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 داءــــإه
 ــا يهب نديــاماأشـق احليــاة لوال نسيـــم          من لدن أمهاتن

 ولو لغيـر اإلله سبحت؟؟ سبحـت           ألمـي ومل أجــد ذاك غيــا
 وأبــي بعــدها له كل حبـي             ووالئـي العميق حيــا وميتـا

 "وبالوالديـــن إحســـانا " 
 إىل رمز العطاء، من ضحت يف سبيل أن نسعد، أمي الغالية مهما قلت لن أوفيك حقك

 لمين حب العلم، من تعب لريحينا، والدي أعجز عن شكركإىل من ع
 إليكما أمي وأيب تقديرا وعرفانا

إىل الذي رأيت معه يف كل شيء جانبا من اجلمال، والذي ملست فيه اخللق احلميد كواحد 
 من صفوة الرجال، زوجي فريد

 ، أدعو له بالصالح والنجاح"فادي " إىل روح الفؤاد وقرة العني، فلذة كبدي 
: إىل من كانوا دوما سندا يل، وعونا يل بنصائحهم ومساعدام القيمة، إخويت وأخوايت

 زهري، كرمية والعبقري حسام
 أخي العزيز فؤاد، أمتىن له التوفيق يف غربته

 أخيت الغالية غنية وزوجها لزهر وبراعم األسرة هيثم نسيم ومجانة
 إىل عائليت الثانية فردا فردا كبريا وصغريا

 ء خاص إىل العزيزة هدى وعائلتها الكرميةإهدا
 خدجية، غنية، شريفة، فضيلة، سهيلة: إىل أعز الصديقات

 إىل الذين أحبهم قليب ونسي قلمي ذكرهم
 إىل كل من عرفت من قريب أو من بعيد
 إىل كل هؤالء أهدي مثرة جهدي وع

 ةعيمــ     ن                                                                
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 شكـر وتقديـر
 "احلمد والشكر هللا العلي العظيم أوال وأخريا " 

 "والتنسو الفضل بينكم " 
 وحنن جنين مثرة عملنا، اليفوتنا أن نثين على أساتذتنا األفاضل، الذين قدموا لنا

 فكانت لنا حارسا حني الفترة: نظرة
 فكانت لنا مشجعا حني اليأس: فكلمة

  درسا يف احلياةفكانت لنا: فحكمة
 فكان لنا الثمرة احللوة اليت مابعدها حلو: مث عمال

 و خنص بالشكر
األستاذ املشرف، الدكتور بطوش كمال الذي أشرف على توجيهنا لتحضري هذه 
املذكرة، ومل يبخل علينا بعونه وحسن مشورته، وتوجيهاته القيمة ومتابعته لنا يف 

ن كان فكرة تراودنا، إىل أن أصبح على سبيل إجناز هذا العمل املتواضع منذ أ
 شكله احلايل

األساتذة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة على تشريفهم يل حبضورهم وقبوهلم مناقشة 
 هذا البحث 

  بقاملة على تعاوم معنا1945 ماي 8 عمال مكتبات جامعة 
 شكر خاص لألستاذ عز الدين بودربان

 إجناز هذا البحث كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد يف 
لكم منا ألف شكر                                                

                                                                                               
 ةعيمــن                                                                       
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 المقدمــة

لقد شهد العامل خالل السنوات القليلة املاضية عدداً من املتغريات األساسية، اليت طالت 
أثرت خمتلف جوانب احلياة املعاصرة يف كافة دول العامل على اختالف مستويات تقدمها، واليت 

على أسلوب احلياة ونسق العالقات االجتماعية لدى سائر الشعوب، إىل احلد الذي يربر القول 
بأننا نعيش عاملاً جديدا خيتلف كل االختالف عن سابقه، الذي امتد عرب قرون سحيقة وحىت 

 .بدايات عقد الثمانينات من القرن املاضي

، انتقل العامل من عصر الثورة ففي خالل مرحلة تارخيية ال تتعدى قرنني من الزمن
الصناعية إىل عصر الثورة العلمية والتكنولوجية، عصر ثورة املعلومات وأصبحت االكتشافات 
العلمية يف خمتلف جماالت العلوم واملعرفة البشرية تشكل العامل الرئيسي املؤثر يف صنع التطور، 

ورة العلمية والتكنولوجية قد تنامي ومما الشك فيه أن مسار تطور منجزات الثورة الصناعية والث
ولعلنا جند اليوم . بصورة تدرجيية  وخبطوات متتالية متثل كل واحدة منها قاعدة النطالقة أخرى

أن ذلك املسار قد بلغ ذروته، مما أدى إىل إحداث تغري جوهري جديد يف التطور العاملي تتجسد 
ولوجيا ومعامل التحول الراهن يف هذا اال، فيه نتائج املنجزات السابقة يف جمال العلوم والتكن

 :1وهو األمر الذي ميكن التعبري عنه من خالل املعطيات الرئيسية التالية
الطفرات واإلجنازات التقنية غري املسبوقة، واليت مكنت اإلنسان من زيادة اإلنتاج  -

 .وحتسني الكفاءة والفعالية يف خمتلف العمليات اإلنتاجية
 بني املعلومات واإلنتاج وزيادة دور االكتشافات العلمية يف تطوير تعميق االرتباط -

تقنيات اإلنتاج واالنتقال ا إىل مستوى احلوسبة العالية، وما صاحب ذلك من إسهام 
الثورة العلمية يف حترير الطاقات البشرية، استثمار مصادر الطبيعة، وتكوين القدرات 

 . أبعد مدى ميكن للعقل اإلنساين تصورهالعالية الستغالل الثروات الكامنة إىل
الثورة اهلائلة يف جماالت االتصاالت وما حققته من تواصل بني أجزاء العامل، واليت  -

 .كرست فعليا مفهوم القرية الكونية
الطفرات اهلائلة يف تقنيات احلواسيب وما توفره من طاقة كبرية يف التخزين وسرعة يف  -

مبراحل شاسعة أحالم وتوقعات أكثر املتفائلني بقدرات العمليات املنجزة، واليت تفوق 
احلواسيب منذ سنوات قليلة فقط، ناهيك عن السهولة الفائقة والتيسري املتواصل يف 

                                                 
المعلومات واإلفادة منها في : توظيف أنظمة المعلومات في عملية صناعة القرار. طاهر الحميري، صادق  1

 : على العنوان التالي27/12/2005 :يومالموقع زيارة ].  على الخط المباشر. [اتخاذ القرار
htm.alhemiary,sadik/research/com.t4.yali.www://http 
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أساليب التعامل معها واستخدامها لغري املتخصصني، إضافة إىل تطوير الربجميات لفتح 
 . جانب املستخدم العاديآفاق االستخدام الالحمدود الذي ال يتطلب خربة سابقة من

التكامل واالندماج بني تقنيات احلواسيب واالتصاالت واإللكترونيات، مما أوصل إىل  -
أهم وأرقى املنتجات التقنية يف عصرنا اجلديد، وهي تقنية املعلومات بكل ما تعنيه من 
إمكانيات وآفاق ال حمدودة وآثار عميقة يف إعادة تشكيل نظم العمل وعالقات البشر 
وتفاعلهم مع اآللة يف مواقع اإلنتاج واخلدمات املعاصرة، بل وإعادة تشكيل احلياة 

    .بصورة عامة

لقد أصبحنا بفعل تلك املعطيات نعيش واقعاً بسمات عصر جديد تشكل املعلومات 
 ركيزته الرئيسية، واحلقيقة أن املعلومات مبفهومها ارد ال متثل اكتشافا علميا جديدا كان جمهوال
من قبل، إذ مل حيدث يف أي مرحلة خلت أن حتققت منجزات للتغري والبناء والتطور دون أن 
تكون املعلومات عامال رئيسياً يف املعرفة والتفكري واإلبداع، واختيار أنسب اإلجراءات 

ولكن ما حنن بصدده اليوم أن املعلومات انتقلت من عامل هام للتطور إىل عامل . والتصرفات
 التطور ذاته، ويؤثر يف حتديد اجتاهاته ووترية منوه، ولذلك مل يعد غريبا أا غدت حمرك يقود

 .ميدان التنافس والصراع اجلديد من أجل امتالك املستقبل

لقد أدركت البلدان الصناعية املتقدمة هذه املسألة مبكرا، وأخذت تتعامل مع املعلومات 
 مستويات وإمكانيات التطور املتاحة لديها من كبرية من االهتمام واجلدية ومتكنت بفعل بدرجة

فقد أصبحت هذه األخرية بالنسبة هلا تشكل ثروة وطنية ال . حتقيق نتائج مذهلة يف هذا اال
يف  تقل أمهية عن املوارد البشرية واالقتصادية، كما ترسخت لديها ثوابت علمية ونظم عملية

يات رسم السياسات وحتديد اجتاهات ومنهجية اعتماد املعلومة واستخدامها كشرط الزم يف عمل
التطور واختاذ القرارات املباشرة، مع إدارة تنفيذ املهام والتعامل مع خمتلف القضايا واألزمات 

 وقد سلك هذا االجتاه عدد غري قليل من البلدان النامية، واليت شرعت يف دخول  .احمللية والدولية
ء األولوية له بعد أن أدركت خطورة استمرارية اختاذ ما جمال املعلومات كما مل تتردد يف إعطا

يعنيها من قرارات يف ظل غياب أو عدم دقة املعلومات، فضال عن أن اإلبقاء على وضعية 
افتقارها ملا حتتاج إليه من معلومات حيول دون متكنها من إحراز التنمية الشاملة ومواكبة ما جيري 

البعض من تلك البلدان بفضل خصائص وظروف مواتية من فقد متكن . حوهلا من تطورات عاملية
قطع خطوات سريعة يف هذا اال، كما أصبحت جتد فيما يتوافر لديها من معلومات عامال هاما 
لتدعيم جهودها التنموية وحتسني فعالية السياسات واخلطط والربامج التنموية، وذلك بعد أن 

سياسية وطنية جتاه املعلومات، إضافة إىل إعطائها أحسنت اختيار طريقها يف وضع وتثبيت رؤية 
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أولوية خاصة إلقامة مراكز ومؤسسات املعلومات، وكذا تدعيم خططها وبراجمها الوطنية مع 
األمر الذي حيتم علينا ويستوجب منا التالؤم . تطوير أنشطة املعلومات وتنمية مصادرها

 عامل املعلومات واملعرفة، فنحن أمام والتجاوب واالنسجام مع هذه املستجدات املتالحقة يف
خيارين ال ثالث هلما، إما أن نكون أو ال نكون، ولنكن واقعيني منذ البداية، فالواقع يفرض علينا 

فعاملنا . االعتراف والتسليم بضرورة التخطيط والتنسيق والتعاون لبناء النظم الوطنية للمعلومات
 .لتجمعاتاليوم مل يعد يعترف إال بلغة التكتالت وا

إن هذه التحوالت العميقة وهذه الظروف العاملية الضاغطة اليت نشهدها تستدعي من 
املكتبات اجلزائرية على غررا بقية مكتبات العامل النامي، ملوقعها املتميز يف البىن األساسية 
 للمعلومات االرتقاء إىل مستوى رفع التحديات، وذلك بإعادة النظر يف منط تسيريها، اختيار
املناهج املناسبة يف العمل، توفري الوسائل الالزمة حسب االحتياجات واإلمكانيات املتاحة، مع 

 والتعاون فيما بينها وفق سياسة وطنية شاملة واضحة املعامل، حديثة التصور قضرورة توفري التنسي
 .وموحدة التطبيق

الفعال يف بناء مثل هذه وإميانا منا بأمهية املوضوع وحرصا على أن يكون ملكتباتنا الدور 
األنظمة، جاءت هذه الدراسة حماولة منا لتوضيح األدوار والوظائف املسندة ملكتباتنا عموما 
واملكتبة اجلامعية على وجه اخلصوص يف إرساء دعائم النظام الوطين للمعلومات يف ظل ما يعانيه 

امل التسيري والتنظيم قطاع املعلومات من وضعية متردية تعكس غياب سياسة وطنية توضح مع
 .على املستوى الوطين

إلثراء املوضوع واإلملام مبختلف جوانبه،  اعتمدنا جمموعة من املراجع واملصادر لتغطية 
اجلانب النظري، يف حني كانت الدراسات اليت تعىن باجلانب التطبيقي واخلاص بوضعية نظم 

 أننا أفدنا من بعض الدراسات اليت تعىن املعلومات الوطنية باجلزائر قليلة إن مل نقل نادرة، إال
 :بالسياسة، التخطيط والتنظيم الوطين للمعلومات، نذكر منها

، "التقنية احلديثة يف املكتبات واملعلومات"كتاب الدكتور أبو بكر حممود اهلوش حول  
الذي تناول فيه موضوعات أساسية خاصة باملكتبات الوطنية وعالقتها بالسياسة 

 .علوماتالوطنية للم
بني املفهوم : التخطيط الوطين للمعلومات"وثيقة هامة خلالد حسني إبراهيم بعنوان  

، والذي حتدث فيها بإسهاب عن التنظيم الوطين للمعلومات وعالقته "وأسس التطبيق
 .بالتخطيط
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السياسة الوطنية للمعلومات العلمية والتقنية " جنية قموح : أطروحة دكتوراه دولة لـ 
، واليت أعطتنا صورة واضحة عن وضعية " دعم البحث العلمي باجلزائرودورها يف

قطاع املعلومات باجلزائر، واقع يعكس غياب سياسة وطنية يف اال حتدد معامل التنظيم 
 .والتسيري اجليد والفعال ملؤسسات املعلومات املتواجدة على مستوى الدولة

لبولني أثرتون، أين أكدت على " ااتنظيمها، إدارا وخدم: مراكز املعلومات"كتاب  
ضرورة تبين استراتيجيات املعلومات والتخطيط هلا على املستويني القومي والعاملي، من 
أجل كفالة االستغالل األمثل للرصيد العاملي من املعلومات، ومنه إحداث التنمية 

 .الشاملة
 املواصفة اخلاصة أما عن منهجية التهميش اليت اعتمدناها، فهي نلك املأخوذة من 

ولإلحاطة أكثر جبوانب املوضوع فقد . z44-005décembre1987(1( بالتهميش البيبليوغرايف
 .اعتمدنا خطة جاءت على شكل مقدمة، مدخل عام، أربعة فصول وخامتة

يف املدخل العام قمنا بتحديد أساسيات البحث املتضمنة أهداف الدراسة، أمهيتها، 
رضيات، بعدها قمنا بتحديد إجراءات الدراسة امليدانية، أحلقناها بتحديد اإلشكالية املطروحة والف

للمفاهيم واملصطلحات، واليت كانت تدور حول املعلومات، املعلومات العلمية التقنية، النظام، 
 .نظام املعلومات واملكتبة اجلامعية

 أما الفصل الثاين فجاء للحديث عن املعلومات من حيث تنظيمها ووضع اخلطط
 .والسياسات بشأا، مع توضيح أمهية وأهداف كل من هذه املفاهيم على حدا

يف حني تطرقنا يف الفصل الثالث من الدراسة إىل احلديث عن النظم الوطنية للمعلومات 
 .من حيث مفهومها، أهدافها، مميزاا، وبنائها وعوامل تطويرها

جلامعية يف عملية بناء النظام أما الفصل الرابع فقد خصص للحديث عن موقع املكتبة ا
الوطين للمعلومات، من خالل التعرض ملختلف اخلدمات املقدمة مع تبيان ضرورة إتباع املقاييس 
واملعايري العاملية يف الضبط البيبليوغرايف، رصيد املكتبة ودوره يف توفري املعلومات، التعاون 

لوطين للمعلومات، إضافة إىل الوقوف على والتنسيق بني هذه املكتبات كخطوة أوىل لبناء النظام ا
واقع هذه املكتبات من خالل التعرض إىل إدارا، تنظيمها وتسيريها، امليزانية املخصصة هلا، 
املوارد البشرية اليت تعمل ا، لتبيان النقائص واملعوقات اليت حالت وحتول دون بناء النظام الوطين 

 .للمعلومات

                                                 
1 DUSSERT-CABONE, Isabelle, CAZABON, Maria-Rene.  Le Catalogage : Méthodes et pratique 
(Monographie et Publications en serie). Paris : ed. Le Cercle de la Librairie, 1994. p. 464 
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للحديث عن واقع قطاع املعلومات باجلزائر من صناعة بينما خصصنا الفصل األخري 
وتكنولوجيا، التحديات اليت تواجهه، واليت تستوجب وضع إستراتيجية وطنية للمعلومات 
. للنهوض بالتنمية ككل يف الدولة، ضرورة تبين الرصد املعلومايت، مع حتقيق أمن نظم املعلومات

 .صل عليها من خالل الدراسة امليدانيةواختمناه خبامتة جسدنا فيها أهم النتائج احمل
 :وقد واجهتنا مجلة من العراقيل والصعوبات أثناء إجنازنا هلذا البحث نذكر منها

 . عدم جتاوب وتعاون عينة الدراسة مما شكل صعوبة يف العمل والتحليل-
 عدم فهم بعض املستجوبني للمصطلحات املذكورة يف استمارة اإلستبانة، لكوا -
 .ت تقنية يف بعض األحيان وحديثة يف أحيان أخرىمصطلحا
 عدم التزام مسؤويل املكتبات باملواعيد احملددة إلجراء املقابالت، مع صعوبة يف حتصيل -

 .املعلومات املطلوب
وأخريا نأمل أن نكون قد وفقنا إىل حد ما يف حتقيق بعض األهداف املرجوة من هذا 

أخرى، من أجل توسيع وتطوير دائرة الدراسة اليت البحث، وأن يكون عونا ومرجعا لبحوث 
 .تبقى يف حاجة ملن يكملها وأملنا كبري يف ذلك، واهللا من وراء القصد وبه نستعني
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 أساسيات موضوع البحـث. 1

  الموضـوعهمية أ. 1.1

علومـات الدور البارز، حيث أصبحت هذه يشهد العامل ثورة علمية هائلة تلعب فيها امل
األخرية من أهم مزايا ومسات هذا العصر، خاصة وحنن نعيش ما يسمى مبجتمعات املعلومات، أين 

فقد أصبح هلا قطاع قائم بذاته كقطاع رابع وقائد . حتتل املعلومات الصدارة يف مجيع القطاعات
وتوزيع املعلومات نشاطا إقنصاديا رئيسيا أين أصبح إنتاج وجتهيز "لقطاعات االقتصاد األخرى، 

يف العديد من دول العامل، فأضحت بذلك مصدرا من مصادر القوة وموردا استراتيجيا ال غىن 
ملبار  566 ب 1994 األمريكية عام فقد قدر حجم صناعة املعلومات بالواليات املتحدة ،1"عنه

، هاته األخرية اليت أولت عناية كبرية 2رمليار دوال 544 دوالر، وبلغت يف دول اإلحتاد األورويب
هلذا القطاع، فهي تنفق على مرافق املعلومات والعاملني فيها بسخاء نظرا ألمهية هذا اجلانب 

مليون فرنك فرنسي سنويا لربط  50" فنجد فرنسا مثال قامت بتخصيص. احليوي واإلستراتيجي
 مكتبات اجلامعية، كما خصصت ما قيمتهاملكتبات اجلامعية فيما بينها عن طريق إحداث شبكة لل

هذا ما نفتقده يف بلداننا اليت تفتقر . 3" م1991 مليون فرنك ملشروع رقمنة موارد وثائقية عام 30
إىل هذا االهتمام وإن وجد فهو اهتمام ال يتجاوز حدود القول إىل الفعل، فننسى يف خضم 

 استثمار أي مورد آخر، فاإلنتاج من أجل مشاغلنا أن املعلومات هي املورد الذي بدونه ال ميكن
التصدير على سبيل املثال يستلزم توفري معلومات حول املوارد واإلمكانات، األسواق احملتملة، من 

إىل آخر ذلك، مما ينعكس سلبا على الدخل القومي وذلك ...حيث حجمها، ظروفها، إمكاناا 
تبني لنا أن صناعة املعلومات أصبحت متثل من هذا كله ي. هو احلال بالنسبة للمجاالت األخرى
 .حبق حصة معتربة يف االقتصاد العاملي

يف ظل هذه الواقع صار لزاما على مجيع الدول وخاصة النامية منها مسايرة هذا التقدم 
والتطور احلاصل يف العامل اآلن، مع رفع القيود على حرية املعلومات وتداوهلا بني شعوا 

ال جمال يف هذا العصر لالنغالق والتقوقع داخل بوتقة التقاليد، مع احملافظة ف"والشعوب األخرى، 
شبكات  على األخالق والقيم والتعاليم الدينية خاصة بعد إنتشار تقنية املعلومات وظهور

                                                 
 مصر وبعض البالد دراسة لألسس النظرية وتطبيقاتها العملية على: اقتصاديات المعلومات. اسماعيل متولي، ناريمان 1

 .28.ص. 1995المكتبة األكاديمية، :  القاهرة.األخرى
 . 2004-2003. السنة أولى ماجستير. محاضرات في مقياس مجتمع المعلومات. اعراب، عبد الحميد 2
 .المرجع نفسه 3
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 اليت فرضت على مجيع الدول وضع سياسات وطنية 1"املعلومات وخباصة شبكة األنترنت
ا يسمى بالنظام الوطين للمعلومات، لتنظيم تدفق وانسياب للمعلومات والتخطيط هلا حتت م

املعلومات من مصادرها لكل من حيتاجها، حيث تؤكد اللجنة الوطنية األمريكية لعلوم املكتبات 
أن املعلومات مصدر قومي مهم ألمن وسالمة األمم كأي مصدر طبيعي ) NCLIS( واملعلومات

 منها إذا افتقرت إىل التنظيم السليم والتنمية آخر، وأا معرضة للضياع وسوء اإلستفادة
 .2الصحيحة

يف ضوء هذا كله أصبحت قضية املعلومات من القضايا املهمة يف سياسات الدول، حىت 
أا أصبحت سلعة مرحبة وثروة قومية تستثمر فيها األموال كأحد املداخيل اإلقتصادية العاملية، 

فزات نوعية هائلة بفضل نشاطها يف جمال فنجد أن بعض الشعوب اآلسيوية قد حققت ق
املعلومات وتقنياا، حولتها من حالة التخلف إىل مستوى الدول الصناعية الكربى، كالنجاح 

وذلك راجع لتبنيها ......املذهل الذي حققته كل من اليابان، كوريا، ماليزيا وسنغافورة
 صلبة متينة لإلستفادة من لسياسات وخطط علمية مدروسة بتوفري بنية أساسية ذات قواعد

املعلومات، بتوفريها من مصادرها واتاحتها ملواطنيها لرفع كفاءام وقدرام العلمية من أجل 
 .املسامهة واملشاركة الفعالة يف عملية التنمية الشاملة

ومنه أصبح من الواضح أنه الميكن ألي دولة أن حتافظ على مكانتها مبعزل عن قطاع 
 يتوجب بل ويتحتم على دول العامل الثالث وخباصة اجلزائر، إذا أرادت أال املعلومات، لذلك

 فمن يفقد يف هذا السباق مكانته لن يفقد الصدارة فحسب بل سيفقد -تتخلف على قطار العصر
 اإلسراع مبحاولة معرفة كيفية احلصول على املعلومات لتحليلها واسترجاعها ونشرها، مع -قيمته

طرق واألطر التنظيمية الكفيلة حبفظها واسترجاعها يف الوقت املناسب من ضرورة البحث على ال
 يف ظل تزايد الطلب على خدمات 3طرف املستفيد املناسب لدعم اختاذ القرار وحل املشكالت

 أمام مايشهده العامل من انفجار معلومايت رافقه ارتفاع تكاليف احلصول عليها وتعقد ،املعلومات
 .  وتشابكهااحتياجات املستفيدين

                                                 
العربي للمكتبات أعمال المؤتمر الثالث عشر لإلتحاد . ليبيا نموذجا: نحو نظام عربي للمعلومات. ة، ميالديقسب 1

: تونس. 1/11/2002إلى 29/10. المعارف والكفاءات والجودة، لبنان: إدارة المعلومات في البيئة الرقمية: والمعلومات
  412. ص. 2003، المنظمة العربية للنربية والثقافة والعلوم، اإلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

  11.ص. 1992، ]ن.د[: عمان.  األردنالمعلومات والتنمية في. يونس، عبد الرازق 2
أعمال المؤتمر الحادي عشر لإلتحاد العربي . الشبكة الجزائرية للمعلومات بين المتطلبات والمعوقات. قموح، نجية 3

. نحو استراتيجية لدخول النتاج الفكري المكتوب باللغة العربية في الفضاء اإللكتروني، القاهرة: للمكتبات والمعلومات
. 2001اإلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، :  الرياض،تونس. 2001/ 12/16/08
 427.ص
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ومن هنا تربز أمهية النظام الوطين للمعلومات، على اعتبار أن اهلدف األساسي من ورائه 
هو التأكيد على أن مجيع املواطنني باختالف مستويام العلمية والثقافية، ميكنهم احلصول على 

ق وانسياب املعلومات املرغوبة حسب حاجام املتعددة واملختلفة، ومنه العمل على تيسري تدف
 .املعلومات ملن حيتاجها بالشكل والصورة الالئقتني

وإذا كان النظام الوطين للمعلومات هو املسؤول عن التدفق املناسب للمعلومات على 
املستوى الوطين، فإن اخلطوة األوىل حنو تطوير هذا النظام هو وضع استراتيجية واضحة املعامل ويف 

 للمعلومات اليت حتدد من جهتها أولويات اتمع يف جمال مقدمتها التخطيط للسياسة الوطنية
 .اإلفادة من املعلومات وخدماا، إنتاجهاو نشرها

-وإميانا منا بأمهية املوضوع، وحرصا على أن تكون اجلزائر كغريها من الدول العربية 
ا فيه،  اليت اقتحمت اال واستطاعت أن ختطو خطوات البأس -حىت النقول الدول املتقدمة

فإن هذه األمهية تتطلب منا النظر بتمعن إىل الواقع الذي يعيشه قطاع املعلومات يف بالدنا 
مبؤسساته املختلفة والعمل على اختاذ التدابري واإلجراءات اليت تكفل لنا النهوض مبختلف مؤسساته 

، أو مالية، األطر ومن بينها مكتباتنا اجلامعية، وذلك بتوفري كل اإلمكانيات مادية كانت، بشرية
القانونية والتنظيمية اليت تعمل ضمنها، من أجل إرساء مبادئ هكذا نظام لضمان اإلستغالل 

وقبل هذا وذاك العمل على اشاعة الوعي بأمهية املعلومات ودورها يف . األمثل للرصيد املعريف
 .ل املتقدمةحتقيق النمو، إعادة النظر يف بعض املمارسات من أجل اللحاق ولو بذيل الدو

فالتحديات إذن مصريية، وهي يف جمملها تؤكد بإحلاح على حتقيق اإلستثمار األمثل لثروة 
 . املعلومات

  أهداف البحـث. 2.1 

نظرا ملا أصبحت تكتسيه املعلومة من مكانة يف عاملنا املعاصر، ونظرا للدور البارز لنظم 
جنازه كل دولة وكل مؤسسة، وأمام التطور املعلومات الوطنية اليت أصبحت تتطلع إىل حتقيقه وإ

املذهل يف إنتاج املعلومات بشىت أنواعها، أصبح من الضروري اإلهتمام جبدية يف إقامة األنظمة 
الوطنية للمعلومات اليت تضمن لكل منشأة احملافظة على رصيدها املعلومايت وسط هذا البحر اهلائج 

 :عزيزا هلذه األمهية جاء هذا البحث ليسلط الضوء علىمن املعلومات الذي يشهده عاملنا اليوم، وت
  ابراز الدور التنموي للمعلومات-
  أبراز أمهبة النظم الوطنية للمعلومات يف حتقيق التنمية الشاملة-
  تسليط الضوء على واقع النظم الوطنية للمعلومات-
 النظام الوطين للمعلومات تبيان األدوار املسندة إىل املكتبة اجلامعية من أجل إرساء قواعد -
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  دور السياسة الوطنية والتخطيط الوطين للمعلومات يف بناء النظام الوطين للمعلومات-

  إشكالية البحـث. 3.1

مل يعد مفهوم التنمية اليوم مبنيا على أساس امتالك الثروات املادية، بقدر ماهو مرهون  
يوم أساس النهوض والتقدم ومطلب مبدى التحكم يف املعارف واملعلومات، اليت أصبحت ال

فقد تضاعف اإلهتمام ا وبضرورا خالل العقود الثالثة "إلحداث التنمية الوطنية الشاملة، 
األخرية، وأخذت الدول تضع هلا السياسات واالستراتيجيات، وتتخذ القرارات وترسم اخلطط 

تينة لإلستفادة من املعلومات، ، وذلك بتوفري بنية أساسية م1"وتنفذها يف خمتلف جماالت احلياة
واتاحتها بأسهل الطرق ملواطنيها لرفع كفاءام وقدرام على حل املشكالت اليت تعترضهم، 
فكل فرد يف اتمع حباجة للمعلومات يف أبسط مناحي احلياة اليومية لصلتها بكل ااالت 

 . والنشاطات البشرية
ميق الوعي بأمهية املعلومات ودورها يف وعلى هذا األساس تسعى معظم الدول إىل تع 

البناء والتقدم العلمي واحلضاري، والعمل على إرساء دعائم النظام الوطين للمعلومات دف 
التحكم يف هذه الظاهرة من حيث مجعها، تنظيمها، حفظها، حتليلها وتيسري انسياا واإلفادة 

رق التقليدية يف مجعها وتنظيمها عن تليبة منها، يف ظل تزايد كميات إنتاج املعلومات مع عجز الط
 .احتياجات املستفيدين منها بالكفاءة والسرعة املطلوبتني

وعليه فإن اإلهتمام بأنظمة املعلومات الوطنية، امتداد حتمي هلذا التصور الذي أصبح  
علومات مطلبا ضروريا فرضته التحوالت العميقة واجلذرية اليت يعرفها العامل خباصة يف ميدان امل

حول  1974 اليونسكو الذي عقد بباريس عام وهو ماأكده التقرير النهائي ملؤمتر. واإلتصاالت
تعترب املعلومات من أهم "ختطيط البنية األساسية للنظام الوطين للمعلومات، حيث يقول ويؤكد 

وحيد العناصر األساسية للموارد الوطنية، وأن وضع وتنفيذ نظم معلومات وطنية هو السبيل ال
لضمان حصول مجيع العاملني يف كل األنشطة اإلدارية، التربوية والعلمية والثقافية على ماحيتاجون 

 األمر الذي يتوجب علينا التالؤم والتجاوب واإلنسجام مع املستجدات ،2"إليه من معلومات
. ن أو النكوناملتالحقة يف عامل املعلومات واملعرفة، فنحن أمام خيارين الثالث هلما، إما أن نكو

                                                 
المكتبة : القاهرة. اإلتجاهات الحديثة للمكتبات والمعلومات. المعلومات وتطوير التعليم. عبد الشافي، حسن محمد 1

 64.، ص2.ع. 1994األكاديمية، 
2 GUINCHAT، CLAIRE. MENOU، Michel. Introduction Générale aux Sciences et Techniques de 
l’Information et de la Documentation. Paris : UNESCO, 1990. p. 21 
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ولنكن واقعيني من البداية، فالواقع يفرض علينا اإلعتراف والتسليم بضرورة التخطيط والتنسيق 
 .والتعاون لبناء نظم وطنية للمعلومات، فعاملنا مل يعد يعترف إال بلغة التكتالت والتجمعات

فادة منها، لقد أصبحت قضية املعلومات وكيفية احلصول عليها واختزاا، وتيسري سبل اإل 
 -ومنه وضعها يف خدمة الدارسني والباحثني وخمتلف شرائح اتمع، من القضايا اجلوهرية 

 خاصة بالنسبة لدول العامل –ملكانتها ودورها الفاعل يف حتقيق التقدم العلمي والتطور الثقايف 
بها وتشابكها، الثالث ومنها بالدنا الين وجدت نفسها أمام إشكالية تزايد حجم املعلومات وتشع

وسرعة احلاجة إليها يف ظل اإلنفجار املعلومايت الذي يشهده عاملنا اليوم مع ارتفاع تكاليف 
احلصول على املعلومات، زد على ذلك األوضاع املتردية لقطاع املعلومات الذي يعاين من نقص 

فية والنصوص اإلهتمام من طرف املؤسسات املعنية، من ناحية ختصيص اإلعتمادات املالية الكا
 .القانونية اليت تكفل له النهوض باملهام املوكلة له

إن هذا الوضع يتطلب منا التفكري اجلدي يف النهوض ذا القطاع من خالل تبين سياسة  
الذي سيمكن من اإلعتماد "وطنية للمعلومات تعمل على إرساء دعائم النظام الوطين للمعلومات، 

ت إنتاج وتبادل واستخدام املعلومات، كما يشكل اإلطار على رؤى واضحة يف حتديد أولويا
الذي ينظم ويوحد أنشطة خمتلف اجلهات واملؤسسات العاملة يف جمال املعلومات، فيحول بذلك 

 من أجل حتديد مصادر املعلومات واماكن وجودها، ،1"دون تشتت جهودها وبعثرة إمكاناا
د املناسب يف الوقت املناسب، بالطريقة والكيفية والعمل على مجعها وتنظيمها وإيصاهلا للمستفي

املناسبتني، من خالل تزويدها بأحدث تقنيات املعلومات واإلتصاالت، القوى البشرية املؤهلة 
واملدركة لقيمة املعلومات وأمهيتها يف حقول العلم واملعرفة، ومنه تسهيل عمليات املشاركة 

 .ملواإلفادة من نظم وشبكات املعلومات يف العا
هما يف موعلى هذا األساس، فإن مكتباتنا عامة واجلامعية منها خصوصا باعتبارها عنصرا  

البىن األساسية للمعلومات مدعوة لتجسيد هذا اهلدف، بغية وصوهلا إىل وضع أوىل اخلطوات على 
ة حىت فماهي األدوار والوظائف املنتظرة من مكتباتنا اجلامعي: سلم بناء النظام الوطين للمعلومات

  تكون طرفا فعاال يف إرساء قواعد النظام الوطين للمعلومات؟

  تساؤالت البحـث. 4.1 

                                                 
1 JORDAN. Jordan’s Information Policies and Strategies : Preparing Jordan for the 21st Century. 

[on ligne]. Page visitée le : 5/12/2005. sur l’adresse suivante : http://www. nis/jo/st_policy.html 
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مجلة من التساؤالت، حناول اإلجابة عليها من  خدمة إلشكالية البحث إرتأينا طرح
 :خالل التفصيل يف فصول هذا البحث، نوردها كاآليت

 الوطنية الشاملة؟ ما هو تأثري النظام الوطين للمعلومات على التنمية -
  ما هي مرتكزات بناء النظام الوطين للمعلومات؟-
  ما هو موقع املكتبة اجلامعية يف التنظيم الوطين للمعلومات؟-
 هل مكتباتنا اجلامعبة بإمكانياا املتاحة اليوم قادرة على أن تكون طرفا فعاال يف عملية بناء -

 النظام الوطين للمعلومات؟
 علومات يف بالدنا يساعد على بناء النظام الوطين للمعلومات؟ هل واقع قطاع امل-
 ما هي املعوقات اليت حالت دون إنشاء النظام الوطين للمعلومات، مع أن السؤال اليوم -

 يدور حول حتسني مردودية هذه النظم؟
  ملاذا تاخر تنفيذ النظام الوطين للمعلومات؟-

  فرضيات البحـث.5.1

 املطروحة، فقد متت صياغة جمموعة من الفرضيات، نوردها على                     ة على الفرضيات    ب لإلجا  
 :النحو التايل

حتقيق التكامل عن طريق التنسيق والتعاون، وتوحيد اجلهود بني : الفرضية األوىل*
 .مكتباتنا اجلامعية طريق وضع أوىل اخلطوات على سلم بناء النظام الوطين للمعلومات

ة شاملة حندد معامل التسيري والتنظيم الفعال ملكتباتنا غياب سياسة وطني :الفرضية الثانية*
اجلامعية شكل أحد أهم أسباب ضعف مكتباتنا من جهة، وعدم لعب دورها يف إرساء قواعد 

 النظام الوطين للمعلومات من جهة أخرى
توفري القوانني اخلاصة باملهنة املكتبية، مع إعطاء أخصائي املعلومات : الفرضية الثالثة*
 ين والتدريب الالزمني كفيل بتفعيل دوره يف عملية إرساء قواعد النظام الوطين للمعلوماتالتكو

 تلبية احتياجات املستفيد من خالل تقدمي خدمات معلومات فعالة :الفرضية الرابعة*
وتوفري التجهيزات املناسبة، عوامل جتعل من املكتبة اجلامعية طرفا فعاال يف إرساء قواعد النظام 

 .    للمعلوماتالوطين
 
 الدراسـات السابقـة. 6.1 
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إن البحث الناجح واملتكامل، هو البحث الذي يشكل سلسلة تواصل مع األحباث  
 .والدراسات اليت سبقته، وذلك لضمان احلداثة وعدم التكرار

ونظرا لكون املوضوع استقطب اهتمام كثري من الباحثني ملا للنظم الوطنية للمعلومات من 
توفري املعلومات الضرورية للباحثني، وصانعي القرارات، ورامسي السياسات، واملخططني امهية يف 

على خمتلف املستويات، وذلك من أجل تدعيم اخلطط التنموية، كانت دراستنا هذه تدعيما 
 .للدراسات السابقة حماولني إعطاء وجه آخر للدراسة

 :ولت املوضوعوسنحاول فيما يلي اإلشارة إىل بعض الدراسات اليت تنا
 للدكتور أمحد بدر، 1"التنظيم الوطين للمعلومات" وقد كانت بعنوان :الدراسة األوىل  

وقد . الذي يعترب أول من تناول دراسة التخطيط والتنظيم الوطين للمعلومات يف الوطن العريب
طيط هلا تناول يف كتابه هذا موضوعات أساسية تتعلق بأمهية املعلومات، من حيث تنظيمها والتخ

 . وبناء سياسة وطنية للمعلومات بكثري من اإلسهاب
 فهي للدكتور دمحان جميد، وهي أطروحة دكتوراة اجازا جامعة بوردو :الدراسة الثانية

 Contribution à l’Etude des Systèmes" بعنوان، 1990 بفرنسا عام )BORDEAUX3( الثالثة

d’Information Scientifique et Techniques : Approche Théorique et Etude de cas de 

l’ALGERIE. TH .Doc : Science de l’Information : Université BORDEAUX3، 1990 "2

دف هذه الدراسة إىل التعريف بنظم املعلومات العلمية والتقنية مع التعرف على احلالة 
لول املناسبة، كما قدمت الدراسة الراهنة هلا باجلزائر لتحليل أوجه القوة والضعف وتقدمي احل

ومنه نالحظ . األسس اليت ميكن اإلعتماد عليها يف حتسني مالمح صورة النظام الوطين للمعلومات
العالقة املتينة بني هذه الدراسة وموضوع دراستنا، فنحن من خالل دراستنا سنقوم بتبيني دور 

 . حقيقة واضحةاملكتبة اجلامعية اجلزائرية يف بناء هذا النظام وجعله
تنظيمها وإدارا : مراكز املعلومات" وهي لبولني أثرتون بعنوان :الدراسة الثالثة

تناولت الدراسة مقومات تنظيم تدفق املعلومات . من ترمجة الدكتور حشمت قاسم 3"وخدماا
مات وتتعرض الباحثة ضمن فصول الدراسة إىل دور املعلو. على املستويني اإلستراتيجي والتنفيذي

يف التنمية، وكيفية إيصال هذه املعلومات إىل طالبيها عن طريق تبين استراتيجيات املعلومات 

                                                 
 .1988دار المريخ، : الرياض. التنظيم الوطني للمعلومات. بدر، أحمد 1

2 DAHMANE، Madjid. Contribution à l’Etude des Systèmes d’Information Scientifique et 
Techniques : Approche Théorique et Etude de cas de l’ALGERIE. TH .Doc, Science de 
l’Information , Université BORDEAUX 3, 1990  

دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، : القاهرة. 2.ط. تنظيمها وإدارتها وخدماتها: مراكز المعلومات. اثرتون، بولين 3
1996. 
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والتخطيط هلا على املستويني القومي والعاملي، وذلك لكفالة اإلستغالل األمثل للرصيد العاملي من 
 . علوماتاملعلومات املهنية واملتخصصة بإعطاء أمثلة حول بعض املشروعات الدولية لنظم امل

وقد جاءت هذه الدراسة كنتيجة حتمية للنظر يف أنشطة املعلومات، يف سياق تدفق املعلومات من 
املنتج إىل املستفيد، واحلاجة إىل تشجيع اجلهود التعاونية على املستويات الوطنية، اإلقليمية 

ما تغطي قضايا ك.والعاملية، وكذا توثيق الصالت بني نظم املعلومات وخدماا على كل األصعدة
التخطيط اإلستراتيجي للمعلومات، مع حتديد األولويات وكذا مسؤولية ووظائف السلطات 
احلكومية، إدارة نظم املعلومات وخدماا، إجراءاا وأساليبها، إضافة إىل قضايا التوحيد 

 يف شكل اإلستراتيجي، وإعداد الكوادر الالزمة للعمل باال، كما تعرض املفاهيم واملمارسات
موجز بسيط موجه أساسا لدارسي املعلومات والعاملني مبرافق املعلومات العلمية يف الدول النامية، 
ممن ميكن أن تسند إليهم مهمة التخطيط وتطوير خدمات ونظم املعلومات، أين ميكن أن يواجهوا 

 .والتنظيمية مسؤولية اختاذ القرارات املالية واإلدارية
 .ل أن نتبني دور املكتبات اجلامعية يف إرساء قواعد مثل هذه النظموحنن من جهتنا سنحاو

بعض مرتكزات النظام العريب : " وهي للدكتور حشمت قاسم بعنوان:الدراسة الرابعة
أين تطرق إىل بدايات تنظيم تدفق املعلومات، مشريا إىل أمهية التعاون الدويل من  1"للمعلومات

عات العاملية الرامية إىل وجود جتمع موحد للمعلومات على خالل إعطاء أمثلة حول بعض املشرو
املستوى العاملي، كما تعرض إىل مفهوم النظام العريب للمعلومات، بعض خصائصه، وحماولته 
لتشخيص علل هذا النظام، مقترحا بعض املرتكزات اليت يراها من أهم ضمانات فعالية النظام 

 التنسيق والتكامل من سياسات واستراتيجيات، العريب للمعلومات، طاملا روعيت متطلبات
 .وخطط، وبرامج، وأدوات، وتقنيات يف املمارسات الوطنية

لكن هذه الدراسة مل تتعرض ولو باإلشارة إىل دور املكتبات ومؤسسات املعلومات يف 
 .بناء النظام الوطين للمعلومات كركيزة لبناء النظام العريب، وهو ماسنتناوله بالدراسة

: حنو نظام عريب للمعلومات"كانت هذه الدراسة مليالد سبيقة بعنوان : اسة اخلامسةالدر
توضح فيها أمهية املعلومات عند احلاجة إليها يف إعداد اخلطط والربامج، وطنية . 2"ليبيا منوذجا

كانت أو عربية، وهذا حال الوطن العريب الذي يعترب موطنا خاما للمعلومات غري املستفاد منها، 
ليت حتتاج إىل من جيمعها مث يعاجلها ليتم اإلستفادة منها يف مجيع ااالت، وهو مايدعو لقيام وا

                                                 
 .1995دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، : مصر. 2.ط. ات في علم المعلوماتدراس. قاسم، حشمت 1
أعمال المؤتمر الثالث عشر لإلتحاد العربي للمكتبات . ليبيا نموذجا: نحو نظام عربي للمعلومات:  سبيقة، ميالد2

: ، تونس1/11/2002إلى 29/10. المعارف والكفاءات والجودة، لبنان: إدارة المعلومات في البيئة الرقمية: والمعلومات
 . 2003، المنظمة العربية للنربية والثقافة والعلوم، اإلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات
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نظام عريب للمعلومات يسعى جاهدا للنهوض بالوطن العريب، مشرية إىل خصائص هذا النظام 
 ومتطلباته، مرورا بالتخطيط ووضع سياسات بناء النظم الوطنية للمعلومات كقاعدة لبناء النظام

 .العريب للمعلومات
واختتمت الدراسة بإعطاء منوذج للنظام الوطين للمعلومات يف ليبيا، اإلجنازات اليت حققتها يف هذا 

 .اال مشرية إىل أسس هذا النظام واجلهات املستفيدة منه، إضافة إىل هيكلته التنظيمية
ولة أجازا وهي للدكتور تركي السديري، وهي رسالة دكتوراة د: الدراسة السادسة

مدخل استراتيجي لتطوير نظم املعلومات يف اململكة العربية "بعنوان  1994 جامعة لندن يف عام
 وقد تعرض الباحث يف فصول دراسته هذه إىل أمهية تقنية املعلومات ونظم 1"السعودية

كما حلل الباحث . املعلومات، وكذا مضامني سياسة تقنية املعلومات، وذلك يف إطار سعودي
حتليال معمقا موضوع التنظيم يف اململكة العربية السعودية، إلحاطة املعنيني باملعلومات األساسية 
عن النظام الوطين، واليت يعتربها الزمة ألي تطوير لنظم املعلومات يف اململكة، على حنو يتالءم مع 

ال التخطيط الظروف اليت تشكل جزءا من النظام، إضافة إىل توضيح خربات بعض األقطار يف جم
الوطين للمعلومات لإلفادة منها يف تطوير اخلطة الوطنية للمعلومات تبعا إلحتياجات اململكة، 
. مشريا إىل مالمح هذه اخلطة، وأهدافها، وتفصيل براجمها املختلفة، وأهداف كل برنامج ووسائله

 .امونشري إىل أن الدراسة مل تأت على ذكر املكتبات ودورها يف تفعيل هذا النظ
 فكانت للدكتورة جنية قموح، وهي رسالة مقدمة لنيل دكتوراة دولة :الدراسة السابعة

السياسة الوطنية للمعلومات العلمية والتقنية ودورها "بعنوان  2004 أجازا جامعة قسنطينة عام
د وق. 2"دراسة ميدانية باملكتبات اجلامعية بالشرق اجلزائري: يف دعم البحث العلمي يف اجلزائر

اختريت هذه الدراسة نتيجة ارتباط موضوع سياسة املعلومات بالنظام الوطين للمعلومات، على 
اعتبار أن النظام الوطين للمعلومات هو اهليكل املخطط له أن يبزغ من السياسة الوطنية 

ة تناولت الباحثة بكثري من التفصيل واملناقشة اإلطار العام لسياسة املعلومات العلمي. للمعلومات
والتقنية يف اجلزائر، مع ماحيتاجه ذلك من حتديد املتطلبات اليت جيب توفريها يف مثل هذه 

كما تعرضت للنظام الوطين . السياسات، ودور املكتبة اجلامعية يف إرساء مبادئ هكذا سياسة
للمعلومات من ناحية بنائه، بتقدمي منوذج ختطيطي له ومربرات قيام مثل هذا النظام باجلزائر، 

                                                 
، علوم  رسالة دوكتوراة،مدخل استراتيجي لتطوير نظم المعلومات في المملكة العربية السعودية. السديري، تركي 1

 .1994 ، لندناإلقتصاد،
دراسة ميدانية : ة الوطنية للمعلومات العلمية والتقنية ودورها في دعم البحث العلمي في الجزائرالسياس. قموح، نجية 2

 .2004قسنطينة، ،  علم المكتبات، رسالة دوكتوراة.بالمكتبات الجامعية بالشرق الجزائري
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كمطلب للنهوض بقطاع املعلومات الذي يتخبط يف مشاكل عديدة حالت دون مسامهته يف 
 .احداث التنمية الوطنية الشاملة

املعلومات والتنمية يف : " وهي للدكتور عبد الرازق يونس بعنوان:الدراسة الثامنة
لسياسة تقع هذه الدراسة يف أربعة فصول، يتناول الفصل األول السمات العامة . 1"األردن

املعلومات والتنمية يف األردن، مربزا قطاعات التنمية املختلفة يف البالد، منجزاا، وخصائصها، 
ومشاكلها، ودور كل قطاع يف بناء السياسة الوطنية للمعلومات، يف حني خصص الفصل الثاين 

هج اليت ابتدعتها يف لقطاع العلوم والتكنولوجيا وبداية إهتمام احلكومة األردنية به، مشريا إىل املنا
حماولة رسم اخلطوط العريضة لسياسة املعلومات، ويعىن الفصل الثالث بدراسة علمية حلالة أو 
وضع سياسة املعلومات يف البالد، بتعرضه إىل حماوالت احلكومة األردنية يف خلق نظام معلومات 

كتبات ومراكز وطين، من أجل تطوير وحتديث وتنسيق خدمات املعلومات اليت تقدمها امل
املعلومات، والعمل على احلد من األسباب اليت حتول دون تقدمي خدمات معلومات فعالة سواء من 
حيث اإلنتاج، أو التوزيع، أو اإلنتاج، يف حني يعاجل يف الفصل الرابع واقع بنية السياسة الوطنية 

توى اخلرجيني العاملني يف للمعلومات، وخيتتم دراسته بتأكيده على تعزيز التدريب لرفع كفاءة ومس
جمال املكتبات واملعلومات، مع إعطاء أمهية أكرب لتدريب أخصائي املعلومات وخرباء األرشيف 
والتوثيق، كما يقترح تبين املواصفات اليت أصدرا املنظمة العربية للمواصفات واملقاييس يف هذا 

زيز إمكانات جتميع أدوات بيبليوغرافية اال، ومنه العمل ضمن املعايري املوحدة الذي من شأنه تع
كالفهرس الوطين املوحد، وقائمة الدوريات املوحدة، ورفع مستوى األعمال الفنية يف وظائف 

 .وهي النقطة اليت نشترك يف دراستها. املكتبات ومراكز املعلومات
يمن  وهي عبارة عن ورقة عمل مقدمة من املركز الوطين للمعلومات بال:الدراسة التاسعة

 1998  أوت27 -25إىل املؤمتر الوطين لإلصالح والتطوير اإلداري واملايل، املنعقد خالل الفترة 
املعلومات واإلفادة : توظيف أنظمة املعلومات يف عملية صناعة القرار" بصنعاء حتت عنوان 
 .إعداد املهندس صادق طاهر احلمريي  من.2"منها يف اختاذ القرار

القة بني متخذ القرار واملعلومات بتأثري نظم املعلومات والتقنيات تعاجل ورقة العمل الع
املستخدمة، وذلك من خالل واقع جتربة املركز الوطين للمعلومات باليمن من خالل توصيف 

                                                 
 .1992، مؤسسة الوراق للخدمات المطبعية: عمان. المعلومات والتنمية في األردن. يونس، عبد الرازق 1
. المعلومات واإلفادة منها في اتخاذ القرار: توظيف أنظمة المعلومات في عملية صناعة القرار. طاهر الحميري، صادق 2

:  على العنوان التالي27/12/2005 : يوم الموقعزيارة]. على الخط المباشر[
htm.sadik. alhemiary/research/com.t4.yali.www://http، 
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الكيان املؤسسايت للمعلومات، والذي يعترب األساس يف توفري البيانات واملعلومات لكافة الفعاليات 
تمع اليمينوالربامج اليت من شأا حتقيق التنمية والتطوير يف ا. 

 إجراءات الدراسـة الميدانيـة. 2

تعترب الدراسة امليدانية الوجه اآلخر املتمم لألفكار واملباحث النظرية، فهي امتداد طبيعي 
 :ولإلحاطة مبختلف جوانبها البد من حتديد جماالت البحث التالية. قائم عليها ومستند إليها

 ج المعتمد في البحث المنه.1.2

لإلجابة على اإلشكالية املطروحة والتساؤالت اليت اندرجت حتتها، وكذا الربهان على 
الفرضيات السابقة الذكر بالنفي أو باإلجياب، اعتمدنا يف دراستنا هذه املنهج الوصفي التحليلي 

 :وذلك من خالل
طنية للمعلومات من بالنسبة للجانب النظري، يف كل مايتعلق بالنظم الوالوصفي  -

مفهوم، خصائص، أهداف ومميزات، اضافة إىل األدوار والوظائف املسندة للمكتبة اجلامعية حىت 
تكون طرفا فعاال يف إرساء قواعد النظام الوطين للمعلومات، وهذا يف إطار التخطيط للمعلومات 

به من أجل حتقيق ووضع السياسات هلا، مع التعرض لواقع قطاع املعلومات ومتطلبات النهوض 
 .افضل استثمار للمعلومات وخاصة منها العلمية والتقنية خدمة للتنمية الوطنية الشاملة

فكان أكثر مالئمة للجانب امليداين من الدراسة، بغية التعرف على موقع التحليلي  أما -
نا لواقع هذه املكتبة اجلامعية اجلزائرية يف عملية بناء النظام الوطين للمعلومات، من خالل تعرض

األنظمة وكذا واقع مكتباتنا اجلامعية، ومدى قدرا ومتكنها من املسامهة فعال يف إرساء قواعد 
هكذا نظام من منطلق اإلمكانيات واملوارد املتاحة، من خالل تفريغ استمارة اإلستبانة وتبويبها، 

 النظري باجلانب امليداين، لإلشارة فقط اننا أحلقنا اجلانب. مع التعليق عليها بشرحها وتفسريها
 .حىت يكون هناك توافق وتركيب منسجم لكليهما

 أساليب تجميـع البيانـات. 2.2

تلقينا أثناء مجع البيانات عن املكتبات اجلامعية موضوع الدراسة، صعوبات مجة يأيت على 
منها رأسها تكتم مسؤويل املكتبات عن إعطاء معلومات عن مكتبام احيانا خصوصا مايتعلق 

بامليزانية، وعدم وجود بيانات منظمة ودقيقة عن تلك املكتبات أحيانا أخرى، خاصة وقد صادف 
قيامنا بالدراسة انفصال مكتبات الكليات عن املكتبة املركزية، حيث اصبح لكل كلية مكتبة 

 .خاصة ا
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  استمارة اإلستبانة.1.2.2

تجميع البيانات من عينة جمتمع لقد استخدمنا يف دراستنا وسيلة اإلستبانة كأسلوب ل
 .الدراسة، واليت تعترب اكثر مالئمة يف مجع املعلومات بأسرع وقت وبأقل جهد

 )18(وأثتاء تصميمنا إلستمارة اإلستبانة، حاولنا ترمجة إشكالية البحث إىل مثانية عشر 
ثر يف سؤاال حتتوي على أسئلة فرعية، وقد كانت يف معظمها أسئلة مغلقة وذلك للتحكم أك

جوانب املوضوع، حبيث النترك اال مفتوحا أمام عينة الدراسة للخوض يف متاهات بعيدة الختدم 
 .إشكالية البحث

وقد قمنا بتوزيع أسئلة اإلستمارة على عناصر البحث، وفق أربعة حماور كربى حسب  
 :الفصول وذلك على النحو التايل

 ساتبني التنظيم والتخطيط ووضع السيا: املعلومات •
 : أسئلة، واملمثلة يف األسئلة التالية)05(وتشمل مخسة 

1- 2- 3- 4- 5 
  

 بني اخلصائص واملميزات: نظم املعلومات الوطنية •
 : أسئلة، واملتمئلة يف األسئلة التالية)05(وتشتمل مخسة 

6- 7- 8- 9- 10 
 املكتبة اجلامعية اجلزائرية ضمن النظام الوطين للمعلومات •
 : أسئلة، واملتمثلة يف األسئلة التالية)05(وتشتمل مخسة 

 11- 12- 13- 14- 15 
 الواقع والتحديات: قطاع املعلومات  •
 : أسئلة، واملتمثلة يف األسئلة التالية)03(وتشتمل ثالثة 

16- 17- 18 

 المقابلة غير المقننة. 2.2.2

لومات، ونظرا تعترب املقابلة إىل جانب استمارة اإلستبانة أداة أساسية للحصول على املع
إلرتباط موضوع دراستنا باملكتبة اجلامعية، فقد مت اتباع هذه التقنية كأداة مكملة مع احملافظ 
الرئيسي وحمافظي مكتبات الكليات موضوع الدراسة حبكم مناصبهم اإلدارية واملسؤولة على 

م هذه املكتبات، مع التسيري داخل املكتبة، وذلك لإلملام مبختلف جوانب التنظيم والتسيري اليت حتك



 35 

تبيان آرائهم حول التنظيم، التخطيط، ووضع السياسات الوطنية للمعلومات ودورها يف إرساء 
قواعد النظام الوطين للمعلومات، إىل جانب مقابلة مع العاملني احلاملني ملؤهل علمي يف التخصص 

خدمات املعلومات ، إلستكمال بعض جوانب املوضوع املتعلقة مبستوى )ملحق مكتبات جامعية(
املتاحة داخل املكتبة، تبيان مدى استعدادهم للمسامهة يف بناء النظام الوطين للمعلومات، مع 
استكشاف وجهات نظرهم حول الوظائف واألدوار املسندة للمكتبة اجلامعية حىت تكون طرفا 

 .أفراد) 08 (وقد بلغ عددهم مثانية. فعاال يف بناء هذا النظام

 ةالمالحظ. 3.2.2

واليت جتسدت عن طريق الزيارات امليدانية للمكتبات جمال الدراسة على فترات متباعدة 
ملشاهدة ومعاينة ورصد أكرب قدر من املعلومات، فقد أتاحت هذه الزيارات املعايشة اليومية لواقع 
املكتبة ومنه احلصول على معلومات صادقة يف شكلها األصلي والتعرف على خمتلف اجلوانب الين 

 . تقف عائقا أمام تأدية مهامها ومنه حتقيق أهدافها

 

  البطاقة التقنية.4.2.2

استخدمت كأداة حلصر املكتبات املتواجدة باجلامعة حمل الدراسة، نوعها، عدد  
 . العاملني ا مع ذكر مؤهالم، رصيدها الورقي وكذا اإللكتروين، وجتهيزاا

  حدود الدراسـة الميدانيـة.3.2 

 )المكانية(الحدود الجغرافية . 1.3.2 

بقاملة، وهي جامعة حديثة النشأة  1945 ماي 8 يتمثل احليز املكاين لبحثنا يف جامعة 
كمدرسة وطنية للكيمياء الصناعية، مث حتولت إىل مركز جامعي مبوجب  1987 أفتتحت أبواا عام

الصادر  273-01 رسوم رقمومبوجب امل، 07/07/1992 الصادر يوم 299-92 املرسوم التنفيذي رقم
من طرف  1945 ماي 08 حتولت إىل جامعة، مت تدشينها وإعطائها إسم جامعة 18/09/2001 يف

) 18( كليات، مثانية عشر) 03 (تتكون من ثالث،  20031 فخامة رئيس اجلمهورية يف جويلية
 :حتتوي الكليات على التخصصات املتمثلة يف). 40(معهدا، وأربعني ختصصا

                                                 
1 Guide de l’Université de GUELMA. 
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 : واليت تشتمل على التخصصات التالية:علوم املهندسكلية   •
 بيولوجيا، إعالم آيل، إلكترو تقين، إلكترونيك، هندسة مدنية، هندسة ميكانيكية، علوم دقيقة، 

 .كيمياء وتكنولوجيا
 :  بالتخصصات التالية:كلية اآلداب واحلقوق والعلوم اإلجتماعية •

 .آداب، لغات، علم إجتماع، تاريخ
 :  اليت تضم املعاهد التالية:م اإلقتصاديةكلبة العلو •

 .علوم إقتصادية، علوم التسيري، علوم جتارية، حماسبة وضرائب
 :و قد قمنا باختيار التخصصات التالية

 إعالم آيل، حقوق، علم إجتماع، لغات، علوم إقتصادية، علوم التسيري، حماسبة وضرائب
 :ةو يعود إختيارنا هلذه التخصصات لألسباب التالي

 لكونه ميثل اجلانب التقين ملوضوع الدراسة: ختصص اإلعالم اآليل. 
للوقوف على اجلوانب التشريعية والقانونية يف تبادل واستغالل املعلومات  : ختصص احلقوق. 

 .املتاحة من النظام الوطين للمعلومات
لومات وعمله وذلك لتبيان دور النظام الوطين للمعلومات يف بث املع: ختصص علم االجتماع. 

 .على حتقيق التواصل بني اجلماعات يف عصر املعلومات واالتصاالت
 تعترب احلواجز اللغوية من أكرب املعوقات اليت تعيق تداول مصادر املعلومات :ختصص لغات. 

ونشرها، ومنه ظهور خدمة الترمجة كخدمة مهمة، هلا دورها الفاعل يف إرساء شبكة ونظام وطين 
 . للترمجة

ويعود ذلك إىل الصبغة االقتصادية للموضوع، أين نسجل ظهور : ص علوم اقتصادختص. 
قطاع املعلومات الذي أصبح حيتل الصدارة بني قطاعات االقتصاد األخرى، ملسامهته يف زيادة 

 .الدخل القومي للدولة

ية

وب  فقد أدى ظهور املعلومات كقطاع مهم يف االقتصاد الوطين إىل وج:ختصص علوم التسيري. 
 .الوقوف على جوانب تسيريه وتنظيمه

 . وذلك لتغطية جوانب املوارد املالية وامليزانية:ختصص حماسبة وضرائب. 

  الحدود البشرية.2.3.2 

و تشتمل على أفراد العينة املبحوثة من أساتذة باحثني يف التخصصات السالفة الذكر  
بة املركزية ومسؤويل مكتبات الكليات، بدرجيت دكتوراه دولة وماجستري، إضافة إىل مسؤول املكت

 ).ليسانس فما فوق(وكذا العاملني احلاملني ملؤهل علمي يف التخصص 
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  الحدود الزمنية.3.3.2 

وهو الوقت املستغرق يف الدراسة امليدانية من بداية حتديد اال وإختيار العينة املراد حبثها،  
نطبيقها على هذه العينة وحتضريها، وبعد ذلك مراجعتها إىل إختيار الوسيلة واآلداة املناسبة املراد 

والتعديل فيها ومن مثة الشروع يف تطبيقها ميدانيا على العينة املختارة إىل غاية مجع البيانات 
وتفريغ إستمارات اإلستبانة مث القيام بتحليلها وترمجتها يف جداول ورسومات بيانية، وقد 

أشهر إبتداءا من حتديد العينة، إىل بناء إستمارة  6 منا ا حوايلإستغرقت الدراسة امليدانية اليت ق
 .اإلستبانة إىل تفريغها وحنليلها والتعليق على النتائج املتحصل عليها

 العينـة. 4.2

 عينة اإلستبيان. 1.4.2

عند إختيارنا تمع الدراسة، راعيتا إرتباطه باملوضوع واإلشكالية املطروحة، وهذا اتمع   
بقاملة بالكليات السابقة الذكر، وقد بلغ  1945 ماي 8 تمثل يف األساتذة الباحثني الدائمني جبامعةامل

 : أستاذا باحثا، وهي عينة ممثلة موزعة على النحو الذي يبينه اجلدول التايل73عددهم 
 

  جدول ميثل إمجايل أفراد العينة حسب الدرجة والتخصص):1(اجلدول رقم 
 

اعدأستاذ مس المجموع
أستاذ مكلف 
أستاذ محاضر بالدروس

أستاذ التعليم 
 التخصص العالي

 إعالم آلي 1 1 5 9 16
 حقوق / / 5 13 18
 علم إجتماع 2 2 3 5 12
 لغات / / 3 / 3
 علوم إقتصادية / 1 1 10 12
 علوم التسيير / / 2 7 9
 وضرائب محاسبة / / 3 / 3
 المجموع 3 4 22 44 73
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قدرت  ،%100 استمارة بنسبة) 73 (ستمارات املوزعة ثالثة وسبعنيوقد بلغ عدد اإل
والدائرة النسبية التالية ،  1% 19; 82 استمارة بنسبة) 60 (ستني: اإلستمارات املسترجعة فيها ب

 : توضح ذلك
 

 
 
 
 
 
 
 ب

ب
استاذ حاصل على  05 إذ وجدنا: بالنسبة للشهادات العلمية ألفراد العينة فكانت كما يلي 

أما بالنسبة للحاصلني على شهادة املاجستري فقد بلغ  ،8,33 % ادة دكتوراة دولة بنسبة شه
 : والشكل التايل يوضح ذلك،91,67% 2أستاذ بنسبة55   عددهم

الشكل رقم (1): توزيع إستمارات اإلستبانة
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الشكل رقم (2): الشهادات العلمية ألفراد العينة

91,67%

8,33%

دآتوراه دولة  ماجيستير

الشكل رقم (2): الشهادات العلمية ألفراد العينة

91,67%

8,33%

دآتوراه دولة  ماجيستير
 

أما فيما خيص نسبة إسترجاع إستمارات اإلستبانة حسب ختصصات العينة ودرجام 
 :املهنية، فقد كانت كمايلي

                                                 
 2الجدول رقم . 3أنظر الملحق رقم  1
 3الجدول رقم . 3أنظر الملحق رقم  2
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الشكل رقم (3): توزيع اإلستمارات المسترجعة حسب الدرجة المهنية والتخصص
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 يتضح لنا أن أكربنسبة إلسترجاع استمارات اإلستبانة كانت يف قسمي من التمثيل البياين
اإلعالم اآليل واحلقوق، وذلك لتواجد األساتذة املبحوثني على مستوى الكلية، مقارنة باإلساتذة 
يف التخصصات األخرى، والذين وجدنا صعوبة يف استرجاع استمارام بالرغم من املتابعة 

 .املستمرة يف استرجاعها

  عينة المقابلة.2.4.2 

بقاملة،  1945 ماي 8 واملتمثلني يف جمموع العاملني مبكتبة جامعة: اتمع األصلي للدراسة •
املؤهلني منهم وغري املؤهلني، وجتدر اإلشارة هنا أن مكتبة كلية علوم املهندس تتواجد 

ئيسي للمكتبة باملكتبة املركزية، كما أن املسؤول على هذه املكتبة هو نفسه احملافظ الر
وتتوزع عينة املقابلة على مكتبات . املركزية، إىل حني تعيني مسؤول على هذه املكتبة

 : الكليات كما يبينه اجلدول التايل

تشتمل عينة املقابلة على حمافظي مكتبات : حتديد العينة من اتمع األصلي للدراسة •
ؤهل علمي يف التخصص من ليسانس الكليات السابقة الذكر، إضافة إىل العاملني احلاملني مل

 : فما فوق، وهم يتوزعون على املكتبات كمايلي
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الشكل رقم (4): توزيع إجمالي عينة المقابلة 
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من خالل التمثيل البياين، يتضح لنا ذلك النقص يف عدد العاملني على مستوى مكتبة 

بقاملة، سواءا املؤهلني منهم وغري املؤهلني، ونرجع ذلك إىل حداثة نشأة  1945 ماي 8 جامعة
 .ل سنة مكتبيني جدد على خمتلف درجام العلميةاملكتبة اليت توظف ك

فيما خيص عينة املقابلة، واملتمثلة يف احملافظني القائمني على رأس املكتبات حمل الدراسة، 
 : واحلاملني لشهادة الليسانس فما فوق، فهي تتوزع كما يلي

الشكل رقم (05): توزيع عينة المقابلة حسب الدرجة المهنية
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ار الوزاري لإلشارة فإن مكتبات الكليات الحتتوي على املصاحل املشار إليها ضمن القر

احملدد للتنظيم اإلداري ملديرية اجلامعة والكلية واملعهد ، 2004 أوت 24 املشترك األخري املؤرخ يف
، باستثناء املكتبة املركزية اليت حتتوي على مصلحة 1وملحقة اجلامعة ومصاحلها املشتركة

وذلك من أجل لإلقتناءات وأخرى للمعاجلة، يقوم عليها متخصصني حاملني لشهادة الليسانس، 
 . تفعيل عمل املصلحتني، ومنه العمل املكتيب

                                                 
 4أنظر الملحق رقم  1
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  ضبط المصطلحـات والمفاهيـم. 3

 لتعريف نظام املعلومات على وجه أفضل، البد من تعريف مصطلحي املعلومات
 INFORMATION ، والنظامSYSTEM 

 المعلومـات 

ومات، من الصعب، إن مل يكن من املستحيل حصر كل أو جل حماوالت تعريف املعل
تعريف للمعلومات، أسهم ا متخصصون ) 400 (فهناك وفق أحد التقديرات أكثر من أربعمائة

ينتمون إىل جماالت خمتلفة وثقافات وبيئات متباينة، نظرا لداللتها على أشياء عديدة، فقد 
 استخدمت كلمة معلومات استخداما متباينا من جانب العديد من الباحثني ذوي اخللفيات العلمية

والتعريف . املختلفة، حىت تكاد تفقد معناها بدون ربطها مبوضوعات علمية أو اجتماعية أو غريها
أا تغري احلالة املعرفية للمتلقي، وأا مرحلة وسطى " الشائع يف ختصص املكتبات واملعلومات هي 

يكي وهو التعريف الذي قدمه املنظر األمر، KNOWLEDGE"1  واملعرفة،DATA بني البيانات
حيث يؤكد أن املعلومات هي أحد املستويات الرئيسية اليت ، Anthony DEBONESأنتوين ديبونز

 : توصلنا إىل املعرفة ومنه إىل احلكمة حسب الشكل التايل
 احلكمة  املعرفة  املعطيات البيانات

ية تناقلها وتداوهلا مابني املرسل فاملعلومات حسب رأيه هي تلك املعطيات اليت تتم عمل
 :املعطيات واملعلومات ومنه نرى أن املدرسة األمريكية متيز بني. واملستقبل

  CRYPTED فاملعطيات هي تلك اإلدراكات واملعارف غري املتداولة، واليت تتميز بالترميز -
 وعي واإلتفاقية أما املعلومات فهي معطيات متناقلة عرب العملية اإلعالمية، واليت تتميز بال -

 :2وقد جاء يف املعجم الوسوعي ملصطلحات املكتبات واملعلومات املفاهيم اآلتية للمعلومات
البيانات اليت متت معاجلتها لتحقيق هدف معني، أو إلستعمال حمدد ألغراض إختاذ  -

 القرارات، أي البيانات اليت أصبح هلا قيمة بعد حتليلها، أو تفسريها، أو يف جتميعها بأي
شكل من األشكال اليت ميكن تداوهلا وتسجيلها ونشرها، وتوزيعها يف صورة رمسية أو 

 غري رمسية
  املقومات اجلوهرية يف أي نظام للتحكم -

                                                 
  65. ص. المرجع نفسه. اسماعيل متولي، ناريمان 1
.  عربي-انجليزي: المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات. أحمد الشامي، أحمد، حسب اهللا، السيد2

  569. ص. 1988: ، دار المريخالرياض
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  املفهوم املتصل بالبيانات نتيجة لتجميعها وتناوهلا -
 بيانات جمهزة ومقومة خاصة إذا مامت استفاؤها من الوثائق   -

 املعلومات هي الوضعية احلسنة اليت تسمح بتجنب يف حني يرى البعض اآلخر أن"
التشويش، واليت تعطي لألشياء ولألشخاص الوجود، عن طريق منح الشكل للطاقة وبالتايل 

1"املادة للموضوع

املعلومات هي إحدى اخلصائص األساسية "أن  STONER ,T)  (ويرى الباحث ستونر
ومات ليست مقصورة على الكائنات احلية، للكون شأا يف ذلك شأن املادة والطاقة، فاملعل

ولكنها جزء من حمتوى أي نظام يعرض عملية التنظيم، أي أنه إذا كانت الكتلة هي التعبري 
عن املادة، وقوة الدفع هي التعبري عن الطاقة امليكانيكية، فإن التنظيم هو التعبري عن 

 .2"املعلومات
ات والفئات والتعريفات املختلفة ومن خالل هذا العرض يتضح أن هناك من املستوي

للمعلومات اليت أصبحت متثل ظاهرة كونية أساسية ال ميكن أدراك كنهها على وجه اليقني، 
إال أنه ميكن إدراك أثرها يف سلوك الفرد واتمع، وقد أصبحت هذه الظاهرة حتضى باهتمام 

تصورام ومنطلقام يف املتخصصني من علماء املعلومات والباحثني رغم اختالف توجهام و
 .هذا اال

 :و بذلك أصبح النظر إىل املعلومات خيتلف مع اختالف من يتعامل معها، فهي بالنسبة إىل
 .مصدر قوة وأداة للسيطرة: السياسي
 .أداة لدعم إختاذ القرار واإلدارة العلمية: املدير
 .وسيلة حلل املشاكل ومادة لتوليد املعارف اجلديدة: العامل
 .مضمون الرسالة اإلعالمية: عالمياإل

 .وسيلة للتقليل من درجة عدم التعيني: اإلحصائي
 .رموز تشري إىل دالالت ورموز أخرى: اللغوي

ومهما كانت طبيعة هذه التعريفات، فإن املعلومات متثل ثروة وطنية وقومية ورافدا 
 إذا ما أحسن استغالهلا أساسيا من روافد التقدم والبناء احلضاري يف خمتلف جماالت احلياة

واستثمارها، وهو ما يؤكده الدكتور حشمت قاسم إذا نظرنا إىل تعريفه للمعلومات اليت 

                                                 
1 FONDIN, Hubert. Profession Enseignant : Rechercher et Traiter l’Information. Paris : Hachette 
éducation, 1998. p. 75 

. 2002الوراق والنشر والتوزيع، : عمان. 2ط. المعلومات والمجتمع. حسين الوردي، زكي، الزم المالكي، مجبل 2
 .26.ص
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ينطوي تبادهلا عن  يعتربها سلعة هلا قيمة إقتصادية تتميز بأمهيتها احليوية، اإلقتصادية، كما ال
ه ال ميكن إسنثمار أي مورد مورد املوارد، ألا املورد الذي بدون"التنازل عنها، فهي يف نظره 

آخر، فإذا كان اإلنسان يستثمر موارده البشرية والطبيعية ومصادر الطاقة بكل أشكاهلا، فإن 
ذلك ال يتحقق إال بفضل قدرته على إستثمار ما توافر له من معلومات حول خصائص هذه 

ال ينضب وإمنا ينمو املوارد وسبل اإلفادة منها، وعلى عكس بقية املوارد فإن املعلومات مورد 
 وهذا على عكس معظم املواد املستهلكة اليت تنضب وتنفذ باالستخدام ،1"بقدر ما يستثمر

 .املستمر
فهي تعترب مصدرا قوميا مهما . من هذا املنطلق تعترب املعلومات أهم مورد على اإلطالق

ارات الرشيدة الواعية، يف إحداث التنمية الوطنية يف كافة القطاعات، باعتبارها عماد إختاذ القر
ففي عصرنا هذا من ميتلك املعلومات الصحيحة يف الوقت املناسب، ميلك عناصر القوة 
والسيطرة يف عامل أساسه املعارف والعلوم الذي ال يسمح باإلرجتال والعشوائية، وميكن إمجال 

 : 2أمهية املعلومات وتنظيمها واستثمارها من خالل اآليت
 على اإلفادة من املعلومات املتاحة واخلربات اليت حتققت يف الدول  تنمية قدرة الدولة-
 . األخرى

 . ترشيد وتنسيق ما تبذله الدولة يف البحث والتطوير يف ضوء ما هو متاح من معلومات-
 . ضمان قاعدة معرفية عريضة حلل املشكالت-
 .ولية ضمان القرارات السليمة يف مجيع القطاعات وعلى خمتلف مستويات املسؤ-

 ومايضمن حتقيق هذه األهداف هو اعتماد أصحاب القرار على املعلومات احلديثة، 
الدقيقة، واآلنية اليت تساعد يف حل املشكالت والقضايا املطروحة، وتعد املعلومات العلمية 

 .التقنية أساس مايبحث عنه هؤالء
املعلومة إذا أردنا التطرق إىل تعريف : المعلومات العلميـة التقنيـة .1.3

 : العلمية التقنية، سنجد أنفسنا مضطرين إىل تقسيم املصطلح إىل جزئيه
جمموعة من املعطيات واملعلومات اخلاصة "تعرف بأا : املعلومة العلمية •

لكل العلوم وظواهر املعرفة، وعليه فإن املعلومة العلمية بصفة عامة تشتمل على كل ماله عالقة 

                                                 
المكتبة : القاهرة. اإلنجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات. المعلومات واألمية المعلوماتية. اسم، حشمتق 1

 24، ص 1.مج. 1991األكاديمية،
على .07/01/2006 :يوم الموقع زيارة. ]على الخط المباشر. [المعلومات وخطط التنمية. الزم مسلم المالكي، مجبل 2

  htm.2002/2001-2/11arabiaa/net .arabcin.www://http:العنوان التالي
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كما  ومنه فاملعلومة العلمية هي معلومة متخصصة يف جمال معني،. 1"من قريب أو من بعيد بالعلم
قيمتها مع مرور الوقت والزمن، حيث أا تساهم مسامهة فعالة يف تطوير البحث،  أا التفقد

 .وتكوين وتنمية رصيد معريف خاص بتخصص معني
تعتمد على عنصر الدقة، "هي تلك املعلومة اليت : املعلومة التقنية •
د جلزئيات كل ظاهرة اليت تشتمل على أشياء وظواهر واقعية، واليت ينصب اهتمامها على والتحدي

فهي إذن تلك املعلومات اليت متتاز بواقعيتها وباختصاصها بامليادين . 2"شرح خمتلف التقنيات
 .وااالت التطبيقية

ومات، يف كوا ومنه ميكن القول أن املعلومات العلمية التقنية ختتلف عن باقي أنواع املعل
دف إىل إجياد احللول املناسبة لإلشكاليات املطروحة، ومن مثة فهي لبنة أساسية وركيزة البد 

 .منها يف إجناز البحوث العلمية اإلكادميية
فإذا كانت املعلومات الصحفية دف إىل كشف الغموض عن حقيقة وواقع معني من 

إن املعلومات العلمية التقنية دف إىل املسامهة يف ، ف.....)راديو، جرائد(خالل وسائل اإلعالم 
ومن مثة فهي معلومات تسعى إىل . تأكيد أو نفي الفرضيات العلمية داخل حميط البحث األكادميي

توضيح وقائع افتراضية الوقائع حقيقية، كما أن حميط تداوهلا هو حميط حمدود بعكس حميط تداول 
داول املعلومات العلمية التقنية حمدود، وأن حركتها اإلنسيابية املعلومات العامة، مبعىن أن حميط ت

 . تكون داخل حميط البحث العلمي األكادميي

  SYSTEM النـظام

من الكلمات املسترتفة، اليت تكاد تفقد قدرا الداللية نتيجة لكثافة  SYSTEM كلمة نظام
الدويل، نظام احلكم، النظام السياسي، إسنعماهلا يف الكثري من ااالت والسياقات، فلدينا النظام 

إىل آخر ذلك من مستويات وسياقات ...النظام اإلقتصادي، النظام اليدوي، النظام اإللكتروين
إستعمال كلمة نظام، وتدل الكلمة يف معناها األساسي إىل جمموعة التدابري أو املوارد والعمليات 

 .واإلجراءات اليت ترمي إىل حتقيق هدف معني

                                                 
مذكرة ليسانس، علم المكتبات، . التجربة الجزائرية: نظم المعلومات الوطنية. بن ضيف اهللا، فؤاد، بوجريدة، احسن 1

 13.ص. 1996قسنطينة، 
 14.ص. المرجع نفسه 2
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 إىل مفهوم الترابط العضوي بني أجزاء خمتلفة، SYSTEM املعىن اليوناين لكلمة نظاميشري 
ويقصد به كل مركب يتكون من إثنني أو أكثر من األجزاء أو العناصر أو النظم الفرعية تتفاعل 

 .1فيما بينها لتحقيق هدف معني
نتظمة يف بيئة جمموعة من النظم الفرعية وعالقاا امل"كما يعرف النظام أيضا بأنه 

من هذا التعريف يتضح لنا أنه ميكن للنظام الواحد أن ينقسم إىل . 2"معينة لتحقيق أهداف معيتة
من أهم مسات  INTEGRATIONونشري هنا إىل أن التكامل، SUBSYSTEMS عدة نظم فرعية

ك، النظام، واألمثلة الواقعية اليت تترجم ذلك كثرية جدا، فجسم اإلنسان خري مثال على ذل
والذي ميكن النظر إليه كنظام كلي متكامل يتكون من عدة نظم فرعية تترابط فيما بينها وتعمل 
بشكل تآلفي واملتمثلة يف النظام العظمي، النظام العضلي، النظام اهلضمي، النظام التنفسي، النظام 

تكاملة أو جمموعة من العناصر أو األجزاء امل"ويف تعريف آخر للنظام فإنه . وغريها.. العصيب
املتداخلة، تتفاعل فيما بينها لبلوغ أهداف معينة، وهي ليست جمموعة عناصر جممعة بصورة 

من هذا التعريف يتضح لنا أن النظام عبارة عن . 3"عشوائية ولكن بصورة متناسقة ومتآلفة
جمموعة من اجلزئيات أو الوحدات أو األجزاء املختلفة تكون ذات خصائص معينة، تتفاعل مع 
بعضها وتؤثر يف بعضها البعض، وتنصهر فيما بينها بينها مكونة كال متكامال أو وحدة واحدة 

 :متجانسة، وذلك لغرض حتقيق هدف معني، ومنه فالنظام يتكون من العناصر التالية
 .أجزاء، وحدات، مكونات، أقسام، جزيئات .1
 .هلا خصائص خمتلفة أو معينة .2
 .تتفاعل مع بعضها وتتجانس .3
 . متكاماللتكون كال .4
 .له هدف واجتاه يسري حنو حتقيقه .5

ومن اجلدير بالذكر أنه ميكن تعريف النظام بأشكال وصور خمتلفة ومتعددة، وذلك وفقا لترتيب 
عناصره وترتيب الروابط اليت جتمع بينها وطبيعة الوظائف اليت يؤديها، واألهداف اليت يسعى إىل 

 أحد حمللي النظم بأنه جمموعة املكونات املاديةفيمكن تعريف نظام احلاسوب على يد . حتقيقها

                                                 
 . 11ص . 1996ألكاديمية، المكتبة ا: القاهرة. تحليل وتصميم نظم المعلومات. نبهان سويلم، محمد 1
 389ص  .2001مؤسسة الرؤى العصرية، : عمان. اإلدارة الحديثة للمكتبات ومراكز المعلومات. أحمد همشري، عمر 2
ص . 2000دار الفكر، : عمان. قواعد شبكات المعلومات المحوسبة في المكتبات ومراكز المعلومات. القندليجي، عامر 3

38 
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HARDWARE والربجميات SOFTWARE  جمموعة من "واإلنسان، بينما يعرفه حملل آخر بأنه
  .OUTPUT" 1 ووحدات اإلخراج CPU ووحدة املعاجلة املركزية INPUT وحدات اإلدخال

 (INFORMATION)وحيوهلا إىل معلومات (DATA) ويسمى النظام الذي يعاجل البيانات
 :ويزود ا املستفيدين نظام معلومات، وهو ماسنتناوله بالتعريف

 DATAكما قلنا سابقا بأن كل نظام يعاجل البيانات :نظام المعلومات. 2.3 
ويزود ا املستفيدين هو نظام معلومات، ومنه نظام  INFORMATION وحيوهلا إىل معلومات

 األفراد واملعدات واجراءات وسياسات التشغيل لتجميع، املعلومات هو ذلك النظام الذي يستخدم
 :وقد عرفت نظم املعلومات تعاريف خمتلفة نذكرمنها. ومعاجلة البيانات، وتوزيع املعلومات

جمموعة القواعد املنظمة بطريقة منسجمة : "حيث يعرفها كما يلي LAROUSSE  معجم-
وعة حمددة من األحداث، أو جمموعة واملركبة بطريقة منطقية، واليت تعمل على توضيح جمم

 من خالل هذا التعريف ميكننا اعتبار نطام املعلومات .2"قياسات آلراء خمتلفة حول موضوع حمدد
 . توضح طريقة اإلتصاالت املتسلسلة اليت يتم من خالهلا نقل املعلومات،عملية تركيبية متتابعة

عة الوحدات اإلعالمية املرتبطة من حيث كما أنه ميكننا اعتبار نظام املعلومات مبثابة جممو 
وعليه فإن نظم . األسلوب املنهجي والتنظيمي، واملندجمة فيما بينها من حيث الوسائل واألجهزة

املعلومات تسري بطريقة منسقة ومتكاملة لغرض ربط املستفيدين باملعلومات الذين هم يف حاجة 
 .إليها

ة مصادر منظمة تسمح باجلمع والتخزين جمموع: "كما تعرف نظم املعلومات على أا 
واملعاجلة، وإيصال املعلومات، وهي مرتبطة بالتسيري يف املكتبة، فهي تشري إىل حقائق معقدة يف 

 . 3"أعمال املكتبة، وتعمل على تبسيطها وجعلها أكثر مرونة
ات، جمموعة املوارد، والتدابري، والقنو"يف حني يرى حشمت قاسم أن نظام املعلومات هو  

اليت حتكم تدفق املعلومات يف وسط معني أو يف جمتمع معني، ويشمل  والعمليات، واإلجراءات
هذا النظام على أنشطة إنتاج املعلومات، بثها، جتميعها، تنظيمها، اختزاا، استرجاعها، واإلفادة 

                                                 
:  يوم الموقعزيارة]. على الخط المباشر. [األنترنت نموذجا: م وشبكات المعلوماتنظ. مصطفى عليان، ربحي 1

htm.2002/2001-2/11arabiaa/net.arabcin://http:  على العنوان التالي.10/11/2005
2 Dictionnaire Larousse. Paris : Librairie Larousse, 2002 
3 REIX, Robert. Système d’Information et Management des Organisation. Paris : Vuibert, 1998. p.1 
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أما الوسط . ات على هذه اإلفادة من آثار رمبا تفضي إىل إنتاج املزيد من املعلومبمنها، وما يترت
 .1"اخلاص ذا النظام فيتراوح مابني الفرد والعامل بأسره

من هذا نفهم أن لكل منا نظامه اخلاص باملعلومات، ولكل مؤسسة نظامها اخلاص  
باملعلومات، ولكل جتمع بشري نظامه اخلاص باملعلومات، وللدولة ككل نظامها اخلاص 

 الوطين للمعلومات، وهو بالنسبة للمجتمع مبثابة اجلهاز باملعلومات، ويسمى يف هذه احلالة بالنظام
 .العصيب للكائن احلي، نظرا الرتباط املعلومات جبميع جماالت ومستويات النشاط البشري

وسنتحدث بشئ من التفصيل الحقا عن ماهية النظام الوطين للمعلومات، أمهيته، أهدافه،  
 . بعيد بالنظام الوطين للمعلوماتإىل غري ذلك من نقاط هلا عالقة من قريب أو من

  المكتبة الجامعية .3.3

 رائدة البحث العلمي، وسباقة إىل كل جديد للقد كانت اجلامعات ومكتباا، وما تزا
يف اتمع، فمن أبواا وقاعاا، ومن بني مصادرها وكتبها، انطلقت األحباث والدراسات، 

 اليوم مركز علم افات واالختراعات، ما جعلهوخرجت الفرضيات والنظريات، وأعلنت االكتشا
 .وقوة من قوى التغيري يف احلركة التنموية

وتستمد املكتبة اجلامعية وجودها وأهدافها من اجلامعة، حيث تعترب أحد أهم العناصر   
األساسية يف تقومي اجلامعة نفسها، ألا أحد مرافقها املهمة ورمزا يدل على ضتها العلمية، كما 

لفاعليتها يف عملية " من رسالة اجلامعة، فهي حتتل موقع القلب منها أرسالتها جزء ال يتجزأن 
ببناء ومعاجلة وإتاحة جمموعاا "، وذلك من خالل قيامها 2"التحصيل األكادميي والبحث العلمي

املهمة واملطلوبة جلميع فئات اتمع األكادميي، كل حسب ختصصه واحتياجه خدمة للتعليم 
 .3"بحثوال

وتأسيسا على ماسبق ذكره ميكن القول أن املكتبة اجلامعية رسالة مهمتها خدمة التعليم  
اجلامعي والبحث العلمي، وهدفها مساندة املناهج واملقررات الدراسية، وغرس وتنمية القدرة على 

ملعلومات احلصول على املعلومات، ومن مثة فالبد هلا من أن تتوافر فيها جمموعة غنية من أوعية ا
املطبوعة منها واإللكترونية، وخباصة احلديث منها، ختتار بأسلوب علمي وتنظم بطريقة فنية 
سليمة، يقوم عليها جمموعة من املتخصصني املؤهلني، إضافة إىل إدارة ناجحة ونشيطة، وفعالة 

                                                 
. 1996دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، : القاهرة. مدخل لدراسة المكتبات وعلم المعلومات. قاسم، حشمت 1

 94.ص
 76.، ص1.، ع2000. 3000العربية . الجامعات واكتساب المهارات المعلوماتية في القرن المقبل. بدر، أحمد 2

3 RENOULT,Daniel. Les Bibliothèques dans l’Université. Paris : Ed. du Cercle de la Librairie, 1990. 
p.52 
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ندة معنوية وقادرة على اإلتصال مع األطراف اإلدارية واألكادميية يف اجلامعة، وأخريا دعم ومسا
ومادية من إدارة اجلامعة، وذلك حىت تتمكن من تقدمي خدماا لروادها من طلبة، أساتذة وباحثني 

 .بكفاءة واقتدار
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  المعلومات والتنمية.1

واالهتمامات املتزايدة  عاملنا املعاصر اليوم،يف ظل التطور العلمي والتقين الذي يشهده  
 ،سياسات املعلومات لغرض خلق جمتمع متقدم ومتطور، خطط و املعلومات ونظموشبكات ببنوك

 الوطنية، اإلقليميةكان البد من ربط املكتبات ومراكز املعلومات خبطط التنمية على املستويات 
يكمن فقط يف كوا اجلهاز والعاملية، ألن الدور الذي تؤديه املعلومات يف حتقيق عملية التنمية ال

العصيب إلدارة األنشطة االقتصادية واالجتماعية والثقافية وسواها، وإمنا ميتد إىل كوا وسيلة 
 أن 1 %  20وهومايؤكده أفراد العينة املبحوثة، حيث ترى نسبة. لزيادة الكفاءة وحتسني األداء

عنصراً أساسياً من عناصر اإلنتاج  تباتاملعلومات ضرورية يف إحداث التنمية الوطنية، لكوا 
 تزايد حجم هذا املورد االستثماري التنموي نتيجة تنامي كما .ومورداً استثمارياً حيوياً للتنمية

 أن هذا الدور الفاعل غري . قدما إىل األمام لدفع احلركة العلمية واملعرفة اإلنسانية،احلاجة إليه
يف  املناسب  وإمنا يف كيفية إيصاهلا إىل املستفيد،ةللمعلومات اليتحقق مبجرد وجود هذه الثرو
 .الوقت املناسب وبالكمية واجلودة املطلوبتني

الشكل رقم (6) : اإلتجاه نحو المعلومات

20%

33%20%

13%
7% 7%

المساهمة في صناعة القرار  نشر الثقافة المعلوماتية 

المساهمة في إحداث التنمية الوطنية  الثقافة المعلوماتية+التنمية الوطنية 

صناعة القرار+الثقافة المعلوماتية صناعة القرار+ التنمية الوطنية

الشكل رقم (6) : اإلتجاه نحو المعلومات

20%

33%20%

13%
7% 7%

المساهمة في صناعة القرار  نشر الثقافة المعلوماتية 

المساهمة في إحداث التنمية الوطنية  الثقافة المعلوماتية+التنمية الوطنية 

صناعة القرار+الثقافة المعلوماتية صناعة القرار+ التنمية الوطنية

 

ولكي يتحقق للمكتبات ومراكز املعلومات النجاح يف نقل املعلومات واملعارف 
 . البد من االهتمام بصناعة املعلومات وإجياد النظم املالئمة لذلك،وتطويعها لصاحل التنمية

 ألا تشكل قوة ، لتنمية الغد، بل التنمية دون معلوماتالركيزة األساسيةلومات هي املعف
 فإن مراكز املعلومات ،وإذا كانت املعلومات سلطة. املعرفة اليت ترتكز عليها خطط التنمية

 وإذا كانت .هي منافذ تسويق هذه السلطة، وخدمات املعلومات هي وسيلة الترويج هلا
 فإن على عاتق مؤسسات املكتبات ،ه القيمة هلا إذا مل يتم استثمارهااملعلومات ثروة وأن
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ومراكز املعلومات يقع الطلب األساس يف سلسلة اجلهود الرامية إىل حتويل املعلومات إىل 
 فإن هذه املؤسسات أيضاً مسؤولة عن توفري مقومات حتويل ، وإذا كانت املعلومات طاقة.معرفة
وإمياناً ذا الدور الذي .  خدمة برامج وأهداف التنمية الوطنية الشاملة الطاقة إىل قوة دفع يفهذه

 تعمل املكتبات ومراكز املعلومات على تنمية مصادر املعلومات وتطوير ،تؤديه املعلومات
 والعاملني يف جمال التنمية بأيسر ، واملخططني، إيصال املعلومات إىل الباحثني والدارسني،خدماا

 . ممكنالطرق وأقل جهد

 اإلتجاه نحو المعلومات.1.1

مل يعد هنالك خالف يف اعتبار املعلومات واملعرفة مورداُ استثمارياً وسلعة استراتيجية 
ومصدرا للدخل القومي وجماال للقوى العاملة، من خالل توظيف كافة إمكانيات تقنيات 

 الدولمقياس تقدم املعلومات واالتصاالت اليت أصبحت من أكثر القطاعات منواً، فقد بات 
وتطور اتمعات يقاس مبدى التقدم الذي حترزه يف جماالت املعلومات واالتصاالت، وما ينعكس 
على التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتشكل املعلومات على اختالف أنواعها وأحجامها العمود 

 .الفقري لعملية اختاذ القرارات وحتقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي
قد تنامي الوعي بأمهية املعلومات وحيوية دورها يف صناعة القرار املدروس، كما ف

خمتلف القطاعات وعلى مجيع األصعدة احلاجة امللحة للمعلومات،  أظهرت اخلربة العملية يف
وذلك يف سياق عمليات رسم السياسات وصياغة اخلطط والربامج واختاذ ما يلزم من قرارات 

ذا ماجعل نسبة أفراد عينة الدراسة امليدانية تؤكد على قيمة املعلومات يف ، هوتقييم سري األداء
ممايدل على وعي األستاذ الباحث بقيمة وأمهية . 1 100%اتمع، وذلك باإلمجاع الكامل بنسبة

املعلومات يف جممل حياتنا ومسريتنا العلمية، الثقافية، اإلجتماعية املعاصرة، فهي مطلوبة وضرورية 
قدرات الفرد واتمع، وهلا دور أساسي يف إجناح خطط التنمية، سواء مايتعلق منها لتطوير 

بالتنمية اإلجتماعية أو اإلقتصادية ومايرافقهما من أنواع أخرى من التنمية، كما أنه بدون هذا 
 . الوعي واإلدراك الميكن تنفيذ أنظمة معلومات مؤثرة وفعالة على املستوى املطلوب
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الشكل رقم (7): قيمة المعلومات في  
المجتمع 

100%

0%

ضرورية غير ضرورية

الشكل رقم (7): قيمة المعلومات في  
المجتمع 

100%

0%

ضرورية غير ضرورية

 

 ية المعلومات ودورها في دعم اتخاذ القرار اهم.1.1.1
تكتسب املعلومات أمهيتها من واقع الدور الذي متثله يف تزويد اإلنسان مبا حيتاج إليه من 
معارف، يستمد منها تقديراته وتصوراته ملا يتطلب منه القيام به، وقد تزايدت أمهية املعلومات 

دثه من آثار عميقة يف توسيع املعرفة اإلنسانية بصورة مطردة عرب مراحل تارخيية، ارتباطا مبا حت
   .وتنمية وعي الفرد وإدراكه ملا حييط به من ظواهر ومتغريات خمتلفة

واليوم يف ظل عاملنا املعاصر أخذت املعلومات دورا أكثر عمقا ومشولية، واكتسبت بفعل 
زاوج البديع احلاصل بني ذلك قدرا يفوق بكثري ما كانت متثله من أمهية فيما مضى، فلقد أدى الت

تكنولوجيا االتصاالت وتكنولوجيا احلاسوب إىل إحداث تغري جذري يف جمال املعلومات مل يكن 
مسبوقاً يف التاريخ بكامله، وغدت املعلومات بتكنولوجيتها ونظمها صناعة العصر الرائدة وثروته 

علومات حمصورة يف حدود الرصد املتميزة اليت متكن من ميتلكها امتالك زمام التطور، فلم تعد امل
املعريف للظواهر واملتغريات وحركة التطور التارخيي وتنمية املعرفة اإلنسانية، بل أصبحت إضافة إىل 

، وصار مبقدورنا 1ذلك أداة فعالة يعتمد عليها يف إدارة تشكيل احلاضر ورسم صورة املستقبل
ء اتمع املعلومايت يف عامل يعيش عصر القول أن ما جيري يف الواقع الراهن هو حتول حنو بنا

   .املعلومات

ال شك أن ذلك ميثل الشئ الكثري بالنسبة لراسم السياسة وصانع القرار، األمر الذي أكدته 
من عينة الدراسة امليدانية، كما توضحه الدائرة النسبية السابقة، فاألستاذ الباحث  % 2   33نسبة

املعلومات يفقد متخذ  ر يف أي من ااالت دومنا االرتكاز علىيؤمن كل اإلميان بأن اختاذ القرا
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القرار االستفادة من عامل جوهري، ورمبا حاسم لضمان حتقيق اهلدف الذي يتطلع إليه بقراراته 
املتخذة، بل ويقود ذلك يف حاالت خمتلفة إىل التعرض لتقديرات خاطئة والوقوع يف اختاذ قرارات 

   .غري موفقة
ام تدفق املعلومات إىل متخذ القرار ميكنه من متابعة خمتلف التطورات وما جيري ومنه فانتظ

يف نطاق جمال اختصاصه، كما جيعله قادراً على اكتشاف أية احنرافات قد حتدث و إدراكا للحظة 
املناسبة اليت يتعني عليه اختاذ القرار الالزم عندها، إذ كثرياً ما جند أن أسباب ضعف بعض 

اتج عن عدم دقة توقيتها وليس عدم صحة حمتوياا، وعن طريق تزويد صانع القرار مبا القرارات ن
حيتاج إليه من معلومات شاملة يف خمتلف ااالت تتسىن إمكانية دعمه وإفادته مبا هو متاح يف 
رصيد املعلومات العاملي، ومتكينه من االطالع على خربات وجتارب اآلخرين واالستفادة منها يف 

ق عمله، وتوظيفها كمعارف علمية وعملية فيما يتخذه من قرارات، وبالتايل مساعدته على نطا
جتنب التعرض لتكرار أخطاء اآلخرين وحتمل األعباء الناجتة عن االجتهاد يف التجارب 

    .واحملاوالت
وجتدر املالحظة من ناحية أخرى إىل أن مسألة توفري رصيد ضخم من املعلومات يف 

عرفة املختلفة، البد وأن يقابله اهتمام بتحديث نظم االستفادة من هذه املعلومات جماالت امل
ومتابعة تقييم توظيفها، يف ااالت املختلفة لربامج التنمية الوطنية وربطها باملستفيدين يف مواقع 

ة االهتمام باملعلومات الالزمة لتحقيق دورها الفاعل يف دعم صناع وبشكل عام فإن. صنع القرار
   :1القرار سوف يكون له نتائج إجيابية بالغة األمهية وعلى حنو شامل ويف مقدمتها

تنمية قدرة الدولة على اإلفادة من املعلومات املتاحة واخلربات اليت حتققت يف الدول  •
   األخرى

ترشيد وتنسيق ما تبذله الدولة من جهد يف البحث والتطوير على ضوء ما هو  •
   متاح من معلومات

   فالة قاعدة معرفية عريضة حلل املشكالت ك •
   قطاعات اإلنتاج واخلدمات رفع مستوى فعالية وكفاءة األنشطة الفنية يف •
واألهم من كل ذلك ضمان القرارات السليمة يف مجيع القطاعات وعلى خمتلف  •

 مستويات املسؤولية
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  توظيف المعلومات في صناعة القرار .2.1.1

علومات يف عملية صناعة القرار يتطلب قبل كل شيء توفر املعلومات إن عملية توظيف امل
ذاا، ومبحتوى يستجيب لكافة احتياجات صانع القرار من حيث الشمولية والدقة وحداثة 
املعلومة، وال بد هلذه املعلومات من أن تتاح لصانع القرار بصورة متواصلة ومنتظمة، وأن يأ 

 الربط واملقارنات واالستنتاج واستخالص أنسب البدائل، وعلى بالطريقة اليت تسهل له عمليات
أن يترافق ذلك مع وجود نظم فاعلة تتحدد مبوجبها طرق وأساليب تلقي واستخدام املعلومات 

                                                                            .واعتمادها كشرط أساسي الختاذ القرار

الالزمة لتأمني دور املعلومات يف عملية صناعة القرار ترتبط مع  إن املتطلبات اجلوهرية
املتطلبات األساسية لدخول جمال املعلومات والنهوض بقطاع املعلومات على املستوى الوطين، 

يق املقومات األمر الذي يضعنا أمام مهمة وطنية شاملة تستدعي إتباع املنهجية العلمية وحتق
الالزمة للعمل يف جمال املعلومات من جتهيزات، شبكات ونظم املعلومات، وكفاءات متخصصة، 

من خالل اخلطوات ، وذلك ضف إىل ذلك توفري اإلطار القانوين، والتنظيمي، واإلداري
  :1والتوجيهات الرئيسية التالية

قطاعية، وذلك يف إطار مهمة ناء أنظمة املعلومات وقواعد البيانات على املستويات ال ب-
بناء النظام الوطين املتكامل للمعلومات، مما سيوفر لصانع القرار على مستوى القطاع املعين 

    .إمكانية كبرية للحصول على املعلومات اليت حيتاج إليها لدراسة واختاذ القرار

عات إلسهام يف بناء وتنظيم عمل وحدات ومؤسسات املعلومات يف خمتلف القطا ا-
واألجهزة، ومساعدا على إتباع الطرق العلمية واستخدام أنظمة املعلومات املنجزة، وبالتايل إجياد 
آلية يعتمد عليها يف كل قطاع يتسىن من خالهلا احلصول على املعلومات املطلوبة وبالكيفية 

   .الالزمة خلدمة صانع القرار

ات يف خمتلف القطاعات أهيل وتدريب العاملني بوحدات ومؤسسات املعلوم ت-
 . واألجهزة، ومتكينهم من التعامل بكفاءة واقتدار مع التجهيزات والربجميات املستخدمة
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 املشورة واإلسهام الفين املباشر فيما يتعلق بالتزود بتجهيزات تكنولوجيا  تقدمي-
علومات املعلومات لدى خمتلف القطاعات واألجهزة، سعياً لضمان انسجام تقنيات وبرجميات امل

املستخدمة على مستوى كافة وحدات املعلومات، لكي يتسىن من خالل ذلك التبادل اإللكتروين 
 .للمعلومات وتسهيل إيصاهلا لصانع القرار بصورة متكاملة ومن مصادرها املختلفة

                                               نشر الثقافة المعلوماتية. 3.1.1 
علوماتية يف فضاء واسع من احلقول والتخصصات املتنوعة، ويرتبط بأبعاد يدور مصطلح امل 

 غري واضح متاما وغري حمدد – أي املعلوماتية –وعالقات ومداخل متباينة، هذا ماجيعل مفهومها 
على اإلطالق ألسباب تتعلق باتساع نطاق تطبيقها واستخدامها من جهة، وللتفنن اللغوي يف 

                                                                    .1" هلاإطالق مصطلحات مرادفة

ميكن اإلتفاق على أن املعلوماتية هي ذلك اإلطار الذي يشتمل على علوم احلاسوب 
وأنظمة املعلومات، وشبكات اإلتصال وتطبيقاا يف خمتلف جماالت العمل اإلنساين املنظم، ومنه 

ة هو تقنيات املعلومات من عتاد وحواسيب وبرجميات و الشبكات وقواعد فإن جوهر املعلوماتي
املعلومات وحمطات اإلتصال، إضافة إىل أهم عنصر يف هذه املنظومة املتكاملة وهو اإلنسان صانع 

 من حيث تشكيلها وأساليب استخدامها، مبعىن أدق أا – ذلك الرأمسال الفكري -املعرفة
عاد رئيسية وهي املعلومات، احلواسيب وشبكات اإلتصال املستخدمة منظومة تتكون من ثالثة أب
تعين نقل املعلومات ألوسع عدد من األفراد "غري أن املعلوماتية مل تعد . يف نقل وبث املعلومات

) إنتاج املعلومات(واملؤسسات فحسب، وإمنا هي ذلك الفرز املتواصل بني من يولد املعلومات 
، هذا 2"، وبني املستهلك هلا مبهارات حمدودة)املهارات(هلا وتوظيفها وميلك القدرة على استغال

مايستوجب وماحيتم علينا ضرورة اكتساب مهارات التفاوض واحلوار للتواؤم مع املستجدات 
فال عاصم اليوم من اإلعصار املعلومايت، والعاصم من . املتالحقة يف عامل املعلومات واملعرفة

ة تكنولوجيا املعلومات وطبيعة عملها وعملياا، ومدى اإلفادة منها ضرورة فهم واستيعاب ملاهي
يف العملية التنموية، وذلك من أجل تعميم ثقافة احلواسيب واستثمار تكنولوجيا املعلومات مع 
ضرورة التركيز على الثقافة املعلوماتية، اليت ترتكز على كيفية استخدام املعلومات يف معاجلة وحل 

يع املستويات مع القدرة على حتديد مصادر ووسائل توفري املعلومات الالزمة، املشاكل على مج

                                                 
:   يوم الموقعزيارة]. على الخط المباشر [.رؤية مستقبلية: نحو إدارة عربية للموارد المعلوماتية.  بيزان، حنان1

  17htm#ftn.info/8°n/journal/info.cybrarians.wwww://http :على العنوان التالي. 22/04/2006
: يومالموقع زيارة ]. على الخط المباشر. [نولوجيا المعلوماتاإلصالح اإلداري وتك. تيشوري، عبد الرحمن 2

asp?aid.art.show/debat/com.rezgar.www://http=56460: على العنوان التالي .22/03/2006



 56 

وقد امجعت عينة املبحوثني بنسبة . وحاالت تبادهلا أو مشاركتها مع مؤسسات وقطاعات أخرى
 على أمهية اكتساب ونشر الثقافة املعلوماتية، وذلك حسب ماتوضحه الدائرة النسبية 1 % 33

على أي كان اليوم اكتساب الثقافة املعلوماتية والتسلح بالوعي الفكري، ومنه يتعني . السابقة
وكذا املهارات الالزمة للحصول على املعلومات والقدرة على حسن استثمارها واإلفادة منها، 
 :2حىت يتمكن من التعامل مع التطورات احلاصلة يف جمال اإلتصاالت واملعلومات، وهذا من خالل

                                                    وماتية عرب حمو أمية احلاسب نشر الثقافة املعل-
                          توظيف املعلوماتية يف كافة شؤون احلياة، وإدخاهلا يف كافة املؤسسات-
                                         تنظيم طرق وآليات الولوج إىل املعلومات ومراعاة أمنها-
  تعميم املعلوماتية يف كل مراحل التعليم-

  منظومة قطاع المعلومات.2.1

لقد أصبحت قضية الوعي بأمهية ودور املعلومات يف حياتنا جمتمعا وأفرادا متثل ضرورة 
ملحة تستوجب من املختصني إعطائها اإلهتمام الالزم، وذلك بتخصيص جزء من أنشطتهم 

رئيسية وتوضيح املفاهيم املختلفة يف جمال املعلومات، وأخص بالذكر للنوعية والتعريف باجلوانب ال
جمتمعنا الذي مل تأخذ املعلومات به مكاا املناسب، سواء على املستوى الرمسي، أو األكادميي، أو 
اإلقتصادي، فليس هناك إهتمام باملعلومات من حيث ضبطها، تنظيمها، ويئة سبل اإلفادة منها، 

مي لغياب اخلطط والسياسات الوطنية للمعلومات، يف ظل مايعرفه العامل اليوم من وهذا امتداد حت
حتول حنو اقتصاد يعتمد على املعلومات واملعارف يف كل كبرية وصغرية، خصوصا يف الدول اليت 
تم باملعلومات وتعتربها مورد املوارد، حيث ينظر هلا على أا سلعة تباع وتشترى، ويتم التسويق 

 احملركات – إن مل نقل كل –من منطلق إمياا بان املعلومات تعترب حبق وقود معظم هلا، 
 .اإلقتصادية يف هذا القرن

كما أن االستثمار يف قطاع املعلومات يف الدول املتقدمة الحيتاج لربهان، فما قواعد 
يل على ذلك، وما املعلومات البيبليوغرافية منها أو النصية، أو غريها من مرافق املعلومات إال دل

اإلهتمام خبدمات املعلومات التقليدية منها أو اإللكترونية إال دليل على اإلهتمام باملعلومات مهما 
كانت ضئيلة وقليلة، واليت قد يراها البعض منا أا ليست ذات فائدة، وحسب قول عبد اهلادي 
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عظم الدول النامية قد فإن أكثر علماء اإلقتصاد يؤكدون على أن الوضع السئ إلقتصاديات م
 .يزداد سوءا إذا استمر إمهال قطاع املعلومات

وقد يتساءل البعض عن كيفية إجياد قطاع معلومايت ومقوماته األساسية، وحىت تتكون 
لدينا فكرة واضحة عن هذا القطاع اهلام الذي بدأ حيتل، بل نقول احتل مكانة متميزة يف حياة 

 .لف اجلوانب اليت متس هذا القطاعالدول واألفراد، مشريين إىل خمت

   مؤسسات ومراكز المعلومات.1.2.1

وهي جمموع املؤسسات اليت تعىن بأوعية املعلومات، واليت متثل مصادر ومنابع املعلومات 
واملعارف، وهي مبثابة الوحدات اإلنتاجية الرئيسية اليت تقوم عليها بنية قطاع املعلومات واملتمثلة 

 : يف
 حيتل قطاع املكتبات دورا بارزا يف البنية األساسية للمعلومات، فهي تنتشر لتخدم : املكتبات-أ

. كل نشاط بشري مهما تعددت مظاهره، فنجد هناك املكتبة الوطنية، اجلامعية، العامة، املدرسية
وهذا يؤدي ا إىل تغطية مساحات واسعة من املستفيدين الذين يتعامل معهم نظام املعلومات، 

إن مقتنيات املكتبات، واألفراد العاملني فيها، والتجهيزات اليت تستخدمها، واإلجراءات ولذلك ف
الفنية اليت تعتمد عليها تعترب عناصر الغىن عنها يف إقامة البنية األساسية للمعلومات، كما أنه جيب 

على حتديد وظائف كل نوع من أنواع املكتبات جيب مراعاا يف إطار قطاع املعلومات، وذلك 
 : النحو التايل

متثل املكتبات الوطنية يف أي بلد أعلى مستويات اخلدمة املكتبية :  املكتبة الوطنية •
واملعلوماتية، وتعترب مركز النشاط به، ووفقا لتصنيف اليونسكو للمكتبات الوارد بالتوحيد الدويل 

ع وحفظ النتاج املكتبات املسؤولة عن مج"إلحصاءات املكتبات، فإن املكتبات الوطنية هي 
، وذلك مبوجب نظام اإليداع القانوين املطبق يف البلد، أو أي نظام 1"الفكري املنشور يف البالد

 .آخر خيول مجع ماينشر يف البلد
وتشكل املكتبة الوطنية اور الرئيسي الذي تدور حوله كل النشاطات املكتبية، فهي من 

من الوثائق العاملية حسب ماينص عليه مبدأ اإلتاحة متكني الباحثني من اإلستفادة "جهة تعمل على 
ومن جهة ثانية تعمل على ضبط العمل املكتبيب على املستوى الداخلي ، UAPالعاملية للمطبوعات

                                                 
فعاليات . عنصر اإلقتناء نموذجا: دور المكتبة الوطنية في وضع معالم سياسة وثائقية في الجزائر.  نابتي، محمد الصالح1
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ماميكنها من  ،CBU "1ضبطا بيبليوغرافيا حسب ماينص عليه مبدأ الضبط البيبليوغرايف العاملي
كما . ا، مما يساهم يف التنسيق والتكامل بني املكتباتاإلستفادة من مصادرها بأسلوب مقبول دولي

تعمل املكتبة الوطنية على تقدمي املقترحات اليت تؤدي إىل تطوير السياسة الوطنية للمكتبات، ومنه 
وهذا مايؤهلها . املسامهة يف ختطيط النظام الوطين للمعلومات، ومن مثة العمل على تنميته وصيانته

 .قطاع املعلومات يف اجلزائر والنهوض بهلقيادة املسرية وتوجيه 
وهي املكتبات املتواجدة باحلامعات والكليات واألقسام العلمية، تقدم : املكتبات اجلامعية •

خدماا جلميع العاملني باجلامعة من طالب، وأعضاء هيئة التدريس وباحثني، كما توفر مصادر 
مما يساعد الطالب على إجناز أحباثهم معلومات تساند وتوافق املناهج واملقررات الدراسية، 

 مكتبة يف كل القطر اجلزائري، تتباين فيما بينها 7502ورسائلهم األكادميية، يتراوح عددها حنو 
تسبح كل مكتبة منها يف . من حيث حجمها، نوعية أرصدا، تعدد ختصصاا ومستفيديها

لثروة املعرفية املتوفرة لديها أو لدى حميطها وفلكها اخلاص دون السماح للقراء من اإلستفادة من ا
املكتبات األخرى، تفاديا لعناء التنقل والسفر يف أحيان أخرى للحصول على مايليب احتياجام 
من معارف ومعلومات، وهو مايفسر غياب سياسة وطنية شاملة حتدد معامل التسيري والتنظيم 

فالميكننا تصور صالح بلد . مية الشاملةالفعال هلذه املؤسسات، مما ينعكس سلبا على حتقيق التن
دون مكتبات ذات نظام يؤهلها ألن تكون قادرة على التعامل مع املعلومات من حيث اختزاا، 
استرجاعها ووضعها يف متناول املستفيدين، ومنه البد هلا من أن تنتظم يف إطار خطة مدروسة 

 .و ماسنتناوله بالتفصيل الحقاوممنهجة متلمسة يف ذلك تلبية احتياجات املستفيدين، وه
هي تلك املكتبات اليت تقوم خبدمة مجهور خمتلف األعمار والثقافات، : املكتبات العامة

ومتول . وجتمع الكتب والدوريات، وغريها من املطبوعات يف خمتلف اآلداب، والعلوم، والفنون
تتمثل يف مكتبات البلديات . انهذه املكتبة من األموال العامة، كما أن اإلطالع فيها للجميع وبا

  مكتبة باجلزائر، إضافة إىل مكتبات دور ومراكز 20003والواليات اليت يوجد منها مايفوق 
 .  مكتبة15004الثقافة، واليت يبلغ عددها حوايل 

وهي تلك املتواجدة باملؤسسات التعليمية مبختلف مراحلها، دف إىل : املكتبات املدرسية •
صادر معلومات تدعم املقررات الدراسية، باإلضافة إىل مصادر أخرى لشغل تزويد الطالب مب

                                                 
  16.ص. المرجع نفسه 1
جامعة منتوري :  العلميأنواعها ودورها في دعم التوثيق والبحث: تكنولوجيا المعلومات. بن السبتي، عبد المالك 2

   189.ص. 2002 أطروحة دوكتوراة، علم المكتبات، قسنطينة، .قسنظينة نموذجا
  192.ص. المرجع نفسه 3
  193.ص. المرجع نفسه 4
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  مدرسة، أما عدد املكتبات21694ويبلغ عدد هذه املؤسسات التعليمية باجلزائر ب . أوقات فراغهم
، ولكم أن تتخيلوا ذلك الفرق الشاسع بني عدد 2003حسب إحصائيات  1 مكتبة7969فيقدر ب 

املتوفرة، هذا مايترجم عدم وعي اهليئات الرمسية مبكانة املكتبات يف مثل املدارس وعدد املكتبات 
 .هذا الطور الدراسي، والعمل على ضرورة إحداث وإنشاء مكتبة يف كل مؤسسة تعليمية وتربوية

تتكون مؤسسة األرشيف الوطين من املديرية العامة لألرشيف الوطين :  مراكز األرشيف-ب
واملكلفة بتطبيق السياسة الوطنية يف جمال "ام لرئاسة اجلمهورية، اخلاضعة لسلطة األمني الع

األرشيف، وهي يف هذا اإلطار حتضر وتعد وتصدر القواعد، واملقاييس، واإلجراءات وفقا للقانون 
 . 2"وتسهر على تطبيقها

تسهر املؤسسة على املعاملة احلسنة للوثائق اجلارية اليت تنتجها أجهزة الدولة، وذلك   
ل طاقمها البشري املتنوع بني متخصصني يف املعلومات واألرشيف واإلعالم اآليل، جتهيزه بفض

مبحالت ومصاحل تقنية وفقا للمعايري الدولية املعمول ا يف ميدان األرشيف، منها جتهيزات حديثة 
ذا وهل..... لإلعالم اآليل، خمرب للمصغرات الفيلمية، مطبعة، خمرب للصور، نظام لتكييف اهلواء

الغرض يقيم األرشيف الوطين عالقات منتظمة مع مصاحل األرشيف التابعة لإلدارات واملديريات 
 مديرية، ويتم التفكري حاليا يف إقامة شبكة 48املتشرة عرب كافة التراب الوطين، واليت يصل عددها 

تقوم ولتحقيق ذلك . وطنبة لألرشيف، وذلك بتوحيد اجلهود واإلجراءات يف تشخيص األرشيف
بتنظيم ملتقيات وأيام دراسية لصاحل املستخدمني على املستوى الوطين، كما تعمل على إرساء 
قواعد التعاون مع هيئات مماثلة، وذلك يف إطار اتفاقيات التعاون العلمي والثقايف لتبادل املعلومات، 

 .اخلربات والتجارب
شرة يف املؤسسات احلكومية واملديريات واملتمثلة يف وحدات املعلومات املنت:  مراكز املعلومات-ج

العامة والشركات، واليت ختتلف من حيث حجمها، اإلمكانيات املسخرة هلا، وكذا نوعية الوثائق 
اليت تضمها تبعا للمؤسسة الوصية عليها، إضافة إىل ذلك نذكر مراكز وطنية للبحث، وعلى رأسها 

مبقتضى  1985، الذي أنشئ عام CERISTاملركز الوطين للبحث يف اإلعالم العلمي والبتقين 
، كلف مبهمة أساسية متمثلة يف وضع الشبكة 1985 مارس 16 الصادر بتاريخ 56-85املرسوم رقم 

الوطنية للمعلومات العلمية التقنية، وربطها بالشبكات الوطنية، اجلهوية والعاملية، وهو يف هذا 
، وبقي إىل 1993 حتضن شبكة اإلنترنيت عاماإلطار يعمل على استخدام التقنيات املتطورة، فقد ا

                                                 
فعاليات الندوة . المشاكل التي تعوق توحيد اجراءات تنظيم وتسيير المكتبات المدرسية بالجزائر. غرارمي، وهيبة 1

   69. ص.  المرجع نفسه.توحيد اإلجراءات الفنية في المكتبات الجزائرية :ير المكتباتالوطنية حول تسي
أعمال الندوة العلمية العربية حول مواصفات المباني الحديثة . األرشيف الوطني الجزائري. بجاجة، عبد الكريم 2

. ص. 1997الوطني الجزائري، مطبوعات األرشيف : ، الجزائر1993 ديسمبر 2-1. والتجهيزات األرشيفية، الجزائر
31 
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كما يعتين املركز بالدراسة والبحث والتطبيق . يومنا هذا الرائد يف التقنيات املعلوماتية والشبكية
الواسع يف مجع املعلومات ومعاجلتها واسترجاعها وتنظيمها عرب احلواسيب والشبكات، عن طريق 

 : 1توفره على عدة أقسام وخمابر نذكر منها
 . قسم اجلمع واملعاجلة، الذي يتكفل بتطوير تقنيات وآليات مجع املعلومات والكشف عنها-
 قسم البحث يف اإلعالم العلمي والتقين، الذي يعمل على تطوير اهلندسة الوثائقية واألنظمة - 

  .la Veille Technologiqueاملعلوماتية، وكذا الرصد التكنولوجي 
 الذي يعمل على تطوير عالقات الشراكة يف ميدان الشبكات على  خمترب الشبكات القاعدية،-

املستوى اجلهوي والعاملي، كما يشجع على إجناز الشبكات الداخلية وذلك إلرساء اإلنترنيت 
اجلزائرية، ويهتم على وجه اخلصوص بالشبكة اجلزائرية للبحث، وهو يف هذا اإلطار كان قد عمل 

 .ية يف قطاع التعليم العايل والبحث العلمي مؤسسة ومدير40على ربط أكثر من 
 خمترب الربجمة القاعدية، يعمل على تطوير برجميات التنقيب داخل قواعد املعلومات، كما يبحث -

 .يف تطوير تقنيات محاية وأمن املعلومات املتداولة عرب شبكات اإلتصال
ومات وتوزيعها تلبية لطلبات  قسم املعلومات والنشر، تتجلى مهمته يف التكفل خبدمات بث املعل-

 .املستفيدين
 مصلحة التكوين، تتكفل بالتكوين وإعادة التكوين يف تكنولوجيات املعلومات، كما تؤطر -

 .أطروحات تعاجل هذه التقنيات

   مؤسسات النشر والطباعة.2.2.1 

ملؤسسات النشر والطباعة، سواء كانت تعمل على أساس جتاري يهدف للربح، أو حتقيق 
 هدف آخر أمهيتها كمصادر للمعلومات أو كوسائل لإلتصال، ومن األشكال الرئيسية هلذه أي

وتزخر . 2املؤسسات الصحف واالت، ناشرو الكتب وطابعوها، املطبوعات املهنية بكل أنواعها
 صحيفة، حسب تقرير إحتاد 108اجلزائر بعدد البأس به من الصحف واالت، واليت بلغ عددها 

 %80 متنوعة، 14 ومتخصصة 6 اسبوعية، 40،  يومية48 منها، 2005 العرب لعام الصحفيني
لإلشارة أن جممل اجلرائد و الصحف املعروفة متتلك مواقع ويب . 3منها ناطقة باللغة العربية

 .خاصة ا

                                                 
 على 25/12/2005 : يوم الموقعزيارة ].على الخط المباشر.[حدث المجتمع المعلوماتي في الجزائر.  بحايو، حاج يحي1

 asp.revue/dz.cerist.rist://htto:العنوان التالي
 25.ص. المرجع نفسه. أثرتون، بولين 2
زيارة الموقع يوم . ]على الخط المباشر[. حريات الصحفية في الوطن العربيتقرير ال.  اإلتحاد العام للصحفيين العرب3

 reports/docs/eg.org.fag.www://http:  على العنوان التالي20/06/2006
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 :وتشتمل على: تقنيات المعلومات واإلتصاالت. 3.2.1  
اتصال باملصادر املختلفة للمعلومات واملتعلقة مبعىن توفري قنوات  :البىن التحتية لإلتصال •

، 1"احملور الرئيسي لعملية تدفق البيانات وتبادل املعلومات"بشبكات اإلتصال، إذ تعترب هذه األخرية 
وتعاين اجلزائر من عدم وجود البنية التحتية الالزمة لإلتصال، وعدم قدرا على مواجهة املتطلبات 

  خط هاتفي، أي مبعدل خط لكلم1.4تداوهلا، فقد مت إحصاء حوايل احلديثة يف نقل املعلومات و
فرد، وهو رقم جد بعيد عن املعدل العاملي املتمثل يف خط لكل ستة فرد، ومن بني هذه  25

وهي اآلن يف مرحلة لتدارك تأخرها، . 2 ألف خط عاطل400 ألف إىل 300اخلطوط املتوفرة هناك 
ة الربيد واملواصالت، ووعيا منها بالتحديات اليت يفرضها التطور واملتمثلة يف وزار  فاجلهة الوصية

املذهل احلاصل يف تكنولوجيات املعلومات و االتصال، فقد باشرت الدولة اجلزائرية بإصالحات 
 عميقة يف قطاع الربيد و املواصالت، جتسدت يف سن قانون جديد للقطاع يف شهر أوت من عام

 . لـى نشاطـات الربيـد و املواصالتإلاء احتكار الدولـة ع 2000
 بيع رخصة إلقامة    2001ففي إطار فتح سوق االتصاالت للمنافسة، مت يف شهر جوان 

واستغالل شبكة للهاتف النقال، وسيستمر تنفيذ برنامج فتح السوق للمنافسة ليشمل فروع 
 .املناطق الريفيةو شبكة الربط احمللي يف  VSAT أخرى، إضافة إىل بيع رخص تتعلق بشبكات 

أما فيما يتعلق بتأهيل مستوى الشبكة الوطنية لالتصاالت فقد ارتكزت على حمورين 
 : رئيسيني مها
 عصرنة الشبكة الوطنية لالتصاالت اليت تضم مليوين مشترك يف اهلاتف، وذلك بإدخال -

ات،  وبالرقمنة الكاملة للشبك(ATM, SDH, IDR, CDMA)مكثف للتكنولوجيات اجلديدة  
 .تشغيل خدمات جديدة، كاإلنترنيت، احلوسبة التامة للتسيري التقين و التجاري و املايل

  :3 رفع طاقة الشبكة الوطنية لالتصاالت، ال سيما بإجناز الربامج التالية-
إجناز شبكة تراسل وطنية ذات ألياف بصرية يقـدر طوهلـا  بـ  •

 10سي على سرعة قدرها و يعتمد الباكبون الرئي.  كم على حلقتني15.000
أما اخلطوط الدولية، فتعتمد أساسا على كابل . جيقابيت 2,5 جبقابيت و

                                                 
دار غريب :  القاهرة.السياسة المعلوماتية واستراتيجية التنمية.  بدر، أحمد، الغندور، جالل، اسماعيل متولي، ناريمان1

  235.ص. 2001نشر والتوزيع، للطباعة وال
 25.ص. 2.، ع12.، مج2002. مجلة المعلومات العلمية والتقنية. اإلنترنيت في الجزائر. بختي، ابراهيم 2
وثيقة عمل مقترحة من إدارة البريد : إصالح وتطوير قطاع اإلتصاالت في الجزائر.  وزارة البريد والمواصالت3

زيارة الموقع يوم . ]على الخط المباشر[. حضيري للقمة العالمية لمجتمع المعلوماتوالمواصالت إلى اإلجتماع العربي الت
doc.11/86/culture/act/ma.org.isesco.www://http :على العنوان التالي .30/04/2006
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 جيقابيت، يربط بني اجلزائـرو 10,5حبري بألياف بصرية تقدر سرعته بـ
  جيقابيت40  إىلإسبانيا وسترفع هذه السرعة

  مشترك مع إمكانيـة توسيعهـا إلـى100.000تشغيل أرضية اإلنترنيت ذات  •
 (...Mail, Web, FTP)  مليـون مشترك، حيث توفر كل اخلدمات العادية     1,5

 ,Visio conférences, audiovidéos, streaning) وكـذا اخلدمـات املمـيزة  

voix sur IP...)إىل 2000 يف سنة 4 ، مع انتقال عدد مقدمي خدمات االنترنيت من 
غري أنه جيب اإلشارة . 2004 يف اية 120 ووصل إىل 2004 موزع يف اية فيفري 95

 .20إىل أن عدد املوزعني الذين ينشطون فعليا ال يتجاوز 
وكـذا توسيع خدمة الالسلكي  INMARSATو  VSAT تشغيل شبكات •

 .(SMDSM) و تكييفها مع النظام العاملي لإلغاثة)  حمطة ساحلية20(البحري 
اتصاالت "التابعة لـ   GSM خط جديد يف شبكة اهلاتف النقال 500.000 إضافة •

، مث مليون خط إضايف جديد، مع توسيع شبكة تراسل املعطيات للتكفل بسرعة "اجلزائر
 .حباجيات اهليئات االقتصادية و املالية، مثل شبكات البنوك و غريها

يف متناول كل موفر خدمات )  ميقابيت2(وضع دعامات ذات طاقة عالية  •
 .االنترنيت إذا رغب ذلك

 GMPCS   أخرى، أدخلت اجلزائر خدمات اهلاتف النقال عرب الساتلمن جهة •

Thuraya . 

من   ، الذي يتكونALSAT 1إضافة إىل اخلدمات اليت يقدمها القمر الصناعي اجلزائري 
 .سلسلة تضم أربع سواتل خمصصة للرصد اجلوي، الكشف عن بعد، الرسائل القصرية و التكوين

ذي تنوي بالدنا تنفيذه، قامت احلكومة مؤخرا بإنشاء الوكالة و اعتبارا للربنامج الفضائي ال
الفضائية اجلزائرية اليت تعىن على اخلصوص بدراسات جدوى حول سواتل االتصاالت و البث 

 . اإلذاعي
عالوة على ذلك، جيرى حاليا إجناز مشاريع ختص خدمات جديـدة و يتعلق األمر 

م عن بعد، البحث، إىل جانب إجناز حظرية خاصة بتشغيل شبكات  للطلب عن بعد، التعلي
 .معلوماتية و جامعة افتراضية باجلزائر العاصمة

التعليم  العايل،  البحث، التربية (ولإلشارة، فكل قطاعات النشاط الكربى يف البالد 
 تنشئ حاليا شبكات األنترانات) اخل...الوطنية، التكوين املهين، الصحة، اإلدارة، احملروقات، املالية

Intranet  جواب"مبقرات الربط باالنترنيت، وذلك  عن طريق شبكة." 
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العتاد من حواسيب، وكل مايتعلق ا  واملتمثلة يف توفري: القاعدة التكنولوجية •
وصل عدد املسوقني فقد "حضرية احلواسيب اآللية،  وفيما خيص.....من برجميات، قواعد البيانات

 شركة، كما قدر عدد اآلالت املستوردة سنويا 5000ىل آلالت احلاسوب يف السوق اجلزائرية إ
هذا ما يربهن على . 1"ا مستمراإن الطلب هام جدا و يعرف تطور. حاسوب آيل 50000 ب

 احلاسوب لكن جيب التطرق هنا إىل سعر آلة. حتمس الشباب الستعمال التكنولوجيات احلديثة
فال تزال تكلفة الوصول إىل . الذي وصل معدله إىل مخسة أضعاف معدل الدخل الشهري

هذا باإلضافة إىل أمهية . التكنولوجيات احلديثة من طرف املواطن املتوسط الدخل غري بسيطة
 .الضريبة عند شراء هذه اآللة

رغم وجود موارد بشرية ذات كفاءة عالية و بعض فيما خيص برامج احلاسوب و
اقات مستغلة جزئيا مما شجع هجرا إىل فهاته الط. احملاوالت، ال يعرف هذا اال تطورا مهما

من جهة . اخلارج أين تلقى اهتماما أوفر بالنسبة الستغالل كفاءا و كذلك على الصعيد املايل
ت فقد سجل. أخرى، متثل عملية قرصنة الربامج أهم العوائق يف تطوير و إنتاج برامج احلاسوب

 .2"يجة لعملية قرصنةالربامج املستعملة هي نت من % 95" أكثر من اجلزائر
ضافة إىل املقومات السابقة الذكر البد من  التأكيد على توفر منط تنظيمي أو مؤسسة إ

، جتمع بني خمتلف بىن ومكونات قطاع املعلومات الوطين وتدفعها للحركة والتفاعل، "رمسية"وطنية 
ع املعلومات الوطين، متثل هذه املؤسسة قمة اهلرم يف قطا. يدعمها إطار تشريعي وتنظيمي متكامل

حيث تتوىل هيئة حكومية مركزية واحدة القيام مبسؤولية الدولة يف تنظيم نشاط املعلومات، 
واإلشراف، والتوجيه لقطاع املعلومات الوطين على أن تكون هذه اهليئة جزءا من وزارة خمتصة أو 

 .3"سلطة مركزية
جممل اإلمكانيات "  تعرف بأا وتعرف هذه املقومات بالبىن األساسية للمعلومات، واليت

الوطنية الالزمة لتيسري سبل احلصول على املعلومات، وتداول املعارف، ومن مث اإلفادة من هذه 
 .4"املعارف يف ااالت التطبيقية

   مؤسسات المعلومات وإنتاج المعرفة. 3.1 

                                                 
]. لمباشرعلى الخط ا [.وضعية وآفاق: تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في الجزائر. خالدي، عبد القادر، كويسي، سليمة  1

 doc.11/86/culture/act/ma.org.isesco.www://http: على العنوان التالي. 30/04/2006:  يوم الموقعزيارة
  المرجع نفسه2
 88. ص. المرجع السابق 3
. نحو استراتيجية عربية لمستقبل مجتمع المعلومات: التقنية الحديثة في المكتبات والمعلومات.  محمود الهوش، أبو بكر4
  90.ص. 2002دار الفجر للنشر والتوزيع، : اهرةالق
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 زيادة الطلب على المعلومات. 1.3.1 

اصر موقعا متميزا ودورا رياديا داخل اتمع، وأصبحت إحتلت املعلومات يف جمتمعنا املع
حمور اإلرتكاز واحملرك الفعال يف خمتلف ااالت واألنشطة البشرية، وصارت بذلك تستغل ألجل 
تلبية إحتياجات اتمعات التنموية، إىل أن أضحت قطاعا مهما فيه، وقد حدد هذا القطاع بأنه 

 وجتهيز وتوزيع املعلومات يف اتمع، خاصة يف ظل ما نشهده من كافة املوارد املستخدمة يف إنتاج
بروز  جمتمعات املعلومات، اتمعات اليت تعتمد يف تطورها وتقدمها على املعلومات، فهناك من 
يرى أنه ميكن إعادة تصنيف كافة دول العامل إعتمادا على نسبة قطاع املعلومات يف كل منها، 

 .  املعلومات وجمتمع متوسط املعلومات وجمتمع منخفض املعلوماتومن مثة فهناك جمتمع عايل

فالناس يستخدمون املعلومات بشكل مكثف يف أنشطتهم كمستهلكني، كما أم 
يستخدموا كمواطنني، ملمارسة حقوقهم ومسؤوليام، هذا فضال عن إنشاء نظم املعلومات اليت 

كما تستعمل املعلومات يف إطار .  لكافة أفراد اتمعتعمل على توسيع دائرة إتاحة التعليم والثقافة
الشغل والدراسة والبحث، إضافة إىل استعماهلا أيضا يف احلياة اليومية للمواطن العادي شأا يف 

، ففي بريطانيا مثال جند أن املدارس ملزمة بنشر ....ذلك شأن املسكن، الصحة، احلرية، الكرامة
ومنه فاملعلومات ليست حكرا . بإختيار املدارس املناسبة ألبنائهمنسب النجاح للسماح لألولياء 

وهنا نؤكد إلزامية ضمان اتمع احلد األدىن . على فئة معينة بل متتد إىل كل شرائح اتمع
للمعلومات، فمن حيث اإلستهالك جند أن املؤسسات اليت تقدم منتوجات إستهالكية جمربة بأن 

أما من الناحية السياسية، جند معلومات عن اجلانب السياسي تقدم معلومات عن املنتوج، 
وهكذا أصبحت املعلومات عنصرا ال غىن . إىل غري ذلك من ااالت..... كالقضايا اإلنتخابية

 .عنه يف احلياة اليومية للمواطن العادي

 تقديم خدمات بمقابل. 2.3.1 

مل يف اية القرن العشرين اىل  لقد أدت الظروف اإلقتصادية اليت عمت معظم أحناء العا
إعادة النظر يف أسس تقدمي خدمات املعلومات، فقد وجدت مرافق املعلومات نفسها مضطرة إىل 
تغطية جزء من نفقاا، كما أدى التوسع يف اإلعتماد على تقنيات املعلومات إىل تغذية هذا 

اطة  التعامل معها إىل التوسع يف اإلجتاه، كذلك أدى توافد أجهزة اإلستنتاخ وإرتفاع كفاءا وبس
 .خدمات التصوير

وقد أدى هذا التوسع إىل حتول املعلومات من اخلدمة اخلالصة إىل الصناعة، أي من 
 .  املعلومات باعتبارها أحد احلقوق األساسية لإلنسان إىل املعلومات باعتبارها جماال لالستثمار
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 اليت أعتربت وأقرت مبدأ -IFLAمن بينهم –وحيذر البعض من خماطر هذا اإلجتاه 
املعلومات كسلعة، فوضعت هلا األسعار، وأصبحت هذه األسعار تتحكم فيها قوانني وقواعد 

، كما أا تر )information- market(السوق التجارية، وأصبح هلا ما يعرف بسوق املعلومات
ساواة يف احلصول على خدمات فيه ديد ملقومات اتمع القائم على أساس مبدأ الدميقراطية، وامل

 ساعد على توسيع وهذا ما. املعلومات، وذلك ألنه يشكل عائقا يف سبيل التدفق احلر للمعلومات
 اهلوة يوما بعد آخر، بني من يستطيع ومن ال يستطيع احلصول على املعلومات، إعتمادا على

 -rich(اء للمعلومات تفنيات اإلتصاالت عن بعد خاصة، بني مانطلق عليهم األغنياء والفقر

information poor- information( ،أو ما يطلق عليهم) have- have not( ، وبروز خنبة جديدة
 . 1وهي خنبة املعلومات، واليت تتكون من القادرين على حتمل تكلفة املعلومات

وقد يعجب البعض إذا علم أن هذه التحذيرات تصدر يف جمتمع متقدم، يتمتع كما 
جمتمع يتمتع فيه املستفيدون من . خمة املعلومات، وهو جمتمع الواليات املتحدة األمريكيةيقولون بت

املعلومات مبوارد وإمكانات على مسايرة هذا اإلجتاه بشكل أو بآخر، فما بالنا مبا ميكن أن يصدر 
  .يف جمتمعات متخلفة تعاين فاقة الفقر، إذ ما الح اإلجتاه حنو جتارة املعلومات يف األفق

وإذا كنا عاجزين عن مقاومة تيار اإلجتاه حنو جتارة املعلومات، فإن خطانا يف هذا اإلجتاه 
 :ينبغي أن تتسم بالتريث، وذلك لألسباب التالية

 حاجة اتمعات اليت تعاين فاقة املعلومات، إىل اجلهود الرامية إىل تقوية أواصر تآلفها -
 .مع خدمات املعلومات وأوعية املعلومات

 .  إخنفاض مستوى الدخل، وإنعكاساته السلبية على مسايرة اإلجتاه حنو جتارة املعلومات-
 .  غياب الدعم املادي املناسب جلهود البحث والتطوير-

 ميكن لتحول املعلومات إىل جتارة، أن تكون له نتائجه املدمرة يف بعض ااالت -
 .2احليوية كالطب والزراعة، والتعليم

 اد المعرفة اقتص.  3.3.1 

مع حلول األلفية الثالثة مل يعد هناك شك يف أن التوقعات اليت كانت تشري إىل إنتشار 
إقتصاد املعلومات واملعرفة، قد أصبحت حقيقة واضحة وأمرا واقعا يعيشه عاملنا اليوم، فقد 

ادية أضحت املعلومات واملعارف املورد األساسي واإلستراتيجي، وحتولت بذلك إىل منتجات إقتص

                                                 
. 1.، ع16.، مج1995. المجلة العربية للمعلومات. اإلتجاهات الحديثة في الخدمات المرجعية. فاضل السامرائي، إيمان 1

 . 82.ص
   27-26. ص.ص. المرجع تفسه. اإلتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات. قاسم، حشمت 2
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على غرار السلع األخرى ختضع لقانون العرض والطلب، مما مسحت ببناء إقتصاد قائم على 
املعارف، والذي أخذ يشق طريقا جديدة يف تاريخ البشرية، أين يتم حتويل املعارف العلمية إىل 

ويرى بعض . الشكل الرقمي، كما أصبح تنظيم املعلومات وخدماا من أهم عناصره األساسية
للني اإلقتصاديني أن احلضارة احلالية حضارة جمتمعات املعلومات حتولت من إقتصاد صناعي إىل احمل

إقتصاد معريف، إقتصاد يعتمد يف تطوره على اإلبتكار يف املعلومات والتكنولوجيا، أين حتولت 
ت املبنية املعرفة فيه إىل مورد أساسي من املوارد اإلقتصادية وإىل قوة حقيقية، فقد ازدادت الصناعا

-1970على املعلومات يف معظم الدول املتقدمة، بالنسبة إىل جممل الصناعة بشكل ملحوظ ما بني 

 وأضحت بذلك تشكل قطاعا بارزا حيرك اقتصاد الدول، هذا التحول الذي بدأ أول األمر 1994
وقع األول  أين احتلت صناعة املعلومات امل1956 يف الواليات املتحدة األمريكية، وذلك منذ عام

. فيها، كما أن نسبة كبرية من القوى العاملة تعمل من أجل إنتاج خدمات معلوماتية معرفية
أن قطاع املعلومات "ويشري يف هذا الصدد تقرير منظمة اليونسكو حول اإلتصال يف العامل 

وخدماته سجل تطورا ملحوظا يف معظم البلدان على الرغم من اإلختالفات يف اليد العاملة 
ملعلوماتية إىل إمجايل سكان كل بلد، حيث بلغت نسبة اليد العاملة يف قطاع املعلومات بالواليات ا

 %10 بعد أن كانت ال تتعدى 2003 من إمجايل قوة العمل، وذلك عام %66املتحدة األمريكية 
عكس القطاعات األخرى اليت سجلت ، 1" يف منتصف السبعينيات%50 ونسبة 1920عام 

 %50 ملحوظا يف نسبة األيدي العاملة، كما يقدر أحد اإلقتصاديني أن أكثر من وتسجل تناقصا
وعموما فإن العامل الرئيسي . من اإلنتاج احمللي اإلمجايل هلذه الدول مبين على املعلومات واملعارف

احملدد للقوة اإلقتصادية والسياسية مل يعد هو األرض وامتالكها كما كان احلال يف اإلقتصاد 
عي، وال صاحب رأس املال الالزم إلنتاج السلع كما هو احلال يف اإلقتصاد الصناعي، وإمنا الزرا

أصبح العامل احملدد للقوة اإلقتصادية والسياسية يف اإلقتصاد املعريف هو املعرفة املطلوبة إلبتكار 
 . املستحدثات جلعل اإلنتاج أكثر فعالية

جمتمع املعلومات عليها، فعملت على وقد أدركت دول كثرية التحديات اليت يفرضها 
التخطيط السليم والتحليل املتأين يف جمال املعلومات وتطبيقاا الصناعية يف جمتمع املعلومات، وكذا 
استخدامات احلاسوب والبحث اآليل، شبكات املعلومات واإلتصاالت، املكتبات وخدمات 

يت تنبهت مؤخرا إىل ضرورة الدخول املعلومات، وعلى الرغم من وجود بعض البلدان العربية ال
إىل عامل إقتصاد املعرفة، وذلك بوضع سياسات وخطط وبرامج وطنية لتحقيق هذا اهلدف، فإننا 

                                                 
: زيارة الموقع يوم].  على الخط المباشر. [العالم وعصر التحول إلى اإلقتصاد المعلومات. شام محمد الحرك، ه1
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جند أن دوال عربية كثرية ومن بينها اجلزائر تفتقر إىل وجود مثل هذه السياسات واإلستراتيجيات 
أمهية املعلومات يف حد ذاا، وكذا يف جمال اإلتصال وتبادل املعلومات، بسبب غياب الوعي ب

غياب السلطات واملؤسسات الوطنية اليت تعمل على دعم القطاع أي قطاع املعلومات إلهتمامها 
بأولويات تنموية أخرى، وتنسى أن اإلستثمار يف املعلومات هو أولوية األولويات، ففي الوقت 

اد صناعي إىل جمتمع ذي إقتصاد الذي يسري العامل يف طريقه إىل التحول من جمتمع ذي إقتص
 . معريف، ال نزال نسعى إىل الوصول إىل جمتمع ذي إقتصاد صناعي

 
 
  

 التنظيم الوطني للمعلومات. 2

تعد املعرفة أساس أي تقدم، والسبيل الوحيد للوصول إىل جمتمع أفضل، ومن مثة فإن  
لكل من يريد التطور والتقدم، ومع اإلهتمام باملعلومات من حيث إنتاجها وتداوهلا أمر ال غىن عنه 

تزايد الوعي بأمهية املعلومات وإعتبارها موردا إستراتيجيا يؤثر بشكل فعال يف عمليات التنمية 
املختلفة،  الحت يف األفق أمهية التنظيم والتخطيط هلا على املستوى الوطين، على إعتبار أن 

على ذلك كانت فكرة النظام الوطين و. التخطيط والتنظيم من أهم مقومات استثمار أي مورد
، وقدكانت منظمة اليونسكو أول من محل لواء الدعوة إىل هذه الفكرة وإىل (natis)للمعلومات 

ضرورة إنشاء نظم وطنية للمعلومات قادرة على حتقيق أقصى إفادة ممكنة منها لصاحل كل أفراد 
 مطبوعات اليونسكو، ولقد اتمع، وكان ذلك واضحا يف مقاالت عديدة حفلت ا خمتلف

دعمت املنظمة دعوا إىل  ضرورة إنشاء هذه النظم من خالل العديد من املؤمترات والندوات، 
 حول ختطيط البىن الوطنية األساسية للتوثيق واملكتبات، 1974إىل عقد مؤمتر حكومي يف سبتمرب 

وتتلخص أهداف . ماتواليت كانت تؤكد أهم توصياته على أمهية إقامة نظم وطنية للمعلو
 :1 فيما يليnatisمشروع النظام الوطين للمعلومات 

 وضع وتنفيذ إستراتيجية وطنية للمعلومات  -1
 العمل على توعية املستفيدين  -2
 تنمية العادات القرائية  -3
 دراسة إحتياجات املستفيدين -4

                                                 
 . 77. ص. 1983دار غريب، : القاهرة. مقوماتها وأشكالها: خدمات المعلومات. قاسم، حشمت 1
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 حتليل موارد املعلومات املتاحة فعال -5
 حتليل املوارد البشرية  -6
 نظيمي للنظام الوطين للمعلومات ختطيط البناء الت -7
 توفري القوى البشرية الالزمة للنظام الوطين للمعلومات -8
 ختطيط اإلحتياجات التكنولوجية للنظام الوطين للمعلومات -9

 . إقرار اإلطار التشريعي للنظام الوطين للمعلومات-10
 .متويل النظام الوطين للمعلومات -11
 .ومات جناحهاحلصر الوراقي الوطين وتوفري مق -12
 . مساعدة الدول األعضاء يف ختطيط وتنفيذ النظام الوطين للمعلومات -13
 . وضع برنامج تنفيذي طويل األجل -14
 . تنظيم مؤمتر دويل -15

وكما هو واضح، فإن األهداف األحدى عشرة األوىل تدخل يف نطاق مسؤولية 
قها على عاتق املنظمات الدولية ويف السلطة الوطنية، أما األهداف األربعة األخرية فيقع حتقي

 . مقدمتها اليونسكو

  تنظيم تدفق المعلومات في المجتمع .1.2 

مع اإلدراك املتنامي واملتزايد ألمهية املعلومات، وإعتبارها موردا إستراتيجيا بالغ األمهية، 
ه حرصت اتمعات على تنظيم تدفق املعلومات، من خالل وضع إطار تنظيمي يلم شعث هذ

املؤسسات مجيعها، وذلك بغرض حتقيق أقصى إفادة ممكنة من املعلومات، يتمثل هذا اإلطار 
 .التنظيمي يف النظام الوطين للمعلومات، والذي يشمل الدولة ككل

جمموعة املوارد والتدابري والقنوات والعمليات واإلجراءات "ونظام املعلومات كما نعلم هو 
سط معني أو يف جمتمع معني، ويشمل هذا النظام أنشطة املعلومات اليت حتكم تدفق املعلومات يف و

 . 1"من إنتاج، جتميع، تنظيم، وإسترجاعها واإلفادة منها
وعلى ذلك ميكن القول بأن النظام الوطين للمعلومات هو جمموعة العمليات اليت حتكم 

ي، حيث يشمل هذا تدفق املعلومات يف الدولة ككل، وهو مبثابة اجلهاز العصيب يف الكائن احل
النظام كل أنشطة الدولة اخلاصة باملعلومات من إنتاج املعلومات وتيسري سبل اإلفادة منها، كما 
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يعمل على جتميع كل مؤسسات الدولة العاملة يف جمال املعلومات يف كيان واحد هدفه حتقيق 
ن النظام الوطين وإذا كا. أقصى إفادة ممكنة من املعلومات لصاحل كل فرد من أفراد اتمع

للمعلومات هو املسؤول عن التدفق املناسب للمعلومات على املستوى الوطين، فإن اخلطوة األوىل 
حنو تطوير هذا النظام هو وضع سياسة وطنية للمعلومات حتدد أولويات اتمع يف جماالت اإلفادة 

ذ هذه السياسة، ووضع من املعلومات، وخدماا، وإنتاجها، ونشرها، فضال عن حتديد سبل تنفي
خطة حمكمة تكفل صحة ودقة التنفيذ، وذلك باستخدام املنهج العلمي السليم، هذا يعين أنه من 
خالل التخطيط الوطين للمعلومات ميكن تنظيم وضبط و التحكم يف تدفق املعلومات يف اتمع 

 .بشكل يكفل اإلفادة منها لصاحل كل أفراد اتمع

 يم تدفق المعلومات  التأسيس لتنظ.1.1.2 

يف سياق اجلهود الرامية لتدفق املعلومات على املستوى العاملي، واليت ترجع بدايتها إىل عام  
بسلسلة  جلهود اوقد مرت هذه. ، نشأت فكرة ما يسمى اآلن بالنظام الوطين للمعلومات1892

 Paul OTLET, Henri la FONTAINEتبدأ بالتقاء احملاميني البلجيكيني "طويلة من التطورات، 
وقد . واتفاقهما على تأسيس املعهد الدويل للوراقة نواة ما يسمى اآلن باإلحتاد الدويل للتوثيق

أدركا أمهية وجود كشاف وراقي لإلنتاج الفكري العاملي يف العلوم والتقانة، وبدأ التخطيط هلذا 
، وهو 1895لوراقة عام ومن هنا كانت دعوما إلنعقاد أول مؤمتر دويل ل. 1892الكشاف عام 

 إىل اإلحتاد الدويل 1938الذي تغري إمسه عام . العام الذي شهد ميالد املعهد الدويل للوراقة
 . 1للتوثيق

لقد مهدت هذه اجلهود السبيل إلستمرار السعي حنو تنظيم املعلومات، ومن أبرز 
ى املستوى الرامي إىل وجود جتمع موحد للمعلومات عل WISE مظاهر هذا السعي مشروع

الذي حيظى برعاية  UNISIST العاملي، مث مشروع النظام الدويل للمعلومات العلمية
 كالضبط الوراقي العاملي IFLA اليونسكو، يضاف إىل ذلك املشروعات والربامج اليت تتبناها

UBC واإلتاحة العاملية للمطبوعات UAP . وتعتمد هذه النظم والربامج واملشروعات الدولية
 . ى متانة البىن األساسية لنظم املعلومات الوطنيةعلى مد
الفكرة اليت تعهدا . هذا هو السياق الذي نشأت فيه فكرة النظام الوطين للمعلومات 

وعملت على حث الدول األعضاء على وضعها يف حيز التنفيذ متعاونة يف . اليونسكو بالرعاية
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جمموعة من املفاهيم األساسية حول طبيعة وقد إرتبطت ذه الفكرة . ذلك مع املنظمات األخرى
النظام الوطين للمعلومات، مقوماته ومكوناته، اإلرتباط الوثيق بني املعلومات والتنمية، التخطيط 

إىل آخر ذلك ، مما يؤكد على أمهية املعلومات ... الوطين للمعلومات، السياسة الوطنية للمعلومات
املعلومات، وجيدد التأكيد على ضرورة إرتباط قنوات كمورد، ويعزز الطابع اإلجتماعي لظاهرة 

 .تدفق املعلومات بظروف اتمع

 دور اليونسكو في تنظيم تدفق المعلومات.  2.1.2

 أثر 1946عام ) اليونيسكو(لقد كان إلنشاء منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم  
 عمليات تدفق وتداول املعلومات على مجيع بالغ األمهية يف إطار اجلهود اليت دف إىل تنظيم

املستويات، وقد كانت دعامة حقيقية لنشر العلم واملعرفة، وأحد القنوات الفعالة للتعاون بني 
الدول السيما األعضاء يف املنظمة، فقد عملت على تشجيع التعاون بني الدول يف مجيع فروع 

شائها على مساعدة الدول األعضاء يف بناء األنشطة الفكرية واملعرفية، كما عملت يف بداية إن
مكتباا اليت حطمتها احلرب العاملية الثانية خاصة يف أوروبا، وإجتهت أنشطتها بعد ذلك ملساعدة 

 : 1من خالل. الدول األعضاء يف تطوير وتنمية خدماا يف جمال التوثيق واملكتبات واألرشيف
األساسية الوطنية للمعلومات، ودعوة الدول األعضاء  دعم املفهوم العام للتخطيط الشامل للبىن -

 . إىل إنشاء أو حتسني نظمها الوطنية
 مساعدة الدول األعضاء وخصوصا الدول النامية يف ختطيط وتطوير بنيتها األساسية أو نظمها -

الوطنية، كمحاولة تضمن التنسيق على املستوى الوطين للمشاركة الفعالة يف نظم املعلومات 
 . يةالدول

 وضع برامج لتنفيذ النظم الوطنية للمعلومات يف الدول األعضاء وتنفيذ توصيات املؤمتر ما بني -
احلكومات، وذلك باصدار موجز ارشادي عام لتنفيذ هذه التوصيات يتم توجيهه للدول 

 . األعضاء
طبيعية  تطوير نظم املعلومات املتخصصة يف جماالت التعليم والثقافة واإلتصال والعلوم ال-

 .  واإلجتماعية

    عناصر تنظيم تدفق المعلومات.3.2.1 
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لقد أدت ثورة املعلومات إىل تزايد إدراك أمهية املعلومات بإعتبارها أحد أهم العناصر  
األساسية يف أي نشاط بشري، مع العمل على جعلها يف متناول كل من حيتاج إليها مبا يتفق 

 عن العمل على يئة األفراد واتمعات لتحقيق أقصى وحاجته وقدرته على اإلستيعاب، فضال
أدى ذلك كله إىل إعادة النظر يف األساليب . إفادة ممكنة من موارد وخدمات املعلومات املتاحة

املتبعة يف جتميع مصادر املعلومات وتنظيم هذه املصادر وتيسري سبل انسياا وتدفقها يف الدولة 
 نشأت فكرة النظام الوطين للمعلومات، الذي يعمل يف جممله على من هنا. حىت تكون الفائدة أعم

إنتاج املعلومات "ويقصد بتدفق املعلومات هنا . حتقيق وكفالة تدفق املعلومات يف اتمع
، مع 1"وتسجيلها ونشرها، التعريف مبصدرها، جتميع هذه املصادر وتيسري سبل اإلفادة منها

والتعاون وتظافر اجلهود ال على املستوى الوطين فحسب،  ضرورة التأكيد على أمهية التنسيق 
وإمنا على  املستوى اإلقليمي والدويل أيضا، فاملعرفة البشرية ينبغي أن تكون ملكا للجميع، وهو 

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام 19ما نادت به اليونسكو، حيث نصت املادة 
تعليم، احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية واحلق يف حرية لكل شخص احلق يف ال" على أن 1948

،  أي أن لكل شخص احلق يف إستقاء األنباء واألفكار وتلقيها 2"التعبري والوصول إىل املعلومات
وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية، ومنه  ال بد من وجود قنوات تكفل 

عارف على املستوى العاملي وإتاحتها لكل من حيتاج إليها، مع التأكيد التعريف ذه املعلومات وامل
ولتأكيد . على ضرورة التكامل والتنسيق بني هذه النظم، وذلك لتجنب تفتيت وتكرار اجلهود

هذا التكامل فإنه ميكن تسجيل أهم العناصر األساسية اليت تعمل على تنظيم تدفق املعلومات يف 
 :  3الدولة على النحو التايل

 ضمان التغطية املناسبة ملا ينشر يف العامل من إنتاج فكري أويل، وذلك باجلمع بني اإلمداد -
وخيتلف مدى التوازن بني األسلوبني تبعا ألمناط تنظيم املؤسسات . املركزي والتوزيع املنسق

مامات القائمة فعال، إال أنه من املمكن حتقيق التنسيق بتوزيع املسؤوليات على أساس اإلهت
 . املوضوعية واعداد الفهارس املوحدة للدوريات

  التغطية املناسبة لإلنتاج الفكري الثانوي، أي اخلدمات الوراقية لتوفري ضمانات التعرف على -
ونظرا الرتفاع تكاليف اخلدمات الوراقية العاملية األساسية فإن . اإلنتاج الفكري العاملي املناسب

 . اد يف املؤسسات الكربىاحلاجة تدعو لتركيز اإلمتد
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 الدعم احلكومي املركزي جلهود نشر اإلنتاج الفكري األويل الوطين، وإعداد ونشر خدمات -
 . التكشيف واإلستخالص اخلاصة ذا اإلنتاج، فضال عن ترمجة بعض األعمال األجنبية األساسية

 . ايري واملواصفات الدولية ضمان احلصر الوراقي الشامل ملا ينشر داخل الدولة، وذلك وفقا للمع-
حتقيق أقصى درجات التكامل بني مجيع خدمات املعلومات بكل مستوياا من جهة، -

ومؤسسات التنمية اإلجتماعية وشبكات اإلتصال احلكومية من جهة أخرى، فاحلاجة إىل 
 . املعلومات ال تقتصر على العاملني باألجهزة احلكومية املركزية

 . حتديد أهداف ووظائف األجهزة واملؤسسات اليت يشملها النظام مراعاة املرونة يف -
 مراعاة املرونة يف حتديد اإلهتمامات املوضوعية ألجهزة املعلومات، مع مراعاة األولويات -

 . الوطنية والظروف اجلغرافية
وهكذا يتضح لنا من هذا العرض أن النظام الوطين للمعلومات ليس جهاز أو مؤسسة، 

من األجهزة واملؤسسات اليت تعمل على أساس من التنسيق والتكامل على حتقيق وإمنا شبكة 
هدف موحد وهو ضمان تدفق املعلومات يف انمع، ولكي حيقق هذا النظام أهدافه البد وأن 
يرتبط إرتباطا وثيقا ببعض النظم األخرى يف اتمع وخاصة نظام التعليم، النظام اإلقتصادي 

 .  املتبادل هو أساس العالقة بني هذه النظم مجيعاواإلداري، فالتأثري
 
 

  دوافع التنظيم الوطني للمعلومات.2.2

مع اية القرن التاسع عشر، إنتعش جمال مؤسسات املعلومات واملكتبات وإزداد تطورا، 
فقد عملت هذه املؤسسات على حتسني أدائها، وتطوير خدماا مع توفري كل األجهزة املسؤولة 

إنطالقا من ذلك ازداد الوعي مبدى أمهية املعلومات، والتفكري يف .  تلك اخلدماتعن تقدمي
التحكم يف خمتلف جماالا، مما أدى إىل تنسيق اجلهود، ومن مثة التعاون يف كافة املستويات 

وما جيدر اإلشارة إليه هو أن عنصري التكامل والتنسيق والتعاون من . الوطنية، اإلقليمية والدولية
 . رز اخلصائص املميزة للنظام الوطين للمعلوماتأب

 : لعل من أهم املسببات اليت أدت إىل التفكري يف إنشاء نظم املعلومات نذكر ما يلي 

 ثورة المعلومات وصعوبة السيطرة عليها. 1.2.2
هناك إمجاع كامل ال شك فيه على أن البشرية تعيش عصر إنفجار املعلومات، فهي  

 يف هذا جمتمع، ألا ببساطة نقيض الغفلة واجلهل، فكل ما حدث وحيدثسالح كل عصر وكل 
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العصر هو منو الوعي باملعلومات وتزايد احلرص على استثمارها، والسؤال ملاذا ؟ ألنه مل تعد أمهية 
املعلومات يف حل املشكالت وإختاذ القرارات يف مواجهة متطلبات احلياة بوجه عام خافية على 

داول املعلومات يف اتمع ظاهرة يف غاية التنوع والتعقيد، فهي تعترب من أهم أحد، لذا أصبح ت
املوارد األساسية، كما تقف على نفس درجة األمهية مع باقي املوارد األخرى يف اتمع، إن مل 

 .نقل أا تعدا يف بعض اتمعات املتقدمة اليت تعيش حبق جمتمعات املعلومات
ملنا املعاصر يتسمان بالتطورات السريعة والتغريات املستمرة، فقد إن عصرنا احلديث وعا

إنطلقت املعرفة العلمية والتقنية إنطالقة ال مثيل هلا من قبل، وبلغت آفاقا وحدودا كانت خميلة 
اإلنسان عاجزة عن تصورها قبل قرن من الزمان، وأمام حدوث ثورة كبرية يف جمتمع املعلومات، 

شافات العلمية، وظهرت ختصصات جديدة وفروع علمية حديثة من أرحام توالت وتزامنت اإلكت
العلوم التقليدية واليت إستوجبت يف جمملها منشورات علمية جديدة، ويف هذا اال يقول ماك 

 سنة 30سنوات يف عصرنا الراهن يساوي  3 إن حجم ما ينتجه اإلنسان من املعرفة يف مدة"لوهان 
 سنة من عصر نيوتن، وثالثة آالف سنة من عصر الكهوف، وأن ما 300و من بداية القرن املاضي،

ينبغي أن يتعلمه التلميذ يف أية مادة من مواد املنهج الدراسي يزيد مثاين مرات عن ما كان يتعلمه 
، حيث أن كمية املعلومات اليت أنتجت يف الثالثني سنة األخرية، أكثر من 1"سلفه قبل مائيت عام
يف مخسة آالف سنة مضت، كما أن الكمية الكلية للمطبوعات بأنواعها تلك اليت أنتجت 

تتضاعف كل مخس سنوات وتزيد بسرعة رهيبة، فمنذ منتصف الستينات زادت مفردات اللغة 
 مارس 20ألف كلمة، كما أذاعت وكالة األشوسيتدبرس يف  70ألف كلمة إىل  65اإلجنليزية من 

 رسالة يف اليوم الواحد، وأن جريدة مثل نيويورك 190سط    أن املدراء يستقبلون يف املتو1998
تاميز األمريكية تنشر من املعلومات خالل أسبوع واحد فقط يفوق متوسط ما كان يكتسبه 

 كتاب جديد يوميا 1000 فالعامل كله يطبع. 1"املتعلمون يف القرن السابع عشر خالل حياة كاملة
ت الكتاب  املطبوع، وهو ما يؤكده األستاذ الدكتور يف كافة ااالت رغم كل اإلدعاءات ملو

"..... حبيث يقول " املصغرات يف املكتبات ومراكز املعلومات" شعبان عبد العزيز خليفة يف كتابه
، أما الدوريات 2"آالف نسخة 10 كتاب وحوايل 1000إن ما تنشره املطابع سنويا يزيد عن 
 دورية 1000مل فقد إرتفع إىل نصف مليون  دورية، منها العلمية والتقنية املنشورة حاليا يف العا

                                                 
التحديات وأدوات العمل الحديثة للمكتبات الجامعية : تحوالت العمل التوثيقي في مجتمع المعلومات.  بن لعالم، رياض 1

 :  على العنوان التالي23/12/2005: زيارة الموقع يوم]. على الخط المباشر. [الجزائرية
articles/dz.cerist.rist.www://http

مركز البحوث العربية للدراسات العربية : القاهرة. ياء والفقراءاإلنترنت والمعلومات بين األغن. محمد صالح، أحمد 1
 . 33. ص . 2001واإلفريقية والتوثيق، 

  13ص. 2000الدار المصرية اللبنانية، : القاهرة. التربية المكتبية بمراحل التعليم.  عبد الجواد شريف، محمود 2
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 سنوات، 10هذا النمو الذي يترجم إىل الضعف كل . 3"فقط تعاين من طرف باحث على األقل
 ولنا أن نتصور ضخامة ما ينشر ورقيا حيث أن مقدار .هذا خالف األوعية الورقية األخرى

 مليون طن، واليت لو وضعت على 80بـ ما يستهلك من ورق ضمن عملية نشر املعلومات تقدر 
إضافة . شكل لفافة ألمكن تغليف الكرة األرضية كاملة غري منقوصة سبع مرات يف العام الواحد

إىل تلك الظاهرة اليت إكتسحت العامل وجعلت منه قرية صغرية تتجول فيها عرب شاشة احلاسوب، 
وال من أين ينتهي، واملتمثلة يف شبكة واليت تغرقك يف حبر من املعلومات ال تعرف من أين يبدأ 

، 1998 مليون صفحة من املعلومات عام 320اإلنترنيت اليت بلغ عدد صفحات الواب ا لوحدها 
كل هذا أدى إىل ظهور وإستفحال مشكلة احلجم . مليون وثيقة 30تزيد كل شهر بأكثر من 

وأوعيتها، ونشأت بذلك مشكلة اهلائل والكم املتزايد من املعلومات وتنوع مصادرها ومراجعها 
ضرورة السيطرة على هذا الكم اهلائل من املعلومات، وضرورة تنظيمها وتصنيفها، حبيث  ميكن 

 . الوصول إليها عند احلاجة بالسرعة الالزمة وبالطريقة املناسبة
إذن كان ال بد من التكيف مع هذا الواقع اجلديد الذي يفرضه اإلنفجار املعلومايت الذي 

أ به ألربت أنشتاين، حيث توقع إنفجار قنبلة مماثلة للقنبلة الذرية مع اية القرن العشرين تنب
والدخول يف األلفية اجلديدة، وهي قنبلة املعلومات املرتكزة أساسا على التطور اهلائل احلادث يف 

ف مراحل الوصول السريع للمعلومات، األمر الذي أدى إىل إجياد أنظمة ختتص يف التحكم يف خمتل
وهذا ماملسناه من نتائج الدراسة امليدانية، . مسار املعلومات من مجع، معاجلة، تنظيم، ختزين وبث

أين حاولنا الوقوف على أهم الدوافع واملسببات اليت أدت إىل التفكري يف التنظيم الوطين 
تحكم يف ثورة من األساتذة الباحثني ترى أن ال 1 % 40للمعلومات، فتبني أن نسبة كبرية تقدر ب

املعلومات والسيطرة عليها تعد من أهم دوافع إنشاء النظام الوطين للمعلومات، ملا يوفره من 
سهولة يف عملية البحث واحلصول على ما حنتاج إليه يف خضم هذا البحر اهلائج من املعلومات، 

ولقد .  ت واجلهدهذا مايوفر علينا عناء البحث يف املكتبة ومايترتب من وراء ذلك من ضياع الوق
غذى هذا اإلجتاه ظهور واستخدام تكنولوجيا املعلومات وعلى رأسها احلواسيب اإللكترونية اليت 
تتميز بقدرا العالية يف ختزين ومعاجلة املعلومات وبسرعة خيالية، إضافة إىل تقدم علوم 

حققتها هذه الصناعات اإللكترونيات واإلتصاالت والصناعات اإللكترونية، والقفزات اهلائلة اليت 
 .يف السنوات األخرية ودخوهلا خمتلف ميادين احلياة

                                                 
3 RENOULT , Daniel. IBID. p.147 
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  التطور التكنولوجي .2.2.2

ميتاز هذا العصر بالتزايد اهلائل يف كمية املعلومات املنشورة وخاصة يف ميدان العلوم 
يتضاعف "التطبيقية والتكنولوجية بطريقة مل يسبق هلا مثيل يف تاريخ احلضارة اإلنسانية، حيث 

 سنوات تقريبا، بينما يتضاعف اإلنتاج 10اإلنتاج العلمي يف ميدان العلوم والتكنولوجيا كل 
أين أصبح الباحث يف وضعية ال متكنه من اإلطالع ، 1"سنة 20العلمي يف العلوم اإلنسانية كل 

هجيا، بسهولة وسرعة على كل ما حيتاجه، إال إذا كانت املعلومات املتوفرة منظمة تنظيما من
ومعدة للتداول وقد مت حتليلها، هذا ما يتطلب وسائل علمية متقدمة لزيادة السرعة يف التنظيم 

 .ولتسهيل خدمات املستفيدين
فمع تزايد اإلنتاج الفكري البشري وتضاعف حجم املعلومات، أصبحت عملية البحث 

تبحث عنه وبالشكل عن معلومة معينة مثل البحث عن إبرة يف كومة من القش، حيث ال جتد ما 
الذي تريده، ومع تقدم اإللكترونيات واإلتصاالت والتقنيات والصناعات اإللكترونية، والقفزات 
اهلائلة اليت حققتها هذه الصناعات يف السنوات األخرية ودخوهلا خمتلف ميادين احلياة، إضافة إىل 

فجار املعلومايت، وعجز هذه تزايد األعباء امللقاة على مؤسسات ووحدات املعلومات يف عصر اإلن
املؤسسات على تلبية حاجيات الباحثني واملستفيدين بالطرق والوسائل التقليدية، ظهرت هناك 
ضرورة ملحة وحاجة موضوعية من أجل استخدام تقنية املعلومات أو كما يسميها البعض 

 وقفزات نوعية ال سيما وأن السنوات األخرية قد شهدت تطورات تقنية"تكنولوجيا املعلومات، 
رأسها ظهور احلواسيب بأحجام وطاقات هائلة،  يف جمال اإللكترونيات واإلتصاالت وعلى

                                                 
. ص. 1.، ع5.، مج1984. المجلة العربية للعلوم. البنيات األساسية لمراكز التوثيق والمعلومات.  الشريف، عبد اهللا 1
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، فقد أثبتت هذه األداة فعاليتها من خالل القدرات اهلائلة اليت متتلكها يف 1"وبأسعار مناسبة
ناسبني، حىت التخزين، الدقة يف املعاجلة، السرعة يف استرجاع املعلومات يف الوقت واملكان امل

أصبحت تعترب من أهم إختراعات العصر وأحد األسس الرئيسية للتنمية على مستوى الفرد 
ضف إىل ذلك ظهور شبكات املعلومات اليت إختزلت الزمان واملكان . واتمع على حد سواء

بتقدميها خدمات معلوماتية جلى عن طريق احلاسوب، وأجهزة اإلتصاالت احلديثة اليت أتاحت 
 .   املعلومات عرب مسافات متباعدة وبثها بكمية وسرعة هائلةنقل

حنن اآلن شهود عيان على ثورة التكنولوجيا واملعلومات، ثورة جمتمعات ما بعد الصناعة 
الذي حتيط بنا مظاهره ونتائجه األولية، عامل خمتلف متاما عن العامل الذي شكلته الثورة الصناعية، 

  informationر األساسي لإلنتاج، وثورة تكنولوجيا املعلومات أين أصبحت املعرفة هي العنص

technology  هي اليت تتحكم يف مسار هذا اإلنتاج املعريف، ملا تقدمه من سرعة يف إجناز األعمال 
وقدرة فائقة على ختزين املعلومات وإسترجاعها يف الوقت املناسب، أمام التدفق اهلائل من 

ويشري اإلستاذ الباحث إىل أن أهم سبب يدفع لبناء .  يوما بعد يوماملعلومات الذي يزداد حجمه
حسب ماتبينه % 2 40  بالنظام الوطين للمعلومات هو تطور تكنولوجيا املعلومات،  بنسبة تقدر

الدائرة النسبية السابقة، وذلك راجع لكوا  الوسيلة األجنع حلصر الرصيد الفكري  املتدفق، 
 وختزينه ومعاجلته وحتليله ومن مث إتاحته للتداول احلر من طرف املستفيد، والقادرة أيضا على مجعه

ألن كثري من هذه التطورات ومن مجلتها اإلتصال عن طريق األقمار الصناعية، واألجهزة املرئية 
 machine)والرببد اإللكتروين، بنوك املعلومات، تكنولوجيا األقراص، األوعية القروءة آليا 

readable form ) ،واملتمثلة يف قواعد معلومات خمزنة كانت على أقراص أو متاحة على الشبكة 
كلها تعطي فرصة للحصول على معلومات أكثر دقة، .... وسائل اإلتصال من هاتف، اإلنترنت

مالؤمة، ومزامنة، ومنه ضرورة مسايرة هذا التطور احلاصل يف تكنولوجيا املعلومات ومتابعة هذه 
ذا علمنا أن هذه املستجدات تعرف منوا مستمرا وسريعا واحدة بعد املستجدات، خاصة إ

األخرى، مما يترتب عليه تقلص يف عمر املنتجات، فبمجرد تبنيك تكنولوجيا معينة جتد نفسك 
أمام تكنولوجيا أحدث ظهرت تلغي فعالية األوىل، ومازال تيار التطور التكنولوجي يتدفق بتسارع 

فقد غدت األمم تقاس . وبة مبكان مالحقة املستجدات أو مواكبتهامذهل، إىل أن أصبح من الصع
 ما حتكمها يف مفاتيحها، هذا ما جيعلنا دائما نترقب ونترصد مبقدار إمتالكها للتكنولوجيا ومدى

                                                 
وقائع المؤتمر العربي الثامن . واقع وآفاق استخدام تكنولوجيا المعلومات في جامعة دمشق ومكتباتها.  عيون السود، نزار1

 نوفمبر 4-1. ا المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات العربية بين الواقع والمستقبل، القاهرةتكنولوجي: للمنعلومات
 87. ص. 1999الدار المصرية اللبنانية، :  القاهرة.1997
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هو جديد يف اال حىت ال نتخلف عن العصر، فاخلاسرون يف القرن القادم هم الذين مازالوا 
 .   واقفني يراقبون

 غالء تكاليف مسار المعلومات .3.2.2

تواجه املكتبات ومرافق املعلومات يف الغالبية العظمى من اتمعات، ما ميكن أن يسمى 
باملعادلة الصعبة، يتكون الطرف األول هلذه املعادلة من ضخامة حجم ما ينشر من إنتاج فكري، 

د إحتياجات املستفيدين وتنوع هذه مع التزايد املستمر يف تكلفة إقتناء هذا اإلنتاج، فضال عن تزاي
اإلحتياجات، تشعبها وتعقدها، أما الطرف الثاين من املعادلة فيتمثل يف إنكماش وتناقص الدعم 

 .املايل وامليزانيات، مع إخنفاض القدرة الشرائية هلذه املؤسات نتيجة هذا التضخم
عديدة ومتعددة، لقد كانت هذه هي املشكلة األساسية اليت ترتبت عنها مشاكل أخرى 

فإذا كانت تكاليف منتجات وخدمات املعلومات من دوريات علمية، كتب، خدمات البحث "
يف تزايد مستمر، مما أدى مبعظم مؤسسات ومرافق املعلومات ..... اآليل واحلصول على املعلومات

، فإن 1"علمية منهاإىل تقليص ميزانيتها وإلغاء الكثري من إشتراكاا يف الدوريات العاملية وخباصة ال
اهلدف األساسي الذي يوضع ألي نظام معلومات هو التنسيق والتعاون والتكامل واملشاركة يف 
املصادر واخلدمات، ومنه ترشيد اإلنفاق واإلقتصاد يف نفقات اإلشتراك بالدوريات بشكليها 

ت التزويد، طلب الورقي واإلكتروين، وكذا توفري الكثري من املبالغ اليت كانت تصرف يف إجراءا
ونتيجة لضغوط املعادلة السابقة جلأت هذه . املطبوعات وأجور الشحن، كلفة جتليد املطبوعات

املؤسسات إىل تشكيل تكتالت تعاونية لتقاسم املوارد واخلدمات، وذلك عن طريق التنظيمات 
دمات، فقد التشريعية اليت تعمل على تيسري سبل انتقال املعلومات وتداوهلا، وكذا تبادل اخل

أدركت هذه املرافق عجزها على أن تسلك سبيلها منفردة، وأن قدرا على تلبية إحتياجات 
املستفيدين من خدماا، وبشكل إقتصادي، إعتمادا على املوارد املتاحة تتوقف عند حد معني، 

هود بينما تتكفل اجل، %90و 80ويتراوح هذا احلد يف املكتبات اليت تدار بطريقة علمية بني "
فضال عن توزيع أعباء إقتناء ومعاجلة وتوزيع املعلومات، . 2"%20و10التعاونية مبا يتراوح بني 

تعمل هذه التنظيمات على ضمان تبادل املنفعة، حيث يتكفل كل مرفق من املرافق املتعاونة 
يكون ولكي . بقطاع من املقتنيات، مع حتمل كافة التكاليف والنفقات املترتبة على هذا القطاع

هناك تبادل للمنفعة فال بد من وجود وسيلة للتعريف مبقتنيات هذه املنظومة التعاونية، فكانت 
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 احلواسيب الفهارس املوحدة، واليت حلت حملها اآلن شبكات ونظم املعلومات اليت تعتمد على
اإللكترونية وتقنيات اإلتصاالت بعيدة املدى، ما من شأنه أن حيقق اإلقتصاد يف تكاليف 
ونفقات مسار املعلومات، وكذا دعم القدرة على تلبية إحتياجات املستفيدين، ومن مثة اإلرتفاع 

 من املبحوثني تؤكد على ضرورة قيام النظام 1%7هذا ماجعل نسبة . مبستوى فعالية التكلفة
يق الوطين للمعلومات لتغطية ذلك الغالء يف تكاليف اقتناء، معاجلة وبث املعلومات عن طريق التنس

والتكامل واإلنسجام الذي يوفره بني خمتلف وحدات ومؤسسات املعلومات، وهي نسبة قليلة 
مقارنة بالنسب السابقة، ونرجع ذلك جلهل األستاذ الباحث خببايا خمتلف اإلجراءات واملراحل اليت 

كله متر ا الوثيقة قبل إخراجها النهائي من تأليف، طباعة، نشر وتوزيع، سواءا كان ذلك يف ش
حىت تصل إىل . الورقي أو اإللكتروين، وكل مرحلة من هذه املراحل تستوجب ميزانية خاصة

الشكل الذي يضمن حصوله عليها بسهولة، فاملهم عنده هو احلصول على املعلومات، وليس يف 
 .كيفية اقتنائها ومعاجلتها وبثها

 السياسة الوطنية للمعلومات. 2

مة بنية أساسية للمعلومات وإجياد قطاع معلومايت متكامل يف ظل التوجهات اهلادفة إىل إقا
على املستوى الوطين، تزايدت احلاجة لوضع وامتالك سياسة وطنية للمعلومات، تستجيب 
ملتطلبات التنمية الشاملة وتواكب التطورات العاملية اجلارية يف نقل املعلومات والتكنولوجيا، كما 

 رؤى واضحة يف حتديد أولويات إنتاج وتبادل واستخدام أا وال شك ستمكن من اإلعتماد على
املعلومات، إضافة إىل أا ستشكل اإلطار الذي ينظم ويوحد أنشطة خمتلف اجلهات يف جمال 

 . املعلومات، وحيول دون تشتت جهودها وبعثرة إمكانياا، ورمبا تعارض أهدافها يف هذا اال
ة امللحة لتحديد ج وطين لتطوير نشاط وتعد السياسة الوطنية للمعلومات احلاج

املعلومات وإستغالل املعلومات والبيانات، وكل ما هو متاح من معرفة ونابع من الدولة إستغالال 
أمثل، يتيح اإلستفادة من املعلومات كمورد للتخطيط وإختاذ القرار وحل املشكالت، فضال عن 

من هذا املنطلق ميكننا تعريف السياسة . 2العامليةاملشاركة يف النظم وشبكات املعلومات اإلقليمية و
الوطنية للمعلومات بأا خطة لتطوير مصادر املعلومات واستخدامها االستخدام األمثل، بواسطة 

 .مجيع األفراد واملؤسسات لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة

                                                 
 8الجدول رقم . 3 أنظر الملحق رقم 1
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ة لتنظيم وتوجيه كما عرفت أيضا بأا جمموعة القواعد واملبادئ العامة اليت تضعها الدول
املعلومات فيها مبا خيدم أهدافها العامة، وحتدد على أساس واقع اتمع وتطلعاته وظروفه 

سياسة  تعريف آخر هي ، ويف1وإمكاناته، إحتياجاته ومتطلباته من املعلومات، ويف خمتلف ااالت
ي اإلهتمام بوسائل ، أ2توجهها الدولة لتنسيق مجيع املسائل املتعلقة بتنظيم وبث املعلومات

 .الوصول إىل املعلومات
من هذه التعاريف يتضح لنا أن السياسة الوطنية للمعلومات ختتلف من دولة ألخرى، 

حيث أنه ال ميكن . فلكل دولة واقعها اإلجتماعي والسياسي والثقايف الذي خيتلف عن البلد اآلخر
ا، وإمنا ميكن اإلستفادة من جتربة هذه اإلستفادة من التطبيق املباشر لسياسة ما وضعت يف دولة م
 .الدولة يف إجياد احللول لبعض القضايا واملشاكل املتشاة

من هنا جيب أن تكون هذه السياسات مقبولة سياسيا وواقعية إقتصاديا، وأن تتم ضمن 
ر حميط النظام اإلقتصادي واإلجتماعي، التقين واإلداري السائد يف الدولة وأن تعاجل مجيع األمو

املتعلقة باملعلومات ونظمها، خدماا وعالقاا بالنظم والسياسات اإلجتماعية واإلقتصادية وغريها 
 .يف الدولة

 ومنه يتبني لنا أن هناك عالقة وطيدة ومتينة بني السياسة والنظام، وهذه العالقة هي عالقة 
طة عمل أو بيان متبادلة وعكسية، إذ ميارس كل منهما تأثريا على اآلخر فالسياسة هي خ

، أما النظام فهو جمموعة من العناصر أو األجزاء املترابطة واملتكاملة واملتداخلة 3باألهداف والغايات
ومنه فالسياسة بيان باألهداف والغايات تنفذ يف شكل خطة عمل تتكون من . اليت تعمل معا

ني يف تناسق وحدات وأجزاء تكون كال متكامال، تسري مجيعها معا لغرض حتقيق هدف مع
وجتانس أو يف شكل نظام، لذا ميكن القول أن النظام ينبع من السياسة كما أن السياسة ضرورة 

 .حتمية أو إستلزام منطقي لبناء النظام
إن قيام الدولة بوضع سياسة وطنية للمعلومات، والتأكيد على تنفيذها من خالل  

العمل على تبين اإلجراءات الضرورية من التشريعات والقرارات اليت تتخذها الدولة خبصوصها، و
أجل تنفيذها مبا يف ذلك التسجيل واإليداع الوطين جلميع مصادر املعلومات، لكفيل بإعطاء دفعة 

 . قوية للنظام الوطين للمعلومات وخدماته

 أهداف السياسة الوطنية للمعلومات .1.3 
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ة للمعلومات جهد وطين يتم إن صياغة السياسة الوطنية للمعلومات، وبناء النظم الوطني
ضمن حميط النظام اإلقتصادي واإلجتماعي والتقين واإلداري السائد يف الدولة، فعلى الرغم من أن 
غايات وأهداف هذه السياسة تكاد تكون متشاة بني خمتلف الدول، إال أن هناك إختالفات يف 

ف درجة التطور بني هذه الدول، العوامل احملركة هلذه السياسة ويف آلية تطبيقها، وذلك إلختال
حميطه،  ولكل متطلباته ولكل وإختالف نظمها السياسية واإلقتصادية والثقافية، فلكل واقعه

فاألوىل دافعها "فدوافع وضع مثل هذه السياسات قد ختتلف بني الدول املتقدمة والدول النامية، 
قليل تأثريها على الساحة العاملية، اخلوف من خشية إضمحالهلا وإيار نفوذها اإلقتصادي، ومنه ت

بينما يالحظ على الثانية دافعها الكامن لبلوغ جمتمع معلومايت وذلك بتسريع النمو اإلقتصادي من 
خالل التوظيف واالستثمار األمثل واألفضل للمعلومات، ومنه رفع مستوى قطاعات اتمع على 

إال أن هناك أهداف واحدة ومشتركة ألية ، 1"وجه التحديد التعليم، الصناعة، البحث واخلدمات
سياسة معلومات لكون أمهية املعلومات مل تعد غائبة على أحد، كما أا واحدة بالنسبة لكل 

 : الدول ملا هلا من دور قوي يف حتقيق التقدم يف خمتلف جماالت احلياة، وتتمثل هذه األهداف يف

  كفالة اإلستغالل األمثل لرصيد المعرفة .1.1.3

حتلت املعلومات يف جمتمعنا املعاصر موقعا متميزا ودورا رياديا داخل اتمع، واصبحت ا
حمور اإلرتكاز واحملرك الفعال يف خمتلف ااالت واألنشطة البشرية، بل إا أصبحت عملة األلفية 

لمستفيدين، الثالثة ال يتعامل ا إال من ميلك الوسائل واإلمكانيات إلنتاجها ومعاجلتها وإتاحتها ل
لذلك يتعني على واضعي السياسيات . فال قيمة هلذه املعلومات ما مل يستفد منها أحد

واإلستراتيجيات كفالة حتقيق اإلستغالل األمثل للرصيد املعريف لتوجيه دفة التطور اإلجتماعي 
رار واإلقتصادي، وذلك لن يتأتى إال بإعتراف السلطات الوطنية من واضعي السياسة وصانعي الق

ومجيع فئات اتمع باملعلومات وبقيمتها يف تطوير اتمع، إذ ال بد من إجياد وعي بأمهية 
فبدون هذا الوعي واإلدراك ال ميكن تنفيذ ... املعلومات على كافة املستويات اإلجتماعية واملهنية

 مراكز فمن جانب يطلب من العاملني يف. أنظمة معلومات مؤثرة وفعالة على املستوى املطلوب
التوثيق واملعلومات، واملتخصصني يف اال أن يقوموا بدورهم بشكل أكرب وأكثر تأثريا وفعالية، 
ومن اجلانب اآلخر فإنه يطلب من املخططني للمعلومات وواضعي السياسات على مستوى الدولة 

عماهلم، أن يكونوا على علم بأمهية هذا الدور املهم ألخصائي املعلومات والتوثيق وعالقة أ
ذا يكون . وقرارام ومشاريعهم بأمهية املعلومات وتقدمي خدماا ونظمها، وبالعاملني يف اال
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يف اإلمكان إجياد الظروف واملناخ املناسبني، حىت تستطيع مرافق املعلومات من تقدمي أقصى 
اب وتدفق وأحسن ما عندها من اإلسهام واملشاركة الفعالة يف نظم املعلومات، لضمان إنسي

 . املعلومات يف الدولة حىت يستفيد منها كل شرائح اتمع
وليكون ذلك ينبغي أن تكون سياسة تطوير خدمات املعلومات وشبكات تداول  

، حيث 1املعلومات، جزءا ال يتجزأ من خطة الدولة وإستراتيجيتها العلمية والتقنية واإلقتصادية
فادا من املعارف واملعلومات، ال على إنتاج املعارف يتوقف معدل النمو يف أي دولة على مدى إ

، فهو يرى أن املعارف واملعلومات 2% 20هذا ماعرب عنه األستاذ الباحث بنسبة قدرت . اجلديدة
متوافرة يف أي مكان ولكنها ينبغي أن تستغل وتتاح جلميع فئات اتمع من مسؤولني عن إختاذ 

كما ينبغي توفري سبل إيصاهلا، فما فجوة ...  املهندسنيالقرارات، رجال األعمال، الباحثني،
املعلومات اليت يعيشها عاملنا اليوم إمنا هي فجوة يف تيسري سبل الوصول إىل املعلومات وتداوهلا، 
هذا ما يؤكد أمهية توافر خدمات املعلومات لضمان تدفقها للمستفيدين دون إنقطاع، من خالل 

ات املعلومات، ومنه اإلفادة منها وإستغالهلا يف إختاذ القرارات تشجيع التنسيق بني مراكز ووحد
 . الرشيدة وحل املشكالت على كافة املستويات

الشكل رقم (9): أهداف السياسة الوطنية للمعلومات
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هذا ما تعمل السياسة الوطنية للمعلومات على حتقيقه، حيث متكن هذه األخرية وذلك 
ما أا باإلعتماد على رؤى واضحة يف حتديد أولويات إنتاج وتبادل واستخدام املعلومات، ك

ستشكل اإلطار الذي ينظم ويوحد أنشطة خمتلف املؤسسات والوحدات العاملة يف جمال 
املعلومات، وحيول دون تشتت جهودها وبعثرة إمكاناا ورمبا تعارض أهدافها يف هذا 
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، يدور مضمونه حول 1990وهو ما نصت عليه اليونسكو يف كتاب قامت بإصداره عام  .1اال
 . سياسات الوطنية للمعلوماتتطوير وتنمية ال

  توفير المعلومات المناسبة.2.1.3

تعد املعلومات من أهم مكونات حياتنا املعاصرة، إذ أا تشكل عنصر التحدي لكل فرد 
يف اتمع لصلتها بكل ااالت والنشاطات البشرية، فهي العامل الرئيسي لصنع القرار املناسب 

عة ما يتوافر للمسؤول من معلومات عند عملية إختاذه له، وقد حيث تتوقف نوعية القرار على طبي
يف " عن املوقف بطريقة أكثر حتديدا حيث يقول - أحد رجال اإلقتصاد– Lam BERTONعرب
جند فيه كل شركة مرغمة على إختاذ قرارات فريدة ومصريية، ولتحقيق أعلى معدالت ... عامل

ارات يدفع لإلهتمام باملعلومات، حيث يصبح توافرها الكفاءة واإلبتكار فإن إختاذ مثل هذه القر
 وهي النسبة األكرب 3% 40هذا ماجعل نسبة . 2"وإختزاا واإلفادة منها نشاطا استثماريا رئيسيا

من أفراد عينة الدراسة امليدانية ترى بأن توفري املعلومات املناسبة هي أهم هدف تسعى لتحقيقه 
ة يف ظل ما يشهده عاملنا اليوم من إنفجار املعلومات وما السياسة الوطنية للمعلومات، خاص

صاحبه من تطور يف جمال تكنولوجيا اإلتصال، األمر الذي زاد من تضخم حجم املعلومات وتعقد 
إحتياجات املستفيدين، حيث تبني النتائج اليت توصل إليها مؤمتر املعلومات العلمية الذي نظمته 

 Royal Society Conference  on Scientific " 1998م اجلمعية امللكية الربيطانية عا

Information "   أن الباحث حىت بعد ان يتخذ لنفسه وضعا مستقال كباحث يف جماله، مازال غري
وحىت تتحقق الفائدة ، 4قادر على السيطرة على اإلنتاج الفكري املنشور يف ختصصه املوضوعي

حىت يكون املستفيد على دراية وعلم بالتطورات احلديثة املرجوة من املعلومات واإلستفادة منها، و
احلاصلة يف جماله، كان ال بد من إجياد نظم معلومات فعالة تعمل على التحكم يف هذا الكم اهلائل 
من املعلومات وتنظيم تدفقها، ومن مثة إيصاهلا إىل طالبيها من باحثني ودارسني وصانعي قرارات 

ب ويف الوقت املناسب وبالطريقة املناسبة، على أن يتم هذا حتت وعلماء وغريهم بالقدر املناس
مظلة السياسة الوطنية للمعلومات اليت تعمل على حتديد أولويات اتمع يف جمال اإلفادة من 
املعلومات وخدماا، إنتاجها ونشرها، كما أا السبيل الوحيد لضمان حصول مجيع العاملني 

                                                 
1 BENDER, David. A Strategy for International Policy. Libri . Munksgoard :Copenhague, 1993, vol.34, 
n° 3. p.p.212-213  
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إلدارية، التربوية، العلمية، الثقافية على ما حيتاجون من معلومات، مبختلف ااالت السياسية، ا
وهي لتحقيق ذلك تسعى إىل توفري وتطوير البىن األساسية للمعلومات لتيسري سبل احلصول على 
املعلومات وتداول املعارف، ومن ثَم العمل على استخدامها واستثمارها يف خمتلف جماالت املعرفة 

 .  إفادة ممكنة منهاالبشرية لتحقيق أقصى
من هنا جند إهتمام الدول باملعلومات ودورها يف إحراز التقدم والتطور، فكانت عملية 

 .توفريها هدفا رئيسا ضمن ختطيطها لسياستها الوطنية للمعلومات

  توفير سبل التعاون . 3.1.3

كانيات تعمل السياسة الوطنية للمعلومات، وذلك يف إطار حتقيق أهدافها على توفري إم
وسبل التعاون بني وحدات ومؤسسات املعلومات يف جمال تبادل املعلومات وتداوهلا داخل الدولة، 

مفتاح أي تقدم يف هذا اإلجتاه، ألنه من الصعب على أية مجاعة أن تطور "حيث يعترب التعاون 
يف ، وهو ما تنص عليه اليونسكو وذلك 1"اإلستجابات الكافية مبعزل عن اجلماعات األخرى

، وذلك يف أكثر من توصية نذكر منها UNISISTسياق مشروع النظام املوحد للمعلومات 
أن تويل إهتماما متزايدا ... على األجهزة الوطنية: " واليت تنص على ما يلي17التوصية رقم 

كما ينبغي العمل بسرعة على وضع خطط ... ملتطلبات الشبكات احلديثة لتدفق املعلومات
، 2" اال، تقوم على التعاون بني املشاركني يف النظام الدويل املوحد للمعلوماتمتناسقة يف هذا

ومنه فالتعاون مع املنظمات الدولية املهتمة خبدمات املعلومات من شأنه املسامهة يف تطوير هذه 
 . اخلدمات

ولقد جلأت يف هذا السياق مؤسسات ووحدات املعلومات وذلك يف اتمعات الواعية إىل 
كيل تكتالت تعاونية لتقاسم املوارد، وذلك يف إطار سياسة وطنية للمعلومات تعمل على تش

التنسيق بني هذه املساعي، حيث أدركت هذه املرافق عجزها على أن تسلك سبيلها منفردة، وأن 
قدرا على تلبية احتياجات املستفيدين من خدماا، وبشكل إقتصادي تتوقف عند حد معني، 

 وتتكفل اجلهود التعاونية %90 و 80 احلد يف املكتبات اليت تدار بطريقة علمية بني يتراوح هذا"
، ومن بني تداعيات هذا التعاون نذكر تضخم اإلنتاج الفكري 3"%20و 10مبا يتراوح بني 
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وتشتت موضوعاته، ضرورة اإلفادة املثلى من أوعية املعلومات بصورة مشتركة، مع ضرورة 
 .للمعلوماتتطوير النظم الوطنية 

ويظهر تقاسم املوارد يف أشكال عديدة منها املشاركة يف دائرة املصادر من خالل التزويد 
يف خدمات  التعاوين، النشر التعاوين، الفهارس املوحدة، البث البيبليوغرايف على اخلط، واإلشتراك

 . 1دينخارجية، هذا ما يضمن تبادل املنفعة ودعم القدرة على تلبية احتياجات املستفي
ومنه فالتعاون يف جمال تبادل خدمات املعلومات بني مرافق املعلومات أمر ال مناص منه، 
ملا حيققه من فائدة تعود هذه املؤسسات وعلى مستفيديها، من خالل تزويدهم بالقنوات الالزمة 

ثالث من للوصول إىل هذه املعلومات على املستوى الوطين والدويل، خاصة بالنسبة لبلدان العامل ال
بينها بالدنا اليت مازالت تدور يف فلك املعوقات اليت حتول دون إنشاء النظام الوطين للمعلومات، 

 .  مع أن السؤال يدور يف العامل اليوم حول كيفية حتقيق مردودية هذه النظم

  الحاجة إلى سياسة وطنية للمعلومات.2.3

 من مسرية البشرية، كما أصبح معيار لقد غدت املعلومات وتقنياا شعار املرحلة احلالية
جناح أي مؤسسة أو دولة مرهون مبقدار ما متتلكه من معلومات، فالذين ميتلكون املعلومات هم 
الذي حيوزون مفاتيح القوة يف العامل ووسائل اإلحاطة به والسيطرة عليه، لقد أصبحت هذه 

وطبيعة هذا النشاط، فعلى األخرية حمور رئيسي يف كل عمل أونشاط بغض النظر عن حمتوى 
فهمها وتنظيمها وكيفية إستخدامها يتوقف النجاح أو الفشل يف الوصول إىل األهداف والغايات 
املرجوة، وإىل جانب كوا أحد مصادر القوة، فهي كذلك أحد مصادر الثروة اإلقتصادية شأا 

 .ه املوارديف ذلك شأن األرض والعمل ورأس املال، بفارق أا أساس إستثمار هذ
وكأي نشاط فإن تنظيم تدفق املعلومات وإنسياا يف اتمع ميثل أهم ضمانات إستثماره،  

غري أن هذا التنظيم حيتاج إىل إختاذ التدابري الالزمة ويف مقدمتها السياسة الوطنية للمعلومات وما 
ووحدات التنسيق بني خمتلف مؤسسات "يتفرع عنها من إستراتيجيات، واليت تعمل على 

املعلومات ومنه تفادي تكرار اجلهود واإلزدواجية يف العمل، خدمة جلميع أفراد اتمع على 
إختالف مستويام ودرجام وأعمارهم، فعدم توفر املعلومات أو نقصها أو صعوبة الوصول 

عمل، مما إليها من شأنه أن يضعف الفاعلية يف إختاذ القرارات الصائبة ومنه إضعاف اإلنتاجية يف ال
 .2"يولد إنعكاسات وسلبيات جد خطرية على اخلطط التنموية يف اتمع

                                                 
1   RENOULT, Daniel. IBID. p.63.  

  سا09:45:  على الساعة24/05/2006: يوم. لمقابلة معلومات مستقاة من مقابلة مع أفراد عينة ا 2
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واجلزائر وهي تقف على بداية عتبات قرن جديد، تدرك كل اإلدراك أن عليها مواجهة 
والتوسع يف النشر اإللكتروين عدد من التحديات واليت من أمهها كثافة اإلنتاج الفكري العاملي، 

 وغياب املواصفات الوطنية اخلاصة ،املعلومات التطورات املتالحقة يف تقنياتوتزايد الطلب عليه، 
تكنولوجية، ومن وال شد وتعزيز وتنمية القدرات واإلمكانات العلمية، وذلك حببتداول املعلومات

 سساتيةالنظم والبىن املؤ  تنمية وتطويرمعتوجيهها حنو األولويات واالحتياجات الوطنية، مثة 
الالزمة لإلبداع  البيئة املناسبة ، عالوة على توفريكنولوجيلبحث العلمي، والتطوير التللتعليم، وا

 اليت التخطيط ووضع السياسات الوطنية واالبتكار والتطوير، وهـو ما لن يتأتى إال من خالل
رؤية بذلك  تجسدفتقوم على أساس التوجهات واألهداف اإلستراتيجية للتنمية الوطنية، 

 تعمل على حتديد األولويات ورسم التوجهات"اضحة وشاملة وبعيدة املدى إستراتيجية و
 .1"حة، وحتقيق االستثمار األمثل للموارد املتالقطاع املعلوماتاملستقبلية 

  مبررات الحاجة إلى سياسة وطنية للمعلومات .1.2.3

حقة يف لقد أدى التطور يف مجيع ميادين املعرفة البشرية، وما صاحبه من تطورات متال 
تقنيات املعلومات إىل زيادة هائلة وكثافة خيالية يف اإلنتاج الفكري العاملي، األمر الذي كان له 
إنعكاساته املباشرة على التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية يف الدولة، مما أدى إىل إنشاء مؤسسات 

ها إىل طالبيها من متخصصة يف مجع املعلومات وتوثيقها وختزينها وإسترجاعها، ومن مثة توصيل
باحثني ودارسني وصانعي قرارات وعلماء وغريهم يف الوقت املناسب وبالكيفية املناسبة، خاصة 
وحنن نشهد ميالد جمتمعات املعلومات اليت تعتمد على املعلومات كمصدر للدخل القومي، فقد 

 .مار فيهاأضحت هذه األخرية سلعة يتم إنشاؤها وجتميعها ومحايتها وإستغالهلا واإلستث
من هنا ظهرت احلاجة إىل وضع برنامج وخطة وطنية لوضع سياسة وطنية للمعلومات 

 . ختدم خمتلف املؤسسات الوطنية وتعمل على التنسيق ما بني أعماهلا
 :2وميكن اإلشارة هنا إىل مربرات وضع مثل هذه السياسات، واملتمثلة يف

ذ قرارات متصلة بالتنمية والتطوير تعكس سياسة املعلومات عادة رغبة الدولة يف إختا •
 .اإلقتصادي واإلجتماعي 

تعكس سياسة املعلومات دور الدولة يف تنظيم أنشطة املعلومات، حبيث تكفل اإلفادة منها  •
يف مجيع القطاعات عن طريق التنسيق والتعاون واملشاركة يف املصادر وتبادل املعلومات 

                                                 
  المرجع نفسه1
 57-56.ص.ص. المرجع نفسه. بدر، أحمد، الغندور،جالل، إسماعيل متولي، ناريمان 2
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عايري وإنشاء مراكز املعلومات وقواعد ونظم حمليا ودوليا، إضافة إىل كفالة تطبيق امل
 . املعلومات وغريها

تعمل سياسة املعلومات على حتديد مسؤولية خمتلف املؤسسات اليت ختدم قطاع املعلومات  •
بإعتباره رأس احلرباء يف التنمية، فهو القطاع القائد لقطاعات الزراعة، الصناعة، 

 . اخلدمات
ع املعلومات يف إرساء قواعد التنمية وتطبيق تكنولوجيا ترسم سياسة املعلومات دور قطا   •

 .املعلومات مبا يف ذلك احلواسيب اآللية واإلتصاالت عن بعد
خلق البيئة الداعمة للتنمية والبحث والتطوير على أساس املعلومات وتكنولوجيا املعلومات  •

 .واإلتصاالت
محالل األمل يف قدرة عدم وجود سياسة وطنية للمعلومات من شأنه أن يؤدي إىل اض •

 .الدولة على التنسيق بينها وبني خمتلف اهليئات واملؤسسات العاملة يف جمال املعلومات
  تشجع سياسة املعلومات على وضع الربامج املعلوماتية الالزمة يف قطاعات التعليم  •

والبحث والتنمية، مبا يكفل اإلستخدام األمثل للمعلومات من أجل زيادة القدرات 
 . تكارية واإلبداعيةاإلب

إضافة إىل كون السياسة الوطنية للمعلومات تعمل على احملافظة على بعض املبادئ األساسية 
 : واملهمة، والواجب توافرها يف مثل هذه السياسات نذكر منها

 .تطوير إستخدام تكنولوجيا املعلومات من أجل حتقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية  •
ل يف جمال تقاسم وتشاطر املعلومات بني األشخاص، مؤسسات التعاون بني الدو •

 . املعلومات، مؤسسات الدولة
تضييق اهلوة أو الفجوة املعلوماتية بني الذين ميلكون والذين ال ميلكون، او كما يسميهم  •

 .البعض أغنياء وفقراء املعلومات وذلك بضمان اإلنسياب والتدفق احلر للمعلومات
 .ورها يف جمال تنمية الربامج الوطنية للمعلومات مع تشجيع التعاونضمان قيام الدولة بد •

 متطلبات وضع السياسة الوطنية للمعلومات.  2.2.3

تعد السياسة الوطنية للمعلومات من الضرورات الواجب توافرها يف الدولة، إذ تتشكل 
 والتقدم العلمي من خالهلا رؤية متكاملة لتعميق الوعي بأمهية املعلومات، ودورها يف البناء

واحلضاري، إضافة إىل إعطاء اهتمام أكرب لتطوير واقع البىن الوطنية للمعلومات، ومنه إرساء 
دعائم النظام الوطين للمعلومات، والذي يسهم يف بناء مرتكزاته خمتلف مؤسسات ووحدات 
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ت والنشاطات املعلومات ضمن إطار اجلهة أو اهليئة احلكومية، والقادرة على إدارة دفة العمليا
 .املتعلقة مبيدان املعلومات

البد أن يكون لكل دولة سياسة وطنية واضحة " أنه * ويرى الدكتور جمبل الزم املالكي 
يف جمال املعلومات، تنسجم مع األهداف العامة خلطة التنمية الشاملة يف الدولة وبكل قطاعاا 

ك البد أن تشتمل هذه السياسة على ، ولتحقيق ذل1... "اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية
 : العناصر التالية

 إجراء املسح الشامل للبنية األساسية للمعلومات يف الدولة، من مؤسسات وأجهزة ومعدات -
 . 2وطاقات بشرية ومقتنيات وموارد مالية مث ما تقدمه من خدمات

ذه السياسات  ضرورة أن تكون هذه السياسات ذات مرونة، متكن من تطويع كل مدخالت ه-
وتوجيهها التوجيه املطلوب سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا، حىت ميكن من التكيف مع املتغريات اليت 
تطرأ على أولويات خطط التنمية من جهة، ومع التطورات يف وسائل وأساليب تداول املعلومات 

عة املعلومات ، فسياسات املعلومات حتتاج إىل مراجعة دقيقة ومستمرة، ألن طبي3من جهة أخرى
والصناعة املتعلقة ا تتطلب قياسا مستمرا للمصداقية، كما أن التطورات التقنية املتالحقة اليوم 
واإلنفجار احلاصل يف جمال املعلومات جيعل من غري املقبول اإلعتقاد بأن سياسة للمعلومات 

نا اليوم نظرا للتغريات  سنوات على سبيل املثال ال تزال صاحلة ومناسبة  متاما لواقع5وضعت قبل 
 .العاملية اليت ال دأ وال تستقر

من األمهية مبكان األخذ بعني اإلعتبار الكادر املعلومايت القادر على تنفيذ سياسة املعلومات،  -
وذلك باإلهتمام بالتكوين والتدريب والعمل على تطوير البىن التحتية املؤسساتية للتنظيم والتكوين 

 .يف قطاع املعلومات
 إسناد السياسة الوطنية للمعلومات إىل أعلى سلطة ممكنة يف اهليكل اإلداري للدولة، دف -

ضمان التنفيذ الكامل والناجح هلا، والعمل على تنسيق وإنسجام نظم املعلومات وخدماا 
ومشاريعها وبراجمها يف الدولة للحد من التكرار واإلزدواجية يف العمل، إضافة إىل تطويرها 

غيلها لتعميم الفائدة وحتقيق أقصى إستفادة ممكنة من املعلومات مع توفري اإلعتمادات املالية وتش
 .الكافية

                                                 

 أستاذ بقسم المكتبات وعلم المعلومات بجامعة صنعاء باليمن* 
على  [.ة وضعها وصياغتها في عصر المعلوماتأهمي: اإلستراتيجية الوطنية للمعلومات.  المركز الوطني للمعلومات1

studies /site contains//ye.gov.nic.www:// http :على العنوان التالي26/12/2006زيارة الموقع يوم ]. الخط المباشر
htm.main/and report 

2 GUINCHAT, Claire, MENOU, Michel.IBID. .p.472.   
 43.ص. المرجع نفسه  . في المعلومات والمكتباتالتقنية الحديثة. محمود الهوش، أبو بكر3



 88 

 تنسيق العالقات التبادلية والتشابكية بني اإلدارات والوزارات والقطاعات من خالل الترتيبات -
  1ا التعاونية، من أجل جتميع املعلومات والبيانات من املصادر املختلفة وتبادهل

 .  إجراءات تشريعية خبصوص اهليكل القانوين للمعلومات-
 العمل على توفري البيئة املالئمة إلدارة مرافق املعلومات بشكل فعال، وتعتمد هذه البيئة يف -

جناحها على مدى توفر التشريعات املناسبة، التمويل الكايف، إستقطاب اخلربات املؤهلة، استخدام 
 .2 تساعد على حصر وتنظيم واسترجاع املعلوماتالتقنيات احلديثة اليت

 مسؤولية وضع السياسة الوطنية للمعلومات .  3.2.3

ينبغي أن تستند السياسة "ينبغي أن يكون دور الدولة واضحا وحمددا منذ البداية، حيث 
حتديد الوطنية للمعلومات إىل تشريع قانوين يكفل هلا النهوض باملهام الرئيسية، هذا باإلضافة إىل 

مسؤوليات إدارة وتطوير سياسة املعلومات ونظمها، فضال عن التخطيط الوطين للمعلومات 
، والتمويل غري املباشر عن طريق اإلعانات واملنح، والتوجيه 3"والتخصيص املباشر للموارد املالية

 ....املنهجي املدروس
ط اجلديرة باإلهتمام، ويعترب دور األجهزة احلكومية يف جمال خدمات املعلومات من النقا

اليت وردت يف دراسة اجلدوى اخلاصة بنظام ) 15(وميكن اإلسترشاد هنا بالتوصية اخلامسة عشر 
ينبغي أن "، اليت تنص على أنه 1971عام ) UNISIST(األمم املتحدة للمعلومات العلمية والتقنية 

يتصدى ملسؤولية قيادة يكون هناك على املستوى الوطين جهاز حكومي أو جهاز ترعاه احلكومة 
وأيا كان . 4..".حركة تنمية موارد املعلومات وخدماا وتشجيع هذه احلركة ورعاية تنفيذها

 : إسم هذا اجلهاز أو هذه السلطة فإا ميكن أن تضطلع مبهام
 . إعطاء األولوية يف احلاجة إىل املعلومات وخدماا يف خطط برامج التنمية الوطنية-
 بوضع اخلطط القصرية والطويلة املدى لتطوير مرافق املعلومات، مبا  التخطيط وذلك-

 .يتفق وإحتياجات التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية يف الدولة
 التنسيق بني أنشطة مرافق ومراكز املعلومات لتجنب التكرار واإلزدواجية يف العمل، -

 .جمال التعاون الدويلويف جمال تدريب وتأهيل العاملني يف جمال املعلومات وكذا يف 

                                                 
 62.ص. المرجع نفسه. نظم وشبكات المعلومات. محمود الهوش، أبو بكر 1
 على 26/09/2005: يوم زيارة الموقع ].على الخط المباشر. [السياسة الوطنية للمعلومات. بن عقيل السعدون، احمد 2

html.index/sa.gov.informatics.www:// http.:العنوان التالي
 سا09:45: على الساعة. 24/05/2006يوم . معلومات مستقاة منن مقابلة مع أفراد عينة المقابلة 3
 39.ص.المرجع نفسه . آثرتون، بولين 4
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 تقدمي املشورة يف جمال تنظيم مرافق املعلومات، وكذا يف التشريعات والقوانني اخلاصة -
 . ا إضافة إىل أساليب وإجراءات العمل والتوحيد القياسي واملعايري

 العمل على تكامل عناصر منظومة السياسة الوطنية للمعلومات من خالل حتديد -
 1املسؤوليات

وصي نظام األمم املتحدة للمعلومات العلمية والتقنية بإعتباره أحد عناصر برامج كما ي
اليونسكو بإنشاء وحدات وطنية مركزية، تضطلع مبهام التخطيط ورسم السياسات مبا يف ذلك 

ومن هنا يقع على السلطات الثقافية . تشجيع أنشطة املعلومات ودعمها ماليا والتنسيق فيما بينها
 وزارة الثقافة واإلعالم، لعليا يف الدولة املسؤولية األوىل يف هذا اإلجتاه وخباصة منهاوالسياسية ا

 وزارة البحث العلمي، وذلك لرسم معامل السياسة الوطنية للمعلومات ومنه السياسة العامة لقطاع
املعلومات، مع ضمان التخطيط والتمويل، تعيني الكوادر املتخصصة لإلشراف على أعمال 

، وذلك يف إطار سياسة وطنية مبنية على ختطيط ودراسة وافية وشاملة 2ت القطاعونشاطا
 .لظروف قطاع املعلومات يف بالدنا

 بناء السياسة الوطنية للمعلومات . 3.3

إن وضع السياسة الوطنية للمعلومات مسؤولية وطنية صرفة، لذا جيب أن يتوىل إعدادها 
ناك انسجام تام بني التشريعات القائمة والسياسة خرباء من البلد الواحد، وجيب أن يكون ه

املقترحة، وأن تصاغ السياسة بعبارات عامة تتقبلها األطراف املعنية وتقلص احلاجة إىل كثرة 
 .مراجعتها كلما تغريت الظروف، وأن تكون واضحة املعامل واألهداف واملبادئ

لسياسة الوطنية كما جيب أن تتوىل كل دولة العمل على تكييف بناء وصياغة ا
للمعلومات، حىت تنسجم مع أهداف التنمية الوطنية وأولوياا، ومع اهليكل احلكومي والتشريعات 
القائمة اليت ترتبط باملكونات املختلفة لنظم وخدمات املكتبات ومراكز املعلومات جبميع أشكاهلا، 

ؤسسات احلكومية، ومن مثة كما يقع على عاتقها تنفيذ هذه السياسة واليت تتطلب تنسيقا بني امل
 .إقرار خطة للتنفيذ وذلك أسوة بامليادين األخرى

 أهمية بناء السياسة الوطنية للمعلومات. 1.3.3

                                                 
 117.ص.  المرجع نفسه. مدخل لدراسة المكتبات وعلم المعلومات.قاسم، حشمت 1
 . المرجع نفسه. والتقنية ودورها في دعم البحث العلمي بالجزائرالسياسة الوطنية للمعلومات العلمية . قموح، نجية 2

 255.ص
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إن وضع وبناء السياسة الوطنية للمعلومات والعمل ا ميدانيا، يوصل الدولة أو اتمع إىل 
كما أن إختاذ القرارات ... أمنا إجتماعيااألمن جبميع أنواعه سواء كان أمنا إقتصاديا أو ثقافيا أو 

بأنواعها والبحث العلمي والتنمية الوطنية يف مجيع امليادين يعتمد وبشكل رئيسي وأساسي على 
املعلومات، فلن يكون ألي شعب أو أمة من األمم أي دور حىت ولو كان هامشيا إال باحلصول 

 .على املعلومات وتصنيعها والتحكم ا
 :1ضع السياسة الوطنية للمعلومات يف كوا تعمل علىوتكمن أمهية و

توضح ماهية وظيفة املعلومات، حتديد خدماا ودورها، إضافة إىل توفري القوى البشرية  •
الالزمة هلا وااالت اليت تكون فيها هذه اخلدمات أو تلك، وكيفية تفاعلها مع بعضها 

 .ومع اخلدمات األخرى
ات جزءا من قطاعات اتمع األخرى، كما أا تسهم تساعد على جعل قطاع املعلوم •

 .بإدراجه ضمن اخلطط الوطنية للتنمية الشاملة
حتديد أدوار ومواقع املسؤولني عن خدمات املعلومات ونظمها، وتوفر هلم قاعدة أساسية  •

 .للمبادرات اليت ميكن أن يقوموا ا دون الرجوع إىل اإلدارات العليا
دت السياسة الوطنية للمعلومات من أجل إعطاء دفعة قوية للنظام إضافة إىل ذلك فقد وج

 :2الوطين للمعلومات، وتتجلى هذه األمهية يف
 . حتديد إحتياجات املعلومات ملختلف الشرائح السوسيومهنية •
 .حتديد األولويات يف إطار هذه اإلحتياجات •
ليت جيب أن حتديد ما جيب أن يكون عليه النظام الوطين للمعلومات واخلدمات ا •

 .يقدمها، وكيفية تقدميها مع حتديد التطور املتوقع له
التقييم الدائم لقدرات وطاقات البىن الوطنية للمعلومات من وسائل بشرية،  •

 . جتهيزات، وسائل مالية، لتلبية هذه اإلحتياجات

 اإلجراءات األولية لصياغة السياسة الوطنية للمعلومات  .  2.3.3

استراتيجية التوثيق "لعربية للتربية والثقافة والعلوم، عقدت ندوة بدعوة من املنظمة ا
وقد هدفت الندوة "  بتونس1993 ديسمرب 10 إىل 7واملعلومات يف الوطن العريب خالل الفترة من 

                                                 
 المرجع نفسه. المركز الوطني للمعلومات 1

2 GUINCHAT, Claire, MENOU, Michel. IBID.p.472 
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إىل بناء إستراتيجية عربية للتوثيق واملعلومات، إميانا من املنظمة بالدور اهلام الذي يلعبه قطاع 
 . سبة للدول العربية يف تطوير مرافق املعلومات وخدماااملعلومات بالن

توصية م املنظمة وكافة قطاعات ) 26(وقد صدر عن هذه الندوة ستة وعشرون  
توصيات ختتص بصورة مباشرة باإلستراتيجية ) 08(املعلومات يف الوطن العريب، تضمنت مثاين 

ية على تبين وبناء سياسات وطنية العربية لنظم املعلومات، واتفقت على حث الدول العرب
للمعلومات، مسترشدة بدليل إرشاد وإعداد السياسات الوطنية لنظم املعلومات وخدماا بالوطن 
العريب الصادر عن مركز التوثيق واملعلومات باألمانة العامة جلامعة الدول العربية، وذلك يف إطار 

 .1السعي حنو نظام عريب متكامل للمعلومات
 إعداد وبناء السياسة الوطنية للمعلومات هي عملية معقدة، بل إا يف غاية إن عملية

التعقيد ألا متداخلة مع السياسات األخرى يف جماالت التعليم والبحث العلمي والتطوير واإلبداع 
وميكننا أن حندد اإلجراءات الضرورية إلعداد وبناء السياسة الوطنية . واإلبتكار إىل غري ذلك

  : 2ات واليت تغطي جمالني مهاللمعلوم
القيام مبسح الوضع القائم ملرافق املعلومات وخدماا، وهذا يشمل على سبيل املثال ال  -

احلصر األجهزة واملؤسسات العامة يف الدولة، الطاقات البشرية، املباين، املقتنيات مث ما تقدمه من 
لني آثرتون إىل أمهية إجراء مسح شامل وقد نبهت بو. خدمات إضافة إىل التشريعات املتعلقة ا

للبىن الوطنية للمعلومات، وكذلك لكل النظم الوطنية القائمة، حيث تشكل هذه اخلدمات 
 .3"املتوافرة فعال األساس الذي يعتمد عليه عند وضع أي خطط مستقبلية للمعلومات

مجة هذه املتطلبات  أما اال الثاين فيتمثل يف حتديد املتطلبات، ويتوجب هنا ضرورة تر-
إىل أولويات يف خطط التنمية وارتباطها الوثيق بإحتياجات املستفيدين، األمر الذي يستلزم 
التشجيع على إشراكهم يف عملية إعداد مثل هذه السياسات، كما أنه جيب النظر إىل حتديد 

عديلها، ومن مثة املتطلبات على أا تقييم لألوضاع القائمة وخطوة ضرورية لتوسيع اخلدمات أو ت
وضع السياسة الوطنية الالزمة، وقد يشمل هذا التحديد على سبل املثال إنتاج املعلومات، 

 ... جتميعها، بثها وتوزيعها، توفري املوارد، توفري القطاع القانوين
وجتدر اإلشارة هنا أن مسح الوضع القائم وحتديد املتطلبات مها عمليتان متداخلتان ال 

كما يقوم ذه الدراسة املسبقة جهات خمتصة قادرة، إال أنه يفضل اإلستعانة . ميكن فصلهما
 .باملؤسسات العربية والدولية اليت تقدم املساعدات الفنية

                                                 
  223.ص. المرجع نفسه. بدر، أحمد، الغندور، جالل، إسماعيل متولي، ناريمان 1
 فسهالمرجع ن. بن عقيل السعدون، أحمد 2
 المرجع نفسه. حسين ابراهيم، خالد 3
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 وقبل ذلك هناك أولويات أولية رئيسية ال بد من أخذها بعني اإلعتبار واملتمثلة يف بناء 
خرية وأمهيتها هو األساس الذي ترتكز عليه اتمع الواعي للمعلومات، حيث أن الوعي ذه األ

مسألة اإلستفادة من املعلومات وتطويرها وتنميتها، ومن هنا جيب التركيز على هذه النقطة 
وخباصة عند املسؤولني وأصحاب القرار يف الدولة ملا هلم من سلطة يف وضع هكذا سياسة، ومن 

 .  السياسة الوطنية للمعلوماتمثة وضع األسس النظرية اليت تقوم عليها عملية تنفيذ

  معوقات بناء السياسة الوطنية للمعلومات.  3.3.3

 :ما يلي اليت حتول دون بناء السياسة الوطنية للمعلومات كميكن تلخيص أبرز العوائق
 .1وضع املخططات التنمويةوتقنياا من ضمن أولويات  تملعلوما اعدم اعتبار -
 .ذه السياساتالتمويلي لتنفيذ ه ضعف اجلانب -
 .بأمهية املعلومات كمورد اقتصاديضعف الوعي  -
 .2املعلومات مؤسسات ووحداتالربامج التعاونية بني كذا  و،ضعف أو انعدام التنسيق -
 .باملعلومات وتقنياا التداخل الواضح يف املسؤوليات بني العديد من اجلهات ذات العالقة  -
. ، مع نقص إن مل نقل انعدام الربامج التدريبية املخصصة هلاعدم توفري القوى البشرية املؤهلة - 
  العمل وبشكل فعال على إجيادن دو، املستوردةكنولوجيا كلي على التهاالعتماد وبشكل شب -
 .احتياجات وخصوصيات واقعنا احملليو معلوماتية تتطابق كنولوجيات

 التخطيط الوطـني للمعلومات. 4

 ما حيدد مالحمها، ولكل جمتمع مساته وطبيعته اليت متيزه عن لكل عصر ما مييزه، ولكل أمة
غريه من اتمعات، فإذا كانت الزراعة وحياة القنص والصيد أهم ما مييز اتمعات الزراعية، وإذا 
كانت الصناعة أهم ما مييز الثورة الصناعية، فإن االهتمام باملعلومات ومصادرها أهم ما مييز هذا 

 االهتمام باملعلومات من حيث إنتاجها وتداوهلا أحد أهم مؤشرات درجات العصر، فقد أصبح
ومن مثة أصبح لزاما على أي أمة تريد أن تلحق بركب التقدم وتبين . التقدم لدى الدول واألمم

حاضرها، وختطط ملستقبلها، أن تعتين باملعلومات أيا كان مصدرها وطنيا، إقليميا أو دوليا، 
ة، فال معرفة بدون معلومات، وال معلومات بدون إفادة منها، وال إفادة منها فالتقدم يعين املعرف

 . بدون ختطيط جيد يكفل ضمان تدفق وانسياا يف الدولة واإلفادة منها لصاحل كل افراد اتمع

                                                 
  سا 09:45على الساعة . 24/05/2006: معلومات مستقاة من مقابلة مع محافظي المكتبات يوم 1
  سا80:30على الساعة . 23/05/2006: يوم . معلومات مستقاة من مقابلة مع مكتبيين عينة المقابلة 2
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  بين التخطيط والتنظيم.1.4

الل معارف من املعترف واملسلم به أن اإلدارة هي العملية الواعية اليت متكن من استغ 
البشر وخربام وطاقام لتحقيق أهداف معينة، وذلك باستخدام املوارد البشرية واملادية املتاحة 
أفضل استخدام ممكن يف ظل الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية السائدة يف 

ختطيط، فعندما ، كما أنه من غري املمكن أن تكون هناك إدارة علمية صحيحة بدون 1"جمتمع ما
حددت عناصر اإلدارة ووظائفها واملتمثلة يف التخطيط والتنظيم واإلشراف والرقابة، كان أوهلا 
التخطيط نظرا ألمهيته يف العملية اإلدارية، حيث يتم من خالله حتديد األهداف املراد حتقيقها مع 

مث يف املرحلة . ارد املتاحةرسم الطرق الكفيلة لتحقيقها، وذلك بتوفري نص االستخدام األمثل للمو
تتبع يف تفتيت اخلطوط العريضة ألوجه النشاط أو "الثانية بعد التخطيط، جند التنظيم كطريقة 

نفهم من هذا أنه ال بد من وجود . 2"الواجبات إىل مسؤوليات حمددة مع ضمان التنسيق يف العمل
حيث يعمل التنظيم على حتويل أهداف وأنشطة جيب أن تؤدى حىت ميكن القيام بعملية التنظيم، 

حتديد األهداف اليت تسعى اإلدارة إليها، "أما التخطيط كعملية يعين . الواجبات إىل مسؤوليات
ورسم الطرق الكفيلة بتوفري فرص االستخدام األمثل للموارد املتاحة مع األخذ بعني االعتبار 

طيط هو ذلك اإلجراء الذي يتخذ ، ومنه فالتخ3"القيود والضغوط النابعة من طبيعة حميط العمل
لتلبية حاجات املستقبل بأكثر الوسائل فعالية، وذلك على أساس اخلربة أو على أساس حتليل 

 .املعلومات اخلاصة بالتقديرات والتنبؤات للمستقبل
من هنا يتبني لنا التكامل بني التخطيط والتنظيم، حيث يعمل التخطيط على حتديد أهداف 

 لتحقيقها، بينما يقوم التنظيم على حتويل هذه األهداف إىل نشاطات وواجبات املؤسسة اليت تسري
 .ومسؤوليات مع العمل على التنسيق بينها

  مفهوم التخطيط الوطني للمعلومات. 1.1.4

العملية اليت تقوم الدول مبقتضاها باختاذ التدابري "يشري التخطيط الوطين كمفهوم إىل  
مع العمل على استثمارها  ،4"ة بتنظيم تدفق املعلومات يف اتمعالالزمة واإلجراءات الكفيل

لتحقيق أقصى إفادة ممكنة من هذا املورد لصاحل كل أفراد اتمع، ومنه يتضح لنا أنه بدون 

                                                 
 .المرجع نفسه.  حسين ابراهيم، خالد1
دراسة في المفهوم وامكانات التطبيق في مصر على ضوء تجارب : التخطيط الوطني للمعلومات. براهيم، خالد حسين ا2

 155. ص. 4.، ع1998. مجلة المكتبات والمعلومات العربية. بعض الدول األخرى
  المرجع السابق3
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التخطيط الوطين للمعلومات، تصبح نظم املعلومات مفتقرة إىل التنظيم غري مهيأة لتلبية متطلبات 
يد واضح لوظائفها تصبح بال هدف، عاجزة عن احلصول على ما يلزمها وبدون حتد. املستفيدين

من تشريعات تكفل هلا القيام بوظائفها، وغريها من املوارد املادية والبشرية، فلكي يؤدي أي نظام 
للمعلومات وظائفه على احسن وجه، ولكي تسلك أنشطة تداول املعلومات يف أي جمتمع املسار 

 ختطيط وطين للمعلومات، مع ضمان وجود هيكل أو كيان منسق على املطلوب، ال بد من وجود
 .مستوى الدولة، والذي تسند له مهام ضمان سالمة تنفيذ هذا التخطيط

تنظيمها، إدارا وخدماا تعريفني : وقد أوردت بولني أثرتون يف كتاا مراكز املعلومات
 عليها توجيه املوارد بطريقة منهجية، يف هو العملية الديناميكية اليت ينطوي: "للتخطيط كما يلي

التنظيم املنهجي للجهد الالزم "، وكذلك هو 1"ظل أفضل إدراك ممكن لظروف املستقبل
الستغالل هذه املوارد، وقياس نتائج القرارات التخطيطية على ضوء األهداف والتوقعات عن 

 . Feedback"2 طريق التلقيم املرتد
كن القول أن التخطيط هو تلك العملية اليت تتطلب التقييم وعلى ضوء هذين التعريفني، مي

املستمر لنتائج القرارات على ضوء األهداف والتوقعات، فحيثما يكون هناك اختالف، يتوجب 
على املخططني البحث عن أسباب حدوثه، حىت وإن وجدنا أنفسنا يف موضع حيتم علينا إعادة 

د، أو وضع خطة جديدة متاما، وال بد هنا أن يكون بناء النظام الالزم لتنفيذ اخلطة من جدي
  .املسؤولني وواضعي القرارات على علم ودراية بكل املستجدات يف ميدان املعلومات التخطيطية

 دعامات التخطيط الوطني للمعلومات. 2.1.4

يرتكز التخطيط الوطين لتوفري مقومات اإلفادة من املعلومات على دعامتني أساسيتني 
 :ومها

التعرف على األوضاع الراهنة للمعلومات بالدولة، أين يتم دراسة وضعية نظم  -
 .املعلومات وخدماا، أنواع املعلومات املطلوبة، أمناط املستفيدين احلاليني واحملتملني

، والذي يتطلب جهدا مجاعيا لفريق عمل متخصص 3 التخطيط املستقبلي للمعلومات-
أجل حتقيق اهلدف األساسي لعملية التخطيط الوطين ذو خربة واسعة وتدريب عايل، من 

للمعلومات الذي ينطوي على حتقيق اإلستغالل األمثل والفعال للمعلومات، مع حتقيق أقصى إفادة 
  .ممكنة منها لصاحل كل أفراد اتمع
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 أهمية التخطيط الوطني للمعلومات . 3.1.4

علومات ذاا، ذلك املورد االسترياتيجي تنبع أمهية التخطيط الوطين للمعلومات من أمهية امل
فالتخطيط العلمي الصحيح هو الذي ميكن من تنظيم وضبط تدفق املعلومات يف . اهلام يف اتمع

اتمع مبا يكفل اإلفادة الكاملة منها، وما يضمن حتقيق االستثمار األمثل هلذه الثروة لصاحل كل 
نة الدراسة امليدانية جول أمهية التخطيط الوطين  ويف سؤال طرح على أفراد عي.أفراد اتمع

للمعلومات، جاءت نتائج الدراسة امليدانية مؤكدة هلذه األمهية، حيث أمجع األساتذة الباحثني على 
هذا مايؤكد وعي األستاذ الباحث بأمهية التخطيط الوطين للمعلومات يف ، 1%100ذلك بنسبة 

 :لتاليةالدولة، حسب ماتوضحه الدائرة النسبية ا

الشكل رقم (10): ضرورة التخطيط الوطني 
للمعلومات

100%

0%

نعم  ال 

الشكل رقم (10): ضرورة التخطيط الوطني 
للمعلومات

100%

0%

نعم  ال 

 

 :2وميكن حتديد احلاجة إىل التخطيط الوطين للمعلومات يف النقاط التالية
 كفالة حتقيق أقصى إفادة ممكنة من املعلومات، وذلك من خالل اإلستخدام األمثل -1

حيث يرى أن املعلومات  ، 3%33 هلا، وهو ماعرب عنه األستاذ الباحث وذلك بنسبة قدرت ب
 موارد الدولة ذات التاثري يف خمتلف العمليات التنموية، ولكن أيضا ليست فقط موردا مهما من

تتوقف اإلفادة من أي قطاع من قطاعات الدولة على مدى االهتمام بنظم وخدمات املعلومات 
 .ذا القطاع، ومن مث فهي حباجة للتخطيط لتحقيق اإلفادة من كل موارد الدولة

 إىل ازدواجية يف العمل وترك ثغرات  يؤدي غياب التنسيق على املستوى الوطين-2
ملموسة يف توفري املعلومات يف امليادين ذات األمهية االقتصادية واالجتماعية الوطنية، هذا ماتؤكده 
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مما يشكل عائقا كبريا أمام مؤسسات املعلومات، ، 1%20 عينة الدراسة امليدانية بنسبة تقدر ب
ألخرية اليت أصبحت سلعة تباع وتشترى ختضع نظرا إلرتفاع تكاليف مسار املعلومات، هذه ا

 .لقوانني سوق املعلومات، األمر الذي  يؤدي إىل إهدار كثري من املوارد
 التطورات التكنولوجية اهلائلة واملتالحقة يف جمال املعلومات اليت تفرض نفسها يوما -3

جياد أسلوب للتعامل بعد يوم، واليت سوف تفرض على اتمع أن يتكيف معها وأن يفيد منها، وإ
كما يبينه  2%33 معها واستثمارها، وقد عرب األستاذ الباحث على هذه األمهية بنسبة قدرت ب

الشكل التايل، ملا هلا من دور بارز وفعال يف حتقيق االستثمار املرغوب للمعلومات، والذي لن 
 هذه يتحقق بدون ختطيط حيدد أولويات هذا اإلستخدام، ويضع األسس للتفاعل مع

 .التكنولوجيا وسبل اإلفادة منها

يؤدي غياب التخطيط يف جمال املعلومات إىل ظهور نظم معلومات، ميكن أن نطلق  -4
عليها عشوائية ال تستند إىل أسس أو حتتكم إىل معايري، وال تضيف شيئا ورمبا تكون عبئا ثقيال، 

يؤدي إىل ازدواجية اجلهود يف عالوة على أن أي حماولة للتطوير سوف تكون غري متوازنة، مما 
 .حالة غياب آلية فعالة للتنسيق
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يساهم التخطيط يف توفري سبل اإلفادة من نظم وخدمات املعلومات اإلقليمية  -5
   .والدولية، وكذلك اإلفادة من برامج املعلومات اليت تعدها املنظمات املتخصصة

  أهداف التخطيط الوطني للمعلومات .2.4
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ين العديد من األهداف والغايات اليت يسعى لتحقيقها، وميكن إجياز هذه للتخطيط الوط
 :األهداف يف النقاط التالية، واملوضحة يف الشكل التايل

الشكل رقم (12): أهداف التخطيط الوطني للمعلومات
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  تطوير وتنظيم خدمات المعلومات.1.2.4

تعد املعلومات مبثابة املورد الذي ال ينضب، وتعترب خدمات املعلومات أهم ضمانات  
من هنا جاء . بقدر فعالية اإلفادة من هذه املعلومات يكون صواب القراراتإستثمار هذا املورد، ف

إهتمام الدول واحلكومات بالتخطيط هلا والتنسيق بني خمتلف خدماا وتطويرها، وذلك بتنمية 
إستخدامها يف صناعة القرار وحل "الوعي لدى املسؤولني عن إختاذ القرارات بأمهيتها وضرورة 

، مع التأكيد على أا مورد وطين ميكن اإلفادة منه 1"املستويات اإلداريةاملشكالت على مجيع 
وهوماعربت عنه عينة الدراسة امليدانية وذلك . لصاحل كل أفراد اتمع على إختالف إهتمامام

، نظرا ملا يعانيه األستاذ الباحث يف عملية حصوله على 2%80باإلمجاع بنسبة قدرت ب 
ؤكد على ضرورة تطوير هذه اخلدمات، حبيث تكون متآلفة مع احتياجاته املعلومات، ومنه فهو ي

 .وتليب متطلباته
إختاذ التدابري الالزمة لضمان وصول املعلومات "يقصد بتنظيم وتطوير خدمات املعلومات،  

، وقد تطورت هذه 3"إىل من حيتاج إليها يف الوقت املناسب، بالقدر املناسب وبالشكل املناسب
بعا لتطور مقومات إنتاج املعلومات وتغري أمناط احلاجة إليها، تطور تكنولوجيا املعلومات التدابري ت
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من الوسائل والتجهيزات واليت ميكن إستخدامها يف تنظيم، حتليل وإختزان، بث وإسترجاع 
املعلومات، وكان على رأس هذه التكنولوجيا ظهور احلاسوب وما يقدمه من تسهيالت يف اال 

تطور وحدات املعلومات واملؤسسات القائمة على جتميع مصادر املعلومات، تنظيمها فضال عن 
وتيسري سبل اإلفادة منها، وقد مشل هذا التطور أمناطها التنظيمية ونوعيات العاملني فيها والوظائف 

كما أن اإلستخدام األمثل للتطبيقات التكنولوجية يف جمال . املسندة هلا واخلدمات اليت تقدمها
ملعلومات من حواسيب وتكنولوجيا اإلتصال، وتكنولوجيا األقراص يعمل على زيادة فعالية ا

هذا ما من شأنه اإلرتقاء خبدمات املعلومات املقدمة من طرف هذه . معاجلة وإدارة املعلومات
 .املؤسسات والوحدات

  تطوير المنظومة الوطنية لمرافق المعلومات.2.2.4 

ومة الوطنية ملرافق املعلومات جانبا حمددا من جوانب التخطيط يعترب ختطيط خدمات املنظ 
التربوي والتقين، وذلك يف إطار التخطيط اإلجتماعي واإلقتصادي للدولة، ألن هذا اإلطار وحده 

 . هو الذي يكفل لتخطيط هذه املنظومة أسس الدعم والتطور الذي حيتاج إليه حىت يكون فعاال

ق املعلومات الوطنية واملتمثلة يف املكتبات على إختالف وعند دراسة ختطيط بنيات مراف
أنواعها، مراكز املعلومات ودور األرشيف، ينبغي حتديد العناصر الرئيسية هلذه البنيات، 
واملؤشرات اليت تؤثر  يف ختطيطها كالتشريعات، القوى العاملة يف اال، كما ينبغي حتديد أهداف 

 بعني اإلعتبار اإلمكانيات املتاحة والقيود املؤثرة، حيث تتصف هذه املرافق واملؤسسات مع األخذ
عملية التخطيط بأا تتم على مراحل متتالية منها، حتديد األهداف، تشخيص األوضاع احلالية 
وتقدير إحتياجات املستقبل مع حتديد املتطلبات واألعمال الضرورية، برجمة اخلطة مث وضعها 

، سواء كان 1ل اإلجناز بعد تقدير النفقات وحتديد مصادر التمويلموضع التنفيذ مع متابعة مراح
 . هذا التمويل وطنيا صرفا أو مزجيا من مصادر متعددة

ويشري األستاذ الباحث إىل أن تطوير مرافق املعلومات يعد من بني األهداف اليت يسعى  
ال تكنولوجيا وذلك بإدخ، 2%13التخطيط الوطين لتحقيقها، وقد عرب عنها بنسبة قدرت ب 

املعلومات يف هذه الوحدات وفق املعايري العاملية املوحدة، من أجل مواكبة التطور السريع 
الذي يشهده العامل يف اال، توفري املؤهلني يف جمال خدمات املكتبات واملعلومات، مع 

يف تنظيم برامج تعاونية من أجل تطوير هذه املرافق وذلك حبثها على املشاركة الفعالة 
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شبكات املعلومات اإلقليمية والدولية، واضعة يف اإلعتبار الصورة اليت ميكن أن تتخذها هذه 
صياغة "املرافق يف املستقبل، للوصول إىل تقدمي خدمة ناجعة وفعالة للمستفيد، مع العمل على
نسيق املعايري الالزمة اليت تربط هذه املؤسسات واملرافق يف ما بينها يف شبكة موحدة تكفل الت

، وذلك عن طريق التواصل من خالل 1"يف القرارات، وتوحيد الرؤية يف مواجهة التحديات
 .الندوات وامللتقيات

 تنمية الموارد البشرية.   3.3.4 

متثل املوارد البشرية الدعامة األساسية لإلقتصاد الوطين، ملا متتاز به من إمكانات النمو  
كثر اإلستثمارات عائدا هو ما يوجه لتنمية الثروة البشرية واحلركة والقدرة على التغيري، ويعد أ

ويعمل على رفع كفاءا، ومن هنا برزت تنمية املوارد البشرية باعتبارها احدى الركائز الرئيسية 
 . خلطط التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية على مستوى الدولة

لومات والتعامل معها، كما برزت أمهية إعداد العنصر البشري القادر على تداول املع
مع تعقب "ملواكبة التطورات التكنولوجية احلديثة، لتحقق أقصى إفادة ممكنة من املعلومات، 

، من أجل ذلك 2"تدفقها والتعرف على مصادرها مبا يتناسب مع دور املعلومات يف خطط التنمية
والتنمية، وهو ماتراه ال بد أن حيتل تطوير العنصر البشري قائمة األولويات يف خطط املعلومات 

إطارا " من عينة الدراسة امليدانية، لكون هذا األخري أي التخطيط يعمل على توفري 3%7نسبة 
أساسيا لألهداف والسياسات اليت سيسترشد ويستدل ا مجيع مستويات العناصر البشرية العاملة 

ط الوطين للمعلومات ، كما يتكفل التخطي4"يف مؤسسات ووحدات املعلومات يف إختاذ القرارات
ببيان تلك اخلدمات واملوارد اليت ميكن أن تشكل الركيزة األساسية خلدمات املعلومات، ومنه 

 . العمل على توجيه إختاذ القرارات السليمة والصائبة على أي مستوى من املستويات
 مع كما يهدف التخطيط الوطين للمعلومات إىل تنظيم القوى العاملة يف جمال املعلومات،

حتديد املسميات الوظيفية وأوصافها، وكذا مستوى املهارة املطلوبة فيها مع متطلبات كل وظيفة 
فيها، وذلك من خالل إعداد الربامج التعليمية والتربوية يف خمتلف قطاعات املعلومات، تنظيم 
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ة، الرفع ورش العمل، إقامة القدرات واحملاضرات أو من خالل إعداد برامج تنمية املصادر البشري
من قدرات الطاقة البشرية وتطوير نظم املعلومات الوطنية للدخول خبطى ثابتة يف جمتمعات 

 .املعلومات واإلسهام يف بنائها وتنظيمها

  مستويات التخطيط الوطني للمعلومات .3.4

 صياغة السياسة الوطنية للمعلومات. 1.3.4

رشد ا يف عملية حتقيق أهداف وضع مبادئ واسترياتيجيات يست"تعرف السياسة بأا  
،  وقد تكون هذه السياسة على مستوى املؤسسة أو املنظمة، ويطلق على هذا النوع من 1"حمددة

كما ميكن أن تكون على املستوى الوطين أو  ،Micro-policies السياسات املصغرةالسياسات 
  .Macro- policies بالسياسات الكبريةاإلقليمي أو الدويل، وهنا تسمى 

وعلى ذلك ميكن القول بأن السياسة الوطنية للمعلومات، هي جمموعة املبادئ اليت تشكل  
، ومنه ال بد على الدولة أن 2موقف الدولة جتاه املعلومات كعامل مؤثر يف مجيع جماالت التنمية

 د،املعامل واألبعا تقوم بإعداد وصياغة سياستها جتاه املعلومات، على أن تكون صياغتها واضحة
وأن تتحدد فيها أهداف هذه السياسة ومبادئها األساسية، مع األخذ بعني االعتبار اإلجراءات 
الضرورية اليت ينبغي اختاذها قبل صياغة السياسة الوطنية للمعلومات، وذلك بتهيئة اتمع لتقبل 

 هذه الثروة هذه السياسة من خالل حتديد املتطلبات األساسية من املعلومات، تنمية الوعي بأمهية
مع ضمان توفري متويل كاف ومستمر يساند ويغطي إجراءات وتكاليف تنفيذ هذه السياسة، 

 .وذلك يف ظل غطاء قانوين وتشريع مناسب يؤكد وجوب صياغة وتنفيذ هذه السياسة

 وضع استراتيجية وطنية للمعلومات.  2.3.4

يضمن اإلفادة من الطاقات اختيار األسلوب الذي "تعين االستراتيجية مبفهومها الواسع 
واملوارد املتاحة لتحقيق األهداف املرغوبة، آخذا بعني االعتبار أنواع املعوقات والظروف السائدة 

 .3"يف اتمع
من هنا يتضح أن االستراتيجية تدرس كيف ميكن أن تترجم سياسة الدولة حنو موضوع 

القتصادية واالجتماعية والثقافية من معني إىل واقع، وذلك على ضوء خمتلف الظروف السياسية وا

                                                 
دراسة في المفهوم وامكانات التطبيق في مصر على ضوء تجارب : التخطيط الوطني للمعلومات.  حسين ابراهيم، خالد1

 157. ص. المرجع نفسه. بعض الدول األخرى
2  BENDER, David. IBID.p. 223 

  المرجع السابق 3



 101 

وعلى ضوء ذلك فإن . منطلق التشريعات القائمة للموارد املالية واملادية، وكذا االمكانيات املتاحة
االستراتيجية الوطنية للمعلومات تعين استرياتيجية الدولة جتاه املعلومات، أي دراسة كيف ميكن 

قع من خالل حتديد األهداف واألولويات، وإقرار خطة حتويل سياسة الدولة جتاه املعلومات إىل وا
 .1طويلة وقصرية املدى، مع حتديد برامج العمل على ضوء ظروف وامكانيات الدولة

ومنه يتعني على الدولة، وذلك بعد صياغة سياستها جتاه املعلومات، أن تقرر وتضع 
راسة املبادئ واألهداف استراتيجيتها جتاه هذه األخرية، وهي يف سبيل حتقيق ذلك تقوم بد

األساسية هلذه السياسة، وذلك من أجل حتويلها إىل واقع حقيقي، متاشيا مع الظروف واألوضاع 
 .السائدة يف الدولة، واليت هلا بالغ األثر يف تنفيذ هذه السياسة

 إقرار خطة العمل.  3.3.4 

يات واألهداف جدولة جمموعة أعمال الربنامج اليت تبني األولو"يقصد خبطة العمل  
وتتفرع هذه اخلطة بدورها إىل جمموعة ، )سنوات مثال 05 (وامليزانية لفترة حمدودة من الزمن

، مع بيان )سنة مثال(جمدولة من األنشطة أو املهام احملددة اليت يراد تنفيذها خالل فترة من الزمن 
 .2"لتفصيالت امليزانية واملسؤوليات والتنفيذ الفين

مل هي عبارة عن حتديد الوقت والنتائج املرجوة، والطريق الذي جيب ومنه فإن خطة الع
أن يتبع وخطوات العمل وطرق العمل، وهذا يعين أنه ينبغي يف هذه املرحلة اإلجابة على األسئلة 

من سيقوم مباذا ؟ وملاذا؟ وكيف؟ وأين؟ ومىت؟ ومىت سينتهي العمل؟ وكيف ستتم عمليات : اآلتية
ويف حقيقة األمر فإن هذه األسئلة هي عناصر العملية اإلدارية، أو أنه باإلجابة املتابعة واإلشراف؟ 

على هذه األسئلة تتحقق اإلدارة العلمية الصحيحة، حيث من؟ تعين فرد بذاته أو جمموعة أو 
مؤسسة أو جمموعة مؤسسات، ماذا؟ تعين النشاط الذي سوف يوكل إليه أو إليهم أو إليها 

 ضرورة وجود لكل نشاط ما يربره، مث كيف النشاط سيؤدى؟ وأين مكان هذا تنفيذه، ملاذا؟ تعين
النشاط يف اخلطة؟ وأين مكانه يف الواقع؟ ومىت سيبدأ العمل؟ ومىت سينتهي؟ وإىل أي حد سوف 
تتم عمليات اإلشراف والتوجيه واملتابعة؟ ومن سيقوم ا؟ وعلى أي أساس سوف يتم التقييم؟ 

 .إقرار اخلطة و إقرار سبل تنفيذ اخلطة: قني أساسني مهاأي أن هذه اخلطة ذات ش
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ومنه يترتب بعد حتديد االسترياتيجية الوطنية للمعلومات وإقرار األولويات، وحتديد مكان  
اخلطة الوطنية للمعلومات وسط خطط الدولة للتنمية يف خمتلف ااالت، وضع خطة العمل مع 

وتتحدد يف هذه اخلطة النشاطات، .  الوطنية للمعلوماتتبيان وحتديد سبل تنفيذ أهداف السياسة
الزمن، التكلفة، وذلك من خالل الربامج اليت تتكون منها اخلطة، ومن خالل جداول تنفيذ هذه 

 .1األنشطة
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن عملية التخطيط ال تنتهي بإعداد اخلطة، ولكنها عملية مستمرة 

تصف باملرونة حىت يتسىن للمخططني وواضعي القرارات التعديل ال تتوقف، كما أا ال بد أن ت
 .كلما دعت الضرورة إىل ذلك
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 :وكخالصة للفصل، نورد أهم النتائج املتوصل إليها 
وعي األستاذ الباحث بأمهية وقيمة املعلومات يف اتمع، ملا هلا من دور أساسي يف إجناح  -

 .خطط التنمية الوطنية الشاملة
غياب الكيان املنسق بني مؤسسات املعلومات يف ظل غياب سياسة وطنية شاملة حتدد  -

معامل التسيري والتنظيم الفعال مما ينعكس سلبا على حتقيق التنمية الشاملة، إذ أنه اليوجد 
هناك أي نوع من التنسيق والتعاون بني هذه املؤسسات، بل إن هذا التنسيق والتعاون 

 القطاع الواحد ونعين به املكتبات اجلامعية، األمر الذي كان له مفقود حىت على مستوى
 .بالغ األثر على عرقلة تنفيذ النظام الوطين للمعلومات

وعي األستاذ الباحث بأمهية التخطيط الوطين للمعلومات، ملايوفره من كفالة حتقيق أقصى  -
تكامل بني مؤسسات إفادة ممكنة من املعلومات، وذلك بتوفري سبل التعاون والتنسيق وال

 . ومرافق املعلومات
اليتوفر قطاع املعلومات باجلزائر على ختطيط وطين للمعلومات، نتيجة التهميش وقلة  -

 . اإلهتمام واعتباراملعلومات أولوية دنيا، يف حني أا تعترب أولوية األولويات
وهلا، نتيجة عدم عدم قدرة اجلزائر على مواجهة املتطلبات احلديثة يف نقل املعلومات وتدا -

 .وجود البنية التحتية الالزمة لإلتصال
يعترب النظام الوطين للمعلومات اإلطار التنظيمي الذي جيمع مؤسسات املعلومات يف كيان  -

 .واحد لغرض حتقيق أقصى إفادة ممكنة من املعلومات
ا السياسة حيتاج تنظيم تدفق املعلومات يف اتمع إىل اختاذ التدابري الالزمة ويف مقدمته -

الوطنية للمعلومات، واليت تعمل على التنسيق بني خمتلف مؤسسات ووحدات املعلومات 
ومنه تفادي تكرار اجلهود واإلزدواجية يف العمل، األمر الذي نفتقده على مستوى 

 .مؤسساتنا
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 النظـام الوطنـي للمعلومـات. 1

ومات يف جمتمعنا املعاصر موقعا متميزا ودورا رياديا داخل اتمع، لقد إحتلت املعل
وأصبحت حمور اإلرتكاز واحملرك الفعال يف خمتلف ااالت واألنشطة البشرية، وصارت تستغل 
ألجل تلبية إحتياجات اتمعات التنموية، من أجل ذلك صار لزاما على مجيع الدول وخاصة 

 والتطور احلاصل يف العامل اآلن الذي ينادي بالتداول احلر والفعال النامية منها مسايرة التقدم
للمعلومات بني شعوب املعمورة، فال جمال يف هذا العصر لإلنغالق والتقوقع داخل بوتقة العادات 
والتقاليد خاصة بعد اإلنتشار الواسع لتقنيات املعلومات واإلتصاالت، ظهور شبكات املعلومات 

، اليت فرضت على مجيع الدول وضع سياسات وطنية "اإلنترنت"ت وخباصة شبكة الشبكا
للمعلومات حتت ما يسمى بالنظام الوطين للمعلومات، فعملت هذه الدول على وضع اخلطط 
 . والربامج والسياسات لتنظيم إنسياب وتدفق املعلومات داخل الدولة ألجل حتقيق التنمية والرفاهية

للمعلومات يف املؤمتر الذي عقدته املنظمة الدولية للتربية وقد تأسست فكرة النظام الوظين  
 حيث كان املوضوع الرئيسي للمؤمتر 1974املنعقد يف باريس عام ) اليونسكو(والثقافة والعلوم 

، وقد قدم )التخطيط لوضع البنية األساسية إلنشاء مراكز حمفوظات، وتوثيق مكتبات وطنية"(
 لنظام مركزي يشرف على تنسيق التعاون بني مراكز املعلومات املشاركون يف هذا املؤمتر مقترحا

، ونتج عن ذلك قيام 1"يف تقدمي خدمات املعلومات لكل باحث عنها يف اتمع بشكل كامل
العديد من النظم الوطنية للمعلومات، خمتلفة بإختالف العوامل اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية 

 .  الدولةوالثقافية والعلمية السائدة يف
جمموعة املوارد واملقومات والتدابري اليت تكفل "ويعرف النظام الوطين للمعلومات بأنه  

التدفق املناسب للمعلومات يف احلدود الوطنية، وذلك وفقا إلستراتيجية وطنية تعتمد على اإلدراك 
العصيب يف الكائن فهو مبثابة اجلهاز  ، 2"....الواعي لألولويات واإلمكانات واإلحتياجات الوطنية

احلي، حيث يشمل هذا النظام كل أنشطة الدولة اخلاصة باملعلومات من إنتاج للمعلومات وتيسري 
سبل اإلفادة منها، كما جيمع كل مؤسات الدولة العاملة يف جمال املعلومات يف كيان واحد هدفه 

  .حتقيق أقصى إفادة ممكنة من املعلومات لصاحل كل فرد من أفراد اتمع
إن اهلدف األساسي ألي نظام هو ضمان حصول مجيع املواطنني على إختالف مستويام 
ودرجام العلمية والثقافية على ما حيتاجون من املعلومات، مما جيعل النظام الوطين للمعلومات 
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واحد من "األخري  حيث يعترب هذا. يلعب دورا إجيابيا يف تقدم وتطور اتمعات وبناء مؤسساا
 شروعات الرئيسية اليت ينبغي أن يهتم ا لتوفري نظام جيد للمعلومات خيدم مجيع قطاعاتامل

الشعب يف أي بلد، ويتضمن أي مشروع يف خطوطه العريضة ختطيطا منظما للهيئات واملؤسسات 
، 1"اليت تعىن وتم باملعلومات داخل أي بلد، والعمل على تيسري نشر املعلومات يف كل ااالت

ويهدف مشروع النظام الوطين للمعلومات . ه متكني املستفيدين من احلصول على املعلوماتومن
إىل إستخدام النظم والتقنيات احلديثة للمعلومات، مع إتباع املعايري واملقاييس العاملية املوحدة يف 
طرق مجع وختزين وإسترجاع املعلومات، ووضع ذلك كله يف إطار نظام وطين يعمل على تيسري 

 . وإستخدام وإستغالل مصادر املعلومات وإدارا وتنتظيمها داخل الدولة

 أهداف النظام الوطني للمعلومات. 1.1 

تعتمد فاعلية نظم املعلومات على ما تقدمه من وظائف وخدمات، السيما تلك املوجهة 
من الغاية من وتك. خلدمة املستفيدين أو املشتركني يف النظام كل ذلك بطريقة سهلة، دقيقة وفعالة

ميكننا إدراجها على النحو . وراء إنشاء نظم املعلومات يف السعي إىل حتقيق مجلة من األهداف
 : التايل

   الوصول المباشر للمعلومات.1.1.1 

إذا كان هذا العصر هو عصر املعلومات أو عصر تضخم اإلنتاج الفكري، واعتبار  
أحد العناصر الرئيسية للقوة ملا هلا من أمهية يف حتقيق املعلومات أحد املقومات األساسية لإلنتاج، و

التنمية الوطنية، فإنه يصبح من الضروري توفري املعلومات املناسبة للشخص املناسب، ولن يتأتى 
ذلك إال بالسيطرة على اإلنتاج الفكري وتيسري سبل الوصول إليه، فالوصول إىل املعلومات 

 . غيل اتمعواملعرفة ميثل القوة احملركة يف تش
وقد أتاحت نظم املعلومات باستعمال تكنولوجيا اإلتصال بتقليص الوقت الذي متر به 
املعلومات من إنتاجها إىل اإلستفادة منها، إضافة إىل تقليصها لوقت الوصول إىل املعلومات، كما 
ين، مكنت املستفيد من احلصول على ما يريده من معلومات يف زمن قياسي ميكن عده بالثوا

وأصبح املستفيد يف عامل ال تقيده احلواجز اجلغرافية والسياسية والزمنية، ضف إىل ذلك الوصول 
املباشر إىل األوعية الفكرية املختلفة، مع امكانية تصفح حمتوياا يف الوقت نفسه، والبحث فيها 

مجيع أحناء العامل، بسهولة ويسر، إضافة إىل البحث يف فهارس املكتبات املوصلة بالبحث املباشر يف 
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وغري ذلك من ... واليت تتيح الوصول املباشر إىل مقاالت الدوريات، الرسائل اجلامعية، املنشورات
بنسبة  يؤيده أفراد عينة الدراسة امليدانية، إذ يؤكدون خمتلف األرصدة الفكرية والعلمية، وهذا ما

اشر للمعلومات، ملا يوفره من  على أن اهلدف األمسى لنظام املعلومات هو الوصول املب20%1
امكانية التجول عرب أرصدة خمتلف املكتبات على املستوى الوطين والعاملي، والبلوغ املباشر 
والسريع هلا دومنا حاجة إىل الذهاب إليها، واحلضور فيها بدنيا دومنا جهد وعناء، حيث تصبح 

ة يف شبكات املعلومات خالل نشاطات املستفيد ممثال باألستاذ الباحث هنا، وظيفة إستكشافي
 :رحلة البحث عن وحدات املعلومات املناسبة للمستفيدين، وهو مايوضحه الشكل التايل
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ولتحقيق الوصول املباشر والسريع، جيدر باجلهات املسؤولة وضع الترتيبات اإلدارية  

ق بني هذه املصادر والفنية للتنسيق بني مصادر املعلومات الوطنية، لضمان مشولية التغطية والتناس
، مع العمل على مساعدة املراكز املتخصصة بتحليل املعلومات 2واملشاركة يف املوارد وربط النظم

على تأدية مهامها يف أحسن ظروف ممكنة، وذلك يف سبيل حتقيق أقصى استفادة ممكنة وفق املبدأ 
 . األساسي حلرية الوصول إىل املعلومات

 بيةتألية الخدمات المكت. 2.1.1 

مع دخول نظم املعلومات يف جماالت احلياة، وجدت املكتبة نفسها أمام ضرورة استغالل  
هذه التكنولوجيا املتطورة، من أجل تطوير وظائفها واإلرتقاء خبدماا، ملا حيققه استخدام 
احلاسوب من دقة وسرعة يف التخزين، إضافة إىل تقدمي خدمات متطورة، وذلك من خالل الربط 

املستفيد من النظام، ومابني مصادر املعلومات املتواجدة بالنظام، هذا مامن شأنه أن ينتقل مابني 
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باملستفيد من فكرة اقتناء املعلومات، إىل إجياد استراتيجية واضحة املعامل متكن من الوصول املباشر 
  هذاملا يوفره،  1%27بنسبة كبرية قدرت ب  للمعلومات، وهومايؤكده األستاذ الباحث وذلك

العامل من إجيابيات تعود على املكتبة، ومن مثة على نوعية اخلدمات اليت يتحصل عليها املستفيد، 
 :نذكر منها

 حتقيق السرعة يف إجراءات العمل، وذلك باإلعتماد على التسيري اإللكتروين للوثائق، والذي -  
 .يعمل على توفري الوقت واجلهد يف تكرار األعمال اليدوية

الل األمثل مليزانية املكتبة، وذلك بعقلنة التكاليف املصروفة من خالل تفادي تكرار   اإلستغ -
 .اجلهود واإلزدواجية يف العمل

 حتقيق التنسيق والتوافق والتعاون مع مؤسسات املعلومات األخرى، وذلك يف سياق تقاسم  -
 .2املصادر، ومنه تعميم الفائدة

 .أكثر من مستفيد يف وقت واحد ضمان استخدام املعلومة الواحدة من قبل  -
تنظيم عمليات " السيطرة على الكم اهلائل من املعلومات بالسرعة والدقة املطلوبتني، من خالل  -

ختزين البيانات واملعلومات من مقتنيات املكتبة، ومنه تسهيل عمليات البحث واإلسترجاع 
 .3"بالنسبة للمستفيدين

منتصف عقد اخلمسينات، وذلك عند إطالق وميكن اإلستشهاد هنا بفشل األمريكان يف 
 1 مركبتهم الفضائية األوىل، يف حني متكن الروس من إطالق قمرهم الصناعي األول سبوتنيك

لقد كانت أزمة أمريكية حبق والسبب من وراء ذلك الفشل كان عجز املكتبات . 1957عام 
صوص وقود املركبات األمريكية على توفري املعلومات الضرورية حلل إحدى املعادالت خب

الفضائية، وقد اكتشف فيما بعد بأن الكثري من املكتبات األمريكية والسيما احلكومية منها، 
كانت متتلك تلك املعلومات، ولكنها مل تتمكن من العثور عليها واسترجاعها عند احلاجة، 

ري من بسبب إجراءات التحليل املوضوعي السطحي، هذا اإلجراء الذي أدى إىل ضياع الكث
عندها ادركت املكتبات إلزامية ادخال التقنية . املعلومات اليت المتثل برؤوس موضوعات دقيقة

على خدماا لتأليتها، من أجل ضمان استغالل الرصيد املعريف احسن استغالل خدمة للبشرية 
 .ككل
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ية أين ختضع لعملبقاملة،  1945 ماي 8 وهو األمر الذي ملسناه نسبيا يف مكتبات جامعة
تألية خدماا، حيث جند مصلحة املقتنيات والدوريات اليت تعتمد احلاسوب اآليل يف عملية اجلرد 

مصلحة . ، أين يتم إدخال كل البيانات املتعلقة بالرصيدACCESSباإلعتماد علىقاعدة معلومات 
وفر املكتبة اإلعارة اليت تعتمد نظام آيل يسمح باسترجاع املعلومات باعتماد مداخل خمتلفة، كما ت

 ينتظرون دورهم يف حاسوب واحد وهو غري كاف بالنظر إىل األعداد اهلائلة للمستفيدين الذين
عملية البحث عن املواد املطلوبة اليت تفيدهم يف إثراء حبوثهم العلمية، هذا مايؤدي إىل عرقلة 

 .تاجه من معلوماتاملهام املنوطة باملكتبة اجلامعية، ويف مقدمتها خدمة املستفيد وتوفري ماحي

  توحيد الجهود ومنع اإلزدواجية.3.1.1

تعترب عملية التنسيق والتعاون بني أنظمة املعلومات من أهم العمليات اليت ينبغي اإلهتمام  
ا، إىل جانب املشاركة يف النظم والربامج والنشاطات اإلقليمية والدولية للمعلومات، لإلستفادة 

ملية تكرار اجلهود ومنع ازدواجيتها، كما أن اإلشتراك يف اجلمعيات من اخلربات السابقة وجتنب ع
واملؤسسات اخلاصة املهتمة باملعلومات على مجيع املستويات من شأنه أن يكفل خدمة أفضل يف 

 .هذا اال
وعادة ماتقوم مبهمة التسييق جهة حكومية ذات عالقة مباشرة بأنشطة املعلومات، واليت  

نفيذ اإلجراءات التشريعية والتنظيمية واإلدارية املناسبة لنمو وتدعيم النظم تعمل على صياغة وت
ومنه بإمكان هذه اجلهات احلكومية احلد من عملية تكرار اجلهود . 1الوطنية للمعلومات وخدماا

واإلسراف وهدر املوارد، حيث يؤدي غياب التسيق على املستوى الوطين إىل تكرار غري مربر يف 
دواجية يف العمل، ومنه ترك ثغرات ملموسة يف توفري املعلومات يف امليادين اإلقتصادية، اجلهود واز
مامن شأنه أن يقود إىل إهدار كثري من املوارد، ومنه تكون هذه النظم عبئا ثقيال ....اإلجتماعية

 . التضيف شيئا، بل وتعرقل عملية التنمية الوطنية
 ملا توفره للمكتبة 2%27 امليزة أو اخلاصية بنسبة وقد عرب أفراد العينة املبحوثة على هذه

 : من
 . ضمان الوصول إىل خمتلف اموعات العاملية -
 .  ضمان العمل املنسجم بني خمتلف شبكات اإلتصاالت -
 . محاية ووضع اموعات الوثائقية يف خدمة املستفيد -
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ت على املستوى الوطين، التوافق بني خمتلف نظم املعلومات املكونة للنظام الوطين للمعلوما -
 . 1وكذا نظم املعلومات الدولية

  خصائص النظام الوطني للمعلومات.2.1 

 ترقية البحث العلمي. 1.2.1

املعلومات الركيزة ، وتعد يعد البحث العلمي الدعامة األساسية للتقدم العلمي والتقين
إمنا مبا انتهى إليه اآلخرون، فمن البديهي أال يبدأ الباحث من الصفر و. األساسية ألي نشاط حبثي

الصعيد لذلك ال ميكن جتاهل حاجة الباحث جلهود من سبقه أو عاصره يف جمال ختصصه ليس على 
ولتجنب التكرار وضياع األموال والوقت واجلهود يف .  الصعيد العاملي فحسب، بل علىالوطين

ري املعلومات للعلماء فإن توف، إجراء البحوث، ولكي تسري حركة البحث العلمي إىل األمام
األساليب كذا  و بلد ما، كمية املعلومات املتوافرة يفحيث تعترب. والباحثني ضرورة ال بد منها

، إحدى درجات قياس حركة البحث  حتليلها وجعلها يف متناول املستفيدين،املتبعة يف تنظيمها
دام العلم والتقنية ألغراض لعلمي، وقد أقرت املؤمترات اإلقليمية األربعة اليت عقدت حول استخا

 ، ويف الوطن العريب عام1974 وإفريقيا عام 1972وأمريكا الالتينية عام ، 1969التنمية يف آسيا عام 
 قرارات مهمة  بذلك دور املعلومات يف التطور العلمي والتقين ألغراض التنمية، واختذت1976

، مثل هذه األمهية أكدت 2هذه املناطقحول إنشاء وتطوير ميكانيكية تنظيم املعلومات ونشرها يف 
 على دور النظام الوطين 3%53عليها نتائج الدراسة امليدانية، حيث أمجع األساتذة الباحثني وبنسبة 

للمعلومات يف ترقية البحث العلمي لدوره الفاعل يف إحداث التنمية للبالد، وهو مايبينه الشكل 
 : التايل

                                                 
1 GUINCHAT, Claire, MENOU, Michel. IBID . p.410. 
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 :لعلمي يف التنمية عامة باآليتوميكن تبيان أمهية ودور البحث ا
 من ، تعد إجنازات الباحثني يف ااالت االقتصادية الستغالل الثروات ورفع الكفاءة اإلنتاجية -

 .العوامل املساعدة على زيادة الصادرات وزيادة الدخل القومي
معرفة ، لتوصل إىل اكتشاف معارف وحقائق علمية جديدةمن ا  العلمية البحوث متكن-

 عن التنبؤ باملستقبل والرغبة يف السيطرة  فضال،اليت متيزه عن اتمعات األخرى ئص اتمعخصا
 .ورفاهيتهعلى القوى الطبيعية، وتطبيق بعض النظريات اليت تسهم يف حتقيق تقدم اإلنسان 

 بالشكل الذي ، يسهم التخطيط املنهجي السليم للبحث العلمي يف استغالل املوارد والطاقات -
 كاملشكالت اإلنسانية ،دي إىل التغلب على الصعوبات واملشكالت اليت يعاين منها اتمعيؤ

 واجلفاف ، الزراعيةاملساحةوالعلمية وسواها من املشكالت اليت تنشأ عن األوضاع البيئية كقلة 
تلوث األار والبحار باملواد والعناصر ، تفشي بعض األمراض، والتصحر واالنفجار السكاين

 ، يف تقومي التكنولوجيا املستوردةافضال عن ذلك فإن البحث التطبيقي يؤدي دورا هام. ةختلفامل
 صيانتها وإدخال التعديالت يف التصاميم ،وتنمية القدرات يف استثمار املشروعات وتشغيلها

 .واملعدات مبا يتناسب والبيئة احمللية

  إدارة األزمات ودعم اتخاذ القرار.2.2.1

بقدر ما تتوافر ف .جوهريا يف مراحل اختاذ القرارات مجيعها علومات عنصرااملنظم  تشكل 
 كلما كان ذلك مؤثرا يف جناح اختاذ ،املعلومات املناسبة يف الوقت املناسب وبالدقة املطلوبة

 هذا يعين أن درجة دقة وموضوعية القرار أو السياسة العامة تتناسب طردياً مع درجة .القرارات
علومات املتوافرة الالزمة لعمليات بلورة البدائل واملقارنة بينها، ومن مث االختيار دقة وكفاية امل
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أكدته نتائج يف اختاذ القرارات  هذا التأكيد على النسبة العالية املطلوبة من املعلومات. منها
 مستوى القرار أو درجة صحته وذلك راجع لكون ،1%7الدراسة امليدانية بنسبة قدرت ب

اختاذ قرارات مبعزل عن ف ، ودقتهااليت يوفرها نظام املعلوماتمستوى املعلومات يتناسب مع 
 من شأنه أن يؤدي إىل العشوائية واخلطأ وكذا عدم تقدير األمور حقها، املعلومات املوثقة الدقيقة

 .التطور والتغيري املستمرين يف ااالت املعاصرة املختلفة اليت تنقل عرب املعلوماتة عارضم ومنه
ويف ضوء ما تقدم يتضح أن املعلومات تشكل العامل احلاسم يف جناح أو عدم جناح  

 ؤسسةم توافر املعلومات الدقيقة يؤدي إىل الكشف عن اخللل املوجود يف اختاذ القرار، وعليه فإن
 األخرى القائمة، ومن ناحية أخرى فإن وجود املعلومات يظهر خمتلف اخليارات األزماتو ما

حتدد خطوات تنفيذ ا  كما أ، القائمة أو األزمة ليت ميكن انتقاء أحدها حلل املشكلةاملتاحة ا
 .ةق ومسؤوليات األطراف املعنية مجيعها بعملية التنفيذ بكل وضوح ودولاحلل

  التنمية اإلجتماعية .3.2.1 

شهد إدخال نظم املعلومات على بعض األصعدة إحداث التنمية اإلجتماعية، وذلك 
 من عينة املبحوثني حسب 2%13 يف جمريات األمور، هذا الدور صادقت عليه نسبة بالتحكم

مايبينه الشكل السابق، وذلك ملا حتققه هذه النظم من تسيري جبد ريات األمور يف ااالت 
 : التالية
تستخدم نظم املعلومات ملساعدة إدارة املستشفيات يف توفري : يف جمال الرعاية الصحية •

عن املرضى، إجراء التشخيصات ودعم البحوث الطبية، حيث يوجد يف مدينة ستوكهومل معلومات 
كما ميكن استرجاع تلك البيانات مليون مواطن،  1.4بالسويد نظام معلومات خمزن به بيانات عن 

 من النهايات الطرفية موزعة يف مناطق خمتلفة، وميكن أن يتلقى النظام عدد من 40من خالل توافر 
 .3طلب يف الساعة، أين اليتعدى زمن الرد على الطلب ثانية واحدة 50.000 قدرها الطلبات
حيث يعمل النظام على ربط املراكز املختلفة ملكافحة اجلرمية، : يف جمال مكافحة اجلرمية •

ومايتعلق ا يف نظام واحد على مستوى الدولة، أين يسهل استرجاع املعلومات، كعملية 
 .الت ارمني املوجودة لدى الشرطة اليت أصبحت تستغرق ثوايناسترجاع معلومات من سج

 العملية التعليمية احلديثة على توفري القدر حيث يعتمد جناح: يف جمال التربية والتعليم •
الكايف من املعلومات ملساعدة الطلبة على توسيع مداركهم ومعارفهم، فضالً عن ذلك فإن من 
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 يف ته توفري مصادر املعلومات اليت تسهل مهم،البحث العلمي مادة البأوىل مستلزمات تعليم الط
 أما عملية التخطيط التربوي فال ميكن أن تكون واقعية إال إذا توافرت .ودراساتهه إجناز حبوث

ها عملية التخطيط السليم، وبعد إاء الطالب دراسته ودخوله احلياة ياملعلومات اليت ترتكز عل
علومات اليت تساعده على التواصل مع التطورات اليت حتدث يف حقل العملية فإنه حيتاج إىل امل

  .اختصاصه
 

  معلومات النظام الوطني للمعلومات.3.1 

تشكل املعلومات احملور األساسي ألي نظام معلومات يف مؤسسة ما، والذي يشكل 
اليت   املهمةوتعترب املعلومات من العوامل. بدوره جزءا مهما يف منظومة املعلومات يف أي جمتمع

تساعد يف تقدم اتمع وتطوره، ويف اختاذ القرارات على اختالفها، واليت يتوقف جناحها على 
وعليه البد من توافر . مدى توافر املعلومات الكافية باملواصفات الكمية والنوعية والزمن املناسب

 :خصائص خمتلفة يف املعلومات كمخرجات لنظام املعلومات نذكر منها
. تعترب املعلومات الدقيقة معلومات خالية من اهلفوات واألخطاء واآلراء املسبقة: الدقة •

نسبة املعلومات الصحيحة إىل جمموعة املعلومات املنتجة خالل فترة زمنية "وتعرف الدقة بأا 
 . ، ومن املعلوم أن عدم الدقة يف نظم املعلومات ناتج يف العادة عن أخطاء بشرية1"معينة
القيمة للمعلومات الدقيقة إذا مل تصل إىل املستفيدين يف الوقت املناسب، فقيمة : الفورية •

وهذا . املعلومات تكمن يف سرعة احلصول عليها وتوفريها يف الوقت املناسب وللمستفيد املناسب
 .اليتسىن إال باستخدام نظم معلومات مناسبة

نار، واعطيتك ديناري أصبح إذا كان لك دينار ويل دي"انطالقا من فكرة : عدم النفاذية •
، فإنه على العكس إذا كانت لك معلومة وكانت يل "لك دينارين، وأصبحت الأملك شيئا

إذن فاملعلومات . معلومة أخرى، وأعطيتك معلومايت أصبح لديك معلوماتان وبقي يل معلومة
 املستفيد تظل سلعة متميزة فهي عندما تنتقل من املصدر إىل املتلقي، أي من نظام املعلومات إىل

متاحة لكليهما، كما أن تداول املعلومات اليعطي املتلقي أي املستفيد حق اإلستئثار باإلفادة، 
فكثريا مااستخدمنا معلومات يف شكليها الورقي واإللكتروين، ومتت عملية توظيفها يف البحوث 

ومات، نظم وشبكات العلمية، غري أا بقيت دوما على أسندا سواء أكانت ورقية، بنوك املعل
 .....املعلومات

                                                 
 404.ص. المرجع نفسه.  أحمد همشري، عمر1
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مبعىن قابليتها للمراجعة والتحديث، فاملعلومة اليوم جديدة تصبح بعد ساعات : احليوية •
ودف نظم املعلومات إىل إمداد . متقادمة، لسرعة تدفق املعلومات وتطور البحوث العلمية

نة متجددة باستمرار، حبيث املستفيدين باملعلومات احلديثة، لذلك جيب أن تكون البيانات املخز
 .تأخذ بعني اإلعتبار اإلضافات الناجتة من األحداث واألنشطة والعمليات اجلديدة 

وقد أثبتت الدراسة امليدانية أن الدقة هي من أهم خصائص املعلومات اليت يوفرها النظام 
يها قيمة ، وهي الصفة البارزة اليت تتوقف عل1%40الوطين للمعلومات، وذلك بنسبة تقدر ب 

األحباث العلمية، ومن مثة إجياد احللول للمشاكل العالقة يف خمتلف القطاعات، وبالتايل املشاركة 
 للمعلومات احليوية، وذلك ملا يوفره 2%13يف إحداث التطور والتقدم، يف حني عادت نسبة 

فة النظام لألستاذ الباحث من جديد يف ميدان ختصصه أو يف التخصصات األخرى من املعر
  فقد عادت للمعلومات احليوية، حيث يرى األستاذ الباحث عينة الدراسة3%7البشرية، أما نسبة 

أا عامل مهم يف إعداد حبوثه أو حماضراته، أو حىت لإلطالع على مستجدات الساحة الفكرية 
العلمية، فهو يعمل يف  سباق مع الزمن من أجل احلصول على معلومات ختدم أحباثه يف الوقت 

وهي نفس نسبة التعبري على املعلومات غري النافذة، وهذا يدخل يف سياق أمانة األستاذ . املناسب
 :     وهو مانالحظه من خالل الشكل التايل. الباحث وعدم استئثاره باملعلومات لشخصه
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كما تشدنا نسب أخرى، وهي صفة اإلزدواجية بني اخلصائص ملا تشكله هذه اخلصائص 
دة تعود على األستاذ الباحث باإلجياب يف تغطية حبوثه اعتمادا على معلومات جمتمعة من فائ

 .دقيقة، حديثة، فورية وغري نفوذة
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  بناء األنظمـة الوطنيـة للمعلومـات.2

   مقومات بناء النظام الوطني للمعلومات.1.2

إن النظام الوطين للمعلومات مؤسسة مركبة ومعقدة، تتكون من جمموعات خمتلفة من 
وحدات املعلومات، جمموعة من التجهيزات ووسائل اإلتصال، جمموعة من املوارد البشرية 
املتخصصة يف املعلومات العلمية والتقنية، وموارد مالية موجهة لتغطية النفقات، وتأدية اخلدمات 

 :املنوطة بالنظام وسنتناول كل عنصر على حدا فيما يلي

  المعلومات.1.1.2 

 تعترب حجر الزاوية يف أي نظام معلومات، فهي املادة األولية اخلام اليت هاته األخرية اليت 
 يقوم عليها نظام املعلومات، كما أا ال بد أن ختضع جلملة من العمليات وفق مسار منطقي حمدد

وهنا ال . املعامل تتحكم يف أبعاده املالمح الكربى ملسار املعلومات من إقتناء، معاجلة، إتاحة وبث
التأكيد على سلسلة من اإلجراءات الضرورية اليت ينبغي أن تقوم ا مؤسسات ومراكز بد من 

املعلومات املشاركة يف النظام لضمان إنسياب وتدفق املعلومات املناسبة للمستفيد املناسب يف 
 : الوقت وبالكيفية املناسبني، ومن بني هذه اإلجراءات

 لتحقيق أهدافها، ال بد هلا من حتديد هذه األهداف فاملكتبة وهي تسعى:  توجيه سياسة اإلقتناء-
بدقة، ووضع اخلطط والسياسات اليت توضح خطوات سري العمل داخل املكتبة على أن تكون 
هذه السياسات واضحة ومنطقية شاملة لكافة اإلحتماالت والتغريات اليت تطرأ على املكتبة 

معتمدة من خالل إدارة املؤسسة األم اليت اجلامعية، وذلك بتحريرها يف سياسة مكتوبة وموثقة و
تتبعها املكتبة اجلامعية، ألن هذه السياسة ستكون مبثابة الدستور املنظم للعمل داخل املكتبة، يلتزم 

البيان التحريري "ا كافة العاملني واملكلفني بتسيري شؤون املكتبة، حيث تعد سياسة اإلقتناء مبثابة 
، كما تقدم لنا 1"لى مظاهر القوة وعالج مواطن الضعف يف مقتنيااخلطة املكتبة يف احملافظة ع

هذه السياسات املعلومات اليت حنتاجها إلعداد أولويات املواد واملوضوعات يف املكتبة طبقا 
لألهداف املرجوة، إضافة إىل وضع ضوابط للميزانية، بيان نوعية أشكال أوعية املعلومات ومعايري 

 الواجب اإللتزام به، خدمات املكتبة، توضيح حدود وإمكانيات التعاون إختيارها واحلد األدىن

                                                 
 اإلتجاهات الحديثة في .دليل إجراءات بناء وتنمية مقتنيات المكتبة الجامعية. محمود.  عبد الكريم عبد العزيز الجندي1

 287.ص. 2002 المكتبة األكاديمية، :مصر. 18.مج. المكتبات والمعلومات
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إن هذه السياسة أصبحت ضرورة أكثر من أي وقت مضى ألا . الوطين، اإلقليمي والدويل
 . تشكل اجلزء األكرب يف بنية النظام الوطين للمعلومات

يد املعايري تعترب جزءا من إن عملية توح:  إنتهاج عمل موحد يف التصنيف والفهرسة والتكشيف-
عمل ضخم جيب أن ميس حقل املكتبات واملعلومات، نظرا لتعدد املهام والعمليات الفنية اليت جيب 
أن حتظى بنفس اإلهتمام حىت يكون العمل متكامال يصل إىل اهلدف املرجو منه، وهو إنشاء 

مليا وتؤدي وظيفتها لتحقيق مكتبات ومراكز معلومات تسري وفق القواعد العلمية املعمول ا عا
األهداف اليت أنشئت من أجلها بغية الوصول إىل نظام وطين متكامل للمعلومات يف شىت 
ااالت، ألن العصر الذي حنياه مل يعد يقتصر فيه مفهوم التنمية على املوارد املادية والطبيعية، بل 

  .أصبحت املعلومات واملعارف أساس الرقي والتقدم
يعد : اعد البيانات ووضعها يف خدمة كل املشاركني يف النظام حىت تكون الفائدة أعم إنشاء قو-

املصدر املعروف بقواعد البيانات من أهم املصادر اليت يكثر النفاذ إليها والبحث فيها حمليا أو على 
م اخلط املباشر، ولسنا حباجة هنا إىل تقدمي تعريف عنها، فهي معروفة لدى القاصي والداين حبج

 أسندت هذه املهمة نوعية املعلومات اليت توفرها يف خمتلف امليادين وعلى إختالف أشكاهلا، وقد
إىل مركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين، باعتباره من املراكز الوطنية الرائدة يف تطوير قواعد 

املؤسسات األكادميية البيانات الوطنية، وكذا إقتناء قواعد البيانات األجنبية وتوفريها للباحثني و
اجلزائرية عرب عدة خدمات، البث اإلنتقائي للمعلومات، النفاذ عرب شبكة اإلنترنت إىل قواعد 

األمر الذي يوافقنا فيه األستاذ الباحث الذي يعترب املعلومات ...البيانات الوطنية، البحث املباشر 
حسب ماتبينه الدائرة النسبية  1%20من أهم مقومات بناء النظام الوطين للمعلومات بنسبة تقدر ب

التالية، حيث  يرى ضرورة وحتمية توفري النظام ملعلومات حديثة ودقيقة ووفرية، فإذا كان النظام 
يتوفر على معلومات قدمية وقليلة فإا تعرقل عمل النظام، ألن الباحث يبحث دائما عن كل 

 .  ماهوحديث وجديد لتغذية أحباثه العلمية
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الشكل رقم (16): مقومات بناء النظام الوطني للمعلومات
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 تجهيزات والبرمجيات ووسائل اإلتصال ال.2.1.2

 من جمموعة ذات تركيب خاص من التعليمات اليت متكن softwareتتكون الربجميات  
 . 1احلاسوب من تنفيذ ما يكلف به من أعمال حىت مير اإلتصال بني اإلنسان واحلاسوب

 القطاعات ويشترط استعمال برجميات حمددة بني كل األعضاء املشاركة يف النظام، يف خمتلف
واألجهزة، سعيا لضمان إنسجام تقنيات وبرجميات املعلومات املستخدمة على مستوى كافة 
وحدات املعلومات، حىت يتسىن من خالل ذلك التبادل اإللكتروين للمعلومات وتسهيل إيصاهلا 

 ولتحقيق. لطالبيها على مجيع املستويات واألصعدة، هذا ما يسهل وبشكل كبري العمل التعاوين
، فبعد حتديد حجم ونوع hardwareذلك حيتاج النظام إىل جمموعة من أجهزة احلواسيب 

األجهزة املطلوبة، ينبغي التأكد من الوحدات املطلوبة من اجلهاز، حيث جيري حتديد أجهزة 
، إضافة إىل وحدات التشغيل املركزية، الوحدات Outputوأجهزة اإلخراج  Inputاإلدخال 

 أن تكون هذه التجهيزات مدروسة مسبقا ومتناسبة مع العمل من حيث املساعدة، كما جيب
 املقتناة من طاقات اإلستيعاب ومعدات التخزين، مع إتباع عنصر املواءمة بالنسبة لكل التجهيزات

طرف األطراف املشاركة يف النظام، كما يشترط فيها أن تكون سهلة اإلستخدام والتشغيل سواء 
مات أثناء قيامه بعملية املعاجلة، أو بالنسبة للباحث الذي يستعملها للبحث بالنسبة ألخصائي املعلو

. عن املعلومات، ومن مثة وجب مراعاة عند إختيار التجهيزات البساطة والسهولة يف اإلستخدام
اإلجتاه السائد يف توفري التجهيزات والربجميات الذي أخذ ويأخذ صورة عشوائية "إضافة إىل تفادي 

هذا ما يعرقل إنشاء . 2"نتج عنه اإلزدواجية اليت تعرقل عملية تبادل املعلومات وإنسياافردية، ماي

                                                 
 102ص. 1996مكتبة اإلشعاع للطباعة، . اإلسكندرية. شبكات ونظم المعلومات.  محمود الهوش، أبو بكر1
]. الخط المباشرعلى . [رؤية تحليلية: التخطيط للبنية األساسية لمجتمع المعلومات بالجمهورية الليبية.  بيزان، حنان2

  htm.3j/3no/journal/info.cybrarians.www:  على العنوان التالي28/12/2005زيارة الموقع يوم 
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وذلك من أجل . نظام وطين للمعلومات قادر على الربط بالسرعة واجلودة املطلوب توفرها
 . الدخول خبطى ثابتة إىل جمتمع املعلومات واملعرفة

ملتمثلة يف حتقيق التعاون والتكامل بني وحىت حيقق نظام املعلومات األهداف املرجوة وا 
خمتلف وحدات املعلومات ال بد من توفري وسائل نقل املعلومات واملتمثلة يف أجهزة اهلاتف، 

وقبل ذلك ال بد أن تكون بنية حتتية قوية . وغريها... الفاكس، التلكس، الربيد اإللكتروين
منه حتقيق خدمة فعالة للمستفيد، لإلتصاالت حىت يكون هناك تدفق سريع وقوي للمعلومات و

وعلى قدر تطور هذه الوسائل اليت تبتدئ باهلاتف وتنتهي بالقمر الصناعي والربيد اإللكتروين، 
تتوفر السرعة والكفاءة املناسبة يف نقل املعلومات، وهو مايؤكده األستاذ الباحث بنسبة قدرت 

ت يتطلب حتقيق اإلستثمار األمثل ، وذلك إلميانه بأن جناح النظام الوطين للمعلوما1%33ب
لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت املعاصرة، وذلك وفق إستراتيجيات مدروسة تكفل اختيار 
املناسب منها، واإلفادة الفعالة من خربات اآلخرين واإلقتصاد بقدر اإلمكان يف التكاليف، مع 

 : 2التأكيد على
لربجميات الصادرة عن املنظمات العربية اتباع املواصفات واملقاييس يف التجهيزات وا •

 . والدولية للمواصفات واملقاييس
 . تشجيع صناعة األجهزة والربجميات على املستوى الوطين •
تطوير هذه التكنولوجيا خلدمة عمليات مجع املعلومات، ختزينها، إسترجاعها مع إتاحة  •

 .ية الوطنيةتراسلها وطنيا ودوليا من أجل اإلستفادة القصوى منها يف التنم

  الموارد المالية.3.1.2

تستوجب عملية بناء نظم املعلومات صرف ميزانيات معينة شأا يف ذلك شأن أي 
مؤسسة أخرى مهما كانت طبيعتها أو نشاطها، يف سبيل تغطية كل التكاليف املمكنة داخل 

الصيانة، نفقات النظام من توفري نفقات التجهيزات والربجميات، نفقات وسائل اإلتصال، نفقات 
تدريب العاملني يف جمال تشغيل احلواسيب والربجميات وحتليل املعلومات وغريها، مع تدريب 
وتأهيل العاملني يف وحدات املعلومات على استخدام هذه النظم بإقامة دورات تدريبية، نفقات 

 . اخلرباء واإلستشاريني

                                                 
 15الجدول رقم . 3 أنظر الملحق رقم 1
 . 98.ص. المرجع نفسه. اكز المعلوماتالتقنية الحديثة في المكتبات ومر.  محمود الهوش، أبو بكر2
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الوطين للمعلومات، مع التخطيط لعملية ومنه البد من تقدير املوارد الالزمة إلنشاء النظام  
توفريها، وذلك وفق خطة تعكس أهداف النظام وتوضح األولويات املرغوب حتقيقها، مع ضرورة 
وجود ميزانية سنوية توضع حتت تصرف اجلهة اليت ستتوىل اإلشراف على النظام، واليت 

التجهيزات والوسائل املالئمة،  من جهة يف سبيل توفري 1تستخدمها يف تنفيذ خمططاا ومستلزماا
األمر الذي جيعل إمتالك . ومن جهة أخرى يف سبيل تغطية مرتبات وأجور العمال داخل النظام

 . ميزانية خاصة كافية شرط يتوقف عليه إنشاء النظام الوطين للمعلومات واستمراره يف أداء مهامه

 الكادر البشري المؤهل.  4.1.2

 من أهم عناصر نظام املعلومات، حيث يعمل على إدارة بقية يعد اإلطار البشري املؤهل 
العناصر األخرى ومنه فهو حمور الكفاءة اجلوهرية لنظم املعلومات، كما تعتمد مدى كفاءة 

 . اخلدمات وفاعلية أي نظام على قدرات وكفاءة القوى البشرية العاملة فيه
عية يف تطبيق التقنية اجلديدة املتعلقة إن التطورات اليت حتدث يف التكنولوجيا والطرق اإلبدا 

بتوصيل املعلومات، حتتم على املكتبيني مواصلة تأهيلهم خالل سنني خدمتهم، للتمكن من 
التكيف مع قوى التطوير، هذه القوى اليت توصلنا بكل سرعة من جمتمع يتعامل بالكتاب والكلمة 

 . املطبوعة إىل جمتمع إلكتروين
مات، حبيث أصبح هلا جمموعة من الفروع والتخصصات املهنية ما لقد تشعبت مهنة املعلو 

ليس لغريها من املهن األخرى، فكل وظيفة هلا عالقة مبوضوع املعلومات ال بد هلا من مهنيني 
متخصصني يتحكمون يف إجناحها من حمللي معلومات، مهندسي معلومات، جمهزي املعلومات، 

ن املهن احلديثة اليت دف أساسا إىل بناء نظم إىل غري ذلك م... مصممي نظم املعلومات
 . معلومات متطورة وفعالة

أن املكتيب الذي تعودنا عليه، والذي نعرفه والذي يتصوره معظمنا سوف "إا ملقولة صحيحة، 
خبري  خيتفي من الوجود، حلارس الكتب وخازا ومنظمها ومصنفها ومفهرسها، ليحل حمله املكتيب

ر املعلومات، الذي سوف يزداد دوره، ويصبح موضعا لإلهتمام من قبل املعلومات ومستشا
، ولكن ذلك لن يتم إال إذا استطاع املكتبيون أن يطوروا مهنتهم وعملوا ليواكبوا 2"الغري

التطورات احلاصلة يف تكنولوجيا نقل وتوصيل املعلومات، اليت تؤدي إىل تقليل احلاجة إىل 

                                                 
أعمال المؤتمر الحادي عشر لإلتحاد العربي . بين المتطلبات والمعوقات: الشبكة الجزائرية للمعلومات.  قموح، نجية1

 . 436.ص.  المرجع نفسه.للمكتبات والمعلومات
عصمى للنشر والتوزيع، : القاهرة. نراسات في المعلومات والبحث العلمي والتأهيل والتكويد.  عمر محيريق، مبروكة2

 .92.ص. 1996
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األمر الذي يفرض عليهم متابعة تأهيل .   مهارات أخرىمهارات مهنية وخلق احلاجة إىل
فعصر اإللكترون سوف جيعل من . أنفسهم، وامتالك خاصية الطرق املتطورة يف تطبيق هذه التقنية

الوصول إىل املعلومات يسريا، وذلك إذا استطاع أخصائيوا املعلومات أن يطوروا أنفسهم ليقدموا 
تالف ختصصام وتوجهام، األمر الذي جيعلهم مطلوبني خدمام جلميع قطاعات اتمع باخ

 . بصورة كبرية، ويزيد من أمهيتهم ومكانتهم يف اتمع

إذن فعلينا أن نعي بشكل جاد وحقيقي مشكلة الدخول إىل عصر املعلومات، عصر  
 جمتمعات املعلومات املدخل الصحيح، وذلك عن طريق تأهيل وإعداد الكوادر البشرية املؤهلة

واملدربة على تنظيم وإدارة النظم وشبكات املعلومات، وذلك من خالل تدعيم وتطعيم املناهج 
 . املقررة بالتقنية احلديثة للمعلومات

  تصميم النظام الوطني للمعلومات.2.2 

  التخطيط لتصميم وبناء النظام الوطني للمعلومات. 1.2.2

يتطلب ختطيطا وتقييما ودراسة النظام الوطين للمعلومات هو قبل كل شيء مشروع  
جدوى ووقت وجدولة ألنشطة متعددة ومعقدة، وحىت حيقق هذا النظام األهداف اليت وجد 
ألجلها، البد من إتباع األسلوب العلمي يف التخطيط له، وأن يصمم حبيث يؤمن إحتياجات مجيع 

 . ناملستفيدين من املعلومات يف الوقت املناسب، وبأقل كلفة وأقصر وقت ممك
ومنه قبل الشروع يف بناء وتصميم أي نظام، على الدولة مراعاة بعض األولويات، واليت  

 : من شأا املساعدة يف التصميم وعملية اإلنشاء، ميكن إدراجها على النحو التايل

 حتديد إحتياجات املستفيدين من املعلومات، فنظام املعلومات الناجح هو الذي يوفر املعلومات -
يب حاجة املستفيدين منه بدقة، مع الوضع يف احلسبان األعداد احلالية، واألعداد املتوقع اليت تل

الوصول إليها يف املستقبل، العمل على منح كل فئة معلومات وخدمات وفق املؤهالت 
  .والتخصصات، ومنه اإلستجابة للتطورات اليت قد تطرأ على هذه احلاجات

صال الرئيسية اخلاصة بالنظام كما هو موضح يف الشكل رقم  القيام بعملية تصميم قنوات اإلت-
)17(1 

                                                 
 .61.ص. المرجع نفسه.  أثرتون، بولين1
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 العمل على تقدير الكوادر البشرية الالزمة لتشغيل النظام سواء منها تبعا للوظائف كما هو -
أو تبعا للنظام يف حد ذاته وتنظيمه وفقا للوظائف كما يبينه الشكل ، )18(موضح يف الشكل رقم 

  .1)19(رقم 

 ارد املالية الالزمة لتنفيذ النظام، والتخطيط لعملية توفريها تقدير املو-
 تصور األجهزة والوسائل واألساليب الواجب توفريها، من حتديد نوع األجهزة املناسبة للنظام -

وعددها، مع التأكيد على ضرورة التركيز على اإلرتباط بني التجهيزات الفنية وقنوات الربط 
 . اخلاصة بالنظام

سة التخطيط والتطوير، اليت ميكن أن تؤكد أهداف سياسة املعلومات، كما تعمل  وضع سيا-
 . كغطاء للقضايا القانونية واإلقتصادية

 إدامة املعلومات، مبعىن أن يشتمل النظام على طريقة منظمة لتحديث املعلومات وإدامتها -
اجات املتغرية وجعلها مواكبة ألحداث املستجدات والتطورات، وذلك حىت يستجيب لإلحتي

للمستفيدين، فنظام املعلومات الناجح هو الذي يصمم حبيث يغذي وبصفة دائمة باملعلومات 
 . 2احلديثة

 باإلضافة هلذه الشروط والتوصيات الواجب توفرها عند التخطيط لتصميم النظام الوطين -
مركزية النظام، مركزية وال: للمعلومات، هناك اعتبارات أخرى تؤخذ بعني االعتبار نذكر منها

وغري ذلك من االعتبارات اليت تتكامل فيما بينها للوصول ... أمن النظام، األنظمة الفرعية للنظام
إىل نظام وطين للمعلومات ناجح وفعال قادر على حتقيق األهداف اليت وجد ألجلها، ومنه 

 . املسامهة يف إحداث التطور والتقدم والنمو
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 64. ص.  المرجع نفسه1
 400. ص. المرجع نفسه.  احمد همشري، عمر2
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  عناصر تصميم النظام الوطني للمعلومات.2.2.2
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إن تصميم وبناء أي نظام معلومات يتطلب جمموعة من املراصد أو أنظمة فرعية تتكامل  
كننا أن منيز ما بني أربعة أنواع من املراصد فيما بينها لتحقيق فاعلية خدمات هذا النظام، ومي

 : 1واألنظمة الفرعية واملتمثلة يف
 والذي يعتمد على إقتناء وإدخال وجتميع كل املعلومات املمكنة على : مرصد اإلستقبال-

 .مستواه، واليت ستشكل فيما بعد العنصر احليوي للنظام
 عملية التجميع واإلقتناء، تأيت عملية ختزين  يرتبط إرتباطا وثيقا بسابقه، فبعد: مرصد التخزين-

ما مت إقتناؤه وجتميعه، ولقد حتسنت مراصد التخزين بشكل ملحوظ وبصورة مذهلة نتيجة الثورة 
 . التكنولوجية اليت عرفها اتمع البشري ال سيما يف جمال وسائط التخزين

حيد األفكار واملعلومات،  يكمن اهلدف من وراء إنتاج هذا املرصد إىل تو: مرصد اإلنتاج-
كما . وتقنينها وجتهيزها، مث إعادة تشكيلها يف شكل هيئات جديدة خمتلفة مع إجناز كشافات هلا

 . أنه كلما تطورت الوسائل واألجهزة، وحتسنت تقنيات الربجمة كلما حتسن أداء نظام املعلومات
و األنظمة الفرعية، وذلك لتعدد يتأثر هذا املرصد أكثر من غريه من املراصد أ:  مرصد التوزيع-

مستويات ووسائل التوزيع، فمن الشحن إىل الربيد، إىل التلكس، إىل الفاكس، إىل الفاكسيميلي 
إىل الربيد اإللكتروين، ومن حيث وسائل توصيل املعلومات من الكوابل إىل األقمار الصناعية، إىل 

 . لوجيا اإلتصاالتاأللياف البصرية، إىل الواقع اإلفتراضي يف جمال تكنو
وحىت حيقق النظام الوطين للمعلومات الوظائف املسندة إليه ومن مثة فعاليته، ال بد أن يقوم 
كل نظام فرعي بالدور املنوط به، مع التأكيد على ضرورة التكامل والترابط والتفاعل بني هذه 

ال آخر، جيعل من األنظمة الفرعية أو األرصدة، فأي إهتمام زائد بنظام أو مرصد فرعي وإمه
 .النظام الكلي عدمي الفائدة

 منهجية تطوير النظام الوطني للمعلومات. 3.2.2

إن عملية تطوير النظام الوطين للنعلومات تعد احملرك الرئيسي يف حتديث هذه النظم، هاته 
ية تطوير وتتلخص منهج. العملية األخرية اليت البد هلا من اإلعتماد على مجلة من املعايري واملقاييس

 :نظم املعلومات فيما يلي

                                                 
. ص.ص. 1988. مجلة إتحاد الجامعات العربية. المعلومات والجامعات في الوطن العربي.  بن ابراهيم النملة، علي1

46-74 
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واليت دف إىل حتديد احتياجات اجلهة املستفيدة من نظم : دراسة وحتليل الوضع القائم •
املعلومات، واحتياجات هذه النظم من أجهزة حواسيب وتوابعها، إضافة إىل الكوادر البشرية 

 . الالزمة
ل املطلوبة من خالل ثالثة نشاطات أي تنفيذ األعما: تنفيذ التوصيات الواردة يف الدراسة •

رئيسية متمثلة يف إعداد الوثائق اخلاصة بشراء األجهزة والربجميات األساسية إذا دعت احلاجة 
لذلك، جتهيز املوقع إذا كان هناك حاجة لذلك، تكوين فرق عمل من املختصني للقيام بتطوير 

 . النظم املطلوبة
 هذه املرحلة اختاذ كافة اإلستعدادات الالزمة حيث يتم يف: تطبيق ومتابعة مامت تنفيذه •

 .للبدء يف تطبيق النظام، ومتابعة تنفيذه، صيانته، تقييمه وإجراء مايلزم لتحسينه
وميكن اتباع األنشطة الواردة يف هذه املنهجية يف مجيع حاالت تطوير النظم، سواء كانت العملية 

وهي خبطواا . م، توفر األجهزة أو عدم توفرهااملطلوبة هي إنشاء نظام جديد، أو تطوير نظام قائ
 .وأنشطتها الرئيسية تبقى صاحلة للتطبيق ويف مجيع احلاالت

 عوامل تطوير النظام الوطني للمعلومات. 3.2 

تشري تقارير املختصني وقرارات املؤمترات املهنية من دولية وجهوية، أن إقامة نظم  
 وإن التقاعس عنها معناه التخلف عن مواكبة الركب املعلومات يف أي جمتمع أمر المناص منه،

احلضاري العلمي، فإقامة هذه النظم ضرورة متليها احلاجة للمعلومات واستغالهلا يف سد احلاجات 
العلمية يف اتمع، وهذا حيتم على اتمعات احلديثة بذل قصارى جهدها إلقامة نظم معلومات 

تفيدين واعدادهم إعدادا ميكنهم من استخدام هذه النظم، حديثة، والعمل على رفع مستويات املس
إن هذه النظم البد من أن ختضع لتقييم منتظم . واإلستفادة منها إلشباع حاجام العلمية والثقافية

ومن مثة هناك مجلة من . كما أا حتتاج إىل عملية مراجعة دورية يف سبيل تطويرها وترقية خدماا
 : يف جمملها إىل تطوير نظم املعلومات، واملتمثلة يفالعناصر والعوامل تسعى

 تطور دور المستفيدين. 1.3.2

يشكل املستفيد من نظم املعلومات أهم عناصر هذه النظم، والذي يوظف من أجله كل  
الوسائل واإلمكانيات اليت ميتلكها النظام، من أجل تقدمي خدمات يف مستوى اهتمامات 

 األساسية من وراء وجوده، كما أننا جند أن القوانني اخلمسة يف علم فهو الغاية. وحاجيات القراء
املكتبات، واليت أشار إليها راجناناتان تتعلق أربعة منها خبدمة املستفيد، باعتبارها الغاية اليت يسعى 
 النظام إلدراكها، ومنه فإن جممل اإلجراءات اليت تقوم ا هذه األنظمة الميكن أن حتدد أو حتقق
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هذا مايستدعي من مصمم النظام أن يدرك متام اإلدراك أن املستفيد . ل عن مجهور املستفيدينمبعز
من املعلومات ينبغي أن يكون عنصرا فعاال يف النظام، حيث تتحكم احتياجاته يف معايري تصميم 

مة، ينبغي التعرف مسبقا على احتياجات املستفيدين احملتملني من اخلدمات املقد"هذا األخري ، إذ 
 ومنه جيب .1"مع احلرص على توفري اإلمكانات واختاذ التدابري الالزمة لتلبية هذه اإلحتياجات

 :مراعاة األمور التالية عند تطوير النظام الوطين للمعلومات
 . وجود خربة سابقة لدى املستفيد للتعامل مع هذه النظم-
لومات، وتبصريه مبا ميكن أن  احلرص على تدريب هذا املستفيد لكي يتعامل مع أجهزة املع-

 .تقدمه هذه األجهزة من خدمات

  تطور تكنولوجيا  المعلومات .2.3.2 

تتغري تكنولوجيا املعلومات بسرعة كبرية ومذهلة، فكل يوم يطالعنا هناك جديد يف هذا  
اال جيعل من تكنولوجيا األمس التفي باحتياجات اليوم، يف ظل تعقد وتنوع طلبات 

ن، األمر الذي جيعل من تطوير نظام املعلومات تبعا لتطور هذه التكنولوجيا ضرورة املستفيدي
والتخطيط هنا اليتعلق بالتنيؤ باملستقبل، والبالسيطرة "ملحة، وذلك بالتخطيط عند التصميم، 

، إذا البد من التعامل هنا بدقة مع 2"عليه، بل يتعلق بالتعامل مع الذي سيحدث يف املستقبل
هذا ما يسمح ويسهم يف حتسني مستوى خدمات . املستقبلية لتكنولوجيا املعلوماتالتطورات 

 .النظام الوطين للمعلومات
ومنه حىت يؤدي النظام الوطين للمعلومات الوظائف واملهام املنوطة به ال بد من تطويع  

اتيجيات وحتقيق اإلستثمار األمثل للتطورات احلاصلة يف تكنولوجيا املعلومات، وذلك وفق إستر
تكفل اإلختيار املناسب منها، مع اإلفادة الفعالة من خربات اآلخرين، واإلقتصاد قدر اإلمكان يف 

 : التكاليف، مع ضرورة التأكيد على
إتباع املواصفات واملقاييس يف األجهزة والربجميات الصادرة عن املنظمات العربية والدولية  -

 . للمواصفات املقاييس
 .  والربجميات على املستوى الوطين ومحايتها ونشرهاتشجيع صناعة األجهزة -
 تطويع تكنولوجيا املعلومات خلدمة عمليات مجع املعلومات، ختزينها واسترجاعها وتراسلها - 

 . حمليا وخارجيا، من أجل اإلستفادة القصوى منها يف احداث التنمية الوطنية الشاملة

                                                 
1  GUINCHAT, Claire, MENOU, Michel. IBID. p.489 

وقائع المؤتمر العربي الثاني عشر لإلتحاد . أساسيات إدارة التغيير: المعلوماتيون في البيئة الرقمية.  عبد الوهاب، الصباغ2
 108. ص.  المرجع نفسه.العربي للمكتبات والمعلومات
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 تطور بيئة ومحيط النظام. 3.3.2

 الوطين للمعلومات على حسب الدولة مبتغريات خمتلفة، تتمثل يف نظمها يتأثر النظام
اإلقتصادية، اإلجتماعية والسياسية، إصافة إىل درجة منوها، فكل دراسة للنظام البد وأن تأخذ 

 : معلومات كمية ونوعية نذكر منها
ات معلومات ختص خصائص الدولة، واليت تؤثر على تنظيم نظام املعلومات، منها معطي -

 ...وخصائص اقتصادية، سياسية، دميغرافية، دينية
معلومات ختص وسائل اإلتصال، الناشرين، املكتبات ومراكز املعلومات، البىن التحتية  -

 .وبصفة عامة معلومات ختص قطاع املعلومات بالدولة....1"للمعلومات
شئ ألجله، ومنه البد أن يكون النظام الوطين للمعلومات نابع وخيدم اتمع الذي أن

فالنظام الوطين للمعلومات بدولة ليس بالضرورة هو نفسه يف دولة أخرى، فلكل ظروفه ولكل 
  .معطياته

 تطور بناء وتصميم النظام. 4.3.2

إن كل من العناصر السابقة حيتم وبصفة غري مباشرة على القائمني على رأس النظام 
ت ال بد أن يكون مرنا وذلك لتحقيق القدرة بالتفكري يف تطويره وترقية خدماته، فنظام املعلوما

على التأقلم مع املستجدات والتطورات احلاصلة من حني إىل آخر، كما أن النظام اجلامد الذي ال 
يتطور لن يكتب له اإلستمرارية، ومنه البد أن يصمم النظام حبيث يكون سهال ومبسطا 

خدامه، ألن املستفيد اليهمه النظام يف للمستفيدين، وبشكل ميكن من استيعابه وادراك عمله واست
حذ ذاته بقدر مايهمه أن حيصل على ماحيتاجه من معلومات، كما جيب أن يتماشى وأكرب عدد 
من املستفيدين الذين تزداد أعدادهم وتتعقد احتياجام يوما بعد يوم، هذا ماحيتم على النظام 

 باستمرار، كما يأخذ بعني اإلعتبار إمدادهم باملعلومات احلديثة اليت جيب أن تكون متجددة
اإلصافات الناجتة عن األحداث واألنشطة والعمليات اجلديدة، وبالتايل ضرورة املراجعة والتحيني 
باستمرار، حىت حيقق النظام التوازن يف إمداد املستفيدين باملعلومات الالزمة لتحقيق األهداف 

 .املطلوبة

                                                 
 49.ص. المرجع نفسه.  القندليجي، عامر1
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  مميزات النظام الوطني للمعلومات.3 

 تطوير قطاع المعلومات . 1.3 

 إن إرتباط املعلومات واملكتبات بقضايا اتمع املعاصر هو إرتباط شديد التعقيد، فقد 
أصبحت املعلومات احدى املقومات األساسية لإلنتاج الوطين، بل أصبح اإلقتصاد الوطين مرتبطا 

لتعليمية منها، أو الصناعية، أو بكمية املعلومات اليت تستطيع الدولة امتصاصها يف شىت النواحي ا
الزراعية أو اإلدارية، يف ظل بروز ما يسمى مبجتمعات املعلومات، أين يعتمد التطور بصفة 
 . أساسية على املعلومات وشبكات اإلتصال واحلواسيب وحيركه أهم قطاع وهو قطاع املعلومات

ث قطاعات واملتمثلة يف فإذا كان اإلقتصاديون يقسمون النشاط اإلقتصادي تقليدا إىل ثال 
الزراعة، الصناعة واخلدمات، فإن علماء اإلقتصاد واملعلومات، يضيفون إليها منذ الستينات من 
القرن املاضي قطاعا رابعا وهو قطاع املعلومات، أين أصبح انتاج املعلومات وجتهيزها وتوزيعها 

 . نشاطا إقتصاديا رئيسا للعديد من دول العامل
ت املعلومات، جند أن قطاع املعلومات ينمو بصورة أسرع من منو ففي كل جمتمعا 

فقد قدر اإلحتاد الدويل لإلتصاالت بعيدة املدى، أن قطاع املعلومات قد منى "اإلقتصاد الكلي، 
، بينما كان منو اإلقتصاد العاملي بصفة عامة %5، مبعدل أكثر من 1994على املستوى العاملي عام 

نه تعاظمت ظاهرة اإلزدياد املستمر يف اإلنفاق على قطاع املعلومات ملا ، وم1"%3 مبعدل أقل من
له من دور يف إحداث التنمية اإلقتصادية يف الدولة، كما أنه يعمل على امتصاص اليد العاملة، 

 من %90 حيث تشري بعض الدراسات إىل أن العاملني يف الوظائف اإلدارية يقضون ما يقارب من
 %70 مات ومعاجلتها ونقلها وحفظها واسترجاعها وقراءا، كما أن أكثر منوقتهم يف مجع املعلو

من حجم القوى البشرية العاملة يف اتمعات املتقدمة تعمل يف وظائف تتعلق بصورة أو بأخرى 
 على سبيل املثال ال احلصر، فهم %50وبينما يشكل العاملون يف هذا القطاع "باملعلومات، 

د األوريب ثلثي القوى العاملة، ويشكلون يف الواليات املتحدة األمريكية يشكلون يف دول اإلحتا
وهو مايؤكده أفراد العينة املبحوثة، وذلك باإلمجاع بنسبة قدرت ب . 2"ثالثة أرباع القوى العاملة

، وذلك ملا يوفره تطوير قطاع املعلومات من تنمية اإلقتصاد ككل، من خالل اتباع 33%3

                                                 
دراسات عربية في . أسس مجتمع المعلومات وركائز اإلستراتيجية العربية في ظل علم متغير. لهادي، محمد فتحي عبد ا1

 269.ص. 1999دار غريب، :  القاهرة.المكتبات وعلم المعلومات
 . 35.ص. المرجع نفسه. التقنية الحديثة للمعلومات والمكتبات.  محمود، الهوش، أبو بكر2
 16دول رقم الج. 3 أنظر الملحق رقم 3
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لى التخطيط السليم والناجح للقطاع، بإعتماد سياسات وإستراتيجيات استراتيجية مبنية ع
معلوماتية إستجابة للثورة التقنية العارمة اليت شهدها التزاوج البديع بني ثورة احلواسيب وثورة 

 . اإلتصاالت

الشكل رقم (20): مميزات النظام الوطني للمعلومات
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كان هذا الوضع يف الدول املتقدمة، فأين حنن من هذه التحوالت وهذه التطورات وهذه 
رية اليت تغزونا وتفرض نفسها علينا، شئنا أم أبينا، ولكنها تغزونا بنتائجها دون أن الثورة احلضا

يكون لنا فيها نصيب، وحنن فيها مستهلكني وال بد أن نفكر أن نكون فيها مشاركني منتجني، 
بالتخطيط املتأين والتنفيذ العلمي السليم، ومنه حتقيق ختطيط إستراتيجي ناجح لقطاع املعلومات، 

تخطيط املدروس الواعي يف حدود اإلمكانات املتاحة ووضعية الدولة ميكن أن يوصلنا إىل شيء فال
 .ما، حىت ولو كان الشيء هو احلد األدىن من التعاون الدويل يف جمال املعلومات

 التنمية اإلقتصادية. 1.1.3

صة وسائل يشهد العامل مع دخوله األلفية الثالثة تسارعا هائال يف التطور التقين وخبا 
اإلتصال ونقل املعلومات، إذ يطالعنا كل يوم منتج حديث يقدم لإلنسانية خدمات وتسهيالت يف 

 . اإلتصال مع اآلخرين، ونقل املعلومات بسرعة وبوقت قصري وبشكل دقيق وموثوق
ومن املعلوم أن تطور اتمعات كان نتيجة طبيعية لإلنتشار الواسع لتقنيات املعلومات  
ت، وما أحدثته من تأثريات، األمر الذي أدى إىل تزايد انسياب وتدفق كميات كبرية واإلتصاال

من املعلومات، فكان ذلك حمفزا لإلرتقاء من اتمع الصناعي إىل جمتمعات ما بعد الصناعة أو 
جمتمعات املعلومات، تلك اتمعات اليت تعتمد يف تطورها على املعلومات وصناعتها، حيث 

 من الناتج احمللي اإلمجايل، وحسب %5عات تكنولوجيا املعلومات تشكل صنا"أصبحت 
 كما أا فتحت اال بليون دوالر، 37 التقديرات فإن صناعة الربجميات حققت مبيعات بقيمة
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، هذا ما من شأنه الرفع من مردودية القطاع 1"1996م ألف فرصة عمل وذلك عا 334حلوايل 
ية، فقد بينت األحداث والوقائع أن التطور مبختلف إجتاهاته، وأن ومنه احداث التنمية اإلقتصاد

إمتالك أسباب القوة وعناصر التحكم وإمكانيات إختاذ القرارت الصائبة يف الوقت املناسب ترتبط 
بشكل متني بتوافر املعلومات كما وكيفا، حيث أن استغالل املوارد الطبيعية يف عملية اإلستثمار 

 ظهرت حتمية إستغالل املعلومات للوصول إىل القرار السليم يف إدارة املال مل يعد كافيا، ومنه
واألعمال واملوارد، وما يلزم ذلك من سياسات وخطط لتكون مبثابة اخلطة املميزة لتنظيم وتطوير 

فهي ضرورة أساسية لضبط خطة أو حتديد منهج وطين لتطوير نشاط . املعلومات داخل الدولة
 وإستغالل مصادرها، وكل ما هو متاح من معرفة ونابع من الدولة إستغالال املعلومات وخدماا

أمثال، يتيح اإلستفادة من املعلومات كمورد للتخطيط وإختاذ القرار وحل املشكالت، وبالتايل 
ومنه تبيني لنا أن تنمية املعلومات والقطاع املتعلق ا يعد جزءا من . 2حتقيق التنمية الشاملة بالدولة

 .مية اإلقتصاديةالتن

  التأثير على مهن المعلومات.2.1.3 

لقد كان للتطورات التكنولوجية األثر املباشر علىمهن املعلومات، فبعد أن كان هناك  
املكتبيني واألرشيفيني والوثائقيني، يقومون مبهام وأعمال ذات صبغة تقليدية، أصبح اليوم هناك 

هم أمام حتديات وضغوطات جديدة تستدعي الكفاءة خمتصني يف املعلومات، والذين جيدون أنفس
والتكوين يف اال التكنولوجي، وذلك مواكبة للتطورات احلاصلة يف جمال تكنولوجيا املعلومات، 

 :لكي اليتخلف عن العصر، ومن مجلة هذه التحديات والضغوط نذكر
ن املكتيب يف السابق  توسيع دائرة النشاط حبكم حجم املعلومات القابلة لإلسترجاع، فقد كا-

يقوم بعملية اإلقتناء تبعا لإلعتمادات املالية املخصصة ملؤسسة املعلومات، ومنه كان يوجد هناك 
نوع من التحكم يف حجم مصادر املعلومات اليت تدخل املؤسسة، ولكن اليوم مع مانشهده من 

باملعلومات ومصادرها تطورات متسارعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات، أصبح املكتيب اليكتفي 
املوجودة داخل املؤسسة، بل أصبح يتطلع إىل إجياد قنوات أخرى خارج املكتبة للحصول على 
كل ماهو جديد وحديث يف خمتلف جماالت املعرفة البشرية تلبية الحتياجات املستفيد، هذا مايزيد 

 .من حجم عمله

                                                 
على العنوان . 23/12/2005: زيارة الموقع يوم]. على الخط المباشر [.المعلومات والتنمية اإلقتصادية. عباس، بشار1

html.6/2004-2/arabiaall/net.arabcin.www://http :التالي
 . 225.ص.   المرجع نفسه . محمد محفوظ، زينب2
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طلع إىل كل ماهو جديد وحديث، حيث أصبح املستفيد يت:  تزايد وتعقد حاجيات املستفيدين-
 ليس فقط على مستوى املكتبة، بل على مستوى شبكات، قواعد وبنوك املعلومات، هذا

مايستوجب ضرورة مضاعفة نشاط املكتيب يف سبيل تلبية حاجات املستفيد والتمكن من استعمال 
يف وضعية كل هذه الظروف جتعل من املكتبيني . والتحكم يف مهارات التكنولوجيا احلديثة

تستدعي التكوين واكتساب املهارات، يف ظل مامتليه عملية تنظيم وتسيري املعلومات، ومنه استلزام 
 .  أكثر كفاءة واكثر مهنية، إضافة إىل املعارف املتعلقة مبجال املعلومات

  المعلومات مورد للمؤسسات.  3.1.3

ورد الذي بدونه ال ميكن استثمار المبالغة يف القول بأن املعلومات مورد املوارد، ألنه امل
أي مورد آخر، فإذا كان اإلنسان يستثمر موارده البشرية والطبيعية ومصادر الطاقة بكل أشكاهلا، 
فإن ذلك ال يتحقق إال بفضل قدرته على استثمار ما توافر له من معلومات حول خصائص هذه 

علومات مورد ال ينضب وإمنا ينمو املوارد وسبل اإلفادة منها، وعلى عكس بقية املوارد فإن امل
وتستخدم املعلومات كمورد للمؤسسات خاصة اإلقتصادية منها اليت تعتمد على . بقدر ما يستثمر

الربح واليت ختضع لقوانني السوق من عرض وطلب، حيث تعمل هذه املؤسسات على استخدام 
 يف السوق، ومنه مساعدا على املعلومات واإلنتفاع ا يف معرفة احمليط، لضمان البقاء والصمود

زيادة كفاءا، تنمية ورفع "اختاذ قرارها لإلستثمار يف مشروع معني، هذا ما يساعدها على 
، وذلك من خالل حتسني نوعية 1"مستوى اإلنتاجية، وعلى زيادة فعاليتها ووضعها التنافسي

إنتاج (دخول عامل املنافسة البضائع واخلدمات اليت تقدمها، تطوير املنتوج، خفض األسعار ومنه 
، ويعد النموذج الياباين أحسن مثال على تسخري واستخدام )منتوج أكثر جودة وأقل سعرا

ويف هذا اال ظهرت دراسات . املعلومات كأداة أساسية يف تسيري املؤسسات مبختلف نشاطاا
 أن تطور من تعىن بالتسويق لنشر وتوزيع املنتوج، حيث ال ميكن ألي مؤسسة مهما كانت

خدماا مبعزل عن الزبائن، شأا يف ذلك شأن املكتبة اليت تقوم أساسا على تقدمي خدمات 
 . للمستفيدين

وجتدر اإلشارة إىل أن هناك إجتاه متزايد حنو إنشاء شركات معلومات تضيف كميات كبرية من 
 .  الكلي للدولةالقيمة املعرفية، واملساعدة يف اختاذ القرار ومن مثة حتسني اإلقتصاد

  من تنظيم املعلومات إىل إدارة املعرفة. 2.3

                                                 
. المرجع نفسه. أسس مجتمع المعلومات وركائز اإلستراتيجية العربية في ظل عالم متغير.  فتحي عبد الهادي، محمد1

 . 127.ص
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تشري كل املؤشرات إىل حقيقتني مهمتني، األوىل هي أن هناك تفهم واضح ألمهية  
املعلومات كمورد أساسي مهم البد من إدارته حبكمة ومسؤولية، واحلقيقة الثانية هي تنامي 

 إدارة" قت الذي يبدو فيه أن هناك شبه اتفاق على معىناإلهتمام مبا يعرف بإدارة املعرفة، ويف الو
، فالبعض "إدارة املعرفة"، فال زالت هناك أفكار متضاربة حول املعىن احلقيقي ملفهوم "املعلومات

إدارة "على أساس كوا مصطلحا بديال، أو مرادفا ملا نطلق عليه تسمية " إدارة املعرفة"يفهم 
ملعلوماتيني املسؤولون عن إدارة املعرفة والتعامل معها، لذلك فهي ، وذا نكون حنن ا"املعلومات

جزء من إهتماماتنا املتنوعة، يف حني يرى آخرون أن إدارة املعرفة ما هي إال بعض اجلهود املعقدة 
اليت تتعلق بتنظيم املداخل إىل مصادر املعلومات عرب الشبكات، أما رجال اإلدارة فينظرون إىل 

على أساس كوا صيحة إدارية جديدة ما هي يف حقيقتها إال جهدا آخر يبذله منتجو إدارة املعرفة 
تكنولوجيات املعلومات واإلستشاريون اإلداريون لبيع ابتكارام لرجال األعمال املتلهفني ألية 
. 1أدوات ميكن أن تساعدهم يف حتقيق التقدم التنافسي الذي يبحثون عنه ويتلهفون للحصول عليه

ال شك فيه أن إدارة املعرفة استطاعت خالل السنني األخرية أن تصبح مقبولة بشكل واسع، و مما 
كما تزايد اإلهتمام ا ليس من قبل اهزين فقط، بل من قبل العديد من أفراد املؤسسات اليت 

 ويف الوقت احلاضر هناك توجه واضح من اجلميع حنو تفهم دور املعرفة يف جناح. تتعامل باملعرفة
األعمال وتطور اتمعات وحنو كيفية استثمار املعرفة يف حتقيق التقدم التنافسي، على مستوى 

 . األفراد واموعات، املؤسسات واتمعات
        لقد عرفت إدارة املعرفة تعاريف عديدة، فهناك من يعرفها بأا فرع علمي يشجع 

، 2ع موارد املعلومات اليت متتلكها منظمة مااألسلوب املتكامل لتعريف إدارة املشاركة يف مجي
وتشتمل موارد املعلومات هذه على قواعد البيانات، الوثائق، السياسات، اإلجراءات، اخلربات 

أما سكايرم، وهو أحد أبرز من تناولوا مفهوم إدارة املعرفة، .  واألعمال املنتسبة إىل املنظمة
الواضحة للمعرفة، والعمليات املرتبطة ا واخلاصة فيعرفها على أساس إا اإلدارة النظامية و

باستحداثها، مجعها، تنظيمها، نشرها، إستخدامها واستغالهلا، وهي تتطلب حتويل املعرفة 
وتقدم املدرسة العليا . الشخصية إىل معرفة تعاونية ميكن تقامسها بشكل واضح من خالل املنظمة

عريفاً إلدارة املعرفة خيتلف قليال عن التعريفني  يف أوسنت تجامعة تكساسإلدارة األعمال يف 
على أساس أا العمليات النظامية إلجياد املعلومات، السابقني، فهي تعرف إدارة املعرفة 

                                                 
:  يوم الموقعزيارة]. على الخط المباشر. [إدارة المعرفة ودورها في إرساء مجتمع المعلومات. الصباغ، عماد 1

  htm.ektesad/studies/arabiaaii/net.arabcin.www://http :ان التالي على العنو15/06/2006
. ص.  260. ، ع2000. المستقبل العربي. رؤيا استراتيجية عربية: المعلوماتية وإدارة المعرفة.  غالب ياسين، سعد2
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 يف املنظمة يف جمال جتميعها، تنظيمها، تنقيتها وعرضها بطريقة حتسن قدرات الفرد العامل
راسة امليدانية تؤكد على أن إدارة املعلومات  من عينة الد2%27األمر الذي جعل نسبة . 1عمله

واملعارف من أهم مميزات النظام الوطين للمعلومات، حيث تساعد هذه األخرية املنظمة يف 
احلصول على الفهم املعمق من خالل خرباا الذاتية، كما تساعد يف تركيز إهتمام املنظمة على 

 التخطيط اإلستراتيجي وصناعة جتميع، خزن، واستخدام املعارف لغرض حل املشاكل،
   .القرارات

  وظائف إدارة المعرفة  .1.2.3

تتوىل إدارة املعرفة كأي إدارة وظيفة أخرى يف منظمات األعمال احلديثة، اإلشراف على 
 : 3تنفيذ عدد من الوظائف املهمة وهي

 لصياغة وتطبيق  واليت تتضمن كل أنشطة املؤسسة أو املنظمة،: اإلدارة اإلستراتيجية للمعرفة-
إستراتيجية معرفية دف إىل تنظيم وإستثمار املوارد الفكرية والتنظيمية واإلبداعية والتقنية، من 

 . مصادرها يف داخل املؤسسة أو من البيئة اخلارجية
 وهي وظيفة حتديد املصادر املعرفية وتصنيفها وترتيب األنشطة الالزمة جلمع : تنظيم املعرفة-

 . ملعرفة، وتنسيق عمليات تدفقها عرب قنوات حمددةوترميز وخزن ا
  مبعىن اإلشراف على ختطيط وتصميم وتشغيل النظم احملوسبة اليت تستند إىل : بناء نظم املعرفة-

، ودعم اجلهود األخرى الستكمال البنية التحتية هلذه النظم، ) knowledge- bases(قواعد املعرفة 
، ونظم مساندة )DSS(مات التنفيذية، ونظم مساندة القرارات واليت تتكون عادة من نظم املعلو

 ).MIS( ، ونظم املعلومات اإلدارية)GDSS(القرارات اجلماعية 
 تتم عملية تطوير وتنمية العقل اجلماعي من خالل استثمار : تنمية وتطوير العقل اجلماعي-

 بصفة مستمرة من جهة، املوارد البشرية املوجودة يف املؤسسة، وإعادة تعليمها، وتدريبها
واستقطاب أفضل العقول واخلربات اليت تعمل يف النشاط نفسه بغض النظر عن اجلنسية، القومية 

 . والعرق

 النظم الداعمة إلدارة املعرفة. 2.2.3 

                                                 
  المرجع السابق1
 16الجدول رقم . 3 أنظر الملحق رقم 2
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باإلضافة إىل البعد التقين إلدارة املعرفة، إال أن هلذه اإلدارة قاعدة تقنية متثل البنية التحتية  
شاط إدارة املعرفة، وميكن أن نشري يف هذا اال إىل أهم النظم املعلوماتية اليت تدعم النطالق ن

  : إدارة املعرفة، واملتمثلة يف
وهي نظم معلومات حمسوبة تعمل على تلبية إحتياجات : )sis( نظم املعلومات اإلستراتيجية -

حتتوي هذه األخرية واليت . راراتاإلدارة اإلستراتيجية من املعلومات الضرورية ألغراض إختاذ الق
، )modeling & analysis( يف الوقت احلاضر على أدوات التحليل والنمذجة )eis(تدعى التنفيذية 

 إلنتاج األشكال البيانية واليت حتلل وتوجز ) software packages(وتستخدم حزم براجمية جاهزة 
 . 1نتائج اإلجنازات احلالية واملتوقعة لألنشطة

 )GDSS( ونظم مساندة القرارات اجلماعية )DSS( مساندة القرارات  نظم-
 هي نظم معلومات تتميز بسهولة اإلستخدام واملرونة، )DSS(نظم مساندة القرارات 

تعمل على نشر وتوزيع قدراا يف معاجلة وحتليل البيانات ومنذجة املشاكل واقتراح احللول، بدال 
 ونظم )MIS(يها اإلدارة كما تفعل نظم املعلومات اإلدارية من تقدمي املعلومات اليت حتتاج إل

 . sis(2(املعلومات اإلستراتيجية 
 تعمل نظم مساندة القرارات اجلماعية على )GDSS( أما نظم مساندة القرارات اجلماعية

 لكن ،3دعم وإسناد عمليات إختاذ القرارات، باملشاركة وحبضور العقل اجلماعي لصناعي القرارت
يتطلب تصميم هذه النظم وجود بنية متكاملة من . تركيز على تقدمي الدعم لفريق صنع القرارمع ال

)  electronic display( وجود شاشة للعرض اإللكتروين  مع، )desktop PCS( عتاد احلواسيب
، وجود برجميات تتضمن حزم تطبيقات وبرامج استبيانية )audiovisual(وجتهيزات مرئية 

للمساعدة يف إجياد قواميس بيانات للمجموعة ) electronic questionnaires(الكترونية 
)Group Data Dictionaires ( ذات األمهية البالغة ليس فقط من أجل توحيد املصطلحات، وإمنا

 .من أجل املساعدة يف توثيق عملية صنع القرار
 اإلطار التكويين الشامل )MIS(تعترب نظم املعلومات اإلدارية : )MIS( نظم املعلومات اإلدارية -

الذي يضم كل أنواع نظم املعلومات احملوسبة يف منظمات األعمال احلديثة، فكل أنواع هذه 
 . هي بصورة أو بأخرى نظم معلومات إدارية)  وغريهاDSS, EIS, GDSS, TPS(النظم 

ت تعرف نظم املعلومات اإلدارية بأا بنية متكاملة من عتاد احلواسيب والربجميا
واإلجراءات وقواعد البيانات ونظم إدارة قواعد البيانات واألفراد، بنية تعمل على إنتاج معلومات 

                                                 
 111. ص. المرجع نفسه.  عبد المنعم موسى، غادة1
 121. ص.  المرجع السابق2
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ذات قيمة مضافة يف الوقت احلقيقي لتلبية احتياجات اإلدارة، دف حتقيق امليزة التنافسية 
 . 1اإلستراتيجية املؤكدة

كاتب مبثابة القاعدة األساسية باختصار، مثلما تعترب نظم معاجلة األحداث ونظم أمتتة امل
ونظم مساندة ) التنفيذية(لبناء وتطوير نظم املعلومات اإلدارية، فإن نظم املعلومات اإلستراتيجية 

القرارات ونظم املعلومات اإلدارية هي النظم اليت ال غىن عنها لإلنتقال بتكنولوجيا املعلومات من 
 .  الذكاء اإلصطناعي واإلنساين معامستوى املعلومات إىل مستوى إستثمار املعرفة و

 هندسة المعرفة. 3.2.3

 ليعرب به عن 1977عام  فيكنبوم لقد استعمل مصطلح هندسة املعرفة كمفهوم من طرف 
فن احلصول واكتساب، تشكيل وتقدمي املعرفة باستعمال "الذكاء اإلصطناعي، فقد عرفها بأا 

ومنه فإن هندسة . 2"دة فعالية هذه املعرفةاحلاسوب، الذي يوفر وظائف ذكية تعمل على زيا
املعرفة تتصل بدراسة املناهج والتقنيات اليت تسمح بالتحكم وإنشاء نظم معلومات، وذلك 

 :وترتكز هندسة املعرفة على مبدأين رئيسييني متمثلني يف. باستخدام مفهوم املعرفة
 .ة وهندسة اللغة املتخصصةإقتناء املعارف، وذلك باستخدام وإدماج التقنيات البيبليومتري -
 .تنظيم املعارف، وذلك بتنظيم املعرفة املوجودة من أجل رفع كفاءة املعرفة اإلنسانية -

 الشراكة الدولية واإلقليمية . 3.3 

إن أهم ما مييز املرحلة الراهنة لتطور خدمات املعلومات، نذكر منو اجلهود التعاونية  
وتشكل النظم الوطنية للمعلومات . لومات الدولية واإلقليميةالدولية يف جمال إنشاء وبناء نظم املع

الركيزة األساسية هلذا التعاون، إذ ال يوجد نظام وطين ميكن أن يعمل مبعزل عن األنظمة األخرى، 
حيث تعتمد كثري من الدول وإىل حد كبري على املعلومات اليت تنشر خارج حدودها، وحىت "

ا جند هلا إهتمامات دولية واسعة تدل على إعتمادها على املعلومات الدول اليت قد تبدو مكتفية ذاتي
، وهذا هو السبب 3"اليت ترد إليها من الدول األخرى ومن املنظمات املوجودة خارج حدودها

الرئيسي لقيام برامج املعلومات الدولية واإلقليمية اليت تتبناها املنظمات الدولية مثل اليونسكو، 
 يف ااالت املختلفة، برامج املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، اإلحتاد برامج األمم املتحدة

                                                 
  المرجع نفسه.إدارة المعرفة ودورها في إرساء مجتمع المعلومات. الصباغ، عماد 1

2 DZIRI GHOUAS. Anissa. YALAOUI, B. La Connaissance et l’Ingénierie des Connaissances. RIST .
2002, Vol.12, N°02. p.54 
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من هنا ينبغي أن يكون هناك إتصال . الدويل جلمعيات املكتبات وكذا اإلحتاد الدويل للتوثيق
م ويتطلب الترابط والتكامل والتنسيق بني النظ. حقيقي بني النظام الوطين والنظم الدولية واإلقليمية

الوطنية والنظم العاملية بذل اجلهود املكلفة لتنسيق اجلوانب الفنية واملنهجية لتخطيط نظم 
 :1املعلومات، ومن بني جوانب التعاون الدويل واإلقليمي ما يلي

 . التعاون مع األجهزة املتخصصة لألمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية -
 . ملنظمة الدوليةتنفيذ برامج املساعدات الفنية اخلاصة با -
التعاون فيما يتصل باإلفادة من املساعدات الفنية اليت تقدمها الدول املتقدمة، واليت قطعت  -

 . أشواطا ال بأس ا يف اال
  املشاركة يف الربنامج الدويل لنظام األمم املتحدة للمعلومات العلمية والتقنية اليونيسيست -

unisist . 
سيق بني أنظمة املعلومات املختلفة من أهم العمليات اليت ينبغي وتعترب عملية التعاون والتن

اإلهتمام ا إىل جانب التفاعل واملشاركة يف النظم والربامج والنشاطات اإلقليمية والدولية 
للمعلومات، لإلستفادة من اخلربات وجتنب عملية تكرار اجلهود، كما أن اإلشتراك يف اجلمعيات 

ة باملعلومات على املستوى الوطين، الدويل واإلقليمي من شأنه أن يكفل واملؤسسات اخلاصة املهتم
  2:خدمة أفضل يف هذا اال، إذ تسمح هذه الربامج وتضمن القيام بالوظائف التالية

 .  اجلهود املشتركة يف البحث والتطوير، واإلقتناء التجرييب لألجهزة والطرق احلديثة-
عمال التجريبية، وتطوير التصميمات احلديثة اخلاصة بأنشطة  تنسيق جهود البحث والتطوير واأل-

 .التوثيق واملكتبات يف الدول املعنية
 . التنسيق والتعاون يف تدريب العاملني باملعلومات-
 . اإلشتراك التعاوين يف خدمات التكشيف واإلستخالص-
 .تكلفة اإلقتناء التعاوين واإلفادة التعاونية من مصادر املعلومات غالية ال-
 . تنسيق اإلفادة من النظم االكترونية وجهود تطوير هذه النظم-

من هنا يتبني لنا أن التعاون مع املنظمات الدولية املهتمة باملعلومات وخدماا، من شأنه 
أن يسهم يف تطوير اخلدمات على املستوى الوطين، ومنه إحداث التنمية، وهوماتؤكده عينة 

، حيث يرى األستاذ الباحث أن التعاون مع الكثري من 3%20ت ب املبحوثني وذلك بنسبة قدر
املنظمات الدولية وذلك يف إطار صالحياا من شأنه أن يعمل على تطوير أساليب وضع وتشغيل 
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النظم الوطنية للمعلومات يف الدول النامية، فهي تعىن بتطوير وتقييم اإلقتراحات واخلطط الالزمة 
فضال عن أن هناك العديد من السبل الكفيلة . علومات إىل هذه الدوللرفع كفاءة نقل وتوصيل امل

التابعة لألمم املتحدة،  بربطها بنظم املعلومات اخلاصة باملنظمات اإلقليمية، وكذا املنظمات الدولية
، منظمة العمل الدولية UNIDOنذكر على سبيل املثال منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

ILOغذية والزراعة ، منظمة األFAO ضف إىل ذلك العالقات املتبادلة بني مراكز املعلومات يف ،
الدول النامية وهذه املنظمات، دون أن ننسى بعض املنظمات الدولية احلكومية منها وغري 

 اإلحتاد الدويل، FID، اإلحتاد الدويل للتوثيق OECDاحلكومية، كمنظمة التعاون اإلقتصادي 
، وغريها من املنظمات اليت تساند جهود الدول النامية، حيث تؤكد IFLAجلمعيات املكتبات 

هذه اهليئات واملنظمات على ضرورة حتقيق التفاعل احلر واملباشر بني خمتلف املؤسسات وذلك 
لتبادل املنافع واخلربات وتقدمي اإلستشارات ونتائج األحباث والدراسات، دعم املشاريع الوطنية، 

صادر املعلومات وإتاحتها للمستفيدين للمسامهة يف رفع قدرام يف حل والعمل على تبادل م
املشاكل اليت تواجههم، والقيام بالدراسات اليت  تساهم يف التقدم العلمي والتقين للبالد، وذلك ال 

 . يتأتى إال من خالل التعاون على خمتلف املستويات الوطنية، اإلقليمية والدولية

 ائدة     نماذج عالمية ر.1.3.3 

، على ضرورة إقامة نظم 1974كان قد أكد مؤمتر اليونسكو املنعقد يف باريس عام  
معلومات وطنية يف خمتلف أحناء العامل، لكي تتمكن مجيع الدول عن طريق نظم معلوماا الوطنية 
من التعاون يف إقامة نظم معلومات دولية، والذي يأمل أن يقدم احللول للكثري من مشاكل 

 . لومات يف العامل، والسيما بالنسبة للشعوب اليت تشكو ضعفا يف مصادر املعلوماتاملع
إن إقامة نظام معلومات دويل يربط نظم املعلومات الوطنية يف األقطار املختلفة، لتوفري  

احلاجات العلمية للمستفيدين يف هذا العامل الواسع، معناه تشجيع العقول النرية يف كل مكان 
وحنن يف هذا السياق سوف . إلبداع والتقدم والرفاهية خدمة لشعوب األرض قاطبةللمزيد من ا

 :  ندرج بعض النماذج العاملية، وذلك على سبيل املثال ال احلصر نذكر منها
  : UNISISTنظام  •

UNION NATIONS INFORMATION SYSTEM IN SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 

وقد . 1967 اليونسكو وهيئة األمم املتحدة عام مت إنشاء هذا النظام الدويل بالتعاون بني
جاء هذا النظام مرنا، باعتباره مفتوحا أمام املكتبات الدولية ونظمها، اليت ترغب بالتعاون وتوفري 

يتلخص جوهر الفكرة يف كون املكتبات املتعاونة تقيم نظم .  خدمات املعلومات يف هذا اال
ة والتطبيقية، مث تتعاون هذه النظم الوطنية فيما بينها لتطوير معلومات وطنية يف جمال العلوم البحت
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نظام على املستوى الدويل، يقدم خدماته العلمية جلميع الشعوب، والسيما املشاركة منها ودول 
يلعب هذا الربناج دورا ارشاديا يف مساعدة الدول على صياغة إستراتيجيتها . العامل الثالث بالذات
 : وهو يهدف إىل العمل على تشجيع الدول علىاخلاصة باملعلومات، 

 إقامة نظم معلومات حملية، لكي تتمكن من تطوير مكتباا وخدماا، مستفيدة من اخلربات -
 . الدولية املتقدمة يف جمال املكتبات واملعلومات

 وضع سياسة معلومات وطنية وخطط موجهة، دف تطوير خدمات املعلومات والبحث -
 .  دفع عجلة التطور العلمي والتقين يف هذه الدولالعلمي، ومنه

 وضع معايري مشتركة لتسجيل البيانات وتبادل املعلومات، كأساس للتعاون بني نظم املعلومات -
 . 1الوطنية والدولية

 تنفيذ املشروعات الرائدة اإلقليمية لتقييم الطرق الفعالة يف كفالة الربط بني خدمات املعلومات -
 . العلوم والتكنولوجيا يف مناطق خمتلفة من العامل، وذلك يف شبكات متكاملةالقائمة يف 

 دعم وظائف األجهزة احلكومية املكونة لشبكة تداول املعلومات، كاملكتبات ومراكز املعلومات -
 . 2والتوثيق ورفع مستوى كفاءة هذه األجهزة

 UNISIST العلمية والتقنيةويتمثل اهلدف النهائي لربناج نظام األمم املتحدة للمعلومات 
يف تزويد خمتلف فئات املستفيدين، وخاصة يف الدول النامية بالقنوات املتطورة الالزمة للوصول 

 .إىل املستودعات العاملية للمعلومات العلمية والتقنية لتحقيق الصاحل العام للبشرية مجعاء
ءات والندوات، ونظمت الدروس ويف سبيل حتقيق ذلك أقامت هيئة األمم املتحدة عددا من اللقا

التعليمية من حلقات دراسية وغريها لتدريس مواد فنية ومعينة وضرورية، لتعليم كيفية إقامة نظم 
املعلومات، وكذا إقامة مراكز للتدريب دف خلق كوادر مهنية قادرة على البناء والعمل، مث 

ثل هذه النشاطات واجلهود وهي مب. أصدرت عددا من األدلة  والتقارير حول كيفية العمل
املتواصلة متكنت من حتفيز الكثري من شعوب العامل للعمل يف هذا املضمار، والنتيجة كانت ظهور 

 . حملية، وطنية، إقليمية ودولية: الكثري من نظم املعلومات على مستويات خمتلفة
  MEDLARSنظام  •

 Medical صلية التالية هو نظام معلومات متخصص بالعلوم الطبية، إختصار للكلمات األ

Litterature Analysis and Retrieval System، أي نظام حتليل اإلنتاج الفكري الطيب 
وإسترجاعه، وهو مشروع املكتبة الوطنية للطب بالواليات املتحدة األمريكية، كانت قد أنشأته عام 
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ليت يقوم عليها النظام، وقد تعترب مقتنيات املكتبة فيه القاعدة األساسية ا.  جبهودها اخلاصة1964
أثبت النظام جناحا مطلقا حبيث استقطب مراكز البحوث واملكتبات الطبية يف خمتلف أحناء العامل، 
وأصبح نظام معلومات طيب دويل، حيث اآلالف من املكتبات ومراكز البحوث الطبية املنتشرة 

 .حول العامل أعضاء فيه
اء القيام بعملية التحليل املوضوعي للمقاالت ختزن املداخل اليت يتم جتميعها من جر 

والكتب والتقارير وغريها من مصادر املعلومات، مجيعها مشروحة لغرض إعطاء التعاريف لتحديد 
التعابري مع نبذة بسيطة عن املوضوع، وهذه الشروح تساعد الكثري من الباحثني يف حتديد صالحية 

 يف املكتبات العمالقة، هذه العملية اليت تأخذ الكثري الوثائق بدال من ضياع الوقت يف البحث عنها
، الذي يعترب أداة Index Medicusكما يصدر النظام الكشاف الطيب . من أوقات املستفيدين

البحث األوىل يف خمتلف العلوم الطبية ومايتصل ا من فروع املعرفة، وتوفره املكتبات بشكلة 
 .التقليدي واآليل

 BLAISE- British متاحا على اخلط املباشر عن طريق خدمة وقد أصبح هذا النظام

Library Automated Information Service- يف اجنلترا، وعن طريق خدمة DIMDI يف 
    1.أملانيا، وكذا مركز املعلومات الطبية يف ستوكهومل

ات  دورية يف خمتلف فروع العلوم الطبية، كما أن املعلوم6000يقوم النظام على حتليل 
خمزنة حسب رؤوس املوضوعات الطبية اليت تعدها املكتبة نفسها، إضافة إىل أن هناك نقاط وصول 
أخرى إىل الوثائق، أي عناصر استرجاع مثل أمساء املؤلفني، املؤلفني املشاركني، عناوين املقاالت، 

 .2...اللغة
  AGRIS نظام  •

 ترعاه منظمة األغذية والزراعة وهو نظام املعلومات الدويل لعلوم وتكنولوجيا الزراعة،
التابعة لألمم املتحدة، ولكنها تتلقى املدخالت من عدد من املراكز الوطنية واإلقليمية يف العامل، 

أما املركز املنسق يف روما فيقوم بتجميع املعلومات وبثها شهريا على . 1975بدأ العمل به عام 
 .AGRINDEX 3هيئة أشرطة ممغنطة أو عن طريق كشاف مطبوع 

يقدم النظام معلومات يف جمال تكنولوجيا صناعة املواد الكيمياوية املستعملة يف الزراعة،  
باختصار كل ...إحتياجات األدوية الزراعية، زراعة األحراش، علم التربة، علم احليوانات، البستنة

زية بداية من عام أما فيما خيص لغة العمل فهي اإلجنلي. ماميس من قريب أو من بعيد ميدان الزراعة
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كما ميكننا البحث يف النظام عن .  أين أدخلت كل من الفرنسية واإلسبانية1986 حىت سنة 1975
طريق منظمات األمم املتحدة، اهليئات، املؤلفني، رقم املطبوعة، املنطقة اجلغرافية، البلد، املؤمترات، 

 ..... التقارير
 :1 يهدف النظام إىل حتقيق عدة أهداف نذكر منها

جتميع وختزين واسترجاع املعلومات، الوثائق، التقارير واملطبوعات املنتجة حديثا يف جمال  -
 .اختصاص املنظمة العاملية للتغذية

 تطوير اخلدمات املقدمة للمستفيدين عن طريق عمل تعاوين، وكذا حتقيق السعي املنسق  -
 .يف جمال إعداد املستخلصات وحماولة إعطائها صبغة العاملية

شاء شبكات معلومات متخصصة عن طريق إجراء دراسات وصياغة اتفاقات للتعاون إن -
 .بني مراكز املعلومات وتنميتها بغرض اإلستفادة منها

حتقيق السعي املنسق يف جمال إعداد املستخلصات وإنتاجها، مع حماولة إعطائها صبغة  -
لإلنتاج الفكري الذي العاملية، وذلك بإصدارها أكرب عدد ممكن من اللغات وتغطية أوسع 

 .مل يتم نشره بعد
  I.S.D.Sنظام الترقيم الدويل املوحد للدوريات  •

يف أوائل السبعينيات، يعتمد على مركز دويل  UNISIST تأسس النظام يف إطار برنامج
 .بباريس، إضافة إىل مراكز إقليمية حتددها احلكومات املعنية

 البيبليوغرايف وعملية اإلختصار ونشر يعمل النظام على رعاية وتطبيق قواعد الوصف 
الفهارس، وتوحيد خدمات املعلومات باإلعتماد على هذا الفهرس، وحتديث قائمة املنظمة الدولية 

 :2وهو يعمل على.  يف العناوين املختصرة للدورياتISOللتقييس 
  عليها إعداد سجل دوري للنشاطات املتسلسلة، حيتوي على كل املعلومات الالزمة والتعرف-
الرقم املعياري الدويل  –  ISSNيئة وإحداث عملية التوسع يف استعمال رقم دويل موحد -

  -للنشرات املتسلسلة
  إمكانية الوصول والتعرف بدقة حول كل نشرة متسلسلة، لتسهيل عملية البحث-
  تطوير حركة وضع التقنيات الدولية للوصف البيبليوغرايف -

                                                 
 50. ص. لمرجع نفسها.  بن ضيف اهللا، فؤاد1
 52. ص.  المرجع نفسه2



 143 

رين حتتوي على كل اإلضافات والتغريات احلاصلة خالل الفترة ينتج النظام نشرة كل شه
الزمنية املنصرمة، كما يعمل على إصدار كل ستة أشهر ملحق لقائمة املنظمة الدولية للتقييس 

 .  بالعناوين املختصرة للدوريات

 النظام العربي للمعلومات. 2.3.3

الت العلوم والتكنولوجيا أصبح إذا كان التنسيق والتكامل بني اموعات الدولية يف جما
 واملستقبل، فإن مسة العصر، واليت تسعى مجيعها إىل دعمه وتطويره باعتباره أحد ضرورات احلاضر

لكن من اخلطأ أن نتصور إمكانية قيام نظام عريب للمعلومات . البالد العربية هي أحق ذا املسلك
 بعد على أبسط مقومات هذه النظم، ومن مثة يف غياب النظم الوطنية القوية والفعالة، ومل تتوافر

فإن فعاليتهامل تتأكد يف الغالبية العظمى من الدول العربية، فالدول اليت تتوافر ا املقومات 
البشرية، تفتقر إىل املقومات املادية، ورمبا أيضا املقومات اإلدارية والتنظيمية، وتلك اليت توافرت 

ملوارد البشرية، وكل هذه املقومات جمتمعة تشكل نظاما وطنيا يقف ا املوارد املادية تفتقر إىل ا
على أرضية صلبة تؤهل لقيام نظام عريب موحد ملعلومات، إال أن شيئا من ذلك مل حيقق، بل إن 
الظروف الراهنة للنظام العريب ال تفسح جماال يذكر للتفاؤل، حيث يعكس النظام واقع العالقات 

. ت، والذي يفتقد إىل روح النخوة العربية املوحدة، وضعف الوحدة العربيةالعربية يف مجيع ااال
   1:ويرجع ضعف النظام العريب للمعلومات إىل عدة أسباب نذكر منها

فعلى الرغم من مشاركة بعض اخلرباء العرب يف جهود اليونسكو، واليت :  غياب السياسات-
وتوافر بعض الوثائق األساسية للتخطيط أسفرت عن بلورة مشروع النظام الوطين للمعلومات، 

الوطين للمعلومات باللغة العربية منذ بداية الثمانينات، وكذا جهود بعض املنظمات العربية يف 
حث الدول األعضاء على النظر يف قضايا املعلومات على املستوى الوطين، فإن الدول العربية اليت 

 أصابع اليد الواحدة، وإن وجدت فإا تفتقر إىل اختذت خطوات إجيابية يف هذا السبيل ال تتجاوز
 . التنسيق والتكامل والتعاون على املستوى العريب

سواء على املستوى العريب، الوطين، وحىت على :  تدين موقع املعلومات على سلم األولويات-
ساسية املستوى املؤسسايت داخل الدولة، فإن املعلومات بوجه عام قلما تظهر كأحد املكونات األ

للنشاط، حيث ننسى يف خضم مشاغلنا أن املعلومات عنصر أساسي يف أي نشاط، وأا املورد 
 . الذي بدونه ال ميكن إستثمار أي مورد آخر
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يقصد بالبىن األساسية املقومات األساسية لنظام املعلومات، بدءا :  ضعف البىن األساسية-
ال، املرافق اليت متثل مهزة الوصل بني موارد مبقومات إنتاج املعلومات، مقومات النشر واإلتص

املعلومات واملستفيدين منها، واليت تتوىل مهام التعريف باإلنتاج الفكري، وجتميع هذا اإلنتاج 
وتنظيمه وإختزانه وحفظه، وتيسري سبل اإلفادة منه، كما تشمل هذه البىن األساسية جمتمع 

 . ت واجتاهاته حنو موارد وخدمات املعلوماتاملستفيدين ومدى استعداده إلستثمار املعلوما
األمية املعلوماتية نتيجة طبيعية لضعف عناصر البىن األساسية للمعلومات، :  األمية املعلوماتية-

وهي ال تقتصر على عجز املستفيدين على التعامل مع تقنيات املعلومات واحلاسبات، وإمنا تشمل 
 والتعبري عن هذه احلاجة،  حاجته للمعلومات،عجز املستفيد احملتمل عن التعرف على مدى

وحتديد املصادر احملتملة لتلبية هذه احلاجة، وكيفية التعامل مع هذه املصادر أيا كان شكلها 
 . للوصول إىل ما حيتاج إليه

ترجع أمهية التنظيمات واملؤسسات من مجعيات وإحتادات يف دعم :  ضياع معامل الكيان العريب-
ملهين، وحتديد معامله، تنمية املواقف واإلجتاهات، إقرار املعايري وإرساء القيم املهنية مقومات اال ا

وعلى الرغم من وجود مجعيات املكتبات . إىل آخر ذلك من عناصر الكيان املهين... واإللتزام ا
لعديد واملعلومات يف بعض الدول العربية، ونشأة اإلحتاد العريب للمكتبات واملعلومات، فضال عن ا

من اجلمعيات، فإن املهنة مل حتدد معاملها بعد، ومل حتض باإلعتراف الذي يؤهلها لإلضطالع 
 . مبسؤولياا، سواء على املستوى الوطين أو العريب

يتسم نظام الضبط الوراقي لإلنتاج الفكري العريب بالقصور، ويرجع :  قصور الضبط الوراقي-
ومؤسساته، غياب الوعي الذي يقدر العمل الوراقي حق ذلك إىل عوامل كامنة يف نظام النشر 

قدره، والذي يؤدي بدوره إىل غياب الدور الفاعل لإلنتاج الفكري العريب على املستويات الوطنية 
وحىت الدولية، تشتت اإلنتاج الفكري ومنه احلد من فرص اإلفادة من هذا اإلنتاج العريب، تكرار 

وما يترتب عليها من تبديد ... مجة والتحقيق، التزوير والقرصنةالبحوث العلمية، تكرار جهود التر
 1- نصف العلم تنظيمه-املوارد وضياع احلقوق، فكما يقال

ضف إىل ذلك قصور املوارد البشرية، ضعف اإلسهام العلمي العريب، أزمة اللغة العربية 
 . واحلاجز اللغوي مع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت

ية بكل معاين الكلمة، حيث ميكن لبناء وتطوير النظام العريب إن التحديات مصري
أن يتحقق بتوضيح معامل السياسات، ترتيب األولويات، إعادة النظر يف بعض  للمعلومات
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إىل غري ذلك من جهود التشخيص والتطوير الرامية ... املمارسات، إزالة بعض احلواجز واملعوقات
 . لضعف والقصورإىل دعم مظاهر القوة وعالج مواطن ا

إن من أهم االعتبارات املطلوبة لقيام نظام ناجح ومتكامل للمعلومات أن يتم التعريف به 
وبإمكاناته، ومدى اإلستفادة منه واخلدمات اليت سيقدمها ونوعية املؤسسات، أو املستفيدين 

ية النظام الذي الباحثني الذين سيستفيدون من هذا النظام، وكذا وعي الرأي العام بعد توعيته بأمه
يسعى إلفادة األمة العربية بكاملها على خمتلف أجهزا ومصاحلها ومؤسساا، ومدى مسامهة هذا 

الشاملة جلميع مرافق احلياة، مما ميكن  النظام يف جمال التخطيط والتنمية وتنفيذ اخلطط التنموية
علومات الكافية إىل الدولة من تنفيذ مشروعاا وحل مشاكلها، وذلك عن طريق توفري امل

املستفيد، إمداده مبا حيتاجه من معلومات يف صورة يسهل معها وضع قانون نظام عريب 
ذلك  ولكي يتم. للمعلومات، يقوم على جتميع املعلومات من مصادرها األولية وتنميتها وتدعيمها

علومات تشكيل جلنة فنية متخصصة يف جمال امل: "خطط وبرامج وسياسات منها ال بد من وضع
تكون هلا الصالحية يف تطبيق النظام العريب للمعلومات، وتعود مسؤوليتها رأسا إىل األمني العام 
جلامعة الدول العربية، تكون مبثابة جهاز إستشاري للجامعة يف ختطيط ووضع النظام العريب 

معلومات، سن للمعلومات يف حيز التنفيذ، ومتابعة تنفيذ سياسات وإستراتيجيات النظام العريب لل
مث " القوانني ووضع القرارت اليت من شأا تنمية وتقوية نشاط املعلومات على املستوى العريب،

إنشاء مركز أو هيئة أو مؤسسة يف كل دولة يقع على عاتقها تنفيذ النظام الوطين للمعلومات يف 
مع توفري املوارد البشرية ، 1"كل دولة ومتابعة التنسيق بني النظم الوطنية يف الدول العربية األخرى

املتخصصة القادرة على تشغيل النظام، فال بد لنا أن ندعم بعضنا بعض ونستفيد من خرباتنا 
  .    أليس يف امتالك املعلومات قوة؟: وكفاءاتنا ونكمل بعضنا بعضا، وصدق من قال

  تجارب عربية في الميدان.3.3.3 

منها خصوصا الكثري من الوقت بسبب عهود لقد أضاعت الشعوب النامية عامة والعربية  
والتقدم، ومبا أننا من الدول العربية فعلينا أن نعمل حبد  التخلف السابقة، وفاا ركب احلضارة

يفوق ما جيري يف دول العامل املتقدم املتطور، حماولني التقدم خبطى حثيثة واسعة، لكي نتمكن من 
ب املتقدمة يف خمتلف ميادين املعرفة البشرية، وهذا اللحاق بالركب، مستفيدين مما حققته الشعو

 . أمر طبيعي إذ أن العلوم واملعارف ليست ملكا أو حكرا على أحد
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إن إقامة نظم معلومات وطنية وعربية ودولية دليل على دوليتها وإعتراف كل األمم  
تقدمي ما بذلك، وهو ما يضمن إستفادة الشعوب والدول األخرى من بعضها البعض، عن طريق 

حققته من تطور وتقدم يف مجيع جماالت العلم واملعرفة، وهي تعرف بأن بقاءها يعتمد على دعم 
بعضها بعضا، فلماذا ال ندعم حنن بعضنا بعضا ونستفيد من خرباتنا وكفاءاتنا ونكمل بعضنا 

ت ال لقد استطاعت بعض الدول العربية أن ختطو خطوا. بعضا؟ أليس يف امتالك املعلومات قوة؟
بأس ا يف جمال النظم الوطنية للمعلومات وذلك بالتخطيط ووضع القوانني والقرارات إلنشاء 
نظم معلومات وطنية وحتديد األولويات واألهداف، وحناول هنا تسليط الضوء على بعض 

  : التجارب العربية وذلك على سبيل الذكر ال احلصر واليت منها
 النظام الوطين للمعلومات باليمن  •

سنظل نويل أمهية زائدة لإلستثمار البشري، وسوف نعطي أمهية أكرب يف املرحلة املقبلة  "
عنايتنا  للبحث العلمي، باعتباره مفتاح النمو وميدان التحدي الرئيسي أمامنا، لذلك سنوجه

ينبغي تكريس . لتطوير ونشر اجلامعات ومراكز البحث العلمي وأجهزة مجع وحتليل املعلومات
لبناء اإلنسان وتربيته وإعداده وتأهيله ليكون قادرا على التعايش مع عصره والتفاعل اجلهود 

تلك كانت كلمة . 1"اخلالق مع التطورات احلضارية والتكنولوجية املتسارعة يف كافة ااالت
 الذي يؤكد وبدون شك على وعي وادراك واهتمام على عبد صاحلرئيس اجلمهورية اليمنية 

، بإنشاء 1995لعام ) 155(ية مبجال املعلومات، بل إن صدور القرار اجلمهوري رقم القيادة السياس
املركز الوطين للمعلومات، وما حدد فيه من أهداف ومهام يعكس التوجهات السليمة واهلادفة 

 . لبداية مسار هذا اإلجتاه
 إىل إقامة واليوم فإن املركز الوطين للمعلومات باليمن ويف إطار الدور املنوط به، يسعى

بنية أساسية متطورة للمعلومات، وإجياد قطاع معلومايت متكامل على املستوى الوطين، وذلك من 
بناء وتطوير وإدارة نظام وطين متكامل للمعلومات يربط بني مراكز املعلومات يف خمتلف "خالل 

ختلف القطاعات القطاعات، وبنسق فيما بينها ضمن شبكة وطنية يتم من خالهلا توفري البيانات مل
، مبا يساعد على إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم وتطوير اخلطط 2"وأصحاب اإلهتمام وصانعي القرار

والربامج والسياسات يف شىت ااالت،مما يعمل على رفع مستوى الكفاءة والفعالية اإلدارية 
وحتقيقا لذلك فإن . يمنوالتنظيمية واألنشطة العلمية واإلنتاجية مبختلف أنواعها وجماالا يف ال
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املركز يعمل على إسناد صانع القرار وتسهيل توفري املعلومات وإستخدامها وتوظيفها يف عملية 
  :1صناعة القرار من خالل

 بناء أنظمة املعلومات وقواعد البيانات على املستويات القطاعية، وذلك يف إطار مهمة بناء -
 ميثل مشروعي نظام معلومات الصناعة ونظام معلومات النظام الوطين املتكامل للمعلومات، واليت
 .املغتربني أوىل اخلطوات حنو بناء هذا النظام

 اإلسهام يف بناء وتنظيم عمل وحدات املعلومات يف خمتلف القطاعات واألجهزة ومساعدة تلك -
وبالتايل إجياد الوحدات على إتباع الطرق العلمية واملعلوماتية واستخدام أنظمة املعلومات املنجزة، 

آلية يعتمد عليها يف كل قطاع أو جهاز مؤسسايت، من خالهلا يتسىن احلصول على املعلومات 
 .املطلوبة بالكيفية الالزمة خلدمة صانع القرار

 تأهيل وتدريب العاملني لدى وحدات املعلومات يف خمتلف القطاعات واألجهزة ومتكينهم من -
 .يزات املستخدمة والنظم الربجمية واملعلوماتية املعنية االتعامل بكفاءة واقتدار مع التجه

 تقدمي املشورة واإلسهام الفين املباشر فيما يتعلق بالتزود بتجهيزات تكنولوجيا املعلومات وإقامة -
تكوينات النظم الشبكية لدى خمتلف القطاعات واألجهزة، سعيا لضمان انسجام تقنيات 

على مستوى كافة وحدات املعلومات، لكي يتسىن من خالل وبرجميات املعلومات املستخدمة 
ذلك التبادل اإللكتروين للمعلومات وتسهيل إيصاهلا لصانع القرار بصورة متكاملة ومن مصادرها 

 .املختلفة
 االهتمام ببناء واستيعاب أنظمة املعلومات املتكاملة لدى املركز، والقيام بعمل شامل من قبله يف -

 وحفظ وحتليل البيانات واملعلومات يف كافة احلقول املعلوماتية، ومن خمتلف جمال مجع ومعاجلة
أوعيتها ومصادرها الداخلية واخلارجية، ومن مثة وضعها يف متناول صانع القرار ومتكينه من 
احلصول على التحليالت واإلستخالصات املعلوماتية الالزمة لدعمه يف دراسة واختاذ القرار 

معلومات ذا الشأن، وبالتايل إسناد عملية صناعة القرار مبرجعية معلوماتية وتسهيل استخدامه لل
  .شاملة وموحدة على املستوى الوطين

 النظام الوطين للمعلومات باألردن •
لقد أدرك األردن أمهية املعلومات وضرورة توفريها للباحثني وصانعي القرارات، ورامسي 

 ذلك لكون املعلومات تعترب عنصرا أساسيا وفعاال يف السياسات واملخططني على املستوى الوطين،
إجناح خطط التنمية سواء ما يتعلق منها بالتنمية اإلقتصادية، أو التنمية اإلجتماعية وما يرافقها من 

وعليه فإن اإلهتمام ا . أنواع أخرى من التنمية، شأا يف ذلك شأن املصادر الطبيعية األخرى
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على إيصاهلا إىل طالبيها على إختالف مستويام ووظائفهم، أصبح وبتوفريها ومن مثة العمل 
ضرورة ملحة يف ظل مانشهده من ميالد جمتمعات املعلومات، هاته األخرية اليت تعترب املعلومات 

وانطالقا من هذا اإلدراك سعى . مورد أساسي وركيزة ألهم قطاع فيها وهو قطاع املعلومات
يستند إىل منهج تشاركي "نينات إلنشاء نظام معلومات وطين، األردن جاهدا منذ أواسط الثما

يتم فيه تقاسم اجلهد والعمل بشكل كامل، دف تنظيم النشاطات املعلوماتية وإدارا خلدمة 
وهلذا الغرض مت إنشاء هيئة لتنسيق وإدارة اجلهود الرامية لتحقيق   .1"األهداف واملصاحل الوطنية

 nationalت الوطين، مث وضع تصور لسياسة معلومات وطنية ذلك، بتأسيس مركز املعلوما

information policyكمظلة يتم من خالهلا إنشاء نظام املعلومات الوطين  . 
لتوصيات املؤمتر الوطين األول "وتأيت فكرة إنشاء النظام الوطين للمعلومات تنفيذا 
 بالتعاون مع 1986عة األردنية عام للحواسيب وتطبيقاا يف األردن، الذي مت عقده يف رحاب اجلام

بصفة  1993، ومع تأسيس مركز املعلومات الوطين عام 2"اجلمعية العلمية امللكية وجامعة الريموك
هيئة وطنية تنسيقية تتوىل مهمة إنشاء هذا النظام، فقد أسندت له مهمة القيام باملهام والصالحيات 

 3:التالية
ومات على املستوى الوطين، تبويبها، وتطوير الربجميات  توفري القاعدة الرئيسية من املعل-

 . املتعلقة باستخدام نظام وطين متكامل للمعلومات
 إجراء دراسات وحبوث متعلقة باحتياجات املؤسسات احلكومية واستعماهلا ملوارد -

 150ويف هذا اإلطار فقد قام املركز بإجراء مسح ملصادر املعلومات يف . تكنولوجيا املعلومات

 شركة يف تكنولوجيات 176 مؤسسة يف القطاع اخلاص، إضافة إىل 358مؤسسة يف القطاع العام و
املعلومات، ودراسة جدوى انشاء شبكة اتصاالت رقمية وطنية، واحتياجات قطاع العلوم 

 والتكنولوجيا 
 تنمية القوى البشرية العاملة يف جمال املعلومات يف مؤسسات القطاع العام على -
ام موارد تكنولوجيا املعلومات ومواصفاا وكل ما يتعلق ا، وذلك من خالل التعاقد مع إستخد

وجتدر اإلشارة إىل أن معظم املؤسسات يف القطاع العام . مؤسسات متخصصة يف جمال التدريب
حيث وصل عدد "قد استفادت من الربنامج التدرييب الذي دأب املركز على تنفيذه كل عام، 

-1994(موظف خالل الفترة  1050ين إستفادو من الدورات التدريبية ما يقارب املوظفني الذ

                                                 
1  JORDAN. Jordan’s Information Policies and Strategies : Preparing Jordan for the 21st Century. 
[on ligne]. page visitée le : 5/12/2005. sur l’adresse suivante : http://www. nis/jo/st_policy.html   
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الربجمة باستخدام لغات ، )Windows Unix(وذلك حول مواضيع إدارة نظم التشغيل ، )1998
)ctt, java, html( ،اوقد استطاع املركز أن حيقق عدة . .1"واستخدام شبكة اإلنترنت وتطبيقا

 : اجنازات منها
 شبكات معلومات قطاعية تشكل جزءا أساسيا من نظام املعلومات الوطين، واليت تشارك  بناء-

 .  مؤسسات معنية يف كل قطاع10 إىل 8فيها من 
 املسامهة يف بناء جمتمع املعلومات األردين، فقد تغريت النظرة إىل استخدام املعلومات وأصبح -

اعها، كما أصبح املواطن العادي يعرف املوظف احلكومي يستوعب أمهية حفظ املعلومة واسترج
 . أمهية استخدام املعلومات يف إختاذ القرارات اليومية البسيطة

كما يقوم مركز املعلومات الوطين باملسامهة يف مشاريع معلوماتية يف املنطقة ويف العامل، 
 :2فهناك عدة مشاريع طموحة تضم عددا من الدول العربية منها

Raitnet :يب يضم األردن، مصر، تونس وفلسطني لتأسيس شبكة عربية وهو مشروع عر
 للمعلومات

Regional destance learning   :وهو مشروع للدراسة عن بعد بني األردن، الكويت، مصر. 
إضافة إىل مشاركته ببعض املشاريع اليت تعرضها اموعة األوربية لدول البحر األبيض املتوسط، 

 واملؤمترات العلمية ملعرفة ما جيري يف العامل يف جمال تكنولوجيا وكذا مشاركته يف اإلجتماعات
 . املعلومات، وذلك حىت يبقى على إتصال دائم مع التطور والتغيري

 :3ويتألف نظام املعلومات الوطين من املؤسسات والوحدات التالية
 .  اإلدارة املركزية للنظام اليت تم باإلشراف على النظام وإدارته-1
كز املعلومات اإلقتصادية واإلجتماعية يف وزارة التخطيط، الذي يعىن جبمع وحفظ وتبويب  مر-2

املعلومات اإلقتصادية واإلجتماعية على املستوى الوطين، كما يعاجل املركز خالصة نتائج 
الدراسات واملعلومات الضرورية، ومن مث توفريها ملستخدمي القرارت يف جماالت التنمية 

 . إلجتماعيةاإلقتصادية وا
 مركز املعلومات العلمية والتقنية واجلمعية العلمية امللكية، الذي يعمل على مجع املعلومات -3

 .العلمية  من كافة املؤسسات ودوائر البحوث والدراسات العلمية يف األردن واخلارج

                                                 
 : على العنوان التالي50/01/2006:  الموقع يوم زيارة. نظام المعلومات الوطني. مركز المعلومات الوطني 1

htm.13nimi/nic/jo.gov.nis.www 
 على العنوان 12/10/2005: زيارة الموقع يوم .نظرة سريعة: نظام المعلومات الوطني.  مركز المعلومات الوطني2

 html.19numu/ar/jo.nic.www :التالي
  87-86. ص.ص. المرجع نفسه.  عبد الرازق، يونس3
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بحوث يف  اإلدارات واألنظمة الفرعية يف الوزارات والدوائر واجلامعات واملعاهد ومراكز ال-4
القطاعني العام واخلاص، حيث تزود هذه املراكز النظام مبا حيتاجه من معلومات من خالل أنظمة 

 . املعلومات املتوافرة لديها
 .  شبكة إتصال سلكية متخصصة بنقل وتوفري املعلومات داخل وخارج اململكة-5

ملتحدة األمريكية  بنك معلومات يف الواليات ا750واجلدير بالذكر أن النظام يرتبط ب  
وأوروبا، يتم اإلتصال ا بواسطة األقمار الصناعية ووسائل اإلتصاالت السلكية، ومن أبرز 
شبكات املعلومات اليت يتصل ا النظام، واليت تضم هذا العدد الكبري من بنوك املعلومات 

مات ، كما يستخدم تكنولوجيا اإلنترنيت لنقل وعرض املعلوORBIT- BRS- DIALOG:نذكر
 .وتبادهلا لتعميم املنفعة

 النظام الوطين للمعلومات بليبيا •

 لقد خطت اجلمهورية الليبية يف هذا اال خطوات كبرية، وذلك بعد صدور القانون رقم 
 1993 لسنة 149، والذي يسمى قانون النظام الوطين للمعلومات، تاله القرار رقم 1990  لسنة4

للنظام الوطين  معلومات والتوثيق، واعتبارها اجلهة التنفيذيةالقاضي بإنشاء اهليئة الوطنية لل
للمعلومات بالدولة، وبذلك مت وضع بنية قوية صلبة بنيت عليها العديد من الربامج واخلطط لتسيري 
عمل النظام وحتديد عالقاته مع النظم الوطنية األخرى، اعتمادا على اخلربات الوطنية ذات املهارة 

 استقطاا هلذا الغرض، مع اإلستفادة من جتارب الدول املتقدمة يف جمال العالية، واليت مت
املعلومات، اليت تؤكد على ضرورة اعتبار قطاع أو جمال املعلومات أحد اجلوانب اهلامة يف التنمية 
الوطنية والنهوض العلمي، اإلقتصادي للدولة، وكذا اعتبار قطاع املعلومات أحد املداخيل اهلامة 

 .1غي استثمارها كأي قطاع أوجمال آخراليت ينب
مركزا قطاعيا للمعلومات ) 18( ويرتكز النظام الوطين للمعلومات يف ليبيا على مثانية عشر 

، واملوزعة على املستويات 1990 لسنة 1011والتوثيق، وفقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 
 :2التالية

نية عليا، وهي اللجنة الفنية الدائمة للنظام الوطين  مستوى التخطيط والتنسيق، تتواله جلنة وط-1
 .للمعلومات والتوثيق

 املستوى التنفيذي، والذي يشمل مراكز املعلومات والتوثيق املختصة بالدرجة األوىل بتطبيق -2
 :النظام الوطين للمعلومات، وهو على النحو التايل

                                                 
 412.ص. المرجع نفسه.  سبيقة، ميالد1
 420-419.ص.ص.  المرجع نفسه2
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ت والتوثيق، متارس مهامها وفقا املستوى املركزي الذي ختتص به اهليئة الوطنية للمعلوما •
 .1985 لسنة 27لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

 . املستوى القطاعي، والذي ختتص به جمموعة من مراكز املعلومات والتوثيق القطاعية •
مبا أن النظام اإلداري والتخطيطي يف اجلماهريية يتجه حنو الالمركزية، : املستوى اجلهوي •

الشعبية على اإلعتماد الذايت يف تسيري أمورها، واعتبار القدرات الشعبية وذلك بتنمية القدرات 
وحدة إدارية متكاملة هلا أجهزا ومؤسساا اإلقتصادية واإلجتماعية، فهي بالتايل تتطلب نظاما 
معلوماتيا مصغرا للنظام الوطين للمعلومات يكون إهتمامه منصبا على نشاط املعلومات يف حدوده 

 .الشعبية
مبا أن املعلومات وتوثيقها هو نشاط ضروري لكل مؤسسات : ملستوى التخصصيا •

الدولة، وخاصة املؤسسات املهتمة بالبحوث والدراسات يف أنشطة وجماالت متخصصة، 
كاجلامعات واملستشفيات ومراكز البحوث العلمية اإلنسانية، فقد مشل النظام الوطين للمعلومات 

 معلومات وتوثيق متخصصة، وذه الشبكة من مراكز هذا النوع وأوصي بتأسيس مراكز
. املعلومات مت ضمان تغطية شاملة لكل أنواع املعلومات اليت حيتاج إليها مجيع شرائح املستفيدين

دعمها باإلمكانيات لتؤدي  وقد أكد النظام الوطين للمعلومات على أمهية هذه املراكز وضرورة
ياب وتدفق املعلومات عرب قنوات واضحة ومتخصصة بنجاح ولتكون روافد جديدة إلنس دورها

 . لتوصيل املعلومات اجليدة واملناسبة للمستفيد املناسب يف الوقت املناسب وبالشكل املناسب
 : ويتشكل النظام الوطين للمعلومات باجلماهريية الليبية من الوحدات التالية

وتعترب . يق النظام الوطين للمعلوماتواليت تشرف على تطب:  اللجنة الفنية الدائمة للمعلومات-1
اللجنة جهاز استشاريا للدولة يف وضع السياسات واستراتيجيات املعلومات اإلقتصادية 

وهي . واإلجتماعية، واقتراح التشريعات والقوانني اليت من شأا تنمية وتكوين نشاط املعلومات
تماعية ومتابعة تطبيقه وتقدميه تعمل على إعداد الدليل الوطين للمعلومات اإلقتصادية واإلج

 . ومراجعته وتعديله طبقا للتغريات اليت تطرأ لتلبية اإلحتياجات املتعلقة باملعلومات
 اهليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق واليت تعمل على مجع وحفظ البيانات واملعلومات والوثائق، -2

مة الدراسات والبحوث والتخطيط إضافة إىل تطوير قواعد البيانات اليت تساعد على تسهيل مه
وتنسيق العمل بني مراكز املعلومات والتوثيق القطاعية، فضال عن مسامهتها يف تنظيم إنسياب 
البيانات واملعلومات بني هذه املراكز بليبيا وخارجها، والربط معها يف إطار الشبكة الوطنية 

شبكات املعلومات الدولية  والتنسيق كما تعمل على تنظيم عالقة اجلماهريية مبراكز و. للمعلومات
وهي تساهم منذ إنشائها بوضع السياسة الوطنية يف جمال . بينها وبني مراكز املعلومات بليبيا

 .املعلومات
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 :وبعد تعرضنا خلصائص ومميزات النظم الوطنية للمعلومات، نستخلص النتائج التالية
 للكائن احلي، يشمل كل أنشطة يعترب النظام الوطين للمعلومات مبثابة اجلهاز العصيب -

الدولة اخلاصة باملعلومات من إنتاج وتيسري سبل اإلفادة منها، كما جيمع كل مؤسسات 
الدولة العاملة يف جمال املعلومات يف كيان واحد هدفه حتقيق أقصى إفادة ممكنة من 

 .املعلومات لصاحل كل فرد من أفراد اتمع
 إحداث التنمية الوطنية الشاملة، وذلك عن طريق دف النظم الوطنية للمعلومات إىل -

نوفري املعلومات املناسبة للمستفيد املناسب ويف الوقت املناسب، ومنه املسامهة يف دعم 
 .اختاذ القرار وإدارة األزمات

تعمل النظم الوطنية للمعلومات على توحيد اجلهود ومنع اإلزدواجية يف العمل، وذلك  -
تنسيق والتكامل بني خمتلف مؤسسات ووحدات املعلومات ، على بتوفري سبل التعاون وال

 .املستوى الوطين، اإلقليمي وحىت الدويل
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 التجربة الجزائرية:  النظام الوطني للمعلومات.1

إن اإلهتمام بنظم املعلومات يف اجلزائر كان على يد مركز البحث يف اإلعالم العلمي 
 تاريخ انعقاد امللتقى الوطين األول حول نظم املعلومات 1993التقين، فلقد كان ال بد من إنتظار و

SNI 1 ، باعتبار أن هذا امللتقى كان النواة األوىل يف وضع تصور واضح املعامل حول النظام الوطين
 . للمعلومات يف اجلزائر

دمة داخل هذا امللتقى عبارة عن دراسات وقد كانت معظم البحوث والدراسات املق 
وهذا ما يفسر تأخر تاريخ . نظرية هدفت يف جمملها إىل التأسيس لفكرة النظام الوطين للمعلومات

إذ مت خالل هذه الطبعة الثانية عرض بعض التجارب ، 1999 يف جوان SNI 2 انعقاد امللتقى الثاين
 . لنظم املعلومات املنجزة

  للمعلومات اإلقتصادية النظام الوطني.1.1

تلعب املعلومة اإلقتصادية دورا مهما يف عمل األنظمة السوسيواقتصادية، فتأثريها على 
اختاذ القرار وإدارة األزمات يعطيها صفة املصدر، مما يدفع بالدول إىل التدخل يف تطوير وتقنني 

يات عمل نظامية متتد إىل أنظمة إنتاجها، ختزينها، نشرها وتبادهلا، األمر الذي يستوجب وضع آل
كل الفاعلني مهما كانت توجهام، نشاطام أو مستويام، الشيء الذي أدى إىل إنشاء النظام 

 ). SNIE(الوطين للمعلومات اإلقتصادية 

  النموذج المقترح للنظام الوطني للمعلومات اإلقتصادية .1.1.1

النظام الوطين للمعلومات اإلقتصادية لقد كان اهتمام السلطات العمومية يف اجلزائر بوضع  
 : 1مبكرا، ونتبني ذلك من خالل النقاط التالية

 . خمتلف املخططات الرباعية اليت تستخدم نظام املعلومات اإلحصائية للتخطيط-
حتول يف ما والذي ، )CNDES( مركز وطين للتوثيق اإلقتصادي واإلجتماعي 1977 إنشاء منذ -

 ). CNIDE(لمعلومات والتوثيق اإلقتصادي بعد إىل املركز الوطين ل
 .)ONS( إنشاء الديوان الوطين لإلحصاء -

                                                 
1 DAHMANE, Madjid. Le Système National d’Information Economique : Elément pour une 

Modélisation Globale. [on ligne]. Page visitée le : 13/02/2006. sur l’adresse suivante : 
http://www.dst.cerist.dz/seminaire/Communications/dahmane.pdf 
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 الدراسة اليت كانت تتمحور حول اإلعالم يف اجلزائر واستراتيجية تطويره، من طرف احملافظة -
 .1978الوطنية لإلعالم عام 

 .  وضع عدة أشكال للنظام الوطين للمعلومات اإلقتصادية-
 لصاحل املركز 1984، عام )DAFSA(راح لشكل هذا النظام من طرف وقد كان أول اقت

، وقد "النظام الوطين للمعلومات"الوطين للمعلومات والوثائق اإلقتصادية، والذي أطلق عليه اسم 
عاجلت الدراسة خمتلف أصناف املعلومة اليت حيوهلا النظام للهياكل املشكلة له، وكذا هيكل القيادة 

 . فيه
 : ناف املعلومة احملتواة يف النظام فتتمثل يففيما خيص أص

 . معلومات عامة ثقافية، سياسية، أدبية، إقتصادية ذات اإلنتشار الواسع •
 . املعلومات العلمية والتقنية، وذلك من أجل حتسني الكفاءات •
 . املعلومات اإلحصائية الرمسية، وذلك من أجل معرفة مستوى النشاط والتطور •
 . إجتماعيةمعلومات إقتصادية و •

 : فيما خيص اهلياكل املشكلة للنظام فهي تشتمل على
 . املكتبات ومراكز التوثيق واألرشيف •
 . مراكز املعلومات املوجهة ملهمة أو موضوع •
 . مصادر املعلومات احلكومية الوطنية، اجلهوية، احمللية والدولية •
 . مؤسسات النشر والطباعة وكذا التلفزيون •
 . ةاملنظمات السوسيومهني •
 .مصاحل الدراسات الداخلية للمؤسسات، خمابر البحث، وكذا مكاتب الدراسات •

 : فيما خيص هياكل القيادة املقترحة، فهي تتكون من
 .سياسة وطنية للمعلومات •
جلنة وطنية للمعلومات، يرأسها أمني دائم تساعده جلان تقنية خمتصة وكذا جلان جهوية  •

 . للمعلومات
 .  مجيع القطاعاتخمطط إدارة املعلومات يف •

للوزارة السابقة للتخطيط يف إطار  PNUD وقد كان النموذج املقترح اآلخر من طرف
، هذا األخري الذي يعتمد على مفهوم النظام الوطين للمعلومات اإلقتصادية Infoplanمشروع 

ملركز وقد كان املخطط املقترح من الصنف املركزي، يلعب فيه ا. كأداة تساعد على إختاذ القرار
الوطين للمعلومات والوثائق اإلقتصادية دور تسيري القاعدة اإلحصائية، يف حني إقترحت 

ROMERIO معلومة ( تنظيم على أساس صنف املعلومات، وذلك حسب امليدان 1990 عام
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خيص  وفيما). بيبليوغرافية أو إحصائية(، أو حسب الطبيعة )إقتصادية أو جتارية أو علمية تفنية
قترح فهو يشتمل على أنظمة فرعية للمعلومات اإلحصائية وذلك باإلرتكاز على الديوان التنظيم امل

 ، ونظام فرعي للمعلومة اإلقتصادية واإلجتماعية وذلك باإلرتكاز علىONSالوطين لإلحصاء 
، باإلضافة إىل نظام فرعي ONAFEX أو CNIDEاملركز الوطين للمعلومات والتوثيق اإلقتصادي 

 لمية والتقنية وذلك باإلرتكاز على مركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقينللمعلومة الع
1CERIST . ،بالنظر إىل املخطط املقترح جنده تقين بالدرجة األوىل من ناحية تنظيم املعلومات

كما أنه خمتصر من وجهة نظر تنظيمه، حيث أنه ال يأخذ بعني اإلعتبار باقي الفاعلني من املكتبة 
 ... راكز الوطنية للتوثيق، املكتبات اإلقليميةالوطنية، امل

نظام " ، والذي عنونه بـ A. Souames*2بينما كان النموذج األخري املقترح من طرف 
اإلحصائية، اإلقتصادية : ، يضع ثالث أنواع من املعلومات"املعلومات يف قيادة اإلقتصاد الوطين

 :يرتكز النظام على. واإلجتماعية، التوثيقية
 اكز التوثيق واملعلومات العلمية والتقنية، شبكات املعلومات مر-
  3 جملس وطين لإلحصاء، ومراصد اقليمية متخصصة-

يتميز النموذج املقترح عن بقية النماذج األخرى بالوسائل اإلحصائية املنهجية، وخاصة 
دارة، باقتراح معجم للمفاهيم املستعملة يف التخطيط، وضع جداول للمعلومات خاصة بكل إ

كما يثري النموذج . طرق حساب وتشكيل املؤشرات، نسبة ومؤشرات املقارنة الوطنية والدولية
 .ضرورة حتسني حفظ واستغالل األرشيف اإلداري

  اإلطار العام لتطور النظام الوطني للمعلومات اإلقتصادية.2.1.1 

 :يسيني، متمثلني يفحيدد التطور العام لنظام املعلومات اإلقتصادية من خالل إطارين رئ 
 اإلصالحات اإلقتصادية اليت قامت ا اجلزائر خالل سنوات الثمانينات، واليت برزت بشكل -

كبري خالل سنوات التسعينات، مع التخلي عن نظام التخطيط املركزي إلقتصاد الدولة، 
 . واستعمال طرق اقتصاد السوق، بتبين مبادئ استقاللية تسيري املؤسسات

                                                 
1 SOUAMES, A. Le Système National d’Information Economique : Le Role de l’Information 
Economique dans le Processus Décisionnel. [on ligne]. Page visitée le : 13/02/2006. sur l’adresse 
suivante : http://www.dst.cerist.dz/seminaire/Communications/souames.pdf 

  أستاذ في العلوم اإلقتصادية بجامعة الجزائر200
 

3 Op. Cit 
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ملعلومة اإلقتصادية الذي مل يعد يف يد الدولة وحدها أو اهليئات العمومية، فقد مت  احتكار ا-
كل هذه العوامل أثرت مباشرة على . اعتماد منظمات خاصة تقوم بتشكيل معطيات احصائية

 .النظام الوطين للمعلومات اإلقتصادية
كل من هيئات اإلجتاه نشأ نظام وطين جديد للمعلومات اإلحصائية، والذي يتشيف هذا 

مكلفة بانتاج، تسيري وتنسيق النشاط اإلحصائي، وكذا الوسائل والطرق التقليدية، وخباصة تنسيق 
 .األعمال اإلحصائية على املستوى الوطين بإنشاء الس الوطين لإلحصاء

 النظام الوطني للمعلومات اإلحصائية على التجارة الخارجية. 2.1 
)SNIS ( 

دة سنوات وضع جمموعة معايري تسمح هلا بالقيام باإلنتقال حنو حاولت اجلزائر منذ ع 
كما أدى اإلمضاء على . إقتصاد السوق، دف اإلندماج وبصفة تنافسية يف تيار املبادالت الدولية

منو عدة كتل إقتصادية مهمة، ،  OMS  وجميء املنظمة العاملية للتجارةUruguay roundإتفاقيات 
ستراتيجية التنمية على املدى الطويل وباألخص تنظيم عالقاا التجارية مع إىل التفكري جمددا يف إ

وكان البد من استعجال هذه اإلصالحات، إذ أن أغلبية البلدان املنافسة والبلدان ااورة . اخلارج
 -ومنذ عدة سنوات بالنسبة للبعض-وشركاء اجلزائر يف إحتاد املغرب العريب قد وضعوا يف اإلجناز 

 . إجراءات إلدماج إقتصادياا يف تيار املبادالت الدوليةسلسة 
ومن مثة كان النظام الوطين للمعلومات على التجارة اخلارجية، وباألخص النظام الفرعي  

املنتج لإلحصائيات التجارية، الذي ميثل شرطا أوليا إلعطاء اإلنتاج الوطين أحسن قدرة على 
بإجناز الدراسات اليت تدور حول تقييم األسواق املمكنة املنافسة يف األسواق العاملية، وذلك 

وإحتياجاا للبضائع، عن طريق إستعمال خمتلف اجلداول واملؤشرات اإلحصائية من أجل إجناح 
 .معامالا التجارية الدولية

  الهيئات المشاركة في النظام. 1.2.1 

 :1ت التاليةالنظام عبارة عن منظمة متكاملة، تتكون من اهليئات واملؤسسا
  334-93أنشئ مبوجب القرار التفيذي رقم  :CNIS املركز الوطين للمعلومات اإلحصائية -1

، وذلك من أجل تلبية اإلحتياجات الداخلية لتألية إجراءات ختليص 1993 ديسمرب 27 يف املؤرخ

                                                 
1 SAIDOUN, Rabah. Système National Statistique sur le Commerce Extérieur. [on- ligne]. Page 

visitée le : 13/02/2006 sur l’adresse suivante : 
http://www.dst.cerist.dz/seminaire/Communications/SNIS.pdf 
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 ةسلطات الدول البضائع والتسيري اإلداري ملختلف املصاحل من جهة، ومن جهة أخرى تزويد
واملتعاملني اإلقتصاديني باملعلومة اإلحصائية، اليت تتميز باملصداقية والدقة يف الوقت املناسب 

 . ملساعدم على إختاذ القرار املناسب
 1994وتلبية هلذه اإلحتياجات كان ال بد من وضع املخطط الرئيسي لإلعالم اآليل عام 

هيدية لوضع نظام املعلومات والتسيري اآليل الذي يعترب أحد أعمدة تطوير إدارة اجلمارك كخطوة مت
 :والذي يعمل على) SIGAD(للجمارك 

إعادة صياغة نظم معلومات اجلمارك، وذلك من أجل تلبية متطلبات إقتصاد السوق  •
 . الذي يفرض مقاربات وقوانني عمل تتطلب الشفافية واملردودية

 . التحكم يف إجراءات ختليص البضائع يف كل مراحلها •
اقبة، توحيد اإلجراءات، السرعة والشفافية يف تطبيقات القوانني واملواصفات على املر •

 . املستوى الوطين
توفري املعلومات اإلحصائية اخلاصة بالتجارة اجلارجية وذلك بصفة دائمة ويف الوقت  •

 . املناسب
 .تعميم إستعمال اإلعالم اآليل للتحكم يف التقنيات احلديثة للتسيري •

موقعا غري مركزي، ميثلها موقع هام مركزي واملتمثل يف  ) 13(على ثالثة عشر  ميتد النظام 
(CNIS) يتكون من أربعة نظم فرعية1995، وضع ابتداءا من أكتوبر ،: 
يعمل على تنشيط النظم التقنية للجمارك من نظم ختليص البضائع، : نظام التعريفة املدجمة •

 . ازعاتنظام املعلومات اإلحصائية ونظام تسيري املن
 . يعمل على ختليص البضائع بصورة سريعة: النظام اآليل لتخليص البضائع •
يهتم بتسيري ومتابعة املنازعات احملتملة اخلاصة بعمليات التصدير : نظام املنازعات •

 . واإلسترياد
، )CNIS(والذي يرتبط باملوقع املركزي باجلزائر العاصمة : نظام املعلومات اإلحصائية •

مجع التصرحيات والبيانات ) SIGAD(ام املعلومات والتسيري اآليل للجمارك يتوىل فيه نظ
اليت قام بإدخاهلا خمتلف املتعاملني على مستوى خمتلف املواقع  املوصولة باملوقع املركزي، 
يتكون من عدة ملفات منها ملف اإلنتاج، ملف املستفيد، ملف العمليات، ملف 

 . العمليات املالية، ملف البنوك
مل النظام وذلك من أجل حتقيق األهداف اليت وضع ألجلها، على توفري قائمة تسمح يع

بإعطاء معلومات حسب اإلختيار، واليت ختص صادرات وواردات، وامليزان التجاري للدولة 
اجلزائرية، كما يقوم ببث وتوزيع هذه املعلومات عن طريق املنشورات، األدلة اإلحصائية 
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التجارة اجلارجية، أو عن طريق البث الدوري ملؤسسات الدولة والدوريات ومطويات حول 
املختلفة واليت هلا عالقة بالتجارة اخلارجية، منها رئاسة اجلمهورية، احلكومة، وزارة املالية، وزارة 
التخطيط، املديرية العامة للضرائب، الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة، الس الوطين اإلقتصادي 

 .اإلجتماعي
، مر بعدة تغريات 1964 تأسس بعد اإلستقالل مباشرة عام : ons الديوان الوطين لإلحصاء -2

 1995 جوان 3 الصادر بشأنه يف 159-95على مستوى هياكله، كان آخرها املرسوم التنفيذي رقم 
 : والذي حيدد وظائف الديوان يف

ت دقيقة وآنية، تليب ترقية النظام الوطين للمعلومات اإلحصائية، وذلك بتوفري معلوما •
 . احتياجات املتعاملني اإلقتصاديني واألشخاص العاديني

التأكيد وذلك يف إطار الربنامج الوطين للمعلومات اإلحصائية املوثق من طرف احلكومة،  •
على التوفري النظامي للمعطيات والتحليل اإلحصائي والدراسات اإلقتصادية الضرورية يف يئة 

 . قتصادية واإلجتماعية للسلطات العامةمتابعة السياسة اإل
 . تسيري املعلومات اإلحصائية يف إطار الربنامج الوطين اإلحصائي •
وضع فهرس يومي خاص باملتعاملني اإلقتصاديني واإلجتماعيني، أين يكون لكل منهم رقم  •

 . إحصائي يدل عليه
دات اخلاصة باملديرية يقوم الديوان بوضع كل املعلومات اليت هلا عالقة بالصادرات والوار

سعر املنتوج، قيمته، ، )TDA(العامة للجمارك، يف ملف آيل حيوي معلومات حول رمز املنتوج 
قيمته بالدينار، وزنه بالكيلوغرام، الدولة اليت مت التصدير إليها أو اإلسترياد منها، حقوق 

ق اإلدارة الفرعية التخليص، كما يقوم ببث وتوزيع خمتلف هذه املعلومات اإلحصائية عن طري
كما يقوم . لنشر الوثائق واألرشيف، أو مباشرة عن طريق املديرية التقنية املكلفة باحملاسبة الوطنية

الدليل اإلحصائي اجلزائري، اجلزائر يف أرقام، الكشف الشهري : بإصدار مطبوعات رمسية منها
وم بإرسال نسختني من لإلحصاء، آفاق إحصائية، معطيات إحصائية والسلسلة اإلحصائية، يق

 .  كل مطبوع دوري إىل كل هيئات ومؤسسات الدولة اليت هلا عالقة بنشاطات التجارة اخلارجية
وهو عبارة عن مؤسسة عامة ذات طابع إداري :  الديوان اجلزائري لترقية التجارة اخلارجية-3

 10 الصادر يف 327-96 مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 1996تابع لوزارة التجارة، أنشئ عام 
، أوكلت له مهمة املشاركة يف إعداد اإلستراتيجية الوطنية لترقية وتنمية التجارة 1996أكتوبر 

 : اخلارجية عامة والتصدير خباصة، وهو يف سبيل ذلك يقوم بـ
 تنشيط برامج تنمية املبادالت التجارية اخلارجية، املوجهة أساسا لتنمية صادرات الدولة -

 . اجلزائرية
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 مالحظة وحتليل حالة السوق العاملية، من أجل تسهيل وفتح املنافذ اخلارجية للمنتوجات -
 . اجلزائرية

 تسيري شبكة املعلومات التجارية وبنوك املعلومات املتواجدة على مستوى الوزارة، إضافة إىل -
 . إدراجها يف شبكات املعلومات العاملية

 .  إنشاء وتوزيع املطبوعات-
 . الدراسات اإلستكشافية ووضعها يف خدمة التجارة العاملية تنفيذ كل -

، تسمح بفرز وإعطاء مكان تواجد اجلداول ACESSيوفر الديوان قاعدة بيانات يف نظام 
اإلحصائية اخلاصة بالصادرات والواردات وكذا امليزان التجاري، واملوزعة حسب نوع املنتوج، 

وهو يقوم بنشر املعلومات اخلاصة بالتجارة اخلارجية . نالدولة، الرقعة اجلغرافية وفوج املستفيدي
وخمتلف املعلومات املنتجة بالديوان باإلتصال املباشر مع املستفيدين، وخباصة منهم املصدرين عن 
طريق خلية مسع أو بإصدار منشورات، منها إحصائيات التجارة اخلارجية اجلزائرية، ملفات 

وي إحصائيات جتارية ومعلومات أخرى خاصة، وهو ماجيعل من وثائقية للبلد املصدر أو املورد حت
املتعامل اإلقتصادي على دراية بكل ما جيري يف سوق التجارة العاملية، كما يوفر الديوان خدماته 

ضافة إىل  إ www.promex.dz.org وإصداراته الدائمة على شبكة اإلنترنت من خالل املوقع
 . مشاركته يف املعارض الدولية

واحملدد  2002 ديسمرب 21الصادر يف  453-02بتطبيق املرسوم التنفيذي رقم :  وزارة التجارة-4
لصالحيات وزارة التجارة، هذا األخري الذي يضيف وظائف ومهام جديدة، واملتمثلة يف السهر 

 . يف التبادل التجاري العامليعلى وضع وتطوير نظام اإلتصال واملعلومات اإلحصائية 
وقد قامت الوزارة يف هذا اإلطار بتأسيس مديرية الدراسات للمعلومات اإلقتصادية يف  
 واملكلفة خبلق وتسيري بنوك املعلومات، إعداد نظام جلمع، معاجلة وتوزيع املعلومات 2004جانفي 

كل املنشورات املرتبطة بنشاطات اإلحصائية، اإلقتصادية والتجارية، إضافة إىل إعداد نقاط ربط ل
 . الوزارة
تقوم الوزارة من خالل مديريتها للدراسات باحلصول ومجع كل املعلومات اخلاصة  

والديوان ، )CNIS(باملعامالت التجارية العاملية من طرف املركز الوطين للمعلومات واإلحصائيات 
ديريات اجلهوية للتجارة وعددها تسع  إضافة إىل امل،)PROMEX(الوطين لترقية التجارة اخلارجية 

 مديريات،  بإصدار تقارير منها شهرية، ثالثية، سداسية، سنوية، حتتوي على معلومات )9(
خاصة بتطوير الواردات وذلك بتقسيمها إىل أقسام، تقسيم الواردات على حسب املالية املتوفرة، 

كل هذه التقارير توجه بصفة دائمة إىل . ..األطراف التجارية من البلدان الزبونة، البلدان املزودة
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رئاسة اجلمهورية، رئاسة احلكومة، وزارة املالية، الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة، الس 
 ... الوطين اإلقتصادي واإلجتماعي، بنك اجلزائر

 
 
 

 المشاكل التي تواجه النظام الوطني للمعلومات اإلحصائية على .2.2.1
 التجارة الخارجية

ميكننا أن نسجل عدة نقائص على النظام الوطين للمعلومات اإلحصائية للتجارة اخلارجية  
 : 1نذكرها على النحو التايل

حيث أن نظام املعلومات اإلحصائية شأنه شأن أي نظام : ضعف التنظيم احلايل للنظام •
لمعلومات إداري، ميكن أن يكون مركزي أو غري مركزي، وبالنظر إىل واقع النظام الوطين ل

اإلحصائية علىالتجارة اخلارجية يتبني أنه يقع موقع الوسط بني النظام املركزي والالمركزي، 
ومييل بأكثرية إىل النظام املركزي حيث جند أن إصدار التقارير اليت حتتوي على حتاليل خاصة 

قي األجهزة بتطوير املبادالت اخلارجية، هو عمل تقوم به كل من وزارة التجارة، إضافة إىل با
هذه احلالة . واملؤسسات املشاركة يف النظام على اعتبار أم يستعملون نفس قاعدة البيانات

الوسطية ستكون من أحد أهم العناصر اليت تؤدي إىل عجز النظام وتفكيكه ألا تؤدي إىل العمل 
 . املزدوج، غياب التنسيق واإلنسجام بني خمتلف اهليئات والوحدات املشكلة للنظام

 حيث يشكل هذا :عدم اإلستقرار يف هيكلة وتنظيم املؤسسات املشاركة يف النظام •
العامل مؤشر سليب على التنظيم اإلمجايل للنظام، ألنه يترجم غياب نظام معلومات دائم قادر على 
 املتابعة الصارمة لكل املعامالت التجارية العاملية، وإنتاج باملقابل معلومات ذات مصداقية، دقيقة

 . ويف اآلجال احملددة هلا
حيث نالحظ أن نفس الوظائف اليت يقوم ا املركز : اإلزدواجية والتكرار يف العمل •

الوطين للمعلومات اإلحصائية هي نفسها تلك اليت يقوم ا كل من الديوان الوطين لإلحصائيات 
ONSالديوان اجلزائري لترقية التجارة اخلارجية  وPROMEX ،أن يؤدي إىلهذا ما من شأنه  : 

فبعملية حسابية بسيطة جند أن حصول الدولة :  إرتفاع تكاليف احلصول على املعلومات-
 . أضعاف التكلفة احلقيقية 3 اجلزائرية على اإلحصائيات التجارية يكلفها مثن يعادل

                                                 
1 op. cit 
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 جيد املستفيد نفسه أمام مؤسسات وهيئات متعددة تقوم بإنتاج وتوزيع نفس املعلومات، هذا -
 . ا من شأنه أن يضلله ويفقده التوجيه السليم للحصول على ما يريده من معلوماتم
فالتحليل املقارن لإلحصائيات التجارية : عدم توفر الدقة واملصداقية يف املعلومات املتاحة -

ملختلف اهليئات املشاركة يف النظام، يبني نقص واضح وكبري يف جودة ومصداقية املعلومات 
املناهج  هذا راجع إىل عدم التوحيد يف. ي يترمجه اإلختالف يف النتائج احملصل عليهااملتاحة، والذ

والتقنيات املعمول ا، إضافة إىل عدم مشولية هذه املعلومات لبعض املؤشرات اليت تسمح 
 . بالتحليل الكلي للمبادالت التجارية، ولكنها مل تؤخذ بعني اإلعتبار

ركز خمتلف الوحدات واملؤسسات املشكلة للنظام يف حيث نالحظ مت: إتاحة املعلومات •
، هذا ماخيلق صعوبات يف حصول املتعاملني املتواجدين يف )اجلزائر العاصمة(رقعة جغرافية واحدة 

 . جهات على املعلومات اليت يتيحها النظام

 آفاق النظام الوطني للمعلومات اإلحصائية على التجارة .3.2.1 
 الخارجية

قات واملشاكل السابقة الذكر، جيد النظام نفسه يف وضعية حتتم عليه تبين ولتفادي املعو
 :1بعض اإلقتراحات، اليت تعمل على جعله أكثر فاعلية تلبية إلحتياجات اتمع ككل، نذكر منها

ماهو اهلدف الذي يستوجب اإلجابة عليه من خمتلف اجلداول اإلحصائية : حتديد اإلحتياجات -
دية؟ إن السؤال مهم، واإلجابة عليه أهم وذلك لتحديد احملتوى واملعطيات اليت واملؤشرات اإلقتصا

 .جيب أن يقدمها نظام املعلومات
فكل وحدة أو جهاز يكون مسؤول على إنشاء شبكة معلومات، : إنشاء شبكات املعلومات -

ري تبعا تتكون من قوائم للجداول اإلحصائية، خمتلف املؤشرات اليت تستلزم حتضري وإعداد دو
  .للتقنينات العلمية املعروفة لدى املستعملني الرئيسيني

حيث يتوجب على خمتلف اهليئات ذات الصلة بالتجارة اخلارجية، مضاعفة : اللقاءات العلمية -
اللقاءات العلمية فيما بينها لوضع مشاريع البحوث ذات عالقة بالتجارة اخلارجية عموما، 

 .واملعلومة اإلحصائية خصوصا
 فمثل هذا التعاون يف ميدان املعلومات اإلحصائية من شأنه املسامهة يف :التعاون الثنائي واملتعدد -

تطوير مؤسسة نظام املعلومات اإلحصائية، كما أن مقارنة النظم فيما بينها يعمل على تفادي 
 الثغرات واملشاكل اليت تعاين منها النظم األخرى 
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نظم املعلومات، من أجل ضمان التسيري اجليد هلذا الفيض وذلك يف ميدان : تكوين املختصني -
اهلائل من املعلومات، هذا مايعمل على تزويد املتعاملني اإلقتصاديني مبعلومات إحصائية دقيقة ذات 

 .مصداقية ويف اآلجال احملددة
وذلك بإنشاء كل مايسمح مبحاسبة وحتليل، مراقبة تغريات تكلفة احلصول : مراقبة التكاليف -

 .على املعلومات

 نظام المعلومات الصحية. 3.1 

وقد . يعترب التحكم يف املعلومات رهان كل تنظيم، مبا يف ذلك التنظيم ذو الصبغة الصحية 
عرف القطاع الصحي اإلنتقال من عصر املعاجلة اليدوية للمعلومات إىل عصر جديد حيث 

ولوجيا املعلومات واإلتصال يف عمليات، املعلومة أصبحت أكثر فأكثر آلية، ملا أضافه إستخدام تكن
 : مجع، ختزين، معاجلة وبث املعلومات واليت تنقسم إىل 

 .  تكنولوجيا آلية من حواسيب وملحقاا-
 .  تكنولوجيا غري آلية من قواعد املعطيات وشبكات اإلتصال-

 المعلومة الصحية. 1.3.1 

إما على صعيد اهلياكل، املوظفني، يقصد باملعلومة الصحية وصف شبكة العالج املوجودة  
متثل هذه املعلومات املادة األولية يف إختاذ القرار ملستعملي . واملعطيات اخلاصة بالنشاطات املتطورة

 : 1نظام املعلومات املتمثلني يف
  عامة أفراد الشعب-
شفائية،  نظام العالج، وينقسم نظام العالج اجلزائري بني هياكل عمومية إستشفائية وشبه إست-

قطاع خاص يقدم اإلسعافات ملرضى ذوي وضعية مالية خاصة، تنظيمات احلماية اإلجتماعية اليت 
تقوم بتمويل املؤسسات الصحية العامة، السلطات العمومية اليت تقوم بوضع السياسات الصحية 

 . واحلفاظ على الصحة العمومية

 تعريف نظام المعلومات الصحية . 2.3.1 

                                                 
1 SALMI, Madjid. L’Intégration des Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication dans le Système d’Information Sanitaire en ALGERIE.[on- ligne]. Page visitée le : 
13/02/2006. sur l’adresse suivante : http://www.dst.cerist.dz/seminaire/Communications/salmi.pdf 
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علومات الصحية، النظام الذي يعمل على مجع املعلومات، معاجلتها، يقصد بنظام امل 
ختزينها، ومن مثة إيصاهلا إىل التنظيمات املؤهلة إلختاذ القرار من مسؤويل هياكل الصحة، وزارة 

 . الصحة
وقد مت إدخال تكنولوجيا املعلومات واإلتصال على نظام املعلومات الصحية، وذلك 

ة تسمح بتجميع مهيكل للمعلومات اخلاصة بشبكة العالج املتوفرة بوضع قاعدة معلومات صحي
وتوجه قاعدة املعطيات هذه إىل عدة . على املستوى الوطين من هياكل، نشاطات، موارد بشرية

مستويات حسب التنظيم الوطين للعالج، املناطق الصحية، الواليات، وأخريا حسب املؤسسات 
 . الصحية

 ات الصحيةعمل نظام المعلوم .3.3.1 

يعتمد عمل نظام املعلومات الصحية على املؤسسة الصحية، حيث يتم مجع املعلومات  
ومعاجلتها عن طريق الربامج املختصة، ومن مثة ختزينها يف قواعد املعلومات اخلاصة باملؤسسة على 
ىل مستوى كل والية، أين يتم حتويلها عن طريق شبكة اإلنترانات إىل مديرية الصحة، ومنها إ

 : 1قاعدة املعلومات للوالية عن طريق الربامج املتخصصة، ويتطلب تشغيل النظام
 : وضع هياكل جديدة داخل املؤسسات الصحية املكلفة بـ  •

 التسيري الكامل ونشر تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت، عن طريق تطوير وتألية نظام -
 .املعلومات املتوفر

 .  بوضع النظام اجلديد للمعلومة الصحية تنشيط وتنسيق العمليات اخلاصة-
 .  مساعدة املوظفني على التأقلم والتحكم يف تكنولوجيا املعلومات-

على مستوى مديرية الصحة، وزارة (وسائل بشرية متمثلة يف الكفاءات الالزمة للعمل  •
 ). الصحة

ومات وسائل مادية وغري مادية من حاسبات آلية، برامج، شبكات اإلتصال لوضع املعل •
 . يف خدمة املستفيد

 نظام المعلومات الجغرافي. 4.1 

تعد نظم املعلومات اجلغرافية من التقنيات اليت تشغل حيزا بارزا يف جمال تكنولوجيا  
كما حتظى بإهتمام متزايد من قبل  املعلومات، واليت يشهد نطاق إستخدامها إتساعا مستمرا،
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إلدارة ومعاجلة، حتليل وعرض املعلومات، ولدعم مستخدمي هذه التقنيات كأداة قوية وفعالة 
التسويق اجلغرايف، الزراعة ويئة اإلقليم، إدارة البيئة : عملية إختاذ القرارات يف جماالت عديدة منها

 . واملوارد الطبيعية
تقنية تستخدم احلاسب اآليل جلمع، إدخال، "وميكن تعريف نظم املعلومات اجلغرافية بأا 

 معلومات، ل البيانات املكانية والوصفية اليت يربطها املوقع اجلغرايف وحتويلها إىلمعاجلة وحتلي
ويتطلب تشغيل هذه النظم . 1"ختزينها، إخراجها وعرضها بالشكل الذي يناسب مستخدميها

إستخدام جمموعة من املستلزمات متثل املوارد األساسية هلا، واملتمثلة يف املوارد املادية من معدات 
ة تشغيل النظم، وأدوات الربط مبصادر النظام، إضافة إىل جمموعة الربامج اليت يتم التعامل وأجهز

 . من خالهلا داخل أجهزة احلاسب اآليل مع نظم املعلومات

 مصادر البيانات في نظام المعلومات الجغرافي. 1.4.1 

افية، وكل تقوم نظم املعلومات اجلغرافية أساسا على وجود كم كبري من الظواهر اجلغر
ظاهرة يرتبط ا كم كبري من البيانات واملعلومات اخلاصة ا، وهي إما مكانية أو وصفية، 
فاملكانية تعمل على توضيح املوقع اجلغرايف هلذه الظاهرة، حتديد مكاا على سطح األرض وكذا 

ن نصف به موضعها بالنسبة ملا حوهلا من ظواهر أخرى، أما املعلومات الوصفية فهي ما ميكن أ
هذه الظاهرة من معلومات خمتلفة، كأن نشري إىل أبعادها أو إرتفاعها، أو شكلها أو لوا وما إىل 

وتتنوع البيانات اليت تتم معاجلتها يف ظل نظام املعلومات اجلغرايف لتشمل . ذلك من بيانات
 : 2جماالت عديدة ميكن تصنيفها إىل نوعني رئيسسني

كبيانات حتديد مواقع اإلحداثيات اجلغرافية، وبيانات :  معلومات جغرافية وبيئية-
 ... كارتوغرافية وبيانات اخلرائط الطوبوغرافية

حول السكان العمران، النقل واملواصالت، الصحة، :  معلومات إقتصادية إجتماعية-
 ... الصناعة، التجارة

دروسة من مصادر كما يتم جتميع البيانات املكانية والوصفية عن الظاهرة والظواهر امل
 : متعددة، ميكن تصنيفها إىل أربع مصادر رئيسية، نذكرها كالتايل

 : مصادر كتابية •

                                                 
  93.ص. المرجع نفسه.  عبد المنعم موسى، غادة1
على الخط [. دور نظم المعلومات الجغرافية في إدارة الموارد الوطنية.  عبد الصمد، نجوى، محمد مفضي بطاينة، طالل2

 :على العنوان التالي. 13/02/2006: زيارة الموقع يوم. ]المباشر
pdf.nadjwa/Communication/seminaire/dz.cerist.dst.www://http 
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 ...) السكان، العمران، النقل، املواصالت، الثروات( اإلحصاءات -
 . السجالت والتقارير والنشرات واملطبوعات احلكومية -
 . الكتب واملراجع والدوريات والرسائل العلمية -

 : ويقصد ا : يةمصادر وثائق •
 ...)طوبوغرافية، جيولوجية، مناخية( اخلرائط بأنواعها -

 . الصور احليوية مبقاييسها املختلفة من أبيض وأسود، ملونة-    
الدراسات امليدانية اليت جتري بغرض مجع بيانات ومعلومات عن الظواهر املدروسة،  •

 . لتصوير، أو اإلستبيانوذلك عن طريق املالحظة ومجع املعلومات، أو القياس وا
مصادر خارجية واملتمثلة يف شبكات املعلومات، وعلى وجه اخلصوص شبكة اإلنترنت  •

اليت توفر معلومات ال حصر هلا، ومنها الداخلية اليت توفرها بعض اهليئات األكادميية  
   .والدوائر احلكومية

 نظام المعلومات الجغرافي وإدارة الموارد الوطنية. 2.4.1

أصبحت األرصدة املتاحة يف الدول من املوارد الطبيعية، ومستوى جودة البيئة فيها لقد 
من أهم مؤشرات التنمية اإلقتصادية، ولكي تتحقق احملافظة على هذه املوارد وتطويرها وزيادة 
األرصدة املتاحة فيها، ال بد من حتقيق اإلدارة العقالنية والبيئية هلا، وذلك عن طريق القيام حبصر 
كافة املوارد املتاحة، وضع برامج لتنمية وتطوير هذه املوارد، إختاذ كافة اإلجراءات الالزمة 
لتنظيم ومراقبة كيفية إستخدام املوارد بالشكل الذي يضمن عدم اإلسراف يف إستعماهلا ومحايتها 

 . ةمن أي خماطر ميكن أن تؤدي إىل تدهورها أو نفاذها وذلك دون التأثري السليب على البيئ
وإلجناز ذلك كان من الضروري أن تتوافر خمتلف املعلومات والبيانات عن املوارد، 
وإعتماد أجنع األدوات يف مراحل مجع وحتليل ومعاجلة وختزين هذه املعلومات، الكفيلة بتزويد 
عمليات إدارة املوارد باملعلومات اليت تتوافر فيها خصائص جودة املعلومات، واليت تؤدي إىل 

 .  أداء هذه العمليات واإلسهام يف ترشيد القرارات املتعلقة احتسني
واجلزائر كغريها من دول العامل تزخر مبوارد طبيعية وبشرية وإقتصادية متنوعة ومهمة 
تؤدي دورا مهما ورئيسا يف اإلقتصاد الوطين ومن مثة يف عملية التنمية، وتتطلب هذه املوارد 

ة وتركيز اجلهود وتوجيهها حنو حتقيق أمثلية إستغالهلا واحملافظة إعطائها أمهية خاصة وعناية كبري
وسندرج ما ميكن أن يقدمه إستخدام نظم املعلومات اجلغرافية ويساهم به يف . املستمرة عليها

 : حتسني إدارة املوارد الوطنية من خالل
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ت تليب حيث تساهم نظم املعلومات اجلغرافية يف إنشاء قاعدة معلوما: إدارة البيانات •
اإلحتياجات املتنوعة واملستمرة من املعلومات يف إدارة هذه املوارد، ولدعم القرارات املتصلة ا 

 1:من خالل
 إمكانية إستيعاب وختزين الكم اهلائل واملتنوع من البيانات املتعلقة باملوارد، ومعاجلتها آليا -

أرشيف  ث عن املعلومات يفوذلك ببذل جهد أقل ويف زمن أقل من الذي تتطلبه عملية البح
 .األرصدة الوثائقية، مع املرونة يف اإلستجابة الحتياجات إدارة املوارد املتغرية والتكيف معها

  إمكانية تدقيق ومراجعة البيانات ومطابقتها مع األصل، للتعرف على ما حتتويه من أخطاء -
 .وتصحيحها بسهولة وسرعة لتكون أكثر دقة

ت خمتلفة من البيانات يف الوقت ذاته، وتغيري طريقة العرض بسهولة  إمكانية عرض جمموعا-
 . وسرعة

 ). شبكات املعلومات( إمكانية الربط بقواعد بيانات خارجية -
تتمثل اخلرائط املوضوعية يف اخلرائط اجلغرافية اليت تعد من : إصدار اخلرائط املوضوعية •

كون إما إحصائية إذا كانت تترجم أجل عرض التوزيع اجلغرايف لظاهرة أو موضوع، وقد ت
جغرافيا معلومات ناجتة من عمليات التحري أو مجع إحصائيات متعلقة مبناطق معينة، أو وصفية 
إذا كانت حتدد مواقع ظواهر طبيعية أو هياكل إقتصادية، إجتماعية، وتصبح تنظيمية عندما حتدد 

 . أوجه إستخدام األراضي
 من أهم ااالت اليت يربز فيها دور وأمهية املعلومات ويعترب إصدار اخلرائط املوضوعية

 : 2اجلغرافية يف حتسني أداء عمليات إدارة املوارد بالنظر إىل
  تتيح نظم املعلومات اجلغرافية عرض كم كبري ومتنوع من املعلومات املتصلة بصفة مباشرة أو -

اليت تعد آليا وفق برامج مطورة هلذا غري مباشرة باملوارد، وذلك بتوقيعها على اخلرائط اجلغرافية 
 . الغرض

 تساعد طريقة متثيل املعلومات املكانية واإلحصائية على اخلريطة اليت تتيحها هذه النظم، يف -
تكوين رؤية أكثر وضوحا وفهم أفضل للخصائص املدروسة، من خالل التحليل البصري والرقمي 

 وقت الدراسة الالزم إلختاذ القرارات، إذ أن مما يسهم يف ترشيد إستخدام املوارد، ويف ختفيض
املعلومات اليت ترد يف اخلرائط تكون يف العديد من احلاالت ذات قيمة أفضل من  اليت ترد يف 

 . تقارير كتابية مطولة

                                                 
  المرجع نفسه1
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 تسهم هذه النظم يف ختفيض تكلفة إعداد اخلرائط، بتقليص وقت إعدادها وتوفري نسبة كبرية -
ا تكون أكثر دقة وأقل خطأ من تلك اليت تعد من مصاريف إنتاجها ألا تعد بطريقة آلية، كما أ

تقليديا، فضال عن إمكانية تصحيح أخطاء قد ترد يف اخلارطة حىت بعد اإلنتهاء من إعدادها عكس 
 . اخلرائط التقليدية

 تكمن قوة نظم املعلومات اجلغرافية يف قدرا: التحليل املكاين واإلحصائي ودعم القرار •
على التحليل املكاين واإلحصائي للمعلومات اليت يربطها املوقع اجلغرايف، إذ تتميز بكوا أداة 
قوية ومهمة للتحليل والتنبؤ بالتغريات املستقبلية، فهي بذلك حتقق إلدارة املوارد تقليص الوقت 

 ظيم ومراقبةوتن واجلهد، التكلفة الالزمة إلختيار وحتليل البيانات اليت تدعم إجراءات ختطيط
ونذكر على سبيل املثال بعض عمليات التحليل اليت ميكن أن تتيحها هذه النظم خلدمة . 1املوارد

 : إدارة املوارد
واليت متكن من إستخراج وإستدعاء البيانات والرد على  ،SQL إستخدام اللغات اإلستفسارية -

نها املتعلقة بتحديد املواقع املناسبة اإلستفسارات اليت تطرح يف إدارة املوارد يف دعم القرارات، م
إلقامة مشاريع إستغالل وإدارة املوارد، أو التنبؤ بتغريات مستقبلية مثل التنبؤ بتطور إنتاجية املوارد 

 .وتغري احلاجة منها
 التحليل املكاين، وذلك عن طريق حتليل اخلارطة نفسها أو مطابقة عدة خرائط للبحث عن - 

ة بتحديد املواقع أو قياس املسافات، حتديد العالقة واإلرتباط بني التوزيع معلومات منها املتعلق
 .اجلغرايف ملتغرييني أو أكثر على سبيل املثال مصادر املياه وتوزيع السكان

  التحليل اإلحصائي، وذلك بإستخراج املعامالت واملتوسطات، معامالت اإلرتباط، رسم -
ايري اليت تالئم األسلوب اإلحصائي املطبق، ونذكر من أشكال املنحنيات البيانية املخزنة وفق املع

التحليل اإلحصائي يف إدارة املوارد عمليات قياس مدى اإلرتباط  بني اإلستهالك أو إنتاج املوارد 
 . والعوامل املؤثرة فيه، قياس مؤشرات األسعار واألداء، متابعة منط ووترية تغري توزيع املوارد

نصل إىل نتيجة مفادها أن تطبيق نظم املعلومات اجلغرافية يف إدارة من كل ما سبق ذكره، 
املوارد سيساهم وبشكل كبري يف حتسني أداء وظائفها وجعلها أكثر فعالية، نظرا ملا تتصف به 
املعلومات اليت تتيحها هذه النظم من خصائص جودة املعلومة كاملرونة واملالئمة، دقة املعلومات 

صول عليها مع إمكانية توافرها يف الوقت املناسب، فضال عن اإلقتصاد يف ووضوحها، وسهولة احل
الكلفة والوقت الالزمني إلدخال البيانات ومعاجلتها وحتويلها إىل معلومات جاهزة تناسب 

  .احتياجات عمليات تشخيص املوارد، ختطيطها، تنظيمها ومراقبتها
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في إنتاج  م المعلومات الجغرافية انظ آفاق إستعمال .3.4.1 
 المعلومات

ال يستطيع املخططون للتنمية اإلقتصادية أن يضعوا اخلطط التنموية ما مل يعتمدوا على   
سياسات تنموية حمددة وواضحة املعامل، ومن الضروري أن توضع بني أيديهم خمتلف البيانات 

 اليت تعاين منها هذه واملعلومات اليت تتوافر عن املوارد الطبيعية والبشرية واإلقتصادية، واملشاكل
ويف ضوء هذه املعلومات تكون الفلسفة التنموية . املوارد ونتائج تقدمي اخلطط اإلمنائية السابقة

 . واضحة يف أذهام، حبيث يصبح بإمكام رسم معامل السياسات التنموية للدولة
كلفة مبعاجلة وأمام التطور السريع يف جمال تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال، عملت اجلهات امل 

املعلومات وبتهيئتها لدعم مراكز إختاذ القرار يف اجلزائر، على اإلستفادة من هذا التطور بتركيز 
 . اجلهود على إدخال التكنولوجيا احلديثة على بعض أنشطتها وبصورة تدرجيية

يف أن واقع إستخدام هذه النظم "أما فيما يتعلق بنظم املعلومات اجلغرافية، فيمكن القول  
اجلزائر مل يصل بعد إىل مرحلة متقدمة من اإلستخدام الفعلي هلا مقارنة بدول أخرى، فقد إقتصر 
استخدامها على بعض التطبيقات والدراسات املتفرقة يف جماالت خمتلفة منها تسيري شبكة النقل 

، ونركز هنا على 1"الربي، إدارة الغابات، حبوث إستخدام األراضي، وحول مشكلة التصحر
ضرورة التبين الفعلي هلذه التقنية احلديثة يف اجلزائر من أجل تدعيم النظام الوطين للمعلومات 

 : اإلقتصادية، وذلك بتوفري جمموعة من اإلجراءات واملتمثلة يف
، حتت إشراف رئاسة نظم املعلومات اجلغرافية  إصدار مرسوم ينص على تأسيس مركز وطين ل-

 . ملعنيةأو إحدى الوزارات ا. احلكومة
 تزويده بكافة املعدات والتجهيزات، الربامج واإلطارات البشرية، مع ضرورة إخضاع هذه -

 . الربامج لعملية التحيني واملراجعة املستمرة
 يقوم املركز بإنشاء قاعدة بيانات مركزية لدعم مراكز إختاذ القرار، ووضعها يف خدمة -

 . املستفيدين من كافة القطاعات
 عربية كانت أو  املعلومات اجلغرافية عاون والتبادل العلمي واإلتصال يئات نظم  ضرورة الت-

 . دولية
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 موقع المكتبة الجامعية الجزائرية في عملية بناء النظام الوطني .2

 للمعلومات
يف ظل مانشهده من تطور سريع يف تقانات اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، وجدت  

ها أمام خيارين، إما مسايرة هذه التطورات أو التخلف واإلنفصال عن العامل املكتبة اجلامعية نفس
املعاصر، لكننا نقول ونؤكد بأنه الميكنها بل والحيق هلا أن تتخلف عن روح العصر، وال أن تنأى 
عن مساته وخصائصه، والبد هلا من أن تتغري بتغري هذه السمات واخلصائص، حىت تؤدي رسالتها 

 .العلمية
املكتبة اجلامعية اجلزائرية تواجه اليوم، أكثر من أي وقت مضى تغيريات عميقة يف إن  

فقد أصبح لزاما عليها مواكبة ثورة املعلومات "وظائفها ومنطلقاا وسبل عملها خدمة لروادها، 
ين املتجددة باستمرار، وذلك بتبنيها لتكنولوجيا املعلومات واألوعية الرقمية، اعتماد النشر اإللكترو

، من أجل زيادة فاعليتها وقدرا على تأمني أكرب 1"وتأمني الدخول احلر للمعلومات بدون عوائق
قدر ممكن من املعلومات احلديثة لطالبيها من فئات اتمع األكادميي املختلفة، يف أقصر وقت 

 .وبأقل جهد وتكلفة حمتملة
وظيفة جهاز املعلومات املتطور، يف ظل هذا الواقع أصبح على املكتبة اجلامعية أن تقوم ب 

وذلك بتقدميها خدمات معلومات متطورة، من خالل اعتماد املواقف الالزمة واإلستعداد املادي 
من خالل "والبشري، والسعي إلستخدام تقنيات املعلومات بأفضل كفاءة وأقل تكلفة ممكنة، 

ومات واملعارف وحتقيق التنسيق والتعاون مع خمتلف مؤسسات املعلومات، بغية تبادل املعل
اإلستغالل األمثل ملختلف أرصدة املكتبات املشاركة، واعتماد املقاييس وأدوات العمل املوحدة، 

 .  2"حىت تكون طرفا فعاال يف إرساء قواعد النظام الوطين للمعلومات

 إدارة وتنظيم المكتبة الجامعية.  1.2 

ليت تتعلق بإنشاء مشروع ما، من تعين اإلدارة بشكل عام مجيع الواجبات والوظائف ا
حيث متويله ووضع سياساته الرئيسية وتوفري ما يلزمه من أجهزة، وكذا إعداد اإلطار التنظيمي 

 . 3وإختيار العاملني والرؤساء هلذا املشروع

                                                 
 24.  ص.2003جامعة منتوري، : قسنطينة. المكتبات في مجتمع المعلومات. بد اللطيف الصوفي، ع1
 08:30 على الساعة 23/05/2006:  معلومات مستقاة من مقابلة مع المكتبيين أفراد عينة المقابلة يوم2
للطباعة والنشر دار الفكر :  عمان. مقدمة في علم المكتبات والمعلومات.  مصطفى عليان، ربحي، النجداوي، أمين3
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أما إدارة املكتبات اجلامعية، فتعين عملية تدبري شؤون جمموعة من العاملني وقيادم 
عليهم، من أجل تأدية مجيع األعمال واخلدمات املوكلة هلم وتنفيذ اخلطط وتوجيههم واإلشراف 

، ومنه ميكن القول أن إدارة املكتبات اجلامعية تعين 1املوضوعة هلم من أجل حتقيق أهداف املكتبة
رة إدارة املكتبيني واملعلوماتيني العاملني فيها، إضافة إىل املواد املكتبية واملعلوماتية املختلفة املتوف

إذ حتتاج املكتبة اجلامعية شأا شأن أي . لديها من أجل تقدمي خدمات أفضل تمع املستفيدين
. مؤسسة أو هيئة أخرى إىل إدارة علمية سليمة ملقتنياا، أنشطتها، أفرادها، خدماا، مواردها

ت اليت وضعها كما أا مؤسسة قابلة للنمو طبقا للقوانني اخلمسة املنصوص عليها يف علم املكتبا
، سواء من ناحية احلجم أو كمية العمل، وبالتايل فمشاكلها تتزايد مبرور الزمن، أين 2راجناناتان 

تقتضي من القائمني عليها مراعاة حسن التنظيم وكفاءة اإلدارة، كما أنه ال ميكن ألي مكتبة أن 
فال . إلدارة العلميةتكون ناجحة وأن حتافظ على إستمرار جناحها إال إذا إستخدمت أساليب ا

 شك أن اتباع مبادئ اإلدارة العلمية وأساليبها بإمكانه املسامهة يف حل كثري من املشاكل اليت
تعانيها كثري من املكتبات اجلامعية واليت تفتقر إىل التنظيم السليم واإلدارة الواعية، وذلك من 

رجة من الكفاءة، ومنه حتقيق خالل اإلستغالل األمثل للموارد واإلمكانيات املتاحة بأعلى د
أهدافها املتمثلة يف تيسري سبل الوصول إىل املعلومات بأسرع وقت وبأسهل طريقة ويف الوقت 
املناسب، هذا ما من شأنه العمل على إعطائها فرصة أن تكون طرفا فعاال يف بناء وإرساء دعائم 

 . النظام الوطين للمعلومات
 يف أداء رسالتها -وخاصة يف البالد النامية–اجلامعية ولو إستعرضنا أسباب فشل املكتبات 
 : لوجدنا قائمة طويلة ميكن أن نذكر منها ما يلي

  عدم حتديد األهداف اليت تسعى إليها املكتبة اجلامعية -
  عدم كفاءة  العاملني ا، فالغالبية منهم غري مؤهلني وغري مدربني من ناحية أخرى-
الية اليت تعترب احملرك ألنشطة املكتبة اجلامعية، وهذا ناتج عن سوء  عدم كفاية اإلعتمادات امل-

 التقدير املايل 
 الفشل يف اإلحتفاظ بسجالت كاملة ودقيقة ومنتظمة لكافة األنشطة املكتبية، وعدم اإلهتمام -

 باإلحصاءات املكتبية اليت تعترب احلجر األساس يف ختطيط وتطوير أي نشاط باملكتبة اجلامعية 
   3عدم اإلستعداد للتغريات غري املتوقعة، وما يصاحبها من نفقات غري منتظمة -

                                                 
 .289. ص.  المرجع نفسه1
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من هنا تربز أمهية اإلدارة العلمية يف املكتبات اجلامعية، بإعتبارها اإلطار الذي حيكم سري  
 وللوقوف أكثر على واقع اإلدارة مبكتباتنا اجلامعية ال. العمل والوسيلة اليت تبلغ ا املكتبة أهدافها

 : بد من تسليط الضوء على خمتلف عملياا وحتديد وظائفها واملتمثلة يف

  التخطيط في المكتبة الجامعية.1.1.2 
تتفق كل اآلراء على أن التخطيط يعترب من أهم الوظائف اليت تضطلع ا اإلدارة  

ت اليت تؤثر املعاصرة، حيث ميثل نقطة البداية يف أي عمل إداري، كما أنه يتضمن إختاذ القرارا
على برامج وأنشطة املكتبات يف املستقبل، ويعمل على ربطها معا بشكل منسق وموحد من أجل 
اإلرتقاء بأهدافها خدمة للبحث العلمي وسعيا لوضع أوىل خطواا على سلم بناء النظام الوظين 

 . للمعلومات
 احلديثة لتحقيق ويعترب التخطيط داخل املكتبة اجلامعية من بني أهم الوسائل العلمية

فترة التفكري والتدبري واملفاضلة بني "الغايات املنشودة وإدراك األهداف املنتظرة، خاصة وأنه ميثل 
 املتاحة من أساليب وطرق العمل املختلفة، حماولة إختيار أفضلها وأكثرها تالؤما مع اإلمكانيات

إجراء "ا مايؤكد ضرورة ، هذ1"ناحية، وطبيعة األهداف املرغوب حتقيقها من ناحية أخرى
دراسات دقيقة الحتياجات املكتبة ومتطلباا، ووضع اخلطط الالزمة واملناسبة لتحقيق أهدافها، 
وذلك وفق اإلمكانيات املادية والفنية والبشرية املتاحة، مع التأكيد على ضرورة تطوير أساليب 

لعل من أبرز الدراسات الالزم و. 2"العمل املتبعة، واليت من شأا تقدمي خدمات أكثر فعالية
إجراؤها قبل إحداث أي تغيري يف أسلوب العمل، نذكر دراسات تم بامكانية استخدام الوسائل 
احلديثة للمعلومات، العمل على إنشاء خلية ترمجة باملكتبة اجلامعية، تكوين شبكة وطنية 

 غري ذلك من األساليب اليت تعمل إىل. للمكتبات اجلامعية واليت متثل نواة النظام الوطين للمعلومات
على إجناح عملية التخطيط داخل املكتبة اجلامعية، واليت تتطلب التنبؤ باحتياجات املستقبل، ومنه 
العمل على اإلستعداد له، وذلك عن طريق وضع التقديرات واإلفتراضات املزمع حتقيقها مستقبال 

وضوعية واإلجتهادات الشخصية، كما يعد على أساس علمي يعتمد على األساليب اإلحصائية وامل
فهو عندما يفتقد إىل الدقة والفعالية تكون النتيجة عدم "التنبؤ السليم أساس التخطيط السليم، 

وقد يكون التنبؤ كمي وذلك باإلعتماد على . 3"النجاح فيما يترتب عليه من جماالت أو قرارات
 شخصية، فضال عن حتليل طلبات املعلومات آراء املستفيدين من خالل عمل إستبيانات ومقابالت

                                                 
:  دار المريخ.األصول العلمية وتطبيقات المعلومات وتكنولوجياتها: إدارة األعمال المكتبية.  محمد الهادي، محمد1
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اليت يقدمها هؤالء عما يتوقعونه مستقبال من ناحية اخلدمات املقدمه، أما الوصفي فيعتمد على 
يف حني يكمن األساس الثاين الذي يقوم عليه التخطيط يف . أرقام السجالت واإلحصاءات املكتبية

كتبة املستقبلية بوضع برامج تليب متطلبات هذه اإلستعداد للمستقبل، وذلك بناءا على توقعات امل
التوقعات، عن طريق حصر املوارد املالية واإلمكانات البشرية مع حتديد أفضل الطرق إلستغالهلا 

 . عقالنيا خالل فترة زمنية مقبلة من أجل حتقيق أهدافها
 1:وميكن حتديد أمهية التخطيط يف املكتبات اجلامعية من خالل 

من صعوبة التنبؤ بأحداث املستقبل بدقة، فإن التخطيط ضروري بسبب التغري وعدم  على الرغم -
 . التأكد املستمر

 يعمل التخطيط على التركيز على أهداف املكتبة اجلامعية على إعتبار أا غاية مجيع اجلهود اليت -
 . تسعى لتحقيقها، وذلك برسم اخلطط والربامج اليت تؤدي هلا

املكتبة اجلامعية على تنسيق اجلهود وتعبئة اإلمكانيات يف أداء األنشطة،  يعمل التخطيط يف -
 . وذلك ما من شأنه اإلقتصاد يف النفقات والذي يزيد بدوره من مصادر املكتبة املالية

 . يعترب التخطيط أساسا للرقابة يف تنفيذ مهام األنشطة املخطط هلا مسبقا-
ملكتبة اجلامعية بصورة دقيقة وواضحة، مع  ومنه يعمل التخطيط على حتديد أهداف ا 

توجيه إهتمام العاملني ووجودهم فيها حنو حتقيق هذه األهداف، كما يعمل على حسن إستغالل 
اإلمكانيات واملوارد املتاحة للمكتبة من عناصر مادية وبشرية، مما يساعد على توفري الوقت واجلهد 

 .وخفض التكاليف إىل أقل حد ممكن

 نظيم في المكتبة الجامعيةالت. 2.1.2 

يعترب التنظيم ضرورة من ضرورات حياة أي مؤسسة أو هيئة، فحيثما يشترك شخصان  
أو أكثر يف عمل شئ ما البد من وجود التنظيم، واملكتبة اجلامعية كغريها من املؤسسات واهليئات 

، على أساس أنه تعترب التنظيم اإلداري املدخل الصحيح لدراسة كنه العمليات اإلدارية فيها
املسؤول على حتديد أقسام املكتبة واختصاصات كل منها، ونطاق عمله وعالقته باألقسام 

فبعد أن حتدد املكتبة اجلامعية أهدافها وتقوم بوضع اخلطط الالزمة لتحقيق هذه . األخرى
ن األهداف، البد هلا من عمل تنظيم مالئم ميكنها من تنفيذ هذه اخلطط، ويكون سبيلها حلس

 .األداء واقتصاد التكاليف ورفع الكفاءة اإلنتاجية للعاملني ا

                                                 
. ص.ص. 1982دار المريخ، :  الرياض. اإلدارة العلمية للمكتبات ومراكز التوثبق والمعلومات.  محمد الهادي، محمد1
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حتديد وحصر أوجه النشاط "وميكن تعريف التنظيم اإلداري باملكتبات اجلامعية على أنه 
الالزمة لتحقيق أهداف املكتبة، وتنظيم القوى العاملة يف أقسام أو وحدات إدارية وتقسيم العمل 

 . 1"ل والسلطة واملسؤولية فيما بينهابينها، وحتديد خطوط اإلتصا
 : ويرتكز التنظيم اإلداري يف املكتبات اجلامعية على دعامتني أساسيتني مها 

 أي تكوين وترتيب وتنسيق العالقات بني أقسام وإدارات املكتبة، مبعىن  تكوين اهليكل اإلداري-
 . املسندة للعاملني فيهحتديد املسؤوليات والسلطات والصالحيات ووطائف كل قسم واألعمال 

، ومنه العمل على 2 حتديد طرق العمل، أي بيان اإلجراءات واألساليب املتبعة يف العمل باملكتبة-
 . إقامة هيكل متكامل للخدمات التقنية من إجراءات فنية متبعة وكذا خدمات املستفيدين

 : وتكمن أمهية التنظيم يف املكتبة اجلامعية من خالل النقاط التالية 
  زيادة الفاعلية وذلك مبنع إختالط األعمال بعضها ببعض-
  اإلستفادة القصوى من القوى البشرية، وذلك بوضع الرجل املناسب يف املكان املناسب-
  التنسيق والتوازن يف توزيع األنشطة، ومنه عدم التكرار وجتنب اإلزدواجية يف العمل -

  اجلامعية  املساعدة يف إتساع نشاط املكتبة-        
ومنه ميكن القول أن تنظيم الوظائف داخل املكتبة اجلامعية، وحتديد جمال نشاط كل  

واحدة منها أصبح أمرا ضروريا يف إستمرارية وحياة املكتبة، فهو يعمل على تبيان األهداف 
املسطرة والسياسات املنتهجة، كما ميكن من وضع خريطة تنظيمية واضحة للخدمات املقدمة 

املكتبة اجلامعية، حبيث يظهر املهام امللقاة على عاتق كل وظيفة أو منصب، وطريقة آدائها داخل 
هذا ما من شأنه أن يعمل على إعطاء دفعا لنجاح . وتبيان اجلهات اليت تعتزم العمل والتعاون معها

 .املهام امللقاة على عاتق املكتبة اجلامعية
 بالتنظيم الوظيفي، أفضل شكل يستحسن اتباعه ويعترب إدماج التنظيم التنازيل اإلستشاري 

هذا األخري الذي يعطي لكل مسؤويل األقسام واملصاحل داخل . يف التنظيم داخل املكتبة اجلامعية
املكتبة مسؤولية اختاذ القرارات كل يف نطاق عمله ومسؤوليته، حيث أن احملافظ الرئيسي للمكتبة 

ؤويل األقسام المتخذا هلا، مع ضرورة التأكيد على اجلامعية يكون هنا مشرفا على قرارات مس
إحداث جملس إدارة املكتبة اجلامعية الذي يعمل كمركز للتنسيق بني مسؤويل األقسام وبني 
املسؤول األول عن املكتبة اجلامعية، كما يعمل على توجيه اإلهتمام مبوضوعات تنظيمية، كتقديره 

                                                 
 124. ص.  المرجع السابق1
 124. ص. المرجع نفسه2
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إىل غري .... جلامعية، تقدير اإلجراءات الفنية املقدمةلطريقة صرف امليزانية املخصصة للمكتبة ا
 .ذلك من املهام والواجبات

غري أنه وبالنظر إىل واقع مكتباتنا اجلامعية، جند أن التنظيم التنازيل هو النوع أو الشكل  
وقد أثبت اتباع هذا . 1املتبع، أين يعترب احملافظ الرئيسي للمكتبة اجلامعية مصدر كل السلطات

يم فشله يف إدارة هذه املكتبات، فهو يترجم الذاتية واإلنفرادية يف اختاذ القرارات عند كافة التظ
مسؤويل هذه املكتبات، والذي كان سببا وراء أزمتها وتدهورها، حيث النلمس ذلك اإلنسجام 

مي يف والتنسيق بني مهام ونشاطات املكتبة اجلامعية، ومنه توحيد النشاط املكتيب واإلداري والتنظي
اختاذ القرارات بني مسؤويل األقسام واملصاحل واملسؤول األول على املكتبة، مما يولد عمل انفرادي 
عشوائي الخيدم احتياجات املستفيدين وال اإلنشغاالت واملشاكل اليت تتخبط فيها مكتباتنا 

احتياجات املستفيد من اجلامعية، هذا مايعيق تأديتها لواجباا ومهامها السامية، واملتمثلة يف تلبية 
عائقا أمام حتقيق هدف النظام الوطين للمعلومات واملتمثل يف  املعلومات، األمر الذي يقف

 .استغالل الرصيد املعريف وإتاحة انسيابه وتدفقه ملن حيتاجه
   

  الرقابة واإلشراف في المكتبة الجامعية.3.1.2 

وتفاديه قبل وقوعه، كما تعمل على تعترب الرقابة الوسيلة اليت تسمح بإكتشاف اخلطأ  
التأكد من أن األعمال املكتبية والربامج واألنشطة املمارسة تسري مجيعها حنو حتقيق أهداف املكتبة 

 . اجلامعية بصورة مرضية
العملية اليت ترى ا اإلدارة هل الذي حدث كان من املفروض أن " وتعرف الرقابة بأا  

ومنه يتضح لنا أن الرقابة . 2" بد من إجراء التعديالت الضروريةحيدث، وإذا مل يكن كذلك فال
هي التأكد من أن ما مت أو يتم مطابق أو غري مطابق ملا أريد إمتامه، وجتدر اإلشارة هنا إىل أن 

الرقابة واملتابعة ال تأيت بعد تنفيذ األعمال دائما وإمنا قد حتدث أثناء التنفيذ، وهذا أفضل من "
ومنه . ية إذ ميكن تدارك أو تصحيح أي خطأ قد حيدث قبل أن يستفحل خطرهالناحية العمل

 : ، إضافة إىل3"التمكن من معرفة أوجه النقص والقصور يف أداء األعمال يف املكتبة اجلامعية
 التثبت من اإلجتاه حنو حتقيق األهداف املقررة أو احملددة سلفا للمكتبة اجلامعية، يف ظل أمثل -

 .رد املتاحة مادية كانت أو بشريةإستخدام للموا
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 إكتشاف اخلطأ قبل وقوعه أو أثناء وقوعه، والعمل على إختاذ اإلجراءات وأخذ اإلحتياطات -
 . الالزمة ملنع حدوثه

 .   التأكد من مطابقة العمليات الفنية للتقنينات العاملية-
اجلامعية يف األغراض اليت  التحقق من سالمة إستخدام األموال واإلعتمادات اخلاصة باملكتبة -

 . خصصت هلا
 .  التأكد من توفر اإلنسجام بني خمتلف أقسام املكتبة اجلامعية-

ولذلك فإنه من أجل إجناح عملية الرقابة داخل املكتبة اجلامعية ومتابعة كل النشاطات  
 1:القائمة بداخلها ال بد من وجود ما يلي

تمكن من عملية املراقبة، من أجل إدراك نقائص التسيري  املتابعة العلمية الدائمة واملستمرة لل-
على  وتطوير أساليب العمل، مع إمكانية تطبيق نظام احلوافز املادية واملعنوية كنوع من التحفيز

العمل أكثر، وهذا مامن شأنه إضفاء صبغة احليوية وحب العمل واإلبداع فيه، ومنه دفع وترية 
لرقابة يف العمل التكون رد أا وظيفة إدارية جيب أداؤها، فهي فا. العمل داخل املكتبة اجلامعية

مهمة إن أسيئ استعماهلا ستتحول إىل السلبية أكثر منها إىل اإلجيابية، وهو مانفتقده يف مكتباتنا 
اجلامعية اليت التتبع هذا النظام الذي من شأنه أن يعطي العمل املكتيب منحى آخر، األمر الذي 

 .  وعدم القيام باملهام األعمال باإلتقان واجلودة والكفاءة اليت تستحقيترجم اإلمهال
 تقسيم العمل إىل وحدات والتأكد من حسن سريه، ومن خالل اهليكل التنظيمي يتم حتديد -

 . جمال عمل كل وحدة
ومن هنا تكون عملية اإلنسجام والتنسيق بني مهام ونشاطات املكتبة اجلامعية،  وذلك  

مل اجلماعي حتت إشراف جيد، ملا هلذا األخري من أثر بالغ يف حتقيق أهداف املكتبة لتحقيق الع
فاإلشراف اجليد يعود باإلجيابيات عليها، ويزيد من قيمتها العلمية "اجلامعية وحتديد مستقبلها، 

وكذا من شأا البيداغوجي، وذلك باإلعتماد على األسس العلمية يف التسيري، واألساليب الرشيدة 
فاملشرف على املكتبة اجلامعية مطالب باتباع أحسن الطرق وأفضل األساليب . 2"يف اإلدارة

 .املسامهة يف توصيل املعلومات املناسبة بأيسر طريقة وبأقل جهد ممكن للمستفيد املناسب

 اإلطار القانوني بالمكتبة الجامعية. 2.2 
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عة يف جمال املكتبات عموما، ال ميكن بأي حال من األحوال، أن نتصور إستراتيجية ناج 
واجلامعية منها خصوصا يف غياب اإلطار القانوين العلمي الفعال الذي حيدد دور وواجب ومكانة 
املكتبة يف اتمع وتأثريها يف حركة التنمية الوطنية، وكذا غياب مسؤولية الدولة جتاه هذه 

ى عاتقها التكفل ا ماديا املؤسسات والوحدات العلمية اليت كان من املفروض أن حتمل عل
 . ومعنويا، مع ضمان الرقابة والرعاية والتخطيط فيما خيص السياسة املنتهجة

كما يعاب على السلطات أا مل تعط املكانة الالزمة للمكتبات يف اتمع، ويتبني ذلك  
. ات للمعرفةجليا من خالل النظرة السائدة والتقليدية جدا اليت تعترب  املكتبة خزانات ومستودع

ومنه فإن مصري مكتباتنا يتوقف على مدى إستجابة أصحاب القرار للمطالب التنموية هلذه املرافق، 
وكذا مستوى إقتناعهم بدور املكتبة كأداة حضارية فعالة بإمكاا أن تساهم مسامهة إجيابية يف 

ريقة عفوية، بل يتحقق وهذا لن يتأتى ولن يكون بط. دفع عجلة التقدم والتنمية الوطنية الشاملة
بفضل الدور الذي جيب على أصحاب املهنة القيام به لتقدمي الدليل على أمهية املكتبة وعدم 

 . 1إمكانية اإلستغناء عن خدماا وبذلك وجوب اإلعتناء ا

  تشريعات المكتبات الجامعية.1.2.2 
هذه املؤسسات، وذلك ملا عنصرا ضروريا يف حياة "يعترب التشريع داخل املكتبات اجلامعية   

، فهو قلب العمل ولبه كما أنه 2"يقدمه من تنظيم يف تسيري مصاحل هذه األخرية ومستخدميها
يعمل على تنظيم العمل وحتديد العالقة بني املكتبة اجلامعية واهليئة اليت تتبعها، وبينها وبني العاملني 

ملستفيدين منها بل وبني املكتبة واتمع فيها، وكذا بني العاملني بعضهم بعضا، وبني املكتبة وا
جمموعة القواعد املكتوبة اليت تنظم العالقة القائمة بني األطراف املعنية "فهو . الذي تقوم عليه
،  حىت أننا ميكننا القول أن املكتبة اليت ال تقوم على تشريع أو نظام مقنن من 3"والداخلة فيه

أرجح بني ممارسات فردية وإجتهادات شخصية، ومن سوف تت"الصعب أن تستقيم أمورها ألا 
مثة فإن وحدة التطبيق واملمارسة من جانب العاملني فيها وسهولة اإلدراك من جانب املستفيدين 

 . 4"ستكون حتما أمرا مشكوكا فيه
من دون شك هناك فراغ قانوين فيما يتعلق بالتشريعات اليت تتحكم يف قطاع املكتبات 

فاملراسيم القانونية الصادرة بشأا وذلك . ة فهي ال تتوفر على قانون خاص ااجلامعية اجلزائري

                                                 
 188.ص .المرجع نفسه.  بن السبتي، عبد المالك1
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إنطالقا من نص القانون األساسي اخلاص بأسالك العاملني يف املكتبات اجلامعية، أو القرار اإلداري 
د،  احملدد للتنظيم اإلداري ملديرية اجلامعة والكلية واملعه2004 أوت 24املشترك األخري املؤرخ يف 

، هذه األخرية مل حتدد حىت ماهية هذا النوع من املكتبات، 1وملحقة اجلامعة ومصاحلها املشتركة
مكمن اإلختالف بينها وبني األنواع األخرى منها، كما أا مل حتدد التنظيم اإلداري هلذه 

وال مكتبة املكتبات، فلم تتطرق إىل مفهوم املكتبة املركزية اجلامعية، وال مفهوم مكتبة الكلية، 
املعهد، والطبيعة العالقة اليت تربطها، حجمها، رصيدها مقارنة بعدد املستفيدين، والعدد العمال 
سواء املؤهلني منهم وغري املؤهلني الذين تتطلبهم اخلدمة املكتبية يف كل مكتبة من املكتبات 

عامل اليت تعتمد يف السابقة الذكر نسبة لعدد املستفيدين، كما هو معمول به يف كثري من دول ال
يصف األعمال "تسييريها على اإلدارة العلمية اليت تفرض توفر تنظيم إداري خاص باملكتبة، 

واألنشطة اليت جيب أن تقوم ا املكتبة، وجيمع الوظائف الرئيسية املتشاة معا، وجتزئتها إىل 
لتخصص واملستوى، كما إدارات، أقسام، وحدات، ومهام ينطوي حتتها املوظفون املتجانسون يف ا

 بشكل ميكنها من حتقيق األهداف واملهام املنوطة ا على 2حيدد التنظيم، املسؤوليات والسلطات
تنظيمي يضبط توزيع الوظائف واملهام على حسب املصاحل  أكمل وجه، وذلك استنادا إىل هيكل

سن للعمل، مع العمل الكائنة ا، انطالقا من األهداف اليت وضعت من أجلها لضمان السري احل
غري أن هذه املراسيم والقرارات اكتفت فقط بذكر . على جتنب التضارب يف املهام والصالحيات

املهام املوكلة هلذه املكتبات، مع ذكر املصاحل اليت تشتملها كل مكتبة دون حتديد املهام والوظائف 
ملكتبات، درجام املسندة لكل مصلحة، وال الشروط الواجب توافرها يف مسؤويل هذه ا

 .ومؤهالم العلمية
لقد كان لغياب القوانني األساسية والتشريعات اخلاصة باملكتبة اجلامعية، واليزال العائق 
األساسي أمام تطور هاته املؤسسة العلمية، بل إنه السبب األول يف ضعف التسيري وغياب اهليكلة 

من الضروري إعادة هيكلة هاته األخرية إدارة السليمة ملختلف مصاحل املكتبة اجلامعية، ومنه كان 
 .وتسيريا بغية إعادة اإلعتبار هلا

 قانون المهنة المكتبية . 2.2.2 
تعترب مهنة املكتبات واملعلومات مهنة املهن وقلب املعرفة البشرية، عقل التنظيم احلضاري  

 اجلمع، املعاجلة ومفتاح الوصول إىل كل ما يتصل باملعلومات من عمليات وأنشطة اإلنتاج،
والبث، ومن مرافق ومؤسسات مثل املكتبات ومراكز املعلومات، شبكات ونظم وقواعد وبنوك 

                                                 
 4 أنظر الملحق رقم  1
 391. ص.  المرجع السابق2
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املعلومات، ومن تقنيات مثل احلواسيب ووسائط التخزين ووسائل اإلتصال عن بعد واإلنترنت، 
ن منها على ومن علوم مثل علوم املكتبات وعلم املعلومات وعلم الكتاب، وأيضا مجهور املستفيدي

 . إختالف فئام ومستويام
وعلى غرار القطاعات األخرى فإن املكتبات ال ميكن أن تتطور مبعزل عن تطور املهنة، 
ومهنة املكتبات يف اجلزائر ال تزال يف طريق البحث عن الذات وإثبات اهلوية، ألن تطور املهنة 

ا أثر ووزن للتكفل مبختلف قضايا يكون يف إطار املنظمات واجلمعيات اليت ميكن أن يكون هل
، وال أدل على ذلك من عدم وجود رقابة أو مجعية وطنية تضم كل املكتبيني اجلزائريني 1املهنة

، فإبتداء من هذا التاريخ إحنلت هذه اجلمعية بعد أن قام رئيسها السيد حممود 1991على األقل منذ 
ير املروع حول وضع املكتبات واإلعالم العلمي  بتقدمي التقر-مدير املكتبة الوطنية آنذاك–بوعياد 

هذا مايسمح بإعطائنا نظرة خمزية على واقع املهنة املكتبية يف . 19912والتقين يف اجلزائر سنة 
 2004اجلزائر، وما زاد األمر سوءا هو إنشاء مجعية وطنية للمكتبيني اجلزائريني يف شهر فيفري 

كتبات واملعلومات، الذي ال نشك أبدا يف مستواه يترأسها واحد من خارج ميدان وجمال امل
 يف املكتبات الفكري والعلمي وقدراته على اإلطالق، وكأن اجلزائر كلها خلت من املتخصصني
أهل مكة . واملعلومات الذين حيملون شهادات علمية عالية من دكتوراة إىل أساتذة التعليم العايل

درى واألعلم بأوضاع املهنة وباملكتبات ومتطلبات أدرى بشعاا، كما أن أهل اإلختصاص هم األ
وبالعاملني فيها ومبشاكلهم، فكيف ننتظر تطور املهنة وأهلها ... العمل املكتيب من تنظيم ومال

يتجاهلون أوضاعها، إننا مسؤولني كل املسؤولية عن الوضعية اليت آلت إليها املهنة، فاإلميان 
ير احلضارة البشرية هو أحد العناصر األساسية لنجاح املكتيب بقدسية املهنة وأمهيتها يف حفظ وتطو

وال أدل على ذلك ... ويقينه بأنه حيمل يف قلبه وحناياه مهنة هامة ال تساويها أي مهنة يف األمهية
  information professionمن أن تطور الدول املتقدمة يعود يف األساس إىل تقدم مهنة املعلومات 

 . رزا وأساسيا وسط املهن املختلفة وقيامها بدورها بفخر وإعتزاز وإقتدار كاملوإحتالهلا مكانا با
 

 تشريعات البيئة اإللكترونية بالمكتبة الجامعية. 3.2.2

لقد قلبت األشكال احلديثة لنشر ونقل املعلومات اليت فرضتها تكنولوجيا املعلومات 
استدعت بذلك النظر يف بعض املسائل واإلتصاالت عدة موازين يف عامل املكتبات واملعلومات، و

                                                 
 243.ص.  المرجع نفسه.لحديثة في المعلومات والمكتباتالتقنية ا.  محمود الهوش، أبو بكر1
 .المرجع نفسه. السياسة الوطنية للمعلومات العلمية والتقنية ودورها في دعم البحث العلمي بالجزائر.  قموح، نجية2

 140.ص
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واألمور اليت كانت مبثابة البديهيات كاحلق يف اإلعالم، جمانية تداول املعلومات يف املكتبات 
ولعل من األمور اليت تستدعي التتبع والتمعن من طرف الوثائقيني ...ومؤسسات املعلومات

ستوى الدويل اليت تعىن باملعلومات وأخصائيي املعلومات هو الكم املتزايد من التشريعات على امل
واليت أصبحت تطبق هنا وهناك، وهي تعنينا الحمالة بصفة مباشرة أو غري مباشرة، خاصة يف عصر 

وهكذا اصبح العامل يتجه تدرجييا حنو فرض قيود ورسوم . سبقت فيه عوملة اإلعالم عوملة اإلقتصاد
ف اوجه اإلستخدام، وعليه فإن كل عملية ليس فقط على بيع الوثائق، بل تعدى األمر إىل خمتل

نقل إلكتروين للمعلومات أو اسخدامها يف شكلها اإللكتروين يعترب شكال من أشكال اإلستنساخ 
خيضع مبوجبه لقانون حقوق املؤلف مبوجب نصوص املعاهدة الثانية للمنظمة الدولية للملكية 

 .1996الفكرية املصادق عليها جبنيف يف ديسمرب 
 قانون حق التأليف على املكتبات من خالل مواده اخلاصة بربامج احلاسوب وينعكس 

ومع . والقواعد اخلاصة ا، قواعد التأجري واإلعارة اليت يتضمنها وكذا قواعد وبنوك املعلومات
ظهور شبكات املعلومات وخباصة شبكة اإلنترنيت، ظهرت أمناط جديدة تثري مسألة احلماية 

يف أمساء املواقع على الشبكة، عناوين الربيد اإللكتروين، قواعد البيانات على القانونية واملتمثلة 
اخلط اليت تضمها مواقع اإلنترنيت، حتديدا مايتعلق بالدخول إليها واسترجاع البيانات منها 

 . والتبادل املتعلق مبحتواها احلاصل على اخلط
نصوص، حيث تقتضي وختضع حقوق التأليف يف اجلزائر حاليا إىل جمموعة من ال 

صراحة بأن حرية اإلبداع الفكري والفين والعلمي مضمونة للمواطن وحقوق املؤلف حيميها 
ومثل هذا اإلعتراف ليس باألمر اجلديد على اجلزائر، فهو مكرس وبإسهاب يف املواثيق . القانون

حيث  1973 سنة الرمسية للدولة اجلزائرية منذ السنوات األوىل من استقالهلا، وذلك ابتداءا من
 املتضمن حق املؤلف، تلته أوامر ومراسيم 73/14 طبقت قبل ذلك القوانني الفرنسية، فكان األمر

، وذلك متاشيا مع التطورات التكنولوجية احلاصلة أمام بروز ظاهرة 2003أخرى كان آخرها عام 
ار ضمن  الذي أش97/10عوملة حق التأليف وظهور موضوعات جديدة للحماية، فكان األمر 

بنوده ماأمساه املشرع باملصنفات وقواعد البيانات ضمن املصنفات احملمية مبوجب القانون، غري أن 
املالحظ خبصوص هذا املصنف هو عدم قيام املشرع بإعطاء أي تعريف أو تفصيل يذكر حوله، 

لقانون غري بل استعمل عبارة مصنفات وقواعد بيانات، وهي العبارة اليت اعتربها الكثري من رجال ا
مستحسنة لغويا، مما يستلزم الرجوع بشأا إىل النص املكتوب باللغة الفرنسية، حيث وجد أنه 

أو برامج احلاسوب، لكن من املالحظ أنه مل يتم إدراج ) اللوجيسيال(قصد من وراء املصنفات 
بقة يف حالة على األقل تفصيل بشأنه، أو أن خيصها بأحكام مميزة من بينها مثال اجلزاءات املط

لكن أن يذكر هذه املصنفات بأمسائها فقط، فهذا اليكفي حلمايتها وتأمني .. نقلها، مدة احلماية
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حقوق أصحاا، خاصة إذا وضعنا يف اإلعتبار ماتتمتع به خمتلف مصادر املعلومات اإللكترونية مبا 
 ماتتعرض له من فيها برامج احلاسوب وقواعد البيانات من استخدام على نطاق واسع، وايضا

وما أثارته هذه اإلعتداءات من إشكاالت يف الوقت احلايل، ومنه كان ... اختراق، قرصنة، سرقة
على املشرع اجلزائري أن حيدد أنواع املصنفات اإللكترونية املعنية باحلماية القانونية، وأن مينحها 

 .اسوب وقواعد البيانات فقطتعريفا أوسع، كما أن املصنفات اإللكترونية التنحصر يف برامج احل
، وهو نفسه من حيث املضمون مع إضافة 2003 جويلية 13 الصادر يف 05-03تاله األمر  

 .    تعديل برامج احلاسوب بدل مصنفات

 الموارد البشرية بالمكتبة الجامعية. 3.2 

دث نعيش اليوم ثورة معلوماتية هائلة يف خمتلف جماالت املعرفة البشرية، تعتمد على أح
التقنيات التكنولوجية، حىت أصبح يطلق على عصرنا هذا عصر املعلومات، العصر الذي يعتمد 
إعتمادا كليا على املعلومات يف التقدم والبحث العلمي والتطور يف خمتلف ااالت، يف إختاذ 

 . القرارات السليمة والصائبة يف اخلطط التنموية على خمتلف املستويات ويف خمتلف القطاعات
فإذا كانت املعلومات حتتل هذا املوقع احلساس يف اتمع، فال شك أن احلاجة شديدة  

دور بارز يف  وضرورية للعناصر البشرية املدربة واملؤهلة تأهيال علميا وفق خطة ممنهجة ملا هلا من
 . تصميم وتشغيل وإدارة نظم املعلومات وكذا يف تقدميها خلدمات معلومات فعالة

 أمهية املوارد البشرية العاملة يف املكتبات ومؤسسات املعلومات كان نتيجة وما زاد من 
التطورات اجلارية يف تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت، تطور خدمات املكتبات واملعلومات 
وجماراا للبيئة التكنولوجية احلديثة بإستخدام نظم وشبكات املعلومات، ظهور آليات عمل 

إذ ال .  السيطرة يف ميدان جتميع وختزين، حتليل، بث وإسترجاع املعلوماتجديدة للتحكم وحتقيق
ميكن هلذه املؤسسات أن تؤدي دورها وتقوم بوظائفها على أكمل وجه ما مل تتوافر هلا جمموعة 

 : من اإلمكانيات البشرية تعمل على 
 . بناء اموعات مبا يتضمنه من إختيار وتزويد-
تضمنه من أعمال فنية متمثلة يف الفهرسة، التصنيف، التكشيف  حتليل املعلومات وما ي-

 .واإلستخالص
 خدمات املعلومات من اإلعارة إىل اخلدمة املرجعية، إىل اإلحاطة اجلارية وصوال للبث اإلنتقائي -

 . للمعلومات
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رهم،  اإلدارة مبا تشمله من إعداد للميزانية اليت تعكس مشروعات النمو، أعداد املوظفني وإختيا-
 . 1املباين واألثاث إىل غري ذلك

إضافة إىل ضرورة حتكمه بتكنولوجيا املعلومات والبحث يف قواعد البيانات وشبكات املعلومات، 
 . وغري ذلك من املهارات...  اإلتصال بفهارس املكتبات وقواعدها

 علميا، من هنا ظهرت هناك حاجة ماسة وضرورية ملثل هذه املوارد البشرية املؤهلة تأهيال 
واملدربة على تنظيم وإدارة نظم وشبكات املعلومات خاصة يف مؤسسة هلا دورها الفاعل يف 

فأين اجلزائر اليوم من إعداد وتنمية مواردها البشرية، والنصوص القانونية . اتمع كاملكتبة اجلامعية
  املتعلقة ا؟

  تشريعات الموارد البشرية بالمكتبة الجامعية .1.3.2 

نظرا "قد برزت أمهية إعداد املوارد البشرية القادرة على تناول املعلومات والتعامل معها، ل  
لدورها الفاعل سواءا يف إقرار البىن الوطنية للمعلومات أو يف تشغيلها، فهي تعد من األعمدة 

إلعالم األساسية اليت تقوم عليها أية خطة تنموية وطنية، وهو ما جعلها حتتل مركزا هاما يف نظم ا
 . 2"الوطنية يف الدول املتقدمة

واجلزائر من بني البلدان اليت أولت إهتماما باملوارد البشرية العاملة مبكتباا وخباصة 
اجلامعية منها وذلك منذ السنوات األوىل من إستقالهلا، حيث صدر أول قانون ينظم مهنة العاملني 

الك العاملني يف هذه املؤسسات، وذلك  والذي حدد أس1968يف حقل املكتبات اجلامعية عام 
حبصرها يف ثالثة أسالك أسندت هلا مهام تنظيم وتسيري املكتبة اجلامعية، أو باألحرى القيام 

 : باألعمال العلمية والفنية املتعلقة بوظائف املكتبة اجلامعية واملتمثلة يف
  سلك احملافظني يف املكتبات -
  سلك امللحقني يف املكتبات -
  3 املساعدين يف املكتبات سلك-

وإستجابة لتطور وظائف املكتبة اجلامعية واملهنة املكتبية، وكذا عملية النهوض بقطاع 
التعليم العايل وإصالحه، والذي أحدث تغيريا جذريا يف منظومة التعليم العايل مستجيبا يف ذلك 

                                                 
قائع المؤتمر  و. الواقع والطموح بين النظرية والتطبيق: مهنة المكتبات والمعلومات. أبو بكر يوسف جاللة، يوسف1 

 108-107. ص.ص.المرجع نفسه . العربي الثامن للمعلومات
وقائع المؤتمر العربي الثاني عشر . نظامهم األساسي ومؤهالتهم: العاملون بالمكتبات العامة في الجزائر.  قموح، نجية2

 57.. ص.  المرجع نفسه.لإلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات بالمكتبات العربية
 5لملحق رقم  أنظر ا3
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، فقد عدل القانون الحتياجات الدولة من اإلطارات والكوادر املؤهلة يف خمتلف التخصصات
، 1980السابق الذكر بقانون جديد خاص بالعاملني يف املكتبة اجلامعية اجلزائرية وذلك كان عام 

 : حيث أضاف إىل األسالك السابقة الذكر فئتني جديدتني من املهنيني واملتمثلتني يف
  عون تقين يف سلك امللحقني يف املكتبات اجلامعية -
 1 امللحقني يف املكتبات اجلامعية  معاون عون تقين يف سلك-
، حدد 1989ومل يكتف املشرع اجلزائري ذين القانونني بل دعمهما بقانون آخر والصادر عام  

 : فيه فئة العاملني باملكتبة اجلامعية بستة أسالك واملتمثلة يف
  احملافظ الرئيسي للمكتبات اجلامعية -
 .  حمافظ املكتبات اجلامعية-
 .بات اجلامعية ملحق املكت-
  مساعد املكتبات اجلامعية -
 .  عون تقين  للمكتبات اجلامعية-
 .2 معاون عون تقين للمكتبات اجلامعية-

 املعدل واملتمم 1992 فيفري 12 املؤرخ يف 48-92تاله بعد ذلك املرسوم التنفيذي رقم  
انون األساسي اخلاص ، واملتضمن الق1989 جويلية 18  يف املؤرخ122-89للمرسوم التنفيذي رقم 

 أين قام املشرع حبصر فئة العاملني يف املكتبات. 3باألسالك املنتمني للتعليم والتكوين العاليني
اجلامعية يف الفئة املؤهلة أي احلملة ملؤهل علمي يف ختصص املكتبات واملعلومات، واليت مشلت ستة 

ت اجلامعية النهوض ا قصد تقدمي  أسالك موزعني على األنشطة األساسية اليت تسعى املكتبا)6(
خدمة مفيدة وسريعة، متلمسة يف ذلك تلبية احتياجات املستفيدين بطريقة علمية وخطة منهجية، 

وهذا تقصري يف حق هذه . دون إشارة تذكر إىل الفئة الثانية واملتمثلة يف فئة العاملني غري املؤهلني
وظائف الفئة األوىل كما أن النسبة األكرب الفئة اليت تضطلع مبهام ووظائف مكملة ومساندة ل

 : للعاملني يف املكتبات اجلامعية اجلزائرية تعود للفئة الثانية، حسب مايبينه اجلدول التايل
 
 
 
 

                                                 
 6 أنظر الملحق رقم 1
 7 أنظر الملحق رقم 2
 8 أنظر الملحق رقم 3
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 جدول ميثل عدد العمال املؤهلني وغري املؤهلني باملكتبة اجلامعية): 17(اجلدول رقم 
  مؤهلين غير مؤهلين المجموع

 ركزية المكتبة الم 2 2 4

 كلية علوم المهندس 4 4 8

 كلية اآلداب والحقوق والعلوم اإلجتماعية  5 8 13

 كلية العلوم اإلقتصادية  7 5 12

  عالمجمو 18 19 37

ومن خالل القوانني املنظمة ألسالك املكتبيني، واليت سبقت اإلشارة هلا ميكن استخالص 
 : املهام املنوطة م وتقسيمها إىل فئتني

وتنحصر .  واليت تضم احملافظ الرئيسي للمكتبات، حمافظ املكتبات وملحق املكتبات:ة األوىلالفئ
مهام هذه الفئة يف األعمال العلمية والفنية املتعلقة بتنمية اموعات وضبط املعلومات، وخزا 

ة، وضع وإسترجاعها عند احلاجة، وإجناز القوائم البيبليوغرافية اإلنتقائية والنشرات التحليلي
شبكات اإلعالم العلمي والتقين واملسامهة يف إنشاء بنوك املعلومات، إضافة إىل وضع سياسة 

إىل غري ذلك ... التعاون والتبادل يف امليدان العلمي والتقين مع املؤسسات التوثيقية الوطنية والدولية
مية والتقنية للطلبة من األعمال اليت تنهض ا املكتبات اجلامعية من أجل توفري اخلدمة اإلعال

 . واألساتذة والباحثني
 فهي تضم مساعد يف املكتبات، عون تقين يف املكتبات، معاون عون تقين يف :الفئة الثانيةأما 

وتنحصر مهام هذه الفئة يف األعمال التنفيذية املتمثلة يف اإلعارة، أي تقدمي أوعية . املكتبات
بعد اإلستفادة منها يف األماكن املخصصة هلا حسب املعلومات للقراء واملستفيدين وترتيبها 

التصنيف املتبع، صيانة املخازن والسهر على حراسة القاعات املخصصة للمطالعة والبحث، إضافة 
إىل األعمال الفنية املتمثلة يف ترتيب الفهارس وحتضري القوائم البيبليوغرافية، وغري ذلك من 

 . يب بصفة عامةاإلجراءات الفنية اخلاصة بالعمل املكت
ومن خالل تفحصنا حملتوى هذه النصوص، نالحظ أا ركزت وبصفة خاصة على املهام  

العلمية والفنية والتنفيذية غري أا أمهلت جوانب عديدة ومتعددة، حيث أا مل حتدد املشرف على 
 لتويل هذا املنصب، املكتبة اجلامعية أو مدير املكتبة بصفة قانونية، وبالتايل الشروط الواجب توفرها

ضف إىل ذلك املهام اإلدارية والتنظيمية املسندة له، فهي مل توضح مسؤوليات ومهام اإلطارات 
املكلفة بالتسيري واإلشراف على هذه املكتبات كتحضري امليزانية وتنفيذها، حتديد أهداف املكتبة 

ختطيط احتياجات املكتبة اجلامعية القصرية والطويلة املدى وربطها باحتياجات املستفيدين، 
اجلامعية من العمال وحتديد مناصب العمل، إدارة وتنسيق العمل بني العمال مع تقييم وتسيري 
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، وهي مهام من شأا أن تعزز من قدرة العاملني يف املكتبة اجلامعية حىت يؤدوا وظائفهم 1املصاحل
 . على أكمل وجه

 التشريعات املناسبة للعنصر البشري باملكتبة ويرى األستاذ الباحث عينة الدراسة أن توفري 
اجلامعية من شأنه أن يوفر للمكتيب الظروف املناسبة للعمل، ومن مثة اإلرتقاء مبستوى اخلدمات 

، 2  %20املقدمة، حىت يكون طرفا فعاال يف بناء النظام الوطين للمعلومات، وذلك بنسبة قدرت ب
 :حسب مايوضحه الشكل التايل
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مس معاناة املكتبة اجلامعية اجلزائرية يف ظل ضعف النصوص القانونية واللوائح التنظيمية من هنا نل 

املتعلقة بوجودها كمؤسسة، من حيث توصيف املهام والصالحيات، املسؤوليات والواجبات، 
احلقوق املترتبة على هذه الواجبات، والذي كان له بالغ األثر يف تراجع تأدية املهام والوظائف 

 .دة هلا، وما زاد املشكلة تعقيدا غموض النصوص املسرية للمهنة املكتبيةاملسن

  تكوين وتدريب العنصر البشري . 2.3.2 

يعد التدريب إستثمارا للقوى البشرية يف أي جمال فما بالك مبجال املعلومات واملكتبات، 
الذي  والتقين السريع التغري املعريف"أين يعد ضرورة قصوى ال بد منها ويرجع السبب يف ذلك إىل 

يصاحب هذا التخصص، كما أن هناك فجوة بني ما ميارسه املكتبيون يف الواقع والربامج التعليمية 
من هنا تربز أمهية . 3"اليت تلقوها يف اجلامعات واملعاهد اليت تدرس علوم املكتبات واملعلومات
ات املكتبة وذلك حملاولة التدريب والدورات التدريبية كتعليم مستمر للموظفني حسب احتياج

                                                 
 تكنولوجيا المعلومات .التشريعات القانونية للموارد البشرية في المكتبات الجامعية الجزائرية.  حروش، موسى1

 171. ص. المرجع نفسه. والتشريعات القانونية
 18الجدول رقم . 3 أنظر الملحق رقم 2
 08:30 على الساعة 23/05/2006: ومات مستقاة من مقابلة مع المكتبيين عينة المقابلة يوم معل3
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التكيف مع التغري السريع الذي يصاحب اال، ولسد الفجوة اليت يشعر ا خرجيوا املكتبات عند 
 . دخوهلم ميدان العمل املكتيب

فأخصائي املكتبات عليه أن يتذكر أن تعليمه املهين ال يتوقف مبجرد حصوله على املؤهل،  
كل املهن وكل جماالت التخصص فهي أكثر ما تكون إنطباقا وإذا كانت هذه احلقيقة تتطبق على 

على أخصائي املكتبات واملعلومات، فهو يف الغالب خيدم كل املهن وكل جماالت التخصص، األمر 
، حيث يرى األستاذ 1 %40 الذي توافقنا فيه عينة الدراسة امليدانية، وذلك بنسبة وصلت إىل

كوين يف جمال املكتبات، ملا يوفره هذا األخري من جتديد الباحث ويؤكد على ضرورة التدريب والت
مستمر يف املعارف، إكتساب قدرات متكنه من مسايرة ما حيدث من ثورة علمية وتكنولوجية، 

 . ومنه السيطرة على كيفية إستعمال املعلومات لتحقيق أقصى إفادة ممكنة من املعلومات
بريا لتكوين املوارد البشرية، حيث قامت من أجل ذلك تويل الدولة اجلزائرية إهتماما ك

بفتح أقسام لتدريس علوم املكتبات واملعلومات مبستويات متعددة، فتح أول قسم فيها باجلزائر 
 وآخرها قسم وهران الذي يعود تأسيسه إىل عام 1982 تاله قسم قسنطينة 1975العاصمة عام 

اسعا أمام التكوين يف جمال املكتبات الباب و وبذلك تكون  اجلامعة اجلزائرية قد فتحت. 1986
واملعلومات دف تزويد مكتباا باإلطارات البشرية املؤهلة، ولكن ورغم أن هذه اجلامعات تقوم 
بتخريج املئات من محلة الشهادات يف كل املستويات إال أا ال زالت تشكو من قصور كبري يف 

 أصبحت عملية مجع ومعاجلة وتوزيع هذا اال، وخاصة فيما يتعلق بربامج التكوين فقد
املعلومات متارس خارج مؤسسات املعلومات واملكتبات وذلك من قبل متخصصني يف احلاسوب 
واإلتصاالت، هذا ما أفرز ظهور منافسة شديدة جيب أن تتصدى هلا معاهد املكتبات واملعلومات 

 فيها، ودعمها مبزيد من املواد بإعادة النظر دوريا يف براجمها، أهدافها ووسائلها وطرق التدريس
اخلاصة بتقنيات املعلومات مع العمل على ربطها بالتطبيق العملي والتدريب أكثر على 
إستخدامها، حىت تواكب التطورات احلاصلة يف جماالت تقنيات املعلومات وحىت يتمكن خرجيوها 

 . من رفع التحديات والدخول عامل املنافسة بثقة تامة
ك فقد عملت اللجنة الوطنية البيداغوجية لعلم املكتبات على إعادة إنطالقا من ذل 

 2000 النظر بصورة شاملة يف املناهج واحلصص الدراسية املقررة، واليت عقدت إجتماعا عام

خرجت منه مبناهج جديدة شاملة جلميع سنوات الليسانس، إضافة إىل تعديل تسمية القسم ليصبح 
ا إقترحت له برناجما جديدا كانت مواده خمتارة بعامة من الربامج ، كم"قسم املعلومات والتوثيق"

القدمية دون إضافة مواد جديدة تستحق املالحظة، ماعدا كونه أعطى األقسام حرية إختيار ثالثة 

                                                 
 18الجدول رقم . 3 أنظر الملحق رقم 1
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مواد يف السنة الرابعة تضاف إىل املواد الثالث املشتركة لدى مجيع أقسام املكتبات يف اجلامعات 
 :1د تقنيات املعلومات يف هذا الربنامج اجلديد فكانت على النحو التايلأما موا. اجلزائرية

تقنيات املعلومات يف الربنامج اجلديد املقترح من قبل اللجنة البيداغوجية :  )19(اجلدول رقم 
 الوطنية

 عدد الساعات األسبوعية
 المقاييس السنة  نظري يتطبيق
  ألوعية المعلوماتننالوصف المق 1 / 2
 الوصف المقنن ألوعية المعلومات 2 / 2

 اللغات التوثيقية  2 1,3 1,3
 اللغات التوثيقية  3 1,3 3
 اإلعالم اآللي التوثيقي 2 1,3 2
 اإلعالم اآللي التوثيقي 3 1,3 2

 تكنولوجيا المعلومات    3 1,3 1,3
 التحليل الوثائقي 3 / 2

 تقييم أنظمة المعلومات 4 1,3 1,3
 شبكات أنظمة المعلومات 4 1,3 1,3
 تسويق مصالح المعلومات 4 / 2
 المجموع   9 21

 

من املالحظ على املقرر أن عدد مواد تكنولوجيا املعلومات يف هذا الربنامج اجلديد املقترح 
 علما بأن %25 مادة، أي بنسبة تقدر ب )25( مواد من أصل مخس وعشرون )09(بلغ تسع 

ملقدمة يف السنة الرابعة غالبا ما تكون متصلة بتقنيات املعلومات، وبذلك املواد اإلختيارية الثالث ا
، وهي نسبة قليلة يف ظل ما يشهده العامل من تطورات %29ترتفع نسبة هذه املواد إىل أكثر من 

متالحقة يف ميدان تكنولوجيا املعلومات، مما يتطلب حماولة إجياد تعديل وحتديث يف تعليم ختصص 
 التعديالت العاجلة على علومات جبامعاتنا، والذي تتطلب أغلب مقرراته إدخالاملكتبات وامل

أغلب جوانب التعليم بإستخدام التطبيقات التقنية، والتقليل من إعتماد الطلبة على األساتذة الذين 
هم أيضا يف حاجة إىل جتديد مهارام وتشجيع اإلجتاه حنو التعليم الذايت، وحتويل األستاذ اجلامعي 

هذا ما يستوجب من الوزارة الوصية . من جمرد ملقن للمعلومات إىل منشط للقدرات اإلبداعية
إعطاء إهتمام أكرب للمكتبات واملعلومات وإعتراف الدولة باملهنة واملهنيني مع إعطاؤها قدرها 
 الذي تستحق يف املخططات التنموية، وذلك بإيالء برامج التكوين والتدريب املستمرين العناية

                                                 
أعمال المؤتمر العربي . تقنيات المعلومات في برامج الليسانس ألقسام المكتبات في الجامعات الجزائرية.  الصوفي، نور1

 . 367ص . المرجع نفسه. كتبات والمعلوماتالثاني عشر لإلتحاد العربي للم
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العاجلة واحلادة، حىت نستطيع أن جند ألنفسنا مكانا يف جمتمع أصبحت فيه املعلومات تشكل 
 . الرهان األساسي والوحيد للتقدم أال وهوجمتمع املعلومات

ومنه ال بد أن حيتل تكوين وتطوير وتدريب املوارد البشرية باملكتبات اجلامعية اجلزائرية 
ن أجل رفع مستوى العنصر البشري العامل يف املكتبات قائمة األولويات يف خطط التنمية، م

وحتسني قدراته ومساعدته على حتقيق األهداف املنشودة، من خالل إجراءات التخطيط العلمي 
السليم وإعداد الربامج التعليمية والتدريبية يف خمتلف قطاعات املعلومات، تنظيم ورش العمل، إقامة 

 Human Resources 1 داد برامج تنمية املوارد البشرية الندوات واحملاضرات أو من خالل إع

Development Programs .هذا ما ميكن من . األمر الذي نفتقده على مستوى مكتباتنا اجلامعية
 . إستثمار الطاقات البشرية أفضل إستثمار ومنه زيادة كم ونوع اإلنتاج واخلدمات

  المهن الحديثة للمعلومات.3.3.2 

اجلارية يف تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت، وتطور خدمات املكتبات إثر التطورات  
ومراكز املعلومات وجماراا للبيئة التكنولوجية احلديثة بإستحداث نظم وشبكات املعلومات، وكذا 
ظهور آليات عمل جديدة للتحكم وحتقيق السيطرة يف ميدان جتميع، وختزين، وحتليل، وبث 

قنوات اإلتصال مع خمتلف فئات اتمع ودخول جمتمعات املعلومات، املعلومات، وتعزيز سبل و
تغريت النظرة إىل أمناء املكتبات والعاملني يف مراكز ومؤسسات املعلومات، فاملستشارين 

وسواها من التسميات األخرى اليت تدل على ... واختصاصيي املعلومات، مدراء وأمناء املعلومات
تبني وضخامة الدور الذي ينهضون به يف عصر املعلومات أو عصر التغيري الواضح يف مهنة املك

األمر الذي جعل الوظائف التقليدية للمكتبيني واملكتبات "النظم البارعة يف انتقال املعلومات، 
، فالتكشيف اآليل 2"تتراجع بقوة لصاحل وظائف ومهام جديدة تتناسب مع هذه التطورات

، استخدام وسائل On-line الوثائق على اخلط املباشر والبحث يف النصوص املتكاملة، تأمني
اإلتصال املتداخلة كاإلنترنت، ضيقت من دور الوساطة التقليدية لصاحل الوساطة اإللكترونية، اليت 
يتطلب مهارات التمكن من أدوات البحث اإللكتروين وجماالته املتعددة، اكتساب القدرة على 

وبنوكها، وفهارس املكتبات املرتبطة بالشبكات، تنظيم اإلتصال بقواعد املعلومات الدولية 
املعلومات وتقييمها يف ظل تعقد أدوات البحث واإلحبار داخل شبكات املعلومات، التحكم يف 

                                                 
دراسة لإلهتمام المؤسسي في : تطوير الموارد البشرية في قطاع المعلومات في البيئة اإللكترونية.  محمد السالم، سالم1

 109. ص. 6-5.، ع23.، مج2002.  عالم الكتب.المملكة العربية السعودية
أعمال المؤتمر . لين بمجال المعلومات والمكتبات عبر الفضاء اإللكترونياإلعداد المهني للعام.  عمر محيريق، مبروكة2

 84.ص. المرجع نفسه. الثاني عشر لإلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات
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هذه الوسائل عن طريق اعتماد تقنيات البحث البوليين ضمن البحث والتنقيب عن املعلومات يف 
 هؤالء اإلختصاصيني وأمهية دورهم كمتخصصني هذا مايؤكد احلاجة إىل. أغوار هذه الشبكات

بالنظم، وعلماء معلومات وتقنيني ومدربني كوسطاء بني مصادر املعلومات مبختلف أشكاهلا 
 :واملستفيدين منها، والدين البد هلم من التحلي مبجموعة من املواصفات نذكر منها

  القدرة على التفكري التحليلي وإجياد احللول-
 كتابة التقارير املهنية ومهارات عرض املعلومات بكفاءة عالية القدرة على -
  املرونة يف التسيري واإلتصال-
  مهارات إدارة الوقت وامكانية العمل حتت أي ضغط كان-
  القدرة على العمل بإجيابية من خالل جمموعة عمل، ومنه الشغف بالعمل اجلماعي-
1 القدرة على الرصد املعلومايت والتكنولوجي-

لقد وعت املكتبة اجلامعية اجلزائرية وبشكل جاد وحقيقي مشكلة الدخول وولوج عامل  
الميكن حتقيقه مبكتبيني ذوي "األوعية الرقمية والنشر اإللكتروين املدخل الصحيح، وهو أمر 

مؤهالت تقليدية، ومنه ضرورة تأهيل وإعداد الكوادر البشرية املدربة على تنظيم وإدارة النظم 
املعلومات، فالتطور والتغيري ليس يف حمتويات املقررات والتسميات فحسب، وإمنا إىل وشبكات 

، وهذا مايؤكده النكستر 2"جانب ذلك التحول الكبري يف طرق التدريس و مناهج البحث
LANCASTER ذا، فإن مهنة املكتبات سوف تزاح وحتل حملها مهن " بقوله إننا إن مل نقم

، فمستقبل املهنة يعتمد علينا والبد أن نأمل بأن نرتفع لنكون يف أخرى أكثر حركة وفعالية
 .وهذا أمر لن نرضاه ولن نقبله ،3"مستوى املشكلة والتحدي

  الميزانية والموارد المالية.4.2 

يتوقف جناح املكتبة اجلامعية يف حتقيق أهدافها على ماتوفره هلا اجلامعة من دعم مايل،  
يتالئم  وحتديث جمموعاا من أوعية معلومات على اختالف أنواعها مبايساعدها يف تكوين وتنمية 

واحتياجات املستفيدين، والعمل على تأطري وتكوين وكذا إعادة تكوين القوى العاملة ا سواء 
 .املؤهلة منها وغري املؤهلة، مع توفري الوسائل والتجهيزات احلديثة اليت تسهل أداء املهام املنوطة ا

                                                 
1 BOUDERBANE, Azzedine. La Formation des Utilisateurs à l’Ere de l’Intégration des NTICdans les 
Systèmes d’Information. Actes du Colloque National : Unification des Techniques Documentaires 
dans les Bibliotheques Algeriennes, Alger. 22-23 Decembre 2003. Publications de la Faculte des 
Sciences Humaines et Sociales : Universite d’Alger, 2004. p. 88 
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امليزانية أحد عناصر جناح اخلدمة املكتبية، فهي تعكس نشاط جهاز املعلومات كما وتعترب  
، فضال عن أا تشكل عامال هاما يف تنمية واستمرار املكتبات 1تعكس منو خدماته وموظفيه

اجلامعية، نظرا ملا تواجهه هذه األخرية من حتديات، حيث وجدت هذه املكتبات ويف الغالبية 
معات نفسها ومنذ بداية السبعينات، يف مواجهة اشكالية معادلة صعبة، يتكون العظمى من ات

الطرف األول هلذه املعادلة من ضخامة اإلنتاج الفكري والتزايد املستمر يف تكلفة اقتناء هذا 
اإلنتاج، فضال عن تزايد احتياجات املستفيدين وتنوعها وتعقدها، يف حني يكمن الطرف الثاين 

ونستطيع تناول هذه التحديات . 2كماش ميزانيات اإلعتمادات املالية هلذه املكتباتللمعادلة يف ان
 :كما يلي
يشهد العامل ارتفاعا يف أسعار املعلومات من حيث اقتناؤها ومعاجلتها، : حتديات اقتصادية •

حتليلها، ختزينها واسترجاعها، فقد تضاعفت تكاليف اإلشتراك يف الدوريات بدرجة عجزت 
 بني %52ات املكتبات ومراكز التوثيق واملعلومات عن مالحقتها، أين ارتفعت إىل معها كربي

 مما اضطر كثري من املكتبات إىل تقليص حجم الدوريات، ودعم ميزانيات 1990و 1986عامي 
 اليت اضطرت إىل جامعة تورنتو الكنديةاإلشتراكات إىل الضعف، ونذكر على سبيل املثال مكتبة 

 24,1 رغم ارتفاع نسبة دعم ميزانية الدوريات ا من % 12,8ات بنسبة تقليص حجم الدوري
وهو إن دل على شئ إمنا يدل على اإلرتفاع اهلائل يف تكاليف احلصول على ، 46,73%إىل 

 .املعلومات
حيث زادت وتزداد بصفة مستمرة طلبات واحتياجات املستفيدين، : حتديات استخدامية •

 .ملعلومات اكثر فاكثراليت تعتمد على كافة أوعية ا

 تعريف الميزانية. 1.4.2 

وثيقة تبني املتوقع أو احملتمل من املوارد "للميزانية تعاريف كثرية لعل من أبرزها نذكر أا  
والنفقات ملؤسسة ما خالل فترة زمنية حمددة هي عادة سنة، متثل برناجما ماليا منطقيا ومفصال وذو 

                                                 
التعليم تنظيمها وإدارتها وخدماتها ودورها في تطوير : المكتبات الحامعية.  بدر، أحمد، فتحي عبد الهادي، محمد1

 96. ص. 2001دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، : القاهرة. 4. ط.الجامعي والبحث العلمي
 297.ص. المرجع نفسه. دراسات في علم المعلومات.  قاسم، حشمت2
للمكتبات أعمال المؤتمر العاشر لإلتحاد العربي . ترشيد الدوريات اإللكترونية عبر اإلنترنيت.  بن عبد اهللا العباسي، هشام3

المعهد األعلى : تونس. المكتبة اإللكترونية والنشر اإللكتروني وخدمات المعلومات في الوطن العربي: والمعلومات
 554-553. ص.ص. 2001للتوثيق، اإلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، 
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نامج املايل تنسق وحتدد نشاطات وعمليات األقسام املختلفة يف طبيعة مستقبلية، ومبوجب هذا الرب
 :من هذا التعريف نتبني جمموعة من اخلصائص املتعلقة بامليزانية واملتمثلة يف. 1"هذه املؤسسة

 أا عبارة عن بيان تقديري الفعلي -
 أا تغطي فترة زمنية حمددة تكون عادة سنة  -
 ملأا تعترب دليال إرشاديا جاريا للع -
 أا أداة الغىن عنها يف يد املسؤول لتسيري وتيسري األعمال يف املؤسسة -

فعلى ضوء امليزانية تقوم املكتبة اجلامعية بتسطري برنامج مستقبلي مفصل حتدد من خالله أنشطتها، 
عملياا وخدماا املختلفة لروادها، وهلذا جيب إعطاؤها أمهية كبرية، ألن أي مشروع أو برنامج 

 .حيتاج إىل متويل كاف، وقد يكون ذلك سببا يف جناحه أو فشلهعمل 

 إعداد الميزانية بالمكتبة الجامعية. 2.4.2 

يقصد بإعداد امليزانية تقدير املبالغ اليت تتوقع إدارة املكتبة إنفاقها على أوجه نشاطاا 
ة باجلامعة ملزمة بتقدمي املختلفة، فاملكتبة اجلامعية مثلها مثل بقية اإلدارات والوحدات األكادميي

واإلدارة الناجحة هي اليت ختطط . ميزانية سنوية وفقا لإلجراءات والنظم املعمول ا يف اجلامعة
 .إلعداد امليزانية بالصورة اليت تعكس أهداف املكتبة ووظائفها يف ضوء أهداف اجلامعة

ي ميزانية أقل مايقال عنها وبالنظر إىل امليزانية املخصصة للمكتبات اجلامعية اجلزائرية، فه 
أا ميزانية معتربة، إال أا غري كافية لتغطية احتياجات اتمع األكادميي من طلبة، باحثني 

فضال . يف ظل غالء تكاليف مسار املعلومات من اقتناء، معاجلة، ختزين واسترجاع.... وأساتذة
انية الدولة ملمارسة هذه األخرية الوصاية عن أا المتتلك ميزانية مستقلة  خاصة، فميزانيتها من ميز

على مثل هذه املؤسسات ومرافق املعلومات، وهو مايفسر عدم كفاية وتغطية هذه املخصصات 
وهو مايؤكده املسؤول األول . إلحتياجات املكتبة الالزمة ألداء الواجبات والوظائف املسندة إليها

لك رغم كوا تعرف ارتفاعا ملموسا سنة بعد  بقاملة، وذ1945 ماي 8للمكتبة اجلامعية جبامعة 
 إىل مليار ومخسمائة ألف دينار جزائري سنة 2003أخرى، فقد انتقلت من مايقارب مليار سنة 

 مليار وسبعمائة ألف دينار جزائري، 2005 من امليزانية العامة للجامعة، يف حني بلغت  سنة 2004
، وهي قيم ضعيفة مقارنة مبا ختصصه دول أخرى 20062وهي نفس القيمة املسجلة يف ميزانية سنة 

من موارد مالية ملكتباا، إلمياا بأمهية ودور هذه املكتبات يف تطوير قطاع املعلومات ومن مثة 

                                                 
 186.ص. المرجع نفسه.  الشافعي دياب، محمد1
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لإلشارة أن هذه امليزانية هي ميزانية خمصصة للتوثيق فقط، أما جتهيزات املكتبة . إحداث التنمية
وعلى الرغم من تزايد خمصصات املكتبة . 1كلف بالتخطيطفهي مسندة لنائب عميد اجلامعة امل

سنة بعد أخرى إال أا تبقى غري كافية لتلبية كل احتياجات املكتبة مما جعلها غري قادرة على 
مسايرة التطور احلاصل يف جمال اإلقتناء، نرجع ذلك رمبا إىل الذاتية يف كيفية توزيع املبالغ املالية 

ية، إضافة إىل الصرف غري املقنن وغري العقالين هلا، وإال كيف ميكن املخصصة للمكتبة اجلامع
تفسري الضعف الذي تعرفه مكتباتنا اجلامعية مقارنة بامليزانية املرصودة هلا، فال خطط لتطوير 
مقتنيات املكتبة، والدراسة إلحتياجات املستفيدين، والتوازن يف اقتناء اموعات، حيث وجدنا 

 نسخة، وليته كان مطلوبا من 500راستنا امليدانية عنوان واحد حيوي أكثر من وأثناء قيامنا بد
طرف املستفيد أو خيدم حىت املناهج الدراسية املقررة، كل ذلك من شأنه حرمان  املستفيد من 

فمثل هذه املوارد البد أن . وثائق هو يف أمس احلاجة إليها وحدث والحرج عن باقي الرصيد
بات املكتبة اجلامعية وفق خطة منهجية تعكس أهدافها لتلبية اإلحتياجات تتحدد على ضوء متطل

وذلك "الفعلية للمستفيد، غري أن تقدير هذه املتطلبات يتم يف مكتباتنا اجلامعية وفق قرار إداري، 
باقتراح من األمانة العامة للجامعة اليت تقوم بتحديد امليزانية، مث تعمل على تقسيمها بعد التأكيد 

األمر الذي نراه غري منطقي، فقد كان من .  2"صادقة عليها يف جملس اإلدارة العامة للجامعةوامل
األحرى أن يتوىل مثل هذه العملية املسؤول األول عن املكتبة اجلامعية، مع ضرورة استشارة 
مسؤويل األقسام وحىت املكتبيني، باعتبارهم أكثر األشخاص يف اجلامعة معرفة باحتياجاا من 

 .اإلعتمادات املالية
أما عن تبويب امليزانية املخصصة للمكتبة اجلامعية حمل الدراسة، فهي تقسم تبعا 
إلحتياجات مكتبات الكليات واليت ختتلف من سنة ألخرى، لعدة عوامل منها ظهور أقسام 
وفروع جديدة، عدد الطلبة املتواجد على مستوى كل كلية، حجمها القدمي، حداثة النشأة 

 وعموما يتوقف .3إىل غري ذلك من األمور اليت تتحكم يف توزيع اإلعتمادات املالية املخصصة.....
 :تبويب امليزانية على ميزانيات فرعية تتمثل يف

 حتديد االشتراكات ودفع املستحقات والطلبات املؤقتة، وتعويض الدات املستعملة بكثرة -
 .إضافة لعملية الترميم

 .....تب ودوريات، وثائق مسعية بصرية ك:   أنواع الوثائق -
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 .1 حسب التخصصات أو إعتبارا للتنظيم اإلداري-
وإذا كان هذا ماتعانيه مكتباتنا اجلامعية يف خمصصاا بالعملة الوطنية، فالجمال للحديث  

 بقاملة على ميزانية بالعملة 1945 ماي 8عن خمصصات العملة الصعبة، حيث التتوفر مكتبة جامعة 
هذا ماجيعل املستفيد مقتنعا بعدم جدوى تردده على املكتبة ألا التضيف شيئا ملعارفه، . 2بةالصع

ومازاد األمر سوءا وتعقيدا هو عدم وجود تعاون وتنسيق . وذلك من منطلق الوضعية اليت تعيشها
كن أن األمر الذي نعتربه غاية يف األمهية، إذ المي. بني مكتباتنا اجلامعية على املستوى الوطين

نتصور وجود مكتبة يف العامل مكتفية ذاتيا مهما كانت امكانياا املادية والبشرية واملالية، يف ظل 
مانشهده من انفجار للمعلومات، تعقد احتياجات املستفيد مع نقص اإلعتمادات املالية املخصصة، 

واإلستغالل األمثل ومنه البد من التأكيد على ضرورة إحداث التشابك والتنسيق وتوحيد اجلهود 
للموارد املتاحة، مبا حيقق الكفاية للمستفيد والتنفيذ التدرجيي لنظام تعاوين بني خمتلف املكتبات 

 .اجلامعية كخطوة أوىل على سلم بناء النظام الوطين للمعلومات

  أسس تبويب الميزانية. 3.4.2 

 ميكن تلخيصها وفق مخس يتوقف تبويب امليزانية يف املكتبة اجلامعية على جمموعة مبادئ
 : 3نقاط أساسية متمثلة يف

تكون عادة سنة، حيث ميكن للمكتبة اجلامعية معرفة مجيع العوامل املومسية اليت :  املدة الزمنية-
تؤثر على اإلنفاق العام، واليت تسمح هلا بإجراء مقارنات املواد وأوجه اإلنفاق بني سنة وأخرى، 

وميكن تعديل السنة املالية يف بدايتها أوايتها . اسة ختطيطية هلاومن مثة  مساعدا على رسم سي
 .ففي اجلزائر مثال تبدأ السنة املالية مع شهر مارس

 .حيث جيب أن تشتمل مجيع نفقات املكتبة من مقتنيات وجتهيزات:  الشمول-
على نوع مبعىن ميزانية واحدة للمكتبة املركزية ومكتبات الكليات، واليت تتوقف :  الوحدة-

النظام السائد مركزي أو  المركزي، وبالنسبة مليزانية املكتبات اجلامعية اجلزائرية فهي ممركزة يف 
 .املكتبة املركزية

                                                 
1 Curt, anne. A Propos de Politique de Developpement des Collections. BBF. Paris, 1986, T.31, N°2. P. 
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يتم بفهم حمتويات امليزانية بتبويبها بطريقة منسقة يف تقدير النفقات، أي :  الوضوح والدقة-
وات السابقة ومراعاة ظروف السنة اليت تعد هلا الواقعية واإلسترشاد بالتنفيذ الفعلي مليزانيات السن

 .التقديرات اجلديدة 
 .مبعىن إمكانية مواجهة اإلحتماالت خالل السنة املالية احلالية:  املرونة-

 1:وتبعا هلذه األسس  حتدد لنا نوعني من امليزانية

ع فبنود، وهي  أين تقسم املكتبة اجلامعية امليزانية إىل أقسام مث فرو:امليزانية التقليدية •
األكثر إنتشارا يف العامل، ويتم التركيز يف هذا النوع على أوجه صرف اإلعتمادات املالية املخصصة، 
 .مبعىن فرض الرقابة على ما مت إقتناؤه وشراؤه من وثائق وأجهزة ومقارنته مبا أدرج يف بنود امليزانية

 بالواليات املتحدة األمريكية، أين أوما يعرف مبيزانية الربامج وقد ظهرت: امليزانية احلديثة •
وفيها يتم التركيز على العائدات . طبقتها املكتبات اجلامعية يف منتصف الستينات من القرن املاضي

وهنا تكون الرقابة قبل وأثناء . من اإلنفاق، أي هل ما وصلت إليه املكتبة يستحق ما أنفق عليها
يساعد هذا النوع من التبويب على ربط . طرة من قبلالتنفيذ، أي تسري وفق الربامج واألهداف املس

العمل وتكاليفه ومستوى األداء باخلدمة احملققة، كما يفيد يف احلكم على أداء العمل مبقارنة األداء 
  .الفعلي بالقدر التخطيطي

 دور المكتبة الجامعية الجزائرية في بناء النظام الوطني للمعلومات                 .3

 رصيد المكتبة الجامعية ودوره في توفير المعلومات. 1.3 

يعد تأسيس املكتبة اجلامعية باملصادر الرئيسية للمعلومات من العمليات اهلامة اليت تتطلب  
اإلحاطة بقدر كبري باإلحتياجات العملية التعليمية والبحثية وخدمة املستفيدين، خدمة ألهداف 

 اجلامعية من أجلها، ألن ذلك من شأنه املسامهة يف احلصول على املؤسسة األم اليت أسست املكتبة
مصادر للمعلومات تتوافق متاما مع اإلحتياجات الفعلية للمستفيدين، فتؤدي بذلك لقيام املكتبة 

 .برسالتها على النحو األمثل واألكمل
صادر  بقاملة، نالحظ أن ماتتوفر عليه من م1945 ماي 8وبالنظر إىل واقع مكتبة جامعة 

معلومات اليطابق املواصفات واملعايري املعمول ا يف مكتبات الدول املتقدمة، وهو مابينته نتائج 
حيث أكدت وباإلمجاع على أن ماتتوفر عليه مكتباتنا ، 2% 93الدراسة امليدانية  بنسبة قدرت ب 

 .  من مصادر للمعلومات مبختلف أشكاهلا اليغطي واليليب احتياجات املستفيدين

                                                 
 .193-192. ص.ص.  المرجع نفسه1
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الشكل رقم (22): مدى تلبية رصيد المكتبة الجامعية إلحتياجات 
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يتمثل األول يف قلة الرصيد وقدمه من حيث طبيعة : ويرجع األستاذ الباحث ذلك إىل ثالثة أسباب

املعلومات اليت التتسم باحلداثة والدقة، وبالتايل فهي الختدم أحباثه العلمية اليت تتطلب كل ماهو 
 %40جديد، ونظرا لكونه يعاين من هذا  املشكل فقد عرب عنه بنسبة قدرت ب 

و مايبينه وه،  1
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  أنواع األرصدة.1.1.3 

حىت تكون املكتبة اجلامعية قادرة على أداء دورها بكفاية وفاعلية البد هلا من احلصول  
على الكتب والدوريات وغريها من املواد املكتبية، مبا يتالءم واحتياجات العملية التعليمية والبحثية 

اد املتنوعة واملناسبة شرطا أساسيا عندما دف املكتبة إىل اإلرتقاء ويعد توافر املو. خدمة للمستفيد
مبستوى مستفيديها، ومنه يتوجب عليها توفري مجلة من املراجع على اختالف أنواعها من معاجم، 
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وكل ... مواد مسعية بصرية، مصغرات فيلمية، أقراص ضوئية... كتب، دوريات..موسوعات
وتوفر املكتبة اجلامعية عينة الدراسة امليدانية . طلبات املستفيدمامن شأنه أن خيدم حاجيات ومت

 :رصيدا ميكن أن نقول عنه أنه متنوع نبينه يف اجلدول التايل
عدد (بقاملة  1945 ماي 8 جدول ميثل توزيع الرصيد الورقي مبكتبات جبامعة :)21(اجلدول رقم 

 )العناوين

  الرسائل الجامعية
الموسوعا

ريات الدو القواميس ت    الكتب

 مذكرة أطروحة

  كلية علوم  المهندس  5696 104 170 111 3796 735

50 770 433 146 96 6074 
كلية الحقوق واآلداب والعلوم 

 اإلجتماعية 

 كلية العلوم اإلقتصادية  4650 28 40 5 1256 52

 
  بقاملة1945 ماي 8  جدول ميثل توزيع الرصيد غري الورقي مبكتبات جامعة:)22(اجلدول رقم 

   الرصيد غير الورقي

 سمعي بصري إلكتروني

 التكرار 166 362

 

من اجلدولني السابقني، نتبني ضعف اموعات املكتبية املتوفرة على مستوى املكتبة 
اجلامعية عينة الدراسة امليدانية بالنظر إىل األعداد املتزايدة للمستفيدين، كما أن هناك عدم تنوع  

جام بني الرصيد الورقي والرصيد غري الورقي، وهو ماعرب عنه األستاذ الباحث وذلك بنسبة وانس
، فكثريا ماجنده حيبذ استخدام الوسائل اإللكترونية ملا توفره من معلومات دقيقة 1 %13قدرت ب 

وفورية، مقارنة بتلك احملصل عليها من األوعية الورقية اليت تستلزم الوقوف على طابور بنك 
إلعارة لزمن طويل يف انتظار احلصول على الوثيقة اليت كثريا ماتكون مفقودة، فهي تارة قيد ا

 .   اإلعارة وتارة أخرى الندري مصريها

 سياسة اقتناء المجموعات المكتبية. 2.1.3 
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يف ظل الظروف احلالية اليت تعيشها مؤسسات املعلومات ومكتباتنا اجلامعية خصوصا،  
 املكتبية حماطة باشر على برامج اإلقتناء، أصبحت عملية تنمية اموعاتواليت تؤثر بشكل م

بتعقيدات كثرية، وما زاد العملية تعقيدا ما يشهده العصر احلايل من غزارة اإلنتاج الفكري وتشتته 
موضوعيا وشكليا ولغويا وجغرافيا، حيث تشري الربامج احلالية املساندة للبحث وتوسيع فرص 

إذ تنمو بعض املكتبات اجلامعية "ن هناك زيادة يف نسبة منو جمموعات املكتبة اجلامعية، التعليم إىل أ
 كل سنة، وهي يف زيادة مستمرة وبوترية سريعة خصوصا أن هناك %4إىل  3الكبرية مبعدل من 

 لعدد الكتب اليت تنشر على النطاق الدويل، كما يقدر عدد الدوريات %10 تزايدا مبعدل
، مما جيعل املكتبة اجلامعية 1" عنوان75000إىل 70000رية املنشورة يف العامل حبوايل املتخصصة اجلا

يف حرية من أمرها فال تدري ما يصلح لإلقتناء وما ال يصلح من هذا الفيض اهلائل الذي ال يهدأ 
وال يستقر، والذي فرض على كاهلها عبئا ثقيال ال بد أن تضطلع به لتواكب عصرها، ومن مثة 

مقتنيات املكتبة اجلامعية من أهم العناصر املميزة هلويتها، "أمهية إدارة الواقع، حيث تعد جاءت 
، ومتثل تنمية هذه اموعات التعبري النشط عن 2"كما أا تعترب من العوامل اليت حتكم كفاءا

 أجل النمو املنهجي موعات املكتبة، كما تسمح بتخطيط برنامج تزويد ملقتنيات املكتبة من
اإلستجابة لالحتياجات احلالية، إىل جانب احلصول على جمموعات تستجيب للمتطلبات 

، إىل درجة إعتبار بعض الباحثني أن ختطيط إدارة وتنمية املقتنيات واموعات املكتبية 3املستقبلية
وتعترب هذه املخططات وثيقة هامة لدى . أحد موضوعات الساعة يف القرن الواحد والعشرين

وسيلة للرقابة ووضع التقديرات املستقبلية، إضافة إىل كوا "ارة املكتبة اجلامعية، باعتبارها إد
 .4"تسمح بالتسيري اجليد والفعال مليزانية إنتقاء وإقتناء الوثائق واموعات املكتبية

، فإن The Library is a Growing Organismإذن وتطبيقا لقانون املكتبة كائن نام  
 يلزمها مايلزم الكائن احلي من توفري أسباب احلياة والنمو، فإذا لزم الكائن احلي الغذاء واملاء املكتبة

واهلواء والتخلص الدوري من فضالته، فإن املكتبة هي األخرى يلزمها ذلك، إذ أا يف حاجة إىل 
ب تزويدها بكل ماهو جديد وحديث من مصادر املعلومات يف جماالت اهتماماا، إىل جان

البحث الدوري والتنقيب والتقومي يف جمموعات مصادرها، عن طريق اإلضافات السنوية والعمل 
 .على التخلص واستبعاد املصادر غري املستخدمة اليت الفائدة من اإلحتفاظ ا

                                                 
 101.ص.  المرجع نفسه.تنظيمها  وإدارتها وخدمانها:  الجامعيةالمكتبات.  بدر، أحمد، فتحي عبد الهادي، محمد1

دراسات . دراسة حالة لمكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض: تنمية المجموعات في المكتبة العامة. محمد السالم، سالم2 
 90. ص. 1996دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، : مصر. 2. ع.عربية في المكتبات وعلم المعلومات

القاهرة، الدار .  اإلتجاهات الحديثة في إدارة وتنمية مقتنيات المكتبات ومراكز المعلومات. إسماعيل متولي، ناريمان3
 19.ص. 2001المصرية اللبنانية، 

4 CURT , Anne. IBID. p. 157  
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ولتحقيق ذلك جتد املكتبة نفسها أمام حتمية وإلزامية وضع سياسة مكتوبة لتنمية  
ووضع  حتديد هذه األهداف بدقة"يف سبيل حتقيق أهدافها البد هلا من جمموعاا املكتبية، وهي 

اخلطط والسياسات اليت توضح خطوات سري العمل فيها، على أن تكون واضحة ومنطقية شاملة 
كافة اإلحتماالت اليت تطرأ عليها، وذلك يف سياسة مكتوبة وموثقة ومعتمدة من خالل إدارة 

واليعين تنمية اموعات جمرد اختيار عناوين لشرائها، ولكنه . 1"بةاملؤسسة األم اليت تتبعها املكت
يعين معرفة كيفية إنشاء األهداف بعيدة وقصرية املدى للمجموعات املكتبية، وترمجة ذلك إىل 
أهداف ميكن قياسها مع وضع خطط امليزانية للتحقق من إمكانية التنفيذ، مث وضع املشروعات 

كما تقدم هذه السياسات الكثري من الفوائد للمكتبات ومراكز املعلومات .التقييمية لقياس النتائج
 :2نذكر منها

  حتديد صفات املواد املطلوبة-
3وسيلة جيدة لتخطيط املتطلبات املستقبلية واإللتزام بذلك -

  ترشيد توزيع امليزانية املخصصة لإلقتناء-
 .ملستفيدين توضيبح اإلحتياجات واإلجراءات املتبعة للمسؤولني وا-

وحىت تكون الفائدة أكرب وأعم، لن يقف األمر عند اقتناء املطبوع يف بناء وتنمية  
اموعات املكتبية، بل سيتعداه إىل اإلستجابة للمتطلبات اليت يقتضيها النشر اإللكتروين وشبكة 
ر اإلنترنت، والذي أحدث تغيريات عميقة يف املكتبات واملعلومات، ترتب عنها سرعة ظهو

معلومات جديدة تستوجب سرعة مماثلة يف إيصاهلا للمستفيد، إضافة إىل ظهور مئات من أنظمة 
حتالف املكتبات وشبكات املعلومات، كما أن املعلومات اإللكترونية بدأت تفرض وجودها بقوة يف 

 .أهم جماالت البحث والتنمية
واسيب ذات السعات العالية، ولتحقيق ذلك البد هلا من توفري اخلطوط اهلاتفية وأجهزة احل 

إضافة إىل توفري ورصد ميزانيات خاصة لتحديث اإلشتراك يف الشبكة، اإلشتراك يف مصادر 
املعلومات املتاحة عن طريقها، مع ضرورة إنشاء موقع هلا على الشبكة على أن يتضمن صورة 

 التعاون واإلتاحة من كاملة عن املكتبة وجمموعاا ومميزاا وطرق اإلستفادة منها، وإمكانيات
خالل الشبكة، فمن األمهية مبكان أن نشري أن سياسة تنمية املقتنيات ال تتم بصورة إنفرادية، بل ال 

يف ظل دراسة كاملة ووافية ) حملية، جهوية، وطنية(بد من التعاون وذلك على مجيع املستويات 

                                                 
 286.ص. المرجع نفسه.  عبد العزيز عبد الكريم الجندي، محمود1

2  Op.cit. p. 159 
3 BOUMAARAFI, Bahdja. Development of University in ALGERIA. Tunis: Publications du Centre de 
Recherches en Bibliothéconomie et Sciences de l’Information, 1986. p.69 
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 يقاملة غياب 1945 ماي 8 جامعة بةلإلحتياجات الفعلية للمستفيد، بينما ماملسناه على مستوى مكت
تزويد املكتبة "مثل هذه الدراسات، حيث ال تتوفر املكتبة على سياسة لتنمية مقتنياا، بل يتم 

مبصادر املعلومات وذلك بتكليف جلان خمتصة على مستوى األقسام املتكونة من األساتذة، يقومون 
مليزانية اوائم تقنية، آخذين بعني اإلعتبار باختيار ماهو مناسب أثناء املعارض عن طريق حترير ق

وهو مايؤكد عجز املكتبة على تلبية احتياجات املستفيدين من املعلومات . 1"املخصصة لذلك
إن هذه السياسة أصبحت ضرورة أكثر من أي وقت مضى، ألا تشكل اجلزء .  بالشكل الالزم

 .    األكرب يف بنية النظام الوطين للمعلومات

مات المستفيدين بالمكتبة الجامعية ودورها في تحقيق  خد.2.3 
 التعاون 

لقد فرض اإلنفجار املعريف والثورة املعلوماتية اليت ال دأ وال تستقر، عبئا ثقيال على  
كاهل املكتبات وخباصة املكتبات اجلامعية، ال بد أن تضطلع به لتواكب عصرها وتفي باحتياجاا 

ت هذه األخرية خلية نشطة داخل هيكل اجلامعة، تفرز فهارس واملترددين عليها، فقد أضح
إلكترونية وخدمات إسترجاع فعالة، تعكس تنظيم وإدارة داخلية موجهة لتطوير خدمات املكتبة 
اجلامعية وتعزيز مكانتها ضمن خمطط النظام الوطين للمعلومات، ومنه ال بد هلا من وضع آلية 

 وتكثيف التعاون يف جمال مشاركة املصادر واملوارد احمللية، للوصول إىل درجة مناسبة من التنسيق
من خالل اإلعارة املتبادلة، إهداء وتبادل املواد املكتبية املختلفة، اإلقتناء التعاوين، النشر التعاوين 
مثل نشر الفهارس املوحدة، الفهرسة التعاونية أو املوحدة، تدريب وتطوير املوارد البشرية، مع 

جمال تبادل اخلربات واملوظفني وخاصة املتخصصني منهم، حتقيق خدمات املستفيدين التعاون يف 
مع ضرورة وضع الضوابط واملواصفات واملعايري املوحدة يف تطوير خدمات املعلومات، اليت من 
شأا تيسري تبادل املعلومات بني خمتلف وحدات ومؤسسات املعلومات، حيث ال ميكن تصور 

دون توحيد يف العمليات واخلدمات، مايسمح بالتحديد الدقيق للمعلومة، "نظام معلومات وطين 
، ومنه املسامهة الفعالة 2"ومنه تسهيل عملية البحث، األمر الذي يسهل عملية التعاون بني املكتبات

 .  يف بناء النظام الوطين للمعلومات

 تحديد احتياجات المستفيدين. 1.2.3

                                                 
 09:45:  على الساعة24/05/2006:  معلومات مستقاة من مقابلة مع المحافظ الرئيسي للمكتبة المركزية يوم 1

2 Op. Cit. P.69 
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كتبة، يف تقدمي خدمات للمجتمع الذي أنشأت من يكمن اهلدف الرئيسي إلنشاء أي م
أجله، وتيسري سبل اإلفادة من مصادر معلوماا، وذلك باختيار أوعية املعلومات خلدمة احتياجات 

وهلذا تعترب قضية التعرف على جمتمع . 1"كل من هلم حق اإلفادة من مواردها وإمكانياا
مهية، ألن اهلدف النهائي لتوفري مصادر املعلومات املستفيدين وحتديد احتياجاته قضية يف غاية األ

هو تقدميها وإتاحتها من أجل إستخدامها ألغراض خمتلفة، ومنه جتسيد أحد أهداف النظام الوطين 
  .للمعلومات واملتمثل يف توفري املعلومات املناسبة للمستفيد املناسب يف الوقت املناسب

معلومات تتمثل يف التعرف على اإلحتياجات احملددة اليت فالقضية األوىل يف وضع النظام الوطين لل
ينبغي أن حترص مؤسسة املعلومات واملكتبة اجلامعية باخلصوص على تلبيتها، وانطالقا من النتائج 
اليت توصل إليها علماء النفس، واليت مفادها أن كل فرد من أفراد اتمع له ميزاته وسلوكه اخلاص 

تياجات أفراد جمتمع املستفيدين من خدمات املكتبة من الناحية الكمية به، جاءت أمهية دراسة اح
، خاصة وأن املستفيد يواجه صعوبات يف احلصول على املعلومات بسبب التضخم 2"والنوعية

اهلائل يف اإلنتاج الفكري يف كل حقول املعرفة، وكذا تنوع مصادر املعلومات وتعدد أشكاهلا 
 . تشتت اللغوي هلذه املصادرفضال عن العوائق اللغوية وال

ونظرا لألمهية اليت توليها املكتبة اجلامعية ملختلف نشاطاا وخدماا وسعيها الدائم 
لتطويرها حىت تكون طرفا فعاال يف بناء النظام الوطين للمعلومات، فهي تعمل على حتديد 

نطالق من أرضية احتياجات املستفيدين كمؤشر ملدى مردودية خدماا ومستواها، وهذا باإل
دراسة املستفيدين من املعلومات أنفسهم، دراسة مسام الشخصية، األهداف "سليمة مبنية على 

إضافة إىل عدد آخر من ... اليت حيتاجون من أجلها إىل املعلومات، أعمارهم، مؤهالم
م خبصائص ، ومنه فإن صياغة إستراتيجية سليمة للتعامل مع اإلحتياجات تتطلب اإلملا3"اخلصائص

جمتمع املستفيدين مع كفاءة تكوين القائم على هذه العملية، حيث يتمكن من الوصول إىل ما 
فالعالقة بني املستفيد وأخصائي . حيتاجه املستفيد بالسرعة والدقة الكافيتني لكسب رضاه

زاء املعلومات تساعد على التحديد اجليد واملناسب الحتياجات املستفيد، كما تعترب أكثر األج
أمهية وصعوبة، ألن األمر ال يقتصر على جمرد فهم احتياجات املستفيدين، بل تصور طريقة تلبية 

من هو السائل؟ ماهو مستواه "احلاجة يف نطاقها ومستواها وشكلها، لذا جيب التعرف على 

                                                 
 .203.ص. المرجع نفسه.  آثرتون، بولين1
. اإلتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات. دراسة المستفيدين من مكتبات األندية الرياضية.  محمود محجوب، حسناء2
 . 98.ص. 1995المكتبة األكاديمية، : مصر. 5.ع
 . 206ص. . المرجع نفسه3
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لباحث العلمي؟ ما مدى معرفته وإملامه باملوضوع؟ اللغات اليت يهتم ا؟ وهذا إلستبعاد ما يعجز ا
 . 1"عن ترمجته أو قيام أحد املصاحل املتخصصة بعملية الترمجة، وكذا معرفة مدى إستعجاله؟

ويتمثل اهلدف األساسي من حتديد إحتياجات املستفيدين يف التعرف على سبب عزوف 
ا هذا األخري عن املكتبة وحمتوياا، أو بصيغة أخرى عدم وصول املكتبة اجلامعية إليه خبدماا، أو م

 : يسميه البعض بالقصور وهذا يتأتى بـ 
  مدى مالئمة أو كفاية جمموعات املكتبة اجلامعية-     

 مدى مالئمة توقيت املكتبة اجلامعية -
  الضعف يف املهارات املكتبية -
   2 القصور يف العلميات الفنية كنقص الفهارس وعدم تنظيم اإلعارة -

لى دراية وبشكل مستمر باحتياجات املستفيدين حىت  ومنه يتعني على املكتبة اجلامعية أن تكون ع
غري أننا مل نسجل هكذا . تستطيع تلبية هذه اإلحتياجات يف الوقت املناسب وبالشكل املناسب

فاحتياجات املستفيد هي "دراسة لسوق املستفيدين على مستوى املكتبة اجلامعية عينة الدراسة، 
. 3" من مصادر وما خيدم املناهج الدراسية املقررةمن احتياجات األستاذ، وهو أدرى مبا خيدمه

كما أا التعتمد برامج تدريبية تعليمية تبني هلم كيفية استخدام املكتبة واإلستفادة منها، إذ 
والواقع أنه أمام ظهور  اآلليات اجلديدة يف جمتمع .  التتوفر حىت على دليل استخدام املكتبة
قطاع قائد ورائد للقطاعات األخرى مع فتح األبواب أمام املعلومات وبروز قطاع املعلومات ك

املنافسة، أصبح تقييم املكتبة اجلامعية يقوم على أساس قدرا على تلبية إحتياجات املستفيدين، 
فهي تعمل على توثيق عالقتها مبستفيديها حىت تضمن عدم حتويله جلهات أخرى تليب ما عجزت 

 تتناسب خدماا مع طبيعة مستفيديها وظروف أعماهلم خدماا على سده، كما تعمل على أن
بتوفري مقومات تدريب "وأحباثهم دون أن تنسى إهتمامام خارج جمال ختصصهم، وذلك 

املستفيدين إلرتفاع مستوى فعالية إفادم من اخلدمات املتاحة مع تبسيط أشكال اخلدمات 
 ما يلي وهذا ما سنطرق إليه يف . 4"وتيسري سبل اإلفادة منها

 خدمات المعلومات بالمكتبة الجامعية . 2.2.3 

                                                 
 . 95.ص.  المرجع نفسه. ومراكز المعلومات تمقدمة المكتبا.  بدر، أحمد1
 115.ص.  المرجع السابق2
 09:45:  على الساعة24/05/2006:  معلومات مستقاة من مقابلة مع محافظ المكتبة المركزية يوم3
 . 433.ص. المرجع نفسه. مقوماتها وأشكالها:  خدمات المعلومات.  قاسم، حشمت4
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إذا عرفنا املكتبات ومؤسسات املعلومات بأا مؤسسات دف إىل مجع وتنظيم 
وإسترجاع وبث مصادر املعلومات بكافة أشكاهلا، مث تيسري سبل الوصول إليها بأسرع وقت 

 خدمات املكتبات واملعلومات، وأقل جهد ممكنني، فإن من هذا التسهيل والتيسري ينبع مفهوم
كافة التسهيالت اليت تقدمها املكتبات ومراكز املعلومات من أجل استخدام "واملتمثلة يف 

، مبعىن تقدمي املعلومات واملعرفة بشكل منظم للمستفيدين 1"مصادرها ومقتنياا أفضل إستخدام
 تقوم ا املكتبات اجلامعية ال من أجل تطوير أفكارهم ومعارفهم العلمية، فمجمل اإلجراءات اليت

ميكن أن حتدد أو حتقق مبعزل عن مجهور املستفيدين، وال أدل على ذلك من أن القوانني اخلمسة 
اليت   منها خبدمة القارئ باعتبارها الغاية)4(يف علم املكتبات اليت أشار إليها راجناناتان تتعلق أربعة 

  . لتعزيز التواصل بني املكتبة اجلامعية ومجهورهاإا عملية ضرورية. تسعى املكتبة إلدراكها
وبشكل عام ميكن القول أن خدمات املكتبات واملعلومات تعىن باألنشطة والعمليات 
والوظائف واإلجراءات والتسهيالت اليت تقوم ا املكتبات وخباصة منها اجلامعية، وذلك من أجل 

صادر املعلومات اليت حيتاجها بأسرع الطرق خلق الظروف املناسبة لوصول الباحث أو املستفيد مل
وأيسرها، ومنه ضمان تنظيم تدفق وانسياب املعلومات لكل من حيتاجها، فإذا كانت املعلومات 
مورد الينضب، فإن خدمات املعلومات تعترب أهم ضمانات اإلستثمار األمثل هلذا املورد، وبقدر 

واب القرارات املتخذة، ومنه حتقيق التنمية فعالية اإلفادة من املعلومات تكون سالمة وصحة ص
 .الشاملة

من هنا يتبني لنا أن هدف املكتبة اجلامعية يكمن يف تقدمي اخلدمات للمستفيدين والرواد 
باختالف توجهام، كما يتوقف جناحها على قدرا على توفري املعلومة املناسبة للمستفيد 

ا أمام مسؤولية توفري مقومات هذه اخلدمة، وهو املناسب يف الوقت املناسب، األمر الذي يضعه
مايتطلب ضرورة تنظيمها، وذلك باختاذ التدابري الالزمة لضمان وصول املعلومات إىل من حيتاج 

وقد تطورت هذه التدابري تبعا لتطور . "إليها يف الوقت املناسب، بالقدر والكيفية املناسبتني
جة إىل املعلومات، وكذا تطور تكنولوجيا املعلومات من مقومات إنتاج املعلومات وتغري أمناط احلا

، ومنه 2"جتهيزات ومعدات ميكن استخدامها يف التنظيم والتحليل، التخزين والبث واإلسترجاع
توفري خدمات معلومات فعالة وناجعة تتسم بالسرعة واحلداثة والدينامية، نظرا ملا أدخلته هذه 

تغيريات نتجت عنها خدمات جديدة من أجل التحكم يف التطورات على اخلدمات التقليدية من 

                                                 
 . 202.ص. المرجع نفسه. ين مصطفى عليان، ربحي، النجداوي، أم1
 73.ص.  المرجع السابق2
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مسار املعلومات، خدمة وتدعيما ألهداف النظام الوطين للمعلومات، واملتمثلة يف الوصول املباشر 
 .للمعلومات مبا يضمن حتقيق اإلستفادة القصوى من املوارد واإلمكانيات املتاحة

حول تقييم املكتبة اجلامعية من حيث ويف سؤال طرح على أفراد عينة الدراسة امليدانية 
خدمات املعلومات املقدمة كانت اإلجابة اليت احتلت النسبة األكرب هي خدمات ضعيفة بنسبة  

   :حسب مايوضحه الشكل التايل. 1 87%
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وتعتمد هذه اخلدمات على كفاءة الذين يقومون ا، وعلى جمموعة املصادر املتوفرة ا، 

وتفاعلهم واستفادم من املكتبة، وميكن اإلشارة إىل هذه اخلدمات كما وكذا وعي املستفيدين 
 :يلي

 خدمات بيبليوغرافية -
 خدمات معلومات  -
 خدمات خاصة كالترمجة -

 :خدمات بيبليوغرافية
ميثل الضبط البيبليوغرايف جمموع الوسائل اليت متكن من الوصول إىل املعلومات واملعارف 

 على مصادر املعلومات باملكتبة اجلامعية وحصرها، تنظيمها املدونة، وذلك من خالل السيطرة
وتعد اخلدمات البيبليوغرافية جزءا من اجلهاز . وتقدميها للمستفيد من خالل قوائم خمتلفة

.... البيبليوغرايف الشامل يف املكتبة اجلامعية الذي يضم الفهارس، املستخلصات، الكشافات
، ملا توفره 2 %27ات اليت توفرها له املكتبة بنسبة تقدر بوحيصل األستاذ الباحث على هذه اخلدم

                                                 
 23الجدول رقم . 3 أنظر الملحق رقم 1
 24الجدول رقم . 3 أنظر الملحق رقم 2
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. هذه اخلدمات من تيسري وصول املستفيد للمعلومات ودعم حركة البحث العلمي يف اجلامعة
 :حسب مايوضحه الشكل التايل
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حيتل التصنيف مكانة بارزة يف املكتبات اجلامعية، ذلك ألنه يتناول التنظيم : التصنيف •

ويعترب التصنيف من العمليات .  واملعارف كما هي ممثلة يف مصادر وأوعية املعلوماتاملقنن للعلوم
األساسية األوىل اليت تقوم ا املكتبة اجلامعية لتنظيم جمموعاا ومصادرها، من أجل تسهيل عملية 

 .وصول الباحث أو املستفيد للمعلومات اليت هو بصدد البحث عنها بسرعة وبأقل جهد ممكن
 بقاملة، فهو تصنيف ديوي 1945 ماي 8خبص التصنيف املتبع يف مكتبة جامعة وفيما 

العشري بالنسبة للرقم األول، مث اتباع الترقيم التسلسلي هلذه الوثائق، أي تصنيف الوثائق تبعا 
األمر الذي يعيق عملية التبادل واإلعارة . 1لتخصصها ومايقابلها يف تصنيف ديوي العشري

 . تباع تصنيف موحد عامليالتعاونية، لعدم ا
يعد فهرس املكتبة األداة الوحيدة اليت متكن املستفيدين من الوصول : الفهرسة والتكشيف •

إىل املواد املكتبية، كما يعترب الوسيلة اليت متكننا من معرفة وجود أو عدم وجود مادة ما على رفوف 
كتبة الخيلو من عقبات، ذلك أن املكتبة، غري أن اإلعتماد على الفهرس للوصول إىل حمتويات امل

الصيغة اليت يستعملها املستفيد يف عملية اإلسترجاع والبحث عن املواد غري تلك املعتمدة يف صيغ 
الفهرس البيبليوغرايف، األمر الذي يؤدي إىل عدم متكنه من الوصول إىل املعلومات اليت حيتاجها، إذ 

وحلل هذا اإلشكال تقوم .  املعتمد يف الفهرسترتبط عملية اإلسترجاع مبدى معرفة شكل املدخل
العديد من املكتبات باعداد قوائم تعتمدها سندا للتحقيق من صيغ امساء األعالم واهليئات واملواضيع 
والعناوين، تدعى مبلفات اإلسناد، واليت تتضمن كل املداخل املعتمدة واملداخل غري املعتمدة، مع 
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، كأداة عمل للمواءمة بني عمل 1تلف العالقات كالعام واخلاصفيما بينها وخم الروابط واإلحاالت
واإلتصال  الفهارسة من أجل توحيد اإلجراءات الفنية، األمر الذي يعمل على جتسيد روح التعاون

والتبادل بني املكتبات اجلامعية، بإدماج خمتلف قواعد البيانات البيبليوغرافية التابعة هلذه املكتبات 
تخدام لغة موحدة، مما يعمل على إدخال الوطن يف تعاون إقليمي ودويل مع والبحث فيها باس

 .تسهيل اإلستفادة من السوق العاملية للمعلومات
 بقاملة، جندها تشكو من 1945 ماي 8لكن وبالنظر إىل واقع  الفهارس يف مكتبة جامعة 

الكثري من النقص ضعف حاد، وذلك من جانب املعاجلة الفكرية ملختلف الوثائق اليت يعوزها 
عدم متكن عمال مصاحل املعاجلة على مستوى املكتبة اجلامعية من التحكم يف "والتدقيق، نتيجة 

تقنبات املعاجلة املوضوعية، واملتعلقة باختيار رؤوس املوضوعات واملداخل يف الفهارس 
 عملهم على ، وكذا عدم امتالكهم ألدوات العمل اليت من شأا أن تساعدهم يف أداء)التكشيف(

حيث جند املدخل الواحد يظهر بأشكال متعددة، وهي نتيجة بديهية ومنطقية ، 2"أكمل وجه
. لغياب التقنني يف إعداد هذه املداخل، مما ينتج عنها عدم التحكم والسيطرة على أرصدة املكتبة

سامهة يف بناء لذا فمن األمهية مبكان إنتاج فهرس موحد من أجل حتسني البيبليوغرافية الوطنية وامل
النظام الوطين للمعلومات، وهو مايسمح بالتحديد الدقيق للمعلومة ومنه تسهيل عملية البحث، مما 

 .يسهل التعاون والتنسيق والتكامل بني مكتباتنا اجلامعية
لقد ولد التزايد املستمر يف مصادر املعلومات صعوبة يف استرجاع : اإلستخالص •

بط البيبليوغرايف هلذا اإلنتاج الفكري الضخم تكاد تكون معلوماا، حيث أن عملية الض
نظرا لإلشكال املطروح بني ضرورة املعاجلة الفنية وفق القواعد العلمية، وحتمية توزيع "مستحيلة، 

وللتوفيق بني األمرين فإن عملية . 3"املعلومات قبل أن تفقد أمهيتها وإفادة الباحثني ا
 .اإلستخالص كفيلة بذلك

تقدم معلومات ملخصة، مكثفة وشاملة ذات "خالص هي تلك العملية العلمية اليت واإلست
كما تقدم هذه العملية ، 4"داللة وأمهية، مصاغة بطريقة معينة دون اضطراره للرجوع إليها

معلومات بيبليوغرافية كاملة عن الوثيقة ملساعدة املستفيد يف الوصول إليها، مما يعمل على 
قراءة، وكذا تيسري حبث اإلنتاج الفكري ومنه متابعة املستجدات الصادرة يف اإلختصار يف وقت ال

                                                 
ادية في توحيد اإلجراءات التوثيقية في المكتبات على البعد الوظيفي للفهارس اإلستن.  دروغ، نبيل، مسروة محمود1

توحيد اإلجراءات الفنية في المكتبات الجزائرية، : فعاليات الندوة الوطنية حول تسيير المكتبات. المستوى الوطني
 24.ص. 2004منشورات كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، :   جامعة الجزائر.2003 ديسمبر 23-22. الجزائر

2 BOUMAARAFI, Bahdja. IBID .p.70 
فعاليات الندوة . من أجل توحيد المعايير في عملية اإلستخالص ودورها في التعاون بين المكتبات.  أوقاسي، عبد القادر3

 89.ص. المرجع نفسه .الوطنية حول تسيير المكتبات
 213.ص. المرجع نفسه.  مصطفى عليان، ربحي، النجداوي، أمين4
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جمال اهتماماته، تسهيل عملية بث وتوزيع املعلومات، وكذا تقنني العمل يف هذا اال، ومنه كان 
البد من وضع معايري موحدة هلذه العملية، من أجل توحيد اجلهود وتيسري عملية التعاون بني  

امعية على املستوى الوطين، والعمل على بناء شبكة متكاملة ونظام وطين للمعلومات املكتبات اجل
وعلى هذا األساس فاملكتبة اجلامعية مدعوة بقوة لتجسيد هذا اهلدف، بضرورة . يتميز بالفعالية

. توفري كل اإلمكانيات هلا للوصول إىل تعاون فعال بني املكتبات اجلامعية على املستوى الوطين
خلدمة  ا بقاملة اليت التقدم هذه1945 ماي 8 جامعة األمر الذي نفتقده على مستوى مكتباتوهو 

البيبليوغرافية املهمة، مما يفوت على املستفيد اإلفادة من معلومات حديثة، خاصة بالنسبة 
للمعلومات التقنية اليت تفقد من قيمتها وأمهيتها العلمية بسرعة، لظهور معلومات جديدة يف 

 .ان حتني تلك املنشورة سابقاامليد
 :واملتمثلة يف: خدمات معلومات

تشكل اإلعارة العصب احليوي خلدمات املكتبة اجلامعية، وتعترب واحدة : خدمة اإلعارة •
من أهم اخلدمات اليت تقدمها هذه األخرية، وأحد املؤشرات اهلامة على فعالية املكتبة اجلامعية 

يعد القياس احلقيقي لنجاح اخلدمة املكتبية مبا يتم تداوله بني "وعالقتها مبجتمع املستفيدين، إذ 
املستفيدين، كما أن قياس قيمة املواد اليت حتصل عليها املكتبة يتم اعتمادا على إستخدامها وتداوهلا 

إذن فهي مقياس جيد لقياس مدى فاعلية املكتبة اجلامعية يف تقدمي . 1"بني مجهور املترددين عليها
فاملكتيب يعي ويدرك متام اإلدراك أمهية تقدمي خدمة ذات جودة وكفاءة، "قيق أهدافها، خدماا وحت

، مما ميكن من التعرف على اهتمامات املستفيدين، 2"وذلك لتغطية حاجة مهمة للباحث أو املستفيد
 . ومدى رضاهم عن طريق اإلستخدام الفعلي للمصادر املتوفرة

 بقاملة، فهو نظام آيل 1945 ماي 8توى مكتبة جامعة أما عن نظام اإلعارة املتبع على مس
أين يتم ختزين مجيع املعلومات اخلاصة بعملية اإلعارة، واليت تشتمل معلومات عن املواد املعارة من 

معلومات عن املستعري، وباستعمال الطرفيات النهائية يقوم النظام بتقدمي .... كتب، دوريات
 :خدمات

 اءة رقم بطاقة املستعري مع رقم التصنيف واجلرد إعارة املواد، وذلك بقر-
  استالم املواد املعارة، وذلك بقراءة املادة املعادة-
 استرجاع معلومات املواد املعارة، واليت ميكن احلصول عليها بواسطة املداخل اليت يتيحها -

ظام اسم املستعري، النظام، واملتمثلة يف مدخل بالعنوان، باملؤلف، ومدخل باملستفيد، أين يظهر الن

                                                 
 131. ص.  المرجع نفسه.فعاليات الندوة الوطنية حول تسيير المكتبات. خدمات المعلومات.  مقاتلي، لبنى1

2  RENOULT, Daniel. IBID. p.152 
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تاريخ اإلعارة والتاريخ املطلوب إعادة املادة فيه، مع بيان إذا كان هناك تأخري يف إرجاع املادة، 
ملف الكتب : كما يقوم النظام بتوفري ملفات منها. ايام )3(أين يتعرض صاحبه لإلقصاء ملدة ثالثة 

سهيل عملية إعارة املواد، إضافة مرتبة حسب أرقام التصنيف، ملف املستعريين الذي يعمل على ت
إىل تقدمي معلومات إلدارة املكتبة عن مدى استعمال اموعات املكتبية، واليت تساعد يف وضع 

 .1سياسة اإلقتناء، غري أن هذه املعلومات غري معمول ا يف املكتبة
 ونشري هنا إىل أن النظام املستخدم هو نظام حملي من احتهاد شخصي، وهو نظام أقل
 مايقال عنه أنه نظام جيد يفي باحتياجات املستفيد وإدارة املكتبة على حد سواء، غري أنه غري

مطبق يف إطار شبكة حملية تربط بني املصاحل القائمة يف املكتبة، وبني مكتبات الكليات الكائنة، 
امعة واحدة، هذا مايترجم اإلنعزالية واإلنفرادية يف العمل بني املكتبات املتواجدة على مستوى ج

 . فمابالك باملكتبات على املستوى الوطين
كما نشري إىل مبادرة مركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين يف حماولته لتنصيب نظام 
سنجاب، وقد بدأ فعال يف توصيل األسالك وكل ماله عالقة بذلك، غري أن األشغال توقفت يف 

سوى تلك األعذار واألسباب واحلجج الواهية بدايتها والندري السبب احلقيقي من وراء ذلك، 
، وهذا إن دل على شيئ ..)املصاحل، الرصيد، اخلدمات(اليت تقول بأن النظام الخيدم أرضية املكتبة 

فإمنا يدل على عجز املكتبة وعدم يئة رصيدها بطريقة مناسبة، بإعداد الفهارس واتباع تصنيف 
أليس . طة وغري املدروسة املتبعة يف مكتباتنا اجلامعيةمضبوط، وهو راجع إىل السياسة غري املضبو

 هذا إهدار للموارد املالية؟ 
إن هذه الوضعية ملكتباتنا توحي بانعدام أي نشاط تعاوين، وعليه فإننا ننادي بوضع  

دستور أو ميثاق لتبادل اإلعارة على املستوى الوطين، وذلك بتحديد الظروف اليت تتم فيها 
 املواد املسموح بإعارا مع اإلشارة إىل دفع أو عدم دفع رسوم مقابل هذه اإلعارات، أنواع

اخلدمة، إضافة إىل حتديد مدة اإلعارة وغري ذلك من الشروط، من أجل تعزيز سبل التعاون 
 .  والتنسيق والتكامل بني مكتباتنا حىت نصل إىل مستوى بناء النظام الوطين للمعلومات

ا متابعة التطورات احلديثة يف أي علم من العلوم، أو أي فرع ويقصد : اإلحاطة اجلارية •
من فروع املعرفة، خاصة مايهم منها مستفيدين هلم اهتمامات ذه التطورات، وهذا اإلهتمام قد 
يكون نتيجة رغبة شخصية يف التعرف على أحدث مانشر عن موضوع معني، من أجل اإلطالع 

، أو اإلستفادة منه يف كتابة مقاالت أو تقارير أو كتب، عليه أو استخدامه يف البحث والتدريس

                                                 
 09:45:  على الساعة24/05/2006:  معلومات مستقاة من مقابلة مع أفراد عينة المفابلة يوم1
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. 1"تعريف أو إحاطة الباحث باملعلومات احلديثة يف جمال ختصصه واهتماماته"واهلدف منها 
ويتحقق هلا ذلك عندما تقوم باعداد نظام مراجعة الوثائق احلديثة، من أجل اختيار مواد وحمتويات 

باحثني أو املتخصصني، مث تعمل على تسجيلها يف مذكرات ومن هلا اتصال أو عالقة باحتياجات ال
، 2مثة ارساهلا إىل األشخاص الذين هلم عالقة باملوضوع، وذلك باستخدام خمتلف وسائل اإلتصال

هذا مايعمل . اجلارية وماشابه ذلك أو يف شكل قوائم باإلضافات اجلديدة ونشرات اإلحاطة
احث، كما جيعل منه قادرا على تتبع كل املستجدات ويساهم يف إثراء الرصيد املعريف للب

 .والتطورات احلاصلة سواء على املستوى الوطين، أو الدويل وذلك يف جمال ختصصه
 بقاملة جندها بعيدة كل البعد عن 1945 ماي 8لكن وبالرجوع إىل واقع مكتبة جامعة 

 على تقدمي قوائم املقتنيات هذا الواقع، فهي التوفر مثل هذه اخلدمة ملستفيديها، وإمنا تقتصر
اجلديدة وذلك باإلعالن عنها يف لوحة العرض، حيث التقوم مثال بذلك من خالل اتصاالت 
هاتفية باملستفيد إلعالمه باجلديد، تكوين ملف لكل باحث أو مستفيد يشتمل اهتماماته 

مترير األعداد املوضوعية، إعداد نشرات اخبارية توزع على املستفيدين، أو على سبيل املثال 
 .احلديثة من الدوريات اليت ترد إىل املكتبة

غالبا ماتقدم هذه اخلدمة لألساتذة الباحثني وطلبة : خدمة البث اإلنتقائي للمعلومات •
مابعد التدرج باجلامعة، وهي منط متميز من خدمات اإلحاطة اجلارية للمعلومات، يف شكل 

ستفيدين، جيمعهم ختصص أو مسات أو مشروع موجهة ملستفيد معني أو جمموعة من امل"جديد 
دف إىل تزويد كل مستفيد بصفة دورية، أسبوعيا، نصف شهريا باملعلومات ، 3"عمل مجاعي

اليت تدخل ضمن نطاق اهتماماته، ويتم ذلك بارسال قائمة بيبليوغرافية مبايقابل حاجاته  وترسل 
 .له تلقائيا دون طلبها

باستخدام احلاسب اآليل يف إعداد وتقدمي خدمة البث وتشري أحد الدراسات املتعلقة 
 ساعات يف )3(قد وفر لكل مستفيد ثالث "اإلنتقائي للمعلومات، أن هذا النظام احملسب 

األسبوع، كان ينفقها يف البحث عن املعلومات اليت ختصه، ومع افتراض أن تكلفة أجر الساعة يف 
 للمعلومات احملسب يوفر للمستفيد يف العام حوايل املتوسط سبعة دوالرات، فنظام البث اإلنتقائي

ألف دوالر، يف حني أن تكلفة املستفيد من  النظام يف العام الواحد تبلغ حوايل مائتني ومخسون 

                                                 
.  تقدمها مكتبة كلية اآلداب بالرئاسة العامة لتعليم البناتدراسة تقويمية لخدمات المعلومات التي.  قبالن القبالن، نجاح1

 96.ص. 1.، ع20. ، مج1998 .عالم الكتب
 14.ص. 1985دار المريخ، :  الرياض.خدمات المعلومات مع إشارة خاصة إلى اإلحاطة الجارية.  أمان محمد، محمد2
. 2004دار الثقافة العلمية، :  اإلسكندرية.والخدماتالمكونات : البث اإلنتقائي للمعلومات.  دسوقي البنداوي، ابراهيم3

 19.ص
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مما حيقق عقلنة يف التكاليف والنفقات واجلهد، وكذا الوقت الالزم للبحث عن ، 1"دوالرا فقط
 .املعلومات املرجوة

 بقاملة، فلم تصل بعد إىل تقدمي هذه اخلدمة على 1945 ماي 8ة أما عن مكتبة جامع
 .اعتبار أا حديثة النشأة

ميكننا حتديد دعم شبكة الشبكات بالنسبة للمكتبات اجلامعية يف حمورين : خدمة اإلنترنيت •
 :أساسني مها

فة إىل تقدمي  تثمني موارد املكتبة اجلامعية، عرب توفري النفاذ عن بعد إىل فهرسها الكامل، إضا-
معلومات عن تنظيم املكتبة، مصاحلها وخدماا وكذا فيض هائل من املعلومات عن خمتلف 

-www.univ : بقاملة1945 ماي 8مصادر املعلومات، ونشري هنا إىل موقع مكتبة جامعة 

guelma.dz عن املكتبة من حيث رصيدها احلقيقي، وهو موقع حمتشم اليعطي معلومات كاملة 
 . خدماا، مصاحلها، موظفيها

 ميكن اعتبار الشبكة نافذة على اخلارج، باعتبارها توفر ارضية لتطوير الشراكة التوثيقية واستغالل -
ااميع التوثيقية األجنبية عن بعد، عن طريق تسهيل البحث يف قواعد املعلومات املوجودة على 

 .ف املكتبات، فضال عن توفري الفهارس احملسبة وفهارس اإلنترنيتالشبكة آلال
 2000واليت مت اإلرتباط ا عام " بقاملة خدمة اإلنترنيت، 1945 ماي 8وتقدم مكتبة جامعة  

 24ثا، عرب توفريها قاعة لإلنترنيت جمهزة ب / ميغا بايت2 عن طريق خط اتصال تصل قدرته إىل

ستفيدين بوضع نظام خاص باستخدام اماكن العمل، أين يتم حاسب آيل، تقدم خدماا للم
، وبالنظر إىل عدد احلواسيب املتوفرة واملرتبطة بالشبكة فهي قليلة وتكاد تكون 2"حجزها مسبقا

% 37منعدمة مقارنة بأعداد املستفيدين، ماجعل عينة الدراسة تعرب عن هذه اخلدمة بنسبة تقدر ب
ملية اإلتصال، مما جيعل املستفيد يقصد فضاءات أخرى تليب ، وهي نسبة قليلة نظرا لبطئ ع3

، وهنا البد من أن نشري إىل )Cyber-space(احتياجاته من املعلومات واملعارف كمقاهي اإلنترنيت 
  .أن خدمة اإلنترنيت موصلة لكافة مصاحل املكتبة

 الترمجة: خدمات خاصة 
علومات يف األوساط العلمية على املستوى تعترب احلواجز اللغوية من أكرب معوقات تداول امل

العاملي، هذا مايستلزم ضرورة توفري خدمة الترمجة على مستوى املكتبات اجلامعية، فهي خدمة 
فتقوم املكتبة . جد هامة وأساسية باعتبار أن النشر العلمي واملعلومات العلمية تتم بلغات عديدة

                                                 
 135.ص. المرجع نفسه.  مقاتلي، لبنى1
 09:45:  على الساعة24/05/2006:  معلومات مستقاة من مقابلة مع أفراد عينة المقابلة يوم2
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 على مستواها من خالل ترمجتها، وبذلك جتنب أوال بالتعرف على املصادر األجنبية املتواجدة
تكرار ترمجة نفس األعمال واملقاالت، هذا مايسمح بتوفري الوقت واجلهد الفكري على املستفيد، 
. وبذلك تكون املكتبة قد حققت اهلدف الذي وجدت ألجله واملتمثل يف تلبية حاجة املستفيد

الذي تعده هيئة " كشاف الترمجات"املية، نذكر ومن بني الكشافات اهلامة اليت تعىن بالترمجة الع
 . Index Translation 1اليونسكو الدولية 

وبالنظر إىل واقع مكتباتنا اجلامعية، جندها تفتقر إىل تقدمي هذه اخلدمة بالنظر إىل اخلدمات 
  بقاملة حباجة شديدة ملثل هذه اخلدمة،1945ماي  8اليت تقدمها، فضال عن أن املستفيد جبامعة 

لكون اجلامعة يف حد ذاا تقنية أكثر منها علمية أو إنسانية أو اجتماعية، ومنه فمقتنيات املكتبة 
على اختالف أنواعها من كتب ودوريات هي باللغة األجنبية، فرنسية كانت أو اجنليزية مبا خيدم 

 .املقررات واملناهج الدراسية

 تدريب المستفيدين بالمكتبة الجامعية. 3.3.3 

 إستخدام املكتبة أمرا ضروريا جلميع فئات اتمع اجلامعي على إختالف مستويام، يعد 
وذلك ألن اكتساب جمموعة من املهارات املكتبية سوف حيقق أقصى استخدام ملصادر املعلومات 

من هنا كانت ضرورة وضع . املتوافرة باملكتبات اجلامعية فضال عن تعويدهم على هذا اإلستخدام
مة لتدريب املستفيد وتكوينه باملكتبات اجلامعية، واليت متكنه من التعامل مع أدوات برامج منظ

التحكم يف أوعية املعلومات املختلفة وعلى رأسها احلواسيب يف ظل ما نشهده من انفجار معريف 
وزيادة هائلة يف حجم ما ينشر من إنتاج فكري يف كافة حقول املعرفة البشرية، األمر الذي أدى 

 . خلق صعوبات ومشاكل يف البحث عن املعلومات وإسترجاعهاإىل 
من أجل ذلك أصبح تدريب املستفيدين وتعليمهم كيفية استخدام املكتبات اجلامعية 

إذ تؤكد الدراسات احلديثة على حرية الوصول إىل "ضرورة ملحة يفرضها عصر املعلومات، 
وق املستفيد، إضافة إىل تفعيل اخلدمات املعلومات، وضرورة رفع الرقابة عن املطابع ومحاية حق

، فهم ميثلون احللقة النهائية من سلسلة إنتقال املعلومات وجزء ال يتجزأ منها، 2"املقدمة للمستفيد
كما أم الغاية الرئيسية لكل إستثمار يهدف إىل حتسني ختزين املعلومات ومعاجلتها واسترجاعها، 

ة اجلامعية ال ميكن أن حتدد وحتقق مبعزل عن مجهور فمجمل اإلجراءات اليت تقوم ا املكتب

                                                 
 140.ص. المرجع نفسه.  عرارمي، لبنى1
 191.ص.  المرجع نفسه.التقنية الحديثة في المكتبات ومراكز المعلومات. ، أبو بكر محمود الهوش2
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املستفيدين، وال أدل على ذلك من أن القوانني اخلمسة يف علم املكتبات اليت أشار إليها راجناناتان 
 .  منها خبدمة القارئ واملستفيد بإعتبارها الغاية اليت تسعى املكتبة إلدراكها)4(تتعلق أربعة 

  1:ريب املستفيدين إىل حتقيق اآليتهذا ودف برامج تعليم وتد
 يئة املستفيد للتعرف على كافة اإلمكانات املتاحة له، للحصول على املعلومات عن طريق -

 .تعريفه باألساليب والوسائل املثلى للوصول إليها
 تعريفه بكيفية صياغة إستفساره، حيث يؤدي سوء صياغة التساؤل إىل عدم إسترجاع -

 . بةاملعلومات املناس
 تعليمه كيفية إجناز األعمال العلمية بشكل يكفل سهولة جتهيزها من جانب نظام املعلومات -

 . لضمان سهولة استرجاعها عند احلاجة
           ولتحقيق هذه األهداف تعمل املكتبات اجلامعية على توفري إمكانيات هذه العملية، اليت 

مل معها، مع ضمان اإلستفادة من هذه اخلدمات تكفل التعريف مبواردها وخدماا وسبل التعا
 النشرات اخلاصة وذلك بربجمة اجلوالت املوجهة، إلقاء حماضرات، وضع املوجزات اإلرشادية مثل

بالتعريف بالبيبليوغرافيات وخدمات التكشيف واإلستخالص، وكذا أدلة للمكتبات للتعريف 
 .  الوسائل اليت دف إىل تدريب املستفيدوغري ذلك من.... األشرطة املرئية التعليمية... ا

ومنه جتد املكتبة اجلامعية نفسها يف وضع حيتم عليها أن تضع ضمن أولوياا قضية تكوين  
وتدريب املستفيدين، والبحث عن أجنع الوسائل لتلبية احتياجام من املعلومات، وتقدميها هلم 

سريع هلذه املصادر وحتقيق أقصى إستفادة بوسائل بسيطة وسهلة، وبذلك تضمن حتقيق الوصول ال
 .  ممكنة، وبالتايل الوصول إىل حتقيق أمسى هدف للنظام الوطين للمعلومات

  تكنولوجيا المعلومات بالمكتبة الجامعية.4.3 

" الطرق التقليدية يف العمل"يف عامل مثل عاملنا، أصبح اليوجد فيه مكان ملا يسمى ب  
دة حلفظ املعلومات، واستخدام غرف كبرية حلفظها، هذا كاستعمال الورق كوسيلة وحي

باإلضافة إىل العدد الكبري من العمال يف أي مؤسسة كانت، عدا الدقة غري الكافية والسرعة يف 
األداء، وذلك راجع إىل مايواجهه العامل اليوم من تطور تكنولوجي كبري يف شىت ااالت، 

ب اليت ينظر إليها حىت اآلن على أساس أا البذرة اليت والسيما التطور املخيف يف علوم احلاسو
إال أننا نستطيع القول أن . ستعتمد عليها حياة اإلنسان الحقا كما نرى يف قصص اخليال العلمي

                                                 
دار صفاء للنشر والتوزيع، : عمان. خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعلومات.  عوض النواسية، غالب1

 .114. ص. 2000
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هذه البذرة قد نبتتت قليال ملا نراه من تطور حاصل خاصة أمام هذا التطور الكبري الذي شهده 
اجا وتوزيعا واستخداما يف العقدين األخريين، ويتضاعف تأثري العامل يف ميدان املعلومات، إنت

استثمار التكنولوجيا احلديثة يف ذلك والسيما اإلتصال عن بعد، وتكنولوجيا املصغرات الفيلمية 
والليزرية، إىل أن أصبحت املعلومات من أكرب الصناعات يف الدول املتقدمة، ويزداد هذا التأثري 

 بعض العلماء يف خمتلف مراكز البمعلومات واجلامعات، ومراكز البحث شيئا فشيئا كما تنبأ له
العلمي، ومن بينها املكتبات اجلامعية اليت تبنت التكنولوجيا احلديثة يف مجيع مراحل مسار 

 .املعلومات وصوال لتقدمي خدمة أفضل للمستفيد، ومنه حتقيق أهداف النظام الوطين للمعلومات
كل مااستخدمه وماميكن أن يستخدمه اإلنسان "املعلومات إىل ويشري مصطلح تكنولوجيا  

يف معاجلة املعلومات من أدوات وأجهزة ومعدات، وتشمل املعاجلة، التسجيل واإلستنساخ والبث، 
وهي قدمية قدم اهتمام اإلنسان بتسجيل أفكاره وخرباته، أما . 1"التنظيم واإلختزان واإلسترجاع
عناصر أساسية، متمثلة يف احلواسيب  )3( فهي تتكون من ثالث بالنسبة للصورة املعاصرة هلا

التجهيز واإلسترجاع، ومن تقنيات  اإللكترونية بقدرا اهلائلة على اإلختزان وسرعتها الفائقة يف
اإلتصاالت بعيدة املدى بقدرا اهلائلة على ختطي احلواجز اجلغرافية، واملصغرات بكل أشكاهلا من 

 سهولة التداول را على توفري احليز الالزم إلختزان الوثائق، فضال عنفيلمية وضوئية، بقد
وقد عملت تكنولوجيا املعلومات على فتح آفاق جديدة داخل املكتبة . واإلستنساخ واإلسترجاع

اجلامعية، وأسهمت بذلك يف تطوير خدمات املعلومات، من خالل دعم الوظائف املتعلقة 
  :ومنه ميكن تقسيم هذه التكنولوجيا إىل. ع، والنقلباإلنتاج، املعاجلة، اإلسترجا

 تكنولوجيا التخزين واإلسترجاع. 1.4.3 

ميكن إرجاع تكنولوجيا املعلومات يف عملييت التخزين واإلسترجاع إىل اخلمسينيات،  
عندما مت إستعمال األشرطة املمغنطة لتخزين كميات كبرية من البيانات يف ذاكرة احلاسوب، 

م التطورات يف ختزين وإسترجاع املعلومات هي احلاسوب، إذ يعترب من املستجدات ولعل من أه
ولقد مر هذا األخري بعدة . اليت تأثر ا عامل املكتبات واملعلومات وهو األهم يف هذه العملية

أجيال يطلق عليها األجيال اخلمسة، بداية باحلواسيب الضخمة والبطيئة وصوال إىل حواسيب 
 بقاملة 1945 ماي 8وميكن تقسيم تكنولوجيا التخزين واإلسترجاع يف جامعة . ناعيالذكاء اإلصط

 :إىل

                                                 
الدار المصرية اللبنانية، :  القاهرة.ز المعلوماتمصادر المعلومات اإللكترونية  في المكتبات ومراك.  كامل شاهين، شريف1
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 حاسوب على مستوى مكتبات اجلامعة )90(واليت يبلغ عددها جمتمعة تسعون : احلواسيب •
 .ككل، وهو عدد قليل وقليل جدا، إن مل نقل منعدم بالنظر إىل أعداد املستفيدين املتزايدة

هي املواد اليت تعتمد علي حاسة السمع والبصر، أو على احلاستني : بصريةاملواد السمعية ال •
معا يف إدراك املعلومات املوجودة يف تلك املواد، وهى من األوعية غري التقليدية ملصادر 
املعلومات، وتنقسم اىل مواد مسعية ومن امثلتها االسطوانات، شرائط الكاسيت، ومواد بصرية 

سوم، اخلرائط، الشرائح، الشفافيات، املواد السمعية البصرية ومن امثلتها ومن امثلتها الصور والر
 . شرائط الفيديو، افالم السينما

 كاسيت 110 بقاملة على مواد مسعية متمثلة يف 1945  ماي8 وحتتوي مكتبة جامعة           
 .  شريط فيديو26 خريطة، إضافة إىل مواد مسعية بصرية متمثلة يف 30مسعي، مواد بصرية تتمثل يف 

لقد توالت التطورات يف ميدان تكنولوجيا املعلومات، مما أدى إىل : األقراص الليزرية •
استعمال وسائل حديثة لإلختزان تقوم على استخدام الضوء وخباصة أشعة الليزر، بدال من 

 إىل ، مما أدى1960الطرق الكهرومغناطيسية الشائعة يف التخزين قبل اكتشاف أشعة الليزر عام 
ويبلغ عدد . 1إحداث تطورات كبرية يف املعاجلة الضوئية للمعلومات باستخدام األقراص

 . CD) ( قرص من نوع قرص ممغنط 362 األقراص الليزرية باملكتبة اجلامعية عينة الدراسة
بالنظر إىل هذه األرقام جندها حمتشمة يف جمملها، حيث التفي باحتياجات املستفيد الذي 

ه يوما بعد يوم فضال عن  تعقد وتنوع احتياجاته، ضف إىل ذلك عدم توفر املكتبة تزداد أعداد
على باقي األنواع  األخرى من تكنولوجيا التخزين واإلسترجاع، والسبب يف ذلك يكمن رمبا يف 
كون املكتبة الزالت حديثة النشأة حداثة اجلامعة يف حد ذاا، إضافة إىل كون مكتبات الكليات 

كزة يف املكتبة املركزية، وباتباع نظام الكليات مؤخرا انفصلت كل مكتبة كلية عن كانت متمر
األخرى وأصبح لكل مكتبة رصيدها العلمي واملعريف اخلاص ا، وكذا جتهيزاا املستخدمة يف 
ختزين وبث املعلومات، وهو مايفسر عدم جتهيزها بالتكنولوجيا احلديثة الكافية مبا يليب احتياجات 

 .تفيداملس

 تكنولوجيا بث وتوصيل المعلومات. 2.4.3 

لقد تسببت التطورات احلديثة يف قطاع اإلتصال عن بعد يف حدوث ثورة يف بث وتوزيع  
املعلومات باستعمال أحدث طرق اإلتصال السلكي والالسلكي، كما أن هذا التقدم قد جعل من 

                                                 
. ص.ص. 2.،ع1992. مجلة المعلومات. التكنولوجيا الحديثة وتأثيراتها على المكتبات والمعلومات.  بومعرافي، بهجة1
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رعة عالية، إال أا بإضافة بعض املمكن نقل املعلومات عرب مسافات بعيدة وبثها بكمية وبس
 رقما ثنائيا يف 6960املعدات اخلاصة ميكن أن تستخدم لنقل البيانات الرقمية بسرعة تصل إىل 

وميثل مفهوم تكنولوجيا اإلتصاالت يف أبسط صوره تبادل وتوصيل املعلومات من مكان . 1الثانية
ئل يف أشكال عديدة نذكر تلك إىل آخر باستخدام أحدث وسائل اإلتصال، وتأيت هذه  الوسا

 بقاملة بكلياا الثالث، وذلك حسب مايبينه اجلدول 1945 ماي 8املتوفرة منها يف مكتبة جامعة 
 :التايل

  جتهيزات تكنولوجيا اإلتصال املتوفرة على مستوى املكتبة اجلامعية:)25(اجلدول رقم 
 نوع التكنولوجيا التكرار

 هاتف 18
 فاكس 1
 فيديو 1
 لفزيونت 1
 كاميرا 3
 ناسخة 3
 طابعة 11
 سكانير 2
 ماسح ضوئي 2

 المجموع 42

 
يتضح لنا من خالل اجلدول ذلك النقص الفادح والعجز املسجل يف وسائل تكنولوجيا 

 جهاز، وذلك راجع للتوزيع غري العقالين 42بث وتوصيل املعلومات والذي قدر يف جمموعه 
 سوء التسيري والتحكم يف جمريات األمور على مستوى إدارة للميزانية املخصصة، ضف إىل ذلك

وهو مايؤكده األستاذ الباحث عينة الدراسة امليدانية، بنسبة اإلمجاع قدرت ب . املكتبة اجلامعية
 :، وهو مايبينه الشكل التايل%2 60

 
 
 
 
 

                                                 
 105. ص.  المرجع نفسه1
 23الجدول رقم  . 3 أنظر الملحق رقم 2
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الشكل رقم (24): تقييم تجهيزات المكتبة الجامعية
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 تأثير تكنولوجيا المعلومات على المكتبة الجامعية. 3.4.3 

لصناعية وماصاحبها من استخدام اآللة وانعكاساا على أوجه احلياة إذا كانت الثورة ا
تلك  الواضحة على املختلفة يف النصف األول من القرن العشرين، أعطت صورا وتركت صبغتها

الفترة الزمنية، إال أن ثورة املعلومات ومارافقها من تطور وتغري واضح يف تكنولوجيا املعلومات، 
. بغتها وصفتها خالل العقود القليلة املاضية وكذا العقود القادمةقد فرضت هي األخرى ص

واملكتبة اجلامعية مل تسثن من هذا التغيري والتأثري، فقد محلت هلا هذه التكنولوجيا احللول للعديد 
من املشاكل اليت تعاين منها، كما دفعتها وتدفعها إىل الدخول التدرجيي حنو البديل اجلديد الذي له 

 :ة نذكر منهافوائد مج
التعامل مع التكنولوجيا احلديثة سيؤمن ومن جهة عريضة اإلستفادة من املعلومات يف موضوع  -

متخصص أو أكثر، وهذا يتحقق بشكل أساسي عن طريق البحث اآليل املباشر وغري املباشر 
 .من خالل مساءلة بنوك وشبكات املعلومات

اإلشتراك بالدوريات بشكلها الورقي، وشراء    اإلقتصاد يف النفقات والتكاليف من نفقات -
الكتب بكميات التتماشى مع احتياجات املستفيدين، وكذا التوفري يف كثري من املبالغ اليت كانت 

 .تصرف يف إجراءات التزويد وطلب املطبوعات وأجور الشحن وكلفة جتليد الوثائق
درات العالية والسرعة والدقة الذي    الرضى الذي حيصل عليه املستفيد نتيجة هلذا التنوع والق-

ينعكس إجيابا على املكتبة اجلامعية وخدماا، كما أصبح باستطاعتها أن توفر للمستفيد سبل 
   .1الوصول إىل مصادر معلومات غري متوفرة أو متاحة على الورق

                                                 
، 1993. المجلة العربية للمعلومات. ناء شبكة مكتبات جامعية عبر القمر الصناعي العربيب.  ابراهيم قندليجي، عامر1
 71. ص. 1.ع
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 المالمح الحديثة للمكتبات الجامعية وعالقتها بالنظام الوطني للمعلومات. 4

ي تلك الشواهد اليت توضح أن عامل اليوم ليس كعامل األمس، وعامل الغد سوف كثرية ه
يكون خمتلفا جذريا عن عامل اليوم وللمعلومات تأثريها الواضح على ذلك، فقد أدى التطور 
التكنولوجي احلاصل يف جمال املعلومات نتيجة اإلهتمام املتزايد ا إىل تضاعف حجم املعلومات 

ت املكتبات ومراكز املعلومات عاجزة بأنظمتها التقليدية على التحكم يف هذا بأشكال رهيبة جعل
التدفق املذهل للمعلومات، وبالرغم من اإلستفادة بعدها من التقنيات احلديثة وما أتاحته 
تكنولوجيا احلواسيب، إال أن اإلحاطة جبميع املعلومات يف شىت التخصصات تلبية للحاجات 

 ذلك العنصر اهلام الذي يقوم ألجله النظام الوطين –مهور املستفيدين املتزايدة واملعقدة جل
 بالعمل الفردي كان دربا من اخليال، فظهرت احلاجة إىل مد جسور التعاون -للمعلومات

وعلى هذا األساس . وتوحيد طرق العمل وتبادل املعلومات يف خمتلف املؤسسات والتخصصات
املعرفية، مهما كان  اإلستغالل األمثل والشامل للثرواتفإن نظرة املتخصصني تؤكد على ضرورة 

رصد  تواجدها وذلك جتسيدا ألهداف النظام الوطين للمعلومات، واليت ميكن القيام ا يف إطار
حمتويات كل الوسائل املتوفرة يف إطار ما يعرف باملالمح احلديثة للمكتبات ومؤسسات 

 : عناملعلومات، األمر الذي يقودنا إىل احلديث 

 الفهارس الموحدة والتشابك. 1.4 

إن أمهية التعاون بني املكتبات ومراكز املعلومات واضحة وال حتتاج إىل دليل وبرهان، ملا 
يوفره من تيسري إنتقال املعلومات وذلك يف إطار ختطيط سليم وإقتسام جلميع املوارد املتاحة، ومنه 

ين للمعلومات أمر حتمي، نظرا لصعوبة تغطية فإن قيام التعاون املفروض يف إطار النظام الوط
جماالت املعرفة املختلفة يف مكان واحد، باإلضافة إىل الفيض اهلائل من مصادر املعلومات املطبوعة 
منها وغري املطبوعة مع إزدياد التخصصات العلمية، يف الوقت الذي يزداد فيه عدد املستفيدين 

 . 1وترتفع كلفة أوعية املعلومات املختلفة
إن جماالت التعاون كثرية، لكننا سنشري هنا إىل أداة مهمة ينبغي إجنازها لتحقيق التشابك 
املطلوب، وهي يف الوقت ذاته أساس لعمل املكتبات على إختالف أنواعها وتتمثل هذه األداة يف 

يات الفهارس املوحدة اليت تعترب قائمة حصر وجرد تشترك ا عدد من املكتبات، حتتوي على مقتن
تعمل هذه األداة على املساعدة يف حتديد أماكن . هذه املؤسسات مرتبة يف جماالت خمتلفة

                                                 
 09:45:  على الساعة24/05/2006:  معلومات مستقاة من مقابلة مع أفراد عينة المقابلة يوم1



 217 

املطبوعات، وذلك بقصد الوصول إليها وتيسري عملية اإلعارة بني املكتبات، ومنه إتاحة إنتاج 
 1945 ماي 8بيبليوغرايف على أعلى مستوى عند طلبه،  وهو ماعرب عنه األستاذ الباحث جبامعة 

 : كما يوضحه الشكل التايل1 %20بقاملة بنسبة قدرت ب 
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 متكن من التنسيق بني املكتبات يف إنشاء -الفهارس–فهو يؤمن بأن هذه األخرية 
 املطبوعات بأنواعها املختلفة وذلك بإتباع التقنيات املوحدة، مايساعد على إنشاء شبكات

وسنتكلم يف . على مبتغاه من املعلوماتاملعلومات ورفع مستوى اخلدمات املقدمة ومنه احلصول 
 . العناصر التالية عن خمتلف أوجه التعاون واملشابكة بني هذه املكتبات

 الفهرس الوطين املشترك. 1.1.4  

إن التفتح على عصر اإلبتكارات واإلختراعات ال ميكن أن يكون شامال، مامل تطبق  
البيانات الواردة إىل خمتلف اهليئات املتخصصة، منهجية عقالنية يف ميادين إقتناء ومعاجلة وختزين 

وبناء فهرس موحد ومشترك يتيح فرصا متعددة من أجل احلصول على تكتالت علمية، تعمل على 
 . تنمية التبادل والتعاون بني خمتلف مؤسسات ومراكز املعلومات

مات جليلة، ويعترب الفهرس الوطين املشترك اجلزائري وعاءا معلوماتيا يعمل على تقدمي خد
حيث يسمح بإتاحة حمتويات اإلنتاج الفكري العلمي الوطين، وتثمينه بإنشاء قواعد البيانات 

وقد مت إرساء قواعد هذا الفهرس املوحد الذي يتكون . اخلاصة بذلك بنصوص كاملة بعد رقمنتها
ا النظام الوطين من جمموعة من قواعد البيانات البيبليوغرافية الوطنية، األعمدة اليت سريتكز عليه

 : للمعلومات، ويتكون الفهرس الوطين املشترك من
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وهو قاعدة بيانات وطنية تصف، وحتصي، وحتدد : CAPالفهرس الوطين للدوريات  •
مكان خمتلف عناوين الدوريات املتوفرة يف املؤسسات التوثيقية املتواجدة على املستوى الوطين، 

 حتديد موقع تواجدها 16950 دورية مع أكثر من  عنوان14695حتتوي قاعدة املعلومات على "
 .1"على مستوى املؤسسات املشاركة

هو قاعدة بيانات وطنية متعددة امليادين ومتعددة : FNTالرصيد الوطين لألطروحات  •
، يقوم ذه املهمة )ما بعد التدرج(اللغات، حتصي كل الرسائل اجلامعية اخلاصة بالدراسات العليا 

 باعتباره املركز املؤهل إلستقبال األطروحات Ceristعالم العلمي والتقين مركز البحث يف اإل
املناقشة على مستوى اجلامعات، املعاهد واملدارس العليا اجلزائرية، وذلك تبعا للتعليمة الوزارية 

"  مما مسح بتكوين رصيد أكثر من 2"2000 أوت 21 واملؤرخة يف 2000 و 708اليت حتمل رقم 
 . 3" الدراسات العليا موضوعة للتصفح على اخلط املباشر أطروحة يف5000
عبارة عن قاعدة بيانات بيبليوغرافية حتليلية متعددة : ASAاملستخلصات العلمية اجلزائرية  •

لعلمية  االتخصصات والفروع العلمية واللغات، تعمل على إحصاء الدوريات واملطبوعات
وقد وصل عدد "كان نرع الوعاء املستعمل، اجلزائرية على املستوى الوطين والدويل مهما 

 .4"بطاقة بيبليوغرافية 2080البطاقات البيبليوغرافية احملصاة حلد اآلن إىل 
يعمل املشروع على إحصاء كل مشاريع البحث : BDRCقواعد بيانات األحباث اجلارية  •

  موضوع يف إطار البحث على مستوى7102حيصي "اجلارية على املستوى الوطين، وهو 
على  2000 يعمل املشروع الذي انطلق عام. 5"اجلامعات ومراكز البحوث على التراب الوطين

تسهيل اإلتصال والتعاون بني الباحثني وبني خمتلف املؤسسات اجلامعية واألكادميية، إضافة إىل 
 . توفري وسيلة علمية تعمل على تقييم البحوث اجلارية وجتنب التكرار

طوير هذه القاعدة يف إطار جتسيد معامل النظام الوطين مت ت:  ALGERIANAقاعدة  •
للمعلومات الذي يشكل إنشاء اخلزانات البيبليوغرافية الوطنية أحد أهم حماوره، وبالتايل فقد 

 . أوليت له عناية قصوى نظرا للفوائد العديدة اليت يعود ا على خمتلف املستويات
 الضبط البيبليوغرايف الوطين، الذي كان واليزال وقد مت التفكري يف قاعدة أجلرييانا لترقية 

يعاين من مشاكل عديدة تولدت عن إنعدام اإلطار املنهجي، والغياب شبه التام للوسائل 

                                                 
الشبكة األكاديمية للبحث : ر بين متطلبات العصر ومعطيات الواقعالمكتبات اإلفتراضية في الجزائ.  مسروة، محمود1

ARN133.ص. 2.، ع2.، مج2005.مجلة المكتبات والمعلومات.  كنموذج 
2  BERROUK, Said. L’Apport du Réseau ARN dans la Mise en Place d’une Bibliothèque Virtuelle 
Universitaire. Journée d’Etudes sur la NTIC et la Bibliothèque de l’Avenir, Guelma. 8-9/05/2001.

 133. ص.  المرجع السابق3
4 OP.CIT  
5 IBID 
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ويتمثل اهلدف األول للقاعدة يف ضبط ومالحقة اإلنتاج الفكري . التكنولوجية احلديثة يف التسيري
لبيبليوغرافية الوطنية اجلزائرية يف عملية الضبط الصادر حول اجلزائر يف اخلارج، وكذا تدعيم ا

 مرجع حول املنشورات الصادرة باخلارج حول 10.000تضم القاعدة حوايل . البيبليوغرايف الوطين
  . 1اجلزائر

 ARNالشبكة األكاديمية للبحث . 2.1.4

يتمثل هذا املشروع يف وضع شبكة خاصة باملؤسسات األكادميية البحثية على املستوى 
 الوطين، دف وضع هيكل لتثمني وتطوير خدمات الوصول وتبادل املعلومات بني اجلامعات

ومراكز البحث، إضافة إىل املؤسسات ذات الطابع العلمي والتقين من أجل استكمال مشروع 
 .النظام الوطين للمعلومات العلمية والتقنية، مع امكانية ربطه مستقبال بالشبكات اإلقليمية والدولية

 يف توفري أرضية تكنولوجية )ARN(كمن اهلدف الرئيسي للشبكة األكادميية للبحث  ي
تشمل هذه األرضية .... جلميع العاملني يف ميدان البحث العلمي من باحثني، أساتذة، طلبة

جمموعة من الوسائل تعمل على تسهيل عملية االتصال، اإلعالم العلمي و التقين، وهذا بفضل 
ت يف إطار مشاريع حبث وتطوير، يشرف عليها مركز البحث يف اإلعالم خدمات ومنتجات أجنز

 . العلمي و التقين
ولتحقيق أهداف الشبكة، البد من وضع بعض األسس اليت تكون مبثابة اهليكل الذي  

 :2تستند عليه مثل هذه املشاريع، ميكن أن جنملها يف عنصرين أساسني
سا يف شبكات اإلتصال، من أجل تسهيل تبادل واملتمثلة أسا: اهلياكل القاعدية التقنية

 .املعلومات بني املستفيدين يف خمتلف القطاعات
واملتمثلة يف اخلزانات الوطنية للمعلومات، املشكلة أساسا : الشبكات القاعدية املعلوماتية

ي من الفهرس الوطين املشترك وقواعد البيانات الوطنية، مما يسمح بإتاحة حمتويات اإلنتاج الفكر
 .العلمي الوطين

كما تعمل الشبكة على حتقيق التعاون والتكامل بني خمتلف مؤسسات املعلومات، وذلك يف إطار 
 من عينة الدراسة امليدانية تؤكد على 3% 7بناء النظام الوطين للمعلومات، وهو ماجعل نسبة 
 :ذلك، حيث تعمل الشبكة على إتاحة اخلدمات التالية

                                                 
التحميل من قواعد : حدود المسؤولية اإلعالمية والقانونية للمنتج والمستهلك في مجتمع المعلومات.  بن لعالم، رياض1

 140. ص.   المرجع نفسه.يةتكنولوجيا المعلومات والتشريعات القانون. البيانات كمثال
 132.ص.  المرجع نفسه.  مسروة، محمود2
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كن الشبكة من نشر التعليم بني خمتلف املراكز اجلامعية، كما تعمل على حيث مت: التعليم عن بعد
 .تعويض النقص يف األساتذة وذلك يف املناطق األكثر احتياجا

دف املكتبة إىل دمج اهلياكل التوثيقية لغرض تقاسم املوارد التوثيقية، تشجيع : املكتبة االفتراضية
ويظهر ذلك من خالل النتائج املتوصل إىل .  الوثائقالتعاون فيما بني املكتبات وعقلنة اقتناء

 : إنشائها، واملتمثلة يف
 فهارس وطنية مشتركة للدوريات، الكتب واألطروحات، واملتمثلة يف جرد املنشورات من -

دوريات، الكتب واألطروحات املتواجدة على مستوى املكتبات احلامعية واملؤسسات، مع حتديد 
 .مكان تواجد كل واحدة

 . الرصيد الوطين لألطروحات، وهو رصيد رقمي لألطروحات-
 . الببليوغرافيا الوطنية، وهي قاعدة خاصة باإلنتاج الفكري اجلزائري-
 . أجلريانا، وهي قاعدة خاصة مبا ينشر عن اجلزائر باخلارج-
 . الرصيد الرقمي والتقين، وهو قاعدة بيانات جلرد هذا الرصيد-

إىل متكني اجلزائر من التقدم يف ) ARN(كادميية للبحث كما يهدف مشروع الشبكة األ
حتقيق مشروع اجلامعة االفتراضية، املشروع الذي سوف يسمح للجزائر باملسامهة الفعالة يف 

 بلد من حوض 15،  أين تعد اجلزائر عضوا إىل جانب AVICIENNEمشروع اجلامعة االفتراضية 
 .1البحر األبيض املتوسط

 وطني للمكتباتالمرصد ال. 3.1.4 

يكمن اهلدف الرئيسي للمكتبة اجلامعية يف تلبية حاجيات املستفيدين، وذلك مبنحها 
غري أننا نالحظ ذلك العجز املسجل  .خدمات تتماشى والربامج التعليمية للجامعات التابعة هلا

 أحسن على مستوى مكتباتنا اجلامعية اليت مل تتمكن من تلبية حاجيات مستعمليها الذين يطلبون
اخلدمات، من خالل توفري أرصدة وثائقية ثرية ومعلومات علمية تقنية حديثة، وميكننا إرجاع هذه 

 :الوضعية إىل
 التزايد املستمر لرواد املكتبة، فمثال بالنسبة للمكتبات اجلامعية ال يكف عدد الطلبة وخاصة -

 .عدد األساتذةحاملي شهادة البكالوريا عن التزايد املستمر سنة بعد سنة و كذا 
 . اإلنفجار احلاصل يف ميدان املعلومات و أوعيتها-
 . ظهور التكنولوجيا احلديثة للمعلومات-

                                                 
 المرجع نفسه.  خالدي، عبد القادر، كويسي، سليمة1



 221 

                                            . غياب خمططات توجيهية لتسيري وتنظيم املكتبات-
% 13وتؤكد نسبة 

م الوعي ذلك  أن على مكتباتنا أن تدرك متام اإلدراك، وأن تعي متا 1
النقص الواضح سواء يف املوارد املادية أو البشرية، وأن تعمل على التحكم يف تسيري وإستعمال 

زيادة على ذلك عليها استغالل التكنولوجيا احلديثة . املعلومات املتواجدة على خمتلف األوعية
 الوطين للمعلومات، فهي مبواجهة مشكل العصر الذي الميكن جتاوزه إال بإنشاء املرصد

حيث يقوم هذا املرصد جبمع املعلومات اخلاصة . للمكتبات، احلل األمثل لتجاوز هذه العقبة
باملكتبات على املستوى الوطين بصفة دائمة، عن طريق دراسات إستقصائية دورية، مث يقوم 
ليل مبعاجلة املعلومات اليت مت مجعها بإستعمال برنامج منجز هلذا الغرض، ويف األخري يقوم بتح

ومنه سيعمل هذا . املعلومات املعاجلة الستخالص الوضع احلايل للمكتبات وإستراتيجيتها املستقبلية
املرصد على وضع بعض األدوات الالزمة اليت تساعد على إعداد منوذج سياسة وطنية للمكتبات 

رية، ويكمن اهلدف من وراء إجناز هذا املشروع يف تطوير مرصد للمكتبات اجلزائ. اجلزائرية
 :2والذي يعترب أداة دائمة متكن من احلصول على

 . نظام وطين للمعلومات-
 . أداة الختاذ القرارات اخلاصة باملكتبات ومراكز التوثيق على املستوى الوطين-
 . أداة تساعد على صياغة سياسة وطنية للمكتبات-

 . مشروع لتطوير املكتبات ومراكز التوثيق على املستوى الوطين-        
 خمطط توجيه للحصول بصفة مستمرة على احصائيات حول الوضعية احلالية للمكتبات -        

 .ومراكز التوثيق

 التكتالت المكتبية. 2.4 

لقد بات التعاون واإلستثمار املتبادل للموارد واإلمكانات مطلبا ملحا يف عامل اليوم، ليس  
ت وخاصة يف جمالنا حنن املكتبيني، الذي يكتسي يف اال اإلقتصادي فحسب، بل يف خمتلف ااال

فيه أمهية كبرية نظرا ملا تعانيه مكتباتنا من قصور واضح يف ميزانياا عجزت معه عن مواكبة النمو 
السريع واملطرد يف جمال املعلومات، فلم يعد أمامها من حل سوى التفكري اجلدي يف الدخول فيما 
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ل على حتديد األهداف وتوزيع املهام والوظائف واألنشطة، ميكن أن نسميه تكتالت مكتبية تعم
 .مبا حيقق اإلستثمار األمثل للموارد واإلقتصاد يف النفقات والفعالية يف تقدمي اخلدمات

 ماهية التكتالت المكتبية. 1.2.4 

سنة  100  حوايل أشكال التعاون يف الواليات املتحدة األمريكية منذبدأت أوىللقد 
 ة،امت مكتبة الكونغرس بتوزيع مهام الفهرسة على جمموعة من املكتبات العامعندما ق ،مضت

 عندما دخلت  من القرن املاضيولكنها ظهرت بصورة أكثر وضوحاً يف الستينات والسبعينات
الرئيسي هلذه  كان اهلدفقد  و. حتمل أعباء تكاليف التشغيل اآليل هلالصعوبةأعماهلا،  التقنية

 .فترة هو التشغيل اآليل للمكتبات هذه الالتكتالت يف
،  من القرن املاضي التسعينات، فترجع بدايات ظهورها إىلالتكتالت بصورا احلالية أما

مستويات وخدمات وأحجام التكتالت، فبعضها يقدم خدمات صيانة أجهزة  وتتفاوت اآلن
ا تتفاوت يف احلجم علومات، كماملؤسسات وم  املكتباتملستفيدين والعاملني يفا تدريب ،الشبكة
ى املستوى  بينما يصل البعض إىل تغطية مناطق كاملة سواء عل،بعضها عدد من اجلامعات ليشمل

 .الدويل أو القاري
 مرتبطة جغرافيا يضم مكتبتني أو أكثرالذي تجمع  بأا ذلك ال التكتالت املكتبيةوتعرف

ى تنسيق وتنظيم وتوحيد وتفعيل عل ت اتفق،دويلالقليمي أو اإللي أو احمل سواء على املستوى
، عادة يف املشاركة يف املصادر ذي يتجلى الالتكامل والتنسيق والتعاون من أجل حتقيق اجهوده

، 1 جمال تقدمي خدمات املعلومات للمستفيدين، وكذا العمليات الفنية التعاون يفإضافة إىل
 .اقتصادي  الدافع الرئيسي لقيام هذه التكتالت هو دافعويبقى

من هذا التعريف نالحظ ذلك التشابه الكائن بني تكتالت املكتبات والشبكات التعاونية،  
تقدمي ب  وذلك التعاونمن يف حتقيقالشبكات التعاونية يكغري أن اهلدف الرئيسي من وراء تنفيذ 

،  واملستفيدينكتبينيتدريب امل، تصنيف، فهرسةالفنية من لعمليات املعلومات يف القيام باخدمات 
 اهلدف  يكمنيف املصادر، بينما كن أن تعمل بعض هذه الشبكات يف جمال املشاركةكما مي

 ، إضافة إىل إمكانية قيامهااملشاركة يف املصادر املكتبية يف  التكتالت وراء تنفيذالرئيسي من
 .يف جمال خدمات املعلوماترايف أو غبتنفيذ برامج تعاونية يف اال الببليو

 تالت المكتبية في تحقيق التعاون دور التك. 2.2.4 

                                                 
 :على العنوان التالي. 17/04/2006: زيارة الموقع يوم. ]على الخط المباشر[ .التكتالت المكتبية. المسند، ابراهيم 1
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يعترب التكتل املكتيب ذلك التعاون احلاصل بني مكتبتني أو أكثر من أجل استثمار الطاقات  
وجتدر اإلشارة هنا إىل . املتوفرة وتبادل اخلربات فيما بينها من أجل حتقيق خدمة أفضل للمستفيد

الفوائد اليت سوف حيصل عليها كل   أن ينظر إىل، ينبغيمن يشارك يف مثل هذه التكتالتأن 
 فشل بعض احملاوالت التعاونية  الرئيسية يفسباباألمن فن تباينت فيما بينهم، إأعضاء اموعة و

خلاصة ا، وبالتايل تنعكس هذه النظرة ىمنه كل عضو على حد هو النظر املباشر ملا سوف يستفيد
 .تالتكتالقد يتسبب يف عدم جناح هذه  على اإلتفاق واألداء مما

وتعمل التكتالت املكتبية على حتقيق التعاون بني املكتبات املشاركة يف التكتل، وذلك من 
 :1خالل

 .حلصول على عروض جيدة من مصادر املعلومات مقابل تكاليف أقل  ا-
 .وإدارا احلصول على مصادر املعلومات بدون مشاكل متابعتها -
 .واستثمارها بشكل أفضل درة على حتديد امليزانيةاالستقرار الطويل األجل من خالل الق -
 موارد إىلالدخول  ، حيث يوفر التكتل للمستفيدخدمة املستفيدين من داخل املكتبة وخارجها -

من  2% 7 يت، وهو ماعربت عنه نسبة اإلنترن شبكة عربتهالتكتل من داخل املكتبة ومن بي
 من اوي فرص احلصول على خدمات املعلوماتاألساتذة الباحثني، ملا يوفره هذا األخري من تس

البحث يف عدد كبري من خمتلف املكتبات األعضاء يف التكتل، فضال عن حصوهلم على خدمة 
 مما يوفر يف عملية ، موحدة  من خالل حمرك حبث واحد وواجهة استخداميه،قواعد املعلومات
 .تدريب املستفيدي

  مثل قواعد،اصة حيتاجها مواطين املكتبات يف التكتلبيانات حملية تعاجل قضايا خ إنشاء قواعد -
 .اخل...  وأنظمتها املنطقةمعلومات تتعلق بتاريخ 

 :3خالل بعض التكتالت الكربى من كما تستفيد بعض املكتبات من
املشتركة يف التكتل، وتوسيع جمال خدماا باستخدام  املكتبات ستغالل مصادر معلومات إ-

 .خربام التقنية واملشاركة يف
هذه التكتالت غري أن  ، أن الناشرين يبيعون منتجام بأسعار أقل ألعضاء التكتالت رغم-

اإلزعاج الذي يسببه التنافس والتعامل مع  جتعلهم يسيطرون على سوق عريضة، كما أا تقلل من
 .كل مكتبة على حدة
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عملية اإلدارية والفنية يف األعضاء يف تقدمي نصائح وجتارب يف جمال تطوير ال يساعد التكتل -
 .العضو املكتبة

 .والتسليم  زيادة سرعة تبادل واملشاركة يف املصادر من حيث االستالمعلىاملساعدة  -
التطورات يف جمال   بآخرتزويدهمو تطوير مهارات موظفي املكتبات املشتركة يف التكتل -

 .، ومنه زيادة يف فعالية العملعملهم

 MEDA TEMPUS  تجربة.3.2.4 

ملواجهة التحديات اليت تواجهها املكتبات  MEDA TEMPUS لقد جاءت أفكار  
اجلامعية اجلزائرية، حيث ظهر العجز الواضح على كل املستويات يف السيطرة على الكم اهلائل من 
اإلنتاج الفكري ومسايرة التطور العلمي وحاجات املستفيدين املتزايدة باستمرار، فضال عن تطور 

ت احلديثة للمعلومات، هذا ما جعل املكتبات اجلامعية تتبىن أساليب جديدة يف التسيري التقنيا
والعمل من حيث تنمية روح العمل اجلماعي واإلحاطة بشكل أفضل حباجات املستفيدين، 
واالستعانة باهليئات األخرى أمام استحالة حتقيق االكتفاء الذايت مهما بلغت قدرات اهليئة 

 .الواحدة
ألسباب وأخرى، كان على املكتبات اجلامعية اجلزائرية أن حتدث تكتل فيما بينها، وقد هلذه ا

  بني بعض املكتبات اجلامعية اجلزائرية كتجربة Meda Tempusتوجت األفكار بإحداث تكتل 
، 2007 لتمتد إىل غاية 2005 وشرع يف تنفيد مرحلته األوىل يف سنة ،2003أوىل مت إقرارها يف سنة 

 مكتبات جامعية ومركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين، تعمل بالتنسيق )09 (ن تسعمكون م
 :1والتعاون على تنفيذ خمططات املشروع ولكل هيئة مسؤوليات حمددة، تتمثل هذه اهليئات يف

  اهليئة املشرفة واملنسقة للمشروع-بومرداس–جامعة حممد بوغرة  -
 -اجلزائر–جامعة بن يوسف بن خدة  -
 - باب الزوار- هواري بومدين للعلوم و التكنولوجياجامعة -
  - البليدة–جامعة سعد دحلب  -
 -بتيزي وزو-جامعة مولود معمري  -
  -جباية–جامعة عبد الرمحان مرية  -
  -جيجل–جامعة عبد احلق بن محودة  -

                                                 
1 présentation du consortium. [on ligne]. Page visitée le : 5/12/2005 sur l’adresse suivante : 
http ://www.ribu-dz.org  



 225 

  -اجلزائر–املدرسة الوطنية لإلدارة  -
 -احلراش– املدرسة الوطنية املتعددة التقنيات  -

 :1خيص األهداف األساسية للتكتل يفوميكن تل
اإلشتراك يف مصادر املعلومات، وذلك بإنشاء الفهرس املوحد الذي يضم مجيع أرصدة  -

 .املكتبات املنضمة للتكتل
، من أجل تطوير الوصول NTICإدخال التكنولوجيات احلديثة للمعلومات واإلتصاالت -

ع وجتهيز املعلومات وتقدمي إىل مصادر املعلومات على اخلط، وكذا لتسهيل وظائف مج
 .أفضل خدمات املعلومات

املسامهة يف وضع سياسة لبث املعلومات العلمية والتقنية، وذلك باإلستفادة من وضع  -
 بالتنسيق واملشاركة من قبل خمتلف األطراف RIBU  الشبكة اجلهوية للمكتبات اجلامعية

 الشبكة يتم وضع فهرس موحد وبتدعيم ومراقبة من اإلحتاد األورويب ، فمن خالل إقامة
 مث فهرس وطين يتم من خالله ضبط إستراتيجية الوصول إىل ،للمكتبات اجلامعية

املعلومات حسب احلاجة، والتكفل باإلنتاج العلمي الوطين وإتاحة اإلفادة منه عن طريق 
 .تقدمي خدمات اإلعارة ما بني املكتبات، وخدمات أخرى ذات جودة عالية

ر للعاملني يف جمال املعلومات العلمية والتقنية، وذلك باإلستفادة من برنامج التكوين املستم -
تكويين طموح يتضمن التدريب على جماالت جديدة يف التسيري والعمل داخل املكتبة يف 
إطار التكتل مل يسبق أن كون املوظفني فيها، ويؤمن هذه الربامج التكوينية األعضاء 

 . اهليئات املشاركة يف املشروعاألوروبيني للعاملني يف خمتلف
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 les membres de consortium. Rapport d’avancement et état financiers de projet européen commun 
tempus.   
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وكخالصة للفصل، نصل إىل نتيجة مفادها أن املكتبة اجلامعية اجلزائرية بإمكانياا احلالية غري 
 :قادرة على أن تكون طرفا فعاال يف عملية بناء النظام الوطين للمعلومات، وذلك لألسباب التالية

ناجعة، وهو مايعكس الوضعية املتردية والتداخل غياب مقومات اإلدارة العلمية الفعالة وال -
 .احلاصل يف الوظائف

غياب اإلطار القانوين العلمي الفعال الذي حيدد دور وواجب املكتبة اجلامعية يف اتمع،  -
وكذا تأثريها يف حركة التنمية الشاملة، شكل أحد أهم األسباب ضعف التسيري وغياب 

 .األخريةاهليكلة السليمة ملختلف مصاحل هذه 
 .غياب مسؤولية الدولة اجتاه مؤسسات ووحدات املعلومات -
غموض النصوص التشريعية اخلاصة باملوارد البشرية باملكتبة اجلامعية، األمر الذي يؤثر  -

 . وبشكل مباشر على مردود املكتيب
انعدام الدورات التدريبية مبكتباتنا اجلامعية، واليت تكفل التجديد املستمر للمعارف من  -

أجل رفع مستوى العنصر البشري وحتسني قدراته، ومساعدته على حتقيق األهداف 
 .املنشودة

ضعف امليزانية املخصصة ملكتباتنا اجلامعية، فضال عن أا المتتلك ميزانية مستقلة  -
فميزانيتها من ميزانية الدولة ملمارسة هذه األخرية الوصاية على مثل هذه املؤسسات 

 . ومرافق املعلومات
عف الرصيد املكتيب سواء الورقي منه وغري الورقي، بالنظر إىل األعداد املترايدة ض -

 .للمستفيدين
غياب سياسة إلقتناء اموعات املكتبية، وهو مايفسر عجز املكتبة اجلامعية عن تلبية  -

احتياجات املستفيدين من املعلومات بالشكل الالزم، يف ظل انعدام التعاون والتنسيق يف 
 .اال

ضعف اخلدمات املقدمة مبكتباتنا اجلامعية سواء ماتعلق منها باخلدمات البيبليوغرافية، أو  -
خدمات املعلومات، أو خدمات خاصة كالترمجة، كنتيجة حتمية للوضعية املتردية اليت 

 .تعيشها هذه األخرية
واحدة، التستند معظم أنشطة املعلومات اليت تقوم ا مكتباتنا اجلامعية إىل أسس علمية  -

 .سواء ماتعلق منها ببناء اموعات، أو اخلدمات
يعترب الفهرس الوطين املشترك اجلزائري الوعاء املعلومايت الذي يسمح بإتاحة حمتويات  -

اإلنتاج الفكري العلمي الوطين، عن طريق جمموعة من قواعد البيانات البيبليوغرافية 
 .طين للمعلوماتالوطنية، األعمدة اليت سريتكز عليها النظام الو
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نقص تكنولوجيا املعلومات مبكتباتنا اجلامعية من بث وتوصيل وخزن واسترجاع، واليت  -
التليب احتياجات املستفيد الذي تزداد أعداده يوما بعد يوم فضال عن تعقد وتنوع 

 .احتياجاته
إن القضية األوىل يف وضع النظام الوطين للمعلومات هي حتديد احتياجات املستفيد  -

تعرف عليها، واليت ينبغي على املكتبة اجلامعية تلبيتها، خاصة وهي تواجه صعوبات يف وال
احلصول على املعلومات بسبب تضخم اإلنتاج الفكري، وتنوعه، وتعقده، وتشتت لغاته، 
األمر الذي نفتقده على مستوى مكتباتنا اجلامعية فضال عن عدم وجود برامج تعليمية 

 .ملكتبة واإلستفادة منهاتبني هلم كيفية استخدام ا
غياب التسيق والتعاون بني مكتباتنا اجلامعية حىت على مستوى اجلامعة، فكل يسبح يف  -

 .فلك خاص به
مبثابة اهليكل الذي يعمل على تطوير خدمات  ARNيعترب انشاء الشبكة الوطنية للبحث  -

التعاون الوصول وتبادل املعلومات بني مؤسسات املعلومات، كما يعمل على حتقيق 
 .والتكامل من أجل استكمال مشروع النظام الوطين للمعلومات

اإلسراع يف إنشاء املرصد الوطين للمكتبات اجلزائرية، الذي يعمل على إعداد منزذج  -
 .سياسة وطنية للمكتبات، من أجل تفعيل دورها يف عماية بناء النظام الوطين للمعلومات

التعاون احلديث بني مكتباتنا اجلامعية يف من أهم أشكال  MEDA TEMPUSيعترب تكتل  -
 .انتظار تعميم املشروع على املستوى الوطين

اإلفتقار إىل نظام وطين موحد يلم شعث مؤسسات ووحدات املعلومات يف الدولة، إذ أن  -
 .معظم األنظمة الكائنة هي أنظمة قطاعية
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  صناعة المعلومات. 1
تنتقل عديد من الدول املتقدمة والنامية إىل جمتمعات املعلومات، أين تعمل على تطوير 
صناعات املعلومات ا حىت ميكنها من اإلستفادة من سوق املعلومات املتنامي، وذلك بتشجيع 
اإلستثمار يف قطاع املعلومات وكذا إنشاء نظم املعلومات اليت تعمل على الرفع من مستوى التعليم 

  . واإلقتصاد
وتعد صناعة املعلومات مصطلح واسع وكبري، يضم يف طياته مفاهيم إقتصادية حديثة 
شكلت ثورة عارمة يف القطاع اإلقتصادي نذكر منها إقتصاد املعلومات أوإقتصاد املعرفة، وصناعة 

ا فقد أصبحت صناعة املعلومات مورد. وغريها... الربجميات، ومدن اإلنترنت، والقرى الذكية
إقتصاديا مهما لكثري من الدول، من أهم نتائجه زيادة الدخل القومي للدولة مع توفري فرص عمل 
ووظائف جديدة، فضال عن حتسني املستوى املعيشي للفرد وقيام صناعة مزدهرة تؤسس إلقتصاد 

  عامOCDEوتشري منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي . قوي يعتمد على املعلومات وتكنولوجيتها
 بليون دوالر لتكنولوجيا املعلومات من إنتاج وخدمات تشكل 305 أن العامل خيصص حوايل 1998

 ولكم أن تتخيلو %80 فيها الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، أملانيا، بريطانيا، إيطاليا ما قيمته
 .1ضخامة هذه الصناعة

ذلك بتوظيف اإلمكانيات وقد أخذت كثري من الدول على عاتقها تطوير إقتصادياا، و
املادية والتقنية والبشرية مع تبين اخلطط اإلستراتيجية جلعل هذه الصناعات موردا إقتصاديا يساهم 

فقد بلغت نسبة منو صناعة املعلومات يف "يف زيادة الدخل القومي هلا، وقد حتقق هلا ما أرادت 
أن تنمو بصادراا يف جمال ، حتذوها يف ذلك كثري من الدول واليت إستطاعت 2"%20الصني 

صناعة الربجميات وتقنيات املعلومات بصفة عامة خالل فترات قياسية منها كوريا وتايوان، 
 . اليت حققت نتائج مذهلة يف امليدان وأصبحت من الدول الرائدة تقنيا يف العامل... سنغافورة

امل العريب، حيث يقتصر يف حني جتد أن الوضع مغاير متاما باجلزائر شأا يف ذلك شأن الع
األمر على عمليات جتميع فردية بعد إسترياد مكونات احلاسبات بصورة متفرقة من البلدان 
املصنعة، على الرغم من أن صناعة املعلومات قد إكتسبت أرضية ال بأس ا يف البعض من البلدان 

رة للتكنولوجيا والتجارة العربية كاإلمارات العربية املتحدة، اليت قامت بإنشاء مدينة ديب احل
إال أا بشكل . وغريهم... اإللكترونية واإلعالم، وكذا تونس واألردن ولبنان ومصر والسعودية

 عام ال تزال يف مرحلة البداية، حيث من املالحظ على أغلبها أا ما تزال تفتقر إىل نسق البحث

                                                 
1  BENDER. David. IBID. p.221 

 : على العنوان التالي . 2006 /17/04:  زيارة الموقع  يوم.]على الخط المباشر[ .ناعة المعلوماتص.  بيزان، حنان2
htm.3/2006april/bullehin/eg.gov.idsc.libsector.www   
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علومات واإلستثمارات، إضافة إىل والتطوير إىل جانب إفتقارها للبنية التحتية لإلتصاالت وامل
 . إنعدام التكامل والتضامن والتعاون العريب يف اال

  صناعة المحتوى المعلوماتي.1.1  

تتم هذه الصناعة عن طريق املؤسسات يف القطاعني العام واخلاص، واليت تنتج امللكية   
احملررين واملخرجني، وهؤالء الفكرية عن طريق الكتاب، امللحنني، الفنانني واملصورين مبساعدة 

يبيعون عملهم للناشرين، اإلذاعات، املوزعني وشركات اإلنتاج اليت تأخذ امللكية الفكرية اخلام 
وجتهزها بطرق خمتلفة مث توزعها وتبيعها ملستهلكي املعلومات، باإلضافة إىل عملية اإلبداع املشار 

 إبداع املعلومات وإمنا يهتم جبمع املعلومات إليها فإن هناك جزءا مهما يف هذا القسم اليركز على
 .1مثل جامعي األعمال املرجعية، قواعد البيانات والسالسل اإلحصائية

وتعترب صناعة احملتوى املعلومايت نقطة مشتركة بني الدول املتقدمة والدول النامية، فتفوق   
 أما اإلبداع واخللق فهما صفتان الدول املتقدمة تدعمه اإلمكانيات املادية والتكنولوجيا املتطورة،

متوفرتان بنسب كبرية يف الدول النامية بصفة عامة، والدول العربية يصفة خاصة واجلزائر 
خصوصا، هاته األخرية اليت متتلك طاقات هائلة يف ميدان اإلبداع، إال أن قلة اإلمكانيات والدعم 

ساعد على انتشار ظاهرة هجرة واحلاجز النفسي حالت دون تفجرها يف منشئها، األمر الذي 
األدمغة، اليت بدأت منذ السبعينات وال تزال تزداد حدة إىل أيامنا، فعملت بذلك على تدعيم 

 . اإلنتاج يف الدول املتقدمة لتزيد هوة التباعد اتساعا

  منتجو المعلومات.1.1.1  

بإعادة حتميل خيلقون معلومات جديدة أو يقومون  يقصد مبنتجي املعلومات، هؤالء الذين
املعلومات املوجودة يف شكل مالئم ملستقبل معني، واملشتغلون بااالت العلمية والفنية الذين 

كما أن ملنتج املعلومات نشاط . يقومون بالبحوث والتنمية وغريها من أنشطة اإلبتكار واإلختراع
الوثائق األولية مث فالنشاط التوثيقي يدفعه إىل مجع وانتقاء وتشخيص "مزدوج توثيقي وآيل، 

  2".حتليلها ونشرها، يف حني يكمن نشاطه اآليل يف استعمال احلاسب اآليل يف معاجلة املعلومات

 

                                                 
. مجلة المكتبات والمعلومات. راسة في مفهومه ونشأته وخصائصهد: مجتمع المعلومات.  محمد دياب، مفتاح1

 38.ص. 1.،ع1997
2 BLANQUET . Marie- France. L’Industrie de l’Information : l’Offre et la Demande. Paris : ESF 
Editeur, 1992. p.36 
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  دور المكتبة الجامعية في صناعة المحتوى المعلوماتي.2.1.1

تعترب صناعة احملتوى املعلومايت احللقة األوىل ضمن نشاطات املكتبة اجلامعية، فهي تقوم 
مات جديدة عن طريق طبع الكتب والدوريات، أطروحات الطلبة واألساتذة  خبلق معلو

املتواجدين داخل حميطها اجلامعي أو خارجه، واليت من شأا إفادة الباحث وخدمته أثناء قيامه 
فسلسلة املعلومات داخل املكتبة اجلامعية تؤدي وظيفتها فيما يتعلق بإنتاج . ببحوثه العلمية

وظائف مثل نسخ  املعلومات، كما عليها أن تدرس السوق اليت يتوفر فيها املعلومات، وتضمن 
وتتيح فرصة التشابك مع املكتبات اجلامعية األخرى واإلنضمام يف . 1مستهلكني هلذه املعلومات

شبكة وطنية أو إقليمية أو عاملية، إمكانية احلصول والوصول إىل آالف املصادر السمعية البصرية 
 .ليها إال عن طريقهاالميكن الوصول إ

كما ميكن للمكتبة اجلامعية القيام مبجموعة من النشاطات كالتحضري إلعداد وتنظيم 
ملتقيات، مؤمترات وندوات تتعلق مبواضيع تفيد الباحث سواء من داخل اجلامعة أو من خارجها، 
تها وتفتح بذلك السبيل أمامه للمشاركة واإلطالع على كل ماهو جديد، كما تقوم مبتابع

 .وطباعتها وإخراجها يف شكل منشورات ومطبوعات ميكن اإلطالع عليها مبقابل
وتتجه املكتبات اجلامعية اليوم إىل إنشاء مواقع هلا على شبكة اإلنترنيت، ألجل القيام 

 ماي 8حبمالت إعالمية ودعائية لنشاطاا واألرصدة املوجودة ا، وهذا ماعملت مكتبة جامعة 
 غري أن موقعها على الشبكة هو موقع حمتشم جدا، كما أنه يفتقر إىل التحيني مما بقاملة به، 1945

يعطي صورة غري واضحة على املكتبة من حيث جمموعاا، خدماا، هياكلها ومصاحلها 
 .......اجلديدة

 صناعة معالجة المعلومات. 2.1  

 منتجو األجهزة تصميم تقوم هذه الصناعة على منتجي األجهزة ومنتجي الربجميات، يتوىل  
وصناعة وتسويق احلواسيب، وجتهيزات اإلتصاالت بعيدة  املدى واإللكترونيات، وهم يتمركزون 

أما فئة منتجي الربجميات فهي تقدم لنا نظم التشغيل . يف الواليات املتحدة األمريكية، شرق آسيا
ة النصوص، ألعاب معاجل: كما تقدم لنا حزم التطبيقات مثل، Unix, Dos, Windowsمثل 

 .2احلاسوب

                                                 
دراسات عربية . مؤلف إلى المستفيد النهائيتأثير تكنولوجيا المعلومات على تدفق المعلومات من ال.  محمد دياب، مفتاح1

 141.ص. 2.،ع1999 .في المكتبات ومراكز المعلومات
 106. ص.  المرجع نفسه2
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تعترب هذه الصناعة احلاجز الذي يقف أمام اجلزائر لكي تلتحق بركب التقدم ومنه  
من عينة الدراسة امليدانية، ملا هلا من بالغ 1 %7النهوض بالتكنولوجيا، وهو ماعربت عنه نسبة 
 :تايلوهو مايبينه الشكل ال. األثر على قطاع املعلومات واإلقتصاد الوطين ككل

 

2) :  )عوامل النهوض بقطاع المعلومات 8 ) الشكل رقم
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أخرى 
وضع خطة وطنية لتكنولوجيا المعلومات+ تخطيط عمليات نقل التكنولوجيا 
وضع خطة وطنية لتكنولوجيا المعلومات+ تخطيط عمليات نقل التكنولوجيا+ إحداث صناعة المعلومات  
إحداث صناعة المعلومات+ تخطيط عمليات نقل التكنولوجيا 

2) :  )عوامل النهوض بقطاع المعلومات 8 ) الشكل رقم
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إحداث صناعة المعلومات 
وضع خطة وطنية لتكنولوجيا المعلومات 
 تخطيط عمليات نقل التكنولوجيا
أخرى 
وضع خطة وطنية لتكنولوجيا المعلومات+ تخطيط عمليات نقل التكنولوجيا 
وضع خطة وطنية لتكنولوجيا المعلومات+ تخطيط عمليات نقل التكنولوجيا+ إحداث صناعة المعلومات  
إحداث صناعة المعلومات+ تخطيط عمليات نقل التكنولوجيا 

 
 فعلى الرغم من دخوهلا عامل صناعة احلواسيب وملحقاا إال أا التزال تعاين من ضعف 
شديد يف هيكلتها، إضافة إىل تبعيتها الدائمة لكربيات الشركات العاملية يف جمال تصنيع األجهزة 

ركيبها من جهة، والربجميات من جهة أخرى، حيث مازالت تقتصر على جتميع القطع واألجزاء وت
حمليا دون املسامهة الفعلية والفعالة يف عملييت التصميم والتصنيع، بل اإلعتماد كلية على نقل 
واسترياد املكونات واألجزاء األساسية، وهذا راجع حملدودية السوق احمللية، انعدام اخلربة التسويقية 

ة العاملية، مع صعوبة وكذا غياب سياسة صناعة الربجميات املنافسة للشركات الكربى ذات السمع
إا حواجز ينبغي جتاوزها باتباع سياسة تعتمد على اإلهتمام بصناعة ....توفري الدعم والصيانة

الربجميات، التنسيق العلمي واملهين وإنشاء مراكز البحوث، جتاوز احلواجز النفسية وإعادة الثقة يف 
وتوظيفها للتعليم والتدريب يف اال، حتقيق املنتجات احمللية، تبادل املنفعة واإلستفادة من اخلربات 

إا . 2أمن الربجميات لتمكينها من الصمود أمام املنافسة، وهذا بتوظيف سياسة تسويقية حمكمة
معطيات إذا ماأحسن توظيفها وتوفرت نية التعاون والتنسيق،  نستطبع أن نتنبأ بصناعة مزدهرة، 

 البلد الذي جتاوز كل املشاكل اليت كان يعانيها، وخلق على ذلك اهلند الذي يعترب ورمبا خري مثال
 .لنفسه امسا بارزا يف سوق الربجميات العاملية

                                                 
 27الجدول رقم . 3 أنظر الملحق رقم 1
تكنولوجيا المعلومات : أعمال اليومين الدراسيين. واقع  وتحديات: صناعة البرمجيات بالوطن  العربي.  بطوش، كمال2

 154. ص. 2001 قسنطينة، جامعة منتوري، .2000 ماي14-13. تها بالمكتبة الجامعية الجزائرية، قالمةوتطبيقا
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 مجهزو المعلومات. 1.2.1

تظهر لنا طبقة جديدة من املهنيني الذين يقضون معظم وقتهم يف إنشاء  يف هذه املرحلة
من املهنيني هم عادة أخصائيو وتوليد واستخدام وتوصيل املعرفة، وأعضاء هذه الطبقة اجلديدة 

املعلومات الذين يقومون بتجميع املعلومات وبناء اإلستنتاجات عليها، فضال عن تداول هذه 
   .اإلستنتاجات مع اآلخرين

  دور المكتبة الجامعية في صناعة معالجة المعلومات.2.2.1 

 حتسني تتضمن وظيفة أخصائي املعلومات يف احلرص على زيادة النوعية، عن طريق
اخلدمات اليت تقدمها املكتبة اجلامعية أثناء قيامها بالتنسيق والضبط يف إطار عملية فنية تتمثل 

وذلك بإدخال التكنولوجيات احلديثة ...أساسا يف الفهرسة، التصنيف، التكشيف واإلستخالص
وتقدمي خدمات معينة تتناسب واحتياجات مجهور معني من املستفيدين، عن طريق خدمات 

إلحاطة اجلارية والبث اإلنتقائي للمعلومات، ألن النوعية اجليدة للمعلومات هي مطلب كل ا
تعترب هذه اخلدمات مهمة والبد على املكتبة اجلامعية أخذها بعني اإلعتبار وذلك . مستهلك هلا

بتوفري موزعني أكفاء، وهم عادة أخصائيو املعلومات الذين حيرصون على حتيني هذه اخلدمة 
 8 ها يف أحسن صورة وتقدميها للمستفيدين، غري أن هذه اخلدمات مفقودة يف مكتبة جامعةوتوفري
 بقاملة، حيث أثبثت املالحظة عكس ذلك نظرا لإلزدحام املتزايد على بنك اإلعارة 1945ماي 

 .وعلى مكتب احلجز إلستغالل قاعة اإلنترنت

 صناعة  إتاحة وبث المعلومات. 3.1 

التسليم، أي إنشاء وإدارة شركات اإلتصال والبث اليت تقوم من وهو القسم املعين ب 
خالهلا بتوصيل املعلومات، وهي تشمل شركات اإلتصاالت بعيدة املدى والشركات اليت تدير 
شبكات التلفزيون الكابلي، شركات البث ياألقمار الصناعية، حمطات الراديو والتلفزيون، كما أن 

تتوىل استخدام هذه القنوات وغريها لتوزيع احملتوى املعلومايت، هناك جمموعة من املؤسسات اليت 
 .  1مثل بائعي الكتب واملكتبات وشركات اإلذاعة

وسيظل قطاع املعلومات هو البارز يف اتمعات املتقدمة، وستبقى هاته الدول هي  
 وحتقيق املتحكمة يف صناعة املعلومات وتشغيلها، اختزاا، استرجاعها وبثها للمستفيدين،

                                                 
. المرجع نفسه. أسس مجتمع  المعلومات وركائز اإلستراتيجية العربية في ظل عالم متغير.  فتحي عبد الهادي، محمد1

 106.ص
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 جعلت إال أن هذا اليلغي حظوظ اجلزائر لإللتحاق بصفوف الدول اليت. اإلستثمار األمثل هلا
لنفسها أرضية خصبة يف امليدان، فهي تتوفر على معطيات إجيابية يف جمال اإلتصال والبث، من 

ثف اليت تضم مليوين مشترك يف اهلاتف، وذلك بإدخال مك"بينها الشبكة الوطنية لإلتصاالت 
وكذا إطالق القمر الصناعي اجلزائري ، ATM - SDH – IDR-  CDMAللتكنولوجيات اجلديدة 

ALSAT1إضافة إىل القنوات التلفزيونية الثالث اليت تعمل على بث 2002  يف شهر نوفمرب ،
املعلومات جلميع فئات اتمع، مع إنشاء شبكة تراسل وطنية ذات ألياف بصرية يقدر طوهلا ب 

 .هذا مامن شأنه أن يعمل على إعطاء دفعة قوية يف جمال بث املعلومات ،1"م كل15000

  موزعو المعلومات.1.3.1 

فهو الناقل اإللكتروين "يعترب موزع املعلومات مبثابة اجلهاز العصيب يف صناعة املعلومات، 
طويع خمتلف ، وذلك باستخدام وت2" ومن اخلادم إىل املستفيد)serveur(ملعطيات املتج إىل اخلادم 

وتعترب . وسائل اإلتصال احلديثة اليت أتاحتها وتتيحها التطورات التكنولوجية احلاصلة يف امليدان
شبكات املعلومات وسيلة النقل عن بعد بني املستفيد واحلاسوب، واليت تعمل على إمداده مبختلف 

واعد وبنوك اخلدمات التوثيقية، كما أن املستفيد سيكون داخل منتجات املعلومات من ق
 .املعلومات افتراضيا

  دور المكتبة الجامعية في صناعة إتاحة وبث المعلومات .2.3.1 

تقوم املكتبة اجلامعية يف هذا النشاط بنقل املعلومات من منشئها إىل مستلمها، فهي تؤدي 
ملقتنيات وظيفة التزويد باملعلومات اليت حيتاجها املستفيد عن طريق إقامة املعارض، إعداد قوائم ا

اجلديدة أو بثها على القنوات اإلذاعية وشبكات املعلومات، فيطلع عليها ألجل احلصول على 
 بقاملة ذه الوظيفة، وذلك 1945 ماي 8وتقوم مكتبة جامعة . املعلومات اليت يتوقع اإلستفادة منها

    . يدانبإقامتها ملعارض مع إعداد قوائم للمقتنيات اجلديدة كلما كان هنك جديد يف امل

 التكنولوجيا وقطاع المعلومات. 2

 information(إن املتتبع للتطورات العصرية يدرك أمهية تكنولوجيا املعلومات  

technologie( ، ا األساسية من برجميات ومعدات وإتصاالت، فهي أشبه ما تكون منظومةومكونا
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 البنيات األساسية املسامهة يف متكاملة يتمحور فيها الطريق السريع للمعلومات، الذي يعد من
حيث تعد تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت من . تطور الدول ورقيها وتأكيد هويتها وحضارا

 القيادية للدول يف مجيع أهم ركائز تقدم الدول وتطورها، ملا هلا من أثر واضح يف حتديد املكانة
 بعض اخلرباء أن احلروب القادمة ستكون حيث يتنبأ... ااالت الثقافية والعسكرية واإلجتماعية

والواقع املعاصر خري شاهد على هذه احلقيقة، حيث كانت التقنيات احلديثة يف . حروب معلومات
ومن هنا برزت قضية . نظم املعلومات أحد أهم عناصر التفوق العسكري يف حرب اخلليج الثانية

تمام باجلوانب التقنية وتطويرها وإستثمارها غاية يف األمهية، أال وهي تضمني اخلطط التنموية اإله
على الوجه األمثل، ونظرا ملا حتققه صناعة املعلومات من أرباح إقتصادية يف خمتلف ااالت وعلى 

 %50مجيع املستويات، فقد إستطاعت اهلند على سبيل املثال أن تزيد من صادراا الربجمية بنسبة 
ومنه ميكننا . 1 تبين خطة وطنية لتكنولوجيا املعلوماتكل سنة ألربع سنوات متتالية من خالل

التأكيد على نتيجة هامة وهي أنه لن يكون ألي جمتمع دورا حىت ولو هامشيا إال باحلصول على 
املعلومات وتوظيفها والتحكم ا، وعليه تسعى معظم الدول لصياغة سياسة وطنية للمعلومات 

مبة الوطنية على املستوى اإلجتماعي، اإلقتصادي تنسجم وتتفق وتتواءم مع أهداف خطة التن
ولتحقيق ذلك ال بد أن تتضمن السياسة الوطنية للمعلومات اجلانب التقين أي ... والسياسي

وميثل . التكنولوجي للمعلومات الذي يعترب من أهم العناصر األساسية يف اخلطة الوطنية للمعلومات
 .2يا املعلومات اليت يفترض توفرهاالشكل التايل املكونات األساسية لتكنولوج
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 املكونات األساسية لتكنولوجيا املعلومات): 29(الشكل رقم 
 
 

 التخطيط الوطني لتكنولوجيا المعلومات. 1.2

عناصر وحتديات عصر املعلومات واضحة أمام املخططني وصانعي القرار يف  لقد باتت 
أصبح قطاع املعلومات يساهم وبنسبة كبرية يف رفع الدخل الدول املتقدمة كما الدول النامية، أين 

إن وراء هذا التقدم سياسة وخطة وطنية "القومي للبالد، ويف هذا اال يقول أمحد بدر 
لتكنولوجيا املعلومات حيث نسجل حركة نشيطة إلرساء قواعد السياسات واخلطط املعلوماتية 

وبالنظر إىل واقع . 1"ني خمتلف التصورات املهنيةعلى املستوى الدويل، تتضمن قواعد التوفيق ب
الوطن العريب، فإنه حىت اآلن مل يتمكن بعد من حتقيق التقدم التقين الالزم ومل يتم تقدير دور 
املعلومات يف عملية التنمية قدرها الصحيح، فقد يظن البعض أنه إذا توفر املال الالزم فإنه ميكن 

يت ميكن على أساسها بناء نظم املعلومات، ولكن هذا غري صحيح شراء احلاسبات اآللية والنظم ال
ألن استرياد التطبيقات التكنولوجية والتجهيزات هو طريق خاطئ، فالبديل عن التخطيط هلذه 

 .التكنولوجيا وحسن استغالل املوارد احمللية وتنمية املؤسسات والقدرة على اإلبتكار
 اجلزائر مشاكل متعددة منها التبعية التكنولوجية، يواجه استخدام تكنولوجيا املعلومات يف 

ولضبط األهداف الكيفية والكمية اليت يتطلبها اإلجناز .. نقص التكوين، التكاليف الباهضة
والتطبيق يف هذا امليدان، كان البد من حتديد إطار سياسي عام يتعلق ذه التكنولوجيا ملسامهته 

لة، ويكمن حمتوى هذه السياسة يف تطوير استخدام تكنولوجيا بصفة فعالة يف التنمية الوطنية الشام
املعلومات مع احمليط من أجل حتقيق املنفعة الشاملة مع األخذ بعني اإلعتبار امكانيات وحدود هذه 
التكنولوجيا، كما دف هذه السياسة إىل اقتناء هذه التكنولوجيا والعمل على ختفيف تكاليفها، 

ة صناعية حملية، عرض اخلدمات الوطنية، تشجيع التكوين وتقويته يف واليت تتطلب إنشاء قاعد
 .اال، وهو ماحيد من التبعية التكنولوجية واحتكارات البلدان املصتعة

  أهمية التخطيط الوطني لتكنولوجيا المعلومات.1.1.2 
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ور الدول ميثل التخطيط الوطين لتكنولوجيا املعلومات يف هذا العصر اللبنة األساسية يف تط 
ورقيها وتأكيد هويتها وحضارا، وتربز أمهية اخلطة الوطنية لتكنولوجيا املعلومات من خالل 

 :استعراش اجلوانب التالية
 يرى علماء اإلجتماع أن التطور السريع يف تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت، عامل  -

ظل هذا العامل يشكل حتديا مهم يف حتديد أسس التفوق يف التنافس القائم بني احلضارات، وسي
واإلسالمية اة الغزو  كبريا أمام الدول العربية واإلسالمية للحفاظ على مقومات الثقافة العربية

 أما على مستوى التربية والتعليم فقد أثبتت. الفكري والثقايف الذي تشنه الثقافات األخرى
 نظم املعلومات، لصقل مواهب الطلبة الدراسات احلديثة فوائد استثمار التكنولوجيا احلديثة يف

 .وزيادة قابلية التفكري واإلبداع
على صعيد التجارة واإلقتصاد، استطاعت التجارة اإللكترونية يف الواليات املتحدة  -

األمريكية، وذلك خالل مخس سنوات فقط أن حتقق نسبة مرتفعة من التعامالت التجارية، كما 
مات كأحد العوامل الرئيسية لتحسني مستوى الدخل القومي، ملا تبنت كثري من الدول صناعة املعلو

أثبتته من جناح يف كثري من الدول كاهلند والصني واليابان، فقد استطاعت اهلند على سبيل املثال أن 
 . ألربع سنوات متتالية%50تزيد من صادراا الربجمية مبا نسبته 

تتوقع أن تصبح تكنولوجيا املعلومات فيما خيص اإلتصاالت وأمن املعلومات، فثمة آراء  -
أحد املقومات الرئيسية لتحقيق التفوق والسيادة على مستوى العامل، حىن أن بعض اخلرباء تنبأ أن 

والواقع املعاصر خري شاهد على هذه احلقيقة، حيث . احلروب القادمة ستكون حروب معلومات
عناصر التفوق العسكري يف حرب اخلليج كانت  التكنولوجيا احلديثة يف نظم املعلومات أحد أهم 

ويف الوجه اآلخر ظهر نوع جديد من اجلرائم اإللكترونية اليت تتطلب إجراءات وحلول . الثانية
 .تقنية عاجلة هلا بعد أن أصبحت إحدى حتديات حتقيق األمن الوطين

طن ميثل قطاع اخلدمات أحد أهم القطاعات اليت تم ا الدول لتحقيق رفاهية املوا -
ومايتبعها من استقرار سياسي وإداري، فعلى مستوى اخلدمات الصحية يعد تبين التكنولوجيا 
احلديثة يف هذ ا القطاع احليوي خطوة هامة لتحقيق التميز يف توفري اخلدمات الصحية، واتباع 
يت استراتيجية وطنية موحدة يف هذا اال سيساعد بشكل كبري على اقتصاد النفقات والتكاليف ال

 من األساتذة الباحثني 1 %27وهو ماتؤكده مسبة . يفرضها تبين تلك التكنولوجيا يف هذا القطاع
كما هو موضح يف الدائرة النسبية السابقة، حيث ترى أن تبين خطة وطنية لتكنولوجيا املعلومات 
ات من شأنه النهوض مبختلف القطاعات املذكورة سابقا، ونفس األمر بالنسبة لقطاعات اخلدم
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مما يساعد على حتسني األداء والتوسع يف ) وغريها.. املاء، الكهرباء، النقل، الزراعة(العامة األخرى 
 .  اخلدمات

  أهداف الخطة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات.2.2  

ختتلف أهداف اخلطط الوطنية لتكنولوجيا املعلومات من دولة ألخرى حسب تقدم هذه   
ية ومميزاا اإلستراتيجية ومدى تطلعاا، ويتم حتديد أهداف اخلطة الوطنية الدول وبيئاا اإلجتماع

 :1لتكنولوجيا املعلومات من خالل
 إعداد الكوادر الوطنية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واإلعتماد عليها  -
 يئة البيئة املناسبة إلستخدام التكنولوجيا يف دعم املشاريع الوطنية -
 اتية يف اتمعنشر الثقافة املعلوم -
إجياد وتنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات، ومن مثة املشاركة اإلجيابية والفعالة يف  -

 تنمية اقتصاد الدولة
مات، مع العمل على سن إعداد املواصفات واملعايري واملقاييس اخلاصة مبجال املعلو -

 التشريعات املناسبة
 طيناستثمار تكنولوجيا املعلومات يف تعزيز األمن الو -
 توفري املعلومات بسهولة وبسرعة عالية ملتخذي القرارات  -
 اإلرتقاء بالبىن التحتية لتحقيق األهداف السابقة بفعالية كبرية -

  فوائد تطبيق الخطة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات.1.2.2 

تؤكد جتارب الدول اليت تبنت اخلطط الوطنية لتكنولوجيا املعلومات، أن دعم الدولة  
 الوطنية لتكنولوجيا املعلومات سيؤدي إىل حتقيق كثري من الفوائد قصرية وبعيدة املدى، للخطة

واليت هلا بالغ األثر على تنمية اإلقتصاد الوطين، وذلك باتباع استراتيجية عامة واضحة املعامل من 
لفوائد من وتظهر هذه النتائج وا. أجل تطوير وتنفيذ ومتابعة اخلطط الوطنية لتكنولوجيا املعلومات

 :2خالل
تطوير صناعة تكنولوجيا املعلومات، لتوفري مصدر آخر ذو عوائد مادية عالية للدخل  -

 القومي
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 توفري بيئة استثمارية إلجتذاب رؤوس األموال احمللية واألجنبية -
 توفري فرص وظيفية ذات مدخول عايل لشرحية كبرية من املواطنني -
 ترشيد نفقات الدولة يف جمال احلاسب اآليل -
 تطوير العملية التعليمية، وتنشئة أجيال قادرة على مواكبة التكنولوجيا احلديثة -
 توفري تقنيات التعليم عن بعد، لتغطية النقص يف بعض التخصصات العلمية -
 استخدام التكنولوجيا لتحسني وتطوير اخلدمات املقدمة للمواطنني -
 توفري خدمات اتصال أفضل للمواطنني -
ن خالل استثمار التكنولوجيا، مع توفري كوادر وطنية مؤهلة فنيا ترسيخ األمن الوطين م -

 لشغل الوظائف احلساسة يف جمال تكنولوجيا املعلومات

  تخطيط عمليات نقل التكنولوجيا.3.2

لقد حظي موضوع تنظيم وختطيط عمليات نقل التكنولوجيا ووضع اإلحتياطات الالزمة 
رية، فقد صدرت عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة عند نقلها اهتماما واسعا يف السنوات األخ

قرارات عديدة ذا اخلصوص، كما تبنت عدة مؤسسات دولية هذا املوضوع، وأنشأت عدة 
بلدان نامية هيئات وطنية لرسم السياسات اخلاصة بالتكنولوجيا من أجل ربطها بالتخطيط 

 .للتنمية
ن اتمع احمللي عملية تقومي هلذه ويتطلب اإلفادة من نقل التكنولوجيا بصفة عامة م

التكنولوجيا فضال عن تطويعها لإلحتياجات احمللية، األمر الذي يتطلب مستوى معلومايت وطين 
قادر على هذا التقومي والتطويع، فليس األمر جمرد نقل التكنولوجيا فحسب، حىت إذا توافرت 

ها أن تنمو وتتطور دون أن تكون هناك لدولة ما حرية احلصول على هذه التكنولوجيا، ألنه الميكن
بنية حتتية علمية من املوارد احمللية من القوى البشرية واملعرفية، والقدرات التكنولوجية اإلنتاجية، "

، وإال كانت التبعية للمجتمع 1"حبيث ميكن هلذه القاعدة أن تستوعب هذه التكنولوجيا املستوردة
تكون الدولة يف "ط يف فخ املصيدة التكنولوجية، مبعىن أن املنقولة عنه هذه التكنولوجيا، والسقو

وضع اليساعدها على اختاذ قرار مستقل بشأن استخدام مواردها، ومنه ضعف القدرة على 
، إضافة إىل إهدار 2"توجيهها بالشكل الذي يقلل من التبعية اإلقتصادية وبناء التكنولوجية الذاتية

 .وير العلمي والتكنولوجي داخل الدولةاملوارد واإلستثمارات املخصصة للتط
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لقد أصبحت هذه القضية من أخطر القضايا اليت تعترض املسرية العلمية ألغلب دول العامل 
النامي ومن بينها بالدنا، ألن التكنولوجيا ليست سلعة جتارية ميكن احلصول عليها مبجرد توافر 

املهنية املؤهلة والقادرة على اإلستيعاب مشكلة اجتماعية تتطلب األطر "املوارد املالية، بل هي 
 هذه املشكلة اليت من شأا أن تعزز من التبعية الثقافية للغرب .1"والبحث والعازمة على التطور

وتساند الغزو الثقايف الذي تتعرض له، فالبديل عن التحرر من هذا احلصار سوى التوقف عن 
يقات التكنولوجية والتجهيزات املتقدمة هو طريق النقل ارد هلذه التكنولوجيا، فاسترياد التطب

استراتيجية وطنية، وهو ماأشارت إليه  خاطئ، والبديل عن التخطيط والتنسيق يف اال مع تنفيذ
 من عينة الدراسة امليدانية، وذلك بتحديد األولويات واألهداف، إضافة إىل استغالل 2%40نسبة 

ؤسسات املوجودة فعال برفع مستوى كفاءة املتخصصني، مع املوارد احمللية والعمل على تنمية امل
 .القدرة على اإلبتكار إلقامة صناعة حملية تتالءم واحتياجات اتمع

وجتدر اإلشارة إىل أن ماجيري يف اجلزائر هو صورة مكررة ملاحيدث يف البلدان النامية، 
دية بعد استرياد مكونات حيث جند وضع التكنولوجيا مقتصرا يف أغلبه على عمليات جتميع فر

احلاسبات بصورة مفرقة من البلدان املصنعة، حيث تقوم بالدنا بنقل التكنولوجيا وذلك باستريادها 
على شكل قطع منفصلة، مث تقوم بإجراء عملية تركيب وجتميع احلاسبات اإللكترونية، أين 

 جهازا استفاد منها 13 إجناز 1981مت عام "يضاف إليها أجزاء ومركبات من صنع وطين، حيث 
مستخدمون على املستوى الوطين يف قطاع الدفاع الوطين، الطاقة والصناعات البتروكيمياوية، 

جهاز  600 حوايل 1988التعليم والبحث العلمي، قطاع الربيد واملواصالت، كما بلغ اإلنتاج سنة 
ينة عنابة والذي  الذي أنشئ مؤخرا مبدZALAونشري هنا إىل مركب . 3"من احلاسبات املصغرة

 .يقوم بتركيب أجزاء ومكونات إلكترونية خاصة جبهاز احلاسب احملمول
غري أن استرياد التكنولوجيا سواء من ناحية الربجميات أو احلواسيب يفتقر إىل التعاون  

والتنظيم املسبق، فنجد كل مؤسسة أو كل مرفق، أو كل وحدة معلوماتية تتبىن تكنولوجيا 
ن تلك املستخدمة عند مثيالا من املؤسسات، مايترجم اإلجتاه الفردي يف اختيار وبرامج خمتلفة ع

األجهزة والربامج اجلاهزة، مما أدى كل مؤسسة إىل استخدام نظم خمتلفة عن غريها، األمر الذي 
ذلك كان نتيجة منطقية عن عدم وجود سياسة حمكمة إلستخدام . يعيق عملية تبادل النظم

، األمر الذي )خدمات املعلومات(ذه املؤسسات، مما نتج عنه تردي يف اخلدماتالتكنولوجيا يف ه

                                                 
1  BENDER . David. IBID.p.221 
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كان له بالغ األثر على عملية بناء نظام وطين للمعلومات قادر على الربط بالسرعة واجلودة 
املطلوبتني، وذلفك لتباين األجهزة واألنظمة بعضها مع بعض، مما ولد ضياع الكثري من املوارد، 

واليتم التغلب على هذا الوضع إال باعتبار التخطيط . زدواجية والتكراروغريها بسبب اإل
للتكنولوجيا جزء اليتجزأ من التخطيط العام للتنمية الوطنية، خصوصا أن نقل التكنولوجيا وتبادل 
املعلومات يعتمد على نظم معلومات تسهل الوصول إىل النتاج العلمي، على املستوى الوطين 

 .ائج البحوث والتجارب والدراساتوالعاملي، وإىل نت

 النقل المعاكس للتكنولوجيا. 1.3.2 

يقصد بالنقل املعاكس للتكنولوجيا هجرة األدمغة، أي انتقال الطاقات والكفاءات البشرية 
 خيلق أضرارا املنتجة والضرورية لعملية التنمية من الدول النامية إىل الدول املتقدمة، األمر الذي

 :1صاحل الدول النامية، وميكن أن تتجلى هذه األضرار من خالل ثالثة جوانبجسيمة ومباشرة مب
حتملها القيمة اإلستثمارية الالزمة لتهيئة اإلطارات املهاجرة، واليت هي جزء من  •

 اإلستثمارات املخصصة للتنمية 
الفترة الزمنية املطلوبة لتأهيل اإلطارات والكوادر املهاجرة، واليت يصعب على الدولة  •

 عويضهات
احلاجة الشديدة للعنصر الوطين يف ابتكار وتشغيل وصيانة التكنولوجيا املنقولة، وماميكن  •

 أن يضيفه لإلستثمارات التنموية
ويؤثر النقل املعاكس للتكنولوجيا على البلد املنقولة عنه كما على البلد املنقل إليه، فبالنظر إىل 

 من البلدان النامية إىل كل 1982-1961"الفترة مابني القيمة اإلستثمارية للكفاءات املهاجرة خالل 
 مليون دوالر 11.5 مليون دوالر، منها حوايل 50.9من كندا واململكة املتحدة، جندها قد بلغت 

إىل الواليات املتحدة األمريكية، أي أكثر من ثالثة أضعاف مما تقدمه من مساعدات إىل الدول 
، مع العلم أن هذه املساعدات مل تستخدم مبجموعها 2"دوالر مليون 2.3النامية، واليت بلغت حنو 

ألغراض التنمية، بل زادت من تبعية وربط اقتصاديات هذه الدول بالدولة املقدمة للمساعدة 
وذلك يف ظل غياب ختطيط علمي ناجع وفعال، كما أن هجرة هذه الكفاءات واإلطارات 

 – الدول املتقدمة والدول النامية – القطبني سيعمق الفجوة يف اال العلمي والتكنولوجي بني

                                                 
 13.ص. 5.،ع1984 .ربية للعلومالمجلة الع. بعض السمات العامة في التخطيط. عبد الرجب الحكيم، لطيف1
 14.ص.  المرجع نفسه2



 242 

بشكل اليعوض من الناحية الزمنية، إضافة إىل أن النقص يف الكفاءات احمللية سيزيد حلد كبري بل 
 .   ويضاعف يف تكاليف نقل التكنولوجيا وبالتايل يف زيادة املديونية املترتبة على ذلك

  التحديات المستقبلية لقطاع المعلومات.3

 اإلستراتيجية الوطنية للمعلومات. 1.3 
يف ظل التوجهات اهلادفة إىل إقامة بنية أساسية للمعلومات وإجياد قطاع معلومات متكامل  

على املستوى الوطين، تزايدت احلاجة لوضع وامتالك استراتيجية وطنية للمعلومات تستجيب 
 .ة يف حقل املعلومات والتكنولوجياملتطلبات التنمية الشاملة وتواكب التطورات اهلائلة واملتالحق

خط عام لرسم املسار الشامل لعمل قطاع ما، وذلك "وتعين اإلستراتيجية مبعناها الواسع  
القرارات  عن طريق ترمجة أهداف وبرامج ذلك القطاع إىل واقع بتهيئة الدليل اإلداري إلختاذ

من قطاعات اتمع تساعد إىل ، أي أن وضع استراتيجية واضحة وثابتة يف أي قطاع 1"وتنفيذها
ومنه البد أن يكون لكل . حد كبري يف استقرار عمل ذلك القطاع وضبط مساره على خط واحد

دولة استراتيجية واضحة يف جمال املعلومات تنسجم مع األهداف العامة خلطة التنمية الشاملة يف 
السيما قطاع املعلومات حسب ...تلك الدولة، وبكل قطاعاا اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية

 من األساتذة الياحثني عينة الدراسة امليدانية، ملا حتققه هذه اإلستراتيجية من 2%20ماتؤكده نسبة 
تطور فعلي لقطاع املعلومات، وذلك بإلعتماد على رؤى واضحة يف حتديد أولويات إنتاج وتبادل 

 أنشطة خمتلف اجلهات واملؤسسات يف واستخدام املعلومات يف ظل إطار يعمل على توحيد وتنظيم
جمال املعلومات، كما أا تعمل على  احليلولة دون تشتيت جهودها وبعثرة إمكانياا، ورمبا 

 .تعارض أهدافها يف هذا اال

                                                 
المرجع . أهمية وضعها وصياغتها في عصر المعلومات: اإلستراتيجية الوطنية للمعلومات.  المركز الوطني للمعلومات1
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 وحىت يتحقق ذلك البد من تضمني اإلستراتيجية الوطنية يف جمال املعلومات والتكنولوجيا 

 .ساسية يف إطار خطط التنمية الوطنيةكواحدة من أهم العناصر األ

 أولويات استراتيجية المعلومات. 1.1.3 

إن حتديد األهداف العامة ووضع أولويات لتلك األهداف يف ضوء األفكار املادية والتقنية  
والثقافية، إضافة إىل العمالة البشرية املؤهلة للتعامل مع املعلومات وبيئة الشبكات، فضال عن وضع 

لقانونية والتشريعية هي من أهم األولويات اليت جيب التركيز عليها عند وضع وصياغة األسس ا
 1:اإلستراتيجية الوطنية للمعلومات، إضافة إىل توفري األولويات التالية

أن تكون هيئة حكومية تعمل على صياغة هذه السياسة وربطها بعملية التنمية الشاملة يف  -
 الدولة

  ميزانية الدولة ألغراض البحث والتنمية يف جمال املعلومات ختصيص نسبة مئوية من-
  وضع الربامج التنفيذية واألنشطة واخلدمات الالزمة لنمو  النظام الوطين للمعلومات-
  تأمني القوى البشرية ذات الكفاءة، واليت تضطلع مبسؤوولية تنفيذ هذه اإلستراتيجية-
الوعي بقيمة املعلومات هو األساس الذي ترتكز عليه  بناء اتمع الواعي للمعلومات، حيث أن -

 مسألة اإلستفادة من املعلومات وتطويرها وتنميتها

 مقومات اإلستراتيجية الوطنية للمعلومات. 2.1.3 

                                                 
  المرجع نفسه1
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من أهم املقومات والشروط املطلوب توفريها عند إعداد اإلستراتيجية الوطنية للمعلومات 
 :نذكر

 ى الدولة، مسؤولة عن تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للمعلومات إنشاء نقطة حمورية على مستو-
 حتديد فريق التخطيط، الذي ينبغي أن يكون مزجيا من اخلربات الفنية والعلمية واإلدارية، والذي -

 من أبرز مهامه وضع وصياغة األهداف العامة لإلستراتيجية الوطنية للمعلومات
 در على تنفيذ هذه اإلستراتيجية  توفر الكادر املعلومايت املهين القا-
  توفري اإلعتمادات املالية الالزمة والكافية لتنفيذ هذه اإلستراتيجية -
  توافر التقنيات احلديثة اليت تساعد على حصر وتنظيم واسترجاع املعلومات-
  التعرف على اإلحتياجات املعلوماتية ملختلف شرائح املستفيدين -
 ة والتنظيمية اخلاصة باهليكل القانوين للمعلومات توفري اإلجراءات التشريعي-

 الرصد المعلوماتي. 2.3

 مفهوم الرصد المعلوماتي. 1.2.3 

 و اجلديد املنتظم للحصول على و املستمر و ذلك البحث اجلاد الرصد املعلومايتعترب ي
تكنولوجية و  الواألحداث خاصة يف جمال اإلبتكارات، اإلبداعات، املعلومات و املعارف العلمية 

 منو مستوى ترقية و الصناعيةاليت تكون أو ميكن أن تكون مفيدة يف حتسني أداء املؤسسات 
وهو األمر الذي عربت عنه عينة املبحوثني بنسبة قدرت ب . و اتمعاتالدول  إقتصاديات

علومايت ، وهوماتبينه الدائرة النسبية السابقة، ويرجع األستاذ الباحث ذلك لكون الرصد امل13%1
  :2، كما يعمل علىاحلضاري االستقرار و االزدهار املادي و ة جنين من ورائهاضرورأصبح 

 و الرغبة اسدة يف القيام باالستثمار يف عملية مسايرة الوعيكايف من  القدرال رب توف -
  .تخذي القراراتمكذا و املؤسسات مسريي لدى التوجهاتاملستجدات و 

  .د أو الترقب عوض اإلنتظار فقط الرصعملية متابعة  -
 و ريفعامل مصادر اإلنتاج إىل افذ اليت تؤدي  غلى احلصول و إجياد املناحلرصكل  احلرص -

 .املعلومايت
 و االستمرار يف عملية الرصد و الترقب، خاصة يف امليادين اليت متكن من حتسني اجلدية وجود -

 . االقتصاديةؤسساتهمب  التنافسية للبلدو ة القدرات التكنولوجيخمتلف
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 و احلصول ليس فقط على املعارف و املعلومات و لكن حىت االبتكارات العلمية و البحث  -
 . التكنولوجية يف خمتلف امليادين أو القطاعاتاإلبداعات

  لرصد المعلوماتيبا العمل أساليب  .2.2.3 

ميكن التمييز بني ، حيث تعددة معلومايتامل لرصد يف مزاولة ااملتبعة األساليب  أو الطرق إن 
سوف نتطرق فيما يلي إىل كليهما على التوايل و. مباشرةطرق أو أساليب مباشرة و اخرى غري 

 : كل منهمامع إظهار فوائد
  األساليب املباشرةأوالطرق  •
 ثنائيةأو عقود " بروتوكوالت" من الطرق و األساليب يعترب رمسيا، أي أنه يتم وفق النوع هذا إن
 :1 ويتم ذلك عن طريقتعددة األطرافأو م

 منها ميكن لإلطار مثال أو الطلبة من اإلطالع وتعلم أشياء جديدة ن، حيث التربصات و التكوي -
 أولية - أصلية معلومات على احلصولكيفيات املنتجات، التجهيزات و الوسائل األخرى، أو حىت 

و ما جتدر اإلشارة إليه هنا هو أنه كلما كان مستوى التكوين و . معني مبشكل أو أمر رتبطةوامل
مع املالحظة إىل أن ،  أوفررصد املعلومايت ختصصا كلما كانت الفائدة من الأكثرالتمهني أعلى أو 

 . ما مت احلصول عليهستغاللا ال تكون فعلية إال إذا توفرت شروط الفائدةهذه 
 معارف و معلومات من احلصول عليها مقابل عن ميكن الطراف باحثة ، إذعن طريق الرخص -

عاملي الصناعة   الرخص هي تلك اليت جتري خاصة يفهذهأغلبية . دفعات مالية معينة أو دون ذلك
 .وإنتاج اخلدمات

 يدة أو خاصة باملؤسسة الداعية الوقوف على أشياء جداملدعوينبإمكان ف الدعوات، عن طريق -
يف غالب األحيان .  أو بيانات قد تفيد يف العمل أو الوظيفةمعطياتو احلصول على املعلومات، 

 خاصة يف اإلشهار باألطراف اليت تقدم الدعوات و وفقا ملا تريد أن يعلم الدعواتتفيد مثل تلك 
 .الغريبه 

  األساليب غري املباشرةأوالطرق  •
 الطرق أو األساليب املذكورة أعاله، فهذا النوع غري رمسي، مبعىن أنه يتم على أساس مع باملقارنة
، أين التظاهرات أو ات أثناء املناسب، أو التعارف أثناء امللتقيات العلمية اجلهوية أو الدوليةالتالقي

ادل  عالقات لإلتصال و منها تبإقامةبل أهم من ذلك هو . ألفكار واآلراءل تبادل يكون هناك
 األخرى لإلستفادة منها سواء يف األحباث أو املعلومات األعمال و والعناوين اإللكترونية 
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 الطرق و األساليب هو تكلفتها الدنيا و كذا صالحيتها يف هلذهو ما يالحظ بالنسبة . 1التدريس
 .الرمسية أو  تتعثر الطرق و األساليب املباشرةعندماحل املشاكل و الصعوبات 

  نظم المعلومات  أمن.3.3 

تتعرض املعلومات يف هذه األيام ألخطار بلغت قدرا مل نعرفه من قبل، فعندما تكون  
املعلومات جمرد وثائق مطبوعة يسهل توفري األمن هلا، وكل ما حيتاج إليه املرء هو أن يضعها يف 

 main(سية وحىت عندما ظهرت وحدات املعاجلة الرئي. خزانه حديدية فيمنع بذلك الوصول إليها

frame ( كان توفري األمن قضية غري صعبة، ألن النظام احلوسيب املركزي حيتوى إجراءات تتيح
 . توفري األمن له

ولكن يف هذه األيام صارت املعاجلة الكومبيوترية منتشرة يف نظم املعلومات وشبكاا يف  
سيب الشخصية واعتمادها على مجيع أحناء العامل، كما أدت الزيادة اهلائلة يف انتشار نظم احلوا

نظم وشبكات املعلومات فائقة السرعة إىل تعرضها لإلختراق أو التجسس، فلقد أصبحت أجهزة 
هذه النظم كرتا غري مصان يثري شهية هواة إختراق شبكات نظم املعلومات وسرقة املعلومات اليت 

 . 2السرعة كاألنترنتحتويها، خاصة مع توافر تسهيالت ربطها ببعضها غري الشبكات فائقة 
ومن هنا شغلت قضية أمن نظم املعلومات إهتمام أفراد اتمع واملتخصصني، كما شغلت 

 كما تبينه الدائرة النسبية 3%53األستاذ الباحث عينة الدراسة الذي عرب عنها بنسبة كبرية بلغت 
 خر املستجدات املتعلقةالسابقة ملا هلا من أمهية، فقد صارت الصحف اليومية تطالعنا باستمرار بآ

بالقضية، كما عقدت العديد من املؤمترات متحورت نقاط مناقشتها حول هذا اجلانب الذي شغل 
 . الشخص العادي كما املتخصص

اخلطوط "1992 نوفمرب 26ويف هذا السياق تبنت منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي يف  
عمل على التحسيس باملخاطر اليت دد أمن نظم املوجهة ألمن نظم املعلومات، هذه اخلطوط اليت ت

، وقد سجل هذا القرار جناح 4املعلومات والوسائل املتاحة للوقاية والتحصني ضد هذه األخطار
عامني من األعمال وذلك بواسطة فريق من اخلرباء مكون من مسؤولني حكوميني متخصصني يف 

 . ني عن القطاع اخلاصاحلقوق، رياضيني يف اإلعالم اآليل، إضافة إىل ممثل

                                                 
زيارة . ]على الخط المباشر[. بين النظرية والتطبيق: اليقظة التكنولوجية في البلدان النامية.  السعيد أوكيل، محمد1

 asp.revue/dz.rist://http: لعنوان التاليعلى ا. 01/07/2006: الموقع يوم
 تكنولوجيا المعلومات والتشريعات . المكتبات وحقوق التأليف الرقمية والنشر اإللكتروني.  الصوفي، عبد اللطيف2

 . 69.ص. المرجع نفسه. القانونية
 28الجدول رقم . 3 أنظر الملحق رقم 3

4  OCDE. Perspectives des technologies de l’information. Paris : OCDE, 1994. p.76 
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وذلك يف إطار " الكتاب األخضر يف أمن نظم املعلومات"كما نستطيع تسجيل تأليف  
فمن يتحمل مسؤولية هذه النظم؟ وما هي املشاكل . متخذ من طرف جملس اموعة األوربية

 . والقضايا اليت تطرحها هذه األخرية

 مسؤولية أمن المعلومات. 1.3.3 

وليزا   Higginsات النظرية اليت قامت ا كل من ماجريت هيجنس أكدت أحد الدراس 
واليت تناولت فيها مشكلة أمن املعلومات وأمن نظم املعلومات بأنه ال بد  ،  Tascharisتاسكاريس

من حتديد املسؤولية يف اإلنسان وليس التقنية، فاإلنسان هو الذي يسمح لنفسه بالتطفل والدخول 
كات املعلومات، ومنه التعدي على معلومات خاصة أو مشاهدة بيانات غري املسموح لنظم وشب

 . 1خاصة أو تدمريها
إذن املسؤولية تقع كاملة على اإلنسان أو مصمم النظام يف حد ذاته، وذلك لسوء إدارته  

وتسيريه، حيث ترك اال مفتوحا للتطفل على النظام وعدم محايته والعمل على سن السياسات 
الالزمة اليت تكفل هاته احلماية، فضال عن تطويع التقنيات احلديثة وأنظمة احلماية واإلجراءات 

 . وحتديثها من أجل إستخدامها واإلفادة منها، وذلك للرفع من مستوى أمن النظام
كما أن اإلعتماد واستخدام برامج ونظم غري موثوقة من طرف موردين مشكوك فيهم أو  

ا غياب الوعي وعدم اإلملام بالثقافة التقنية، مع غياب املعايري على درجه ضعيفة من الثقة، وكذ
والسياسات من شأنه أن يرفع من نسبة الدخول غري املشروع وغري املصرح به إىل نظم املعلومات، 

واألوفر حظا يف اهلجوم  حيث تكون النظم األكثر إتاحة أمام املتطفلني هي النظم األكثر جاذبية
 جتاوزها أو ء القراصنة الفرصة للتسلية بالدخول إىل نظم املعلومات بغرضوالسرقة، أين جيد هؤال

بغرض إحداث أضرار وإتالف هلذه النظم، والذين يتمتعون عادة باملستويات ومهارات تقنية 
 . عالية، أين يوظفوا بشكل غري قانوين للتعدي على خصوصيات وحريات الغري

بطريقة تسمح فقط ألشخاص حمددين بالدخول إىل ومنه يتعني على مصمم النظام أن يصممه 
املعلومات املخزنة، وأن مينع األشخاص املتطفلني وغري املسموح هلم بالدخول إىل املعلومات 
واإلطالع عليها، وذلك بواسطة جمموعة من أنظمة احلماية نذكر منها إستخدام كلمة 

 جدران النار.  كل شهرين تقريباواليت يتوجب تغيريها بصفة مستمرة كأن نقول  passwordالسر

                                                 
أعمال . دراسة حالة على مكتبة جامعة الملك عبد العزيز بجدة: أمن المكتبات ونظم المعلومات.  عواد السريحي، حسن1

  613-612. ص.  المرجع نفسه.المؤتمر العربي الثاني عشر لإلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات
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fire wall  دف إىل إبعاد املعلومات الشخصية املتواجدة يف النظام عن متناول املتطفلني واليت 
 . واملخترقني، فهو مبثابة جهاز تفتيش وأداة تتبع

  أمن المعلومات والتشريعات القانونية.2.3.3 
ا القانونية، واليت تتطلب وضع وسن تثري نظم املعلومات الكثري من الطروحات والقضاي 

التشريعات التنظيمية املالئمة، وأول هذه املشاكل أو القضايا ما يتعلق منها حبقوق اإلتاحة أو 
، حيث تعترب بعض الدول واحلكومات وخاصة منها  acess rightsالوصول إىل املعلومات 

علومات ذات طابع خاص وليس بريطانيا وأمريكا أن املعلومات امعة بواسطة احلكومة هي م
عمومي أي ملكية عامة، ومنه يتوجب دفع مقابل نظري تقدمي هذه اخلدمات، أي إعتبار املعلومات 

 وما  privacyهنا سلعة ذات مردود مايل، يف حني تتناول القضية الثانية موضوع اخلصوصية 
ل ال احلصر نأخذ نظم يتعلق ا من محاية املعلومات والبيانات الشخصية، فعلى سبيل املثا

فكثريا ما تكشف هذه النظم خصوصيات األفراد، حيث تبني أماكن ، )SIG(املعلومات اجلغرافية 
وثالث هذه القضايا ما يتعلق منها .سكنهم وعملهم ونشاطهم، وهذا ما يتعرض خلصوصية هؤالء

ة، تعترب اخلرائط أعماال حبقوق التأليف وامللكية الفكرية، فدائما ويف جمال نظم املعلومات اجلغرافي
فنية تستوجب احلماية وذلك يف معظم القوانني والتشريعات اخلاصة حبقوق املؤلف، إضافة إىل 
الربجميات املستخدمة يف بناء هذه النظم واليت تعترب منتجات حممية حبقوق التأليف، ومع ذلك تعد 

 . هذه القواعد يف جمملها أعماال أمنية
ات واإلعتداءات ال بد من التحكم يف أمن البيانات واملعلومات ولتفادي هذه اإلحنراف 
 الذي يساعد كل من املؤلفني والناشرين )DBAS(بتبين نظام إدارة قاعدة بيانات الوثائق "وذلك 

، مع ضرورة تعديل 1"على تطويع وحفظ الوثائق والتحكم فيها وعدم نسخها إال مبوافقة صاحبها
 اإللكتروين للنشر والتأليف ق وإفرازات التكنولوجيا احلديثة يف االالقوانني والتشريعات مبا يتف

وقواعد ونظم املعلومات وغريها، واليت تضمن التدفق احلر للمعلومات لكي تصل إىل من حيتاج 
 . إليها دون حتريف أو تزوير

  
 
 
 

                                                 
 306.ص. المرجع نفسه. ، اسماعيل متولي، ناريمان بدر، أحمد، الغندور، جالل1
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اجه هذا األخري، من خالل ماتقدم ذكره حول واقع قطاع املعلومات، والتحديات اليت تو
 :وصلنا إىل استخالص النتائج التالية

التبعية التكنولوجية، نتيجة عدم وجود إطار سياسي عام خاص بالتكنولوجيا يهدف إىل  -
إنشاء قاعدة صناعية حملية، عرض اخلدمجات الوزطنية مع تشجيع التكوين وتقويته يف 

 .اال
هم اإلستراتيجيات اليت تعمل على يعد التخطيط الوطين لتكنولوجيا املعلومات من أ -

النهوض مبختلف القطاعات، مما يساعد على حتسني األداء والتوسع فيس اخلدمات، فهو 
 .جزء اليتجزأ من التخطيط العام للتنمية الوطنية

اإلجتاه الفردي يف اختيار التكنولوجيا عند مؤسساتنا من أجهزة زبرامج، يف ظل عدم  -
التمنولوجيا، األمر الذي يعيق بناء نظام وطين للمعلومات وجود سياسة حمكمة إلستخدام 

 .قادر على الربط بالسرعة واجلودة املطلوبتني، وذلك لتباين األجهزة واألنظمة
حيتاج إجياد قطاع معلومايت متكامل إىل وضع استراتيجية وطنية للمعلومات تستجيب  -

توحيد وتنظيم أنشطة خمتلف ملكتطلبات التنمية الوطنية الشاملة يف ظل إطار يعمل على 
 .اجلهات واملؤسسات يف جمال املعلومات

التوجه حنو الرصد املعلومايت، ملا يوفره هذا األخري من حتسب وترقب لكل ماهو حديث  -
 .وجديد، ضف إىل ذلك حتسني القدرات التكنولوجية والتنافسية للبلد
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لوايف هلا، يف ظل مانشهده من إن أهم حتد يواجه نظم املعلومات هو حتقيق األمن الكايف وا -
اختراقات وانتهاكات واعتداءات، سواء من ناحية ختريبها ماديا، أو من ناحية انتهاك 

 .  حقوق التأليف
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 نأ فإما له، ثاين ال خيار أمام نفسها الثالثة األلفية حلول مع اجلامعية مكتباتنا لقد وجدت
 الشديدة املنافسة ظل يف فنائها صك على متضي أن املتقدم، وإما العامل يف مثيالا جتارب تساير
 .أبواا مشارف على مستقبال حتما املعلومات قطاع سيعرفها اليت

وكآخر خطوة من عملنا هذا، حناول أن نقيم أهم النتائج احملصل عليها ومدى مطابقتها  
كحلول مسبقة لإلشكالية املطروحة، واملتمثلة يف األدوار والوظائف مع الفرضيات اليت وضعناها 

 .املسندة للمكتبة اجلامعية حىت حتقق طموحها يف بناء وإرساء دعائم النظام الوطين للمعلومات
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لقد توصلنا من خالل دراستنا إىل حتقيق جممل الفرضيات املوضوعة يف بداية البحث،  
ات يف بالدنا بصفة عامة وواقع مكتباتنا اجلامعية بصفة مؤكدة بذلك واقع مؤسسات املعلوم

 .خاصة
اإلنفرادية واإلنعزالية يف أداء خمتلف أنشطة املعلومات من بناء اموعات :  الفرضية األوىل-

املكتبية، تقدمي خدمات معلومات، إضافة إىل عدم اتباع الضوابط واملواصفات واملعايري املوحدة يف 
مات اليت تعمل على تبسري تبادل املعلومات، األمر الذي  جيعل التعاون بني تطوير خدمات املعلو

مكتباتنا اجلامعية مستحيال، فكل مكتبة تتبع جا خمتلفا على املكتبة األخرى، وهذا يف ظل  غياب 
كيان منسق بني هذه املؤسسات كاستلزام منطقي لتخلف قطاع املعلومات ببالدنا، ومنه عرقلة 

 الوطين للمعلومات، إذ الميكن تصور نظام معلومات وطين دون توحيد يف العمليات تنفيذ النظام
واخلدمات املقدمة مما يسمح بالتحديد الدقيق للمعلومة ومنه تسهيل عملية البحث، األمر الذي 

 .يسهل عملية التكامل والتنسيق  والتعاون بني مكتباتنا
 ظل ضعف النصوص القانونية واللوائح التنظيمية معاناة املكتبة اجلامعية يف:  الفرضية الثانية-

املتعلقة بوجودها، واليت تضبط تنظيمها من حيث توصيف املهام والصالحيات، املسؤوليات 
والواجبات، وكذا احلقوق املترتبة على هذه الواجبات، األمر الذي كان له بالغ األثر يف تراجع 

داخل احلاصل يف الوظائف كاستلزام منطقي لغياب تأدية املهام والوظائف املسندة هلا نتيجة الت
سياسة وطنية شاملة حتدد معامل التسيري والتنظيم الفعال ملكتباتنا اجلامعية، ومنه عرقلة تنفيذ النظام 

 .الوطين للمعلومات
غياب القوانني والتشريعات املناسبة اخلاصة باملوارد البشرية باملكتبة اجلامعية، :  الفرضية الثالثة-
كذا نقص اليد العاملة املؤهلة مع انعدام التكوين والتدريب الالزم لتجديد املعارف ومسايرة و

التطورات التكنولوجية اليت الدأ والتستقر، ومنه السيطرة على كيفية استعمال املعلومات لتحقيق 
اتنا، أقصى إفادة ممكنة، يف ظل ضعف املقررات الدراسية يف ختصص املكتبات واملعلومات جبامع

الشيئ الذي يؤثر وبشكل سليب على مستوى اخلدمات املقدمة، ومنه تراجع املكتبة اجلامعية يف 
تأدية املهام والوظائف امللقاة على عاتقها واملتمثلة يف تلبية احتياجات املستفيد ذلك العنصر الفعال 

 .الذي يقوم عليه النظام الوطين للمعلومات
ة اجلامعية على تلبية احتياجات املستفيد من املعلومات بالشكل عجز املكتب:  الفرضية الرابعة-

الالزم، يف ظل ضعف اموعات املكتبية بالنظر إىل األعداد املتزايدة للمستفيدين كنتيجة حتمية 
لغياب سياسة اقتناء تعتمد على دراسة كاملة ووافية لإلحتياجات الفعلية للمستفيد، واليت 

قت مضى ألا تشكل اجلزء األكرب يف بناء النظام الوطين أصبحت ضرورة أكثر من أي و
للمعلومات، فضال عن النقص الفادح والعجز املسجل يف وسائل تكنولوجيا املعلومات بوجهيها 
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التخزين واإلسترجاع،  والبث والتوصيل، وهو ماأكده األستاذ الباحث عينة الدراسة امليدانية، 
يف الوصول إىل تلبية احتياجات املستفيد الذي تزداد أعداده يوما األمر الذي يعيق املكتبة اجلامعية 

 . بعد يوم فضال عن تنوع وتعقد احتياجاته، ومنه احليلولة دون إنشاء النظام الوطين للمعلومات
كما اليفوتنا أن نشري إىل جممل النتائج اليت توصلنا إليها من وراء إجنازنا هلذا البحث، 

 :نوردها كما يلي
لوعي بأمهية املعلومات، ودورها يف جماالت التخطيط والتنظيم والتنفيذ واملتابعة، وكذا  ضعف ا-

التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية لدى اجلهات املسؤولة بالدولة، والذي ترتب عنه عدم العناية 
 .بالتخطيط إلنشاء النظام الوطين للمعلومات

ام معلومات وطين يعمل على التوحيد  ختلف قطاع املعلومات باجلزائر ناتج عن غياب نظ-
والتنسيق والتكامل بني خمتلف مؤسسات ووحدات املعلومات املشكلة هلذا القطاع، وهذا يف إطار 
برنامج سياسة وطنية للمعلومات حتدد معامل هذا التنسيق، واليت من بني أهدافها توفري سبل 

 .يمي والعامليالتعاون بني وحدات املعلومات على املستوى الوطين واإلقل
 عدم توفر اإلطار القانوين الذي يؤمن وجود مؤسسات ومرافق املعلومات وضبط تنظيمها، -

األمر الذي يعيق بل كان السببب األول يف ضعف التسيري وغياب اهليكلة السليمة ملختلف 
 .مصاحلها

فة عامة،  عدم رصد الدولة األموال واإلعتمادات املالية الالزمة ملؤسسات املعلومات بص-
واملكتبة اجلامعية خصوصا، فهي إما ميزانيات مدجمة ضمن امليزانية العامة للجامعة حبكم الوصاية 
اإلدارية عليها، وإما مقدرة بطريقة التستند على تصور واضح أو مطالب حقيقية تبعا إلحتياجات 

تعقد احتياجات العاملي، مع تنوع و املكتبة يف ظل التزايد املستمر يف حجم اإلنتاج الفكري
 .املستفيدين

النقص الكبري الذي تعرفه مكتباتنا اجلامعية يف الكفاءات من مستويات خمتلفة تقنية كانت أو  -
 8وثائقية، فكثريا مايدير هذه املكتبات موظفون غري خمتصني، وهذا ماملسناه يف مكتبات جامعة 

مات، ونفس الشئ بالنسبة  بقاملة، إذ يديرها شخص من خارج املكتبات واملعلو1945ماي 
 .ملكتبات الكليات

 غياب مقومات اإلدارة العلمية الفعالة والناجعة ملكتباتنا اجلامعية، وهومايعكس الوضعية املتردية -
 .والتداخل احلاصل يف الوظائف

بعد هذا العرض ألهم النتائج اليت توصلنا إليها من خالل حبثنا، يظهر لنا أن املكتبة  
ائرية تسري خبطى بطيئة وغري مضبوطة حنو أداء أدوارها ووظائفها تلبية إلحنياجات اجلامعية اجلز

املستفيد، هذا العنصر الفعال الذي يقوم عليه النظام الوطين للمعلومات، وحنن من جهتنا حناول 
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 تقدمي بعض املقترحات مسامهة منا وأفراد عينة الدراسة امليدانية يف الوقوف عند أهم اآلليات، اليت
إذا ما مت إستغالهلا اإلستغالل األمثل ستتجاوز املكتبة اجلامعية الكثري من العراقيل واملعوقات، فتقوم 

 : بتأدية خدماا ووظائفها من أجل إرساء دعائم النظام الوطين للمعلومات
ه حيث أن.. وضع برامج مكثفة للتوعية بأمهية املعلومات عل كافة املستويات اإلجتماعية واملهنية-

 .بدون هذا الوعي واإلدراك الميكن تنفيذ أنظمة معلومات مؤثرة وفعالة على املستوى املطلوب
 التنسيق يف اخلدمات اليت تقوم ا املكتبة اجلامعية على املستوى الوطين، وذلك يف جماالت -

 بتوحيد اإلقتناء والتكشيف والتنظيم وعمليات اخلزن وتوفري املعلومات واخلدمات البيبليوغرافية،
السياسات وخطط العمل املطلوبة لعملية الربط والتنسيق والتعاون، من تطبيق النظام الدويل 
لسالسل املعلومات ونظام الترقيم الدويل املقنن للكتب ومشروعات الفهرسة اآللية املقروءة ونظم 

قانني اخلاصة بالوصف التبادل املرتبطة ا، إضافة إىل تطبيق املعايري البيبليوغرافية املناسبة كالت
 . البيبليوغرايف الدويل املقنن للكتب والدوريات وغريها

 إستخدام احلاسبات اآللية يف تنظيم العمليات الفنية واملرجعية املطلوبة من قطاع املكتبات حىت -
حتقق فائدة كربى يف مدى كفاءة اخلدمات املقدمة، والذي يعترب الوسيلة املثلى إلنشاء قاعدة 

ومنه جيب أن تكون هناك .  املوحد، العنصر األساسي يف قيام نظام مثايل لتبادل اإلعاراتالفهرس
سياسة واضحة املعامل لعمليات التشغيل حتكم عناصر النظام وتوفر التغطية الالزمة لإلنتاج الفكري 

 . على املستوى الوطين والعاملي
م من املكتبة اجلامعية كمؤسسة  هناك حاجة ماسة لدراسة سوق املستفيدين وحتديد إحتياجا-

قائمة بذاا حاليا وكجزء من النظام الوطين للمعلومات يف املستقبل القريب، فحاجات هؤالء 
املستفيدين وتوعيتهم وحل مشاكلهم أمر حيوي، حىت تلعب املكتبة اجلامعية دورها املفروض يف 

 . بناء وإرساء قواعد النظام الوطين للمعلومات
دد الكايف من الكوادر البشرية املؤهلة، مع ضمان التكوين وإعادة التكوين والتدريب  توفري الع-

املستمر هلا مسايرة للتطورات التكنولوجية احلاصلة يف ميدان اإلتصاالت واملعلومات، مع ضرورة 
طات اإلعتراف الرمسي للدولة اجلزائرية باملهنة واملهنيني بإعطاء املهنة قدرها الذي تستحق يف املخط

التنموية، من خالل إيالء برامج التكوين والتدريب املستمرين العناية العاجلة واجلادة، حىت نستطيع 
أن جند ألنفسنا مكانا يف جمتمع أصبحت فيه املعلومات تشكل الرهان األساسي والوحيد للتقدم 

 ترتيب يف ظرالن أال وهو جمتمع املعلومات، مع حتسني أوضاع املهنيني من خالل مراجعة وإعادة
 واملستخدمني الطلبة جلب ويكفل تطويرها على يعمل مبا العمومي الوظيف سلم على املهنة
حوهلا، مع تعديل سلم األجور لدفعهم للعمل أكثر وكذا إتباع نظام احلوافز  للتكوين النجباء

ذه واملكافآت لضمان بقائهم يف املكتبات واحليلوله دون توجيههم ملناصب أخرى نضمن هلم ه
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الشروط، ملا ألخصائي املعلومات من أمهية يف دعم قيام النظام الوطين للمعلومات ومنه دعم قطاع 
 .املعلومات بالدولة

 : يف األمر هذا أمهية اجلامعية، وتتمثل املكتبات تسيري يف احلديثة اإلدارة وسائل  إعتماد-
 وتوزيع مركزيةالال تشجيع طريق عن وهذا العمل، عالقات يف املسؤولية حس ترقية •

 يف تنافسيا جوا سيخلق الذي األمر وهو القرار، إختاذ مستويات خمتلف على املسؤوليات
 .والعطاء اإلبداع حيفز العمل

 مضبوط زمين إطار حدود يف حتقيقها الواجب األهداف أساس على فرد كل عمل تنظيم •
  .مسبقا وملزم

 طريق عن إليه، توصل الذي الكفاءة ومستوى عليها احملصل النتائج بتقييم التسيري ربط •
 .امعة اإلحصائيات توفرها اليت للمؤشرات تطبيقي بعد إعطاء

 عمل من أفضل ودائم سليم قليل، عمل أن واعتبار احلسبان بعني الوقت عامل أخذ •
 .ومنقطع التنفيذ سريع مرحلي

 املستفيدين لدى والرغبة احلاجة حتفز فعالة، قيمة ذات خدمة لتوفري الفريق ثقافة تشجيع •
 إذا واملسؤوليات العمل تقسيم اعتماد من مناص فال. اجلامعية املكتبة يرتادون الذين

 .أردنا احلصول على نتائج أفضل
 .  توفري املوارد املالية الالزمة-
 ضرورة إحداث التشابك والتنسيق وتوحيد اجلهود واإلستغالل األمثل للموارد املتاحة، من -

رجيي لنظام تعاوين بني املكتبات اجلامعية كخطوة أوىل لبناء النظام الوطين أجل التنفيذ التد
 . للمعلومات

 ضرورة إصدار قوانني وتنظيمات تعمل على إستكمال الفراغ القانوين يف ميدان إستغالل -
 . املصادر الوثائقية اإللكترونية باملكتبة اجلامعية

لقائمة كمشروع الفهرس الوطين بفهارسه عماد   ضرورة التأكيد على إمتام وتنفيذ املشاريع ا-
الشبكة األكادميية للبحث، واليت متثل بدورها حلقة من حلقات إستكمال النظام الوطين 

 . للمعلومات
 توحيد اإلجراءات الفنية من أجل جتسيد روح التعاون واإلتصال والتبادل بني املكتبات -

ت البيبليوغرافية والبحث فيها يإستخدام لغة واحدة، اجلامعية، وذلك بإدماج خمتلف قوانني البيانا
مما يعمل على إدخال الوطن يف تعاون إقليمي وعاملي مع تسهيل اإلستفادة من السوق العاملية 

 . للمعلومات
 : التالية الرئيسية املواضيع حول ملتقيات لتنظيم مضبوط برنامج  إعداد-
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 اإلتفاق(موحد  تصور أجل من : معيةاجلا املؤسسات يف للمعلومات الفنية املعاجلة •
 عمال لرسكلة تكوينية لدورات برنامج إعداد على اإلتفاق مع مشتركة خطة على

 )والتحليل التكشيف الفهرسة، بعمليات يقومون الذين اجلامعية املكتبات
 للمشاريع واألداة، وذلك بعرض املنهج اجلامعية من حيث املكتبات خدمات أمتتة •

 األرشفة برامج املكتبات، اآليل التسيري برجميات الربجميات من نميدا يف الوطنية
 ...اإللكترونية

 حول تكوينية دورة اجلامعية، من خالل تنظيم املكتبات يف اإلنترنيت إستثمار •
 ....الواب صفحات تطوير مع استخداماا

 توىمس على البحث ووحدات مراكز ومكتبات اجلامعية للمكتبات خاصة مفتشية إنشاء  -
واملعلومات، تسند هلا  املكتبات يف وخمتصني خرباء إىل فيها املهام إسناد العايل، يتم التعليم وزارة
 :مهام
 طبعة يف متاح إلكتروين شكل يف دورية بصفة اجلامعية للمكتبات الوطين الدليل إصدار •

 األنترنيت شبكة وعلى ورقية
 ملسؤويل، مديريي سنوي دوري إجتماع تنظيم بتشجيع املؤسسايت العمل تقاليد خلق •

 تبادل الفارطة، من أجل السنة خالل املنجز العمل لتقييم اجلامعية املكتبات وحمافظي
 املقبلة املرحلة إحتياجات وحتديد التجارب

 الرسائل حول معلومات شبكة شكل يف اجلامعية املكتبات بني ما تعاوين برنامج تطوير •
 يف إعالميني منتوجني إعداد إىل الوصول دفاملسجلة،  األحباث ومشاريع اجلامعية
  :حول بيانات قاعديت شكل

 اجلزائرية األكادميية املؤسسات يف املناقشة اجلامعية                             الرسائل
  املسجلة اجلارية األحباث مشاريع                         

وبث انتقائي للمعلومات، وخدمات  ضرورة تنشيط خدمات املعلومات من إحاطة جارية، -
البث املباشر للمعلومات، وغريها من اخلدمات اليت تساعد على تقدمي افضل مستوى لالستفادة 
من دعوة اجلهات املختصة إىل ضرورة العمل على حتسني أوضاع املختصني يف جمال املعلومات، 

 .عملهمعن طريق وضع نظم خاصة باألجور واحلوافز ارتباطاً بطبيعة ختصص 
 اإلهتمام بصناعة املعلومات وذلك بالتنسيق العلمي واملهين وإنشاء مراكز البحوث مع جتاوز -

احلواجز النفسية وإعادة الثقة يف املنتجات احمللية، من أجل النهوض بقطاع املعلومات ومنه 
 . اإلقتصاد الوطين ككل
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 منها على املستوى الدويل، حبيث ال  اإلستفادة من التكنولوجيا املتاحة حمليا وإختيار املناسب-
تتحمل الدولة نفقات جتهيزات متقدمة ليست يف حاجة واقعية هلا، أو ميكن تعويضها بوسائل 
أخرى أقل كلفة وتفي باحلاجة يف نفس الوقت، وعدم التسرع يف إستخدام وسائل متقدمة ليست 

أو الربامج، مع وضع آلية للوصول البالد مستعدة إلستخدامها سواء من ناحية األفراد أو التخطيط 
 .إىل درجة مناسبة من التنسيق يف نقل وتوطني تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت

إعتبار التخطيط للتكنولوجيا جزءا ال يتجزأ من التخطيط العام للتنمية الوطنية الذي له بالغ  -
 . طلوبتنياألثر يف عملية بناء نظام وطين قادر على الربط بالسرعة واجلودة امل

إا مجلة من التوصيبات كانت عصارة عمل وجهد متواصل نضعها بني أيدي املسؤول  
األول على الوضع الذي ساد قطاع املعلومات ومنه مؤسسات ووحدات املعلومات يف بالدنا، 
علها جتد آذانا صاغية تطمح يف التغيري والتحسني، ومنه إجياد الظروف واملناخ املناسبني حىت 

يع مراكز ومؤسسات املعلومات عموما واملكتبات اجلامعية خصوصا تقدمي وأقصى وأحسن تستط
ماعندها من اإلسهام واملشاركة الفعالة يف بناء النظام الوطين للمعلومات، ومنه إحداث التنمية 
الوطنية الشاملة، وإال فسيكون مصريها مستودعا للمعلومات يتجاوزه الزمن ومقعدا من مقاعد 

 . كني القانعنياملستهل
إا مجلة من التوصيات، نأمل أن يأخذها املخططني بعني اإلعتبار ضمن خمططام  

وقرارام ومشاريعم التنموية، وإال فإننا لن نفقد الصدارة فحسب، بل سنفقد قبل ذلك قيمتنا يف 
 لن نرضى  تشكل فيه املعلومات الرهان الوحيد للتقدم، أال وهو جمتمع املعلومات، وحنن جمتمع

  .بذلك بالتأكيد
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 اجلمهوريــة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشعبيــة
 وزارة التعليـم العـايل والبحـث العلـمي

 - قسنطينة-ـوريجامعة منت
 كلية العلوم اإلنسانيـة واإلجتماعيـة                                     قسم علم املكتبـات

 
 

يف سبيل إجناز حبث للحصول على شهادة املاجستري يف علم املكتبات حتت 
 :عنوان

نظام الوطني دور المكتبة الجامعية الجزائرية في إرساء قواعد ال
 للمعلومات
  بقالمة1945 ماي 08دراسة ميدانية بمكتبات جامعة 

 :حتت إشراف :                                                  من إعداد الطالبة 
 بطوش كمال.  بن ضيف اهللا نعيمة                                                د

لومات الوطنية عنصرا حيويا يف أي جمتمع، السيما وأن لقد غدت فكرة تبين أنظمة املع
عن املعلومات من جهة، وتقدمي املعلومة املناسبة  هدفها الرئيسي هو تسهيل عملية البحث

وحنن من خالل حبثنا حناول استشراف دور . للمستفيد املناسب يف لوقت املناسب من جهة أخرى
وقواعد هذا النظام متلمسة يف ذلك تلبية احتياجات املكتبة اجلامعية اجلزائرية يف ارساء مبادئ 

 .املستفيد
وعليه نرجو منكم أن تتفضلوا مبلئ اإلستبانة املرفقة مبا تستحقه من عناية، علما أن  

 .املعلومات املستقاة لن تستخدم إال لغرض البحث العلمي
 
 
 
 
 

استمــارة استبانــة

 .أمام اجلواب الذي تراه مناسبا) X(الرجاء وضع إشارة  •

بطاقـة تعريفيـة

      دكتوراة دولة -:      الدرجـة العلميـة 
       جستير          ما-                               

.................         حدد     أخرى            -                               
 :القســـم 
  :الكليـــة 
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 اتـم ووضع السياسـط والتنظيـبين التخطي: تالمعلوما
 ما قيمة المعلومات في المجتمع؟ .1

  غير ضرورية         -  ضرورية           -
 

 إذا كنت ترى بأنها ضرورية ، إلى ماذا يرجع ذلك -1-1
     نشر الئقافة المعلوماتية -  المساهمة في صناعة القرار    -

 نمية الوطنية    المساهمة في إحداث الت-
 
  ماهي الدوافع التي أدت إلى التفكير في التنظيم الوطني للمعلومات ؟-2
  التطور التكنولوجي     -    غالء تكاليف مسار المعلومات   -

 ثورة المعلومات وصعوبة السيطرة  -
 عليها

    أخرى       - 
 .................حدد

 
 : سياسة وطنية للمعلومات،  فإلى مايعود ذلك تزايدت الحاجة إلمتالك-3

كفالة اإلستغالل األمثل لرصيد -
 المعرفة

  توفير المعلومات المناسبة    -

  توفير سبل التعاون بين وحدات المعلومات     -
  
  هل تعتبر أن التخطيط الوطني للمعلومات ضروري؟ -4

  ال       -     نعم       -
 
 :لة اإلجابة بنعم، فذلك لكونه يعمل على   في حا-4-1
 تشجيع اإلستخدام األمثل  -

  للمعلومات
  مسايرة التطور التكنولوجي   -

  التنسيق والتعاون في تبادل المعلومات   -
 
 : يهدف التخطيط الوطني للمعلومات إلى-5

  تطوير المنظومة الوطنية لمرافق-  تطوير خدمات المعلومات       -
 المعلومات     

  تنمية الموارد البشرية         -

 بين الخصائص والمميزات: النظم الوطنيـة للمعلومـات
  ماهو الغرض من وراء بناء النظام الوطني للمعلومات؟-6
  توحيد الجهود ومنع اإلزدواجية    -  الوصول المباشر للمعلومات      -
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 ..........      حدد أخرى    -       تألية الخدمات المكتبية       -

 
 :   لقد غدت فكرة تبني النظام الوطني للمعلومات ضرورةفلكونها تعمل على-7
  إدارة األزمات ودعم اتخاذ القرار   -  ترقية البحث العلمي              -
 ............  حدد أخرى         -  إحداث التنمية اإلجتماعية الشاملة -
 
 : هل يوفر لك النظام الوطني للمعلومات معلومات، تتسم بــ-8

  الدقة      -  الفورية          -
  الحيوية   -  عدم النفاذية     -

 
  ماهي متطلبات إنشاء النظام الوطني للمعلومات؟-9

  الموارد المالية              -  مصادر المعلومات         -
  الكادر البشري المؤهل      - والتجهيزات        الوسائل -

 
 : تعمل النظم الوطنية للمعلومات على إحداث التنمية الوطنية، وذلك ب-10
  إدارة المعلومات والمعارف       -  تطوير قطاع المعلومات       -
 .............  حدد أخرى           -  تحقيق التعاون                -

 

 المكتبة الجامعية الجزائرية ضمن النظام الوطني للمعلومات
 :كيف تقيم المكتبة الجامعية من حيث -11

 ضعيفة        مقبولة       جيدة       خدمات المعلومات-
 الى حد ما    غير كافية   كافية       نجهيزات المكتبة-

 
 حتياجاتك؟ هل تجد أن رصيد المكتبة كاف لتلبية ا-12

   ال       -  نعم       -
 

 :  في حالة اإلجابة بال، هل ذلك راجع إلى -12-1
  عدم توفر سياسة اقتناء بالمكتبة    -   عدم تنوع المجموعات المكتبية    -
 .............. حدد أخرى      -    قلة الرصيد وقدمه                -
 

 ي تقدمها لك المكتبة الجامعية؟  ما هي الخدمات الت-13
  الخدمات البيبليوغرافية      -  اإلحاطة الجارية          -
 خدمات اإلنترنيت            -  البث اإلنتقائي للمعلومات  -     
 .......... حدد أخرى  -  خدمة الترجمة            -     
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ناء النظام الوطني للمعلومات، البد  حتى يكون ألخصائي المعلومات دور في ب-14
 :من
  التدريب والتكوين       -  توفير التشريعات المناسبة         -
 ................. حدد أخرى  -       احداث مهن جديدة                -
 

 كيف يمكن للمكتبة الجامعية أن تحقق التعاون حتى تكون طرفا فعاال في بناء -15
 م الوطني للمعلومات؟النظا
   احداث التشابك                   -    اقامة الفهارس الموحدة       -
  إقامة المرصد الوطني للمكتبات   -  احداث التكتل المكتبي        -

 

 الواقـع والمتطلبـات: قطاع المعلومـات
 ماهي عوامل النهوض بالتكنولوجيا، ومنه قطاع المعلومات؟ -16
 احداث صناعة للمعلومات        -  

          
 وضع خطة وطنيةلتكنولوجيا - 

 المعلومات  
 

 تخطيط عمليات نقل التكنولوجيا   - 
 

 ........... حدد  أخرى          - 

 
 ماهي التحديات التي تواجه قطاع المعلومات؟-17

       الرصد المعلوماتي-   وضع استراتيجية للمعلومات  -
  أمن نظم المعلومات      - 

 
 ماهي بنظرك األدوار المسندة للمكتبة الجامعية، حتى تقوم بدورها في إرساء -18

 قواعد النظام الوطني للمعلومات؟
...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................
........................................ 
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 :امللخـــص
نعيش اليوم ثورة علمية هائلة تلعب فيها املعلومات الدور البارز يف إحراز التقدم والتطور، 

ومات وظهور شبكات املعلومات اليت فرضت على مجيع الدول وضع ل تقنية املعخاصة بعد انتشار
سياسات وطنية للمعلومات والتخطيط هلا حتت مايسمى بالنظام الوطين للمعلومات، وذلك دف 
التحكم يف هذه الظاهرة من حيث مجعها، معاجلتها، وتيسري انسياا وبثها بسرعة هائلة مع توفري 

تأمني أكرب قدر ممكن من املعلومات احلديثة لطالبيها من فئات  لالزمني هلا، ومنهاألمن واحلماية ا
يف ظل مانعرفه من انفجار وذلك اتمع املختلفة، يف أقصر وقت، وبأقل جهد، وتكلفة حمتملة، 

هذا مايتطلب مشاركة كل البىن األساسية . معلومايت مع ارتفاع تكاليف احلصول على املعلومات
 .قطاع املعلومات يف إرساء دعائم مثل هذه األنظمةاملشكلة ل

واملكتبة اجلامعية باعتبارها عنصرا أساسيا ومهما يف البىن األساسية للمعلومات تواجه 
اليوم، أكثر من أي وقت مضى تغيريات عميقة يف وظائفها ومنطلقاا وسبل عملها خدمة 

املعلومات املتطور، وذلك بتقدميها خدمات لروادها، فقد أصبح لزاما عليها أن تقوم بوظيفة جهاز 
معلومات متطورة، من خالل اعتماد املواقف الالزمة، واإلستعداد املادي والبشري، والسعي 
إلستخدام تقنيات املعلومات بأفضل كفاءة وأقل تكلفة ممكنة، من خالل التنسيق والتعاون مع 

ف، وحتقيق اإلستغالل األمثل ملختلف خمتلف مؤسسات املعلومات بغية تبادل املعلومات واملعار
أرصدة املكتبات املشاركة، واعتماد املقاييس وأدوات العمل املوحدة، حىت تكون طرفا فعاال يف 

 .إرساء قواعد النظام الوطين للمعلومات
نريد من وراء حبثنا هذا أن نربز مكانة املكتبة اجلامعية اجلزائرية يف عملية بناء وإرساء  

 الوطين للمعلومات، من خالل نتائج دراسة ميدانية اجريت مبكتبات جامعة قاملة، من دعائم النظام
 أستاذ باحث، وكذا مقابلة مع مسؤويل املكتبات 73خالل استمارة استبانة مع عينة مكونة من 

مكنتنا من مجع معلومات إضافة إىل املالحظة، واملكتبيني احلاملني لشهادة الليسانس يف التخصص، 
لة مرفوقة بتحاليل ومدعمة برصيد نظري ثري، كشفت لنا ضعف مكتباتنا اجلامعية من ذات دال

، األرصدة الوثائقية املتوفرة،  املؤهلة حيث جتهيزاا، املوارد املالية املخصصة، املوارد البشرية
لوطين اخلدمات املقدمة، ومنه تقاعس يف تأدية املهام والوظائف املوكلة هلا يف إطار بناء النظام ا

  .للمعلومات
 :الكلمات املفتاحية

 . قاملة، دراسة ميدانية، اجلزائر املعلومات، النظام الوطين للمعلومات، املكتبة اجلامعية، جامعة
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Résumé : 
  
 Nous vivons aujourd’hui une énorme révolution scientifique, ou 
l’information joue le rôle le plus important dans l’atteinte du développement et le 
progrès, notamment après la propagation des nouvelles technologies de 
l’information, et l’apparition des réseaux d’information,, ce qui oblige nos 
sociétés à mettre en place des stratégies et des plans nationaux d’information, 
mieux connus sous le nom de systèmes nationaux d’information capables de 
maîtriser le phénomène de l’explosion informationnelle quant à sa collecte, son 
traitement, et sa facilite de transmission, ainsi que sa sécurité pour assurer la 
communication  d’un maximum d’informations récentes et exactes au profit de  
l’utilisateur, et ce rapidement avec un minimum d efforts et à un moindre coût,  
ce qui entraîne la participation de tous les éléments qui forment  le secteur de 
l’information et qui contribuent à la constitution de tels systèmes. 
 La Bibliothèque universitaire en tant qu’ élément essentiel et important 
dans l’infrastructure de base de l’information affronte aujourd’hui, plus que 
jamais des changements profonds au niveau de ses fonctions, de ses principes et 
de ses méthodes de travail pour assurer la fonction d’un système d’information 
évolué, et ceci en offrant des services d’information de haut niveau par l’octroi 
de moyens matériels et humains, ainsi que l’utilisation des nouvelles technologies 
de l’information d’une façon efficiente avec des coûts étudiés, à travers une 
coordination et une coopération mutuelle entre les différentes  entreprises 
d’information, pour assurer un bon échange d’ informations et de connaissances 
afin de réaliser une exploitation idéale des différents fonds documentaires des 
bibliothèques participantes, par l’adoption de critères et d’ outils de travail 
unifiés, et pour qu’elles soient un élément de base dans la mise en place d’un 
système national d’information.. 
 Cette recherche a pour objectif de mettre l’accent sur la place de la 
bibliothèque universitaire algérienne dans la constitution d’un système national 
d’information, à travers une enquête au niveau de la bibliothèque universitaire 
de l’Université de GUELMA. Le questionnaire, l’entretien, ainsi que 
l’observation ont été utilisés comme outils de recherche. Ils nous ont, en fait, 
aides à identifier la faiblesse  de nos bibliothèques, que ce soit au niveau de leurs 
équipements, ressources financières, ressources humaines, collections 
documentaires, services d’information…. Ce qui a poussé la bibliothèque 
universitaire algérienne à être défaillante quant à mettre sur pied  les piliers d’un 
système national d’information.. 
  
MOTS CLES : 
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Information, système national d’information, bibliothèque universitaire, 
université de GUELMA , enquête,  Algérie. 
 
 ABSTRACT : 
 
 We face today a huge scientific revolution, where the information plays 
an important role in the achievement of progress, particularly  after the 
development and the great expansion of new information technology and the 
appearance of information networks, all that has obliged  societies to adopt 
national strategies and  information plans known as national information 
systems in order to control the information explosion on the level of collecting, 
processing, transmitting, access facilitation and  security to  provide accurate 
and up-to-date information in a short time, with less efforts and less costs,. This 
has generated the participation of all the elements of the information sector to 
set up the basic infrastructure for constituting the national information system.   

The University library, as an important element in the basic 
infrastructure information, faces today more than never before deep changes on 
the level of its functions, principles and methods in order to assure the task of 
developing an information system, with  advanced information services, with 
efficient material resources and high human abilities, using new information 
technology  with high proficiency and less costs through a mutual coordination 
and cooperation between different information institutions to exchange 
information in order to realise an ideal exploitation of the libraries’ collections 
via the use of unified  standards and common instruments of work, so that this 
library can be considered as a major pillar in establishing  the national 
information system. 
 Through this research, we intend to emphasize the place of the Algerian 
university library in the establishment of the national information system. The 
result of a survey led in GUELMA university libraries through a questionnaire   
an interview and observation helped us to collect significant data analysed on 
the basis of recent valuable theoretical knowledge. This investigation has led to 
identify the limits of our university libraries in terms of equipment, financial 
resources, qualified  human resources, collections, information services…  that 
failure in its functions and missions has not helped these libraries to succeed in  
establishing a national information system.       
                                                                                                                  
KEY  WORDS: 
Information, national information system,  university library, GUELMA 
University, survey. Algeria 

 


