتقيق أهدافها

من عملية تطوير وحتديث  تساءل البعض عن جدوى إنشاء هذه اجلامعة، قبل االنتهاء    
اجلامعات القائمة حاليا، يف حني أن إحداث هذه اجلامعة وفق األنظمة واملزايا اليت وضعت 
هلا، يشكل دعما كبريا لعملية التطوير اجلارية للجامعات القائمة، وسيتيح اال واسـعا  

إشـعاع ثقـايف   لالستفادة املتبادلة عن طريق حتقيق أهداف االرتقاء، والتحول إىل مراكز 
حبيث تشكل هذه اجلامعات وسـيلة  , وعلمي ومعريف عام، متاما كما كانت منذ بداياا

للوصـول إىل  , تالحم للمجتمع العلمي، ورافد للمجتمع بالطاقات والقدرات واإلبداع



اكتشاف أفضل للسياسات االجتماعية واالقتصادية ولتعطيل طريـق هجـرة العقـول،    
  .ية لألسراب املهاجرةوحتويلها إىل أجواء جاذب

ومن الطبيعي أن اجلامعة االفتراضية هلا مواصفات خاصـة خمتلفـة عـن اجلامعـة           
فهي تتطلب معرفة إستخدام االنترنيت وتصفح , األكادميية العادية، ال بد من التعريف ا
عرب إستخدام الكمبيوتر والتعامـل مـع    E-mailالويب وتبادل رسائل الربيد اإللكتروين 

ومن جهة أخرى فإنه يتيح استخدام وقـت الفـراغ   , الربجميات املختلفة، هذا من جهة
ساعة  24بطريقة بناءة وإجيابية، فالطالب يدخل إىل الشبكة يف الوقت الذي يناسبه خالل 

من أيام األسبوع كلها، كما أنه ينمي جماالت التفكري لديـه والتقليـل يف موضـوعات    
تدل , فغالبية األحباث حول طلبة التعليم اإللكتروين وطبيعتهم الدراسة بشكل ذايت وإجيايب،

على قدرم على االنضباط الذايت، وأن غالبيتهم من أصحاب املبادرات وأصحاب الدافعية 
الذاتية، وبالتايل فإنه سيزيد من قدرات التنظيم واالنضباط واملبادرات باإلضافة إىل كسر 

  . بة من خمتلف اجلنسيات واملشارب الثقافيةاحلواجز اليت متنع التواصل مع الطل
   

إن اآلثار االجيابية للتعليم تكون عادة بعيدة املدى، وبالتايل فإن قطف مثارها ال تتم   
بصورة سريعة، وهلذا فإن القيادة تعترب من األجيال اليت ال تتماشى مع التيارين التـارخيي  

تطوير املنشود يف إطار العمل املؤسسـايت  اللذان يسعيان دائما إىل التدعيم وال, والتقليدي
والبيئة االجيابية، فهو ما يعطي لإلجراءات القائمة يف تطوير التعليم العايل وفتح آفاقـه يف  

  .مستوياته وأمناط خمتلفة من أفقه احلضاري

א .2  :א

بحث العلمي هو حمرك االزدهار اإلقتصادي الذي تعيشه الواليات املتحدة ال"
هذا ما قاله بيل كلينتون الرئيس السابق للواليات املتحدة األمريكية يف  "ألمريكية اليوما

 83إىل  70جمال دفاعه عن زيادة موازنة احلكومة السنوية املخصصة للبحث العلمي من 
وقال الرئيس الفرنسي جاك شرياك يف جمال الدفاع عن مشروع اهليكلة . مليار دوالر



ألف  90بفضل البحث العلمي مت استحداث  "ث العلمي يف فرنسااجلديدة ملؤسسات البح
وتتزايد األمثلة عن أمهية . 46"فرصة عمل يف قطاع اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

البحث العلمي يف حياة الشعوب وتقدمها وازدهارها، وأدرك العامل كله ذلك، كما أن 
وتزداد . العلمي والتطوير الدول بدأت تواجه حتديا حضاريا كبريا يف جمال البحث

ضغوطات التحدي مع قدوم القرن احلادي والعشرين وظهور النظام العاملي اجلديد وانتشار 
وسائل اإلتصال واملعلوماتية اليت جعلت العامل قرية صغرية تسود فيها هيمنة الدول 

  .املتحكمة بأدوات ووسائل العلم واملعرفة والقوة

  

  

א.2.1     :א

ختلف اخلرباء والباحثون يف تعريف البحث العلمي، فإن اجلميع متفق على أنه مهما ا
املستخدمة للوصول إىل حقائق األشياء ومعرفة كل الصالت والعالقات الوسيلة "   هو

ذلك أن هدف العلم هو البحث عن احلقائق والبحث هو السعي لإلجابة . اليت تربط بينها
  .47"شاكلعن التساؤالت وحل امل

التقصي املنظم، وإتباع أساليب ومناهج علمية حمددة  "ويعرف كذلك على أنه 
48"للحقائق العلمية بقصد التأكد من صححتها، أو تعديلها، أو إضافة اجلديد هلا 

من خالل التعريفني ميكن القول أن البحث العلمي هو التقصي املنظم للحقائق العلمية 
مبعىن . روع املعرفة اإلنسانية والعلوم بأنواعها النظرية والطبيعيةأي الدراسة العميقة جلميع ف

أن البحث العلمي وسيلة لالستعالم واالستقصاء املنظم والدقيق يقوم به الباحث بغرض 
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اكتشاف معلومات، أو عالقات جديدة، باإلضافة إىل تطوير أو تصحيح أو التحقق من 
م خطوات املنهج العلمي واختيار األدوات املعلومات املوجودة فعال ويتم ذلك بإستخدا

. الالزمة جلمع وتصنيف وعرض وحتليل البيانات والوصول إىل نتائج منطقية قابلة للتعميم
وتظهر احلاجة إىل البحث عندما يكون هناك عدم وضوح يف موقف ما أو حالة عدم 

  .التأكد أو يف حالة غياب حقيقة أو نقص للمعرفة

عموما على جوانب أساسية تتمثل يف كونه        لبحث العلمي تتفق معظم تعريفات او 
وسيلة للبحث واالستقصاء املنظم والدقيق الذي يقوم به الباحث بغرض اكتشاف "

معلومات أو عالقات جديدة باإلضافة إىل تطوير أو تصحيح أو حتقيق املعلومات املوجودة 
وات املنهج العلمي واختيار الطريقة فعال، على ان يتبع هذا الفحص واالستعالم الدقيق خط

  . 49"واألدوات الالزمة للبحث ومجع البيانات

ذا املعىن الشامل أصبح البحث العلمي أساسا للتقدم العلمي واحلضاري الذي يسود 
ويصدق هذا املفهوم للبحث العلمي على مجيع ميادين العلم واملعرفة وعلى . عامل اليوم

  .ختلف النشاطات البشريةاملستويني الفكري والعملي مل

א.2.2 א :وط

البحث العلمي عادة يف اجتاه سليم ومنطقي، يتصف باألمانة واجلدية والطموح يسري 
والسلوك الطيب واملتزن، للكشف عن حقائق من خالل مالحظات وجتارب وتسـاؤالت  

  .حول موضوع معني من موضوعات املعرفة البشرية

حث على أسس تتطلب بالدرجـة األوىل السـري علـى طريـق     وينبغي أن يقوم الب
وخطوات منظمة، حىت ال يذهب جهد الباحث سدى، فال بد أن يكون البحث بعيدا عن 

ويقصد بـذلك   "الفوضى، فالشروط األساسية الواجب توفرها يف البحث هي  األصالة 
ذلك يف ذكاء السلوك العلمي يف كل طرق البحث ووسائله ومنهجه لتحقيق اهلدف منه، و
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وذلك بعمل إضافة  "أما الشطر األخر فيتمثل يف االبتكار  50"ونظام ومنطق، وأمانة علمية
جديدة أو بالكشف عن شيء جديد مل يأت به أحد من السابقني، ويعين ذلـك القـراءة   
الواسعة ملا كتبه السابقون واملعاصرون يف املوضوع، فالقراءة هي نصف االبتكار، والذكاء 

  .51"ا يف الكشف عن اجلديد وابتكارهيتمم هل

ال ميكن إذن للبحث العلمي أن يكون يف غاية األمهية دون وجود على األقل واحـد  
كما أنه ال ميكن متابعة أي حبث يرمي للوصول إىل حتقيق نتائج ما أو . من هذين الشرطني

بقة الكشف عن حقائق مهما كان نوعها دون اللجوء إىل كتابات وحتقيقات وحبوث سـا 
ومن هنا ميكن إضافة شرط آخر ال يقل أمهية عن الشروط املذكورة، . يف املوضوع نفسه

أال هو اإلتصال املستمر قبل وأثناء البحث بكل مصدر معلومات من شـأنه أن يضـيف   
   . عناصر جديدة مفيدة يف املوضوع املدروس

א.2.3 א :دא

تنميـة  "عل أسس علمية ومنطقيـة، إىل   ئم، أي البحث القايهدف البحث العلمي
  "املعرفة البشرية وتطويرها مبا حيقق التقدم اإلنساين ورفاهية اخللق

يعتمد اإلنسان أساسا على البحث العلمي من أجل إبراز احلقائق وكشف اخلفايا حىت 
 اليت ختتار السري يف هـذا  فاألمميعيش على يقني مبا حوله بعيدا عن الشكوك واخلرافات،

االجتاه هي حتما أمم تسري على الطريق الصحيح، حيث تضع حدا لألسـاطري واألوهـام   
وغري ذلك من األشياء اليت تتسبب يف تقهقر الشعوب وتقف أمـام التقـدم والركـب    

  .احلضاري اإلنساين
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أي تقدمي شيء جديـد أو  : وقد يهدف الباحث من وراء البحث العلمي إىل االبتكار
من قبل، وبالتايل يكون قد أضاف بإجنازه هذا معطيات علمية يزود اكتشاف مل يسبق إليه 

  .ا سجالت املعرفة البشرية املتراكمة على مر العصور

من أهداف البحث العلمي أيضا هو أن يأيت مبعطيات ونتائج جديدة على إثر حتقيقات 
يـة  وحتليالت ومالحظات لبحوث سابقة قصد تصحيح أو تغيري ما كان سائد لفترة زمن

كما أنه قد يكون شرحا أو تفسريا . وقد يكون تكملة لعمل شرع فيه ومل يتم بعد. معينة
لفكر غامض مبهم، سواء كان نصا من النصوص القدمية ذات الطابع واألسلوب العتيـق،  

وقد يكون البحث حمل وصف وحتليل . أو كان فكرا جديدا يفوق مستوى القارئ العادي
                      . أو تقرير لشيء قائم فعال

א.2.4 א :ط

أن تتوافر جمموعة من الشروط من أجل أن يتمكن الباحث من إمتـام البحـث،    البد
واليت بدوا لن يستطيع الباحث القيام بالبحث العلمي حىت ولو توافرت فيه مواصـفات  

  :52الباحث اجليد وهذه املتطلبات هي

قيام بالبحث العلمي يتطلب الكثري من النفقات على الطباعة ال: توفر الغطاء املادي 
 .واإلقامة والسفر واليت ال تقوى رواتب أعضاء هيئة التدريس عليها

هناك بعض الناشرين ال هم هلم سوى احلصول علـى  : إجراءات وعمليات النشر 
وهناك العديد من األحباث اجليدة رفضـت  . املزيد من املال مهما اختلفت الوسيلة

كذلك طول وتعقيد إجراءات التحكيم أفقدت العديد . ألا ال حتمل عناوين براقة
 .احلماس للقيام بالبحث العلمي

وهذا يتطلب سن التشريعات وتطبيقهـا حلمايـة   : تدعيم ومحاية حقوق املؤلف 
 .اإلنتاج الفكري
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ذلك مـن  ال بد للجامعة أن ختلق البيئة اجلامعية املناسبة للباحث و: البيئة اجلامعية 
خالل إجياد املكتب املناسب وتكليف هيئة التدريس أعباء تدريس مناسبة واعتبار 

 .عمله البحثي جزء من عطائه اجلامعي ومد الباحث بالعون املادي ليواصل البحث

هناك إمجاع بني الباحثني يف العامل العريب على قلة : املراجع العلمية ومصادر املعرفة 
رة يف املكتبات العربية مما يشكل عقبة رئيسـية يف القيـام   املصادر واملراجع املتوف

  .بالبحث العلمي اجلاد واملتميز

زא.2.5 א א :א

زא.2.5.1 א א א طو :و

يف اجلزائر بعدة مراحل خمتلفة ومتنوعة ندرجها جمتمعة يف مخسـة  متيز تطور البحث 
  :مراحل

א  لא  :א

انقسمت وحدات . اجلزائر املستعمرة عشية االستقالل حقيقة البحث العلمي يف
الصنف األول يتعلق باملؤسسات املتخصصة والصنف .البحث العلمي على صنفني أساسني 

هيئات البحث اليت وجدت واليت تنتمي للصنف األول تتعلق . الثاين يتعلق بالبحث اجلامعي
ركز الوطين للبحث العلمي، حمافظة الطاقة النووية، املركز الوطين للدراسات الفضائية بامل

أما البحث اجلامعي فقد كان متمركزا . وأخريا ديوان البحث العلمي والتقين ملا وراء البحر
يف اجلامعة الوحيدة باجلزائر العاصمة واليت كانت تضم جمموعة معاهد مثل معهد 

تاله معهد  1937 عامومعهد البحوث الصحراوية  1933ملنشأ عام الدراسات الشرقية ا
باإلضافة إىل هذه . 1956ومعهد الدراسات العرقية عام  1952الفلسفية عام  تالدراسا

املعاهد املذكورة فقد وجدت هيئات حبثية أخرى تابعة جلامعة اجلزائر من بينها معهد 
اليت حتولت فيما بعد على معهد  أمراض العني واحملطة املختصة يف حيوانات البحر

الربنامج النووي الذي كان يهدف إىل التحكم النووي  "احمليطات،هذا األخري ارتبط بـ 
باإلضافة إىل هذه املؤسسات البحثية هناك معاهد أخرى  "وإجراء التجارب يف الصحراء 



باريس  عرفت بالبحث التطبيقي من بينها معهد باستور اجلزائر، وهو فرع تابع ملعهد
  53.ومعهد األرصاد اجلوية وفيزياء الكون وأخريا مركز األحباث الزراعية

ما متكن مالحظته مما سبق هو أن معظم مؤسسات البحث كانت متمركزة يف اجلزائر     
العاصمة ومرتبطة عضويا باملؤسسات األم بفرنسا، وهي نتيجة للتطور والتقدم البحثي 

جويلية  5ملا افتكت اجلزائر استقالهلا يف .حث التطبيقياألساسي، البحث والتنمية أو الب
انكبت يف بداية األمر على حماولة تنظيم شؤوا الداخلية مث بعد ذلك حاولت تنظيم  1962

  .نشاط البحث العلمي الذي ستتجلى معامله من خالل املراحل القادمة

ن  א  :19621971א

رية الفرنسية املتفق عليها غداة االستقالل إىل مسألة البحث اجلزائ تطرقت املعاهدات      
أنشطة " العلمي حيث أكدت النصوص املتعلقة باالتفاقيات والربوتوكوالت على أن 

معاهد ومراكز البحث العلمي ختضع دوريا للمراقبة وتعليمات وتوجيهات عامة من طرف 
أنشئ ) 1962سبتمرب 7الصادر يف  515  62املرسوم رقم " (الس األعلى للبحث العلمي 

لكن جيدر التذكري أن كل . سنوات 4مبساعدات مالية فرنسية ملدة  1963هذا الس عام 
الباحثني كانوا فرنسيني، أن كل املشاريع كانت حتت إدارة فرنسية كما أن كل املشاريع 

يطات كانت حتت إدارة فرنسية كما أن معهد الدراسات النووية ومعهد دراسات احمل
ومعهد اجلغرافيا ومركز حماربة األمراض السرطانية ومركز البحوث األنتروبولوجيا والعرقية 

  54.واملعهد التربوي، مجيعها انتقلت حتت وصاية الديوان الثقايف الفرنسي

متيز البحث اجلامعي يف بداية االستقالل بالرحيل اجلماعي للباحثني الفرنسيني أما العدد     
هذا ما . ساتذة اجلزائريني فقد أوكلت هلم مهمة التدريس والتسيري اإلداريالقليل من األ
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لكنها كانت  1964جعل نشاط البحث العلمي يتوقف بالرغم من حماوالت إنعاشه سنة 
  .جمرد أعمال فردية غالبا ما كانت مبادرات بعض األساتذة الفرنسيني املتعاونني

 كانوا منشغلني باألوضاع الصعبة اليت متيز يبدوا واضحا أن املسؤولني اجلزائريني     
البلدان املستقلة حديثا، وال ميكن يف أي حال من األحوال أن حيظى البحث العلمي 

هذا ما يفسر على األقل استمرار فرنسا يف تسيري هياكل البحث العلمي وأدى . بأولوية ما
ميالد منظمة التعاون ، نتج عنه 1968مارس عام  16إىل إمضاء بروتوكول مشترك ثان يف 

سنوات بتمويل مشترك بني فرنسا واجلزائر اليت بدأت تم بالبحث  4العلمي ملدة 
  55.العلمي

األوىل تتعلق : إذا أردنا إجراء حصيلة هلذه املرحلة ميكن لنا التركيز على مسألتني      
ة فترتبط بغياب أما الثاني. ياكل البحث التابعة لوصايتني، وصاية جزائرية وأخرى فرنسية

        .سياسة وطنية للبحث العلمي وهو أمر طبيعي نظرا لصعوبة املرحلة

ن  א  :19711982א

لتعطي للتعليم العايل والبحث العلمي مكانته يف هيكلة  1970حىت عام انتظرت اجلزائر    
يف العام املوايل شرعت  .وتنظيم الدولة وذلك بإنشاء وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  .الوزارة يف سلسلة من اإلصالحات اجلذرية قصد هيكلة وتنظيم التعليم العايل خاصة

الس املؤقت للبحث العلمي حتت  1972أما يف جمال البحث العلمي فقد أنشئ سنة 
عرف البحث العلمي يف البالد ميالد الديوان الوطين  1973الوزارة املذكورة، ويف سنة 

إنشاء املركز اجلامعي  1974عوضا عن الس املؤقت، تبعه عام  )ONRS(ث العلمي للبح
باملوازاة مع هذه اهليكلة مت إنشاء عام . يف مدينة قسنطينة )CURER(لألحباث واإلجنازات 

حمافظة الطاقات املتجددة اليت وضعت حتت رئاسة اجلمهورية مباشرة، وبعد إنشاء  1982
ومعه حل أيضا مركز  )ONRS(الديوان الوطين للبحث العلمي هذه احملافظة بعام حل 
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عرفت هذه الفترة بعض . 1983أي سنة  )CURER(البحوث والدراسات واإلجنازات 
اإلجنازات، ال سيما من طرف الديوان الوطين للبحث العلمي الذي سجل خالل الفترة 

ماجستري (أطروحة  200مشروع حبث ومسامهة يف تأطري  109املوافقة على  1983  1974
لكن اجلهد املبذول مل ميكن من إحداث ديناميكية . مقاال علميا 1340كما نشر ) ودكتوراه

    56.بني الباحثني وخمتلف القطاعات اإلقتصادية واالجتماعية

سنة، مل 20نالحظ من خالل العرض السابق أن البحث العلمي يف اجلزائر، خالل      
هذا األمر حىت وإن يبدو غريبا، . عدة متكنه من االنطالقيستقر ومل يتمكن من إرساء قا

فهو طبيعي لكون البحث العلمي ليس جمرد قرارات فوقية وإمنا هو ناتج لسريورة ونضج 
  .واستقرار اليت من دوا يبقى البحث العلمي جمرد هياكل منفقة لألموال دون مردود

ن  א  :19832002א

، يالثمانينيات يف اجلزائر ظروفا خاصة متيزت، على الصعيد السياس عرفت مرحلة       
بعد حل الديوان . أما يف جمال البحث العلمي فقد شهد عدة تغريات. بتغري يف هرم السلطة

وهي  1984مت إنشاء حمافظة البحث العلمي والتقين عام  1983الوطين للبحث العلمي سنة 
هذه احملافظة الثانية . ، حتت وصاية الوزير األول1982احملافظة الثانية بعد اليت أسست يف 

 1986حاولت ترتيب الربامج الوطنية ذات األولوية لكنها مل تعمر طويال ألنه يف عام 
اليت وضعت حتت وصاية رئاسة   )HCR(استبدلتا كال احملافظتني باحملافظة السامية للبحث 

ملعامل املتعلقة بتنشيط البحث سنوات، وعندما توصلت إىل وضع ا 4بعد . اجلمهورية
العلمي، استبدلت احملافظة السامية للبحث بالوزارة املنتدبة للبحث والتكنولوجيا والبيئة 

هذه الوزارة مل تعمر سوى سنتني لتستبدل بكتابة الدولة للبحث لدى . 1990وذلك عام 
أقل من عام لتحل وهي الكتابة اليت بقيت  1992وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عام 

خالل هذه . سنوات 6وتسند مهمة البحث العلمي لوزارة التعليم العايل ملدة  1993سنة 
والوكالة  )ANDRU(الفترة مت إنشاء وكالتني ومها الوكالة الوطنية لتطوير البحث اجلامعي 
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أنشئت الوزارة املنتدبة  1999ويف عام . )ANDRS(الوطنية لتطوير البحث يف الصحة
   57.العلمي لدى وزارة التعليم العايل لتتوىل تسيري البحث العلمي للبحث

وحىت تتضح الصورة اخلاصة حبركية مؤسسات البحث العلمي يف اجلزائر منذ     
  :االستقالل ندرج اجلدول التايل

تاريخ   اجلهة الوصية  تاريخ اإلنشاء  اهليئة

  احلل

  1968  جزائرية فرنسية  1963  جملس البحث

  1971  جزائرية فرنسية  1968  ن العلميهيئة التعاو

  1973  جزائرية  1971  الس املؤقت للبحث العلمي

  1983  وزارة التعليم العايل  1973  الديوان الوطين للبحث العلمي

  1986  رئاسة اجلمهورية  1982  حمافظة الطاقات املتجددة

  1990  الوزارة األوىل  1984  حمافظة البحث العلمي والتقين

  1991  رئاسة اجلمهورية  1986  لسامية للبحثاحملافظة ا

  1991  الوزارة األوىل  1990  للبحث والتكنولوجيا ةالوزارة املنتدب

  1992  الوزارة األوىل  1991  الوزارة املنتدبة للبحث والتكنولوجيا والبيئة

  1993  وزارة اجلامعات  1991  كتابة الدولة للبحث

  1994  وزارة التربية  1992  كتابة الدولة للتعليم العايل والبحث

  1999  وزارة التربية  1993  كتابة الدولة للجامعات والبحث

  1999  وزارة التعليم العايل  1994  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  ليومنا  وزارة التعليم العايل  1999  وزارة منتدبة للبحث العلمي
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ز: )10(رقم جدول א א א نن 19622002.58א

من خالل اجلدول يتبني لنا الترحال الواضح الذي متيزت به منظومة البحث العلمـي يف  
هذه الوضعية ال ميكن أن تتولد عنها نتائج بالقدر الذي طمحـت  . اجلزائر منذ االستقالل

مـرة   14سنة انتقلت هياكل البحث العلمي من وصاية إىل أخرى  40إليه اجلزائر خالل 
األمر الذي مل ميكن الباحثني من االستقرار والنضج ناهيك عن هدر املـوارد املاليـة    وهو

  . واملادية نتيجة تغيري الوصاية

زא.2.5.2 א א א :وא

 - 1986احلركية السريعة ملؤسسات البحث العلمي فقد سجلت خالل العشرية رغم 
مشاريع البحث وهو ما يوضحه اجلـدول   إجنازات ميكن حتسسها من خالل عدد 1996
  :التايل

  ا  1996  1994  1992  1990  1988  1986  

86/1996  

علوم دقيقة 
  وتكنولوجيا

190  213  165  308  492  700  3.68  

  3.80  350  252  160  70  103  92  علوم طبيعية وحياة

  3.30  450  215  159  150  157  136  علوم اجتماعية

  3.58  1500  959  627  340  473  418  اموع

ن: )20(رقم جدول  א دد طو ص19861996ن 59.א
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هذه النتائج ما هي سـوى   1986/1996مرات من  3.6املالحظ أن املشاريع تضاعفت 
وحىت تكتمل الرؤيـة  . مؤشرات كمية يف أخذ صورة عن واقع البحث العلمي يف اجلزائر

  :يوضح التنظيم اهليكلي ملؤسسات البحث العلمي يف اجلزائرندرج املخطط التايل الذي 
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زא: )20(رقم شكل א א א מ א 60.ن

هيئات مشرفة  5ما يالحظ من خالل اهليكل التنظيمي للبحث العلمي يف اجلزائر وجود    
هذا الوضع يؤدي دائما إىل . والبحث العلمي على البحث العلمي لدى وزارة التعليم العايل

  .ظهور صعوبات تنسيقية كثريا ما تنعكس سلبا على اداء البحث والباحثني

أما قوة . وترقية البحث العلمي حتتاج إىل تعبئة جمموعة موارد مادية، بشرية ومالية     
د وترشيد استعماهلا ومن هذا املنطلق البحث العلمي تكمن يف كيفية التوفيق بني هذه املوار

  :يبقى قطاع البحث العلمي يف اجلزائر يعاين من

א   :ص

التجارب اليت قامت ا اجلزائر مل يعط هلا الوقت الكايف ن كل سبق ميكن القول أمما    
ان لتحقيق أهدافها، فكلما بدئت جتربة تبدل وبسرعة وهو الوضع الذي أدى على فقد

  .هذه الظاهرة مل تكن خاصة بالبحث وإمنا مشلت ميادين عديدة. الثقة

א  א  :א

اإلحصائيات اليت قامت ا وزارة التعليم العايل مبعية وزارة اخلارجية بلغ عدد  حسب   
كفاءة علمية موزعني يف خمتلف مناطق  1443  2000الكفاءات اجلزائرية يف اخلارج سنة 

كفاءة كلها حاصلة على شهادة الدكتوراه يف  525تستحوذ فرنسا وحدها على  العامل،
هذا ميكن إرجاعه إىل تدهور القدرة الشرائية يف اجلزائر بسب . 61خمتلف االختصاصات

هذا الوضع الذي اشتد يف السنوات األخرية ساهم يف وضعية البحث العلمي . تدين األجور
ا إىل طرح السؤال حول مستقبل البحث العلمي يف هذه االستنتاجات تقودن. يف اجلزائر

  .   اجلزائر

زא.2.5.3 א א א :ل
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ديث عن مستقبل البحث العلمي يف اجلزائر يقودنا إىل التطرق إىل إستراجتية احل
  .الدولة، اإلمكانيات املتاحة وتصور املستقبل

دوא  أن تم أكثر بالبحث العلمي  1996حاولت اجلزائر منذ :א
بلـغ عـدد هـذه    . من خالل إعداد برامج وطنية للبحث يف خمتلف امليادين

بنظام املخابر املسـتقلة   1998برناجما وطنيا كما أقرت العمل منذ  18الربامج 
  . 2000اليت دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 

ة النطالق ميكن القول أن هذه اإلجراءات دف إىل توفري الشروط الضروري
رغم أن هذه اإلجراءات استقبلت بارتياح . البحث العلمي واستقرار الباحثني

لدى جممل الباحثني تعترب غري كافية يف نظرهم ألم يطمحون إىل مراجعة 
  . ملنظومة األجور

א  ل املتوارث عرب الزمن يف جمال  بالرغم من الرصيد: بالبحثא
وحتتاج إىل إرادة أكثر حيث أن اإلمكانيات البحثية  اهلياكل إال أا غري كافية

الكامنة يف املؤسسات البحثية واجلامعية حتتاج على خلق فضاءات حقيقية 
الستغالهلا وتشجيع تواجد األستاذ اجلامعي باجلامعة بدل االكتفاء بزيارا 

 .أوقات التدريس فقط

א  د وא اخلارج وبإمكاا الوطنية موجودة بالداخل و الكفاءات:א
إحداث نقلة نوعية يف جمال العلم لكنها حتتاج إىل وضع إستراجتية حقيقية 

 .هادفة والعملية تتطلب تظافر اجلهود من مجيع األطراف

א  د وא املتاحة اليوم قد مكنت الدولة من  إذا كانت اإلمكانيات:א
إمكانية متويل  تكثيف جهودها لترقية البحث فإن السؤال يبقى مطروح حول

البحث العلمي يف غياب بدائل أخرى خاصة القطاعات اإلقتصادية واليت 
تشهد حتوالت جذرية وبالتايل فغن خلق إمكانيات متويلية ذاتية يف املدى 

 .املتوسط يبدو صعب املنال



 املبذولة تبقى غري كافية ما مل توضع إستراجتية حمكمة وقارة بإمكاا أنرغم اهودات     
تضمن استقرار الباحثني واالستفادة من القدرات املوجودة بالداخل ورمبا حىت تلك 

  . املتواجدة باخلارج وتنشيط حركية البحث العلمي وتسخريها لصاحل التنمية والتطور

א.3 א :א

ث ليست جمرد مكان لتطوير األطر من خالل التدريس بل مكان للبح إن اجلامعة
حيث أن . العلمي ومركز لربط الصلة بني اتمع احمللي واملعرفة املتطلبة يف عامل اليوم

البحث العلمي ضرورة عصرية وأمهية عظمى يف حياة البشرية وبواسطته تتطور العلوم، 
  .وتنمو احلياة، وتذلل مصاعب احلاضر، ويشرق املستقبل

  

אא.3.1 وא א :ن

هي جممع علمي إنساين متميز من حيث نوعية وخصائص النشاط الذي تقوم  جلامعةا 
به واخلدمات اليت تقدمها للمجتمع، ومن حيث النظم والقواعد السلوكية اليت حتكم 

وما مييز هذا الكيان أيضا هو قيام نشاطه . نشاطها وأعماهلا داخل احلرم اجلامعي وخارجه
  .ليم والبحث العلميعلى التفاعل املتبادل بني التع



وقد احتلت اجلامعات . هلذا تعد اجلامعات من أهم مؤسسات اتمع املدين وأرقاها
هذه املكانة االجتماعية بفعل الدور اهلام واألساسي الذي لعبته وتلعبه يف خدمة اتمعات 

  .وتقدمها على مدى عدة قرون مضت

تميز بفعل قيامها بوظائفها وقد جنحت اجلامعات يف أداء هذا الدور الفاعل وامل
األكادميية والعلمية بصورة متكاملة ومنسجمة وعن طريق مهمتني رئيسيتني شكلتا وال 

  . زالت تشكالن جوهر عمل ونشاط اجلامعات، مها التدريس والبحث العلمي

فالتدريس هو املهمة الرئيسية األوىل للجامعات ومن خالهلا يتم تزويد الطالب أو 
عارف العلمية والعملية، وتوفري مقومات التنمية الفكرية الذاتية هلم مبا ميكنهم الدارسني بامل

من الدخول للحياة العملية وهم أكثر قدرة على التعامل مع املتغريات ومواكبة املستجدات 
  .احلضاريواإلسهام الفاعل يف بناء اتمعات وتقدمها 

يف أي من ااالت الطبيعية أو أما البحث العلمي فهو الدراسة العلمية املوضوعية 
اإلنسانية دراسة جتريبية تطبيقية أو دراسة نظرية ميدانية أو مكتبية فهو البحث العلمي 

وعن طريقها يتم إعداد الباحثني واملتخصصني املاهرين . املهمة الرئيسية الثانية للجامعات
قومي الظواهر املختلفة يف خمتلف جماالت احلياة اإلنسانية والطبيعية، ودراسة وحتليل وت

ومعاجلتها، وتقدمي معلومات ومعارف واقعية وتفصيلية ومستمرة عن املشكالت واليت من 
  .شأا حتسني مستويات احلياة وحل املشكالت اليومية

وعن طريق هاتني املهمتني قدمت اجلامعات خدمات كبرية للمجتمعات وأسهمت 
غري أن عددا كبريا من املهتمني . ت وتقدمهاإسهاما مباشرا وغري مباشر يف منو اتمعا

بالعمل األكادميي والبحث العلمي ويف عديد من الكتابات واحملافل واللقاءات العلمية 
يؤكدون بأن هذا الدور املتميز للجامعات قد أخذ بالتراجع منذ مطلع مخسينات هذا 

من اتمعات مل  حيث يالحظ بأن اجلامعات يف اتمعات املتقدمة قبل غريها. القرن
. تستطع االستمرار والوفاء بدورها ومهامها األساسية وفق احلاجات واملتغريات املتسارعة

  .أي أنه ال يوجد توافق بني ما تقدمه اجلامعات وما تريده اتمعات منها



هذا الشعور بعدم الرضا عن دور وعالقة اجلامعات باتمع وتطوره والذي اتسع 
 أواسط املختصني واملهتمني بالقضايا األكادميية والعلمية بني أواسط نطاقه ليس فقط بني

وفئات وشرائح اجتماعية عديدة كان وما زال يشكل األساس للنقاش واجلدل  السياسيني
وأساس للبحث عن األسباب احلقيقية هلذه " إشكالية التعليم العايل"الدائر حول ما يسمى 

   . املشكلة

א.1 .1 .3 א אدو :طو

ارتباط مباشر بني البحث العلمي واملؤسسات التعليمية عامة واجلامعية خاصة يوجد 
وذلك مهما اختلف النشاط البحثي يف أي جمال من جماالت املعرفة البشرية ومهما اختلفت 

من مهامها ) اجلامعات(ويرجع السبب يف ذلك أساسا كون هذه املؤسسات . توجهاته
دة يف نشر املعارف اجلديدة، وبالتايل فالبحث العلمي عادة ما يكون من أساسيات الزيا

  62.النمو والتطوير يف تلك املؤسسات

إن تطور العلماء واملختربات باجلامعات وتوفر املعلومات العلمية هو ما شكل البيئة 
ال البحث العلمية اليت من شأا أن تساعد يف جناح تلك اجلامعات يف أداء مهامها يف جم

العلمي، وعليه فكلما كانت اجلامعة نشطة يف هذا اال كلما حافظت على حداثتها 
وحيويتها وفعاليتها وأدت دورها على أكمل وجه، فاجلامعة الناجحة هي تلك اليت تؤثر يف 

، وميتد ذلك إىل تنمية )عن طريق البحث العلمي(عملية التنمية اإلقتصادية واالجتماعية 
  .املة وتوعية علمية للمجتمعالقوى الع

لذلك أصبح من الالزم على كل دولة أن ختطط للنهضة اإلقتصادية واالجتماعية وأن 
  .تويل للبحث العلمي االهتمام األكرب برصيد كاف لدعمه وتأمني ما يتطلبه من إمكانيات

زא.3.1.2 א א א :وא

احلاضر وأساس املستقبل ألي مؤسسة علمية، كما يعترب  ميثل البحث العلمي جوهرة     
من أهم املؤشرات الدالة على حتسينها وتطويرها، فاجلامعة اجلزائرية وباعتبارها مؤسسة 
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عمومية ذات طابع إداري علمي ثقايف حتت وصاية الوزارة املكلفة بالتعليم العايل والبحث 
يل قاعدة ونظام وطين للبحث العلمي العلمي، حتاول جاهدة تطوير البحث وحماولة تشك

واليت دف إىل خدمة , 1970من خالل تأسيس وزارة التعليم العايل والبحث العلمي سنة 
ويف . بتأسيس جملس مؤقت للبحث العلمي 1972وقد قامت الوزارة سنة . البحث العلمي

العايل والبحث  مت إنشاء اهليئة الوطنية للبحث العلمي حتت وصاية وزارة التعليم 1973سنة 
وضع نشاطات البحث يف إطار توجهات : ومن أهداف تأسيس هاتني اهليئتني. العلمي

  63.وطنية عامة ويئة خمطط البحث العلمي
رغم ما بذلته اجلامعة من جمهودات معتربة يبقى مشكل البحث العلمي يكمن يف   

وعملية البحث، إذ ال  نقص التدعيم املايل وعدم وجود ترابط بني عملية التعليم اجلامعي
كما أن . تستفيد اجلامعة من النتائج العلمية اليت يتوصل إليها مركز الس الوطين للبحث

لكن كانت تنقصها , وحدات البحث مل تكن خترج من إطار اإلجراءات البسيطة
  64.التجهيزات واحلداثة والعجز يف الصيانة

وعدم االنتظام يف نشر الدوريات  باإلضافة إىل النقص يف جمال املنشورات العلمية  
, والظروف الصعبة اليت يعيشها الباحث داخل خمابر البحث. وغريها...العلمية كاالت

لنقص التجهيزات الالزمة ونقص اخلدمات يف خمتلف ااالت، فكثري أولئك الذين 
العلمية  وبالتايل تبقى إجنازام, يعيشون داخل خمابرهم مبنعزل عن الظروف احمليطة م

, وحىت البحوث اليت ختصص هلا الدولة منح للتكوين يف اخلارج, دون فائدة علمية
واملنشورات , واحلصول على رسائل جامعية، ناهيك عن البحوث اليت جترى داخل اجلامعة

العلمية تبقى دون قيمة علمية تذكر، مما ال يشجع الباحث على اإلنتاج أكثر وال يبعث يف 
ع التحدي وختطي الصعاب لإلبداع أكثر يف جمال البحث وخدمة العلم نفسه الطموح لرف
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من أهم الوسائل اليت سخرا , وتعترب اهليكلة اجلديدة واملتمثلة يف خمابر البحث 65.واملعرفة
للحد بشكل كبري من العراقيل اليت تواجه الباحثني للقيام , اجلامعة اجلزائرية للباحثني
البحث العلمي، دون أن ننسى يف ذلك الدور الكبري الذي تلعبه بإجنازام العلمية لتطوير 

املكتبات اجلامعية، ويف ظل التطورات احلاصلة يف تكنولوجيا املعلومات وإرساء تسهيالت 
  .مجة للباحثني داخل اجلامعة

א.3.1.3 وא א :א

اجلامعة بل هي جزء ال يتجزأ من  اجلامعية ليست جمرد قسم من أقسامإن املكتبة        
كل فرع من فروعها والباحث الذي ال يستفيد فائدة ملموسة من املكتبة ال ينتظر من حبثه 

إذا كان نظري قد أحاط مبا مل يصل إليه معظم " الشيء الكثري، وهنا يصدق قول نيوتن 
ملكتبات مبختلف ، فلو ال ا"البشر فإنه ذلك مل يتحقق إال بالوقوف على أكتاف العمالقة 

أنواعها لكان على كل جبل أن يبدأ من حيث بدأ سابقه وملا متكنت البشرية من التقدم 
لذا فضرورة وجود املكتبات اجلامعية يف عملية البحث وحياة الباحث أمرا أساسيا حبيث 
ال يقوم حبث علمي ما مل يستمد معلوماته من التجارب واخلربات السابقة واملدونة 

داخل املكتبات بصفة خاصة نظرا الرتباطها أكثر من نظرياا بعملية البحث  واحملفوظة
  .العلمي ولقد كانت املكتبة اجلامعية، وال زالت من أهم مقومات البحث العلمي

لذا فالباحث يرتبط ارتباطا وثيقا باملكتبة اجلامعية أكثر من غريها من اهلياكل       
تجارب لتطلق منها جتارب أخرى ومنها جيد الباحث واملراكز ألا تولدت منها أجنع ال

حاجته ومبتغاه رمبا ألنه الوحيد الذي يعترف بكينونة املكتبة اجلامعية ونبل غايتها وأهدافها 
وختطي فكرة أا املخزن واجلدران اليت تضم بني طياا كتب وأرصدة قد تكون معظمها 

قظت بدورها األفكار وأحيت فيه روح إن الباحث أيقض رصيد املكتبة وأحياه، وأي. ميتة
  .  البحث، لذا فاملكتبة اجلامعية ال تنفصل عن حياة الباحث ومسرية حبثه العلمي حىت يولد
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א.3.1.3.1 א מ د א א :دو

نعلم أن البحث يرتكز أساسا على املعارف السابقة له، أي أن الباحث ينطلق يف حبثه      
املواد الفكرية بصفة عامة على نتهاء باحث آخر يف اال نفسه وتداءا من نقطة اإب

ت احلياة لبحث يف كل جماالاأنواعها تعترب الركيزة األساسية حلسن سري أشكاهلا و اختالف
هنا تربز أمهية املكتبة من نها ااالت العلمية اجلارية، وخاصة مالبشرية على اإلطالق و

الوسائل  الدارسني يف إجيادوفري املصادر الالزمة للباحثني وتلعبه يف ت خالل الدور الذي
واجناز أعماهلم مما يسهم يف تطوير  مإشباع احتياجاوالطرق الكفيلة بتحقيق رغبام و

  .العلميةالبحثية و
البحث العلمي من خالل اخلدمات املرجعية اليت  دعميربز دور املكتبة األساسي يف و      

 :66هانذكر من

 .املستخلصاتالكشافات و 

 .القوائم اخلاصة باملقتنيات اجلديدة للمكتبة 

 .احلرص على تدعيم الرصيد الوثائقي لألوعية الفكرية 

  .اإلجابة الفورية على استفسارات الباحثني 
لتوثيق خباصة يف علم ختصصا يف جمال افإن ذلك يتطلب كفاءة عالية ومستوى ثقافيا و

  : هذا باإلضافة إىل خدمات أخرىو. عامةاملكتبات باملعلومات و
 .اجلهدتكون املكتبة قد أرحبته الوقت و بتوفري املصادر الالزمة للباحث 

  .ينتعشيط الذي يرقى به البحث العلمي واحملمتثل املنبع و 
ثالث خدمات هامة لدعم وتطوير البحث  يف هذا السياق، يستلزم اإلشارة عندو    

  .واملنشورات املكتبية وخدمات الترمجة ستخالصتكمن يف خدمات االالعلمي و
ترقيتها حبيث ال اجلامعية إذن أساس منو وتطور ودعم البحوث العلمية وتعد املكتبة       

). إمتامه خطوة خبطوةأي بدئه و(كتبة تساعد يف إجنازه ميكن أن نتصور حبثا بدون وجود م
جمموعاا املتنوعة نصل إىل معرفة ل من خالكشف عن خبايا املعرفة البشرية، وففيها يتم ال
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الباحثني اآلخرين باملعلومات اليت قد تكون سببا يف حقائق األشياء وتزويد الدارسني و
فإذا قامت املكتبة . العلمية خاصةوحتريك نشاط علمي جديد يف الساحة الفكرية عامة 

ستقترب من دفع  اجلامعية بدورها حنو تطوير البحث العلمي بالصفة الالئقة ا، فإا
  .الثقافيةو االجتماعيةاألمام يف امليادين اإلقتصادية وعملية التقدم إىل 

א.3.2 وא א :د

اتمع من القيادات  إن فكرة اجلامعة مل تولد من فراغ، بل كانت تلبية حلاجات     
ليت كانت قائمة يف ذلك كيف أا كانت مطلبا للشعب ملواجهة التحديات اواخلربات، و

الوقت، ومن ذلك جند أن اهلدف األساسي من إنشاء تلك املؤسسة كان تنمية لألمة وتلبية 
كنتيجة  والبحث العلمي لقد زاد الضغط على اجلامعة. حلاجات الشعب األكثر إحلاحا

ضرورة تكافؤ الفرص حاجة اتمعات لتخصصات جديدة وطبيعية لزيادة عدد السكان و
يف ظل هذه يف العملية التنموية الشاملة، و ألفراد، كما أصبحت اجلامعة عامال مهمابني ا

ا حتديات ميكن أن نوجزها متواجهه والبحث العلمي اجلامعةكل من التطورات أصبحت 
  :فيما يلي

א.1 .3.2 א :د

قومات األساسية امل أهميف عصرنا الراهن  والبحث العلمي لقد أصبحت اجلامعة       
مرحلة التقدم والنمو،  ا ترجع مهمة نقل جمتمعنا من مرحلة التخلف إىلمللدولة، وإليه

من كوادر مؤهلة تأهيال عاليا، للتعامل مع املشاكل والتحديات  اجلامعة هتوفروذلك ملا 
مقتصرا على مواجهة التحديات اآلنية  البحث العلمياليت تواجه اتمع، ومل يعد دور 

قط، بل امتد إىل االستشراف والتنبؤ بتلك التحديات يف املستقبل، واختاذ التدابري ف
, واإلجراءات الالزمة للتصدي هلا قبل وقوعها، وذلك أثناء تطبيق خطط التنمية وبراجمها

  .وإسداء النصح خبصوص كيفية تفادي هذه املشكالت
صطلح الذي يراه أخصائيو هو امل Information Explosionإن تفجر املعلومات        

تمع املعاصر، ففيضان املعلومات اآلن، أنسب من غريه للتعبري عن واقع املعلومات يف ا
أزمة املعلومات من املصطلحات اليت استعملت للداللة على املعلومات وثورة املعلومات و



بعاد على الداللة على أنفس الظاهرة، إال أنه كان مصطلح تفجر املعلومات من غريه 
 ما تتسم به من ديناميكية ناجتة عن التغيريات السريعة املتالحقة يف إنتاجالقضية و

الفكرية  األساليباملعلومات ويف وسائل تسجيلها ونشرها ويف أجهزة جتميع مصادرها و
استرجاعها يف أشكال اخلدمات يف تنظيم املصادر وحتليلها وختزينها وتعبة امل ةالتكنولوجيو

فادة الفعالة من هذه املصادر، وهي أهم ما مييز عصرنا احلايل،  سبل اإلريسالالزمة، لتي
ة هائلة يف حجم اإلنتاج ت فقد شهد هذا العصر زيادوخاصة مع ظهور شبكة االنترن

إن كانت ختتلف من الفكري ويف مجيع ااالت زيادة مطردة، وأنه ينمو مبعدالت أسية و
ل جديدة للنشر يف وسائط خمتلفة منها ما هو جمال علمي ألخر كذلك نشهد ظهور أشكا

كنتيجة حتمية هلذا الفيضان اهلائل من املعلومات ليدي ومنها ما هو غري تقليدي، وتق
تضاءلت قدرة الباحثني على اإلعتماد على أنفسهم كأفراد، كذلك تعقدت احتياجام 

ثر من موضوع أك حالة الربط بنيجتاهات اليت سادت البحث العلمي والعلمية نتيجة لال
اءة املطلوبة يف  يعد بإمكان أي باحث أن حيقق الكفواحد لضمان التوسع والتطوير ومل

  .هو يف معزل عن التيارات العلمية اجلارية يف ااالت ااورةانتاجه العلمي و
ماليني  6حوايل  أن العلم وحده ينتج 1980سنة  EVANZفقد كتب  ايفانز         

ذ والدته حىت خترجه من مقارنتها بنمو الطفل منولتصوير منو املعرفة وحقيقة كل عام، 
أن معدل منو املعرفة مقارنا  WHITTAKERاقترح ويتكر  50 ـبلوغه سن الاجلامعة و

مرات،  4بالوقت الذي يولد فيه الطفل اليوم حىت خترجه من اجلامعة سوف تتضاعف 
 "املعرفة "ا من عمره فإ 50سن عندما يصل الوقت الذي يكون فيه نفس الطفل يف و

من كل شيء كان معروفا يف العامل سوف يكون قد تعلمه  %97إن مرة، و 32ستتضاعف 
لنا أن نتصور ضخامة ما ينشر ورقيا، حيث أن كمية الورق املستخدم و. منذ كان وليدا

مرات يف العامل  7سنويا، لو وضعت على شكل لفلفة ألمكن تغليف الكرة األرضية 
  67.واحدال
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و.3.2.2 وא א :68د

بع داخل حدودها لتنعم خبرياا لقد انتهى العصر الذي كان يف إمكان دولة أن تق     
دوال أخرى جماورة تعاين الفقر وااعة واإلرهاب والتخلف ألن ثورة  تتركوكنوزها، و

. العامل واقعا جديدا فرضت علىاملكان واملعلومات واالتصاالت اخترقت حواجز الزمان و
، فنعد شبابا على درجة عالية للبحث العلمي والتكوينهذا يتطلب مراعاة البعد املستقبلي و

 ، إن سياسة التعليم21، للتكييف مع متطلبات العقود األوىل من القرن التكوينمن 
الغد على امتداد الفرد، ألن األمي يف عامل التكوين جيب أن تركز على استمرار  والتكوين
إمنا سيكون ذلك الفرد الذي مل يتعلم ن الفرد الذي ال يعرف القراءة والكتابة، ولن يكو

  .كيف يتعلم
، شيء مؤكد وضروري، لكـن  اجلامعات والبحوث العلميةإىل  الدولإن حاجة        

: ليس بالصورة والكيفية اليت تعمل ا اآلن، األمر الذي يستدعي منا طرح التساؤل اآليت
  يف ظل عوملة القرن احلادي والعشرين؟ الدولةحتتاج  وأي حبث علمي امعةأية ج
أدى , إن التطورات املختلفة يف مجيع امليادين على املسـتويني الـوطين والعـاملي     

اجلامعي، متاشيا مع  التكوينوسيؤدي بالضرورة إىل التغيري يف طبيعة املهام املطالبة ا من 
ذي حتقق يف جماالت العلم والتكنولوجيـا وتطبيقاـا يف   التحوالت الكيفية والكمية، وال

إن مصادر اإلنتاجية العالية يف االقتصـاد العـاملي   و .ميدان اإلنتاج واالتصاالت واإلدارة
املتغري، أصبحت تعتمد بشكل متزايد على املعرفة واملعلومات اليت يزداد تأسيسـها علـى   

ري استثمارا إستراتيجيا، وتصبح اجلامعـة  يصبح االستثمار يف رأس املال البش إذن .العلم
وملا كانت اجلامعة تواجه ضغوطات وحتـديات آنيـة   . بذلك أداة أساسية لتحقيق التنمية

توجهات حمددة يف إجابتـها علـى    الدولةومستقبلية، فقد يكون من الضروري أن تبين 
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ـا ولـيس   تطورات العوملة، وتؤكد أساسا على رعاية وتطوير مؤسسات التعليم العايل 
  ."باتمع املتعلم"وإمنا أيضا بوصفها أداة أساسية لبناء ما يسمى, إلنتاج اخلرجيني فقط

يتحتم على اجلامعة خصوصا مسئولية إعادة النظـر يف فلسـفتها    ن هذا املنطلقوم  
وبراجمها وتنظيماا احلالية، وذلك لتحقيق املطالب اليت متليها التنمية املستدامة يف ثوـا  

69.تمعي اجلديدا  
يف ظل عوملة القرن احلايل، ويف  والبحث العلمي ينبغي التأكيد على أن اجلامعة إذن  
ا ما رؤية إستراتيجية تعين يف حتليلهملنفسه اتخذكتالت النظام العاملي اجلديد أن يظل ت
ات فحص ومناقشة وحتليل البيئة املتغرية مبخاطرها اليت متثل ديدا حمتمال ملؤسس, األخري

  .اجلامعي واليت ينبغي جتنبه التكوين
إن هذه الرؤية ميكن أن تساعد متخذي القرارات األكادميية يف إجياد اآلليات لطرح   

االحتماالت واإلمكانات واألولويات، وتضعهم أمام اإلمكانات والقوى واملوارد احلقيقية 
  .ةللجامعة والبحث العلمي، بشكل يسهل فرص التكيف مع متطلبات البيئ

א.3.2.3 دא :د

خلت كانت مشكلة الباحثني والساعني إىل العلم واملعرفة تتلخص يف صعوبة  لعقود     
التوصل إىل املعلومة املطلوبة، إما بسبب قلتها أو صعوبة الوصول إليها وكانت اجلامعات 

والدراسات املتنوعة هي واملكتبات العاملية واحمللية واملوسوعات ومراكز األرشيف والتقارير 
ومع ظهور تكنولوجيا املعلومات . املصادر األكثر أمهية للحصول على املعلومات

واالتصاالت املتطورة، وسرعة انتشارها، وتوفرها لدى العامة، تغري احلال وأصبحت 
مشكلة الباحثني عن املعرفة تتمحور حول اإلختيار الصحيح للمعلومة املطلوبة وسط كم 

  ).االنترنت(ملراجع والوثائق املتوفرة وخباصة يف شبكة املعلومات الدولية هائل من ا
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وخالل العقد األخري وبالتزامن مع ثورة املعلوماتية واالتصاالت اهلائلة ووصوهلا إىل      
إقتصاد : كل فرد ومؤسسة يف اتمع بتكلفة معقولة ظهر إىل الوجود تعابري علمية مثل

، وقد يبدو هذا املصطلح اإلداري األخري غريبا نوع ...، إدارة املعرفةاملعرفة، جمتمع املعرفة
ما، وتعد إدارة املعرفة من أكثر املوضوعات سخونة يف وقتنا احلاضر، كما تعد بؤرة 

كلمة  "إدارة املعرفة"التركيز جلهود أطراف متعددة بوجهات نظر خمتلفة، وتبدو كلمة 
طارات العلمية باجلامعات، وثقل هذه الكلمة ذات وقع ثقيل على أمساع الباحثني واإل

يرجع إىل إعتبارها إحدى املبادرات املطروحة بكثرة خالل السنوات األخرية وتعترب إدارة 
املعرفة أخر أنواع األساليب اإلدارية احلديثة وأحدث املفاهيم يف علم اإلدارة واليت منت 

السمات احليوية لألنشطة اليت تؤثر على األدبيات املتعلقة ا كما ونوعا واليت تعترب أهم 
نوعية وجودة العمل، إذ أا نشأة يف أوائل التسعينات وأصبحت مركزا مهما للمجاالت 

  :وهناك عدة تعاريف إلدارة املعرفة نذكر منها. األكادميية وامليادين املشتركة

 تعريفا إلدارة تقدم املدرسة العليا إلدارة األعمال يف جامعة تكساس يف أوسنت          
العمليات النظامية إلجياد املعلومات، وإستحصاهلا، وتنظيمها "املعرفة على أساس أا 

وتنقيتها وعرضها بطريقة حتسن قدرات الفرد العامل يف املنظمة يف جمال عمله وتساعد 
ة إدارة املعرفة على الفهم املعمق من خالل خرباا الذاتية، كما تساعد بعض فعاليات إدار

على إستحصال وخزن واستخدام املعرفة ألشياء مثل حل  ةاملعرفة يف تركيز اهتمام املنظم
املشاكل، والتعلم، والتخطيط االستراجتي وصناعة القرارات، كما أا حتمي املوارد الذهنية 

  70."من االندثار وتضيف إىل ذكاء املنظمة وتتيح مرونة أكرب

نظام دقيق يساعد على نشر املعرفة  "على أا  Finneranيف حني يعرفها الباحث       
سواء كان على املستوى الفردي أو اجلماعي من خالل املؤسسة لتأثري مباشرة على رفع 
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مستوى أداء العمل، وهي تتطلع إىل احلصول على املعلومات املناسبة يف السياق الصحيح 
  71."للشخص املناسب يف الوقت املناسب للعمل املقصود املناسب 

من خالل التعريفني السابقني يتضمن مفهوم إدارة املعرفة تعريف وحتليل موارد         
املعرفة املتوفرة واملطلوبة والعمليات املتعلقة ذه املوارد والتخطيط والسيطرة على األفعال 

وال تتعلق إدارة . اخلاصة بتطوير املوارد والعمليات، ومبا يسهم يف حتقيق أهداف املنظمة
عرفة بإدارة هذه املوارد بل تتعدى ذلك إىل إدارة العمليات اخلاصة ذه املوارد وهذه امل

   . تطوير املعرفة،احلفاظ على املعرفة، إستخدام املعرفة، تقاسم املعرفة: العمليات تتضمن

وتعترب إدارة املعرفة إحدى التحديات الكربى اليت أصـبحت تواجههـا معظـم             
سات التعليمية يف ظل بروز ما يعرف مبجتمع املعرفة مما حتم على اجلامعة اجلامعات واملؤس

أن تنفتح على ختصصات جديدة وحتاول إعداد كوادر بشرية مؤهلة متلك املهـارات مـا   
ميكنها من احتواء مالمح ومقومات جمتمع املعرفة وهذا من خالل جعل إدارة املعرفة حقيقة 

ا بالفعل نعيش يف جمتمع املعرفة، فإنه يقع على عـاتق  اجتماعية هي تعميم العلم، فإذا كن
اجلامعة نشر هذه املعرفة يف اتمع على نطاق واسع، وال يعترب ذلك أمرا يتعلق بتحويـل  
املعرفة، ولكن يعزو إىل نشر املعرفة ناهيك عن تقدمي خدمة للمجتمع هو الـتعلم مـدى   

مع املعرفة، فما يتعلمه الطالب اليـوم قـد   احلياة، فاملعرفة اإلنسانية تتناقص وتتغري يف جمت
يصبح دون جدوى يف الغد، وملنع هذه املشكلة جيب أن تقدم اجلامعات مقررات علميـة  
جديدة تساعد الطالب على مواجهة التطورات العلمية اليت يشهدها العامل اليوم وجيب أن 

  72.يصبح التعلم من أجل التعلم هو اهلدف السامي للطالب
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ن منطلق السمة املميزة للجامعة وهي الربط بني البحث والتكوين، حيث ينبغي وم         
أن يكون للبحث أثر مباشر ومتغري على التكوين، ونظرا ألن كال من البحث وتوليد 
املعرفة عمليات معقدة جدا، فإنه ال ميكن إدارا عن طريق األدوات التقليدية اليت تؤدي 

املدخالت مما يستلزم تبين إدارة املعرفة اليت تسعى إىل إىل املعدل املباشر للمخرجات و
ولقد أصبحت إدارة املعرفة حقيقة لكثري من . حتويل املعارف الشخصية إىل معارف تعاونية

مؤسسات التعليم العايل حيث أن التطور السريع يف املعلومات واالتصاالت قد غري 
رة األمم يف قدرا على اإلستخدام األساس الذي تعتمد عليه إدارة األعمال، فلم تعد ثو

األمثل للمواد بل أا تكمن يف ما متتلكه من أصول فكرية وتراث فكري وعقليات األفراد 
العاملني ومهارام اليت من خالهلا تستطيع تلك اجلامعات حتقيق مزيد من النجاح، أي 

حيث يتميز طالا  جناح اجلامعات يعتمد على مدى قدرا على العمل يف بيئة عامل متغري
  .بقدرام املعرفية الفائقة

وحتتاج اجلامعات اليت تسعى إىل األداء املتميز يف ظل إدارة املعرفة إىل أن تغري قيمها       
وأن تستثمر ما لديها من أصول فكرية، ولكي تفعل ذلك ينبغي على األفراد اكتساب 

تعلم املهارات اليت تسمح هلم مهارات جديدة وعلى وجه التحديد فإم يف حاجة إىل 
مهارات التنور  "بإجياد وإدارة واستخدام املعلومات واملعرفة وبكلمات أخرى 

    73."التكنولوجي

א.3.2.4 و و א :د

إن التوقعات املربرة نابعة على عملية زيادة قدرة اجلامعات يف جمارات الزخم املعريف        
ويف التكنولوجيا واإلعالم , رى من العامل يف العلوم الطبيعية واالجتماعيةاملنجز يف بقاع أخ

اآليل، حيث سيؤدي االستخدام املتزايد لوسائل التعليم السمعي البصري إىل توسيع وزيادة 
فئات املتعلمني، كما سيصبح التزود باحلاسوب واحلاسبات االلكترونية واإلنتاج الواسـع  
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هامة تربط األساتذة باتمع العلمي والتقين، ومسـاعدم يف  على شبكة االنترنت وسيلة 
  74.تذليل كثري من الصعاب و املتمثلة يف فقر املكتبات

التكنولوجي، جتسد يف اإلنفجار تطورا مذهال يف اال العلمي و يشهد اليومفالعامل 
يت اكتسحت املعلومايت الذي مل نستطع التحكم فيه إال بواسطة التكنولوجيات احلديثة، ال

من بينها اجلامعات وخدماا و تغريها تغريا جذريا من حيث وظائفهاااالت ومجيع 
بثها إىل ضخمة خاصة يف جمال حفظ املعرفة وطرق استرجاعها وفاليوم توجد تطورات 

تنبأت بزوال األوعية التقليدية لتحل حمله املنتجات صوات هنا وهناك ودرجة أن تعالت األ
هذا خاصة مع تسجيل ظهور تطورة أا ستحل حمل األساتذة واملعلمني، وملاإللكترونية ا

األفراد الذين فاتتهم وتكوين كأسلوب جديد لتعليم  Open Universityاجلامعة املفتوحة 
فرص االلتحاق باجلامعة لسبب أو ألخر، فهي إذن صيغة يف التعليم العايل حتقق مبدأ 

عته اجلغرافية فضال عن ظهور جامعة اهلواء رق التعليم والتكوين وتوسيع دميقراطية
University of Air االتصال يف توصيل خدمات و منط يعتمد على وسائل اإلعالم وهو

كذلك نسجل ظهور منط اجلامعة بدون  .التعليم العايل إىل الطلبة يف أماكن تواجدهم 
ري يف ى عرب األثيقوم بتنظيم دراسات جامعية تلقو  University with out wallجدران 

منشآت متارس املؤسسة مبان ومرئية دون أن يكون هلذه شكل برامج إذاعية مسموعة و
 Universityظهور ما يعرف باجلامعة اإلفتراضية  ناهيك عن. فيها الوظيفة التعليمة

virtual.  

ل      :א
باحثون أن كل من اجلامعة والبحث العلمي حيتاجان إىل يكاد يتفق معظم ال مع انتهاء األلفية الثانية وشروق األلفية الثالثة

عوملة دعم وتطوير وهذا ملواجهة حتديات وضغوطات احلياة اليت فرضتها كل من التقنيات العصرية وثورة املعلومات واالتصاالت و
والبحث العلمي  ائق التكوينوعلى هذا األساس أقدمت بعض اجلامعات على تغيري طر. كتالت النظام العاملي اجلديدتو القرن احلايل

اجلامعة : املتبعة فيها وذلك من خالل إدخال التكنولوجيات الرقمية يف مجيع أنشطتها العلمية وتبنيها موعة من املصطلحات أمهها

                                                 
مجلة الباحث . ؟ئر في ظل عولمة القرن الحادي والعشرينأية جامعة تحتاج الجزا. إبراهيم, توهامي 74

  .55. ص. 4ع.2003, قسنطينة. ديمغرافياقسم علم االجتماع وال. االجتماعي
  



املنطلق أولت  ومن هذا. اإلفتراضية، التكوين اإللكتروين، املكتبات الرقمية سعيا منها لإلرتقاء بالعملية التكوينية والبحث العلمي
 .اجلامعات اجلزائرية إهتماما خاصا للتكوين هلذا العصر الرقمي وهذا من خالل إنشاء املكتبات الرقمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ل אא

                            



  

:د

، بل وتعد الركيزة يف جمال االستثمار ةائمتعترب الثورة البشرية الثورة احلقيقية والد      
ظم الدول اهتماما خاصا يف جمال وال غرابة يف أن تويل مع. ية لكل تقدم وازدهاراألساس

تنمية مواردها البشرية يف كافة ااالت من خالل حتديد الربامج اليت تساعد على تنمية 
مبهامها على أساس أن تقدم أي  تلك املوارد وإدارا والتخطيط هلا بطريقة جتعلها مقتنعة

      .مهنة وتطورها مرهون باقتناع العناصر البشرية باملهام املسندة هلا ورضاها عن هذا العمل
ويالحظ يف جمال التعليم والتكوين أن الدول ختصص مبالغ معتربة من خالل ميزانيتها       

يف اجلانب البشري على باعتبار أن أحسن استثمار يستغل  التكوين،سنوية إىل قطاع ال
ومن مث فإن التكوين أصبح ضرورة حتمية لكل دولة تريد  ،اعتبار أا الثروة اليت ال تنضب

ور التكنولوجي يف خمتلف كما أصبح التطوالرقي لتحتل مكانتها بني األمم، االزدهار
كوين ومن بينها جمال املكتبات يشكل أحد العوامل اليت تستدعي االهتمام بالت ،ااالت

ا قصد التحكم يف الوسائل التكنولوجية احلديثة كاإلعالم اآليل واملعلوماتية واستغالهل
 للتكوينونتيجة لذلك سيتم اعتماد طرق وأساليب جديدة  لغرض التحكم يف املعلومات،

  . ات املعلومات واالتصاالت اجلديدة يف هذا العصر الرقميتعتمد على تقني
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

ن.1 و :א

ن.1.1 و :א

إن موضوع التكوين موضوع عام ومتشعب، ومن الصعب اإلحاطة به كليا، ألنـه        
يتعلق باإلنسان بكل عمقه وتعقيداته أوال، ويتأثر باحمليط املتغري واملتجدد ثانيـا، الشـيء   
 الذي جعل مفهوم التكوين ينال اهتمام العديد من الناس، ومن املختصني، ومـا ميكـن  

التأكيد عليه يف هذه البداية هو أن مفهوم التكوين أصبح يف الوقـت احلاضـر مفهومـا    
جوهريا شديد التعقيد نظرا لتعدد مقاصده وأهدافه، حبكم تعدد السياقات اليت يرد فيهـا،  

 Le siècle) قرن التربية أو قـرن التكـوين  (خاصة إذا علمنا أن هذا القرن عرف باسم 

pédagogique .تكوين بتعاريفه الكثرية واملتنوعة، واملفاهيم املترادفة أو املتقاربة ويتميز ال
ومفهـوم التـدريب    Qualificationومفهوم التأهيـل   Preparationاإلعداد : له مثل

Training  ومفهوم التكوينFormation. 

اليت تعين عادة أنشـأ، صـنع،   " كون"إن التكوين كمفردة لغوية اسم مشتق من فعل     
املكون للشيء ال ينتهي إىل ذلك إال بعد إحداث تغريات ومعاجلة ملادته األوليـة  شكل، و

من خالل عمليات اإلضافة والتصحيح اليت تدخل على احلالة األولية اليت يكون عليها هذا 
هذا ملا يتعلق األمر باملادة، أما ملا يتعلق األمر باإلنسان، فاملقصـود عـادة هـو    . الشيء

التعديل والتغيري املعنوي قد يعين اكتساب اإلنسان معارف ومهـارات  و. التكوين املعنوي
واجتاهات وأسلوب حياة جديد مبا جيعله قادرا على القيام بنشـاطات ومهـام مل يكـن    

   75.مبقدوره القيام ا من قبل
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 Foulkiéفولكييـه  (حسب املناجد  – Formationأما يف اللغة األجنبية، فنجد كلمة    
، مشتقة من )- Legendre - 1988لوجوندر  – Mialaret - 1979يه مياالري – 1971

إعطاء شكل معـني  " ومها تعنيان بصفة عامة Forma، أو كلمة الالتينية Formareكلمة 
ويؤكد فولكييه أنه ملا يتعلق األمر باإلنسان فنحن نقصد علـى  . 76"لشخص أو شيء ما

ملكاتـه اخلاصـة، كالـذكاء     اخلصوص إعطاء الفرد الشكل اإلنساين عن طريق تنمية
ويشري إىل أنه هناك فرق بني إيصال املعلومات والتكوين، حبيـث أن الكلمـة   . واإلرادة

Information " اإلعالم"املتداولة يف مترير املعلومات هي كلمة 
ويعترب مياالريـه أن  . 77

تعليم دخل حديثا إىل اللغة الفرنسية وقد تعمم استعماله بفضل حركة  Formationمفهوم 
  . الكبار أو الراشدين

التكوين معناه هيكلة، بناء وحتضري طرف " أن  Quilletوقد جاء يف قاموس كيليه       
معني من قبل خمتصني للقيام بعمل ما، مثال تكوين املسلحني يعين حتضـريهم، جتهيـزهم   

 مشتق مـن " التكوين أنه  Larousseويعرف قاموس الروس  78"وكذا تعليمهم يف اال
الفعل كون معناه شكل شيئا أو شخصا معينا وعمل على تطويره مستعمال يف ذلك طريقة 

  . 79"معينة تتضمن جمموعة من املقاييس 

                                                 
في أثناء الخدمـة مـن   تقييم عملية استغالل مضامين التكوين . أشواق ،خديجة، قربوعة لعور ،زعرور 76

: قسم علم الـنفس والعلـوم التربويـة واألرطوفونيـا    : مذكرة ليسانس. طرف معلمي االبتدائي في التدريس
  .13.ص. 2006 قسنطينة،

77 . introduction général aux sciences et techniques de l’information Guinchat,P , Menou,M

.O,1981.p.493. Paris: UNESCet de la documentation 

. Paris: librairie Aristide quillet,1975.p.120.Dictionnaire quillet de langue française 
78  

. paris: la rousse,1995.p.223.Le petit la rousse 79
 



هو عملية حمددة مسبقا، تطمح إىل اكتسـاب  "  Berbaumفالتكوين حسب باربوم     
قيام بوظيفـة  املتكون جمموعة من األمناط الفكرية، واملهارات السلوكية، اليت متكنه من ال

  80".معينة

أما مينا جري  فيعرف من جهته التكوين، بالفعل البيداغوجي، الذي يكتسب، وليس      
جمرد تسجيل للمعلومات أو جمرد تسجيل للمعلومات أو جمرد تعليم لعادات معينة وينبغي 
على التكوين حسب رأيه أن يسعى إىل البناء، وإىل حتليل معـارف البيداغوجيـة، وإىل   

ضيح املكتسب املعريف، وامتالك املهارات، والكفاءات، مع إمكانية اسـتثمارها مـن   تو
  81.جديد

أداة  للتكيف، تسمح لألفراد بتحسني معارفهم والتطور يف "  Pièrre L'ovartويعرفه    
فيمكن اعتبار التكوين جمموع املناهج واملرتكزات اليت يعتمد عليهـا فعـل    82،"عملهم

لوسائل اليت يستخدمها الفرد لتحسني معارفه ومواقفـه وسـلوكاته   التكوين، كما ميثل ا
  .وقدراته العضلية والذهنية لبلوغ أهدافه الشخصية واالجتماعية بشكل منسجم ومنسق

مما سبق ميكن القول أن التكوين فعل بيداغوجي يكتسب وليس جمـرد تسـجيل          
إىل البناء وإىل حتليـل   غي أن يسعىللمعلومات أو جمرد تعليم لعادات معينة، فالتكوين ينب

املواقف البيداغوجية وإىل التوضيح املكتسب املعريف وامتالك املهارات والكفـاءات مـع   
فالتكوين يوفر لنا مستوى من الثقة يف العاملني باملهنة وذلك . إمكانية استثمارها من جديد

أو غريهـا مـن   ... الارتكازا على التحصيل العلمي وهو ما يسمى تكوينا، تعليما، تأهي
املصطلحات اليت تتفق على تأهيل الفرد وإعداده وإكسابه جمموعة من األمنـاط الفكريـة   

يعـد  واملهارية السلوكية اليت متكنه من القيام بوظيفة معينة مستخدمة يف ذلك طرق شىت 

                                                 
دراسة ميدانية فـي المؤسسـات التربويـة    :البحث الوثائقي في مجتمع المعلومات. بودربان، عز الدين 80

  .139.ص. 2005قسنطينة، .علم المكتبات:أطروحة دكتوراه دولة.والية قسنطينة نموذجا. الجزائرية
  .140.ص .المرجع نفسه  81

.. paris: P.U.F,1991. p.149Gestion de ressources humainesPierre, l'ovart.  82
 



 من الشروط الالزمة اليت مبقدورها تزويد املترشح ألي مهنة بالقدرات املعرفيـة  التكوين
  واملهارات األدائية األساسية ملزاولة املهنة 

  :ميكننا أن خنلص بالقول أن التكوين حيدث تغريات على ثالث مستويات هي

 :و 

  .فالتكوين هنا يقوم بتنمية املستوى املعريف للفرد او املتكون حيث يزوده باملعارف العامة

א  א  :و

هارات والعمل على تنميتها وذلك من أجل رفع مستوى هنا التكوين يهدف إىل امتالك امل 
.األداء لدى املتكون ومن مث زيادة اإلنتاجية

و  א  :و

هنا عملية التكوين تتعدى املعارف واملهارات لتشمل سلوكات الفرد اليت هي نتاج تفاعله  
.مع البيئة اخلارجية له

مسبقا بأهداف معينة تصـبو إىل   مما سبق ميكن القول أن التكوين هو عملية حمددة
تلقني املتكون جمموعة من األمناط الفكرية واملهارية والسلوكية اليت متكنه من القيام بعمل 

.أو وظيفة معينة

ن.1.2 و :א

هناك أسباب عديدة جتعل املتكون حباجة إىل التكوين يف جمال عام أو متخصص نذكر     
  :أبرزها

ري الوسائل التكنولوجية يوازيها تطور بطيء جدا يف السلوكات سرعة فائقة يف تغي 
 .اإلنسانية



 .الرغبة الشخصية يف التكوين، ويف جتديد املعرفة 

ضرورة التكوين ملسايرة التطور، والبقاء يف املنافسة، والتمكن مـن االنـدماج يف    
 83 .جمتمع معقد ومتغري

عل التكوين يساعد املتكون نسب الرسوب يف املؤسسات التعليمية، الشيء الذي جي 
 .على استدراك الوقت الضائع

عدم وجود طرائق عملية يف توجيه األفراد والعمال خاصة يف حالة وجود مشاكل  
 .تنظيمية داخل املؤسسة

ضعف املردودية داخل املؤسسات مبختلف أنواعها نتيجـة  لعـدم الـتحكم يف     
 .املهارات الضرورية

  

  

ن.1.3 و א :دא

عملية التكوين إحدى السياسات اليت تتطلب احلذر والتخطيط الوجيه ألا تتعلق  عدت    
بشكل دقيق مبستقبل الفرد واملؤسسة، واملستفيد هلذا فإنه البد تسطري الغاية واهلدف مـن  

  :التكوين، فأهداف التكوين متعددة وميكن حصرها يف النقاط التالية

 : 
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نظمة وذلك بتقوية القدرات التقنية وبالضرورة املعارف من منافسة املالرفع  
ومهارة املتكون، فهذا اهلدف عام يهم مجيع الفئات املهنية داخل املؤسسـة  

 84.ويسمح مبواكبة مناصب العمل للدور املهين احلايل

التكوين يضمن ويطور الكفاءات وذلك بإعطاء فرصة التشغيل سواء كان  
 .تغيري داخلي أو ترقية

 .مستوى اجتماعي ومادي راقي حتقيق 

 .حتقيق الثقة بنفس املتكون أو العامل وذلك بتقليص من خوف العمل 

 .تأهيل اليد العاملة وحتقيق الكفاءة املهنية 

الرفع من طموحات العامل أو املتكون املستمرة حنو املستقبل متكنه من فهم  
عطي نفسـا  سياسة التكوين، فأهداف املؤسسة ال ميكن حصرها كليا ألا ت

جديدا وانطالقة قوية متكنها من خلق مردودية عالية حتررها من أي قيـد أو  
 .شرط

ويف  هناك بعض األهداف اليت ترتبط مباشرة مبا يتمناه املتكون:ون 
 :األرضية نستطيع تشكيل أهداف املتكون وهذا من وجهة نظره هذه

 .ر يف مهنتهيريد أداء مهامه على أحسن وجه والتحكم أكث 

 .االستعداد للتغريات املهنية وللمتغريات اليت حتدث داخليا وخارجيا 

تطوير مهاراته يف جمال العالقات العامة والتسيري والتغلب على الصـعوبات   
 .وحتمل املسؤوليات جتاه املنصب الذي يشغله

                                                 
 AVALدراسة ميدانية بوحـدة  : ين اإلطارات بين الترقية والتأهيلتكو .محمد، قبايلي نور الدين، سمار 84
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إلنتاج بـل  فالتكوين ال يهم املؤسسة فقط وال ينحصر يف كونه تطوير الفرد العامل وا    
هو اهتمام بالفرد بشكل دقيق عدا أنه يؤهله أو يطوره كما رأينا وإمنا يعطيه فرصة الترقية 
اليت تعطيه دافع جديد يف احلياة العملية اليومية، أما اجتماعيا فيحقق له السمعة واإلحترام 

 . نسانيةكما أن التكوين حيقق أهدافا تتمثل يف تكوين العالقات اإل. يف الوسط االجتماعي

ن.1.4 و א :د

إن مبادئ التكوين عامة  ال ختص أي مؤسسة أو الفرد، بل تراعي اهلـدف الـذي        
يطمح إىل حتقيق رقي اقتصادي متطور، فهي مبادئ منطقية، جيد الفرد نفسه يطبق سياسة 

  :التكوين على أكمل وجه، وهذا من خالل تبين املبادئ التالية

دא  ون مادة التكوين وأساليبه حديثة ومتطورة ومواكبة لكل مـا  حيث تك:א
 .يستجد يف امليدان

א  ما للفرد منذ أن يبدأ حياته كموظف حىت تنتـهي  حيث يكون مالز:א
 .حياته املهنية

و  جيب أن يشمل التدريب كافة الفئات العاملة يف التنظيم  وكافة فئـات  :א
 .األشخاص

وא   .ب وضع برنامج للتكوين وفقا حلاجة الفرد أو املؤسسةمبعىن جي:א

د  جيب أن يكون التكوين هادفا وليس عشوائيا، مبعىن جيـب أن خيـدم    :א
 .مصاحل الفرد واملؤسسة بشكل مباشر

د   .حبيث ال يكون الربنامج عبئا على ميزانية الدولة أو املؤسسة :א

ن.1.5 و א :وאع



أن التكوين يتجاوز عمليات تعليم أو تلقني معلومات ومعارف نظرية  مما سبق لقد تبني    
عامة إىل ما هو أعمق من ذلك وأعقد من ذلك، إىل تزاوج وصهر املعرفة باملادة مع املعرفة 
بكيفيات وأساليب تدريس هذه املادة مع الفهم املسـبق خلصوصـيتها اإلبسـتيمولوجية    

اليت مت ذكرها، سواء من حيث الزمن الكايف " الصهر"ية والطرائق اخلاصة ا، ولكن عمل
لنجاحها، أو املكان املفضل للقيام ا، أو الوسائل الكفيلة بتحقيقها، بل حـىت معـايري   
جناعتها، كلها تطرح إشكاليات انقسمت حوهلا اآلراء ومقترحات الباحثني، وتعـددت  

أنواع التكوين مـن حيـث    بذلك أنظمة وأمناط التكوين وال أدل عن ذلك من اختالف
املدة، من حيث املكان الذي يتم فيه، من حيث طبيعته، من حيث كيفياته، وكذلك مـن  
حيث التركيبة البشرية القائمة به، مهما يكن فإن اإلحاطة بأصناف التكوين دون اإلخالل 

  .باملوضوع يتطلب من الباحث تبين معايري تصنيفية واضحة مسبقا

يتحدث عن كثري من األنواع   Legendreتكوين جند أن لوجوندر فمن حيث طبيعة ال    
، Industrielle، التكـوين الصـناعي    La formation artistiqueالتكوين الفين : مثل

، التكوين العام Pré professionnelle، التكوين ما قبل املهين Moraleالتكوين األخالقي 
Général التكوين القاعدي ،Fondamentale.  

أما من حيث توقيت أو زمن إجراء التكوين، جند مصطلحات كثرية تـرد يف ثنايـا        
 A، التكوين عن بعـد   La formation initialeاألدبيات التربوية منها التكوين األويل 

distance التكوين الدوري ،Alternée التكوين التكميلي ،Complémentaire التكوين ،
، التكوين De reclassementأجل إعادة الترتيب املهين ، التكوين من continueاملتواصل 

، التكـوين مـا بعـد    Sur le tas، التكوين الفوري En cours d'emploiأثناء اخلدمة 
  .، وغريهاPost scolaireالتمدرس 

كذلك ميكن أن نتبىن معيار احليز املكاين الذي جترى فيه عملية التكوين حلصر أنواع       
: املفاضلة بينها، ومن بني املصطلحات اليت ذكرها لوجوندر جند مـثال  التكوين اليت ميكن



 De، التكوين يف املخـرب   La formation dans l'entrepriseالتكوين داخل املؤسسة 

laboratoire التكوين خارج مكان العمل ،En dehors du poste .  

التكـون الـذايت   : هاأما من حيث املسامهني فيه أو القائمني به فنجد مصطلحات من    
Auto Formation التكوين يف مجاعة ، La Formation en groupe  التكوين ضـمن ،

  .En équipeالفريق 

إن ما جيب مالحظته هو أن أشكال التكوين املشار إليها أعاله ال تعين بالضرورة أا      
ات التكوين عـن  أصناف متمايزة ولكنها مناذج عن املصطلحات الكثرية اليت تعرب ا أدبي

وفيما يلي سنحاول التطرق علـى كـل مـن    . مستويات وأمناط التكوين بطريقة أسهل
  :التكوين الذايت والتكوين املستمر

ذא.1 .5 .1 א ن و :א

بنفسـه   )املتكـون (النوع من التكوين تلك العملية اليت يقودها الفرد  ويقصد ذا
صول على املعلومـات واخلـربات، خاصـة    مستعمال جمموعة من الوسائل واملصادر للح

املستجدات يف ميدان ختصصه مبواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية املتسارعة والعصـر  
   .الذي يعيش فيه

هو الشخص الذي يكون نفسه " فاملتكون ذاتيا كما ورد تعريفه يف بعض القواميس
يقوم على أساس املبادرة  ومنه نقول بأن التكوين الذايت هو ذلك التكوين الذي 85"بنفسه

  .بإمكانياته الشخصية) الراغب فيه(الذاتية لطالب التكوين 

ويتداخل مفهوم التكوين الذايت مع مجلة من املفاهيم األخرى اليت تقترف يف معناها 
التعلم الفردي، غري أن مثة فروقات ميكن من خالهلا متييز : منه أو يقترب منها لعل أبرزها

  .كل نوع عن اآلخر
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التكوين الذي يتلقاه كل فرد على حدى ويتخذ صـورا  " فالتعلم الفردي يعرف بأنه
متعددة، يف حني يبقى توجيه العملية التعليمية إىل حد كبري يف يد املعلم، فهو من حيـدد  
اهلدف للمتعلم، وليس هذا األخري، إىل جانب أسلوب الـتعلم وطريقـة ومعـايري األداء    

  .86"فيه

التكوين الذايت جمهود فردي دائم يعتمد على القدرات الذهنية  بذلك ميكن القول أن
  .للفرد من أجل حتديث معلوماته

א.2 .5 .1 ن و :א

كوين املستمر هو ذلك التكوين الذي يستفيد منه العمال أو األفراد الذين ميارسون الت
للتطـورات  يف قطاعات أو جماالت تستدعي حتديث معارفهم وحتسني مـؤهالم وفقـا   

احلاصلة يف امليدان الذين ينشطون فيه فيصبح بذلك التكوين املستمر مبختلـف أنواعـه   
ومستوياته وسيلة للتنمية املهنية تساعد على حتسني مستوى األداء وبالتايل حتقيق مردودية 

  .أفضل

تكوين إضايف يستفيد منه العامل ليـتمكن مـن   "كما يعرف التكوين املستمر بأنه 
دروس أو مقـررات  "، ويعرف كـذلك بأنـه   87"ع التطور الصناعي والعلميالتأقلم م

تتناول تطور العلوم والتقنيات دف إىل حتقيق فعالية لدى ) نظرية أو تطبيقية(بيداغوجية 
  88".العاملني احملترفني

وجتدر اإلشارة إىل أنه توجد تسميات عديدة تستعمل للداللة على التكوين املستمر 
صل، التنمية املهنية، التكوين املستدمي، التأهيل املهين، كما يستعمل البعض كالتكوين املتوا

  ).RECYCLAGE(تسمية الرسكلة وهي مشتقة يف األصل من التسمية الفرنسية 
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وإن اختلفت هذه التسميات يف الصيغة اللغوية فهي تتفق من ناحية املعـىن الـذي    
تكوين خاص يتلقاه األفراد يف خمتلـف  تؤديه وبذلك ميكن القول أن التكوين املستمر هو 

املؤسسات قصد حتديث وجتديد معارفهم ومؤهالم املهنية فإذا كان التكـوين الرمسـي   
املقرر أثناء فترة التكوين املتمثل يف خمتلف املراحل الدراسية مبنيا على مقررات ومنـاهج  

إللتحاق باملهنة وهذا ما جيعله رمسية فإن التكوين املستمر يأيت يف فترة احلياة املهنية أي بعد ا
يتميز بعدة خصائص سواء تعلق األمر بالصيغة أو احملتـوى وكـذلك املسـتوى املهـين     

  .والتخصص

ن.1.6 و א ز :وא

إن معرفة خصائص التعلم البشري وتوفر برامج مدروسة للتكوين إلجناز هذه الربامج      
م  عنصر يف العملية التكوينية هو املتكـون  إذ أن أه. ليس بكاف إلجناز الفترة التكوينية

. نفسه، والذي ال ميكن ألي متعلم أن حيدث دون مشاركته اإلجيابية، ورغبته يف الـتعلم 
لذلك البد من توفري الظروف املناسبة، والتعرف على الدوافع الداخلية للتكوين للمتكونني 

اخلارجية اليت ميكن اسـتغالهلا   هلدف استغالهلا يف عملية التعلم، كما جيب معرفة احملفزات
من أهم الطرائق املتبعة يف احلوافز، ربط .  يف تنمية الرغبة يف التعلم وإثارة اهتمام املتكونني

نتائج التكوين بتلبية احلاجات النفسية واملادية واالجتماعية، لتسهيل عملية التعلم، وإتباع 
ويف ما يلي توضيح ألهـم  . التعلمالطرق العلمية يف التكوين عمال مبا توصلت له حبوث 

  :89اجلوانب اليت ميكن اعتبارها لتحفيز املتكونني

מ  א لكل فرد دوافع داخلية كحب االستطالع والرغبة يف الـتعلم   :א
واملعرفة، والرغبة يف النجاح وحتقيق الذات على املسؤولني عن التكوين التعـرف  

والعمل على استثارا وتلبيتها من خالل ما على هذه الرغبات، والدوافع الداخلية، 
 .يقدم من مادة للتعلم وبطرق مشوقة، وتوجيهها خلدمة األهداف التربوية
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د  א وميكن تقسيم حاجات األفراد إىل حاجات أولية وأخرى  :א
أما احلاجات األولية فضرورية حلياة الفرد وسالمته، كاألكـل والشـرب   . ثانوية

والسكن، وهي احلاجات األساسية الواجب توفرها للحصول على السلوك  واللباس
بينما تتمثل احلاجات الثانوية يف النقود واملكانة املهنية وغريها من العوامل . السوي

اليت تكمن أمهيتها فيما ميكن احلصول عليه بواسطتها، وقدرا على تلبية احلاجات 
أو فرد قضى ليلته يف مكان غري مـريح   إذ ال يرجى من فرد جائع. األولية للفرد

يبقى املتـدرب  . مثال، أن يركز على مادة الدراسة، وأن جيين الفائدة املرجوة منها
مشغوال عما يدور يف قاعة الدراسة، وال ميكن للتعلم الفعال أن حيدث دون تلبية 

 .حاجات املتكون األساسية

ذא  א وא א جور املرتفعة هـي احلـوافز   ليست األ :א
الوحيدة، بل أن أهم عامل حمفز هو املكانة االجتماعية، وما يتبعها مـن احتـرام   

إن ربط املكانة االجتماعية اليت ميكن للمتكون . واعتراف من الغري وحتقيق الذات
أن حيصل عليها بعد الفترة التكوينية، كفيل بتحفيز املتكونني على بـذل اجلهـد   

 .ملية التعلم واقتناء املهاراتوالنجاح يف ع

א  و א من أهم العوامل املساعدة على التعلم، توفري الشـروط   :و
وهكذا ميكن اختيار أنسـب املتكـونني وتـوجيههم    . والظروف املادية لنجاحه

كما ميكن االهتمام مبكان التكوين وإجياد احمليط املناسب والبعيد . ويئتهم للتعلم
كما جيب . احمليطة املختلفة، كالضوضاء واحلرارة والرطوبة والربودة عن الضغوط

أن يكون مكان التعلم مرحيا ومناسبا، حىت يتمكن املتعلم من تركيز كل اهتماماته 
 .على عملية التعلم

ن  و א ق א ط إن إتباع طرائق مناسبة يف التكوين، كالتـدرج مـن    :ط
قدة يف التكوين واستعمال وسائل اإليضاح السهل إىل الصعب، وجتنب الطرق املع



الضرورية والنماذج اسدة، وغريها من الطرق اليت تأخذ اهتمامات املتكـونني  
وكلها عوامل مساعدة على بذل اجلهد وحتفيز املتكونني . وحاجام بعني االعتبار

 .هلدف إجناح التكوين

א  طلق عليها أيضا، بالتغذية إن عملية معرفة النتائج، أو ما ي :ل
الراجعة، والتعرف عليها مباشرة بعد األداء، كفيل باملساعدة على التعرف علـى  
األخطاء والعمل على جتنبها، كما أن التعرف على األداءات الصـحيحة كفيـل   

إذ أن . بتحفيز املتكونني، مما يؤدي إىل تعزيز هذه األداءات والتشـجيع عليهـا  
 .لى النجاحالنجاح هو أهم حمفز ع

   

ن.1.7 و א و :و

اليت تشمل هذه أي عصر التكنولوجيا و قينالتنعيش يف عصر االنفجار املعريف و إننا     
اجلامعات لذلك والتدريس يف خمتلف املدارس و التكوينااالت مبا فيها نظم األخرية مجيع 

التطورات والتعايش مع ه فمن واجبنا التحكم يف هذه التكنولوجيا من أجل مواكبة هذ
وتكنولوجيا تقنيات  :كل هذه األخرية عرفت عدة تسميات من بينهاالتنمية والرقي و

  .التكوين
كل تعريف حسب وجهة نظر  التكوينملفهوم تكنولوجيا  اتلقد وضعت عدة تعريف     

جيا تكنولو اليت تريو :تعريف املوسوعة األمريكية: نذكر اتمن بني هذه التعريفمعينة و
 التكويندمج املواد التعليمية واألجهزة لتنفيذ عملية  إىلى عهي العلم الذي يس"التكوين 

الربجميات على املواد التعليمية اليت حتتوي األجهزة و :ي تقوم على عاملني مهاهوحتسينها و
على أما منظمة اليونسكو فقد عرفتها ، 90"التكوينيةجل حتقيق األهداف أالصور من و
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تقوميها ككل تبعا وتنفيذها و التكوينيةة يمنحى نظامي لتصميم العمل " :ايلالنحو الت
البشري مستخدمة يف  االتصالو التكويننتائج األحباث يف جمال ألهداف حمددة نابعة من 

 .91"مزيدا من الفعالية التكوينغري البشرية من اجل اكتساب املوارد البشرية و   دلك

هي مبعناها الشـامل   التكويننتج أن تكنولوجيا نست اتمن خالل كل هده التعريفو
أو التنظيمات املسـتخدمة يف نظـام   ق واألدوات واملواد واألجهزة والطرخمتلف النظم و
.حمددة تكوينيةمعني بغرض حتقيق أهداف  برنامج تكويين

التكوين نذكر على سبيل املثال ال احلصر تقنيات اليت ميكن استخدامها يف ومن أهم ال      
النترنت، األقمار الصناعية، الفيديو التفاعلي، األقراص املدجمـة والوسـائط املتعـددة،    ا

املكتبات الرقمية هذه األخرية اليت تعد أهم نواتج تطبيق التكنولوجيا الرقمية يف املكتبـات  
واليت تعترب من الوسائل احلديثة اليت يعتمد عليها يف دعـم وترقيـة التكـوين مبختلـف     

   .امعاتاملؤسسات واجل

א.2 מ ن و :א

د.2.1 د وא :א

االت اليت االقتصادية تعقيدا باستمرار يف انية والقانوتزداد اليوم األسس التقنية و        
يف عامل املكتبات الرقمية هناك إجراءات أكثر تعقيدا بالنسبة تعمل فيها املكتبات، و

روف تظل القوانني اخلمسة اليت وضعها املكتيب املعقليدية، وتفيدين من املكتبات التللمس
    :92ليومنا هذا وهياملكتبات صاحلة حول الكتب و 1931راجناناتان 

 .Books are for useالكتب لالستخدام  

 .Every reader his bookلكل قارئ كتابه  
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 .Every book its readerلكل كتاب قارئه  

 . Save the time of the readerقت القارئ ووفر  

  . The library is grozing organsاملكتبة هي مؤسسة نامية 
ليت ايف عصر املعلومات ليس هناك أفضل من هذه القواعد أو هذه املبادئ األساسية و     

ولقد وضع املكتبيان كروززفورد  .مراكز املعلوماتتوجه املستفيدين يف املكتبات و
ال مخسة قوانني جديدة للمكتبات أم 1995ام ع Grozford And Gormannجورمان و

هذه القواعد نفسه مناسبة لعصرنا احلاضر وتكون يف الوقت أن متاثل مبادئ راجناناتان، و
  : هي

  .Libraries Serve Hamanityاملكتبات ختدم اإلنسانية  
 Respect all form by withيع أشكال أوعية االتصال املعرفةاحترام مج 

knowledge communical. 

 Use Technology intelligentlyاستخدام الذكاء التكنولوجي لزيادة اخلدمات  

to   exchance Services  

 Protect Free Access To Knowledgeحافظ على املداخل احلرة للمعرفة   

  Honor the past and create the future.93 تعظيم املستقبلاحترام املاضي و 
تواكب بدون شك العصر الرقمي، والتطورات   جيدة باعتبارهاتعترب هذه القواننيو    

املتالحقة، أن جتد ضوء التطورات الكربى املتواصلة وإن على مكتبات اليوم يف املتالحقة و
من هذا املنطلق ال يوجد وقت أفضل و .خدمااطريقا يشمل إدارا ومصادرها و لنفسها

  . كتبيني هلذا العصر الرقميخالل تكوين املذلك من اآلن لتأهيل املوارد البشرية، و من

طو.2.2 ل و א מ ن و א :ط

العمل يف املكتبات اليوم أكثر حنو اإلحترافية، وجيب النظر إليه أيضا من هـذه  يتجه      
دون الزاوية، مع طرائق قوية فعالة ومبعونة قوى متخصصة خارج املهنة، ألن املكتبيني ال جي
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أنفسهم قادرين على إعطاء هذا األمر حقه من العناية، بسبب عملهم اليومي ووظـائفهم  
املعهودة، وينبغي اليوم أن ينظم العمل يف املكتبات داخل فـروع أو ختصصـات فرعيـة    
وتطوير العمل اإلداري، وما إليها من األعمال اليت جيب مالحظتها يف برامج التكوين، وال 

ري حمتوى املقررات الدراسية فحسب، بل ال بد أن يرتبط ذلك بسـوق  يكون التطوير بتغي
العمل، وحاجات املؤسسات، وآفاق املهنة، البد يف الوقت نفسه من تغـيري التـدريس   
ووسائله وإعطاء اجلانب العملي التطبيقي حقه من العناية والرعاية، ألن علـم املكتبـات   

النظر إىل التخصصات الفرعية داخل املهنة واملعلومات هو علم تطبيقي، إضافة إىل ضرورة 
وتطوراا وخاصة ما يتصل بتكنولوجيا املعلومات وإمكاناا اجلديدة واملتعاظمة يوما بعد 
يوم، وهو األمر الذي جيعل املختصني إجراء تعديالت جذرية على مسـتويات التكـوين   

ملكتبات سوف تنقـرض  وإذا حنن مل نفعل ذلك، فإن مهنة ا. " ونوعيته وأهدافه وغاياته
لتحل حملها مهن أخرى أكثر حركية وفعالية، كما يقول ولفرد النكستر، فاملكتبة بشكلها 
التقليدي قد متوت، غري أن املهنة جيب أن تبقى حية ومستقبلها يعتمد علينا حنن املكتبيني 

  94"لذلك ال بد أن نكون يف مستوى التحدي

معرفة سلبياته، وال بد أيضا من التفكري يف تطوير  عند التفكري بتطوير التكوين، جيب      
وينطلق أول التطوير من حتسني خربات األساتذة املكونني وقدرام مجاعيا . التعليم عن بعد

وفرديا، حبيث يستطيع كل أستاذ مقارنة معلوماته وقدراته مبعارف وقدرات اآلخرين من 
ا اجتهت اإلصالحات حنو الطرائق وحنو وميكن للتطوير أن ينجح إذ. خالل النتائج احملصلة

والبد من رفع مستوى التكوين من الناحيـة  . سبل حل املشكالت، وتغيري حمتوى الربامج
الكيفية، مث إن تثمني معارف الدارسني جيب أن يواكبه تثمني معارف املدرسني أيضا، ألن 

حنن نعتقد أن مثل هـذا  تقدير املشكالت كثريا ما ينظر إليه أفقيا عرب طبقتني متوازيتني، و
وال بد . األمر يعد ضروريا ومفيدا، لتكوين كوادر حتسن العمل يف امليدان وفق احلاجات
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من التأكيد هنا، على ضرورة تبادل األفكار والتجارب بني اجلامعات العربيـة لتعميـق   
وما جيدر ذكره أنـه عنـد   . املناهج، وتطوير الوسائل وحتسني مستوى التكوين وأنواعه

اسة تطوير التكوين ال بد من إجراء نوعني من التحليل، قصد البحث عـن احلاجـات   در
املطلوبة من الكوادر العاملة يف املؤسسات التوثيقية واإلعالمية واالقتصادية وغريها، لتطوير 

  :95هناك نوعان من التحليل مها. التكوين يف هذا االجتاه

א.1 .2 .2  ل :א

تفكري يف تطوير رغبات الدارسني وحتسني شروط انتمـائهم إىل أقسـام   وهنا يتم ال     
وهناك من يرى عرب هذا النوع من . املكتبات واملعلومات، وتدعيم التدريب العملي امليداين

التحليل مثال ضرورة اختصار مدة الدراسة ألن ذلك يف نظر هؤالء حيسن قدرات املنافسة 
عمل بأعمار أقل، وحتقيق تكوين نوعي جيد عرب لدى اخلرجني من خالل دخوهلم سوق ال

ثالث سنوات من الدراسة اجلامعية فقط، مع التركيز أكثر على املعاجلة اآللية للمعلومات 
مبا يناسب البيئة الرقمية، وتدعيم قدرة الدارسني على استخدام احلاسـوب الشخصـي   

قتصادية للمؤسسـات  واالنترنيت، وبنوك املعلومات مع دراسات أفضل حول اجلوانب اال
واقتصاد السوق، وميكن لألخرية أن تكون عبارة عن تكوين فرعي بعد انتهاء الدراسـة  
األساسية، وهنا تقدم معلومات مركزة حول التكاليف والتقومي واملراقبة واإلدارة، وذلـك  

  .هقصد فهم خلفيات اقتصاد املؤسسات واستيعاب

א.2 .2 .2 ل :א

حتليل حاجات القوى املتخصصة يف العلوم الفرعيـة، وتـدعيم قـدرات    وهنا يتم      
الدارسني على استخدام تقنيات املعلومات وتقنيات احلاسب، وبنوك املعلومات، وإعطـاء  
الدارسني كمية املعلومات املطلوبة لتدعيم معارفهم حـول اقتصـاد املؤسسـات، إدارة    
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طريقها بعد إىل برامج الدراسـة،   املشاريع، حساب التكاليف، وهي موضوعات مل تأخذ
. ولكن جيب التفكري فيها جبدية، ألن املعلومات أصبحت سلعة تباع وتشترى يف السـوق 

وما جتدر اإلشارة إليه أيضا هنا العمل على تدعيم وتدريس اللغات األجنبيـة وخباصـة   
، اإلجنليزية والتركيز على املستوى الشخصي الفردي للدارسني، وحضـورهم االتصـايل  

  . وقدرم على التحليل واإلرشاد

إضافة إىل كل هذا البد املقارنة بني مناهج التكـوين ومسـتوياته ونوعياتـه علـى         
املستويات الوطنية، العربية، والدولية أمرا ضروريا، وإجياد لويب للمكتبني يـدعم املهنـة   

  .ويعرف بأمهيتها على أوسع النطاق

أن انتقال تكوين املكتبني من معاجلة الوثائق الورقية  وما ميكن قوله من خالل كل هذا    
ألن . إىل تسري الوثائق إلكترونيا، ومن خدمة املستفيدين عن قرب إىل خدمتهم عن بعـد 

دور املكتبني اليوم ال يكمن يف تسهيل الوصول إىل املعلومات، بل أصبح عليه توظيف كل 
  . نتقاة ومالئمة، وموثوقةخرباته يف جمال مصادر املعلومات لتقدمي إجابات م

א.2.3 א ن :א

جيب حتضري الدارسني للوظائف املتغرية للمكتبات يف العصر الرقمي، واليت حتدث يف       
  .ااالت االقتصادية، والبحثية، للتعليم والتطور، وااالت الثقافية مث اخلدمات املعلوماتية

ومات الرقمية، تكون احلاجة ماسة إىل مؤهلني يف املعلومات، أكثر من ويف عصر املعل    
املكتبات يف املفهوم التقليدي، يشاركون يف املنظمات العلمية، حيـث يقـدمون فوائـد    
ملموسة حترك املعلومات، وتليب احلاجات املعلوماتية وتدعم القرارات املتخـذة يف مجيـع   

لسهر على توفري نوعني أساسني من املـؤهالت،  امليادين، وحىت ميكن حتقيق ذلك، جيب ا
الـتمكن مـن معرفـة مصـادر     : األوىل فنية وتتجه حنو املعلومات الفنية للمكتبيني مثل

املعلومات الرقمية، الدخول إىل املعلومـات، تكنولوجيـا املعلومـات الرقميـة، اإلدارة     
ف والقيم، اليت متكن والبحث، والثانية مؤهالت شخصية ونعين ا جمموع القدرات، املواق



اخلرجني من العمل بفعالية، وجعلهم وسطاء جيدين، قادرين على تطوير أنفسهم بأنفسهم 
وميكـن إدراج هـذه   . خالل عملهم املهين، وعلى معايشة التطورات احلاصلة يف امليدان

  :96املؤهالت فيما يلي

א.1 .3 .2 ن و :א

لدارسني حول مصادر املعلومات، والقدرة على تقييمها تكوين اخلربة العلمية لدى ا 
ومن أمثلة األعمال املطلوبة هنا . بعني ناقدة، واسترجاع املطلوب منها عند احلاجة

املوازنة بني املستفيدين من الكتـب، األقـراص املدجمـة،    :نذكر على سبيل املثال
 .اخل...رونية البحث على اخلط يف بنوك املعلومات، الدوريات واملصادر اإللكت

تأهيلهم للعمل يف جمال علمي متخصص يف أحد فروع املعرفة، وهنا يكون لـدى   
الدارسني ختصصات أخرى غري ختصص املكتبات واملعلومات، وبالتـايل يكـون   

، ومثل هؤالء جيـب  ءتكوينهم موجه للعمل يف جمال التخصص الضيق كالكيميا
صة منها اإللكترونية، إضافة إىل اطالعهم على الدوريات املتخصصة يف جماهلم، خا

 .تكوينهم املعلومايت من جوانبه املعروفة

متكينهم من تطوير اخلدمات املعلوماتية اليت م املستفيدين ورعايتها، مبـا جيعـل    
دخول هؤالء إليها أمرا سهال، خيدم أهداف املؤسسة األم، وهذا من خالل وضع 

اجلديدة، ناهيك عن تنفيذ احلاجـات  أنظمة تنظيمية وإدارية تعمل وفق التقنيات 
املعلوماتية للبحوث الصعبة واملعقدة  عرب توفري املصادر الالزمة لصاحل البـاحثني،  

 .وهذا من خالل تزويد املؤسسة بالوثائق اجلديدة بشكليها التقليدي واإللكتروين

 تعريف الدارسني بسبل تكوين املستفيدين وفق مستويام املتعددة، مثل التكـوين  
على استخدام االنترنيت، إقامة دورات خاصة بالبحث عند النـهايات الطرفيـة   
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ملصادر املعلومات وربطها باألهداف املنشودة لتطوير العمـل ودعـم البحـث،    
ومواكبة التطورات التكنولوجية احلديثة وتوجيه املستفيدين حـول مشـكالت   

 .التشغيل

وصنع منتجات ووسائط متعددة تدريبهم لتقدمي اخلدمات املعلوماتية، وتصميمها  
لتغطية احلاجات العلمية  ووضعها يف السوق، إضافة على تنظـيم حتاليـل عـن    
احلاجات العلمية مبساعدة أدوات البحث مثل االستبيانات، جمموعـات العمـل،   
واإلعالم عن النتائج عرب املنشورات، أو الندوات وما إليهـا للتعريـف بالنتـائج    

 . يت يتم التوصل إليهااخلاصة واالستثنائية ال

إطالعهم على تكنولوجيا املعلومات املالئمة، والتمكن من استخدامها بغية مجـع   
املعلومات وجتهيزها، وتوسيعها، التعريف ا، ومن املهام  اليت تقع يف هذا اـال  

وضع الفهارس على اخلط، االشتراك يف منتجات معلوماتيـة الكترونيـة   : نذكر
 .حداث منها بشكل متواصلحديثة، وحتصيل األ

متكني الدارسني من وضع طرائق عمل مناسـبة وطـرق إدارة مالئمـة لتبـادل      
املعلومات يف جمال خدمات املعلومات الالزمة وذات القيمة العلمية، ومن أمثلـة  

تطوير خمطط تنظيم ملركز املعلومات، حساب النفقات املتوقعـة والـدخل   : ذلك
لقاء تقدمي اخلدمات املعلوماتية، تطوير صورة لتسويق الذي ميكن أن جتنيه املكتبة  

املعلومات، إعداد بنوك معلومات من خالل الوثائق اخلاصة باملؤسسة كالتقـارير،  
الكتب التقنية، واملواد املرجعية القابلة  لالسترجاع بالنصوص الكاملة،  مع وضع 

علمية للمؤسسة، مع صفحات مماثلة يف االنترنت، ناهيك عن املشاركة يف اإلدارة ال
 .حتويل املعلومات واستقباهلا، ووضعها حتت التصرف

تدريبهم على تقييم نتائج استخدام املعلومات، واختيار إمكانية جتنب املشـكالت   
لإلدارة املعلوماتية واالجتهاد لتحسني خدمات املعلومات يف عامل مـتغري، وهنـا   



. ، ختطيط الربامج، وتقييم النتائججتميع املعلومات املرتبطة بتحليل احلاجات: نذكر
كذا تطوير مقاييس لدراسة نتائج استخدام اخلدمات، رضى املسـتفيدين حـول   

تقدمي اخلدمات املعلوماتية مبـا  . املعلومات املقدمة، مث املشاركة يف مشاريع البحث
 .يناسب املعلومات املتجددة

اإلدارة القياديـة  تأهيلهم ليكونوا قادرين على أن يصبحوا أعضـاء فعـالني يف    
ومن أمثلة . للمؤسسة اليت سيعملون فيها، على شكل خرباء يف املعلومات وشؤوا

املشـاركة يف وضـع املخطـط    : موضوعات التكوين يف هذا السـياق نـذكر  
اإلستراتيجي للمؤسسة، كذا املشاركة يف اللجان الفرعية أو جمموعـات العمـل   

عرفة جيدة حبقوق التأليف الرقميـة،  اخلاصة بالتجهيزات وسوق املعلومات، مع م
  .والتمكن من مناقشة االتفاقيات مع املوردين وتطوير سياسة معلوماتية للمؤسسة

א.2 .3 .2 ن و :א

التكوين قصد حتقيق خدمات مثالية والبحث عن التحديات ومواجهتها، ومن أمثلة  
ستمرار، اإلتصال الدائم باملسـتفيدين  اإللتزام باخلدمات النظيفة وحتسينها با: ذلك

ومعرفة انطباعام ومشكالم قصد حلها، اإلفتخار بالنجاح الشخصي للمكـتيب  
وجناح اآلخرين، ومبنجزاته ومنجزام، وحب العمل التعاوين قصـد التحسـني   
والتطوير، وحل املشكالت املطروحة على أرضية املعارف املكتبية وأسسها، ومن 

 . لى قيام املكتبات الرقميةمثة التشجيع ع

التوجيه ملواكبة التحوالت الكربى واالجتهاد لالبتكار واإلبداع، ألن البحث عن  
املعلومات واستخدامها بفهم وإدراك وفاعلية هو جزء من اإلبـداع واالبتكـار   

ومن هنا جيـب  . لألفراد كما للمنظمات، أو على األقل يئة الظروف املناسبة له
كتبة وخدماا على أا جزء من القضايا الكربى املصريية يف تطـوير  النظر إىل امل

اإلنسان، وحياة األمم والشعوب، واألسس املتينة الختـاذ القـرارات يف مجيـع    



وهنا جيب تكوين املكتبيني على مواجهة اقتصاد السوق والصـمود يف  . ااالت
ضها البيئة الرقمية السائدة وجه املنافسة والتأقلم مع املستجدات واملتغريات اليت تفر

 .حاليا

التوجيه للمحافظة على الشركاء احملتملني، وهنا حيتاج املكتيب إىل معرفـة سـبل    
االرتباط بنظم املعلومات اإلدارية والسعي الستخدام املعارف والقدرات الشخصية 

إن عليه التمكن من إدارة فريق عمل وتـبين إدارة املعرفـة،   . وتوظيفها يف امليدان
وإقامة عالقات تعاون مع مكتبات أو خدمات معلوماتية أخـرى، يف الـداخل   
واخلارج، من أجل تبادل مصادر، والقدرة على االرتباط مبكتبات رقمية أخـرى،  
قصد حتسني اإلنتاج واخلدمات وهنا يفيد التكوين يف غرس هذا التوجه يف نفوس 

 .الدارسني

قة املتبادلة أثناء العمل، مثل معاملـة  خلق القدرة على إقامة جو من االحترام والث 
اآلخرين باحترام وانتظار املعاملة نفسها منهم، وحث املكتيب على معرفـة قـدرة   

وهذا من خالل القيام بوظائفه . نفسه، وما حيتاج إىل استكمالة من قدرة اآلخرين
كما يعمل على خلق حمـيط  . بدقة وباجتاه اهلدف املرسوم، وينتظر ذلك من غريه

املشكالت، ويقدر أعمال اآلخرين ومنجزام، ويساعدهم يف إجناز أعمـاهلم   حلل
 .عند احلاجة

امتالك املقدرة االتصالية والقدرة على العمل مع اآلخرين، واملكتيب هنا حباجة إىل  
االستماع اجليد، وتوضيح وجهات نظره حول احللـول املالئمـة للمشـكالت    

الربامج واملخططات ويشارك فيهـا،   املطروحة، وتدريبه حىت يعرف كيف يدعم
وكيف يعرض أفكاره بوضوح ومحاس، وكيف ميتلك مصطلحات واضحة ولغـة  
مؤثرة، ويهيء نفسه لتحصيل نتائج مفيدة من العمل وحتمل املسـؤولية داخـل   



الفريق، وينفذها ميدانيا، يطلب النصح واملساعدة عند احلاجة، ويبحث باستمرار 
 .ته وقدرة اآلخرينحنو طرق جديدة لتحسني قدر

تأهيله لتويل القيادة والقدرة على التخطيط ومعرفة األولويات، وهنا ال بـد مـن    
تكوين املكتبني على السبل األفضل للقيادة احلكيمة الرشيدة، أو تقاسم القيادة مع 
اآلخرين، مث إن استخدام املصادر املتاحة بصورة مؤثرة، يتطلب متابعـة واعيـة   

وير التجارب والتخطيط مع املوازنة بني األهداف الوظيفيـة،  ورعاية مستمرة لتط
والطموح الشخصي، وهنا البد من تكوين املكتيب على حسن اختيار األهـداف،  

 .وبيان األولويات

التأطري للتعلم مدى احلياة والتخطيط املهين اخلاص، وهنا جيب أن يكون التكـوين   
يفية تتطلب دائما إتقان معـارف  لومن متغري، ألن خصائص املهنة، والترقية الوظ

جديدة وتوسيع معارف قدمية، إذ على املكتيب الذي يريد أن يكـون دائمـا يف   
املستوى املطلوب أن يضيف لنفسه معارف جديدة بصورة مستمرة ويوسع آفاقه 
ويضع نفسه يف جو عمل  يساعده على ذلك، فالتكوين اجلـامعي رغـم تعـدد    

إال قدرا مـن املعلومـات    ن أن مينح للدراسينيمناهجه ووسائله وطرائقه ال ميك
 .املتخصصة اليت تساعدهم على متابعة تكوين أنفسهم بأنفسهم مدى احلياة

التكوين على استخدام الشبكات املتخصصة وتقدير قيمتها العلمية، وعلى املكتيب  
فيما بعد أن يتبادل التجارب يف هذا اال، بغية تأسيس تبادل معلومايت متخصص 

ع اآلخرين والشركاء، وكسب روابط جديدة، فاحلاجة إىل التواصل املعلومـايت  م
 . املتخصص مع اآلخرين أمر يف غاية األمهية

التكوين اإلجيايب املرن يف عصر التحول والتغيري املتواصل، فاألعمال والوظـائف   
والوسائل تتغري بتغري الزمن، والبحث عن احللول اجلديدة أمر مطلوب، فضال عن 

 .السعي حنو خلق أفكار جديدة ومنتجات جديدة وخدمات جديدة



من خالل هذه املطالب واخلصائص اليت جيب توفرها يف املكتبيني املتخصصني للعمل يف    
مطلع هذه األلفية، ألفية التكنولوجيا الرقمية، وهي مطالب وخصائص هلـا جـذورها يف   

أسس التفكري واحلوار حول تطـوير  إا تشكل . املاضي، ولكن تدخل بقوة يف املستقبل
التكوين اجلامعي، ألا مطلوبة وضرورية ملواجهة التحديات اليت أفرزا البيئـة السـائدة   

تعتمد  حاليا، وهذا ما يتطلب وضع سياسة تكوين جديدة مالئمة للعصر وحاجاته املتغرية
املكتبـات   على التكنولوجيات احلديثة، وللوقف أرضية قوية ومؤثرة، وحىت ال تصـبح 

  .مؤسسات فائضة عن احلاجة

א.2.4 و و وא א :א

بالتايل تطوير خربات املكتبيني إن تطوير خدمات املعلومات يف املكتبات يعين      
التعامل التقنيات احلديثة، وحسن إدارا، و زيادة معارفهم حول استخداموتكوينهم و

  .التطري املطلوبمعها، ليكونوا يف مستوى 
اهتماماته املطلوبة يف العصر كتيب وصفات امل Mc Donaldيعرض املكتيب ماك دونالد و    

مكن من إدارة املكتبات الرقمية وجعلها املتإنه اإلنسان القابل للتطور، و"  الرقمي بقوله
ذي ميتلك االستقاللية، ال، إنه اإلنسان املتصف باملرونة وليس يف اخليالتعيش يف الواقع و

لذايت اإلطالع، إنه املعلم االزمة لعمله املواكب للتطورات، واحملب للقراءة واخلربة ال
تقنيات املعلومات اليت تواكبها حىت يتمكن من املستمر الواعي بأمهية االتصاالت احلديثة، و

  97" .ل إىل املكتبة الرقمية املنشودةحتقيق أهدافه يف الوصو
مكتيب املستقبل، تتضح الصورة جلية حول  من خالل هذا العرض لصورةو

  .الصفات اليت جيب أن تتوفر فيه حىت يكون مكتيب ناجحا
ا منها تنطلق، إدارأفضل أماكن حتصيل املعلومات و تجيب أن تبقى املكتباو

يف اتمع الرقمي جيب على املكتبيني أن يسريوا قدما يف هذا االجتاه كما وإليها ترتد، و
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الفهرسة، (ضي، مع فارق هام، أم يف املاضي كانوا ينظمون األوعية كانوا يف املا
  .رعايتهمجل اهتمامهم و أما اليوم فهم ينظمون املعلومات اليت تأخذ) اخل...التصنيف

א.1 .4 .2 و א د :و

ي وظيفة ه Librarians Digital ressourcesإختصاصيو مصادر املعلومات الرقمية      
 Coordinatorsتدعى أيضا منسقي املصادر الرقمية ديثة نسبيا بني وظائف املكتبات وح

Digital Ressources  موعات الرقميةأو اختصاصي املكتبات املسؤولني عن ا
Collection Library Specialists In digital حة اأو مديري الوثائق اإللكترونية أو املت

أما عناصر العمل  Managers of Electronic on online Archives على اخلط املباشر 
  : 98اتق هؤالء االختصاصيني تشتمل علىاليت تقع على ع

 .غريها من املصادرو البصريةثائق و الصور واملواد السمعية ورقمنة الو 

الربجميات املستخدمة يف حتويل تلك املصادر إىل الصورة إدارة أجهزة العتاد و 
 .الرقمية

 .اموعات الرقمية بشكل فعال على الشبكة العنكبوتية عرض 

 .Metadataتنظيم عناصر ما وراء البيانات  

 .التأكد من توافق اموعات الرقمية مع متطلبات امللكية الفكرية 

 .أداء بعض املهام اإلدارية األخرى ذات الصلة 

ون.2 .4 .2 א ون :א

ستقبل تنتقل من تطوير املكتبات الرقمية إىل تطوير املكتبيني إن النظرة احلديثة للم     
ألنه حان الوقت لالهتمام أكثر بالناس مثل االهتمام بالتكنولوجيا، إذ أن مركز  الرقميني،

هذه تفيدين والقراء، وسرقمية هو املكتيب الذي يعين باملالثقل اليوم بالنسبة للمكتبات ال
، إن اإلنفاق الكبري على تطوير سات العلمية املختلفةدول واملؤسجيب أن تكون سياسة ال
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وير قدرات الناس على استخدامها التكنولوجيا ال يواكبه لألسف إنفاق مماثل على تط
الوقت املكتبيني اليوم ليس صرف اجلهد وجماراة تطورها، فالتحدي الكبري الذي يواجه و

ين الناس على حتصيلها تكو للوصول إىل املعلومات بواسطة التقنيات املبتكرة بل يف
املعلمني أن املعلوماتية، إن على املكتبيني واستخدامها، مبا يتناسب حاجيام بأنفسهم، و

يستطيع احلاسوب أن  املتالحقة يف حواسبهم، ملعرفة ماذايتركوا جانبا التحديات اجلديدة و
لذي يناسب القرن لكيفي اما ال يستطيع، بل عليهم التفكري مبستوى الناس ايفعل اليوم و

  99.العشرونالواحد و
  
  
  
  
  
  
  
  

א.3 א ن و :א

א.3.1 א ن و א :ص

  :100يتميز التكوين يف العصر الرقمي مبجموعة من اخلصائص ميكن إجياز أمهها فيما يلي

و  و و د :א
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تسمح لنا بتعلم مهنة أو وظيفة تقليديـة مـن اآلبـاء     مل يعد التكوين عملية بسيطة    
واحلرفني املهرة، بل أصبحت املهن والوظائف العصرية ذات متطلبات جد معقدة حتتـاج  
إىل قاعدة علمية متينة، وخربات مهنية تطبيقية، ومستوى جيد من الذكاء واإلبداع علـى  

  .التكيف مع املستجدات

طو   د ن و  :א

لقد استعملت املؤسسات التعليمية وخمتلف مراكز التكوين أجهزة وتقنيات متخلفـة       
نسبيا عما وصلت إليه التكنولوجيا يف الدول املتقدمة، واليوم يف ظـل االنفتـاح علـى    
االقتصاد العاملي ومعايشة العوملة، فسوف حيتاج األفراد أو الكوادر البشرية إىل التعامل مع 

. طورة أفرزا التطبيقات يف خمتلف ااالت ال سيما املعلوماتية واالتصـالية أجهزة جد مت
هلذا على مؤسسات التكوين أن تكون جمهزة مبا يتماشى وهذه التطورات وأن تكـون يف  

   .مستوى متطلبات العصر الرقمي

ن  و ددא  :و

أفراد ملدة معينة، يتقن الفرد أو العامل أو  يعد التكوين كما كان سابقا، أي تكوينمل      
بل أصبحت التكنولوجيـا يف تطـور مسـتمر،    . الفين مهارة يستعملها بقية حياته املهنية

  . وأصبح من الضروري إعادة تدريب وتكوين الفرد مع ما يتماشى ومتطلبات هذا العصر

  

א.3.2 א ن و א :ط

أنتجتها التكنولوجيا الرقمية هي كذلك أدت إىل ميالد جمتمع جديـد  إن الثورة اليت     
أساسه املعلومات اإللكترونية واملعرفة على اخلط اليت جعلت حركية هذا اتمـع تتسـم   
بالسرعة الفائقة، وباألمهية احلساسة، وبالتأثري الشامل، وذلك بأن كل جمـاالت احليـاة   

مات واملعرفة مبدأ عام لتسيري الفرد وتنظيم اتمع اإلنسانية أصبحت حاليا جتعل من املعلو



فمجتمع املعلومات يعد كدائرة متحدة تم باألوضاع العامة من حشود وروابـط  . كله
ومصادر معلومات رقمية متنوعة تتشكل من الشراكة بني خمتلف املؤسسات االفتراضية من 

علـى  . جهد، وأقل تكلفة أجل تبادل وتوفري املعلومات للمستفيد يف أسرع وقت، وأقل
هذا األساس فإن الفرد يف هذا اتمع اجلديد حيتاج إىل متطلبات متكنه من التعايش مع هذا 

  :  101العصر الرقمي، ومن أهم هذه املتطلبات ميكن أن نورد ما يلي

د  د א ط א מ  :א

علـى اإلقبـال لفهـم     يعين عدم التخوف من كل ما هو جديد وعدم التـردد ذلك    
الوضعيات اجلديدة ولالستجابة إىل كل املتطلبات ال شك أنه بفضل تغـيري الـذهنيات   

  .ملسايرة التطورات تتغري السلوكات للتأقلم مع املستجدات

ن  و א א  :و

م التربوية احلديثة حتث الفرد على إكتساب االستقاللية يف التكوين وعـد كل املفاهيم    
االعتماد على أشخاص آخرين لتلقني املعرفة، فاإلعتماد على النفس يف كشف املعـارف  
والقدرات وحتسني األداء شيء أصبح جوهريا بالنسبة ملختص املعلومات حىت جيعل مـن  
هذا املفهوم أمرا جيب أن يتوسع لدى كل شرائح اتمع مبا فـيهم مسـتفيدي أنظمـة    

  .املعلومات

  

א  ل د  :א
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فإن ذلك يدفع الفرد إىل . إذا كان اتمع احلايل يتسم بالتشعب والصعوبة لإلندماج فيه   
التسلح بالقدرة اليت يتطلبها اتمع اجلديد ما هي يف احلقيقة إال ذكاء مرفق بفضولية قوية 

لصعوبات تدفع بالفرد إىل حماولة الفهم املستمر ملشكالته لكسب التجربة يف معرفة أنواع ا
واختيار احلل املناسب ملواجهتها وذلك من بني جمموعة من احللول يضعها اإلنسان بفضل 

  .التفكري الدائم وروح التحدي اجتاه املشكالت

و  א ل א د  :א

وال . لقد أصبح العمل التعاوين مسة من مسات النجاحات يف جمال البحث واالكتشـاف    
وذلك بسـبب تشـعب   . لم لوحده بكل ما ينجز يف جمال املعرفةميكن اليوم ألحد أن ي
إن أحسن اإلجنازات هي اليت تأخذ طابع املشاريع املسرية يف إطار . التخصصات وتنوعها

  .تشاوري وتنسيقي من طرف فرق من املتخصصني ذوي اخلربات املختلفة واملتنوعة

و   :א

هة القدرة على تقبل التغيري والتجديـد،  كلما كان الفرد مرنا كلما كانت لديه من ج   
ومن جهة أخرى القابلية للتأقلم مع املواقف اجلديدة، فاملرونة عند الفرد جتعله ال يـرفض  
األشياء من أجل الرفض بدون التمعن يف األمور، بل متكنه من التحليل والتبصر والتعمق يف 

  . التفكري قبل التقييم، واحلكم وأخذ القرار

د   :אא

إذا حتصل خمتص املعلومات على قدرة التفكري لإلبداع، فذلك يساعده على توفري وسائل 
البحث اليت حيتاجها كل أفراد جمتمع املعلومات الرقمي حىت يتمكنوا مـن الوصـول إىل   

  .املعلومات، وهي الثروة اليت ال ميكن االستغناء عنها أبدا حاليا ومستقبال

  

  



و  א و(א א د  :)א

تغيري اتمع يفرض على خمتص املعلومات اآلن ويف كل وقت أن يكـون يقظـا باحثـا    
باستمرار عن املعلومات اإلستراجتية الذي هو دوما حباجة إليها، إذا متكن من معرفـة مـا   

ن ينجز وما سينجز يف جماله الواسع، فهم أشياء كثرية ومفيدة، وعند فهم األشياء، يـتمك 
  .وملا يتمكن من التنبؤ حيل على قدرة اإلجناز. من وضع التوقعات

من خالل هذه العناصر اليت تعد مبثابة املتطلبات اليت جيب أن تتوفر يف الفرد أو خمـتص     
لكن احلقيقة حنن . املعلومات ليندمج يف هذا اتمع اجلديد والتعايش مع هذا العصر الرقمي

دخول معامل هذا العصر ألنه ليس باألمر اليسري رغـم اخلطـوات   الزلنا يف بداية املرحلة ل
كل هذا حيتاج إىل تظافر اجلهود والعمل على تكريس . املتسارعة من طرف الدول الغربية

  .   وإال فقطار العصر الرقمي ال ينتظر ركابه. العناصر السالفة الذكر

א.3.3 א ن و د د א ق ط :א

يقة التكوين اليت تعتمد على التلقني أصبحت غري كفأة يف منح أكرب قدر مـن  إن طر    
املعلومات للطلبة وهلذا جيب اللجوء إىل طرق أخرى أكثر جناعة من سابقتها مثل احلـوار  
والتشاور والنقاش والتدريب امليداين، وميكن حتقيق هذه الطرق ملواجهة حتديات العصـر  

  : 102الرقمي عن طريق ما يلي

 :ط 

يفضل إجراء تطبيقات قصرية املدى يف مؤسسات معلومات متنوعة بدال من تطبيـق  
بأكرب عدد ممكن من  طويل املدى يف مؤسسة واحدة وذا يصبح الطالب على إطالع

   . مؤسسات املعلومات
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و  ن ل  :א

راسـية،  يكون ذلك بتشكيل جمموعات لتحضري امللتقيات يف التخصص، واأليـام الد 
وتقوم هذه اموعات بوضع مسودات امللتقيات وإجراء التحضريات واملراسـالت،  
وتلقي حبوث املشاركني، واالتصال بالصحافة لتغطيتها، واإلعالم عنها حىت افتتـاح  

وهنا يربهن الطلبة أم . امللتقى، مث مواكبة مجيع املداخالت ومجعها وتنظيمها لطباعتها
  .أشياء أوسع من تلقي املعلومات وحفظهاقادرون على صنع وفعل 

 :א 

حتل هذه املشاريع مكانا بارزا يف إصالح التكوين حيث يكلفون بإجراء مشروع معني 
يتحملون أعباءه، ويكون حتت مسؤوليتهم حتت إشراف أسـتاذ يقـوم بإرشـادهم    

  .وتوجيههم ويكون العمل التطبيقي ميداين أكثر

و  א  :א

مع جمموعة من املؤسسات االقتصادية واملعلوماتية ومعاهد التكـوين،   كون باالتفاقي
فتسمح للطلبة املشاركني من هذه املؤسسات بالقيام مبشاريع ميدانية مشتركة يتم فيها 

   .تبادل اإلفادة من اخلربات واالستفادة من املهن األخرى ذات الصلة مبهنة املعلوماتية

ل :א

ميكن قوله من خالل هذا الفصل أن العامل اليوم يتجه بصورة سريعة حنو إقامة نظام  ما     
التطور، والثورة املعلوماتية الفائقة، الـيت  متسارعة  الرقمية عاملي جديد يقوم على التقنيات

حتتاج إىل أفراد وكوادر ذات مستويات عالية من التكوين والتدريب، قادرة على التطوير 
وعلينا دخول هذا السباق شـئنا أم  . يناسب ويتماشى مع هذا العصر الرقمي والتغيري مبا

 .ال حول لنا وال قوة. وإال حكمنا على أنفسنا أن نعيش على اهلامش. أبينا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

ل אא

                        

        



  

:د

ـ تعد املكتبات الرقمية اليت تتبناها العديد من املكتبات اجلامعية و  بالواليـات   ةالعام
املتحدة األمريكية وغريها من الدول املتقدمة منوذجا حيا للتعامل مع البيئـة اإللكترونيـة   

يزخر بالعديد مـن األحبـاث    الذيللمعلومات، وعلى الرغم من اإلنتاج الفكري العاملي 
ـ  ة والدراسات واملقابالت اليت تغطي موضوع املكتبة الرقمية بصفة عامة والتجارب القائم

يف هذا اخلصوص بصفة خاصة، جند تغطية اإلنتاج الفكري العريب هلذا املوضوع ما زالت 
حمدودة، وميكن إرجاع سبب قلة الدراسات واألحباث يف هذا اال إىل نـدرة جتـارب   
املكتبات الرقمية اليت تتبناها املكتبات مبختلف الوطن العريب باستثناء بعض التجارب ومن 

سة واليت سنتطرق إليها بوجه خاص بإعتبارها أول جتربـة فتيـة يف   بينها موضوع الدرا
األمري عبـد القـادر    ةفيا ترى كيف نشأة وتطورت فكرة املكتبة الرقمية جبامع. اجلزائر

بقسنطينة؟ وما هي دوافع إنشاءها؟ وما هي اإلمكانيات املتاحة هلذه املكتبة؟ ومـا هـي   
  .مراحل التحول إليها؟

طא .1 د א د :א

إن فكرة إنشاء اجلامعة موازية ملشروع بناء مسجد األمري عبد القادر الذي يعد إىل       
جانب اجلامعة آية من آيات الفن املعماري اإلسالمي وقد أسهم يف إجنازها عدد كبري من 

  .ت العاليةاملعماريني املسلمني املختصني يف العمارة اإلسالمية من ذوي الكفاءا

وتعد جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع       
بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل وختضع لوصاية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

  :وقد أنشئت اجلامعة مبوجب

ألمري عبد القادر املتضمن إنشاء جامعة ا 1984أوت  04املؤرخ يف  84/182املرسوم  
 .للعلوم اإلسالمية



املكمل لإلجراءات املتعلقة بتنظيم  1986أوت  05املؤرخ يف  86/177املرسوم رقم  
 .وتسيري جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية

احملدد للتنظيم اإلداري جلامعة  1987ماي  28القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف  
 .م اإلسالميةاألمري عبد القادر للعلو

املعدل للمرسوم رقم  1998ديسمرب  02املؤرخ يف  98/388املرسوم التنفيذي رقم   
املكمل لإلجراءات املتعلقة بتنظيم وتسيري جامعة  1986أوت  05املؤرخ يف  86/177

 .األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية

الدولـة اجلزائريـة   مؤسس ) 1883 – 1807(وقد مسيت اجلامعة باسم األمري عبد القادر 
  :104ودف جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية إىل 103احلديثة 

 .تكوين الطلبة تكوينا علميا يتماشى مع متطلبا العصر 

اإلسهام يف تطوير وتنمية الروح العلمية ونشر املعارف والدراسات واألحبـاث   
 .اإلسالمية

 .العناية بالتراث اإلسالمي يف اجلزائر وخارجها 

تكوين إطارات للجامعات واملعاهد اجلزائرية املختلفة السيما املتخصصـة يف   
العلوم اإلسالمية، وكذا للمؤسسات التربوية لعدد من الوزارات منـها علـى   

التربية الوطنية والشؤون الدينية واألوقـاف واالتصـال والثقافـة    : اخلصوص
  .اخل...والعدل

  :على هياكل بيداغوجية مهمة تتمثل يفوما جتدر اإلشارة إليه أن اجلامعة تتوفر 

 .مقعدا 650قاعة احملاضرات الكربى تتسع لـ  

                                                 
: قسنطينة. جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية. دليل الجامعات للدراسات العليا والبحث العلمي  103

  .2ص. 2005مطبعة الجامعة، 
  .7.ص. 2002 دار الهدى للنشر والتوزيع،: قسنطينة. ير عبد القادر للعلوم اإلسالميةدليل جامعة األم  104



 .مقعدا)  700 =350+200+150( مدرجات  3 

 .مقعدا 50قاعات دراسية تسع الواحدة لـ  12 

 .مقعدا 30قاعات دراسية تسع الواحدة لـ  06 

 14قاعـات و  04تتوفر على ) املنصورة(ملحقة اجلامعة بساقية سيدي يوسف 
 .مكتبا

واليت خصصت لطلبـة السـنة األوىل   ) جنان الزيتون(ملحقة اجلامعة مبنطقة  
LMD. 

  :105وتضم جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة كليتان مها

א  وא وא ن د א  :تضم مخسة أقسام هي :ول

 .قسم الكتاب والسنة 

 .قسم العقيدة ومقارنة األديان 

 .اإلعالم واالتصالقسم الدعوة و 

 .قسم الشريعة والقانون 

 .قسم الفقه وأصوله 

א  وמ وא دא  :أقسام هي 03وتضم  :א

شعبة التاريخ اإلسالمي،شعبة تاريخ اجلزائر، شـعبة  (قسم التاريخ 
 ).اآلثار والفنون اإلسالمية

شعبة اللغة العربية والدراسات القرآنيـة، شـعبة   (قسم اللغة العربية 
 ).للغات الشرقية،شعبة الترمجةا
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شعبة االقتصاد اإلسالمي، شـعبة اإلدارة  (قسم االقتصاد واإلدارة  
  ).العامة والتنظيم، شعبة إدارة األعمال

أما فيما خيص هيئة التدريس باجلامعة فهي تتكون من أساتذة أكفاء من خمتلف الدرجات 
وجتدر اإلشـارة إىل  . ني ومؤقتنيأستاذا دائما، وأساتذة مشارك 186العلمية ويبلغ عددهم 

  :أن اجلامعة تضم أربعة خمابر رئيسية هي

 .خمرب العقيدة ومقارنة األديان 

 .خمرب الدراسات الدعوية واالتصالية 

 .خمرب الدراسات األدبية واإلنسانية 

  . خمرب الدراسات الشرعية 

ط .2 د א د א  :א

مل تكن بناية املكتبة جاهزة مما اضطر  1984تاريخ تدشني اجلامعة يف سبتمربابتداًء من  
اإلدارة آنذاك إىل االستعانة بقاعة كبرية من قاعات الطابق السفلي للجامعة وحولتـه إىل  

مت التدشـني   1993ويف سبتمرب سنة سنوات،  )09(استعماهلا حوايل تسع  مكتبة مؤقتة دام
 باسم الـدكتور  األمري عبد القادر بقسنطينة جامعةمسيت مكتبة  "الرمسي ملكتبة اجلامعة و

ـ   1991 /1989 رمحة اهللا عليه الذي توىل رئاسة اجلامعة بابني أمحد عروة يرا دعرفانـا وتق
، وتتوفر املكتبة على فروع ومصاحل وأقسام ميكن التعرض هلا فيما 106"العلميةإلسهاماته 

  :يلي

ز  א  :א
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ملركزية إىل توفري وتقدمي أهم اخلدمات املكتبية ملختلف قراءها من هيئة دف املكتبة ا
التدريس، طلبة وباحثني يف مجيع االختصاصات املتوفرة باجلامعـة، وباإلضـافة إىل   
املسامهة يف تطوير البحث العلمي وخاصة يف العلوم اإلسالمية وذلك باإلعتماد علـى  

إغناء وتطوير وحتديث املـوارد املكتبيـة    أساليب وتقنيات جديدة لإلطار املكتيب يف
وكذلك العمل على تزويدهم مبهارات البحث عن املعلومات، والعمل علـى تطـوير   
نظام معلومات املكتبة مبا جيعله أكثر فعالية بإستخدام وسائل التكنولوجيـا احلديثـة،   

ـ  100وتتوفر املكتبة على خمزن حلفظ الكتب سعته تزيد عن  ى ألف نسخة، حيتوي عل
خمتلف الشروط الضرورية من وية وإضاءة طبيعية واصطناعية كذلك على قـاعتني  

مكان وتتميز بزخرفتها ونقشها  800للمطالعة الداخلية للطلبة والطالبات تتسع حلوايل 
  . املعماري اإلسالمي

  

א   :מ

لتخطيط للدراسات التسيري العلمي ملختلف وظائف ومصاحل املكتبة مع ايتوىل  :مدير املكتبة
املستقبلية ويشرف عليه مدير مكلف بتسيري املكتبة اجلامعية ذو مستوى دراسات عليا يف 

  . اللغة العربية
يتوىل املهام اإلدارية اخلاصة بتسيري خمتلف مصاحل املكتبة، باإلضـافة إىل    :القسم اإلداري

 متصـرف إداري  هتسـيري بويقوم  تنظيم شؤون العمال اإلدارية واملستفيدين من املكتبة،
 .ليسانس إدارة

  :يوتشمل أربعة مصاحل وه :األقسام العلمية والفنية
، مصـلحة التوجيـه إذ   مصلحة البحث البيبليوغرايف مصلحة االقتناء، مصلحة املعاجلة، 

وأقراص تشترك مع بعضها يف معاجلة األوعية الفكرية من كتب ودوريات ورسائل جامعية 
ميـدان علـم   باالعتماد على التقانني الدولية يف صرية وغريها، مضغوطة وأشرطة مسعية ب



وكذا اإلجابة علـى  املكتبات واملعلومات باإلضافة إىل تقدمي خدمات نوعية لرواد املكتبة 
  .اخل...وتساؤالت رواد املكتبة  استفسارات

   :قسم اإلعالم اآليل 
األمري عبد القادر بقسنطينة  متاشيا مع التطورات التكنولوجية احلديثة ارتأت مكتبة جامعة

مهزة الوصل بني كل أقسام ومصاحل املكتبة فهو أداة  الذي يعدوإلنشاء قسم اإلعالم اآليل 
، وهذا نظرا الربط بينها من خالل الشبكة احمللية اليت توفر برامج املعاجلة والتسيري واإلعارة

يف املكتبة وتطويرها وحتديثها  للدور الذي يلعبه يف عملية اإلشراف على تسيري النظم اآللية
 باإلضافة إىل ربط املكتبة بقواعد املعلومات يف إطار شبكة االنترنيت وفق معطيات العصر 

  . اليت يتم من خالهلا الولوج إىل خمتلف بنوك وقواعد املعلومات العاملية

ز  א א  :وع

احتياجات املستفيدين من خمتلف  من أجل تلبية 1993هذا القسم عام  أنشأ :قسم الدوريات
الدوريات املتخصصة والشاملة، كما يتضمن الرسائل اجلامعية، النشرات، التقارير، األدلة، 

  .البحوث وامللتقيات

الذي يلعبه األستاذ يف عملية التكوين والبحث العلمي  إميانا بالدور :مكتبة األساتذة
ملركزية لكوا تضم زبدة ما مجعه خصصت مكتبة لألساتذة من أزخر أقسام املكتبة ا
   .مشايخ وعلماء أفنوا أعمارهم يف خدمة العلم واملعرفة

هذا القسم أبرز نواتج احلضارة اإلسالمية أال وهو املخطوط حيث يضم  :قسم املخطوطات
لقي عناية فائقة على الصعيدين املادي والفكري مما أسهم يف تسجيل الذاكرة اإلنسانية 

  .وخرباا ومعارفها للباحثني واملؤرخني وختزين جتارا
يف احلصول على  وفر هذا القسم ملساعدة الطلبة والباحثني :قسم املراجع ومقارنة األديان

املعلومات من خالل جمموعة من املراجع حبيث ميتد منط هذه اخلدمة من اإلجابة على 
حبثا بيبليوغرافيا ويشمل سؤال بسيط ويتعداه ليشمل تزويد القارئ باملعلومات اليت تتطلب 

   .هذا القسم القواميس واملوسوعات وكتب املراجع والكتب النادرة يف جمال مقارنة األديان



أستحدث مؤخرا ليليب احتياجات املكفوفني وهو عبارة عن فضاء  :قسم خاص باملكفوفني
ن من املعرفة كباقي فئات املستفيدين من خدمات املكتبة ويضم هذا القسم جمموعة م

  . الكتب والدوريات خبط الربايل
ملكتبة جامعة األمري عبد القادر باعتباره يعمل  يعد هذا القسم مكتسبا آخر :قسم االنترنت

على تلبية احتياجات املستفيدين فيما يتعلق باإلستشهادات البيبليوغرافية للوثائق 
تنفرد ا واليت  اإللكترونية املتاحة عرب شبكة االنترنت حيث أن هلذه الوثائق خصائص

أفرزا التكنولوجيا احلديثة املستخدمة يف إنتاجها، ويتردد هذا القسم طلبة الدراسات العليا 
     .واألساتذة

وهي مكتبة مت إجنازها مؤخرا متاشيا مع التطورات التكنولوجية املتالحقة  :املكتبة اإللكترونية
ة من شكها الورقي إىل شكلها املكتبات، ويف ميدان تطور األوعية الفكري يف ميدان

اإللكتروين املتمثل أساسا يف قراءة األقراص املضغوطة ويشمل هذا القسم على جمموعة من 
احلواسيب وضعت أساسا لتلبية حاجات املستفيدين من جامعة األمري عبد القادر لطاليب 

 املعارف املعلومات من هذا النوع، إضافة إىل رصيد معترب من األقراص املضغوطة يف شىت
   .والعلوم

على املستوى الوطين تسمح باحملافظة على األوعية  ول مكتبة رقميةتعترب أ :املكتبة الرقمية
النادرة من أمهات الكتب يف العلوم اإلسالمية وكذلك املخطوطات اليت تزخر ا مكتبة 

ة الرقمي جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة وتتيح للمستعمل فرصة إستغالل رصيد املكتب
وإلعطاء صورة كاملة عن أرصدة األقسام السالفة  .واالنترنت عن طريق شبكة األنترانات

  ).01 أنظر امللحق رقم(الذكر

ط .3 د א د א א :א

د .1.3 א د א א א طو و

:ط



ست بالقصرية تنبهت مكتبة جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة إىل ما فترة لي فمنذ
ميكن أن حتققه من مكاسب وإجنازات إذا ما سارعت خبطى ثابتة إىل مالحقة تطورات 
عصر املعلومات مبقوماته، إذ قامت بأمتتة عملياا الفنية يف فترة مبكرة وأدخلت النظم 

فكانت بذلك من  1992مع املستفيدين منذ سنة اآللية وطبقتها يف تقدمي خدماا ت
قامت املكتبة بتشغيل  1995املكتبات الرائدة يف هذا اال وبعد ثالثة سنوات أي يف سنة 

الشبكة احمللية اخلاصة ا، وبعد هذه الفترة اليت عاشتها املكتبة وبعدما دخل العامل بأسره 
 ةستفادة الفعالة من التقنيات املتاحمرحلة متطورة ضمن آفاق عصر املعلومات ودف اإل

يف جمال نظم وتقنية املعلومات واالتصاالت سعت املكتبة إىل مواكبة مجيع هذه املتغريات 
العصرية يف عامل صناعة التكنولوجيا املعلوماتية واستثمارها، وخاصة بعدما ثبت جناعة هذه 

حت املعلومات فيه تشكل النظم املتطورة يف إقرار وإرساء جمتمع املعلومات، حيث أصب
إحدى الركائز األساسية والضرورية وأهم عناصر نشاط اإلنسان واتمع وااالت 

  .اخلدمية واإلنتاجية

واملكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة تندرج حتت هذا اإلطار العام، 
ية املتاحة لديها وتسخريها وحماولة جادة تسعى إىل استثمار كافة اإلمكانيات املادية والبشر

يف خدمة اتمع ومتطلبات العصر يف وقت أصبحت متثل البيئة اإللكترونية للمعلومات 
واليت ازدادت كما وكيفا بوجود شبكة االنترنت  حمور اهتمام العاملني يف جمال املكتبات 

  . ممكنة واملعلومات يف حماولة للسيطرة عليها وتنظيمها لالستفادة منها بأعلى كفاءة

تلقت  2002وتزامنا مع بدأ التفكري يف املكتبة الرقمية ودراسة جدواها يف بداية سنة 
ومقره اجلزائر العاصمة وله من  GIGA-MEDIAاجلامعة عرض خدمات من مورد خاص 

اإلمكانيات واملؤهالت ما ميكنه وضع هذه املكتبة الرقمية حيز التطبيق، وله عدة جتارب 
الرقمي من خالل تعامالته مع أكرب املؤسسات الوطنية اخلدمية منها رائدة يف التخزين 



أنظر (  107...).شركة سوناطراك، البلديات، شركات البناء، الري (اإلقتصادية     
  )02رقمامللحق 

وقد مت عقد عدة جلسات استشارية وعملية لدراسة هذه املكتبة الرقمية وآفاق 
معتربة يف جمال الرقمنة وتسيري الوثائق اإللكترونية  تطويرها، وتبني أن هذا املورد ذو خربة

)G.E.D ( ا وكان بعيدا عن ميدان املكتبات وخمتلف االرتباطات املوضوعية املتصلة
واخلصائص اليت متيزها، وأا جتربته األوىل يف هذا اال وبعد مشاورات ودراسات قام ا 

ت بتشكيل جلنة علمية تتكون من إطارات طاقم املكتبة اجلامعية مع مسؤويل اجلامعة توج
لدراسة املكتبة الرقمية وإمكانية استغالل ) مكتبيني وخمتصني يف اإلعالم اآليل( املكتبة 

خربات هذا املورد الوطين  للخدمات الرقمية والتعاون معه ومتابعة املكتبة الرقمية إىل غاية 
ل آيل متكامل للمكتبة ضمن منظومة إجنازها، وقد مت اإلتفاق مع املورد اخلاص لوضع تشغي

  .رقمية متطورة
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د: )14(شكل رقم و وא ن وذج وאن(MEDIA-GIGAن א

..)وא

منوذج جترييب أويل وفق تصوره اخلاص  GIGA-MEDIAاملورد اخلاص هذا وقدم 
راسة املكتبة الرقمية ملنظومة تسري الوثائق اإللكترونية ودون استشارة اللجنة القائمة على د

ومتطلباا الفنية، وجاء النظام ال يليب بطبيعة احلال الحتياجات ومواصفات املكتبة كنتيجة 
إلنعدام دفتر الشروط الذي يضبط هذه املكتبة الرقمية بكاملها ومن خمتلف جوانبها التقنية 

  .والعلمية

وذلك يرجع لصعوبة تلقت هذه اللجنة صعوبات فنية يف التعامل مع املورد اخلاص 
  .املكتبة الرقمية واخلربة احملدودة للقائمني عليها إن من جانب مورد النظام أو املكتبيني



فقد واجهتهم حتديات عديدة ومتنوعة، مالية، فنية، تقنية، قانونية، ولغوية غري أن 
قمية يف هذا مل حيط من عزميتهم وإرادم وحتمل مسؤوليام واملبادة يف إنشاء أول مكتبة ر

اجلزائر يف العلوم اإلسالمية كنواة أوىل مث توسيع جمال تغطيتها املوضوعية لتشمل باقي 
التخصصات، مدركني مدى اجلهد الواجب بذله لتحقيق اإلنتقال هلذا اتمع وألجل ردم 

  .الفجوة الرقمية ولو جبزء هذه اهلوة

يتم إستغالهلا حمليا من وبدأ جتريب النظام على جمموع الكتب كمرحلة أوىل على أن 
مث اإلنتقال إىل باقي األوعية الفكرية لرصيد   INTRANETخالل الشبكة احمللية للجامعة 

  .تاملكتبة انتهاء بإجناز املكتبة الرقمية وإتاحة رصيدها عرب شبكة اإلنترن

د.2.3 א د א א א دوא

:ط

خلدمات اليت تتمتع ا مكتبة جامعة األمري عبد القادر بقسـنطينة والـيت   إضافة إىل ا 
ميكن إعتبارها مكتبة منوذجية من حيث تطبيقها لتكنولوجيا املعلومات من جهـة، ومـن   
جهة انطالقها يف جتسيد املكتبة البالغة األمهية واملتمثل يف إنشاء املكتبة الرقمية وهذا خلدمة 

. من الطلبة والباحثني يف شىت العلوم والذي يتزايد شـيئا فشـيئا  أكرب تمع مستفيديها 
وكحوصلة ميكن أن نربز الدوافع األساسية الكامنة وراء إنشاء هذه املكتبة الرقمية فيمـا  

  :يلي

احلفاظ على األوعية والنسخ النادرة من مصادر ومراجع وكتب وخمطوطات  
 .خاصة اليت يكثر عليها الطلب

 .جلهد على العاملني يف جمال اإلعارةربح الوقت وتوفري ا 

مواكبة التطور التكنولوجي واستغالل التكنولوجيا احلديثة يف نشـر العلـم    
 .واملعرفة



إمكانية الوصول السريع إىل املعلومات يف مصادرها املختلفة دون احلاجة إىل  
 .تنقل الباحث من مكانه

مـع زيـادة ومنـو     حل مشكلة احليز املكاين لطاملا عانت منه املكتبة خاصة 
 .عنوان جديد1398كتاب و 30524رصيدها الوثائقي والذي بلغ 

  

 .التكلفة املتزايدة لشراء وحفظ املقتنيات وصيانتها 

  : وجتدر اإلشارة إىل أنه يتم جتسيد هذه املكتبة الرقمية على ثالث مراحل أساسية

من خـالل   الرقمية على املستوى احمللي أي داخل اجلامعة وذلك ةبدأ املكتب 
 ).خمابر البحث+ مكتبة جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة (شبكة حملية 

يف إطار النظام وطين (املرحلة الثانية على مستوى قطاع التعليم العايل باجلزائر  
 ).للمعلومات

املرحلة الثالثة واألخرية وتتمثل اإلتاحة واالستعمال للجميع عن طريق شبكة  
  ).مستقبال(اإلنترنت 
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دلאن: )15(شكل رقم א د א א א د

.ط

د.3.3 א د א א א א

:ط

مري إىل مصلحة املكتبة الرقمية باملكتبة اجلامعية جلامعة األ من خالل الزيارات امليدانية
  :عبد القادر بقسنطينة مت جتميع املعلومات التالية

دא.1 .3 .3  وא ز :א

وא.3.3.1.1 א :ز

حواسيب تتمتع بإمكانيات متطورة وحديثة من حيث  يوجد باملكتبة الرقمية أجهزة
  :السرعة العالية والسعة التخزينية واجلدول التايل يوضح ذلك

  حاسوب 20  سيبعدد أجهزة الحوا

  

  نوع األجهزة

Serveur   من نوعCOMPAC  

  SIENMS: حاسوب من نوع 11

 DELL: حواسيب من نوع  8

  RAM(  256(حجم الذاكرة العشوائية 

  



  processor(  MHZ 2.8(سرعة المعالج 

 Pentium ( R) 4  نوع المعالج

  GB 40  حجم القرص الصلب

  FLOPPY DISC 3.5 à CD ROM  نوع السواقات

א:)10(رقم جدول א د وא א وא א ز 108 .ن

لطلبة  االسترجاعحواسب خاصة بالبحث و 6جهزة خمصصة حبيث هذه األو
االسترجاع لطلبة حواسيب خاصة بالبحث و 6املكان والباحثني يف عني الدراسات العليا و

حواسيب  5و. بقاعة املطالعة ذكور 3و بقاعة املطالعة اخلاصة بالطالبات 3التدرج حيث 
ة تعمل على املنظومة املكتبية حيث احلاسوب األول خمصص للفهرسة و الثاين لعملية الرقمن

امس لعملية أو مرحلة اخلبع للمراقبة واحلاسوب الراوالثالث لعملية ضغط امللفات و
حاسوبني  ناهيك عن .هذا باإلضافة إىل احلاسوب املركزي أو اخلادم و. التكشيف

   .متواجدين مبكتبة الشيوخ

:א.3.3.1.2

 Local Area Networkيوجد مبصلحة املكتبة الرقمية شبكة لالتصاالت الداخلية       

– LAN  ط لالتصال بشبكة  ببعضها البعض، كما يوجد حاليا ختربط أجهزة املوظفني
  .Serveurإلنترنيت مربوط باحلاسوب املركزيا

دא.3.3.1.3 و :ز

  :باإلضافة إىل املعدات واألجهزة  السابقة يوجد باملكتبة الرقمية األجهزة التالية   
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ويسمح بتصوير أحجام  MINOLTAمن نوع ) Scanner(جهاز ماسح ضوئي  
سود كما هو موضح يف الشكل األات متعددة باأللوان أو باألبيض وبنوعيخمتلفة و

 : التايل

  
א: )16(شكل رقم دמ א و א א ز ن

د א د .طא

حيث تبلغ  PIOWWEERمن نوع ): JUKE-BOX(حامل أو ناحب األقراص  
 : لنسج كما يوضحه الشكل التايل 1+ للقراءة  4رؤوس  5ب  CD-R 100سعته 



 
ز: )17(شكل رقم אصن א دמ)BOX-JUKE(ل א

א

د א د .طא

  :باإلضافة إىل

 ).MODEMS(بطاقات اإلتصال اهلاتفي  

 ).EPSON(عة مرتبطة باخلادم من نوع طاب 

 .خط هاتف خارجي 



جهاز أو ) Copy Papers(على أي آالت تصوير  اإلشارة إىل أن املكتبة ال حتتوي جتدرو
  .فاكس أو أجهزة إطفاء أو أمن ووقاية

א.3.3.2 وאد :א

هم إطارات املكتبة الرقمية سواء اختصاص علم املكتبات واملعلومات أو اإلعالم اآليل     
تتألف فرقة العمل من أعوان تقنيني . واملسؤولني عن تسيري املكتبة ومتطلباا وخدماا

ستخدام نظام الرقمنة من تصوير الوثائق إىل املعاجلة، فاملراقبة ثن ميلكون خربات كافية يف إ
التخزين، حيث مت تدريبهم يف مواقع العمل أين اكتسبوا خربات ومعارف بصورة أسرع، 
وللتحكم أكثر يف تسيري النظم، أما نوعية التدريب فيشمل حماضرات نظرية، وتدريبات 

ف على طاقم املكتبة الرقمية من خالل اجلدول وميكن التعر. عملية على األجهزة واملعدات
  :  التايل

  

  الصفة الوظيفية

  

  المؤهل

  

  سنوات الخبرة

عدد الدورات 

  التدريبية

  

  مسؤول المكتبة الرقمية

  

  مهندس دولة في اإلعالم اآللي

  

  سنوات07

  

02  

  

  ملحقة أبحاث بالمكتبة الرقمية

  

  ليسانس في علم المكتبات والمعلومات

  

  سنوات04

  

01  

  01  /  مستوى ثانوي  أعوان تقنيين 05

دن:)11(رقم جدول א א א א وאد א

ط د א

ملوظفي املكتبة دورا مهما يف عملية الرقمنة مما استلزم من خالل اجلدول أن  ظاملالح
وعية التخصص ومدة اخلربة يف جمال دراسة مستوى التعليم األكادميي، باإلضافة إىل ن

خصصني أحدمها يف املكتبة الرقمية متبمن بني املؤهالت اليت حيملها العاملني الرقمنة ف
سنوات يف حتليل النظم  7املكتبة الرقمية له خربة هو املسؤول عن سري اإلعالم اآليل و



علم متخصصة يف الثانية والربامج والشبكات الداخلية األنترانات وشبكة االنترنت  و
إدخال الكلمات و التكشيفاملكتبات واملعلومات ويقتصر دورها يف مرحلة الفهرسة و

سنوات يف معاجلة األوعية الفكرية بالطرق اآللية، أما عن  04وهلا خربة تزيد عن  املفتاحية
األعوان التقنيني هم من ذوي املستوى الثانوي، وهم يقومون بتصوير الوثائق ومعاجلتها مث 

مات املعلوالتقين يف جمال تقنية املكتبات ومن حيث التأهل  واملالحظ. املراقبة والتخزين
احلديثة أن العمال قاموا بدورات تدريبية لتحسني أدائهم وهذا ما يساهم بشكل كبري يف 

نوعية واملالحظ كذلك أن عدد العمال باملكتبة الرقمية بعيد عن املعايري  اتقدمي خدما
  109.جمال الرقمنة داخل املكتبة اجلامعية مقارنة حبجم الرصيدالدولية يف 

زא.3.3.3 :א

يف هذا اجلزء من الدراسة تقدير تكلفة املكتبة الرقمية، وذلك من خالل شراء  نورد    
املعدات اإللكترونية الالزمة للقيام بعملية الرقمنة، مث برنامج التخزين الرقمي الذي يتكون 

فرعية هي الفهرسة، الرقمنة، التكشيف وأخريا البحث واالسترجاع، وميكن من عدة نظم 
األول يتمثل يف تكاليف . تقسيم نظام التكلفة اخلاص باملكتبة الرقمية إىل قسمني أساسيني

باإلضافة إىل املصاريف العامة واليت تتعلق بـ ) األجور والعالوات(ونفقات العاملني 
ناهيك عن خدمات تطوير وحتديث األجهزة ) اخلدمات العامةالكهرباء، اخلطوط اهلاتفية، (

أما القسم الثاين . واملعدات فهذا القسم من التكاليف مدرج حتت امليزانية السنوية للجامعة
من التكاليف واملتعلق بتكاليف األجهزة واملعدات الرقمية وميكن عرض هذه التكاليف من 

  :خالل اجلدول التايل

  تكلفةال  األجهزة والربامج

  دج  SCANNER  2435000.00املاسح الضوئي  
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  دج  JUKE BOX  1258500.00املزود جبهاز  SERVEURاخلادم  

  دج  250000.00  برنامج التخزين الرقمي 

  دج  4043500.00  اموع

دن:)12(رقم جدول א א א وא ز א زא

ط د .א

من خالل اجلدول أعاله قدرت تكلفة األجهزة والربجميات املستخدمة يف املكتبة الرقمية 
 SCANNERدج يتمثل هذا املبلغ يف تكلفة أجهزة املاسح الضوئي  4043500.00بـ 

من هذا املنطلق ال ميكن . وكذلك برنامج التخزين الرقمي SERVEURواخلادم املوزع 
دراية مسبقة بأداء وتكلفة النظام، ألن ذلك جيعلنا نقف إجراء تقييم كفاءة التكلفة دون 

على مدى إمكانية تطوير اإلجراء بتكلفة مقبولة وأن هناك إمكانية ختفيض يف التكلفة دون 
لذا فإدخال األنظمة الرقمية إىل املكتبات اجلامعية . حدوث تأثري يذكر على كفاءة األداء
لية أو التجهيزات كما أن األمر يف السنوات القليلة حاليا ال حيتاج إىل كثري من املوارد املا

أصبحت األجهزة والربجميات وخمتلف التكنولوجيات احلديثة يف متناول املؤسسات 
التوثيقية وحىت األفراد وهذا ميكن إرجاعه على كثرة إنتاجها وتوزيعها واخنفاض أسعارها 

  .بشكل رهيب واشتداد املنافسة بني الشركات املنتجة هلا

د.3.4 א د א א א ول א ل א

:ط

إن التحول إىل املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة يتم عـرب أربـع     
  مراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

  :أساسية سندرجها كاأليت

א.3.4.1 :א



إطارات املكتبة تتوىل حتديد بداية هذه املرحلة مت تشكيل جلنة علمية من يف 
اموعات الواجب رقمنتها أو اموعات اليت ستشكل رصيد املكتبة الرقمية، حبيث تكون 
هذه اللجنة مطلعة مبجموعات املكتبة األصلية وخصائصها املادية وتقوم باالنتقاء، أخذة 

  . بعني االعتبار احتياجات املستفيدين وطلبام

ط.3.4.2 א :א

يتم إرسال هذه اموعات إىل مصلحة املكتبة الرقمية أين تطبق  قاءتبعد عملية االن  
فنية وتقنية ضمن سلسلة منتظمة يف شبكة حملية باملكتبة على  تعليها إجراءات وعمليا

  :النحو املوضح يف املخطط التايل

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

catalogage.exe

numerisation.exe

traitement.exe compression.exe

verification.exe

administration.exe

mots_cles.exe

1 

2 

3 4 

5 

6 

  الوثائق الورقية

Serveur 

  ملفات مشوهة

  ملفات سليمة
indexation.exe

J.Box 



 

 

  
وطط: )18(شكل رقم א א א א אאن

ط د א د   .1א

  

  

  
  
  

  

  

                                                         

  

  

Poste 1 Poste 2 
 

Poste 6 
 

  الوثائق الورقية

 تصوير الوثائق

Poste 6 
 

 



                         

  

  

  

                         

  

  

  
  

  

אطط : )19(شكل رقم و א א א א אאن

ط د א   .2د

  :وفيما يلي عرض موجز ملختلف هذه العمليات

ق.3.4.2.1 و :Catalogageא

Poste 3 
 

Poste 4 
 

Poste 5 
 

Poste 7 
 

Serveur 
 

  الملفات السليمة

  الملفات المستبعدة

JUKE-BOX 

  المراقبة  ضغط الملفات  معالجة الصور

  لتكشيفا
  

 



وهي أول مرحلة جيب أن متر عليها اموعات األصلية قبل رقمنتها، فهي مرحلة   
ي إجراء آخر يطبق عليها، الستحالة البيانات املدخلة يف نظام ضرورية وواجبة قبل أ

التشغيل املطبق يف املكتبة كون مجيع البيانات اموعات مت إدخاهلا يف النظام القدمي الذي 
ال يتواءم مع متطلبات تشغيل النظام اجلديد، وعليه تطلب األمر إعادة فهرسة اموعات 

ة وإدخاهلا يف قاعدة بيانات جديدة تشكل قاعدة بيانات األصلية املوجهة للمكتبة الرقمي
  .املكتبة الرقمية

يف عملية  AFNORوقواعد ) تدوب(ومت اعتماد التقنني الدويل للوصف البيبليوغرايف 
كتب، خمطوطات، أطروحات جامعية، دوريات (الفهرسة على خمتلف اموعات 

  .امعيةويشرف على هذه العملية ملحق باملكتبات اجل).علمية

وذج: )20(شكل رقم  אن א מ ن و א א   −–وא

א− و א −ل



  
אوذجن: )21(شكل رقم אאوא א מ –ن

−

وאن− א −ل

وذج: )22(شكل رقم   אن אنאوא א −–מ



א− و ن −ل

وذج: )23(شكل رقم       אن אوא אא א מ –ن

−

א− −ل

  



אوذجن: )24(شكل رقم אאوא א מ –ن

−

ط− א   −ل

  

  
אوذجن: )25(شكل رقم دوא אא א מ –ن

−

א− −ل



  
وذج: )26(شكل رقم אن אאوא א מ –ن

−

א− −ل

  
وذج: )27(شكل رقم אن אאوא א מ –ن

−



א− −ل

  
אوذجن: )28(شكل رقم אאوא א מ –ن

−

د− و א دو א מ א −ل

  



  
وذج: )29(شكل رقم אن אאوא א מ –ن

−

و− א א −ط

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

ق.3.4.2.2 و و א و :Numérisationא

هي املرحلة املوالية لعملية الفهرسة مباشرة علما أنه أيضا ميكن إجراء عملية و
تبدأ وإدخاهلا يف قاعدة البيانات، و كتابة فهارس احملتويات مباشرة بعد الفهرسةو التكشيف

بتصوير أحجام  ويسمح MINOLTAهذه املرحلة بإستخدام ماسح ضوئي من نوع 
حتويلها باألسود، يقوم بتصوير  الوثائق وبنوعيات متعددة األلوان أو األبيض أو خمتلفة و

، مث يقوم بإرساهلا للمعاجلة يف حمطة أخرى عرب الشبكة BMPإىل شكل صور من نوع 
 Imagesيتم حتويل النصوص األصلية إىل صور نقطية ،  واحمللية اخلاصة باملكتبة الرقمية

Bitmap جراء أي تعديل الذي يسمح فقط باحملافظة على شكل األحرف، دون السماح بإ
يسمح بإجراء عملية البحث أو تغري يف النص، فهو ممثل فقط يف شكل صور وبالتايل ال 

املتمثل يف عملية التكشيف لتسهيل عملية ، وهذا ما يتطلب عمل ضروري، وداخل النص
  .ا أنه يشغل مساحة أكرب على وسائط التخزينمن مساوئه أيض، والوصول إىل الوثيقة

لعدم توفر ع من الرقمنة إلنعدام بديل آخر وقد كان االجتاه حنو تطبيق هذا النوو
أم يتعاملون مع اخلط  خاصة، وأكثر فعالية OCRبرجمية التعرف الضوئي لألحرف 

  .تهاالعريب، خاصة بعدما تبني استحالة كتابة كل نصوص اموعات املراد رقمن

  

  

  

  

  

  

  



  

  
د: )30(شكل رقم א א و א و א ط ن

ط د .א

  



אن: )31(شكل رقم و א و א ن وא

ط د א د .א

و.3.4.2.3 :Traitementא

يتم يف هذا املستوى معاجلة الصور املرسلة من حمطة الرقمنة بإستخدام معاجل الصور و       
Adobe Photo shop وغري  ةتطويعها حىت تصبح واضحو معاجلتهاا وحيث يتم تعديليه
حفظها حفظا مؤقتا يف شكل  قدر اإلمكان، واحلجم الالزمنيمشوهة ويف الشكل و

يوضح الشكل ة التالية واليت تعين بضغطها وحتويلها، وقبل إرساهلا للمحط) JPEG(ملفات 
  : التايل هذه العملية

  

  
دאמن: )32(شكل رقم ن Adobe Photo Shopوذج

و طא د א د א .א



א.3.4.2.4 :Compressionط

 القصد من هذه املرحلة يتمثل مت معاجلتها يف مرحلة سابقة، وامللفات اليتيتم على و 
ختفيض حجم مساحة التخزين الالزمة للوثائق املرقمنة يف زيادة سرعة مطالعة امللفات و
  .Acrobate Reader بإستخدام برنامج  PDFبعد ضغطها إىل امللفات من نوع 

  
دאמ: )33(شكل رقم ن وذج  e ReadertAcrobaن

א−   1−ط

  

  



  

  

  
دאמن: )34(شكل رقم ن  Readere tAcrobaوذج

א−   2−ط

  

  

  

  

  



  

  

  

א.3.4.2.5 :Vérificationא

هذا ة، ويف يف إنشاء رصيد املكتبة الرقميهي مرحلة سابقة للمرحلة األخرية املتمثلة و 
تلك اليت مل تعاجل بصورة دقيقة املستوى يتم مراجعة مجيع امللفات املعاجلة، يستبعد منها 

حيث ، يعاد معاجلتها من جديد بدءا من مرحلة التصويرو بالتايل يتم حذفهاومضبوطة و
  .يتم اإلشارة يف مرحلة التصوير إىل تلك امللفات امللغاة

  

  



وذج: )35(شكل رقم ون ط אن אא

ط د א د .א

א.3.4.2.6 ن ز :א

يتم تعد عملية التخزين الرقمي النتيجة املنطقية للعمليات الفنية السالفة الذكر حيث 
  اخلادم بعد إرساهلا إىل CD-ROMحفظ باقي امللفات السليمة على أقراص مضغوطة 

SERVEUR   املزود جبهازJUKE-BOX  100تبلغ سعته CD-R   4س رؤو 5بـ 
  .للنسخ 1+ للقراءة 

:Indexationא.3.4.2.7

א( د و א מ وא و א א )ل

النصوص  كما ذكرنا سابقا، فإنه يستحيل إجراء عملية البحث يف النص نظرا لكون
املتعامل معها هي عبارة عن صور ولتغطية هذا النقص أو العيب يف آن واحد، قام فريق 
العمل بتكشيف مجيع النصوص املصورة عن طريق استخراج الكلمات املفتاحية وإدخاهلا 
يف قاعدة البيانات، وكذا كتابة قوائم احملتويات لعناوين الكتب، الدوريات أو 

زالت قائمة فيما خيص املخطوطات لوضع تصور لسري العملية يف األطروحات، واجلهود ال
 .هذا اال

يتم نقل الكلمات املفتاحية إىل قاعدة البيانات كما هو مبني يف النموذج و 
 :التايل



  
אوذجن: )36(شكل رقم د א א ل ن

א א طא د א .د

أما عملية كتابة قوائم احملتويات يف قاعدة البيانات فتتم كما هو مبني يف  
 :النموذج التايل



 

دوذجن: )37(شكل رقم و א מ وא ن

طא د א د א א .א

  

  

  

  

  

أن كال من هاتني العمليتني مها مستقلتني عن باقي العمليات ما عدا ، مع اإلشارة هنا      
منه ميكن إجراؤمها مباشرة بعد فهرسة الوثائق األصلية أو يف ، و)ةالفهرس(املرحلة فقط 

  .مراحل إنشاء املكتبة الرقمية



ني خمتلف املداخل مجيع هذه املراحل املذكورة أنفا تتم وفقا للمخطط التايل الذي يب     
واإلجراءات العملية يف إطار شبكة حملية خاصة مبصلحة املكتبة الرقمية مبكتبة جامعة األمري 

  :عبد القادر بقسنطينة
  
  

    
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
אطط: )38(شكل رقم א ل دא א   .ن

  
  
  
  
  
  

ع.3.4.3 وא :א

catalogage.exe
numerisation.exe traitement.exe

compression.exeverification.exe

administration.exe
mots_cles.exe

indexation.exe

JUKE-BOX 

1 

Serveur 

2 3 
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6 

  لملفات المستبعدةا  لملفات السليمةا

  الوثائق الورقية



فهرسة الوثائق، تصوير الوثائق ورقمنتها، معاجلة (االنتهاء من املراحل السابقة  بعد       
تأيت مرحلة اإلتاحة أو البحث واالسترجاع ) الصور، ضغط امللفات، املراقبة، التكشيف

على الوثائق واليت ميكن للمستفيد من خالهلا مبساءلة قاعدة املعلومات للحصول 
   : واملعلومات املرغوب فيها ويتم البحث واملساءلة وفق أربعة طرق وهي موضحة كمايلي

 :وאنא 

 

  
  

אوذج: )39(شكل رقم א מ وא ن

وאن−   −א

  
 :אא 



 
 

 
 

وאوذج: )40(شكل رقم אن א מ

  −אא−

  

  

  

  



و(א   ):د

 

 
אوذج: )41(شكل رقم א מ وא ن

و(א−   −)د

  

  

  

  



  
ددא   :א

 

 
وאوذج: )42(شكل رقم אن א מ

ددא−   −א

  

  



  

  
هة املوالية نتيجة عملية البحث، حيث يعرض النظام الكتب اليت وتبني لنا الواج 

احتوت على موضوع البحث وأرقام الصفحات مع مضمون كل صفحة 
 :ومبجرد النقر على إحدى نتائج البحث تظهر كما هو مبني يف الشكل

  
 

 
  



  

وאوذج: )43(قمشكل ر אن ع אط א מ

ط د א د .א

  

وא.3.4.4 :מא

  :  على مستويني بقسنطينةاملكتبة الرقمية جبامعة األمري عبد القادر مت جتريب وتقييم   

ول  א و يف املراحل الفنية والتقنية أو مراحل التحول إىل املكتبة  مت:א
   .الرقمية

א  و ومت أثناء إتاحة الرصيد املرقمن للمستفيدين والذي مت على :א
وقد أتبعت طريقة اخلطأ واحملاولة مث تصحيحه يف التجريب والتقييم  مرحلتني،

  .أ .م  .امعة كاليفورنيا بالووهي الطريقة نفسها املعتمدة يف املكتبة الرقمية جل

فبالنسبة للمستوى األول أي املراحل الفنية أو مرحلة معاجلة األرصدة الوثائقية       
فالتجريب والتقييم كان باملوازاة مع كل مرحلة من مراحل التحول إىل املكتبة الرقمية بدءا 

 ،مللفات، واملراقبةمعاجلة الصور ومرحلة ضغط ابالفهرسة مث تصوير الوثائق ورقمنتها و
فبدءا مبرحلة الفهرسة حيث مت وضع برنامج فهرسة يف  البحث واالسترجاع، ،التكشيف

بادئ األمر أي طبعة أوىل وبعد جتريبها وتقييمها تبني وجود ثغرات وعيوب يف هذه 
مما اضطر إىل تعديل برنامج الفهرسة ووضعه يف  ،طبعة إضافة إىل نقص حقول الفهرسةال

إضافة إىل التجريب والتقييم يف كل مرحلة من  ،انية اليت تتماشى مع العمليةالث طبعته
املراحل السالفة الذكر وصوال إىل مرحلة املراقبة حبيث يتم جتريب وتقييم وهذا من خالل 
مراقبة هل هناك ضياع للملفات املرقمنة أم ال ؟ فإذا كانت امللفات غري مشوهة وسليمة 

ضغوطة أما إذا كانت العكس فيعاد رقمنتها بدءا من أول يتم ختزينها على أقراص م
  .مرحلة



أما بالنسبة للمستوى الثاين واخلاص بتجريب والتقييم أثناء إتاحة الرصيد املرقمن      
للمستفيدين والذي مت على مرحلتني األوىل كان فيها جتريب وتقييم األرصدة الوثائقية 

رقمية من خالل إستغالهلا من طرف طلبة الدراسات املرقمنة بعني املكان أي يف املكتبة ال
 املكتبة الرقمية لني القائمني علىوالعليا والباحثني وهذا التجريب والتقييم مسح للمسؤ

أما املرحلة الثانية من هذا  بتقييم اإلتاحة وهذا من خالل اتصال مباشر باملستفيدين،
لوثائقية املرقمنة وهذا من خالل املستوى واملتمثلة يف جتريب وتقييم إتاحة األرصدة ا

لكن يف هذه املرحلة مت توقف جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة الشبكة احمللية ملكتبة 
إىل عدم  وتعطل أجهزة احلواسيب املتاحة لإلطالع على الرصيد املرقمن وهذا راجع أساسا

جهات البحث استخدام وااملكتبة الرقمية و تكوين وتدريب املستفيدين على استعمال
  .واملساءلة

بدأ يوم " وجتدر اإلشارة إىل أن هذا التجريب والتقييم اخلاص بالشبكة احمللية         
وثائقية اليت مت رقمنتها وهذا قصد إستغالل األرصدة ال 2006 مارس 04ـ السبت املوافق ل

تضم أكرب حىت تكون يف صورا الكاملة ل ،وذلك يف إنتظار تطويرها مستقبال ،2002منذ 
النطاق الداخلي إىل شبكة االنترنيت وهذا بعد جتاوز  من عدد من العناوين املتميزة وخترج

  110."العوائق واملشاكل القانونية والفنية 

ل :א

من خالل هذا الفصل حاولنا التطرق إىل واقع هذه املكتبة وهذا من خالل تسليط 
لكن السؤال . بتشخيص هذه املكتبة الفتية الضوء على أهم العناصر اليت من شأا تسمح

ما هو دور هذه املكتبة يف دعم التكوين وترقية البحث العلمي باجلامعة : الذي يطرح نفسه
  . وكيف تلعب هذا الدور وهذا ما سنحاول الوصول إليه من خالل الفصول اآلتية
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ل سא א

                            



:د

ميثل ظهور املكتبات الرقمية منعطفا مهما يف تاريخ بث املعرفة والوصول إليها،          
فبعد أن كان نقل املعرفة وبثها يعتمد على أوعية مادية، مثل األلواح الطينية والربدي 
واجللد والورق الذي استخدم يف البداية لتسجيل املخطوطات مث إليواء الكتاب املطبوع يف 

مس عشر، تغريت األمور فأصبحت األوعية الرقمية تسهم بشكل كبري منتصف القرن اخلا
يف إتاحة املعرفة ونشرها واستخدامها على نطاق واسع خاصة بعد انتشار شبكة االنترنت 

وجاء هذا الفصل حماولة جادة للوصول إىل حتديد دقيق ملفهوم مصطلح . يف التسعينات
املتداخلة معه كاملكتبة اإللكترونية  املكتبة الرقمية، وتفرقته عن باقي املصطلحات

واالفتراضية، إضافة إىل التعرف على خمتلف العوامل املسامهة يف بروز هذه املكتبة، مع 
فما املقصود يا . توضيح طبيعة العالقة بينها وبني جمموعة من العناصر يأيت ذكرها فيما بعد

  ملشاكل اليت تعيق جتسيدها؟او مميزاا؟وما دورها وأمهيتها و ةترى باملكتبات الرقمي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



א.1 .א

א .1.1 ذא ط وא א :א
  

غدت املكتبات املعلومات، أن التكنولوجية يف جمال املكتبات و من أبرز آثار الثورة
خريون منذ ها إىل املستفيدين بعدما، كان اآلخرية تذهب بنفسيف غضون السنوات اآل

آالف السنني يذهبون بأنفسهم إىل املكتبات، كما نتج عن ذلك أمناط جديدة من 
اليت هلا ، وDigital Librariesاملكتبات مل تكن من قبل، لعل أشهرها املكتبات الرقمية 

اليوم توجد العديد من التسميات عديدة فين خمتلفة لدى جمموعات خمتلفة  ومعا
ة الوسائط اإللكترونيتبات اليت تطبق النظم املتطورة وى املكاملصطلحات اليت ترد علو

اجلهات املستفيدة منها، أي وبثها إىل الباحثني، و استرجاعهااحلديثة يف اختزان املعلومات و
ال أعملتقنيات املعلومات واالتصاالت واملكثف املكتبات ذات اإلستخدام الواسع وعلى 

كتبة امل: لتسميات واملصطلحات العصرية جندمن هذه او التقنيةاحلوسبة يف عملياا الفنية و
مكتبة املستقبل ، Electronic Libraryملكتبية اإللكترونية ، اHybrid Libraryاملهجنة

Library of Future ،املكتبة الرقميةDigital Library  ، املكتبة اإلفتراضيةVirtual 

Library ، مكتبة بدون جدرانLibrary With Out Wall،  البواباتPortals.  
 رغم كثرة املصطلحات إال أنه مل يستخدم منها سوى أربعة مصطلحات تعترب        

أدبيات املوضوع لتوضيح دالالت  بعد إجراء مسح لبعض الدراسات يفاألكثر شيوعا و
  :معاين هذه املصطلحات بشكل موجز أمكن تسجيل ما يليو

א .1.1.1   :Bibliothèque Hybrid – Hybrid Library:א

ة منها التقليديـة  مصادرها معلوماا بأشكال خمتلفي املكتبة اليت تكون حمتوياا وه "
  111."اإللكترونية أي أا تدمج بني الطريقتني و

                                                 
على الخط  [ .مستقبل المكتبة لرقمية بالمملكة العربية السعودية .أبا الخليل، عبد الوهاب محمد  111

   :متاح على الرابط التالي.  2007/ 28/12: تمت الزيارة يوم.]المباشر



و .1.2.1 א  - Bibliothèque Electronique:א

Electronic Library:

ا من مصادر املعلومات اإللكترونية املختزنة على املكتبة اليت تتكون مقتنياهي "
 Onأو املتاحة على اخلط املباشر  CD-ROMأو املضغوطة  Disquetteاألقراص املرنة 

line  112"أو عرب الشبكات   

مكتبة تعتمد يف تقدمي خدماا على وسائط إلكترونية، من "كما عرفت بكوا 
األوعية غري التقليدية، واليت تستخدم من  أشرطة وأقراص، وأسطوانات، إىل غري ذلك من

  113."خالل احلاسبات اإللكترونية 

املكتبة اليت تشأ وتعاجل وتثبت  "يف حني عرفها الدكتور عبد اللطيف صويف على أا 
،بإستخدام توليفة من املعدات امليكروالكترونية،وهي تضم  رمن خالل نظام كومبيوت

  .114"لكترونية مصادر تقليدية إىل جانب املصادر اإل

مسات أربع متيز املكتبة اإللكترونية  " Kenneth Dowlinكينث داولن  "وتسرد
  :115وهي

  . إدارة مصادر املعلومات آليا  

  . تقدمي اخلدمة للباحث من خالل قنوات إلكترونية  
                                                                                                                                            

http://www.informatics.gov.sa/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid

 a=50                       
مؤسسة الوراق للنشر : األردن. المكتبات الرقمية وتقنية الوسائط المتعددة. المالكي، مجبل الزم مسلم  112

  .67.ص . 2005 والتوزيع،
المؤتمر العاشر لإلتحاد العربي للمكتبات  .المكتبة اإللكترونية من منظور عربي .محمد تاج، أحمد علي 113

المعهد  :تونس .المكتبة اإللكترونية والنشر اإللكتروني وخدمات المعلومات في الوطن العربي.والمعلومات

  .390.ص.  2001ات ، اإلتحاد العربي للمكتبات والمعلوم األعلى للتوثيق ،
  .127.ص.  2003جامعة منتوري ، : طينة قسن .المكتبات في مجتمع المعلومات .ي عبد اللطيفصوف 114
  .44.ص .المرجع السابق .عيسى صالح محمد، عماد 115



قدرة العاملني باملكتبة على التدخل يف التعامل اإللكتروين يف حالة طلب   
  .املستفيد

لى اختزان وتنظيم ونقل املعلومات للباحث من خالل قنوات القدرة ع  
  .إلكترونية

من خالل التعاريف السابقة ميكن القول أن املكتبة اإللكترونية تلك املكتبة اليت 
) تناظري أو رقمي (حتتوي على مصادر معلومات الكترونية مهما كان نظام ترميزها 

وقد تكون املكتبة اإللكترونية جزء من مكتبة  باملوازاة مع املصادر الورقية املسرية آليا،
  .تقليدية أو مكتبة مستقلة مبعىن تضم مصادر معلومات إلكترونية فقط

إذن اخلاصية األساسية اليت متيزها هي اعتمادها على القنوات والوسائط اإللكترونية 
  .تيف ختزين وتسيري وبث املعلومات للمستفيد، مهما كان نظام ترميز هذه املعلوما

א .3.1.1 א  Bibliothèque Virtuelle -Virtuel:א

Library:

من املصطلحات اليت ظهرت يف أدبيات التخصص وأثارت تساؤالت عدة حول           
املكتبة اليت توفر مداخل أو نقاط  "على أا  تعرف املكتبة اإلفتراضيةالداللة والتطبيق و

الرقمية وذلك بإستخدام العديد من الشبكات ،ومنها إىل املعلومات  Accèsوصول 
  WWW ..."116الشبكة العنكبوتية العاملية 

                                                 
 .]على الخط المباشر [ .المكتبة اإللكترونية في البيئة التكنولوجية الجديدة. المالكي، مجبل الزم مسلم  116

   :رابط التاليمتاح على ال. 2007/ 28/12: تمت الزيارة يوم
 http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=1644   



املكتبة اإلفتراضية نظام ميكن املستفيد من اإلتصال  " Lavernaوتعرفها الفرينا 
باملكتبات وقواعد البيانات عن طريق استخدام فهرس املكتبة احمللي املتاح على اخلط املباشر 

  117"جامعة أو شبكة حاسبات تعمل كبوابة  ،أو من خالل

تعريفا  "Joanجون "أما قاموس مصطلحات علم املكتبات واملعلومات، أورد
مكتبة بال جدران حيث ال توجد جمموعات مطبوعة أو "للمكتبة اإلفتراضية بأا 

  .118"أويف أي شكل مادي ،ولكن تتاح اموعات إلكترونيا  ةميكروفيلمي

مسات أربع متيز املكتبة اإلفتراضية  "Hubert Fondinيبار فوندان ه"ويسرد 
  :119وهي

الطبيعة املرقمنة للمعلومات حيث ليس هناك ورق وإمنا فهارس أو   
صفحات إلكترونية من الوثائق املختلفة، حيث املعاجلة الفنية تنصب على 

 .إشارات بيبليوغرافية فقط

ل عن بعد، حيث أن سرعة الوصول إىل املعلومات بفضل شبكات اإلتصا  
 .كل قارئ ميكنه الوصول املباشر إىل هذه املكتبة

الرصيد الوثائقي على الصعيد العاملي حيث أن كل مستعمل هلذه املكتبة   
 .اإلفتراضية جيد نفسه أمام أرصدة وثائقية عاملية حتت تصرفه يف كل وقت

غياب الوسيط حبيث ميكن للمستفيد أن يرتبط يف أي مكان بشبكة    
ملصادر العاملية ألن العبور إليها غري حمدد مبوقع وال بزمان، إضافة إىل ذلك ا

                                                 
  .46.ص. المرجع السابق.عيسى صالح محمد، عماد  117

Op. Cit. SODLI  
118 . 

المؤتمر العربي الثاني عشر لإلتحاد العربي . واصل؟قطعية أم ت: المكتبة اإلفتراضية. فوندان،هيبار   119

اإلتحاد  .بنى وتقنيات وكفاءات متطورة: المكتبات العربية في مطلع األلفية الثالثة.للمكتبات والمعلومات
  .226.ص. 2001مات ، جامعة الشارقة ،العربي للمكتبات والمعلو



فإن عملية البحث أصبحت أيسر بفضل منطقية تشغيل اآلالت 
واملساعدات املدجمة اليت توفرها الربجميات وبالتايل فالباحث ال حاجة له 
للوسيط، ناهيك عن خاصية الولوج عن بعد للمحتويات واخلدمات، 

ن املستفيد ميكنه احلصول على خدمات هذه املكتبة وهو يف بيته أو حيث ا
 . تبأي مكان يتوفر على حاسوب مربوط بشبكة اإلنترن

من خالل التعاريف السابقة ميكن القول أن املكتبة اإلفتراضية ال وجود لكيان مادي هلا   
ت حيث ميكن على أرض الواقع كوا تقصي عامل املكان، وتتوزع على شبكات املعلوما

أن تشمل موارد من مكتبات متفرقة نظمت يف الفضاء االفتراضي، فهي ال تتواجد سوى 
  .على شاشات احلواسيب

א.2.1 א :وמ

متفق عليه أو إمجاع باألحرى حول هذا املصطلح بني ال يوجد تعريف حمدد و  
عامة أغفلت ر بصورة تخصصني إال أن معظم الدراسات ركزت على املصادمجهور امل
تقدمها، فقضية مفهوم وتعريف املكتبة الرقمية شغلت جل إهتمام اخلدمات اليت املكتبني و

املتخصصني يف املكتبات واملعلومات، ملا هلا أثر يف إنشاء هذا النوع من املكتبات وتطويرها 
لمية وقد حاولنا أن حنصر بعض التعاريف اليت تبنتها بعض املؤسسات واجلمعيات الع

  . واملهنية وبعض املختصني يف اال
هي جمموعة من مواد املعلومات اإللكترونية   Digital Libraryفاملكتبات الرقمية 

ميكن الوصول إليها من خالل شبكة حملية و Serverأو الرقمية املتاحة على خادم املكتبة 
هي إال  كتبات الرقمية ماامل "أن Borgmanيرى بورمجان و. أو الشبكة العنكبوتية العاملية

أشكال حديثة من نظم استرجاع املعلومات أو نظم املعلومات اليت تدعم إنتاج احملتوى 
 120. "البحث فيهالرقمي و اإلفادة منه و

                                                 

: test  f Digital LibrariesDELOS work shop  on Evaluation oborgman, c.fourth.  
120

: Available at. 2007/12. 28/ ligne ] [on .beds, Measurement and Metrics 

.http://www.sztaki.hu  



اإلجراءات ذات الصلة جمموعة التقنيات واألدوات واحملاور و ": فيما يراها البعض        
يف دراسة أخرى قام ا صفادي و 121."لكترونيةبإدارة احملتوى يف بيئة املعلومات اإل

Safady  قد ، و19911994تعريفا للمكتبات الرقمية كلها نشرت بني عامي  30قدم
املكتبات الرقمية عبارة عن جمموعة من املعلومات اليت تعاجل  "   خلصها يف التعريف التايل 

  122"باحلاسب اآليل أو مستودع ملثل هذا النوع من املعلومات
ة منظمة من املعلومات أا جمموع ": ن أشهر تعريف للمكتبة الرقمية هورمبا كاو      

عمليات اليت تقوم ا عها، تلك الا التعريف بني تنظيم املعلومات ومججيمع هذالرقمية، و
 Digital لكن مع عملية التمثيل الرقمي املكتبات ودور األرشيف التقليدية، و

Representation 123."كنة بواسطة احلاسباتاليت غدا مم  
تلك املكتبة اليت تقتين مصادر "يعرف حممد فتحي عبد اهلادي املكتبة الرقمية بأا و

مت حتويلها إىل الشكل الرقمي،  املعلومات رقمية سواء املنتجة أصال يف شكل رقمي أو اليت
عن طريق يتاح الولوج إليها ، ووغرافيا بإستخدام نظام آيليجتري عمليات ضبطها بيبلو

  124."شبكة حواسيب سواء كانت حملية أو موسعة أو عرب شبكة األنترنيت
أا جمموعة منتظمة من  "أن التعريف غري الرمسي للمكتبة الرقمية هو Armsيرى و

ملعلومات خمزنة يف أشكال رقمية املعلومات، تصحبها بعض اخلدمات، حيث تكون ا
اسم يف هذا التعريف هو أا معلومات إن العنصر احل، و125"ومتاحة عرب إحدى الشبكات

ذلك أن تيارا من البيانات يتم إرساله إىل األرض من أي قمر صناعي ال ميكن أن . منظمة
نعده مكتبة، إال أن نفس هذه البيانات عندما يتم تنظيمها بصورة منهجية، تصبح مكتبة 

                                                 
  .37ص. المرجع السابق. فراج، عبد الرحمان  121
ي حول الملتقى الوطن .تطور الفكرةنشأتها و: معة األمير عبد القادرالمكتبة الرقمية لجا. وش، نبيلنكع  122

  .5ص .2006 ،ماي قسنطينة -  04-03يومي : الطموحالمكتبة اإلفتراضية بين الواقع و
.san pratical digital libraries: books bytes a bucksLesk M publishers,1ichael.  

123

Francisco: Morgan Kaufmann1997.p28.  
المكتبة  :القاهرة .في المكتبات والمعلومات االتجاهات الحديثة. مكتبة المستقبل. عبد الهادي، محمد فتحي 124

  .8-7. ص .ص .17ع. 2002 األكاديمية،

.Mit presse.p35 .Digital Libraries Willam Arms. 
125

 



الرقمية يف  تباتكمن ناحية أخرى تتفاوت امل Digital Library collectionرقمية 
خدم أي حجمها من مكتبات بالغة الصغر إىل أخرى بالغة الضخامة، كما ميكن أن تست

إن احملك الرئيس هنا هو مالئمة يف هذا الصدد، و ي برجمياتنوع من أجهزة احلاسبات وأ
يتم إتاحتها عرب الشبكات، مع ما يصاحب ذلك ، وأن املعلومات منظمة على احلاسبات

  .أرشفتها و إتاحتها للمستفيدينر مواد املعلومات، وتنظيمها ويامن إجراءات اخت
تبات الرقمية كمن وجهة نظر إحدى هيئات اليونسكو فإنه ال ينبغي النظر إىل املو        

ما يتصل ا من أدوات إلدارة ة من مصادر املعلومات الرقمية، وبوصفها فحسب جمموع
ع معا بني اموعات صفها تلك البيئة اليت جتمإمنا ينبغي النظر إليها يواموعة، وهذه 

عرفة، وبثها املة إلنتاج البيانات واملعلومات واألشخاص، لدعم الدورة الكاملواخلدمات و
  126.اإلفادة منهاوإخضاعها للدرس والتعاون و

من خالل التعاريف السابقة ميكن القول أن املكتبة الرقمية ختتص ببعض املالمح واليت     
ن كل ما حتتويه ينبغي أن يكون يف شكل رقمي وأا تتشابه مع املكتبة التقليدية من أمهها أ

حيث الوظائف واألهداف وخدماا تكون متاحة عرب شبكات املعلومات ناهيك أا 
  .تستخدم نظم وتقنيات متقدمة يف البحث واالسترجاع واإلتاحة

املكتبة  "تبنته الدراسة  وقد متت صياغة التعريف التايل للمكتبة الرقمية والذي

الرقمية هي تلك املكتبة اليت دف إىل إنشاء أرصدة رقمية، سواء املنتجة أصال يف 

، وتتم عملية ضبطها )املرقمنة(شكل رقمي، أو اليت مت حتويلها إىل الشكل الرقمي 

 بيبليوغرافيا بإستخدام نظام آيل متكامل، ويتاح الولوج إليها واالستفادة من خدماا

املختلفة عن طريق شبكة حاسبات، سواء كانت حملية أو موسعة أو عرب شبكة 

  ." االنترنت
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ملكتبة الرقمية االختالف يف تعريف مفهوم او  وميكن إرجاع أسباب هذا الغموض 
  :على النحو التايل

ول  א ل  :א

مام العديد التباس املعىن هو أن املكتبة الرقمية كانت نقطة إهتالذي أسهم يف الغموض و
من الباحثني يف حقول خمتلفة من املعرفة، حيث اختالف تعريف املكتبة الرقمية باختالف 

  .اهتمامهم
  

א  ل  :א

هو أن جمتمع املكتبات درج على استعمال تعابري خمتلفة خالل السنوات األخرية للداللة 
شاع استعماله بشكل واسع،  تعبريعلى نفس املعىن، لكن تعبري املكتبة الرقمية يعترب أحدث 

نقل ا من وسائل اإلتصال وغريمهإستخدام مفهوم الراديو الرقمي و خاصة بعد أن شاعو
 Onعلى صعيد اخلدمات املكتبية املباشرة ات عن طريق الربجميات املتخصصة واملعلوم

Line.  

א.3.1 א وמ :طو

دم مصطلح املكتبات الرقمية ال أحد يستطيع أن يؤكد من هو أول من استخ
Digital Libraries  مقالة  127بوشعندما كتب فانيفر. م1945لكن جذوره تعود إىل عام

تتبع فيها حركية ما  "أتالنتك منثلي "نشرها يف جملة "كما ميكن لنا أن نفكر  "بعنوان
اليت متثل جزئية من الذاكرة  Memory Extenderاليت اشتقها من  Memex ـأمساه ب

نفسه مل يكن مساندا مطلقا للتقنية الرقمية إىل أن  بوشفانيفر بالرغم أن اإلنسانية
التطورات الكبرية اليت حصلت مؤخرا حلركية ختزين واسترجاع كميات هائلة من 

يف املعلومات العلمية والتقنية من على سطح املكتب اعتمدت على منجزات ذلك العصر، و
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الذي تضمن  "مكتبة املستقبل "صطلح مب Licklider128، جاء ليكااليدر 1965عام 
 Procognitiveاألنظمة املدركة  " ـخطط لتطوير ما مساه بمتطلبات و

Systems  " دف إىل كأنه القائد، بل إننا جند أن  إعطاء املستفيد ذخرية معرفية واليت
يوم كأنه يصف حالة األنترنيت ال وصفه ملكونات مكتبة املستقبل ويذهب يف ريدليكال

ملستقبل ما يتمثل يف اإلتصاالت ملكتبة ا "أكد أن من مميزات النظام اإلدراكي "عندما 
  .129" احلاسبات مع األسالك اليت ترتبط خزانة احلاسوب بشبكة املنافع احلسيةو

 Paperless Libraryمصطلح املكتبة الالورقية  ليطلق 1978مث جاء النكستر عام 
خال احلاسب اآليل والشبكات يف تنظيم وإدارة على املكتبات اليت تعمل على إد

 .واسترجاع املعلومات

يف السبعينات، فقد بدأ بالفعل   Hypertextأما تيدنيلسون، الذي اخترع مصطلح       
مل تكن احلاسبات الصغرية وقتها قد  Project Xanduبناء ما مكس يف مشروع أمساه 

كانت يف بداياا األولية،  الشبكات. ظهرت، حيث كانت احلاسبات الكبرية يف أوجها
حىت . لالسترجاع كان يف مراحل التأكد من النجاحالعلمية املعلومات الفنية وختزين و

يئة (تضع فهارسها اآللية على األنترنيت جاءت الثمانيات فاستطاعت املكتبات أن 
هو ، و"ية باملكتبات اإلفتراض "عندما أمساها البعض ) الدخول عن بعد بواسطة تيلينت

برغم أن تلك اجلهود ، و"املكتبة الرقمية  "املصطلح الذي تداخل كثريا مع مصطلح 
ستمر احلال زهاء عشر سنوات حىت شرعت واكانت منصبة لتهيئة الوصول للمعلومات 

على الشبكة  "لكاملبا"املكتبات فعليا يف بذل اجلهود إلتاحة ما تستطيع من جمموعاا 
ملصطلح يعترب سالفا  "كتبات اإلفتراضية امل"إن البعض يرى أن مصطلح هلذا فالعنكبوتية، و

التقنية املستخدمة  "مسمى"لكن الواضح أن شهرة األخرية مستمد من  "املكتبات الرقمية"
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زيادة شهرة املصطلح، و أيضا  ما إىل ذلك، اليت ساعدت يفواهلاتف و حاليا من التلفزيون
ء اعتماد مكتبة الكونغرس له يف قائمة رؤوس طري الذي حظي به املصطلح جراالتأ

  .موضوعاا
الفضل يف صك مصطلح املكتبة الرقمية إىل مايك " Leskليسك  "يف حني أرجع       

حيث أن املصطلح  1994أحد مستشاري كلينتون وأل جور عام  Mike Nelsonنيلسون
 تضمينه يف طرح يف سياق حديث أل جور حول البنية التحتية للمعلومات والذي مت

التقرير اخلتامي ملؤمتر اإلحتاد الدويل لالتصاالت عن بعد يف بيونس آيرس باألرجنتني يف 
،إال أن حبث اإلنتاج الفكري أثبت خالف ذلك ، حيث مت رصد ظهور 1994مارس 

، ويف مستخلص 1991عام  "Pijnenborg Mariباينبورج ماري  "املصطلح يف مقال لـ 
  .1989130عام " Patrice a .Lyons لباتريس ليونز"مقال 
خباصة بعد ظهور النسيج العنكبويت العاملي ، ومع االستخدام املتنامي لإلنترنيتو       

WWW علومات املرقمنة يف كل جبهود متكاثفة، أصبح املستفيدون يطالبون بإحلاح امل
ة ورقة عن بكتاب )يف أمريكا(تخصصني يف احلاسوب ذا اإلحساس أقدم بعض املاألنواع و

م 1994ملرة واحدة، وقدموها عام  لومل يستخدموا اللفظة بشكل صريح و املكتبة الرقمية
اليت عرفت فيما عن ذلك مبادرة املكتبات الرقمية و نتجإىل مؤسسات داعمة للجامعات و

زز هذا الدعم يف حد ذاته ع، وDigital Library Intiative 1(DLI-1) ـبعد ب
 1998مليون دوالر هلذه املبادة، ويف عام  24خباصة أا قدمت ية ومصطلح املكتبات الرقم

إضافة إىل العديد من اهلبات لدعم مليون دوالر،  55أطلقت املبادرة الثانية بدعم فاق 
 .American Memoryمشروع الذاكرة األمريكيةمشروعات كبرية مثل الذي قدم لدعم 
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لرقمية بشكل واسع خالل السنوات األخـرية  ولقد انتشر استعمال مصطلح املكتبة ا      
مقارنة باملصطلحات األخرى املعربة عن هذا اجليل من املكتبات احلديثة واملتطورة، وورد 
بشدة يف الكتابات واإلستشهادات، وهذا ما أكدته العناوين املنشورة يف اال وخمتلـف  

أدلة وحمركـات   إضافة إىل ،LISA ،ERIC ،AMAZONمراصد البيانات واليت أمهها 
ناهيك عن قوائم رؤوس املوضوعات وبنـوك   Google ،Yahooالبحث املشهورة مثل 

  .املعلومات األخرى

א.4.1 א :طو

غالبا ما يعتقد عامة الناس أن املكتبات الرقمية هي من إفرازات شبكة الويب، وواقع       
كة الويب متتد إىل األربعينات واخلمسينات احلال أن جذور كل من املكتبات الرقمية وشب

  . من القرن العشرين

ومن مشاريع املكتبات الرقمية اليت سبقت ظهور الويب جتدر اإلشارة إىل مشروع         
Carnegie Mellon University’s Project Mercury (1989-1992)  ومشروع 

(CORE) 132 :خ املكتبات الرقمية، مهاوميكن حتديد مرحلتني أساسيتني يف تاري .وغريها  

و  א   :א

 NASA، ووكالة ناسا NSFأسهمت بعض املؤسسات، مثل مؤسسة العلوم القومية 
بشكل فاعل يف متويل مشاريع حبث رائدة يف بداية التسعينات وأواسطها كـان هلـا   

  :الفضل يف

 .توضيح املفاهيم ذات الصلة باملكتبات الرقمية وتقدمي تعريفات هلا  

 .إثارة االهتمام العام خبصوص وعود تقنيات املكتبات الرقمية وإمكاناا  
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إحراز تقدم يف جمال تصميم التفاعل أثناء البحث فيما يتعلق مبواد خمتلفـة    
 .للمكتبات الرقمية

مجع مجاعات مهنية خمتلفة تنتمي إىل ختصصات خمتلفـة تتـراوح بـني      
 .اإلنسانيات والعلوم االجتماعية واهلندسة

 .حتفيز البحث املتعلق باملكتبات الرقمية  

 Digital ة املكتبية الرقميةة إىل حتقيق تقـدم يف جمال احلركذه املرحلوقد أدت ه  

Librarianship  وأثارت اهتمام األوساط األكادميية وصانعي السياسة واجلمهور عامة
العالقة باملكتبات كما أن هذه املرحلة أفضت إىل ظهور بعض املبادرات ذات .باملوضوع

 Programme (ELINOR) Electronic املكتبة اإللكترونية  برنامج: مثل الرقمية

Library   وبرنامج إدليب Elib. Programme  يف اململكة املتحدة واملبادرات
واملبادرة الكندية حول   The Australian Digital Library Initiativesاألسترالية 

  .    The Canadien Initiative on Digital Libraries املكتبة الرقمية 

    

א    :א

ءت داعمة أدى النجاح الذي حتقق يف املرحلة األوىل إىل ظهور املرحلة الثانية اليت جا
  :متثل هذا الدعم فيما يليو. للمرحلة اليت سبقتها

تغطية أوعية خمتلفة تشمل األشـرطة الصـوتية واملوسـيقى والبيانـات       
 .االقتصادية والربجميات والفيديو واملواد النصية

 Anthropologicalتنويع احملتوى ليشمل مواد النماذج األنثربولوجيـة    

models والصور واملخطوطات األدبية وسجالت املرضى. 

استكشاف قضايا تقنية جديدة، مثل أمن املعلومـات والتصـنيف اآليل     
 .ومصدر املعلومات



الرتفاع عدد الوكاالت املمولة ملشـاريع املكتبـات    توافر اجلهود نتيجة  
  .الرقمية وتنوعها

א.5.1 وא د א א ن ق :א

إبراز الفوارق الفاصلة بني ميكن من خالل السرد السابق ألهم تعاريف املكتبة الرقمية 
  :املكتبة التقليدية واملكتبة الرقمية وهذا من خالل اجلدول التايل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

אن:)30(رقم جدول وא د א א ن ق   ..133א

א.6.1   :א

ني أسباب اليت أدت إىل  إنشاء هذا اجليل اجلديد من املكتبات ميكن ذكر مايلي ما من ب   
  :يلي

  .أفضلر اخلدمات وتقدميها بشكل أسرع واحلاجة إىل تطوي  

  .بتكاليف مناسبةوجود تقنية مناسبة و  

  .متاح جتاريامن أوعية املعلومات بشكل رقمي و وجود العديد  
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د א אא א

تتميز باحليوية الفائقة، ولكن ميكن أن تزول بسرعة،   ثابتة وتتطور ببطء
  .تنم عن سعة اخليال

يتكون احملتوى أساسا من أوعية املعلومات النصية 
حمتويات جمموعاا بشكل واملطبوعة املفردة، مت تعريف 
  .جيد 

الرقمية من الوسائط املتعددة ذات  تتكون األوعية
األحجام املتنوعة وغري املعرفة بشكل جيد وتبقى 

  .جمزأة
  

ألنه جاء نتيجة لتقييم يبدو احملتوى أكثر أكادميية 
  .وغربلة قبل نشره

ال يقتصر احملتوى على األوعية ذات الطابع األكادميي، 
  .يكتسب مصداقية من خالل االستخدام

علومات حمدودة تضاف إىل إدارة نقاط الوصول إىل امل
  .مركزية للمحتوى واموعات

نقاط الوصول إىل املعلومات غري حمدودة افتراضيا 
تضاف إىل إدارة جمموعات موزعة يتم التحكم فيها 

  بالطريقة نفسها 
ميكن التحكم مباشرة يف التنظيم املادي واملنطقي 

  .للمجموعات و ربط عالقة فيما بينها
بني اجلانب املادي للمحتوى وبني  ميكن الفصل

  .تنظيمه، وهو ما يسمح ببناء جمموعات رقمية
  .اتصال ثنائي مشفوع بالتفاعل اآلين والثري  .عادة ما يكون التفاعل بطيئًا و أحاديا



   134.فرها لدى العديد من املستفيدينتوانتشار األنترنيت و  

املشاكل الكـثرية الـيت   أدت إىل إنشاء املكتبات الرقمية  باإلضافة إىل األسباب اليتو     
تقدمي  تؤثر اآلن يف شراء املقتنيات وذلك مثل أزمة التكلفة اليتالتقليدية، وتواجه املكتبات 

املسـافات  زايد أعداد املستفيدين، وأمام ت ملساحات املكتبات ةالتكلفة املتزايددمات، واخل
األسباب الذي اعتربه  من كذلك. تعن املكتبا ااملكانية اليت تفصل املستفيدين أينما كانو

مية أال املعلومات سبب جوهري إلنشاء أو ظهور املكتبة الرقاملختصني يف جمال املكتبات و
  .عهابفرووهو اإلنفجار املعلومايت أو الثقايف يف خمتلف التخصصات و

א.7.1 א :دא

لقد أوجزت جلنة تنسيق مبادرة املكتبات الرقمية أهداف املكتبة الرقميـة فيمـا           
املكتبة الرقميـة   ملبادرةاهلدف الواسع  "صاغته كرسالة للمكتبة الرقمية عندما أكدت أن

حة استخدامها بشكل إتافة وختزينها وتنظيمها ويكمن يف حتسني سبل جتميع مصادر املعر
جاء هذا التعريف هلذه اللجنة يف الرسالة املكتوبة و ."واسع يف خمتلف أشكاهلا اإللكترونية 

  135.للمكتبة الرقمية بعد متابعة اللجنة لستة مشروعات مدعومة من احلكومة األمريكية

عرفـة  ام يف إنتـاج امل الرقمية تتمثل يف اإلسـه املكتبة  إضافة إىل هذا فإن هدف        
أيضا لتعظيم درجة التعـاون  تمعات أكثر فعالية وإنتاجية، واإلفادة، مما جيعل اوتقامسها و

، وحىت تتضح أهداف املكتبة الرقمية البد من اإلطالع على خصائصها بني تلك اتمعات
  .ومميزاا
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א.8.1 א زא و :ص

  :بة الرقمية من خالل النقاط التاليةاملكت ومزايا تتضح جليا أهم خصائص 

و  א من أي ا متوفرة للمستفيد يف أي وقت ومتتاز املكتبة الرقمية بأ :د
  .مكان يتوفر فيه حاسوب مرتبط بالشبكة

و  א ول د تية رقمية بأـا  ميكن أن نصف جمموعات معلوماال  :א
هي، كما جيب  جلمهورها اليت حتدده مفتوحة إما للعامة أو تكن مكتبة رقمية ما مل

 .التصفح حىت تسمى مكتبة رقميةتوفر خصائص البحث و

و  و تتميز املكتبة الرقمية باحتوائها على مصادر املعلومات  :د
بل تشتمل كل مكونـات   النصيةيوغرافية أو املختلفة فال تكتفي باملعلومات البيبل

 .ف أشكاهلامصادرها على اختالاملعلومات و

د  א تتبىن املكتبات الرقمية تغرير مفهوم املشاركة يف املصادر :א
 .الذي تؤمن به أيضا املكتبات التقليدية

د  א و تبـة الرقميـة،   إتاحتها يف املكومة وال فرق بني إنتاج املعل :א
 .لذلك فإن املعلومات حديثة جداو



و  الـيت تـؤرق    "ساعات العمل "على مشكالت تقضي املكتبة  :دא
، أي  2407املكتبني التقليدين و املستفيدين التقليدين على حد سواء بتبنيها مفهوم 

 136.سبعة أيام يف األسبوع -عشرون ساعة يوميا أربعة و

الـيت  ض مزاياهـا و تكون واضحة، لنطلع على بعىت تتضح خصائص املكتبة الرقمية وحو
 :ياملتمثلة فيما يلو آرمز وليام حددها 

أن املكتبة الرقمية حتمل جمموعاا إىل املستفيد حيث هو، إذ توجد مكتبة  
 .رمبا ربط بشبكةما يوجد حاسب إلكتروين، وحيث

 .تصفحهااحلاسبات يف استرجاع املعلومات واإلفادة من قوة  

 .137إمكانية تقاسم املعلومات 

 .سهولة حتديث املعلومات 

بثها من املعلومات، قد ال ميكن ختزينها ويدة من جدإمكانية إتاحة أشكال  
تسري إنشـاء  تمعات القائمة يف قطاعات البحث والتعليم، وعاونة ام خالل

 .138جمتمعات جديدة يف تلك القطاعات

أنه ميكن الوصول إىل املعلومات الرقمية بسرعة بالغة من  "يضيف البعض إىل ذلك و     
ميكن ا إلغراض احلفظ دون أخطاء تذكر وكن نسخهأي بقعة من بقاع العامل، كما مي

كما .139"البحث فيها بسرعة فائقة ، وStored Compactlyختزينها بصورة مكترتة 

                                                 

Annual Reviews of Information  igital Libraries.Fox Edward A, Ursr, Shalini. D  136

p589.-vol.36.p5.3 2002. ,science and Technology 

.p24 .cit op. . William, Arms  137
 

. ص. 2004جامعة منتوري، : قسنطينة. محاضرات في تكنولوجيا المعلومات. بن السبتي، عبد المالك  138
118.  
. 2005دار غريب للنشر والتوزيع، : القاهرة. البيئة اإللكترونيةاالتصال العلمي في . حشمت قاسم  139
  .58ص



أيضا من ميزات املكتبات الرقمية أا حتفظ املعلومات من الكوارث وعوامل التلف ضيف ن
  .يةأقل تكلفة من املكتبة الورقفاعلية و بشكل أكثرالطبيعية والبشرية و

خزين كميات هائلة من املستمر مسح بت Hardware ـإن التطور يف صناعة ال      
 2002 صدرت عام إتاحتها لألفراد بتكلفة بسيطة فمثال أحدث طبعة األغايناملعلومات و

كتاب من نفس  400جملد، توفرها مكتبة الوراق الرقمية مع  24تتكون من عن دار اهلالل و
  140.مكانية البحث النصيمع إ CDجمة األمهية على أسطوانة مد

إمنـا  الرقمية ليس هدفا يف حد ذاته، و فإن إنشاء املكتباتإضافة إىل كل هذا            
، النشر اإللكتـروين بات يف إدارة املصادر الرقمية، والتجارة اإللكترونية، وتفيد هذه املكت

ة لرقمية مؤسسات رئيسيا تلقد أصبحت املكتباو. والتدريس والتعلم وغريها من األنشطة
تـوى  تفيد بوصفها أداة رئيسية يف توصـيل احمل يف عديد من ااالت املختلفة واملتنوعة و

التعريـف  ألجل أغراض البحث العلمي، والعمل التجاري، واحلفاظ على التراث الثقايف و
  .به

א.9.1 א  :و

اؤل هل حدثت قطيعة بني املكتبات التقليدية يف خضم هذه البيئة الرقمية جيدر التس        
أن التغيري الكبري الذي حصل مع ظهـور  حيث . واملكتبات الرقمية يف مستوى الوظائف

.. املكتبات الرقمية متثل يف الفصل الزمين والفضائي بني اموعات الوثائقية وبني املكتبيني
دورهم الفين التقليدي املتمثل  وإن. فهؤالء مدعوون للتعامل مع موارد املعلومات عن بعد

إن الوظائف التقليدية تشهد . يف إدارة اموعات، سيتقلص نوعا ما لفائدة دور الوساطة
حاليا تغيريا من حيث الشكل، ال من حيث األصل، أي أن مهام املكتبة سـتركز علـى   

  .من تقدمي خدمات عن بعد للجمهوراموعات الرقمية، وما يتبعها 
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  :141برز الوظائف اليت تقوم ا املكتبة الرقمية ميكن اإلشارة إىل ما يليمن أو   

و  א ن و د وא وא א :و

ومـن  . تتمثل الوظيفة التقليدية يف اقتناء أوعية املعلومات حسب حاجات املستفيدين     
نه مع ظهور اإلنترنـت طرحـت   إال أ. معايري االقتناء ميكن اإلشارة إىل اجلودة والتكلفة

 .مشكلة كيفية التعرف إىل اجلمهور ومالحمه واختيار املوارد املناسبة له

فهذا اجلمهور غري معروف بشكل جيد ألنه حيصل على خدمات املعلومات عن بعد؛ لذا 
يتعني على املكتبات القيام بدراسات ميدانية للتعرف إىل املستفيدين الذين يدخلون موقـع  

 ...).عدد الزيارات ونشاطهم واملعلومات اليت يطلبوا(على شبكة الويب  املكتبة

) الورق أو أقراص مدجمـة (بالنسبة الختيار املصادر تقوم املكتبة بتعويض املصادر التقليدية 
كما تتوىل اإلعالم باملصادر اإللكترونية املهمة عن طريق موقع املكتبة، . مبصادر على اخلط

ويعين ذلك السـهر  . أو اليقظة املعلوماتية" الرصد املعلومايت"يسمى  ويتم ذلك بواسطة ما
الدائم ملالحقة هذه املوارد اإللكترونية سواء ما يظهر من موارد جديدة أو ما يطرأ علـى  

 .القائم منها من تطورات

دو  :א

ترنت، تقوم املكتبات للتعريف مبصادر املعلومات العامة لدى املستفيدين واملتوافرة على اإلن
وهناك جتارب حالية مهمـة يف   .Linksالرقمية بفهرستها ووضعها يف صفحات الروابط 

 CORC و OCLCجمال فهرسة هذه املصادر من بينها املشروع التعاوين لفهرسة املـوارد  
وباسـتخدام   Dublin Coreالذي يسمح بفهرسة املوارد على شكل مارك ودبلن كور 

ويسمح هذا املشروع التعاوين بإعادة الروابط  .ات مكتبة الكوجنرسقائمة رؤوس موضوع
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عالوة على  CORCوحتديثها، وكذلك بإنشاء صفحات ويب تتضمن أجزاء من قاعدة  
  .الوصف املادي للمورد

و  ل א אو א وق :دא

ة اليت تتيحها مؤسسـة  يهتم خمتص املعلومات أيضا حبقوق الوصول إىل املوارد اإللكتروني
املعلومات للمستفيدين سواء كانت يف شكل أقراص مدجمة أو موارد متاحة على الويـب  

  ).توقيع عقود مع الناشرين واملوزعني(

و  و א د وא א :ج

خاصة الرسائل اجلامعية (تقوم املكتبة بوظيفة النشر أي رقمنة األوعية الورقية املتوفرة لديها 
ويكون خمتص . ووضعها على ذمة املستفيدين) والكتب اليت ال ختضع حلقوق التأليف املايل

املعلومات بذلك قد حتول إىل ناشر يتابع عملية الرقمنة، فيختار النصوص اليت سيمسحها 
  .ويراعي جوانب امللكية الفكرية اخلاصة بكل وثيقة وسبل إتاحتها

א  د وא :א

ة الرقمية حبفظ املوارد الرقمية باعتبار املخاطر اليت تتعرض هلا، وميكـن أن  كما تقوم املكتب
فاألوعية الرقمية باتت تتأثر بالتطور التقين  والتغيري السريع للتجهيزات . تتسبب يف ضياعها

اإللكترونية وخاصة نوعيات احلواسيب والربجميات اليت تظهر يف طبعات متطورة من حني 
ن بعض النصوص الرقمية بدأت ختتفي؛ ألنه مل يعـد باإلمكـان   ونتج عن ذلك أ. آلخر

لـذلك فـإن   . قراءا بسبب تغري طرق الترميز وظهور معايري جديدة للتعرف إىل الرموز
خمتص املعلومات مدعو إلعادة تسجيل املعلومات الرقمية بصفة منتظمة على أوعية جديدة 

وفقا ألحـد تقـارير   و .يانات مقروءةووفقًا آلخر نسخة من الربجميات حىت تبقى هذه الب
142الوظائف األساسية للمكتبات الرقمية تتمثل يف ترى اشركة سن ميكروسيستمز  فإ:  
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و  دא زو املواد  يتضمن اختيارو :Sélection and Acquisitionא
  .رقمنتها، أو حتويل الوثائق التقليدية إىل شكل رقمي مالئمو
מ  ي ينصب على تعيني ما وراء البيانات الذ :Organizationא

Metadata )موعة) املعلومات الورقيةلكل وثيقة تضاف إىل ا. 

و  زאنא ينطوي ذلك على و :Indexing and Storageא
وذلك بغرض تفعيل عمليات اختزاا من الوثائق وما وراء البيانات وتكشيف كل 

 .االسترجاعالبحث و

א  ودع يشتمل الذي يعد قلب املكتبة الرقمية و :Repositoryא
الكشافات و Metadataما وراء البيانات وDocument Objects على الوثائق 

Indexesاالسترجاع يتم إعدادها يف األساس للبحث واليت، و. 

و  عא وهو واجهة املكتبة الرقمية  :Search and Retrievalא
 االسترجاعستفيدين بواسطة التصفح والبحث وقبل املاليت يتم اإلفادة منها من 

 نيتم عرض هذه الواجهة للمستفيدي عادة ماعراض حمتويات املكتبة الرقمية، واستو
  .HTML  يف صفحة عنكبوتية بصيغة تشكيل النص الفائق

א  א وهو احلاسب  : Digital Library Websiteو
يعرض هذه اموعة موعة املكتبة الرقمية، وستضيف جمالذي ي  Sevrerاخلادم 

ميكن للمستفيد هنا اختيار رئيسية ملوقع عنكبويت، و للمستفيد يف شكل صفحة
 االسترجاعقال إىل الواجهة اخلاصة بالبحث والرابطة املناسبة يف هذه الصفحة لالنت

بحث احملتوى بناء على عمليات التقوم املكتبة الرقمية بإيصال و. املذكور آنفا
اجلدير بالذكر أن الصفحة الرئيسية نفسها للمكتبة الرقمية هذه،  االسترجاعو

  .ميكن ربطها مع موقع املكتبة من خالل إحدى الروابط الفائقة املناسبة

א  ط ألجل االسترجاع على اخلط و :Network connectivityא
بالشبكة الداخلية كون مرتبطا املباشر، فإن موقع املكتبة الرقمية ينبغي أن ي



بناءا على جمتمع املستفيدين املستهدف، فإن الوصول أو األنترنيت، و) اتنترناال(
كما أنه ميكن أنه يكون ممتدا إىل ،إىل املكتبة ميكن أن يكون حمددا باالنترانت

والشكل التايل يوضح خمتلف الوظائف  املستفيدين عن بعد من خالل األنترنيت
  .ميةللمكتبة الرق ةالرئيسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אن : )90(شكل رقم  א و .א
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مواجهة حتديات ثورة املعلومات  تكمن أمهية توافر مثل هذا النوع من املكتبات يف        
م يف رغبته والدارسنيتنوع احتياجات الباحثني وت احلديثة يف عاملنا املعاصر، واالتصاالو

عجز نظم استرجاع املعلومات التقليدية عن تلبية احلصول على معلومات سريعة وحديثة و
مباشر بقواعـد   مثل هذه االحتياجات، كما أن هذه املكتبات جتعل املستفيد على اتصال

التسـهيالت الـيت   ل اإلستخدام األفضل لإلمكانات ونظم املعلومات املتطورة من خالو
نموذج العصري للمكتبة مببانيها وخدماا وتقنياا وبراجمها املتنوعة املتجددة يقدمها هذا ال

  .دائما

ا ال تشغل حيزا مكانيا واسعا وال تضم سوى التقنيات واألجهزة ومنافذ كما أ         
، ال املختلفة لربط املستفيد بقواعد وشبكات املعلومات أينمـا كانـت  معدات التوصيل و

ملزيد من التكنولوجيا ألمتتة وظائف املكتبة سيجعلها يف النهاية مركـزا  سيما أن إدخال ا
مفتوحا يف عصر بدأ يتجه حنو النشر اإللكتروين لإلنتاج الفكري يف خمتلف حقول املعرفة 

  .مع وجود تسهيالت أكرب للوصول إىل شبكات املعلومات

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

א.2 א ول :א

ا للسيطرة يف تارخيها احلديث جمموعة من التحوالت يف سعيه تكتباعرفت امل          
خباصة التطور الذي عرفته يف حتوهلا من األوعية الورقية إىل على مصادر املعومات، و

هي متطلبات  ماعية الرقمية، فيا ترى ما هي مراحل؟ التحول إىل املكتبة الرقمية؟ واألو
هي أسس  ما؟ وف تكون احلركة باجتاههاإنشاء مثل هذا النوع من املكتبات؟ وكي

  كيف تنظم جمموعاا؟إجنازها؟ و

א.1.2 א ول א ل :א

إن سعي املكتبات للتحول إىل مكتبات رقمية يتمثل دفني أساسني أوهلما حفظ مصادر 
املكتبة املعلومات باملكتبة يف شكل رقمي وثانيهما إتاحة مصادر املعلومات املوجودة يف 

عادة ما يتم التحول من املكتبة الورقية إىل املكتبة الرقمية عرب للمستخدمني يف أي مكان  
  :143ثالث مراحل

و  א :א

الطاقات إلعداد شبكة قادرة على تغطية أنشطة املكتبة مكونة من وتكثف اجلهود  
ها بربجميات منتقاة حاسبات آلية ينظم التعامل معها خادم شبكة عايل األداء يتم تشغيل

املباشر  فهرس آيل لالتصالاسية للمكتبة من إعارة وتزويد وتربط الحقا بالوظائف األس
نب تدريب كفؤ للمكتبني خارجها إىل جاقواعد املعلومات داخل املكتبة و مع لالتعامو

التزود بنخبة من مصادر املعلومات اإللكترونية مبستويات أدائهم، و االرتقاءالفنني و
  .تحقق من فاعلية أداء النظام يف مرحلته التجريبيةلل

א  :א
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يف هذه املرحلة يتم التركيز على عالج مواطن الضعف اليت قد تربز تطبيق إجنازات  
 املرحلة األوىل فضال عن التزود بعد إضايف من مصادر املعلومات اإللكترونية املقرر تزويد

  .ن مث التقييم الدوري الدقيق للخدمة من مجيع جوانبهاماملكتبة ا خالل هذه الفترة، و
  

א  :א

املستوى احمللي  مراكز املعلومات املناظر علىاملرحلة بربط املكتبة باملكتبات وتضطلع هذه 
من املفترض أن تعين املرحلة الثالثة صال بقواعد املعلومات الدولية، وما يتبع ذلك من اتو

:يضم العناصر اآلتية شامل للنظام بتطوير
 .البدء يف تقدمي خدمات املكتبة الرقمية 

  .تنمية مصادر املعلومات على نطاق أوسع 
  .محاية حمتوياااحلفظ اآليل لألوعية الرقمية و 
وسيع منافذ اإلتصال مع تيف تلبية االحتياجات املتنوعة و استثمار إمكانات الشبكة 

  .امليةنظم املعلومات اإللكترونية العالشبكات و
منها حدثتها ثورة اإلتصاالت احلديثة والشبكات املتطورة وإن التغريات اجلذرية اليت أ

تزويده باملعلومات املتنوعة الغزيرة جعلت املكتبات إار املستفيد وإثارته و األنترنيت يف
ى لك تواجد علاليت هي مكتبة رقمية متمنط املكتبة العلمية احلديثة، و تسعى إىل التحول حنو

  .مدروسا إىل كنوز املعلوماتالنسيج العاملي، وتتيح نفاذا مقننا و
التقليدي هذه املواصفات هي اليت أوجدت هذا النمط احلديث من املكتبات بعد النمط و

  : جني، وصوال إىل املكتبات الرقميةاهلللمكتبات مت املؤمتت، و
  

  

  

א.2.2 א ول א :א

 النمط الرقمي   النمط اهلجني النمط املؤمتت النمط التقليدي



كتبة الرقمية، وإن يشكل أرضية التحول إىل امل Desk Staffingالدعم املباشر  إن     
املستفيدين يف املعلومات، وتقدمي خدمات تكنولوجية للطلبة و ختصنياملعمل املكتبيني و

ة مقدرم على إستخدام األجهزة الذين هم حباجة إىل هذا الدعم التكنولوجي لتقوي
ير وت اليت تعترضهم يف هذا السبيل مع السعي لتطحل املشكالوالربامج والشبكات، و

بوضع برامج  سبل املساعدة الشخصية هلم، ومن املفيد هنا التذكري بضرورة االهتمام
التكوين املستمر، قصد تطوير مقدرة املستفيدين الشخصية مثل الربامج منظمة للتكوين، و

ملركزية اآللية تكون ضرورية كما أن اخلدمة اإيرفاين،  -ضعتها جامعة كاليفورنيااليت و
تقدم خدماا عرب سبل متعددة تتمركز يف املكتبة و Multiple Tierd Serviceللتطوير 

حتصيل ملباشر أو عرب اإلتصال بالشبكة وعن قرب أو عن بعد، من خالل اإلتصال ا
  .144املعلومات عند حمطات املستفيدين

א.3.2 א :ط

ليتم إنشاء مكتبة رقمية ال بد من املرور بعدة مراحل أمهها إدخال املعلوماتية يف         
حوسبة ية للمكتبة التقليدية، وتشمل التزويد والفهرسة واإلعارة وغريه، والوظائف الرئيس

حمتويات اموعات النصية وحتويلها إىل أشكال  Digitalizationأغلب إجراءاا مث رقمنة 
  :145من أهم متطلبات إنشاء املكتبة الرقمية ما يليركة وجذابة وصور متح

و  :ط

حتويل موادها النصية تبة عند كتنظيمية إذ يتعني على املية واحتياجات قانون 
غريها إىل أشكال ميكن قراءا آليا احلصول من تقارير وحبوث ومقاالت و
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احلماية ق الطبع وعلى إذن خاص من صاحب احلق عمال بقوانني حقو
  .الفكرية

ز  :ط

شبكة األنترنيت ة وأجهزة خاصة لربط املكتبة بشبكة اتصاالت داخلي 
 .العاملية

املكتبة من تقليدية إىل رقمية، وأجهزة أجهزة تقنية خاصة بتحويل جموعات  
اسحات ضوئية، ماحلواسيب ولواحقها املختلفة، وطابعات ليزرية متطورة، و

 .أجهزة تصويرو

  
 

א  :ط

بروتوكوالت لربط نظم استرجاع املعلومات على و Softwareبرجميات  
باإلضافة إىل االشتراك يف الدوريات اإللكترونية، حيث يتم ربط . اخلط

  .IP/ ADRESSاملكتبة بالناشر أو مقدم اخلدمة برقم النطاق 
:ط 

تقنيات احلديثة بوجهيها مع ال قادرة على التعاملكوادر بشرية فنية مؤهلة و 
هنا يعترب هذا العامل أهم عنصر بإعتبار الكادر البشري املادي والفكري، و

  .هو األساس لنجاح أي عملية
:ط 

 .تشغيلهالذي يساعد على تنفيذ املشروع و الدعم املايل القوي 

א.4.2 و :وذج



ئف الذي يعكس الوظا ج التصوري التايل للمكتبة الرقميةالنموذ 146يقدم كينث داولني 
  :األساسية للمكتبة املتمثلة يف

  
  
  
  
  
  
  
  

אن : )10(شكل رقم  و .وذج

د.1.4.2 :א

رس مبداخل وصول معيارية، فوظيفة املصادر هي اليت تتيح للمستفيد البحث يف الفها      
ميكن احلصول على خمتلف أنواع املصادر وان، املوضوع، رقم التصنيف، ولعنااملؤلف، 

  .املؤسسات األخرىملكتبة أو خارجها لدى املكتبات واملوجودة يف ا

و.2.4.2 :א

ل وظيفة املعلومات كل البيانات واملعلومات واملعارف، اليت ميكن أن تستخدم، تشمو     
على جهاز فيديو، أو حموسبة، أما امللفات الرقمية  قد تكونوتنقل يف شكل إلكتروين و

  :فهي
 .ملفات املعلومات اخلاصة باتمع و اليت أنتجها نظام معلومات اتمع 

 .On Line Catalogueفهرس املقتنيات املتاح على اخلط املباشر   
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طرح كن املستفيد من طلب املعلومات ونظام التراسل اإللكتروين الذي مي 
 .رجعية و احلصول على إجاباتاألسئلة امل

 .دوائر املعارف إلكترونية تتوافر من خالل الناشرين التجاريني  

على تنظيم وتكشيف األسئلة اليت  دوائر معارف حملية على اخلط آلية تعمل 
  .أجيب عنهاقدمت و

:א.3.4.2

خالل املكتبة  بالنسبة لوظيفة اإلتصال فتجعل املستفيد قادرا على اإلتصال من       
تقوم املكتبة من خالل هذه خرى، أو مبجهزي قواعد البيانات وبشبكة مكتبات رقمية أ

 ووظيفة اإلرشاد من قبل اختصاصي Linkingالوظيفة بدور الدليل، ووظيفة الربط 
  : املعلومات أما اخلدمات اليت تتضمنها هذه الوظيفة فهياملراجع و

 .اخل...ين، وجامعات، ومراكز حبوث من ناشراإلتصال مبنتجي املعلومات  

جلماعات من عن بعد سواء كان ذلك للمكتبة أو  تسهيالت لالجتماعات  
 .اجلمهور العام

شبكات يوغرافية واملعلوماتية وتسهيالت للربط بكل من اخلدمات البيبل 
 .املتاحة على اخلط املباشر

ظام الدوريات احمللية على اخلط املباشر من خالل نإصدار الصحف و 
 .اإلتصال اخلاص باملكتبة

اجلهات و بني أعضاء اتمعكتبة واملستفيد وتراسل إلكتروين بني امل 
  .احلكومية األخرى

אא.5.2 :א



لتحقيق البدء ضمن اإلمكانيات البشرية واملالية والبد من مراعاة التدرج يف التطبيق و
  : 147التاليةمن تبين اخلطوات  املكتبة ال بد

 .مراكز املعلومات األولوية يف التنميةال بد أن متثل املكتبات و 

 .زيادة املخصصات املالية للمكتبات بشكل عام 

 .تطوير أنظمة إدارة املكتبة 

 .البدء بتطوير بعض املكتبات لتكون النموذج املرتقب 

 .تطوير البنية التحتية للمكتبة 

 .ارتباط املكتبات باالنترنيت 

 .اعد البيانات العاليةتوفري قو 

 .توفر أنظمة حديثة 

 .Portail ـتطوير قاعدة واجهة بوابة أو فيما يعرف ب 

 .توفري قواعد معلومات حملية لكل مكتبة 

 .توفري قسم يف كل مكتبة يتوىل املسؤولية الكاملة للمكتبة الرقمية 

 .االهتمام بالكتب العربية اإللكترونية 

  
  
 

א.6.2 א ز :س

اإلقدام على مثل هذه  يتطلب العديد من املوارد قبلإن بناء مكتبة رقمية مكلف و         
وخصوصا التصميم واألجهزة  من املهم جدا أخذ بعض األسس بعني االعتباراملشاريع و
تصبح تدوم حمتويات املكتبة الرقمية و الصيانة ألي مكتبة رقمية، ألجل أناألدوات و
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النظر عن جهاز الكمبيوتر، املتصفح أو حىت الشكل الرقمي املستخدم متاحة دوما بغض 
اليت ال تطبق على حتويل املشروعات اليت املمارسات وينصح بإتباع مجلة من األسس و

اليت ولدت (ية يف األصل تقلب إىل الشكل الرقمي فحسب، بل أيضا على املكتبات الرقم
وغري  كن حملتوياا أن تكون بالنوعني الرقميأيضا مزج املكتبات الرقمية اليت ميو) رقمية

 Alexa.Tبعض األسس اليت وضعها كل من  ينورد فيما يلالرقمي أي املهجنة، و

Mccray   وGallagher Maire  148أسس كالتايل 10وهي عشرة:  
א  :Expect change:و

ية األخذ بعني االعتبار اليت جيب مراعاا عند بناء أو إنشاء املكتبات الرقم من أهم األسس
  .التغري التكنولوجي، فهو يعترب مشكلة شائكة هلذه املكتبات

:Know your content:و 

أقيم ما مييز املكتبات الرقمية هلذا على منشئ للمستفيدين احملتويات هي أهم  و بالنسبة
املتضمنة للموضوعات م املكتبات الرقمية أن يتخذوا قرارات خبصوص إدارة حمتويا

ألن هدف املكتبة الرقمية هو تلبية احتياجات املختارة والعناصر اليت ستصبح رقمية، و
  .مستفيديها
ن  א س א :People Involve the rightא

هذا يعين إشراك الناس الذين لديهم خريات املسامهة لبناء مكتبة رقمية، فنحن نعلم مجيعا و
ت للحصول على مكتبة رقمية إدراك لعدد من ااالم حيتاج إىل بعد نظر وناء أي نظاأن ب

حيث جند علماء الكمبيوتر وعلم املكتبات،  أهم االني مها علم الكمبيوترأفضل، و
حيسنون اإلمكانيات باإلضافة إىل حدود التكنولوجيا عموما من يبنون النظام أما أخصائي 

  .جتميع املادة العلميةواألرشيف و تكشافاالن الفهارس واملكتبات فهم يضيفو
ن  מ :System Design usable:מ
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الرقمية،  تمرونة االستعمال أهم أساس يف إجناز املكتباترب تصميم نظام يتميز بالسهولة ويع
فإذا كان النظام املستعمل معقد فسوف يؤدي إىل صعوبات لكل من املسريين أو 

  .مرونة التطبيقأنظمة غري معقدة وتتميز بسهولة و ذا ضرورة استعمالاملستفيدين هل
و  א ول و א :Ensure open Access:د

املعقدة أو اخلاصة كل ما أمكن  األجهزةالوصول املفتوح تفادي الربامج و يعين تأكيد
  .مرونة يف استخدامهابرامج سهلة التحميل و استعمالو

و  א وق :rights be aware of data:ن

هود كبرية تبذل من عند انشاء مكتبة رقمية جيب مراعاة حقوق املعلومات، فاليوم هناك ج
املؤلفني قبل اهليئات واملنظمات من أجل إرساء قواعد وحقوق قانونية تزود الناشرين و

حمددة ة وال توجد إجابة واضحة صرحيو "حائط صد "قانونية مشروعة و حبماية اقتصادية
الزالت حة املعلومات يف الشكل الرقمي، ولإللزام بتطبيق احلقوق الذهنية اخلاصة إلتا

  .حقوق الطبعت قائمة حول احلماية القانونية واملناقشا
ن  ل :Possible Automate when ever:א

متتة كل ما أمكن تعترب األمتتة القاعدة التحتية إلنشاء املكتبات الرقمية، هلذا وجب األ
والوصول  ون النظام سهل االستعمالاملعلومات بفعالية كلما يك فكلما تكون عملية أمتتة
  .أجنع إىل املعلوماتبطرق سهلة وسريعة و

א  و אא  standards Adopt and ad:מ

hereto:

ة إذا كانت هلا خصائص فوائد خاصإن إستخدام معايري يف بناء النظام له العديد من ال
توحيدها مهم املعايري و صيانة املكتبات الرقمية، فاستخدامومميزات جدا لتصميم وجتهيز و

أنظمة أخرى داخل أو خارج التشابك مع مكتبات رقمية أخرى و للغاية، فهو يساعد على
  .املؤسسة

  
  



وع  א :Ensure quality:א/د

م يف أنواع التحكجيب أن تعرف وتم مبناهج وطرق وت املكتبة الرقمية إن مشروعا
ن تقدير النوع أصبح طرق معينة للتأكد من أإىل مناهج و مامإجراءاا الطبيعية مع االنض

  .إدارة املكتبات الرقميةمتمم لبناء و
מ  :persistence be concerned about:א

أمور صيانة املكتبات الرقمية،  باملثابرة يفيركز هذا األساس األخري خاصة االهتمام و
اليوم توجد اقتراحات عديدة مت وضعها من قبل الباحثني لوضع عناوين حمددة لصيانة و

 اليت تم بعملية نقلو "إستراتيجية التحويل "لعل أكثرها دراسةالرقمية و املكتبات
ة أخرى، أو يف حتويله إىل حتويله من بيئة برامج إىل بيئالبيانات من شكل ملف إىل آخر، و

  .شكل آخر

א.7.2 א و :מ

يتأكد أكثر يف حق جمموعات موعات املكتبة التقليدية ينطبق ودواعي تنظيم جمإن أسباب و
يكمن كتبة التقليدية توضح على الرفوف واملكتبة الرقمية، فإذا كانت جمموعات امل

تبة الرقمية ليست أكثر من أشياء كظم ، فإن جمموعات املإن مل تنا وللمستفيد أن يصل إهل
 متناثرة على وسائط التخزين اإللكتروين يف احلاسب اآليل ال Digital Objectsرقمية 

  .من خالل التنظيمإال ال ميكنه الوصول إليها يراها املستخدم و
ت ميكن برجميا Organization Physicalتنظم جمموعات املكتبة الرقمية إما تنظيما ماديا و

ميكن  Logical Organizationتنظيمها منطقيا نظم املكتبة من التعرف عليها وإدارا، أو 
ميكن إبراز األمور الثالثة صول على ما يريد من املعلومات واحلاملستخدم من تصورها و

  :يلي املهمة يف تنظيم املكتبات الرقمية فيما
 :א 

من  navigationية ليسهل على املستخدم من اإلحبار تبة الرقمكتصنف جمموعات امل 
ينتقل من جمال موضوعي إىل آخر متفرع ن يتحرك املستخدم يف اموعات وهو أخالهلا، و



جيد ما يبحث عنه من املعلومات وتصنيف  عنه ومن العام إىل اخلاص إىل األخص حىت
العشري العاملي أو أي تصنيف ديوي العشري، أو التصنيف : اموعات خبطة تصنيف مثل

خطة تصنيف  ميكن أن تصنف اموعات وفقو. تصنيف أخرى تتناسب اموعات خطة
كخطة تبويب دليل نسيج  Categorizationيسمى ذلك تبويبا اموعات من الرمز و

  149.مل أو تصنيف آيل أو آليا بالكامليتم تصنيف اموعات إما يدويا بالكاو
אMetadata א  ول :و

ارتبطت بشكل ديثة اليت دخلت حوسبة املكتبات وهذا املصطلح من املصطلحات احل
  :تعينو Digital Libraryمباشر مع املكتبة الرقمية 

مصادر املعلومات املستخدمة لتحديد واستخدام وحفظ احملتويات و األساس أو الوسيلة "
"كيفية احلصول عليهاو املعدة لتطوير جماميع رقمية وأالرقمية أو البيانات املصممة املنشأة 

150  
ديث عن تنظيم املكتبات إن مل يستخدم ذا املعىن إال حديثا يف سياق احلوهذا املصطلح و

منذ القدم لكن  موارد املعلومات اإللكترونية، إال أنه معروف لدى املكتبينيالرقمية و
، عناوين الكتب ؤلفنيأمساء امل: فهرس مثلتكون منها الفالبيانات اليت ي. مبسمى الفهرس

عبارة عن بيانات تصف مسات امليتاداتا و. ها هي بيانات تصف بيانات أخرىغريو
، تساعد على الوصول إليها أو اكتشافهاوخصائص مصادر املعلومات، وتوضح عالقاا و

البيانات اخللفية كما نات أو تستخدم امليتاداتا أو ما وراء البيابفعالية و استخدامهاو إداراو
يسهل  ها بعض املتخصصني لتنظيم مصادر املعلومات يف البيئة اإللكترونية حىتيسمي

  151.إسترجاعها واإلفادة منها
א  و אא  :ع
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على الرغم من أا دف إىل ، وتعد حمركات البحث مبثابة كشافات شاملة لالنترنيت
ق هذا كل صفحة من صفحات األنترنيت إال أا ال حتق تكشيف كل كلمة واردة يف
ومات املتوافرة من املعل % 6080لكنها تكشف ما يقارب اهلدف الذي تعد مستحيال، و

تقوم بذلك آليا بعد جتميع صفحات بإستخدام برجميات منها اإلنسان على األنترنيت، و
 Wormsالديدان و WebCrawlerزواحف الويب و Spidersالعناكب و Robotsاآليل 

من األدوات اليت تساعد الباحث يف إجياد كل  Search Enginesتعترب حمركات البحث و
غب يف احلصول عليه من األنترنيت عن طريق البحث يف أعماق املعلومات اهلائلة رما ي

للوصول إىل  اجلهدو وقتيه، موفرة بذلك الاملوجودة يف األنترنيت ووضع حمتوياا بني يد
  152.يف متاهات البحث عجمنبة إياه الوقومة املناسبة واملعلو

א.8.2 אא א د زو د :و

متسارعا للنشر اإللكتروين حيث اصبحت دور تطورا شهدت السنوات األخرية        
اليابان تعمد إىل استعمال الوسائط وروبا وأوالنشر خاصة يف البلدان املتطورة أمريكا، 

اليت أصبحت تعرف رواجا كبريا الكبرية، و لكترونية خاصة بالنسبة لألعمال املوسوعيةاإل
 اختصارلها املطبوع، كما أن ربح الوقت ولكوا أقل تكلفة باملقارنة مع أسعارها يف شك

"املعلومات اليت يريدها من أهم مميزات هذا النوع اجلديد من النشر املسافة بني القارئ و

رغم احتفاظه مبكانة ريادية يف العامل كوسيلة للقراءة إال أن االجتاه حنو بوع وفالكتاب املط
يز به من قدرة ختزين جد طريقه يف خمتلف أرجاء العامل ملا يتم الكتاب اإللكتروين بدأ يشق

لة التصفح كما أنه سهل سهوات بإستخدام الكلمات املفتاحية وإجياد املعلوممرتفعة و
  153."القارئالناشر وكذلك األمر بني املؤلف والناشر و اإلتصال والتعامل بني

كما انتقلت الدوريات من مرحلة النشر التقليدي إىل النشر اإللكتروين حيث        
لعل طبيعة الدورية مات متوفرة على شبكة األنترنيت وأصبحت خمزنة يف مراصد معلو
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دراسات حديثة خالفا ث علمية وعلى نتائج، أحباتتميز عادة حلداثة حمتوياا لكوا حتتوي 
اإلشارة هنا إىل أن معظم جتدر ة أطول قبل النشر يكتمل تأليفه، وللكتاب الذي يبقى مد

االت أصبحت تعتمد على تقنية النشر اإللكتروين أو كما يسميها البعض الصحف و
  .CD-ROMبالنشر املكتيب سواء على مواقع ويب خاصة ا أو على األقراص املدجمة 

  

א.1.8.2 :א

قد علومات أوىل صور النشر الرقمي واإللكتروين وذلك منذ القرن السابق وتعترب قواعد امل
اإللكترونية على ، بنشر ألعاب الفيديو 1978كان ذلك بعد وضع املراحل األساسية له سنة 

ا جد اع أخرى منهاشتقاق أنوالتحاورية وهي أقراص مت إنتاج و vidéodisqueأقراص 
ليتطور هذين النوعني ليعطيان  Dan Disque- Audio Numérique: متطورة هي أقراص

أنتجته  Coda Digital Compact Disc Audio: أول قرص مضغوط مسعي  1982عام 
قد أوردتا تقنني هذا النوع من األقراص يف الكتاب املسمى و Sony و  Philipsشركيت 

الضوئي على األقراص  فيما بعد تطورات التخزينواىل لتت Red Bookبالكتاب األمحر 
وكل األنواع األخرى، هذه  DVDأقراص و CD-ROMإىل غاية ظهور أقراص و

التطورات كانت موازية مع تطور شبكات املعلومات طوال فترة الثالثني سنة األخرية من 
روين يد من النشر اإللكتالقرن العشرين، فكل هذه املعطيات سامهت يف تطوير نوع جد

يعكس هذا النوع من النشر ميالد نوع جديد من الوثائق ذات الشكل و الضوئي،الرقمي و
  154.اجلديد وهو الشكل اإللكتروين أو الرقمي

و.2.8.2 وא א :א
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ظر املتخصصني يف جمال ميكن تقسيم منتجات النشر اإللكتروين الرقمي حسب وجهة ن
الوسيلة اليت رئيسية وذلك حسب معيار الكيفية و إىل أربعة أنواعاملعلومات املكتبات و

  :ائج إىل املنتجات إىل املستفيد وهذه األنواع هيتصل ا هذه النت
 .منتجات إلكترونية مغناطيسية  

 .منتجات رقمية  ضوئية  

 .منتجات خدماتية على اخلط املباشر من دون األنترنيت  

 .WWWلعنكبوتية العاملية منتجات افتراضية خاصة بالشبكة ا  

  
  

ط  א و א :א

تشمل ىل السبعينات من القرن املاضي، وهي املنتجات األوىل للنشر اإللكتروين تعود إو
قد تكون ط التخزين املغناطيسية القدمية واحلديثة كاألقراص املرنة وعلى كل أنواع وسائ

ذه قد كانت ه، وحمطات مرجعية و، ألعابحمتوياا منشورات، كتب، برامج تربوية
 CD-ROMرواج التخزين الرقمي الضوئي على منتجات أكثر رواجا قبل ظهور و

  155.هي مستمرة إىل غاية اآلنو DVDو
   :و  

إستخداما حاليا،  األكثرالوسيط األساسي يف ذلك، و DVD و CD-ROMتعترب أقراص 
من عشرين سنة، كما يتنبأ هلا باستمرارية اإلستخدام إىل رواجها ألكثر أثبتت جناحها و

  156.العشرين، كما توصف بوسيط القرن الواحد وغاية ربع آخر
أصبح من الضروري على  نظرا هلذه األنواع اجلديدة من املنتجات الرقمية الضوئيةو      

ا التطور السريع املتخصصني يف جمال املعلومات، اليقظة املستمرة للمواكبة مع هذالقائمني و
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املشهود يف جمال صناعة النشر اإللكتروين خاصة، وقد أدى هذا النشر اإللكتروين إىل نوع 
  .هي املكتبات الرقميةديد من أنواع املكتبات العصرية وج

א   ط א د א   :א
ات من من املنتوجات كل أنواع اخلدمات من خالل شبكات املعلوم ويقدم هذا النوع

، نقل خدمات الدوريات، خدمات قبل تطور شبكة االنترنت تدون شبكة االنترن
OCLC157.، خدمات ألعاب، وخدمات املعلومات املرجعية  
א   א    :א

من طرف  1988، منذ ابتكارها سنة WWWوحتصر كل ما ينتج عرب مواقع العنكبوتية 
انفجارها يف كل أحناء العامل يف سنة و Robert Cailliayو Tim Bernes-Leeالباحثني 

أبعاد متعددة لشبكة  قد أضافت هذه الشبكة العنكبوتية العامليةو. إىل غاية اليوم 1964
 Cyberأبرزت القيمة الكاملة هلا حيث أصبحت فضاء أطلق عليها األنترنيت و

Space .158  
  السنة  مواصفاتها الصناعية  المنتجات اإللكترونية المغناطيسية والضوئية 

Disque Lazer 

  سم 30.5أقراص الليزر 

  

  مواصفات الثابت الزاوي للسرعة

Constant Augural villosity CAV 

1969 

  مواصفات الثابت الخطي للسرعة

Constant linear villosity 

1969  

  األقراص الرقمية المضغوطة السمعية

Compact Disk Digital Audio 

CD-DA 

  رمواصفات الكتاب األحم

RED BOOK 

1982  
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  األقراص المضغوطة للذاكرة الميتة

Compact Disc Read only 

memory CD-ROM 

  Yellow Bookمواصفات الكتاب األصفر 

Iso 10149+Iso 9660+ 

1985  

  األقراص المضغوطة التحاورية

Interactif compact disc CDI 

  مواصفات الكتاب األخضر

Green Book 

1986  

  CD-ROM . XA  1988   مواصفات  CD-ROM . XA  األقراص

  أقراص الفيديو المضغوطة

CD.V Compact Vidéo Disc 

  األبيض  مواصفات الكتاب

White Book  

1993  

  القرص المضغوط القابل للتسجيل

Recordable compact disc 

 البرتقالي  مواصفات الكتاب

Orange Book  

1997  

אن:)04(رقم جدول وא א وמ א א א ض

ط   .وא

א.9.2 א :وאع

 مكتبات موجهة لقطاع اجلامعات ومكتبات رقمية تراثية ميكن تقسيم املكتبات الرقمية إىل
  :مكتبات رقمية معرفية موسوعيةو

א.9.2.1 :א

قواعد الرقمية، : تقدمة أربعة أنواع من املبادراتل امللقد عرف قطاع اجلامعات يف الدو 
  .أدوات الدروس الرقميةقمية، سالسل الكتب اإللكترونية واملوجزات الر

א.1.9.2.1 א د :159وא
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-Gale- Questa  -Eأول نوع من أنواع املبادرات مجع جمموعة من املشاريع، مثل 

bnoryجمموعة من الناشرين أو احتادات الناشرين، حيث يتم اليت مت تطويرها من طرف ، و
التداول، مع اإلشارة إىل أن و اإلجراء بإنشاء الرصيد الرقمي مث وضعه رهن االستعمال

اجلرائد، الدوريات، االت و: يتضمن أيضايقتصر على الكتب فحسب لكن ال الرصيد 
مثال تتضمن  Galeرة كمبادرة إن مباد .اخل...القوائم البيليوغرافية، التقارير الرمسية

معطيات موثوقة، ذلك ألن النسبة الكبرية من ااميع اليت تتوفر عليها، مت إنتاجها يف 
مع هذا فقد و .Galeاحلقيقة من طرف متعاملني آخرين قبل أن يتم اعتمادها من طرف 

  :وجهت هلذا النوع من املبادرات مجلة من االنتقادات متحورت أساسا حول
  .الترابط املنطقي للرصيد ككلوأمهية الوثائق والتناسق و نوعية  
تركيب، تصنيف وتقدمي النصوص، حمركات  تتقدمي احملتوياطرق تنظيم و 

  .الولوج إىل النصوصواليت شأا تسهيل عملية البحث و اخل ..البحث
خرى، ذلك أن البعض قواعد البيانات ختتلف من قاعدة ألعلما أن خدمات هذا النوع من 

بعض مسبقا، أما ال نها ال يرخص اإلطالع على الوثائق املتوفرة إال بعد دفع االشتراكم
متاما، ألنه عكس سابقتها يعطي فرصة اإلطالع على  معاكسا هلذا اآلخر فيتبىن اجتاها

هو ما يعرف والطباعة فإا تتم باملقابل، و عدى االستنساخ حمتوياا قاعدته بكل حرية، ما
  ."دفع الطبع بال " ـب

א.1.9.2.2 :א

هذا النوع من املبادرات يتمثل يف وضع الكتب املقررة على الطلبة رهن التداول على اخلط 
مباشرة مع مالحظة أن هذه الكتب مت نشرها على الورق، تضم إليها بيانات أو معلومات، 

دف إىل تزويد أو خدمات إضافية، تكون يف أغلب احلاالت عبارة عن موارد وثائقية 
ب املقررة، باإلضافة الطالب مبعلومات إضافية، من شأا إثراء املفاهيم اليت تتضمنها الكت



دمات يواجه عوامل تعيق مع هذا فإن هذا النوع من اخلالذايت و مأدوات التقييإىل وسائل و
  : 160حتول دون تطورها نذكر أمهها فيمايليتعميمها و

قتصاديا إال بعد إمجاع شبه تام من طرف األساتذة أن هذا العرض ال يكون جمدي ا 
ال يف جماالت أو ، إالكتب، وهذا بطبيعة احلال نادر احلصول حول حمتوى هذا

تصعب عملية التكهن باالت اليت ميكن احلصول فيها على ختصصات معينة، و
  .هذا النوع من اإلمجاع

ة معتربة ذلك أنه بإمكاننا باملقابل فإن الكتب الورقية احلامل، ال تزال ذات فائد 
ي، جيب أن تكون ذات احلواشبة اهلوامش وكتا، التعليق عليها ومحلها بسهولة

  .جلب اهتمامهمجودة عالية وأكثر عملية، لترغيب القراء و

و.1.9.2.3 א א :و

حسب عرب ها فس أجزاء منمنح إمكانية تداول كتب بأكملها وليتتمثل هذه املبادرة يف 
من بني أهم املشاريع يف هذا اال نذكر كما هو احلال يف جامعة كاليفورنيا، و.الويب

وهو موجه للمكتبات وخاصة اجلامعية منها،  Netlibraryاملثال مشروع  سبيل على
يوضع يف متناول الرواد جيب التأكيد هنا على أن الرصيد الرقمي الذي يتم إنشاءه ال و

ض على املؤسسات قصد شراء الكتب اإللكترونية املقترحة، ووضعها يف إمنا يعرمباشرة، و
  .متناول روادها عن طريق اإلعارة يف شكل غري بعيد عن الشكل التقليدي هلا

غري مالئمة لقراءة النصوص الطويلة كما أن  -يف الوقت الراهن -قد تبدو الرقمنة        
على تبنيها إال أن القيمة احلقيقية ملثل ري مشجع أجزاء منها أمر غطباعة كتب كاملة أو 

هذه املشاريع تتضح عندما يتعلق األمر مبؤسسات اإلعارة عندما يصبح التربير مقنعا إذا ما 
  : 161 ـتعلق األمر ب

  .اليت تكلف عملية اقتناء أشكاهلا الورقية أمثانا باهظةالكتب املتخصصة جدا، و 
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عاجلتها قبل ضمها إىل اوعات اليت ترتفع تكلفة مالكتب املنخفضة السعر، و 
  .الورقية للمكتبة، لتصل أسعارا قد تؤدي إىل التخلي عن اقتناءها

א.1.9.2.4 وس د א :دوא

إذا كانت املبادرات السابقة، قد اتسمت بضعف ارتباطها مبشاريع التكوين عن بعد، فإن 
إىل  ذلك أا توجه اهتمامهاو ،"لألدوات الدروس الرقمية"سبة الوضع خيتلف متاما، بالن

يف ال يف املشاريع السابقة الذكر وجمرياته، ال إىل البحث الوثائقي كما هو احلالتكوين و
  :هذا اإلطار ميكن ذكر مشروعني ضمن هذا النوع من املكتبات

 XANEDU :الذي متكن األستاذة من تكوين جمموعة من الدروس الرقمية أو يف و
  .من قاعدة حمتويات معينة شكلها الورقي، انطالقا

 HERON :هو مشروع قام بإجنازه وComité Joint Information Système 
املوجهة صلحة تفاوض حول رقمنة األوعية واحلقوق املترتبة عنها والذي هو مو

 "الطلبات  "إىل  هو يتمتع خبصوصية االستجابةو بصفة خاصة لألساتذة
  162.تذةقبل األسا عنها مناالحتياجات املعرب و

א.9.2.2 א א :א

الثمينة، قصد قمية برقمنة اموعات النادرة ويتكفل هذا النوع من املكتبات الر      
ي إىل استغالهلا هذه السياسة يف الرقمنة ترمتناول عامة الناس للتعرف عليها ووضعها يف م

نذكر جتربة املكتبة الوطنية الفرنسية على سبيل املثال ال احلصر التكفل بالتراث الثقايف، و
 من خالل موقع  Leqeueو  Boulléeمن خالل عرضها ألرصدة املهندسني املعماريني 

Gallica163 وهو مبثابة املوقع اإللكتروين ملكتبة فرنسا أي  1997، الذي مت فتحه سنة
  .املكتبة الوطنية
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و.9.2.3 و א א :א

تبة الوطنية الفرنسية يف إنشاء جمموعة مؤلفات رقمية فريدة من نوعها كإن طريقة امل     
ذلك أن هدف املكتبة ليس تراثي، ألن و على غرار مجيع الربامج الرقمية لكافة املكتبات،

جمالت، يكون اهلدف زيد من مائة ألف مطبوع بني كتب ورقمنة جمموعة تتشكل من أ
قد مت هلذا الغرض ، وسوعية للثقافة الفرانكفونيةاحلقيقي منه هو تشكيل جمموعة رقمية مو

  .الفكريةلعصور لتمثيل التيارات األدبية وانتقاء املطبوعات من مجيع ا
يتم الولوج إىل هذه األعمال إما عن طريق الفهرس التقليدي أي عن طريق البحث و

موعة ن اإلطالع على جزء من اككامل من خالل قائمة احملتويات، وهذا وميبالنص ال
  164.عرب شبكة األنترنيت  Gallicaالذي يهم اجلمهور العام باان من خالل موقع و

طو.10.2 ل و א א ول א :ل

شاكل إن التحول من الشكل التقليدي للمكتبة إىل الشكل الرقمي يواجه العديد من امل
  : 165املشاكل ما يليومن أهم تلك العقبات و املتعلقة باألمور التقنية والقانونية واملادية

  .التكاليف املادية املرتفعة ملصادر املعلومات الرقمية 
 .التكاليف الباهظة للتجهيزات التقنية الالزمة للتحول الرقمي 

القانونية للعقود مع مزودي املعلومات، عند اقتناء قواعد البيانات أو  الصيغة 
 .مصادر املعلومات الرقمية

 .مللكية الفكريةوق النشر وامحاية حق 

 .عدم الوعي لدى املستفيدون بأمهية اإلستفادة من التقنية احلديثة 

عدم توافق برنامج املكتبة مع برامج ة يف إدارة مثل هذه املشروعات وقلة اخلرب 
 .التشغيل
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سبب خسائر  اإلنقطاعات املتكررة اليتو تالصعوبات اليت تكتنف نظم اإلتصاال 
 .اخلدماتظام وحتلق بكل من الن

بالرغم ه املعوقات، وختطي مثل هذمتكاملة، و لغرض تقدمي خدمات معلوماتيةو         
اسة جتارب بعض املكتبات العامة ذلك بدراكل إال أنه ميكن تفادي بعضها، ومن هذه املش

االستفادة من األدب املنشور يف لدولية يف جمال التحول الرقمي، واواملتخصصة العربية و
 .ا املختلفة، للتعرف على كيفية التغلب على تلك الصعوبات اليت واجهتهمجماال

ية، بل جيب أن كما أنه ليس من الضروري أن حتول املكتبة كل جمموعاا إىل الرقم       
مستفيديها، حبيث للمكتبة واملطبوعات يف ااالت األكثر أمهية بالنسبة تركز على املواد و

  .كربختدم أهدافها بشكل أ
احلماية الفكرية، فإن حتويل املواد املختلفة إىل أما خبصوص قضية حقوق الطبع و       

ذنا خاصا من أصحاب العمل نفسه، وذلك حيتاج إىل وقت أشكال رقمية آلية يتطلب إ
جهود للحصول على املوافقة من املؤلف الكتاب، هذا إذا مل يقابل األمر كله طويل و

  .بالرفض التام
ن حيث عدم الوعي الكايف مبكاسب التحول الرقمي اليت ستعود على املستفيدين مو     

أنفسهم، هذا األمر يتطلب تدريب املستخدم أو الباحث على كيفية إستخدام مصادر 
لتحقيق ذلك يتطلب األمر املطلوبة، و تاملعلومات املتاحة يف املكتبة للوصول إىل املعلوما

تعليمهم كيفية إستخدام ن خالل املؤسسات التعليمية لالتركيز على األجيال الناشئة م
باإلضافة إىل  .برامج التصفح املختلفةوالتعامل مع شبكة األنترنيت وتطبيقاته، احلاسوب و

  : بعض سبل التطوير نذكر ما يلي
مراكز يح مرونة اإلتصال بني املكتبات ومقنن يتاإلتفاق على بروتوكول موحد و 
  .العاملياحمللي و ملعلومات على املستوينيا
التنسيق بني املكتبات إلتباع لرقمية وإنشاء قطاع مركزي لتأمني أوعية املعلومات ا 

  .األسلوب األمثل للمشاركة يف استخدامها
  .الرقمي مالتأكد على ضرورة التقييم الدوري خالل مراحل إنشاء النظا 



  .تأمني محاية رقمية شاملة للنظام 
أحداث معينة عن طريق ت اجلديدة بوقائع وتضمني خطط املشروعات واخلدما 

  .إعالم املستفيدين مبثل هذه التطوراتية وخدمات اإلحاطة اجلار

א.11.2 א :ل

نظرا للميزات املتفردة للمكتبة الرقمية، وطبيعة حمتوياا، وجمموعاا وتصميمها           
، ومرونة عرض خدماا بإستخدام نظم وبناءها املعماري، وتنظيم مصادرها الرقمية

االسترجاع الكفؤة، وتقنيات النص املترابط والوسائط املتعددة ودينامكية األنشطة 
والتسهيالت اليت تقدمها ملختلف فئات املستفيدين،فإن دورها سيكرب وانتشارها يتعاظم، 

ت ترعى وجودها وان الكثري من هذه املكتبات سيكون هلا أقسام وبرامج خاصة ا واحتادا
وتطورها وستكون هناك تطبيقات متنوعة السترجاع املعلومات، النصوص املترابطة، النشر 
اإللكتروين، وانتشار لعمليات األمتتة، ورقمنة مصادر املعلومات، والذكاء االصطناعي، 
وموضوعات التدخل البشري، وحقول أخرى جديدة، وبذلك سنقترب باجتاه رؤية مبكرة 

  .ومات الكونيةلنظم املعل
الدقة، ألن توقع ملكتبات الرقمية بقدر من الضبط وليس من السهل توقع مستقبل ا "  

نلعبه، ألن هذا املستقبل هو يف حد ذاته لعبة مضحكة، غري أن التكاثر هو شوط جيب أن 
ماذا سيكون ية املستقبل ذاته، وحنن حباجة إىل نوع األفكار حول ماهالعامل يتغري بسرعة و

يه، ألننا مقبلون للعيش فيه، أو على األقل األجيال الالحقة، علما بأن املستقبل يبدأ عل
غدا، إن على املكتبات أن تظل مركز إهتمام اتمعات، جتمع الناس بعضهم مع بعض 

دهم للوصول إىل حاجام تساع، والرقميةاملعلومات بأشكاهلا الفيزيائية وحول 
  .166"العلمية
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אوא.12.2 א :ض

  العنوان  إسم المكتبة

 www.digital.nypi.org  )أمريكا( مكتبة نيويورك العامة  -المكتبة الرقمية

  www.cdlib.org  )أمريكا(مكتبة كاليفورنيا الرقمية 

 www.icdlbooks.org  )أمريكا(مكتبة األطفال العالمية 

 www.ipl.org  مكتبة األنترنيت العامة

 Oalster    www.oaister.umdl.umich.edu ة تعمل على البيانات الخلفيةقاعد

 www.kyvl.org  مكتبة كنتاكي الرقمية

אن:)50(رقم جدول א א א ض   167وא
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رقمية مع مواقعها يلي بعض اجلامعات العاملية املعروفة اليت حتولت إىل مكتبات  نذكر فيماو

  :ألنترنيتعلى ا
  عنوان مكتباتها الرقمية على األنترنيت  اسم الجامعة

  جامعة كاليفورنيا في بيركلي

University of California at 

Berkeley 

 

http://elibs.cs.berkeley.edu 

 

  جامعة كورنيل

Cornell University 

 

http://library.cornell.edu 

 

  دجامعة هارفار

Harvard University 

 

http://lib.havard.edu 

 

  جامعة مريالند

University of Maryland  

  

 

 

/www.lib.umd.eduhttp:/ 

 

  جامعة ستانفورد

Stanford University 

 

sul.stanford.edu-http://www 
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ود.3 א אא وא ن :و

ع التكوين اجلامعي تطورات وحتوالت كثرية يف البلدان املتقدمة والنامية شهد قطا       
ومن هذه التحوالت انتشار التعليم ليشمل . على حد سواء ،وإن كانت بنسب متفاوتة

كل الشرائح االجتماعية، ودعم الربامج التكوينية، وظهور ختصصات جديدة تدرس ألول 
ور الطلبة باحلاجة للحصول على أكثر من مرة، والتمديد يف الفترات الدراسية، وشع

شهادة، وقد أدت كل هذه املتغريات إىل شعور كثري من اجلامعات يف معظم الدول 
  .بضرورة إعادة النظر يف نظم التكوين اليت كانت تتبعها

وبدأ يتضح أن التحوالت اليت بدأنا نشهدها واليت ستتبلور أكثر يف املستقبل ستكون     
وتقين وعليه فسيعرض اقتصاد املعرفة الذي يضمن اإلعداد األساسي  ذات طابع تربوي

ونتيجة لذلك سيتم اعتماد . واإلعداد املتقدم والتكوين املستمر والبحث إىل تغريات عميقة
  .طرق وأساليب جديدة للتكوين تعتمد على تقنيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة

عديد من الربجميات التعليمية ذات العالقة وتتوافر يف الوقت احلاضر يف السوق ال    
بتخصصات وجماالت معرفية متنوعة تستهدف مستويات تعليمية متنوعة، تقدم هذه 
الربجميات التفاعلية معرفة جديدة مث تتأكد من مدى إكتستبها من طرف املتكون، وهي 

فإن . يتعتمد أسلوبا ميكن الطالب من التدرج يف إكتساب املعارف وفقا لنسقه الفرد
هناك عددا كبريا من اجلامعات قامت بتسجيل حماضرات أساتذا املرموقني على أشرطة 

  .ويبقى استخدام هذه احملاضرات حمدودا. الفيديو أو على األقراص املدجمة
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وميكن يف هذا اال أن تقوم املكتبات الرقمية بدور مهم يف التعريف ا ورقمنتها     
كما بإمكان هذه املكتبات أن تقوم .طرق مواقعها على االنترنتوإتاحتها لالستخدام عن 

  .بالنسبة للربجميات التعليمية األخرى وخاصة التفاعليةبدور مماثل 
ومن ناحية أخرى فقد بدأت بعض اجلامعات يف توفري فرص للتعليم والتكوين      

ر تقنية اإللكتروين والتعليم عن بعد يف عدد كبري من التخصصات وذلك بعد تطوي
لذلك مثل األقمار االصطناعية والكامريات الرقمية واليت  ةاملعلومات واالتصاالت الالزم

تسمح بتوفري مادة املقرر مع إمكانيات التفاعل بني األستاذ والطالب وبتنظيم االختبارات 
وتصحيحها، وبتمكني الطالب بطرح أسئلته واحلصول على إجابات عنها من أستاذ املقرر 

  . ق اخلط املباشرعن طري
ويشهد هذا النوع من التكوين توسعا ويالقي رواجا ملا توفره شبكة االنترنت من      

وبناءا على ذلك أصبح بإمكان .مزايا يف جمال اإلتصال مثل السرعة واخنفاض التكلفة 
من إحدى  Linguisticsطالب تونسي ان حيصل على شهادة املاجستري يف علم اللغة 

  .يطانية دون احلاجة على السفر إىل لندن ولو مرة واحدةاجلامعات الرب
وبإمكان املكتبات الرقمية ان تؤدي دورا مهما يف هذا اال بإعداد األدلة حول    

اجلامعات ومؤسسات التعليم والتكوين العايل اليت تتيح إمكانية التكوين اإللكتروين وعن 
وين والشهادات اليت متنحها، وغريها من بعد والتخصصات اليت يشملها هذا النوع من التك

  .املعلومات املهمة بالنسبة للمهتمني ذا النوع من التكوين
  :وميكن أن تلعب املكتبات الرقمية دورا مهم يف دعم التكوين والبحث العلمي من خالل

د  א א א ق :ط

ب قراءة أدى ظهور املكتبات الرقمية إىل طرح أسئلة جوهرية خبصوص أسالي     
فقد ظهر جيل .املعلومات عامة وقراءة املعلومات بعرضها على شاشة احلاسوب خاصة

جديد من األدوات اليت تسمح بكتابة مالحظات على النص واإلدارة البارعة للوثائق 
  .Manipulation of Electronic Documentsاإللكترونية 



ة أن إستخدام أوعية املعلومات ومن النتائج املترتبة عن ظهور املكتبات الرقمي      
والبحث عنها وفيها مل يعد مرتبطا مببىن املكتبة، حيث ان الفهارس اآللية املتاحة على اخلط 
املباشر باتت تسمح بالوصول إىل أوعية املعلومات املختلفة عن بعد ومن أماكن خمتلفة ، 

د هناك عالقة واضحة بني ونتيجة لذلك فإن النصوص مل تعد أسرية حلالتها املادية إذ مل تع
  .املكان الذي حتفظ فيه تلك النصوص وإمكانية قراءا

لقد تغريت العالقة اليت كانت موجودة بني القارئ والنص، إذ أصبح األمر يتطلب        
أدوات إضافية إىل جانب النص كالشاشة واحلاسوب وشبكة لالتصاالت واملعلومات 

ن بعد فبعد أن كانت املعلومات متوافرة يف شكلها وذلك بغرض الوصول إىل املعلومات ع
املطبوع تغري األمر بسبب هذه التطورات حيث أصبحت األدوات الضرورية للوصول إىل 

وتتوقف سرعة الوصول إىل املعلومات . النص متثل وسيطا بني القارئ وبني املعلومات
م تلك األدوات وعلى واالستفادة منها إىل حد كبري على درجة إتقان املستفيد إلستخدا

  .       رأسها احلاسوب
إن الوثائق مبا يف ذلك الوثائق اإللكترونية تنتج حىت يكون باإلمكان الوصول إليها 

وتعترب . واستخدامها بطريقة مشتركة يف اغراض متنوعة من قبل عدد كبري من املستفيدين
من أهم الطرق احلديثة ) Hypertext) (أو ما يسمى بالنص الفائق(تقنية النص املترابط 

  .املستخدمة يف قراءة النصوص اإللكترونية والبحث فيها
كذلك أن املكتبات الرقمية ستساهم يف دعم التكوين والبحث العلمي من خالل النقاط  

  :169التالية
املشاركة يف حتليل ومعاجلة املعلومات الرقمية وبشكل خاص عند التعامل مع  

خمتلفة من التحليل بسبب املشكالت اخلاصة النصوص فإن هناك حاجة ألنواع 
بالتحكم باملصطلحات احملددة  ويف هذا اال رمبا يكون إستخدام املكانز 

 .مفيدا السترجاع حمتويات الوسائط املتعددة
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خدمة البحث عن املعلومات واسترجاعها من جانب أمناء املكتبة الرقمية  
سئلة املباشرة ومن خالل ومجيع هذه املكتبات تقدم هذه اخلدمة عرب األ

األشكال املعروضة، فمشروع ذاكرة أمريكيا على سبيل املثال، الذي يعد أحد 
املشروعات املطورة بشكل متقن حيث خدمة البحث املباشر عرب اموعات 
املتكاملة أو املختارة للمستفيدين، ويتم ذلك من خالل البحث يف الفهارس 

 .ت اإللكترونيةوالبيبليوغرافيات وقواعد البيانا

اخلدمة املرجعية واإلجابة عن االستفسارات عرب خمتلف القنوات والوسائل  
 .ألنواع خمتلفة وخلفيات متباينة يف احتياجات املعلوماتية من مجهور املستفيدين

خدمات تدريب املستفيدين من خالل اجلوالت والربامج التكوينية باستثمار  
إلرشادية والتوضيحية من املواد السمعية خمتلف تقنيات املعلومات واملواد ا

 .البصرية والنشرات والكتيبات واألدلة وسواها

خدمات اإلحاطة اجلارية والبث االنتقائي للمعلومات، وتنهض بتقدمي مثل هذه  
اخلدمات أنواع خمتلفة من املكتبات اجلامعية فعلى سبيل املثال، تشترك مكتبة 

دمات املعلنة، والربيد اإللكتروين لإلطالع جامعة كاليفورنيا املستفيدين يف اخل
على املعلومات واألخبار واملستجدات يف خمتلف القضايا واملوضوعات، فهناك 
خدمات أخرى تقدمها مكتبات رقمية تتضمن التطورات حول أفاق 
املعلومات الشخصية وما يتصل خبربات األفراد املبنية على املعرفة وسلوكهم يف 

ليت يفضلوها، وتكنولوجيا االرتباط م ومعرفة احتياجام، املاضي، واملواد ا
 .وهذه واحدة من اخلدمات البحثية للمكتبات الرقمية يف املعاهد واجلامعات

دعم العملية التعليمية وواجبات الطالب من خالل بعض مراكز املكتبة الرقمية  
غري اليت تقدم خدمات رقمية خمتارة جمانا وبشكل خاص بالنسبة للمواد 

 .النصية



واملكتبات بأنواعها  تاخلدمات االستشارية اليت حتتاجها املنظمات واملؤسسا 
املختلفة،ويسهم فيها اخلرباء يف خمتلف ميادين وحقول العمل املكتيب 

 .   واملعلومايت

يسهم هذا النمط من املكتبات بدعم عملية اكتشاف االنتحال أو التزوير  
كتشاف النسخ أو التقليد أو التزوير بني ال SCAMوهناك بعض األنظمة مثل 

الوثائق الرقمية، ويف هذا اال تسهم بعض احلواسيب املتطورة بإمكاناا يف 
تقدمي املساعدة يف هذه العملية وتسمح مبزيد من التحكم حلل مشكالت هذه 

 .  الوثائق والنصوص

א.1.3 א د و א :א

א.1.1.3 زدو א א و א :א

اليوم يف حاجة ماسة إىل املكتبات الرقمية اليت توفر له خدمات سريعة  ثالباح إن       
ودقيقة ملا تتوفر عليه من بيانات ومعلومات بإعتبارها خمتزنات هائلة للمعلومات حيث 

مث وضعها حتت ، 170...السترجاع ات وطلبها وإعدادها لميكن احلصول على املعلوم
تصرف الطلبة مبختلف مستويام العلمية على مستوى الدراسات العليا أو األولية وبقية 
أصناف الباحثني يف اجلامعات واملؤسسات األكادميية املشاركة يف املكتبات الرقمية وهم 

تقدمي ا باألساس موجهة خلدمتهم وللنظام حيث أميثلون الشريان احليوي والعمود الفقري 
   .املعلومات املطلوبة واملناسبة هلم

فدور املكتبة الرقمية سيكون عبارة عن توفري املعلومات احلديثة وتوفري تسهيالت     
اإلتصال بني تلك الطرفيات اليت سوف تربط ا بشكل أو بأخر وبني أي جمهز 

لعمليات ومتابعة للمعلومات، فالطرفية اليت ستستقر باملكتبة هي اليت ستقوم بإدارة هذه ا
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وهذا ما سيسهل عمل املكتبات الرقمية ، 171ال املعلوماتالتطورات اليت ستحدث يف جم
  .يف تأدية مهامها وخدمة توجهات الباحثني الذين يستفيدون من خدماا

א.2.1.3 و א ز و א :א

عليها الباحث يف اتصاله باملكتبات الرقمية فعن طريق إنشاء قنوات لالتصال يعتمد      
سوف يضمن حصوله وتبادله للمعلومات العلمية والتقنية بشكل منظم ومنتظم وهذا ما 
جيعل العلماء واخلرباء والباحثني يتزودون باملعلومات املتعلقة ببحوثهم واهتمامام بطريقة 

  .تتسم بالكفاءة
 من أية نقطة كانت باملكتبة الرقمية وهذا عن خدمات املعلومات املقدمة إىل الباحثني   

طريق النص الكامل، الكشافات، واملستخلصات، وخدمات اإلجابة عن االستفسارات 
أو البحث البيبليوغرايف والروابط الفائقة بني النصوص   والبث االنتقائي للمعلومات

اجلديد يف جمال وعن طريق توفر واجهة ختاطبية فعالة متكنه من احلصول على  .املباشر
ختصصه وترسل إليه املعلومات أو نسخ الوثائق املطلوبة واحملدد مكاا باملكتبة الرقمية يف 

  .أسرع األوقات

د.2.3 א ن و و א :نא

يتنبأ الباحثون للمكتبات الرقمية بإحداث تغريات مستمرة يف اجتاه املستفيدين حنو       
بة الرقمية ال تؤدي إىل جمرد زيادة يف املزايا اإلقتصادية وتوفري النفقات فاملكت...املعلومات

وزيادة كفاءة الوصول للمعلومات فقط وإمنا تغري من عادات املستفيدين، فعالقتهم جبميع 
أشكال املعلومات وباألشخاص واألحداث اليت تشكلها تتغري بصفة مستمرة تبعا للتغريات 

  172.قمية وبالتايل تغري من عادمالراليت حتدث يف املكتبات 
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ولقد أصبح للمكتبات الرقمية أثرها الواضح على العمل اليومي من التخصصات      
العلمية واملهنية نتيجة ملا حتتويه من معلومات حديثة وغزيرة واليت تتدفق بصفة مستمرة 

  .نأضف إىل ذلك سرعة ودقة توفري خدمات املعلومات املطلوبة من طرف املستفيدي
ولقد استفادت اجلامعات من إمكانيات املكتبات الرقمية يف خدمة املستفيدين، وإن تبين    

شاط املكتبة اجلامعية أكثر أمهية من املكتبات احلديثة قد جعل من ن اجلامعات هلذا اجليل
ليتوسع دورها ويشمل املعلومات البيبليوغرافية والنصية واإلدارية واملعلومات العلمية 

ية واملعلومات التنموية على مستوى احمليط األكادميي والوطين ليزداد الطلب على والتقن
استرجاع املعلومات بسرعة كبرية بسبب منو وزيادة ال مركزية نظم املكتبات الرقمية وهذا 
الطلب املتزايد خبدمات اإلعارة التبادلية اإللكترونية وخدمات إمداد الوثائق رقميا، ويتم 

  173.م اإلتصاالت املنخفضة التكلفةذلك عن طريق نظ
ن فئات املستخدمني على اختالف توجهام جيب أن يتمكنوا من م بأومع التسلي        

احلصول على املعلومات املالزمة هلم ويطوروا خدمات معلومات ذات قيمة مضافة مالئمة 
  .هلم

واملكتبة الرقمية فاملستفيد مهه الوحيد هو احلصول على معلومات واقعية وكثرية        
ومات توفر له أكثر ما توفره له مكتبة واحدة وهو بذلك يستطيع احلصول على جممل املعل

  .اليت تقتنيها مجيع املكتبات
  :إن عناصر املكتبة الرقمية يف أعني املستفيدين منها ومربرات بقائها واستمرارها        
ول  و א ينبغي فهم العديد من  قبل إستخدام املكتبة الرقمية:و

، تفيدين توضح هلم خطوات اإلستخدامالترتيبات وتعلمها وهناك أدلة عديدة للمس
كلما سهل  .)الواجهة التخاطبية للمكتبة الرقمية(فكلما كان النموذج بسيطا 

.إىل املعلومات املكتبات الرقمية الوصول
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ل  وא دאמ א د جيب أن تكون الرساالت بني النظام واملستفي:و
 .واضحة وتعكس الطلب بوضوح

د  א تاح أو تبث على اخلط مبجرد فبعض املعلومات ميكن أن ت:و
، أما البعض األخر فتحتاج إىل إجراء بني النظام واملستفيد وهنا فاملستفيد طلبها

 .حباجة إىل نوع من التدريب
د   نظام يتميز بكفاءة اإلفادة اإلستفادة باألجهزة وتصميماا يؤدي إىل:א

. املناسبة خصوصا وهو يعتمد على التفاعل مع املستفيدين
د  א ذ א دو و מ א ل إن إمكانية التفاعل مع نظام :א

املكتبة الرقمية خصوصا يف البحث على اخلط قد أعطى املستفيد إمكانيات أكرب 
م يؤدي هذا اإلتصال بني املستفيدين والنظاللتأثري على عملية معاجلة املعلومات و

.إىل حتسني األداء واخلدمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

א.4 א د :א

عديدة هي املكتبات يف خمتلف أحناء العامل من اهتمت بتطبيقات أحدث        
ل هذا العنصر ، وسنحاول من خالاالتصاالتاملتطورة يف جمال املعلوماتية و التكنولوجيات

إلقاء الضوء على بعض التجارب الرائدة وذات الشهرة واملشهود هلا بالقيمة العلمية وهذا 
من خالل عرض نشأة وتطور هذه املكتبات وأبرز مالحمها وهذا من خالل استكشاف 

الرائدة يف جمال عرض موجز بأهم التجارب  ياملمارسات والتطبيقات املتعلقة ا وفيما يل
  :ت الرقمية على سبيل العرض ال احلصراملكتبا

א.1.4 د א و א :א

  :أ إىل جمموعتني.م.انقسمت اجلهود املبذولة لبناء وتطوير املكتبات الرقمية بالو
و  א و  :א

 NSFة حبوث تطوير املكتبات الرقمية األكادميية اليت تبنته مؤسسة العلوم الوطني      
واليت  Digital Library Initiatives 1وأطلقت عليها اسم مبادرات املكتبة الرقمية 
لبحوث يف جمال علوم مليون دوالر ل 90خصصت لتنفيذها متويال يصل إىل اكثر من

  :،وينقسم تنفيذ املشروع إىل مرحلتني احلاسب اآليل
لوم الوطنية حيث منحت كل من مؤسسة الع 1998 1994املرحلة األوىل من   

 DARPAووكالة البحوث املتقدمة بوزارة الدفاع  NASA" ناسا "ووكالة الفضاء 
  :174مليون دوالر لست مشروعات باجلامعات التالية 34متويال قدره 

:ون
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إىل تصميم تطبيقات آلية، تستخدم يف استخالص  Informediaهدف مشروع       
الرقمية وتكشيف ،وتقسيم ذلك احملتوى وإتاحته،وقد  واصفات حمتوى مكتبة الفيديو

  :تضمن احملتوى الذي مشله املشروع على
بلغ أكثر من ألف ساعة فيديو حىت ماي   News Videoتسجيالت إخبارية  

1998. 

 بلغت أربعمائة ساعة فيديو  Documentary Videoتسجيالت وثائقية  

امليتاداتا الواصفة للمحتوى واليت أثبتت وقد استخدمت تقنيات الذكاء االصطناعي إلنشاء 
التعرف الصويت : جناحها يف التطبيق على كلى النوعني إضافة إىل تطوير التقنيات التالية

Speech Recognition  معاجلة الصور ،Image Processing.  
ومن أهم ما أوصى به املشروع بناء على دراسات املستفيدين جتاه املكتبة الرقمية هو 

متركز النظام حول املستفيد وأال يكون جمرد تطبيق تكنولوجي، حيث الحظت  ضرورة
تلك الدراسات أن احتياجات املستفيدين ال تقتصر فقط على إجياد أجزاء الفيديو املطلوبة، 
وإمنا متتد إىل احلاجة إىل إجراء بعض الوظائف عليها مثل تضمينها يف تطبيقات أخرى 

  .أو ختطيط الدروس خاصة م كالواجبات املرتلية
:و

 Digitalشروع إىل تطوير مكتبة رقمية للمعلومات البيئية هدف امل    

Environmental Library ووسائط متعددة  ونصوص وصور تتكون من بيانات رقمية
اده وغريها من الوثائق اليت تدعم اختاذ قرارات التخطيط البيئي ،وقد متيز املشروع باعتم

على حتليل بيئة العمل اليت وضع املشروع خلدمتها مع التركيز على استكشاف مناذج 
 Intelligentجديدة للتفاعل بني املستفيد والنظم والتكشيف اآليل واالسترجاع الذكي 

Retrieval واقتصر على .إضافة إىل دعم تقنيات قواعد البيانات لتطبيقات املكتبة الرقمية
مة يف ختطيط املياه بكاليفورنيا واملناطق احمليطة ا وتضمن املشروع املعلومات املستخد

  .تسجيلة صوتية 284727صورة، 58755وثيقة،  2425:حوايل
א :و



مهامه يف استكشاف القضايا واملشكالت  Alexandriaبتسمية ظهر املشروع       
خرائط، وصور وغريها من البيانات اجلغرافية (املوزعة املرتبطة بإتاحة املعلومات اجلغرافية 

تريابايت من  2وهذا من خالل تطوير نظام معلومات على اخلط املباشر مكون من أكثر 
اخلرائط املرقمنة وصور األقمار الصناعية والصور اجلوية املقتناة مبعمل اخلرائط والتصوير 

وردت باملعاجم اجلغرافية، ) مساء جغرافيةأ(مليون مدخل  4.8مبكتبة اجلامعة باإلضافة إىل 
  :مليون تسجيلة ميتاداتا وقد تضمن املشروع اخلدمات التالية 204و

األرض الرقمية واليت هي عبارة عن واجهة تعامل ثالثية األبعاد للعرض املرئي  
 .حملتوى املكتبة الرقمية اجلغرافية

مية متكاملة باالعتماد بيئات التعليم الرقمية واليت هي عبارة عن بيئات تعلي 
على تقنيات املكتبة الرقمية اجلغرافية ،واليت مت استخدامها يف تدريس اجلغرافيا 

 .باجلامعة ذاا الفيزيائية لطالب املرحلة اجلامعية األوىل

أدوات مساعدة للبحث يف حمتوى اخلرائط والصور اجلغرافية باالعتماد على  
 .املعاجم اجلغرافية

:ن

ختيار على ختصص علوم األرض كموضوع للمشروع، كما اضطلع املشروع وقع اإل    
بوصف احملتوى وشروط استخدام خدمات ومصادر املعلومات، إضافة إىل دراسة 
واجهات التعامل املخصصة الستكشاف أساليب دمج التصفح والبحث وإدارة شاشات 

الوعي لديهم بعلوم  ةستفيدين لتنميالعرض مع االهتمام بالتطبيقات التعليمية وتقييم امل
  .األرض

و و :א

تطوير تقنية فعالة لبحث الوثائق الفنية على االنترنت، معتمدا يف  استهدف املشروع    
بناء النموذج االختباري للمكتبة الرقمية على عشرات اآلالف من النصوص الكاملة 

وعلوم احلاسب اآليل وإتاحتها قبل صدور املطبوع  ملقاالت الدوريات يف الفيزياء واهلندسة



منها،وقد قام فريق البحث بتصميم وتطوير آليات إتاحة النصوص الكاملة يف بيئة االنترنت 
  :وذلك من خالل

 .تطبيق إمكانات حبث مرنة تعطي روابط ثرية للمصادر املتاحة 

 .ة االنترنتحتديد مناذج النشر واالسترجاع الفعالة للنصوص الكاملة يف بيئ 

أهم ما  DELIVERونتيجة لذلك مت تصميم نظام استرجاع مبين على الويب حيمل اسم 
مييز هذا النظام هو إمكانية إجراء حبث على أجزاء من الوثيقة العتماده على بناء امللفات 

وجتدر اإلشارة أن أبرز اهليئات واملؤسسات التجارية اليت شاركت .SGMLبإستخدام لغة 
 Appleو IBMو Microsoft Corporation:وجتسيد هذه املكتبات الرقمية هييف تنفيذ 

computer وAssociation of Computing Machinery وXerox Corporation 
  . Digital Equipment Corporationو

وهي امتداد للمرحلة األوىل مع التركيز على البحوث  ... 1999من  ةاملرحلة الثاني 
تفاعل املستفيدين مع املكتبات الرقمية، وقد انضم كل من مكتبة  اليت تتعلق بدراسة

الكونغرس واملكتبة القومية الطبية ومؤسسة املنح القومية لإلنسانيات كرعاة لتلك 
  . املرحلة

و   :אא

وأبرز مثال عليها مشروع  تتمثل يف املشروعات اليت ظهرت إلنتاج جمموعات مرقمنة      
الذي تبنه مكتبة الكونغرس، أما بقية  American Memoryمريكية الذاكرة األ

التابع لس املكتبات ومصادر  DLFاملشروعات فهي بالتنسيق مع احتاد املكتبات الرقمية 
مكتبة حبثية جامعية،باإلضافة إىل مؤسسات أخرى  23ويضم اإلحتاد  CLIRاملعلومات

ونغرس واألرشيف الوطين ومكتبة مكتبة الك: سامهت يف تطوير مشروعات أخرى وهي
  175.نيويورك العامة ومكتبة كاليفورنيا الرقمية

ويف هذا اال ميكن االستشهاد باملكتبة الرائدة اليت تبنتها مكتبة الكونغرس وقد بدا      
حيث اجتمع ممثلون من مجعية املكتبات البحثية  1994أكتوبر  21فعليا يف التفكري ا 
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ARLدف وضع  عدد من اهليئات يف جمال تكنولوجيارس و، ومكتبة الكونغ احلاسبات
كانت أوىل هذه املكتبة الرقمية وخطوات لتنفيذ دراسة جدوى وخطوط عريضة و

  :اخلطوات وضع أهداف حمددة له تتمثل يف
إعادة تسجيل الوثائق احلالية وفق النظام الرقمي تسجيل الوثائق اجلديدة و 

 .إتاحتهاصيانة لألوعية وغراض احلفظ والبشكل متواز أل

 .وضع الضوابط اخلاصة حبماية النشر يف ظل هذا النظام اجلديد 

إتاحتها على ية بواسطة الفهرسة اإللكترونية ووغرافيتطوير املعلومات البيبل 
  .اخلط املباشر

مليون دوالر ليتم تدعيمها من  14.5ميزانية مبدئية قدرت بنحو  املكتبةلقد رصدت هلذا و
  176.ا الفعليةاحتياجا احسبما تتطلبهللمكتبة ات الراعية قبل اهليئ

ما تضمه شبكة االنترنت و لكي يتحقق ذلك خططت ألن تقوم مكتبة الكونغرس بتغذيةو
وغرافية يمليون تسجيلة بيبل 40ألكثر من  GOPHERو  WWWمن شبكات مثل 

لصور من ا إستشهادات مرجعية هذا إضافة إىل منوذجو تنوعت ما بني مستخلصات
من ناحية أخرى خطط كذلك ألن تسعى املكتبة ملختلفة هذا من ناحية، والنصوص او

يف إطار و. املعلومات على النصوص الكاملة لعدد من مصادر -عرب الشبكة -للحصول 
رواد املكتبة إىل ألعضاء الكونغرس و مليون تسجيلة إلتاحتها 2ذلك مت جتميع أكثر من 

مليون  14يضم   Digital Hlrary Visitors Center :مإنشاء مركز معلومات حيمل إس
اجلديد  حمطة عمل دف إىل تدريب املستفيدين من املكتبة الرقمية على هذا النمط

كما خطط ملكتبة الكونغرس أن تنتج خدماا على املستوى للحصول على املعلومات، و
  :177برنامج أهداف املكتبة الرقمية يفكما تتخلص .العاملي
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 .جمموعة من جمموعات املكتبة اليت تتعلق بالتاريخ األمريكيرقمنة  

 .بناء برنامج وطين باملشاركة مع مؤسسات أخرى يف هذا املضمار 

 .عية ألكرب عدد من اجلمهور القارئتوفري الوصول هلذه األو 

، 2000ثيقة بشكل إلكتروين يف اية عام مليون و 5قد قام هذا الربنامج على أساس نشر و
  .مكتبة 15 إطار اجلهد التعاوين مع جمموعة من املؤسسات األخرى ذلك يفو

مليون دوالر لستة معاهد  244منحة تبلغ  N.S.F كما رصدت مؤسسة العلوم الوطنية
جيع البحث، التجميع واالختزان والتنظيم يف الشكل الرقمي وجعلها متاحة أمريكية لتش

  178.االسترجاع من خالل شبكات اإلتصالللبحث و
العلوم اليت بلغت ثال، مت إنشاء مكتبة األعمال والصناعة ويف نيويورك على سبيل املو      

حتتوي على مركز للموارد اإللكترونية يرتبط بشبكة مليون دوالر، و 100كلفة إنشاءها 
قاعدة بيانات خمتزنة على أقراص  100حمطة عمل، توفر النفاذ إىل أكثر من  70مؤلفة من 

CD-ROM نصوص كاملة يف اإلنترنيت، فضال عن النفاد إىل ت وصحف ووإىل ملفا
جمموعة شاملة من براءات عنوان دورية و 110.000فر وتو WWWرابط الشبكة العاملية 

  179.، وحوايل مليون مادة من املصغراتاالختراع
هي من أوائل جند مكتبة جامعة كاليفورنيا و أ .م.يف والية كاليفورنيا بالوو       

أجهزة لتكون رقمية حتتوي على حواسيب، وطابعات واليت صممت املكتبات 
Telefacsimiles  أجهزة وInteractive two-way video communicationمن ، و

مميزات هذه املكتبة أن القارئ يستطيع أن حيصل على املواد املطبوعة من احلاسوب 
من  مبىن هذه املكتبة قد صممباشرة، أو تصور له عند احلاجة، وترسل إليه بالفاكس، وم
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تتفرغ منه أربعة أجنحة تبلغ الطاقة االستيعابية لكل جناح دور واحد على هيئة مستطيل، و
  180.حمطة طرفية 400

א.2.4 وא :و

 يعمل املكتبيني على رقمنةبناء مكتبة رقمية بالغة احلجم، ويف فرنسا يتم مشروع ل      
ا األعمال األدبية مبا فيها يف ذلك األعمال الكاملة لبلزاك ووثائق منهاألعمال الفرنسية و

يذكر دانييل رينو و CD-ROMالثورة الفرنسية اليت يتم حفظها يف أسطوانات متراصة 
ألف عنوان، ال تضم  86مساعد مدير املكتبة الوطنية الفرنسية أن يف املكتبة الرقمية حنو 

املوضوعات، وخرائط وصورا فوتوغرافية  نسي فحسب، بل خمتلفأمهات األدب الفر
يزداد أيضا زوار حمطات احلاسوب يف املكتبة ومعظم هذه املواد متوفرة لنادرة وقدمية، و

   .عدد حمتويات املكتبة الرقمية اليت جتد طريقها إىل موقع املكتبة على شبكة الويب
  NEDLIBت األوربيةبة احملفوظاتيقوم مكتبيو مثاين دول أروبية بإنشاء شبكة مكو     

التطبيقات اليت ميكن ضر إىل البحث عن أفضل التقنيات ويهدف املشروع يف الوقت احلاو
تشمل هذه و Born Digitalاملواد املولودة رقميا  استخدامها حلفظ ما يطلقون عليه إسم
األسطوانات كترونية إىل منشورات على الويب واملواد كل شيء من االت العلمية اإلل

  .غري ذلكو CD-ROMاملتراصة   ةليزريال
 Chanfield University Libraryيف بريطانيا جند مكتبة جامعة كرانلفد و      

مات وتقدمي خدمة اإلعارة بسرعة يتم استرجاع املعلوو ةخدمات هذه املكتبة مؤمتتو
م من أهوفر نظام املكتبة خدمات للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والباحثني ويوسهولة و

من خالل اجلوالت التمهيدية  اخلدمات اليت تقدمها املكتبة برامج تعليم املستفيدين
كذلك بإمكان املستفيد أن قع املكتبة على شبكة األنترنيت واجلوالت اإلفتراضية عرب موو

ب، إضافة إىل يتبع دورات حمددة يف املكتبة والعثور على  املعلومات يف شبكة الوي
فريق متخصص من أمناء املعلومات واملراجع، ستشارية اليت يقدمها االاخلدمات املرجعية و
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امل، قاعدة معلومات متخصصة حول الع 3000تشترك املكتبة لروادها إمكانية النفاذ إىل و
متاحة بواسطة ، و CD-ROMمعظم هذه القواعد خمتزنة على أقراص الليزر املتراصة و

  On Line. 181اخلط املباشر 
 19قاعدة بيانات تتضمن  21فتوفر النفاذ إىل  BLAISEكتبة الربيطانية أما خدمة امل     

ة على هي أيضا خدمة السترجاع املعلومات املتوافريوغرافية، ومليون تسجيلة  بيبل
ابق مع توجهات املستفيد ت تتضمن نفاذا إىل واجهة ذات مسات شخصية، تتطاالنترن

ملناسبة له عرب األنترنيت، كما توفر خدمة مساعدته يف العثور على املعلومات االنهائي، و
Blaise  اتصاال مباشرا مع مركز املكتبة الربيطانية للتزويد بالوثائق، وهو املركز األول يف

العامل يف جمال التزويد الوثائقي، أما ملف الدوريات احلديثة فيتضمن عناوين أكثر من 
لوثائقي يف املكتبة الربيطانية ومركز من هذه الدوريات اليت  تسلمها مركز التزويد ا 60.000

   182.األعمالالعلوم والتكنولوجيا و

א.3.4 א :א

م  25/26/02/1995يف  تكاناملكتبات الرقمية على مستوى العامل، ومن أهم           
تتشكل عقب مؤمتر جمموعة الدول السبع األكثر تقدما يف العامل، حيث  ابدأت مالحمه

العامل، متثل املعرفة البشرية  تكوين جمموعة رقمية كبرية على مستوى اهدفه كان
ة موزعة كبرية من خالل الربامج اإلنسانية على أن يتم إتاحتها من خالل شبكو
أيضا إىل  دفاملوجودة على مستوى العامل، وهي  املشروعات اخلاصة باملكتبات الرقميةو

رافية أو املتعلقة ليوغبيق مع املعايري الدولية سواء البفتشجيع التواتكامل هذه املشروعات و
أو أدوات التصفح مع حتسني وسائل احلفاظ على الوثائق، وفق االلتزام  .يكل الوثيقة

  :البنود هياملكتبة إىل دول أخرى خارج اموعة ، وتد متبتنفيذ بعض البنود، على أن 
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إلكترونيا عرب العامل لتفادي  توفري فهرس متكامل موحد لكل الوثائق املنشورة 
 .التكرار

العامل بلغات متعددة وعمليات نقل  الصورة، سوف يتم إجراء حبوث حلول  
 .بنية قواعد املعلومات املستخدمة أو اليت تستخدمو

انونية اليت تتمتع ا ناءا على مبادرات حتدد مدى احلياة القبتبادل املعلومات  
 . قبل اجلمهور العاماليت ميكن قراءا من الوثائق و

  :توصيات نذكر منها كاآليتت هذه املكتبة بنتائج ووقد خرج
املتقدمة يف اإلعالم عن  ادة من الربيد اإللكتروين بإمكاناتحماولة اإلستف 

 .املطبوعات اجلديدة

كن وضع ها حىت مييتعلق بقانون امللكية الفكرية، وتقنينإعادة النظر فيما  
حفظ التراث من للتعريف ا على أوسع نطاق و تاألعمال على شبكة االنترن

 .االندثار

املعلومات  حث وسائل اإلعالم املختلفة بالوطن العريب على نشر الوعي بأمهية 
  183.تى كيفية اإلفادة من شبكة االنترنضرورة التعرف عليف التنمية الشاملة و

ن.4.4 א :א

إىل مرحلة  الصينيةدخلت هندسة املكتبات الرقمية  2000منذ أفريل يف الصني و        
اهلندسي  معلمية، إن البناء اهلندسي يقرر هياكل التنظيخمططة ومنتظمة و التشغيل بصورة

كتبة الرقمية الصينية إضافة إىل البحث والدراسة حول جيري ختطيط مشروع تنفيذ املو
ش يناقمصادر املعلومات الضخمة، وء بناباملكتبة الرقمية و ةتطبيق املقاييس املتعلقضبط و

التقنيات اهلامة يف بناء املكتبات الرقمية مع بناء هندسة موضوع تسوية امللكية الفكرية و
  184.املكتبة الرقمية النموذجية
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من خالل العرض السابق ملختلف التجارب العاملية يف جمال إنشاء املكتبات الرقمية        
  :ميكن تلخيص مايلي

وطين الواضح ملشروعات املكتبة الرقمية، وتبين هيئات ومنظمات  وطنية التنظيم ال 
 .لتلك املبادرات،وتوفري الدعم املايل بإعتبارها مشروعات قومية

مشاركة املؤسسات التجارية وتعاوا الواضح، ولعل هذا يرجع إىل وعي تلك  
ن النظم املؤسسات بأن املكتبات الرقمية هي السوق املرتقبة لبيع منتجاا م

والربجميات واملصادر الرقمية ومن مث فإن دعم البحوث واملشروعات هو استثمار 
 .مضمون العائد

جاءت تلك املشروعات بعد منو ونضج عدد من الشبكات على املستوى احمللي  
 .،وهي متثل عنصرا مهما يف البنية األساسية للمكتبات الرقمية

ادر املعلومات التراثية، أو املصادر بدأت معظم املشروعات كمشروعات رقمنة ملص 
 .اليت سقطت عنها حقوق النشر

  .دعم العملية التعليمية والبحث العلمي: من الدوافع الواضحة لبناء املكتبة الرقمية  

زא.5.4 א :א

له إن تبين مثل هذا النوع من املكتبات يف اجلزائر قليل جدا إن مل تقل منعدم، مث        
هي بعض احملاوالت الفردية هنا وهناك، و استثناءب.  الثالث مثل ما حيدث يف بلدان العامل

  .ما تفتأ تتوقف نتيجة عدة أسباب، ميكن إجيازها يف نقص الوعي بأمهية املعلومات
لكن هناك أعمال كثرية هي اآلن يف أجنزت يف هذا الصدد قليلة جدا، واملشاريع اليت و

لكن غري إنشاء املكتبات الرقمية موجودة ون املادة األولية يف جمال طور اإلجناز ذلك أ
  :مستغلة مثل
 .من خمتلف الشرائحمن قبل قطاعات واسعة وت االنترن تعميم استعمال 

تعميم إستعماهلا من قبل خمتلف املكتبات توفر برجميات التسيري الوثائقي و  
 .البحث العلميعايل  وال خاصة بتزايد عملية األمتتة داخل مكتبات التعليم



اسيب، برجميات، أجهزة الرقمنة، والربط بشبكة حو(توفر التقنيات احلديثة  
بأسعار تنافسية، مما ميكن املؤسسات على اختالف أحجامها و...) األنترنيت 

 .من اقتناء ما يلزمها منها

التوثيق، يف ميدان التكنولوجيات احلديثة وتوفر خمتصني ذوي كفاءات عالية   
  .ا سيوفر على الدولة االرتباط باخلربات األجنبيةمم

يف  ختصصات مماثلة رية يف نطاقات جغرافية متقاربة وإن وجود مكتبات كب         
إضافة إىل ما تعيشه املكتبات على . يفرض التعاون املشترك بينها على مجيع مستوياته

  .االشتراكويات الدولية يف ميدان التعاون واملست
شراكة تدخل فيها  إطار ود بعض املشاريع، سواء يف إطار التعاون املتعاقد أو يفوج        

مشروع مكتبة البحر املتوسط اإلفتراضية : اجلزائر كطرف، نذكر على سبيل املثال
MEBLIB ، الذي تسعى من خالله منظمة اليونسكو إىل ربط كل مكتبات ضفيت

التعليم عن بعد الذي تعترب فتراضية ووكذا مشروع اجلامعة اإل املتوسط يف إطار شبكة،
مع اموعة اإلفتراضية فرنسا  مؤخرا يف إطار الشراكةمعة التكوين املتواصل طرفا فيه وجا
الذي يهدف إىل وضع املكتبات  TEMPUSبلجيكا اقتراحا مع الربملان األوريب مشروع و

املشروع حيز دخل هذا و CONSORSIUMاجلامعية املتواجدة يف وسط البالد يف جممع 
  2005.185التنفيذ يف سنة 

إلجناز تنتظر هناك لكن تبقى مجيعها مشاريع يف طور ابإضافة إىل مشاريع هنا و        
حتديثها لكي تكون مكتبات حديثة متطورة على مجيع املستويات، الدعم للنهوض ا و

لتقنية احلديثة يف إدخال ابقسنطينة باإلضافة إىل هذا حماولة جامعة األمري عبد القادر 
شاء مكتبة رقمية متاحة على شبكة انترانات حملية كمرحلة أولية خلدماا حيث تعززت بإن

بشيء من التفصيل يف الباب  ةالفتي املكتبة هي حمور دراستنا حيث سنستعرض هذه اليتو
  .امليداين
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ل :א

جليل اجلديد من إعطاء صورة واضحة حول هذا ا الفصلارتأينا من خالل هذا       
املكتبات وذلك من خالل حتديد الفوارق الفاصلة بني املكتبة الرقمية واملكتبات األخرى 

وخمتلف املزايا واخلصائص والوظائف والتحول حنو اليت أفرزا البيئة التكنولوجية السائدة 
ورها هذه املكتبة بدءا من املراحل واإلستراجتيات إىل تنظيم اموعات فيها مرورا بد

فظهور هذا . التعليمي وصوال إىل سبل التطوير وعرض أهم التجارب الرائدة يف اال
النوع من املكتبات أدى إىل انبهار العديد من الشرائح االجتماعية ا مبا يف ذلك خمتصي 
املعلومات أنفسهم وعليه بات الناس ينسجون أساطري وأوهاما حول مزايا هذه املؤسسات 

ما جيعلنا نسلط الضوء على املكتبة الرقمية مكان الدراسة من خالل دراسة السحرية وهذا 
  . واقعها ومعرفة دورها يف دعم التكوين والبحث العلمي
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        والتطبيقيوالتطبيقيوالتطبيقيوالتطبيقي    انيانيانيانياإلطار امليداإلطار امليداإلطار امليداإلطار امليد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

ل دس א א

                    



:د

القسم امليداين للبحوث العلمية هو تكملة وتدعيم للخلفية النظرية للبحث، وهذا يعترب      
من خالل ما ميكن التوصل إليه من نتائج ذات قيمة علمية وعملية تعكس وتفسر الواقـع  
املدروس وهذا عن طريق إتباع منهج مالئم للظاهرة واملدروسة، وعن طريق مجع البيانات 

ومن خالل هذا الفصل سوف . األدوات واألساليب املنهجية الدقيقة باعتماد وتبين أنسب
نتطرق إىل إجراءات الدراسة امليدانية املتبعة يف البحث للتعرف على دور املكتبة الرقمية يف 
دعم التكوين والبحث العلمي جبامعة األمري عبد القادر بقسنطينة وهذا انطالقا من البيانات 

ملعتمدة على استمارة اإلستبانة كوسيلة أساسـية جلمـع   املستقاة من الدراسة امليدانية، ا
  .املعلومات

א.1 د א :دود

كل دراسة تتوفر على قسم ميداين البد أن تتوفر بالضرورة على جماالت وحـدود  
معينة ترسم املعامل األساسية هلا، وهذه احلدود تدور يف جمملها بـني احلـدود اجلغرافيـة    

واحلدود الزمنية باعتبارها العناصر األساسية اليت تكفل التحكم  واحلدود البشرية" املكانية"
  :اجليد يف موضوع الدراسة وفيما يلي سنوضح كل منها على حدى

א.1.1 א دود :א

دور املكتبة الرقميـة يف دعـم    :تتضح احلدود اجلغرافية للدراسة من خالل العنوان

املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القـادر   :التكوين والبحث العلمي باجلامعة اجلزائرية

وبالتايل فاال املكاين هو مكتبة جامعة األمري عبد القادر بقسـنطينة  . بقسنطينة منوذجا
  .وبالتحديد املكتبة الرقمية

א.1.2 دود :א

تتجلى احلدود البشرية يف جمموعة الباحثني الذين ستطبق عليهم أدوات البحث داخل 
هذه اموعة مجيع أساتذة جامعة األمري عبد القادر بقسـنطينة يف   لاملكاين، وتشم اال



مجيع الكليات واألقسام والتخصصات ماعدا األساتذة املؤقتني باعتبارهم غـري دائمـني   
باإلضافة إىل مجيع عمال . أستاذ 186باجلامعة  وبلغ عدد األساتذة الذين مشلتهم الدراسة 

  . إطار 15لديهم مؤهل أكادميي وبلغ عددهم  مكتبة اجلامعة الذين

ز.1.3 א دود :א

الوقت الذي استغرقته كل الدراسة بشقيها النظري وامليداين، ومتت احلـدود   وهي تشمل
، وميكن تقسيم هذه املدة إىل عدة مراحـل  2008/ 2007الزمنية هلذه الدراسة خالل الفترة 

  :وهي كالتايل

و  א أي بداية اختمار الفكرة األوىل واستغرقت هـذه  :وعא
 .املرحلة حوايل شهرين

א  د א وع و وא א د واستغرقت هـذه املرحلـة   :א
  :أشهر موزعة كما يلي 08قرابة 

 03واسـتغرق تقريبـا   : حتديد اإلطار النظري واملفاهيمي للدراسة 
 .أشهر

وهذا من خالل الزيارات :  للدراسةحتديد اإلطار التطبيقي وامليداين 
االستكشافية وإعداد استمارة اإلستبانة وجتريبها وحتكيمها واستغرق هـذا  

 .قرابة شهرين

 .توزيع االستمارة وجتميعها وحتليلها ودام هذا شهرين ونصف 

 . يوما 15دامت : كتابة املذكرة وإخراجها بالشكل النهائي 

  



  

     

  

א.2 د :א

هو جمموعة من اإلجراءات املتبعة يف دراسـة الظـاهرة ومشـكلة البحـث      هجاملن      
الستكشاف احلقائق املرتبطة ا واإلجابة على األسئلة اليت أثارا مشكلة الدراسة وكذلك 
األساليب املتبعة ألجل حتقيق الفروض اليت صممت، وهلذا إستخدام املنهج باعتباره الطريقة 

وخيتلف املنهج من دراسـة إىل أخـرى   . ل إىل نتيجة معينةاليت يسلكها الباحث للوصو
  .حسب املشكلة املطروحة واملوضوع حمل الدراسة

ألنـه  ) case study(ومن خالل دراستنا اعتمدنا على كل من منهج دراسة احلالـة      
األنسب ملثل هذه الدراسات باإلضافة إىل املنهج الوصفي املعتمد على التحليل باعتبـاره  

ناهج البحث االجتماعي مالئمة للواقع االجتماعي وخصائصه وهو اخلطـوة حنـو   أكثر م
   . حتقيق الفهم الصحيح هلذا الواقع

املنهج الوصفي املعتمد على التحليـل  . إذن من خالل املنهجني املتبعني يف الدراسة        
  .يف القسم النظري، ومنهج دراسة احلالة يف القسم امليداين

ول  ك من خالل تعريف املكتبة الرقمية، وحتديد مفهومها بدقة لرفع وذل :א
الغموض وااللتباس واخللط الشائع بينها وبني املصطلحات ذات العالقة، ووصف 
تطور هذا اجليل من املكتبات وإبراز خصائصها ودورها يف دعم وترقية التكـوين  

عيـة واملتطلبـات   والبحث العلمي، والتعريف بالرقمنة ودورها يف املكتبات اجلام
الواجب توفريها للتحول إىل هذا  النوع من املكتبات، واستعراض بعض التجارب 

 .العاملية والوطنية يف جمال املكتبات الرقمية



املكتبة الرقميـة  (بتصوير وتشخيص احلالة قيد الدراسة  وذلك :دאא  
باب التحول إليهـا  من ظهورها كفكرة وأس). جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة

ومراحل التحول إليها بالتفصـيل  ) املالية، البشرية املادية(واإلمكانيات املتاحة هلا 
وصوال إىل إبراز دورهـا يف دعـم التكـوين    . واملشاكل والعراقيل اليت تواجهها

  .والبحث العلمي

א.3 د :א

ة امليدانية ولذا فقد كان مـن  جمتمع الدراسة األساس الذي تقوم عليه الدراسيعترب        
الضروري التدقيق يف جمتمع الدراسة، فالتحديد الواضح تمع الدراسة أمر ضروري ألنه 

  .يساعد يف حتديد األسلوب العلمي األمثل لدراسة هذا اتمع

يقوم الباحث بتحديد جمتمع الدراسة تبعا لطبيعة موضوعه موضحا أهدافه من اختيار      
  :قمنا باختيار جمتمعني. ، لتكون الدراسة واضحة املعاملهذا اتمع

ول  يتمثل يف إطارات مكتبة جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة الذين لـديهم   :א
شهادات ومؤهالت جامعية باعتبارهم القائمني على إدارة وإجناز وتسيري املكتبـة  

ـ  ات مـن مصـادرها   الرقمية وبالتايل هم املطالبون أكثر من غريهم جلمع املعلوم
املختلفة واستغالهلا االستغالل األمثل للوصول إىل أفضل احللول والقرارات وقـد  

 . 186إطار 15بلغ عددهم 

بالنسبة تمع الدراسة الثاين يتمثل يف مجيع أساتذة جامعة األمري عبـد   :א 
دراسـة  القادر بقسنطينة مبختلف رتبهم  ماعدا األساتذة املؤقتني الذين استثنتهم ال

                                                 
علـى السـاعة   .  21/03/2008يوم  .مدير مكتبة جامعة األمير عبد القادر بقسنطينة: مقابلة مع السيد 186

10.00. 



 186وبلغ عدد األساتذة الذين مشلتهم الدراسـة   .باعتبارهم  غري دائمني باجلامعة
 :واجلدول التايل يوضح طبيعة اتمع الثاين للدراسة. 187أستاذ

  

  

  

א מ و ط د א د א ذ  :2007/2008دد
.186هو

  إناث  ذكور  العدد  الرتبة

  00  11  11  عليم العايلأستاذ الت

  06  30  36  أستاذ حماضر

  24  37  61  أستاذ مساعد مكلف بالدروس

  24  54  78  أستاذ مساعد

  54  132  186  اموع

ن :)70(جدول رقم  وز ط د א د א ذ ن

س وא   .א

                                                 
تقرير مجلـس إدارة الجامعـة   . 2007/2008والدخول الجامعي 2006/2007حصيلة السنة الجامعية   187

  .قسنطينة .الميةجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلس. )14/02/2008(
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ج  :)11(رقم شكل  طאد د א د א ذ ن

س وא א ن   .وز
  

  

א−1 وמ وא دא :א

  إناث  ذكور  العدد  الرتبة

  00  05  05  أستاذ التعليم العايل

  02  07  09  أستاذ حماضر

  05  10  15  أستاذ مساعد مكلف بالدروس

  13  25  38  أستاذ مساعد

  20  47  67  اموع

د :)80(جدول رقم  א د א א وמ وא دא א ذ ن

س وא א ن وز   .ط
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א :)12(رقم شكل  ج א د وמ وא دא א ذ ن

ط د א د سא وא א ن   .وز

  

  

א−2 وא وא ن د א :ول

  

  إناث  ذكور  العدد  الرتبة

  00  06  06  أستاذ التعليم العايل

  04  23  27  أستاذ حماضر

  19  27  46  أستاذ مساعد مكلف بالدروس

  21  19  40  أستاذ مساعد

  44  75  119  اموع



אن  :)90(رقم جدول  وא وא ن د א ول ذ

س وא א ن وز ط د א د   .א
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א :)13(رقم شكل  ج وאد وא ن د א ول ذ ن

ط د א د א سא وא א ن   .وز

( مارة على اتمع األولتاس 15ومن هذا املنطلق مت حتديد جمتمعي الدراسة، ومت توزيع     
مارة على اتمع الثاين املتمثـل يف  تاس 186، وتوزيع )العمال الذين لديهم مؤهل أكادميي

  .)سنطينةاألمري عبد القادر بق أساتذة جامعة(

وز  ل ن نوא א א   :א

استمارة بالنسبة للمجتمع األول أي نسبة استرجاع  15أنه مت استرجاع  
، وجتدر اإلشارة %  00مبعىن نسبة ضياع تقدر بـ %  100تقدر بـ 

 .إىل انه مل حنذف أي استمارة لكوا غري متناقضة أو ناقصة

ستمارة أي ا 171أما فيما خيص جمتمع الدراسة الثاين فقد مت استرجاع  
 08.07مبعىن نسبة ضياع تقدربـ%  91.93نسبة استرجاع تقدر بـ 

 07، وقد قمنا بعد التحقق من إجابـات املسـتجوبني حبـذف    % 



استمارات نظرا للتناقض الواضح يف إجابات املسـتجوبني واألخـرى   
ناقصة وأخرى فارغة، ورغبة منا يف حتري أقصى درجات املوضـوعية  

من جمموع االستمارات املسترجعة، %  4.09نسبة والدقة العلمية، أي ب
وبذلك تكون نسبة االستمارات الصاحلة لدراسة وحتليل اتمع الثـاين  

 .استمارة بالنسبة للمجتمع الثاين 164أي % .  88.17هي 

عمال مكتبة (استمارة بالنسبة تمع األول 15ليصبح جمموع االستمارات املسترجعة      
استمارة تمـع   164و). القادر بقسنطينة الذين لديهم مؤهل أكادميي جامعة األمري عبد

  ).أساتذة جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة(الدراسة الثاين 

   

    

  

:א.4

إن أهم األساليب اليت ال ميكن جتاوزها يف أي دراسة ذات طابع ميداين هي تلك اليت 
وضع الدراسة يف إطارها الصحيح وتوفري كافة البيانات اليت  يعمل من خالهلا الباحث على

ختدم القسم امليداين بكل موضوعية، وختتلف الدراسات باختالف استيعاا لوسيلة أو أكثر 
 نظرا لطبيعة موضوع الدراسة فقد قمنا بإستخدام كـل مـن  من وسائل مجع البيانات و

وسنحاول فيمـا يلـي   جلمع البيانات، اإلستبانة واملقابلة والوثائق والسجالت كأدوات 
:توضيح كل واحد منها على حدى

א.4.1 :א



استمارة اإلستبانة األداة املناسبة واألساسية لتجميع البيانات، وهي ليست جمرد  عتربت     
أسئلة بقدر ما هي منبه لقضية مدروسة بعناية ومصممة بطريقة تغطي كافـة اـاالت   

، حبيث يتم تصميم هـذه األسـئلة   188األساسية للدراسة وجوانب املوضوع والفرضيات
  .189بشكل فين حبيث تغطي كافة ااالت اخلاصة مبوضوع الدراسة

  :يف دراستنا مت اإلعتماد على  استمارتني

اخلاصة بعمال الذين هلم مؤهل أكادميي مبكتبة جامعـة  ( -01 -استمارة اإلستبانة 
). ة باعتبارهم القائمون على تسيري وإدارة املكتبة الرقميةاألمري عبد القادر بقسنطين

وتدور معظم أسئلة هذه االستمارة حول واقع املكتبة الرقمية واإلمكانيات املتاحة 
 .هلا

). اخلاصة بأساتذة جامعة األمري عبد القادر بقسـنطينة ( -02 -استمارة اإلستبانة  
بة الرقمية يف دعـم التكـوين   وتدور معظم أسئلة هذه االستمارة حول دور املكت

  .والبحث العلمي

وأثناء تصميمنا لالستمارتني حاولنا ترمجة اإلشكالية من خالل فرضـياا األربـع         
حماولة منا لتغطية كافة العناصر النظرية الـيت تنطـوي   . األساسية عن طريق صياغة أسئلة

القسمني النظري وامليداين عليها الدراسة، خاصة أن الدراسة تقوم على أساس الفصل بني 
من أجل حتقيق التكامل بينهما، وقد متت صياغة األسئلة بالشكل املغلق والنصف مفتـوح  
وبشكل أقل األسئلة املفتوحة، ومت التركيز على األسئلة النصف املفتوحة، كون أن هـذا  

يسمح بالدمج بني احملافظة على عنصر الـتحكم يف املوضـوع   ) النصف مفتوح(الشكل 
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تاحة الفرصة للمستجوبني حلرية أكثر يف اإلجابة، وقد مت توزيع بعـض االسـتمارات   وإ
  .بصورة العينية، كما توزيع البعض اآلخر بالنيابة

א.4.1.1 ن :א

قبل الوصول إىل الصياغة النهائية لالستمارتني، وعمال على جعل االستبيان فعـاال        
من جمتمعي الدراسة، قمنا بإعداد منوذج جترييب هلما، ومت توزيع  وصادقا يف جتميع البيانات

جمموعة من النماذج بغرض التعرف على آراء جمتمعي الدراسة والتأكد من عـدم تعقيـد   
صياغة األسئلة، والوضوح التام للمفاهيم اليت تتضمنها االستمارتني، خاصة أن الدراسـة  

تقنية تتجاوز احلدود الضيقة للتخصـص إىل  تطرقت مبفاهيمها إىل جمموعة من العناصر ال
حدود أخرى أوسع تشمل على ختصص اإلعالم اآليل؛ وما ميكن قوله ذا الصدد أنـه مت  

استمارات  05مالحظة أن الكثري من املبحوثني واجهوا صعوبات يف فهم األسئلة؛ مت توزيع 
بقسـنطينة الـذين    عمال مكتبة جامعة األمري عبد القادر(خاصة مبجتمع الدراسة األول 

  :وكانت نتائج هذا التجريب) لديهم مؤهل أكادميي

 .حذف بعض األسئلة نظرا لكوا غري مناسبة 

 .إضافة بعض األسئلة ألمهيتها 

 .تعديل بعض األسئلة وبعض املصطلحات غري املفهومة 

 .دمج بعض األسئلة مع بعضها البعض لتقارا واشتراكها يف اهلدف 

  .ارة اإلستبانةتقليص عدد أسئلة استم 

اخلاصة بأساتذة (أما فيما خيص استمارة اإلستبانة الثانية واملتعلقة مبجتمع الدراسة الثاين     
استمارة وتبني عدم استيعاب جمتمع  20فقد مت توزيع ) جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة

ديد هذا املفهـوم يف  الدراسة لبعض املفاهيم أبرزها املكتبة الرقمية، مما استدع األمر إىل حت



بداية االستمارة، باإلضافة إىل حذف بعض املؤشرات اخلاصة بالبيانات الشخصية اليت ال 
  .  ختدم الدراسة ال من قريب وال بعيد

سـؤاال يف كلتـا    65كما متت مالحظة كثرة عدد األسئلة اليت قدرت أصال حبوايل       
إما بسبب عدم عالقته املباشرة مبوضوع  االستمارتني، مت دمج بعضها وإلغاء البعض اآلخر

الدراسة أو بسبب نقص فعاليتها يف قياس فرضيات الدراسة؛ باإلضـافة إىل مالحظـة أن   
 20و  22املبحوثني واجهوا صعوبات يف اإلجابة عن كل األسئلة، وبذلك مت ختفيضها إىل 

موعة من األسـاتذة  سؤاال يف كل من االستمارتني على التوايل، وذلك باالستعانة بآراء جم
، كل ذلك يف سبيل فك الغموض )05أنظر امللحق رقم (والباحثني املتخصصني يف امليدان 

  . عن األسئلة ودف حتقيق احلد األكرب من املوضوعية العلمية

  

    

  

  

  

  

  

א.4.1.2 ن :א

ية لكل استمارة تبعـا  بعد صياغة اإلستبان يف صورته النهائية، مت حتديد احملاور األساس    
  :لفرضيات الدراسة األربعة واليت ميكن توضيحها بالشكل التايل



א  د(−01−א ل מ ن ذ א ل א

ط د א د ()א מ. ق  )03א

و  ولא א:א א ول دو א

ط د  .א

انقسمت هذه األسـئلة إىل   ،08، 07، 06، 05، 04، 03، 02، 01األسئلة ويتضمن 
، ) 08، 07، 05، 04، 02، 01(ستة أسئلة نصف مغلقـة   ،)03،06(سؤالني مغلقني

ودف أسئلة هذا احملور إىل تأكيد أو نفي الفرضية األوىل ناهيك عن إبـراز  
كتبة الرقمية بالنسبة إلفراد اتمع املدروس، ومدى احلاجة إىل وتبيان مفهوم امل

 .    هذه املكتبة واهلدف من إنشاءها، ومدى إشراكهم واستشارم يف إنشاءها

א  و א:א א و ول אو

ط د א .د

 ،22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 09األسـئلة  ويتضمن 
وستة أسئلة نصف مفتوحـة   )20، 15، 13، 12، 11، 10(منها ستة أسئلة مغلقة 

وحياول هـذا احملـور   . )22، 21(وسؤالني مفتوحني )19، 18، 17، 16، 14، 09(
التحقق من الفرضية الثانية، واليت تدور يف جمملها حول اإلمكانيات املخصصة 

إضافة على التعرف على املعايري املتبعـة  ) الية، البشرية، املاديةامل(هلذه املكتبة 
  .واملشاكل واحللول املقترحة من طرف أفراد اتمع املدروس

   

א  د(−02−א א د א ذ א

מ().ط ق  )04א

و  ولא אدو:א دא א د א

نط و א מ  .د



انقسمت هـذه   ،11، 10، 09، 08، 07، 06، 05، 04، 03، 02، 01األسئلة ويتضمن 
، 04، 02، 01( مفتوحةومثانية أسئلة نصف  )05، 03( إىل سؤالني مغلقني األسئلة

ضية لإلجابة على الفر جاء هذا احملور). 11( وسؤال مفتوح) 10، 09، 08، 07، 06
الثالثة واملتعلقة بدور املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة يف دعم 

ودور الوسـائل  . ن، وهذا انطالقا من معرف مستوى التكوين باجلامعةالتكوي
    . يف التكوين بصفة عامة واملكتبة الرقمية بصفة خاصة) التكوينية(التعليمية 

א  و א:א א ددو א د א

אط א מ  .د

، )01(منها سؤال مغلـق   ،19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12األسئلة  ويتضمن 
، وأخـريا سـؤال   )19، 18، 17، 16، 15، 14، 13(وسبعة أسئلة نصف مفتوحة 

عب ، دارت معظم أسئلة هذا احملور حول البحث العلمي وكيف تل)20(مفتوح 
املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر الدور يف دعمه وهذا من اجل تأكيـد  

  .الفرضية الرابعة أو نفيها

  

  

  

  

:א.4.2

التفاعل اللفظي بني الباحث واملبحوث لتحقيق هدف ما، وألا " املقابلة ذلكتعترب       
اردة على تلك األسئلة إىل إجابة ألسئلة معينة فهي تسمح للمبحوث بتخطي اإلجابات 



وهي بذلك من األدوات الرئيسية يف مجع البيانات ويف دراسة 190"احلرية الكاملة يف اإلجابة
اجلماعات واألفراد، وهي أيضا مسألة فنية ترقى إىل مستوى أكثر من االقتراب من جمموعة 

وث ويكـون  من األفراد فهي تقوم على حوار أو حديث لفظي مباشر بني الباحث واملبح
، وقد اعتمدنا على هذه األداة يف 191مزودا بإجراءات ودليال لعمل مبدئي إلجراء املقابلة

  .عملية جتميع البيانات امليدانية اخلاصة بالدراسة

وא.4.3 ق و :א

الوثائق من أدوات مجع البيانات يف البحوث والدراسات العلمية، وقـد متكنـا مـن     تعد
ثائق اخلاصة باملكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسـنطينة،  احلصول على بعض الو

وجامعـة   GIGA MEDIAواملتمثلة يف عقد اإلتفاق بني مورد النظام الرقمي مؤسسـة  
األمري عبد القادر بقسنطينة وهذا من خالل استقاء بعض البيانات املتعلقة باإلمكانيـات  

  . الرقميةواملوارد املالية واملادية هلذه املكتبة 

ل :א

من خالل هذا الفصل حاولنا وضع النقاط على احلروف وإعطاء صورة واضحة واليت    
املكتبة الرقميـة  (أن تزيل الغموض وتكشف املستور عن الظاهرة حمل الدراسة  من شأا

دور املكتبة الرقميـة يف  (من جهة وموضوع الدراسة  )جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة
وهذا من خالل إتباعنا األساليب املنهجية . من جهة أخرى) دعم التكوين والبحث العلمي

املتبعة يف إعداد البحوث العلمية يف ختصص علم املكتبات واملعلومات واملناسبة ملوضـوع  
الدراسة وهذا للوصول إىل نتائج علمية تعكس الواقع املدروس واليت سنحاول توضـيحها  

  .يف الفصل املوايل
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ل אא

                        

        



:د

ـ   بالواليـات   ةتعد املكتبات الرقمية اليت تتبناها العديد من املكتبات اجلامعية والعام
املتحدة األمريكية وغريها من الدول املتقدمة منوذجا حيا للتعامل مع البيئـة اإللكترونيـة   

يزخر بالعديد مـن األحبـاث    الذيكري العاملي للمعلومات، وعلى الرغم من اإلنتاج الف
والدراسات واملقابالت اليت تغطي موضوع املكتبة الرقمية بصفة عامة والتجارب القائمـة  
يف هذا اخلصوص بصفة خاصة، جند تغطية اإلنتاج الفكري العريب هلذا املوضوع ما زالت 

ال إىل نـدرة جتـارب   حمدودة، وميكن إرجاع سبب قلة الدراسات واألحباث يف هذا ا
املكتبات الرقمية اليت تتبناها املكتبات مبختلف الوطن العريب باستثناء بعض التجارب ومن 
بينها موضوع الدراسة واليت سنتطرق إليها بوجه خاص بإعتبارها أول جتربـة فتيـة يف   

 األمري عبـد القـادر   ةفيا ترى كيف نشأة وتطورت فكرة املكتبة الرقمية جبامع. اجلزائر
بقسنطينة؟ وما هي دوافع إنشاءها؟ وما هي اإلمكانيات املتاحة هلذه املكتبة؟ ومـا هـي   

  .مراحل التحول إليها؟

ط .1 د א د א :א

إن فكرة إنشاء اجلامعة موازية ملشروع بناء مسجد األمري عبد القادر الذي يعد إىل       
الفن املعماري اإلسالمي وقد أسهم يف إجنازها عدد كبري من جانب اجلامعة آية من آيات 

  .املعماريني املسلمني املختصني يف العمارة اإلسالمية من ذوي الكفاءات العالية

وتعد جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع       
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل وختضع لوصاية

  :وقد أنشئت اجلامعة مبوجب

املتضمن إنشاء جامعة األمري عبد القادر  1984أوت  04املؤرخ يف  84/182املرسوم  
 .للعلوم اإلسالمية



املكمل لإلجراءات املتعلقة بتنظيم  1986أوت  05املؤرخ يف  86/177املرسوم رقم  
 .در للعلوم اإلسالميةوتسيري جامعة األمري عبد القا

احملدد للتنظيم اإلداري جلامعة  1987ماي  28القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف  
 .األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية

املعدل للمرسوم رقم  1998ديسمرب  02املؤرخ يف  98/388املرسوم التنفيذي رقم   
لقة بتنظيم وتسيري جامعة املكمل لإلجراءات املتع 1986أوت  05املؤرخ يف  86/177

 .األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية

مؤسس الدولـة اجلزائريـة   ) 1883 – 1807(وقد مسيت اجلامعة باسم األمري عبد القادر 
  :193ودف جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية إىل 192احلديثة 

 .تكوين الطلبة تكوينا علميا يتماشى مع متطلبا العصر 

يف تطوير وتنمية الروح العلمية ونشر املعارف والدراسات واألحبـاث   اإلسهام 
 .اإلسالمية

 .العناية بالتراث اإلسالمي يف اجلزائر وخارجها 

تكوين إطارات للجامعات واملعاهد اجلزائرية املختلفة السيما املتخصصـة يف   
العلوم اإلسالمية، وكذا للمؤسسات التربوية لعدد من الوزارات منـها علـى   

التربية الوطنية والشؤون الدينية واألوقـاف واالتصـال والثقافـة    : خلصوصا
  .اخل...والعدل

  :وما جتدر اإلشارة إليه أن اجلامعة تتوفر على هياكل بيداغوجية مهمة تتمثل يف

 .مقعدا 650قاعة احملاضرات الكربى تتسع لـ  
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 .مقعدا)  700 =350+200+150( مدرجات  3 

 .مقعدا 50حدة لـ قاعات دراسية تسع الوا 12 

 .مقعدا 30قاعات دراسية تسع الواحدة لـ  06 

 14قاعـات و  04تتوفر على ) املنصورة(ملحقة اجلامعة بساقية سيدي يوسف 
 .مكتبا

واليت خصصت لطلبـة السـنة األوىل   ) جنان الزيتون(ملحقة اجلامعة مبنطقة  
LMD. 

  :194وتضم جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة كليتان مها

א  وא وא ن د א  :تضم مخسة أقسام هي :ول

 .قسم الكتاب والسنة 

 .قسم العقيدة ومقارنة األديان 

 .قسم الدعوة واإلعالم واالتصال 

 .قسم الشريعة والقانون 

 .قسم الفقه وأصوله 

א  وמ وא دא  :أقسام هي 03وتضم  :א

مي،شعبة تاريخ اجلزائر، شـعبة  شعبة التاريخ اإلسال(قسم التاريخ 
 ).اآلثار والفنون اإلسالمية

شعبة اللغة العربية والدراسات القرآنيـة، شـعبة   (قسم اللغة العربية 
 ).اللغات الشرقية،شعبة الترمجة
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شعبة االقتصاد اإلسالمي، شـعبة اإلدارة  (قسم االقتصاد واإلدارة  
  ).العامة والتنظيم، شعبة إدارة األعمال

ص هيئة التدريس باجلامعة فهي تتكون من أساتذة أكفاء من خمتلف الدرجات أما فيما خي
وجتدر اإلشـارة إىل  . أستاذا دائما، وأساتذة مشاركني ومؤقتني 186العلمية ويبلغ عددهم 

  :أن اجلامعة تضم أربعة خمابر رئيسية هي

 .خمرب العقيدة ومقارنة األديان 

 .خمرب الدراسات الدعوية واالتصالية 

 .الدراسات األدبية واإلنسانيةخمرب  

  . خمرب الدراسات الشرعية 

ط .2 د א د א  :א

مل تكن بناية املكتبة جاهزة مما اضطر  1984ابتداًء من تاريخ تدشني اجلامعة يف سبتمرب 
معة وحولتـه إىل  اإلدارة آنذاك إىل االستعانة بقاعة كبرية من قاعات الطابق السفلي للجا

مت التدشـني   1993ويف سبتمرب سنة سنوات،  )09(استعماهلا حوايل تسع  مكتبة مؤقتة دام
 باسم الـدكتور  األمري عبد القادر بقسنطينة جامعةمسيت مكتبة  "الرمسي ملكتبة اجلامعة و

ـ   1991 /1989 رمحة اهللا عليه الذي توىل رئاسة اجلامعة بابني أمحد عروة  يرادعرفانـا وتق
، وتتوفر املكتبة على فروع ومصاحل وأقسام ميكن التعرض هلا فيما 195"العلميةإلسهاماته 

  :يلي

ز  א  :א
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دف املكتبة املركزية إىل توفري وتقدمي أهم اخلدمات املكتبية ملختلف قراءها من هيئة 
إىل  التدريس، طلبة وباحثني يف مجيع االختصاصات املتوفرة باجلامعـة، وباإلضـافة  

املسامهة يف تطوير البحث العلمي وخاصة يف العلوم اإلسالمية وذلك باإلعتماد علـى  
أساليب وتقنيات جديدة لإلطار املكتيب يف إغناء وتطوير وحتديث املـوارد املكتبيـة   
وكذلك العمل على تزويدهم مبهارات البحث عن املعلومات، والعمل علـى تطـوير   

أكثر فعالية بإستخدام وسائل التكنولوجيـا احلديثـة،    نظام معلومات املكتبة مبا جيعله
ألف نسخة، حيتوي علـى   100وتتوفر املكتبة على خمزن حلفظ الكتب سعته تزيد عن 

خمتلف الشروط الضرورية من وية وإضاءة طبيعية واصطناعية كذلك على قـاعتني  
زخرفتها ونقشها مكان وتتميز ب 800للمطالعة الداخلية للطلبة والطالبات تتسع حلوايل 

  . املعماري اإلسالمي

  

א   :מ

التسيري العلمي ملختلف وظائف ومصاحل املكتبة مع التخطيط للدراسات يتوىل  :مدير املكتبة
املستقبلية ويشرف عليه مدير مكلف بتسيري املكتبة اجلامعية ذو مستوى دراسات عليا يف 

  . اللغة العربية
هام اإلدارية اخلاصة بتسيري خمتلف مصاحل املكتبة، باإلضـافة إىل  يتوىل امل  :القسم اإلداري

 متصـرف إداري  هبتسـيري ويقوم  تنظيم شؤون العمال اإلدارية واملستفيدين من املكتبة،
 .ليسانس إدارة

  :يوتشمل أربعة مصاحل وه :األقسام العلمية والفنية
، مصـلحة التوجيـه إذ   يفمصلحة البحث البيبليوغرا مصلحة االقتناء، مصلحة املعاجلة، 

وأقراص تشترك مع بعضها يف معاجلة األوعية الفكرية من كتب ودوريات ورسائل جامعية 
ميـدان علـم   باالعتماد على التقانني الدولية يف مضغوطة وأشرطة مسعية بصرية وغريها، 



ـ املكتبات واملعلومات باإلضافة إىل تقدمي خدمات نوعية لرواد املكتبة  ى وكذا اإلجابة عل
  .اخل...وتساؤالت رواد املكتبة  استفسارات

   :قسم اإلعالم اآليل 
متاشيا مع التطورات التكنولوجية احلديثة ارتأت مكتبة جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة 

مهزة الوصل بني كل أقسام ومصاحل املكتبة فهو أداة  الذي يعدوإلنشاء قسم اإلعالم اآليل 
، وهذا نظرا احمللية اليت توفر برامج املعاجلة والتسيري واإلعارة الربط بينها من خالل الشبكة

للدور الذي يلعبه يف عملية اإلشراف على تسيري النظم اآللية يف املكتبة وتطويرها وحتديثها 
 باإلضافة إىل ربط املكتبة بقواعد املعلومات يف إطار شبكة االنترنيت وفق معطيات العصر 

  . ج إىل خمتلف بنوك وقواعد املعلومات العامليةاليت يتم من خالهلا الولو

ز  א א  :وع

من أجل تلبية احتياجات املستفيدين من خمتلف  1993هذا القسم عام  أنشأ :قسم الدوريات
الدوريات املتخصصة والشاملة، كما يتضمن الرسائل اجلامعية، النشرات، التقارير، األدلة، 

  .البحوث وامللتقيات

الذي يلعبه األستاذ يف عملية التكوين والبحث العلمي  إميانا بالدور :ة األساتذةمكتب
خصصت مكتبة لألساتذة من أزخر أقسام املكتبة املركزية لكوا تضم زبدة ما مجعه 

   .مشايخ وعلماء أفنوا أعمارهم يف خدمة العلم واملعرفة
مية أال وهو املخطوط حيث هذا القسم أبرز نواتج احلضارة اإلساليضم  :قسم املخطوطات

لقي عناية فائقة على الصعيدين املادي والفكري مما أسهم يف تسجيل الذاكرة اإلنسانية 
  .وختزين جتارا وخرباا ومعارفها للباحثني واملؤرخني

يف احلصول على  وفر هذا القسم ملساعدة الطلبة والباحثني :قسم املراجع ومقارنة األديان
ل جمموعة من املراجع حبيث ميتد منط هذه اخلدمة من اإلجابة على املعلومات من خال

سؤال بسيط ويتعداه ليشمل تزويد القارئ باملعلومات اليت تتطلب حبثا بيبليوغرافيا ويشمل 
   .هذا القسم القواميس واملوسوعات وكتب املراجع والكتب النادرة يف جمال مقارنة األديان



أستحدث مؤخرا ليليب احتياجات املكفوفني عن فضاء وهو عبارة  :قسم خاص باملكفوفني
من املعرفة كباقي فئات املستفيدين من خدمات املكتبة ويضم هذا القسم جمموعة من 

  . الكتب والدوريات خبط الربايل
ملكتبة جامعة األمري عبد القادر باعتباره يعمل  يعد هذا القسم مكتسبا آخر :قسم االنترنت

ستفيدين فيما يتعلق باإلستشهادات البيبليوغرافية للوثائق على تلبية احتياجات امل
اإللكترونية املتاحة عرب شبكة االنترنت حيث أن هلذه الوثائق خصائص تنفرد ا واليت 
أفرزا التكنولوجيا احلديثة املستخدمة يف إنتاجها، ويتردد هذا القسم طلبة الدراسات العليا 

     .واألساتذة
وهي مكتبة مت إجنازها مؤخرا متاشيا مع التطورات التكنولوجية املتالحقة  :ةاملكتبة اإللكتروني

املكتبات، ويف ميدان تطور األوعية الفكرية من شكها الورقي إىل شكلها  يف ميدان
اإللكتروين املتمثل أساسا يف قراءة األقراص املضغوطة ويشمل هذا القسم على جمموعة من 

جات املستفيدين من جامعة األمري عبد القادر لطاليب احلواسيب وضعت أساسا لتلبية حا
املعلومات من هذا النوع، إضافة إىل رصيد معترب من األقراص املضغوطة يف شىت املعارف 

   .والعلوم
على املستوى الوطين تسمح باحملافظة على األوعية  ول مكتبة رقميةتعترب أ :املكتبة الرقمية

اإلسالمية وكذلك املخطوطات اليت تزخر ا مكتبة  النادرة من أمهات الكتب يف العلوم
جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة وتتيح للمستعمل فرصة إستغالل رصيد املكتبة الرقمي 

وإلعطاء صورة كاملة عن أرصدة األقسام السالفة  .واالنترنت عن طريق شبكة األنترانات
  ).01 أنظر امللحق رقم(الذكر

א .3 طא د א د :א

د .1.3 א د א א א طو و

:ط



فترة ليست بالقصرية تنبهت مكتبة جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة إىل ما  فمنذ
 ميكن أن حتققه من مكاسب وإجنازات إذا ما سارعت خبطى ثابتة إىل مالحقة تطورات

عصر املعلومات مبقوماته، إذ قامت بأمتتة عملياا الفنية يف فترة مبكرة وأدخلت النظم 
فكانت بذلك من  1992اآللية وطبقتها يف تقدمي خدماا تمع املستفيدين منذ سنة 
قامت املكتبة بتشغيل  1995املكتبات الرائدة يف هذا اال وبعد ثالثة سنوات أي يف سنة 

ة اخلاصة ا، وبعد هذه الفترة اليت عاشتها املكتبة وبعدما دخل العامل بأسره الشبكة احمللي
 ةمرحلة متطورة ضمن آفاق عصر املعلومات ودف اإلستفادة الفعالة من التقنيات املتاح

يف جمال نظم وتقنية املعلومات واالتصاالت سعت املكتبة إىل مواكبة مجيع هذه املتغريات 
ة التكنولوجيا املعلوماتية واستثمارها، وخاصة بعدما ثبت جناعة هذه العصرية يف عامل صناع

النظم املتطورة يف إقرار وإرساء جمتمع املعلومات، حيث أصبحت املعلومات فيه تشكل 
إحدى الركائز األساسية والضرورية وأهم عناصر نشاط اإلنسان واتمع وااالت 

  .اخلدمية واإلنتاجية

معة األمري عبد القادر بقسنطينة تندرج حتت هذا اإلطار العام، واملكتبة الرقمية جلا
وحماولة جادة تسعى إىل استثمار كافة اإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة لديها وتسخريها 
يف خدمة اتمع ومتطلبات العصر يف وقت أصبحت متثل البيئة اإللكترونية للمعلومات 

االنترنت  حمور اهتمام العاملني يف جمال املكتبات  واليت ازدادت كما وكيفا بوجود شبكة
  . واملعلومات يف حماولة للسيطرة عليها وتنظيمها لالستفادة منها بأعلى كفاءة ممكنة

تلقت  2002وتزامنا مع بدأ التفكري يف املكتبة الرقمية ودراسة جدواها يف بداية سنة 
زائر العاصمة وله من ومقره اجل GIGA-MEDIAاجلامعة عرض خدمات من مورد خاص 

اإلمكانيات واملؤهالت ما ميكنه وضع هذه املكتبة الرقمية حيز التطبيق، وله عدة جتارب 
رائدة يف التخزين الرقمي من خالل تعامالته مع أكرب املؤسسات الوطنية اخلدمية منها 



أنظر (  196...).شركة سوناطراك، البلديات، شركات البناء، الري (اإلقتصادية     
  )02رقممللحق ا

وقد مت عقد عدة جلسات استشارية وعملية لدراسة هذه املكتبة الرقمية وآفاق 
تطويرها، وتبني أن هذا املورد ذو خربة معتربة يف جمال الرقمنة وتسيري الوثائق اإللكترونية 

)G.E.D ( ا وكان بعيدا عن ميدان املكتبات وخمتلف االرتباطات املوضوعية املتصلة
اليت متيزها، وأا جتربته األوىل يف هذا اال وبعد مشاورات ودراسات قام ا واخلصائص 

طاقم املكتبة اجلامعية مع مسؤويل اجلامعة توجت بتشكيل جلنة علمية تتكون من إطارات 
لدراسة املكتبة الرقمية وإمكانية استغالل ) مكتبيني وخمتصني يف اإلعالم اآليل( املكتبة 

الوطين  للخدمات الرقمية والتعاون معه ومتابعة املكتبة الرقمية إىل غاية خربات هذا املورد 
إجنازها، وقد مت اإلتفاق مع املورد اخلاص لوضع تشغيل آيل متكامل للمكتبة ضمن منظومة 

  .رقمية متطورة
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د: )14(شكل رقم و وא ن وذج وאن(MEDIA-GIGAن א

..)وא

منوذج جترييب أويل وفق تصوره اخلاص  GIGA-MEDIAد اخلاص املورهذا وقدم 
ملنظومة تسري الوثائق اإللكترونية ودون استشارة اللجنة القائمة على دراسة املكتبة الرقمية 
ومتطلباا الفنية، وجاء النظام ال يليب بطبيعة احلال الحتياجات ومواصفات املكتبة كنتيجة 

هذه املكتبة الرقمية بكاملها ومن خمتلف جوانبها التقنية إلنعدام دفتر الشروط الذي يضبط 
  .والعلمية

تلقت هذه اللجنة صعوبات فنية يف التعامل مع املورد اخلاص وذلك يرجع لصعوبة 
  .املكتبة الرقمية واخلربة احملدودة للقائمني عليها إن من جانب مورد النظام أو املكتبيني



الية، فنية، تقنية، قانونية، ولغوية غري أن فقد واجهتهم حتديات عديدة ومتنوعة، م
هذا مل حيط من عزميتهم وإرادم وحتمل مسؤوليام واملبادة يف إنشاء أول مكتبة رقمية يف 
اجلزائر يف العلوم اإلسالمية كنواة أوىل مث توسيع جمال تغطيتها املوضوعية لتشمل باقي 

إلنتقال هلذا اتمع وألجل ردم التخصصات، مدركني مدى اجلهد الواجب بذله لتحقيق ا
  .الفجوة الرقمية ولو جبزء هذه اهلوة

وبدأ جتريب النظام على جمموع الكتب كمرحلة أوىل على أن يتم إستغالهلا حمليا من 
مث اإلنتقال إىل باقي األوعية الفكرية لرصيد   INTRANETخالل الشبكة احمللية للجامعة 
  .تقمية وإتاحة رصيدها عرب شبكة اإلنترناملكتبة انتهاء بإجناز املكتبة الر

د.2.3 א د א א א دوא

:ط

إضافة إىل اخلدمات اليت تتمتع ا مكتبة جامعة األمري عبد القادر بقسـنطينة والـيت    
، ومـن  ميكن إعتبارها مكتبة منوذجية من حيث تطبيقها لتكنولوجيا املعلومات من جهـة 

جهة انطالقها يف جتسيد املكتبة البالغة األمهية واملتمثل يف إنشاء املكتبة الرقمية وهذا خلدمة 
. أكرب تمع مستفيديها من الطلبة والباحثني يف شىت العلوم والذي يتزايد شـيئا فشـيئا  

يمـا  وكحوصلة ميكن أن نربز الدوافع األساسية الكامنة وراء إنشاء هذه املكتبة الرقمية ف
  :يلي

احلفاظ على األوعية والنسخ النادرة من مصادر ومراجع وكتب وخمطوطات  
 .خاصة اليت يكثر عليها الطلب

 .ربح الوقت وتوفري اجلهد على العاملني يف جمال اإلعارة 

مواكبة التطور التكنولوجي واستغالل التكنولوجيا احلديثة يف نشـر العلـم    
 .واملعرفة



املعلومات يف مصادرها املختلفة دون احلاجة إىل  إمكانية الوصول السريع إىل 
 .تنقل الباحث من مكانه

حل مشكلة احليز املكاين لطاملا عانت منه املكتبة خاصة مـع زيـادة ومنـو     
 .عنوان جديد1398كتاب و 30524رصيدها الوثائقي والذي بلغ 

  

 .التكلفة املتزايدة لشراء وحفظ املقتنيات وصيانتها 

  :  أنه يتم جتسيد هذه املكتبة الرقمية على ثالث مراحل أساسيةوجتدر اإلشارة إىل

الرقمية على املستوى احمللي أي داخل اجلامعة وذلك من خـالل   ةبدأ املكتب 
 ).خمابر البحث+ مكتبة جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة (شبكة حملية 

ار النظام وطين يف إط(املرحلة الثانية على مستوى قطاع التعليم العايل باجلزائر  
 ).للمعلومات

املرحلة الثالثة واألخرية وتتمثل اإلتاحة واالستعمال للجميع عن طريق شبكة  
  ).مستقبال(اإلنترنت 
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א.3.3 א دא א د א

:ط

إىل مصلحة املكتبة الرقمية باملكتبة اجلامعية جلامعة األمري  من خالل الزيارات امليدانية
  :عبد القادر بقسنطينة مت جتميع املعلومات التالية

دא.1 .3 .3  وא ز :א

وא.3.3.1.1 א :ز

حواسيب تتمتع بإمكانيات متطورة وحديثة من حيث  زةيوجد باملكتبة الرقمية أجه
  :السرعة العالية والسعة التخزينية واجلدول التايل يوضح ذلك

  حاسوب 20  عدد أجهزة الحواسيب

  

  نوع األجهزة

Serveur   من نوعCOMPAC  

  SIENMS: حاسوب من نوع 11

 DELL: حواسيب من نوع  8

  RAM(  256(حجم الذاكرة العشوائية 

  



  processor(  MHZ 2.8(المعالج سرعة 

 Pentium ( R) 4  نوع المعالج

  GB 40  حجم القرص الصلب

  FLOPPY DISC 3.5 à CD ROM  نوع السواقات

א:)10(رقم جدول א د وא א وא א ز 197 .ن

لطلبة  االسترجاعحواسب خاصة بالبحث و 6جهزة خمصصة حبيث هذه األو
االسترجاع لطلبة حواسيب خاصة بالبحث و 6املكان والباحثني يف عني اسات العليا والدر

حواسيب  5و. بقاعة املطالعة ذكور 3بقاعة املطالعة اخلاصة بالطالبات و 3التدرج حيث 
ة تعمل على املنظومة املكتبية حيث احلاسوب األول خمصص للفهرسة و الثاين لعملية الرقمن

امس لعملية أو مرحلة اخلبع للمراقبة واحلاسوب الرامللفات ووالثالث لعملية ضغط ا
حاسوبني  ناهيك عن .هذا باإلضافة إىل احلاسوب املركزي أو اخلادم و. التكشيف

   .متواجدين مبكتبة الشيوخ

:א.3.3.1.2

 Local Area Networkيوجد مبصلحة املكتبة الرقمية شبكة لالتصاالت الداخلية       

– LAN  ط لالتصال بشبكة  ببعضها البعض، كما يوجد حاليا ختربط أجهزة املوظفني
  .Serveurإلنترنيت مربوط باحلاسوب املركزيا

دא.3.3.1.3 و :ز

  :باإلضافة إىل املعدات واألجهزة  السابقة يوجد باملكتبة الرقمية األجهزة التالية   
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ويسمح بتصوير أحجام  MINOLTAمن نوع ) Scanner(جهاز ماسح ضوئي  
سود كما هو موضح يف الشكل األات متعددة باأللوان أو باألبيض وبنوعيخمتلفة و

 : التايل

  
א: )16(شكل رقم دמ א و א א ز ن

د א د .طא

حيث تبلغ  PIOWWEERنوع  من): JUKE-BOX(حامل أو ناحب األقراص  
 : لنسج كما يوضحه الشكل التايل 1+ للقراءة  4رؤوس  5ب  CD-R 100سعته 



 
אص: )17(شكل رقم א ل ز دמ)BOX-JUKE(ن א

א

د א د .طא

  :باإلضافة إىل

 ).MODEMS(بطاقات اإلتصال اهلاتفي  

 ).EPSON(مرتبطة باخلادم من نوع عة طاب 

 .خط هاتف خارجي 



أو جهاز ) Copy Papers(على أي آالت تصوير  اإلشارة إىل أن املكتبة ال حتتوي جتدرو
  .فاكس أو أجهزة إطفاء أو أمن ووقاية

א.3.3.2 وאد :א

اإلعالم اآليل هم إطارات املكتبة الرقمية سواء اختصاص علم املكتبات واملعلومات أو     
تتألف فرقة العمل من أعوان تقنيني . واملسؤولني عن تسيري املكتبة ومتطلباا وخدماا

ميلكون خربات كافية يف إستخدام نظام الرقمنة من تصوير الوثائق إىل املعاجلة، فاملراقبة ثن 
ع، التخزين، حيث مت تدريبهم يف مواقع العمل أين اكتسبوا خربات ومعارف بصورة أسر

وللتحكم أكثر يف تسيري النظم، أما نوعية التدريب فيشمل حماضرات نظرية، وتدريبات 
وميكن التعرف على طاقم املكتبة الرقمية من خالل اجلدول . عملية على األجهزة واملعدات

  :  التايل
  

  الصفة الوظيفية

  

  المؤهل

  

  سنوات الخبرة

عدد الدورات 

  التدريبية

  

  مسؤول المكتبة الرقمية

  

  مهندس دولة في اإلعالم اآللي

  

  سنوات07

  

02  

  

  ملحقة أبحاث بالمكتبة الرقمية

  

  ليسانس في علم المكتبات والمعلومات

  

  سنوات04

  

01  

  01  /  مستوى ثانوي  أعوان تقنيين 05

دن:)11(رقم جدول א א א א وאد א

ط د א

ملوظفي املكتبة دورا مهما يف عملية الرقمنة مما استلزم من خالل اجلدول أن  ظحاملال
دراسة مستوى التعليم األكادميي، باإلضافة إىل نوعية التخصص ومدة اخلربة يف جمال 

خصصني أحدمها يف املكتبة الرقمية متبمن بني املؤهالت اليت حيملها العاملني الرقمنة ف
سنوات يف حتليل النظم  7املكتبة الرقمية له خربة ل عن سري هو املسؤواإلعالم اآليل و



علم الثانية متخصصة يف والربامج والشبكات الداخلية األنترانات وشبكة االنترنت  و
إدخال الكلمات و التكشيفاملكتبات واملعلومات ويقتصر دورها يف مرحلة الفهرسة و

وعية الفكرية بالطرق اآللية، أما عن سنوات يف معاجلة األ 04وهلا خربة تزيد عن  املفتاحية
األعوان التقنيني هم من ذوي املستوى الثانوي، وهم يقومون بتصوير الوثائق ومعاجلتها مث 

مات املعلوالتقين يف جمال تقنية املكتبات ومن حيث التأهل  واملالحظ. املراقبة والتخزين
هذا ما يساهم بشكل كبري يف احلديثة أن العمال قاموا بدورات تدريبية لتحسني أدائهم و

نوعية واملالحظ كذلك أن عدد العمال باملكتبة الرقمية بعيد عن املعايري  اتقدمي خدما
  198.الدولية يف جمال الرقمنة داخل املكتبة اجلامعية مقارنة حبجم الرصيد

زא.3.3.3 :א

ة، وذلك من خالل شراء يف هذا اجلزء من الدراسة تقدير تكلفة املكتبة الرقمي نورد    
املعدات اإللكترونية الالزمة للقيام بعملية الرقمنة، مث برنامج التخزين الرقمي الذي يتكون 
من عدة نظم فرعية هي الفهرسة، الرقمنة، التكشيف وأخريا البحث واالسترجاع، وميكن 

ل يف تكاليف األول يتمث. تقسيم نظام التكلفة اخلاص باملكتبة الرقمية إىل قسمني أساسيني
باإلضافة إىل املصاريف العامة واليت تتعلق بـ ) األجور والعالوات(ونفقات العاملني 

ناهيك عن خدمات تطوير وحتديث األجهزة ) الكهرباء، اخلطوط اهلاتفية، اخلدمات العامة(
أما القسم الثاين . واملعدات فهذا القسم من التكاليف مدرج حتت امليزانية السنوية للجامعة

من التكاليف واملتعلق بتكاليف األجهزة واملعدات الرقمية وميكن عرض هذه التكاليف من 
  :خالل اجلدول التايل

  التكلفة  األجهزة والربامج

  دج  SCANNER  2435000.00املاسح الضوئي  
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  .9:30عة السا



  دج  JUKE BOX  1258500.00املزود جبهاز  SERVEURاخلادم  

  دج  250000.00  برنامج التخزين الرقمي 

دج  4043500.00  موعا  

دن:)12(رقم جدول א א א وא ز א زא

ط د .א

من خالل اجلدول أعاله قدرت تكلفة األجهزة والربجميات املستخدمة يف املكتبة الرقمية 
 SCANNERلضوئي دج يتمثل هذا املبلغ يف تكلفة أجهزة املاسح ا 4043500.00بـ 

من هذا املنطلق ال ميكن . وكذلك برنامج التخزين الرقمي SERVEURواخلادم املوزع 
إجراء تقييم كفاءة التكلفة دون دراية مسبقة بأداء وتكلفة النظام، ألن ذلك جيعلنا نقف 
على مدى إمكانية تطوير اإلجراء بتكلفة مقبولة وأن هناك إمكانية ختفيض يف التكلفة دون 

لذا فإدخال األنظمة الرقمية إىل املكتبات اجلامعية . ث تأثري يذكر على كفاءة األداءحدو
حاليا ال حيتاج إىل كثري من املوارد املالية أو التجهيزات كما أن األمر يف السنوات القليلة 
أصبحت األجهزة والربجميات وخمتلف التكنولوجيات احلديثة يف متناول املؤسسات 

ألفراد وهذا ميكن إرجاعه على كثرة إنتاجها وتوزيعها واخنفاض أسعارها التوثيقية وحىت ا
  .بشكل رهيب واشتداد املنافسة بني الشركات املنتجة هلا

د.3.4 א د א א א ول א ل א

:ط

ة يتم عـرب أربـع   إن التحول إىل املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطين  
  مراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

  :أساسية سندرجها كاأليت

א.3.4.1 :א



بداية هذه املرحلة مت تشكيل جلنة علمية من إطارات املكتبة تتوىل حتديد يف 
اموعات الواجب رقمنتها أو اموعات اليت ستشكل رصيد املكتبة الرقمية، حبيث تكون 

كتبة األصلية وخصائصها املادية وتقوم باالنتقاء، أخذة هذه اللجنة مطلعة مبجموعات امل
  . بعني االعتبار احتياجات املستفيدين وطلبام

ط.3.4.2 א :א

يتم إرسال هذه اموعات إىل مصلحة املكتبة الرقمية أين تطبق  قاءتبعد عملية االن  
يف شبكة حملية باملكتبة على فنية وتقنية ضمن سلسلة منتظمة  تعليها إجراءات وعمليا

  :النحو املوضح يف املخطط التايل

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

catalogage.exe

numerisation.exe

traitement.exe compression.exe

verification.exe

administration.exe

mots_cles.exe

1 

2 

3 4 

5 

6 

  الوثائق الورقية

Serveur 

  ملفات مشوهة

  ملفات سليمة
indexation.exe

J.Box 



 

 

  
אطط: )18(شكل رقم و א א א א אن

ط د א د   .1א

  

  

  
  
  

  

  

                                                         

  

  

Poste 1 Poste 2 
 

Poste 6 
 

  الوثائق الورقية

 تصوير الوثائق

Poste 6 
 

 



                         

  

  

  

                         

  

  

  
  

  

א : )19(شكل رقم و א א א א ن אאطط

ط د א   .2د

  :وفيما يلي عرض موجز ملختلف هذه العمليات

ق.3.4.2.1 و :Catalogageא

Poste 3 
 

Poste 4 
 

Poste 5 
 

Poste 7 
 

Serveur 
 

  الملفات السليمة

  الملفات المستبعدة

JUKE-BOX 

  المراقبة  ضغط الملفات  معالجة الصور

  لتكشيفا
  

 



وهي أول مرحلة جيب أن متر عليها اموعات األصلية قبل رقمنتها، فهي مرحلة   
ضرورية وواجبة قبل أي إجراء آخر يطبق عليها، الستحالة البيانات املدخلة يف نظام 

مي الذي التشغيل املطبق يف املكتبة كون مجيع البيانات اموعات مت إدخاهلا يف النظام القد
ال يتواءم مع متطلبات تشغيل النظام اجلديد، وعليه تطلب األمر إعادة فهرسة اموعات 
األصلية املوجهة للمكتبة الرقمية وإدخاهلا يف قاعدة بيانات جديدة تشكل قاعدة بيانات 

  .املكتبة الرقمية

عملية يف  AFNORوقواعد ) تدوب(ومت اعتماد التقنني الدويل للوصف البيبليوغرايف 
كتب، خمطوطات، أطروحات جامعية، دوريات (الفهرسة على خمتلف اموعات 

  .ويشرف على هذه العملية ملحق باملكتبات اجلامعية).علمية

وذج: )20(شكل رقم  אن א מ ن و א א   −–وא

א− و א −ل



  
אذجون: )21(شكل رقم אאوא א מ –ن

−

وאن− א −ل

وذج: )22(شكل رقم   אن אאوא א מ −–ن



א− و ن −ل

وذج: )23(شكل رقم       אن אوא אא א מ –ن

−

א− −ل

  



אوذجن: )24(شكل رقم אאوא א מ –ن

−

ط− א   −ل

  

  
אوذجن: )25(شكل رقم دوא אא א מ –ن

−

א− −ل



  
وذج: )26(شكل رقم אن אنאوא א –מ

−

א− −ل

  
وذج: )27(شكل رقم אن אאوא א מ –ن

−



א− −ل

  
אوذجن: )28(شكل رقم אאوא א מ –ن

−

د− و א دو א מ א −ل

  



  
وذج: )29(ل رقمشك אن אאوא א מ –ن

−

و− א א −ط

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

ق.3.4.2.2 و و א و :Numérisationא

هي املرحلة املوالية لعملية الفهرسة مباشرة علما أنه أيضا ميكن إجراء عملية و
تبدأ وإدخاهلا يف قاعدة البيانات، و هارس احملتويات مباشرة بعد الفهرسةكتابة فو التكشيف

ويسمح بتصوير أحجام  MINOLTAهذه املرحلة بإستخدام ماسح ضوئي من نوع 
حتويلها باألسود، يقوم بتصوير  الوثائق وبنوعيات متعددة األلوان أو األبيض أو خمتلفة و

للمعاجلة يف حمطة أخرى عرب الشبكة  ، مث يقوم بإرساهلاBMPإىل شكل صور من نوع 
 Imagesيتم حتويل النصوص األصلية إىل صور نقطية ،  واحمللية اخلاصة باملكتبة الرقمية

Bitmap جراء أي تعديل الذي يسمح فقط باحملافظة على شكل األحرف، دون السماح بإ
لية البحث يسمح بإجراء عمأو تغري يف النص، فهو ممثل فقط يف شكل صور وبالتايل ال 

املتمثل يف عملية التكشيف لتسهيل عملية ، وهذا ما يتطلب عمل ضروري، وداخل النص
  .من مساوئه أيضا أنه يشغل مساحة أكرب على وسائط التخزين، والوصول إىل الوثيقة

لعدم توفر ع من الرقمنة إلنعدام بديل آخر وقد كان االجتاه حنو تطبيق هذا النوو
أم يتعاملون مع اخلط  خاصة، وأكثر فعالية OCRلألحرف برجمية التعرف الضوئي 

  .العريب، خاصة بعدما تبني استحالة كتابة كل نصوص اموعات املراد رقمنتها

  

  

  

  

  

  

  



  

  
د: )30(شكل رقم א א و א و א ط ن

ط د .א

  



אوאن: )31(شكل رقم و א و א ن

ط د א د .א

و.3.4.2.3 :Traitementא

يتم يف هذا املستوى معاجلة الصور املرسلة من حمطة الرقمنة بإستخدام معاجل الصور و       
Adobe Photo shop وغري  ةىت تصبح واضحتطويعها حو معاجلتهاا وحيث يتم تعديليه
حفظها حفظا مؤقتا يف شكل  قدر اإلمكان، واحلجم الالزمنيمشوهة ويف الشكل و

يوضح الشكل قبل إرساهلا للمحطة التالية واليت تعين بضغطها وحتويلها، و) JPEG(ملفات 
  : التايل هذه العملية

  

  
دאמن: )32(شكل رقم ن Adobe Photo Shopوذج

و طא د א د א .א



א.3.4.2.4 :Compressionط

 القصد من هذه املرحلة يتمثل مت معاجلتها يف مرحلة سابقة، ويتم على امللفات اليتو 
ق املرقمنة ختفيض حجم مساحة التخزين الالزمة للوثائيف زيادة سرعة مطالعة امللفات و
  .Acrobate Reader بإستخدام برنامج  PDFبعد ضغطها إىل امللفات من نوع 

  
دאמ: )33(شكل رقم ن وذج  e ReadertAcrobaن

א−   1−ط

  

  



  

  

  
دאמن: )34(شكل رقم ن  Readere tAcrobaوذج

א−   2−ط

  

  

  

  

  



  

  

  

א.3.4.2.5 :Vérificationא

هذا يف إنشاء رصيد املكتبة الرقمية، ويف هي مرحلة سابقة للمرحلة األخرية املتمثلة و 
تلك اليت مل تعاجل بصورة دقيقة املستوى يتم مراجعة مجيع امللفات املعاجلة، يستبعد منها 

حيث ، من جديد بدءا من مرحلة التصويريعاد معاجلتها و بالتايل يتم حذفهاومضبوطة و
  .يتم اإلشارة يف مرحلة التصوير إىل تلك امللفات امللغاة

  

  



وذج: )35(شكل رقم ون ط אن אא

ط د א د .א

א.3.4.2.6 ن ز :א

يتم النتيجة املنطقية للعمليات الفنية السالفة الذكر حيث  تعد عملية التخزين الرقمي
 بعد إرساهلا إىل اخلادم  CD-ROMحفظ باقي امللفات السليمة على أقراص مضغوطة 

SERVEUR   املزود جبهازJUKE-BOX  100تبلغ سعته CD-R   4س رؤو 5بـ 
  .للنسخ 1+ للقراءة 

:Indexationא.3.4.2.7

א( אل د و א מ وא و )א

كما ذكرنا سابقا، فإنه يستحيل إجراء عملية البحث يف النص نظرا لكون النصوص 
املتعامل معها هي عبارة عن صور ولتغطية هذا النقص أو العيب يف آن واحد، قام فريق 

كلمات املفتاحية وإدخاهلا العمل بتكشيف مجيع النصوص املصورة عن طريق استخراج ال
يف قاعدة البيانات، وكذا كتابة قوائم احملتويات لعناوين الكتب، الدوريات أو 
األطروحات، واجلهود الزالت قائمة فيما خيص املخطوطات لوضع تصور لسري العملية يف 

 .هذا اال

يتم نقل الكلمات املفتاحية إىل قاعدة البيانات كما هو مبني يف النموذج و 
 :التايل



  
אوذجن: )36(شكل رقم د א א ل ن

ط د א د א א .א

أما عملية كتابة قوائم احملتويات يف قاعدة البيانات فتتم كما هو مبني يف  
 :النموذج التايل



 

دوذجن: )37(شكل رقم و א מ وא ن

طא د א د א א .א

  

  

  

  

  

أن كال من هاتني العمليتني مها مستقلتني عن باقي العمليات ما عدا ، مع اإلشارة هنا      
ة الوثائق األصلية أو يف منه ميكن إجراؤمها مباشرة بعد فهرس، و)ةالفهرس(املرحلة فقط 

  .مراحل إنشاء املكتبة الرقمية



مجيع هذه املراحل املذكورة أنفا تتم وفقا للمخطط التايل الذي يبني خمتلف املداخل      
واإلجراءات العملية يف إطار شبكة حملية خاصة مبصلحة املكتبة الرقمية مبكتبة جامعة األمري 

  :عبد القادر بقسنطينة
  
  

    
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
אطط: )38(شكل رقم א ل دא א   .ن

  
  
  
  
  
  

ع.3.4.3 وא :א

catalogage.exe
numerisation.exe traitement.exe

compression.exeverification.exe

administration.exe
mots_cles.exe

indexation.exe

JUKE-BOX 

1 

Serveur 

2 3 

4 5 

6 

  لملفات المستبعدةا  لملفات السليمةا

  الوثائق الورقية



فهرسة الوثائق، تصوير الوثائق ورقمنتها، معاجلة (االنتهاء من املراحل السابقة  بعد       
تأيت مرحلة اإلتاحة أو البحث واالسترجاع ) املراقبة، التكشيفالصور، ضغط امللفات، 

واليت ميكن للمستفيد من خالهلا مبساءلة قاعدة املعلومات للحصول على الوثائق 
   : واملعلومات املرغوب فيها ويتم البحث واملساءلة وفق أربعة طرق وهي موضحة كمايلي

 :وאنא 

 

  
  

אوذج: )39(شكل رقم א מ وא ن

وאن−   −א

  
 :אא 



 
 

 
 

אوذج: )40(شكل رقم א מ وא ن

  −אא−

  

  

  

  



و(א   ):د

 

 
وאوذج: )41(شكل رقم אن א מ

و(א−   −)د

  

  

  

  



  
ددא   :א

 

 
אوذج: )42(شكل رقم א מ وא ن

ددא−   −א

  

  



  

  
هة املوالية نتيجة عملية البحث، حيث يعرض النظام الكتب اليت وتبني لنا الواج 

لى موضوع البحث وأرقام الصفحات مع مضمون كل صفحة احتوت ع
 :ومبجرد النقر على إحدى نتائج البحث تظهر كما هو مبني يف الشكل

  
 

 
  



  

وאوذج: )43(شكل رقم אن ع אط א מ

ط د א د .א

  

وא.3.4.4 :מא

  :  على مستويني بقسنطينةاملكتبة الرقمية جبامعة األمري عبد القادر مت جتريب وتقييم   

ول  א و مت يف املراحل الفنية والتقنية أو مراحل التحول إىل املكتبة :א
   .الرقمية

א  و ومت أثناء إتاحة الرصيد املرقمن للمستفيدين والذي مت على :א
وقد أتبعت طريقة اخلطأ واحملاولة مث تصحيحه يف التجريب والتقييم  مرحلتني،

  .أ .م  .وهي الطريقة نفسها املعتمدة يف املكتبة الرقمية جلامعة كاليفورنيا بالو

فبالنسبة للمستوى األول أي املراحل الفنية أو مرحلة معاجلة األرصدة الوثائقية       
ازاة مع كل مرحلة من مراحل التحول إىل املكتبة الرقمية بدءا فالتجريب والتقييم كان باملو

 ،معاجلة الصور ومرحلة ضغط امللفات، واملراقبةبالفهرسة مث تصوير الوثائق ورقمنتها و
فبدءا مبرحلة الفهرسة حيث مت وضع برنامج فهرسة يف  البحث واالسترجاع، ،التكشيف

ها تبني وجود ثغرات وعيوب يف هذه بادئ األمر أي طبعة أوىل وبعد جتريبها وتقييم
مما اضطر إىل تعديل برنامج الفهرسة ووضعه يف  ،طبعة إضافة إىل نقص حقول الفهرسةال

إضافة إىل التجريب والتقييم يف كل مرحلة من  ،الثانية اليت تتماشى مع العملية طبعته
يم وهذا من خالل املراحل السالفة الذكر وصوال إىل مرحلة املراقبة حبيث يتم جتريب وتقي

مراقبة هل هناك ضياع للملفات املرقمنة أم ال ؟ فإذا كانت امللفات غري مشوهة وسليمة 
يتم ختزينها على أقراص مضغوطة أما إذا كانت العكس فيعاد رقمنتها بدءا من أول 

  .مرحلة



من أما بالنسبة للمستوى الثاين واخلاص بتجريب والتقييم أثناء إتاحة الرصيد املرق     
للمستفيدين والذي مت على مرحلتني األوىل كان فيها جتريب وتقييم األرصدة الوثائقية 
املرقمنة بعني املكان أي يف املكتبة الرقمية من خالل إستغالهلا من طرف طلبة الدراسات 

 املكتبة الرقمية لني القائمني علىوالعليا والباحثني وهذا التجريب والتقييم مسح للمسؤ
أما املرحلة الثانية من هذا  تاحة وهذا من خالل اتصال مباشر باملستفيدين،بتقييم اإل

املستوى واملتمثلة يف جتريب وتقييم إتاحة األرصدة الوثائقية املرقمنة وهذا من خالل 
لكن يف هذه املرحلة مت توقف جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة الشبكة احمللية ملكتبة 

إىل عدم  تاحة لإلطالع على الرصيد املرقمن وهذا راجع أساساوتعطل أجهزة احلواسيب امل
استخدام واجهات البحث املكتبة الرقمية و تكوين وتدريب املستفيدين على استعمال

  .واملساءلة

بدأ يوم " وجتدر اإلشارة إىل أن هذا التجريب والتقييم اخلاص بالشبكة احمللية         
وثائقية اليت مت رقمنتها ذا قصد إستغالل األرصدة الوه 2006 مارس 04ـ السبت املوافق ل

حىت تكون يف صورا الكاملة لتضم أكرب  ،وذلك يف إنتظار تطويرها مستقبال ،2002منذ 
النطاق الداخلي إىل شبكة االنترنيت وهذا بعد جتاوز  من عدد من العناوين املتميزة وخترج

  199."العوائق واملشاكل القانونية والفنية 

ل :א

من خالل هذا الفصل حاولنا التطرق إىل واقع هذه املكتبة وهذا من خالل تسليط 
لكن السؤال . الضوء على أهم العناصر اليت من شأا تسمح بتشخيص هذه املكتبة الفتية

ما هو دور هذه املكتبة يف دعم التكوين وترقية البحث العلمي باجلامعة : الذي يطرح نفسه
  . دور وهذا ما سنحاول الوصول إليه من خالل الفصول اآلتيةوكيف تلعب هذا ال
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ل نא א

                    



:د

، دف التعرف على يل البيانات املستقاة من امليدانيف هذه املرحلة سوف نقوم بتحل
دعم التكوين والبحث واقع املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة ودورها يف 

وهذا . وهذا انطالقا من استعمال استمارة اإلستبانة كأداة رئيسية جلمع البيانات العلمي
من خالل تبين استمارتني األوىل موجهة إىل فئة العمال الذين لديهم مؤهل أكادميي بغرض 

كتبة الرقمية التعرف عن واقع هذه املكتبة الرقمية باعتبارهم القائمني على إدارة وتسيري امل
وبالتايل هم املطالبون أكثر من غريهم جلمع املعلومات من مصادرها املختلفة واستغالهلا 
االستغالل األمثل للوصول إىل أفضل احللول والنتائج، يف حني وجهت االستمارة الثانية 

من إىل أساتذة جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة دف معرفة دور املكتبة الرقمية يف كل 
التكوين والبحث العلمي، ومن أجل الوصول إىل نتائج علمية تعكس الواقع سنحاول 

.   حتليل كل من االستمارتني على حدى

و.1 א د :א

מ.1.1 א א א א−01−ل

א א دو א د :طא

أسئلة هذه االستمارة حول حمورين أساسني مبا خيدم تساؤالت وفرضيات  متركزت       
  : الدراسة، يأيت إستعراض هذه احملاور واألسئلة املتضمنة ا وحتليلها فيما يلي

قبل ذلك قمنا بطرح جمموعة من األسئلة تتعلق بأفراد اتمع املدروس؛ عمال مكتبة      
د القادر بقسنطينة، من أجل معرفة بعض البيانات الشخصية كاجلنس، جامعة األمري عب

   :  التخصص والشهادة احملصل عليها والوظيفة املشتغلة واجلدول التايل يوضح ذلك
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وسن:)13(رقم جدول د א א אد ول א .א

إطار منهم  15خالل اجلدول أعاله الذي يبني أفراد اتمع املدروس واملقدر بـ من      
يف  04متخصصني يف علم املكتبات و 06إضافة على ختصصهم منهم . إناث 10ذكور و 05

يف العلوم السياسية، وأخر يف اللغة  يف اإلدارة وآخر 01اإلعالم اآليل واثنني يف احلقوق و
واألدب واملالحظ من التخصصات املبينة يف اجلدول نالحظ أن مكتبة جامعة األمري عبد 
القادر بقسنطينة حريصة دائما على توظيف املختصني يف جمال املكتبات واملعلومات 

مات املكتبية واإلعالم اآليل وهذا من أجل استغالل هذه الكفاءات يف حتسني وترقية اخلد
وتلبية الحتياجات املستفيدين ومواكبة التطور التكنولوجي يف جمال تقنية املعلومات، 

  :  واجلدول التايل يبني أكثر املوظفني املتخصصني يف جمال املكتبات واملعلومات

ص ددא نא א

א

ل א د א

D.S.B سDEUA 

א %000303 0640מ

وسن:)14(رقم جدول د א א ن א מ .ص

مـن جمتمـع   % 40خالل هذا اجلدول نالحظ أن ختصص علم املكتبات ميثل  من       
إىل حرص مكتبة جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة علـى   الدراسة وهذا ميكن إرجاعه 
من غريهم  نكتبات واملعلومات بإعتارهم القادرين واألجدريتوظيف املختصني يف جمال امل

لكن املالحظ من خالل اجلدول أعاله غياب الشـهادات  . على تسيري املؤسسات التوثيقية
والرتب العلمية العليا يف التخصص وهذا ميكن إرجاعه إىل نزوح وهروب هذه الفئة مـن  

قطاع التعليم وهذا العتبـارات  املتخصصني من املكتبات اجلامعية إىل قطاعات أخرى ك
 .  مالية وفنية

א

  XX  מ א

א



ول.1.1.1 א و א:א א ول אو

ط د א .د

احملور يف معلومات حول إنشاء املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر مثل هذا تي     
جاءت املكتبة الرقمية جلامعة جاءت املكتبة الرقمية جلامعة : ية األوىل واملتمثلةبقسنطينة، وقد جاء لإلجابة على الفرض

وقد احتوى على . متزايدةمتزايدة) ) تعليميةتعليمية((األمري عبد القادر بقسنطينة استجابة حلاجة تكوينية األمري عبد القادر بقسنطينة استجابة حلاجة تكوينية 
  . أسئلة بدءا مبظاهر استخدام تكنولوجيا املعلومات باملكتبة 08

ول א אل   كثر استخداما مبكتبتكم؟ما هي مظاهر تكنولوجيا املعلومات اليت تعتقد أا األ:א

من االعتماد على تكنولوجيا املعلومات هو حتسـني اخلـدمات    إن اهلدف األساسي     
واالرتقاء باألنشطة املكتبية وحتقيق الكفاءة املطلوبـة، وتلبيـة احتياجـات املسـتفيدين     

كل هذا ال يتأتى إال من خـالل تـوفري   . والباحثني، ناهيك عن مواكبة تطورات العصر
نولوجيا املعلومات وتبنيها داخل املكتبات اجلامعية وعلى هذا األساس طرحنا سؤال على تك

أفراد اتمع املدروس حول الوسائل التكنولوجية األكثر استخداما مبكتبة جامعة األمـري  
  :عبد القادر بقسنطينة، فكانت اإلجابة كما يوضحه اجلدول التايل

النسبة املئوية  التكرار  

%1416.66  احلواسيب

%055.95  األقراص املضغوطة

%1416.66  الفهارس اإللكترونية

%1315.47  اإلعارة اآللية

%1011.90  )األنترانات(شبكة حملية 

%1416.66  شبكة االنترنيت



%033.57  املكتبة اإللكترونية

%1011.90  املكتبة الرقمية

%011.19  أخرى

دאن:)15(رقم جدول א א و א و و

ط د א د .א

      

الفهارس %  16.66من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن النسب تساوت بني احلواسيب  
 % 15.47، وبدرجة أقل اإلعارة اآللية % 16.66وشبكة االنترنت  ،% 16.66اإللكترونية 
التساوي و التقارب وميكن إرجاع هذا، % 11.90واملكتبة الرقمية  % 11.90واألنترانات 

 جامعة األمري عبد القادر بقسنطينةإىل تنوع مظاهر استخدام تكنولوجيا املعلومات مبكتبة 
وانتهاج املكتبة سياسة مواكبة ومالحقة التطور التكنولوجي وهذا من أجل خدمة  وتبين

باإلضافة إىل ما تتميز به هذه  ،تلف احتياجامتفيديها وتلبية خمأكرب عدد من مس
فة، وكوا أصبحت التكنولوجيات من سرعة يف الوصول إىل املعلومة وبأقل جهد وتكل

مكانية فاملكتبة املتطورة واليت تقدم خدمات أفضل هي من تتيح إ ،من مسات التطور
مظهر من  ملضغوطةاألقراص اأن %  5.95يف حني ترى نسبة  ،استخدام هذه التكنولوجيات

قد يرجع إىل تنوع سياسة االقتناء وهذا  مبكتبتهم، مظاهر استخدام تكنولوجيا املعلومات
من املستجوبني ترى أن من  %1.19أما نسبة . باملكتبة بني األوعية الورقية واإللكترونية

الوسائل السمعية البصرية مظاهر استخدام تكنولوجيا املعلومات مبكتبتهم متثلت يف 
وميكن إرجاع هذه النسبة من املستجوبني إىل إتاحة هذه ) وامليكروفيلم شوفياملكر(

انطالقا من موضوع دراستنا واملتعلق باملكتبة و. جيا على فئة معينة من املستفيدينالتكنولو
الرقمية خصصنا السؤال التايل حول مفهوم املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر 

 :والذي جاءت إجابته يف اجلدول التايلنظر جمتمع الدراسة بقسنطينة من وجهة 



   

א אل جلامعة األمري عبد  الرقمية عتقد أا األكثر مطابقة للمكتبةأي املفاهيم التالية ت :א

؟القادر بقسنطينة

يعترب من أهم الدعائم األساسية داخل اجلامعـات يف الوقـت    إنشاء املكتبات الرقمية    
اضر، خاصة يف ظل التوجه حنو جمتمع املعلومات الذي يعتمد علـى التكنولوجيـات   احل

ومنه حاولنا معرفة رأي أفراد اتمع املدروس حول مفهوم املكتبة الرقمية جلامعة . احلديثة
   : األمري عبد القادر بقسنطينة، فكانت اإلجابة على النحو التايل

النسبة املئوية  التكرار  

%0316.66  تشكل املصادر الرقمية كل حمتوياا وال حتتاج إىل مبىن خاص ا املكتبة اليت

%0950.00  جمموعة من املعلومات يف شكل مقروء آليا يتم الوصول إليها عرب احلاسبات

%0633.33  ما هي إال شكل حديث من نظم استرجاع املعلومات

دن:)16(رقم جدول א א دوמ א ل

ط د .א



      

الدراسة تبني أن  جمتمعواخلاص مبفهوم املكتبة الرقمية لدى أفراد  16من خالل اجلدول 
يرون أن املكتبة الرقمية عبارة عن جمموعة من املعلومات يف شكل %  50.00      نسبة

إىل تعدد اآلراء حول املفهوم  هذا يرجعوقد  ،يتم الوصول إليها عرب احلاسبات  مقروء آليا
فيما يرى  هلذا املفهوم باعتباره األنسب إليهم من غريه من املفاهيم، جمتمع الدراسةواختيار 

أن املكتبة الرقمية ما هي إال شكل حديث من نظم  اتمع املدروسمن أفراد %  33.33
ب مربوطة داخل شبكة اسيجمموعة من احلو أا استرجاع املعلومات وذلك يف نظرهم

من فئة املستجوبني أن املكتبة الرقمية هي املكتبة % 16.66يف حني رأت نسبة  ،معلوماتية
اليت تشكل املصادر الرقمية كل حمتوياا وال حتتاج إىل مبىن خاص ا والسبب هنا رمبا 

ومن  .رقميراجع إىل رؤية اإلطارات ملفهوم املكتبة الرقمية من منظور أال وهو املنظور ال
خالل اجلدول نفسه نالحظ أن هناك تقارب يف إجابات املستجوبني وهذا يدل على أن 
 مفهوم املكتبة الرقمية هو مفهوم غري حمدد وغري متفق عليه بعد ويبقى غري واضح املعامل

للعديد من املوظفني سواء املختصني يف جمال املكتبات واملعلومات أو التخصصات 
  .األخرى

א אل هل هناك حاجة إىل مكتبة رقمية جبامعة األمري عبد القادر . حسب رأيك :א

  ؟بقسنطينة يف الوقت الراهن

النسبة املئوية  التكرار  

% 1386.66  نعــم

% 0213.33  ال

% 1599.99  امـــوع

אدن:)17(رقم جدول ل د دא

ط د .א



 أغلبكانت إجابام بنعم أي  % 86.66فمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة      
وحسب اعتقادنا ميكن إرجاع هذه  ،أبدوا حاجتهم إىل مكتبة رقمية اتمع املدروس أفراد

النسبة إىل رغبتهم يف استغالل مثل هذه التكنولوجيات احلديثة أحسن استغالل من أجـل  
خاصة مع املشاكل اليت تعانيها املكتبة واليت أمهها مشكل طوير واالرتقاء خبدمات املكتبة ت

) املكتبة الرقمية(ز به هذه التكنولوجيات الرقمية احليز املكاين باإلضافة إىل الدور الذي تتمي
اليت ميكن من خالهلا إطالع على أي وثيقة من طرف العديد من الطلبة يف آن واحد وهذا 

ال حاجـة إىل   نأ % 13.33يف حني ترى نسـبة  . ل ربح الوقت وبأقل جهد وتكلفةألج
مكتبة رقمية جبامعة األمري عبد القادر بقسنطينة يف الوقت الراهن وهذا ميكن إرجاعـه إىل  
اعتقادهم أن التفكري يف مكتبة رقمية باجلامعة هو سابق ألوانه وغري ضروري، بل تطـوير  

  .   أكثر مما هي عليه اخلدمات املقدمة وتفعيلها

א א אل   كيف ظهرت فكرة إنشاء مكتبة رقمية جبامعة األمري عبد القادر بقسنطينة؟ :א

النسبة املئوية  التكرار  

% 0426.66  دراسة قام ا إطارات املكتبة

% 0533.33  اقتراح من طرف اإلطارات العلمية للجامعة

% 0213.33  معلومات إقليمي أو وطين يف إطار الدخول يف شبكة أو نظام

% 0320.00  إشارة خارجية 

% 0106.66  دون إجابة



% 1599.98  امـــــــــــوع

ولאن:)18(رقم جدول ط د א د א ل

א א .و

أكدوا أن  جمتمع الدراسةمن أفراد  % 33.33حظ أن نسبة من خالل اجلدول أعاله نال    
رئـيس  و اإلطارات العلمية للجامعة فكرة إنشاء املكتبة الرقمية جاءت اقتراح من طرف
، يف حني رأى مري عبد القادر بقسنطينةاجلامعة  وهذا ما أكدته املقابلة مع رئيس جامعة األ

املكتبة الرقمية  إنشاءرات املكتبة أن فكرة أي إطا جمتمع الدراسةمن أفراد  % 26.66نسبة 
واملالحظ من خالل اجلدول أن هناك  ،هم وهذا من خالل دراسة قاموا اجاءت من عند

وأخرى تـرى   اإلطارات العلمية للجامعةمن رأى أن فكرة املكتبة الرقمية هي من طرف 
صـدفة أي أن فكـرة   أا دراسة قام ا إطارات املكتبة وميكن إرجاع هذا السبب إىل ال

 % 20.00يف حني رأى  ما نسـبته   ،إنشاء املكتبة الرقمية جاءت صدفة من طرف االثنان
خارجية جهات أو أطراف  جاءت استشارة خارجية أي هناك املكتبة الرقميةإىل أن فكرة 

أن  جمتمع الدراسـة على اجلامعة وهذا راجع إىل اعتقاد أفراد  املكتبة الرقميةعرضت فكرة 
عـرض  الذي   GIGA - MEDIA.ترجع إىل مؤسسة أو مورد النظام املكتبة الرقمية فكرة

أن فكرة اإلنشاء تندرج  % 13.33ترى ما نسبته  ، يف حنيالفكرة على اجلامعة وهذا خطآ
نسـبة    يف حني امتنعـت . يف إطار الدخول يف شبكة أو نظام معلومات إقليمي أو وطين

  .ة إنشاء املكتبة الرقميةجهلها فكر عن اإلجابة وهذا راجع إىل % 06.66

س א אل   ما اهلدف من إنشاء املكتبة الرقمية جبامعة األمري عبد القادر بقسنطينة؟ :א

النسبة املئوية  التكرار  

%1624.61  املسامهة يف دعم وحتديث عملية التكوين داخل اجلامعة

%1421.53  ترقية ودعم البحث العلمي باجلامعة



فادة من مصادر املعلومات من طرف أعداد كثرية من االست
  املستفيدين يف وقت واحد

1116.92%

%1015.38  احملافظة على النسخ النادرة

%0304.61  حل مشكلة احليز املكاين

%0101.53  احلد من اإلنفجار الوثائقي

%0101.53  التقليل من تكلفة شراء وحفظ املقتنيات

%0812.30  )األنترنات(دة عن طريق الشبكة احمللية للجامعةاستغالل األرص

%0101.51   تاستغالل األرصدة عن طريق شبكة األنترني

%0000.00  أخرى

אن:)19(رقم جدول א ن د دא א د א

.ط

من املستجوبني ترى أن هدف  % 24.61 من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة      
، ورمبا املسامهة يف دعم وحتديث عملية التكوين داخل اجلامعةاملكتبة الرقمية جاء من أجل 

هذا راجع إىل معرفتهم واقتناعهم بامليزات واخلصائص اليت توفرها هذه املكتبة خاصة فيما 
قت ومن أي مكان يتوفر فيه يتعلق حبيادية املوقع مبعىن أا متوفرة للمستفيد يف أي و

حاسوب مربوط بالشبكة، إضافة إىل التفاعلية أي أا تتيح بيئة اتصال ثنائية بني املتكون 
واملادة التعليمية بالصورة والصوت ناهيك على التكاملية وهذا من خالل إمكانية ربطها 

أن % 21.53مع أجهزة وبرامج تكوينية، ناهيك عن سهولة حتديث املعلومات، وترى نسبة 



اهلدف األساسي من املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة هو دعم البحث 
العلمي باجلامعة، وميكن إرجاع هذه النسبة إىل ما تتيحه هذه املكتبات خاصة فيما يتعلق 
بسرعة احلصول على املعلومات، والتقصي عن البحوث العلمية املنجزة وهذا بإعتبارها أداة 

زيادة عدد املستفيدين من ئيسية يف توصيل احملتوى ألجل أغراض البحث العلمي يف ظل ر
طلبة وأساتذة يف اآلونة األخرية وتعدد احتياجام من جهة والكم اهلائل من املعلومات 
وصعوبة التحكم فيه من جهة أخرى مما أدى إىل تبين مثل هذه التكنولوجيات احلديثة 

وقت وأقل جهد واالرتقاء خبدمات املكتبة ومواكبة التطورات  لتقدمي املعلومات بأسرع
جاء للحفاظ على النسخ هذه املكتبة أن هدف %  15.38يف حني ترى ما نسبته  املتالحقة،

 ،ا خاصة املخطوطات والنسخ الفريدةالنادرة اليت حتتويها املكتبة وهذا لكثرة الطلب عليه
ا املكتبة الرقمية وهذا بإتاحة املعلومات موعة من وهذا ميكن إرجاعه إىل امليزة اليت توفره

كانت إجاباا حول  % 12.30، يف حني نسبة منها يف آن واحد املستفيدين واالستفادة
استغالل األرصدة عن طريق األنترانات أو الشبكة احمللية وهذا قصد إتاحة املعلومات إىل 

توى خمابر البحث منها خاصة على مس أبعد النقاط داخل اجلامعة وتوسيع جمال االستفادة
حل أحد ت لتجاء املكتبة الرقميةفهي ترى أن %  04.61أما نسبة وقاعات األساتذة، 

جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة أال وهو مشكل احليز املشاكل اليت تعاين منه مكتبة 
على  اهو إتاحته املكتبة الرقمية ترى أن اهلدف األمسى هلذه%  01.53، أما نسبة املكاين

املكتبة (شبكة االنترنيت وهذا ميكن إرجاعه إىل ما ستقدمه هذه التكنولوجيات احلديثة 
عدما كان املستفيدين يغدون املستفيدين ب باعتبارها أا أصبحت تغدو هي إىل) الرقمية

. إتاحة املعلومات إىل أبعد احلدود، باإلضافة إىل إليها

دس א אل رتك فيما خيص إنشاء املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد هل متت استشا :א

  القادر بقسنطينة؟ 

النسبة املئوية  التكرار  

% 0106.66  نعــم



%1386.66  ال

%0106.66  دون إجابة

%1599.99  امـــوع

אن:)20(رقم جدول وس د א א אد א د

طא د א د .א

روا يف ترى أم مل يستشا % 86.66من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن ما نسبه     
وهذا ما أكدته اإلجابة على  تفرض هذه املكتبةاملكتبة الرقمية وهذا كون  مشروع إنشاء

 ن طرفجاءت اقتراح م املكتبةحيث أن فكرة  استمارة اإلستبانةيف  الرابعالسؤال 
مل يتم استشارم  يف فحوى  أنههذا يعين ، رئيس اجلامعةو اإلطارات العلمية للجامعة

ين يشغلون مناصب وإن كانت االستشارة قد مست بعض اإلطارات الذ ،املكتبة الرقمية
يف حني نرى  ،جمتمع الدراسةمن أفراد  %06.66 وهذا ما عربت عليه  نسبةنوعية باملكتبة 

يف املكتبة  جمتمع الدراسة ال يدري إن مت إستشارتهفرد واحد من  أي % 06.66نسبة 
  .كتبة الرقمية أصال أو حديث العهد باملهنةوهذا رمبا راجع إىل جهله بامل ،الرقمية أم ال

  

  

  

  

  

א אل هل مت اإلعتماد على دفتر الشروط ودراسة جدوى املكتبة الرقمية جلامعة  :א

  ة؟ األمري عبد القادر بقسنطين



النسبة املئوية  التكرار  

%0320.00  نعــم

%0426.66  ال

%0853.33  ال أعـلـم

%1599.99  امـــوع

אن:)21(رقم جدول א دو א ود وط א د د א د

ط د א د .א

الدراسـة جتهـل إن مت    جمتمعمن أفراد  % 53.33من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة     
بـدليل  م عدم درايتهو ،ودراسة جدوى املكتبة الرقمية أم ال الشروط راالعتماد على دفت

 وامللفت لالنتباه من .املكتبة الرقميةيستشريوا يف  السادس أي أم ملإجابتهم على السؤال 
دراسة و  اعتماد دفتر الشروطمت  هناك تضارب يف اآلراء فيما خيص إن أناجلدول أعاله 

املكتبـة  مل تتم دراسة جدوى  أنه % 26.66ترى نسبة  حيث ،املكتبة الرقمية أم الجدوى 
مل تتم دراسة  املكتبة الرقميةأي أن  ,املكتبة الرقمية بدليلهم أنه ال يوجد دفتر شروط هلذه

ة وبعض إطارات بني رئيس اجلامع من خالل جلسات مصغرة ا وإمنا متثلت دراستهاجدواه
مسؤول املكتبة الرقمية وهذا ة ومسؤول مكتبة جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة وجلامعا

 أنه مت اعتماد دفتر الشـروط  % 20.00املكتبة الرقمية، يف حني ترى ما نسبته بعد انطالق 
ـ  دراسة جدوى و بني املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة واجلدول التـايل ي

  :األطراف اليت قامت بإعداد دفتر الشروط ودراسة جدوى هذه املكتبة

  

  



מ א ط.ذא ن ذ מ   ل

النسبة املئوية  التكرار  

%0266.66  إطارات املكتبة

%0000.00  إطارات اجلامعة

%0000.00  إطارات مشتركة

GED(  0133.33%(اإللكتروين للوثائق مؤسسة خمتصة يف التسيري(مورد خارجي

%0000.00  أخرى

%0399.99  امـــــوع

وسن:)22(رقم جدول د א א دولאد د א א ط א

א א دو א ود وط طא د א د .א

ظ هناك تضارب يف اآلراء حول األطراف اليت قامت من خالل اجلدول أعاله نالح       
أن إطارات  جمتمع الدراسةمن  % 66.66حيث ترى نسبة  ،جدوى املكتبة الرقميةبدراسة 

وهذا يتناقض  املكتبة الرقمية وإعداد دفتر الشروطاملكتبة هم الذين قاموا بدراسة جدوى 
وهذا بنسـبة   اد جمتمع الدراسةأفرالذي عرب من خالله  السادسويتناىف مع إجابة السؤال 

مت مـن   %33.33، يف حني نرى ما نسـبته  املكتبة الرقميةأم مل يستشريوا يف  % 86.66
وهذا ما أكدته املقابلة مع رئيس جامعة تصة يف الرقمنة وإطارات اجلامعة طرف مؤسسة خم
د النظـام   وتسمى هذه املؤسسة املختصة يف الرقمنة أو مـور  بقسنطينةاألمري عبد القادر 

GIGA – MEDIA    وهذا ما يعكس عدم إشراك اإلطارات وهذا ما تأكد مـن خـالل
االعتماد على دفتر الشروط يف  مل يتم ومن هذا املنطلق فإنه .السادسحتليل إجابة السؤال 

  :د أرجعت األسباب إىل ما يليوق هذه املكتبة الرقمية
  



א א.ذא ذא   ل

النسبة املئوية  رارالتك  

% 0000.00  جهل دفتر الشروط

%0225.00  نقص اخلربة

%0000.00  نقص كفاءة املوظفني

%0562.50  جهل مكونات املكتبة الرقمية

%0000.00  أخرى

%0112.50  دون إجابة

%08100  امـــــوع

ودن:)23(رقم جدول وط א د د א אدמ دو א

طא د א د .א

دفتر  ىنالحظ من خالل اجلدول أعاله والذي يبني أسباب عدم االعتماد عل      
اعتربناه  اوهذا رمب املكتبة الرقمية جهل مكونات%  62.50الشروط فقد رأت ما نسبته 

ملرشدات من جهة وعدم ا ا يفتقد إىلحسب رأينا أول مكتبة رقمية على مستوى اجلزائر مم
 يف حني ترى نسبة  ,خرى على املستوى العريب والدويلالرقمية األ احتكاكه  باملكتبات

عتمادهم على دفتر م ااملكتبة الرقمية أحد أسباب عدنقص خربة القائمني على % 25.00
اإلجابة  الدراسة امتنع عن جمتمعمن  أي فرد% 12.50 نسبته رى ماالشروط يف حني ت

  .  املكتبة الرقميةلتحفظه عن  عوهذا رمبا راج
  
  



  
  

ن א אل على أي أساس يتم اختيار الوثائق املراد رقمنتها باملكتبة الرقمية جلامعة األمري  :א

  عبد القادر بقسنطينة؟ 

النسبة املئوية  التكرار  

%1242.85  وثائق ذات النسخة الواحدة

%0828.57  فيةالقيمة التارخيية والثقا

%0414.28  الوثائق اليت تتميز حبداثة املعلومات

%0103.57  الوثائق غري احملمية حلقوق املؤلف

%0103.57  الوثائق اليت ملكيتها تابعة للجامعة

%0207.14  أخرى

  

אسن:)24(رقم جدول אد א ق و א א

طא د א .د

يرون  جمتمع الدراسةمن أفراد  % 42.85من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة      
األساس الذي يتم اختيار الوثائق املراد رقمنتها هو الوثائق ذات النسخة الواحدة وهذا رمبا 

 واحد،يرجع إىل كثرة الطلب عليها من طرف عدد كبري من املستفيدين خاصة يف وقت 

أن األساس الذي يتم اختيار الوثائق املراد رقمنتها هو القيمة %  28.57يف حني ترى نسبة 
والثقافية وميكن أن يرجع هذا إىل اعتقاد املستجوبني إىل أن هدف املكتبة هو  ةالتارخيي

من املستجوبني أسس  % 07.14يف حني ترى نسبة  ،ةالوصول إىل مكتبة رقمية تراثية تارخيي
أن األساس هو  اآلخر ى البعضويرباملكتبة  وتداوال متثلت يف الوثائق األكثر تناوال أخرى



أن  % 03.57يف حني ترى نسبة  .خاطئ آلن املخطوطات مل ترقمن بعداملخطوطات وهذا 
أساس اختيار الوثائق املراد رقمنتها هي الوثائق غري احملمية حلقوق املؤلف وميكن إرجاع 

الرقمية  الذي يواجه املكتبة) حقوق املؤلف(م باملشكل القانوين هذه النسبة إىل علمه
األساس الذي أن  اليت ترى % 03.57 نسبة أيوهذا ما أكدته ، جلامعة األمري عبد القادر

  . ثائق اليت ملكيتها تابعة للجامعةهو الوترقمن عليه الوثائق 
ول.1.1.1.1 א و א ج مستوى هذا احملور إن اإلستناجات املسجلة على  :א
 :متثلت يف

تنوع مظاهر تكنولوجيا املعلومات األكثر استخداما مبكتبة جامعة األمـري عبـد    
القادر بقسنطينة من حواسـيب، فهـارس إلكترونيـة، االنترنـت، املكتبـة      

 .اخل...الرقمية

أن املكتبة الرقمية هي عبارة عن جمموعة من املعلومـات يف   % 50.00ترى نسبة  
 .آليا يتم الوصول إليها عرب احلاسباتشكل مقروء 

على احلاجة إىل مكتبـة رقميـة    جمتمع الدراسةأفراد  من % 86.66أكدت نسبة  
 .بقسنطينةجبامعة األمري عبد القادر 

اإلطـارات  على أن املكتبة الرقمية جاءت اقتراح من طرف  % 33.33نسبة  رأت 
  .العلمية للجامعة

شاء املكتبة الرقمية جبامعة األمري عبد القادر أن اهلدف من إن % 24.61ترى نسبة  
بقسنطينة هو املسامهة يف دعم وحتديث عملية التكوين داخل اجلامعة إضـافة إىل  

 .% 21.53ترقية ودعم البحث العلمي ا بنسبة 

املكتبـة  أنه مل تتم استشارم يف %  86.66وذلك بنسبة  جمتمع الدراسةأكد أفراد  
 .عبد القادر بقسنطينة جلامعة األمري الرقمية



 الشروط رجتهل إن مت االعتماد على دفتني أا من املستجوب% 53.33رأت نسبة    
وهذا ما . ودراسة جدوى املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة أم ال

يؤكده جواب السؤال السادس الذي أكدوا أم مل يستشريوا يف املكتبة الرقميـة  
 . عبد القادر بقسنطينةجلامعة األمري

جمتمع الدراسة يرون أن عدم اعتماد دفتر الشـروط  من أفراد % 62.50ما نسبته   
ودراسة جدوى املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة يعود إىل جهل 

  .مكونات املكتبة الرقمية

ة هـي  الدراسة أن الوثائق ذات النسخة الواحـد  جمتمعمن  % 42.85ترى نسبة  
الوثائق املراد رقمنتها مبكتبة جامعة األمري عبـد القـادر    األساس اليت يتم اختيار

  .بقسنطينة
و.1.1.2 ول:אא אوو אא

ط د א .د

مري عبد القادر احملور يف معلومات حول مقومات املكتبة الرقمية جلامعة األمثل هذا تي     
إن تدين فعالية املكتبة الرقمية : بقسنطينة، وقد جاء لإلجابة على الفرضية الثانية واملتمثلة

التكوين وترقية البحث العلمي يعـزى إىل  التكوين وترقية البحث العلمي يعـزى إىل  يف دعم جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة 

مبصادر سؤال بدءا  14وقد احتوى على . نقص الدعم املايل وقلة الكوادر البشرية املؤهلةنقص الدعم املايل وقلة الكوادر البشرية املؤهلة
.متويل املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة

א אل ؟مصادر متويل املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينةما هي :א

النسبة املئوية  التكرار  

%0106.66  من ميزانية املكتبة

%1386.66  من ميزانية اجلامعة



%0000.00  ميزانية من الوزارة

%0000.00  متويل من طرف جهة خارجية

%0106.66  أخرى

%1599.98  امـــــوع

لن:)25(رقم جدول و אد دא א د א

.ط

أن مصدر  جمتمع الدراسةمن أفراد  % 86.66من خالل اجلدول أعاله أكدت نسبة        
، وميكن ميزانية اجلامعة هو من جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة بة الرقميةتملكمتويل ا

زانية اليت تتطلب متويل ومي واملكتبات إرجاع هذه النسبة إىل ضخامة مثل هذه املشاريع
وهذا ما يدعمه من الناحية النظرية تكاليف املكتبات الرقمية ، معتربة ومباشرة من اجلامعة

جمتمع من أفراد  % 06.66يف حني ترى نسبة يات املتحدة األمريكية، اجلامعية بالوال
من ميزانية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة أن مصادر متويل املكتبة الرقمية  الدراسة

 الرقمية تندرج ضمن اهليكل التنظيميهذا رمبا راجع إىل اعتقادهم أن املكتبة املكتبة و
ا من ظنوا أن ميزانيتههلذا  )ة األمري عبد القادر بقسنطينةمكتبة جامع(للمكتبة اجلامعية 

أن التمويل املايل للمكتبة الرقمية هو من ميزانية  % 06.66وترى نسبة  ،ميزانية املكتبة
، وهذا ميكن إرجاعه إىل اعتقاده أن املكتبة الرقمية هي وليدة خمابر البحث العلمي واملخابر

جهل  عن اإلجابة وميكن إرجاع هذه النسبة إىل%  06.66يف حني امتنعت نسبة  البحث،
ومدى الدعم املايل أو هذه امليزانية  أما عن .املبحوث مبصادر متويل هذه املكتبة الرقمية

  :فاجلدول التايل يوضح ذلك .لتسيري هذه املكتبة الرقميةتلبيتها 
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

א אل خصص للمكتبة الرقمية جلامعة هل ترى أن الدعم املايل امل. حسب رأيك:א

؟األمري عبد القادر بقسنطينة

النسبة املئوية  التكرار  

%0000.00  كايف جدا

%0320.00  كايف

%0213.33  غري كايف على اإلطالق

%1066.66  ال أعـلـم

%1599.99  امـــــوع



صن:)26(رقم جدول א א מ د א אאد

ط د א .د

ترى عدم درايتها إن كان الدعم %  64.28من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة    
النسبة كايف أو غري كايف وميكن إرجاع هذه املكتبة الرقمية  املخصص لتسيري وإدارةاملايل 

ىل اعتماد تسري مركزي يف إدارة وتكتمهم باإلضافة إ املكتبة إىل حتفظ القائمني على هذه
جمتمع يف حني رأى أفراد  ،املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينةميزانية 
ورمبا ذلك راجع إىل  % 20.00 نسبة أن نسبة الدعم املايل كايف من خالل الدراسة

لكن  ،عةة من طرف هيئة رمسية وهي اجلامممول اوكو املكتبة الرقميةإطالعهم بفحوى 
وميكن  % 13.33وذلك بنسبة على اإلطالق  الدعم املايل غري كايفهناك من رأى أن 

تتطلب دخل مايل وافر وبالتايل ال بد اع السبب إىل اعتقادهم أن مثل هذه األعمال إرج
  .من رصد هلا غالف مايل معترب

  
  
  
  

د א אل جلامعة األمري عبد القادر  هل الكوادر البشرية العاملة باملكتبة الرقمية:א

؟بقسنطينة

النسبة املئوية  التكرار  

%0000.00  كافية جدا

%0106.66  كافية

%1280.00  غري كافية على اإلطالق

%0213.33  ال أعـلـم



%1599.99  امـــــوع

אن:)27(رقم جدول א وאد א אد

ط د א د .א

أن الكوادر البشرية غري كافية ترى %  80.00من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة    
على اإلطالق، وميكن إرجاع هذا السبب القتناعهم أن اإلمكانيات البشرية املتوفرة 

مع الرصيد املرقمن والعاملة ال تتماشى مع أهداف املكتبة الرقمية، إضافة إىل وجه املقارنة 
عنوان، هذا ما  8000واملراد رقمنته واملرحلة األوىل اليت سطر هلا بـ   2000منذ سنة 

عدم  % 13.33يف ترى نسبة . ميكننا من القول أن الكوادر البشرية غري كافية على اإلطالق
ملعايري الكوادر البشرية كافية أم ال وهذا قد ميكن إرجاعه إىل جهلهم با تدرايتها إن كان

واملؤشرات اخلاصة  بعدد املوظفني العاملني يف مثل هذا النوع من املكتبات، يف حني ترى 
أن الكوادر البشرية العاملة باملكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر  % 06.66نسبة 

بقسنطينة كافية، وميكن إرجاع هذا خلوف هذه الفئة من املستجوبني على مناصبهم 
وجتدر اإلشارة أن عدد الكوادر البشرية . ريادية خاصة يف املكتبة الرقميةالنوعية وال

باملكتبات الرقمية يتحكم فيها عوامل عديدة أمهها  حجم الرصيد املراد رقمنته، واألجهزة 
ومن هذا املنطلق ميكن القول أن الكوادر البشرية غري كافية يف املكتبة . املسخرة لذلك

بد القادر بقسنطينة مقارنة ببعض التجارب األوروبية كمصلحة الرقمية جلامعة األمري ع
الرقمنة باملكتبة الوطنية الفرنسية تضم اثنان وعشرون عامال املكلفون بتسيري املكتبة 
الرقمية، وعموما العدد املتوسط واملخصص لعمليات الرقمنة باملكتبات اجلامعية هو سبعة 

.أفراد

א אل وينا على منظومة تسيري املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد هل تلقيت تك :א

؟القادر بقسنطينة

النسبة املئوية  التكرار  



%0213.33  نعــم

%1280.00  ال

% 0106.66  دون إجابة

%1599.99  امـــوع

ون:)28(رقم جدول و وس د א א אد د

طא د א د .א

إن العنصر البشري حجر الزاوية يف عمليات البناء والتشيد يف شىت امليادين، ومن        
البديهي أن يكون عنصرا مؤثرا يف التحوالت والتغريات احلاصلة، بسبب الظروف املختلفة 

يف ظل التطورات التكنولوجية احلديثة يف  احمليطة به، وهذا ما ينطبق على املكتبني خاصة 
جمال املعلومات، وما أفرزته من ظهور ملكتبات ونظم معلومات متطورة منحت هلؤالء 
املهنيني أدوارا جديدة ودفعتهم إىل استخدام هذه اآلليات احلديثة يف أعماهلم، وملواجهة 

هذا السؤال ليبني مدى  وعلى هذا األساس جاء. هذه التغريات ينبغي على املهين أن يتكون
تلقي عمال مكتبة جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة تكوينا على منظومة تسيري املكتبة 

 عدم تلقيهم تكوين حول%  80.00 جمتمع الدراسة على بنسبةأمجع أفراد حيث . الرقمية
راجع إىل السبب رمبا و منظومة تسيري املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة،

املنظومة الرقمية عدم وجود ختطيط مسبق لتكوين اإلطارات العاملة للتعامل مع مثل هذه 
وقد إقتصر التكوين على املسؤولني على والتقنيات اليت تعتمد عليها املكتبة الرقمية، 

يف حني ملسنا إطار واحد امتنع عن اإلدالء برأيه  ،% 13.33أكدته نسبة  املكتبة وهذا ما
  .قد يرجع إىل كونه حديث باملهنةب والسب

א אل هل ترى ضرورة إجراء تكوين مستمر على التقنيات املستخدمة يف :א

؟املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة

النسبة املئوية  التكرار  



%1386.66  نعــم

%0106.66  ال

%0106.66  دون إجابة

%1599.99  امـــوع

نن:)29(رقم جدول و א ول وس د א א אد א

د א طאא د א د .א
       

يكسبه اخلربة  مع مرور الوقت  يسهل من مهمة اإلطار يف العمل و وألن التكوين       
مستمر على التقنيات املستخدمة يف  ستجوبني أنه من الضروري إجراء تكوينفقد رأى امل

م حىت يتسىن هل % 86.66وذلك بنسبة املكتبة الرقمية جبامعة األمري عبد القادر بقسنطينة 
يف حني ترى ما  ،يات والسرعة يف أداء املهامالربجمالتحكم الفعلي يف خمتلف التجهيزات و

والسبب رمبا راجع إىل  إجراء تكوين مستمرت بعدم ضرورة واليت أدل%  06.66نسبته 
اعتقادهم أن املستخدمني يف املشروع متكونني مسبقا يف اإلعالم اآليل باإلضافة إىل ظنن 

أحد  فكان امتناع % 06.66، أما نسبة التكوين يقتصر فقط على املسوؤلنيمنهم أن 
  .إىل حتفظه جتاه مثل هذه النقاط عمن اإلدالء برأيه والسبب حسب رأينا راجاملستجوبني 

  
  
  
  
  
  

  

א א אل ما هي الربجميات املستخدمة يف تسيري وإدارة الوثائق باملكتبة الرقمية  :א

؟جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة



النسبة املئوية  التكرار  

GED(  0106.66%(برجميات التسيري اإللكتروين للوثائق 

%1280.00  لصوربرجميات معاجلة ا

OCR(  0000.00%(برجميات التعرف الضوئي على احلروف

%0000.00  أخرى

%0213.33  دون إجابة

%1599.99  امـــــوع

قن:)30(رقم جدول و א دא و د א א

طא د א د .א

تسـيري وإدارة  خالل اجلدول أعاله واملتعلق بالربجميات املستخدمة يف عمليـة   من      
 % 80.00حيث أكد ما نسبته الوثائق باملكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة، 

هي برجميـات   تسيري وإدارة الوثائقيف اتمع املدروس أن الربجميات املستخدمة من أفراد 
راجع ملعرفتهم أم يعاجلون ويرقمنون ملفات على شكل صور وهي  معاجلة الصور وهذا

، وعدم وجود برجميات التعـرف  ا هذا من جهةنفسه املكتبة الرقميةالربجمية املستخدمة يف 
 بالسوق وحىت إن وجدت كانت نسخة رديئـة ألـا ال   OCRالضوئي على احلروف 

خاصة أم يتعـاملون مـع    ر بقسنطينةاملكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادتتماشى مع 
أي عدم اسـتعمال   % 00.00وهذه ما تأكدت عليه نسبة ، اخلط العريب من جهة أخرى

امتنعـت عـن    % 13.33يف حني ترى نسبة ، OCRبرجمية التعرف الضوئي على احلروف
تأكد من خالل حتليـل   املكتبة الرقمية وهذا مااإلجابة وهذا راجع إىل جهلهم مبكونات 

ترى برجميات التسيري اإللكتروين  % 06.66يف حني نرى ما نسبته  .23اجلدول رقم ابة إج
 هي املستخدمة يف إدارة وتسيري املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة، للوثائق



وهذا خطأ ورمبا راجع إىل اعتقادهم أن نظم التشغيل  هي برجميـات تسـيري إلكتـروين    
.للوثائق

אل سא هل ترى أن األجهزة والربجميات املستخدمة يف املكتبة الرقمية جلامعة :א

؟األمري عبد القادر بقسنطينة

النسبة املئوية  التكرار  

% 0640.00  تتماشى مع التطورات التكنولوجية

%0746.66  ال تتماشى مع التطورات التكنولوجية

%0213.33  ال أعـلـم

%1599.99  امـــــوع

دن:)31(رقم جدول א א و ز א وא אد

وא و א א طو ط د א د .א

والربجميـات   اإلطارات من رأى أن جتهيـزات  خالل اجلدول أعاله نالحظ أن من     
تتماشى مع التطورات  عة األمري عبد القادر بقسنطينة الالرقمية جلام املكتبة املستخدمة يف

وهذا ميكن إرجاعه إىل اعتقـادهم أن  %   46.66أقرت يف إجاباا بنسبة حيث املتالحقة  
هذه التجهيزات قدمية مقارنة بأجهزة اليوم ودليل ذلك اعتمادهم علـى أجهـزة يعـود    

إضـافة إىل أن الـذين أقـروا أن     ،2002أي سنة  املكتبة الرقميةاستخدامها منذ انطالق 
التجهيزات والربجميات املستعملة يف املشروع ال تتماشى مع التطورات املتالحقـة ميكـن   

إىل ختصص املستجوبني يف اإلعالم اآليل ومعرفتهم بأن األجهزة ال تتماشى مـع   هإرجاع
املستخدمة  التجهيزات والربجميات أن %40.00يف حني ترى نسبة  .املكتبة الرقميةأهداف 

علـى أجهـزة    بدليل اقتناء واعتمادهايف املكتبة الرقمية تتماشى مع التطورات املتالحقة
أمـا  . التخزين وأجهزة املاسحات الضوئيةذات سعة كبرية يف ) P4( متطورة كاحلواسيب



غري قادرة على احلكم  فقد امتنعت عن اإلجابة وهذا ميكن إرجاعه إىل أا % 13.33نسبة  
. تجهيزات والربجميات وعدم معرفتها للخصائص التقنية والفنية للمعدات التقنيةعلى ال

دس א אل هل تطبقون املعايري املعمول ا دوليا يف املكتبة الرقمية جلامعة األمري :א

؟عبد القادر بقسنطينة

النسبة املئوية  التكرار  

%0853.33  نعــم

%0746.66  ال

%1599.99  امـــوع

دون:)32(رقم جدول ول א א ق ط אد א

ط د א د .א

املعمول ا املعايري تطبيق أفراد جمتمع الدراسة املتعلق مبدى من خالل اجلدول أعاله و     
يرون % 53.33، نرى أن نسبة در بقسنطينةدوليا يف املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القا

املعايري الدولية يف معاجلة املواد الرقمية وميكن إرجاع هذه النسبة إىل يطبقون أم 
ختصصهم الوظيفي أي أن هذه الفئة اليت أجابت ذه النسبة هي متخصصة يف علم 

تطبيقهم و ع على موضوع املكتبات الرقمية ومعرفتهماملكتبات  مما مسح هلم باإلطال
املعايري الدولية  ال يطبقون أم% 46.66فني ترى النسبة املتبقية أي  .وليةلمعايري الدل

وجهلهم ذا ميكن إرجاعه إىل عدم إطالعهم ، وهبتسيري وإدارة املكتبات الرقمية اخلاصة
اخلربات والتجارب مع  حتكاكهم  واكتسابعايري املتخصصة من جهة، وعدم اذه امل
وعن الفئة املستجوبة اليت . املستوى الوطين والعريب والدويل علىملكتبات الرقمية اخمتلف 

فيما  ترى أم  يطبقون املعايري الدولية اخلاصة باملكتبات الرقمية يأيت اجلدول التايل ليوضح
 :تطبق هذه املعايري

  



  
  
  
  

מ א א.ذא ذ   ل

سبة املئويةالن  التكرار  

%0337.50  التجهيزات واملعدات

%0000.00  الربجميات

الفهرسة، التصوير الضوئي، ضغط ( التحول إىل املكتبة الرقمية 
  ).امللفات، املراقبة، التخزين واحلفظ، اإلتاحة

0562.50%

%0000.00  تسيري األرصدة الرقمية

%0000.00  أخرى

%08100  امـــــوع

دون:)33(رقم دولج ول א א ق ط אل א

ط د א د .א

  

املعمول ا يف  املعايري الدوليةتطبيق  مبجالمن خالل اجلدول أعاله واخلاص       
م يطبقون هذه الدراسة أجمتمع من أفراد  % 62.50نالحظ أن نسبة  املكتبات الرقمية،

 وصوال إىل اإلتاحة، الفهرسةمراحل التحول إىل املكتبة الرقمية بدءا باملعايري الدولية يف 
وقواعد ) تدوب(وهذا يرجع إىل تطبيقهم  واعتمادهم التقنني الدويل للوصف البيبليوغرايف 

)AFNOR( ، م يطبقون  املعايري ال % 37.50يف حني ترى نسبةدولية من جمتمع الدراسة أ



ومرحلة التخزين وهذا ما يؤكد مرة أخرى وميكن هذا  يف جانب التجهيزات والربجميات
" وهذا ما تأكد من خالل حتليل إجابة السؤال رقم سوا على علم  باملعايري الدولية أم لي

20 ."
  
  
  

א א.ذא ذא   ل

النسبة املئوية  التكرار  

%0457.14  اصة باملكتبات الرقميةجهل املعايري اخل

%0000.00  عدم احلاجة إىل املعايري 

%0342.85  انعدام العاملني املؤهلني

%0000.00  أخرى

%0799.99  امـــــوع

دون:)34(رقم جدول ول א א ق ط אدמ

אא د طא .د

     
أم  %  57.14يف حني يرى البعض أم ال يطبقون املعايري الدولية، حيث رأت نسبة       

هذا إىل نقص املعرفـة واملعلومـات    عاملكتبة الرقمية وميكن إرجاب اخلاصةعايري املجيهلون 
حـول موضـوع    جامعة األمري عبد القادر بقسـنطينة لدى اإلطارات وموظفني مكتبة 

املكتبـة الرقميـة   إىل جهلهم مبكونات إضافة  كتبات الرقمية واملعايري الدولية املتعلقة اامل
 % 42.85يف حني ترى نسـبة   جيب توفرها يف مثل هذه املكتبات،املعايري اليت والشروط و



من املستجوبني أنه راجع إىل انعدام العاملني املؤهلني ألنه هم وحدهم مـن يسـتطيعون   
ايري ألنه ال ميكن أن نتصور عامل غري مؤهل يستطيع تطبيق هذه املعـايري  تطبيق هذه املع

واملالحـظ    .العاملة باملكتبة الرقمية وهذا ما تأكد من خالل اجلدول اخلاص باإلطارات
كذلك من خالل اجلدول أعاله مدى وعي املستجوبني بأمهية تطبيق املعايري الدولية يف مثل 

  . %00.00ليه نسبة هذه املكتبات وهذا ما عربت ع
  
  
  

א אل ما هو املتوسط احلسايب اليومي لعملية الرقمنة يف املكتبة الرقمية :א

؟جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة

النسبة املئوية  التكرار  

%0106.66  صفحة 300أقل من 

%0746.66  صفحة  500إىل  301من

%0320.00  صفحة 1000إىل  501من

%0426.66  صفحة 1500إىل  1001من

%0000.00   1500أكثر من 

%1599.98  امـــــوع

אن:)35(رقم جدول و א א ط و אא א

ط د א د .א

ترى  جمتمع الدراسةاد من أفر%  46.66من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن ما نسبته       
صفحة وميكن إرجاع هذه النسبة إىل وعيهم بأن  500إىل  301أنه يتم يف اليوم رقمنة من 



تسمح فقط  املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينةاألجهزة املستخدمة يف 
را ، وكون هذه النسبة متخصصة يف اإلعالم اآليل وقبرقمنة العدد املذكور هذا من جهة

باملكتبة قمنة الفعلي وهذا هو املعدل اليومي لعملية الر املكتبة الرقمية،من حميط عمل 
وهذا رمبا راجع إىل  1500إىل  1001أنه يتم رقمنة   % 26.66يف حني ترى نسبة  ،الرقمية

. احل األخرى وهذا خطأاعتقادهم أن الرقمنة تتم فقط عن طريق املسح الضوئي دون املر
صفحة وهذا ميكن إرجاعه  1000إىل  501أنه يتم رقمنة %  20.00ما نسبته  يف حني رأت

املكتبة الرقمية على رقمنة هذا العدد من إىل اعتقادهم بقدرة األجهزة املستعملة يف 
أما ما نسبته  .وعدم فهمهم  صيغة السؤال من جهة أخرى, الصفحات هذا من جهة

صفحة يف اليوم وهذا ميكن  300 أقل من من املستجوبني يرون أنه يتم رقمنة % 06.66
  . إرجاعه إىل جهله التام للمعدل اليومي لعملية الرقمنة

ن א אل هل تطبقون أنظمة وبرامج محاية لألرصدة الوثائقية املرقمنة باملكتبة :א

؟الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة

النسبة املئوية  التكرار  

%1173.33  نعــم

%0426.66  ال

%1599.99  امـــوع

אن:)36(رقم جدول و א د א و ق ط د

طא د א د .א

اتمع املدروس يـرون  من أفراد  %73.33من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة       
تطبيق أنظمة وبرامج محاية لألرصدة الوثائقية املرقمنة باملكتبة الرقمية جلامعة األمري  أنه يتم

للمكتبة الرقميـة  عرفتهم باملكونات التقنية عبد القادر بقسنطينة، وميكن إرجاع هذا إىل م
 وقرم باملكتبة الرقمية) إعالم أيل(ين إضافة إىل ختصصهم الوظيفي أي التق ،هذا من جهة



أنه ال يتم تطبيق أي أنظمة  % 26.66يف حني ترى نسبة . ام املسؤولني واملسريين هلأو أ
وهذا رمبا راجع بالدرجة  ،محاية األرصدة الوثائقية اليت مت رقمنتها باملكتبة الرقميةوبرامج 

وهذا ما تأكد من خالل حتليـل إجابـة    املكتبة الرقمية أصال،األوىل جلهلهم  مكونات 
حلماية  املطبقة طبيعة األنظمة والربامج واجلدول التايل يوضح " 23 " رقم اخلاصة باجلدول

  :بقسنطينةاملكتبة الرقمية جبامعة األمري عبد القادر ب الوثائقية املرقمنة ةاألرصد
  
  
  
  
  
  
  

מ א א.ذא ذ ل   ل

النسبة املئوية  التكرار  

%0218.18  بوابة أمن إلكترونية

%0981.81  التشفري اإللكتروين 

%0000.00  التوقيع اإللكتروين

%0000.00  أخرى

%1199.99  امـــــوع

ون:)37(رقم جدول א د ط א א وא א א

طאא د א د .א



 جمتمع الدراسـة من أفراد  % 81.81من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن ما نسبته        
برامج وأنظمة حلماية األرصدة الوثائقية باملكتبة الرقمية جلامعة األمري الذين أكدوا بوجود 
وميكن إرجاع اختيار هذا  التشفري اإللكتروينومتثل هذا الربنامج يف  عبد القادر بقسنطينة،

ئقية املرقمنة  وصـعوبة حـل   الوثا ةالربنامج لفعاليته الكبرية يف محاية األرصد النوع من
يف حني نرى ما نسبته . ناهيك عن العمل به يف خمتلف مشروعات املكتبة الرقمية ،شفراته
وهذا رمبا راجع إىل  ،احلماية يتمثل يف بوابة أمن إلكترونية ونظام ترى أن برنامج%  18.18

 نية ألن الربنامج املستعمل يف هذهمهم أصال ملصطلح بوابة أمن إلكتروعدم استيعام وفه
 00.00نسبة التوقيع اإللكتروين هـي   نرى يف حني ،املكتبة الرقمية هو كلمات املرور فقط

   .ا لعدم استخدامه يف املكتبة الرقمية نفسهاوهذ %

  
  
  
  

א אل ري املكتبة الرقمية جلامعة ما هي أكثر املشاكل اليت تواجهكم يف تسي :א

؟األمري عبد القادر بقسنطينة

النسبة املئوية  التكرار  

%1337.14  مشاكل قانونية

%0205.71  مشاكل مالية 

%1028.57  مشاكل تقنية وفنية

%0822.85  مشاكل بشرية



%0205.71  أخرى

  

وאن:)38(رقم جدول א ل א אאط

ط د א د .א

ترى أن املشاكل القانونية من %  37.14من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة       
ميكن إرجاع املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة وأهم املشاكل اليت تواجه 

جر عثرة أمام جتسيد مثل هذه هذه النسبة إىل مشكل حقوق التأليف الذي يبقى ح
يف حني  ،ب تكاثف اجلهود مع خمتلف األطرافوقصد جتاوز هذا املشكل جي املكتبات

مشاكل تقنية وفنية  اأن املكتبة الرقمية تواجههمن أفراد جمتمع الدراسة % 28.94ترى نسبة 
اقل ناهيك عن تث وهذا ميكن إرجاعه إىل صعوبة التحكم يف بعض التقنيات والربجميات
مكتبة رقمية أول  تداول املعلومات داخل الشبكة احمللية، وميكن إرجاع ذلك إىل اعتبارها

من املستجوبني ترى  % 22.85، أما نسبة ونقص اخلربة من جهة أخرى ،باجلزائر من جهة
حسب رأينا ميكن إرجاعها إىل نقص اإلطارات  املكتبة هأن هناك مشاكل بشرية تواجه هذ

وهذا ما يدعمه حتليل إجابة  سيما يف علم املكتبات واإلعالم اآليلات الاءاملؤهلة والكف
كانت  مشاكل مالية  وميكن إرجاع  % 05.71يف حني نرى أن نسبة ، 27اجلدول رقم 

اليت أجابت ذه النسبة إىل نقص الدعم املايل  جمتمع الدراسةأفراد  تأكيدهذه النسبة إىل 
أخرى  مشاكلجمتمع الدراسة من أفراد  % 05.71ته يف حني رأت ما نسب. املكتبةهلذا 

وهذه املشاكل  املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة، تسيري وإدارةتقف أمام 
هي تدخل بعض إطارات اجلامعة يف صالحيات املكتبة بصفة عامة واملكتبة الرقمية بصفة 

أما . كتبة الرقميةارات اجلامعة للمالفوقي أي من إط خاصة وهذا رمبا راجع إىل التسيري
وضع سياسة ملواجهة حتديات وعراقيل اليت تقف أمام املكتبة  دىمباملتعلق  السؤال التايل

ته كما هو مبني يف اجلدول وقد جاءت إجابالرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة، 
  :التايل



ون א אل العراقيل اليت تقف أمام املكتبة هل مت وضع سياسة ملواجهة التحديات و :א

؟الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة

النسبة املئوية  التكرار  

%0960.00  نعــم

%0640.00  ال

%15100  امـــوع

وאن:)39(رقم جدول א ل א وא د א وא و د

א طאא د א .د

أكدت  اتمع املدروسمن أفراد %  60.00من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة      
جلامعة األمري  واجهها املكتبة الرقميةالتحديات والعراقيل اليت ت ةأنه مت وضع سياسة ملواجه

 ه املكتبةهذيرجع هذا إىل املشاكل اليت أصبحت تعرقل سري قد و عبد القادر بقسنطينة
ومشاكل تقنية ) حقوق املؤلف(ها مشاكل قانونية واليت أمه تسريهاوتقف حجر عثرة أمام 

، يف "19 "إضافة إىل املشاكل البشرية وهذا ما تأكد من خالل حتليل إجابة السؤال وفنية 
من املستجوبني يرون أنه مل يتم وضع سياسة ملواجهة   % 40.00       رى ما نسبته حني ت

وهذا ميكن إرجاعه إىل  اعتقادهم  أن املكتبة الرقمية جلامعة ات والعراقيل اليت تواجه حتدي
  .اوانطالقته ايف بدايته تالزال األمري عبد القادر بقسنطينة

  

ون وא د وא א אل ما هي اقتراحاتك فيما خيص املشاكل والعراقيل اليت تعترض :א

؟ادر بقسنطينةاملكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد الق

واجهها املكتبة ستجوبني فيما خيص املشاكل اليت تهذا السؤال خاص باقتراحات امل       
 استمارة اإلستبانةوجاء هذا السؤال يف اية  جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة  الرقمية

بة املكتفيما خيص  الذي حاولنا من خالله فتح اال للمستجوبني لتقدمي اقتراحام



حقوق (املكتبة بضرورة حل املشكل القانوين الذي يواجهه فأغلبهم يلحون  ،الرقمية
أخذ اإلذن من وجيب مراعاته بشكل جدي وذلك على األقل ب) امللكية الفكريةاملؤلف أو 

كذلك ل مشكلة احلقوق امللكية الفكرية، وضرورة تنظيم عاملي حل ,املؤلفني والناشرين
للموظفني واملستفيدين على حد سواء على  ةات تكوينيضرورة تدريب وإجراء دور

ضرورة توظيف  استعمال هذه التكنولوجيا احلديثة وكذلك  من أهم االقتراحات
املؤهلة ات للتغلب على نقص اليد العاملة متخصصني يف جمال علم املكتبات واملعلوم

برنامج وسياسة بإالضافة إىل ضرورة وضع لتشمل املخطوطات،  املكتبة الرقميةوتوسيع 
  .  املكتبة الرقميةوخمطط قصري وطويل املدى فيما خيص أهداف 

ون وא א אل ما هي اآلفاق والتوجهات املستقبلية للمكتبة الرقمية جلامعة :א

؟األمري عبد القادر بقسنطينة

اال خالله فتح وحاولنا من  استمارة اإلستبانةيعترب هذا السؤال أخر سؤال يف        
 جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة املكتبة الرقميةبللمستجوبني قصد تقدمي أفاقهم املتعلقة 

وكانت أغلب اقتراحام ركزت على وضع الرصيد ضمن شبكة االنترنيت وذلك على 
إتاحة احملتوى إىل أبعد احلدود  ويب خاص باملكتبة أو اجلامعة وهذا من أجل موقع مستوى

مواكبة التطور التكنولوجي والعلمي دوليا باإلضافة إىل  ية املعلومة، إضافة إىل وجتسيد عامل
تسويق التجربة إىل مكتبات جامعية أخرى مؤسسات وثائقية أخرى وهذا يف إطار نظام 

  .)قيق النوعية يف جمال املكتباتحت(وطين للمعلومات 
  

א.1.2.1.1 و א ج   :א
  :لة على مستوى هذا احملور متثلت يفإن اإلستناجات املسج



 بة الرقميةتأن مصدر متويل املك جمتمع الدراسةمن أفراد  % 86.66 أكدت نسبة 
 .ميزانية اجلامعة هو من جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة

املخصص عدم درايتها إن كان الدعم املايل من املستجوبني %  64.28 نسبة ترى 
كايف أو غري  رقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينةاملكتبة ال لتسيري وإدارة

 . كايف

من أفراد جمتمع الدراسة أن الكوادر البشرية غري كافية على  % 80.00ترى نسبة  
 .اإلطالق

منظومة  عدم تلقيهم تكوين حول%  80.00 بنسبة جمتمع الدراسةأمجع أفراد   
 .بقسنطينةتسيري املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر 

إجراء تكوين مستمر من أفراد اتمع املدروس على ضرورة %  86.66تؤكد نسبة  
  .على التقنيات املستخدمة يف املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة

يف اتمع املدروس أن الربجميات املستخدمة من أفراد  % 80.00أكد ما نسبته  
هي  تبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة،تسيري وإدارة الوثائق باملك

 .برجميات معاجلة الصور

الرقمية  املكتبة والربجميات املستخدمة يف أن جتهيزات أفراد جمتمع الدراسة رأى 
أقرت جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة ال تتماشى مع التطورات املتالحقة حيث 

  %. 46.66بنسبة  بذلك

 301أنه يتم يف اليوم رقمنة من  جمتمع الدراسةمن أفراد %  46.66ما نسبته ترى  
 .صفحة 500إىل 

اتمع املدروس أنه يتم تطبيق أنظمة وبرامج محاية من أفراد  %73.33نسبة  تؤكد 
 .لألرصدة الوثائقية املرقمنة باملكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة

برامج الذين أكدوا بوجود  جمتمع الدراسةاد من أفر % 81.81ما نسبته ترى  
وأنظمة حلماية األرصدة الوثائقية باملكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر 

 .التشفري اإللكتروين متثلت يف أن هذه الربامج واألنظمة بقسنطينة،



املكتبة أن املشاكل القانونية من أهم املشاكل اليت تواجه %  37.14نسبة أكدت    
  .قمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينةالر

 ةأنه مت وضع سياسة ملواجه اتمع املدروس رأتمن أفراد %  60.00نسبة  إن 
جلامعة األمري عبد القادر  املكتبة الرقمية التحديات والعراقيل اليت تقف أمام

 .بقسنطينة

 بة الرقميةاملكت افيما خيص مشاكل اليت تواجه اقتراحاتهالدراسة  جمتمع أبدى 
تراح ضرورة حل املشكل وكان أهم إق جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة،

 .)فكريةحقوق امللكية ال(القانوين 

لمكتبة لفيما خيص األفاق املستقبلية  اتمع املدروسيف حني أبدى معظم أفراد  
الرقمية ضرورة وضع الرصيد املرقمن على شبكة األنترنيت وإستغالله من أبعد 

  .حلدودا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
מ.1.2 א א א א−02−ل

ط د א د א :ذ

أسئلة هذه االستمارة حول حمورين أساسني مبا خيدم تساؤالت وفرضيات  متركزت       
  : ا وحتليلها فيما يلي الدراسة، يأيت إستعراض هذه احملاور واألسئلة املتضمنة

قبل ذلك قمنا بطرح جمموعة من األسئلة تتعلق بأفراد اتمع املدروس ؛ أساتذة      
جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة، من أجل معرفة بعض البيانات الشخصية كاجلنس، 

   .  والرتبة العلمية لكل أستاذ والكلية املنتمي إليها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

א ندد א ن .164هو :و

  إناث  ذكور  العدد  الرتبة

  00  07  07  أستاذ التعليم العايل

  04  25  29  أستاذ حماضر

  19  32  51  أستاذ مساعد مكلف بالدروس

  24  53  77  أستاذ مساعد

  47  117  164  اموع

א: )40(جدول رقم  نذن א ن و دא א د א

س وא א ن وز   .ط
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א:)44( شكل رقم نذن א ن و دא א د א

א ن وز س ط .وא



א−1 وמ وא دא :א

  إناث  ذكور  العدد  الرتبة

  00  04  04  أستاذ التعليم العايل

  01  06  07  أستاذ حماضر

  05  10  15  أستاذ مساعد مكلف بالدروس

  11  22  33  أستاذ مساعد

  17  42  59  اموع

א:)41( جدول رقم نذن א ن و وמא وא دא א

د א د א س א وא א ن وز .ط
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א:)54(شكل رقم  نذن א ن و وמא وא دא א

س وא א ن وز ط د א د א   א

  

  

א−2 وא وא ن د א :ول

  إناث  ذكور  العدد  الرتبة

  00 05  05  يلأستاذ التعليم العا

  02  22  24  أستاذ حماضر

  12  25  37  أستاذ مساعد مكلف بالدروس

  20  19  39  أستاذ مساعد

  34  71  105  اموع



א:)42(جدول رقم  نذن א ن و وאא ن د א ول

א א א وא ن وز ط د א سد .وא
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א:)46( شكل رقم نذن א ن و وאא ن د א ول

س وא א ن وز ط د א د א א   وא

ول.1.2.1 א و א:א א دאدو א د

نط و א מ :د

احملور يف معلومات حول دور املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القـادر  مثل هذا تي        
إن اخلدمات : بقسنطينة يف دعم التكوين، وقد جاء لإلجابة على الفرضية الثالثة واملتمثلة

بقسنطينة تساهم يف ترقية وحتديث اليت تقدمها املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر 

سؤال بدءا مبستوى التكوين جبامعة األمري عبـد   11وقد احتوى على . التكوين باجلامعة
.القادر

ول א אل ؟ما رأيك مبستوى التكوين جبامعة األمري عبد القادر بقسنطينة:א



  

طن:)43(رقم جدول د א د א ن و א .و

وبكـل  ىل حتليل وتدقيق كبري حىت يالحـظ  إن املتأمل يف اجلدول أعاله لن حيتاج إ
بقوة على نوعية التكوين اجليدة للبحـث  الدراسة قد أكد و تمع وضوح أن االجتاه العام

وحسن  %65.24النسب العالية للتقييم مقبول بنسبة  لمي باجلامعة اإلسالمية ويربر هذهالع
وهي النسب اليت ال تدع جماال للشك بأن التكوين والبحث العلمي جبامعة  %34.75بنسبة 
 جمتمعهذا الصدد بتأكيد  عاين من أي صعوبات يفعبد القادر للعلوم اإلسالمية ال ياألمري 

الدراسة، ويؤكد هذا التوجه املشروعات الطموحة باجلامعة ويأيت علـى رأسـها حمـور    
دراستنا وهو املكتبة الرقمية، خاصة أن اجلامعة تتوفر على اإلمكانات املادية والبشرية ممـا  

  .يفوق بكثري املؤسسات العلمية األخرى

א אل وين لظاهرة ثورة املعلومات جبامعة األمري عبد القادر هل ترى أن مواجهة التك:א

؟بقسنطينة يكون من خالل

النسبة املئوية  التكرار  

  % 19.89  78  حتديث مناهج التكوين 

النسبة املئوية  التكرار  

  % 34.75  57  حسن

   % 65.24  107  مقبول 

  

  % 00.00  00  ديءر

  % 00.00  00  رديء للغاية

  % 99.99  164  امـــــوع



  %  06.37  25  زيادة املقررات الدراسية واحملتوى التعليمي

  % 07.14  28  تزويد املتكون مبهارات املعلومات

  % 12.50  49  التكوينية ) ليميةالتع(توفري املرونة للنظم 

  % 25.25  99  مواكبة متطلبات العصر الرقمي

  % 29.18  113  ...)املكتبات الرقمية( توظيف الوسائل التعليمية احلديثة يف التكوين

  % 00.00  00  أخرى

  

دن:)44(رقم جدول א و א و ن و א وא ق ط

د .طא

أن مواجهة التكوين لظـاهرة ثـورة    % 29.18من خالل اجلدول أعاله ترى نسبة      
توظيف الوسائل التعليميـة  خالل  املعلومات جبامعة األمري عبد القادر بقسنطينة يكون من

، وهذا ميكن إرجاعه إىل امليزات والفوائد الـيت  ...)املكتبات الرقمية(احلديثة يف التكوين 
ه التكنولوجيات من فعالية وكسب الوقت واجلهد وقلة التكلفة ناهيـك عـن   تتيحها هذ

أن مواجهة التكـوين   % 25.25يف حني ترى نسبة . جلب انتباه املتكون للمادة التعليمية
لظاهرة ثورة املعلومات جبامعة األمري عبد القادر بقسنطينة يكون مـن خـالل مواكبـة    

إىل تأكيدهم أن إعداد العقول وصقلها من أهـم  متطلبات العصر الرقمي ورمبا هذا يرجع 
القضايا وأصعبها، فتوظيف تكنولوجيا الرقمية لنقل املعرفة وتطويعها لتنمية اتمعات هي 

 19.89يف حني ترى نسبة  . الركن األساسي وحجر الزاوية للتقدم وحتقيق التنمية الشاملة

لتكوين لثورة املعلومات وهذا ميكن حتديث مناهج التكوين هو الطريقة املثلى ملواجهة ا %
إرجاعه ملعرفتهم مدى حجم التحدي الذي يفرضه الواقع احلايل من بروز العوملة، وتـرى  

وحسب رأينا ميكن إرجـاع  التكوينية ) التعليمية(توفري املرونة للنظم  % 12.50ما نسبته 



ليها التكوين ويتطلب ذلك إىل معرفتهم أن الواقع حيتم تغيري األسس التقليدية اليت يقوم ع
منها أن تكون أكثر مرونة وقدرة على االستجابة للمتغريات واحلاجات املستجدة وميكـن  
يف هذا الصدد اإلبقاء على بعض الربامج واملناهج واستحداث برامج أخرى جديدة ومرنة 

يف  تليب متطلبات تطوير الرأمسال البشري وفقا للظروف االقتصادية واالجتماعية واملتغريات
ضرورة تزويد املتكون مبهارات املعلومات ملواجهة  % 07.14بينما ترى نسبة . سوق العمل

ثورة املعلومات باجلامعة وميكن إرجاع هذا إىل معرفتهم أن كمية املعلومات احملصل عليها 
مهما كان مقدارها يف عصر التطور السريع واملذهل الذي نعيشه مل تعد تنفع طويال ألا 

كثرة املعلومات تقتـل  (إال القليل حىت يظهر ما هو أنفع منها أو أكثر نفعا منها ال تلبث 
، وأمام هذا الطوفان املعلومايت املتجدد يكون يف متناول من اكتسب مهـارة  )املعلومات

احلصول على املعلومات واملصادر والبحث فيها الستخراج ما يريد، فاملتكون هنا يستطيع 
ت اليت يكتسبها بصورة تتالءم مع معارفه ومعلوماتـه السـابقة،   أن يفسر وينظم املعلوما

خاصة أمام تراجع قيمة احلفظ والتلقني مقابل االهتمام بتعلم طرق واستراتيجيات البحث 
زيادة املقررات الدراسية واحملتوى التعليمـي   % 06.37يف حني ترى نسبة . عن املعلومات

رجع إىل تأكيدهم أن العصر الذي نعيشه هو عصر ملواجهة ثورة املعلومات باجلامعة ورمبا ي
التحوالت املعلوماتية الكربى وتوسيع مدارك البشرية وحىت تستجيب اجلامعـة يف هـذا   
السياق هلذه التغريات الكربى يف حمتوى املعرفة حبيث تتخرج منها أجيال قـادرة علـى   

توى املعلومايت بتدريس التعامل مع املعلومات واالستفادة منها ينبغي أن يرتبط تدريس احمل
عمليات املعرفة والتكون جنبا إىل جنب وذلك أن احملتوى دائما يف تغري مستمر فاخلربات 

إذن يرى املستجوبون أنه ملسايرة . واملهارات املتقادمة تغدو أقل مصداقية وثباتا مع الزمن
ـ  ات املقـررات  ثورة املعلومات السائدة يف هذا العصر كان البد من تغيري وزيادة حمتوي

  . الدراسية
  
  



א אل احلديثة تؤدي دورا هاما يف تطوير ) التكوينية(هل ترى أن الوسائل التعليمية  :א

؟التكوين جبامعة األمري عبد القادر بقسنطينة

النسبة املئوية  التكرار  

  % 95.12  156  نعــم

  % 04.87  08  ال

  % 99.99  164  امـــوع

אن:)45(رقم جدول ل و א א د و(א د)א א

ط د א د א ن و א طو .ودو

الوسائل  أن جمتمع الدراسةأفراد من %  95.12نسبة  من خالل اجلدول أعاله ترى          
التكوين جبامعة األمري عبد القادر ير تلعب دورا بارزا يف تطو احلديثة) التكوينية( التعليمية

الذي تلعبه يف كوا تنمي قدرات  لدوربقسنطينة، وميكن إرجاع هذا إىل معرفتهم ل
إضافة إىل تنشيط الدافعية وروح مهارات الطلبة كما تدرم على مهارات التعليم الذايت بو

زا يف تطوير العلمية تلعب دورا بارال  هذه الوسائل  % 04.87املبادرة، بينما ترى نسبة 
بعض األساتذة بكل ما هو تقليدي وعدم تقبلهم لتكنولوجيا هذا راجع لتمسك التعليمية و

عول عليه إضافة إىل عدم الستبدال كل ما ي ذلك نظرا لتخوفهمالتعليم والتكوين و
  .استخدامها يف ظل النظام التقليدي القائم

  

  

  

  



  

א א אل احلديثة يف ) التكوينية(تعمال الوسائل التعليمية أين تكمن الفائدة من اس:א

؟التكوين جبامعة األمري عبد القادر بقسنطينة

النسبة املئوية  التكرار  

  % 14.28  64  جلب اهتمام الطالب للدرس 

  % 20.53  92  إثراء الدرس وانتعاشه

  % 25.44  114  كسب الوقت واجلهد

  % 14.28  64  تنمية قدرة الطالب على املالحظة والتحليل

  % 25.44  114  مواكبة التطورات احلاصلة

  % 00.00  00  أخرى

  

אن:)46(رقم جدول ل و א ل א ن د و(א د)א א

ط د א د א ن و .א

فة إن أي إضافة إىل البحث العلمي والتكوين والتدريس مهما كانت هذه اإلضا
متواضعة إىل أا ستساهم بطريقة أو بأخرى يف الرقي باملستوى العام للتكوين خاصة إذا 

إثراء الدرس كانت هذه الوسائل هي كل تلك التجهيزات احلديثة والرقمية اليت تساهم يف 
ومواكبة التطورات احلاصلة  %) 25.44(وكسب الوقت واجلهد  %) 20.53(   وانتعاشه

عوامل ال يستطيع أي كان أن ينكر دورها يف احلياة األكادميية  وهي كلها%)  25.44(
الدراسة واليت ثبتت بالتجربة ومبا ال يدع جماال للشك بقدرا على جلب اهتمام  تمع

مبا حيسن  %) 14.28(وتنمية قدرته على املالحظة والتحليل  %) 14.28(الطالب للدرس 
بالدرجة األوىل ومن مثة تعويده على التعامل أكثر وعيه بأمهية الرقمية يف احلياة املعاصرة 



فأكثر مع هذه الوسائط والتجهيزات وحتضريه للبحث العلمي يف صورته احلديثة، اليت 
  .تعتمد على املهارة يف البحث واستثمار اإلمكانات احلالية إىل احلد األقصى

س א אل ؟عبد القادر بقسنطينةهل كنت على علم باملكتبة الرقمية جلامعة األمري :א

النسبة املئوية  التكرار  

  % 100  164  نعــم

  % 00.00  00  ال

  % 100  164  امـــوع

دن:)47(رقم جدول א د א א ذ א מ د

.ط

مبكان حبيـث إسـتغرق   إن املكتبة الرقمية اليت تعترب األوىل وطنيا بلغت من األمهية       
التحضري هلا فترة ليست باهلينة على اإلطالق، كما أن األكيد أن املشاورات واألصـداء  
حول األسس والعناصر الالزمة إلجناحها قد أخذت من وقت الباحثني وجمال أحـدايثهم  

ـ   ل جماال غري قليل، وهذا ما يربر النسبة املطلقة ملعرفة جمتمع الدراسة باملكتبة الرقميـة قب
إنطالقها ورمبا منذ املراحل األوىل هلا، واألكيد أيضا أن جمتمع الدراسـة كـان يترقـب    
إنطالق املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بإهتمام وفضول شديدين، خاصة مع مـا  
يشاع عن إمكانات املكتبات الرقمية وما يعرف عن الرقمية من قـدرا علـى البحـث    

الدراسة يف الدخول إىل املرحلة اجلديدة بأقـدام ثابتـة وطريـق    والتقصي، ورغبة جمتمع 
كل هذا من جهة، إضافة إىل دور الكبري الذي يلعبه اإلعالم داخل اجلامعة بصفة . واضحة

عامة ومصلحة اإلعالم والتوجيه مبكتبة جامعة األمري عبد القـادر بقسـنطينة يف إعـالم    
  . إىل ما كل هو جديدمستفيديها وروادها وهيئة التدريس باجلامعة 



دس א אل هناك خصائص متيز املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة هل  :א

عن املكتبة التقليدية يف دعم التكوين؟

النسبة املئوية  التكرار  

  % 87.19  143  نعــم

  % 12.80  21  ال

  % 99.99  164  امـــوع

طدن:)48(رقم جدول د א د א א א ز

ن و א מ د د א א .ن

أن املكتبـة الرقميـة   % 87.19الدراسـة بنسـبة عاليـة مقـدارها      جمتمعرى ي
تتميز خبصائص عـن املكتبـة التقليديـة ألسـباب      األمري عبد القادر بقسنطينةباجلامعة 

ـ   سيأيت ذكرها، يف حني تعا تـرى   %12.80 ـرضها نسبة أخرى متواضـعة تقـدر ب
املكتبة التقليدية ستبقى تتجاوز املكتبة الرقمية يف املزايا رغم كـل مـا هـو معـروف     

إىل أن هذه الفئة بالـذات هـي مـن الفئـة      ايا الرقمية وميكن أن السبب يعودعن مز
ث واحملافظـة  هـو حـدي   التقليدية اليت يعرف عنها امليل الشديد إىل النفور من كل مـا 

هو تقليدي، كما أن السبب قد يرجع على أن هـذه الفئـة تـرى     على كل ما هو ما
بالتجربة أن ارتباط  الطلبة باملكتبة التقليدية قد يتجـاوز ارتبـاطهم باملكتبـة الرقميـة     

اجلـامعي اجلزائـري أو    التكـوين إما بسبب األمية املعلوماتية اليت تضرب وبعمـق يف  



ت اليت كثريا ما تؤدي على العـزوف عـن تطـوير املهـارات     بسبب نقص اإلمكانيا
  .الذاتية واحملافظة على األسلوب التقليدي األسهل يف البحث والتقصي

  

מ א ص.ذא א ذ ل :ل

النسبة املئوية  التكرار  

  % 10.54  35  ) صورة وصوت بيئة اتصال ثنائية بني املتكون واملادة التعليمية، ( التفاعلية

  % 23.49  78  مصادر معلومات متنوعة

  % 14.75  49  )متوفرة للمستفيد يف أي وقت ومن أي مكان( حيادية املوقع

  % 10.54  35  املعلومات احلديثة

  % 5717.16  )إمكانية ربطها وتكاملها مع أجهزة وبرامج تكوينية أخرى( التكاملية 

  % 17.16  57  )الكامل لقدر ات املتكون وجعله يقرر ويقود نفسه تتيح االستثمار ( الفردية 

  % 06.32  21  )أيام 7/سا 24( دائما متوفرة 

  % 00.00  00  أخرى

  

دن:)49(رقم جدول א د א א א ز א ص א

ن و א מ د د א א ن .ط



الدراسة  جمتمع تقارب الكبري يف النسب حبيث منحدول أعاله نالحظ المن خالل اجل
يزة التعدد يف وهذا يعود إىل م%   23.49املصادر املعلوماتية املتنوعة النسبة األكرب إىل
ة معا واليت تتيح إمكانية الربط بني الصوت والصورة والكتاب" امليلتيميديا" الوسائط الرقمية 

عبية املوجودة بني الصفحات أو بني معلومة ومعلومة أخرى مما التش والتنقل بني  الروابط
يساهم يف التداعي احلر لألفكار والبحث بصيغ أوسع وجماالت أكرب ومن مثة اإلستفادة من 

إمكانية ربطها (ساوت يف النسب كل من التكاملية ميزات الرقمية إىل احلد األقصى، وت
تتيح االستثمار الكامل (ية والفرد%  17.16) رىوتكاملها مع أجهزة وبرامج تكوينية أخ

بالنسبة ذاا وهو األمر الذي كما سبق القول ) ت املتكون وجعله يقرر ويقود نفسهالقدر
يدخل يف إطار إستثمار طاقات الرقمية للحد األقصى من خالل حتقيق عنصر التواصل مع 

دراته الشخصية بنفسه شبكات أخرى والتكامل معها وإتاحة الفرصة للفرد كي يطور ق
ة املوالية مليزة حيادية املوقع عن طريق إجراء البحث املوسع وبشكل فردي، وكانت النسب

ن ربط املكتبة حبيث أ % 14.75بنسبة ) متوفرة للمستفيد يف أي وقت ومن أي مكان(
الرقمية بالشبكات العاملية كشبكة اإلنترنت سوف يقود دون شك إىل تسهيل مهمة 

ويقلص بذلك من الوقت الالزم ل إىل املكتبة كلما دعت الضرورة نيبه التنقالباحث وجت
للبحث عن طريق التخلص من بعض العوائق البريوقراطية واإلدارية يف سبيل الوصول إىل 

حبيث  ،%10.54املعلومة يف الوقت املناسب، هذا دون أن ننسى املعلومات احلديثة بنسبة 
كثري من األحيان العمليات الروتينية للنشر والتوزيع أن الوسائط الرقمية تتجاوز يف 

والطباعة وغريها من األمور اليت كثريا ما تؤخر ظهور الكتب يف شكلها املطبوع سنوات 
مما قد يضيع على الباحث معلومات كان يف أمس احلاجة إليها أثناء إجراء البحث ويضيع 

ى النسبة األضعف إلمكانية التوفر بذلك فرصة االرتقاء مبستوى البحث أكثر فأكثر، وتبق
رمبا ألن الوقت املتوفر أصال للباحثني يغين عن احلاجة على البحث  % 06.32الدائم بنسبة 

الدراسة الفصل بني احلياة الشخصية واحلياة  جمتمعيف مجيع األوقات ورمبا بسبب تفضي 
  .املهنية العلمية البحثية



  

  

  

  

  

  

  

  

א אل عد املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة هل ت. حسب رأيك :א

بالنسبة لعملية التكوين؟

  

  

النسبة املئوية  التكرار  

  % 50.22  114  مكتبة مكملة للمكتبة التقليدية

  % 00.00  00  مكتبة بديلة للمكتبة التقليدية

  % 06.16  14  مكملة وبديلة يف نفس الوقت

  % 43.61  99  املكتبيةأداة فعالة لإلرتقاء باألنشطة 

  % 00.00  00  أخرى



طن:)50(رقم جدول د א د א א א

ن و .א

أن من أساتذة اجلامعة  % 50.22نسبة  ترى" 50 جدول"من خالل اجلدول أعاله      
رمبا راجع  مكملة للمكتبة التقليدية وهذا جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة املكتبة الرقمية

أي أن املكتبة الرقمية جلامعة  % 00.00وهذا ما أكدته نسبة  أا مكتبة مهجنة لنظرم 
يف حني ترى  .مكتبة بديلة للمكتبة التقليدية تاألمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ليس

ة لالرتقاء خبدمات املكتبة وهذا ميكن أن املكتبة الرقمية تعد مبثابة أداة فعال % 43.61 نسبة
إرجاعه إىل املزايا اليت تتمتع ا هذه التكنولوجيات احلديثة يف تطوير خدمات املكتبة واليت 

إال من خالهلا مواكبة ومالحقة التطورات التكنولوجية ناهيك  التقليدية ال تستطيع املكتبة
 06.16نسبة يف حني ترى  ،شرط علومة بأقل جهد ودون قيد أوعن سرعة الوصول إىل امل

، ورمبا يرجع هذا أن املكتبة الرقمية هي مكملة وبديلة يف نفس الوقت للمكتبة التقليدية %
إىل معرفتهم مبحتويات املكتبتني واعتقادهم بأن الوثائق املتواجدة باملكتبة الرقمية هي 

الرقمية تقوم برقمنة الوثائق  نفسها اليت املتواجدة باملكتبة التقليدية على اعتبار أن املكتبة
  .الورقية دون اقتناء الوثائق اإللكترونية مباشرة

ن א אل هل ترى أن إنشاء املكتبة الرقمية جبامعة األمري عبد القادر بقسنطينة هو :א

؟إستجابة لـ  

النسبة املئوية  التكرار  

  % 34.66  104  معطيات التكوين احلديث 

  % 00.00  00  ةتكافؤ الفرص التعليمي

  % 45.00  135  تطور وسائل اإلتصال

  % 11.66  35  مراعاة حاجات األفراد



 % 08.66  26  حق لكل فرد) التعليم( التكوين

  % 00.00  00  أخرى

  

دن:)51(رقم جدول א د א א א دوא

.ط

   
أن إنشـاء   من أفراد اتمع املدروس % 45.00نسبة  من خالل اجلدول أعاله ترى       

املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة هو استجابة لتطور وسـائل االتصـال  
ل االتصال وخاصة الوسائل اإللكترونية إىل األمهية اليت اكتسبتها وسائهذاوميكن إرجاع

إذن " املكتبة الرقمية كوسيلة اتصـال؛  باعتبارها قنوات أساسية للمعلومات، هلذا ظهرت
ولكن أن تدعو املكتبة لتأيت إليك فهذا هو اجلديـد  ...فأن تدعوك املكتبة إليها أمر طبيعي

إن املستحيل باألمس، أصبح اليوم حمتمال، واملكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر  !بعينه
ر السريع يف تقنية املعلومات بقسنطينة أصبحت أقرب وسائل التكوين، حيث ساعد التطو

واالتصاالت احلديثة على رواج استخدامها يف ااالت كافة، ما أدى إىل بروز املكتبـة  
، يف حني ترى الرقمية كصنف جديد أكثر فعالية ورسوخ مقاربة التكوين متعدد القنوات

اعتقادهم ث، ورمبا هذا يرجع أا جاءت استجابة ملعطيات التكوين احلدي% 34.66نسبة
أن معطيات التكوين تغريت عما كانت عليه منذ سنوات طويلة، فالتحـديات الراهنـة   
واملستقبلية قد تغريت يف طبيعتها لتواجه اإلنسان بتحديات وتغريات مستمرة يف جمـاالت  
العلم واملعرفة والتكنولوجيا مما ألقى على التكوين مسؤولية أكرب يف استمراره يف العمـل  

فسه وذلك بتطوير فلسفته وأهدافه ومناهجه ومتابعة جودة خمرجاته، مبا يالءم على تطوير ن
التغريات اجلامعية املتجددة من حوله، وتعترب املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبـد القـادر   
بقسنطينة استجابة لتحرير التكوين من القيود الكالسيكية وابتكار طرق جديدة له، بينما 

أفراد جمتمع الدراسة أن املكتبة الرقمية مت إنشاءها لتلبية حاجات من  % 11.66ترى نسبة 



األفراد وهذا رمبا ميكن إرجاعه إىل وعي الطالب أو املستفيد ورغبته يف احلصول على أكثر 
.حق لكل فرد) التعليم( ترى أن التكوين  % 08.66من شهادة، أما نسبة  

א אل اف اليت ميكن أن حتققها املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر ما هي األهد:א

بقسنطينة للتكوين؟

النسبة املئوية  التكرار  



  % 24.53  92  إجياد بيئة للتعلم والتفاعل 

  % 12.80  48  )التعليمية(التركيز على املتعلم كمحور للعملية التكوينية 

  % 06.40  24  ارإكساب القدرة على التفكري والتحليل واالبتك

  %  28.53   107  التغيري النوعي يف التكوين

  %  26.13  98  اإللكتروين،التكوين عن بعد) التعليم( جتسيد التكوين 

  % 01.60  06  أخرى

  

طن:)52(رقم جدول د א د א א א دא

ن و א

تغري يف طبيعة التكوين وتقلب العناصر التقليدية  هل ميكن للمكتبة الرقمية أن
الدراسة وبنسبة  جمتمعراه هذا ما ي..عم ميكن ذلك وبكل تأكيداملعروفة رأسا على عقب؟ ن

تؤكد على أمهية قدرة املكتبة الرقمية يف تغيري التكوين كما ونوعا مبا يتماشى مع  28.53%
ديثة، من خالل إجياد بيئة للتعلم والتفاعل متطلبات املرحلة احلالية وجمارات التطورات احل

وهذا ما يؤكد أن %   26.13 اإللكتروين بنسبة) التعليم( وجتسيد التكوين % 24.53بنسبة  
رى أن التكوين والبحث العلمي باجلامعة اجلزائرية يتطلب لتحقيق تطويره جمتمع الدراسة ي

ط، إنه يتطلب التحول حنو الرقمية وتنميته عناصر أهم بالكثري من جمرد التنظري ووضع اخلط
ية، والرأي القائل أن علينا اإلهتمام أكثر باملكتبات التقليدية لموتفعيل دورها يف احلياة الع

قبل التفكري يف املكتبات الرقمية لن يساهم إال يف زيادة اهلوة الرقمية اليت تفصل العامل 
ة التركيز أكثر فأكثر على املتعلم ، هذا دون أن ننسى ضرورعن العامل املتخلف...املتقدم 

  %. 12.80حمورا للعملية التكوينية أكثر من التركيز على املعلم وبنسبة 



א אل أي املشكالت التالية ميكن للمكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر :א

بقسنطينة أن تساهم يف حلها؟

النسبة املئوية  التكرار  

  % 42.07  69  التقليدي االبتعاد عن التكوين 

  % 26.82  44  تردي النوعية يف التكوين احلايل

  % 09.14  15  التغلب على ندرة األساتذة

  % 21.95  36  أخرى

  % 99.98  164  امـــــوع

دن:)53(رقم جدول א א א מ ن ن א ول א

ط د .א

املشاكل املمكن أن تساهم املكتبة الرقميـة   من خالل اجلدول أعاله والذي يتضمن      
من أفراد جمتمع الدراسـة أـا    % 42.07جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة، رأت نسبة 

تساهم يف االبتعاد عن التكوين التقليدي وميكن إرجاع هذا إىل  أن املكتبـة الرقميـة يف   
ت واملعلومات تعترب تكوين مجاهريي  تقوم على أساس فلسـفة  عصر تكنولوجيا االتصاال

  % 26.82 تؤكد حق كل فرد يف الوصول إىل الفرص التكوينية املتاحة، يف حني ترى نسبة 
يف أن املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر تساهم يف التغلب على مشكلة تردي النوعية 

اخنفاض مستوى األداء واملستوى املهاري خاصة بعد  يف التكوين احلايل ورمبا هذا يعود إىل
ظهور مشكلة االختالف بني مستوى إعداد أو تكوين املتخرجني واملهـارات الالزمـة   
للمجال العلمي، من هذا املنطلق ترى هذه النسبة أنه ال ميكن حتسني نوعية التكوين احلايل 

ولوجيات املعلومات باملفهوم الذي من دون االعتماد على املكتبات الرقمية واالستعانة بتكن
يعتمد على رؤية نظرية ومهارات معرفية وحركية وإمكانات مادية ميكن توفريهـا وفـق   



أن املكتبة الرقمية ميكن أن تساهم  % 09.14بينما ترى نسبة . االحتياجات واملوارد املتاحة
علي املكتبة من قبل يف حل مشكلة ندرة األساتذة وهذا رمبا يرجع هذا إىل معرفة الدور الف

  ".املكتيب هو املريب واملعلم" هذه الفئة من املستجوبني واستنادا ملقولة إمرسن أن      

د א אل ما هي اقتراحاتك فيما خيص تفعيل وتوظيف دور املكتبة الرقمية :א

جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة أكثر يف عملية التكوين ؟

تفعيل وتوظيف دور املكتبة اتمع املدروس فيما خيص  خاص باقتراحات هذا السؤال     
وجاء هذا السـؤال يف  ، الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة أكثر يف عملية التكوين

، حيث الذي حاولنا من خالله فتح اال للمستجوبني لتقدمي اقتراحام احملور األولاية 
تح فضاءات واسعة للمكتبة الرقمية وتوسيع دائرة اإلستفادة منها تنوعت إقتراحام بني ف

وهذا لتحقيق تكوين نوعي، وحىت ال تكون لديهم مكتبة رقمية شكلية، كمـا يقتـرح   
وهذا يكون . البعض األخر تفعيل دورها أكثر حىت تكون متماشية مع طموحات الباحث

ما خيص عامل الكتـاب وخاصـة   من خالل مسايرة تطورات اجلامعات العاملية العريقة في
 .أحباث املاجستري والدكتوراه وهذا يكون من خالل ربطها مبثيالا يف الداخل واخلـارج 

عن العنصر املهم أال وهو ضـرورة تكـوين املسـتفيد علـى اسـتغالل هـذه        ناهيك
   .التكنولوجيات احلديثة يف احلصول على املعلومة يف أقرب وقت ممكن



ولא.1.1.2.1 א و א   :ج
  :إن اإلستناجات املسجلة على مستوى هذا احملور متثلت يف

جبامعة األمري عبد التكوين  أن مستوى الدراسة من جمتمع %65.24ترى نسبة   
 .أنه حسن %34.75القادر بقسنطينة هو مقبول، كما ترى نسبة  

امعة األمري أن مواجهة التكوين لظاهرة ثورة املعلومات جب % 29.18ترى نسبة  
احلديثة يف توظيف الوسائل التعليمية خالل  عبد القادر بقسنطينة يكون من

يكون من خالل  % 25.25، إضافة إىل ما نسبته ...)املكتبات الرقمية(التكوين 
 .مواكبة متطلبات العصر الرقمي

تلعب دورا  احلديثة) التكوينية( الوسائل التعليمية أن جمتمع الدراسة غالبية أكد 
   .% 95.12نسبة ب التكوين جبامعة األمري عبد القادر بقسنطينة وذلكبارزا يف تطوير 

) التكوينية(الفائدة من استعمال الوسائل التعليمية يرى أفراد اتمع املدروس أن   
مواكبة التطورات  تكمن احلديثة يف التكوين جبامعة األمري عبد القادر بقسنطينة

  إثراء الدرس وانتعاشه، %) 25.44(لوقت واجلهد كسب ا ،%) 25.44(احلاصلة 
)20.53 (%  . 

علم باملكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر أكد مجيع أفراد اتمع املدروس ب  
     .% 100، وهذا بنسبة بقسنطينة

األمري عبد القادر  أن املكتبة الرقمية باجلامعة%  87.19الدراسة بنسبة  جمتمعرى ي 
 .يف دعم التكوين تميز خبصائص عن املكتبة التقليديةت بقسنطينة

اخلصائص اليت متيز املكتبة الرقمية  أنمن اتمع املدروس %  23.49 ترى نسبة 
 ملكتبة التقليدية يف دعم التكوين هيجلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة عن ا

  .املصادر املعلوماتية املتنوعة
جلامعة األمري عبد  أن املكتبة الرقميةالدراسة  من أفراد جمتمع % 50.22نسبة  ترى 

  .مكملة للمكتبة التقليدية القادر بقسنطينة هي مكتبة



أن إنشاء املكتبة الرقمية جلامعة  من أفراد اتمع املدروس % 45.00ترى نسبة   
   .األمري عبد القادر بقسنطينة هو استجابة لتطور وسائل االتصال

 

األهداف اليت ميكن أن حتققها املكتبة تمع املدروس أن من ا % 28.53ترى نسبة  
التغيري النوعي يف تكمن يف  الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة للتكوين

  .التكوين
املمكن أن تساهم من جمتمع الدراسة أن احلل األساسي  % 42.07تالحظ نسبة   

االبتعاد عن ة يف حله هو  مري عبد القادر بقسنطيناملكتبة  الرقمية جلامعة األ
 .التكوين التقليدي

فيما خيص تفعيل وتوظيف دور املكتبة متثلت أبرز اقتراحات جمتمع الدراسة  
فتح فضاءات يف  الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة أكثر يف عملية التكوين

نوعي،  واسعة للمكتبة الرقمية وتوسيع دائرة اإلستفادة منها وهذا لتحقيق تكوين
حىت تكون متماشية مع طموحات  تزويدها مبختلف األحباث العاملية إضافة إىل 

.، وضرورة التكوين املستفيدين عليهاالباحث



א.2.2 .1 و א:א א ددو א د א

אط א מ :د

علومات حول دور املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبـد القـادر   احملور يف ممثل هذا تي    
إن إن : بقسنطينة يف دعم البحث العلمي، وقد جاء لإلجابة على الفرضية الرابعـة واملتمثلـة  

اخلدمات اليت تقدمها املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة تساهم يف دعم اخلدمات اليت تقدمها املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة تساهم يف دعم 

أسئلة بدءا مبسـتوى البحـث    09توى على وقد اح. البحث العلمي وتطويره باجلامعةالبحث العلمي وتطويره باجلامعة
.العلمي جبامعة األمري عبد القادر

א אل ترى املستوى الذي بلغته جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة يف كيف :א

  جمال البحث العلمي؟

النسبة املئوية  التكرار  

  % 42.68  70  حسن

  % 51.82  85  مقبول 

  % 05.48  09  رديء

  % 00.00  00  ةرديء للغاي

  % 99.98  164  امـــــوع

طن:)54(رقم جدول د א د א א א .و



رغم كل ما قيل وما يقال عن املستوى املتردي للجامعـة اجلزائريـة واإلخنفـاض    
ـ    د مـن  احملسوس يف نوعية التكوين موزاة مع اإلرتفاع الكبري لعـدد الطلبـة يف العدي

التخصصات مقارنة مع النقص يف عدد املؤطرين على مستوى الكثري من اجلامعات، إال أن 
أن التكوين بشكل عام مقبول، وهذا  %51.82رى وبنسبة عالية مقدارها جمتمع الدراسة ي

نعزوه إىل طبيعة مكان الدراسة أصال واليت هي اجلامعة اإلسالمية والـيت تتـوفر علـى    
ما يفوق يف الكثري من األحيان بقية اجلامعات اجلزائرية، كما أن النسبة دية اإلمكانات املا

أن املستوى ميكن تصنيفه  %42.68الثانية واليت تكاد تساوي النسبة االوىل ترى مبا معدله 
على أنه حسن وهو األمر الذي حيسب لصاحل التكوين اجلامعي باجلامعة اإلسـالمية، يف  

فقط من جمتمع الدراسـة،   %05.48ء على ما معدله حني يقتصر التصنيف بدرجة  ردي
وهي النسبة اليت ال ميكن تفسريها إال بالنظرة الطموحة تمع الدراسة واليت يعتقـد أنـه   

وبالنظر إىل اإلمكانات احلالية املتوفرة من املمكن الوصول إىل مستوى من التكوين أحسن  
.من املستوى احلايل



א אא أي العوامل التالية ترى أا تؤثر أكثر يف مستوى البحث العلمي جبامعة :ل

  األمري عبد القادر بقسنطينة؟

النسبة املئوية  التكرار  

  % 01.81  06  قلة الباحثني 

  % 23.56  78  نقص فعالية البحث

  % 19.33  64  ضعف اإلمكانيات

  % 18.42  61  تدين منحة البحث

  % 09.06  30  لبحثقلة خمابر ا

  % 03.02  10  عدم مطابقة النتائج مع الواقع

  % 10.57  35  عدم تبين التكنولوجيات احلديثة

  % 12.68  42  صعوبة الولوج إىل املعلومات ومصادر املعرفة



  % 01.51  05  أخرى

  

אن:)55(رقم جدول א א و א ل وא א

א طد .د

ورغم أن الرغبة يف البحث متوفرة هي األخرى، ورغم  رغم توافر البحوث العلمية
الفعاليات اليت تعمل كلها على الرقي مبستوى التكوين والبحث العلمي باجلامعة إال أن ما 

ترى أن نقص فعالية البحث هي أهم عنصر ميكن  –وهي النسبة األعلى  -% 23.56نسبته 
مستوى التكوين والبحث العلمي باجلامعة، ألن األهم من البحث هو تطبيـق   أن يؤثر يف

حات اليت خترج ا امللتقيـات  نتائجه على أرض الواقع واإلستفادة من التوصيات واملقتر
ية كأرضية خصبة جديدة للبحث العلمي، عكس ما حيدث على أرض الواقع حيث ملالع

كتب  اليت تضمها هذا إن توجهت للطباعة ومل تبقى يف أغلب األحيان حبيسة اجلدران وال
ترى عينة البحـث   %19.33وبنسبة . ينته مفعوهلا مبجرد إنتهاء احملفل العلمي الذي أنتجها

أن نقص اإلمكانات املادية أحد أهم العناصر اليت تؤثر على طبيعة التكوين والسبب يعود 
على اإلمكانات املادية  در بقسنطينةاألمري عبد القارغم التأكيد مسبقا على توفر اجلامعة  –

هذه النسبة ترى رمبا بضرورة إعادة النظر يف طريقة التصرف يف  إال أن -زمةالوالبشرية ال
ـ امليزانية املالية وسبل إستثمارها مبا يعود  بالفائدة أكثر على البحـث الع  ي واجلامعـة  لم

منحة البحث بنسبة مقاربة  والطلبة على حد سواء،  موازة مع الدعوة إىل إعادة النظر يف
األمر الذي قد يساهم بطريقة أكرب يف تركيز الباحث  % 18.42للنسبة السابقة ملا يصل إىل 

على حياته املهنية العلمية أكثر من حياته الشخصية واملعيشية، أما بقية النسب فقد توزعت 
صادر املعرفة بنسبة صعوبة الولوج إىل املعلومات وم: قارب كبري بني جمموعة من العناصربت

وهذا رمبا يعود إىل صعوبة حتصيل املعلومات من املكتبة بالطرق التقليدية أو حىت  12.68%
البحث عن املعلومة خارج اإلطار األكادميي للجامعة الذي قد ال خيدم يف كل احلـاالت  

يثة لعدم تبين التكنولوجيات احلد % 09.06مث  % 10.57رغبات الباحثني، وتلت ذلك نسبة 



ذه النسبة ترى رغم كل مـا  وقلة خمابر البحث على التوايل، وهنا نعود ونؤكد على أن ه
هو متاح إال أن تعارض توجهات جمتمع الدراسة مع اإلدارة املتبعة كثريا ما يولـد هـذا   

وهي  %03.02النوع من التوجه، وسجلت أدىن نسبة لعدم مطابقة النتائج مع الواقع بنسبة 
ميكن اإلقتداء ا نظرا لتواضعها وعدم التوافق عليها مـن طـرف جمتمـع    النسبة اليت ال 

  .املدروس

  

  

  

   

  

  

א א אل هل . تبين املكتبة الرقمية داخل جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة :א

  يعود إىل؟

النسبة املئوية  التكرار  

  % 32.25  120  حتديات ثورة املعلومات واالتصاالت احلديثة  

  % 19.08  71  تنوع احتياجات الباحثني واملدرسني

  % 09.67  36  انتشار االنترنيت وتوفرها لدى العديد من املستفيدين 

  % 07.52  28  وجود العديد من أوعية املعلومات بشكل رقمي ومتاحة جتاريا



  % 30.10  112  الرغبة يف احلصول على املعلومات بسرعة أكرب

  % 01.34  05  أخرى

  

دن:)56(رقم جدول א د א א א

.ط

إن التحدي األكرب الذي تطرحه األلفية اجلديدة متمثلة يف عامل الرقمية والبعد 
اإلفتراضي يفرض مبدأ هاما جدا، وهو أنه إن مل تكن تتطور فأنت تتراجع، وإميانا بأمهية 

الدراسة مبا نسبته  جمتمعرى السعي للحاق بالركب املعلومايت ي املكتبة الرقمية يف حماولة
هي أهم عامل ميكن تصنيفه أن حتديات ثورة املعلومات واالتصاالت احلديثة % 32.25

ات وجود املكتبة الرقمية واإلهتمام ا لدرجة ختصيص كل تلك املبالغ ركأحد مرب
وتطويره مبا يكفل للجامعة موطئ  وامليزانيات والعامل البشري يف سبيل إجناح مشروعها

خطوة أخرى حنو تفعيل دور الرقمية الساحة العلمية الوطنية ويقرا قدم على مستوى 
أكثر يف احلياة البحثية العلمية، دون أن ننسى اهلدف الثاين واألهم يف الرغبة يف احلصول 

وماله، وجينبه  مما حيفظ للباحث جهده ووقته %30.10على املعلومات بسرعة أكرب بنسبة 
مشقة اإلنتظار ساعات طويلة قبل الوصول إىل مبتغاه يف عمليات حبث ال طائل منها، 
خاصة بتعقد جماالت البحث وتشتت الدراسات، مما يؤدي إىل تنوع إحتياجات الدارسني 

على خدمتهم واإليفاء حباجيام  %19.08والباحثني واليت تعمل املكتبة الرقمية بنسبة 
البحثية، كما أن توفر اإلنترنت بسبب إخنفاض تكاليف اإلشتراك إىل أكثر من العلمية و

يساهم يف السعي حنو املكتبة الرقمية ووعي اإلدارة بضرورة السعي قدما  ةمخسني يف املائ
وكانت النسبة األضعف يف اجلدول أعاله تعود إىل وجود  ،% 09.67يف  املشروع بنسبة 

ملتاحة جتاريا مما قد يعزز موقف املكتبة الرقمية ويعزز موقف العديد من األوعية الرقمية ا
إىل  اوالوصول  ابل والتمسك  التوجه املتزايد حنو تبين املكتبة الرقميةالباحثني بضرورة 

  .مراحل أخرى أكثر تطورا



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

س א אل ألمري عبد ما طبيعة اخلدمات اليت تقدمها املكتبة الرقمية جلامعة ا :א

  القادر بقسنطينة للبحث العلمي؟

النسبة املئوية  التكرار  

  % 23.78  39  اإلشارات البيبليوغرافية حول الوثائق 



  % Metadata (  00  00.00ما وراء البيانات ( بيانات فهرسية 

  % 66.46  109  إتاحة نص الوثيقة كامال

  %  00.60  01  اإلجابة على استفسارات الباحثني

  % 00.00  00  اتالكشاف

  % 00.00  00  املستخلصات

  % 00.00  00  خدمة الترمجة

  % 00.60  01  )إعالمك بكل ما هو جديد ( اإلحاطة اجلارية 

  % 00.60  01  )إعالمك بكل ما هو جديد يف ختصصك ( البث االنتقائي للمعلومات 

  % 00.00  00  أخرى

  % 07.91  13  دون إجابة

  % 99.95  164  امـــــوع

دن:)57(رقم ولجد א د א א א د א د א

א .ط

من أساتذة جامعة األمري عبد القادر %   66.46خالل اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة  من
الرقميـة   بقسنطينة ترى إتاحة نص الوثيقة كامال من أهم اخلدمات اليت تقدمها املكتبـة 
، بينما ترى للبحث العلمي وميكن إرجاع ذلك إىل استخدامهم الفعلي هلذه املكتبة الرقمية

 اإلشارات البيبليوغرافية حول الوثـائق أا تتيح إمكانية اإلستفادة من  % 23.78نسبة    
وهذا قد ميكن إرجاعه إىل طبيعة املعلومات اليت يبحثون عنها واليت تتمثل يف استشهادات 

عن اإلجابـة ورمبـا    % 07.91مرجعية للوثائق، واملالحظ من اجلدول أعاله امتناع نسبة 



فني ترى فئـة   ،يرجع ذلك إىل عدم استعماهلم املكتبة الرقمية وعدم اإلستفادة من خدماا
اإلجابـة علـى   أخرى من املستجوبني أن هذه املكتبة الرقمية تقدم كل مـن خدمـة   

بنسـبة  )هو جديـد  إعالمك بكل ما( اإلحاطة اجلارية  ،% 00.60 استفسارات الباحثني
 بنسـبة  )إعالمك بكل ما هو جديد يف ختصصـك (البث االنتقائي للمعلومات  % 00.60

الفهرس اآليل، الشـبكة  ( ، ويكن إرجاع هذا إىل عدم تفريقهم بني النظام اآليل% 00.60
ساتذة جامعة األمري عبـد القـادر   بينما رأى أ .واملكتبة الرقمية باملكتبة اجلامعية )احمللية

واملستخلصـات   % 00.00بقسنطينة أن املكتبة الرقمية ال تقدم خدمة إتاحة الكشـافات  
، وميكن إرجاع هذا إىل بداية املكتبة الرقمية وانطالقتها مـن  % 00.00والترمجة  % 00.00

هلـة  جهة باعتبارها أول جتربة وطنية هذا من جهة، ونقـص اإلطـارات البشـرية املؤ   
واملتخصصة يف جمال املكتبات واملعلومات من جهة أخرى وهذا ما يؤكده حتليل وإجابـة  

.27اجلدول رقم 



دس א אل   ما هو دور املكتبة الرقمية داخل جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة؟ :א

النسبة املئوية  التكرار  

  % 21.39  49   ...)حبث، تكوين( القيام مبهام اجلامعة 

  % 34.06  78  نقل املعرفة

  % 26.20  60  االستجابة الحتياجات القراء

  % 15.72  36  اإلعالم عن األعمال املنشورة باجلامعة

  % 02.62  06  أخرى

  

طن:)58(رقم جدول د א د א א א .دو

دور هام يف حياة أي مؤسسة علميـة، وهـي    اهل ملكتبة الرقمية كاملكتبة التقليديةا
ي وتشابك دورها مع خمتلف البيئات احمليطة لمبسبب حساسية دورها يف حميط البحث الع

ا، وإمتداد  خدماا بسبب إستثمار عوامل التشابك واإلفتراضية يف حميطها تعمل بشكل 
ور اجلامعة يف إطـار  وتدعيم د  ،% 26.20أساسي على اإلستجابة حلاجيات القراء بنسبة 

ولكن األهم من ذلك أا تعمل على نقل املعرفة بنسبة  ،% 21.39 ةالتكوين والبحث بنسب
وهذا أمر منطقي جدا، فمن يستطيع جتاوز عنصري الزمان واملكان إال العـامل   ،% 34.06

إلعـالم  ، ورغم حمدودية ما تقدمه من ا!الرقمي واملكتبة الرقمية بالتأكيد ال تعترب  إستثناء
إال أن األمل كـبري يف أن تـتمكن    % 15.72 -والتوجيه خاصة حول األعمال املنشورة 

املكتبة الرقمية يف خالل السنوات القادمة من تفعيل دورها بشكل أكرب يف احلياة العامـة  
  .والعلمية حبيث ختدم أغراض البحث العلمي أكثر مما قد تقدمه املكتبات األخرى

  
  



א אل ما هو آثر املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر . حسب رأيك :א

  بقسنطينة على البحث العلمي؟

النسبة املئوية  التكرار  

  % 23.26  84  سرعة احلصول على املعلومات 

  % 17.72  64  التقصي على البحوث العلمية املنجزة

  % 11.63  42  سرعة إجناز البحوث العلمية

  % 28.80  104  ثل لوقت البحثاالستغالل األم

  % 17.17  62  تقدمي قوائم بيبليوغرافية وحبثية

  % 01.38  05  أخرى

  

طن:)59(رقم جدول د א د א א א

א .א

ن ال خيتلف رأيان على أن أهم ميزة متيز الباحث العلمي هو البحث عن املعلومة، وأ
أهم ما يف املعلومة هو احلصول عليها يف الوقت املناسب واملكان املناسب بالشكل 

ة تتفوق وجبدارة على املكتبات التقليدية من املناسب، كما ال ميكن إغفال أن املكتبة الرقمي
  -  % 28.80بنسبة  –حيث عنصر رفع نسبة اإلستغالل األمثل لوقت البحث والباحث 

وهو ما يؤكد أن جمتمع الدراسة قد  % 23.26بنسبة   –علومات وسرعة احلصول على امل
إستفاد من ميزات التقنية احلديثة والرقمية، حبيث سامهت يف تقليص وقت الباحث أثناء 
البحث عن املعلومة، خاصة إذا تذكرنا طبيعة التخصص يف حد ذاته وطبيعة غالبية املراجع 

، خاصة من "أمهات الكتب"تصنف على أا اليت تتوفر عليها مكتبة أمحد عروة واليت 



حيث عدد الدات الكبري يف كل مرجع والذي يصل يف بعض األحيان إىل ما يفوق 
العشرين جملدا مما يصعب وإىل حد كبري أمكانية التحقق منها مجيعا، مما يضعف يف أكثر 

ما إقترن هذا األحيان فاعلية البحث، ويؤدي إىل إحباط الباحث وتثبيط مهته، خاصة إذا 
كأحد  % 17.17مع غياب قوائم بيبيلوغرافية جاهزة وهو ما منحه جمتمع الدراسة نسبة 

امليزات اليت تتفوق ا املكتبة الرقمية على التقليدية بسبب التحضري التلقائي للقوائم 
ر البيبليوغرافية أثناء عملية الرقمنة، مع تسهيل التقصي عن البحوث املنجزة لتقليص التكرا

يف البحث والعمل، خاصة أن كل حبث علمي هو إمتداد طبيعي لبحث علمي آخر ونقطة 
  .إنطالق لبحث علمي قادم

ن א אل هل تعود إجيابيات املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة :א

  وتوظيفها يف البحث العلمي إىل؟

النسبة املئوية  التكرار  

  % 46.37  128  املعلومات فيها   سهولة الوصول إىل

  % 30.43  84  سهولة استخدامها وتشغيلها

  % 13.04  36  التدريب والتكوين

  % 10.14  28  التفاعل مع النظام وحدوث التغذية املرتدة

  % 00.00  00  أخرى

  

طن:)60(رقم جدول د א د א א א א

.א

سيالحظ ببساطة أن النسبة األكرب كانت لسهولة اجلدول أعاله يف إن املتأمل 
وهذا بطييعة احلال أمر ال خيتلف عليه إثنان فإن ، % 46.37الوصول إىل املعلومات بنسبة 



إىل مصادر ج كان للمكتبة الرقمية ميزة حتسد عليها فستكون بالتأكيد السهولة يف الولو
وهذا ما مينحه العامل الرقمي الذي تزول فيه احلدود وختتفي منه املعامل ليبقى املعلومات، 

رهنا للخربة التقنية الباحث وجها لوجه مع مصادر املعلومات، واليت يبقى التحكم ا 
الدراسة على درجة عالية من التحكم  جمتمعالحظ أن اليت يللباحث، واملعلومات 

 30.43لعالية مليزة سهولة التحكم يف املكتبة الرقمية بنسبة وهذا ما تؤكده النسبة ا هامبصادر

سوى بنسبة متواضعة قدرت حسب الدراسة عن التدريب والتكوين فهو مل حيظ أما   ،%
وهذا يعود إما ألن املكتبة الرقمية باجلامعة اإلسالمية ال تتوفر على هذه امليزة ، %13.04 بـ

 البنية األساسية بأن هذا إما أمر ثانوي أو كمايل يفإىل اإلعتقاد  اتمعإطالقا، مما دفع 
ة، أو بسبب أن حمدودية اخلدمة وعدم احلاجة يف أكثر األحيان إليها إضافة للمكتبة الرقمي

يف التقنية كما سبق القول أدى بتراجع نسبة التدريب والتكوين  جمتمع الدراسةإىل حتكم 
–األخري واخلاص بالتغذية املرتدة ، وبذلك مل يتبق للعنصر إىل صاحل عناصر أخرى

وهذا ما ميكن إرجاعه إىل حمدودية  ،% 10.14سوى نسبة ضئيلة قدرت بـ -الراجعة
اخلدمات اليت تقدمها املكتبة الرقمية بسبب حداثتها بالطبع، ألنه سيكون من احف يف 

 ال تزال أكثر األحيان احلكم على مشروع ال يزال خيطو خطواته األوىل بالتقصري يف حني
تعاين نظرياا من املكتبات التقليدية اليت مر على إنشائها قرون من مشاكل ال تعد وال 

العنصر األهم  ةالفتي الطموح والعمل على اإلرتقاء ذه املكتبة الرقمية حتصى، حبيث يبقى
  .يف الوقت احلاضر



א אل تبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر املك  ما هي فوائد. حسب رأيك :א

  بقسنطينة للبحث العلمي؟

النسبة املئوية  التكرار  

  % 14.63  54  اإلسهام يف إنتاج املعرفة وتقامسها واإلفادة منها داخل اجلامعة  

  % 15.44  57  تفعيل التعاون بني الباحثني داخل احمليط األكادميي 

  % 19.78  73  املسامهة يف النشر اإللكتروين 

  % 10.02  37  احلفاظ على التراث الثقايف

  % 19.51  72  أداة رئيسية يف توصيل احملتوى ألجل اغراض البحث العلمي

  % 16.26  60  إمكانية التكامل مع املواد التعليمية وتطوير البحوث العلمية 

  % 04.33  16  تفاعلية أثناء احلصول على املعلومات

  % 00.00  00  أخرى

  



طن:)61(رقم جدول د א د א א د وא

.א

املتأمل يف نتائج الدراسة أعاله حول رأي جمتمع البحث حول الفوائد اليت يعتقد ن إ
أا تساهم يف بناء البحث العلمي والتكوين اجلامعي من خالل املكتبة الرقمية يقودنا إىل 

سامهة يف النشر اإللكتروين وكون املكتبة ناصر املهمة واليت حاز عنصرا املجمموعة من الع
على النسبة األكرب غراض البحث العلمي ة رئيسية يف توصيل احملتوى ألجل أالرقمية أدا

لكل منهما وهذا يدل على وعي جمتمع الدراسة  %19بتساوي كبري بني النسبتني حبوايل 
كتبة الرقمية للبحث العلمي يف حال ما أحسن إستثمارها بالقسمة اليت ميكن أن تقدمها امل

وتطويرها مبا يتماشى مع متطلبات التكوين اجلامعي احلديث والرؤية املستقبلية للبحث 
العلمي يف اجلزائر مبا تقدمه من ميزات تتفوق يف كثري منها على األنظمة التقليدية يف 

اإلسهام يف إنتاج املعرفة ا من خالل البحث والتكوين، هذا دون أن ننسى ما تقدمه أيض
من جمموع آراء  % 14.63ها واإلفادة منها داخل اجلامعة واليت حازت على ما نسبته وتقامس
للولوج إىل رها فقط على الوقوف كبوابة الدراسة، فاملكتبة الرقمية ال يقتصر دو جمتمع

اوز ذلك إىل التحفيز على السرعة مث الدقة يف البحث العلمي، بل يتجتوفري عامل الرقمية و
إنتاج املعرفة مث التركيز على العنصر األهم وهو تسهيل تقاسم املعرفة واليت تؤدي بدورها 
إىل توليد معارف جديدة مث النهوض بقطاع البحث العلمي يف اجلزائر وتشكيل نواة ميكن 

اإلضافة إىل طبعا هذا بأن تساهم فيما بعد يف إحداث تقدم ملموس يف التطوير والتنمية، 
هو األمر الذي كثريا و % 15.44تفعيل التعاون بني الباحثني داخل احمليط األكادميي  بنسبة 

به إىل درجة اإلنعدام أحيانا بني خمتلف الباحثني اجلزائريني بسبب غياب ما يالحظ غيا
ألحيان إما التكرار كات احمللية، مما يسبب يف أكثر اأنظمة معلومات حديثة وضعف الشب

يف العمل أو غياب الفاعلية بسبب اإلنفرادية يف البحث واإلستئثار بنتائج الدراسات مما 
، ورغم أمهية يعوق حركة البحث العلمي ويعود بالتكوين اجلامعي سنوات إىل الوراء

املكتبة الرقمية يف احلفاظ على التراث الثقايف، إال أن جمتمع الدراسة مل يول هلا األمهية اليت 
وهذا راجع إىل كون أن املخطوطات  % 10.02قي األمر مقصورا على ما نسبته تستحق وب



من بني أهم املزايا اليت متنحها املكتبة الرقمية بالتوازي مع خاصية التفاعلية مل ترقمن بعد، 
الدراسة سوى نسبة  جمتمعنح هلا هي األخرى احلصول على املعلومات واليت مل مي أثناء

 جمتمعب، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على نقص وعي من جمموع النس % 04.33
الدراسة بالعمل املشترك ومدى مسامهة التقنية يف الربط والتوصيل بني طريف معادلة البحث 

  .املعلومة واملستفيد: العلمي

  

  

  
  

ون א אل ما هي اقتراحاتك فيما خيص تفعيل وتوظيف دور املكتبة الرقمية جلامعة  :א

  د القادر بقسنطينة أكثر يف البحث العلمي؟ األمري عب

تفعيل وتوظيف دور املكتبة اتمع املدروس فيما خيص  هذا السؤال خاص باقتراحات    
وجاء هذا السـؤال يف  البحث العلمي، الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة أكثر يف 

، حيث لمستجوبني لتقدمي اقتراحامالذي حاولنا من خالله فتح اال ل احملور الثايناية 
تنوعت إقتراحام بني توسيع فضاءاا لتشمل املخابر املتواجدة على مسـتوى اجلامعـة   
وانفتاحها على املكتبات الرقمية الوطنية والعاملية وهذا من أجل اإلطالع علـى جديـد   

لتحقيق واملسـامهة   اجنليزية،فرنسية،عربية وهذا: البحث العلمي يف العامل وبالغات املتعددة
يف إجناز حبوث علمية تتميز باحلداثة، كما يقترح البعض األخر إتاحة مصادر املعلومـات  
املرقمنة على شبكة األنترنت بدل الشبكة احمللية وهذا من أجل توصيل املعلومة إىل أبعـد  

  .احلدود ومتكني الباحثني من التغلب على عائق الوقت واملكان
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

א.1.2.2.1 و א ج   :א
  :إن اإلستناجات املسجلة على مستوى هذا احملور متثلت يف

جبامعة األمري  البحث العلمي أن مستوى الدراسة من جمتمع %51.82ترى نسبة   
 .أنه حسن %42.68عبد القادر بقسنطينة هو مقبول، كما ترى نسبة  

هو من أهم  فعالية البحثنقص أن من أفراد جمتمع الدراسة % 23.56ترى نسبة  
العوامل التالية ترى أا تؤثر أكثر يف مستوى البحث العلمي جبامعة األمري عبد 

  .القادر بقسنطينة

أن حتديات ثورة املعلومات واالتصاالت % 32.25الدراسة مبا نسبته  جمتمعرى ي 
عة جلام ات وجود املكتبة الرقميةرهي أهم عامل ميكن تصنيفه كأحد مرباحلديثة 

 .األمري عبد القادر بقسنطينة



من أساتذة جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة ترى %   66.46تالحظ ما نسبة   
إتاحة نص الوثيقة كامال من أهم اخلدمات اليت تقدمها املكتبة الرقمية للبحث 

  .العلمي

دور املكتبة الرقمية داخل جامعة من جمتمع الدراسة أن  % 34.06 ترى نسبة  
 . يتمثل يف نقل املعرفة ري عبد القادر بقسنطينةاألم

من جمتمع الدراسة أن آثر املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد  % 28.80 ترى نسبة 
  . االستغالل األمثل لوقت البحث القادر بقسنطينة على البحث العلمي يكمن يف

امعة األمري إجيابيات املكتبة الرقمية جلمن جمتمع الدراسة ترى أن  % 46.37نسبة  
سهولة الوصول إىل يعود إىل  عبد القادر بقسنطينة وتوظيفها يف البحث العلمي

 . املعلومات فيها

فوائد  املكتبة الرقمية جلامعة األمري  أنمن اتمع املدروس  % 19.78 ترى نسبة 
، املسامهة يف النشر اإللكتروين تكمن يف عبد القادر بقسنطينة للبحث العلمي

غراض ة رئيسية يف توصيل احملتوى ألجل أأداترى أا  % 19.51نسبة  إضافة إىل
   .البحث العلمي

فيما خيص تفعيل وتوظيف دور املكتبة متثلت أبرز اقتراحات جمتمع الدراسة  
توسيع يف  البحث العلميالرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة أكثر يف عملية 

 تنويع مصادرها املعلوماتية بلغات متعددة، فضاءاا لتشمل املخابر، إضافة إىل
.وإتاحتها إىل أبعد احلدود



א.2 د א :א

 :من أهم النتائج املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة ما يلي

تنوع مظاهر تكنولوجيا املعلومات األكثر استخداما مبكتبة جامعة األمـري عبـد    
 اخل...بقسنطينة من حواسيب، فهارس إلكترونية، االنترنت، املكتبة الرقميةالقادر 

أن املكتبة الرقمية هي عبارة عن جمموعة من املعلومـات يف   % 50.00ترى نسبة  
 .شكل مقروء آليا يتم الوصول إليها عرب احلاسبات



على احلاجة إىل مكتبـة رقميـة    جمتمع الدراسةأفراد  من % 86.66أكدت نسبة  
 .بقسنطينةامعة األمري عبد القادر جب

اإلطـارات  على أن املكتبة الرقمية جاءت اقتراح من طرف  % 33.33نسبة  رأت 
  .العلمية للجامعة

أن اهلدف من إنشاء املكتبة الرقمية جبامعة األمري عبد القادر  % 24.61ترى نسبة  
إضـافة إىل   بقسنطينة هو املسامهة يف دعم وحتديث عملية التكوين داخل اجلامعة

 .% 21.53ترقية ودعم البحث العلمي ا بنسبة 

املكتبـة  أنه مل تتم استشارم يف %  86.66وذلك بنسبة  جمتمع الدراسةأكد أفراد  
 .جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة الرقمية

 الشروط رجتهل إن مت االعتماد على دفتني أا من املستجوب% 53.33رأت نسبة    
وهذا ما . املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة أم ال ودراسة جدوى

يؤكده جواب السؤال السادس الذي أكدوا أم مل يستشريوا يف املكتبة الرقميـة  
 .جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة

جمتمع الدراسة يرون أن عدم اعتماد دفتر الشـروط  من أفراد % 62.50ما نسبته   
املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة يعود إىل جهل ودراسة جدوى 

  .مكونات املكتبة الرقمية

الدراسة أن الوثائق ذات النسخة الواحـدة هـي    جمتمعمن  % 42.85ترى نسبة  
الوثائق املراد رقمنتها مبكتبة جامعة األمري عبـد القـادر    األساس اليت يتم اختيار

  .بقسنطينة
 بة الرقميةتأن مصدر متويل املك جمتمع الدراسةمن أفراد  % 86.66 أكدت نسبة 

 .ميزانية اجلامعة هو من جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة



املخصص عدم درايتها إن كان الدعم املايل من املستجوبني %  64.28 نسبة ترى 
غري كايف أو  املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة لتسيري وإدارة

 . كايف

من أفراد جمتمع الدراسة أن الكوادر البشرية غري كافية على  % 80.00ترى نسبة  
 .اإلطالق

منظومة  عدم تلقيهم تكوين حول%  80.00 بنسبة جمتمع الدراسةأمجع أفراد   
 .تسيري املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة

إجراء تكوين مستمر دروس على ضرورة من أفراد اتمع امل%  86.66تؤكد نسبة  
  .على التقنيات املستخدمة يف املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة

يف اتمع املدروس أن الربجميات املستخدمة من أفراد  % 80.00أكد ما نسبته  
ي ه تسيري وإدارة الوثائق باملكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة،

 .برجميات معاجلة الصور

الرقمية  املكتبة والربجميات املستخدمة يف أن جتهيزات أفراد جمتمع الدراسة رأى 
أقرت جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة ال تتماشى مع التطورات املتالحقة حيث 

  %. 46.66بنسبة  بذلك

 301رقمنة من أنه يتم يف اليوم  جمتمع الدراسةمن أفراد %  46.66ما نسبته ترى  
 .صفحة 500إىل 

اتمع املدروس أنه يتم تطبيق أنظمة وبرامج محاية من أفراد  %73.33نسبة  تؤكد 
 .لألرصدة الوثائقية املرقمنة باملكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة

برامج الذين أكدوا بوجود  جمتمع الدراسةمن أفراد  % 81.81ما نسبته ترى  
حلماية األرصدة الوثائقية باملكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر وأنظمة 

 .التشفري اإللكتروين متثلت يف أن هذه الربامج واألنظمة بقسنطينة،

املكتبة أن املشاكل القانونية من أهم املشاكل اليت تواجه %  37.14نسبة أكدت    
  .الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة



 ةأنه مت وضع سياسة ملواجه اتمع املدروس رأتمن أفراد %  60.00 نسبة إن 
جلامعة األمري عبد القادر  املكتبة الرقمية التحديات والعراقيل اليت تقف أمام

 .بقسنطينة

 املكتبة الرقمية افيما خيص مشاكل اليت تواجه اقتراحاتهالدراسة  جمتمع أبدى 
تراح ضرورة حل املشكل ان أهم اقوك جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة،

 .)فكريةحقوق امللكية ال(القانوين 

لمكتبة لفيما خيص األفاق املستقبلية  اتمع املدروسيف حني أبدى معظم أفراد  
الرقمية ضرورة وضع الرصيد املرقمن على شبكة االنترنيت واستغالله من أبعد 

  .احلدود
جبامعة األمري عبد التكوين  أن مستوى الدراسة من جمتمع %65.24ترى نسبة  

 .أنه حسن %34.75القادر بقسنطينة هو مقبول، كما ترى نسبة  

أن مواجهة التكوين لظاهرة ثورة املعلومات جبامعة األمري  % 29.18ترى نسبة  
احلديثة يف توظيف الوسائل التعليمية خالل  عبد القادر بقسنطينة يكون من

يكون من خالل  % 25.25فة إىل ما نسبته ، إضا...)املكتبات الرقمية(التكوين 
 .مواكبة متطلبات العصر الرقمي

تلعب دورا  احلديثة) التكوينية( الوسائل التعليمية أن جمتمع الدراسة غالبية أكد 
   .% 95.12نسبة ب التكوين جبامعة األمري عبد القادر بقسنطينة وذلكبارزا يف تطوير 

) التكوينية(دة من استعمال الوسائل التعليمية الفائيرى أفراد اتمع املدروس أن   
مواكبة التطورات  تكمن احلديثة يف التكوين جبامعة األمري عبد القادر بقسنطينة

  إثراء الدرس وانتعاشه، %) 25.44(كسب الوقت واجلهد  ،%) 25.44(احلاصلة 
)20.53 (%  . 

امعة األمري عبد القادر علم باملكتبة الرقمية جلأكد مجيع أفراد اتمع املدروس ب  
     .% 100، وهذا بنسبة بقسنطينة



األمري عبد القادر  أن املكتبة الرقمية باجلامعة%  87.19الدراسة بنسبة  جمتمعرى ي 
 .يف دعم التكوين تتميز خبصائص عن املكتبة التقليدية بقسنطينة

الرقمية اخلصائص اليت متيز املكتبة  أنمن اتمع املدروس %  23.49 ترى نسبة 
 ملكتبة التقليدية يف دعم التكوين هيجلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة عن ا

  .املصادر املعلوماتية املتنوعة
جلامعة األمري عبد  أن املكتبة الرقميةمن أفراد جمتمع الدراسة  % 50.22نسبة  ترى 

  .مكملة للمكتبة التقليدية القادر بقسنطينة هي مكتبة

أن إنشاء املكتبة الرقمية جلامعة  من أفراد اتمع املدروس % 45.00ترى نسبة   
   .األمري عبد القادر بقسنطينة هو استجابة لتطور وسائل االتصال

األهداف اليت ميكن أن حتققها املكتبة من اتمع املدروس أن  % 28.53ترى نسبة  
يري النوعي يف التغتكمن يف  الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة للتكوين

  .التكوين
املمكن أن من جمتمع الدراسة أن املشكل األساسي  % 42.07تالحظ نسبة   

االبتعاد عن مري عبد القادر بقسنطينة يف حله هو  تساهم املكتبة  الرقمية جلامعة األ
 .التكوين التقليدي

فيما خيص تفعيل وتوظيف دور املكتبة متثلت أبرز اقتراحات جمتمع الدراسة  
فتح فضاءات يف  رقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة أكثر يف عملية التكوينال

واسعة للمكتبة الرقمية وتوسيع دائرة اإلستفادة منها وهذا لتحقيق تكوين نوعي، 
حىت تكون متماشية مع طموحات  تزويدها مبختلف األحباث العاملية إضافة إىل 

.يها، وضرورة التكوين املستفيدين علالباحث
جبامعة األمري  البحث العلمي أن مستوى الدراسة من جمتمع %51.82ترى نسبة   

 .أنه حسن %42.68عبد القادر بقسنطينة هو مقبول، كما ترى نسبة  



هو من أهم  نقص فعالية البحثأن من أفراد جمتمع الدراسة % 23.56ترى نسبة  
علمي جبامعة األمري عبد العوامل التالية ترى أا تؤثر أكثر يف مستوى البحث ال

  .القادر بقسنطينة

أن حتديات ثورة املعلومات واالتصاالت % 32.25الدراسة مبا نسبته  جمتمعرى ي 
جلامعة  ات وجود املكتبة الرقميةرهي أهم عامل ميكن تصنيفه كأحد مرباحلديثة 

 .األمري عبد القادر بقسنطينة

ري عبد القادر بقسنطينة ترى من أساتذة جامعة األم%   66.46تالحظ ما نسبة   
إتاحة نص الوثيقة كامال من أهم اخلدمات اليت تقدمها املكتبة الرقمية للبحث 

  .العلمي

دور املكتبة الرقمية داخل جامعة من جمتمع الدراسة أن  % 34.06 ترى نسبة  
 . يتمثل يف نقل املعرفة األمري عبد القادر بقسنطينة

راسة أن آثر املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد من جمتمع الد % 28.80 ترى نسبة 
  . االستغالل األمثل لوقت البحث القادر بقسنطينة على البحث العلمي يكمن يف

إجيابيات املكتبة الرقمية جلامعة األمري من جمتمع الدراسة ترى أن  % 46.37نسبة  
صول إىل سهولة الويعود إىل  عبد القادر بقسنطينة وتوظيفها يف البحث العلمي

 . املعلومات فيها

فوائد  املكتبة الرقمية جلامعة األمري  أنمن اتمع املدروس  % 19.78 ترى نسبة 
، املسامهة يف النشر اإللكتروين تكمن يف عبد القادر بقسنطينة للبحث العلمي

غراض ة رئيسية يف توصيل احملتوى ألجل أأداترى أا  % 19.51إضافة إىل نسبة 
   .البحث العلمي

فيما خيص تفعيل وتوظيف دور املكتبة متثلت أبرز اقتراحات جمتمع الدراسة  
توسيع يف  البحث العلميالرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة أكثر يف عملية 

فضاءاا لتشمل املخابر، إضافة إىل تنويع مصادرها املعلوماتية بلغات متعددة، 
وإتاحتها إىل أبعد احلدود



א.3 و :א

لنا أن تكون معربة بشكل أو بأخر من خالل املعلومات اليت استقيناها من امليدان حاو     
ودورها يف دعم التكوين  بقسنطينةاملكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر  واقععن 

  .باجلامعة اجلزائرية والبحث العلمي
ميكن استخالص النتائج اليت توضح أساس دراستنا   شكلتومن منطلق الفرضيات اليت    

امعة األمري عبد القادر ودور املكتبة الرقمية يف دعم التكوين والبحث العلمي جبواقع 
  :بقسنطينة

جاءت املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد جاءت املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد  :ـفيما خيص الفرضية األوىل اخلاصة ب 

 فلقد حتققت وبنسبة .متزايدةمتزايدة  ))تعليميةتعليمية((القادر بقسنطينة استجابة حلاجة تكوينية القادر بقسنطينة استجابة حلاجة تكوينية 
احلاجة إىل مكتبـة   على أمجعوا أفراد جمتمع الدراسة حيث أن معظم  ،كبرية جدا

بقسنطينة وذلك ما أكدته إجابة وحتليل السـؤال  رقمية جبامعة األمري عبد القادر 
أن اهلدف  % 24.61، إضافة إىل ما تدعمه نسبة     % 86.66نسبة ب الثالث وهذا 

املكتبة الرقمية جبامعة األمري عبد القادر بقسنطينة هو املسامهة يف دعـم  من إنشاء 
وحتديث عملية التكوين داخل اجلامعة إضافة إىل ترقية ودعم البحث العلمي ـا  

 ).19أنظر جدول. (% 21.53بنسبة 

جلامعة األمري عبد جلامعة األمري عبد إن تدين فعالية املكتبة الرقمية   :واليت مفادها ةأما الفرضية الثاني  

التكوين وترقية البحث العلمي يعزى إىل نقص الدعم التكوين وترقية البحث العلمي يعزى إىل نقص الدعم يف دعم لقادر بقسنطينة لقادر بقسنطينة اا



 أكدته وهذه الفرضية هي حمققة وهذا ما. . املايل وقلة الكوادر البشرية املؤهلةاملايل وقلة الكوادر البشرية املؤهلة
من أفراد جمتمع الدراسة اليت أن الكوادر البشرية غري كافية على  % 80.00نسبة 

. 27احلادي عشر أي جدول رقم  اإلطالق وهذا من خالل إجابة وحتليل السؤال
عدم درايتها إن كان الدعم من املستجوبني اليت أدلت ب%  64.28إضافة إىل نسبة 

 املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة املخصص لتسيري وإدارةاملايل 
، وما يؤكد وحيقق هذه الفرضية )26أنظر حتليل اجلدول رقم . (كايف أو غري كايف

 بنسبة جمتمع الدراسةأمجع أفراد حيث  28هو إجابة وحتليل اجلدول رقم  أكثر
منظومة تسيري املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد  عدم تلقيهم تكوين حول%  80.00

من أفراد اتمع املدروس  الذين %  86.66القادر بقسنطينة، وتؤكده أكثر نسبة 
تقنيات املستخدمة يف املكتبة إجراء تكوين مستمر على الأصروا على ضرورة 

  ).29أنظر إجابة وحتليل جدول(، الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة

إن اخلدمات اليت تقدمها املكتبة الرقمية جلامعة : ـب اخلاصةأما الفرضية الثالثة و 

وهـذه  . األمري عبد القادر بقسنطينة تساهم يف ترقية وحتديث التكوين باجلامعة
حيـث    46خالل حتليل وإجابة اجلدول رقم وهذا من  هي حمققة نسبيا الفرضية

) التكوينيـة (الفائدة من استعمال الوسائل التعليمية رأى أفراد اتمع املدروس أن 
مواكبة التطـورات   تكمن احلديثة يف التكوين جبامعة األمري عبد القادر بقسنطينة

، إثراء الدرس وانتعاشـه   )% 25.44(، كسب الوقت واجلهد )% 25.44(احلاصلة 
، حيث رأى 45ويدعم هذه الفرضية أيضا حتليل وإجابة اجلدول رقم  %). 20.53(

تلعب دورا بارزا يف تطوير  احلديثة) التكوينية( الوسائل التعليمية أنجمتمع الدراسة 
إضافة إىل كل . % 95.12بنسبة  التكوين جبامعة األمري عبد القادر بقسنطينة وذلك

ن املكتبة الرقمية باجلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة تتميز خبصـائص عـن   هذا أ
وأهـم هـذه اخلصـائص     %87.19املكتبة التقليدية يف دعم التكوين وهذا بنسبة 

مـن   % 42.07وما يؤكد نسبية هذه الفرضية نسـبة   .مصادر املعلومات املتنوعة



مري الرقمية جلامعة األملكتبة جمتمع الدراسة أن املشكل األساسي املمكن أن تساهم ا
أنظـر إجابـة   (عبد القادر بقسنطينة يف حله هو  االبتعاد عن التكوين التقليدي 

مـن اتمـع املـدروس أن     % 28.53ترى نسبة  كما).52وحتليل اجلدول رقم 
األهداف اليت ميكن أن حتققها املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسـنطينة  

 ).53إجابة وحتليل اجلدول رقم (، التغيري النوعي يف التكوينيف  تكمن للتكوين

إن اخلدمات اليت تقدمها املكتبة الرقمية إن اخلدمات اليت تقدمها املكتبة الرقمية : ص الفرضية الرابعة واليت مفادهافيما خي 

جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة تساهم يف دعم البحث العلمي وتطويره جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة تساهم يف دعم البحث العلمي وتطويره 

من %   66.46نسبة حمققة نسبيا، حيث الحظت ما  وهذه الفرضية ..باجلامعةباجلامعة
إتاحة نص الوثيقة كامال من أهم  أنأساتذة جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة 

أنظر إجابة وحتليل اجلدول ( اخلدمات اليت تقدمها املكتبة الرقمية للبحث العلمي
دور املكتبة الرقمية من جمتمع الدراسة أن  % 34.06 إضافة أن نسبة ).57رقم 

بالنسبة للبحث العلمي يتمثل يف نقل  د القادر بقسنطينةداخل جامعة األمري عب
من  % 28.80 ى نسبةأركذلك ). 58أنظر إجابة وحتليل اجلدول رقم (املعرفة 

جمتمع الدراسة أن آثر املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة على 
وحتليل أنظر إجابة ( االستغالل األمثل لوقت البحث البحث العلمي يكمن يف

إجيابيات املكتبة من جمتمع الدراسة ترى أن  % 46.37نسبة ). 59اجلدول رقم 
يعود إىل  الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة وتوظيفها يف البحث العلمي

). 60أنظر إجابة وحتليل اجلدول رقم (سهولة الوصول إىل املعلومات، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  

  



:  

إن طموح اتمع األكادميي ورغبته لإلرتقاء مبستوى التكوين والبحث العلمي 
يزداد يوما بعد يوم، وإن هذا الطموح هو الذي يعطي فرصة لعمليات التجديد واإلبتكار 

ن لإلستمرار، وعند ترمجة هذا الطموح وجتسيده إىل أفكار علمية ينبغي أال تغيب ع
األنظار واألذهان األهداف األساسية للعملية التكوينية يف جمتمع املعلومات واملعرفة والعصر 
الرقمي، وما تبىن عليه تلك األهداف من أسس ومبادئ متيز هذا اتمع عن غريه من 
اتمعات، كما جيب أن يكون حاضرا دائما عند التفكري يف التحسني والتطوير أن 

ية واألنشطة املختلفة يف التكوين اجلامعي ال ميكن فصلها بأي حال من اإلجنازات األكادمي
  . األحوال عن التطورات التكنولوجية

فظهور املكتبات الرقمية باجلامعات أدى  إىل إنبهار العديد من الشرائح العلمية ا 
مبا يف ذلك خمتصي املعلومات أنفسهم وعليه، بات الباحثون ينسجون أساطري وأوهاما 

ويبدو أن هذه األساطري جاءت نتيجة لنظرة شديدة . ول مزايا املؤسسات السحريةح
ومهما يكن من أمر فإن هذه . املغاالة بالنسبة للمستقبل ولعدم اإلملام بكل معطيات الواقع

ويبقى دور هذا اجليل اجلديد من املكتبات حيتاج إىل . األساطري تتضمن بعض احلقائق
يستطيع تأدية دوره يف دعم العملية التكوينية وترقية البحث العلمي املزيد من الفعالية حىت 

   .باجلامعة اجلزائرية

وهذه الدراسة قد مسحت لنا بالتعرف عن قرب على واقع ودور املكتبة الرقمية 
جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة يف دعم التكوين والبحث العلمي باجلامعة، وذلك 

عف والقصور اليت تقف حجر عثرة أمام هذه املكتبة للوقوف على بعض مواطن الض
الرقمية يف تأدية دورها يف العملية التكوينية وترقية البحث العلمي، وعليه ارتأينا تقدمي 
بعض األفكار واحللول اليت من شأا أن تساهم إىل حد كبري يف العمل على تطوير هذه 

رقية البحث العلمي، واليت ستحقق قفزة املكتبة الرقمية وتفعيل دورها أكثر يف التكوين وت
كبرية ونوعية يف جمال استخدام التكنولوجيا الرقمية احلديثة، واليت سترفع حتما من 
مستوى اخلدمات املقدمة باملكتبة اجلامعية واملسامهة يف دعم التكوين والبحث العلمي مبا 



احتياجات املستفيدين  يسمح بتحقيق التنمية الشاملة من جهة، وتلبية أكرب قدر ممكن من
سيما يف ظل متطلبات والتحديات اليت يفرضها العصر احلايل ومتاشيا مع التطور املعريف 

  : والتكنولوجي من جهة أخرى، ومن هنا ميكن إدراج هذه االقتراحات فيما يلي

وضع برامج تعريفية باملكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة مبعىن  
 .يسية وأبواب مفتوحة وإقامة حماضرات وندوات تعرف ذه املكتبةنشاطات حتس

ضرورة تنظيم وطين للمكتبات الرقمية باجلامعات اجلزائرية وهذا يف إطار نظام  
 .وطين للمعلومات أو منظومة رقمية

ضرورة التعاون بني خمتلف املكتبات واملؤسسات التوثيقية األخرى يف إجناز، إدارة  
الرقمية من مجيع النواحي الفنية، التقنية، املالية، والقانونية، فليس وتسيري املكتبات 

من يكون األول يف امليدان، ولكن من سيحقق اهلدف من وراء هذا اجليل من 
 ).خدمة ودعما للتكوين والبحث العلمي(املكتبات 

ضرورة وحتمية التخطيط وإجراء دراسة جدوى ملثل هذه املكتبات واالعتماد  
لشروط أو األعباء بشقيه التقين واإلداري، الشق التقين يقوم به ويتواله على دفتر ا

إطارات املكتبة اجلامعية، أما اإلداري يتكفل به إدارة اجلامعة مع ضرورة حتديد 
 .املسؤوليات بدقة وصرامة

حتمية إشراك إطارات وموظفني مكتبة جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة يف  
توظيف أخصائيني يف علم املكتبات واملعلومات واإلعالم اآليل املكتبة الرقمية، مع 

وهذا للتغلب على نقص اليد العاملة املؤهلة، إضافة إىل توفري األجهزة والتقنيات 
 .الالزمة اليت تتماشى مع أهداف املكتبة الرقمية

ضرورة إجياد حل أو صفة قانونية للمؤلفات اليت مت وضعها يف املكتبة الرقمية  
ة األمري عبد القادر بقسنطينة مبدئيا أو كحل وسيط ومؤقت يف انتظار احلل جلامع

 .النهائي لقضية حقوق املؤلف



العمل على اكتساب اخلربات والتجارب وهذا من خالل التعاون مع املكتبات  
الرقمية األخرى على الصعيد العريب والدويل، وملا ال تنظيم ملتقيات وطنية حول 

 .املكتبات هذا اجليل اجلديد من

تدعيم برامج التكوين يف جمال املكتبات واملعلومات مبقاييس جديدة خاصة  
باملكتبات الرقمية، من أجل تكوين مكتبيني مؤهلني يف جمال تسيري وإدارة 

 .املكتبات الرقمية ومبا يتالئم مع متطلبات العمل يف بيئة العصر الرقمي

نكون قد وفقنا يف تغطية املوضوع،  وأخريا ويف اية هذه الدراسة، نرجو أن     
ولو جبزء يسري، يزيل اللبس عن موضوع املكتبة الرقمية، ويعطي صورة واضحة عن دورها 

يف دعم التكوين والبحث العلمي باجلامعة اجلزائرية، علما أن املوضوع مازال حباجة إىل 
ا هذا من جهة، مزيد من الدراسات خاصة وأن هذه املكتبات الرقمية ال تزال يف بدايته
 وجمال املكتبات الرقمية يشهد تسارعا كبريا سواء على مستوى اإلنتاج
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  17250  الكتب بالغة العربية   مقر المكتبةمقر المكتبةمقر المكتبةمقر المكتبة

  1648  الكتب بالغة األجنبية

  1398  مقتنيات جديدة

  602  الدوريات واالت   قاعة الدورياتقاعة الدورياتقاعة الدورياتقاعة الدوريات

  3427  مقاالت

  273  تقارير ونشرات

  39  البحوث والدراسات

  1364  الرسائل اجلامعية

  3895أكثر من   وثائق متنوعة   مكتبة األساتذةمكتبة األساتذةمكتبة األساتذةمكتبة األساتذة

  719  خمطوطات

  1531  ئق مقارنة األديانوثا   مكتبة مقارنة األديانمكتبة مقارنة األديانمكتبة مقارنة األديانمكتبة مقارنة األديان

  30  وثائق الربايل   مكتبة البرايلمكتبة البرايلمكتبة البرايلمكتبة البرايل

  29633حوايل   المجــــــــــموعالمجــــــــــموعالمجــــــــــموعالمجــــــــــموع

        العدد بالعناوينالعدد بالعناوينالعدد بالعناوينالعدد بالعناوين        نوع الوعاءنوع الوعاءنوع الوعاءنوع الوعاء        نوع المكتبةنوع المكتبةنوع المكتبةنوع المكتبة

  199  أقراص مكترتة        المكتبة اإللكترونيةالمكتبة اإللكترونيةالمكتبة اإللكترونيةالمكتبة اإللكترونية

  25  كاسيت فيديو

  2065  وثائق رقمية        لمكتبة الرقميةلمكتبة الرقميةلمكتبة الرقميةلمكتبة الرقميةاااا

  2289        المــــــجموعالمــــــجموعالمــــــجموعالمــــــجموع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

אא ق

   GIGA MEDIAعقد إتفاق بني 
  القادر بقسنطينةمري عبد امعة األجو



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

א ق א

  01إستمارة اإلستبانة

  



  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
  قسنطينة - جامعة منتوري

  قسم علم املكتبات                                         كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية           

   01إستمارة اإلستبانة
  : املاجستري يف علم املكتبات ختصص يف إطار إعداد مذكرة خترج لنيل شهادة

  "نظم املعلومات وإدارة املعرفة "

  : حتت عنوان
  

א אدو وא ن و א מ د א

زא א
وذ− ط د א د א א   −א

  
على هذا األساس نسعى للحصول على املعلومات الالزمة واخلاصة بدور املكتبة الرقمية يف دعم التكوين والبحث العلمي وهذا 

اونكم معنا وهذا من خالل ملء االستمارة املرفقة مبا يستحق من عناية حىت تكون نتائج الدراسة أكثر دقة األمر ال يتحقق بدون تع

.  

  .ونتعهد لكم بأن اإلجابات لن تستخدم إال إلغراض البحث العلمي

و: א Xא א מ د و א وא א מ

طدאدن :א

                            احلمزة منري  

  نشكركم على تعاونكم                            

א 2007/2008א
  
  

:א

 بن السبيت عبد املالك.د.أ 

 



 ::::بيانات شخصيةبيانات شخصيةبيانات شخصيةبيانات شخصية 

  أنثى   ذكر                :                 اجلنـس     
  علم املكتبات              إعالم آيل   :                   التخصص

  :.......................ختصص آخر أذكره                       

  :..........................................الشهادة املتحصل عليها

  ..........:.........................................الوظيفة اليت تشغلها

جلامعة جلامعة جلامعة جلامعة     معلومات حول إنشاء املكتبة الرقميةمعلومات حول إنشاء املكتبة الرقميةمعلومات حول إنشاء املكتبة الرقميةمعلومات حول إنشاء املكتبة الرقمية::::احملور األولاحملور األولاحملور األولاحملور األول 
 ....األمري عبد القادر بقسنطينةاألمري عبد القادر بقسنطينةاألمري عبد القادر بقسنطينةاألمري عبد القادر بقسنطينة

 
ا  1 آ إ ت ا  أ ا ه  ا  ه 

 ؟

ا •  . ا

اص ا •  . ا

و • رس ا  .ا

رة ا •  .ا

ت (   •  ).ا

 .  ا •

و •  .ا ا

 . ا ا  •

ه • ى أذآ  :.........................................................أ

 
آ   ا  ا  2 ه ا  أ ا أي ا

؟ در    ا

ج  ا ا • در ا آ  و   ا
ص   .إ  

صية
ت شخ

بيانا
 



ل إ  • وء   ا ت      ا
ت  . ا

ت • ع ا  . ه إ     ا

د •  :.......................................................م  

  
  
 

  
در .  رأ 3 ك  إ  ر  ا  ا ه ه

؟ اه     ا ا
 .ـــ •

• .  

 
؟ 4 در  ء  ر  ا  ا ة إ ت    آ 

رات ادرا  •  .م  إ

اح  • رات ا ا ف ا  . 

ت إ أو و إ • م  ل   أو   .ر ا

ر  • رة    .ا

ده • ى   .......:....................................................أ

 
ء ا ا 5 ف  إ در   ا   ؟  ا  ا

ه  د و  ا دا  •  .اا

 .  ود ا ا  •

ة   • اد آ ف أ ت   در ا دة   ا
 . ا  و وا

درة •  . ا  ا ا

 .  ا ا •

ر ا •  . ا  ا

ت • اء و ا  .ا   



ل ا • ة   ا ا         إ ر
ت(  ).ا

ة    ا • ر ل ا  .إ

ه • ى أذآ  :........................................................أ

  
ء ا ا  ا   6 ر   إ ه  ا

؟ در    ا
 .ــ •

• . 

  
  
  
 

وى ا ا   7   وط ودرا  د  د ا ه  ا
؟ در    ا  ا

 .ــ •

• . 

ـ •  . أ

  
ــ    ف؟ . إذا آ ا    ه  ذ  
را ا •  . إ

رات ا •  . إ

آ • رات   .إ

ر  • و  ( رد    ا ا
 GED.( 

ه • ى أذآ   :....................................................أ
ــ      ؟ . إذا آ ا  ا را   ه ه
وط •  . د ا

ة •  . ا

ءة ا •  . آ



ت ا ا •  . 

ه • ى أذآ   ......................................:.................أ
  
اد ر  ا   8 ر ا ا س  ا  أي أ

؟ در    ا  ا
ة • ا  .و ذات ا ا

ر وا •  .ا ا

ت • ا ا  .ا ا  

 .ق اا  ا  •

 . ا ا    •

ه • ى أذآ   :........................................................أ
  
  
  
  
  
  

جلامعة جلامعة جلامعة جلامعة     معلومات حول مقومات املكتبة الرقميةمعلومات حول مقومات املكتبة الرقميةمعلومات حول مقومات املكتبة الرقميةمعلومات حول مقومات املكتبة الرقمية: : : : احملور الثانياحملور الثانياحملور الثانياحملور الثاني 
 األمري عبد القادر بقسنطينةاألمري عبد القادر بقسنطينةاألمري عبد القادر بقسنطينةاألمري عبد القادر بقسنطينة

    
در  ا ا  9 ؟  ه  در    ا  ا

ا ا •  . 

ا ا •  . 

زارة •  . ا  ا

ر • ف      . 

ه • ى أذآ  :.......................................................أ

  
ى أن ا ا ا  ا  .  رأ 10 ه 

؟ در    ا  ا



ا •  .آ 

 آ  •

ق •  . آ  ا

ـ • ـ  . أ

  
در  11 ادر ا ا  ا  ا  ا ه ا

  ؟
ا •  .آ 

 .آ •

ق •  .  آ  ا

ـ • ـ  . أ

 

 ا ا  ا  ه      12
؟ در    ا

 .ــ •

• . 

 
اء     13 ورة إ ى  ت ا  اه 

؟ در    ا ا  ا  ا
 .ــ •

• . 

  
ت ا   وإدارة ا  14  ا  ه ا

؟ در     ا  ا
و   •  .GEDت ا ا

ر •  .ت  ا

وف  • ف ا  ا  .OCRت ا

ه • ى أذآ  :...........................................ت أ

  
ت ا  15 ة وا ى أن ا  ا ا  ه 

؟ در    ا  ا



رات ا •  .  ا

رات ا •  .   ا

ـ • ـ  . أ

 
ل  دو  ا ا  ا  16 ن ا ا ه 

؟ در     ا
 .ــ •

• . 

 

ــ  إذا آ ا  ـ.     ؟   ه ه ا  
ات • ات وا  .ا

ت •  .ا

ل إ ا ا • ، ( ا ، ا ا ا
، ا ، ا وا ا ت، ا  ). ا

ة ا • ر  .ا

ه • ى أذآ  ..............:.........................................أ

  
ــ      ؟ . إذا آ ا  ا را   ه ه
ت ا •  . ا ا 

 .م ا إ ا •

ه • ام ا ا  .ا

ه • ى أذآ  :.......................................................أ

  
  
  
  

 ا  ا ا  ه ا ا ا  17
در    ؟  ا  ا

 . 300أ   •

 . 500إ  301 •



 . 1000إ  501  •

 .  1500إ  1001  •

 :.....................................ده. 1500أآ   •

  
ر 18 ا   ن أ و  ة ا ا ه 

در     ؟ا  ا  ا
 .ــ •

• .  
  

ــ      ؟ . إذا آ ا   ه  ه ا 

و •   .ا أ إ
وا •   .ا
و •  .ا ا

ه • ى أذآ   ....................:.....................................أ
  

ا   ا ا   19 آ ا   ه أآ ا
؟ در    ا  ا

 .آ  •

 .آ  •

 .آ  و •

 .آ  •

ه • ى أذآ  :...............................................آ أ

  
ا ه  20 م ا ات وا و   ا ا  أ

؟ در    ا  ا  ا
 .ــ •

• . 

  
  
  



  
ض ا  21 ا ا  آ وا ا   ا  ه ا

؟ در    ا  ا  ا
............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................  
............................................................................................  
ت ا  ا  ا   22 ق وا  ه ا

؟ در    ا
............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................  
  

        ............شكرا على تعاونكم شكرا على تعاونكم شكرا على تعاونكم شكرا على تعاونكم             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

א א ق א

 -02-استمارة اإلستبانة

  



  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
  قسنطينة - جامعة منتوري

  قسم علم املكتبات                                         كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية           

   02إستمارة اإلستبانة
  : املاجستري يف علم املكتبات ختصص يف إطار إعداد مذكرة خترج لنيل شهادة

  "نظم املعلومات وإدارة املعرفة "

  : حتت عنوان
  

א وא ن و א מ د א א دو

زא א
ط− د א د א א   −وذא

  
على هذا األساس نسعى للحصول على املعلومات الالزمة واخلاصة بدور املكتبة الرقمية يف دعم التكوين والبحث العلمي وهذا 

األمر ال يتحقق بدون تعاونكم معنا وهذا من خالل ملء االستمارة املرفقة مبا يستحق من عناية حىت تكون نتائج الدراسة أكثر دقة 

.  

  .بأن اإلجابات لن تستخدم إال إلغراض البحث العلميونتعهد لكم 

و: א Xא א מ د و א وא א מ

طدאدن :א

                            احلمزة منري  

  نشكركم على تعاونكم                            

א 2007/2008א
  
  
  

:א

 بن السبيت عبد املالك.د.أ 

 



  

  

  

  

 :بيانات شخصية 

  

  :     الجنس

  ذكر       

  أنثى   

  :   الرتبة

  التعليم العاليأستاذ    

  محاضرأستاذ    

  مكلف بالدروسأستاذ    

  أستاذ مساعد   

     

  

  ......................................................:....................الكليـة

 
 
 

        
  

  :مصطلحتحديد ال 

تلك املكتبة اليت دف إىل إنشاء أرصدة رقمية، سواء  هي املكتبة الرقميةاملكتبة الرقميةاملكتبة الرقميةاملكتبة الرقمية "

، وتتم عملية )املرقمنة (املنتجة أصال يف شكل رقمي، أو اليت مت حتويلها إىل الشكل الرقمي 

ضبطها بيبليوغرافيا بإستخدام نظام آيل متكامل، ويتاح الولوج إليها واالستفادة من خدماا 

 ." لفة عن طريق شبكة حاسبات، سواء كانت حملية أو موسعة أو عرب شبكة االنترنتاملخت



אدو ::::احملور األولاحملور األولاحملور األولاحملور األول  دא א د א

نط و א מ   .د
؟ 1 در  ى ا  ا  ا   رأ 

•  . 

 .ل •

 .رديء •

 .رديء  •

 
ـ إذا آ إ    أن ذ ). رديء أو رديء : ( 

؟  د إ

   .ا  •
د ا •   .ا 
ا ا •   .م 
ر • ق ا ر    .م 
 .ا) ا(ا  ب ا •

ه • ى أذآ  :...........................................أ
ا ا 2 ى أن  ت  ا  ه  رة ا ة  ه  

ل؟ ن   در    ا

ه ا •  . 

ى ا • را وا رات ا دة ا   .ز
ت • رات ا ن    .و ا
و   •   .ا) ا( ا
ت ا ا •  .اآ 

ت (ا ا ا  ا  • ا
 ...).ا

ى  • أ
ه   :................................................................أذآ

  



دي دورا ه  ) ا( اا  ى أنه  3 ا 
در    ا   ؟ا  ا

 .ـــ •

• .  

  
  

 
ل ا 4 ة  ا ا  ) ا(ا  أ  ا

؟  در   ا  ا  ا

م ا  •   .رس إه
رس وإ • اء ا   .إ
  .آ ا وا •
رة ا  ا وا •  .  
  .رات ااآ ا •
ه • ى أذآ  :........................................................أ

  
؟ ا ه آ    5 در    ا  ا

 .ـــ •

• .  

 
در   6 ك   ا ا  ا  ا ه ه

 ؟   د ا ا ا

 .ـــ •

• . 

  
ـ    ــ  ؟ . إذا آ ا    ه ه ا

دة (ا • ن وا ل   ا  إ
ت رةو ،  ).ا

ت  •  .در 

ة   أي و و أي ( د ا  •
 ).ن



ت ا •  .ا

ا ( ا  • ة و إ ر و  أ
ى  ) . ا

د  • ر (ا ن و  را را   ا
د   ).و

ة • م 7/  24( دا   ).ا

ى  • أ
ه :..................................................................أذآ

... 

  
در  . رأ  7 ه  ا ا  ا  ا

؟     ا
 .   ا •

 .   ا •

 . و   ا •

ء  ا  • ر  . أداة  

ى  • أ
ه  ...........................................:......................أذآ

در  ه  8 ء ا ا  ا  ا ى أن إ ه 
ـ  ؟ ا 

  .ت ا ا •
ص ا •   . ا
ل •   .ر و ا
اد • ت ا ة    .ا
د) ا( ا •   .  
هأ •  ...............:............................................ى أذآ

  

اف ا  أن  ا ا  ا    9 ه  ه ا
در     ؟ا



د   وا •   .إ
ر  • آ  ا آ   ).ا(ا  ا
رإ • ب ا رآ   .ة  ا وا وا
 .ا ا  ا •

، ا  ) ا(  ا • و  .ا

ه • ى أذآ  :..................................................أ

 

ت ا   ا  ا  ا 10 در أي ا
ه   ؟    أن 

د  • ي ا   .ا ا
  .ادي ا  ا  •
رة  • ةا     .ا

ه ى أذآ   ......................................:....................أ
 

ا    و دور ا ا  11   ه ا
  در  أآ   ا ؟ا  ا

.................................................................................................

.................................................................................................
.................................................................................................

...................................................  
............................................................................................

................  
  
  

د        ::::احملور الثانياحملور الثانياحملور الثانياحملور الثاني  א د א א א دو

א א מ د   .ط
در    12 ي   ا  ا ى ا ى ا آ 

 ل ا ا ؟

•  . 

 .ل •



 .رديء •

 .رديء  •

  
ى أ  أآ 13 ا ا  ى ا ا   أي ا  

در  ؟   ا  ا
  . ا •
  .  ا •
ت •   . ا
 .  ا •

  .  ا •
ا •   .م  ا  ا
ت ا •  .م  ا

در ا • ت و ج إ ا  . ا

هأ •  :......................................................ى أذآ

 
در  14 د .  ا ا دا  ا  ا ه 

؟   إ
 

ت ا • ت وا رة ا   .ت 
ر • ت ا وا   .ع إ
ى ا • ه  ر ا و   . ا إ
ت  ر و  • د ا  أو ا و

  .ر
ت  أآ • ل  ا   .ا  ا
ه • ى أذآ  :.........................................................أ

 

  
  
  
 



ت ا  ا ا  ا  15 در   ا  ا
    ا ؟

ل ا • ا  رات ا  .ا

ت (ت   •   ). Metadata وراء ا
 .إ  ا آ •

رات ا •   .ا  إ
  . تا •
  .تا •
 . ا •

ر • ه ( ا ا   . )إ  
ت • ه   (ا ا  إ  

.( 

ى  • أ
ه  :................................................................أذآ

 
در  ؟ 16    ه دور ا ا دا  ا  ا
 

م ا • م    ....)،(  ا
  . ا •
اء • ت ا   .ا 
م  • ل  ا رة ا  .ا

ه • ى أذآ  :.........................................................أ

 

  
در .  رأ 17  ه  ا ا  ا  ا

    ا ا ؟
  

ل  • ت  ا  .ا

ة • ث ا ا   .ا  ا
ث ا • ز ا   . إ



ل ا  ا •   .ا
ا و • ا   . 

ه • ى أذآ  :.......................................................أ

  
 

 
ت ا ا  ا 18 د إ در  ه    ا

  و  ا ا إ ؟
  

ت  • ل إ ا   . ا
ا و •   . إ
ر وا •   .ا
ة • وث ا ا م و  .ا  ا

ه • ى أذآ   :......................................................أ
  

در . أ ر 19 ا  ا ا  ا  ا  ه 
    ا ؟

 

دة  دا ا • ج ا و وا م  إ   .ا
د  • آ ون  ا دا ا ا   .ا
و • ه  ا ا   .ا
اث ا • ظ  ا    .ا
اض ا ا أداة ر • ى  أ   .   ا
ث ا • اد ا و ا   .إ ا  ا
ت • ل  ا ء ا  .   أ

ى  • أ
 :.................................................................ده

  
ا  20    و دور ا ا   ه ا

در  أآ  ا ا ؟    ا  ا



............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
................................................  

............................................................................................
................  

شكرا على شكرا على شكرا على شكرا على                                                                                                                                                                                                                                                             
  ............تعاونكم تعاونكم تعاونكم تعاونكم 
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والبحث العلمي، والعالقة بينهم ينبغي أن تكون إن مسألة املكتبة الرقمية والتكوين           
وطيدة، ألنه ليس من املنطقي، أن تبتعد مؤسساتنا التعليمية ومناهجها الدراسية عن ثورة 
املعلومات واآلفاق اليت توفرها يف هذا السبيل، وكل احلقائق العلمية والرقمية القائمة اليوم، 

املعلوماتية اهلامة واإلستراجتية اليت بدأت  توضح أن املكتبات الرقمية أضحت من الصناعات
اجلامعات يف تأسيس وضعها اجلديد والعام على قاعدة اإلرتقاء ذه الصناعة، وتوظيفها يف 

ومن هذا املنطلق تعاجل الدراسة إحدى . عملية التكوين والبحث العلمي والتطوير والتنمية
وين والبحث العلمي كالرقمية يف دعم الت املواضيع اجلديرة بالذكر والدراسة وهو دور املكتبة

معتمدين  .باجلامعة اجلزائرية آخذين املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة منوذجا
على كل من املنهج الوصفي املعتمد على التحليل يف القسم النظري، ومنهج دراسة احلالة يف 

  .القسم امليداين
دءا من حتديد واقع اجلامعة والبحث العلمي والتحديات اليت تطرقت الدراسة للموضوع ب     

تواجههما خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيات الرقمية، كما تناولت التكوين يف ظل العصر 
الرقمي، إضافة إىل عرض تقنية الرقمنة واليت تعد طريق لتجسيد املكتبة الرقمية، مث تناولت 

د مفهومها بدقة والفصل يف اخللط الشائع بني املصطلحات الدراسة املكتبة الرقمية واليت مت حتدي
ذات العالقة، وماهية هذا اجليل اجلديد من املكتبات وسبل التحول إليه ودوره يف عملية 
التكوين والبحث العلمي، ناهيك عن عرض جتارب عاملية وعربية حول املكتبات الرقمية 

  . اجلامعية
امعة األمري عبد القادر بقسنطينة بدءا بالتعريف ذه يلي ذلك عرض املكتبة الرقمية جل     

املكتبة واإلمكانيات املالية والبشرية واملادية املتاحة هلا ومراحل وكيفية التحول إليها وصوال إىل 
وقد  .معرفة دورها يف دعم وترقية التكوين والبحث العلمي داخل اجلامعة وآفاقها املستقبلية

أن دور املكتبة الرقمية حمل الدراسة يبقى : ن النتائج أبرزهاخلصت الدراسة إىل جمموعة م
متواضعا وحيتاج إىل توظيف وتفعيل أكثر يف دعم التكوين والبحث العلمي باجلامعة وهذا ما 
يتطلب توفري اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة وتكاثف اجلهود وهذا يف إطار منظومة رقمية 

 .القانونية والتقنية حىت تستطيع بلوغ اهلدف املنشودوطنية وختطي خمتلف العراقيل 



  
  

א אא ::א

א אא אאאא א א ن و אא א א ن و א

زא א ط د א د زאא א ط د א د   ..א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



RÉSUMÉ:RÉSUMÉ:RÉSUMÉ:RÉSUMÉ:    
 

 

       Ce qui se passe depuis quelques années en matière de gestion et de 

traitement électronique des documents - écrits, sonores et visuels - 

démontre que de nouveaux terrains d'usage des technologies de 

l'information, de l'informatique et des télécommunications se 

développent. Bibliothèque virtuelle, bibliothèque électronique, 

bibliothèque numérique ou numérisée, beaucoup d’appellations pour 

désigner la bibliothèque de demain, comme une alternative à la 

bibliothèque matérielle. Le développement des nouvelles technologies 

dans les bibliothèques universitaires ne relève donc pas d'une alternative 

entre la bibliothèque matérielle et la bibliothèque immatérielle mais 

plutôt de la nécessaire adaptation de l'université à un nouveau média et à 

de nouveaux produits. Les technologies de l'information restent encore à 

structurer et à maîtriser dans les universités. Dans ce nouveau contexte, 

les bibliothécaires de l'enseignement supérieur ont la responsabilité de 

créer et de fournir aux étudiants et aux enseignants-chercheurs les 

moyens d'une gestion efficace de l'information. 

La bibliothèque universitaire se présente comme un trait d'union entre ce 

qu'elle a été, ce qu'elle est à l'heure de l'émergence de la société de 

l'information, et ce qu'elle sera, une fois dépassés les bouleversements 

numériques qui touchent l'enseignement sous toutes ses formes. 

Les enseignants-chercheurs et les étudiants constituent toujours le public 

privilégié de la bibliothèque universitaire et des professionnels qui y 

exercent, mais ils sont porteurs aujourd'hui de nouveaux comportements 

informationnels. 

      Compte tenu de l’importance des bibliothèques numériques qui 

constituent une nouvelle tendance pour les  bibliothèques universitaires 

dans le monde en général, et en Algérie en particulier, ce travail de 

recherche s’intéresse au projet de la bibliothèque numérique de 

l’université Emir Abdelkader de Constantine lancé depuis quelques 

années tout en essayant de faire une évaluation de ce qui a été réalisé et 

pour connaître éventuellement l’impact de ce projet sur les utilisateurs et 

son rôle dans le développement de la recherche scientifique. 
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ABSTRACT:ABSTRACT:ABSTRACT:ABSTRACT:    

 
     What happens over the past few years in terms of management and 

electronic processing of documents - written, audio and visual - 

demonstrates that new lands for the use of information technology, 

computing and telecommunications are developing. 

     Virtual Library, electronic library, digital or scanned library, a lot of 

names to designate the library of tomorrow, as an alternative to the 

material library. The development of new technologies in university 

libraries does not cover an alternative between the library and the 

intangible material library but rather the need to adapt the university to a 

new medium and new products. Information technologies still to need to 

be structured and controlled in universities. In this new context, librarians 

of higher education have a responsibility to create and provide students 

and teachers with an effective management of information. 

      The university library presents itself as a bridge  between what it was, 

what it is now with the emergence of the information society, and what it 

will be once exceeded Digital upheavals affecting education in all its 

forms. 

      Teachers and students still constitute the preferred public of the 

university library and its professionals who bring at present new 

information behavior. 

     Seeing the importance of digital libraries which constitute a new trend 

for university libraries in the world in general, and Algeria in particular, 

this research project focuses on the digital library of the university of 

Emir Abdelkader Constantine launched in recent years while trying to 

make an assessment of what has been achieved and to measure the impact 

of this project on users and its role in the development of scientific 

research. 
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إن مسألة املكتبة الرقمية والتكوين والبحث العلمي، والعالقة بينهم ينبغي أن تكون وطيدة، ألنه      
عليمية ومناهجها الدراسية عن ثورة املعلومات واآلفاق اليت ليس من املنطقي، أن تبتعد مؤسساتنا الت

توفرها يف هذا السبيل، وكل احلقائق العلمية والرقمية القائمة اليوم، توضح أن املكتبات الرقمية أضحت 
من الصناعات املعلوماتية اهلامة واإلستراجتية اليت بدأت اجلامعات يف تأسيس وضعها اجلديد والعام على 

ومن هذا . رتقاء ذه الصناعة، وتوظيفها يف عملية التكوين والبحث العلمي والتطوير والتنميةقاعدة اإل
وين كاملنطلق تعاجل الدراسة إحدى املواضيع اجلديرة بالذكر والدراسة وهو دور املكتبة الرقمية يف دعم الت

 .عبد القادر بقسنطينة منوذجاوالبحث العلمي باجلامعة اجلزائرية آخذين املكتبة الرقمية جلامعة األمري 
معتمدين على كل من املنهج الوصفي املعتمد على التحليل يف القسم النظري، ومنهج دراسة احلالة يف 

  .القسم امليداين
تطرقت الدراسة للموضوع بدءا من حتديد واقع اجلامعة والبحث العلمي والتحديات اليت        

ات الرقمية، كما تناولت التكوين يف ظل العصر الرقمي، إضافة تواجههما خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجي
إىل عرض تقنية الرقمنة واليت تعد طريق لتجسيد املكتبة الرقمية، مث تناولت الدراسة املكتبة الرقمية واليت 
مت حتديد مفهومها بدقة والفصل يف اخللط الشائع بني املصطلحات ذات العالقة، وماهية هذا اجليل 

املكتبات وسبل التحول إليه ودوره يف عملية التكوين والبحث العلمي، ناهيك عن عرض  اجلديد من
  . جتارب عاملية وعربية حول املكتبات الرقمية اجلامعية

يلي ذلك عرض املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر بقسنطينة بدءا بالتعريف ذه املكتبة      
ادية املتاحة هلا ومراحل وكيفية التحول إليها وصوال إىل معرفة دورها يف واإلمكانيات املالية والبشرية وامل

وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة . دعم وترقية التكوين والبحث العلمي داخل اجلامعة وآفاقها املستقبلية
كثر يف أن دور املكتبة الرقمية حمل الدراسة يبقى متواضعا وحيتاج إىل توظيف وتفعيل أ: من النتائج أبرزها

دعم التكوين والبحث العلمي باجلامعة وهذا ما يتطلب توفري اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة 
وتكاثف اجلهود وهذا يف إطار منظومة رقمية وطنية وختطي خمتلف العراقيل القانونية والتقنية حىت 

   .تستطيع بلوغ اهلدف املنشود
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