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  إهداء
  

 لهما واخفض( الرحمن فيهما الــق ذيــال ىـــإل
 ربياني كما رحمهماإ رب وقل الرحمة من الذل جناح

  ...اهللا حفظهما الكريمين والدي) صغيرا

 ،إلى معه وأنا إليه رنواأو به وأعيش  له أحيا الذي إلى
 رفيق عيني قرة:عالمي في الرجال كل لي ختصرإ من

  ... زوجي اهللا شاء إن واآلخرة الدنيا في دربي

 بكل لهم اهللا جعل األصدقاء وكل وأخواتي إخوتي إلى
  ...والتوفيق بالنجاح دعوة  هذا عملي في كلمة

 لي دعا أو حرفا علمني أو نصحا لي أسدى من كل إلى 
  ...والتوفيق بالنجاح

  ...لساني ونساهم  قلبي يذكرهم ينالذ كل إلى

  ...المتواضع عملي هديأ
 



  وتقدير شكر

  
 العزيز ىـعل ناءــوالث دــوالحم مــالعظي كرـــالش بعد

 جزيل على هأشكر ،العمل هذا إلتمام ووفقني أعانني الذي القدير
  ...فضله

 لم الذي ألستاذي العرفان وصادق الخالص الشكر بعميق أتقدم
 الواعية ومالحظاته السديدة وآراءه،القيمة هاتهبتوجي علي يبخل

 والباحث البحث حتوىإ نهأ إال  نشغاالتهإو وقته ضيق من بالرغم
 له أتقدم أن الضروري من نهإف بالشكر له أتقدم إذ ،وأنا

،شكرا مذكرةال هذه قراءة في تعب من له سببته عما عتذاريإب
  ...أستاذي الفاضل

 ،المناقشة لجنة أعضاء الكرام ةاألساتذ إلى بشكري أتقدم كما
 عما مله عتذرأو المتواضع، البحث هذا وتقويم تقييم قبلوا نالذي

  ...المتواضع البحث هذا قراءة في وعناء جهد من لهم سببته

 بنصائحهم ساعدوني الذين كل إلى الجزيل بالشكر أتقدم كما
  .وزمالء أساتذة من وتوجيهاتهم
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                                                                                  المقـــدمــــــة
  

   ةــــــــــــــمقدم
 قیود من التحرر سبل عن بحثھ مسیرة يف اإلنسان أن العصور أقدم منذ علیھ المتعارف من

 الحاجة علیھ أملتھ لما وفقا ومتعددة مختلفة وسائط على محاوالتھ بتسجیل لتزمإ قد الطبیعة

 ألواح إلى الحجر على والرسم النقش القادمة،فمن لألجیال ذلك كل توصیل لفكرة تفطنھ مع

 في اإلنسان ،تدرجالورق إلى الوسائط،وصوال من وغیرھا البردي فأوراق ويشالم الطین

 باقي على الكتاب وسیادة نتشارإ تسمیتھا،وبعد تعددت أماكن في وتخزینھا رفھامع تسجیل

 عشر الخامس القرن في عةابالط ظھور بعد خاصةالمعلومات، وحفظ لخزن األخرى األشكال

 اتالمعلوم على طالعاإل مستوى على سواء كبیرة تحدیات أمام نفسھ اإلنسان وتطورھا،وجد

 من الھائل الكم على للسیطرة الكفیلة والطرق السبل عن البحث علیھ توجب خزنھا،مما أو

 وتحلیلھا معالجتھا في التقنیة ستخدامإ نحو بالتحول المختلفة،وذلك ووسائطھا المعلومات

  . وخزنھا وبثھا

 وإنتاج تصاالتواإل التقنیة مجال في ملحوظة تحوالت العالم شھد الثالثة ةیاأللف حلول ومع

 مجتمع بروز ثم ومن،المعلوماتي نفجارواإل المعلومات بثورة یسمى ما وظھور،المعلومات

 الحواسیب بجانب كبیرا دورا تصاالتاإل ثورة فیھ لعبت الذي الكونیة الساحة إلى المعلومات

 أبعاده بمختلف المعلومات لقطاع المتسارع التطور ھذا ظل ،وفياألخرى المعلومات وتقنیات

 مجتمع ضمن نخراطاإل بین خاصة بصفة الجامعیة والمكتبة،عامة بصفة المكتبات تقف

 في الحاصل التغییر أن إال ،الرقمیة التكنولوجیا مجتمع بركب لتحاقاإل ومحاولة المعلومات

 نترنتاأل ظھور مظاھر،ثم من فرزهأ وما اإللكترونیك وعلم التشابكیة تصاالتاإل مجال

 مستوى على الرقمیة والبیئة التكنولوجیة بالبیئة یسمى ما أنتج طور،قدالت معالم قمة حتاللھاإو

 الواقع ھذا نحو بأنواعھا المكتبات لمستخدمي الواضح المیل مع المعلومات،خاصة قطاع

 منأى في لیست الجامعیة المكتبة نإف للمكتبات،وبالطبع أنواع عدة ظھور إلى أدى الجدید،مما

 الفقري والعمود العصب تمثل إذالباحثون، بھا یھتدي التي ةالمنار ونھاك تجاهاإل ھذا عن

 وتجھیزاتھا التكنولوجیا في جدید من یظھر ما بكل األول المعني یجعلھا مما للجامعات

  . ذاتھا حد في والمعلومات ووسائلھا
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 وباحثین أساتذة من الجامعات لمنتسبي مھما معلوماتیا مصدرا تعد الجامعیة المكتبات أن وبما

 التعامل ینبغي نھإف وبالتالي،البحثیة مھامھم نجازإل للمعلومات مستفیدین عتبارھمإب وطلبة

  یثةالحد المعلومات بتقنیة رتباطھاإ عند وخاصة معمقة دراسة إلى حتاجتو،بحذر معھم

 خالل من،يعلمال البحث لدعم المستفید یحتاجھا التي البحثیة المھام ولتقدیم ستغاللھاإ وطرق

 تساعد معلومات بشبكة الجامعیة المكتبة وربط،وكفاءة بفاعلیة التكنولوجیة البیئة ھذه ستخدامإ

 ماتالخد أحسن وتقدیم المطلوبة المعلومات على للحصول إلیھا المنوط بالدور القیام على

 الذي األساس ھو،ومعلومات نظام أي في زاویةال حجر المستفید ویعتبر،فدیھامست لمجتمع

  . منھا ءجزیت  ال جزء برتیع الذيو جلھأ من بني

 علیھا وجبأ ھاتتقمص التي الجدیدة واألدوار الجامعیة المكتبات بیئة في الحاصل التطور نإ

 جعلنا ما ھو،التكنولوجي التطور ھذا لظ في ستتغیر حتما التي مستفیدیھا حاجات مراعاة

 داخل المستفید مكانة لمعرفة لدراستنا كموضوع الجامعیة المكتبة من المستفیدین نختار

 الرقمیة التكنولوجیا بمتطلبات تأثرھا ومدى السریعة التكنولوجیا خضم في الجامعیة المكتبة

 تأثیر: "  عنوان تحت دراستنا موضوع كان لذلك،الرقمیة البیئة بمظاھر المستفید تأثر ومدى

 الجامعیة بالمكتبة میدانیة دراسة" الجامعیـــة المكتبـــة من المستفیدین على الرقمیـــة البیئة

  . دةـــــبسكیك 1955 أوت 20 لجامعة المركزیة

 المكتبة داخل المستفید مكانة معرفة إلى الموضوع لھذا معالجتنا وراء من نھدف والذي

 للتطورات الجامعیة المكتبة مسایرة ومدى،المعلومات بتكنولوجیا تأثره ومدى،الجامعیة

 المستفیدین لمجتمع خیرةھذه األ تتیحھا التي الخدمات جودة ومدى،الرقمیة البیئة في الحاصلة

  . منھا

 التكنولوجیا ستخدامإ نحو الواضح وجھتال ھو الموضوع ھذا نختار جعلتنا التي الدوافعأھم 

 بتغیر تغیرت التي المستفیدین وتغیرحاجیات،المعلومات ومراكز كتباتالم في الحدیثة

 فیھا الزاویة حجر نھأ وبحكم الجامعیة المكتبة من المستفید نذلك أ،العصر ھذا مطالب

   اإلعالم تكنولوجیاعتماد على نحو اإل ھذه األخیرة تجھتإالمكتبات، علیھ تقام الذي واألساس
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 لتحسین منھا سعیا اآللیة النظم عتمادإأرصدتھا،و وحوسبة أتمتة من نطالقاإ تصالواإل

  . تخصصاتھم بمختلف لمستفدیھا لدیھا ما أفضل وتقدیم خدماتھا

 خدماتھا تطورت ،فقد الرقمیة لوجیاللتكنو المعلومات ومؤسسات المكتبات ستثمارإ ظل وفي

 من وتحولھا ومصادرھا المعلومات مجال في غیراتالت من العدید لذلك،فظھرت نتیجة

 قتحاماإل ومحاولة دھشة بین المستفید مامھاأ والرقمیة،وقف لكترونیةاإل الحدیثة لىإ التقلیدیة

 والتغیر السرعةب یتسم عصر في نھقطارھا،أل ومالحقة ستخدامھاإ ضرورة لىإ نفتفّط

 ساساأل ھذا تركیزھم،وعلى نقطة ھم فیھا المستفیدون ،ویكون عنھا المنعزلین ولئكأل بھأوالی

 والحر المباشر النفاذ من مجدیدا،یمكنھ مناخا للمستفیدین أوجدت قد الرقمیة اتتقنیال ھذه نإف

  . المعلومات من وشاملة ودقیقة معتبرة كمیات لىإ

 الرقمیة التكنولوجیة البیئة مع تعاملھم وفي المستفیدین سلوك في میقةع تغیرات نشاھد نناأ ذإ

 الجامعیة المكتبة داخل خیرةاأل ھذه مع التعامل مجال في جدیدة تحدیات مامأ الیوم فالمستفید

 نماذج في الرقمیة،المعروضة للبیئة المباشر ستجواباإل لىإ ماسة حاجة في ضحىأ نھأ اذ

 للشبكات لكترونیةاإل والمواقع،المحسبة المعلومات كقواعد،دیثةالح المكتبات داخل كثیرة

  .فتراضیةواإل الرقمیة الرقمیة،والمكتبات المعلومات ومصادر

 تغیرات یتناول نھ،أل تجاهاإل نفس في یصب الذي الموضوع ھذا تناول لىإ دفعنا ما ذلك لعل

 المستفیدین في ثیرأتال على وقدرتھا واالتصاالت المعلومات لتكنولوجیا جذریة رقمیة

  .تجاھاتھمإو

 ة، باإلضافعنھ وتعبر الموضوع تعكس نھاأ یناأر فصول ربعةأ لىإ مقسما بحثنا جاء ولقد

  .والخاتمة المقدمة لىإ

 الجانب لىإ ضافةللدراسة،باإل المنھجیة جراءاتاإل توضیح لىإ ولاأل الفصل في تطرقنا

 لىإ شرناأ ،كما للدراسة صلياأل والمجتمع نةالعی الدراسة،نوعیة مجاالت من للبحث المیداني

 والمقابلة،ثم ستبانةاإل ستمارةإ في والمتمثلة المعلومات جمع في المستخدمة دواتاأل ھمأ

  .دراستنا بموضوع والمتعلقة الرئیسیة المفاھیم على الضوء تسلیط
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 یناأرتإ ذإالجامعیة، المكتبة وھي المستفیدین تواجد بجوانب ضمن الفصل الثاني حاطةباإل قمنا

 كجھاز الجامعیة بالمكتبة التعریف لىإ تطرقنا عنھا،ثم تاریخیة لمحة ذكر مع بھا التعریف

 التعریف لىإ نتقلناإ ثمالمتسارع، التكنولوجي الزحف ظل في متطور،ومتطلباتھا معلومات

 رصیدھا قسامھا،كذاأ یخص فیما عنھا معلومات وتوثیق الدراسة محل الجامعیة بالمكتبة

 وواقع،لدیھا التكنولوجیا معالجة وتوصیلھا،ومستویات المعلومات بث في تتبعھا التي والطرق

 التي لحدیثةا المعلومات المستفیدین،وخدمات حتیاجاتإ وتلبیة المعلومات بث في ستخدامھاإ

  . للمستفیدین المعلومات تاحةإ في الجامعیة المكتبة ،وغایات تتبعھا

 بالبیئة وتفاعلھم الجامعیة المكتبة من بالمستفیدین تتعلق معلومات عرضنا في الفصل الثالث

 فادةاإل دراسة على ركزنا تعترضھم،حیث التي والعقبات فیھا تجاھاتھمإو الرقمیة

 دوافع من یتخللھا وما حتیاجاتھمإ وتحدید المستفیدین صنافأمات،والمعلو من والمستفیدین

 الحدیثة التحدیات لىإ شرناأ علیھم،ثم ثیرھاأوت الجدیدة التحوالت لىإ تطرقنا ،ثمومعوقات

 لىإ المباشر والولوج النفاذ حتمیة تھ،ومواجھالمعلومات عن البحث ثناءأ المستفید تواجھ التي

 البیئة ستخدامإ المستفیدین تعلیم في الجامعیة المكتبة ،ودوراضیةفتراإل الرقمیة المعلومات

 المستفیدین وصول تیسیر في الجامعیة المكتبة دور  لىإ نتقلناإ بعدھاالحدیثة، مكتبةلل الرقمیة

 البیئة ظل في المستفیدین تكوین ضرورة لىإ ھین،منّبمصادر المعلومات اإللكترونیة لىإ

 الرقمیة البیئة مظاھر برازإفي الفصل الرابع  حاولناكما . بعد عن والتكوین الرقمیة

 وذكر ،ومفھومھا المعلومات عصر في مالمحھا على التركیز خالل من،وتأثیراتھا،وتحدیاتھا

 والمصادر،ستخداماتھاإو لیةاآل المعلومات نظمةأتصاالت،وواإل معلوماتال شبكات من نماذج

 لعصر كمؤشر لكترونيظھورالنشراإل لىإ نانتقلإ نواعھا،ثمأو للمعلومات لكترونیةاإل

 المكتبات تعتمدھا التي الرقمیة الخط،والمراجع على المعلومات سترجاعإ الرقمیة،وكیفیة

 المكتبات شكالأ تنوع لىإ تطرقنا خیراأل للمستفیدین،وفي المرجعیة الخدمات وتقدیم الجامعیة

 التقنیة دخالإ معوقات لىإ شارةاإل مع.ومستفیدیھا الجامعیة المكتبة على نعكاساتھاإو الحدیثة

 كانت حین في.خیرة على المستفید،ومدى تأثیر ھذه األتطویرھا وسبل المكتبات في الرقمیة

 والتي تحققت التي الفرضیات بذكر لیھاإ المتوصل الدراسة لنتائج حوصلة عن عبارة الخاتمة

  . تتحقق لم
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                                                                       الدراسة إجراءات:األول الفصل

 : أساسیات البحث  .1.1

                    یةالجامع المكتبة من المستفیدین على الرقمیة البیئة تأثیر موضوع لدراسة

 وذلك،موضوعنا حدود لنا تبین أن نھاأش من التي رالعناص من مجموعة إلى التطرق رتأیناإ

 طریق عن اإلشكالیة توضیح مع، دراستھ من والھدف،الموضوع أھمیة ستعراضإ خالل من

 ثم الفرضیات من مجموعة وضع تم ھائضو على التي،والتساؤالت من مجموعة طرح

 وأدوات  لمیدانیةا الدراسة فيالمتبع  المنھج توضیح مع،السابقة الدراسات أھم بعض عرضنا

  . البیانات جمع

 : الدراسة أھمیة.1.1.1

 والمكتبات الجامعة فضاء في وفعال حساس لموضوع التطرق في الدراسة أھمیة تكمن 

 وبوابة الجامعة نافذة یعتبر الذي،الجامعیة المكتبة من المستفید ھو إذ خاصة بصفة

 الصورة لتقدیم األجدر كونھا األخرى اتللمكتب بالنسبة المقیاس ھي الجامعیة والمكتبة.المكتبة

 المستفید ھو فیھا حلقة أھم أن علمنا إذا خاصة،خدماتھا من المستفید والمجتمع للجامعة العامة

 مع خاصة،عنھا رضاه ومدى المكتبة جودة خاللھ من نقیس الذي المعیار ھو أصبح ینأ

 المستفید قدرة ومدى فیھا عیةالجام المكتبات ندماجإو الرقمیة التكنولوجیا مظاھر ستفحالإ

 التعبیر یمكن خرآ معنى للمستفید یعطي ھذا كل،المكتبة لھذه الرقمیة البیئة في اإلبحار على

 وبالتالي والجدیة الحداثة صبغة الموضوع على ذلك،یضفي صح إن الرقمي بالمستفید عنھ

  . األھمیة

   : الموضوع ختیارإ أسباب.2.1.1

 دوافع،تدفع أو لمسببات نتیجة وإنما عبثا ھكذا یأتي ال راسةد موضوع أي أن البدیھي من

 من الغموض بعض عن الكشف محاولة حتى أو حقیقتھا لتقصي فیھا الخوض إلى الباحثین

  معالجتھ في والرغبة المیول نتیجة أولى كخطوة الموضوع لھذا ختیارناإ كان حولھا،وعلیھ

 تكنولوجیا  ظل في  الجامعیة المكتبة داخل الحساسة المستفید مكانة نتیجة ثانیة  وكخطوة

 بالجامعة العلمي لبحثا دعم في فعال دور للمستفید أن علمنا إذا تصال،خاصةواإل اإلعالم

 تلبیة وبالتالي،وتجھیزاتھا،اخدماتھ وتحدیث وتطویر تسریع في الجامعیة للمكتبة ومساعدتھ
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 طرف من الموضوع معالجة في األسبقیة عدم ذلك إلى ضف،المتجددة مستفیدیھا حاجات

 ھذا في العلمیة المادة توفر وكذا،ناحیتھا من معالجتھ نرید التي الزاویة من آخرین باحثین

  . الموضوع

                                                                                                                                                            :             الدراسة  أھداف. 3.1.1

 یتمتع التي المكانة تحدید خالل من ملموسة بمشكلة اإلحاطة محاولة إلى ھذه دراستنا تھدف 

 وخدمات أشكال وظھور،رقميلا العصر ھذا في خاصة،الجامعیة المكتبة خلدا المستفید بھا

 المكتبة من المستفیدین على الرقمیة البیئة تأثیر:  موضوع إلى نتطرق وإذ.للمكتبات جدیدة

  : إلى نھدف فإننا الجامعیة

  .بالدراسة المعنیة تلك وخاصة الیوم الجامعیة المكتبات بواقع التعریف - 1

 . الجامعیة المكتبة من المستفید دعم في ودورھا الرقمیة ئةالبی على التعرف - 2

 . الحدیثة التغیرات ھذه تجاهإ المستفیدین سلوك على التعرف - 3

  .الرقمیة البیئة وءض في الحدیثة الجامعیة المكتبات شكل معرفة - 4

 وخدماتھا،درھااومص الجامعیة المكتبات من المستفید على الحاصلة التأثیرات إبراز - 5

  . خاصةب المستفیدین على میةقرلا البیئة ھذه تطبیق نتائج على فالوقو أي

  :ةـكالیــاإلش.4.1.1

 نواحي مختلف على نعكسإ قد تصالواإل اإلعالم اتكنولوجی حقل في الحاصلة التطورات إن

 المعنیین بین من الجامعیة المكتبات المعلومات،ولعل قطاع منھا المعاصرة،خاصة الحیاة

 ونشاطاتھا أقسامھا مختلف في التكنولوجیا نتائج تطبیق تبنت ،حیثأثیراتالت بھذه األوائل

 وتقدیمھا ،تنظیمھا،خزنھاأوعیتھا جمع خالل المعلومات،من خدمات في إمكانیاتھا ستثمارإو

  . وأساتذة باحثین طلبة، من وتخصصاتھم مستویاتھم بكل المستفیدین إلى

 في ھامة حلقة عتبارهإب المستفید عن الحدیث إلى یقودنا الجامعیة المكتبة عن الحدیث أن وكما

  أوت  20لمركزیة لجامعة ا ةالمكتب نإف ، المتزایدة المستفیدین عدادأل الجامعة،ونظرا محیط
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 اتھمحتیاجإ توفیر على بالعمل مضى وقت أي من أكثر مطالبة تأصبح الیوم بسكیكدة 1955

 وثقل ألھمیة نظرا ،ووتخصصاتھم فئاتھم تنوع رغباتھم،بحسب وتلبیة  والمتجددة المتعددة

 اإللكترونیة واألجھزة الحدیثة التقنیات إدخال الضروري من علیھا بات بھا تقوم التي المھام

 المعلومات،ووسائل لخزن كأوعیة ستثمارھاإب لكوذ أزمتھا من لھا مخرجا رأتھا التي

 رةّجُم بأبعاده فتراضیاإ عالما تدخل جعلھا مما،الطرق نجعأو بأسھل وتداولھا لنقلھا وأجھزة

 الجامعیة ةالمكتب تسعى برسالتھا منھا وإیمانا،عنھا نفصالاإل یمكنھ ال الذي المستفید ھائورا

 سبل وتسییر للمستفیدین المعلوماتیة حتیاجاتإلل لةعالفا ستجابةاإل لتؤمنموضوع الدراسة 

  . وتقدمھا المكتبة نجاح بالضرورة یعكس ورضاه المستفید منھا،فنجاح نتفاعاإل

 بسكیكدة 1955أوت  20مركزیة لجامعة ال المكتبة من المستفید أن نفھم تقدم ما كل من

 لھ توفر أن إما جامعیةال والمكتبة،وجھد تكلفة قلأو وقت بأسرع و الجدید دائما یرید أضحى

 تتوفر جامعیة مكتبة أن معنى وما،المھمة لھذه لھأ ھو من أمام رصةــالف تترك أو یرید ما

 درھاامص ستخدامإل جھلھ أو عنھا المستفید عزوف نرى لكن حدیثة وتجھیزات مصادر على

  .المستفیدین حتیاجاتإ تلبي بخدمات تأتي أن دون أو ؟ وتجھیزاتھا

 مرحلة تتخطى أن موضوع الدراسة الجامعیة المكتبة على وجب التساؤل ذاھ مثل ولتفادي

 توفر التي األخیرة ھذه،فتراضیةواإل والرقمیة التكنولوجیا مرحلة إلى والتقلیدیة نتقالیةاإل

 أي عبر المستفید إلى وإیصالھا المعلومات سترجاعإو وخزن وتداول لحفظ مختلفة وسائل

 دخلھاأ ما ھو المعلومات تكنولوجیا ونتائج إلفرازات ذه األخیرةھ تبني ولعل،العالم من نقطة

 المستفید مكانة معرفة من البد كان ھنا ،من الواسع بابھ من الرقمي بالعصر یسمى ما إلى

 الرقمیة بالبیئة تأثره ومدى بسكیكدة،1955أوت  20المركزیة لجامعة  الجامعیة المكتبة داخل

ستراتیجیات البحث عن إوتغیر ،ت البحث عن المعلوماتودورھا في تطویر وتحدیث سلوكیا

موضوع  للمكتبة الرقمیة البیئة في الحاصلة للتطورات تھمسایر ومدىالمعلومات الرقمیة،

  . لمستفیدیھا األخیرة ھذه تتیحھا التي الخدمات وجودةالدراسة،
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  :الدراسة تساؤالت.5.1.1

  البحث إلشكالیة بخدمتھا نرى التي التساؤالت من جملة طرح رتأیناإ البحث إلشكالیة خدمة

  :ھذه المذكرة فصول خالل من عنھا اإلجابة سنحاول والتي

 التطور ظل في الیوم بسكیكدة 1955أوت  20المكتبة المركزیة لجامعة  واقع ھو ما -

 ؟ الحاصل التكنولوجي

 ؟ على مستوى المكتبة موضوع الدراسة الرقمیة البیئة داخل المستفید سلوك ھو ما -

 ؟ بسكیكدة 1955أوت  20ة المركزیة لجامعة المكتب في الرقمیة البیئة مظاھر ماھي -

عة ما واقع البیئة الرقمیة ودورھا في دعم حاجیات المستفیدین بالمكتبة المركزیة لجام -

 بسكیكدة ؟ 1955 أوت 20

في المكتبة  الرقمیة البیئة ستخدامإ اءجّر المستفیدین على المترتبة النتائج ھي ما -

 ؟ موضوع الدراسة

على مستوى المكتبة الجامعیة  الرقمیة البیئة مع التأقلم على المستفید قدرة ماھي -

  المعلومات؟ إلى المباشر الولوج من وتمكنھموضوع الدراسة ،

  :الفرضیات.6.1.1

 حثاالب یتبناه الذي المؤقت الذكي ستنتاجواإل التخمین ذلك نھاأ على الفرضیة تعریف یمكننا

 مؤقتة جابةإ تعتبر ،فھي بحثھ مشكلة حول غموض من یكتنفھ ما بعض لشرح ویصوغھ

  : التالیة الفرضیات وضعنا دراستنا شكالیةإ عن جابةلإلو.ما شكالیةإل

بسكیكیدة لمواكبة التطورات 1955أوت  20معة سعي المكتبة المركزیة لجا -

التكنولوجیة الحاصلة،یتوقف علیھ تقدیم أرقى الخدمات لمجتمع المستفیدین 

 .وتوفیرالمعلومات المطلوبة

بسكیكدة ضمن البیئة الرقمیة ،ٌیحّتم 1955أوت  20دخول المكتبة المركزیة لجامعة  -

 .م معھاعلیھا تلبیة إحتیاجات مستفیدیھا وبالتالي تفاعلھ
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مرھون بمدى  لـــھ ھمتومسایر الرقمي بالواقع الجامعیة المكتبة من المستفیدین تأثر -

    .میةلى المعلومات الرقإالنفاذ المباشر  ةمعھ، وحتمیقدرة ھؤالء للتعامل 

  : السابقة الدراسات.7.1.1

 الھامةجوانب ال بعض في وول ،بحثنا موضوع تمس التي الدراسات بعض جمع لىإ سعینا لقد

  : نجد الموضوع لھذا السابقة الدراسات ھمأ بین ومن

 داخل والتقنیة العلمیة المعلومات حیال الباحثین سلوك":1بطوش كمال دراسة - 1

تناولت ھذه الدراسة سلوك  2003أطروحة دكتوراة،" الجزائریة الجامعیة المكتبة

قتناء إنتقال من مرحلة الباحثین في تعاملھم مع المعلومات العلمیة والتقنیة واإل

مام تحدیات جدیدة في أفالباحث الیوم لیھا،إستراتیجیة الولوج إلى مرحلة إالمعلومات 

كترونیة لن المواقع اإلخیر محصور بیصبح ھذا األأمجال التعامل مع المعلومات ،فلقد 

ین تطرق أ.فتراضیة،وشبكات المعلوماتلى المعلومات اإلإج المباشر وللمكتبات والول

لى المكتبة الجامعیة ودورھا في خدمة الباحثین ودعم البحث العلمي،والطرق التي إ

حتیاجات الباحثین بالمكتبة الجامعیة إلى دراسة إنتقاال إ.تاحة المعلومات إتتبعھا في 

وكذا مسار الباحث داخل محیط .في البحث عن المعلومة ملتحدیات التي تواجھھوا

فتراضیة لى المعلومات اإلإلى حتمیة ولوج الباحث إالبحث عن المعلومات،وصوال 

جابة جل اإلأكل ھذا من .لكترونیة،وقواعد وبنوك المعلومات من خالل المصادر اإل

ثناء عملیة بحثھ عن ألجامعیة الجزائریة طبیعة سلوك الباحث بالمكتبة ا و شكالیةإعن 

برز النتائج المتوصل أومن .المعلومات من خالل متغیراتھا ومتطلباتھا ومخاطرھا

ثناء تعاملھ مع المعلومات ألیھا من خالل ھذه الدراسة،تأثر الباحث بعوامل متنوعة إ

ولقد .العلميبما یجعلھ سریع التأقلم مع تكنولوجیا المعلومات في سبیل مالحقة الركب 

إعتمدنا على ھذه الدراسة كونھا تتطرق إلى عامل مھم داخل المكتبة الجامعیة ھو 

 .المكتبةھذه داخل محیط المستفید أو الباحث،أین أفادتنا في معرفة مسار ھذا األخیر 
أطروحة " الجزائریة الجامعیة المكتبة داخل والتقنیة العلمیة المعلومات حیال الباحثین سلوك.كمال،بطوش -1

  .2003قسنطینة،:جامعة منتوري .دكتوراة
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 سلوك على وأثرھا الحدیثة التكنولوجیة الوسائل" :1الدین عز بودربان دراسة - 2

مبحوث بالشرق  217لت التي شم. 2000مقال، " والمكتبیین المستفیدین

الجزائري،وقد حاول الباحث من خاللھا استطالع آراء أفراد عینة من قطاع التربیة 

 ستخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في عملیة البحث عن المعلومات إوالتعلیم حول 

حث،دور التقنیات الحدیثة وتكنولوجیا ابرز النتائج التي توصل الیھا البأومن 

ي تمكین الباحث من السیطرة على قدرات البحث عن المعلومات،مفضال المعلومات ف

حیث أفادنا ھذا المقال .دماج الباحثین ضمن الطریق السریع للمعلومات إمن خاللھا 

في معرفة مدى تأثرأفراد عینة الدراسة بإستخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة أثناء 

لھا من دور ھام في سیطرة المستفید  لما.البحث عن المعلومات،ومدى تجاوبھم معھا

حث عن المعلومات،أین خرج الباحث بأو الباحث ومھارتھ على التحكم في قدرات ال

 .من خاللھا إلى ضروروة إدماج ھذا األخیر ضمن الطریق السریع للمعلومات

 لجامعة المركزیة المكتبة مستفیدي لدى الوثائقي التكوین'':2 صبرینة ينمقنا دراسة - 3

لى دراسة واقع التكوین إیھدف ھذا البحث أطروحة دكتوراة،" قسنطینة يمنتور

الثقافة لى دراسة واقع إحیث تطرقت الباحثة .الوثائقي بالمكتبات الجامعیة الجزائریة 

وكشف العوامل المؤثرة في مستوى ھذه الثقافة للوصول ،المكتبیة للطالب الجامعي

ھمیة وضرورة التكوین بالدنا ألدراك المكتبات الجامعیة بإلى معرفة مدى إ

وركزت من خالل ھذه الدراسة على تحسیس كال من المكتبة والمستفیدین .الوثائقي

دوات البحث بصفة أھمیة التعلیم المفتوح المعتمد على التعامل المستقل للطالب  مع أب

 ن كانت ھذه الدراسة تبدوا بعیدة نوعا ماإو.عامة وتكنولوجیا المعلومات بصفة خاصة

حیث إستفدنا منھا في نقطة ھامة،ھي الثقافة التكنولوجیة التي عن موضوع دراستنا،

   .بموجبھا یمكنھ التأقلم مع البیئة الرقمیة بوسائلھا المحتلفة

مجلة المكتبات  والمكتبیین المستفیدین سلوك على وأثرھا الحدیثة التكنولوجیة الوسائل.بودربان،عزالدین-1

  .2000،معة منتوريجا:قسنطینة.والمعلومات

أطروحة " قسنطینة منتوري لجامعة المركزیة المكتبة مستفیدي لدى الوثائقي التكوین: صبرینة ينمقنا-2

 2004جامعة منتوري ،:قسنطینة.دكتوراة
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 تدریب في ودورھما والمكتبة الجامعة" :1 شمزی مصطفى دراسة - 4

والتي تناولت تكوین كال من الطالب والمكتبي،بحكم ظھور  .2006ال،مق"المستفیدین

ن االنفجار المعرفي ألى إمشیرا . التكنولوجیا الرقمیة وغزوھا المكتبات الجامعیة

نتشار الوسائل إستغالل المصادر والمراجع،وإالحاصل وتشتت المعلومات،وصعوبة 

خدمات متمیزة للمستفیدین،كلھا التكنولوجیة،وقصور بعض التقنیات القدیمة عن تقدیم 

عداد إو،عادة التفكیر في تدریب المستفیدإلى إمؤشرات دفعت بالمكتبات الجامعیة 

ھتمام ن اإلأخیر بلیخرج في األ.إلى المعلومات الحدیثةبرامج في كیفیة الوصول 

ستخدام إستقاللیة في إكثر قدرة وكفاءة وأبتدریب المستفید والمكتبي سیجعلھم 

والمالحظ من خالل ھذه الدراسة أن الباحث طرح .لمعلومات ومصادرھاوتوظیف ا

فكرة جد ھامة تتعلق بالجامعة والمكتبة ودورھما في تكوین وتعلیم المستفید،خاصة 

بعد إستفحال مظاھر التكنولوجیا الرقمیة داخل المكتبة الجامعیة،وتفطن ھذه األخیرة 

یثة،حتى تمكن المستفید من الوصول إلى ضرورة إستثمار الوسائل التكنولوجیة الحد

مفاد ذلك أن دور المكتبة الجامعیة تغیر،والذي .السریع والسھل إلى المعلومات الرقمیة

  .صاحبھ تغیر مطالب المستفید،مما یستوجب تكوین كال من المكتبي والمستفید

ة البیئالمكتبات الجامعیة داخل  "2.لوداني لزھربودراسة بوشارب  - 5

لى تطبیقات إتطرقت ھذه الدراسة .2005،ذكرة ماجستیرم"یةفتراضإولكتراإل

،من حیث كونھا میدانا خصبا تصال في المكتبات الجامعیةعالم واإلتكنولوجیا اإل

صبح أفتراضیة التي إكترولطلق علیھا بالبیئة اإلأ، .نتاج وتداول المعلومات ونشرھا إل

لى دراسة حالة إلھا تطرق من خال.لیھا ضرورة وحتمیة ال مفر منھا إنضمام اإل

المكتبة الجامعیة المركزیة لجامعة فرحات عباس في ضوء البیئة الجدیدة 

 ن المكتبة موضوع الدراسة تعمل كنظام معلومات مع ألى إللمعلومات،مستوثقا 

 
جامعة :قسنطینة.مجلة المكتبات والمعلومات"المستفیدین تدریب في ودورھما والمكتبة الجامعة. ،مصطفىشمزی-1

  .2006،منتوري 

جامعة منتوري :فسنطینة.مذكرة ماجستیر"فتراضیةإوة اإللكترالمكتبات الجامعیة داخل البیئ " :لوداني لزھربوبوشارب  -2

 2005،قسنطینة
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حیث أفادتنا ھذه الدراسة في التطرق إلى تكنولوجیا اإلعالم .یرلى التغإقابلیتھا 

في المكتبات الجامعیة،ألن ھذه االخیرة قد مھدت الطریق لتأسیس بیئة واإلتصال 

داخل المكتبة الجامعیة،ولعل وقوفنا على إستغالل التكنولوجیا  رقمیة إفتراضیة

لمكتبة موضوع الدراسة الحدیثة داخل المكتبة أصبح ضرورة حتمیة تستدعي تحول ا

     .لنظام متطور

 المرجعیة والخدمات الرقمیة المراجع: " عنوان تحت  1 صوفي اللطیف عبد دراسة - 6

لى تنوع المراجع الرقمیة إتطرق من خاللھا الباحث .2004" الجامعیة المكتبات في

بالمكتبات الجامعیة بعد دخول التقنیات والتكنولوجیا الحدیثة على مصالحھا 

دماتھا،وبالتالي ظھور نوع جدید من الخدمات ھو الخدمة المرجعیة الرقمیة،وتغیر وخ

شيء رقمي،ال صبح كل أالسیاسة التي تتبعھا المكتبة في التعامل مع المستفیدین،فلقد 

مما یعكس .تقتضي حضور المستفید داخل مبنى المكتبة للحصول على المعلومات

یة الرقمیة داخل المكتبة الجامعیة،أین أدركنا مدى إیجابیة فكرة تقدیم الخدمة المرجع

 أھمیة ھذه الدراسة خاصة بعد إقتحام التكنولوجیا الحدیثة ألقسامھا ومصالحھا

 . وخدماتھا

  : والمفاھیم المصطلحات ضبط. 8.1.1

  :البیئة الرقمیة 

 الثورة عصر المعلومات،أو عصر نعیشھ،ھو الذي عصرنا أن على وتأكید إجماع ھناك
 وتكنولوجیاتھا المعلومات تتضمنھ ما نعكاسإ ھي الحقیقة والمعلوماتیة،وتلك میةاإلعال

  .البشریة الحیاة مجمل على تغیرات من المختلفة

 المتفاوتة  البشریة العناصر مجموعة" نھاأ على التكنولوجیة البیئة نعرف نأ ونستطیع 
 بینھا فیما المتفاعلة العلمیة والكفاءات الوظیفیة،والقناعات والدرجات ختصاصاتواإل المھام
  2" . محددة مھام نجازإل إداریة منظومة وفق

  2004جامعة منتوري،:قسنطینة.الجامعیة المكتبات في المرجعیة والخدمات الرقمیة المراجع.،عبد اللطیفصوفي 1

جراءات إواسیب في مكانات الحإستثمار إ:المكتبات)تمتةأ(حوسبة  .فاضل یمانإالسامرائي،.براھیمإ ،عامر قندیلجي-2
  .107.ص.2004.دار مسیرة للنشر والتوزیع:عمان.خدمات المكتبات والمعلومات
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 وتعددت تعریفاتھا تداخلت قد الرقمیة البیئة المعلومات،أو تكنولوجیا وأ التكنولوجیة فالبیئة
 في أخرى،ودخولھا جھة من بأدائھا تقوم التي جھة،والمھام من تطوراتھا سرعة بسبب

 أنھا المعلومات،إذ ومراكز المكتبات مجال في ثالثة،والسیما جھة من الیومیة الحیاة مفاصل
 المعلومات على الحصول لتسھیل الالزمة والوسائل األدوات وتوسیع إتاحة على تعمل
 سیما تذكر،وال حدود لھا لیست وفاعلیة ودقة بسرعة طالبیھا متناول في وجعلھا،دلھاوتبا

  : مایلي البیئة ھذه بھ تتمیز ما أھم نإو.نترنتاأل شبكة

 سترجاعھاإخنزانھاوإو المعلومات  ومعالجة بتجھیز تقوم التي لكترونیةاإل الحاسبات .أ 
 .)سترجاعواإل التخزین تكنولوجیا( وفعالیة ودقة بسرعة

 مختلفین لمستفیدین كبیرة بسرعة وبثھا المعلومات توزیع تستطیع التي تصاالتاإل .ب 
 ).االتصاالت تكنولوجیا( متعددة ماكنأ وفي

 متاحة وجعلھا وتبادلھا المعلومات على  الحصول لتسھیل الوسائل فضلأ عن البحث فھي
  . وفاعلیة بسرعة لطالبیھا

 بأنھا المعلومات تكنولوجیا فیعرف والمعلومات المكتبات لمصطلحات الموسوعي المعجم ماأ
 وذلك ،وبثھا ختزانھاإالصوتیة،والمصورة،والرقمیة،وتجھیزھا،و المعلومات على الحصول"
  1".بعد عن تصالیةواإل الحاسبة لكترونیةإالمیكرو المعدات من تولیفة ستخدامإب

  : المیدانیة الدراسة إجراءات.2.1

 على الحصول في یساعد مما،والتحلیلي الوصفي نھجینم على دراستنا في عتمدناإ لقد
 من مجموعة خالل من الالزمة المعلومات جمع یتم إذالدراسة، مجتمع في المطلوبة البیانات
 في المستفید سلوك على وضوح أكثر بشكل طالعاإل بقصد المتنوعة دواتواأل التقنیات

 قمنا نناإف شارةولإل،1955 أوت20معةجالــ المركزیة الجامعیة بالمكتبة الرقمیة البیئة خضم
 یكون الموضوع،حتى لھذا ومعالجتنا دراستنا ثناءأ والتطبیقي النظري الجانب من كل دماجإب

 خالل من النظري صحة نبّیلُن ببعض ربطھما ردناأ كما،لكلیھما جید وتركیب توافق ھناك
لتي تفصل بین الجانبین،لذا أردنا وألننا أْلفینا تلك الدراسات ا.ھمابین ةالعالق برازإو المیداني

  التمیُّز في كتابة ھذا البحث المتواضع وإتباع ھذه الطریقة التي نأمل أن تكون في المستوى

  

  

 .51- 49.ص.2005سامة،أ دار: عمان. المعلومات تكنولوجیا .الجاسم،جعفر-1
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 لموضوع المیدانیة الدراسة جوانب كافة توضیح العنصر ھذا داخل نسعى افإنن ثمة ومن

  : كالتالي البحث

  :الدراسة منھج.1.2.1

 من النظري للجانب بالنسبة الوصفي المنھج ھي،ھذه دراستنا في ھاناعتمدإ التي الطریقة

 تلبیة على رةاألخی ھذه وقدرة،الحدیثة الجامعیة المكتبة داخل دالمستفی حالة الدراسة،بتصویر

 . المجال ھذا في الجاریة تجاھاتواإل والوقائع الحقائق وتقدیم وصف ،مع حتیاجاتھإ

 نتائج تنظیم خالل من الدراسة من المیداني للجانب بالنسبة على تحلیل البیانات عتمدناإ كما

  . وتفسیرھا شرحھا علیھا التعلیق مع ستبانةاإل ستمارةإ

  :انات ـأدوات جمع البی.2.2.1

 أو مجموعة ستخدامإ إلى بحاجة تخصصاتھا ومختلف مستویاتھا افةك في العلمیة البحوث إن

   1 .البحوث تلك متن داخل توظیفھا سبیل في المعلومات تحصیل أدوات من بعض

 إلى باإلضافة ستبانةاإل ستمارةإ ھي دراستنا في المستخدمة األداة كونت أن رتأیناإ ولقد

  ختالفھمإب  المستفیدین مع ستبانةاإل ستمارةإ إستخدمنا بأنھ علما،ةوالمالحظ المقابلة أسلوب

 أما،علیھا والقائمین الدراسة موضوع لمكتبةل اإلداریة المصالح مع المقابلة تمت حین في

 وتجھیزات وسائل توفر مدى لمالحظة المركزیة الجامعیة المكتبة داخل تتمف المالحظة

 .لھا المستفیدین ستخدامإ ورؤیة فیھا المعلومات تكنولوجیا

  :ستبانةاإل ستمارةإ.1.2.2.1

 من عینة لىإ موجھة سئلةاأل من مجموعة على یحتوي مطبوع شكل" نھاأب ستبانةاإل تعرف

 نھاأل دراستنا في علیھا عتمدناإ ولقد 2."الدراسة موضوعات وأ موضوع فراد،حولاأل

 المعلومات جمع في المالئمة سائلالو تعتبرمن نھاوأل البحث، محل الموضوع لطبیعة مالئمة

 سئلةاأل على ستبیاناإل ھذا فيإعتمدنا و .وقت سرعأوب وسعأ نطاق على كبیر مجتمع من

 دون ةمحدد تامعلوم نرید نناأل،بكثرة المغلقة سئلةاال على وسنركز والمغلقة لمفتوحةا

   سئلةاأل تحلیل ثناءأ للباحث الوقت توفر نھاوأل.منھا والھدف شكالیةاإل یخدم ال فیما الخوض
  17.ص.1988المریخ، دار:الریاض.والمعلومات المكتبات علم في البحث مناھج. أحمد ، بدر-1

  150.ص.1995كادیمیة،األ المكتبة: القاھرة. العلمیة البحوث وتوثیق إعداد أسالیب. محمد محمد، الھادي-2
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 الموضوع جوانب من نطالقاإ مستخرجة ستبیاناإل یشملھا التي االسئلة نأ كما.وتبویبھا

  ولإلشارة  ،ثالث محاور وھي الدراسة فصول على ابناء سئلةاأل وتوزع والمیدانیة، النظریة

  لدراسة ومایتعلق بھا من معلوماتوع اعتمدناھا فیما یخص المكتبة موضإفإن أداة المقابلة قد 

  فصول طبیعة وفق تتماشىثالث محاور إلى ستبانةاإل ستمارةإ سئلةأ توزیع تم فقد وعلیھ

  :التالي النحو على وذلك الدراسة

السؤال  ن، مسؤاال 14 لوشم ،المستفیدینالمكتبة الجامعیة ودورھا في دعم :األول المحور

  .14إلى السؤال رقم 01رقم 

 سؤاال 13 ل، وشمتفاعل المستفیدین مع البیئة الرقمیة داخل المكتبة الجامعیة:الثاني رالمحو

  .27إلى السؤال رقم  15من السؤال رقم

ستخدامھا،وشمل إلكترونیة والبیئة الرقمیة والبحث عن المصادر اإل:الثالثالمحور 

  .39إلى السؤال رقم 28،من السؤال رقمسؤاال12

 700 بعناء سترجاعإو جمع تم العینة،فقد فرادأ على الموزعة ستباناتاإل یخص فیما ماأ

 200حوالي ستبیانات الموزعة،ومنھ فقلد ضاعت من العدد الكلي لإل %70 بنسة أي ستمارةإ

ب في ذلك إلى عدم إجابة بعض أفراد بویرجع الس.من العدد الكلي  %20ستمارة وبنسبة إ

بحجة ضیق  .اآلخر أھملھا ولم ٌیرجعھا عینة الدراسة عن اإلستبیانات الموزعة،والبعض

  الوقت

  : المقابلة.2.2.2.1

 كثرالوسائلأ وھي الموضوع البیانات،لدراسة لجمع الرئیسیة دواتاأل من المقابلة تعتبر

 وأ شخصین بین لفظي تفاعل فھي.الضروریة المعلومات على الحصول في وفاعلیة شیوعا

   ي، فھكثرأ وأ شخصین بین لفظي تبادل نھاأ ىعل 1 المقابلة وتعرف. مواجھة موقف في كثرأ

 بسطأ في تتكون ي، وھالبشریة مصادرھا خالل من المعلومات على للحصول ھامة داةأ

 على وطرحھا عدادھاإب الباحث یقوم التي البنود وأ سئلةاأل من مجموعة من صورھا

  .البیانات بتسجیل ذلك بعد یقوم مث ،البحث موضوع الشخص
  247.ص. 2000، والتوزیع للنشر دارالمسیرة: عمان. النفس وعلم التربیة في البحث مناھج. سامي، ملحم محمد-1
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   خاصة البحث ھذا في عتمادھاإ الضروري من یناأر والمقننة،لذا الحرة منھا نواعأ المقابلة و

 الجامعیة المكتبة مسؤولي مع داةاأل ھذه تباعإ محددة،وتم سئلتھاأ تكون التي المقننة المقابلة

 وتخطیطاتھا المكتبة عن معلومات لجمع،بسكیكدة 1955 وتأ 20 لجامعة المركزیة

  تفیدینللمس المكتبة خدمة حول نظرھم وجھة ستكشافإ،و الرقمیة عالم لىإ للولوج المستقبلیة

،تمحورت سؤاال 15 تناولت حیث الثاني الفصل على بناءا سئلةاألمعظم  جاءت وبالتالي

أوت  20حول تطبیق تكنولوجیا المعلومات داخل المكتبة المركزیة لجامعة 

بسكیكدة،والمشاریع المستقبلیة للمكتبة موضوع الدراسة نحو تأسیس بیئة رقمیة 1955

معالجة المعلومات داخل المكتبة الجامعیة موضوع  كنولوجیاى تمتكاملة،ومعرفة مستو

  . المذكرة ملحق في كثرأ توضحس والتي.الدراسة،ومدى تقدیم خدمات المعلومات الحدیثة

  : المالحظة.3.2.2.1

 ،ومھما وتصمیمھا البحوث تقدیم خطوات من مھمة خطوة البحث داةأ ختیارإ عملیة تعتبر

 كالصدق،والثبات،والموضوعیة خصائص لىتتوفرع نأ یجب نھاإف داةاأل نوع كانت

 وھم المستفیدین مالحظة خالل دراستنا،من في تساعدنا وسیلة تكون نأب جدرأ والمالحظة

 التكنولوجیات زاءإ سلوكھم لیھم،ومالحظةإ خدماتھا خیرةاأل ھذه تقدم وكیف المكتبة بداخل

 معرفة من تمكننا ره،كماوغی لياآل البحث ثناءأ ومشاھدتھم وتقصي.المكتبة تستخدمھا التي

 في وتوظفھا الحدیثة وجیاالتكنول على بحق تحتوي الدراسة موضوع المكتبة كانت نإ

  .خدماتھا

  : المیدانیة الدراسة حدود.3.2.1
 الحدود وھي الأالبحث، ركیزة تعتبر مھمة ثالث بجوانب حاطةاإل في المیدانیة الدراسة تتمثل

  : تيكاآل بالتفصیل لیھاإ سنتطرق ،والبشریة،والزمنیة،والتيالمكانیة

  : مكانیةال الحدود.1.3.2.1

 على الرقمیة البیئة ثیرأت:"  في المتمثل عنوانال خالل من لدراستنا مكانیةال الحدود تظھر

 الجامعیة المكتبة في تتمثل المكانیة الحدود نإف وعلیھ" الجامعیة المكتبة من المستفیدین

  .البیانات جمع دواتأ فیھ طبقنا الذي المجال فھي. كیكدةبس 1955 وتأ 20 لجامعة المركزیة
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  : البشریة الحدود.2.3.2.1

 المستفیدین البحث،وتشمل بموضوع عالقة لھم والذین الدراسة تشملھم الذین ھؤالء في تتمثل

 موضوع بالمكتبة العاملین المسؤولین ذاوك)  وباحثین ساتذة،أ، طلبة(الجامعیة المكتبة من

                                                        . الدراسة

  :الزمنیة الحدود.3.3.2.1

 تحدید ثم ومن الموضوع تحدید بدایة المیدانیة،من الدراسة ستغرقتھاإ التي الزمنیة المدة وھي

 ستغرقتإ وقد ،بالنتائج والخروج وتمثیلھا لةسئاأل تحلیل غایة لىإ،دواتواأل والعینة المجال

  .2011جوان28 غایة لىإ 2010 سبتمبر 03 منأشھر) 10( حوالي دراستنا

  :العینة.4.2.1
 اوألنھ ،الباحث بھا یقوم التي عمالاأل ھمأ من الدراسة علیھا ستجرى التي العینة اختیار نإ

 صلياأل للمجتمع ممثلة تكون نأ صلي،بشرطاأل المجتمع دراسة من تكلفة قلأو للتطبیق یسرأ

 على ابناء أخذت الدراسة وعینة.البحث شكالیةإب مباشرة عالقة لھ كان العینة ختیارإ نإو

  .) الطلبة عدد( الخصوص وجھ على فیھا المشتركین المركزیة المكتبة من المستفیدین

  : صلياأل المجتمع من العینة ختیارإ.1.4.2.1

بسكیكدة كبیر،لذلك كان من  1955أوت 20امعي لجامعة ن حجم المجتمع الطالبي الجإ

  ن المجتمع الكليأالصعب تحدید عینة ممثلة لكل التخصصات ولكل المستویات ،خاصة و

طلبة موزعین على  مطالب، وھ 17965حوالي  2011للطلبة بلغ في الدخول الجامعي لعام 

  .جغرافیا اكلیات وثالثة عشرة قسما متقارب ثالث على

مر متعلق بمعیار مشترك بین ن األأ،خاصة وختیار عینة لمجتمع الدراسةإد من كان الب

نھ حتى تكون العینة أفادة من المكتبة المركزیة الجامعیة،بمعنى ستعمال واإلال وھو اإلأالطلبة 

ختیار مجتمع مكون من طلبة الجامعة تحدیدا مستفیدي المكتبة إقتصرنا على إسھلة ومعبرة 

نھم المشتركین بھا والبالغ أنت تخصصاتھم ومستویاتھم،والذي یفترض المركزیة،مھما كا

دارة المكتبة إحصائیات من طرف إحسب ما قدم لنا من طالب ) 6000(عددھم حوالي 

  على الصدفة  معتمدین فیھاختیارنا على عینة  عشوائیة إوبذلك وقف .المركزیة
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و الحاالت الموجودة أختیار العناصر إحتمالیة یقوم فیھا الباحث بإیر عینة غ"نھاأبوتعرف 

 1 ."لى الحجم المطلوب للعینةإمامھ حتى یصل أ

 العینة ھذه فرادأ تمثلیو.حیث نختار ھذه العینة عندما ال نتمكن من حصر مجتمع الدراسة

 900ختیارإ تم لي،وبالتا1955 أوت20 لجامعیة المركزیة المكتبة من المستفیدین الطلبة على

  .المركزیة المكتبة مستفیدي من %15 یساوي بما الدراسة لعینة مبحوث

I.  ستمارات حسب التخصص والشھادة المحضرةسترجاع اإلإتمثیل نسب: 
ستمارات المسترجعة من عینة الدراسة حسب التخصص والشھادة اإل:01الجدول رقم 

 المحضرة

 مھندس  لیسانس ل م د  لیسانس كالسیكي  التخصص
  دولة

  المجموع  دكتوراه  ماجستیر

  20      20      آلي إعالم
  30      30      بناء میكانیكي

  25    5    20    آلي للتسییر إعالم
  25    10    15   بیولوجیا

  30  2      28    محاسبة وضرائب
  30        30    اإلحصاءعلم 

  20        20    ھندسة مدنیة
  30        30    ھندسة میكانیكیة

  35      35      لكتروتقنيإ
  25      25      كھربائیةمنشآت 

  30      30      إلكترونیك
  35      35      كیمیاء
  25      25      زراعة

  30      30      لكترومیكانیكإ
  30      30      بناء العمارات
  45          45  علوم قانونیة

  35          35  جتماععلم اإل
  45          45  عربي وأدبلغة 

  35          35  علوم التسییر
  30          30  قتصادیةإعلوم 

  30          30  سعلم النف
  30    8    12    ریاضیات

  10        10    فیزیاء
  30      30      تكنولوجیا
  700  2  23  290  165  220  المجموع

  108.ص.1988دار المریخ،:الریاض .مناھج البحث في علم المعلومات والمكتبات.حمدبدر،أ-1
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ستمارات المسترجعة من عینة الدراسة حسب التخصص والشھادة اإل: 01الشكل رقم 

  المحضرة

لیسانس
لیسانس ل م د مھندس دولة ماجستیر دكتوراه

20

30
20 5

15

10

28

230

20

30

35

25

30

30

45

35

45

35

30

30
12

8

10

35

25

30

30

تكنولوجیا

الكترومیكانیك

زراعة

كیمیاء

فیزیاء

ریاضیات 

علم النفس

علوم اقتصادیة

علوم التسییر

لغات وادب عربي

علم االجتماع 

علوم قانونیة واداریة

بناء العمارات

الكترونیك

منشآت كھربائیة

الكتروتقني

ھندسة میكانیكیة

ھندسة مدنیة

علم االحصاء

محاسبة وضرائب

بیولوجیا

اعالم الي للتسییر

بناء میكانیكي

اعالم الي
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II.  ستبیانات حسب الجنسسترجاع اإلإیمثل نسب  :02الجدول رقم: 

رارـــــــــالتك الجنـــــــــس  (% (النســبة  

 31.42% 220 ذكــــــــر

ثىــأن  480 %68.57 

وعـــــــــالمجم  700 % =100  

  حسب الجنس بیاناتستسترجاع اإلإیمثل نسب :02الشكل رقم          

  

68.57%.
31.42%

نسب إسترجاع اإلستمارات حسب الجنس:02الشكل رقم 

إنــــــــــاث ذكـــــــــور
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  الثاني الفصل
تطبیق تكنولوجیا المعلومات في المكتبة الجامعیة طریق 

  لتأسیس البیئة الرقمیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                        تطبیق تكنولوجیا المعلومات في المكتبة الجامعیة طریق لتأسیس البیئة الرقمیة              :لثانيا الفصل

  :الجامعیة المكتبات ماھیة.1.2

   المتطورة تصاالتاإل وتقنیات ،العالم یعیشھا تيال المعلوماتیة الثورة أن القول البدیھي من

   بین تصالاإل سبل إلى باإلضافة ،والسلوكیات األعمال من الكثیر یرتغی ستطاعتإ الحدیثة

  مكتبات ومراكز المعلوماتومھام ال أعمالغیرت من  ، كماالمستفیدین من باحثین وغیرھم

  .في ذلك العصر یوما بعد یوم ، مواكبةومقتنیاتھا ومصادرھا

   وأھمیتھا  مكانتھا ستفقد  شك ال فإنھا المجال ھذا في تتحرك  لم إن المؤسسات ھذه نأل

   أوعیةوجود   أھمیةمن المستفیدین على  الكثیر   كما یشدد  وتصبح  فائضة عن الحاجة ،

  أوعیة  لمساندة ، نترنتواأل المدمجة، كاألقراص لكترونیة،إو مطبوعة متنوعة معلومات

  وتقدیم ، المستفیدین  لجمیع  متاحة  أشكالھا بكافة المعلومات وجعل التقلیدیة، المعلومات

 .1.الخدمات  أفضل

لقد تغیر مفھوم ودور المكتبات الجامعیة،بحكم التطورات التكنولوجیة الحدیثة في مجال 

لى جمھور المستفیدین،فظھر تبعا لذلك تحدي جدید فرض نفسھ إتاحتھا إوكیفیة  المعلومات

خیرة بین ال وھو المستفید والتقنیات الحدیثة،وتقف ھذه األأفي ھذا النوع من المكتبات،

لى إصبحت تحتاج أحتیاجات الحدیثة للمستفیدین،التي دخالھ ،وبین تلبیة اإلإمتابعة التجدید و

صبحت تلك المعطیات التكنولوجیة أمعلوماتیة،وكذا الخدمات بحیث تنوع في المصادر ال

  2.بدائل ضروریة لقیاس عمل المكتبات الجامعیة وجودتھا وتقییم مستواھا 

  :الجامعیة المكتبات تعریف .1.1.2

 المستوى ورفع،المتعددة بفروعھا  الجامعیة الدراسة  برامج  بخدمة المكتبات ھذه تقوم

لطلبة المعاھد والجامعات،كما تقوم بخدمة األساتذة والباحثین واإلدارات الثقافي والمعرفي 

المختلفة التابعة للجامعة ومعاھدھا العلمیة،وبذلك فإن ھذه المكتبات تعمل على تحقیق ھدفین 

  الدراسیة المناھج بمتابعة وتلتزم عبر ذلك.رئیسیین ھما تھیئة الدراسة،وتھیئة البحث العلمي

  95.ص.2003، المعلومات تكنولوجیا مخبر:قسنطینة.المعلومات مجتمع في المكتبات.یفاللط ،عبد صوفي-1

 الوطني الملتقى فعالیات طارإ في مقدمة ورقة.الجامعیة بالمكتبات لمصادرالمعلومات الحدیثة التوجھات.كریم،مراد -2
 والدراسات مخبرالبحث:قسنطینة.2010دیسمبر 14- 13 قسنطینة في المنعقدة"الجزائریة الجامعة في والتقنیة العلمیة المعلومات"حول
  .2010والتكنولوجي، العلمي والتوثیق عالماإل حول

     102.ص. 2001قسنطینة، جامعة منشورات: قسنطینة. والمعلومات المكتبات علوم إلى مدخل.اللطیف ،عبد صوفي-3
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 المعرفة مصادر على للسیطرة والسعي المتالحقة، تطوراتھا  تواكب و الجامعیة الدراسیة
 المرحلة طلبة من عناصره بكل الجامعة مجتمع تخدم فھي .والحدیثة التقلیدیة بنوعیھا

 خدماتھا متدادإ عن فضال التدریس، ھیئة وأعضاء علیا، دراسات طلبة و األولى، الجامعیة
  1.الجامعة خارج من الباحثین أیضا تشمل بحیث

 یعانیھ الذي للنقص وسدھا الكتب بكل وتزویدھا حدیثة مكتبة بناء إن:" حسین طھ یقول وكما
  2. جامعة بناء من عندي خیر الطلبة

 ضمن الجامعة،مدمجة خدمات من ،وھي قانوني لاستقال ذات لیست الجامعیة فالمكتبات
 ومن  والمعلومات للمعطیات قیمة وإعطاء تركیب الرئیسیة ،مھمتھا للتوثیق العامة الخدمات

 3.حثینوالبا لألساتذة الضروریة الوثائق إتاحة ثمة

 العلماءوالباحثین حتیاجاتإب الوفاء على قادرة التقلیدي شكلھا في المكتبة تعد ولم
 ظھرت ھنا ،منبھا  یرتبط وما نفجارالمعلوماتإ مشكلة أمامالمعلومات، من صصینوالمتخ
 واالختیار التجمیع بعملیات یقوم معلومات جھاز إلى الجامعیة المكتبات تطویر إلى الحاجة

 الباحثین حتیاجاتإ حسب المعلومات لتلك  سترجاعواإل والنشر والنسخ والتحلیل
  4. المتطورة اآللیة واألجھزة  الحدیثة التقنیات استخدام  ىعل عتمادباإل وذلك. ومتطلباتھم

  :لمحة تاریخیة عن المكتبات الجامعیة الجزائریة.2.1.2

  الجامعات ظھور عصر إلى ترجع ال أنھا إذالمكتبات، قدم قدیم  الجامعیة المكتبات مفھوم إن
 ،فبالرغمبكثیر ذلك من بعدأ إلى یرجع ،بل الكتب شان وتعاظم  الطباعة وسائل ظھور بعد
 أن إالعشر، الخامس القرن بدایات مع إال الحالي بمفھومھا توجد لم الجامعات أن من

 فاألكادیمیات معارفھ اإلنسان فیھا دون التي األولى العصور في ظھرت األكادیمیة المكتبات
 وھو وصكالیماخ أن علمنا إذا خاصة ،المختلفة بوسائلھا مكتبات تحوي كانت  كلھا الیونانیة

 المكتبات صنف من أول وھو،اإلسكندریة مكتبة أمین یعمل كان األرسطیة األكادیمیة بنإ
  .أكادیمي أساس على

 المؤتمر وقائع. علمیة مراجعة: للمعلومات كمراكز الجامعیة المكتبات شبكات فيإلتجاھات الحدیثة ا ..حسناء محمود، محجوب-1
 نوفمبر 4- 1، القاھرة."والمستقبل الواقع بین العربیة المعلومات تكنولوجیا" حول ماتوالمعلو للمكتبات العربي لالتحاد الثامن
  261.ص. 1999 اللبنانیة، المصریة الدار:القاھرة. 1997

  .44.ص.1979، للطباعة الحریة دار: بغداد.والمعلومات المكتبات علم إلى المدخل .إبراھیم قندیلجي- 2

3 -DANIEL.RENOULT.LES BIBLIOTHEQUES DANS L’UNIVERSITE .paris : cercle de la 
librarie ,1994.p.52. 

دار :القاھرة.4.ط تنظیمھا وإدارتھا وخدماتھا ودورھا في تطویر التعلیم الجامعي والبحث العلمي:المكتبات الجامعیة  .حمدأبدر ،- 4
   .26.ص. 2001غریب للطباعة والنشر والتوزیع،
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 العھد في الجامعات ظھور بعد إال تظھر لم الجزائر في الجامعیة المكتبات أن إال
 الكتاتیب على تعتمد كانت والتكوین التعلیم مراكز معظم أن إذالفرنسي، االستعماري

 في العامة المكتبات مقام تقوم مخطوطات تحوي كانت ما كثیرا والمساجد،التي والزوایا
 بمرحلتین الجزائریة الجامعیة تالمكتبا مرت أینغیر، ال والدینیة الفقھیة العلوم نشر

  .1: ھما أساسیتین

 ستعماریةاإل المرحلة:  

 إذ،العاصمة بالجزائر الطب مدرسة تأسیس تم 04/08/1857 في الصادر المرسوم بموجب
 20/12/1879 قانون صدور تم بعدھا ثمبالجزائر، الجامعي للتعلیم األولى الندوة كانت

 الطبیة العلوم جانب إلى والعلوم اآلداب الحقوق، لتدریس تحضیریة مدارس بإنشاء القاضي
 قانون بموجب واحدة جامعة في المدارس ھذه تجمیع تم أین،المعمرین لخدمة  والصیدلیة

 ألحقت 1880 سنة من بتداءإو. 30/12/1909بتاریخ الجزائر جامعة تأسیس یتضمن
 مؤسسة إلى امعیةالج المكتبة تحولت أین الجدیدة، بالمدارس الطب مدرسة مكتبة أرصدة

 حوالي 1958-1957 بین ما رصیدھا بلغ إذ المشتركة، العالي التعلیم حتیاجاتإ تلبي
 على 07/06/1962 بتاریخ أقدمت العسكریة السریة المنظمة أن غیر. كتاب 486361

  أرصدتھا معظم على قضت أین،للجامعة المركزي والمبنى الجامعیة المكتبة  تفجیر
 البالد خارج إلى تحویال المخطوطات منھا خاصة المتبقیة رصدةاأل وعرفت،الوثائقیة
  . فرنسا إلى خاصة

  ستقاللاإلمرحلة:  

  المصانع وتشیید الجامعات كتأسیس الكبرى بالمھام الدولة نشغالإ المرحلة ھده شھدت
 وخاصة ككل المكتبات لقطاع الكافیة األھمیة تعط فلم. األخرى العامة والمرافق والمدارس

 الجامعیة المكتبات تلعبھ الذي الكبیر للدور المسؤولین إدراك لعدم ،وذلك الجامعیة كتباتالم
 تابعة جامعیة مراكز فتح تم المرحلة ھذه وفي،العلمي البحث ودعم العلمي التحصیل في

 عنابة وھران،قسنطینة،وجامعة جامعة مثل ،بعد فیما جامعات إلى وترقیتھا الجزائر لجامعة
 الجامعیة المكتبات من بالعدید بالجزائر العالي التعلیم قطاع تدعیم تم ثمانیناتال نھایة ومع

 تم إذالجزائریة، مكتباتلھذه ال بالنسبة النوعیة النقلة بمثابة الفترة ھذه كانت حیث الجزائریة
 بحلول الجزائریة الجامعیة المكتبات خدمات على واالتصال اإلعالم تكنولوجیا تطبیق

 الجامعیة المكتبات أتمتة عن  نتحدث  أصبحنا أین، الماضي القرن من اتالتسعین منتصف
 بجامعة جزائریة رقمیة مكتبة أول دشنت ،حیث والرقمیة فتراضیةاإل المكتبة عن والحدیث

  . 04/03/2006 في بقسنطینة القادر عبد األمیر

 اسة میدانیة بالمكتبات المركزیة الجامعیة بالشرقدر:الجامعیة في تقلیص الفجوة الرقمیة دور المكتبات . تیقروسین، منیر- 1
 .80- 79.ص.2005قسنطینة،:قسم علم المكتبات:رسالة ماجستیر .الجزائري الجزائري
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   : الجامعیة المكتبات أنواع.3.1.2

 على مكتبة 750 من أكثر 2002 سنة حتى الجزائر في الجامعیة المكتبات عدد بلغ لقد
 ویمیز.منھا المستفیدة والفئات،وأنواعھا،وأحجامھاتواجدھا، وأماكنمستویاتھا، اختالف
 .1: مایلي بینھا من والتي الجامعیة للمكتبة أنواع عدة بین المجال ھدا في الباحثین

  :المركزیة المكتبة.1.3.1.2

 الجامعیة للمكتبات العامة اإلدارة بمھام للجامعة،وتقوم ئیسیةالر المكتبة وھي
 كما.المؤھلین بالمكتبیین واألقسام المعاھد، مكتبات ورفد والتدریب، المعلوماتیة،تبادلواإلشر

 الوطنیة للسیاسات المستقبلي طوالتخطی المجموعات لتنمیة التخطیط مستواھا على یتم
  .الحدیثة التقنیات وتطبیق المعلوماتیة،

  : الكلیات مكتبات.2.3.1.2

 واألساتذة للدارسین، وخدماتھا بمجموعاتھا وتتوجھ متخصصة،ال منھایات والكل داخل وتقوم
 وتطور الكلیة، بتخصص متخصصة منھا مكتبة كل وتكون.الكلیة في العاملین والموظفین

  .للكلیة التابعة والمعاھد األقسام مكتبات على تشرف كما تجاه،اإل ھذا في تھامجموعا

  : والمعاھد األقسام مكتبات.3.3.1.2

 نمي مجموعاتھاالمعھد،وت أو القسم في الدارسین والطلبة التدریسیة الھیئة بخدمة وتقوم
 تباتالمك بین العمل تطور وقد.والمعاھد األقسام ھذه تخصصات خدمة في وخدماتھا
   .والدولیة الوطنیة الشبكات في ومشاركة ،ةمحلی مكتبات شبكات شكل على لیصبح الجامعیة

  :العلمي البحث مراكز مكتبات.4.3.1.2

 العلمیة البحوث لخدمة ،وتوجھ البحث وحدات ،أو الجامعة مستوى على تنشأ مكتبات وھي
 تقدم في تساعدھم لتيا والمراجع المصادر لھم فتھیئ الدراسات إعداد على والعاملین

  .2. تجاربھم ،وإجراء بحوثھم

  

 

 

 علم:دولة دكتوراه أطروحة.العلمي والبحث التوثیق دعم في ودورھا أنواعھا المعلومات، تكنولوجیا .المالك ،عبد لسبتيا بن-1
  . 190-189.ص. 2002، قسنطینة: المكتبات

  .104.ص. لمرجع السابقا.والمعلومات المكتبات علوم إلى مدخل.اللطیف ،عبد صوفي-2
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  :المكتبة الجامعیة نظام معلومات متطور.4.1.2

 علماء من المستفیدین باحتیاجات الوفاء على قادرة التقلیدي شكلھا في المكتبات تعد لم
 وما األخیرة ھذه نفجارإ مشكلة أمام بالمعلومات المتخصصین نأ وغیرھم،كما وباحثین

 ختیارواإل،التجمیع بعملیات یقوم معلومات جھاز إلى الحاجة ظھرت بھا،وبالتالي یرتبط
 حتیاجاتإ حسب المعلومات لتلك سترجاعواإل،والنشر،ختزانواإل،والتنظیم،والتحلیل

  . مستفیدیھا

  :ام ومتطلباتھا في ظل التكنولوجیا مفھوم المكتبة الجامعیة كنظ.1.4.1.2

 وظائفھا في عمیقة تغییرات مضى وقت أي من أكثر، الیوم تواجھ الجامعیة المكتبة إن
 الحدیثة التطورات تواكب التي للمكتبات إال یكون لن المستقبل نإو ،عملھا ومنطلقاتھا،وسبل

 دورا لنفسھا تجد فلن تقلیدیةال المكتبات أما ،لروادھا خدمة معھا وتتكیف التكنولوجیا وتتبنى
  1.  التطورات ھذه خضم في تؤدیھ

 البحث تطویر نحو المفكر،وسبیلھا النابض،وعقلھا الجامعة قلب ھي الجامعیة المكتبة 
 المعلومات مجتمع صمیم في المكتبات ھذه تصالواإل اإلعالم تكنولوجیا وضعت العلمي،وقد

 ستمرار،فضالإب الحدیثة،والمتجددة تجاھاتھاإو المعلومات ثورة مواكبة علیھا لزاما وأصبح
 الحر الدخول مینألكتروني،والحواسیب،وتاإل والنشر الرقمیة األوعیة عالم ولوج عن

  .2.عوائق أیة دون للمعلومات والمباشر

 إجراءات- برنامجا تشكل عناصر مجموعة:" أنھا على معلومات كنظام المكتبة وتعرف
 البیانات،لتھیئة معالجة خالل من أھداف مجموعة وأ ھدف لتحقیق - تنجز وفعالیات

  3.زمنیة فترة في المعلومات

  

  

  

 1- صوفي ،عبد اللطیف .المكتبات في مجتمع المعلومات .المرجع السابق.ص.124.

.122.ص.المرجع نفسھ.صوفي ،عبد اللطیف  -2  

 1.ع،22.مج.للمعلومات العربیة المجلة.المعلومات ومراكز المكتبات في وتطبیقاتھا مفھومھا: المعلومات نظم. محمد،صباح كلو-3
 .112.ص.2001، تونس
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 ختیارإبوتصنیفھا، وفھرستھا الكتب قتناءإ إلى باإلضافة  یھتم المعلومات جھاز أو فنظام
 یتوالھا المنشورة،ثم البحوث وتقاریر الدوریات عات،وخصوصاالمطبو أنواع مختلف
 والترجمة،والتحریر النشر بعملیة یھتم ،ثم)ستخالصواإل التكشیف( العمیق بالتحلیل

 بسرعة عملیاتھ ألداء لكترونیةاإل الحاسبات عملیاتھ في یستخدم ما وعادة والنسخ والتصویر
  1. وكفاءة

 الجامعیة والمكتبات بعامة للمكتبات الحدیثة تصالواإل المعلومات تكنولوجیا أتاحت ولقد
 وبثھا سترجاعھاإ،والمعلومات،وتخزینھا،ومعالجتھا قتناءإل جدا واسعة إمكاناتبخاصة،
   2. ھائلة بسرعة

 خدمات من تقدمھ لما بالمكتبات المھمة األدوات من المعلومات تكنولوجیا أصبحت فلقد
 ویعتبر التطور مواكبة إلى تسعى مكتبة ألي الرئیسیة السمات من ،وغدتاألداء في وفاعلیة

  للحصول الجامعیة المكتبات سعت العلمي،ومھما البحث ركیزة المعلومات مصادر توفیر
 ستقف فإنھا فائقة بسرعة یتزاید المعلومات،الذي ثورة زمن في الفكري اإلنتاج كل على

  . متكامل معلوماتي مكنظا بالعمل  مطالبة جامعیة مكتبة أي فان وعلیھ.عاجزة
  

  :بسكیكدة 1955 أوت 20المكتبة الجامعیة المركزیة لجامعة .2.4.1.2 

بالمعلومات حتى نعرف  واإلحاطةیتناول ھذا العنصر المكتبة مجال الدراسة بالتعریف 
،وحتى یكون  أولىكخطوة  األخرىمبدئیا موقعھا  بین نظم المعلومات والمكتبات الجامعیة 

  .ذكره الحقا  سیأتيریف بالنظام المعلوماتي المطبق بھا والتي ذلك كمدخل للتع
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 تطبیق تكنولوجیا المعلومات في المكتبة الجامعیة طریق لتأسیس البیئة الرقمیة :الثاني الفصل

  : المكتبة عن عامة معلومات.1.2.4.1.2

ساتذة العلیا لى مدرسة األإداري سابقا نشأت المكتبة الجامعیة بعد تحویل مركز التكوین اإل
لى إجزء من رصید مكتبة المركز ،حیث تم تحویل  1987وذلك سنة ) ENSET(التقني 

ساتذة في الطابق نذاك تشغل قاعة األأالمكتبة الجامعیة الواقعة بحي مرج الذیب،وكانت 
لى جناح المخابر بالطابق الثالث،وذلك بسبب إتم تحویلھا  1991واخر سنة أرضي ،ومنذ األ

قد بلغ جل الحفاظ على رصیدھا  من التلف،وأضیق المساحة المخصصة لھا ،وكذا من 
موزعة على عدة  نسخة 12.000حوالي  1992رصید المكتبة الجامعیة مع بدایة 
ومع نھایة .نسانیة ،الثقافة العامةلي ،العلوم اإلعالم اآلتخصصات منھا الھندسة الكھربائیة،اإل

ن تدعمت بعدة تخصصات كالقانون علم أبعد  نسخة 26.000بلغ رصیدھا حوالي  1998
  . االقتصاد و النفس ، علم االجتماع

لى إنشاء المعاھد في المقر الجدید الواقع في طریق الحدائق تم نقل المكتبة الجامعیة إومع 
،حیث بلغ رصیدھا 2000وبدایة  1999معھد الھندسة المدنیة،وكان ذلك مع نھایة سنة 

لجمیع التخصصات الموجودة المكتبة المركزیة  حیث أصبحت تشكل نسخة 36.000حوالي 
  .ضیفت لھا قاعة خاصة بالمراجع والمطالعة الداخلیة أ،كما عةفي الجام

ن بالجامعة المركزیة المتواجد اآل تم فتح مقر المكتبة المركزیة الجدید 2005ومع بدایة سنة 
الحدائق ،وتطبیق الھیكل التنظیمي الجدید تماشیا مع القرارالوزاري المشترك  1955وتأ20

یتكون .قسامید التنظیم لمدیریة الجامعة والكلیة واألالمتضمن تحد 24/08/2004المؤرخ في 
  :مبنى المكتبة من ثالث طوابق كل طابق یحتوي على المصالح المبینة في الشكل التالي 

 

  یوضح المصالح المختلفة للمكتبة المركزیة:30شكل رقم ال
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  س البیئة الرقمیةتطبیق تكنولوجیا المعلومات في المكتبة الجامعیة طریق لتأسی :الثاني الفصل
  

  : 1955 أوت 20 لجامعة المركزیة الجامعیة المكتبة أقسام.3.4.1.2

  : ھي  ساسیةأ مصالح وأ قسامأ ربعةأ من الحدائق المركزیة المكتبة تتكون

  مصلحة االقتناء: 

 المكتبة رصید ثراءإل التزوید بعملیة للقیام الكتب ختیارإب تعني التي ھي المصلحة ھذه
 والقراء،ومعرفة الدراسیة والمقرارات بالموضوعات بدایة ختیاراإل عملیة نتكو نأ ویجب

 عملیة في مختصة لجنة على الحالة ھذه في المكتبة فعال،وتعتمد بالمكتبة موجود ھو ما
 الوسائل بعض نجد التدریس،كما ھیئة عضاءوأ المكتبة عضاءأ من تتكون ختیاراإل

  :ھمھاأ ختیاراإل وأ قتناءاإل عند المكتبة تعتمدھا التي المساعدة

 .معارض الكتب  -

 .مقترحات المستفیدین ورواد المكتبة  -

 .فھارس الناشرین -

 .البیبلیوغرافیات العامة -

 طریق عن ،فتتمةالمختار موادھا على خاللھا من المكتبة تحصل التي للطرق بالنسبة ماأ
  .،وذلك مع مكتبات أخرى ،أو دور النشروالتبادلأ واالھداءأ الشراء

  مصلحة المعالجة الفنیة:  

 لىإ التزوید قسم في جراءاتھاإ نتھاءإ بعد عادة المكتبیة المجموعات من وغیرھا الكتب تنتقل
 والتكشیف والتصنیف الفھرسة بعملیات المصلحة ھذه تقوم ینأالفنیة، المعالجة قسم
 لوثائقيا الرصید كل فھرسة لىإ خیرةاأل ونةاآل ھذه في المكتبة تألج ستخالص،كماواإل

 البحث عملیة في یسھل ،ممابإستخدام برمجیة سنجاب ةلكترونیإ بطریقة بھا الموجود
 موقع خالل من الخط على تاحتھإ على حالیا تعمل لمستفیدیھا،وھي بالنسبة البیبلیوغرافي

  . المكتبات علم في المختصین من مجموعة المصلحة ھذه على شرافباإل ،ویقوم المكتبة

 یبلیوغرافي مصلحة البحث الب: 

 بتوفیر ،وذلك المعلومات لىإ للوصول البحث وسائل توفیر على المسؤولة المصلحة ھي
 المراجع خدمة عن المسؤولة المصلحة ھذه والبیبلیوغرافیات،وتعد والكشافات الفھارس

 قوامیس،وموسوعات من المرجعیة الكتب مختلف تضم للمراجع قاعة بتوفیر وذلك
  .لخإ...رسمیة ،وجرائد طالس،ومعاجمأو
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  تطبیق تكنولوجیا المعلومات في المكتبة الجامعیة طریق لتأسیس البیئة الرقمیة :الثاني الفصل

 عالم والتوجیھمصلحة اإل:  

 یقاسووالرواد، المستفیدین لخدمة مقدمة للمكتبة السابقة والعملیات الخدمات جمیع تعتبر
 یریده،وھذه الذي الوقت في للمستفید اسبالمن الكتاب توفیر على قدرتھا بمدى المكتبة نجاح

 لمدة كتابین من طالب كل یستفید نھأ الخارجیة،حیث عارةاإل خدمة بتقدیم تعنى المصلحة
 بتقدیم تقوم شھر،كما لمدة كتب ربعةأ) 4( من یستفیدون ساتذةیوما،واأل عشرة خمسة) 15(

 للطلبة مقعد 900 تضم للمطالعة قاعتین تخصیص طریق عن وذلك الداخلیة المطالعة خدمة
 بسعة نترنتلأل قاعة على المكتبة تتوفر ساتذة،كماباأل خاصة مطالعة قاعة لىإ ضافةباإل
  .مع إحتمال زیادة العدد في المستقبل مقعد، 30

   :1955أوت 20الرصید الوثائقي للمكتبة المركزیة لجامعة .1.3.4.1.2

 باللغات نسخة 110.136 عن ایربو ام 2009-2008 نھایة حتى نشائھاإ منذ المكتبة قتنتإ
 كما،نسخة 172.112ب جمالياإل رصیدھا فیقدر حالیا ماأ،نجلیزیةواأل والفرنسیة العربیة
 عن ماأالذكر، السابقة اللغات بمختلف نسخة 1441 لىإ المقتناة الدوریات عدد وصل

 وضمھا تنظیمھاو جمعھا دائما تحاول المكتبة نإ،فللدكتوراه والماجستیر الجامعیة الرسائل
 تصدر التي العلمیة عمالاأل على الواسع طالعلإل الفرصة للمستفیدین یوفر رصیدھا،بما لىإ

   . الطلبة عن

  : كالتالي فھي 2007 عام منذ المكتبة فیھا تشترك التي الدوریات ماأ -

• American journal of science 

• Concrete international 

• Epargne et Finance 

• IEEEdesign and test of computers , Journal of heat transfer  

• Notices de mathématiques 

• Revue economique 

• Revue francaise de géotechnique 

• Science ,science de vie  

• Les dossiers de la recherché 
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  ئة الرقمیةتطبیق تكنولوجیا المعلومات في المكتبة الجامعیة طریق لتأسیس البی :الثاني لفصلا

• Science et vie 

• Huille blanche 

 .قتصادیةالسیاسات اإلومجلة التنمیة  •

ستشارة المراجع إن المكتبة المركزیة لم تعد فقط مركزا للقراء وإلى ما تم ذكره،فإضافة باإل
قراص المدمجة سطوانات واألفالم واأللى جانب ذلك الدوریات واألإالمطبوعة،فھي تضم 

  .لكترونیة،وغیرھا من مصادر المعلومات اإل والمصغرات الفلمیة

  :الجامعیة المكتبات في والتزوید قتناءاإل.2.3.4.1.2

 للمعلومات حاجتھا رتفاعإل ،نظرا حقیقیة أزمة في الیوم نفسھا الجامعیة المكتبات تجد
 العلمیة المؤلفات وضع والمتجددة،ونقص المستمرة مستفیدیھا وحاجات جھة من العلمیة
 نتشارلكترونیة،واإلاإل الدوریات في الكبیرة الزیادة التصرف،برغم تحت لةسھ بصورة
 تداول في عمیقة تغیرات قیام إلى أدى الذي،األمرلكترونیةاإل نترنت،والمنشوراتلأل الواسع

 والتزوید قتناءلإل سیاستھا في النظر إعادة الجامعیة المكتبة على یحتم مما.المعلومات ھذه
   .الحدیثة متطلباتھ كل توفیر وبالتالي المستفید یتلقاھا التي باتالصعو تذلیل أجل من

 المختلفة المكتبیة المواد على الحصول أو توفیر عملیة:" نھأ على قتناءواإل التزوید یعرف
 تعتمد التي تلك ھي الجیدة الجامعیة فالمكتبة 1." منھا المستفیدین ومجتمع للمكتبة والمناسبة

 وتلبي المستفید رضا المكتبة تنال مجموعاتھا،ولكي تنمیة ثناءأ واضحة خطوات على على
 الطرق بأفضل للمكتبة المختلفة المكتبیة المواد بتوفیر القیام التزوید قسم على یجب" طموحھ

  2.وجھدا تكلفة واقلھا وأسرعھا

 من مقتنیاتھا لنمو معین حد یوجد ال ات،حیثیالنھا مفتوحة تعتبر الجامعیة المكتبة نوأل
 لھا فینبغي معین حد عند تقف وال وتتنوع ستمرارإب تتطور المعرفة حقول نناحیة،وأل

 التي الجدیدة بالمواد المتعلقة المستقبلیة الجامعة خطة متابعة خالل ،من المكتبیة المواد توفیر
 األتمتة باعتماد التكنولوجیة الوسائل ستخدامإب وھذا 3.عملینللمست طرحھا الجامعة تنوي

 اآللي النظام طبق بعدما الجامعیة المكتبات في متأخرة التزوید عملیة جاءت ذإ، بةوالحوس
 في المكتبات بین كثیرة ختالفاتإ سھال،فھناك یكن لم األمر نأل واإلعارة الفھرسة على

   الھیكل في أخرى وحدة لسیطرة تخضع التي المالیة المعامالت وأسالیب الشراء إجراءات

 والوثائق المكتبات مدیریة: عمان. والمعلومات والتوثیق المكتبات علم ساسیاتأ. علیان ،مصطفى ربحي. حمدأ، ھمشري-1
  143.ص.1990الوطنیة،

  .143.ص.المرجع نفسھ-2

  .27.ص.1996 ،المكتبة دائرة:عمان.المكتبات مقتنیات وتطویر وبث المعلومات مصادر.،حسان عبابدة-3
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  ات في المكتبة الجامعیة طریق لتأسیس البیئة الرقمیةتطبیق تكنولوجیا المعلوم الثاني الفصل

 ختالفاتاإل ھذه على التغلب تم بعد وفیما نھأ المكتبة،إال تتبعھا التي األم للمؤسسة التنظیمي
 المتنوعة الصیغ من كبیر عدد على الحصول تكفل لكترونیةإ نظم بتصمیم اإلجراءات في

  .التزوید بإجراءات الخاصة

 جامعیة مكتبة مكتبة ألي مقتنیات من یناسب ما ختیارإ جلأ من متبعة رمعایی عدة وھناك
 المعلومات قتناءإو ختیارإ لةألمس األكبر ھتماماإل التولي عتبارھاإب الخصوص وجھ على

   .1:نجد المعاییر تلك أھم ولعل. لمستفیدیھا خدمة ومصادرھا

 رتباطاإل التغطیة عمق-البیانات حداثة -التحیز وعدم الدقة-) الناشر أو المؤلف سمعة( الثقة
 الصفات-األسلوب-التنظیم– ھتماماإل-) للمستفید مناسب وشكل مستوى( مناسبة - والصلة
-)المالحق البیبلیوغرافیات(الخاصة المزایا - التجلید كنوعیة الطبیعیة الممیزات - الجمالیة
  . التكالیف

 الطرق من،مصادر المعلومات إلى لالوصواإلقتناء،و سبل تعددت ھأن إلى اإلشارة من والبد
 الوصول یمكن ما ختیارإ ثم،الواسع التصفح على تعتمد التي الحدیثة الطرق إلى التقلیدیة

 الوسائط عبر لكترونیاإ أوالشبكات، عبر بعد عن أومادي، ورقي شكل في سواء، إلیھ
 أھم مع مباشرة باطرتاإل إمكانیة مع،منھا جمھورالمستفیدین إلى تاحتھاإو،للمعلومات الحدیثة
 المكتبات بدأت أینالحدیثة، المعلوماتیة المصادر على والحصول العالم في المعلومات قواعد
 في األخرى النشاط قطاعات بمیكنة قتناءلإل لكترونیةاإل النظم ستخدامإ إمكانیة في تنظر

  2. المكتبات

  :المكتبة الجامعیة في ظل مجتمع المعلومات.2.2

لجامعیة الیوم تحوالت عمیقة نتیجة اإلنفجار المعلوماتي،وماتبعھ من عرفت المكتبات ا
إبتكارات وتحدیثات تكنولوجیة،التي صاحبھا النمو المتزاید للمعلومات،وكذا التكنولوجیا 

كلھا .المرافقة لتسییرھا،وبثھا،ومعالجتھا،وإسترجاعھا،التي ھي األخرى في تطور مستمر
وجعلتھا تبحث عن أنجع الطرق لتتكیف مع ھذه  ضغطت على المكتبة الجامعیة املعو

ویمكننا القول .المعطیات الجدیدة،لمواجھة التحدیات التي فرضھا عصر مجتمع المعلومات
أن التكنولوجیا الحدیثة بتقنیاتھا المختلفة من أھم العوامل التي جعلت المكتبات الجامعیة 

جعل ھذه األخیرة تقف بین  تشھد تحوالت عمیقة في أقسامھا وخدماتھا،وأنشطتھا،مما
 المكتبة مستقبلمماتقدم یمكننا القول بأن .مسایرة مجتمع المعلومات،أو اإلنفصال عنھ

 التقلیدیة مرھون بین الثبات أو الزوال،لكن مایؤكده المختصین في علم المكتبات ھو المكانة 

 المصریة الدار: القاھرة. المعلومات ومراكز المكتبات تمقتنیا وتنمیة دارةإ في الحدیثة تجاھاتاإل. ،ناریمان متولي سماعیلإ-1
  .82-81.ص.2001اللبنانیة،

  .297.ص.2003غریب، دار: القاھرة.المكتبات مقتنیات وتنمیة المعلومات مصادر. ،قاسم حشمت-2
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 تطبیق تكنولوجیا المعلومات في المكتبة الجامعیة طریق لتأسیس البیئة الرقمیة الثاني الفصل

ة التي إكتسبتھا المكتبات من جراء ھذه التكنولوجیا الحدیثة،تجعلھا تتمیز داخل المرموق
كلھا مؤشرات تبین مدى إستجابة .مجتمع المعلومات،بفضل إستخدامھا لتكنولوجیا المعلومات

  1.المكتبات الجامعیة إلى التطورات التكنولوجیة التي یعرفھا قطاع المعلومات

بسكیكدة من مواكبة 1955أوت 20المركزیة لجامعة تتمكن المكتبة الجامعیة  ىوحت
،واإلندماج في مجتمع المعلومات علیھا تطبیق التطورات التكنولوجیة الحاصلة في المیدان

  :مایلي

 تعمیم الحوسبة: 

الخطوة األولى للدخول إلى مجتمع المعلومات،فبإمكان المكتبة  یمكن إعتبار الحوسبة
لى جمیع األنشطة التي تقوم بھا،من أجل تقدیم خدمة الجامعیة تعمیم إستعمال الحاسوب ع

فھي تحقق السرعة والدقة مكتبیة جیدة وھو ھدف تسعى المكتبات الجامعیة إلى تحقیقھ،
وتیسیر الوصول إلى أي سجل في المكتبة،وتوفیر خدمة اإلحاطة الجاریة،واإلتصال بقواعد 

تبقى فقط مسؤولیة .الشبكة العالمیةالبیانات،والحصول على الوثائق المطلوبة،واإلشتراك في 
المكتبیین والعاملین فیھا ومدى قدرتھم على القیام بھا،وإیمانھم القوي بضرورة إستعمال مثل 

  :ومن الفوائد التي تقدمھا الحوسبة .ھذه التكنولوجیا،وتطویر الخدمات الیدویة،وتحدیثھا

ودوریات توفیر خدمة بحث سریعة وفعالة إلى محتویات المكتبة،من كتب  -
وغیرھا،عن طریق تأمین الوصول السریع إلى بطاقات الفھرس المخزونة في ذاكرة 

 .الحاسوب

إمكانیة ربط المكتبة الجامعیة بالمكتبات األخرى،وإستفادة المكتبة من مواد مكتبیة  -
 .غیر متوفرة في أرصدتھا،خاصة المواد النادرة

 .إمكانیة قراءة الوسائط اإللكترونیة على الشاشة  -

،فتوفیر الحوسبة سیساھم في تسریع عملیة إستالم الكتب تفعیل العمل في المكتبة -
 .وتوزیعھا،كما تساعد في عملیة التزوید وغیرھا

 األنترنت: 

لقد أصبحت األنترنت جزءا من المكتبة الجامعیة الیوم،لما تقدمھ ھذه األخیرة من خدمات 
لمجتمع المستفیدین،وتلبیة إحتیاجاتھم  ،والتسھیالت التي تقدمھاوكمیة ھائلة من المعلومات

 :المعلوماتیة،ومن الخدمات التي تقدمھا

. 2ع.1مج..مجلة المكتبات والمعلومات.نحو التكیف مع التحدیات:المكتبات الجامعیة في ظل مجتمع المعلومات.فردي،لخضر-1
  .64صص .2002دیسمبرقسنطینة،
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 .المشاركة في نظام شبكات اإلعارة بین المكتبات -

 .البحث واإلسترجاع للكثیر من الوثائق لعدد كبیر من المستفیدین،وفي نفس الوقت -

 .إرسال وتحمیل بیانات رقمیة ونصیة وصور متحركة،أو وثائق وملفات مختلفة -

 .ة،واإلشتراك فیھا عن بعدتوزیع المطبوعات اإللكترونی -

 .إمكانیة الوصول إلى مصادر المعلومات المختلفة  -

 .اإلشتراك في المجموعات العلمیة المختلفة،إرسال إستفسارات وتلقي أجوبة -

إن ربط المكتبة الجامعیة بشبكة األنترنت ھذا ال یعني أن المكتبة ستتخلى عن الخدمات التي 
تطویر وتنمیة أرصدتھا المطبوعة،من كتب  كانت تقمھا قبل مجيء األنترنت،وعن

ودوریات،بل من واجبھا اإلستمرار في تحسبن خدماتھا وإدماج النوعین،ألنھا مكان تتفاعل 
  .فیھ المعلومات وتقنیاتھا

  : الجامعیة المكتبات في المعلومات معالجة تكنولوجیا مستویات.1.2.2

الصناعة،والتجارة،والخدمات  طاعق مستوى على حدث ،الذيوالتكنولوجي التطورالعلمي نإ
 نعكسإوالتكنولوجیة،و العلمیة التقنیات مختلف لیھإ متدتإ المعلومات،حیث قطاع یستثن لم

 لكترونیةاإل المعالجة لیمس جاء المعلومات،ثم تخزین وسائط مختلف على البدایة في ذلك
 ذلك متنوعة،كل شكالأو نواعأب ظھرت التي لكترونیةاإل الوسائط آخرھا للمعلومات،وكان

 في للتحكم وعملیة علمیة جراءاتإب والشبكیة،للقیام الحاسوبیة نطمةاأل وجود یتطلب
  1.ستغاللھاإتاحتھاوإو حفظھا على القدرة یضمن وتكنولوجیاتھا،بما المعلومات

 ومواكبة الحدیثة المعلومات تقنیات عن بعیدا الحیاة الیوم الجامعیة المكتبات التستطیع
 في منھا التفید فھي الیومیة وحاجتھا أعمالھا صمیم في أصبحت مرار،ألنھاباست تطورھا
 إتسع فحسب،بل للمعلومات معالجة من الفنیة واإلجراءات،اإلداریة،والحفظ أعمالھا برمجة

ذلك لیشمل تحصیل المعلومات ونقلھا للمستفیدین أینما كانوا،وھذا یشمل بطبیعة الحال    
 الخط على المعلومات ووضع،والفھرسة،والتصنیف،واإلعارة،والطلب،والتسجیل،ختیاراإل
  . الضروریة المھام من ذلك غیر إلى

 ھو كما الفنیة المعالجة ھو إذحصره، یمكن ال الحدیث بالمفھوم المعلومات معالجة أن كما
  والترجمةالمستفیدین،والنشر إلى المعلومات إتاحة للمعلومات،وخدمات التقنیة المعالجة

 المعلومات" حول الوطني الملتقى فعالیات طارإ في مقدمة ورقة.وإسترجاعھا المعلومات معالجة مھارات.المالك ،عبد تيالسب بن-1
 والتوثیق عالماإل حول والبحث مخبرالدراسات:قسنطینة.2010دیسمبر14-13قسنطینةیومي."الجزائریة الجامعة في والتقنیة العلمیة
  .2010والتكنولوجي، العلمي
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وتتمیز المعالجة اإللكترونیة للمعلومات بكونھا أسرع وأدق من المعالجة التقلیدیة،فھي 
تساعد في التغلب على أعباء المكتبة المتزایدة،وتقدیم خدمات متطورة للعاملین في المكتبة 

دائرة مجموعاتھا بفضل ربطھا بالخدمات ن منھا،فضال عن كونھا توسع والمستفیدی
الخارجیة ومشاركتھا في شبكات مكتبات أخرى،بإإلعتماد على برامج الحاسوب،إذن 
فالمعلومات اإللكترونیة ھي معلومات ساكنة وفي شكلھا األصلي،أضفت علیھا اإللكترون 

وما یرفع من فاعلیة .ا،وإتاحتھا إلكترونیاصفة الحركیة،مع إمكانیة نقلھا،ومعالجتھا،وحفظھ
المعالجة اإللكترونیة للمعلومات،ھو أنھا تشمل كل أنواع المعلومات 

 الحدیثة المعلوماتیة األوعیة فھرسة بذكر ھنا وسنھتمو...)صورة،نص،صوت،(وأشكالھا
 اؤالتھموتس المستفیدین حتیاجاتإ على اإلجابة في تلعبھ الذي للدور المحوسبة الفھارس وكذا

  . المكتبة علیھا تتوفر التي الحدیثة المعلوماتیة األوعیة إلى وصولھم وتسھیل

وفي سؤال طرحناه على العینة المدروسة من خالل دراستنا المیدانیة،فیما إذا كانت 
 دواراأخیرة ضافت لھذه األأقتنتھا المكتبة موضوع الدراسة،إالتكنولوجیا الحدیثة التي 

  :نتائجھا كالتالي جدیدة،فكانت ووظائف

  دوار الجدیدةضافة لألالتكنولوجیا الحدیثة للمكتبة ونسبة اإل:04الجدول رقم 

  )%( النسبة   التـــكرارات
  76.42  535  نــــعم

  23.57  160  ال
  % 100=  700  المجموع

  

ن أترى ب، %76.42غلبیة الساحقة والتي نسبتھا األن أمن خالل ھذا الجدول تبین لنا 
دخلتھا المكتبة،أعطت للمستفید مكانة ھامة أیا الحدیثة والتقنیات الرقمیة التي التكنولوج

لى إن المكتبة تسعى أال دلیل على إوماذلك .04لجدول رقم لیھا،كما ھو مبین في اإبالنسة 
خرى من العینة المدروسة أقصى الطرق المالئمة،وفئة أخدمة مجتمع المستفیدین منھا ب

وھي نسبة ضئیلة مقارنة بسابقتھا ،ترى عكس ذلك كون المكتبة  % 23.57قدرت نسبتھا بـ
ما یجعلنا نؤكد على أھمیة التكنولوجیا ودورھا في المكتبة .ولىالزالت في خطاھا األ

بسكیكدة،والتسھیالت التي تقدمھا لثالثیة المكتبة ،المكتبي  1955أوت  20المركزیة لجامعة 
  :یبن ذلكوالشكل الموالي والمستفید على حد سواء، 
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76.42%

23.57%

التكنولوجیا الحدیثة للمكتبة ونسبة اإلضافة لألدوار :04الشكل رقم 
الجدیدة

نــــعم

ال

  

ستجواب العینة المدروسة ومعرفة آراءھم فیما یخص التكنولوجیا الحدیثة ودورھا في إبعد 
یجاب ،فماھي كدت ذلك باإلأة المدروسة قد على نسبة من العینأضافة الجدید للمكتبة ،كانت إ

        دوار یاترى ؟ھذه األ

 ضافة الجدیدةبعاد التكنولوجیا الحدیثة في المكتبة ونسبة اإلأ:50الجدول رقم 

  )%( النسبة   التـــكرارات
  21.42  150  لى المستفیدإالتوجھ 

  57.14  400  تلبیة احتیاجاتھ
  21.42  150  خدمة المستفید

  %100=  700  المجموع

كدوا دور التكنولوجیا الحدیثة أفراد العینة الذین أ،تخص % 57.14كبر انسبة أن أنالحظ 
حتیاجات المتنوعة ھمھا تلبیة اإلألیھم،إدوار جدیدة أھمیتھا في تقدیم أداخل المكتبة،و

 % 21.42لى المستفید وخدمتھ فقد بغلت نفس النسبة ،حیث قدرت بـإما التوجھ أوالمختلفة ،
خیرة  ن تبني ھذه األأخالل الدراسة المیدانیة  وما یمكن مالحظتھ من.سبة معتبرة ي نوھ

دوار الجدیدة وأن األالحدیثة قد أثر بالفعل على المكتبة والمستفید في نفس الوقت،للتكنولوجیا 
العدید من مستفید لقق لتحالتي تقدمھا التكنولوجیا الحدیثة بوسائلھا وتجھیزاتھا المختلفة،

التوجھ إلى المستفید وخدمتھ في أي مكان،مع إدراك :ظائف،والمھام،والفوائد،أبرزھاالو
 20وتلبیة اإلحتیاجات المتنوعة للمستفید وخدمتھ،غیر أن ما نجده في واقع مكتبة جامعة 

بسكیكدة من قلة توظیفھا للوسائل التكنولوجیة الحدیثة،وعدم قدرتھا على دعم 1955أوت 
اإلحاطة ف متأملین ومفكرین في تحقیق سرعة ھا،یجعلنا نقوسد إحتیاجات مستفیدی

  .الوسائل التكنولوجیة،ومصادرھا المختلفة،قصد دعم ومساعدة المستفید بشكل تام وإستغالل
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  . ل األجوبة القادمةوھذا ما سنتأكد منھ أكثر من خال

  :المعلومات ألوعیة اآللیة المعالجة.2.2.2

 دراسة یجب لذا بالمستفید، كبیرا رتباطاإ المعلومات ألوعیة اآللیة المعالجة متطلبات ترتبط
 باألنظمة وصلھ إمكانیة دراسة مع ستخدامھا،إ عند األوعیة ھذه حیال تصرفھ توقعاتھ،وسبل

  . أھمیة من لھا لما الفھرسة على اھن وسنركز ،1 المالئمة األخرى

  :الحدیثة المعلوماتیة وعیةاأل فھرسة.1.2.2.2

 تسھیل بھدف،بالمكتبة الموجودة المعلومات ألوعیة الفني الوصف عملیة بالفھرسة یقصدو
 عملیة" بأنھا فتعرف اآللیة الفھرسة أما 2 .ممكن وقت قلأ في المستفیدین من قبل تداولھا
 بمداخلھا الفھارس ھذه ستخدامإ ن، ویمكمباشر ليآ بشكل الحاسب على الفھرسة تطبیق
 اآللیةالفھرسة ب خاصة أخرى مداخل إلى إضافة...) الموضوع -المؤلف-العنوان( الكاملة

 اآللیة الفھرسة تحتوي إذ.syngebسنجاب نظام یقدمھ ما اذوھ...)النشر مكان-الناشر سمإ(
 كما المعلوماتیة، المصادر بیانات من یریده ام إدخال من المكتبي تمكن جاھزة حقول على
   3." المكتبة حاجة حسب الحقول بعض وإزالة إضافة یمكن

  

  .194.ص.المرجع السابق. والمعلومات المكتبات علوم الى مدخل.اللطیف ،عبد صوفي-- 1

 الكتاب دار:الجزائر.بیقاتوتط ساسیاتأ:والتطبیق العلم بین المعلومات لمصادر الفھرسة قواعد.زید بوأ، البدوي حمدأ-2
  .27.ص.2003الحدیث،

  .93.ص.1995كادیمیة،المكتبة األ:القاھرة .نظمة اآللیة في المكتباتاأل.زین ،عبد الھادي -3
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21.42%

57.14%

21.42%

أبعاد التكنولوجیا الحدیثة في المكتبة :05الشكل رقم 
ونسبة اإلضافة الجدیدة

التوجھ الى المستفید

ھ تلبیة احتیاجات

خدمة المستفید



  ةـئة الرقمیـیس البیـأسـریق لتـامعیة طـتبة الجـات في المكـلومـنولوجیا المعـبیق تكـتط :الثاني الفصل

  

 في كانت مجموعات،سواء من یردھا ما كل بفھرسة تقوم تبةالمك أن إلى اإلشارة وتجدر
 ومجالت كتب شكل في معلوماتیة مواد تحوي ال فھي.ذاتھا بالطریقة حدیث أو تقلیدي شكل

 على المعلومات وقواعد الشبكات من مستقاة معلومات أیضا تحوي بل فقط، تقلیدیة
 إلى ضمھا قصد الشبكات من اةمستق كأوعیة فھرستھا یجب التي المواد بین من إذ...الخط

  1: مایلي نذكر المكتبة مجموعات

 المكتبة قبل من فیھا شتراكاإل تم التي لكترونیةاإل والكتب والدوریات المجالت كل. 

 مجانا المتاحة لكترونیةاإل والكتب والدوریات المجالت كل . 

 فیھا المكتبة إشراك تم التي المصادر كل . 

 تطویر على ستعمل والتي..)؛بیبلیوغرافیاتأدلةیس؛قوام( المرجعیة األدوات كل 
 . بالمكتبة المعلومات خدمات

 الشبكة على المتاحة الملیزرة األقراص منتجات كل . 

  : المحوسبة الفھارس.1.1.2.2.2

 وحدة لمفھوم تطبیق:نھاأب نترنتواأل المعلومات لتكنولوجیا الموسوعي المعجم یعرفھا
 وعیةأب الخاصة الفھرسة بطاقات نواعأ كل نتاجإ یمكن البیبلیوغرافیة،حیث التسجیلة
 التسجیلة نتاجإ خالل من بدایتھا في المحوسبة الفھرسة تمثلت وقد.منھا المختلفة تاالمعلوم

من قبل مكتبة الكونغرس،ثم ظھور الفھرسة  ) MARC( آلیا المقروءة البیبیوغرافیة
مثلة علیھا برز األأو 2.ةشار الفھرسنتإكما ساعدت تطور شبكات المعلومات على ،التعاونیة
نھا أوالتي تعرف على  OCLC  (On-Line computer library center )شبكات 

یضا لتكون تجارب رائدة أ،والتي تطورت فھارس المكتبات المحوسبة على الخط المباشر
نظام خدمات   OCLCن إشارة فقط ف،ولإلفي مجال الفھرسة التعاونیة وعلى الخط المباشر

المعلومات  إلىمكانیات الوصول إغراض العامة ،بھدف تعزیز بحاث مكرس لألأكتبیة وم
   84مكتبة في  4500كثر من أالبیبلیوغرافیة ،حیث تستفید من خدمات ھذه الشبكة العالمیة 

  

تحاد ربي التاسع لإلعمال المؤتمر العأ. فھرسة ملفات األنترنت وإمكانیة اإلستشھادات المرجعیة بھا.مین درویش،دانیةأمحمد -1
 26- 21تونس ،". خرىأستراتیجیة العربیة الموحدة للمعلومات في عصر األنترنت ودراسات اإل"العربي للمكتبات والمعلومات حول 

   .1999ألیسكو،:تونس . 1998كتوبرأ
  .58.ص 2003دار المسیرة ،:عمان . نترنتالمعجم الموسوعي لتكنولوجیا المعلومات واأل.براھیمإعامر قندیلجي،-2
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 1.كادیمیون كل من الباحثین والطالب واأل OCLCدولة في العالم،كما یستفید من خدمات 

 اتالحاسب ستخدامإ على تعتمد التي تلك أنھا على تعرف المحسبة لكترونیةاإل الفھارس
 على وتعرض مدمجة أقراص على المعلومات أوعیة أوصاف تختزن ،حیث لكترونیةاإل

 أنھا إالالعملیات، من بسلسلة مرورھا یتطلب نھأ المستفید،ورغم من لطلب ستجابةإ المنفذ
 ،وما وتنوعھا النتائج على  الحصول ،وسرعة المستفیدین  قبل من ستخدامھاإ بسھولة تتمیز
 على أمامھ لتظھر یحتاجھا التي المعلومات ویطلب المنفذ أمام لجلوسا إال المستفید على

  :مایلي الفھارس من النوع ھذا ممیزات ومن 2.مصغر شكل على طبعھا أو الشاشة

  التحدیث وإمكانیةالمرونة. 

 االتصاالت علم في الھائل التقدم خالل من اآلخرین إلى الوصول سھولة . 

  یتمیز بصغر الحجم. 

  مداخلھ االسترجاعیةیمتاز بتعدد. 

التي OPAC  )On-line Public Access Cataloguesأما الفھارس المتاحة على الخط،
مع تطور شبكات المعلومات والحاسبات وظھور التیلینات  1970ول مرة عام ظھرت أل

Télénet) (،نتاج بسبب توسع اإل  1990و1980تطور  ملحوظ بین سنوات  تعرف
لى الفھارس  التي تكون إفالمستفید مجبر على الولوج .لدوریات نتشار مقاالت اإالفكري و

  3.ختیار المعلومات إسھلة ودقیقة في 

  

  
 

  

1- Vivienne.Waller .Accessing the collection of a large public library :an analysis of OPAC use[online] 
. LIBRES library and information science research electronic journal .vol.20.2010.available 
at:libres.curtin.edu/libres20n1/waller-ref.pdf.page consulté le 15/02/2011.a.10:30 

  .182-181.ص.2002سكندریة،جامعة اإل:سكندریةاإل. دراسات في المكتبات والمعلومات.السید النشار، السید -2

3- Vivienne.Waller .Accessing the collection of a large public library :an analysis of 
OPAC .Idem. 
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المستفید من  أوفھي من  مصادر المكتبات التي ال غنى عنھا،سواء بالنسبة للمكتبي   
وتختلف طرق .العدید من المكتبات تاحتھاأبالفھارس التي  نترنتتكتظ شبكة األ وإذالمكتبة،

البروتوكول الخاص  أما. اإلتاحةھذه الفھارس وفقا لنوع البروتوكول المستخدم في  إتاحة
مختلفة،وتتیح   بأشكالوالذي یمكن من خاللھ عرض  الحقول   Z.39.50بالمكتبات فھو 

  1.ة ،ومستخلصات الكتب والمقاالت العدید من المكتبات عبره البیانات البیبلیوغرافی

ستخدام برمجیة سنجاب الحدیثة إلیة بوالمكتبة موضوع الدراسة تعتمد على الفھرسة اآل
)Syngeb ( ربع اقسام وھيأ،حیث تحتوي وحدة الفھرسة الخاصة بنظام سنجاب على: 

التقنین  عتمادا علىإنشاء الحقول إ،حیث تم تھادارإالبحث،بطاقات جدیدة،تحصیل البیانات و
للكتب والدوریات والمنشورات والمواد غیر الكتب )تدوب(الدولي للوصف البیبلیوغرافي 

و أالعنوان،المؤلف،الكلمات الدالة،الناشر،ردمك :حیث یتم البحث بناءا على عدة معاییر منھا 
لكترونیة فقد خصص لھا ما المصادر اإلألخ ،ھذا فیما یخص المصادر المطبوعة ،إ...ردمد،

خیر تقوم وحدة الفھرسة بعرض وفي األ.لكترونیةخاص بھا یسمى حقل المصادر اإل حقل
 .  UNIMARC البطاقات حسب معاییر تدوب وتركیبة 

  :تصنیف أوعیة المعلومات المحوسبة.2.2.2.2

 إلى الوصول وتیسیر لتسھیل مھمة عملیة یعتبر المكتبات في فنیة خدمة كأي التصنیف
 أنواعھا ختالفإ على المعلوماتیة والمواد األولیة المصادر من المكتبات مجامیع مضامین
  . وأشكالھا

 مجموعة إلى المواد من مجموعة أیة بھا تقسم التي العملیة" نھأ على التصنیف ویعرف
 نوعا تجعلھا متجانسة وخصائص صفات ذات وحدات من مجموعة كل تكون فرعیة،بحیث

   2". ختالفھاإ لدرجة تبعا المتجانسة غیر المواد فصل ذلك عن ینتج ،وبحیث محددا

 رموز بواسطة الوثائق عن التعبیر عملیة ھو المعلومات لمصادر الحدیث والتصنیف
 سواء حد على وللمستفید للمكتبي والجھد الوقت توفیر جلأ ،مناآللي الحاسب ستعمالإب

 اعوأنو أشكال تنوع بحسب المكتبات في التصنیف تطبیقات ببعض اإلحاطة وسنحاول
   3: مایلي خالل من ومصادرھا المعلومات أوعیة

 موضوعیا تصنیفا الحاسبات برمجیات تصنف حیث ،الحاسب برمجیات تصنیف  

        .69-68.ص.2001یبیس،إدار :القاھرة .نترنت دلیل مصادر معلومات المكتبات على شبكة األ.زین ،عبد الھادي -1

 الثقافة دار: االسكندریة.المتخصصة واألرشیفات المكتبات في دیثةالح التصنیف نظم. الفتوح أبو عودة، حامد-2
  .17.ص.2002العلمیة،

 المصریة ،الدار القاھرة.المعلومات ومراكز المكتبات في لكترونیةاإل المعلومات مصادر. شریف شاھین كامل-3
  .264-260.ص.2000،اللبنانیة
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 .المیدانیة تطبیقاتھا حسب تصنف أي وظیفیاو        

 بینھا من طرق بعدة البیانات قواعد تصنف إذ المحوسبة البیانات قواعد تصنیف 
 أرقام، كلمات شكل في البیانات تمثیل طریقة أساس على البیانات قواعد تصنیف
  ...  أصواتصور،

  :ستخالصواإل تكشیفال.3.2.2.2

 على والحصول الفكري اإلنتاج من ستفادةاإل أقصى لتحقیق جدیدة وسائل عن البحث أبد لقد
 رتباطاتاإل وتعقد ،أنواعھ،أشكالھ وتعدد منھ یصدر ما كثرة مع المعلومات،خاصة

 تقدمھا التي الھائلة اإلمكانات من ستفادةاإل في  التفكیر تجھإ بینھ،كما فیما الموضوعیة
 من األخیرة لھذه ،لما ستخالصواإل التكشیف عملیات وحوسبة أتمتة خالل الحواسیب،من

 فیھ أصبحت وقت في الكامل النص قراءة إلى الحاجة دون المستفید یحتاجھ ما دعم في فائدة
  .المعلومات تقتل المعلومات كثرة

 عملیة:"ھو فالتكشی نإف للتكشیف القیاسیة للمواصفات  األمریكي القومي المعھد وحسب
 نظام بلغة  المحتوى ھذا عن والتعبیر المعلومات ألوعیة الموضوعي المحتوى تحلیل

  1".التكشیف

 وسائل من ،ووسیلة المعلومات سترجاعإ وسائل من ھامة وسیلة فھو االستخالص أما
 من ویمكنھ للقارئ الوقت یوفر إذ، والمستفیدین األولیة المعلومات مصادر بین تصالاإل
  2. المعلومات من تخصصھ حقل في جدید ماھو كل على  عطالاإل

 للوثائق كبدائل المستخلصات ستخدامإ عند، الجاریة اإلحاطة خالل من جلیة أھمیتھ وتظھر
 اتخدم،اللغویة الحواجز ،تخطيالبحث تكالیف في قتصادالوقت،اإل في قتصاد،اإلاألصلیة

  . المتنوعة المستفیدین

  : الجامعیة اتالمكتب في  الحدیثة المعلومات خدمات ستخدامإ واقع.3.2.2

 سترجاعإو وتنظيم جمع إلى تهدف وثقافية علمية مؤسسات بأنها الجامعية المكتبات تعرف
 إلى والباحثين المستفيدين وصول تيسير أو تسهيل ثم أشكالها بكل المعلومات مصادر وبث
  .ممكنين جهد قلأو وقت بأسرع المصادر هذه

  12.ص.2002، العلمیة الثقافة دار: االسكندریة.والمعلومات المكتبات وخدمات نظم في دراسات..،غادة  سىمو المنعم عبد-1

 الوطنیةحول الندوة فعالیات.المكتبات بین التعاون في ودورھا  االستخالص عملیة في المعاییر أجل من. القادر عبد وقاسيأ-2
 الملكیة دار:الجزائر.12/2003/ 23- 22 بین بالجزائر المنعقدة " الجزائریة تباتالمك في الفنیة االجراءات توحید:" المكتبات تسییر

  .89.ص.2004والنشر، للطباعة
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 كافة بأنھاالباحثون، یعرفھا التي المعلومات خدمات مفھوم ینبع والتسھیل التیسیر ھذا من إن
 ستثمارإو ستخدامإ جلأ من المعلومات ومراكز الجامعیة المكتبات تقدمھا التي التسھیالت

  والوظائف والعملیات األنشطة تلك المعلومات بخدمات مثل،ونعنيأ بشكل مقتنیاتھا
 لوصول المناسبة الظروف خلق جلأ من المكتبات بھا تقوم التي والتسھیالت واإلجراءات

 وأنجعھا الطرق بأسرع یحتاجھا التي الحدیثة المعلومات مصادر إلى المستفید أو باحثال
   1.المعلومات من حاجاتھ إلشباع

 تطویعھا متخصص مجال ألي یمكن التي الخام المادة بمثابة المعلومات تقنیات وتعد
 تالمجاال أكثر من  الجامعیة المكتبات مجال ولعل وطبیعتھ، یتناسب بما وتوظیفھا

 على سواء المعلومات تقنيات في المتالحقة بالتطورات رتباطاإ المتخصصة الموضوعیة
 على حتى أو،البرمجيات مستوى على المعلومات،أو علية تسجل الذي الوسيط مستوى
 بعد خاصة والتكنولوجيا تصاالتاإل تقنيات من لالستفادة وباإلضافة هذا،األجهزة مستوى

    ذاك أحدثها التي الثورة ،المتتبع على يخفى ال إذ.الحاسبات تتقنيا مع وتزاوجها ندماجهاإ
تصاليه بين المكتبات على المستويين المحلي إظهور شبكات  إلى أدى الذي التزاوج
أوعية معلومات فائقة القدرة التخزينية و،نترنتاأل شبكةوظهور ،والعالمي

خدمة  تمع مستفيديهافي خدمة المكتبات الجامعية ومج أسهمكل هذا سترجاعية،واإل
من غيرها  أكثرتفتحا على نتائج البحوث العلمية ،والمطالبة  األكثركونها البيئة ،مباشرة

 إلىوخدماتها،فساهمت بذلك  وأنشطتها،أعمالهالحق هذه التطورات ولما ال إدخالها في  إلى
   .منها وخدماتها،بما يتناسب وطبيعة المستفيدين وتطلعاتهم أقسامهاعلى  اآللية إدخال

 أو المالیة الموارد من كثیر إلى یحتاج ال حالیا المكتبات إلى الممیكنة األنظمة فإدخال
 كثرة مع الحدیثة األجھزة أن ،حیث الماضیة السنوات في األمر كما الخاصة التجھیزات

 وحتى المؤسسات متناول في أصبحت كبیر بشكل أسعارھا وانخفاض وتوزیعھا إنتاجھا
  2. األفراد

 بین الوسیط بدور ضطالعاإل ھي المعلومات خدمات من خدمة يأل ساسیةاأل الوظیفة نإ
 وأ مطبوعةال منھا سواء المعلومات مصادر  المستفیدین،ومجموعات من معین جمھور

 في والبیانات بالوثائق  التعریف في یتجلى المعلومات لخدمة یجابياإل ،فالدور كترونیةلاإل
 المستفید الوسط حاطةإ،و الفكري االنتاج في البحث عملیات قطری ،عن المستفیدین وساطأ

   3. دائم وبشكل

  ./http://muhtawa.org/index.phpالخط،متاح على ]على الخط المباشر[. المباشرة المكتبات خدمات.،فھد الكردي- 1

   15/02/2011تمت الزیارة یوم 

  .65.ص. 1998، دمشق.74.ع يالمعلومات مجلة. ومستقبال حاضرا  العربیة البالد في المعلوماتیة. فایز محمد،میثاق-2

  .20.ص.2005. التوزیع للنشرو صفاء دار: عمان. والتطبیق النظریة بین لوماتالمع سترجاعإ نظم.التكروري،سناء حافظ -3
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  :نترنتاأل على المعلومات خدمات.1.3.2.2

 عن نتجت ثمرة بكات،وھيالش شبكة نھاأ ذھانناأ لىإ فیتبادر نترنتاأل ماھیة عن نتساءل
 ذاإ فھي.الحواسیب االتصاالت،وثورة المعلومات،وثورة ثورة ھي ثالث كونیة ثورات تالحم
 السرعة قلیمیة،عالیةالمحلیة،والوطنیة،واإل الحواسیب شبكات من مجموعة عن عبارة

 وأالكابل، ،الرادیو،وخطوط بالھواتف البعض بعضھا مع ومرتبطة العالم نحاءأ في منتشرة
 توجھات وكبیرة،ذات واسعة تصاالتإ شبكة تمثل بھذا الصناعیة،فھي قماراأل خالل من

 فراداأل بین بعد عن تصاالتاإل جراءإ في جمعھ،وتساعدأب العالم تربط متنوعة وخدمات
 تتمتع ،فھي مادي كیان لھا لیس رقمي فتراضيإ فضاء ھي نترنتواأل.وغیرھا والمؤسسات

 وتشتغل تعود ماإنما، وحكومةأ مؤسسة وأ محدد لشخص ملكا داري،ولیستاإل ستقاللباإل
 یحتوي شخصیا حاسوبا یمتلك شخص أي ،ویستطیع ویستخدمھا لیھاإ یلج من جمیع قبل من

شتراك في جور الخدمة واإلأوالربمجیات الالزمة من دفع )  Modem( محول على
 1969ت في سنة أرنت بدنتن قصة األألى إشارة وتجدر اإل.نترنت ویستفید من خدماتھااأل

  1.(Arpanet)ربانتمع ظھور األ

لى مجتمع إنترنت ن نخرج بجملة من التسھیالت التي تقدمھا األأمن خالل ما سبق نستطیع 
  :المستفیدین منھا وھي 

 الخدمات البریدیة. 

  لى آخرإنقل المعلومات والبیانات والبرامجیات من حاسوب. 

 تصال بمراكز البحوث والمعلومات اإل. 

 البحث عن المعلومات ،والحصول علیھا بسرعة فائقة. 

  حدث المستجدات  العلمیة والتقنیة والثقافیة وغیرھاأالوقوف على. 

 ستثماریة ،وعقد الصفقاتنشطة التجاریة والتسویقیة واإلمزاولة األ. 

  لى قواعد المعلومات البیبلیوغرافیة ،وذات النصوص الكاملةإالدخول. 

 تدریب عن بعدالتعلیم والعمل وال. 

 لكتروني للمعلومات في مصادر مختلفةالنشر اإل. 

 حلقات نقاشیة -ندوات  - جتماعات عن بعد مؤتمرات عقد اإل. 

الوراق :عمان .مصادر المعلومات وخدمات المستفیدین في المؤسسات المعلوماتیة.الزم المالكي ،مجبل.حسین الوردي ،زكي-1
  .319.ص. 2002للنشر ، 
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 شھار عن السلع والخدمات عالن واإلاإل. 

صبح المستفید من المكتبة الجامعیة یعیش ثورة تكنولوجیة داخل المكتبة،بحكم تعایش ألقد 
ام المفاجىء قتحخیرة مع كل جدید في العصر المعلوماتي،الذي یتصف باإلألھذه ا

حد في الدخول،وتطبیق المكتبات لھذه أذن أن یستأتصال دون عالم واإللتكنولوجیا اإل
لھم  حتیاجاتھم البحثیة ،لما تقدمإلبیة تن یرفع من وتیرة المستفیدین منھا وأنھ أالتقنیات من ش

 أن من ھذا المنطلق یتوقع المستفید من المكتبة المركزیة.صعدةمن تسھیالت على جمیع األ
رصدتھا وخدماتھا ،فھو ینتظر منھا القیام أى إلتلم بكل مظاھر التكنولوجیا وتسھیل وصولھ 

  :التاليالجدول وھذا ما سنطلع علیھ من خالل .بالعدید من الخدمات 

  نوع الخدمات  المنتظرة من المكتبة الجامعیة:60الجدول رقم 

  

  ) %(النســبة   الـتــكرارات

  10.14  71  اتنتقائي للمعلومالبث اإل

  7.28  51  اإلحاطة الجاریة

  28.57  200  اإلعارة اآللیة

  18.85  132  البحث باالتصال المباشر

  14.28  100  الخدمة المرجعیة الرقمیة

  20.85  146  التصویر واالستنساخ

  %100=  700  المجـــموع

في مجال اءت ،جإجابات أفراد العینةأن الدراسة المیدانیة التي قمنا بھا  الحظنا من خالل
ن ماینتظره المستفید وبأعلى أالخدمات المنتظرة من المكتبة الجامعیة القیام بھا،حیث 

ن یتخلص من ذلك الروتین والحاجة أ،فھو یرید %28.57عارة اآللیة والتي قدرت بـ،اإلنسبة
ستعانة بھ للحصول على مصادر المعلومات،أما فیما یخص و اإلأوجود المكتبي بجانبھ  إلى
تلح على ذلك،بسبب  %20.85ستنساخ فنسبة معتبرة من أفراد العینة  قدرت بـصویر واإلالت

لى بعض الوثائق،والمراجع القیمة،والكتب النادرة  التي تحتوي معلومات قیمة لكن إالحاجة 
جھزة التصویر داخل ألى توفرإن یستعیرھا خارجیا ،فیصبح بحاجة ماسة أالیمكن للمستفید 

ستفادة المثلى من المعلومات،وتأتي خدمة البحث باإلتصال ن من اإلالمكتبة حتى یتمك
وھي نسبة متقاربة بالمقارنة مع  %18.85المباشر في ثالث مرتبة،حیث قدرت نسبتھا بـ

  إلیھا من طرف المستفید الخدمتین السابقتین،ما یعني أھمیة ھذه الخدمات والحاجة الماسة 
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جابة العینة المدروسة،ثم تأتي الخدمة المرجعیة الرقمیة فقدرت نسبتھا بـ إوذلك حسب 
ما أ.لما توفر من وقت وجھد للمستفید في الحصول على المراجع الرقمیة الھامة 14.28%

،لما تقدمھ من فوائد للمستفید بتوفیر  % 10.14نتقائي فقد قدرت نسبتھا بـخدمة البث اإل
من أفراد  %7.28تاحتھا حسب الطلب علیھا ،في حین أجمعت نسبة إالمقتنیات الضروریة و

حاطة الجاریة ،لما تقدم للمستفید من معرفة شاملة العینة المدروسة بضرورة تقدیم خدمة اإل
   .ة التي تضمھا المكتبةو التعریف بالمقتنیات الجدیدأعن كل ماینشر في مجال تخصصھ،

من خالل مالحظاتنا توصلنا إلى أن المستفید في حاجة ماسة لمثل ھذه الخدمات 
المتطورة،في مجال البحث عن المعلومات ومصادرھا داخل المكتبة الجامعیة موضوع 
الدراسة،السیما ما یتعلق باإلعارة اآللیة،والتصویر واإلستنساخ،إضافة إلى عوامل أخرى 

نؤكد على مسؤولي  تسھیل وصول المستفیدین إلى المعلومات المطلوبة،ما یجعلنا من شأنھا
إعادة النظر في سیاسة المكتبة وأنشطتھا  بسكیكدة1955أوت  20المكتبة المركزیة لجامعة 

 في توضیح ذلك ویمكن .وخدماتھا،حتى تلحق لتلبیة حاجیات أكبر عدد من المستفیدین
  :الشكل الموالي

10.14% 7.28%

28.57%

18.85%

14.28%

20.85

نوع الخدمات المنتظرة من المكتبة الجامعیة:06الشكل رقم 

البث اإلنتقائي للمعلومات 
اإلحاطة الجاریة
اإلعارة اآللیة
البحث باإلتصال المباشر
الخدمة المرجعیة الرقمیة
التصویر واالستنساخ

  

  :مایلي نترنتاأل على المعلومات خدمات ومن

  : المكتبات فھارس في البحث.1.1.3.2.2

 للبحث ختصاصھ،فینطلقإ في المتوفرة المصادر ھو المكتبات من المستفید مایحتاجھ ولأ نإ
 عدد لىإ الوصول تسھیالت الویب خالل من نترنتاأل توفر المجال ھذا فھارسھا،وفي في

          مریكیة،والمكتبةاأل الكونغرس مكتبة مثل العالم في المكتبات فھارس نم كبیر
   الوطنیة المكتبات فھارس من 1000 حوالي ھناك نھأ لىإ شارةإلا البریطانیة،وتجدر
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 جراءإب القیام الحاسوب ستخدامإب لمامإ لھ شخص يأل ویمكن.العالم في رةالمشھو والجامعیة
  1.الفھارس ھذه في البحوث

  : المحوسبة اآللیة اإلعارة.2.1.3.2.2

 بینھما الفرق تبیان یتم حتى یديالتقل بشكلھا بھا التعریف من البد اآللیة اإلعارة عن للحدیث
 إلى مجموعاتھا لتقدیم الجامعیة مكتباتال قبل من عتمادهإ یمكن أیھما ضبط وبالتالي

  . األشكال وبأحسن المستفیدین

 إتاحة خاللھا من للمكتبة یمكن التي واإلجراءات الخدمات من مجموعة اإلعارة ملشت إذ
 معینة طلضواب المكتبة،وفقا مبنى وداخل  خارج،مصادرھا من ستفادةلإل للمستفیدین الفرصة

  . المصادر تلك على المحافظة تكفل

  2: ھي أساسیة خدمات اإلعارة لمصلحة تستند أین

  ... المفقودة الكتب عن ،البحث الجرد إجراءات ،بتولي وإدارتھا اإلعارة تنظیم -

  .المرجعیة األوعیة خاصة داخلیا الوثائق إعارة شروط في التحكم -

 المرحلة( متباینة فئات ثالث منھا یستفید أین الخارجیة  عارةاإل عملیة في التحكم -
  ).األساتذة– العلیا الدراسات-لجامعیةا

 النظام یتبناھا مواصفات عدة إلى تخضع الجامعیة المكتبات في اآللیة اإلعارة تطبیق أن كما
 أن علمنا إذا المستفیدین،خاصة فئات كل مراعاة یجب،مع كما سیرھا  یكفل ،حتى اآللي
 أمرھم من حیرة في اإلعارة بنوك على القائمین یجعل ما كثیرا الیوم للمستفیدین الھائل العدد
 مع عاتقھم على الملقاة األعباء من یخفف لإلعارة اآللي النظام أن غیر. دائم ضطرابإ وفي

                     . األخطاء من ،والتقلیل المستفیدین بین المكتبة مصادر تداول فعالیة من الزیادة

 كأسلوب المحوسب، اآللي النظام مباستخدا كان اإلعارة على السیطرة نحو تجاهإلا ولعل
 من المجامیع حركة قیاس إلى إضافةودوریة، دقیقة إحصائیة بیانات توفیر لضمان یعتمد
 العاملین وجھد وقت ،وتنظیم أخرى ناحیة من المستفیدین قبل من ستخدامھاإ وإدارة ناحیة

   3.السواء على والمستفیدین

  

  .326- 325 .ص.مرجع السابقال.حسین الوردي ،زكي؛الزم المالكي ،مجبل -1

  -13.ص.1994الوطنیة، فھد الملك مطبعة: الریاض. الحدیثة المكتبات في االعارة خدمات.اهللا مسعود،عبد الخریفي-2

  .147.ص .1979دار الحریة للطباعة،:بغداد.المدخل إلى علم المكتبات والمعلومات. والمكتبات الكتب. إبراھیم ،عامرقندیلجي-3
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 الدول في المكتبات من العدید بدأت اإلعارة خدمات مجال في الحدیثة تجاھاتاإل ومن
 المھام تلبیة على القدرة تكفل التي الحاسوب على المبنیة اإلعارة نظم استخدام في المتقدمة

  :1 ودقة بسرعة التالیة

 أحد وضع معرفة جلأ من فیھ والبحث تحدیثھ یمكن والذي للمستفید بملف حتفاظاإل 
  .  ویسر بسھولة المستفیدین

 فیھ والبحث تحدیثھ یمكن والذي المقتناة المكتبیة بالمواد خاص بملف حتفاظاإل .  
 استعار الذي للمستخدم سجل مع المعارة بالمواد الخاصة بالسجالت بملف حتفاظاإل  

   . المكتبة مواد من مادة كل     
 وعدد مادة كل من النسخ وعدد المكتبیة المواد عدد عن العامة اإلحصائیات عدادإ 

 المستعیرین وعدد) …  وشھریا وأسبوعیا یومیا(  المستعیرین وعدد المعارة المواد
 ونظام المكتبة مجموعات بتقسیم الخاصة واإلحصائیات لخإ…  مكتبیة مادة لكل

 .وغیرھا الموضوعات حسب المكتبة استعمال مثل اإلعارة

 لھ خططت ما اإلعارة عملیات في الحاسوب ستخدامإ مجال في التطورات حدثأ ولعل
 حیث بتنفیذه وبدأت سنوات منذ)  OCLC(  شبكة وخاصة المختلفة الببلیوغرافیة المرافق

 محطات خالل من الشبكة في المشاركة للمكتبات المتبادلة اإلعارة خدمات إدخال أمكن
 المطلوبة المادة تمتلك التي المكتبات عن كافیة معلومات بتوفیر وذلك)  نھائیات(  طرفیة

 عارةإلا نأ تضحإ،1955 وتأ 20 لجامعة المركزیة المكتبة نإف الصدد ھذا وفي. لإلعارة
  . المستخدمة التشغیل برمجیة خالل من والكلیات قساماأل مستوى على داخلیا تتم

  : الجاریة اإلحاطة تكنولوجیا.3.1.3.2.2

 فئاتھا بكل المعلومات خدمات يف المألوفة األنشطة بین من الجاریة اإلحاطة تعتبر
 جبھة مجریات في المشاركة على الحرص بمدى وثیقا رتباطاإ ترتبط يھومستویاتھا،و

  . المتنوعة الباحثین حتیاجاتإ وتلبیة البحث

 تتعلق التي تلك خاصة وبصفة الحدیثة بالتطورات رفةالمع" بأنھا الجاریة اإلحاطة وتعرف
 الجاریة تجاھاتإلا معرفة تتضمن ما وعادة... األكادیمي أو المھني المجال تخص بأمور

   2... الجدیدة والفنیة العلمیة المشكالت، الجدیدة العلمیة  والفروض النظریات:ـل

 الحالیة بالمعلومات بحثھ غذيت لكونھا الخدمة لھذه دائما الباحث أو المستفید ویسعى
 حاجیات مایلبي منھا خاصة المعرفة میادین كافة في الحدیثة بالتطورات والمتجددة،وتلم

  .الباحثین

 .السابق المرجع.المباشرة المكتبة خدمات.،فھد الكردي - 1

  .16- 15.ص.2004.العلمیة لثقافةا دار:سكندریةاإل. والخدمات المكونات:للمعلومات نتقائياإل البث.  ،إبراھیم البنداري دسوقي-2
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 أخذھا ینبغي متطلبات تحقیق من البد،المستفیدین حتیاجاتإ الجاریة اإلحاطة تخدم وحتى
 نذكر المتطلبات ھذه ومن، منھا والغایة الھدف تحقیق إلى الوصول جلأ من عتباراإل بعین

  1:  منھا بعض

 وسماتھ المستفید ھتماماتإب الجیدة المعرفة .  

  المعلومات المختلفة  أوعیة أنماطشمولیة التغطیة الموضوعیة لمدخالت النظام في.  

 نشر بین الضائع الوقت من التقلیل جلأ من المستفید إلى الخدمة تقدیم توقیت مراعاة 
  .المستفید وإعالم الوعاء

 حاجاتھ مع یتناسب بما المستفید خدمة على قادرا یكون بحیث نتقائیةاإل . 

 مكانیةإ حول المكتبة مدیر على طرحناه سؤال في ،لكن المركزیة المكتبة لیھإ تسعى ما وھذا
 الدخول ومع.فقط وقت لةأمس تبقى كید،لكنھاأالتب جابأ  اآللیة الجاریة حاطةاإل خدمات تقدیم

 امأ.الحدیثة المعلوماتیة الخدمات لجمیع نفسھا تأھی قد المكتبة تكونس المقبل جامعيلا
  . للكتب بالنسبة الیدویة بالطریقة ساتذةأو طلبة من للمستفیدین فتقدم الجاریة، حاطةاإل

  : للمعلومات نتقائيإلا البث.4.1.3.2.2

 المعلومات مطابقة على بالحرص یتسم متمیزا نمطا للمعلومات نتقائياإل البث خدمة تعتبر
 ھذه عن البحث مشقة من إلعفائھ تسعى كما ،حدى على مستفید كل حتیاجاتإل المقدمة

 طرف من علیھا المتزاید اإلقبال نجد لھذا. والجھد الوقت لھ موفرة غیرھا و معلوماتال
  . والمستفیدین الباحثین

 بتوجیھ أساسیة ةوبصف تھتم التي الخدمة تلك:"بأنھا للمعلومات نتقائياإل البث خدمة وتعرف
  2." منھا اإلفادة احتماالت ترتفع حیثما إلى مصادرھا ختالفإ على الحدیثة المعلومات

 البث نأب البعض ویرى منھا، لإلفادة للباحثین المعلومات نتقاءإ على الخدمة ھذه تقوم حیث
 معلوماتبال المستفید تزوید یتم وبمؤداه المعلومات نظم من نظام ھو":للمعلومات نتقائياإل

   3". ومنظم آلي بشكل تھمھ التي

  24.السابق المرجع.  ،إبراھیم البنداري دسوقي -1
  .345ص.1984غریب، مكتبة: القاھرة.وأشكالھا مقوماتھا:المعلومات خدمات. قاسم حشمت،-2
  .95.ص. 1985المریخ، دار: الریاض. الجاریة اإلحاطة إلى خاصة إشارة مع المعلومات خدمات. محمد محمد، أمان-3
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 الفكري اإلنتاج في اإلصدارات حدثأ بتوفیر للباحث الوقت یختصر نتقائياإل البث نإ نإذ
 ائقوثو مصادر على طالعاإل من إلعفائھم،یحتاجونھا التي الضروریة بالمعلومات ویمدھم

  . مباشر بشكل طموحھم تخدم ال

 بالمكتبة المعلومات خدمات تقدم في تساعد التي األنظمة أھم من نتقائياإل البث نظام ویعتبر
 المستفید یریدھا لتيا المعلوماتیة المصادر بأھم التعریف خالل من وذلك،الجامعیة

  .المستفید لدى ورضا قبوال األكثر فھي ویحتاجھا،

 الحاسب ستخدامإب تمت الحاضر الوقت في كانت الخدمة ھذه أن ربالذك الجدیر ومن
 في الخدمة لھذه ممیزات عدة وھناك .نتشارھاإو فاعلیتھا في زاد مما تقدیمھا في اإللكتروني

 عمل وضمان ،ھتماماتھمإب عالقة لھ ما كل سترجاعإو مستفیدینلل وقتال توفیر مقدمتھا
 ومشاھیر أعالم على والتعرف ،المستفید ھمت موضوعات في الفكري لإلنتاج شامل مسح

 على والتعرف للمستفیدین خاصة حلقات وتكوین ،معینة موضوعات في المتخصصین
  . سابقا معروفة تكن لم ومصادر دوریات

 نتقائياإل البث خدمة تقدم محافظھا،ال بھ قرأ ما ،وحسب1955 وتأ20 جامعة فمكتبة
 لىإ توجیھھم یتم والبحث المراجع قاعة في نالباحثی نأ رسمیة،غیر بطریقة للمعلومات
 رشادھمإ خالل من ،وذلك المطروح للسؤال وفقا رشاداإل طریق عن المطلوبة المعلومات

  .المطلوبة الوثیقة تواجد ماكنأ لىإ

  :المباشر تصالباإل البحث خدمة.5.1.3.2.2

ریق سترجاع المعلومات بشكل فوري ومباشر عن طعبارة عن نظم إل بأنھاوتعرف 
التي تزود الباحثین بالمعلومات المخزنة في ) Terminals(الحاسوب،والمحطات الطرفیة 

نظم وبنوك وقواعد المعلومات المقروءة آلیا،وقد ظھرت ھذه الخدمة مع بدایة 
  :ھي  أساسیةعناصر  ثالثةتصال المباشر توفر الستینات،وتتطلب خدمة البحث باإل

  .قواعد وبنوك المعلومات  -

  .مورد للخدمة یضمن الوصول للقواعد من قبل المشتركین  أوموزع  -

 1.،ومؤسسات بحثیة تشترك في ھذه القواعد وتبحث فیھامكتبات ومراكز معلومات -
ت أللخدمات المكتبیة التقلیدیة،فقد ر نترنتمكانیة تعویض األإسؤال حول وعن 
 :مر الذي یوضحھ الجدول المواليألذلك ممكن ،ا أن المدروسة العینة

  

  السابق المرجع. المباشرة المكتبة خدمات. ،فھد الكردي-1
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 وتعویض الخدمات المكتبیة نترنتاأل:07الجدول رقم 

  ) %(النســبة  التـــكرارات

  61.42  430  نعم
  36.42  255  ال

  2.14  15  جابةإدون 

  %100=  700  المجموع

ستغناء إلمكانھم اإ،ب % 61.42تقدر نسبتھم بـ ن، والذیفراد العینةأن معظم أتفید النتائج على 
نترنت تقدم العدید من الخدمات،والتي من بینھا ن األأساس أعن الخدمات المكتبیة،على 

ن صفة ألوبة ،كما لكترونیة،والخروج بالمعلومات المطالبحث في مصادر المعلومات اإل
ستغناء مكانیة اإلإتجعل ھذه النسبة تؤكدعلى  والتفاعلیة التي تتصف بھا األنترنت المرونة

فراد العینة المدروسة ال أمن  % 36.42فعال عن المكتبة وخدماتھا التقلیدیة،بینما نجد نسبة 
ن أعلى نترنت،فھم یؤكدون یستغنون عن الخدمات المكتبیة،بالرغم من توفرھم على األ

في .لى  الكتاب والمكتبي ضروري في مختلف العصور،حتى ولو كان عصر الرقمیةإالحاجة 
ونالحظ .یھا في ھذا المجال أال ترید التعبیر عن رفراد العینة أمن  % 2.14حین تبقى نسبة 

مما تقدم أن اإلعتماد على األنترنت بدرجة كبیرة أثناء البحث عن المعلومات 
ل الوحید واألنسب لتعویض الخدمة المكتبیة،ومن الخطورة اإلعتماد ومصادرھا،لیست الح

على نمط معین من المصادر للوصول إلى المعلومات بحجة حداثة وشمولیة معلومات ذلك 
المصدر دون غیره،فإختیار المستفید لمصادره یتوقف على طبیعة البحث واإلستفسار ودرجة 

ى المكتبة وخدماتھا سواء كانت تقلیدیة أم ال أمر في حین ما یمكن قولھ أن الرجوع إل. تعمقھ
  :والشكل الموالي یبرز ذلك .ضروري ال یمكن اإلستغناء عنھ

63.42%
36.42%

2.14%

األنترنت وتعویض الخدمات المكتبیة:07الشكل رقم 

نـــعم

ال

دون اجابة
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  : الرقمیة المرجعیة الخدمة.6.1.3.2.2

 مجتمع إلى المكتبات تقدمھا التي والوظائف اإلجراءات تلك المرجعیة الخدمات تشمل
 الخدمة تقتصر وال.مباشرة غیر أو مباشرة الخدمة ھذه كانت منھا،سواء المستفیدین
 لتشمل تتعداھا نماإو،المستفیدون بھا یتقدم التي المرجعیة األسئلة عن اإلجابة على المرجعیة
 ستفساراتاإل عن اإلجابة عملیة تتطلبھا والتي لحلھا الالزمة والخطوات والمھام الوظائف
 وإعدادھا المرجعیة المجموعة ختیارإ غالبا الخطوة ھذه وتتضمن،مستفیدینلل واألسئلة
 وتدریب،والبیبلیوغرافیات،واألدلة،الكشافات وإعداد منھا اإلفادة یسھل بشكل وتنظیمھا
 على الحصول في المستفیدین مھمة وتسھیل المرجعیة الخدمة لتقدیم وتأھیلھم العاملین
 1. المراجع

 الذي المدى ماأالمعلومات، على الحصول في المستفید مساعدة عن عبارة المرجعیة فالخدمة
 بقائمة المستفید تزوید لىإ ستفساراتاإل على الرد بین فیتراوح الخدمات ھذه تشملھ

 تصاالتواإل المعلومات تكنولوجیات ظھور دوبع حالیا أما. معین موضوع عن بیبلیوغرافیة
 متمیزة مكانة تأخذ الخدمة ھذه أخذت، المكتبات محیط في وتربعھا اآللیة الحاسبات وظھور

 في والمستفید المكتبي جھد تختصر التي الرقمیة المرجعیة بالخدمة تعرف وأصبحت
   . سترجاعھاإو الوثیقة إلى الوصول

  الرقمیة للخدمة المرجعیةالمركزیة تبة مدى توفیر المك:80الجدول  رقم 

  ) %(النســبة  التــكرارات

  60.28  422  ال

  39.71  278  نعم

  %100=  700  المجمــوع
  

للخدمة  1955وت أ20لمعرفة مدى تقدیم المكتبة المركزیة لجامعة جاء ھذا الجدول 
ن نسبة أ لىإ تم التوصل،إذ في ھذا المجالجریت دراسة میدانیة أ ،حیثالرقمیة المرجعیة

فراد أمن باقي  %60.28كید ،في حین تبقى نسبة أفراد العینة أجابت بالتأمن   39.71%
نترنت ن األأولى ترى باأل ما الفئة أ ،نترنتذلك،كون المكتبة تتیح فقط خدمة األ نفتالعینة 

ب تستغني فیھا عن خدمات المكتبة ،حسب ما أجاالتي معلومات خدمة الكفیلة وحدھا بتقدیم 
والمالحظ من خالل نتائج ھذه الدراسة أن المستفید أصبح یفضل .فراد العینة المدروسة أبھ 

  ذلك النوع الجدید من خدمات المعلومات أال وھي الخدمة المرجعیة الرقمیة،ومن خالل 

     .السابق المرجع.،فھد الكردي-1
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أھمیة ھذه األخیرة وجب علینا قیاس درجة توفر الخدمة المرجعیة الرقمیة داخل المكتبة 
لذا حاولنا إستفسار أفراد العینة حول ھاتھ الخدمة،فأجمعت الجامعیة موضوع الدراسة،

نترنت كما غالبیتھم على توفرھا،لكن في واقع األمر نجدأن ھذه الخدمة تتعدى خدمة األ
یحسبھا أفراد العینة المدروسة،فھي اإلجابة عن تساؤالت المستفید وإستفساراتھ 
المرجعیة،ومساعدتھ في التعرف على أمكان تواجد المعلومات ومصادرھا،ھذا ما نستشف 
غیابھ في المكتبة موضوع الدراسة،ألنھا ال تزال في خطاھا التقلیدیة فیما یخص تقدیم 

  :یبین ذلك 08 والشكل رقم .خدمات مرجعیة رقمیة

39.71%

60.28%

مدى توفیر المكتبة للخدمة المرجعیة الرقمیة:08الشكل  رقم 

نـــعم  ال

 

 المعلومات معالجة تكنولوجیا ظھور بعد ،خاصة عبرالزمن المرجعیة الخدمات تطورت لقد
 مایحتاجھ ،وطلب لوجھ وجھا المكتبي ومقابلتھ المستفید حضور تقتضي مسباأل كانت والتي

 مصرف لىإ خیرةاأل ھذه تحولت لجامعیةا المكتبات لىإ نترنتاأل دخالإ،وب معلومات من
 دون المتخصصة بالمعلومات وتزویدھم المستفیدین حسابات دراةإ ولویاتھاأ معلوماتي،من

 یوفر الجامعیة المكتبات في الرقمیة التكنولوجیا ستغاللإ نأ ،كما بذلك للقیام ذنھمأتست نأ
  1. ادرالمعلوماتلمص جید ستغاللإ،و فعالة رقمیة مرجعیة خدمات تقدیم مكانیةإ

  

 خبرتھا من تزید خیرةاأل ھذه خذتأ،الجامعیة بالمكتبات المراجع قسم في التحول ھذا ومع
 نأ المتقدمة،وبما لكترونیةاإل دواتھاأالخدمات،و لھذه المتنوعة الجدیدة النماذج حول

   نإف ،بالتالي وتخصصاتھ مستویاتھ لھ كل المستفیدین من مجتمع تستقطب الجامعیة المكتبات
 ومستویات المكتبات بتنوع ،تتنوع مختلفة نماذج األخرى ھي ستأخذ الخدمات ھذه

   البرید ستخدامإ،ب بعد عن المراجع خدمات ،وأھمھا المعرفیة وحاجاتھم المستفیدین
  

  .74-69.ص..2004الھدى، دار:ملیلة عین.الجامعیة المكتبات في المرجعیة والخدمة الرقمیة المراجع.اللطیف ،عبد صوفي-1
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 التي ال تلزم لكترونیةاإل المرجعیة المقابلة طریق عن الحاسوب لكتروني،وبرامجاإل
  .احتیاجاتھ لطرح المكتبة لىإ بالحضور المستفید

 حیث والمستفید المكتبي بین لوجھ ،وجھا منھا كالشأ عدة الرقمیة المرجعیة الخدمة خذأوت
  . بالھاتف تصال،اإل كترونيلاإل نترنت،البریدباأل تصالوتحاور،اإل تفاعل ھناك یكون

  

  : الرقمیة المراجع وخدمات المستفیدین.1.6.1.3.2.2
  الرقمیة المراجع ستخدامإ لىإ المستفیدین أیلج والدقیقة السریعة المعلومات عن البحث عند
  1. المعلومات عن البحث قلب في یجدھا التي

كثر ألقد تغیرت السبل التي یحصل فیھا المستفید على المعلومات التي یحتاجھا،ویتضح ذلك 
مثل للمعلومات ستخدام األلوجیا الرقمیة ،واإلنومكانیات السھلة التي توفرھا التكمن خالل اإل

ت من تقلیص الوقت والجھد في الحصول نترنوتقنیاتھا ،بفضل التسھیالت التي تطرحھا األ
فضال عن  بحار في مواقع المكتبات عبر الشبكاتعلى المعلومات ،مع تسھیل الدخول واإل

ن إمجموعة كبیرة من المصادر التي تحوي معلومات محینة وجاریة،وباالضافة الى ذلك ف
قدم الحاصل في ن حول المعلومات في تزاید مستمر نتیجة ،التیسئلة المرجعیة للمستفیداأل

شخاص في وقت سئلة للكثیر من األصبح المكتبي یتلقى الكثیر من األأمجال المعلومات ،ف
شكال المطروح ھو عدم قدرة المكتبات واحد ،عبر محركات البحث وما في حكمھا ،لكن اإل

  2.یام أال بعد مرور عدة إجابة الفوریة لتساؤالت المستفیدین والمكتبیین من اإل
ى مساھمة الخدمة المرجعیة الرقمیة التي تقدمھا المكتبة الجامعیة موضوع ولمعرفة مد

ستجواب العینة المدروسة في ھذا إرتأینا إ في دعم وتلبیة احتیاجات المستفید، الدراسة
قمیة رن الخدمة المرجعیة الأب فراد العینة من ترىأمن  %90.14المجال فكانت نسبة 

ن العینة المدروسة تنادي بضرورة أللمعلومات،غیر  ھماتحتیاجإتساھم وبشكل كبیر في تلبیة 
لكتروني ،وتقدیم خدمات مرجعیة من خالل موقعھا على تاحة فھرسھا اإلإتعجیل المكتبة في 

نفت ذلك ،بحكم تمسكھا بالخدمات التقلیدیة التي فراد العینة أمن  % 9.85نترنت،واأل
  .تتیحھا المكتبة 

 
  
  

1- nancy université. [online.]prise en compt usagers systemes d’information automatisés : 
document numerique et usages. Disponible sur le net :http://docnum.info/.page 
consultée en13 /03/2011. 
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  حتیاجات المستفیدإمساھمة الخدمة المرجعیة الرقمیة في تلبیة :09الجدول رقم 
  

  )%(النسبة   التـــكرارات

  90.14  631  نــعم

  9.85  69  ال

  %100=  700  المجــموع

مساھمة الخدمة المرجعیة الرقمیة في تلبیة إحتیاجات المستفید،لكن مما تقدم یتضح لنا مدى 
بسكیكدة،ألنھا ال 1955أوت  20ھذا یبقى شيء نظري بالنسبة للمكتبة المركزیة لجامعة 

جعیة الرقمیة لمرزالت في مراحلھا التقلیدیة ولم تتعداھا بعد ،لكن ما یمكننا قولھ أن الخدمة ا
نھا ستجیبلھ عن كل إستفساراتھ بالنسبة إلى المستفید ألسالح ذو حدین،أحدھما إیجابي 

نھ بتوفیر ھذه الخدمة سیستغني المرجعیة وبسرعة،والثاني لھ تأثیر سلبي على المكتبة ،أل
المستفید عن اللجوء إلى المكتبة واإلستفادة من مصادرھا المطبوعة،بالتالي تزید درجة 

،وھذا ماتحاول المكتبة موضوع الدراسة عزوف ھذا األخیر عنھا ویقل فیھ عمل المكتبي 
  .المحافظة علیھ ،ألنھ ال وجود لمكتبة بدون مستفید

 كثرأ وأ واحد تحقیق لىإ لكترونیةاإل المرجعیة الخدمات لنظم تطبیقھا في المكتبات وتسعى
  : التالیة ھدافاأل من

 وأ یستطیعون ال الذین ولئكأ فیھم ،بما المستفیدین لغالبیة متمیزة مرجعیة خدمة تقدیم 
  . المكتبة الى الحضور في یرغبون ال

 داخلیة عمل محطة خالل من المكتبة داخل للمستفیدین سھلة مرجعیة خدمة تقدیم 
 .نترنتباأل متصلة

  اإلجابة عن األسئلة واإلستفسارات التي یتوجھ بھا المستفید طلبا للحصول على
 .معلومات یریدھا

 معلومات التي تتصل بمشكالت البحث أو اإلرشاد إلى المصادر التي تحتوي ال
 .الدراسة

  تدریب المستفیدین على كیفیة إستخدام األوعیة المرجعیة،ومصادر المكتبة بصفة
  .عامة للحصول على المعلومات وإستخدامھا في البحث والدراسة

 الفروع كل في المتخصصین على المرجعیة سئلةاأل توزیع. 
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 المكتبات بعض اتصتخص من فادةاإل بھدف تجمعات وأ تكتالت في المشاركة 
 خبرات عن بعیدة وأ متخصصة سئلةأ مواجھة ،عند وخبراتھا ومراكزالمعلومات

 1.مكانیاتھاإ وأ العالقة ذات المكتبة

رقمیة ومدى توفرھا داخل المكتبة موضوع الدراسة ،ھي المرجعیة الإذن فطبیعة الخدمة 
  :یبن لنا ذلك أكثر 09حتیاجات المستفیدین المختلفة ،والشكل رقم إالتي من شأنھا أن تلبي 

.90.14%

9.85%

مساھمة الخدمة المرجعیة الرقمیة في تلبیة :09الشكل رقم 
إحتیاجات المستفید

نــعم 

ال

 

  :متطلبات الخدمة المرجعیة الرقمیة.2.6.1.3.2.2

ى تتمكن من تحقیق األھداف مجموعة من العناصر المھمة،حتتتطلب الخدمة المرجعیة 
  :السابقة الذكر،أھمھا مایلي

  التعرف على اإلحتیاجات الحالیة للمستفید،ورصد التغیرات التي یمكن أن تطرأ
علیھا،والتنبؤ بإحتیاجاتھم المستقبلیة من المعلومات،خاصة تلك التي تتوازى مع 

 .التطورات المستمرة على مستوى نوعیة المراجع خاصة تلك الرقمیة

 األوعیة المرجعیة وتنمیتھا عن طریق  إقتناء مجموعة مناسبة وكافیة من
خیرة من أھم اإلستبعاد،قصد اإلحتفاظ بحداثة المعلومات ودقتھا،ولعل ھذه األ

المیزات التي تقدمھا التكنولوجیا الرقمیة للمراجع الرقمیة،والخدمة المرجعیة 
 .التحیین بالحذف أو اإلضافة الرقمیة،نتیجة لتعامل المرونة وقابلیة التعدیل و

  مسح مصادر المعلومات المتوفرة ،وذلك تمھیدا لإلستفادة منھا في تلبیة إحتیاجات
 المستفیدین والرد على إستفساراتھم ،إذ أن تكنولوجیا الحاسبات اإللكترونیة  

 المصریة الدار:رةالقاھ.المعلومات خدمات على ثرھاأو الكاملة النصوص بیانات قواعد.حمدأ،مصطفى حسنین-1
  .194-190.ص.2008اللبنانیة،
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وإستخداماتھا الرقمیة أصبحت تتیح للمستفیدین إمكانات تقدیم معلومات مرجعیة شاملة 
یة الرقمیة للمعلومات ووسائل نقل وعلى نطاق أوسع،نظرا لتزاوج المعالجة اإللكترون

 .ھذه األخیرة على نطاق واسع

  :أخصائي المراجع والخدمة المرجعیة الرقمیة.3.6.1.3.2.2

لقد تأثرت المكتبة الجامعیة بالتغیرات الحاصلة في حقل التكنولوجیا الرقمیة،فسعت إلدخال 
بما فیھا قسم المراجع الوسائل والتقنیات الحدیثة إلیھا ،فمست جمیع األنشطة واألقسام 

فأصبحت ھناك نوع جدید أطلق علیھ بالمراجع الرقمیة والخدمة المرجعیة الرقمیة،والمكتبي 
أو أخصائي المراجع لیس مستثنى من ھذا التغییر،فھذا األخیر قد تأثر بالتكنولوجیا 

  .الرقمیة،فتغیرت بذلك وظائفھ ومھامھ

لمكلف باإلجابة عن اإلستفسارت واألسئلة ویمكننا تعریف أخصائي المراجع بأنھ الشخص ا
   1 .الخاصة بالمراجع،أو ھو الشخص المناط بھ حل المشكالت المرجعیة

ما سبق وبناءا على تأثر أخصائي المراجع بالتكنولوجیا الرقمیة ،فقد أسندت إلیھ مھام علیھ م
  :القیام بھا أھمھا

ستفسارات وتحلیلھا،ثم تنظیم تنظیم وإدارة برنامج الخدمة المرجعیة،بدءا من تلقي اإل -
مقابلة مرجعیة مع المستفید إلى تحدید المشكلة أو اإلستفسار المرجعي ،ثم تحدید 
طریقة البحث یدویا أم في قواعد البیانات،ثم تحدید المصادر المرجعیة،وأخیرا 

بناءا على ذلك فإن المھمة التي تنتظر الحصول على اإلجابة وتقدیمھا للمستفید،
لمراجع تطلب منھ إتقانھا والقیام بھا بدقة حتى یواكب متطلبات وإحتیاجات أخصائي ا
 .المستفیدین

إختیار وتكوین مجموعة مرجعیة شاملة وقویة،وتنمیتھا وتحدیدھا بإستمرار،وذلك  -
 .بإستغالل التكنولوجیا الرقمیة،بإمكاناتھا الدقیقة والھائلة

،یقابلھا في الجانب ت محددةفحص المطبوعات بطریقة منھجیة للحصول على معلوما -
 .اآلخر فحص لإلنتاجات الرقمیة ،وتحدیدھا لتسھیل الوصول إلیھا والبحث فیھا بیسر

مع األقسام األخرى في المكتبة،وأقسام المراجع في المؤسسات  إقامة عالقات تعاونیة -
والمكتبات في المنطقة نفسھا والمناطق المجاورة وتنسیق العمل معھا فضال عن 

 عالقات مع القطاعات األخرى في المؤسسة األم التي تقوم المكتبة على  إقامة

 205.ص.2002 دار الثقافة العلمیة، :سكندریةاإل .خدماتھا فئاتھا، ماھیتھا، :األوعیة المرجعیة .السید النشار،السید-1
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من خالل  خدمتھا،ویتأتى ذلك إنطالقا من تطبیقات اآللیة واإلتصاالت عن بعد
 .التشابكي الموحد العمل 

التعریف بالخدمة المرجعیة في أوساط المستفیدین المتوقعین،بإستثمار وسائل اإلعالم  -
ھا اآللي اإلتصالي المتوفرة بالمكتبة،أو من خالل إستثمار عمل الشبكات وعلى رأس

 .األنترنت

تقییم الخدمة المرجعیة والتعرف على مصادر القوة ومواطن الضعف فیھا،ومایستلزم  -
ذلك من إعداد اإلحصائیات والتقاریر الدوریة،توطئة للتخطیط المستقبلي،وإتخاذ 

  .القرارات بشأن التطویر

  :الجامعیة المكتبة على المعلومات تكنولوجیا تأثیر.4.2.2

 من الكثیر جبرتأ التي الضغوطات من الكثیر تظھر تأببعیدة،بد لیست زمنیة فترة منذ
 التصدين إف الحال حیاتھم،وبطبیعة ونمط سلوك في التغییر على المؤسسات فراد،وحتىاأل

 في المتبعة سالیباأل بعض في وتغییر دخالإ والتحدیات،تطلبت الضغوطات ھذه لمثل
 عن ىأمن في تكن لم الجامعیة والمكتباتمتطورة، حدیثة علمیة سالیبأب ستبدالھاإو،السابق

 العلم على الحفاظ مھمة طویل زمن ومنذ عاتقھا على خذتأ لذا.الضغوطات ھذه
 الوقت وفي.خیرةاأل تلك فیھا تحفظ التي والوسائل شكالاأل عن النظر بغض والمعلومات

 ھدافأ سمىأ من واحد ،وھذاھمختالفإ على المستفیدین إلى العلم ھذا تقدیم على عملت نفسھ
 نتقلتإ قد مسیرتھا في المكتبات نأ ونعلم ونحن.والزالت تحقیقھ لىإ سعت التي المكتبات

 المعلومات تكنولوجیا جھزةأ وطأت الفكري،حتى نتاجاإل وتضخم تزاید نتیجة مراحل بعدة
  الشاغل شغلھا صبحتأو المكتبات رضأ)  تصاالتسترجاع،واإلالتخزین،واإل( بشقیھا
 المكتبات على التكنولوجیا ھذه فتھااضأ التي الكثیرة یجابیةاإل ثیراتأالت نج عنات كلھ وذلك

 معالجة في التقنیة العلمي،ونجاح البحث طبیعة في كبیرا ثیراأت حدثأ خیرةاأل ھذه فوجود
 من المھنة تتطلبھ وما الحدیثة التكنولوجیا مجيء قبل المكتبات لواقع المتتبع نإالمعلومات،و

 ،كما المجال ھذا في للعالمین رحمة تتأ  الحدیثة التقنیات نأب وغیرھا،یقر ةروتینی عمالأ
 في ستخداماتھاإو المعلومات تكنولوجیا لمسیرة المتزاید التنامي ظاھرة نعیش صبحناأأننا 

 حدیثة معلومات خدمات تقدیم حیث من یجابیاإو ھاما دورا تلعب نأ یمكن المكتبات،التي
  :كالتالي المكتبات مجال في  المعلومات تكنولوجیا ثیرأت ماكنأ سنلم نأ یمكن عامة وبصفة
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 لكترونیةاإل وملفاتھا،والسجالت المحاسبة جراءاتإ شملت داریة،حیثاإل الشؤون في -
 .وغیرھا متحاناتإلوا الطلبات وقوائم موظفینلل

 .المباشر الخط على ،والفھرسة التزوید جراءاتإ ،من البیانات معالجة في -

 . عارةإلا ،ومیكنة نواعھاأب المجموعات میكنة -

 .تحسین خدمات المعلومات  -

 قد المجال ھذا في وغیرھا،والتقنیة والمستخلصات تاوالكشاف صدارالبیبلیوغرافیاتإ -
 زمنیة فترات على تصدر الدوریات ھذه كانت أن العراقیل،فبعد من العدید یسرت
  1.ومنتظمة قصیرة فترات على صدارھاإ مكانباإل صبحأ، متباعدة

 لتسریع جاء نماإعبثا، ھكذا تأی لم المجاالت ھذه في المعلومات تكنولوجیا تطبیق ذنإ
 الخدمات تقدیم في جھة،والسرعة من ھذا دارتھاإعدادھا،وتنظیمھا،وإ عملیة في الخطى
 العلمیة الثورة نجازاتإ قمة بحق تعد التحدیثات خرى،فتلكأ جھة من للمستفیدین المكتبیة
  . المعلومات وبث نقل في كثیرة وجھأ غیرت ،كما الحدیثة والتقنیة

 20ستخدام خدمات المعلومات الحدیثة في المكتبة الجامعیة لجامعة إستعراضنا لواقع إبعد 
العینة المدروسة عن حكمھا ورأیھا فیما یخص تقدیم ستجواب إردنا أبسكیكدة ، 1955أوت

لى المستفیدین منھا إتاحة المعلومات إالتي تتبعھا المكتبة في توصیل و،تلك الخدمات
جابات جاء لیبین بدقة آراء العینة المبحوثة في ھذا المجال فكانت اإل10والجدول رقم 

  :كالتالي

  دیثة للمكتبة في دعم رضا المستفیدمدى كفایة خدمات المعلومات الح:10الجدول رقم 

  )%( النسبــة   التـــكرارات

  %56.28  394  ضرا

  %00  00  راض جدا

  %27.28  191  محــاید

  %16.42  115  غیر راض

  %100=  700  المجــــموع

 

  .130-128.ص. المرجع السابق.،جعفر الجاسم-1
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  امعیة طریق لتأسیس البیئة الرقمیةتطبیق تكنولوجیا المعلومات في المكتبة الج :نيالثا الفصل
 

أكدت فئة معتبرة من العینة المدروسة وبنسبة متوسطة رضاھا عن الخدمات الحدیثة التي 
 %16.42،أما نسبة عدم الرضا فقدرت بـ% 56.28تقدمھا المكتبة،حیث قدرت النسبة بـ

جامعیة موضوع نبأ عن وقوف المكتبة الوھي نسبة ضئیلة مقارنة بسابقتھا ،فنسبة الرضا ُت
رضاء غایاتھم وتلبیة إجل أبالجدید من  تزویدھملى جانب مستفیدیھا ،ومحاولة إالدراسة 

ن تكون محایدة عن أفراد العینة أبت إال أمن  % 27.28حتیاجاتھم،في حین تبقى نسبة إ
یمكننا إستنتاج أن نسبة الرضا عن خدمات المعلومات الحدیثة .إبداء رأیھا،وھي نسبة معتبرة

من خیرة بسكیكدة،لدلیل على مجھودات ھذه األ1955وت أ 20المكتبة المركزیة لجامعة ب
بید أنھ حتى یمكننا القول .أجل نیل رضا المستفیدین وتلبیة إحتیاجاتھم ،بالرغم من تحفظھا

أن خدمات المكتبة موضوع الدراسة في المستوى،وقادرة على تلبیة طلبات المستفیدین،یجب 
ل جید على فئات المستفیدین وتخصصاتھم ومستویاتھم العلمیة،بغیة علیھا التعرف بشك

  :والشكل الموالي یوضح ذلك.تغطیة قصور بعض ھذه الخدمات ،وتحقیق الغایة المنتظرة

56.28%

16.42%

27.28%

مدى كفایة خدمات المعلومات الحدیثة :10الشكل رقم 
للمكتبة في دعم رضا المستفید

راضــي

غیر راضــي

محـــاید

  

  :نیللمستفید المعلومات وإتاحة  الجامعیة المكتبة.5.2.2.

 النشاط مجاالت بمختلف رتباطھاإل وذلك لمعاصرةا حیاتنا في كبرى ھمیةأ لمعلوماتتنال ا
 ھذه صبحتأ ،كما المعلومات على الكبیر عتمادهإب نعیشھ الذي العصر تسمإ البشري،فقد

 اكردإ وھناك. علمي أو حضاري تقدم يأل ساسیةأ وقاعدة ستثماراإو ساسیاأ موردا خیرةاأل
 من تحد التي العوامل من یعد اعلیھ الحصول وسبل المعلومات لىإ فتقاراإل نأب وواسع عام

 المستفیدین نظر وجھة ،فمن منھا فادةاإل مجاالت ختالفإب المعلومات ھمیةأ التقدم،وتختلف
   من البدو.القرار صنع في تستعمل الھامة،كما والدراسات البحوث جراءإ في تستخدم فھي
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 رففألوا الخزائن حبیسة وبقیت وتستغل تعملتس لم نإ المنتجة المعلومات نأب التنویھ
 المستھلك لىإ) مكتبة( المنتج من نتقالھاإب وذلك ستخدامھاإ یتم حتى ،الفائدة عدیمة فستصبح

 في مباشر شكلب تسھم ھامة علمیة معلومات مؤسسات الجامعیة والمكتبات).منھا المستفید(
 المعلومات مصادر وبث سترجاعإو وتنظیم تجمیع إلى تھدف فھي ،المعلومات وخدمة تقدیم
 قلأو وقت بأسرع المصادر ھذه إلى المستفیدین وصول تیسیر أو تسھیل ثم أشكالھا، بكل
 الجامعیة المكتبة ترید  لذيا ام ھنا أذھاننا إلى یتبادر الذي والسؤال.ممكنة دقة كبرأو جھد
 من ممكن قدر كبرأ على الحصول یریدون فإنھم المستفیدین جھة فمن لمستفیدیھا؟  تقدمھ أن

 سریعة إتاحة المثال سبیل على یریدون فھم.لھا الحاجة بأمس ھم التي المعلومات
                                               .تخصصاتھم في الجدیدة المنشورات معرفة كذا للمعلومات،

 اإلعالم تجھیزات خالل واسعة،من إمكانات المستفیدین أمام فتحت الجامعیة كتبةفالم
 والوسائط نترنتاأل التكنولوجیة،وخدمات الخدمات من لإلفادة لدیھا وضعتھا واالتصال،التي

لیھا  ضمن إولعل ذلك ما نستشفھ من النتائج المتوصل .عبرھا المعلومات المتعددة،وتحصیل
ن المكتبة الجامعیة تساھم بشكل مباشر أن العینة المبحوثة ترى بأ،حیث  11الجدول رقم 

خذ بالمعلومات قدما نحو أفھي ت.شكالھا،وصورھاأتاحة المعلومات بكل إوكبیر في توفیر و
فرازات ثورة المعلومات ،والسیطرة على تاحة الواسعة ،من خالل مواكبتھا إلالنشر واإل

لى جنب مع إنبا جي دعم البحث العلمي ووقوفھا المساھمة فوالكم الھائل من المعلومات 
  :كثرأوالجدول التالي یوضح ذلك .الجامعة

  تاحة المعلومات للمستفیدینإمساھمة المكتبة الجامعیة في عملیة :11الجدول رقم

  ) (%النسیــة   التكـــرارت

 %100  700  نــعم
 %00  00  ال

  %100  700  المجـموع

أوت  20المركزیة لجامعة  الجامعیة ةالمكتب سھرمھمة تللمعلومات،ن حاجة المستفیدین إ
رضاء الحاجات المتعددة والمختلفة إلى إ،قصد الوصول على تطبیقھا  بسكیكدة1955

برر العالقة القائمة بین المستفیدین والمكتبة محل الدراسة ،فھم ولعل ذلك ُی.للمستفیدین 
  .تاحة بشكل جیدساھم في عملیة اإلنھا تیعتبرونھا المالذ لھم فیما یخص المعلومات ،وأل
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  :المعلومات إتاحة غایات.1.5.2.2

 للمكتبة بالنسبة تاحتھاإو للمستفیدین بالنسبة والتقنیة العلمیة المعلومة ستعمالإ نإ
 لھؤالء والمعرفي الفكري الغذاء بمثابة المعلومات فھذه.ومتواصل روريض مرأالجامعیة،

 جدیدة معارف نتاجوإل ستھالكھاإل ستراتیجیةاإل المادة ھذه لىإ بحاجة ھم ،الذین المستفیدین
  1.مناسبة وطرق وسائل ستعمالإب اآلخرین إلى یصالھاإ یمكن

 في الھامة الغایات منفیھا، ریعالس والتصرف وتوزیعھا المعلومات تقدیم على القدرة تعد
 عرض من الغایات بین فمن. الشدید بالتنافس یتسم الذي والمعلومات المكتبات عالم

  .2:مایلي الجامعیة المكتبة داخل المعلومات

 : للمعلومات التسویق- أ

         األھداف تحقیق في المتعددة والوسائط المختلفة االتصال إمكانیات ستخدامإ بھ ویقصد
 للمعلومات فالتسویق.عدیدة وإمكانات جدیدة مزایا من ذلك عن  یترتب ما تسویقیة،معال

 المنتجات لبیع المبذولة الجھود من كجزء وذلك مفیدة، وخدمات قیمة معلومات تقدیم یستطیع
      :   مایلي نذكر الجامعیة بالمكتبة التسویق إلى الحاجة دوافع منو 3.والخدمات

                                                                      .   لمكتبةا رسالة أھداف تحقیق -

 .المعلومات من المختلفة حاجاتھم تلبیـة خالل من المستفیدین من ممكن عدد أكبر خدمة  -

 المواد أنواع تحدید أجل من حاجاتھم أو المستفیدین رضا على تركز دراسات بروز  -      
                     الواجب توفرھا

 حاجات تغیر یقابلھا والتي المكتبات عاتق على الملقاة المعلوماتیة خدمات تطور  -      
         . المستفیدین

   . المعرفي نفجاراإل بسبب العلمي البحث نشاط تطور  -   

  
ع أساسي بالنسبة إلختصاصي مشرو:تكوین الجامعیین على استعمال المعلومات العلمیة والتقنیة.بودربان ،عز الدین-1

قسنطینة ".المعلومات العلمیة والتقنیة في الجامعة الجزائریة"طارفعالیات الملتقى الوطني حولإورقة مقدمة في .المعلومات
  .2010عالم والتوثیق العلمي والتكنولوجي،مخبر الدراسات والبحث حول اإل:قسنطینة.2010دیسمیر 14- 13یومي

 علم قسم.دكتوراه اطروحة.الجزائریة الجامعیة المكتبة داخل  والتقنیة العلمیة المعلومات حیال احثینالب سلوك.  كمال بطوش،-2
  .146. ص.2003، منتوري جامعة:قسنطینة.المكتبات

  .146.ص.نفسھ المرجع..،كمال بطوش-3
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  رقمیةتطبیق تكنولوجیا المعلومات في المكتبة الجامعیة طریق لتأسیس البیئة ال :ثانيال الفصل

 فإذا ،المعلومات مجال في للمستفیدین قویة جذب وسیلة المعلومات اتكنولوجی أصبحت  -   
       لھا ظھره المستفید یدیر فسوف المجال ھذا ستخدامإب نفسھا لجامعیةا المكتبة تسوق لم

 1.حاجاتھ تلبي أخرى مكتبات إلى متجھا

:واإلشھار اإلعالم -ب   

 واإلشھار اإلعالم ھو الحاضر وقتنا في المعلومات احةإت من الغایة أن البعض یرى
 سبیل في ذلك الموسیقیة،كل والمقاطع المالئمة الصور على عتماد،باإل والخدمات للمنتجات

  .عنھ المعلن المنتوج بشراء وإقناعھ المشاھد  نتباهإ شد

  :خدمة البحث العلمي - ج

 عال مستوى إلى العلمي البحث یرقي أن نھأش من المتاحة للمعلومات الفعلي ستغاللاإل إن
 الباحثین معظم أن نجد إذ.والدقة والشمولیة الكفاءة من المتاحة المعلومات بھ تتمیز لما

 تطویر في الھام دورھا یبرز ما وھو ،العلمیة بحوثھم إثراء في منھا كبیر قدر على یعتمدون
  2 .العلمي البحث

 تعتمدھا التي والتسھیالت والخطوات جراءاتاإل تلك تعني المعلومات إتاحة أن جلیا یتضح 
 الباحث أو المستفید لوصول المناسبة الظروف خلق أجل من المعلومات ومراكز المكتبات

 تلبیة جلأ من ویسیرة  سریعة إتاحة المعلومات وإتاحة، یحتاجھا التي المعلومات إلى
 دور لھا، الخط على سیما ال المتاحة فالمعلومات. معلومات من یریده ما وتحقیق ھحتیاجاتإ

  . المستفیدین خدمة وبالتالي العلمي البحث خدمة في فعال

 إلى المستفید تردد نتخصصھ،وأل لمجال والمالئمة الضروریة بالمعلومات تزوده فھي
 ناھ من،ونقصھ حاجتھ لسد المھمة الوسیلة یراھا المعلومات،التي إلى بحاجاتھ مرتبط المكتبة
ات المستفید من المكتبة وحتى نقف بالفعل على نوعیة طلب.المتاحة تالمعلوما أھمیة تكمن

ستطالع آراء إینا أرتإ،لبحث عن المعلومات والحصول علیھا،خاصة في مجال االجامعیة
المكتبة توفیرھا  افراد العینة حول طبیعة المعلومات التي یرون من الضروري على

  :12الجدول رقم لنحو التالي من خالل جابات على الى المستفیدین فكانت اإلإتاحتھا إو

  

  
     .                    ]الخط علىمتاح [.المعلومات خدمات تسویق. حمدأالكردي،-1
:ts/206896http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/80084/pos                              

  .2011-10/03 یوم الزیارة تمت
 .147.ص. السابق المرجع. الجزائریة الجامعیة المكتبة داخل  والتقنیة العلمیة المعلومات حیال الباحثین سلوك . كمال بطوش،-2
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  أسیس البیئة الرقمیةتطبیق تكنولوجیا المعلومات في المكتبة الجامعیة طریق لت :نيالثا الفصل

 :طبیعة المعلومات التي یحتاجھا المستفید من المكتبة الجامعیة بكثرة:12الجدول رقم 

  ) %(النســـبة   التـــكرارات
  38.85  272  معلومات مطبوعة
  61.14  428  معلومات رقمیة

  %100=  700  المجموع

ي یریدونھا من المكتبة آراء أفراد العینة حول نوع المعلومات الت 12الجدول رقم یمثل 
ول وھلة أبسكیكدة،وعند قراءة ھذا الجدول یتضح لنا من  1955أوت  20الجامعیة لجامعة 

صبحت لھم نظرة عصریة تتماشى ومجتمع المعلومات الذي یعتمد على أن مستفیدیھا أ
من  % 61.14نھم یفضلون المعلومات الرقمیة بنسبة إالمعلومات الحدیثة في كل جوانبھ،إذا 

لتعلن  % 38.85ھمیة وھي أخرى ال تقل أوعلى الرغم من ذلك تظھر فئة .راد العینة أف
  .لى المعلومات المطبوعة وتمسكھا بھا إحاجتھا 

ونظرا لما تتمیز بھ المعلومات من أھمیة كبیرة،حتى أصبحت تحتل المرتبة األولى 
المعلومات الرقمیة ال یقضي جزءا كبیرا من وقتھ في التعامل معھا،و عالمیا،فإن المستفید

تقل أھمیة عن تلك المطبوعة،وتختلف أھمیة ھذین النوعین من المعلومات حسب طبیعة 
كما نالحظ مما تقدم أن المعلومات الرقمیة أصبحت مطلبا یحتاجھ .البحث وحاجة المستفید

لى في وقتنا الحالي،نتیجة تغیر مطالب ھذا العصروإتجاه المكتبات ع الكثیر من المستفیدین
غیر أنھ ال یمكننا اإلستغناء عن المعلومات المطبوعة مھما .مستوى العالم نحو ھذا المسار
والشكل الموالي یبین .نھا األصل الذي إنطلقت منھ مكتباتناحدث من تطور في المجال أل

  :ماورد بوضوح 

  

38.85%

61.14%

طبیعة المعلومات التي یحتاجھا المستفید من :12الشكل رقم 
المكتبة الجامعیة بكثرة

معلومات مطبوعة

معلومات رقمیة
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  لمكتبة الجامعیة طریق لتأسیس البیئة الرقمیةتطبیق تكنولوجیا المعلومات في ا :نيالثا الفصل

 لتقدیم مؤسسات من الیوم نتقلتإ قد الجامعیة المكتبات نأ  ذكره ماتقدم خالل یتضح من
 مستقبال تكون وسوفقبل، ذي من نجاعة أكثر بطریقة الخدمات لتقدیم مؤسسات إلى،المواد
 سوف منھم الكثیر إن بل ،ھاوجود أساس ھم مستفیدیھا،الذین حاجات تغطیة في مرونة أكثر

 والتي بھا تقوم التي الجلیلة للخدمات نتیجة بعد، عن زیارتھا مادیا،إلى زیارتھا من یتحول
 عصر في والمتجدد بالحدیث إال یعترف ال مجتمع في مكانتھا من تزید سوف محالة ال

 أقسامھا في التحدیث من المزید إلى تسعى أن الجامعیة المكتبة على لذلك.والسرعة التجدد
 خدمات لتطویر ممكن جھد كل وبذل الخط، على الكاملة النصوص بوضع ،بیاناتھا وقواعد

 یخفىوال.ممكنین وجھد وقت بأقل الخدمات أفضل یریدون مستفیدیھا مجتمع نأل. معلوماتھا
 بالمكتبة المعلومات لخدمات بالنسبة ومحوریا ھاما دورا تلعب الحدیثة التكنولوجیا أن علینا

  . وصالبة وتأثیرا قوة ستزیدھا حتما ھيف

 أمام كذلك تقف ،وبالتاليجدیدة ،وتكنولوجیاجدیدة وظائف أمام تقف المكتبات ھذه أن كما
 حاجات تواكب نأ مطالبة فھي ،لذلكالتكنولوجیا بتطور المتطورة المطالب من مجموعة

 على وقدرتھا بكفاءتھا مرھون حتیاجاتإلا ھذه تلبیة في نجاحھا وأن ،المتجددة المستفیدین
لى المكتبة الجامعیة للحصول على المعلومات ،جاءت إوعن مدى مرجعیة المستفید .ذلك

  :13الجدول رقم نتائج الدراسة المیدانیة على النحو التالي من خالل 

  مدى مرجعیة المستفید نحو المكتبة الجامعیة للحصول على المعلومات: 13الجدول رقم 

   

  )%( ـــبة النس  التــكرارات
  20.57  144  نعم
  79.42  556  ال

  %100=  700  المجموع

عتمادھم على المكتبة الجامعیة في الحصول على المعلومات إجابوا على عدم أن الذین إ
حتیاجات إن المكتبة تنقصھا المھارة في تلبیة أ،ما یفسر % 79.42على نسبة قدرت بـأبلغت 

خرى والتي من بینھا ألى مصادر معرفیة إللجوء لى اإالعینة المدروسة ،ذلك ما یدفعھا 
من  العینة المبحوثة % 20.57ما نسبة أ.نفس التخصص خرى لھاأو مكتبات أنترنت ،األ

وما یمكننا مالحظتھ  .لى المكتبة الجامعیة لحصولھا على المعلوماتإتتوجھ بنسبة ضئیلة 
امعیة موضوع الدراسة من خالل ھذه الدراسة أن عدم توجھ المستفید نحو المكتبة الج

مكانیات المكتبة المحدودة والتي ال تغطي كل للحصول على المعلومات،إنما نتیجة إل
إحتیاجات مستفیدیھا،خاصة وأننا نعیش عصر الرقمیة من أوسع أبوابھ،یقف فیھ المستفید 

  ید بین إقتحامھ ،أو عدم اإللتحاق بھ،لكن ما نالحظھ من خالل دراستنا المیدانیة أن المستف
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  تطبیق تكنولوجیا المعلومات في المكتبة الجامعیة طریق لتأسیس البیئة الرقمیة :نيالثا الفصل

 20أصبح من المعنیین األوائل بھذه التطورات والتقنیات،غیر أن المكتبة المركزیة لجامعة 
 تجد صعوبة في التأقلم مع معطیات البیئة الرقمیة،مما أدت بالمستفید بسكیكدة1955أوت 

إلى التوجھ نحو مصادر اخرى للحصول على المعلومات،نظرا لما تتمیزبھ من دقة 
وتحدیث،وخدمات متطورة،وعلى ھذا األساس یجب على المكتبة موضوع الدراسة إعادة 

ل ذلك إال من خال النظر في إستراتیجیتھا إلرساء مكانتھا في البیئة الرقمیة،ولن یتأتى لھا
والشكل الموالي .،وإھتمامھا بجانب محوري ھو المستفید اتإندماجھا ضمن مجتمع المعلوم

  :یوضح ذلك 

20.57%

79.42%

مدى مرجعیة المستفید نحو المكتبة :13الشكل رقم 
الجامعیة للحصول على المعلومات

 

نـــــعم  ال

  

فراد العینة المدروسة نحو المكتبة أسباب عدم توجھ نسبة كبیرة من أوفي سبیل معرفة 
غلب أستوقفنا العینة في ھذا المجال،فكانت إسترجاعھا ،إالجامعیة للبحث عن المعلومات و

خر في تقدیم المعلومات ،وبالتالي ضیاع وقت المستفید في البحث عن أنھا تتأابات جاإل
 :الموالي یبن لنا ذلك 14 والجدول رقمجابة العینة المدروسة إالمعلومات،حسب 

  عتماد المستفیدین على المكتبة في البحث عن المعلوماتإسبب عدم :41الجدول رقم 
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  )%( النسبة   التكرارات
  55  385  دیم المعلوماتتأخرھا في تق

  14.28  100  حتیاجات الحدیثةعدم مواكبتھا لإل

  30.71  215  فضل منھاأوجود بدائل 

  %100=  700  المجـــموع



  تطبیق تكنولوجیا المعلومات في المكتبة الجامعیة طریق لتأسیس البیئة الرقمیة :نيالثا الفصل

ن أترى ب % 55على نسبة بلغت أن أه،لنا من خالل نتائج الجدول المرفق أعال فعال یتبین
لى المكتبة موضوع إالمكتبة متأخرة في تقدیم المعلومات،ما یعلل ذلك العدد الكبیر المنتمي 
ما نسبة معتبرة من أ.الدراسة،وبالتالي قصورھا في تغطیة جمیع المستفیدین في وقت واحد

نھا أكتبة الجامعیة من شفضل من المأترى بوجود بدائل  % 30.71العینة المبحوثة قدرت بـ
في حین تبقى نسبة .جابة العینةإ،حسب ریعة وآنیة للعدید من المستفیدینتاحة سإتقدیم 

ترى بعدم مواكبة المكتبة موضوع . تھاوھي نسبة قلیلة بالمقارنة مع سابق %  14.28
تي خیر طلبات جدیدة لیست تلك الن لھذا األأ،كون مستفیدحتیاجات الحدیثة للالدراسة لإل

ستنتاجھ في ھذا المجال أنھ مھما تعددت أسباب عدم إوما یمكن .عتادتھا المكتبة منذ زمنإ
إعتماد المستفیدین على المكتبة الجامعیة موضوع الدراسة في البحث عن المعلومات 

لیست في وضعیة المیؤوس  1955أوت  20ومصادرھا،فإن المكتبة المركزیة لجامعة 
یرة تثبت مكانتھا بالنسبة للمستفید في البیئة الرقمیة،ھذا فیما منھا،فلدیھا فرص وقدرات كب

إذا عرفت مواطن النقص لدیھا وراعت متطلبات وإحتیاجات مستفیدیھا،وعملت على 
تطویرھا وتلبیتھا،حتى تحتل الصدارة الولى بین مصادر المعلومات األخرى،وھذا ماتمت 

حتیة واإلمكانیات التي تتوفر علیھا،كقاعة مالحظتھ بالمكتبة موضوع الدراسة،نظرا للبنیة الن
والشكل .األنترنت،الفھرس اآللي وغیره،إضافة إلى سعیھا لتقدیم خدمات معلومات حدیثة

  :الموالي یبین ما ورد بوضوح

55%

14.28%

30.71%

سبب عدم إعتماد المستفیدین على المكتبة في :14الشكل رقم 
البحث عن المعلومات

تأخرھا في تقدیم المعلومات

عدم مواكبتھا لالحتیاجات الحدیثة

وجود بدائل افضل منھا

  

 1955 أوت 20 لجامعة المركزیة المكتبة لواقع وتحلیل دراسة خالل ومن الصدد ھذا في
 من كغیرھا الدراسة محل المكتبة نأب الفصل،الحظنا ھذا في جاء لما ،ووفقا دةبسكیك

   المكتبة لمقومات متالكھاإ خالل ،من الحداثة طریق في تسیر خرىاأل الجامعیة المكتبات
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  تطبیق تكنولوجیا المعلومات في المكتبة الجامعیة طریق لتأسیس البیئة الرقمیة :نيالثا الفصل
  

 الفھرسة ،مثل الفنیة أعمالھا ضمن الحدیثة، التكنولوجیا من اإلفادة من تمكنت ،حیثالحدیثة
 نترنت،والبثاأل شبكة ستغاللإب عملھا مجاالت توسیع فيأخذت  كما،واإلعارةوالتصنیف،

 وتلبیة  خدمة من یمكنھا معتبر رصید على تتوفر أنھا ذلك یؤكد للمعلومات،وما نتقائياإل
 على المعتمدة االقتناء سیاسة من نطالقاإختصاصاتھم،إ تنوع على ھامن المستفیدین احتیاجات

 الالزمة المكتبیة والمصادر وعاتمالمج ختیارإ في والباحثین األساتذة وإشراك التعاون
 یناسب ستراتیجیاإ مكانا تحتل حدیثة،جعلھا معلوماتیة مصادر على وتوفرھا.لھم

  في مطبق معلومات نظام على توفرھا إلى إضافة،ككل بالجامعة تدرس التي التخصصات
 في والجودة  التنظیم صفة للمكتبة أعطى جیدة،ما بطریقة وخدماتھا أقسامھا جمیع تسییر

 الحدیثة التكنولوجیا ستخدامإل تبنیھا یعني ما سواء،وھو حد على والخدمات المجموعات
 تجمیع في األخیرة ھذه ،وتطبیق خدماتھا في الرقمیة عصر التعبیر صح إن ودخولھا
 عتمادإ نحو للمكتبة مناسبا توجھا الحظنا أینالمعلومات، وبث وتوزیع ومعالجة وتحلیل

 من  إیمانا ،وھذا فیھا التقلیدي الجانب إھمال ونشاطاتھا،دون أقسامھا في واألتمتة الحوسبة
 نة،إذمتی تنظیمیةالقائمین علیھا بأن الوصول إلى تشیید مكتبة حدیثة البد أن یمر على قاعدة 

 الحدیثة التكنولوجیا تطبیق أن كما. والحداثة التقنیة عصر في فوضىوال للخلط مجال ال
  . تقدمھا التي الخدمات طبیعة وفي الجامعیة  اتللمكتب نوعیة نقلة حدثأ

  :التكنولوجیا الرقمیة في خدمة المكتبات الجامعیة .6.2.2

غالل مصادر المعلومات لقد كانت المكتبات تعاني من عدة مشاكل فیما یخص إست
والمعلومات التي تتضمنھا،من قرصنة،ونسخ،وإعادة الطبع وغیرھا،فسعت إلى إدخال 
تقنیات حدیثة في أقسامھا حتى تتمكن من تحصین المعلومات وعملیات الوصول 
إلیھا،كإستخدام التشفیر،وكلمات المرور،لكنھا باءت بالفشل نظرا لسھولة إستخدام طرق حل 

،والتمكن من الوصول إلى مضامین المعلومات،لذا كان رف على كلمات المرورالشفرة،والتع
ال بد من إیجاد حل لھذه المشكلة،وذلك من خالل إكتشاف تقنیة الترقیم،التي ظھرت بظھور 
التكنولوجیا الرقمیة،بالتالي تصبح خدمات المكتبة الجامعیة التي تعتمد على التكنولوجیا 

تطور،متسمة بالدینامیكیة والتفاعلیة والتحاوریة،فیمكن من الرقمیة تكتسي طابع خاص وم
وتسعى المكتبة الجامعیة الیوم .خاللھا إتاحة المعلومات لكل من یریدھا إتاحة سریعة وآنیة

  1:إلستخدام ھذه التكنولوجیا الحدیثة،لما توفره من خصائص وفوائد أھمھا مایلي

  الحیز المكانيإستغالل: 

من األعمال وحفظھا  ة التي أدخلتھا المكتبة إلیھا ،یمكن تجمیع العدیدبفضل التقنیات الرقمی
  بدال من طباعتھا،فأصبحنا نسمع عن مكتبات كاملة مخزنة على أقراص صغیرة بصیغ 

 قسنطینة.2.ع.1.مج .مجلة المكتبات والمعلومات .المكتبة الجامعیة وتحدیات ثورة التكنولوجیا الرقمیة.كمال بطوش.-1
  .46.ص.2002دیسمبر
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رقمیة،وإحالل األقراص الممغنطة بدال من الملفات الورقیة التي تحتاج إلى الحیز المكاني 
اج إال الكبیر لحفظھا،والتي تكون عرضة للتلف والضیاع،عكس الوسائط الرقمیة التي ال تحت

فقد إختزلت ھذه التقنیات المكتبات فأصبحت ھناك مكتبات .القلیل من مساحات التخزین
بدونت جدران والمكتبات اإلفتراضیة،كل ذلك بواسطة اإلتصال الرقمي عبر شبكات 

للمستفید،فرفرت بذلك  ،فأصبحت ھذه األخیرة ال تستلزم الحضور البدنيالمعلومات الرقمیة 
ة لھذا األخیر المعلومات التي یحتاجھاوفي الوقت المناسب بسرعة التكنولوجیا الحدیث

،فمكنت بذلك المستفید من وجیزة،كما أصبحت الفھارس إلكترونیة تتاح على الشبكات
  .الوصول إلى المعلومات مباشرة من مصادرھا

 الوصول المباشر إلى المعلومات:  

تمر بھ المعلومات والوصول إن إستعمال التكنولوجیا الرقمیة قد قلص من الوقت الذي 
إلیھا،من إنتاجھا إلى اإلستفادة منھا،فمكنت المستفید من الحصول على ما یریده من 
معلومات في وقت قیاسي،فأضحى العلم بمثابة قریة إلكترونیة صغیرة وجد فیھا المستفید 

فیھا ،مع سھولة تصفحھا،والبحث ضالتھ بسھولة،والنفاذ المباشر إلى المعلومات ومصادرھا
  .بیسرعن طریق اإلتصال ببنوك المعلومات وغیرھا

  وآمنةیدة جضمان خدمات: 

لقد وفرت إستخدام التكنولوجیا الرقمیة للمكتبات الجامعیة خدمات حدیثة ،وتقدیم معلومات 
شاملة،كما ىیسمح النظام الرقمي بنقل المعلومات والبیانات في مختلف األشكال بدقة 

ن خدمات موضوعیة،فإن نظام اإلتصال الرقمي یوفر قدر عال ،باإلضافة إلى ضماوفعالیة
من تأمین اإلتصال،ونقل المعلومات اإللكترونیة،كما تحافظ على سریة المعلومات وأمنھا 

  .بإستخدام تقنیات متطورة 

 تحسین المردودیة وتطویر األداء: 

إن قوة اإلتصال الرقمي تكمن فعالیتھ في مقاومة التشویش،تصحیح األخطاء 
،والجودة إلكترونیا،والتعامل مع أشكال مختلفة من المعلومات،والشبكة الرقمیة تتسم بالمرونة

إذن بفضل التقنیات الرقمیة یمكن للمكتبات تقدیم خدمات حدیثة .العالیة في اإلستخدام
وفعالة،وتقلیل المھام المكتبیة ،بتوفیر معلومات ضروریة وشاملة،تؤدي بالمستفید إلى تحقیق 

  .والحصول على ما یرید،بالتالي تحسین المردودیة وتطویر األداءضالتھ 
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  :تكنولوجیا المعلومات وتطور المھنة المكتبیة .1.6.2.2

لى إختیار وتنظیم تقوم المھنة المكتبیة على عدة خدمات ترتكز في معظمھا ع
المعلومات،ناھیك عن تیسیر عملیة اإلفادة منھا،فعلى الرغم من المجھودات في مجال تعلیم 
وتكوین المكتبیین،إال أن أمناء المكتبات في الوطن العربي غیر متحكمین تماما بتكنولوجیا 

من  ،كما أن ھذه األخیرة قد أعطت وظائف جدیدة أكثر تطورا للمكتبي،سواء المعلومات
حیث األداء المكتبي،فأطلقت بذلك عدة تسمیات على  ھذا األخیر من بینھا أخصائي 

بالتالي فإن إستراتیجیة البحث والولوج ...المعلومات،مصمم نظم المعلومات،محلل المعلومات
ه،فأصبح موجھ ومؤطر إلى كیفیة الولوج رإلى المعلومات قد غیرت من مھام المكتبي ودو

التكنولوجیا الحدیثة في مجال المھنة المكتبیة،سیلعب المكتبیون دورا أكبر ،إذن في خضم إلیھا
  .من أدوراھم الحالیة في مجال خدمات المعلومات

وفي ظل البیئة الرقمیة الجدیدة التي تعرفھا المكتبات الجامعیة أصبح أمین المكتبة بمثابة 
إلى المعلومات منظم للمعلومات،ومنسق وموجھ إلى أدوات وطرق الولوج المباشر 

الرقمیة،ما یجعلھ مكتبي رقمي ومكونا إلستخدام التكنولوجیا الحدیثة من أجل العثور على 
المعلومات،فالمكتبي اآلن علیھ الذھاب إلى المستفید والتنبؤ بإحتیاجاتھ بدال من مجیئ 

ل في المستفید إلیھ وطلب المساعدة،فأصبح ھذا األخیر مساندا للعملیة التعلیمیة وعنصر فعا
   1 .مسار التعلیم والتكوین

إذن لقد عملت التكنولوجیا الحدیثة على تغیر الكثیر من اإلختصاصات من بینھا المھنة 
المكتبیة،والمكتبي حل حد سواء وتأثره بتكنولوجیا المعلومات ،فأصبح یتعامل مع معلومات 

عھا وبثھا،نتیجة ذلك رقمیة ومصادر إلكترونیة،وآلیات معالجتھا وتحلیلھا وإنتاجھا وإسترجا
أصبحت لھ عالقة وطیدة مع محللي النظم،والمختصین في اإلعالم اآللي،وكذا اإلتصال 
وغیرھم،مما یجعلھ یلم بكل التخصصات التي بھا یمكنھ إحداث تغییر فعال في المھنة 

،وبالتالي فھو یقف اآلن أمام أداء مھمام جدیدة على ضوء المعلومات اإللكترونیة المكتبیة
وفي ھذا الصدد یمكننا .مصادر المعلومات الرقمیة،فھو وسیط بین المعلومات ومصادرھاو

اإلشارة إلى األدوار الجدیدة والتسمیات التي أطلقت على المكتبي في ظل البیئة الرقمیة 
  :والتطورات الحدیثة

وھو العامل في مجال تحلیل،دراسة،تصمیم،تنفیذ،تشغیل،وصیانة   :أخصائیوالمعلومات -
 .ییم نظم المعلوماتوتق

 المعلوماتربط بین مصادر الذیم یعملون كحلقة  األفرادوتضم :وسطاء المعلومات -

  .284.283ص .المرجع السابق.العلمیة والتقنیة داخل المكتبة الجامعیة الجزائریة سلوك الباحثین حیال المعلومات .بطوش كمال-1
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مصادرھا ھم الرئیسیة بالبحث عن المعلومات في متوالمستفیدین منھا،وتتعلق مھ
 .مھما  كان نوعھا أو شكلھا،وذلك بناءا على طلب المستفید المختلفة

وھم المؤھلون تأھیال عالیا یضمن إدارة نظم المعلومات بمختلف :مدراء المعلومات -
المعتادة من الوظائف اإلداریة  النوع،ویمارس أفراد ھذا اتھامستوی

تخطیط،ورقابة،وتوجیھ،معضرورة توفرھم على شھادات عالیة في مجال نظم 
  .،أو علم الحاسوب،وتخصص علم المكتباتالمعلومات

  :التعاون بین المكتبات الجامعیة .3.2

بات الجامعیة من الموضوعات ن موضوع التعاون بین المكتأ،بفي البدایةالبد من التنویھ 
ومع التطور المذھل الذي شھده العالم في مطلع  .ة قشالمھمة والتي مازالت قید البحث والمنا

نعكاسات مجتمع إالثالثة ،والغزو التكنولوجي الحاصل في حقل المعلومات و األلفیة
والولوج سترجاع المعلومات إوتوزیع و إنتاجالمعلومات والمجتمع االلكتروني على طرق 

كل ھذه التطورات  أمام،وجدت الكثیر من المكتبات الجامعیة بخاصة نفسھا عاجزة  إلیھا
 األنسبالحل  إیجادختصاص یفكرون في اإل أھلومظاھرھا ،مما جعل الكثیرون من 

في ھذا المجال للسیطرة الجماعیة  أجدىحتواء ھذه الظاھرة ،ولعل فكرة التعاون إل
السباقة في ھذا المجال منذ سنوات الستینات والسبعینات  ألمریكیةاوتعتبر المكتبات .علیھا

مكتباتھا من خالل  إلىتصاالت من القرن الماضي،بعد دخول تقنیات المعلومات واإل
لظھور التكتالت  األرضیةمشروعھا للفھرسة التعاونیة على مستوى المكتبات،مما مھدت 

المستفیدین في الحصول على  دعم حق أجل من أوسعالمكتبي على نطاق  والتعاون
مما یدعونا للتساؤل .لكترونیة المعلومات وتوفیر مصادر المعلومات بنوعیھا التقلیدیة واإل

ومدى ؟؟وكیف یمكن للخدمة المكتبیة النجاح عن طریق التعاون وأھدافھعن ماھیة التعاون ؟
  ذلك على المستفیدین ؟ تأثیر

المقتنیات المكتبیة المختلفة  إعارةھو تسھیل مھمة  والتعاون بین المكتبات في معناه البسیط
توضع من قبل المكتبات المشاركة في الخطة  وأسسطبقا لقواعد  أكثر أوبین مكتبتین 

 Oxford English Dictionaryاالنجلیزي  أكسفوردولقد جاء في قاموس .التعاونیة 
" واحد وتأثیرھدف واحد نھایة واحدة و إلىجل الوصول أالتعاون ھو العمل سویا من "ن أب

شتراك التعاون المكتبي ھو الفائدة المتبادلة في اإل" في نفس القاموس یقول  آخروتعریف 
 1". أكثر أوبالموارد المكتبیة بین طرفین 

 اتوتحدی السودانیة المكتبات"شعار تحت األول المؤتمر أعمال.الجامعیة المكتبات بین التعاونیة الخدمات.الفضیل النسر،عبد-1
 : ]على الخط متاح [.الخرطوم.1998اكتوبر 18-17 یومي في المنعقدة.الشھید قاعة".والعشرین الحادي القرن

 bin/Sali/library-http://puka.ca.waikato.ac.nz/cgi . 15/02/2011تمت الزیارة یوم   
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تصال نقصد من التعاون ذلك الذي یعتمد على التقنیات المتطورة كاإل فإنناوفي دراستنا ھذه 
ختصار إالعالمیة ،فالعمل التشابكي یساعد على  أوالتشابكي المعتمد على الشبكات المحلیة 

یمكن و.المكتبیة والجھود والتقلیل من المصاریف  اإلجراءاتالمسافات وتقریبھا ،وتوحید 
  .تصال التشابكي تساھم في خدمة المكتبة الجامعیة من خالل اإل أنالمكتبیة  للتكتالت

ختالف في التسمیة بین الشبكات التعاونیة والتكتالت المكتبیة ،إال أن ھناك فبالرغم من اإل
ن الشبكات التعاونیة ھدفھا أتشابھ كبیر في التطبیق وتتضح الصورة أكثر عند القول ب

لتعاون في تقدیم الخدمات أو العملیات مثل الفھرسة أو التصنیف أو تكوین الرئیسي ا
المستفیدین ،كما یمكن للشبكات التعاونیة أن تعمل في مجال المشاركة في المصادر مثل 

  1.التكتالت المكتبیة 

 أوالشبكات التعاونیة  أوالتعاون بین المكتبات  أنیتضح لنا  أعالهالتعریفات  إطاروفي 
والخدمات  األنشطةت المكتبیة كلھا تصب في مصب واحد یطلق على كافة التكتال

والھدف من ذلك كلھ ھو خدمة  ألخرىتقدمھا مكتبة  أنوالعملیات والتسھیالت التي یمكن 
  .المستفید

  :دوافع ظھور التعاون بین المكتبات الجامعیة.1.3.2

تصاالت في مختلف األعمال إلستخدام تكنولوجیا المعلومات وافي خضم التنامي المستمر إل
المكتبیة،وضخامة حجم اإلنتاج الفكري وتنوع المعلومات التي تعرض في كل ثانیة ودقیقة 
أدركت المكتبات الجامعیة أنھا ال یمكنھا مجارات تلك التغیرات بمفردھا، حینھا ألحت 

 المجالمع مكتبات أخرى في نفس  جات المستفیدین منھا على التعاونضرورة تلبیة احتیا
التي جعلت  األسباب أھممن خالل المشاركة في مصادر المعلومات وغیرھا ،ولعل من بین 

المكتبات تتجھ نحو التعاون ھو بروز التنسیق والتكامل  في خدمات المكتبات والمعلومات 
حتیاجات المستفیدین إنفجار المعرفي الحاصل،فضال عن تنوع مثل للتحكم في اإلأكحل 

ومبالغ  وأجھزةیصعب على مكتبة ما مھما توافرت عندھا من مجموعات  وتباینھا بشكل 
لتكنولوجیا  أن،وال یخفى على المتتبع في ھذا المجال أخرىستعانة بجھات مالیة من دون اإل

نتھاج سیاسة التعاون تصاالت المتنوعة وتوافرھا الدافع القوي إلوتقنیات اإل اآللیةالحاسبات 
قتناء إلوا التزوید،،التعاونیة اآللیةوالفھرسة ،التبادلیة عارةكاإلوتقدیم خدمات متطورة 

  2.التعاوني 

ورقة مقدمة في إطار . الواقع والطموح:المكتبات الحكومیة األردنیة )الكونسورسیوم (تجمع .كلیب ،قاسم .محمود القاسم ،صالح -1
مكتبات والمعلومات ودورھا في إرساء مجتمع ال"وقائع المؤتمر الخامس عشر لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات حول 

  20.ص.  2005مارس  5-2.تونس" المعرفة

مجلة دراسات عربیة في .مكانیة تعاون المكتبات ومراكز المعلومات في المملكة العربیة السعودیةإمدى . حسین متولي ،عبد اهللا - 2
  .184.ص.1996درا غریب ،:القاھرة .1.ع.المكتبات والمعلومات 
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  :التعاون بین المكتبات  أھداف.2.3.2

  1 : إلىیھدف التعاون بین المكتبات 

  وإعداد وتطویر المكتبات بأشكالھا المختلفة،مصادر المكتبیةالبناء مجموعة قویة من. 

  توفیرا للجھود البشریة والفنیة  واألنشطةثیر من العملیات المالي لك اإلنفاقترشید
 .المبذولة من خالل المشاركة الفعالة

  زدواجیة العمل المكتبي إحل مشكلة. 

 من خالل الخزن التعاوني للمقتنیات ،حل مشكلة ضیق المكان لدى كثیر من المكتبات
 .التي ال تستخدم بكثرة

  خالل التعاون في مجال عقد الندوات تطویر الكفاءات البشریة والمتوفرة من
 .والمؤتمرات والدورات التدریبیة وغیرھا من األنشطة التعاونیة

  المساعدة والمساھمة في توحید النظم المكتبیة المطبقة بین المكتبات الجامعیة خاصة
مجال الفھرسة والتصنیف والبیبلیوغرافیات ،مع توسیع الخدمات المكتبیة التي تقدمھا 

 .ا لتطویر مستواھاكما ونوع

التعاون المكتبي كفیل بتخفیف حدة المصاریف والتخفیض في الزیادة  إلىنضمام اإل أنكما 
شتراك في مصادر المعلومات كما المطردة في حجم المیزانیة عن طریق التعاون في اإل

المستفیدین  أیديفي متناول  أصبحتمصادر المعلومات الضخمة التي  إلىیجب النظر 
 باإلمكان فأصبح.لو لم  تعتمد على التعاون  إلیھاالمستحیلة  األمورانت من والتي ك

  2.قل جھد للمستفیدأوقت و بأسرع أفضلالحصول على خدمات 

  

  

  

  

  23.ص.المرجع السابق.الخدمات التعاونیة بین المكتبات الجامعیة.النسر عبد الفضیل- 1

المرجع .الواقع والطموح:المكتبات الحكومیة األردنیة )وم الكونسورسی(تجمع .محمود القاسم ،صالح ؛كلیب ،قاسم -2
  .15.ص.السابق
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  :نجاحات الخدمة المكتبیة عن طریق التعاون بین المكتبات.3.3.2

  1: أساسیقوم على  أنیجب حتى ینجح التعاون بین المكتبات الجامعیة 

  مادیة وبشریة واھتمامات  إمكانیاتالتعاون بین مكتبات من نفس النوع والتي لھا
 .ماحد  إلىمتشابھة 

  وجود الرغبة األكیدة في التعاون والمشاركة لدى األطراف المشتركة في البرنامج
ھتمام بات اإلالتعاوني، فھذه تعد من نجاحات التعاون المكتبي، وكما توجھ ھذه المكت

ھتمامھا إلى رفع المستوى الخدماتي إبتوفیر المال واإلقالل من النفقات،توجھ كذلك 
 .بتوفیر المعلومات الضروریة والمناسبة.للمستفیدین منھا

 تصال ومن نجاحات التعاون كذلك وفرة البنیة التحتیة الالزمة من تقنیات اإل
المعلومات،باإلضافة إلى مرافق رتباط مع شبكة مصادر والشبكات التي تسمح باإل

لكترونیة،وإتباع األسالیب والقوانین واألنظمة تسمح بتخزین مصادر المعلومات اإل
  .المكتبیة المشابھة التي تجعلھ أكثر دقة وفعالیة

  كما ینجح التعاون بین المكتبات الجامعیة إذا توافرت لھ الفھارس الموحدة وأجھزة
یدین الحقیقیین للمعلومة یعطي التعاون دفعا أكثر التصویر الالزمة، ووجود المستف

 .للخدمة

ھمیة التعاون بالنسبة للمستفید ،ومدى مساھمتھ في أفمن خالل الجدول الموالي یمكننا معرفة 
  :ة،كمایليلضروریخدمتھ بالمعلومات ا

  

مدى مساھمة التعاون بین المكتبات في خدمة المستفید بالمعلومات :15الجدول رقم 
  ةالمطلوب

  ) %(النسبة   التـــكرارات
  %100  700  نعم

  %00  00  ال

  %100=  700  المجمـــوع

  .24.ص.المرجع السابق.الخدمات التعاونیة بین المكتبات الجامعیة.النسر عبد الفضیل- 1
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لیة التعاون بین المكتبات ،أكثر من ضرورة داخل المكتبة الجامعیة لجامعة لقد غدت عم
عن الدور الكبیر الذي یساھم بھ التعاون في فراد العینة أبسكیكدة،فقد عبر  1955أوت 20

 الجدول رقمكما ھو مبین من خالل تلبیة احتیاجاتھم وخدمتھم بالمعلومات المطلوبة ،
في جمیع المجاالت في تزاید مستمر ،یستوجب ضرورة ن االنتاج الفكري أ،السیما و15

مما تقدم ال یمكننا التقلیل . خرى وتبادل المعلومات فیما بینھمأمشاركة المكتبة مع مكتبات 
من الدور الذي یلعبھ التعاون بین المكتبات الجامعیةفي خدمة وتلبیة إحتیاجات المستفیدین 

بین مكتبة وأخرى من أھم السمات الممیزة للخدمة المتنوعة،ذلك أن إقتسام الموارد المكتبیة 
المكتبیة الحدیثة في ظل مجتمع المعلومات ،حیث لم تعد المكتبة الجامعیة موضوع الدراسة 
قادرة على أن تسلك سبیلھا منفردة في ذلك المجتمع،وفي الواقع نجد المكتبة المركزیة 

سبب في ذلك یعود إلى غیاب لألسف محدودة في ھذا المجال ،وال 1955أوت  20لجامعة 
التشریعات والقوانین التي تنص على ذلك ،فالتعاون بین المكتبات الجامعیة في بالدنا وسیلة 
في غایة األھمیة لخدمة البحث العلمي والمستفیدین أو الباحثین،فمن خاللھ یمكن تقلیص 

الشكل  ولعل  .العقبات التي تعترض سبیل المستفید في الوصول إلى المعلومات المطلوبة
  :یبین ماورد بوضوح 15رقم 

100%

0%

مدى مساھمة التعاون بین المكتبات في :15الشكل رقم 
خدمة المستفید بالمعلومات المطلوبة

نــــعم ال

  

الفكریة وتداولھا  األوعیةنتقال المعلومات من إالتعاون ونجاحھ تیسیر  أھمیةمن  أیضا
ووضعھا في متناول المستفیدین ،والمكتبي في ھذه الحالة وسیط یذود القراء بما یحتاجونھ 

 بأكثرلمشاریع التعاون التي تحقق تغطیة المقتنیات   من مصادر معلومات،وھو المنفذ
تكلفة من خالل التخطیط  بأقلكبر من المعلومات أمجموعة  إلىشمولیة وسھولة للوصول 

  .قتسامھا مع جمیع المكتباتإالسلیم للموارد و
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  :تأثیر العمل التشابكي والتعاون بین المكتبات على المستفیدین .4.3.2

  :المترتبة عن التعاون والعمل التشابكي على المستفیدین مایلي  التأثیراتمن بین أھم 

  توفیر الوقت والجھد للمستفید بتخطي الحواجز الزمانیة والمكانیة ،في حالة تقدیم
 .خالل شبكة االنترنتالخدمات على موقع المكتبة من 

  تجاه المستفید بتقدیم خدمات معلومات إمركز المعلومات  أولتزام المكتبة إتأكید
 .المصادر المعلوماتیة المختلفة متمیزة، وتوفیر

  إلىفي الوصول ،العاملین في المكتبة بتوفیر الجھد والوقت والتكلفة أعباءالتقلیل من 
 .سترجاعھاإالمعلومات و

  المقدمةرتفاع مستوى جودة خدمات المعلومات إو داءاألتطویر نسبة. 

  المعلومات  إتاحةالتسھیالت الناجمة عن التقنیات الحدیثة وتطبیقاتھا في مجال. 

 ، متنوعة على  أشكالتقدیم المعلومات في  إلى باإلضافةتقدیم معلومات محینة وحدیثة
 ...قواعد البیانات  أومكتنزة  أقراص

 اصل والحوار بین المستفید والمكتبي بفضل التقنیات الحدیثة التفاعل والتو إمكانیة
 1.المتوفرة

سواء المحلیة و العالمیة التي تعتمدھا المكتبات  المعلومات ن شبكاتإومن ناقلة القول 
الجامعیة األعضاء في التعاون المكتبي ،قد أعطت للمستفیدین  خدمات معلومات متمیزة من 

ن مستویاتھم فمن خاللھا یكون التعاون لھ معنى آخر متمیز عن ھا تلبیة مطالبھم ،وتحسیأنش
مع  ،لكترونیة وإتاحة الولوج إلیھا بسرعة وفاعلیةطریق توفیر مصادر المعلومات اإل

إمكانیة الحصول على آخر اإلصدارات في عدة مجاالت وفي نفس الوقت لعدد من 
ما یوفر التعاون في ھذا المجال  قتناء ،كختصار في تكالیف اإلالمستفیدین المتباعدین،واإل

تصال المباشر في قواعد وبنوك المعلومات ومساءلتھا من خالل محركات البحث البحث باإل
مما یوفر الجھد للمستفید والتزامنیة في الحصول على المعلومات وتشاركھا من ،الكثیرة

  :16الجدول رقم نظر أ.طرف مستفیدین آخرین 

 مذكرة.المركزیة الجامعیة بالمكتبة میدانیة دراسة اإللكتروافتراضیة البیئة داخل الجامعیة كتباتمال.،لزھر بولوداني بوشارب- 1
  235.ص.2006، منتوري جامعة: قسنطینة.المكتبات علم قسم.ماجستیر
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 :سیاسة التعاون التي تتبعھا المكتبة في خدمة المستفیدینثیرأتمظاھر  :16الجدول رقم 

  ) %(النسبة   التـــكرارات

  20.57  144  توفیر الوقت والجھد

  21.42  150  تطویر نسبة األداء

  42.85  300  كبر قدر من المعلوماتأالحصول على 

  15.14  106  تحقیق التفاعلیة والتواصل

  %100=  700  المجمــــوع

د أصبح دور التعاون بین المكتبات فعاال ومتنامیا مساھما في تفعیل الخدمة المعلوماتیة لق
رتقاء بالمستوى المعرفي السیما بعد التحول الجذري التي تشھده مكتباتنا الیوم،وإن اإل

فمن خالل الدراسة المیدانیة تبین .لیھا المكتبة الجامعیة إي تتطلع صبح من أرقى المھام التأ
نھا تحقیق العدید من أنتھاج سیاسة واضحة للتعاون من شإمل من المكتبة أن المستفید یلنا بأ

لیھ إكبر قدر من المعلومات،ذلك ما یصبوا أالفوائد لھم ،فعلى سبیل المثال الحصول على 
دماج التكنولوجیا إخاصة بعد .وھي نسبة معتبرة %42.85سبتھ بــنبفراد العینة  المدروسة أ

لى شریحة إالمعلومات  قدر كافي منتعاون بین المكتبات التي تساھم بتوفیر الحدیثة في ال
داء یمثل الطلب األزلي للمستفیدین وتطویر نسبة األ.كبیرة من المستفیدین وفي نفس الوقت 

وأمام الكم الھائل للمعلومات .حسب إجابة العینة المدروسة % 21.42حیث قدرت نسبتھ بــ
ھ وجھده في الحصول على لمستفید من المكتبة الجامعیة توفیر وقتفي جمیع المیادین ،یرید ا

صبح یرید أن مستفید ھذا الیوم أ،خاصة و% 20.57،والتي قدرت نسبتھا بـ المعلومات
لى تحقیق التفاعلیة والتواصل مع إكما أن الحاجة .جود في مجال بحثھالسریع والحدیث واأل
دلى بھ أنسب متقاربة مع بعض ذلك ما  ،وھي في مجملھا% 15.14المكتبة بلغت نسبتھ 
إذن نالحظ أن إنتھاج المكتبة لسیاسة التعاون لھ فوائد كثیرة بالنسبة .أفراد العینة المبحوثة

جل الحصول على أللمستفید بشكل خاص ،فھو یؤدى إلى تقلیل الجھود المبذولة من 
قرب أشكل الموالي وال.ضیاع الوقت وإزدواجیة العمل المعلومات في مصادرھا ،ویحد من 

  :ثیر التعاون على المستفید ألى توضیح مظاھر تإ
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20.57%

.21.42%

15.14%

42.85%

مظاھرتأثیر سیاسة التعاون التي تتبعھا :16الشكل رقم 
المستفیدینالمكتبة في خدمة

توفیر الوقت والجھد

تطویر نسبة االداء

تحقیق التفاعلیة والتواصل

الحصول على اكبر قدر من المعلومات 

  

  : المعلومات لمجتمع كمظھر الجامعیة بالمكتبة التسویق.4.2

 من الكثیر العشرین،شملت القرن من الثاني النصف خالل كبیرة یراتتغ العالم واجھ
 مجال في الحاصلة الثورة رأسھا وعلى المجاالت من العدید في ثورة حدثأ مما القطاعات
 بكثیر أسرع عیش لوتیرة ،بفرضھااألمور مجرى غیرت التي واالتصال اإلعالم تكنولوجیا

 ومصطلحات لمفاھیم وبإنتاجھا لمسافات ھاسابقا،باختصار العالم عرفھا التي تلك من
 ھذه تأثیر یظھر التغیر،بحیث ھذا عن بمعزل والمعلومات المكتبات قطاع یكن حدیثة،ولم
 بإشباعھا ھتمامھإوتطورھا،و وتعددھا حاجاتھ زدیادإو المستفید تطور على التغیرات
 األولى لغایةا،احتیاجاتھ وتلبیة خدمتھ،والمستفید إرضاء أصبح بذلك،حتى ومطالبتھ

 مجتمع في بقاءھا خالل من یتجسد الذي النجاح الجامعیة،ومؤشر للمكتبات واألساسیة
 األھمیة برزت األوضاع ھذه ظل في.ممكنة مدة ألطول السوق في ندماجھاإو المعلومات

 مستفیدیھا بین تداولھا وتسھیل األخیرة ھذه تتیحھا التي والخدمات األنشطة لطبیعة المتزایدة
 المستفیدین حاجات إشباع إلى للوصول المثلى الطریقة یرضیھم،ولعل الذي بالشكل وذلك

 المعلومات مؤسسة بقاء على نفع من لذلك رضاھم،وما تحقیق وبالتالي ورغباتھم
 المستفیدین حتیاجاتإ على للتعرف كوسیلة التسویقیة الدراسات عتمادإ ھي،ستمرارھاإو

  1. المتاحة المعلومات ودقة وجودة بفعالیة یتعلق فیما ةخاص بشأنھم القرار تخاذإ،والمتجددة

  

 العلوم قسم:دحلب سعد جامعة. 43.ع. االنسانیة العلوم مجلة.الجزائر حالة:اإللكترونیة الحكومة إرساء.،قسمیة لحشم-1
   20/01/2011تمت الزیارة یوم     /E57.htmlhttp://www.ulum.nl:]على الخطمتاح [.2009التجاریة،
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 المعلومات،وتوفر عصر في المعلومة ألھمیة وتفطنھ المستفید وعي نإف أخرى جھة ومن
 نحو مؤسساتھم لكترونیة،بمطالبةاإل المعلومات مصادر،منھا المعلومات إلتاحة جدیدة بدائل

 سیاسة نتھاجإ إلى الجامعیة بالمكتبات دفعت العوامل ھذه كل المصادر ستخدامإ في الكفاءة
  یاترى؟ معناھا فما التسویق

 التوزیـع،أوالدعایة بأنھ آخرون یعتقد البیع،فیما ھو التسویق بأن الناس من الكثیر یعتقد
 وأعم أشمل مفھوم التسویق أن نعتقد  والمعلومات لمكتباتا عالم وفي جھتنا واإلعالن،ومن

 إلى تھدف التي المؤسسات من مؤسسة أیة في إدارة ألیة ضروریة إداریة وظیفة فالتسویق
 لخدمة ةوالحاج اإلدراك أو الوعي إیجاد قالتسوی معاني ومن. "وخدماتھالمنتجاتھا، الترویج

  1."معین منتج

 العالمیة قتصادیةاإل للتطورات نتیجة وتطبیقاتھ التسویق لمع ستخداماتإ حدود تسعتإ ولقد
 مختلف یشمل التسویق بذلك السوق،فأصبح على للسیطرة الموجھ العالمي والتنافس

 وباألخص المعلومات ومراكز المكتبات خدمات وكذا الربحیة وغیر الربحیة النشاطات
 ما وتقدیم المستفیدین اجاتحتیإ تحدید عن عبارة األخیر ھذا الجامعیة،فصار المكتبات
 الجامعیة المكتبات غزت التي العالمیة الطفرة بعد صورة،خصوصا بأفضل یحتاجونھ
 أن نعلم المستفیدین،ونحن من المتزایدة األعداد ستقطابإل المفضل المكان منھا وجعلت

 تھابأنشط القیام تستطیع ال خاللھ متمیز،من رقمي وسط في تعیش الیوم الجامعیة المكتبات
  . لخدماتھا بالنسبة نفسھ األمر لھا،وكذلك تسوق أن دون

 السوق دراسة خالل نضروریا،م أمرا التسویق عالم إلى المكتبات دخول أصبح لقد
 المعلومات على للحصول والمتجددة الحدیثة مطالبھم على والتعرف المستفیدین ومجتمع
 أكثر المادي المردود على اتسویقھ في تقتصر والمنظمات الشركات كانت ولما.الحدیثة

 المكتبات داخل والمعلومات الثقافة نشر إلى أیضا یمتد مردروده أن ما،نجد بتوفیرمنتوج
 مراجع توفیر أو معلومات قاعدة أو دوریة أو معینة موسوعة لتوفیر تسعى التي الجامعیة

 لخدمة تھدفةمس منتوجات ھي النھایة في ذلك رقمیة،وكل مرجعیة أسئلة عن واإلجابة رقمیة
 أنشطة أداة" نھأ على عامة بصفة التسویف تعریف ویمكننا.حتیاجاتھإ وتلبیة المستفید
 المستفیدین إلى مؤسسة أي بھا تقوم التي الخدمات تدفق أو انسیاب توجھ التي األعمال

  2."منھا

  

  .السابق المرجع.حمدأ، الكردي-1

 الوطنیة الندوة فعالیات. المعلومات لتسویق موحدة سیاسة نحو:ریةالجزائ المكتبات خدمات تحسین.الحمید ،عبد عرابأ-2
 للطباعة الملكیة دار:الجزائر.2003 دیسمبر 23-22 بین بالجزائر المنعقدة"الجزائریة المكتبات في الفنیة االجراءات توحید"حول

  .112ص.2004والنشر،
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  عیة طریق لتأسیس البیئة الرقمیةتطبیق تكنولوجیا المعلومات في المكتبة الجام :.نيالثا الفصل

  

 اإلجراءات من جملة ،وھو المتاجرة تعني التي األمریكیة الكلمةmarketing والتسویق
 الزوایا مختلف من الجاریة اإلستراتیجیة تستھدف التي السوق معرفة على المبنیة والتقنیات

 عملیات من عملیة وھ والتسویق، 1...)العامة العالقات – اإلشھار – السوق دراسة – بیع(
  2. وفاعلیة بكفاءة المستفیدین احتیاجات ،وتوفیر ،وتوقیع تحدید خاللھا من ،یتم دارةاإل

 حسبھم المكتبة نمنھ،أل الفائدة بعدم الكثیرون ،یعتقد المكتبة في التسویق عن نتكلم لما ونحن
 نجاح نإف االقتصادیة المؤسسات غرار وعلى أنھا مقابل،غیر بدون خدمات مجرد تقدم

 حیث ،منوالطلب العرض بین التوازن في التحكم مدى على یتوقف الیوم المكتبات
 تسویقیة سیاسة طریق عن إال یتأتى ال منھا،وھذا ستفادةلإل المقدمة والخدمات المعلومات

  3 .عنده وتنتھي بالمستفید تبدأ

  :لكترونیةاإل العولمة ظل في المستھلك وأ المستفید مفھوم1.4.2.

 في والنھایة البدایة نقطة نھأ سیدھا،كما وھو السوق ساسأ المستھلك وأ المستفید یعتبر
 في والتعلیمي والثقافي قتصادياإل النشاط قوى كل یحرك الذي التسویق،وھو عملیات

 من رضائھإ لىإ تسعى المعلومات ومراكز المؤسسات كل نإف ذلك على المجتمع،وبناءا
  .المتعددة غباتھور حاجاتھ شباعإ على العمل خالل

 الذي المعنوي وأ الطبیعي الشخص ذلك نھأ على طاراإل ھذا في المستفید تعریف ویمكن
 في المنتجات تلك جتیاجاتھ،ویستخدمإ تلبیة في ستعمالھاإل خدمات وأ منتجات على یتحصل

 مركز وأ المكتبة تتعرف وحتى.جماعة وأ فردا المستھلك یكون قد عمالھ،كماأ داءأ
 وممیزاتھم وسماتھم خصائصھم وتحلیل بدراسة تقوم نأ علیھا المعاصر المعلومات
 المستفید یلعبھ الذي الدور وخطورة ھمیةأل ونظرا .وتصرفاتھ المستفید سلوك على والتعرف

 نحو السعي خالل من بحمایتھ الحدیثة التسریقیة الدراسات ھتمتإ التسویقیة،فقد العملیات في
 لكترونياإل التسویق یمّكن كما. والخدمات المعلومات على حصولھ وضمان حقوقھ حفظ

  ـب اآلن یعرف ما وھو لھم البدني التنقل دون العالمیة سواقاأل في التجول من المستفیدین

  

                                         .112.ص.السابق المرجع.المعلومات لتسویق موحدة سیاسة نحو:الجزائریة المكتبات خدمات تحسین الحمید ،عبد عرابأ-1

 االحیاء نادي مجلة.تتناقص وموارد تتنافس معلوماتیة مواجھة في المعلومات تسویق.المعطي یوسف،عبد یاسر.،لشر تریسا-2
تمت الزیارة .name=events.details.id=54 :? http://alarabiaclub.org/index.php.]الخط على[.2005- 4-6.العربي

  14/03/2011یوم 

      .112.ص.نفسھ المرجع.الحمید ،عبد ابعرأ-3
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  تطبیق تكنولوجیا المعلومات في المكتبة الجامعیة طریق لتأسیس البیئة الرقمیة :نيالثا الفصل

 والوقت الجھد توفر التي نترنتاأل شبكة عبر الحال بطبیع ذلك ویتم"تتنقل وال تسوق"
 1. والتكالیف

  : الجامعیة بالمكتبة وأھمیتھالتسویق  أھداف.2.4.2

 تحقیق على األخیر ھذا الخدمات،وقدرة نواحي من لكثیر ستیعابھإو التسویق علم تطور إن
 ملحة حاجة أصبحت المكتبات في التسویق نظریات من ستفادةاإل نإالمؤسسات،ف أھداف

 تلج  الجامعیة المكتبات جعلت التي األسباب أھم من ولعل.والمھنة العصر تطورات تقتضیھا
 المستفیدین من المستھدف الجمھور رضا كسب ھي برامجھ وتبني التسویق لمجا إلى

 متنوعة خدمات طریق عن المؤسسة إلى الموارد أقصى والمحتملین،وجذب الفعلیین
 الوقت في المناسبة المعلومات بتقدیم ،تخدمھ الذي المجتمع متطلبات بشدة ومالئمة،تناسب

  2.المناسب والمكان

 من عدد كبرأ رسالتھا،وإرضاء أھداف تحقیق إلى المكتبة ىتسع ذلك إلى باإلضافة
 الواجب المواد معرفة خالل المعلومات،من من حتیاجاتھمإ تلبیة خالل من المستفیدین

 من المعلومات مجال في للمستفیدین  قویة جذب وسیلة تكون نأل تھدف لھم،كما توفرھا
 في نفسھا الجامعیة المكتبة تسوق لم تصاالت،فإذاإلوا المعلومات تكنولوجیا ستخدامإ خالل

  3.حتیاجاتھإ تلبي أخرى مكتبات إلى متجھا  عنھا ظھره المستفید یدیر فسوف المجال ھذا

 تطورا تطورت قد بالتسویق الخاصة الدراسات نأ لىإ شارةاإل تجدر الصدد ھذا في
 سفرأ الذي مربھا،األ الخاصة الممارسات تطورت خیرة،كمااأل العشریة ھذه خالل ملحوظا

لى إ،وبالنظر  Electronic Marketingلكترونياإل التسویق علیھ أطلق ما وجود عن
نشطة عمال واأللیھ،الذي ھو مجموعة من األإشارة التسویق التقلیدي والذي سبقت اإل

لى توفیر المنتجات إساسا أدارة  متخصصة في المؤسسة وتھدف إالمتكاملة التي تقوم بھا 
تفید،وذلك بالكمیة المطلوبة والجودة المناسبة في المكان والزمان المناسبین و المسأللمستھلك 

قل أسھلھا وبأیسر الطرق وأحتیاجات المستفیدین بإذواق ورغبات وطلبات وأوبما یتالئم مع 
نشطة المتكاملة التي یقوم عمال واألنھ ممارسة األألكتروني بن التسویق اإلأنجد . التكالیف

راة متخصصة في المؤسسة المعاصرة ویكون ھدفھ شبیھ لھدف دإو أبھا قسم خاص 
لكترونیة المتقدمة تصاالت اإلالتسویق التقلیدي لكن الفرق یكمن في استخدام شبكات اإل

  داء أھذا النوع من التسویق قد غیر من في شكل و.حتیاجات المستفیدین إوتلبیة 

  112.ص.المرجع السابق.المعلومات لتسویق موحدة سیاسة نحو:الجزائریة المكتبات خدمات تحسین.الحمید ،عبد عرابأ-1

  .18- 16.ص.2008المعاصرة، المكتبة: القاھرة.لكترونیةإلا والتجارة التسویق. ،غنیم محمد حمدأ-2

مؤسسة :عمان .سالیب الخدمة المرجعیة واتجاھاتھاأالحدیثة في  التطورات:المراجع .مجبل الزم مسلم ،المالكي-3
  .166.ص.2000الوراق،
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العملیات التسویقیة وذلل الكثیر من العقبات والمشكالت التي تعترض المؤسسات الوثائقیة 
دود مكانیة حصولھا على الرإلى إضافة داء عملیاتھا التسویقیة،باإلأخص عند قیامھا بباأل

كثر حداثة وتطورا ألكتروني جدید إخیر مجتمع ألالسریعة وفي الحال ،فخلق بذلك ھذا ا
  1.وتكون معلوماتھ متوفرة لحظیا 

مراكز المعلومات العدید من ولكتروني یحقق للمؤسسات ن التسویق اإلإنطالقا من ذلك فإ
والمستفیدین ،والتغلب ھمھا كسر الحواجز الجغرافیة بین المكتبة ألعل من ،المزایا والفوائد

على الكثیر من المشكالت التي تعترض بعض المكتبات ومراكز المعلومات وتقف حائال 
والعالمیة،وكذا المساھمة الفعالة في زیادة حجم المبیعات أسواق المحلیة لى األإدون دخولھا 

تاحة السریعة لمصادر المعلومات لمجتمع ،واإل)ذا كانت المؤسسة ربحیة إ(عالمیا 
وقصد الوقوف على مدى ).المكتبات الجامعیة(المستفیدین بالنسبة للمؤسسات الخدماتیة 

ستوقفنا العینة عند ھذه النقطة فكانت النتائج على النحو إأھمیة التسویق بالنسبة للمستفید،
  :التالي

  مدى مساھمة التسویق في تفعیل دور المكتبة لخدمة المستفیدین :17الجدول رقم 

  ( %)النسبة  التـــكرارات

  83.71  586  نـــعم

  16.28  114  ال

  %100=  700  المجمـــوع
  

جدا یجاب كبیرة جابة باإلھمیة ھذه السیاسة ،إذ كانت اإلأكدت نتائج الدراسة المیدانیة ألقد 
ھمیة برزت ھذه النسبة األأ،ومن ثمة 17الجدول رقم ،كما ھو مبین داخل %83.71وبنسبة 

خیرة في توفیر مكتبة الجامعیة،وھذا یدل على مساھمة ھذه األالقصوى للتسویق داخل ال
مما یعكس .المعلومات الضروریة  للمستفید وإحاطتھ بكل جدید ،من خالل طرقھا في ذلك

یجابیة التسویق تسعى المكتبة موضوع إھمیة وأحتیاجات المستفید ،نظرا لوجود الوعي بإ
ا على الشبكة ،قصد التعریف ھعلى تخصیص برنامج خاص بھا من خالل موقإالدراسة 

مما تقدم لقد تم التأكید من خالل الدراسة المیدانیة على .نشطتھا ومجموعاتھاأبخدماتھا و
أھمیة التسویق ودوره في تفعیل خدمة المكتبة لمجتمع المستفیدین منھا،لكن المكتبة الجامعیة 

ئیسي لذلك یعود إلى موضوع الدراسة تمیزت بالقصور في تأدیة ھذه المھمة ،والسبب الر
سة على یاالفراغ القانوني الذي تعیشھ المكتبات الجامعیة في بالدنا ،فھي ال تقوم بھذه الس

  أن تفكر في إنتھاج سیاسة  1955أوت 20اإلطالق ،لذا یجب على المكتبة المركزیة لجامعة 

  .14-11.ص.المرجع السابق.حمد محمد ،غنیم أ-1
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  جیا المعلومات في المكتبة الجامعیة طریق لتأسیس البیئة الرقمیةتطبیق تكنولو :نيالثا الفصل

نھا بذلك ستوفر لنفسھا الكثیر من المتاعب ،وتسھیل الطریق للمستفید للوصول تسویقیة،أل
  :والشكل الموالي یبین ماورد إلیھا والحصول  على المعلومات، 

83.71%

16.28%

مدى مساھمة التسویق في تفعیل دور :17الشكل رقم 
المكتبة لخدمة المستفیدین

نـــعم

ال

  

  1: التالیة النقاط في التسویق أھمیة تلخیص ویمكننا

  ھمیتھاأالمكتبة وخدماتھا وتطویر الوعي بمصادر المعلومات وستخدام إتشجیع. 

  ستخداماتھا،وبالتالي توفیر الوقت والجھد إعلى خدمات المكتبة وتسھیل التعرف
جراءات قسامھا ولوائحھا،والعملیات واإلأللمستفید عن طریق تعریفھ بنظام المكتبة و

 .ستفادة من منھا یفیة اإلالخاصة بھا ،وك

  التنسیق بین عمل المكتبة وجھد العاملین وضمان حصول المكتبة على تایید الجھة
 .الرسمیة التابعة لھا 

  تثبیت المفھوم لدى مجتمع المستفیدین سواء المحتملین او الفعلیین منھم بان المكتبة
 .مصدر للمعلومات ال مخزن للكتب

تغل من طرف المكتبات الجامعیة في تكوین المستفیدین،یتلخص ولإلشارة فإن التسویق قد أس
في اإلسھام في تدریب المستفیدین ومساعدتھم على التكوین الذاتي،وتعلم مھارات إستخدام 

كما تمثل دراسات المستفیدین وإحتیاجاتھم جزءا .المكتبة،والتعرف على مصادر المعلومات
خیرة في حسبانھا تفاوت ة،حیث تأخذ ھذه األمن التسویق الذي تقوم بھ المكتبات الجامعی

  2.،وإحتیاجاتھإھتمامات المستفید

  256.ص.المرجع السابق.دراسات في نظم وخدمات المكتبات والمعلومات.عبد المنعم موسى ،غادة-1

 .168.ص.2006قسنطینة،.1.ع.3.مج.مجلة المكتبات والمعلومات.تكوین المستفیدین في مجال المعلومات.حافظي زھیر-2
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وق خدماتھا في ظل عصر ن تسأذا كانت المكتبات تستطیع إمما سبق یعترضنا تساؤل عما 
    المعلومات؟

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ستفادة منھ في زیادة تسویق خدمات إلى علم التسویق واإلاللجوء بإمكان المكتبات 
ى خرى تحقق مردودا یساعدھا علأالمعلومات وزیادة عدد المستفیدین،والبحث عن مصادر 

ولكي یتحقق ذلك یحتاج .ھدافھا السامیة أحسن وجھ وتحقیق أعباء وظیفتھا على أالقیام ب
زاد عدد المستفیدین  ن لبرامج تسویقیة ناجحة،حتى ولوستراتیجیة جیدیإلى تخطیط وإمر األ
  ستراتیجیة التسویق في المكتبة الجامعیة ؟إذا فماھي إ.ن زیادتھم مبرر قوي لدعمھا أل
.  

  :اتیجیة التسویق في المكتبة الجامعیة سترإ.3.4.2

لى إنتقال ن تفكر جدیا في اإلأھمیتھ ،على المكتبة أھدافھ وأن عرفنا ماھو التسویق وما أبعد 
خرى أوالمستفیدین من جھة ،تیجیة ناجحة تخدم المكتبة من جھةاسترإعداد لخطة ومرحلة اإل

  1:ستراتیجیة على حیث ترتكز ھذه اإل

 لھا الحالي الوضع ودراسة الجامعیة بةالمكت رسالة تحدید. 

  تحدید الخدمات التي یمكن تقدیمھا. 

  حتیاجات المستفیدین إدراسة. 

 المستفیدین مع للتعامل المالئمة تصالاإل سالیبأ ختیارإ . 

 التسویقیة  برنامجتقویم ال.  

ط الفعال ن تحقق الربأعتبار،خذت بعین اإلأذا إن ھذه النقاط السابقة والتي أنھ من شأكما 
سلوب وتطویر رضاء وتلبیة مختلف رغباتھ وتحسین األإللمستفید بالمكتبة ،من خالل 

ستفادة بشكل كبیر من تكنولوجیا المعلومات یمكنھا اإل ھنإلى ماسبق فإضافة وباإل.الخدمات
كما علیھا التشخیص .عالن عنھاو في اإلأتصاالت سواء في تقدیم الخدمات للمستفیدین واإل

  .وعیة المعلومات الضروریة للمستفید الدقیق أل

  

تحاد وقائع المؤتمر الثاني عشر لإل. دراسة حالة:تسویق خدمات المعلومات في المكتبات األكادیمیة .بن محمد السالم ،سالم -1
 29.الشارقة  ."بنى وكفاءات وتقنیات متطورة:لفیة الثالثة المكتبات العربیة في مطلع األ" العربي للمكتبات والمعلومات حول 

    453.ص.2002تحاد العربي للمكتبات والمعلومات ،اإل:تونس . 2001نوفمبر  01كتوبر أ
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  : والمعلومات المكتبات خدمات تسویق.4.4.2

 المعلومات من ضالتھ على الحصول في المستفید ھاینتظر التي تلك بالخدمات ھنا نقصد
  . جراءاتاإل من مجموعة عبر التكالیف قلأ،وب سرعھاأو الطرق یسرأب

 مركزا تسویق منھ كثرأ جتماعیاإ تسویقا نھأ على المكتبات خدمات تسویق لىإ النظر ویمكن
 التكالیف كل وتغطیةأ للربح قصىاأل الحد على یركز ال االجتماعي المنتج،فالتسویق على
 رد خذأی وبالتالي المقدمة الخدمات تجاهإ المستفید وأ المستھلك رضا تحسین على یركز لكنھ
 المنطلق ھذا ،من الثانیة الرتبة في المادي العائد تحقیق تيأی ،ثم تجاھھاإ ومفید مریح فعل

  بتشجیع الخاصة نشطةاأل بكل شامل مصطلح ھو المكتبات خدمات تسویق مصطلح نإف
 خالل من ذلك ،ویتحق المكتبة ھدافأ تحقیق جلأ من  المختلفة المعلومات مصادر ستخدامإ

  1. معھم طیبة عالقة قامةإو حتیاجاتھمإو المستفیدین مجتمع دراسة

 الوسائل كل  جلھأل توظف الذي ساسيالعنصراأل معلومات نظام أي في یمثل فالمستفید ذاإ
 على 2.القراء وحاجیات ھتماماتإ مستوى في خدمات یم،لتقد النظام یمتلكھا التي مكاناتواإل

 نتھاجإ ثمة ومن حتیاجاتھمإو المستفیدین جمھور معرفة ىإل تسعى نأ المجال ھذا في المكتبة
 الطلبات على بناء الخدمات تقدیم مرحلة بعدھا تيألخدمتھم،ت تجاھھمإ واضحة سیاسة
 والطلب العرض قانون من نطالقاإ، غیرھا أو المعلومات على للحصول طرفھم من المقدمة
 خرىأ وسائل طریق عن وأالتقلیدیة، أو لكترونیةاإل المباشرة تاحةاإل طریق عن الممثل

 وأ الخط على المتاحة لكترونیةاإل الفھارس عبر وأ، المكتبة موقع عبر شھاریةاإل كالنشرات
 المناسب تالوق في المستفید خدمة أي العالمیة وأ المحلیة المعلومات عبرشبكات

 . المناسبة المعلومات وتوفیرخدمات

  : الجامعیة بالمكتبة التسویق نماطأ.5.4.2

 شباعإو رضاءإ جلأ من الفاعلة الذكیة دارةاإل مالمح حدأ عن معبرا التسویقي النشاط یقوم
 رتقاءلإل الدافعة القوى إحدى التسویق للباحثین،ولیصبح والمتغیرة المتطورة الحاجات
 تواجده مكان وتحدید المستفید وأ الباحث دوافع على التعرف المھم لومات،فمنالمع بخدمات

   على للقائمین والمھم المفید المعلوماتیة،فمن الخدمة من ستفادةلإل قراراتھ في یؤثر الذي وما

  
  .102.ص.ابقالس المرجع.المعلومات لتسویق موحدة سیاسة نحو:الجزائریة المكتبات خدمات تحسین الحمید ،عبد عرابأ-1

 المعلومات ومراكز المكتبات دارةإل الحدیثة سالیباأل مجلة .والتقنیة العلمیة للمعلومات الفاعلة الذكیة اإلدارة.نعیم حمدأالبنداق،-2
  .224.ص.1،2008ج:المتحدة العربیة الشركة.الشاملة بالجودة
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 متنوعي وباحثین ودارسین قراء یخدمون نھمأ یعلموا نأ المعلومات ومراكز المكتبات
 ھو الباحث وأ المستفید ذلك یحعل مما مقتنیات من مالدیھم لتطویر السعي یلزم الرغبات،لذا

  .المرتقب الزائر دائما

 المستفیدین جمھور خدمة ھو  المكتبةب التسویق من ساسياأل الھدف نأب قلنا نوأ سبق كما
 ،طبعا خدمات وأ معلومات من یطلبونھ ما على بناءا وتخصصاتھم مسویاتھم مختلف على
 تسویقیة جراءاتإو طرق اعتببا علیھا المستفیدین ھؤالء خدمة من المكتبة تتمكن حتى

 خالل من الإ مرجوةال بالفائدة ذلك لھا تىأیت وال... وغیرھا الدعایة وأ شھاراإل وأ عالنإلك
 كثرأ ذلك ولنوضح الخارجي للمجتمع خارجیا وأ المكتبة محیط في داخلیا ماإ رسالتھا تبلیغ
  1: ھي للتسویق المكتبة تتبعھا التي نماطاأل من نواعأ ھناك

  : الجامعیة المكتبة داخل التسویق.1.5.4.2

 قلب نھاأ على لیھاإ نظركادیمیة،ویاأل الحیاة في الفعال العضو ھي الجامعیة المكتبة نإ
 بالجامعة،والمكتبة الدراسیة والمناھج التعلیمیة للبرامج لمساندتھا القوة ومركز الجامعة
 تجاهإ ووقوفھا صمودھا بضرورة مضى وقت أي من كثرأ مطالبة العصر ھذا في الجامعیة
 اجاتھمحتیإو ھملبمطا وتنوع المستفیدین تغیر منھا والتي المجال في الحاصلة التغیرات
 علیھا نجاحھا من كدأتت ،وحتى جتیاجاتھمإ وتلبیة ھؤالء خدمة على نجاحھا یتوقف وبالتالي

 ھمأ من واحد التسویق عتبارإ والخدمات،ویمكن داءاأل لتحسین مخططاتھا في النظر عادةإ
 ،بحیث بمختلفھم مستفیدیھا جمھور وخدمة رسالتھا تحقیق على المكتبة تساعد التي العوامل
 منھا والمستفیدین والباحثین التدریسیة الھیئة عضاءأ لىإ الخدمات لتسویق ولویةاأل تعطي
  بمستوى مرھون المكتبة لىإ ھؤالء توّجھ نأ ذلك، المكتبة محیط داخل

 في ستعانةباإل الجامعیة المكتبة تعتمد الصدد ھذا وفي. لھم خیرةاأل ھذه تقدمھا التي الخدمات
 كالندوات،الشفھیة وأ المكتوبة تصاالتكاإل مختلفة سالیبأ إلى الداخلیة دعوتھا وأ حملتھا

 والمطبوعات المطبوعة دلةالمباشرة،واأل والمحادثات الشخصیة واللقاءات والخطابات
 بیتا وجعلھا المستفیدین لھؤالء مسرحا المكتبة جعل ھو كلھ ذلك من الھدف شھاریة،ولعلاإل

 ومعرفة الزیارة مواعید بتحدید معھم اللقاءات وتنظیم التدریس ھیئة عضاءأ لجمیع مفتوحا
 فیما الصعوبات بعض ھناك الإوخدماتھا، مصادرھا على والتعرف وطلباتھم ھتماماتھمإ

 ھنا المكتبة فنجد واحد وقت في تجمیعھم یصعب الذین العلیا الدراسات طالب یخص
 بعد عن محاضراتال وأبعد، عن تصالكاإل المتطورة تصالاإل تقنیات ستخدامإ لىإ مضطرة

  . المتطورة الشبكات عتمادإب

  .297-292.ص.السابق المرجع.،غادة موسى المنعم عبد-1
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  : الخارجي للمجتمع التسویق.2.5.4.2

 المستفیدین رشادإ في وحنكتھ المكتبي على یقالتسو من النوع ھذا في ھماأل الدور یتوقف
 ھمیةاأل في مساو قدر على صبحتأ الخارجي بالعالم المكتبة عالقة نإف وبالتالي،الخارجیین

 یتم ،وقد ستخدامھاإ في ویرغبون لیھاإ الرواد بعض  تيأی فقد. الداخلي بالمجتمع لعالقتھا
 الشركات ومدیري مثال الحكومة في نالعاملی بعض مع التحدث وأ مقابلة لىإ مینھاأ دعوة

 الخارجي المجتمع مع واللقاءات جتماعاتاإل لھذه حضوره عند المكتبي على ،ولھذا الكبرى
 المكتبي كفایة نإف ،وبالتالي تبلیغھا یرید التي الرسالة عن واضحة فكرة لدیھ تكون نأ البد

 صمعة لىإ بالنسبة یةھماأل غایة في مرأ وتطلعاتھا المكتبة مشكالت عرض من وتمكنھ
 المحلیة عالماإل وسائل على المكتبة تعتمد التسویق من النوع ھذا ،وفي ومكانتھا المكتبة
 العالقات قامةإو الشبكات عبر تصالاإل  ویعتبر ،ھذا وغیرھا المكتوبة عالناتاإل وموارد

 اعد،وقو المعلومات مراكز عمال،ومدیرياأل والزبائن،ورجال الموردین مع الخارجیة
 لتسویق سلوبأك الجامعیة  المكتبة بھا تقوم التي النشاطات ھمأ بین ،من المعلومات وبنوك

ت والملتقیا البحوث في شتراكإلا مكانھاإب ذإ، ستمراریتھاإل زملالا الدعم تجلب حتى خدماتھا
 الحدیث المجتمع،وعند في وفاعال مكمال عنصرا تكون نأل ؤھلھای ما الكبرى ستراتیجیةاإل

  تلقائیا وجنباتھا طیاتھا بین ھتحمل الجامعیة المكتبة نإف الرقمي العصر ھذا في التسویق عن
 التي  خرىاأل المعلومات وتقنیات تصالواإل معالاإل تكنولوجیا نحو الواضح تجاهاإل بسبب

 لیةآ بطریقة بخدماتھا والتعریف المستفیدین جمھور لىإ الذھاب  ثم ومن تعتمدھا صبحتأ
 یرتقي المكتبة،وبالتالي محیط لىإ المستفیدین مجيء وأحضور ىإل الحاجة ،دونحدیثة
                                               .احتیاجاتھ وتلبیة المجتمع وتقدم تطور في المساھمة ىإل دورھا

  :تسویق الخدمات التجاریة للمكتبة الجامعیة .3.5.4.2

 فرص تاحةإالبیانات،و قواعد خالل من وعاتھاومجم خدماتھا تسویق لىإ المكتبة تسعى
 في متخصصا سلوباأ ذلك طلبالخط،ویت على لكترونیةاإل الفھارس ىإل الوصول
 علمي مجتمع لىإ نتمائھاإ قانونیة،بحكم طرأ على ومبنیة مدروسة سیاسة تباعإبالتسویق،

 المكتبة تعمل نأ الضروري من كان ذاإتخطیھا،و یمكن ال معینة قیودا یفرض كادیميأ
 عالماإل بوسائل ستعانةواإل.محترف بشكل بذلك تقوم نأ فضلاأل فمن تجاري بشكل
 في  والخطابات الشخصیة اللقاءات خالل من دعوتھم یمكن وغیرھا،كما المحلیة ذاعةكاإل
 كادیمیةألا المكتبة تسویق في ساسیةاأل ختالفاتواإل.الصغیرة المستفیدین مجموعات حالة

  : ھي اریینالتج لمستفیدیھا

 المالي الربح ھو ولاأل الھدف . 
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 الجامعي بالحرم تواجدھم عدم بحكم لیھمإ التوصل یصعب العمالء . 

 علىلقادرةا لعاملةا الھیئة توافر عن كبیرة،فضال مالیة مبالغ والتسویق الدعایة تحتاج 
 الخدمات نإف شارةولإل. مھمتھا داءأل الالزم الوقت ومنحھا الخدمات ھذه تسویق

  1: ھي لتسویقھا المكتبة تسعى التي

 البرید خالل من الخارجي لماالع مع التواصل خاللھا من یمكن والتي نترنتألا خدمة -
 في شتراكاإل خباریة،وخدماتاإل المجموعات في شتراكاإل لكتروني،وخدمةاإل

 .نترنتاأل على النقاشیة الحوار جلسات

 من حدیثا ینشر عما مختارات رسالإ خالل من للمعلومات االنتقائي البث خدمة -
 .معینین لباحثین معین موضوع في والبحوث المقاالت

التي )  Video Conference( بعد عن التفاعلیة الحواریة النقاش قاعة خدمة -
و التعلیم أرات وندوات التعلیم عن بعد تستخدم في خدمات بث محاض

خرى كثیرة مثل ألى خدمات إضافة باإل.تصال المختلفة االلكتروني،عبر وسائل اإل
،الترجمة،وخدمات فنیة متخصصة مثل بیع السجالت البیبلیوغرافیة حاطة الجاریةاإل

                      .مثال مریكیةاأل  OCLCعلى غرار ما تقوم بھ شركة 

قتصادیة یفرض إجتماعیة وإبعاد أن التسویق نشاط دینامیكي لھ ألى إبق نخلص مما س
لى إساس فضل الخدمات،فھو یھدف باألأالمتابعة المستمرة لمحیط المكتبة وخارجھا وتقدیم 

ن یصمم بدقة ویوجھ بعنایة أو مؤسسة المعلومات،فلذلك یجب أھداف المكتبة أتحقیق 
ى جنب مع المؤسسات إلكتبات من ممارسة التسویق جنبا لتحقیق الغایة منھ،كما یمكن للم

بنفسھا صبحت مكتباتھا تسوق لنفسھا أالتي ،وما نالحظھ في الدول المتقدمة خرىالربحیة األ
رباح أتاحة فرص الحصول على إوتقدم معلوماتھا خارج حدود محیطھا لتعمیم الفائدة و
ن قیمة المكتبة وصمعتھا وبالتالي معتبرة جراء ذلك ،والتسویق یساھم بدوره في الرفع م

  .كبر عدد من المستفیدین ،والحصول على مطالبھم أستقطاب إ

رتقاء بمستوى الخدمات المعلوماتیة ،فمن المھم حدى القوى الدافعة لإلإولیصبح التسویق 
التعرف على دوافع المستفید والباحث ومتطلباتھ وماالذي یوثر في قراره لالستفادة من 

ورسم السیاسة .ة ستراتیجیة فعالإلیھ وجذبھ بطریقة إعلومات ،حتى یمكن التوجھ خدمات الم
صبح من آخر صیحات العصر الرقمي أن التسویق أالقول  نلیھ، ویمكإالھادفة للوصول 

  .جات المثیرة والمتنوعة والمتجددةشباع الحاالتكنولوجیي إل

                     .السابق المرجع.حمدأالكردي،-1

104  



  تطبیق تكنولوجیا المعلومات في المكتبة الجامعیة طریق لتأسیس البیئة الرقمیة :نيالثا الفصل

  

  :المكتبة الجامعیة وتحدیات  مسایرة مجتمع المعلومات.5.2

لقد جاء الیوم الذي صدقت فیھ تنبؤات العلماء والمھتمین بقطاع المعلومات من حیث تغیر 
  .ا،بحكم ضرورة مسایرة تكنولوجیا اإلعالم واإلتصالشكل المكتبات وتنوعھا،وتعدد خدماتھ

ھاھو الطریق إلى المستقبل الذي أصبح یعج بآالف المالیین  من ھؤالء المھتمیم بالمعلومات 
فیقول الباحثون في ھذا الصدد،أننا نقترب من الیوم الذي یمكن أن والبحث عن مصادرھا،

ن غرفة صغیرة ال تتعدى مساحتھا العشر تكون فیھ مكتبات المستقبل العظیمة،التي تتكون م
أقدام،ال تحتوي على شيء سوى منفذ إلكتروني،ومعدات التوصیل السلكي 
األخرى،ومستقبال سوف تكون جمیع المكتبات على ھذا الشكل ألنھا تستمتع بالوسائل 

  1.والتقنیات الرقمیة للولوج إلى المعلومات ومصادرھا

ة مستقبال سوف یكون أكثر منھ إلكتروني،بل یتخذ نمطا أن شكل المكتبعتبر الباحثین إكما 
توقع الباحثون ان جمیع المكتبات الجامعیة والمكتبات العامة  2010معقدا،فبحلول عام 

الكبیرة سوف تفتح أبوابھا بالمجان للوصول إلى المعلومات عبر الخط المباشر للحصول 
ضح في مكتبات الدول المتقدمة ذات على الخدمات المكتبیة،وھذا ما نالحظھ الیوم بشكل وا

الصیت العالمي،التي جعلت من االلتكنولوجیا الحدیثة وسیلة للمحافظة على مكانتھا 
  .وإستمرار وجودھا،ما جعل الكثیر من المكتبات تسعى لتقلیدھا

فالمكتبات الیوم تسیر في طریق مجتمع المعلومات المبني على المعلومات الرقمیة 
وعلى ھذه األخیرة أن .و إلكتروني متاح على الخطمیادینھ،وكل ماھ اإللكترونیة في كل

تتوفر على ھذه األشكال الحدیثة من الوسائل اإلتصالیة،وحوامل المعلومات حتى ال تتعثر 
في حركة سیر بیانات المجتمع المعلوماتي الجدید،وتبني أشكال حدیثة ونظما لمعالجة 

شاركة في سوق المعلومات الدولیة،حتى تضمن المعلومات وتحلیلھا،ثم تبنیھا مبدأ الم
ین في الطریق السریع مصادر للتمویل ُتحافظ على حظوظھا في إعتالء مقدمة الماّر

  للمعلومات نحو مجتمع المعلومات

  .211.ص.المرجع السابق.المكتبة الجامعیة داخل البیئة االلكتروافتراضیة.بوشارب بولوداني ،لزھر- 1
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،وتطور المعلومات إذن إن بروز مجتمع المعلومات،نتیجة إلفرازات التكنولوجیا الحدیثة
وحواملھا،قد ألزمت المكتبات الجامعیة بضرورة التغییر والتطویع في نشاطاتھا بما یتماشى 

ھا أحد العناصر الفاعلة في البیئة الرقمیة،التي ال یمكن الیوم ومظاھر ھذا المجتمع،كون
لمجتمع المكتبات أن تستغل ھذه التغیرات الھامة أفضل إستغالل إن لم تھتم بدور التنشیط 

ولعل دور المكتبات الجامعیة في ھذا المجال .في ھذه البیئة الرقمیة الجدیدة للمعلومات
ة ،من بینھا التحدیات اإلتصالیة،وتحدیات یمكنھا من الوقوف أمام تحدیات عدید

  . الوسائط،،واللغة ،وغیرھا

 :تحدیات إتصالیة.1.5.2

وتشمل وسائل نقل المعلومات عن بعد،التي من خاللھا یتم الربط بین مختلف  -
المكتبات ولعل األنترنت ھي أھم مظھر من مظاھر اإلتصال التي البد على المكتبة 

حت ذات أھمیة فائقة ال غنى عنھا للبحث العلمي في الجامعیة إمتالكھا،كونھا أصب
إذ تقدم .ھذه المكتبات بسبب الخدمات الكبیرة المتنوعة الحدیثة،المتجددة والسریعة

على تقدیم معلومات عن تنظیم  فوائد جمة للمكتبة،ألنھا تعمل
المكتبة،ومصالحھا،وخدماتھا،ونظامھا الداخلي،وكذا تقدیم معلومات للمستفیدین عبر 
نظام القوائم من مصادر المعلومات الخارجیة عن المكتبة،وتسھیل البحث في قواعد 

آلالف المكتبات في العالم فضال عن  المعلومات البیبلیوغرافیة الموجودة على الشبكة
الفھارس،مع تقدیم خدمات متخصصة لمجموعات الباحثین المتخصصین ذوي 

لى الحواسیب الشخصیة،إلى جانب اإلھتمام المشترك،وتحویل الملفات المطلوبة إ
 ..تقدیم الخدمات التفاعلیة والبرید اإللكتروني،وغیرھا من الخدمات

حیث أصبحت المؤسسة التعلیمیة الناجحة الیوم ،ھي تلك التي :تحدي التعلیم عن بعد  -
تقدم خدمات أشمل لمستفیدیھاوعلى نطاق واسع بإستخدام التكنولوجیات 

كتبات الجامعیة إلى إستخدام ھذه األخیرة ،وتمكین المتطورة،وھذا ما حذا بالم
مستفیدیھا من التعلیم عن بعد عبر الشبكات المعلوماتیة،دون إرتباط بالمكان أو 

 .الزمان

   125 - 124.ص.المرجع السابق. المكتبات في مجتمع المعلومات.صوفي، عبد اللطیف- 1
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البد لھا من إمتالك بنیة تحتیة قویة ذات  وحتى ترفع المكتبة الجامعیة مثل ھذا التحدي
إتصاالت فعالة ومفتوحة المطاریف عبر مختلف الشبكات،لتنتقي من بین برامج التعلیم 

  .أحسنھا ،وإتاحتھا للمستفیدین

  :ة والمصادر الحدیثة للمعلوماتتحدیات الوسائط المتعدد.2.5.2

تعتبر الوسائط المتعددة من بین أھم التحدیات امام المكتبة الجامعیة في مجال حفظ وتخزین 
المعلومات وتداولھا،حیث تعتبر أنسب الوسائل واكثرھا مالئمة للعصر،إلى درجة جعلت 

العصر تسمیة  العلماء والمنظرین في مجال اإلعالم اآللي والمعلومات یطلقون على ھذا
إشتراكات المكتبات في  إلغاء،ومن فوائدھا في المكتبات الجامعیة.عصر الوسائط المتعددة

  .عدد كبیر من الدوریات الورقیة وغیرھا

باإلضافة إلى ذلك تحدیات أشكال الوسائط المعلوماتیة األخرى على الخط،كالدوریات 
ط،إذ یجب على المكتبات الجامعیة اإللكترونیة،والكتب اإللكترونیة،واألطروحات على الخ

أن تعمل على إنتھاج سبل وطرائق واضحة لإلستفادة منھا،وذلك من خالل تطویعھا وفق 
إمكاناتھا ومستویات مستفیدیھا،حتى تعمل على تقدیم خدماتھا حسب إحتیاجاتھم 
وتطلعاتھم،مما یساھم بقدر كبیر في التأسیس ألن تكون طرفا وعنصرا فاعال من بین 

  .صر البنیة التحتیة الجدیدة الالزمةعنا

 :تحدیات اللغات األجنبیة.3.5.2

إن التحكم في اللغات االجنبیة خاصة منھا األنجلیزیة یعد أمرا محتما على المكتبة الجامعیة 
القیام بھ ،ألننا أصبحنا نعیش في عصر أصبحت تسیطر فیھ اللغة بدرجة كبیرة في عالم 

ویوجد الیوم من یتحدث عن مساع إلبتكار  %90سبة حوالي المعلومات واألنترنت وذلك بن
  .لغة بسیطة تدخل الحواسیب لتقوم بالترجمة الفوریة من لغة إلى لغة أخرى على الخط
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على شبكات تبادل المعلومات والمكتبات الیوم تعتبر وإن إدخال تقنیات الترجمة الفوریة 
أكبر من ضرورة،وحتى تقوم المكتبات الجامعیة بدورھا  في ھذا الشأن علیھا أن تعمل على 
المساھمة والمساعدة في إبتكار مثل ھذه الطرق،لتمكین مستفیدیھا من اإلفادة أكثر من منابع 

  .تھم وسماتھمومصادر المعلومات التي تخدم توجھاتھم وتخصصا

وحتى ترفع المكتبة الجامعیة عنھا تحدي اللغة األجنبیة بالخصوص،علیھا بالمساھمة في 
تخطیط  برامج التكوین المتعلقة بھذه اللغات،ألنھ كما یقال من یتكلم بلغة واحدة فإنھ ینظر 
بعین واحدة،ومن یتكلم بلغتین فقد حصل على نصاب النظر،وكلما زاد عن ذلك فھو زیادة 
في وضوح النظر،وھذا ما یجب أن تعمل المكتبة على توفیره من خالل تركیزھا على 
تخصیص من بین مجموعاتھا ما یعمل على تنمیة المعارف اللغویة،حتى تكتسب أعداد من 

حیث یصبح عامل القضاء .المستفیدین یساھمون في دفعھا إلى العمل أكثر وتنمیة مجموعاتھا
البحث والتطویر،من خالل المساھمة في البحث والنشر على حاجز اللغة  حافزا على 

والحوار في مختلف الوسائل التي تطرح على مستوى مجتمع المعلومات الذي تنتمي إلیھ 
  .المكتبة

وبطبیعة الحال حتى تتمكن المكتبة الجامعیة من رفع كل ھذه التحدیات علیھا اإلھتمام 
وفیرھا لفرص النشر والكتابة وبث بتكوین المكتبیین والمستفیدین على حد سواء،وت

المعلومات،ودعم نشر ثقافة المعلومات والثقافة التكنولوجیة،وتوفیر البنى الالزمة لإلستفادة 
  من مخرجات البیئة الرقمیة
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 خدمات واقع في واضحة تأثیرات أحدثت تكنولوجیا اإلعالم واإلتصال قد أن فیھ الشك مما
 التي واألسالیب الطرق ،وفيبسكیكدة1955أوت  20المركزیة لجامعة  الجامعیة ةالمكتب
 إلدخال وكان التقلیدیة، الخدمات تطویر في كذلك المستفیدین،وأسھمت إلى خدماتھا بھا تقدم

 الدوریات،والتزوید وضبطالفھرسة  إجراءات في ھادور المختلفة بأنواعھا لحواسیبا
 وتقنیات المباشر تصالباإل البحث خدمات لظھور ،وكانوالمجموعات المكتبیة وغیرھا

 مھمات سترجاع،وتسھیلواإل التخزین عملیات في األكبر الدور المتراصة األقراص
وصلنا في  كما. علیھا الحصول في یرغبون التي المعلومات على الحصول في المستفیدین

بسكیكدة  1955أوت  20نھایة ھذا الفصل إلى أن توظیف المكتبة المركزیة لجامعة 
لتكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت في أقسامھا،وخدماتھا،وأنشطتھا،مرھون بمدى قدرتھا 
وقدرة مستفیدیھاعلى التجاوب السریع والفعال مع ھذه األخیرة،بدءًا من معالجة المعلومات 

ا ،وتقدیم خدمات معلومات حدیثة كالبث اإلنتقائي،اإلحاطة الجاریة واإلعارة إلكترونی
كما علیھا السھر على إتاحة المعلومات ومصادرھا المتنوعة  لمستفیدیھا على .اآللیة،وغیرھا

إختالفھم،وجذب القراء لدیھا،والعمل على مسایرة متطلبات المجتمع الرقمي،والتعریف 
الل إنتھاج سیاسة تسویقیة مناسبة،والعمل على تلبیة إحتیاجات بخدماتھا،ومجموعاتھا من خ

المستفیدین المتنوعة من خالل إنضمامھا مع مكتبات جامعیة أخرى وإقتسام 
كل ھذا من أجل إحتالل مكانة ھامة بین نظیراتھا من .مواردھا،لتحقیق الفائدة المرجوة 

ة تعمل على دعم المستفید  وخدمتة المكتبات األخرى،وسعیا منھا لتأسیس بیئة رقمیة متكامل
  .بمختلف األشكال

المكتبة المركزیة  تسعى للمعلومات ومصادرھا، في المتسارع والنمو الرقمیة، البیئة ظل وفي

 خالل من اإللكترونیة المعلومات مصادر من متنوعة مجموعة وإتاحة موضوع الدراسة بتوفیر

إتصال  منھا،على المستفیدین تجعل والتي واإلتصال، الحدیثة لتكنولوجیا اإلعالم التقنیات إستخدام

 والمستجدات اإلصدرات في اإلنتاج الفكري على آخر مباشر مع المعلومات الحدیثة واإلطالع

  .المجال ھذا في والمتطورة الحدیثة
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  لثالثا الفصل

مكــانة المستـفید في البیئـة الرقمیـة على مسـتوى 
  عیةالمكتـبة الجـام

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  



  مكـانة المستفـید في البیـئة الـرقمیـة على مستـوى المكتبـة الجـامعیـة:لثالفصل الثا

  : ستخدامالمستفیدین ودراسات اإل.1.3

بیت القصید لوجود المكتبات ومرافق  المستفیدین من المعلومات ھم أنمن المعلوم 
التي تعنى بالبحث العلمي وبالباحثین خاصة منھا المكتبة الجامعیة  أنواعھا المعلومات،بكافة

یعكس  األخیرةن رضاھم عن الخدمات التي تقدمھا ھذه إوبالتالي ف.المستفیدین على حد سواء
  .مبرر وجودھا وجوھر رسالتھا الجامعیة،فھمالمكتبة إلیھا التي تسعى  األھدافمدى تحقیق 

یات البیئة الرقمیة،أّثر واالتصال،وتحد اإلعالمنفجار المعرفي وظھور تكنولوجیا اإل إن
ستوجب على العاملین إمما . ھابكبیر على تفاعل المكتبة الجامعیة وكذا المستفیدین  تأثیرا

ھتمام بخدمة المستفیدین اإل إلىبمرافق المعلومات تحویل جھودھم من الجوانب الفنیة التقنیة 
لتكنولوجیا والتقنیات ا إدخالحتیاجاتھم وإرضاء رغباتھم ،حیث لم تعد العبرة في إومعرفة 
احتیاجات المستفیدین من  وإشباع ،إلرضاءبقدر فعالیة الخدمات المقدمة وإنماالحدیثة،

  .خدمات المعلومات الرقمیة 

التعرف على  وأھمیةوالمستفیدین في ظل البیئة الرقمیة، اإلفادةدراسة  أھمیةولھذا برزت 
  .تیاجاتھم المتجددة تھم وتحدید احمستوى رضاء المستفیدین ودراسة اتجاھا

  :والمستفیدین اإلفادةالمراحل التاریخیة لدراسة .1.1.3

خدمات  بتأثیراتالمتعلقة  األسئلةترتكز دراسات المستفیدین من المكتبات عادة على 
المكتبات  إمكانیةحتیاجات المستفیدین،ومدى إالمكتبات والمعلومات،وفي الواقع تبقى 

  1.ھذه المؤسسات أنشطةا ھي محور جمیع عنھ اإلجابةومراكز المعلومات  

  2:ثالثوالمستفیدین بمراحل  اإلفادةوقد مرت دراسات 

 :دراسة القراءة والقراء.1.1.1.3

أواخر القرن الماضي،في الوالیات المتحدة  إلىإذ ترجع المحاوالت األولى 
ة بین ،وكانت معظمھا دراسات اجتماعیة نفسیة،مثل المكتبات والقراء،العالقاألمریكیة

ستقاء المعلومات إمحتویات المكتبات ومیول القراء وقراءاتھم الفعلیة،وسلوكھم في 
متفرقة كروسیا ،ثم  أنحاءن كانت قد سبقتھا دراسات مشابھة في إو.واستخدام المكتبات

   ستخدام الفھرسإ،والتي كانت حول فائدة و 1928، وجامعة شیكاغو سنة 1926لمانیا سنة أ
  

  .147.ص.المرجع السابق. لوك الباحثین حیال المعلومات العلمیة والتقنیة داخل المكتبة الجامعیة الجزائریةس.بطوش ،كمال-1

مت ت google.com/k.http://knol.:]على الخط متاح [.تجاھات المستفیدین من المكتبات الجامعیةإ.الصادق بیزان ،حنان-2
  . 05/06/2011الزیارة یوم 
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ستخدام المكتبة للمستفیدین،وفي سنة إتعلیم  إلىالبطاقي،العادات القرائیة للطالب،الحاجة 
خارج مجاالت العلوم  إلىمداھا ستخدام یتسع أخذت دراسات القراء واإل 1964

والتقنیة،لتشمل بذلك الطرق المستمدة من العلوم االجتماعیة ،ومركزة في ذلك على السلوك 
  .بصفة خاصة

 :حتیاجات المستفیدین من المكتبات ومراكز المعلوماتإدراسة .2.1.1.3

السلوك في ختالف حتیاجات تبعا إلالسھل،إذ تختلف اإل باألمرحتیاجات لیس تحدید اإل إن
المستفیدین  من  حتیاجاتإختالفات جوھریة في إ إلىالبحث عن المعلومات،حیث یؤدي 

فھنالك العدید من حتیاجات ،وفي المصادر التي یستخدمونھا في تلبیة ھذه اإل المعلومات 
حتیاجاتھم الحقیقیة ،وعلى إالمشكالت التي تواجھ المستفیدین وتشكل عوائق في التعبیر عن 

 بأنھمیوضحوا  أنمثال ھناك العدید من المستفیدین من خدمات المعلومات ال یودون سبیل ال
ذلك  قد  إلى باإلضافةالمعلومات المختلفة ، أوعیةمن ستفادة غیر مھرة وعاجزون عن اإل

نتیجة لجھلھم  أوویعتریھم الغموض حول المواد المتوافرة ،  متأكدینیكون المستفیدون غیر 
طبیعة المستفید ونوعیة عرفت  إذا إالكتبة،وال یمكن تقدیم خدمات فعالة مھارات استخدام الم

  1.حتیاجاتھ للمعلومات إ

 :دراسة سلوك المستفیدین  من المكتبات.2.1.1.3

الظاھري الممیز للشخص والذي من خاللھ  األداءنھ أیعرف السلوك على في علم النفس 
دراسة سلوك  أھمیةوعلیھ تظھر ین،قیاسھ وفق معیار مع أيالحكم علیھ، إصدار یمكننا

حتیاجات ،وبالتالي وضع من التعرف على اإل األخیرة هالمستفیدین من المكتبة لتتمكن ھذ
الدراسات في ھذا المجال  أھمخدمات تتناسب مع مختلف الرغبات والحاجات المتباینة،ومن 

عن  اإلجابةھ من خالل محاولت 1978سنة  yves.f.lecoadicایفز لوكوادیك  :نجد دراسة 
؟ ستعالمماھي المصادر والمقتنیات التي یتبناھا الكیمیائیون الفرنسیون لإل:السؤال التالي

باحث في الكیمیاء  344ستبانة والمالحظة على عینة مكونة من ستعمل تقنیة اإلإحیث 
ستخدام المكتبة قدمت إحول  إحصائیةدراسة  إلى باإلضافة 2.عن ھذا السؤال  لإلجابة

  في مجال دراسة المستفیدین وغیرھا من الدراسات  الدكتوراهعلى درجة  للحصول

1-le coadic,yves. usages et usager de l’information.[online]: http://www.puf.com/wiki/Auteur:Yves-
Fran%C3%A7ois_Le_Coadic .page consulté le 10/03/2011  

2-le coadic,yves.l’usage de l’information. [online].                       
:http://www.memsic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/33/49/mem_00000636pdf .page consulté le05/06/2011. 
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ستقصاء المعاییر التي إعن  Allen and Gertbergerوجیرت برجر  ألن:كدراسة 
ختیار مصادر المعلومات عندما یواجھون حل المشكالت في إیستخدمھا المھندسون في 

تقرر ما  العوامل التي أھمھي  اإلفادةوسھولة  إمكانیة أنسیاق البحث ،ونتیجة ھذه الدراسة 
   1.ال أممن خدمة معلومات معینة  اإلفادةكان من الممكن  إذا

  :تعریف مجتمع المستفیدین .2.1.3

المؤسسات الذین  أوالجھات  أو األفرادجمیع :"نھ أیعرف مجتمع المستفیدین على 
ھذا المجتمع یختلف  أنومن المعلوم "المختلفة  ألغراضھممنھا   ویفیدونیستخدمون المكتبة 

 أیضان حاجاتھم المعلوماتیة تختلف إختالف ھذه المجتمعات فإنھ بأ،وأخرى إلىمكتبة من 
تحدد  مجتمع المستفیدین  أنمركز المعلومات  أولذا على المكتبة .وتتغیر من وقت آلخر

ن تتعرف علیھ وعلى حاجاتھ المعلوماتیة ،والتغیرات الحاصلة في المجال بدقة حتى أمنھا،و
   2.میة مصادر المعلومات فیھا تنتضمن نجاح عملیة 

  : المستفیدین ماھیة.1.2.1.3

ظھر مفھوم المستفید مع ظھور مفھوم المواطن،المستھلك،الزبون،والمستعمل،وھذا بعد 
قدم ألى إصل الكلمة ترجع أن أرغم .الحرب العالمیة الثانیة بعدما تطورت الخدمات العامة 

ختالف إلى إشارة یة والتقنیة البد من اإلن نعرف مستفید المعلومة العلمأمن ذلك،وقبل 
راء وتضاربھا حول مفھومھ ،الذي الیزال غیر واضح ،بحیث یعتبره البعض نقطة بدایة اآل

رتباط شد اإلأي مؤسسة معلومات یرتبط أن وجود أھم من ذلك ھو السلسلة الوثائقیة ،لكن األ
مصطلحین مرادفین لھ وھما دبیات شیوع ونجد في معظم األ.بوجود المستفید ،فھو غایتھا 

  3".المستفید"و" المستعمل"

  
  

  

  
  

 .]على الخطمتاح [. تصنیفات موضوعیة لدراسات المستفیدین من المعلومات. ،حنانالصادق بیزان -1
http://knol.google.com/k.05/06/2011مت الزیارة یوم ت    

 .166ص.2008دار صفاء للنشر والتوزیع،:عمان .مدخل الى علم المكتبات والمعلومات.حمدأھمشري،عمر  -2

قسم علم .أطروحة دكتوراة . التكوین الوثائقي لدى مستفیدي المكتبة المركزیة لجامعة منتوري قسنطینة.مقناني ،صبرینة-3
 .34.ص..2005قسنطینة،.المكتبات
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صطالحیة ،وحسب ما عرفھ المعجم المعرب ویمكن تعریف المستفید من الناحیة اإل
و یستخدم وسیلة أالمستفید ھو الفرد الذي یشغل جھاز :"لمصطلحات المكتبات والمعلومات 

  ".ة كمن یستعمل المكتبة و یستفید من خدمة معینأمن الوسائل 

حتیاجات خاصة إشخاص الذین لدیھم األ:"نھم أالمستفیدین ب UNISISTوتعرف الیونیزیست
  ".جتماعي للمعلومة والتعلیم على المستوى النفسي واإل

المستفید بالشخص "خرى تعرف المجلة السنویة لعلوم وتكنولوجیا المعلومات أمن جھة 
و معالجة ھذا أصالح یجاد معلومات إلإالم،ویحاول عرفتھ للعمدرك نقصا في أالذي 
ما مستفید نظام ألذلك یحاول مستفید المعلومة الحصول على مادة المعلومات ،."النقص

لتلبیة )النتاج–النظام (و نتاج المعلومات ،ھو الشخص الذي یستعمل ھذه الوسیلة أالمعلومات 
ن جھة ،ومجموع السلوكات الجتماعیة ستعمال شيء مإاحتیاجاتھ من المعلومات،وھو القیام ب

فبائي للغة لسب ماعرفھ قاموس اللغة الفلسفیة والقاموس األح،وھذا .خرى أمن جھة 
  Le Robert.1الفرنسیة 

ھو "فادة فیقول یعرف المستفید ویربطھ باإل  la langue pédagogiqueما قاموس أ
ملزما للقیام بھا ضمن  عادًة ما یكون،و ھو ممارسةأسلوك یتبعھ لخدمة نفسھ بنفسھ،

درك نقصا في حاجتھ للمعلومات محاوال أفالمستعمل شخص .معطیات تدفعھ لذلك
  2."تداركھا

ھو نقل المعلومات  األولفي نظم المعلومات التي یعتبر ھمھا  أساسیایعتبر المستفید عنصرا 
 إلىد بالنسبة فالمستفی.،توجد بینھم مسافات متفاوتة في المكان والزمان أكثر أوبین طرفین 
وذلك عندما یتقدم لطلب خدمة معینة مثل  ،نھایة السلسلة الوثائقیةفي  إالكون یالبعض ال 

قواعد  تستخدمالنظم التي  إلىبالنسبة  أما.إجراء بحث وثائقي  أو أولیةالحصول على وثیقة 
جزء  نھأ أيمعلومات كبیرة مقروءة آلیا ،فالمستفید ھو آن واحد طالب خدمات ومنتج لھا،

  .من نظام معلومات 

على  األحیانغلب أویكون ذلك في دوار مختلفة على عدة مستویات أكما یؤدي المستفید 
 مع وحدات المعلومات ،فھو المبرر الوحید لوجودھا واستمرار وضبط  تفاعلصورة 

  

  .34.ص.المرجع السابق.نةالتكوین الوثائقي لدى مستفیدي المكتبة المركزیة لجامعة منتوري قسنطی.مقناني ،صبرینة-1
2-foulquie, paul. dictionnaire de la langue pédagogique. Paris :press universitaires de 
France,1971.p.474 . 
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عتباره إبصورة غیر مباشرة ب أوه صاحب القرار،عتبارإبصورة مباشرة ب إمامواردھا،ذلك 
بموجب عالقاتھ مع وحدات  أیضاالھیئات المسؤولة ،كما یتم ذلك   إدارةعضوا في مجالس 

في توجیھ وحدات المعلومات والنظم  األساسيویمثل المستفید دائما العنصر .المعلومات 
واقفھم منھا وحاجاتھم في تحدید بنیتھا في ضوء مالمح خاصیات المستفیدین وم وأیضا

  1.وطلباتھم 

لمكتبة الجامعیة على وجھ الخصوص المستفید ھو جوھر رسالة ا أنوخالصة القول 
مردود لتوظیفات فالمستفید ھو الذي یقرر فعالیة مكتبة ما من خالل خدماتھا والتي ھي 

لجامعیة مسؤولیات المكتبة ا أھممختلفة،مثل المواد والعملیات والجھد البشري،وأن إحدى 
مجتمع المستفیدین ،وتجیب عن  إلىھي تقدیم خدمات معلومات راقیة في الوقت المناسب 

حتیاجاتھم إبالمستفیدین و أساسيترتبط بشكل  إذافالمكتبة .حتیاجاتھم إستفساراتھم وإكافة 
یكون نظام المعلومات  أنھناك مستفیدون یجب  أنلن یكون ھناك مستفیدون وطالما  وإال

  .جل ضمان التغذیة المستمرة لھم أبھم من  تصالإعلى 

ة ن المستفید یلعب دورا في معظم العملیات التي تتضمنھا السلسلة الوثائقیأومما سبق القول ب
تخاذ إقتنائھا ویساعد على إیشیر ب أنفھو كون على درایة بمصادر المعلومات التي یمكن 

العمل مثل اللغة  أدواتبعض  ادإعدساھم في ت أن أیضانھا،ویمكن أالقرار  الالزم في ش
ستراتیجیات البحث وتقییم نتائج إالفھارس وصناعة  إنشاءالتوثیقیة والتحلیل الوثائقي،

  2.البحوث وغیرھا

  :أنواع المستفیدین.2.2.1.3
  :المستفیدین على النحو التالي  نواعأیمكن تحدید 

 : المستفید من المكتبة الجامعیة .1.2.2.1.3

في المتوسط،باإلضافة  24- 18تبة الجامعیة ھم الطلبة والطالبات بین سن المستفید من المك
،وكذلك )ماجستیر ودكتوراه(إلى أعضاء ھیئة التدریس والباحثین وطالب الدراسات العلیا

أعضاء الھیئة اإلداریة على اختالف تخصصات جمیع ھؤالء تبعا لتخصص الكلیة أو 
  .المعھد

 

  .162.ص. المرجع السابق. ین في مجال  المعلوماتتكوین المستفید. حافظي ،زھیر-1
  .343-344.ص. 1981.المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والمعلومات:تونس . علوم وتقنیات المعلومات والتوثیق.كلیر غینشا -2
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 :المستفید من المكتبة المدرسیة.2.2.2.1.3

سنة في  18سنوات حتى  05یستخدم المكتبة المدرسیة الطلبة والطالبات من أعمار تبدأ من 
  ....)روضة،ابتدائي،إعدادي،ثانوي(المتوسط ،باإلضافة إلى تعدد المراحل الدراسیة لھؤالء 

 :المتخصصة المكتبة من المستفید.3.2.2.1.3

 المتخصصة المكتبات في المستفیدین من النوع ھذا حتیاجاتإل لجیدةوا األولیة الدراسة إن
 القراء من محددة جماعة وھم.ونوعیة بدقة حتیاجاتھمإ تلبیة في كبیر بشكل یساعدھم سوف

  . المحددة الفكریة المجاالت أو التخصصات احد في العاملین

 :المستفید من المكتبات العامة والوطنیة.4.2.2.1.3

الشعب على اختالف الثقافات  أفرادالمكتبة العامة والمكتبة الوطنیة ھم المستفید من 
   1.واألعمار واألعمالوموضوعات التخصص والوظائف 

 نوعیة تحدید في المكتبات تعتمدھا التي اإلحصائیة التحلیالت ھناك ھنأ إلى باإلضافة
 المستفیدین حول إحصائیات تجرى لھؤالء،كما بالنسبة األھداف تحقیق ،ومستوىالمستفیدین

 موضوعات حول تتمحور ھؤالء أسئلة ،ومعظمأسئلتھم الجامعة،وطبیعة خارج من
  2.عامة مرجعیة صفة ذات ،وھي خدماتھا ونوعیة المكتبة مجموعات

 الن معینة معاییر على والتقنیة،بناءا العلمیة المعلومة لمستفیدي آخر تصنیف ھناك نأ بید
 المعلومة عن یبحث جلھأ من بھ،والذي یقوم الذي لنشاطا طبیعة حسب یكون المستفید سلوك
 دراسات وضحتأ ذإ، عدیدة المستفیدون یصنف اساسھا على التي التي المعاییر فان لذلك

 نھاأ غیرةص جماعات في لھ جتماعیةواإل نفعالیةاإل السلوكات مالحظات حول المستفیدین
  3: ھي جماعات ثالث حسب تصنف

  

  

  

  .163.ص.السابق المرجع. ن المستفید في مجال المعلوماتتكوی.،زھیر حافظي-1

  .143.ص.المرجع السابق.المراجع الرقمیة والخدمة المرجعیة في المكتبات الجامعیة.صوفي ،عبد اللطیف-2

  .35.ص.السابق المرجع.التكوین الوثائقي لدى مستفیدي المكتبة المركزیة لجامعة منتوري قسنطینة.،صبرینة مقناني-3
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 یجابي المستفید اإل:  

 عن بالبحث وخبرة معرفة ولدیھ المختص مع ویتعان راض یكون الذي المستفید ھو
  .قلیلة مساعدة الإ ،والیطلب والتقنیة العلمیة المعلومات

  المستفید السلبي:  

 ستعمالإل دائمة مساعدة یطلب صعب شخص عداءا،فھو ویبدي راض غیر نیكو الذي ھو
 خاصة المعلومات نظام داخل مشاكل المعلومة،ویخلق عن البحث في مشاكل النظام،ولدیھ

 في بالمختصین تصالھإب حتى وأالحدیثة، البحث وسائل وأ خیراأل لذلك استخدامھ عند سلوكھ
 . یواجھھا التي المشاكل بسبب المعلومات

  المستفید الحیادي: 

كثر أرشادات،بحیث یكون الوسیط الذي یقضي إو أقتراحات وتوجیھات إھو الذي یطلب 
  .ستقصاء عن مكان المعلومةوقت في البحث واإل

  :الجامعیة الحدیثةالمستفیدین من المكتبة .5.2.2.1.3

 ماھي نعرف أن علینا الحدیثة،یجب الجامعیة المكتبة من بالمستفیدین نعرف أن قبل
 المعلومات،والمجتمع مجتمع عن الماضیة سنة العشرین في ناأقر وألنناالحدیثة؟ المكتبات

 عن أنقر الیوم نحن الجدیدة،ھا التسمیات من جدران،وغیرھا بدون ورق،والمكتبات بدون
 مدى بجالء یوضح ذلك الرقمیة،لعل لكترونیة،والمكتباتاإل ،والمكتباتلھجینةا المكتبات
 في مواجھتھا،لنقف في نواجھھا،ونستمر ونحن البشریة عرفتھا التي كبرىال التحوالت

 المكتبات الیوم یعیش أصبح أن المتقدم،بعد العالم في التقلیدیة المكتبة ختفاءإ أمام األخیر
 المعلومات أوعیة بین التزاوج على تقوم التي معنى،وھي من الكلمة تحملھ ما بكل الحدیثة

 متعددة،ومواد ووسائط آلیة ،وبیاناتوأصواتة،وصور،مطبوع نصوص المتنوعة،من
 أشكالھا بجمیع رقمیة ومعالجة ملفات،وحفظ وأشكالمضغوطة، وأقراصبصریة، سمعیة

 بشكل فیھا التعامل یكون لتيوا الخط على اآللي والفھرس اآللیة الفھرسة عتمادإو.وأنواعھا
 واضعة.والتخصصات ماكناأل وتنوعھم،واختالف المستفیدین كثرة ذلك فيرقمي،مختصرة

 لیل نقطاعإ ودون متواصلة بصورة ومعلومات أوعیة من بمافیھا المكتبة تصرفھم تحت
  .نھار

 من یستفید الذي الشخص ما،أي شيء یستعمل أو دمخیست شخص:" بأنھ المستفید یعرف
 ینتشر والعمیل،حیث الزبون مصطلح من أفضل المستفید وخدماتھا،ومصطلح المكتبة مواد

  من أفضل  المستخدم أو المستفید مصطلح یعد والبنوك،كما التسویق مجال في دامھستخإ
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   1.سمعُت أو رىُت أو قراُت مجموعات تتضمن المكتبة مجموعات نأل القارئ

 ،فھم جلھمأ من المعلومات أنظمة إنشاء تم الذین أولئك مھ عیةالجام المكتبة من فالمستفیدون
 أن وخدماتھا،أي المكتبات أقسام وتحدیث تطویر نتائج إلیھم تؤول الذین بھا،وھم المنتفعون
  .والمعلومات المكتبات خدمات تقدیم من واألساسیة الكبرى الغایة ھو المستفید

 عما تطور حالیا،قد الجامعیة المكتبة من المستفید مفھوم أن المعاصرون الباحثون ویرى
 المعلومات تكنولوجیا أفرزتھا التي الحدیثة التطورات إلى راجع ھذاقدیما،و علیھ كان
 في السابقة المناھج تغیرت ،فلقدأخرى جھة من المعلوماتي نفجارواإل ،جھة من تصالواإل

 والوسائل األوعیة تضم اتوالمعلوم التوثیق مراكز الیوم أصبحت إذالمكتبات، وإدارة تسییر
 المكتبات داخل التكنولوجیا ھذه مثل نتھاجإ نوأل.والمناھج الطرق وأنجع حدثأ وفق الحدیثة

 العلمي البحث وضروریات حاجات من أكیدة ملحة،وضرورة حیویة حاجة أصبح الجامعیة
   2.والباحثین للمستفیدین الحدیثة المعلوماتیة والخدمة

وكل ھذه التطورات والتغیرات الحدیثة .ات معلومات واسعة النطاق تمد المستفیدین بخدم إذ
وفعاال  أساسیاعتبارھم عنصرا إعلى دور المكتبة الجامعیة ب إیجابانعكست إوالمتسارعة 

فالمستفید في .مستفیدین حقیقیین  إلىمن ثمة تحولوا من مجرد قراء عادیین للكتب .لوجودھا
ویستخرج من  فیسألھامستخدم لھذه الوسائل الحدیثة المحسبة بمثابة الباحث وال األنظمة
ما یحتاجھ فعال في دراستھ،بحیث یبحث ویحلل وینظم المعلومات التي یحتاجھا  إجابتھا

  3.المعلومات  بأخصائيحد ما  إلىوبالطریقة التي یریدھا،بحیث یكون شبیھا 

وكما توجھ ھذه ،بل المكتبةفالمستفید من المكتبة الجامعیة الحدیثة ھو ذلك المستھدف من ق إذا
حتما  فإنھاالحدیثة وتقنیاتھا وسبیل معالجتھا، األوعیة إلىھتمامھا إجل رعایتھا و األخیرة

  نھ أعلى  إلیھتنظر  ألنھا،المستفیدین ومطالبھم وحاجاتھم  إلىتوجھ العنایة نفسھا 

  

  
  

  

  .249.ص.المرجع السابق.المنعم موسى ،غادةعبد -1

2-meyer ,a.and collet,ac .renforcer la qualité de l’accueil dans les bibliotheques  de lyon .[online]. 
Bulletin des bibliothèques de France. vol.43.n1.1998. p.30-34 :http ://bbf.enssib.fr.consulté 
le :16/03/2011 . 
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المعلومات ،فھو یحتل بحق  أنظمةوتسییر وتقدم  وتطویر وتنظیمساسي في تنمیة العامل األ
،وعلیھ یتوقف )المستفید–المكتبة –الجامعة (عي مركزا عضویا رئیسا في الثالوث الجام

   .فشلھا أونجاح المكتبة 

  :ھمیة المعلومات أ.3.1.3

التي تشكل الدور الحیوي في حیاة  تھاحري بنا عند التحدث عن المعلومات،أن نقّر بأھمی
صبحنا في وقت أنشاط نمارسھ،و أي فراد والمجتمعات،فھي عنصر ال غنى عنھ فياأل

معلومات،ومن یمتلك المعلومة الصحیحة في الوقت المناسب ،فھو یملك یسمى بعصر ال
لى العلم والمعرفة في كل شيء والیسمح إبالضرورة عناصر القوة في عالم متجدد ،یستند 

تخاذ ن المعرفة ھي القوة ،فھي المحك الرئیسي إلأرتجال والعشوائیة،ویمكننا القول باإل
كل ما یغیر في الحالة الذھنیة للقارىء والمستمع :"فھي .القرارات الصحیحة والمناسبة 

ستثمار عناصرھا ومواردھا لتحقیق إنسان في سعیھ للسیطرة على بیئتھ ووالمشاھد واإل
   1."حیانرفاھیتھ،باحث عن المعلومات ومستفید منھا دوما ،بل ومنتج لھا في بعض األ

عتمد على الزراعة والصناعة قتصاد الدول حالیا قائما على قطاع المعلومات،بعدما كان یإف
قاس بمدى مساھمتھا في قطاع المعلومات ومواكبة صبح تقدم الدول ُیأو.منذ زمن

و أن المعلومات تستوجب عملیة البحث عنھا،والتي تستوجب بدورھا الباحث أتحدیثاتھ،حیث 
 عالقة وطیدة بین المستفید ألى الحصول علیھا،وبالتالي تنشإالمستفید الذي یسعى دوما 

والمعلومات ،تجعلنا نتساءل لماذا نبحث عن المعلومات بالمكتبة الجامعیة ؟وماھي عالقة 
  .المستفید بالمعلومات ؟

المعلومة (ننا نقصد بھا تلك التي توجد بالمكتبة الجامعیة إوعند الحدیث عن المعلومات ف
طار في ھذا اإل فالمستفید.،والتي تساھم في دعم المستفید وتشبع حاجاتھ)العلمیة والتقنیة 

الشخص العلمي الذي یستعمل كل الوسائل في الوصول  الى المعرفة متخطیا في ذلك :"ھو
وبالتالي فان  2."كل الصعوبات التي تواجھھ،وذلك بتنظیم معوماتھ تنظیما منھجیا سلیما 

 المستفید العلمي ھو من یمسك باسباب المعرفة الدقیقة ،لیحصل على القوة التي تمكنھ من
و حدیثة،وبناء تقدمھ العلمي أسیطرة على البیئة المحیطة بھ سواء كانت تقلیدیة ال

   .والتكنولوجي وتحسین مستواه

  

مركز المعلومات :اسوری.3.ع. المجلة العربیة للمعلومات. دارة المعلومات العلمیة والتكنولوجیةإ.خندر  صالح-1
  34.ص.1998،القومي

 .66.ص.لمرجع السابقا. المعلومات العلمیة والتقنیة داخل المكتبة الجامعیة الجزائریةسلوك الباحثین حیال  .بطوش ،كمال-2
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قویاء ال باألإالمعلومات قوة،جمیعنا نتفق علیھا في مجتمع المعلومات،الذي ال یعترف 
وجھ حیاتھ ونشاطاتھ،فمن ألى المعلومات في مختلف إالمستفید یحتاج  أوفالباحث .معلوماتیا

ستثمار عناصرھا ومواردھا لتحقیق إحداث ،وخاللھا یمكنھ السیطرة على مجریات األ
لى معلومات صحیحة ودقیقة ،والمستفید ال یمكنھ التخلي عن إفنحن بحاجة .داءالفاعلیة واأل

 وعلى غرار ماذكرنا من.نھ خارج مجال التغطیةأنطلق علیھ بال سإالبحث عن المعلومات،و
  :جابة العینة المبحوثة من خالل الدراسة المیدانیة فیما یليإھمیة للمعلومات ،نالحظ أ

  ھمیة المعلوماتأ  : 18الجدول رقم 

  

جابة إھمیة المعلومات ومدى جدواھا في حیاتھم،فحسب ألى إن تختلف رؤیة المستفیدیـذن إ
  الجدول رقمعلى نسبة حسب الدراسة المیدانیة كما ھو موضح في أالعینة المبحوثة نجد 

لى إما النسبة الثانیة فتعود أ، % 45.57 ــحتیاجـات المعرفیة والتي تحدد بفي تلبیة اإل 18
،نظرا لحاجة المستفیدین لمثل %35.71شكالیات البحث بمـا یعادل إنجاز البحوث وخدمة إ

وتفسیر الغموض من .شكالیة معرفیة ماإل ھذه المعلومات لسد النقص المعرفي وخدمـًة
ما فیما أتخاذ القرار،إھمیة المعلومات في أمن العینة المبحوثة ترى %10سبة حولھا ،تلیھا ن

ن أمن مجموع العینة،خاصة و %8.57:ضافة معلومات جدیدة فقد قدرت النسبة بــإیخص 
ضافتھا إو الجدیدةلى الخوض في البحث عن المعلومات إو المستفید یسعى دوما أالباحث 

  .تساھم في دعم عجلة البحث العلمينھا أناھیك عن لى رصیده المعرفي إ

نظرا ألھمیة المعلومات وقیمتھا العلمیة بالنسبة للباحث أو المستفید،فھو یخصص لھا الوقت 
  لذا نجد مكتباتنا الیوم تعطي .األكبر،فھي المادة األولیة إلنجاز البحوث العلمیة وغیرھا
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  ) (%النسبـة  التكـرارات

  10  70  تخــاذ القرارإ

  45.71  320  حتیـاجات المعـرفیةتلبیة اإل

  35.71  250  شكـالیة البـحثإاز البـحوث وخدمة نجإ

  8.57  60  ضـافة معلومـات جدیـدةإ

  %100 =  700  المجمـوع
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وفیر أكبر قدر من الخدمات وتلبیة األھمیة القصوى للمعلومات ومصادرھا،بھدف ت
فاإلھتمام بالمعلومات یعد مظھرا .اإلحتیاجات المعرفیة للمستفیدین،بأفضل الطرق وأسرعھا

یھ المكتبة من مظاھر مجتمع المعلومات،والتطور العلمي والتكنولوجي،لعل ذلك ما سعت إل
بسكیكدة،من أجل العنایة واإلھتمام بالمعلومات وتوفیرھا 1955أوت  20المركزیة لجامعة 

وإذا ما أردنا أن تكون للمعلومات فائدة قصوى البد أن تساھم في إتخاذ القرارات .للمستفیدین
  .الھامة والمالئمة،وتلبیة إحتیاجات المستفید المعرفیة 

أھمیة المعلومات:18الشكل رقم 

اتخاذ القرار

تلبیة االحتیاجات المعرفیة

انجاز البحوث وخدمة اشكالیة البحث

اضافة معلومات جدیدة

45.71%

10%
8.57%

35.71%

 

ختالف مراحل البحث إلى المعلومات تختلف في مراحلھا،وذلك بإن حاجة المستفیدین إو
ي مجال آخر التي ماتكاد تنتھي حتى تضیف معلومات جدیدة لم تكن معروفة من أو أالعلمي،

  .قبل

  :لى المعلومات إالمستفید وحاجتھ .1.3.1.3

ن مھمة إواحي النشاط ،بالتالي فن في كل نن المعلومات ال غنى عنھا اآلأیقنا جیدا ألقد 
ملتھا أصبحت الحاجة الیھا ضرورة أنتاجھا المتزاید،إالبحث عنھا ومتابعتھا ،والتحكم في 

تجاه إوإن .التطورات الحاصلة في العالم وظھور مجتمع المعلومات والمجتمع الرقمي
ر البیئة الرقمیة ننا في عصلى المعلومات،وألإلى المكتبة الجامعیة،مرتبط بحاجتھ إالمستفید 

وذلك تلك المعلومات الحدیثة والرقمیة،ن المعلومات التي نبحث عنھا ستكون حتما إف
ھمیة أبالموازاة مع التطورات التكنولوجیة الحاصلة،من ھذا المنطلق یدرك المستفیدون 

لى البحث عن المعلومات القیمة إالمعلومات كمورد من موارد التنمیة والرقي،فھم یسعون 
  .ستفادة منھا واإل
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ضافات جدیدة إلى إالبحث العلمي كما یحتاج  نجدمام ھذا االنفجار المعلوماتي الكبیر،أننا إ
لى إاجون لى مستفیدین علمیین،الذین بدورھم یحتإنھ یحتاج كذلك إفي حقل المعرفة ،ف

لى إثناء ممارستھ لنشاط ما،یحتاج أفالمستفید العلمي  1.معلومات محینة منتظمة ودوریة 
لى إلى معلومات لیتجنب تكرار جھود سابقة ،كما یحتاج إفادة من المعلومات ،كما یحتاج اإل

  2.المعلومات للتخطیط لبحثھ ،ولتحلیل نتائجھ ومقارنتھاوتفسیرھا

م المستفید من المكتبة الجامعیة عن المعلومات ضرورة تالزومن ثم غدت عملیة البحث 
ھمیة المعلومات أفراد العینة من خالل الدراسة المیدانیة عن أر جمیع ساس عّبوعلى ھذا األ

  :19الجدول رقم وضرورة البحث عنھا ،كما ھو موضح من خالل 
   

  ضرورة البحث عن المعلومات :19الجدول رقم 

  )%( النسبة   التكـــرارت

  %100  700  نـــعــم

  %00  00  ال

  %100=  700  المجمـــــوع

العلمیة (ستراتیجي الذي تلعبھ المعلومات الدور اإل شك فينھ ما من أمما سبق نستنتج ب
فھي .خرىأفي مجال البحث العلمي بخاصة ،والتقدم العلمي والحضاري من جھة ) والتقنیة

قتصادیات الدول إتقوم علیھ ستثمارا،والعصب الحیوي الذي إصبحت موردا وأ
لى ضرورة البحث عن كبر دلیل عأجابة العینة المبحوثة إولعل .والشعوب

ن العینة موضوع الدراسة لدیھا الوعي المعرفي الالزم أالمعلومات،وبالتالي یمكننا القول 
والبحث عن المعلومات أصبح أكثر من ضرورة داخل المكتبة المركزیة لجامعة 

التي تبرز من خالل الشكل ة،وھذا ما عبر بھ أفراد العینة المدروسة، بسكیكد1955أوت20
  :الموالي 

  

1- Jacobi.Daniel.auteurs et lecteurs de la recherche.[online].bulletin des bibliothèque de france.. 
vol.29. n°6. 1984.p.486    :http// :BBF.enssib.fr  .consulté le 15/03/2011.a10 :30. 
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00%

نعم
ال

100%
الشكل رقم 19:ضرورة البحث عن المعلومات 

  

  : ت البحث عن المعلوما.2.3.1.3

لى إدى أنتاج الفكري في كل المجاالت والتخصصات ،ن تنوع المعرفة وحقولھا وكثرة اإلإ
خر،بحیث ال یمكننا الحصول زیادة البحث عن المعلومات من طرف المستفیدین من یوم آل

و حاملھا ،ومن ثمة تفقد أعلى المعلومة ما لم یتم البحث عنھا ،وبالتالي تبقى حبیسة سجلھا 
كیف نستفید من الموارد الزراعیة من دون المعلومات ال نعرف "ل دورھا،فنحن ویققیمتھا 

ننا من دونھا ال نعرف كیف نستفید من أوالموارد الصناعیة،والموارد المعدنیة وغیرھا،كما 
   1."وجیھ وال تدریب من دون المعلوماتذ ال تإطاقات البشر في تحقیق رفاھیة المجتمع ،

صبح البحث عن المعلومات وسھولة أتكنولوجیا الحدیثة ستفحال مظاھرالإخاصة مع 
فالبحث عن المعلومات ال لى مصادرھا،نھجا یعتمده معظم المستفیدین والباحثین،إالوصول 

جابة حدود لھ،والھدف من وراء عملیة البحث ھو لحل إشكال یعترض المستفید یحاول اإل
ى رصیده المعرفي،ویعتمد في لإضافة شيء جدید إكتشاف الحقائق،لدعم قدراتھ وإعنھ،و

ستقصاء دقیق یتم عن إن البحث جھد منظم وذلك على خطوات ومناھج البحث العلمي ،أل
دوات ختیار األإدلة والشواھد،التي تتصل بمشكلة البحث،بلجمیع األطریق التقصي الشامل 

   2.المناسبة لجمع المعلومات

نسان طویرھا،بما یحقق تقدم اإللى تنمیة المعارف البشریة وتإفالبحث العلمي یھدف 
ن غایتھ وھام وبرزت الحقائق،ألباطیل واألختفت تلك األإالبحث مسیرتھ  أورفاھیتھ،ولما بد

ن تحقیق التقدم ال یقتصر على مجال محدد بل إلذلك فسمى ھي الكشف عن الحقیقة ،األ
  3.والتطبیقیة على حد سواء یشتمل على جمیع المجاالت المعرفیة النظریة منھا

  .486.ص.1997.دار الشروق:عمان .المرجع في علم المكتبات والمعلومات .علیان ،مصطفى ربحي .حمد عمرأھمشري ،-1

 21.ص.1996.المكتبة االكادیمیة :قطر.صول البحث العلمي ومناھجھأ.حمد أ ،بدر-2

 . 190.ص..1996.كادیمیة المكتبة األ:مصر . التربیة المكتبیة في المدرسة العربیة. خلیفة ،شعبان عبد العزیز-3
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  : الرقمیة  تعامل المستفیدین مع المعلومات.3.3.1.3

نتقاء من قبل اللجنة إبل نشرھا لتقییم وقعتدنا علیھا من قبل،تخضع إن المعلومات التي إ
بي في عملیة البحث عن المعلومات لى تدخل المكتإضافة إعة للھیئة الناشرة،العلمیة التاب

حتیاجات المستفید إلمالئمة وفق جابات انتقاء اإلإفضل مصادر المعلومات وأختیار إل
ستخدام المعلومات المنشورة إمكان المستفید إصبح بأف. ومستواه العلمي وغایتھ من البحث
و خطوات أتباع مناھج إلى إبحوثھ العلمیة دون الحاجة والمطبوعة،وتوظیفھا مباشرة في 

ن المعلومات قد قیمت مبدئیا،فتبقى ھناك معاییر ذاتیة یطبقھا المستفید وتتعلق أعتبار إلذلك،ب
  1. بتخصصھ فقط

كترونیة برغم ما تتمیز بھ من فاعلیة وتحیین وغیرھا،فالمستفید في ھذه لن المعلومات اإلإ
ن تعامل معھ،لذا وأجدید من المعلومات وفي شكل جدید لم یسبق لھ  الحالة  یتعامل مع نوع

والمعلومات الرقمیة .ھمیة المعلومات التأكد من مدى صحتھا وصدقھا ودقتھاأتقتضي 
نترنت مثال ولیس كل ما یوجد على شبكة األ،كترونیة شكل حدیث یتعامل معھ المستفیدلاإل

حد أن من ْذإنترنت دون مباشرة على األو ذو مصداقیة فھذه المعلومات توضع أصحیحا 
ن یتحرى أو المستفید أذن من خالل ھذا یتحتم على الباحث إ.سوى من قبل المؤلف نفسھ

   .لكترونیة للمعلومات  المصادر اإلعملیة تقییم للمعلومات المستقاة من مختلف 

یتم ختصرت مراحل النشر ،حیث إلكترونیة،التي وعلى غرار ذلك نجد المعلومات اإل
وضعھا مباشرة من مؤلفھا تحت تصرف المستعمل،فمعظم المقاالت المنشورة عبر 

ن یقیم تلك ألى التقییم ،مما یتوجب على المستفید إنترنت والمعلومات ال تخضع األ
ذا فتعامل المستفید مع إالمعلومات المحصل علیھا،قبل توظیفھا مباشرة في بحوثة،

معظمھا ال تخضع لكترونیة التي ف عنھ مع المعلومات اإلالمعلومات التقلیدیة المطبوعة یختل
  .لى عملیة تقییم ،وتحدید قیمتھاإخضاعھا إلى رقابة قانونیة ،لذا علیھ إ
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  :حتیاجات المستفیدین من المكتبة الجامعیةإ.4.1.3

نھ یوصي المختصون أ،لدرجة القصوى باألھمیةحتیاجات المستفیدین إیعد موضوع دراسة 
 وإنشاءیة تصمیم المستفیدین من بدا برأيستفادة ستنارة واإلفي ھذا المجال بضرورة اإل

وتفھم الھدف من عملھ،وھو  إدراكالمعلومات  أخصائي،لذا ینبغي من المرافق المعلوماتیة
مطالب ،والعمل  إلىحتیاجاتھم والقدرة على معرفتھا وترجمتھا إخدمة المستفیدین والعنایة ب

حتیاجات وطلبات المستفیدین،كذلك فھي إعلى تطویع وتكییف الخدمات في ضوء تطور 
نجاحھ  ومدىحتیاجات،المعلومات ودقتھ في ترجمة وتفسیر اإل أخصائيح مدى مھارة توض

حتیاجات،وعلى ھذا یفترض التركیز على دراسة المعلومات لمالئمة اإل أوعیةفي تسخیر 
  .المستفید وحاجاتھ للمعلومات ولیس على المؤسسات الحاویة للمعلومات 

  :حتیاجات الكامنة واإل حتیاجات المعلنةالمستفیدین بین اإل.1.4.1.3

حتیاجات المستفیدین للمعلومات إوجودھا ھو تلبیة ھدف  إنماالمكتبة الجامعیة  إن
،وخدمة البرامج العلمیة للجامعة،فھي الممول الرئیسي في تغذیة البحوث األساسیة

 أسالیبالعملیة من  وما تتطلبھستثمار المعلومات،إالعلمیة،ومن ثمة فھي مطالبة بتھیئة سبل 
  1.تنظیمیة 

لتماس ما المكتبة الجامعیة إل إلىنھ یتجھ إمعلومات،ف إلىنھ بحاجة أوالمستفید عندما یشعر 
مرجعیة یعلن عنھا،وال شك  أسئلة إلىالمعلومات  إلىیلبي ھذه الحاجة،وھنا یترجم حاجتھ 

ة سترجاع المعلومات،وبالنسبة لمدى قدرإكبرى لعملیة  أھمیةاالتصال مع المكتبي لھ  أن
ن نجاح خدمة إوبالتالي ف.المعلومات إلىیتحقق من جوھر حاجتھ  أنالمستفید على 

نھ الیمكن أحد بعید،كما  إلىحتیاجات المستفیدین،یتوقف على ذلك إالمعلومات في تلبیة 
ن الطلب العلني أل.غیر معترف بھا أوحتیاجات غیر معلنة تستجیب إل أنللخدمة المعلوماتیة 

ن معظم المستفیدین یخشون التعبیر عن الستفادة من المعلومات،وألل األمثلالسبیل  ھو
حتیاجاتھم ،نجد المكتبات الجامعیة في معظمھا تعمل على توفیر المعلومات وتلبیتھا مقارنة إ

مع الطلبات المقدمة من طرف المستفیدین،والتي یسھل التعرف علیھا،على عكس تلك غیر 
  .ولیس على ما یحتاجھیطلبھ المستفید منھا  المعبر عنھا ،فھي بذلك تعتمد على ما

وھي ما یحتاجھ (حتیاجات الكامنة ن المكتبة ال تستطیع تلبیة اإلألى إشرنا أن أكما سبق و
ثناء أولمعرفة مدى تواجد صعوبات لدى المستفیدین )المستفید وال یستطیع التعبیر عنھ 

جابة كما ھي موضحة في انت اإلستفسار العینة المدروسة فكإالبحث عن المعلومات،حاولنا 
  :20رقم  الجدول التالي
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  حتیاجاتعالن عن اإلصعوبات المستفیدین في اإل:20قم الجدول ر

  )%(النسبة   اتالتـــكرار

  %75.85  531  نعم

  %24.14  169  ال

  %100=  700  المجمــوع

  1:لىإولعل السبب في ذلك راجع 

 .عدم فاعلیة تلك المعلومات داخل المكتبة الجامعیة وتقادمھا -

 .تبة الجامعیةصعوبة الوصول والحصول على المعلومات داخل المك -

 أوموجودة فھي ال تخدم بحثھ ن كانت إعدم وجود المعلومات التي یریدھا المستفید و -
 .نھ یصعب الحصول علیھاأ

 .عدم وجود مكتبیین مؤھلین متخصصین -

   .عدم حداثة خدمات المعلومات المقدمة  -

صعوبات المستفیدین في اإلعالن عن االحتیاجات:20الشكل رقم 

نـــعم
ال

75.85%

24.14%

  
 

1-lahire.b.matrices disciplinaires de sosialisation et lecteures étudiantes.[ online].bulletin des 
bibliothèques de france.vol.43.n.5 .1998.p. 58-59 .http://bbf.enssib.fr.page consulté 
le :15/03/11 :00. 
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حتیاجاتھ إعالن عن فید من المكتبة الجامعیة موضوع الدراسة یجد صعوبة في اإلن المستإ
نھ توجد عوائق في المكتبة أما یفسر  %75.85ـ ت في معظمھ ،حیث قدرت نسبتھ باللمعلوم

لى عامل مھم داخل المكتبة وھو إحتیاجاتھ ربما تعود إعالن عن وصعوبة المستفید في اإل
خصائي أبممیزات لیست تلك التي تؤھلھ لنطلق علیھ ن كان یتصف إخاصة ،المكتبي

 %24.14بینما نسبة .خیر والمستفیدینو لھشاشة العالقة بین ھذا األأو المربي،أالمعلومات 
مما تقدم یرجع سبب عدم مقدرة .حتیاجاتھا للمعلوماتإعالن عن ال تجد صعوبة في اإل

راسة إلى عدة عوامل أھمھا،النظام المستفید في التعبیر عن إحتیاجاتھ بالمكتبة موضوع الد
القانوني الذي تتبعھ المكتبة وصرامة قوانینھا الداخلیة،عدم مرااعاة إحتیاجات المستفیدین 

،ھذا فیما یخص من قبل العاملین بالمكتبة،لنقص مھاراتھم أو عدم تخصصھم في المجال
من تقدیم أسئلتھ  المكتبة،أما من ناحیة المستفید قد یرجع السبب إلى تخوف ھذا األخیر

وفي ھذا الصدد على .المرجعیة،او لوجود عوائق لغویة تحد من اإلعالن عن إحتیاجاتھ
المكتبة موضوع الدراسة إعطاء األھمیة القصوى للمستفید في ھذا المجال،حتى یتمكن من 
التعبیر عن إحتیاجاتھ للمعلومات وتوظیف متخصصین في علم المكتبات یراعون فئات 

  .المختلفة،ومستویاتھم،حتى تعم فائدة اإلستفادة من المعلومات ومصادرھا المستفیدین

عالن عن جابة العینة المدروسة فیما یخص مواجھة صعوبات في اإلإمن خالل 
الذي یوضح أھم الصعوبات التي تواجھ العینة   21الجدول رقم ضمن  حتیاجاتھم،نجدإ

  :المبحوثة من خالل الدراسة المیدانیة كالتالي

حتیاجاتھم إعالن عن ھم الصعوبات التي تواجھ المستفیدین في اإلأ: 21 جدول رقمال
  للمعلومات

  )%(النسبــة  التكــرارات

  %18.57  130  ارــــفكـالتعبیــر عن األ

  %57.85  405  ــارــفكــترجمة األ

  %23.57  165  فكــــارالتحـــكم في األ

  %00  00  أخـــرى

  %100=  700  المجــموع
  

ما التحكم أ % 57.85فكار  بنسبة  أغلب نسبة تلك التي تعتریھا صعوبة في ترجمة األ نجد
المكتبیة  لى نقص الثقافةإالتي ترجع  % 23.57خذت نسبة أفكار في المعلومات واأل

  فكار وتصریحھا قد یزیل الغموض حول ن التعبیر عن األأالمعلوماتیة لدى ھؤالء،السیما وو
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فادة من وتجعل اإل %18.57:لیھا بنسبة تقدربــإالمعلومات المطلوبة وسھولة الوصول 
نالحظ مما تقدم أن مستفید المكتبة المركزیة موضوع الدراسة  .المعلومات ممكنة وسھلة

ة من الصعوبات أھمھا تلك التي تتعلق بالتعبیر عن أثناء بحثھ عن المعلومات،تعتریھ جمل
ذلك أن نقص .األفكار،وترجمتھا والتحكم فیھا،وإیصال الفكرة المناسبة ألخصائي المعلومات

المھارة المكتبیة لدى ھؤالء،وعدم تحكمھم في األسئلة المرجعیة،من شأنھ أن یحد من 
   .اإلستفادة من المعلومات

  

18.57%

57.85%

23.57%

أھم الصعوبات التي تواجھ المستفیدین لإلعالن عن :21الشكل رقم 
اإلحتیاجات

التعبیر عن االفكار ترجمة االفكار التحكم في االفكار

 

  :حاجات المستفیدین العلمیة والتربویة.2.4.1.3

المستفیدین من المكتبات تتزاید بعد تطویر خدمات المراجع فیھا،وجعلھا  أعداد أخذتلقد 
المكتبات الجامعیة في عالم الیوم  أنخدمات رقمیة،وكثرت زبائنھا للسبب نفسھ،وبما 

 إجراءمجموعات عمل،والى  إلىبحاجة  أصبحت فإنھاحدیثة، تستخدم تقنیات أصبحت
یجب تدریب المستفیدین على  أمور،وھي إلیھامقابالت مرجعیة،واتصاالت على الخط وما 

 المكتبات بدورھا یجب إنثم ) .المستفیدین(حسن استخدامھا ،وبخاصة منھم زبائن المكتبة 
لك ،كما ذ أمكنتعرف ما یحتاجھ ھؤالء،وما یریدونھ من المكتبة،قصد السعي لتلبیتھا ما  أن
علیھا معرفة السبیل الذي یرید ھؤالء تحصیل المعلومات عبره،حتى تطور خدماتھا  أن

  1.تجاهالمعلوماتیة في ھذا اإل

  

  .203.ص.المرجع السابق.المراجع الرقمیة والخدمة المرجعیة في المكتبات الجامعیة.صوفي ،عبد اللطیف-1
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ستخدام إ،سیدعم حتما عادات ایجابي  تأثیركل ذلك بطبیعة الحال سوف یعمل على خلق 
المكتبة من قبل المستفیدین،فالحالة المعرفیة للمستفید تتعدل وتتغیر أو تتعزز على 

  .ستیعابھا إخدمات المعلومات الجیدة ،ومدى ثرإ

   :ت تحدیث خدمات المعلومات وتحیینھاحتیاجاإ.3.4.1.3
المستفیدین  إعالمالجاریة بالمكتبة الجامعیة ھو  اإلحاطةلخدمة  األساسيالھدف  إن

التي تقابل  األخیرة واإلصداراتوالباحثین بصورة دوریة ومستمرة بالمواد الحدیثة 
نظم :" بأنھاحتیاجاتھم  من المعلومات،وتعرف إھتماماتھم الموضوعیة،والتي تلبي إ
حتیاجات الفرد والجماعة  ختیار المواد المالئمة إلإستعراض الوثائق المتاحة حدیثا وإ

   1.ھتمام الجماعات محل اإل أو لألفرادخبارات إ إرسالوتسجیلھا حتى یمكن 
  

الفكري المتصل بمجاالت  اإلنتاجالجاریة للباحثین الفرصة في متابعة  اإلحاطةكما تتیح 
ما ترتبط ھذه الخدمة بالمكتبة الجامعیة،ووحدات المعلومات ھتماماتھم،وغالبا إ

  2.المتخصصة

على التعریف بالمقتنیات الجدیدة وبینما كانت عملیة  اإلحاطة الجاریة في بدایتھا تقتصر 
الفكري دون مراعاة عملي الزمان  باإلنتاجتعرف الباحثین المستفیدین  اآلن أصبحت فإنھا

لكترونیة،بغیة تزویدھم مراصد البیانات اإل حوار معفي  الھمإدخ أیضانھا أوالمكان،ومن ش
  3.بالمعلومات التي تنتج یومیا 

المكتبات الجامعیة على  المستفیدین المتجددة،ألزمحتیاجات إالتطور الحاصل وتزاید  إن
وسرعة الحصول  ألھمیتھا ومعلوماتھا، نظراوخدماھا  أرصدتھاضرورة تتبع وتحدیث 

الجاریة التي ترى فیھا مخرجا لھا لتلبیة احتیاجات  اإلحاطةلك على معتمدة في ذ.علیھا
  .المستفیدین منھا 

الجاریة،تم  لإلحاطةنتقائي للمعلومات ،فھو صیغة متقدمة ومتطورة فیما یتعلق بالبث اإل أما
   أسسن الوفاء بمتطلباتھا على إحتیاجات المستفیدین،ولھذا فإتعدیلھا وتطویرھا لمواجھة 

  

         155.ص.1993للطباعة والنشر، دار غریب:القاھرة .مقدمة في علم المعلومات.الھادي ،محمد فتحيعبد -1

  .155.ص.1993.دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع:القاھرة.المكتبة والبحث.قاسمحشمت،-2

  64.ص.1998. 9.جامعة قسنطینة،عالجزائر،. مجلة العلوم االنسانیة.المكتبة الجامعیة والبحث العلمي بالجزائر.بطوش ،كمال-3
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ھتمامھ وحاجاتھ للمعلومات التي إفردیة تستوجب التعرف على سمات المستفید لتحدید 
تمامھ ھإیرغب في تلقیھا عن طریق خدمة بث معلومات منتقاة،وثیقة الصلة ب

  1.وأغراضھ،وكذلك خالل مدة مناسبة من الزمن

 :لكترونیةاإل المصادروالورقیة  المصادرحتیاجات المستفیدین بین إ.4.4.1.3

نعكاس ذلك على المكتبة إ إلىتأثیرات البیئة التكنولوجیة الرقمیة یؤدي بالضرورة  إن
نتقال بھم من النظرة الجامعیة وخدماتھا عامة،وعلى المستفیدین بصفة خاصة،وبالتالي اإل

یجابیة للتكنولوجیا الحدیثة،وما قدمتھ لھم من تسھیالت في مجال النظرة اإل إلىالسلبیة 
في زوال الصورة التقلیدیة  األخیرةحتیاجاتھم ،كما تساھم ھذه إالبحث العلمي،وبالتالي تلبیة 

فعال في التقدم  مخزن للكتب،لتصبح تلك المكتبة الحدیثة التي تساھم بشكل بأنھاللمكتبة 
وقدمت لھ خطوة تطویریة في مجال البحث  كما وفرت المناخ للمستفید. والتنمیة

من المتاح  أصبحالنصوص الكاملة،وبھذا  إلىالدخول  إمكانیةالعلمي،حیث وفرت لھ 
  .ما یشاء بصورة مباشرة على الخط أیجري بحثھ بنفسھ،ویقر أنللمستفید 

لكترونیة داخل الوسائط اإل أھمیةمستفیدین ،وعلى الرغم من ال أننجد  األمرولكننا في واقع 
ندماج مع ھذه التقنیة،ربما السبب في ذلك محیط المكتبة الجامعیة ،لم یتمكنوا بعد من اإل

ستخدامھا،فالتقنیات إیجھلون  ألنھم أوخاصة بھذه الوسائط ، أقسام إلىفتقار مكتباتنا یعود إل
جھ من معلومات ،فالقرص الواحد مثال یضم عددا معتبرا ختزلت للمستفید ما یحتاإالحدیثة 

  2.،وتحقیق ھدفھ إلیھیختار ما یصبوا  أن إالمن المواضیع الھامة،وبالتالي ما علیھ 

جھة للحاجة الماسة لھا من  لكترونیة، نظرااإلتبني الوسائط  إلىالمكتبات الجامعیة  أوتلج
سھیالت في دعم المستفید وما تقدمھ من مزایا وت أخرى،ولمامن جھة  وألھمیتھا

  . معلوماتھا ، ولحداثةجھد وبأقلیكون آنیا  إلیھان الوصول وأل.یحتاجھ

،وال یمكنھ  أیضاالمعلومات التقلیدیة من حاجات المستفید  أوعیةلكن وفي نفس الوقت تبقى 
ناء عنھا،مھما حصل من تطور،فالوعاء الورقي یعمل لھدف واحد مثلھ مثل الوعاء ستغاإل
سھلة  وأداةلكتروني ،وھو تخزین المعلومات وحفظھا،فالوعاء الورقي وسیط مألوف اإل
  .األخرى سترجاع المعلومات،وھو الوعاء األساسي بین أوعیة المعلوماتإستعمال واإل

  

-128.ص.1994. 2.ع. تجاھات الحدیثة للمكتبات والمعلوماتإلمجلة ا.  المعلومات وتطور العلوم.حسن محمد .عبد الشافي -1
129.  

 .187.ص.المرجع السابق.سلوك الباحثین حیال المعلومات العلمیة والتقنیة داھل المكتبة الجامعیة الجزائریة.بطوش ،كمال-2
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الحدیثة  األوعیة أمامب زوال  الكاتب الورقي جمیع التنبؤات القائلة بقر أنوالدلیل على ذلك 
  .بالفشل باءتالمنافسة 

  :تحدیات حاجات المستفیدین.5.4.1.3

شمل أستمرار المكتبات بضرورة تحسین خدماتھا،بحیث تكون إیطالب المستفیدون ب
غیر ذلك من مطالب،ولكن لیس بمقدور المكتبات تقدیم خدماتھا الرقمیة  إلىوأدق،وأسرع، 

ھناك موانع  إذوالحاالت، األحوال،في جمیع  وأسئلتھمرة مطابقة تماما لمطالبھم،لھم بصو
تقدیم خدمات معلومات   أمامدون ذلك،وھذه التحدیات تقف حائال  األحیانتحول في بعض 

ل المكتبي المستفید أقد یس:المثال  سبیلنموذجیة ،البد من التغلب علیھا،من ھذه الموانع على 
وقد .طلوب،غیر أن ھذا األخیر قد ال یجیب،وبالتالي یحصل الخلل أیضا لتوضیح السؤال الم

ختبار فقط ،أي لمعرفة مستوى الخدمات،وسرعة یطرح بعض المستفیدین بعض األسئلة لإل
  1.،وغیرھا من الموانعأمره،وھنا یحتار المكتبي في  اإلجابة

دین ،كل لھ جمھور عریض من المستفی،كما نجد في بعض المكتبات الجامعیة بخاصة
تساع جمھور المستفیدین إحتیاجاتھ،وبالتالي یوجد تناسب عكسي بین إخصائصھ وممیزاتھ و

ستفحال مظاھر التكنولوجیا إخاصة مع .ھتمامات ھذا الجمھورإومدى سھولة التعرف على 
الحدیثة،حیث كلما زاد عدد المستفیدین زادت مھمة المكتبات صعوبة وتعقیدا،ففي ھذه 

  .ھتماماتھم إدینامیكیة في التعرف على المستفیدین و أسالیب إتباع ینبغي الحالي

  :خدمات المستفیدین.5.1.3

تحدیات  أماملقد وضعت التطورات التكنولوجیة والثورة المعلوماتیة المكتبات الجامعیة 
ا،في كانو أینماضعھا تحت تصرفھم مجال تقدیم الخدمات للمستفیدین لو أھمھامصیریة،

حد كبیر  إلىن مستقبل المكتبة ونجاحھا یتوقف الیوم ،وبصورة متواصلة،ألالوقت المناسب
على مدى نجاحھا في القیام بھذه الوظائف،وتمكنھا من مواكبة تطورات العصر 

  ..حتیاجات المستفیدین واستخدام المفید منھا تلبیة إل.المتجددة بتكنولوجیاتھ

مقتنیاتھا  إلىتسھیل وصول المستفیدین تبذل قصارى جھدھا في  أنمكتبة جامعیة  أليوالبد 
وخدماتھا،فتقوم بتقدیم خدمات المراجع الضروریة،والمراجع الرقمیة،كما تقوم كذلك بتنظیم 

تحتفظ  أن،كما یجب علیھا  اإلعارةالمجموعات بصفة مستمرة وصیانتھا،وتقدیم خدمات 
ن أ،واألداءعة في الجودة والسر أساسخدمات جیدة ومرنة للمستفیدین تقوم على  بأنظمة

  تشمل المكتبة الجامعیة بخدماتھا المستفیدین بمختلف مستویاتھم وفقا للمعاییر العالمیة في 
  206.ص.المرجع السابق.المراجع الرقمیة والخدمة المرجعیة في المكتبات الجامعیة .،عبد اللطیفصوفي- 1
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حتفاظ بعالقات مودة جانب اإل إلىھذا بناء المقتنیات وتوفیر الخدمات المكتبیة للمستفیدین،
حترام الموظفین وتحسن مستویاتھم إالمتعددة ،والحرص على  أقسامھاوتعاون كبیرة بین 

  1.المھنیة والعلمیة

ى قدرتھا على توفیر الكتاب المناسب قاس نجاحھا بمدالمكتبة الجامعیة ُی أنمعنى ھذا 
تقوم بتوفیر المواد المكتبیة المختلفة التقلیدیة  أنینبغي  أيفي الوقت الذي یریده، للقارئ

  .وااللكترونیة الالزمة لجمھور المستفیدین منھا 

المعلومات  إلىوجود المواد،والوصول  إلىمع تقدیم المساعدات والمعونة الالزمة للوصول 
الدراسة والبحث العلمي،ویتحقق ذلك في المفاھیم  أغراضیھا تلك المواد،لخدمة التي تحتو

  2.وخدمة المراجع وغیرھا اإلعارةالمكتبیة بخدمة 

ھتماما كبیرا للمعلومات وقامت بتطویر إعطت المكتبات الجامعیة أسیسا على كل ھذا فقد أوت
المعلومات،ووضعھا بین نشطتھا ونظمھا التي تعنى بجمع وتنظیم وخزن وبث أخدماتھا و

فادة من المعلومات،من خالل ھم الركائز في مجال اإلأیدي المستفیدین،ھذا وتعتبر الخدمات أ
فادة ن قیمة الشيء تكمن في درجة اإلأنھ كما یقال تلبیة الحاجات المعلوماتیة للمستفیدین أل

  فمالمقصود بالخدمات؟. منھ
  

لى التعریف إالتي تعني تلك الجھود الرامیة  -ي خدمات المعلوماتأ -ن خدمات المستفیدینإ
الباحثین وغیرھم من المستفیدین لكي فادة منھا ومساعدة بسبل المعرفة وتھیئة طرق اإل

ن أیضا أنھا أمان  في خضم ھذا الرصید الضخم من المعلومات ،كما من شأیسلكوا سبیلھم ب
صالح مجتمع المستفیدین ستثمار ثروة المعلومات لإتنظم تدفق المعلومات بشكل یكفل 

  .ھدافوتحقیق األ

الناتج النھائي الذي یحصل علیھ :نھاألى خدمات المستفیدین على إویشیر حشمت قاسم 
تى نتیجة  التفاعل بین ما یتوافر لمؤسسات المعلومات  أالمستفید من المعلومات  والذي یت

  عالمیة ت الفنیة واإلجراءامن موارد بشریة ومادیة ،فضال عن تنفیذ بعض العملیات واإل
  

  

  

دار :الریاض .المكتبات الجامعیة بالمملكة العربیة السعودیة حاضرھا ومستقبلھا. عاشور.بن صالح جمیل محمد - 1
  .90-89.ص.1991المریخ،

لبحث المكتبات الجامعیة تنظیمھا وإدارتھا وخدماتھا ودورھا في تطویر التعلیم الجامعي وا.عبد الھادي ،محمد فتحي.حمدأبدر ،- 2
  .229.ص..2001دار غریب،:القاھرة.4.ط.العلمي
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حتیاجتھم للمعلومات ومساعدتھم إنماط أوترتبط ھذه الخدمات بطبیعة نشاط المستفیدین و
فادة منھا  في ن المعلومات وتحلیلھا واإلعلى تخطي المشكالت التي  تعترضھم في البحث ع

  1.مختلف المجاالت

ى خدمة من خدمات المعلومات ھي ساسیة ألن الوظیفة األ،أستنتاجھ مما سبقإذا ما یمكن إ
رتیاح المستفید وتردده على المكتبة إالقیام بدور الوسیط بین المستفید ومصادر المعلومات،و

و أفادة المثلى لھذا الوسیط،فھي دلیل على نجاح لى اإلإمرھون بمدى قدرة ھذه المؤسسات 
یسر لھذا وتقدم ھذه الخدمات بناءا على خصائص تمیز المستفید ،كما ُت.فشل تلك المؤسسات 

لى المعلومات التي یحتاجھا في الوقت والمكان المناسبین وبالشكل إخیر الوصول األ
نفجار ي حسبانھا ظاھرة اإلن تضع فأكما ینبغي على المكتبات في ھذا الصدد .المناسب

حتیاجات المستفیدین وتنوعھا،وبالتالي عدم قدرة المستفید على إالمعرفي المتراكم  وتعقد 
نتھاج سبیل إیجعل المكتبة في موقف یحتم علیھا .لمام بكل جوانب بحثھ المتشعبة اإل

ري  المعرفي نتاج الفكفرازات التطورات في اإلإالتحدیث والتجدید المستمر لخدماتھا،بفضل 
وحتى تقدم المكتبات خدماتھا . تصالعالم واإلالتكنولوجي لإلحتیاجات المستفیدین،والغزو إو

مصادر المعلومات أھمھا حسن وجھ،وجب علیھا توفیر جملة من المطالب لعل أعلى 
حتیاجات إیراعى فیھا ك بتوفیر مجموعات غنیة  متكاملة ،وذلبنوعیھا التقلیدیة والحدیثة

لى توفر المكتبیین المؤھلین إضافة باإل.لمستفیدین ،وتتوفر فیھا الحداثة والتمیز وطلبات ا
ن الجانب المادي لھ دور أداء الخدماتي،كما الننس بالذین یمتلكون مھارات عالیة في األ

لكترونیة قتناءھا العدید من المصادر اإلإرصدة المكتبات وأكبیر في تعزیز 
حتیاجاتھم إثل في تقدیم التسھیالت للمستفیدین وتلبیة والعامل المھم المتم.للمعلومات

  .جواء البحث والتنقیب عن المعلومات ،وغیرھاأالمعرفیة،وتوفیر 

كید على ضرورة جودة الخدمة المعلوماتیة المقدمة للمستفیدین،والتوفیق في أوالبد من الت
ین ویتحقق ذلك من ستخدام،والتي تتمیز بالتوجھ نحو المستفیدالمالئمة الدقیقة لغرض اإل

ي الحصول والوصول أ،و مداراة القصورأو السلبیة بدال من اكتشاف أخالل تجنب الخطأ 
   2.ولىللخدمة المعلوماتیة الصحیحة من المرة األ

  

  
المرجع مصادر المعلومات وخدمات المستفیدین في المؤسسات المعلوماتیة.الزم المالكي،مجبل .زكي الوردي،حسین  - 1

  .209.ص.السابق
دارة المكتبات سالیب الحدیثة إلمجلة األ. الجودة الشاملة وآلیات التطبیق في المكتبات ومراكز المعلوماتمفاھیم .نرمین صابر - 2

  .11ص..2008. 1.الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات ج .ومراكز المعلومات بالجودة الشاملة
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  :التحوالت الجدیدة وأثرھا على المستفید.2.3

لقد واجھ المستفیدون وبسرعة فائقة تغیرات جد ھامة خالل السنوات القلیلة الماضیة ،وما 
الفكري المتواصل،وسبب ذلك ھو تطور  لإلنتاجسایرھا من ثورة رقمیة للمعلومات نتیجة 

ستثمارات الضخمة وغیرھا،لقد ستخدام الحواسیب واإلإواالتصاالت و اإلعالمیا تكنولوج
ھذه النشاطات السمة الرئیسیة للمكتبات الجامعیة الحدیثة،التي توصف بالمكتبة  أصبحت

نجازات الخیالیة واإل واألفكارالمعلومات  إلىفتراضیة،فالوصول لكترونیة،والرقمیة،واإلاإل
الدیمقراطي قتصادي نتعاش اإلمالزمة لإلمعلومات ھي خاصیة لا إلى ج المباشرووالول

  1.والثقافي

  ت التكنولوجیة على المستفیدینتأثیر التحوال:22الجدول رقم 

  ( %) النسبة  التــكرارات

  %74.28  520  نــــعم

  %25.71  180  ال

  %100=  700  المجــموع

التحوالت تأثرت بلعینة المدروسة ن ھناك نسبة كبیرة من اأمن خالل الدراسة المیدانیة تبین 
ن المكتبة موضوع أ،مما یدل على %74.28التي طرأت على المكتبة وذلك بنسبة الجدیدة 

و الخدمات مما یدل أالمجموعات،الدراسة تعیش بحق فترة من التحوالت سواء من حیث 
ع على تعایش المستفیدین مع ھذه التغیرات التكنولوجیة التي تبنتھا المكتبة موضو

ثر بعد بھذه التحوالت الجدیدة ألم تتمن العینة  %25.71في المقابل نجد نسبة .الدراسة
لى عدم إمفضلین الطرق التقلیدیة والمجموعات البسیطة التي تحتویھا المكتبة،وھذا راجع 

  .مواكبة ھؤالء لمثل ھذه التحدیثات ،وتمسكھم بالقدیم 

معلومات نتیجة للتحوالت التي مست ھذه في البحث عن ال أسلوبھالمستفید تغیر  أن أي
تغیر الطریقة التي تخدمنا فیھا مؤسسات المعلومات ،وتدل كل  إلىذلك  أدىالمكتبات،كما 

ھذا التغییر مستمر،والمستفید لیس مستثنى من التغیرات التي سببتھا  أنالمؤشرات على 
  السمات  أھمتفید ھو من ن ھذا التحول التكنولوجي للمكتبات والمسألالتكنولوجیا الرقمیة،

جامعیة في علم المكتبات بین التكوین النظري والعمل المیداني بجامعة منتوري  المكتبیون الحاصلون على شھادة. معمر،جمیلة- 1
  .96.ص.2006. 1.ع.3.مج. مجلة المكتبات والمعلومات.  قسنطینة
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 اآلخرسیتغیر ھو المعلومات  أخصائيدور  أنالممیزة لعصر المعلومات كما ال ننسى 
والشكل الموالي یعبر بوضوح .المعلوماتلمواكبة التحوالت التي تشھدھا المكتبات ومراكز 

  22الجدول رقم في  عن النسب المذكورة أعاله

تأثیر التحوالت التكنولوجیة على المستفیدین:22الشكل رقم 

نــــعم 

ال

74.28%
25.71%

  

  :المستفیدین بین التقلید والحداثة.1.2.3

ھي مكتبة  لتسییرھا،ھ بالمكتبة،وتقنیاتھا،وأسالییرتبط مصطلح تقلیدي وحدیث بنوع 
بالحضور الفعلي  أكثرمرتبطین  أنفسھمتقلیدیة؟في الماضي كان المستفیدین یجدون  أمحدیثة 

 اآلالفي المكتبة على حیث تحتویحتكوا بالمجموعات،وبالمكتبي، أینالمكتبة الجامعیة  إلى
وغیرھا،تسعى بالسھر علیھا لوضعھا تحت  جلدات،والكتب،والدوریات،والفھارسمن الم

  1.تصرف المستفیدین ،لتؤمن لھم السھولة والیسر،لغرض تحصیل المعلومات منھا

حتیاجات إجابة عن مختلف ،اإل التي تقدمھا المكتبة نشطة الحدیثةإن من أھمیة الخدمات واأل
موضوع الدراسة  من المستفیدین %35.71ت نسبة یدین للمعلومات،ومن ثمة عبرالمستف

،مع المطالبة بمسایرة الحداثة دون التخلي عن التقلیدي عن ضرورة تدعیم مثل ھذه الخدمات
ن نسبة معتبرة كذلك من العینة المبحوثة تقدر أفي حین .ي مكتبة عتباره نقطة البدایة ألإب
نشطة المكتبة،خیار أام التكنولوجیا وتوظیفھا في خدمات وقتحإن أكدت بأ،%28.57بـ
فضل الخدمات وبطرق سھلة أستقبلي ال مفر منھ من أجل متابعة الحدیث والحصول على م

وآنیة،فالمستفید من المكتبة المركزیة موضوع الدراسة یستفید من خدمات المكتبة الحدیثة 
،وفي الواقع مكتبة رة،كما یقوم بطلبھاألنھا ضروریة لتلبیة إحتیاجاتھ المعرفیة المتطو

بسكیكدة ال تقدم خدمات مكتبیة حدیثة بالمعنى الحقیقي،فھي ال تزال 1955أوت 20جامعة
مایعني أن إدخال التقنیات الحدیثة .تعتمد على الفھرس الورقي والمطبوع ،واإلعارة التقلیدیة

  في المكتبة
 .13ص.2006 1.ع3مج . مجلة المكتبات والمعلومات. العصر الرقميالتكوین للمكتبات الحدیثة في . ،عبد اللطیفصوفي - 1
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 ولقد كانت النتائج.ال بد منھ،وتقدیم خدمات متطورة ال من مسایرتھ ومتابعتھ واإلستفادة منھا
  :التاليلیھا على النحو إالمتوصل 

  آراء المستفیدین حول خدمات المكتبة الحدیثة:23الجدول رقم 

  ) (%النسبة  التــكرارات

  %35.71  250  ضروریة یجب تدعیمھا

  %28.57  200  خیار مستقبلي ال مفر منھ

  %35.71  250  مسایرة الحداثة دون التخلي عن التقلیدي

  %100=  700  المجموع

  1:ن بالصفات التالیة ما المستفیدین الحالین فھم یتصفوأ

 سترجاعھاإفي المعلومات ،نقل المعلومات و اإلبحار،وظیفتھ العمل كمالح معلوماتي.  

 لكترونیة المھارة في التعامل مع الحاسب اآللي واألوعیة اإل. 

 تصال بالشبكةكل مستفید یتاح لھ اإل. 

  الشبكة إطارتقدم خدماتھ في. 

  معلومات المطلوبةال إلىطبیعة بحثھ متنوع ،وسھولة وصولھ. 

  لكترونیةإ أونتیجة البحث رقمیة. 

  أثناءكذلك فھم المبدعون الذین یمتلكون مھارة حل المشكالت التي تعترضھم 
 2.البحث

 متالك القدرة على التحكم في تقنیات البحثإ. 

 عن المعلومات البحث إلستراتیجیةمتالك المھارة الخاصة إ. 

 تحصیل عال من المعلومات القیمة . 
مجلة العربیة ].على الخط[. التحدیات والتطلعات:خصائي المعلومات أعداد إالبیئة الرقمیة على  ثیرأت.حسن محمد،براھیم إمحمد - 1

  . 26/11/2010تمت الزیارة یوم .l2006/4.htm-http/www.arabicin.net/arabiaall/1.:]على الخط متاح[.3000

 .13.ص.المرجع السابق. دیثة في العصر الرقميالتكوین للمكتبات الح .صوفي ،عبد اللطیف - 2
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 متالك الخبرة الكافیة للعمل مع الحاسوب،وإجراء البحث على الخط،وإمكانیة الولوج إ
 . المباشر إلى المعلومات

 ومواكبة الحداثة،والتطورات السریعة في مجال المعلومات  القدرة على تعلم الجدید. 

  للمكتبة اآللیةوھو الذي لھ القدرة على البحث من خالل الفھارس.  

 القدرة على مساءلة قواعد وبنوك المعلومات. 

  إتقان اللغات األجنبیة خاصة اللغة االنجلیزیة. 

  المعلومات التي یستخدمھا نظام األوامرقدرة المستفید على استیعاب. 

  ع استراتیجیات البحث موالقدرة على التآلف مع خصائص النظم الحدیثة ،والتكیف
 .الخاصة بھا

وال بأس من التذكیر بنتائج الدراسة المیدانیة المتحصل علیھا في مجال آراء المستفیدین 
  :،من خالل الشكل الموالي حول خدمات المكتبة الحدیثة 

  

آراء المستفیدین حول خدمات المكتبة الحدیثة:23الشكل رقم 

ضروریة یجب تدعیمھا

خیار مستقبلي ال مفر منھ

مسایرة الحداثة بالتوازي مع التقلیدي 

35.71%35.71%

28.57%
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  :ندماج في مجتمع المعرفةالمستفیدین واإل.2.2.3

نھ إن من فقد في ھذا السباق مكانھ،فأیعیش العالم الیوم عصر السباق العلمي المعلوماتي،و"
ال  حتمالإ،وھو وإرادتھذاتھ  أیضاجانب ذلك  إلىیفقد لن یفقد تقدمھ وتطوره فحسب،بل س

   1."نتعرض لھ أن یجوز

قد تغیرت وال زالت تتغیر ،وسوف تستمر في  األمور أنمن خالل ھذا القول یتضح جلیا 
ستعداد والتسلح لھ،وال یمكننا ذلك ذلك،وحتى یمكننا مجابھة ھذا التغیر وتحدیھ البد من اإل

ن  المعرفة ھي ،ولتحقیق ذلك البد من توفر المعرفة الصحیحة ألیھمن خالل القدرة عل إال
یمتلك المھارة  أن المستفیدوعلى .تقاس قوة المجتمعات وتقدمھا أساسھاوعلى .القدرة 

،لذا یجب على المكتبات معلوماتیا باألقویاء إالالالزمة لالندماج في مجتمع ال یعترف 
مھور مستفیدیھا وترك الحریة لھم،وإعطائھم تخلق الجو المالئم لج أنومراكز المعلومات 

متالك الثقافة إندماج في مجتمع المعرفة كما یتطلب اإل.المعلومات  إلىالحق في الولوج 
  .المعلوماتیة ،التي أصبحت خاصیة تمیز المجتمعات المتقدمة

ندماج والتكیف مع باإل"بید أن وضعیة أنظمة المعلومات الوثائقیة في بالدنا ال تسمح 
لتحوالت الجذریة التي یعرفھا المجتمع العالمي،بحكم أن األنظمة الوثائقیة تجاوزتھا ا

 األحداث ولم تجد بعد المناخ أو المحیط الذي یسمح بتطورھا وإعطائھا اإلمكانیات الالزمة
   2"ختصاص على المستوى العالميلمسایرة التطور الذي یعرفھ اإل

مضاعفة القدرات ،وال یتم ذلك  إلىوالمتجدد بحاجة المستفیدین في ھذا المجتمع المعقد  إن
نھ بواسطتھ إ،إضافیةال بالتكوین الجید فھو الوسیلة التي تمكننا من التحصیل على قدرات إ

،وحتى ال یبقى المستفید التوثیقيقتحام عالم المعرفة القوي،فھو بمثابة جواز السفر إیمكنھ 
فعالیتھا مابین  إلبرازطرف المكتبة الجامعیة،كبر وبالتمویل من أمھمشا علیھ بذل مجھودات 

  . األخرىالمكتبات 

  

  
  

   2006.قسنطینة. 1.ع.3مج.مجلة المكتبات والمعلومات.تكوین المكتبیین جھاز وقایة ضد التغیرات.عز الدین ،بودربان - 1
  .56ص.ص.

داراالطلس :دمشق. یةالمكتبة المدرسیة تنظیمھا ،مصادرھا ودورھا في مستقبل الترب.عبد اللطیف،صوفي- 2
  .28.ص.1990.للنشر
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  :والبحث عن المعلومات على الخط المباشر ینالمستفید.3.2.3

 من ،إذ بدالشر یختلف عنھ في الطریقة العادیةالبحث عن المعلومات على الخط المبا إن
وفھارس مصادر المعلومات وما یترتب عنھ من  أدلةالبحث الیدوي والتفتیش الذاتي في 

 باإلتاحةستخدام البحث على الخط المباشر الذي یتمیز إ إلى نلجأ.ھدر للوقت والجھد
 أنكما ختیار ما نریده،إالمباشرة  والسھلة التي ال تتطلب إال الضغط على زر معین ثم 

لمعلومات على الخط جد واسعة،فھي تقدم كم ھائل من المعلومات في مجاالت البحث عن ا
تلبي كل   أنھاكل التخصصات والمجاالت،وتتسم معلوماتھا بالشمولیة والدقة،فضال على 

المستفید من المكتبة الجامعیة اكبر ھمھ  أنحتیاجات الضروریة للبشریة،فعلى الرغم من اإل
ن البحث على الخط المباشر إ،فحتیاجاتھإخدمة لكبر قدر ممكن من المعلومات أجمع  ھو

القلیل من الجھد  إالبحث ال تتطلب  وأدواتعتماده على وسائل إیتخذ صبغة مغایرة،ب
  :منھجیة معینة وفقا للمراحل التالیة بإتباع"والوقت وذلك 

 ستخدام محركات البحثإالمالحة و. 

 حتیاجات بواسطة الكلمات المفتاحیة صیاغة اإل. 

 المعلومات المنتقاة وقراءتھاستعراض إ. 

 1."تحمیل المعلومات وتفریغھا  

 إلى إضافةالمختلفة ، البحث بأدواتودرایة  معرفةالبحث على الخط المباشر یستوجب  إن
 أنالمعلومات ومصادرھا على الخط،غیر  إلىالمحركات التي تمكن من الولوج المباشر 

واسع في مجال التكشیف،وعادة ما  اطالع األخرىمحركات البحث تتطلب من الباحث ھي 
منھجیة وإستراتیجیة  إلىالبحث عن المعلومات على الخط المباشر  أثناءیعتمد الباحث 

حتیاجات ن ھذه العملیة بمثابة التعبیر عن اإلسترجاع ،ألللبحث حتى تسھل علیھ عملیة اإل
ة الكلمات حتیاجات بواسطستخدام محركات البحث،ثم صیاغة اإلإحیث یقوم بعلى الخط،

ط ئستعراض المعلومات المنتقاة وقراءتھا، ومن ثم تحمیلھا على وساإالمفتاحیة،بعدھا یقوم ب
  .رقمیة و تفریغھا 

  :البحث عن المعلومات من خالل قواعد البیانات .4.2.3

نواع مختلفة األبیانات  دلى ظھور قواعإستخداماتھا إدى تضخم المعلومات وتنوع ألقد 
  نترنت سع لشبكة األانتشار الوو ذات النصوص الكاملة ،وقد ساھم اإلأمنھا ،البیبلیوغرافیة 

  .205ص.المرجع السابق.سلوك الباحثین حیال المعلومات العلمیة والتقنیة داخل المكتبة الجامعیة الجزائریة.بطوش كمال-1
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لجة اصبحت معألى تقدم ظھور ھذه التقنیة وتطورھا،وإتصاالت وتبادل المعلومات وتقدم اإل
عتبار البحث  ستفادة منھا یتطلب توثیق المعلومات بطریقة آلیة آخذة في اإلالمعلومات واإل

  .دوات معلوماتیة أفي محتوى النصوص والبیانات مع ما یستلزم ذلك من 

ستخدام قواعد البیانات إتقنیة تطورا كبیرا مع بدایة السبعینات،حیث تم كما شھدت ھذه ال
ضافة قواعد إفي التسعینات فقد تم  امأستخدام قواعد البیانات العالئقیة،إالتسلسلیة،ثم تال ذلك 

البیانات الھدفیة،ومن ثم برز تحد جدید واجھ ھذه التقنیة تمثل في كیفیة تحویل قواعد 
خزین وبحث عن المعلومة مخازن للمعلومات تتیح للمستفید الوصول البیانات من قواعد ت

نظمة معلوماتیة تتعامل مع أصبح لزاما وجود أتخاذ القرار،لذلك إلى المعرفة وتساعده في إ
  فما مفھومھا ؟.سترجاع والعرض ھذه البیانات من حیث التخزین واإل

بیانات المخزنة بتنسیق وترتیب نھا مجموعة من  المعلومات والأتعرف قواعد البیانات على 
و ھي أ.ستخراج البیانات منھا إسترجاعھا وإلكتروني معین ،یسھل التعامل معھا وحفظھا وإ

مین حاجات أمجموعة من البیانات المرتبة والمنظمة فیما بینھا بروابط منطقیة بغرض ت
 1.محددة من متطلبات المستفیدین 

كثر في نظام أو أستخدام  في تطبیق واحد لإلنھا مجموعة بیانات أكما یقصد بھا على  
الحاسوب،وتكون البیانات عادة مترابطة،بحیث یمكن الوصول الیھا  والعمل علیھا 

تاحة إسترجاع وتعدیل وإفورا،ویتم بناء قواعد البیانات لتسھیل اجراءات تخزین و
فقاعدة "،خرىأجھزة تخزین أي أو أقراص ممغنطة أن تخزن على أالمعلومات كما یمكن 

  2"والقیمة بالنسبة للمستفیدین ةھمیاألالبیانات ذات المعلومات والبیانات ھي مخزن لكافة 

و معلومات،تم تنظیمھا بشكل خاص أمجموعة بیانات " نھاأوتعرفھا الموسوعة البریطانیة ب
  3."سترجاعھا بواسطة الحاسوبإجل التسریع في البحث عنھا وأمن 

نة ھامة بین مصادر المعلومات،فھي بمثابة خزان للمعلومات ذن تحتل قواعد البیانات مكاإ
تاحة سریعة إشكالھا،والتي وجد فیھا المستفید ضالتھ في الحصول على أنواعھا وأبمختلف 

  .حتیاجاتھإمین خدمات محددة یطلبھا المستفید لتلبیة أفھي تعمل على ت.وشاملة للمعلومات 
  

 مجلة.]على الخطمتاح [ .ستخدام قواعد المعلومات في جامعة النجاح الوطنیةإستراتیجیة البحث وتقنیة إ.جابر،ھاني- 1
cybrarins journal2007سبتمبر  14.ع:http//:www.cybrarians.info/journal/n14/index.htm   تمت الزیارة

  22/02/2011یوم 

 99.ص.2008دار المناھج،:عمان.تكنولوجیا المعلومات.عبد الرزاق السالمي،عالء- 2

 189.ص.المرجع السابق.نظم استرجاع المعلومات بین النظریة والتطبیق.حافظ التكروري،سناء- 3
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  ثناء عملیة البحثأقواعد البیانات التي یستخدمھا المستفید  طبیعة:24الجدول رقم 

  

  ) %( النسبة   اتالتــكرار
  %1.42  10  قواعد معلومات بیبلیــوغرافیة

  %34.28  240  قواعد معلومات مرجعیــة
  %18.57  130  قواعد معلومات رقمیة احصائیة

  %45.71  320  قواعد معلومات النصوص الكاملة
  %100=  700  المجـــموع

امل مع الوسائل ن المستفیدین یفضلون وبكثرة التعأمن خالل الدراسة المیدانیة تبن 
تاحتھا،وقواعد المعلومات إالحدیثة،لما لھا من دور  كبیر في البحث عن المعلومات وتسھیل 

نواع مختلفة من شأنھا تلبیة أعرض بخیرة التي ُتلیست في منأى عن ھذه الوسائل ،ھذه األ
  .ذواق المستفیدین المتنوعةأمختلف 

لعینة الذین یستخدمون قواعد معلومات فراد اأن نسبة أوضحت الدراسة المیدانیة أفلقد 
،وھي نسبة معتبرة %45.71النصوص الكاملة  في عملیة البحث عن المعلومات قدرت بــ

جع اخرى،ملخصات للمرألى مداخل إضافة نظرا لتوفر ھذه القواعد على نصوص كاملة باإل
والسبب في ذلك .عمال المرجعیة الھامة مثل التقاریر،الكتب السنویة،كما قد تحتوي على األ

ن أكما تبین .لى مثل ھذا النوع من القواعدإن معظم العینة تدرس في تخصصات تحتاج أ
 %34.28فراد العینة الذین یستخدمون قواعد المعلومات المرجعیة قدرت بــأجابة إنسبة 

ستفسارات حول تساوره سلسلة من التساؤالت واإل و الباحث في ھذه الحالةأكون المستفید 
ن قواعد المعلومات أویمكننا القول .شكالیة بحثھإلى مراجع تتناول نفس إیحتاج ،ینبحث مع

یدلھ على  لى ماإن المستفید یحتاج أھتمام لدى المستفید كون إكبر أالمرجعیة والنصیة تحتل 
  .موضوع بحثھ ومن ثم الحصول على نصوص كاملة في موضوع تخصصھ

ى مساھمة قواعد المعلومات الرقمیة ؤكد علتمن أفراد العینة  %18.57ما نسبة أ
لى إفراد العینة من تخصصات علمیة وتقنیة ال تحتاج أن معظم ألى إحصائیة،ویرجع ذلك اإل

 .دلة رقمیة حول موضوع ماأحصاءات وإلى إالنصوص والملخصات بقدر ماتحتاج 

ع الذي نظرا للطاب،%1.42:أما عن قواعد المعلومات البیبلیوغرافیة فقد قدرت نسبتھا بــ
الكاملة،فقط تحتوي على ملخصات  لى النصوصإتتسم بھ ھذه القواعد من إشارات 

  .والمستفید في ھذه الحالة یرید معلومات شاملة وكاملة عن موضوعھ
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ن قواعد المعلومات المرجعیة أمن المستفیدین  یرون بن نسبة معتبرة  أمما سبق یتضح 
لى إثناء عملیة البحث عن المعلومات،ویعود ذلك أكثر استخداما أوذات النصوص الكاملة ،

طریقة عرض المعلومات داخل ھذه القواعد وما تتمیز بھ من دقة وفاعلیة،ولعل الشكل 
  :  ورد سابقا  الموالي یوضح ما

طبیعة قواعد المعلومات التي یستخدمھا المستفید :24الشكل رقم
أثناء عملیة البحث

قواعد معلومات بیبلیوغرافیة

قواعد معلومات مرجعیة

قواعد معلومات رقمیة احصائیة

قواعد معلومات النصوص الكاملة

1.42%

45.71%
34.28%

18.57%

  

  :نواع التالیة وتقسم قواعد المعلومات حسب محتویاتھا إلى األ

  :قواعد المعلومات البیبلیوغرافیة .1.4.2.3

تلك القواعد التي تقدم بیانات وصفیة وموضوعیة،وتظھر بشكل كشافات   نھاأتعرف ب
إنما تقدم فھي ال تزود الباحث بالنص  الكامل للمعلومات و،ومستخلصات للمعلومات

ھو منشور من مصادر المعلومات عن المجال الذي بیحث فیھ تخلصات للتعریف بمامس
الطبیة وقاعدة ) MEDLINE(شھرھا قاعدة میدالینأوالمستفید،ومن أالباحث 

نتاج الفكري في سترجاع  اإلإعلى تحلیل وتكشیف و علنالتعلیمیة،التي ت)  ERIC(یریكإ
وصفیة وبیبلیوغرافیة لآلالف من  شاراتإالتخصصات المذكورة،وتشمل ھذه القواعد 

  .الدوریات والمصادر المتخصصة المنشورة في العالم 

  :قواعد المعلومات المرجعیة .2.4.2.3

مثلتھا أستفسارات المرجعیة للباحثین والمستفیدین ،ومن جابة عن اإلتقدم ھذه القواعد اإل
  .وغیرھا،دلة،والموسوعات المحوسبةالقوامیس،المعاجم،األ

  

142  



  مكـانة المستفـید في البیـئة الـرقمیـة على مستـوى المكتبـة الجـامعیـة :الثالثفصل ال

  : حصائیةإقواعد معلومات رقمیة .3.4.2.3

حصاءات متنوعة تشمل میادین إو أحصائیة محوسبة عن السكان إوھي التي تقدم معلومات 
  .الحیاة المختلفة 

  :قواعد معلومات النصوص الكاملة .4.4.2.3

لى الملخص والمعلومات البیبلیوغرافیة  إضافة م ھذه القواعد النص الكامل للبحث،باإلتقد
  1.ستخدامھا بكثرة إلمصادر المعلومات المحوسبة،وھي تلك التي یفضل الباحثون 

كثر مساھمة في خدمة المستفیدین لى قواعد المعلومات المتخصصة التي تعتبر األإضافة باإل
لى طریقة عرض المعلومات داخلھا إویعود السبب في ذلك ،اتھمحتیاجإبیة لوالباحثین وت

  .وماتتمیز بھ من دقة وفاعلیة 

 Educational) (ERIC)یریك  إلكترونیة قاعدة بیانات ھم قواعد البیانات اإلأن من إو
Resources Information Center )  نترنت،ویمكن التي تتوفر مجانا على األ

لى إبحاث التربویة وغیرھا،وتوجھ الباحث ن ملخصات األللباحث الحصول على اآلالف م
  .وتكلفتھ ،كیفیة الحصول على كامل البحث وشراؤه

لكترنیة التي توفرھا المكتبات الجامعیة ساھمت بشكل كبیر في تلبیة ن قواعد المعلومات اإلإ
ت حتیاجات المستفید من المعلومات،ومن خاللھا یمكنھ الحصول على العدید من المقاالإ

 25والشكل الموالي رقم .والدوریات وتوجیھھ من خالل تقنیات الروابط الفائقة التي تتیحھا
  :لكترونیة لمكتبة جامعیة عربیةإیمثل قاعدة معلومات 

  

  لكترونیة لمكتبة جامعیةیمثل قواعد المعلومات اإل):  25(شكل رقم

  المرجع السابق.ھاني ،جابر .-1
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  :معوقات المستفیدین في البحث عن المعلومات الرقمیة .5.2.3

المعلومات،یكتسي طابعا خاصا ،في  عنالبحث التقصي وصبح أ ،وائل الثمانیناتأحتى 
دم الفاعلیة،حیث میدان البحث الوثائقي،بعدما كان في النظم التقلیدیة یتسم بالصعوبة وع

لى المصادر المكتبیة،وھناك ثالث عوامل إتشتت الوثائق وتراكمھا وصعوبة الوصول 
عتبار خاصة عند تبني النظم الحدیثة في المكتبات ،للبحث عن خذھا بعین اإلأرئیسیة یجب 

  :المعلومات الرقمیة 

  تقدیم والتعریف بالوثیقة الجل ألغات التكشیف من. 

 لة والمناسبة لجمھور المستفیدین،خاصة حوار مع اآللغات المساءلة وال
 (algorithmes).اللوغاریثمات

 ختیار محركات البحث عبر الشبكةإ.  

لى وساطة بین الوثائقیین والمكتبیین ،الذین ھم إما المستفیدین في ھذا العصر،فھم بحاجة أ
ى طلبات لإالمعلومات  منمام مسؤولیة ھامة،وھي تحویل وترجمة حاجة المستفیدین أ

لھذا  ،حتیاجات المستفیدینإن البحث عن المعلومات یقتضي معرفة وأل.ومناسبة لھم صحیحة
تصال بین المؤلف والمستفید مباشرة دون ؤمن اإلننا نجد معظم المكتبات الحدیثة تضع وُتإف

حتیاجات المستفیدین من إولكي تتمكن المكتبة من تلبیة ،المكتبةللذھاب إلى الحاجة 
مور الھامة التي ال وھي من األ ،وتحدید فئاتھم،معرفة جمھور مستفیدیھا،ت علیھاالمعلوما

حتیاجاتھ ،والعالقة كثر إلأجدال فیھا،فالحوار الشخصي مع المستفید ینتج عنھ تفھم 
ھمیة خصائي المعلومات والمستفید معا،وبھذا تتضح األأالشخصیة القویة مع المستفید تفید 

ھمیة لذلك  ال یمكن بناء نظام معلومات ما لم ومن األ.والمستفیدین فادة البارزة لدراسة اإل
جراء دراسات إحتیاجاتھم ،حیث تعتمد معظم المكتبات على إیتم معرفة وتحدید المستفیدین و

  1. حیانا تسویقیة ،لتحدید فئات المستفیدینأحصائیة ،وإجتماعیة ونفسیة،وإ

اع في الوقت وتشتت الوثائق في المكتبة لى عراقیل من ضیإمما سبق،كما یتعرض الباحث 
مر یكاد یكون متشابھا عند البحث عن ن األإعند البحث عن المعلومات المطبوعة،ف

مام مجابھتا،ولمعرفة المعوقات التي أالمعلومات الرقمیة،التي غالبا ما یقف المستفید 
البحث عن  ثناءأ 1955أوت  20تعترض المستفید بالمكتبة الجامعیة المركزیة لجامعة 

ت كما ھي موضحة في جاباستفسار العینة المدروسة فكانت اإلإالمعلومات الرقمیة،حاولنا 
  :اآلتي 26رقم  الجدول

1- Yolla.polity.l’evaluation des paradigmes dans le domaine de la recherche d’information. 
.[online].journal of documentation. vol.55.n3. june2005: http://www.jut2.upmf-
grenoble.fr/ri3/tps.page consulté le 10/04/2011. 
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  ي البحث عن المعلومات الرقمیةمعوقات المستفیدین ف:62الجدول رقم 

اتالتــكرار  (% (النسبة  
ةاعیـة واجتمـواجز نفسیــح  20 %2.85 

ات المطلوبةـغالء تكلفة المعلوم  215 %30.71 

بةـة للمكتـة القوانین الداخلیـصرام  40 %5.71 

ةــواجز اللغویــالح  215 %30.71 

ل التكنولوجیةـعامل مع الوسائـة التــصعوب  210 %30 

رىــأخ  00 %00 

 % 100= 700 المجــموع

  

لغة التي تشكل عائقا ولى من الإن المستفید من المكتبة الجامعیة المركزیة یعاني بالدرجة األ
وقلة جنبیة من جھة،نتاج الفكري العالمي في اللغات األاإل نظرا لتزاید %30.71مامھ بنسبة أ

لى القصور في تعلیم اللغات في كافة إضافة خرى،باإلأالمحتوى الرقمي العربي من جھة 
خرى ستفحلت ھي األإما ظاھرة غالء تكلفة المعلومات قد أ.المستویات التعلیمیة بالجامعة 

مكانیات مادیة إكترونیة من للما تتطلبھ المعلومات الرقمیة اإل %30.71ذروتھا وذلك بنسبة 
لدراسة یتعرض لمشكلین ن المستفید من المكتبة موضوع اأمما نالحظ .وتجھیزات وغیرھا

ما فیما یتعلق بصعوبة التعامل مع الوسائل أ.وبنفس النسبة )اللغة والكلفة الغالیة للمعلومات (
لى غیاب الثقاقة إوالسبب في ذلك راجع ، %30:التكنولوجیة التي قدرت نسبتھا بـ

التكنولوجیات ن ھذه ألى إضافة فراد العینة المدروسة،باإلأالتكنولوجیة وبالكاد غیابھا بین 
حظھ من خالل دراستنا مھا،وھذا ما نالاستخدإكفاء قادرین على أشخاص ألى إتحتاج 

ن ینتج مثل ھذه العوائق خاصة أنھ أن عزوف المستفید عن تعلم الجدید من شأالمیدانیة ،كما 
-الویب  -الشبكات (مختلفة  مصادركترونیة الیوم باتت تبث في لن المعلومات اإلأو

لى إخرى التي تضاف حد العراقیل األأ،وصرامة القوانین الداخلیة للمكتبة .)..نترنتاأل
حسب ما  %2.85:سلسلة عوائق البحث عن المعلومات الرقمیة ،والتي قدرت نسبتھا بــ

ذا كانت المكتبة تتبع سیاسة فصل المستفید عن إفراد العینة المدروسة،خاصة أصرح بھ 
تاحتھ إفي  وغیاب المرونة من طرف المكتبي.ة بینھمالى ھشاشة العالقإالمكتبة مما تؤدي 

،وبالتالي نقص حصولھ  لھذه األخیرة لى نقص تردد المستفیدإسیؤدي حتما  لمصادر المكتبة
  جتماعیة في آخر مرتبة والتي وتأتي الحواجز النفسیة واإل.على المعلومات التي یحتاجھا
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قصد  و الباحث داخل المكتبة الجامعیةأوالتي تقف في وجھ المستفید %5.71 جاءت نسبتھا بـ
لى التخوف من محاولة البحث المستقل إسبابھا أحتیاجاتھ من المعلومات،والتي تعود إتلبیة 

و غیابھا تماما أستراتیجیة بحثھ،إفي  عن المعلومات الرقمیة،وعدم قدرة المستفید على التحكم
ن كل من المستفید والمكتبي أحدھما ینتظر اآلخر،فالمكتبي  ینتظر أ،ما یمكننا قولھ ھنا 

خیر یظن بأن المكتبي قادر على حتیاجات من طرف المستفید،وھذا األعالن عن اإلاإل
نھ غیر أتفید بحتیاجات،وبالتالي یحدث الخطأ،ومن ثم شعور المسمعرفة كوامنھ من اإل

ن المكتبة ال تساعده في الحصول على ما یرید،والشكل أو أمرغوب فیھ من طرف المكتبة،
ثناء البحث عن المعلومات الرقمیة سیوضح ذلك أالموالي الذي یعرض معوقات المستفیدین 

  :أكثر

معوقات المستفیدین أثناء البحث عن المعلومات :26الشكل رقم 
الرقمیة

حواجز نفسیة واجتماعیة

غالء تكلفة المعلومات المطلوبة

صرامة القوانین الداخلیة للمكتبة 

الحواجز اللغویة

صعوبة التعامل مع الوسائل التكنولوجیة

30.71%

5.71%

30%

30.71%

2.85%

  

ن یترك مدة أتخدم حاجتھ ،خیر من جابة سریعة ووافیة إن یتلقى أن المستفید دوما یرید إ
طالق من طرف العاملین ھتمام على اإلإي أنتظار الجواب عن السؤال ،من دون إطویلة في 

نطباع سلبي على المكتبة من جھة وعلى نفسیتھ من إبالمكتبة ،ھذا بالطبع سوف یترك لھ 
علومات في الوقت حتیاجاتھ من المإمكانیة تلبیة إخرى ،وبالتالي یؤثر ذلك سلبا على أجھة 

ومن المعوقات التي تعترض سبیل المستفید في البحث عن المعلومات الرقمیة  1.الذي حدده 
  :مایلي

  

 .102.ص.المرجع السابق.الجزائریة الجامعیة المكتبة داخل والتقنیة العلمیة المعلومات حیال الباحثین سلوك. بطوش ،كمال-1
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  :جتماعیةالمعوقات النفسیة واإل.1.5.2.3

ھمیة تكتسیھا المعلومات في أي أدور و أينواع للمعلومات،ونعلم أنھ توجد عدة أنعلم جیدا 
ن إفلذا أو غیره تمام بحث وإلأننا بتواجدنا في المكتبة الجامعیة حتما لحاجة تنقصنا إحیاتنا،و

حتیاجاتھ مھما كان نوعھا،فھناك إلى تلبیة إلى المكتبة سیؤدي بالنھایة إتوجھ المستفید دوما 
طالق،فنتیجة ذلك حتما ستكون عقدة لیھا وعدم تردده على اإلإعالقة وطیدة بین تردده دوما 

نعدام روح المطالعة إلى إولعل  السبب الرئیسي في ذلك  یعود  1 .جتماعیةإو أنفسیة 
لى المكتبة مجبرا لتقدیم بحث ملزم بھ،ال لغایة في إتي أنھ یأو أحث لدى المستفید،والب

تنقصھم الخبرة والكفاءة في جلب  أون العاملین بالمكتبة ال یحسنون معاملتھ،وألأنفسھ،
حتیاجاتھ من إن تقف كحاجز بینھ وبین تلبیة أنھا ألیھم،كلھا عوامل من شإالمستفیدین 

  .في وقت ال یعترف إال باألقویاء معلوماتیا المعلومات،خاصة وأننا

 :المعوقات االقتصادیة .2.5.2.3

تبة الجامعیة،والمستفیدین منھا قتصادیة،ھما المكعاملین مھمین من ضمن المعوقات اإل
نھا بذلك إلى میزانیة كافیة لتغطیة مجموعاتھا و حاجات مستفیدیھا ،فإفعندما تفتقر المكتبة 

ن محدودیة میزانیتھا التكفي لسد الطلبات،وبالتوازي حتیاجاتھم،ألإستقف عاجزة عن تلبیة 
شارة وعیة المعلومات ومصادرھا،والتي تمت اإلأن المستفید ال یستطیع شراء كل إمع ذلك ف

مام أحتیاجاتھ،ولكي ال یقف  المستفید إلى المكتبة لتلبیة إرتیاد لیھا من قبل،فھو مضطر لإلإ
دخال الوسائل إى المكتبة الجامعیة تنمیة میزانیتھا ویدي،علھذا العائق مكتوف األ

  .التكنولوجیة الحدیثة 

 :المعوقات القانونیة .3.5.2.3

أن تضعھا في متناول المستفیدین ثمان الكتب والدوریات المطبوعة،قبل أن المكتبات تدفع إ
مام قانون ألكترونیة،وھي ثمان المعلومات الرقمیة،والمنشورات اإلأیضا لدفع أوھي مستعدة 
وفیما یتعلق بالمستفیدین   2.مر یجعلھا في موقع ضعیفأستخدام محدودة،وھو إیمنحھا حقوق 
طالع على بعض المنشورات العلمیة،وإن تمكنوا من ذلك فال یمكنھم على فال یمكنھم اإل

لى النظام الداخلي للمكتبة إضافة عارة ھذه المؤلفات،باإلإو حتى أو طبع أسبیل المثال نسخ 
ن تعطي حق جمھور المستفیدین في الدخول أوالقوانین التي تسیر بھا،فعلى المكتبة الجامعیة 

  .لى مصادرھا إلى المعلومات والوصول إ

1- pierre,humbert .prise en compte des besoins des utilisateurs dans la visualisation des connaissances 

scientifiques de corpus bibliographiques :aproche dynamique pour 
classification.[online].:.http ://memsic.ccsd.cnrs.fr/docs/pdf  .page consulté le :10/03/2011. 

  .61.ص.المرجع السابق. المكتبات في مجتمع المعلومات.صوفي ،عبد اللطیف-2

147  



  مستـوى المكتبـة الجـامعیـةمكـانة المستفـید في البیـئة الـرقمیـة على  :الثالثالفصل 

 :المعوقات اللغویة .4.5.2.3

عتبارھا المصدر الھام إنترنت،بذھاننا األألى إعند البحث عن المعلومات الرقمیة یتبادر 
ھمیة في تمكین أكثر ولى واأللى المعلومات الرقمیة الحدیثة،فھي التقنیة األإللوصول 

باشر مع المعلومات ومصادرھا،بغض النظر الباحثین والمستفیدین من التواصل الحر والم
نترنت،من نصیب المؤسسات ستخدام األإعن العوائق الجغرافیة والزمنیة،وكان الظفر في 

ننا نالحظ جلیا تلك الفجوة بین الدول المتقدمة إول،وكادیمیة في المقام األالتعلیمیة واأل
كثر ستفادة من ھذه التقنیة ألوالدول النامیة خاصة منھا الدول العربیة،التي تباطأت في اإل

 1.الحواجز الفنیة لتمثیل اللغة العربیة ،سبابھم ھذه األأمن سبب و

 اللغة ھذه مامأ عاجزا المستفید جنبیة،یقفأ بلغات الشبكات على ماینشر معظم نأو خاصة
 نأ الجامعیة المكتبة واجب من لذاالمعلومات، على الحصول في عائقا لھ تشكل وبالتالي

 البحث عملیة تسھل بالترجمة،حتى خاصة قسامأ بتوفیر وذلك العائق ھذا على للقضاء تسعى
  . اللغات بكل المعلومات عن

 : التكنولوجیة المعوقات.5.5.2.3

 ،نجد المعلومات عن البحث في  المستفید أو الباحث تحد التي العوائق ھذه كل أمام
 یوازیھا والتي التكنولوجیة لألوعیة السریع التطور في تتمثل التي التكنولوجیة المعوقات

 من یخاف تجعلھ للمستفید التكنولوجیة الثقافة وجود المستفید،فعدم سلوك في بطيء تطور
 على یحصل ال ثم ستعمالھا،ومنإ یحسن ال التي الوسائل ھذه یرفض ستخدامھا،وبالتاليإ

 تتوفر ال جامعیة،التيال المكتبة لىإ ولىاأل بالدرجة یرجع نظري في السبب المعلومات،ولعل
 المكتبة في العاملین  نصیب من فقط فھي وجدت نإالوسائل،و ھذه من القلیل على الإ

 جھتھ من الذي مرالمعلومة،األ لىإ الوصول في صعوبة مھمشا،ویجد المستفید یبقى وبالتالي
 تسعى نأ  المجال ھذا في المكتبة وعلى.الرقمیة المعلومات لھذه المثلى ستفادةإلا یعرقل نأ
  .بالتكنولوجیا وحدھا ھتماماإل ھتمام،بدلإ محل وجعلھم للمستفیدین تدریبیة دورات قامةإ لىإ

  : يـراضـفتاء اإلــیدین والفضـالمستف.3.3

من خالل  أي،یفضلون تحصیل المعلومات فردیا،فتراضي المستفیدین من الفضاء اإل إن
،ومن ھنا المطلوب على المكتبیین أخرشكل  أيمن  أكثرالفردي مع المكتبیین  تصالاإل

على المكتبي  نإ.ذلك األمرتوطید ھذه العالقة وتقدیم المعلومات بصورة فردیة كلما تطلب 
  فتراضي،والسعي لتطویر یتحاور مع المستفیدین لتحقیق مطالبھم عبر الفضاء اإل أن

خفاق الباحثین إلى إراسة العوامل المؤدیة د:الفجوة الرقمیة اللغویة .،نبھانالحراصي بن حارث.العوضي،علي بن سیف -1
 .2010ماي  8.ع.  دراسات المعلومات:مجلة .لكترونیة بالنص العربيرصدة المعلوماتیة اإلألكادیمین العرب في تعزیز اواأل
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خر من آلكترونیا،وبذلك یمكن خلق شكل إھم من تحصیل الخدمات خبراتھم قصد تمكین
على ستخدام التقنیات المتطورة إالمستفیدین،شكل جدید وھام،یساعد على تطویر الخدمات،و

جتھاد في البحث مع  یتصفوا بالمرونة،وقابلیة التطور والتغیر،واإل أنالمستقبل  مكتبیي
خر آن جھدا قلیال یصرفونھ بین یوم وإو ،نالجدیة في طلبھ،ومتابعتھ لصالح المستفیدی

دیدة وسبل العمل فیھا بشكل أفضل لمعرفة الدراسات الجدیدة الخاصة بعملھم،ومھنتھم الج
  1. إلیھمستمرار الحاجة إھامة وضروریة،وبالتالي ھو وحده الكفیل بجعل مھنتھم 

ن كالمختلفة،والتم لھبأشكاعالم الرقمیة  إلىالولوج مكتبیین یجب على الوعلى ھذا األساس  
الیوم  ألنھمستمرار في مواكبة التجدید،ستخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة،مع اإلإمن 

 األسرعالذین یریدون ،للمستفیدین آخرشكل  یوازیھمع شكل جدید للمكتبات  یتعاملون
وألنھم أمام شكل جدید للمعلومات ھم في مجال تخصصھم،واأل واألحدث

ین یضطلعون الیوم إلى العمل كخبراء معلومات،یقومون بتوجیھ فالمكتبی.ومصادرھا
  .المعلومات في ظل البیئة الرقمیة المستفیدین وسط ھذا الكم المتدفق من

رتأینا من خالل ھذا المحور أن نستدرج في تسلیط الضوء على المستفید في الواقع إوعلیھ 
تحوالت التكنولوجیة الجدیدة داخل حتیاجاتھ،وتأثره بالإفتراضي بدایة من تحدید ومعرفة اإل

ستخدام البیئة إندماجھ في مجتمع المعرفة،وكیفیة تعلمھ في إالمكتبة الجامعیة،ومدى 
التكنولوجیة،خاصة البحث عن المعلومات الرقمیة،والولوج المباشر إلى المعلومات 

ل سلوك فتراضیة،وتأرجحھ بین األوعیة الورقیة والمصادر االلكترونیة للمعلومات،وھاإل
الباحث سیتغیر إزاء ھذه المعطیات الحدیثة؟وھل ھو أمام وضعیة تجبره على تبني 

یة تفرض نفسھا علیھ  أم أمام وھل ھو أمام حتمیة تكنولوج استراتیجیة الولوج المباشر إلیھا؟
ندماج فیھ أو مجبر علیھ،داخل المكتبة الجامعیة تكنولوجي مستقبلي مخیر بین اإلترف 

ال تعترف إال بذوي القدرات العالیة،والمتمكنین من التحكم في التكنولوجیا  الحدیثة،التي
 .الحدیثة 

  :حركة الوصول الحر للمعلومات.1.3.3

 لىجاء نظام الوصول الحر كمنافس وبدیل للنظام التقلیدي القائم على ربط الوصوإل لقد
لمكتبات الجامعیة من المعلومات بقیود مادیة وقانونیة،والسؤال الذي یعترضنا این تقف ا

؟ حركة الوصول الحر لمعلومات ؟وما طبیعة العالقة بین المكتبات وحركة الوصول الحر
تصال العلمي القائم سئلة التي التي تصب في مجملھا على النظام الجدید لإلوغیرھا من األ

یة أ لى المعلومات الرقمیة دون مقابل ودونإعلى تمكین الباحثین والمستفیدین من الوصول 
 فما  Open Accessصبح یعرف بالوصول الحر أو قانونیة،وھذا ما أقیود مادیة 

  مفھومھ؟
  .211.ص.المرجع السابق.المراجع الرقمیة والخدمة المرجعیة في المكتبات الجامعیة.صوفي ،عبد اللطیف-1
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ستخدامھ في في نھایة القرن الماضي بین جمھور إمصطلح شاع ) OA(الوصول الحر 
أ تصال العلمي،یقوم على مبدو نظام جدید لإلأسلوب أالباحثین والمستفیدین للداللة على 

و أو قانونیة أیة قیود مادیة أنترنت مجانا،ودون تاحة البحوث العلمیة للباحثین عبر شبكة األإ
نطالقة الحقیقیة لھ كانت في العقد ن اإلأویتقف الباحثین .على ترخیص مسبقالحصول 

ستعمالھا في تلك إنتشار إنترنت وأخیر من القرن العشرین،والسبب في ذلك ظھور االاأل
كتروني بسبب لیضا في ظھور حركة النشر اإلأخیرة كانت السبب الفترة من الزمن،ھاتھ األ

ت أقتحمت عالم المعلومات والمعرفة،ونتیجة لذلك بدإة التي مكانیاتھا التكنولوجیة الھائلإ
لكتروني المتاح للوصول الحر رشیف اإلكترونیة عبر الویب،وظھور األلتظھر الدوریات اإل

ا عدد مأدوریة، 2051:ـحیث یقدر عدد الدوریات  المتاحة للوصول الحر من خالل الویب ب
لى تقدیر إضافة رشیف،باإلأ 130:فقدرت بـكترونیة المتاحة للوصول الحر لرشیفات اإلاأل

من المقاالت % 2-1من الدوریات العلمیة،و%4ن ھناك حالیا ما الیقل عن أبعض الباحثین 
كما ھو مبین في الجدول بأسلوب الوصول الحر العلمیة التي تنشر على الخط المباشر 

  1:التالي

  الوصول الحرنسبة توفر مصادر المعلومات المتاحة عبر  ):27(الجدول رقم

  

  

        

  

 

  

  

  
  

 

على [ ثیرات المتبادلةأالدور والعالقات والت: المكتبات وحركة الوصول الحر للمعلومات.سماعبل إحمد أالشوابكة،-1
على الرابط  متاح. 2009مارس . 18ع.cybrarians journalمجلة .]الخط
 25/04/2011تمت الزیارة یوم .http://www.cybrarians.info/journal/n°18/openaccess.htm:التالي

  .09:30على الساعة 
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  2051  الدوریـات االكتـرونیة

  130  لكتـرونيرشیـف اإلاأل

  نســبتھا

 %1- 2  المقــاالت العلمــیة

 %4  الدوریــات العلمــیة



  ئة الـرقمیـة على مستـوى المكتبـة الجـامعیـةمكـانة المستفـید في البیـ :الثالثالفصل 

الدوریات االلكترونیة

االرشیف االلكتروني

المقاالت العلمیة

الدوریات العلمیة

4%

20.51

130

1-2%

  توفر مصادر المعلومات المتاحة عبر الوصول الحر نسبة:   )27(الشكل  رقم 

   
  

و المستفید من قراءة بحث علمي أن یتمكن الباحث أ: وببساطة یمكننا تعریف الوصول الحر
مكان إو دفع مسبق،وبأو مالیة،أي رقابة قانونیة أن یطبع نسخا منھ دون أنترنت،وعلى األ

ستنساخھا وطبعھا ،حیث إص الكاملة للمقاالت وغیرھا ولھ الحق في المستفید قراءة النصو
شمولیة العمل وحقھ  في ستنساخ المقالة وتوزیعھا سوى حق المؤلف في التحكم إال یحد من 

خذ في ي األأ( ستشھاد بذلك العمل إلسمھ عند اإو یذكرأعتراف بھ صاحبا للمقال،في اإل
فالوصول الحر یشجع ).حق المؤلف وحق النشر ،دیل و التع،أو الطبعأ ،عتبار عند النسخاإل

ن ھذا أنصار حركة الوصول الحر أویرى .ستخدام المجاني للبحوث الوصول المجاني واإل
تصال العلمي سیحقق العدید من المزایا والفوائد للباحثین والمستفیدین النظام الحدیث لإل

  1 :ھمھاأ

 .تسریع وتیرة البحث العلمي  -

 .العلمیة نتاجیةتقویة اإل -

 .نتائج البحوث العلمیة والمعرفة  مقتساإتقویة التواصل بین الشعوب من خالل  -

تاحة الحرة لمصادر المعلومات لى الحریة في البحث عن المعلومات واإلإضافة باإل -
 .لكترونیة اإل

 .تصال المباشر مع مختلف قواعد وبنوك المعلومات اإل -

 
 .قالمرجع الساب.سماعیل إحمد أالشوابكة، - 1
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  :المكتبات وحركة الوصول الحر للمعلومات .1.1.3.3

ن تلعب أن ھناك عالقة متبادلة بین المكتبات وحركة الوصول الحر،فالمكتبات یمكن أالشك 
لى حركة الوصول الحر إمر نفسھ بالنسبة واألدورا ھاما في دعم الوصول الحر وتشجیعھ،

لكترونیة الرقمیة التي رشیفات اإلدواتھا الحالیة كدوریات الوصول الحر واألأمن خالل 
  .تؤثر بدورھا في المكتبات

  :ویتمثل الدور الھام للمكتبات في دعم حركة الوصول الحر في النقاط التالیة 

  لمتاحة عبر الوصول الحرفضل للمواد اأتوفیر المكتبات وصوال حرا. 

 عمال المتاحة عبر الوصول الحر،من خالل ن تصبح المكتبات دور نشر رقمیة لألأ 

  رشیفات الرقمیة نشاء األإإصدار دوریات الوصول الحر المجانیة والمساھمة في
 .المفتوحة

 ن تقوم المكتبات بحفظ المواد المتاحة  عبر الوصول الحرأ. 

 على الباحثین من رسوم نظیر نشر بحوثھم في ما یترتب  تساھم المكتبات في دفعن أ
 .دوریات الوصول الحر

لنفسھا وظائف  ضافتأكادیمیة منھا قد ن المكتبات وخاصة األأمن خالل ما سبق نجد 
رشفة أرشیفات المفتوحة ،والدوریات المجانیة للوصول الحر،وكذا نشاء األإجدیدة مثل 

وفي ھذا الجانب فقد .عضاء الھیئة التدریسیةأن عمال والبحوث التابعة للجامعة ماأل
ختیارات في البحث عن المعلومات،فلم تقیده مام المستفید جملة من اإلأقدمت كذلك 

  .و زمان معین أبمكان 

ما من أ.ھذا فیما یخص المكتبات من خالل الوصول الحر ودورھا في دعم ھذه الحركة 
عترضنا تساؤل ھل سیغیر نظام الوصول نھ یإف،ثیر الوصول الحر على المكتباتأجھة ت

رادت أذا إلكترونیة؟ففي حالة ما الحر مھام المكتبیین المختصین بمصادر المعلومات اإل
المتاحة عبر الوصول الحر لكترونیة للمعلومات لى المصادر اإلإالمكتبة تسھیل الوصول 

  :1وحتى تتمكن من القیام بذلك علیھا القیام باآلتي 

 .كترونیة المتاحة عن طریق الوصول الحرلنمیة المجموعات اإلنشاء سیاسة لتإ -

لكترونیة المتاحة عبر على مواقع المصادر اإل أمتابعة التغیرات التي تطر -
 .الوصول الحر

  .المرجع السابق.سماعیلإحمد أالشوابكة ،-1
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  .دوات البحث الخارجیة ألى إو المستفیدین أتسھیل وصول الباحثین  -

ي شروط تراھا مناسبة أعارة والنسخ للمقاالت الرقمیة وفق وسیكون للمكتبات الحق في اإل
للمستفیدین مھما كان نوعھم،كما سیكون من حقھا تقدیم نفس الخدمات للمستفیدین الذین 

  .و المستفیدین في منازلھمأو الزائرین العابرین ألى المؤسسة االم إینتسبون 

  :معوقات الوصول الحر للمعلومات .2.1.3.3

لى المعلومات سوف إن الوصول الحرأتفاق عام بین الباحثین على إعلى الرغم من وجود 
ن أال إكثر شیوعا في توزیع البحوث العلمیة والمقاالت العلمیة وغیرھا،سلوب األیصبح األ

تصال العلمي العالمي الحر الحالیة ال زالت تشكل ظاھرة ثانویة في نظام اإل قنوات الوصول
  :لى مجموعة من المعوقات یمكن تصنیفھا كاآلتي إویرجع السبب في ذلك 

  المعوقات القانونیة المتصلة بحمایة الملكیة الفكریة وحق المؤلف. 

 تصاالتعلومات واإلالمعوقات الكنولوجیة المتصلة بالبنیة التحتیة لتكنولوجیا الم. 

 ،والمعامالت التجاریة  المعوقات المالیة المتعلقة بالتمویل. 

 ستخالص المعوقات الفنیة المتصلة بالخدمات غیر المباشرة ،التكشیف اإل.  

  :لى المعلوماتإضرورة النفاذ المباشر .2.3.3

وحاجة لكترونیة فتراضیة واإلبحكم التقدم التكنولوجي الجاري ودخول المكتبات إلى عالم اإل
المستفیدین والباحثین إلى المعلومات الرقمیة،أصبح ھؤالء یفضلون الوصول إلى المعلومات 

لما تتیحھ من ،نترنت وغیرھاقتناءھا،وذلك من خالل الشبكات واألإبدل ومصادرھا 
المعلومات  إلىمعلومات دقة في الفعالیة،وتمیزا في اإلنتاج،مما جعل الولوج المباشر  

تتبناھا المكتبة الجامعیة،وتقتضیھا حاجة المستفید المتجددة،وذلك قصد تلبیة ضرورة 
لذا .التطورات في مجال تخصصھم  بأحدثحتیاجاتھم من مصادر المعلومات،وتعریفھم إ
لى إمباشر ن الولوج الأن نسبة كبیرة من المستفیدین ضمن العینة المدروسة یرون بإف

  :28الجدول رقممن خالل  المعلومات ضرورة حتمیة،كما ھو مبین

  لى المعلومات الرقمیة ضرورة حتمیةإالولوج المباشر : 28الجدول رقم 
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  ) %(النــسبة  التــكرارات

  %92.14  645  نــــعم
  %7.85  55  ال

  %100=  700  المجــموع



  مكـانة المستفـید في البیـئة الـرقمیـة على مستـوى المكتبـة الجـامعیـة :الثالثالفصل 

من المستفیدین یفضلون النفاذ  % 92.14یتبین من خالل الجدول المذكور آنفا بأن نسبة 
ن المكتبة موضوع لكترونیة،لما تتمیز بھ من ممیزات،ونظرا أللى المعلومات اإلإالمباشر 

لى تدعیم المستفیدین منھا بالوسائل التكنولوجیة الحدیثة وھذا ما سبقت إالدراسة تسعى 
في حین تبقى .نترنت تضم الكثیر من المقاعد ،لمؤشر على ذلكألوتوفیر قاعة ا.لیھ إشارة اإل

ن الولوج المباشر لیس ضرورة،والسبب في أمن العینة المدروسة ترى ب % 7.85نسبة 
التقلیدیة للحصول على المعلومات ن ھؤالء متمسكین بالطرق أشرنا أن أذلك كما سبق و

والولوج ،جیة بحثھم،وتخوفھم من الوسائل الحدیثةستراتیأو تغییرإوعدم رغبتھم في تطویر
  .لى المعلومات الرقمیةإالمباشر 

مما سبق یتبین لنا أن النفاذ المباشر إلى المعلومات الرقمیة یكفل للمستفید من المكتبة 
موضوع الدر اسة درجة مرونة عالیة في الحصول على المعلومات ومصادرھا،بحیث 

عة في الحصول على اإلجابة أو اإلستفسار الموجھ،كما یتلقى یحقق التفاعلیة والدقة والسر
من ثم كانت معظم إجابات العینة المدروسة تصب في ھذا .حینھا تغذیة راجعة آنیة 

اإلتجاه،إذ لوال تزاید إنتاج المعلومات وحواملھا،وتطور الوسائل التكنولوجیة الحدیثة 
بصفة خاصة من إستخدام ھذه وظھور بنوك وقواعد المعلومات،لما تمكن المستفید 

  :28الجدول رقموالشكل التالي أصدق تعبیر عما جاء في . اإلسترتیجیة

النفاذ المباشر إلى المعلومات الرقمیة ضرورة حتمیة:28الشكل رقم 

نـــعم

ال

92.14%

7.85%

  

   1:وھيعلى الخط المباشر، البحث عن المعلومات  أثناء إتباعھاخطوات ینبغي  ھناك

 ،وإدخالھامنھا بصیاغتھا ثم تسجیلھا، والتأكدظھور مشكلة بحث یجب التحقق منھا 
 .النظام للبحث عنھا إلى

 ستخدام واصفات مقننة في إستخراج الكلمات المفتاحیة من سؤال البحث،بإ
 .البحث إستراتیجیة

  .228.ص.2008الدار المصریة اللبنانیة،:القاھرة.عداد البحوث في البیئة الرقمیةإعن المعلومات و مھارات البحث.النقیب،متولي- 1
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  ة المستفـید في البیـئة الـرقمیـة على مستـوى المكتبـة الجـامعیـةمكـان :الثالثالفصل 

 

  ة المقننة یاللغات التوثیق إحدى إلىتحویل الكلمات المفتاحیة. 

 اللغة المستخدمة  أساسالبحث  على  وإستراتیجیة صیاغة المداخل التحلیلیة
 .والبرنامج الذي یتفق معھما 

 البد من تشغیل محرك البحث. 
 

 لى المعلومات الرقمیةإخصائص النفاذ المباشر  :29جدول رقم ال      

  ) %( النـــــسبة  التــــكرارات

  %47.14  330  اتـع للمعلومـالتحیین السری

  %38.57  270  نجاز البحوثإمتطلبات السرعة في 

  %14.28  100  رتفاع معدل تقادم المعلوماتإ

  %100=  00  رىــأخ

،تكفل نھاأ لكترونیةى المعلومات اإلإللولوج المباشر الخصائص الھامة التي تمیز ا من
 %47.14:حیث قدرت نسبتھا بـ،التحیین السریع للمعلوماتللمستفید من المكتبة الجامعیة 

السرعة  وھي نسبة معتبرة،فھي ترى من خاللھا دقة المعلومات المحصل علیھا،أما عن
إجابة العینة المدروسة من  حسب % 38.57قدرت نسبتھا بــفنجاز البحوث إالوجیزة في 

تمام إلى معلومات دقیقة وسریعة قصد إن أفراد العینة بحاجة ،ألخالل الدراسة المیدانیة
بوقت معین،أما فیما یتعلق بخاصیة إرتفاع معدل تقادم  ةبحوثھم والتي غالبا ماتكون محدد

ات تتقادم ن المعلومجابة العینة المدروسة،ألإ،حسب % 14.28نسبتھا المعلومات فبلغت
وعیة الحاویة لھا ،فما نتاج الفكري المتزاید والتطور السریع في األبشكل سریع نتیجة اإل

  .لكترونیة قد ال نجده غداإوجدناه الیوم من معلومات 

إن الحداثة والفوریة في الحصول على المعلومات الرقمیة،والتحیین السریع للمعلومات أھم 
ا من المعلومات،وتوجھ أعداد كبیرة من المستفیدین إلى ما تتمیز بھ ھذه األخیرة عن غیرھ

مصادرإلكترونیة غیر المكتبة،لدلیل على الخصائص الھامة التي توفرھا عملیة النفاذ 
  ومما تقدم یتضح أن الولوج إلى ھذا النوع من المعلومات .المباشر إلى المعلومات الرقمیة
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  ة الـرقمیـة على مستـوى المكتبـة الجـامعیـةمكـانة المستفـید في البیـئ :الثالثالفصل 

  

أسھل بكثیر من الولوج إلى المعلومات المطبوعة،ذلك أن المعلومات الرقمیة ال تحتاج إلى 
الوقت والجھد الكبیر للوصول إلى المعلومة،ناھیك عن عدم وجود حواجز قانونیة أو 

 :المذكورة أعالهیعبر بشكل جلي عن النسب  30والشكل  رقم .میزانیة لإلشتراك

خصائص النفاذ المباشر إلى المعلومات الرقمیة:29الشكل رقم 

التحیین السریع للمعلومات 

متطلبات السرعة في انجاز البحوث

ارتفاع معدل تقادم المعلومات

47.14%

38.57%

14.28%

  

  :متطلبات النفاذ المباشر إلى المعلومات .3.3.3

إن الفیض الھائل من المعلومات المنتشرة في مختلف مصادر المعلومات سواء منھا 
نترنت،تقتضي من أو تلك الموجودة على شبكة األ،المتواجدة على بنوك أو قواعد البیانات

سترجاع ستفید توفر بعض المھارات إن لم نقل متطلبات،حتى یتمكن من اإلالباحث أو الم
ن عملیة النفاذ ألالفعال للمعلومات من مصادرھا المتنوعة دون إھدار للوقت أو الجھد،و

المباشر إلى المعلومات تعترضھا جملة من العوائق كالقصور في التغطیة الزمنیة لمصادر 
الموضوعیة لبعض المجاالت،أو الحواجز اللغویة المعلومات،أو القصور في التغطیة 

   .ن المستفید أصبح یدرك تماما ما قیمة المعلومات وما الحاجة الماسة إلیھاوأل.وغیرھا 

ن إو المؤھالت ألقد حاولنا من خالل الدراسة المیدانیة معرفة مدى توفر بعض المتطلبات 
لكترونیة لى المعلومات اإلإاذ المباشر فیما یخص النف،صح التعبیر لدى أفراد العینة المبحوثة

  : 30الجدول رقم جابة على النحو التالي مبینة ضمن فكانت اإل
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  مكـانة المستفـید في البیـئة الـرقمیـة على مستـوى المكتبـة الجـامعیـة :الثالثالفصل 

  

  متطلبات النفاذ المباشر الى المعلومات :03الجدول رقم 

  )%( بةالنـــس  التـــكرارت

  %37.14  260  ستخدام الوسائل التكنولوجیةإالتحكم في 

  %33.57  235  الثقافة المعلوماتیة

  %29.28  205  التأقلم مع التكنولوجیا

  % 100=  700  المجمـــوع

لى نفس إفراد العینة المدروسة یحتاجون أن أعاله إتضح أمن خالل النتائج المبینة 
ولى أستخدام الوسائل التكنولوجیة من إلتحكم في ن اأالمتطلبات وبنسب متقاربة،حیث 

 %37.14:بـلیھا المستفیدون موضوع الدراسة والتي قدرت نسبتھا إالمتطلبات التي دعى 
ستعمال الوسائل التي إن كنا ال نحسن إنھ ال یمكن الحصول على تلك المعلومات أعتبار إب

من خالل المالحظات المسجلة حول نھ أكما .و نخاف منھاأ،لكترونیةتتیح لنا المعلومات اإل
ن أفراد ألى إنترنت وكیفیة البحث عن الموضوعات،تم التوصل ستخدام الطلبة لقاعات األإ

ن ھذا العامل أل %33.57لى إالعینة ال یمتلكون ثقافة معلوماتیة كافیة والتي وصلت نسبتھا 
فادة القصوى من الوسائل ستحدى المتطلبات الھامة التي یحتاجونھا،لتكون اإلإبالنسبة إلیھم 

 ن التأقلم مع التكنولوجیا وتعلمھا والتمكنأفراد العینة بأفي حین عبر .التكنولوجیة الحدیثة 
لكترونیة بكل حریة لى المعلومات اإلإھم المتطلبات،حتى یتسنى الولوج المباشر أحدى إمنھا 

ن أل.لى حد ماإاربة وھي في مجملھا نسب متق، % 29.28لى إستقاللیة،حیث بلغت نسبتھا إو
رتباطا وثیقا فیما بینھا،فعلى سبیل المثال ال یمكننا التحكم الجید إكل ھذه المتطلبات ترتبط 

والشكل .في الوسائل التكنولوجیة  ما لم تتوفر الثقافة المعلوماتیة التكنولوجیة الالزمة 
  :الموالي سیوضح ذلك أكثر 
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  ي البیـئة الـرقمیـة على مستـوى المكتبـة الجـامعیـةمكـانة المستفـید ف :الثالثالفصل 

 

متطلبات النفاذ المباشر الى المعلومات:30الشكل رقم 

التحكم في استعمال الوسائل التكنولوجیة

الثقافة المعلوماتیة

التأفلم مع التكنولوجیا

37.14%
29.28%

33.57%

  

  :الثقافة المعلوماتیة .1.3.3.3

ستعمال إن الثقافة المعلوماتیة تعني التحكم في التكنولوجیا ،بمعنى القدرة على إحسب رأیي ف
لولوج إلى المعلومات نترنت،بھدف الكترونیة كاألإاألوعیة الفكریة الجدیدة من مصادر 

وإیصالھا  بصفة جیدة،وھي القدرة المتنامیة للباحث أو المستفید أینما كانوا على الولوج 
سترجاعھا بیسر،وھي  القدرة على التمكن من البحث عن وإوالنفاذ إلى المعلومات الثریة 

،والمعرفة المعلومة والتحكم فیھا،وقدرتھ على التعامل مع وحدات المعلومات واإلفادة منھا
  .ستراتیجیات البحث المتعددة إالتامة بأدوات البحث البیبلیوغرافي،وكذا 

  :التأقلم مع التكنولوجیات الحدیثة .2.3.3.3

نفجار الحاصل سواء من حیث إننا نعیش في عصر یتسم بالتغیر المستمر نتیجة لإل
 وظھرت أشیاء من تعلم شيء ما إال المعلومات،أو من حیث تقنیاتھا،حیث ال نكاد ننتھي

أخرى منافسة في زمن قیاسي تقتضي التعامل معھا بكفاءة وفاعلیة،وال یخفى علینا أن 
 التكنولوجیات المختلفة أبھرت اإلنسان محاوال التأقلم معھا ،ألنھا تھدف إلى راحتھ وتسھیل

شر ن الولوج المباأستفادة منھا،وستغاللھا واإلإمھامھ ،والسیطرة على جمیع موارد الكون و
لكترونیة للمعلومات،لذا فضرورة ستعمال المصادر اإلإإلى المعلومات ال یكون مجردا من 

ومھما بقینا .التأقلم معھا أكیدة،حتى یتسنى للباحث الحصول على ضالتھ من المعلومات
  .نتحدث عن ما أسھمت بھ ھذه التكنولوجیا فان األسطر ال تكفي لذلك كلھ
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  ستفـید في البیـئة الـرقمیـة على مستـوى المكتبـة الجـامعیـةمكـانة الم :الثالثالفصل 

ما قدمت تسھیالت جمة فإنھا أحدثت فان ھذه األجھزة المتطورة ك،لكن وفي واقع األمر
في ظل  2003ختفاء الورق بعد سنةإنھ وبعد تأكید الباحثین على أمشاكل أو عراقیل ،و

ستخدام الورق تزاید بشكل كبیر حیث أصبح إنجد أن "لكترونیة الحدیثة ،ظھور األجھزة اإل
من الیسیر لكل باحث أن یصلھ بطابعة  ویحصل من خاللھا على على وثائق مطبوعة 

  ."بجودة عالیة 

  :نعكاسات النفاذ المباشر إلى المعلومات إ.4.3.3

لكل شيء ممیزاتھ وعیوبھ،والولوج المباشر إلى المعلومات، یوفر الكثیر من المزایا والتي 
إال ...السرعة والشمولیة، الدقة والتحدیث الفوري،البساطة والفاعلیة،قلة التكالیف:بینھا من

  1:نھ توجد لھ بعض السلبیات والتي من بینھاأ

  تقتصر معظم مصادر المعلومات على تغطیة المواضیع والبیانات المنشورة منذ
 )تقادم المدة الزمنیة (أوائل السبعینات 

ضوعیة لبعض المجاالت ،وتغطیة اإلنتاج الفكري الصادر القصور في التغطیة المو -
نترنت ھي اللغة االنجلیزیة ثم بلغات معینة ،كما نجد أن معظم اللغة المستعملة في األ

تلیھا اللغة الفرنسیة ،لتأتي اللغة العربیة بنسبة قلیلة ،وبعبارة أخرى فان ھناك فجوة 
 .في المحتوى الرقمي 

 .المعلومات، لیكونوا وسطاء بین الخدمة والمستفیدالحاجة إلى المتخصصین في  -

یتطلب الولوج المباشر إلى المعلومات إلى الموارد المالیة والوقت الالزمین لتدریب  -
 .المختصین في المعلومات

 مودم،جھاز حاسب،محطة طرفیة(نھ یحتاج إلى معدات وتجھیزات خاصة أكما  -
 ...)برمجیات للبحث،طابعة ،تصاالتإشبكات 

ل الولوج المباشر بعض المشكالت الفنیة التي قد تؤدي إلى تعطل  الخدمة بشكل یتخل -
 .تعطل الحاسوب أو الموزع الرئیسي :مؤقت مثل

 .تعطل  المحطة الطرفیة  -

 .تصاالت ألسباب مختلفة تعطل شبكة اإل -

 .كتظاظ الذي یحدثھ المستخدمونالتشویش بمختلف أشكالھ، واإل -
  

  302-297.ص.المرجع السابق .الجزائریة الجامعیة المكتبة داخل والتقنیة العلمیة المعلومات حیال نالباحثی سلوك .بطوش كمال-1
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  مكـانة المستفـید في البیـئة الـرقمیـة على مستـوى المكتبـة الجـامعیـة :الثالثالفصل 
  

 :نعكاسات النفاذ المباشر للمعلومات إسیوضح لنا مختلف  التاليوالجدول 

  لى المعلومات الرقمیةإنعكاسات النفاذ المباشر إ:13 الجدول رقم

  ) %(النــــسبة  التــكرارات

  44.28  310  القصور  في التغطیة اللغویة

  29.42  206  لى تدریب وتمكینإیحتاج 

  19.14  134  القصور في التغطیة الزمنیة

  7.14  50  القصور في التغطیة الموضوعیة

  %100 =  700  المجـــموع

ن المستفید من المكتبة الجامعیة المركزیة أمن خالل نتائج الدراسة المیدانیة  یتبین لنا
والتي شكلت عائقا كبیرا لدى عینة معتبرة من ھؤالء ،موضوع الدراسة تصادفھ مشكلة اللغة

جنبیة فراد العینة من اللغات األأما یفسر عدم تمكن  ،% 44.28:المبحوثین فقدرت نسبتھا بــ
رة الیھا من قبل،وبالتالي نجد عزوف كبیر من طرف ھؤالء للولوج شاوالتي سبقت اإل

 20لجامعة  المركزیةمر الذي یقتضي من المكتبة ألكترونیة،الى المعلومات اإلإلالمباشر 
مر أنھ إى التدریب والتعلیم فإلأما فیما یخص الحاجة .النظر فیھ بجدیة  1955أوت 

والسبب  % 29.42سة حیث بلغت نسبتھ فراد العینة المدروأدلى بھ أضروري حسب ما 
نعدامھا تماما فیما یخص تكوین المستفیدین من طلبة إو،لى نقص برامج التكوینإیعود 

ترى  % 19.14ما نسبة أ.وھذا ما الحظناه من خالل دراستنا المیدانیة ،وباحثین وغیرھم
ر في تغطیتھا و المقاالت المنشورة من خالل النفاذ المباشر تقتصأن معظم الموضوعات أب

عادة كتابة لموضوعات إن وجدت فھي مجرد إى موضوعات جدیدة وإل،وھم بحاجة الزمنیة
ن الولوج أفراد العینة ترى بأمن  % 7.14في حین نجد نسبة .سبق عرضھا على الشبكة

ولعل الشكل .خاصة تلك العلمیة أوالتكنولوجیة،خرىأالمباشر یقتصر على موضوعات دون 
  :نعكاسات بصورة جیدة ھذه اإلالتالي یوضح لنا 
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إنعكاسات النفاذ المباشر إلى المعلومات الرقمیة:31الشكل رقم

القصور في التغطیة اللغویة

یحتاج الى تدریب وتمكین

القصور في التغطیة الزمنیة

القصور في التغطیة الموضوعیة

44.28%

29.42%

19.14%
7.14%

لى ھؤالء المستفیدین إبالنسبة ،لى المعلومات  یطرح بعض النقائصإالولوج المباشر  نإذ
و تكلفة الولوج التي ألى الثقافة التكنولوجیة،إسواء بالنسبة مكانیاتھم محدودة،إالذین تكون 

یرونھا غالیة،والقصور في التغطیة الزمنیة لبعض مصادرالمعلومات،والتغطیة الموضوعیة 
  .مواال كثیرةألى معدات وتجھیزات تتطلب إھا تحتاج أنلبعض المجاالت،كما 

  :ت المعلوما إلىالمباشر  لنفاذالمستفیدین وحتمیة ا.5.3.3

واالتصال  اإلعالممع ظھور التكنولوجیات الحدیثة للمعلومات دأب المختصون في مجال 
 بأیسرنظم ووسائل تسھل سبل الولوج لمصادر المعلومات، وإیجادعلى تطویر 

حتیاجاتھم في تزاید مستمر تبعا للتطورات إن طلبات المستفیدین والتكالیف،وأل وبأقلالطرق،
وذلك المعلومات عرف تطور كبیر  إلىن الولوج مجال،وألوالتحدیثات الحاصلة في ال

بذلك  فأظھرتتصال والمعلومات،رتباطھ بالمستجدات المستمرة في مجال تكنولوجیا اإلإل
دعمھا وسندھا للمعلومات ومصادرھا،واضعة تحت تصرف الباحثین والمستفیدین العدید من  

لكترونیة للمقاالت والدوریات اإلالمواقع الھامة والمفیدة،التي تتیح النصوص الكاملة 
  1.غیرھاو

البحث عن  أثناءشكال جدیدا للمستفید  أعطىالمعلومات، إلىالولوج المباشر  أنمعنى ھذا 
المعلومات،حیث سھل علیھ عملیة البحث،وتبادل المعلومات بطریقة تفاعلیة تحاوریة بین 

المعلومات ضرورة حتمیة   ىإلمصادر المعلومات  والمستفیدین،ذلك ما جعل عملیة الولوج 
لما یتمیز بھ من سرعة ینتھجھا معظم المستفیدین لإلفادة من المعلومات ومصادرھا 

  .وشمولیة ،ودقة وتحدیث،باإلضافة إلى البساطة والفاعلیة

  .285.ص.ابقالمرجع الس. الجزائریة الجامعیة المكتبة داخل والتقنیة العلمیة المعلومات حیال الباحثین سلوك .بطوش ،كمال-1
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  :فتراضیةاإل المعلومات إلىالمباشر  لنفاذالمستفید وا.6.3.3

،في مجال تكنولوجیا المعلومات لفیة الثالثة ذي شھده العالم في مطلع األن التطور الھائل الإ
دارة دائھا،وكفاءتھا إلأتثمرتھ معظم المؤسسات ومرافق المعلومات،لرفع سإتصاالت،واإل

ھم جوانب ھذا التطور،وھو الولوج أمختلف القطاعات،حیث ركزت ھذه القطاعات على 
زمتھا في ظل تضخم أفتراضیة،الذي وجدت فیھ مخرجا لھا من لى المعلومات اإلإالمباشر 

ھا ھؤالء المستفیدین  ضاّلتھم في البحث عن عدد مستفیدیھا ،وتنوع مطالبھم،كما وجد فی
  .المعلومات ومصادرھا

لى البحث باالتصال إكثر على سبب توجھ المستفیدین أننا من خالل  ھذا العنصر سنركز إو
ستخدام البحث إإذ یمكن تقسیم تكالیف فتراضیة،لى المعلومات اإلإالمباشر للوصول 

نشاء تتمثل نشاء والتكالیف الجاریة،فتكالیف اإلإلتكالیف ا:لى نوعین ھما إتصال المباشر باإل
تصال،طابعات،ومودم،وكذا تدریب الموظفین جھزة من حواسب وبرمجیات اإلفي شراء األ

ختیار قواعد إرسوم ،ما التكالیف الجاریةأ،تصاالت السلكیة والالسلكیةقامة روابط اإلإو
تصاالت اإلستخدام نظام إورسوم الفعلي لھا، ستخدامشتراك السنوي واإلالبیانات،ورسوم اإل

ن الولوج المباشر ألى الخدمات عن بعد، كما ال یخفى علینا إالسلكیة والالسلكیة للوصول 
ھذا ما شتراك ال دفع حقوق اإلإنخفاض كبیر في سعرالمعلومات،الذي ال یتطلب إلى إدى أ

،مما جعلنا نعیش ھالى الولوج المباشر وزیادة الطلب علیإكثر أسھل على المستفیدین اللجوء 
   1.عصر المعلومات والمعلوماتیة بحق

ى المعلومات الرقمیة التي إلمام حتمیة الولوج المباشر أوالمستفید من المكتبة الجامعیة 
  :32الجدول رقم وذلك حسب ما جاء في ،یختلف الحكم على تكلفتھا من مستفید الى آخر

  تراضیةفاإللى المعلومات إتكلفة النفاذ :32الجدول رقم 

  ) %(النــسبة  التــكرارات

  %81.42  570  غالیة
  %15.71  110  معقولة
  %2.85  20  خیالیة

  %100=  700  المجــموع

  

 301.ص.السابق المرجع.الجزائریة الجامعیة المكتبة داخل والتقنیة العلمیة المعلومات حیال الباحثین سلوك.،كمال بطوش-1
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لى المعلومات إفیما یخص وجھة نظر العینة المدروسة حول تكلفة وقیمة النقاذ المباشر أما 
: ن التكلفة غالیة،حیث قدرت نسبتھا بــأفراد العینة ترى بأن نسبة من أى إل تم التوصل

تزال بعیدة عن متناول المستفیدین من المكتبة ن المعلومات الرقمیة ال أما یفسر  81.42%
ن تكلفة المعلومات الرقمیة أمن ترى ب % 15.71:الجامعیة،في حین نجد نسبة تقدر بـ

نھا أفراد العینة ترى بأمن  % 2.85ما نسبة أمعقولة وھي نسبة قلیلة مقارنة بسابقتھا،
  :ھو موضح في الشكل التالي ،وذلك كماي نشاط آخر أنھم طلبة ال یزاولون أعتبار إخیالیة،ب

تكلفة النفاذ المباشر إلى المعلومات االفتراضیة:32الشكل رقم 

غـــالیة

معــقولة

خیــالیة

81.42%15.71%
2.85%

  

ى غایة إلنتاجھا إنترنت قلصت بحق من الوقت الذي تمر بھ المعلومة ،منذ األ أنمفاد ذلك 
صبح أین ألى المعلومة،إستفادة منھا،كما قلصت من الوقت المستغرق في الوصول اإل

لى البحث إن توجھ المستفید أالي فالمستفید یحصل على ما یریده في زمن قیاسي،وبالت
المباشر بسبب التسھیالت التي تمر بھا المعلومة یجعلة یختصر الكثیر من الجھد والوقت 

  .یدي جمیع المستفیدین ألكن تبقى مشكلة التكلفة التي لم تعد بعد في 

  :المصادر اإللكترونیة للمعلومات بوابة الولوج المباشر إلى المعلومات .7.3.3

 الوثیقة عصر یكون لن تياآل العصر نأ لىإ تشیر باتت الراھن وقتنا في كثیرة تمؤشرا
  الباحثین حدأ شارأ ومراجعة،ولقد وقراءة ،تصویرا لكترونیاإ ستخدامھاإ حیث ،من الورقیة

 في حدث الذي بالصراع ن،یذكرنااآل المختلفة المعلومات تكنولوجیات بین الصراع" نأب
 في نتھىإ الذي الصراع والورق،ھذا الرق ،وبین والمطبوع خطوطالم بین نتقالاإل مرحلة

 ومن .1" الیوم غایة لىإ المعلومات مسرح على الورق تربع الورق،وبذلك لصالح خیراأل
   والسریع القوي كتساحھاإ،و للمعلومات لكترونیةاإل المصادر ھیمنة المؤشرات ھذه ضمن

 . 31.ص.1995. 439. ع.العربي مجلة. الكتب حرقواأ؟ الكتاب نعي نعلن ھل.  ،مصطفى شاكر-1
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 نأب للمعلومات لكترونیةاإل المصادر یدفع مراأل ھذا المعلومات،مثل لىإ المباشر للولوج
 التقنیات حول التنبؤات نأو سیما ال. اتالمعلوم لىإ للولوج ولىاأل والبوابة الواجھة تكون

 الورقیة،ثبت الوثائق على وتغلبھا لكترونیةاإل المصادر حلول للمعلومات،من الحدیثة
  .ورقیةال المعلومات مع بتواز تمشي لكترونیةاإل المعلومات صبحتأ،ف بطالنھا

 ،ھي نترنتاأل طریق عن مباشرة یھاإل الولوجو الوصول یمكن التي لكترونیةاإل فالمصادر
 نترنتاأل مواقع من واحد موقع قلاأل على الحاسب،ولھا ملفات نواعأ من نوع عن عبارة

 ونصوص صواتأ عن عبارة تالملفا خرى،ھاتھأ مواقع في خرىأ نسخ لھا یكون وقد
 لكترونیة،والنشراتإلا الدوریات لىإ ،باإلضافةمنھا مجموعة وأ الفیدیو ووصور

   1.للمكتبات العامة والفھارس دلةلكترونیة،األاإل الموسوعات

كترونیة لستخدامات المصادر اإلإفمن خالل الدراسة المیدانیة تم الحصول على نتائج تفید ب
شكال ووسائط أصبحت توجد في أخیرة التي للمعلومات من طرف المستفیدین،ھاتھ األ

لتنا التي تم سئأتاحة سریعة ودقیقة للمعلومات،فمن خالل إمختلفة،وما تلعبھ من دور في 
كترونیة لستخدام المصادر اإلإن نسبة كبیرة من أفراد العینة یفضلون أتبین لنا ،طرحھا سابقا
كترونیة یفضل المستفید لنواع المصادر اإلأي من أیبین لنا  33الجدول رقمبكثرة وھذا 

  :ستخدامھاإ

  ستخداما من طرف المستفیدإكثر كترونیة األلالمصادر اإل:33الجدول رقم 

  ) %(النسبة   لتــــكراراتا
  41.28  289  رونیةــكتلواقع اإلـــالم

  28.57  200  اتــومــوك وقواعد المعلــبن

  14.28  100  كتــرونیةلالدوریــات اإل

  1.57  11  قــراص المـلیزرةالمنشــورات على األ

  %100=  700  المجــموع

من مجموع  % 41.28:درت بـكترونیة،حیث قلعلى نسبة للمواقع اإلأبطبیعة الحال نجد 
فراد العینة المدروسة الذین یستخدمون ھذا النوع من المصادر،نظرا لطریقة عرض أ

لى المعلومات الرقمیة،ما عدا إنھا تمكن من الولوج الحر والمباشر المعلومات بداخلھا وأل
  تبةشتراك،فھي تلك التي وجد فیھا مستفیدي المكحیان ما تطلب دفع رسوم اإلفي بعض األ

 //:http:]الخط علىمتاح [.الجامعیة المكتبات في المعلومات تكنولوجیا. الترتوري،محمد عوض-1
medom2008.maktoobblog.com 2011جانفي  29یوم  الزیارة تمت.  
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ل عرضھا لمعلومات متنوعة وتمس مختلف التخصصات،بینما الجامعیة ضالتھم من خال
التي في معظمھا تتیح معلومات  % 28.57ستخدام قواعد وبنوك المعلومات إبلغت نسبة 

والسبب في ذلك ، % 14.28ستخدامھا إنسبة  بلغتلكترونیة فما الدرویات اإلأبیبلیوغرافیة ،
لتي تتاح مجانا ،والتي تساھم بشكل كبیر كترونیة التواجد الكثیر من المجالت والدوریات اإل

ص الملیزرة فلم راقوالمنشورات على األ.في تقدیم معلومات حدیثة ومھمة یحتاجھا المستفید
وھي نسبة قلیلة،بسبب  % 1.57العینة ،حیث قدرت نسبتھا بـ رادفأیوجد لھا مكان كبیر بین 

  .المكتبة قلة تواجدھا بالمكتبة وغیر معروفة من قبل المستفیدین من 

لقد بینت لنا الدراسة المیدانیة التي قمنا بھا أن حاجة المستفید إلستخدام التقنیات 
الحدیثة،ومصادر المعلومات اإللكترونیة في تزاید مستمر،وفي الوقت الذي یسعى فیھ ھؤالء 

ة للمعلومات،تقف المكتبة المركزیوة موضوع الدراسة في یللبحث عن المصادر اإللكترون
اه،عاجزة عن تلبیة حاجة المستفید،یجد ھذا األخیر نفسھ بین التخلي عن ن ھذا اإلتجمنأى ع

المكتبة والتوجھ إلى مصادر أخرى كالمواقع اإللكترونیة،وبنوك وقواعد 
وبالتالي فإن نسب تواجد ھذه المصادر بالمكتبة .المعلومات،والدوریات اإللكترونیة،وغیرھا

ؤكد أن تحقیق مثل ھذا لمطلب تبقى بعیدة المنال داخل موضوع الدراسة منعدمة تماما،ما ی
  .بسكیكدة1955أوت 20المكتبة المركزیة لجامعة 

المصادر اإللكترونیة األكثر إستخداما من طرف :33الشكل رقم 
المستفید

المواقع االكترونیة

بنوك وقواعد المعلومات

الدوریات االكترونیة 

االقراص الملیزرة

41.28%

28.57%

14.28%
1.57%

  

 ستخدامإ سالیبأ من بالفعل وغیرھا،غیرت الشبكات عبر لكترونیةاإل المصادر فتوافر
 في المرافق ھمأ بین من تعد الجامعیة لمكتبةفا.المعلومات عن البحث وسلوكیات المكتبات

  الجامعة محیط داخل المعلومات قطاع تطویر في مساھمتھا جانب لىإالمعلومات، مجال
   طفرة تعرف الیوم ،ھي الفكري االنتاج لحفظ مكان مجرد عھدھا بدایة في كانت نأ فبعد
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 المعلومات تاحةإو وتحلیل وتنظیم حفظ في ومتجددة ،حیة نشطة خلیة بذلك صبحتأف نوعیة
  1. منھا ،للمستفیدینوالتقنیة العلمیة

یختصر ھذا الكم  أنیرید  ألنھتنوع الخدمات و تطورھا ، إلىبحاجة  أصبحفالمستفید منھا 
معلومات،وذلك باستخدام احدث التقنیات ال إلى المباشرالفكري،في الولوج  اإلنتاجالھائل من 

 علىمستفید قادر  أووالمبتكرات لتكنولوجیا المعلومات ،فبطبیعة الحال ال یوجد ھناك باحث 
ولوجود بدائل الفكري، اإلنتاجلضخامة قتناء كل ما ینشر في مجال تخصصھ،إ أوشراء 
  .طالع مباشرة على كل ماینشر تتیح لھ اإل أخرى

  :ثیراتھاألكترونیة للمعلومات وتالمصادر اإل ستخداماتإ.1.7.3.3

ھم التطورات التي تؤثر في المكتبات ألكترونیة واحدة من تعد مصادر المعلومات اإل
نترنت  بین جمیع ستخدام األإنتشار إومراكز المعلومات في الوقت الحاضر،خصوصا بعد 

الكثیر من المستفیدین طبقات المجتمع ،خاصة المستفیدین من المكتبة الجامعیة ،حیث دأب 
ي وقت،ونتیجة للتغیر في مصادر المعلومات أستفادة منھا في لیھا،واإلإلى الولوج المباشر إ

ثرت أ،والتي یوازیھا سرعة التغیر في حاجات المعلومات ،فقد تلیھاإوطریقة الوصول 
تیجیة ستراإالطریقة التي یبحث بھا المستفید عن المعلومات،والطریقة التي یغیر بھا من 

كثر ،ھو أماكن تواجد المعلومات ،ولعل ما یوضح ذلك أخر ،كما تغیرت البحث من وقت آل
صبحت في متناول المستفید وھو في بیتھ أتلك الموسوعات والمصادر المرجعیة التي 

و أقراص المضغوطة حصائیة المحملة على األإللى العدید من المواقع والبیانات اإضافة باإل
  2.نترنت األ

ستنفد وسائل إذا إال إ،لى المكتبة إن المستفید لیس مضطرا للحضور أل كل ذلك یعني ولع
ن دورا جدیدا ینتظر المكتبة الجامعیة ،بناء على إومن ھنا فمامھ،أخرى المتاحة البحث األ

ثرت علیھ أخیرة ن ھذه األالتغییر في سلوك المستفید،في ضوء ھذه التغیرات التكنولوجیة ،أل
 لى المعلومات ومصادرھاإثیر المسافات في وصول المستفید أنھا قلصت من تبشكل كبیر،أل

لھ  ،فھي تتیحختزلت مختلف المصادر التي كانت معروفة من قبلإكترونیة التي لاإل
نیة والمتقدمة في وقت واحد آلذ تضع بین یدیھ المعلومات اإمكانیات كبیرة ومتنوعة ،إ

  .وقیاسي 
.  

  .14.ص.المرجع السابق.امعیة والبحث العلمي بالجزائرالمكتبة الج.بطوش ،كمال-1
  .المرجع السابق.عوض الترتوري،محمد-2
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نتاج نتقال المكتبة الجامعیة من مراكز تجمیع اإلإمكانیة إفي ھذا الصدد یتحدث البعض عن 
خیرة أللى المعلومات،وذلك بتجھیز ھذه اإى منافذ من خاللھا یتم الولوج إللفكري وحفظھ ،ا

ن العدید من المكتبات ألى مصادر المعلومات،السیما وإتصال المباشر بواسطة طرفیات اإل
لكترونیة كبدائل خدام مصادر المعلومات اإلإست الجامعیة ومرافق المعلومات تتجھ نحو

لمباشر،كما أتاحت ھذه األخیرة على فرصة الحصول على قواعد بیانات تصال اللبحث باإل
  1.النصوص الكاملة للكثیر من األدلة والقوامیس والموسوعات والمعاجم 

لكترونیة للمعلومات ،بالنسبة الى المكتبات ن ھاتھ الممیزات التي قدمتھا المصادر اإلأغیر 
ا بالثالوث الحامعي المكتبة،المكتبي ال تخلو من بعض التاثیرات التي تتعلق في مجملھ

ن تختفي مصادر المعلومات التقلیدیة في المستقبل أذا كان البعض یتوقع إوالمستفید،ف
خرى تتعلق أحتیاجاتھم،وإسباب یتعلق بعضھا بالمكتبات والمستفیدین وتنوع المنظور أل

تقلیدیة في ظل المصادر ختفاء المكتبة الإفادة منھا،ویجزم بواإلأنتاج المعلومات وتكلفتھا،إب
ى مصادر إلن البعض یرى بتقلص الخدمات المكتبیة وتیسیر عملیة الولوج إلكترونیة ،فاإل

تاحت أع ھذه المتغیرات الحدیثة ،كما ممكانیة تمتلكھا المكتبات في التكیف إالمعلومات،وھي 
ظیفة الخبیر لى وإنتقال من وظیفة الحراسة مناء المكتبات من اإلخیرة الفرصة ألھذه األ

   2 .لى المعلومات إوالمشارك مع المستفید في الولوج 

  كترونیة للمعلوماتلستخدام المصادر اإلإثیرات أت:43الجدول  رقم 

  ) %(النسبة   التكـــرارات
  66.42  465  لیھاإسھــولة الوصــول 

  25  175  ستراتیــجیة البـحث وتـطورھاإتغیر 

  8.57  60  تغیــر أمـاكن وجــودھا

  %100=  700  المجمـــوع

كترونیة للمعلومات لثیر المصادر اإلأفمن خالل الدراسة المیدانیة أكدت العینة المبحوثة ت
فراد العینة كانت ألدى  ،فادة منھالى ھذه المصادر واإلإن سھولة الوصول أعلیھم ،حیث 

،في حین تغیر ستخدامھا بكثرة إ،مما جعلھم یقبلون على  % 66.42:بنسبة معتبرة فقدرت بـ
فراد أخرى حصتھا لدى ستراتیجة البحث وتطورھا عما كانت علیھ سابقا أخذت ھي األإ

  صبح مواكبا أن المستفید من المكتبة الجامعیة أما یدل على  % 25:العینة فقدرت نسبتھا بــ

 .جلة المكتبات والمعلومات العربیةم. تكنولوجیا الضوئیات وتطبیقاتھا في المكتبات ومراكز المعلومات.عفیفي محمود، محمود -1
  .8.ص. 1995.فریل ألیسكوأ.2
  47.ص.1999. 25.ع.8.مج.الحاسوب التقني:مجلة المعلوماتي.التقنیات الحدیثة المستخدمة في األنترنت.عبد النور،محمود-2
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 %8.57ما نسبةألیھا،إستراتیجیة الوصول إت على المعلومات وألمثل ھذه التغیرات التي طر
لى مصادر المعلومات إماكن الوصول أفراد المبحوثین یؤكدون على تغیر من األ

،بعدما كانت المكتبة قبل مجيء الوسائل التكنولوجیة الحدیثة ھي الملجأ لكترونیة اإل
كترونیة فتنافس ھذه لنترنت والمواقع اإلاتیة ،لتأتي شبكات األلى المصادر المعلومإللوصول 

مما سبق یمكننا القول أن اإلستخدام المكثف نحو ....)المجموعات –الخدمات (خیرة األ
مصادر المعلومات اإللكترونیة لدلیل على أھمیة ھذه االخیرة وقدرتھا على التأثیرفي 

ستفیدین والمكتبة الجامعیة بصفةعامة،ذلك مستعملیھا،فھي بحق قد قدمت تسھیالت جمة للم
أن سھولة الوصول إلى مصادرھا وتطورإستراتیجیة البحث وتغیرھا،األمر الذي جعل نسبة 
كبیرة من عینة الدراسة تقبل على إستخدامھا،لكن في حقیقة األمر تبقى المصادر الورقیة 

ألنھ مھما قدمت .ونا من الزمنمنافسا ثابتا لھذه األخیرة،ففي كل مرة تثبت قوتھا وتحملھا قر
كما .ھذه التكنولوجیا الحدیثة من إغراءات وتسھیالت تبقى لھا تأثیراتھا السلبیة على المستفید

  :ھو موضح في الشكل الموالي

تأثیرات إستخدام المصادر اإللكترونیة للمعلومات:34الشكل رقم 

الوصول الیھا

تغیر استراتیجیة البحث وتطورھا

تغیر اماكن وجودھا

66.42%
25%

8.57%

  
  

  :التقنیات الحدیثة على نظرة المستفیدین من المعلومات  تأثیر.8.3.3

  أسرعثة على تحدید ومعرفة محتوى المجموعات المكتبیة بشكل الحدی التقنیاتساعدت 
 إتاحتھاالوثائق  ومعرفة محتواھا وذلك بغیة  أعماقوزادت من القدرة على الغوص في 

التقلیدیة التي  أنشطتھاللمكتبات كانت في  األولىاالنطالقة  أنلجمھور المستفیدین،ومع 
محتویاتھا  لن تكون یسیرة  إلىیل  الوصول لیة تسھمع أن إالفي ذلك الوقت، األساسكانت 

  ستخدام التكنولوجیا والتقنیات الحدیثة ،فحتى وقت إب إالوكفؤة  في تلبیة طلبات المستفیدین ،
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لن  وإالالمكتبة حتى یستفید من معلوماتھا ، ىإلالحضور الفعلي  القارئقریب كان البد من 
 اآلنفي وقت مضى كان البد من الخروج للبحث عن المعلومة  وألنھیتحصل على المعرفة،

المكتبة شخصیا كذلك  إلىالحضور الفعلي  إلىمعرفة كل شيء دون الحاجة  باإلمكان أصبح
ن التكنولوجیا الحدیثة أل إالالبیت لمعرفة كل شيء ،ال لشيء  إلىالدخول  باإلمكان أصبح

محدد  اإلنسانولم یعد .عناء یذكر أوما یرید دون جھد  لإلنسانوفرت ،والتقنیات المتنوعة
فھارس لعدة مكتبات في  نفس  عدةالبحث في  بإمكانھ أصبحبمحتوى المكتبة فقط ،بل 

ھذه  وبما أن المكتبات الیوم أصبحت تعتمد على كل ما ھو حدیث وجدید،فقد تمكنتالوقت،
ستفادة منھا ،كما نقلت عملیة البحث في قواعد األخیرة من تسخیر التكنولوجیا الحدیثة لإل

التقنیات الحدیثة  على المستفیدین من خدمات  ثرتكما أ .البیانات في أیدي المستفید النھائي
  1: أھمھاتجاھات عدة إالمكتبات ب

  على كل  المكتبات، وذلكمع  طبیعة تفاعل المستفیدین الحدیثة منلقد غیرت التقنیات
العوامل المھمة في حصول المستفیدین على  إحدى أصبحت المستویات،فقد

  .وغیرهتصال المباشر موفرة لھم البحث باإلحتیاجاتھم إ المعلومات، وتلبیة

 األمیةیجابیة نحو رسالة محو ستقرت النظرة اإلإفي مجال المكتبات فقد  أما 
ھتمام الحقیقي للمكتبیین المستفیدین،وظھر بذلك اإل التكنولوجیة والمعلوماتیة عند

للبحث  األساسیةالمھارات  إلىفتقار المستفیدین إالمھتمین بالتوجیھ،لمتابعة موضوع 
 .تجاه ھذه التقنیات إتطویر نظرة المستفیدین  إلىوالسعي .عن المعلومات وتقییمھا

 ر مقومات التعلیم والتدریب التقنیات الحدیثة والحوسبة،ھو توفی تأثیرمظاھر  أقوى إن
مثل ھذا التعلیم،المعتمد  إلىن عن طریق الشبكات،وذلك للمستفیدین الذین یحتاجو

 .المعتمدة على الوسائط الفائقة  األخرىالبرمجیات  أوعلى الحواسب 

  كفاءة  وأكثرفاعلیة  أكثریصبحوا  أنتعلیم المستفیدین كیف یمكن  إلىزیادة الحاجة. 

  البحث عن  أنفسھم في عتمادا علىإ أكثریصبحوا  أن ستفیدینالمزیادة حاجة
 .المعلوماتیةالمعلومات واكتساب الثقافة 

الخدمات المكتبیة التي تعنى بھا  أھمتدریب المستفیدین،واحدا من  أصبحوكنتیجة لذلك فقد 
لسائد تجاه اقتصادیة،واإلالمستمرة للتقنیات الحدیثة،والظروف اإل للتأثیراتالمكتبة ،نظرا 

  عتماد على النفس ،وتعامل المستفید النھائي مع مصادر المعلومات بنفسھ ،وتمكنھ نحو اإل

جراءات إمكانات الحواسیب في إستثمار إ:المكتبات)تمتةأ(حوسبة .یمان فاضلإالسامرائي،.براھیمإقندیلجي،عامر-1
 .30.ص.المرجع السابق.خدمات المكتبات والمعلومات
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وبتوفر الوسائل الحدیثة والتقنیات المختلفة على  .ن مساءلة قواعد وبنوك المعلوماتم
ستعمالھا یومیا،الشيء الذي زاد من إ وثائقیة ،أصبح بإمكان المستفیدینمستوى المؤسسات ال

 الشأنوفي ھذا .عیة بخاصة ،التعلیم والتكوین لدى المستفیدین أھمیة اعتماد المكتبات الجام
ستثمار في التكنولوجیا فقط ،بل یجب كذلك ننقطع عن اإل أنیجب :"یقول كرومي وكیفالند 

   1."اإلنسانستثمار في  اإل

  :العالقة بین المكتبي والمستفید في المكتبة الحدیثة.4.3

ھتماما خاصا إتعطي  فإنھار المكتبات الرقمیة ھتمام المكتبات الحدیثة بتطویإجانب  إلى
ستثمار في ن االستثمار في التكنولوجیا وحدھا ال یكفي بل البد من اإلللمكتبیین الرقمیین ،أل

معنى من توفر التكنولوجیا بكثرة داخل مكتبة ما  أيالموارد البشریة المؤھلة ،حیث ال یوجد 
المكتبة  أھدافتخدامھا ووضعھا في خدمة سإحسن  القادر علىدون وجود المكتبي الرقمي 

 أنقتنائھا یجب إالیوم على التكنولوجیا و الكبیر على اإلنفاق إنبل وحاجات المستفیدین ،
الدور الكبیر  أنكما .ستخدامھا إمماثل على تحسین قدرات الناس الخاصة ب إنفاقیواكبھ 
المعلومات ومصادرھا  إلىنتحلھ المكتبي في ھذه العصر تعدى من مجرد الوصول إالذي 

ستخدام إب،بأنفسھمتكوین الناس على تحصیلھا  إلىبھا بواسطة التقنیات المتطورة، واإلمساك
ھتمامھم إیوجھوا جل  أنكما علیھم ھذه التقنیات ووضعھا في خدمة حاجاتھم المعلوماتیة ،

  2.التكوین الذاتي المستمر لھم وللمستفیدین في نفس الوقت إلى

  :الرقمیون والمستفیدون  نالمكتبیی.1.4.3

ن أن للمكتبي دورین ھامین ھو تكوین نفسھ وتكوین المستفیدین ،وأن اشرنا بأكما سبق و
تكون  أنالعالقة القائمة بین المكتبیین الرقمیین في المكتبات الحدیثة والمستفیدین منھا یجب 

تلبیتھا،وال یكفي على ،والعمل على  3 عالقة معرفة دقیقة لحاجاتھم الثقافیة والمعلوماتیة
ستخدام التقنیات الحدیثة لتحقیق غایاتھ ،بل علیھ تكوین المستفیدین إھ یجید أنالمكتبي وحده 

 إلى،بحیث یتشارك ھو والمستفیدین في البحث والوصول أیضا بأنفسھمستخدمھا إ على حسن
المكتبي سترجاع مھمة یتخلص منھا وتمكن المستفید من البحث واإل،المعلومات ومصادرھا

خر المستجدات في حقل آبعد تكوینھم علیھا،بحیث یكون لھ متسع من الوقت للتعرف على 
   .تخصصھ ،وبالتالي مواكبتھ باستمرار 

 .1.مج.مجلة المكتبات والمعلومات.تكوین المستفیدین في مجال المعلومات بین الحاجة والعوائق .بودربان،عزالدین-1
  77.ص.2002.قسنطینة.1.ع
 .19.ص.المرجع السابق.التكوین للمكتبات الحدیثة في العصر الرقمي.بد اللطیفصوفي،ع-2

  .2ص.المرجع نفسھ.وفي ،عبد اللطیفص-3
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  :المعلومات  أخصائي إلىالمستفید والحاجة .1.1.4.3

تصاالت عن بعد وشبكات المعلومات داخل المكتبات الجامعیة إلاسوب واستخدام الحإ إن
العمل المكتبي یستدعي من  أنالمعلومات ،كما  أخصائي إلىجعلت المستفید بحاجة ماسة 

ن دور أو.یتطور معھ والرفع من كفاءتھ وخبرتھ  أنالمعلومات  أخصائي أوالمكتبي 
صبح مطالبا أید بھا في البیئة التقلیدیة،حیث تجاوز حدوده التي كان یتق أخصائي المعلومات

دارتھا،وغیرھا من المھام إنتاج مصادر المعلومات وتصمیمھا وإن یكون مسؤوال على أب
ستخدام الوثائق إسیتدعم أكثر بن دوره إ،و1 التي تعد ضروریة في ظل البیئة الرقمیة

نترنت،وبالتالي تظھر لنا لكترونیة واألجھزة الالزمة لقراءتھا خاصة مع ظھور شبكة األاإل
حتلھا المكتبي لخدمة المستفیدین والباحثین في مختلف الفروع إالمكانة الھامة التي 

المكتبة ستغناء عنھ مھما حدث من تطور وتحدیث داخل والتخصصات،بحیث ال یمكن اإل
 سترجاع كل المعلومات المطلوبة بدرجة من الكفاءةإن الحاسوب أو المستفید ال یمكنھم أل

  .والفعالیة من دون تواجد أخصائي المكتبات والمعلومات 

لى إلى المستفید للولوج إلى دور المكتبي وحصتھ في تقدیم المساعدة إشرنا أن أكما سبق و
كترونیة للمعلومات ال تلغي وجود المكتبي لن المصادر اإلألى إضافة المعلومات الرقمیة،باإل

لى المعلومات الرقمیة ویساعد المستفید في إر الخبیر الرقمي،فھو یؤمن الوصول المباش
   .لیھإذن ضمن ھذا المفھوم ستكون مھمة المكتبي مرتبطة بحاجة المستفید إذلك،

تصاالت إلى مجتمعنا سیعطي للمھنة المكتبیة إن دخول تكنولوجیا المعلومات واإل
فیدین بالمعلومات جتھاد في إفادة الباحثین والمستإكبر للعمل بأوألخصائي المعلومات دافعا 

التي یحتاجونھا،فیصبح باإلمكان للمكتبي مصاحبة المستفید ومرافقتھ والعمل على تلبیة 
وإمداده بأكبر قدر ممكن من المعلومات،وإرشاده إلى أھم  المتزایدة،وخدمتھ حتیاجاتھإ

  2.لكترونیة المصادر اإل

لمكتبة،وأصبح یتعامل مع بتعد عن المجموعات المادیة لإفتراضي في الواقع اإل فالمكتبي
  فتراضیة،فال یمكنھ التعامل مع النصوص المطبوعة وتصفحھا ،إذ ال یوجدإمجموعات 

  

  

طار فعالیات الملتقى الوطني إورقة مقدمة في .التكوین المستمر للعاملین بالمكتبات ومراكز المعلومات.حافظي،زھیر-1
ماي  11/12قسنطینة یومي".ریة في المؤسسات الوثائقیة الجزائریةالتوجھات الحدیثة في تكوین وادارة الموارد البش"حول

  .2011مخبر الدراسات والبحث حول االعالم والتوثیق العلمي والتكنولوجي،:قسنطینة.2011

 .3.مج.مجلة المكتبات والمعلومات .آفاق تطویر مھنة المكتبات والمعلومات في الجزائر .بن السبتي،عبد المالك-2
  .29.ص.2006.قسنطینة.1.ع
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یتعامل مع المستفید عن بعد ،والذي  أصبحعلى الشاشة نص مادي ولكن صورة عنھ ،كما 
  1.نترنت بموقع المكتبة على شبكة األ أكثریتصل  أصبح

  :علوماتالم أخصائيكفاءات ومؤھالت .2.1.4.3

 المكتبة ستخدامإ على المستفیدین وتشجیع جذب في كبیر دور المكتبات ألخصائي
 الخدمة یقدم من یكون أن بھ،فالبد القیام المتخصص غیر على یصعب دور وھو،ومصادرھا

 وذلك، وتشجیع تأثیر عامل لیكون المجال ھذا في متخصصا المكتبات من المستفیدین لھؤالء
 لخدمة الالزمة بالصفات تحلیھ إلى باإلضافة وواضح، دقیق بشكل مةللمعلو تقدیمھ بسرعة
   2.    المستفیدین جمھور

 اآلليكتسابھم لكفاءات تتناسب وطرق التسییر إالبیئة الرقمیة على المكتبیین من حیث  تأثیر
لكترونیة البیئة اإل أثرتنھ قد أ"حمد بدر في ھذا الصدد أیقول  إذللمعلومات ومصادرھا،

ي تصال والمعلومات على الدور المنوط بالمھنیین فتدعمھا الشبكات وتكنولوجیا اإل التي
المعلومات  وأخصائي لألمناءھذه البیئة قد یسرت  أن،ذلك المعلومات في الحاضر والمستقبل

لكترونیة لخدمات المعلومات والمكتبات من حیث تنمیة المقتنیات المطبوعة واإل أفضلإدارة 
 3."المرجعیة المتطورة  ومن حیث الخدمات

 مجال في العاملین لمؤھالت مرجعیا دلیال روبياأل تحاداإل صدرأ الصدد ھذا وفي
 جمعیات ستة بھا قامت دراسات ستة نتائج على ،بناءا1999 عام والتوثیق المعلومات
 أخصائي في توفرھا الواجب الكفاءات الدلیل ھذا یصنف والمكتبات،حیث للمعلومات
  :التالیة األربعة األصناف ىإل المعلومات

  معارف خاصة بالتوثیق والمعلومات،من حیث التعامل مع المستفیدین وبیئة
 .سترجاعھاإدراة المجموعات ومعالجة المعلومات وإالمعلومات و

  وتكنولوجیا  األجنبیةفي التعامل مع اللغات  والمھارة تصال،اإلكفاءات في مجال
 .لكترونياإلالمعلومات والنشر 

 والتقییم وإدارة ،المشاریع وإدارةوالتخطیط  التجارة التسویق، بالتنظیم،ءات تتعلق كفا
 .البشریةالموارد 

المجلة المغاربیة . المكتبیون وأخصائیو المعلومات في عصر الرقمنة بین تجذیر الھویة والمھنة المتجددة.قدورة ،وحید -- 1
  .70.ص. 2002على للتوثیق ،جامعة منوبة ،المعھد األ.:تونس. والمعلومات للتوثیق

 3.2005.ع.المعلوماتیة مجلة]الخط علىمتاح [.   المكتبات أخصائي دور.فاھد فوزانالشمري،-2
http://informatics.gov.sa/section.php?id3.28/04/2011 یوم الزیارة تمت   

  447.ص.2002:دار غریب:القاھرة .ل المعرفي لعلم المكتبات والمعلوماتالتكام.حمدأبدر ،-3
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  المعلومات والثقافة  إدارةمفیدة في  والمعلومات،وھيتتعلق بالتوثیق  أخرىمعارف 

  1.ختصاصمات والتعرف على مناھج البحث في اإلالمكتبیة وفھم مصطلحات المعلو

التي ینبغي على المكتبي التحلي بھا في عصر النظم  األخرىوھناك بعض المواصفات 
  2:أھمھاالذكیة 

 ختیار المناسب منھا لتلبیة إسترجاعھا وإالقدرة على تحلیل المعلومات وتخزینھا و
 .المستفیدینحاجات 

  في تخصص المكتبات والمعلومات  إلیھالمنوط بالدور المھم  وإیمانھحبھ لمھنتھ
 .كل التخصصات للباحثین فيالمتمثل في توفیر المعلومات الضروریة 

 ھ ومھارتھ المھنیة،الشيء الذي یعكس كفاءترة على توصیل المعلومات لطالبیھاالقد.  

  المعلومات  بأھمیة وإقناعھمالتمیز بشخصیة قادرة على جذب الرواد والمستفیدین.  

الحوسبة  وتأثیراتالمعلومات في ظل البیئة الرقمیة  أخصائيناقلة القول یتعین على من 
یتحمل بعض المسؤولیات تماشیا مع التطورات الحاصلة وخدمَة لمجتمع  أنواالفتراضیة 

  3:المستفیدین ولھذا البد من القیام باالتي 

 تغییر دوره تماشیا مع البیئة الرقمیة ومتطلباتھا. 

 مات مع مراعاة حاجیات ن والتعلیم المستمر لمواكبة حداثة المعلوضرورة التكوی
 .الحلول لما یعترضھم من مشاكل في البحث عن المعلومات  وإیجاد،المستفیدین

  التكنولوجیة والثقافةالقدرات. 

 المكتبة الرقمیة،والقیام بالمعالجة الفنیة  إلىنتقال بالمكتبة التقلیدیة المشاركة في اإل
 .حتیاجاتھ للمعلومات إللمستفید وتقدیر  تاحتھاإلرقمیة وللمعلومات ا

  مواقع المكتبات  وغیرھا وإنشاءالمساھمة في تصمیم قواعد البیانات. 

 

  78.ص.المرجع السابق. المكتبیون وأخصائیو المعلومات في عصر الرقمنة بین تجذیر الھویة والمھنة المتجددة .قدورة ،وحید-1

  30.ص.المرجع السابق. آفاق تطویر مھنة المكتبات والمعلومات في الجزائر .بن السبتي،عبد المالك-2
  81.ص.2003دار الثقافة العلمیة،:سكندریةاإل.بحوث ودراسات في المكتبات والمعلومات.عبد الھادي ،محمد فتحي -3
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  :المعلومات الرقمیةمصادر  أخصائي.2.4.3

ھي وظیفة  digital resources librariansختصاصیو مصادر المعلومات الرقمیة إ
 digitalمنسقي المصادر الرقمیة  أیضاحدیثة نسبیا بین وظائف المكتبات،وتسمى 

resources coordinators ،ختصاصي المكتبات المسؤولین عن المجموعات إ أو
 أو ،لكترونیةمدیري الوثائق اإل أو، Library specialists in digital collection ةالرقمی

  .المتاحة على الخط المباشر

  :ختصاصیین فتشمل عناصر العمل التي تقع على عاتق ھؤالء اإل أما

 .المصادرالوثائق والصور والمواد السمعیة والبصریة وغیرھا من  رقمنھ -

الصور  إلىات المستخدمة في تحویل تلك المصادر العتاد والبرمجی أجھزة إدارة -
 إلى networked Accessیشمل ذلك من الوصول الشبكي بما الرقمیة،

 .المجموعات الرقمیة

 .عرض المجموعات الرقمیة بشكل فعال على الشبكة العنكبوتیة  -

 .تنظیم عناصر ماوراء البیانات  -

 .لكیة الفكریة من توافق المجموعات الرقمیة مع متطلبات الم التأكد -

   1.ذات الصلة اإلداریةبعض المھام  أداء -

  :بالمستفیدینالسیاسة الخاصة .3.4.3

 لقطاع واألبرز الرئیس الھدف ھي للمستفیدین المناسبة الرقمیة المرجعیة الخدمة إن
 والجودة األداء مستوى یقاس ما ،وعادةوأنواعھا أنماطھا بمختلف المعلومات مؤسسات
. المناسب الوقت في للمستفید المعلوماتیة بالحاجات المرتبطة المناسبة المعلومة بإیصال
 ظھرت ،الرقمیة الخدمات على األخیرة ھذه عتمادإ الجامعیة،و المكتبات إلى التقنیة وبدخول
 المعرفیة المصادر المكتبة،وماھي معھم تتعامل الذین المستفیدین أنواع معرفة إلى الحاجة

 تقوم لمستفیدیھا،لھذا الوافیة اإلجابة منھا ھذا،لتستقي عملھا يف تعتمدھا التي والعلمیة
 المعلومات من لكتروني،وغیرھااإل ،وبریدھمھواتفھم وأرقاموعناوینھم، أسمائھم بمعرفة

 التي ھمیةاأل عطائھاإالتامة،و بالسریة المعلومات ھذه تحضي أن یجب ،كما الشخصیة
   جراءإب المكتبات بعض تقوم كما. تسجال شكل على ووضعھا واشفتھا كحفظھا تستحق

  .162-161.ص.المرجع السابق. بوشارب بولوداني ،لزھر-1
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 نوعیة ،وكذا معینة لمراجع ستعمالھمإ ،ومدى المكتبة لىإ ترددھم حول للمستفیدین تحلیل
 معرفة على المكتبة قدرة في تساھم نأ نھاأش من عناصر ،كلھا المقدمة للخدمات ابتھمستجإ
ما سنحاول معرفتھ من خالل الدراسة المیدانیة،حیث  ھذا 1. وطلباتھم مستفیدیھا حتیاجاتإ
ثناء قیامھا بمھامھا فیما یخص خدمة المستفیدین تتبع سیاسة أ،ن المكتبة موضوع الدراسة أ

   من معلومات  حاطة بكل ما یتعلق بھممكن من معرفة جمھور مستفیدیھا واإلحتى تت ،معینة

المكتبة في مسارھا العلمي  ن أجریناھا في دراستنا المیدانیة أالمقابلة التي یتضح من خالل 
كادیمي تتبع لسیاسة خاصة بالمستفیدین،خاصة في ظل ھذا العصر الرقمي  الذي كثر واأل

كانت في خذ معلومات شخصیة عنھم حتیاجاتھم ،فأإفیدین وتلبیة فیھ المطالبة بحقوق المست
حیانا لسیاسة معرفة نوع المستفید أ،في حین تتبع المكتبة بدایة قائمة سیاسة المكتبة

أما بخصوص سیاسة . نترنت،وقاعة المراجعوتخصصھ،وھذا فیما یخص استخدام قاعة األ
قتناء رصید جدید إا حینما ترید المكتبة ،وھذتوفیر المجموعات بناءا على طلبات المستفیدین

  .حتیاجات ھؤالء ،وتوفیر المجموعات بناءا على طلبھمإلى معرفة إفتلجأ بذلك 

  : للمستفیدین المرجعیة سئلةاأل.4.4.3

 بمجال تتعلق مرجعیة سئلةأ عدة ما،تعتریھ لبحث إجرائھ ثناءأ المستفید نأ التذكیر من البد
 مرتبط المستفید نأخر،وبمآ لىإ موضوع من تختلف سئلةاأل ھذه نإف الحال بحثھ،وبطبیعة

 لیجیب المكتبي لىإ أیلج العلمیة،فھو البحوث تدعم عتبارھاإالجامعیة،ب بالمكتبة رتباطكثراإلأ
 نأالتذكیر، مكانباإل الصدد ھذا مرجعیة،وفي سئلةأ لىإ سیترجمھا والتي حتیاجاتھإ عن لھ

 بعض توفر من سئلة،والبداأل ھذه عن جابةإلا سرعة في كبیر دور لھ ھنا المكتبي
 على قدرتھ بینھا التكنولوجي،من والتفتح العولمة بفعل تطورت والتي الھامة الخصائص

 تغیر في المكتبیة المھنة نأ عتبارهإ في للمستفید،ویضع المرجعیة سئلةاأل وتوثیق ترجمة
 عن جابة،لإلللتغییر قابلة تثقیفیة وقدرات خصائص لھم مكتبیین وجود تتطلب مستمر

 2 .للمستفید المستقبلیة حتیاجاتاإل

سئلة المعقدة،بسبب كثرة مام بعض األأن بعض المكتبات،تقف عثرة ألى إشارة والبد من اإل
جابة عنھا لى خدمات خبیرة لإلإمستفیدیھا وتنوع طلباتھم وتطورھا،وھي صعوبات تحتاج 

عن  جابةاإل یتولى،م خاص بالخدمات  الخبیرةنشاء قسإالبد لھا من فالمكتبة في ھذه الحالة 
سئلة المرجعیة للمستفیدین،حیث یوجد الیوم الكثیر من التسھیالت التي قدمتھا األ
جابات إ،ومعظمھا تقدم خدمات مفیدة والشأننترنت،كصفحات الویب التي تعنى بھذا ألا

  .سئلة الصعبة التي طرحتكاملة عن األ
  119.ص.المرجع السابق.رقمیة والخدمة المرجعیة في المكتبات الجامعیةالمراجع ال.صوفي ،عبد اللطیف-1

2-vial,mirielle .la qualité essentielle du bibliothécaire.[online ].bulletin des bibliothèques de 
France.vol.43,n°6,1998,p.68-74:http://bbf.enssib.fr,page consulté le 24/03/2011. 
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فراد العینة المدروسة فیما إذا أخالل نتائج الدراسة المیدانیة التي تمت على  تبین لنا من
یجاب والتي سئلة المرجعیة لھم،فكانت باإلكانت المكتبة موضوع الدراسة تجیب عن األ

لى خدمة جمیع إن المكتبة تسیر في خطى جیدة سعیا منھا أما یعني ،% 71.57بلغت نسبتھا 
نالحظ من العینة المدروسة نفت ذلك،وھي نسبة قلیلة  %28.42نواع المستفیدین،أما نسبةأ

بسكیكدة،أن یثبت 1955أوت  20مما تقدم على المكتبي داخل المكتبة المركزیة لجامعة 
سئلة المرجعیة للمستفیدین،وتوفیرأھم مكانتھ ویبرز دوره،من خالل اإلجابة عن األ

،وحتى یتسنى لھ ذلك،كما سبق وأشرنا البد من مراعاة المعوقات التي تعترض اإلحتیاجات
وفي .المستفید في طرح تساؤالتھ المرجعیة،أھمھا النفسیة،واإلجتماعیة،والثقافیة وغیرھا

ساؤالت المستفیدین الواقع المكتبة موضوع الدراسة تسعى بشكل دائم لإلحاطة بمختلف ت
المتنوعة،ألن ذلك ھو الھدف الذي أقیمت من أجلھ،ولما ال تعمل على إشراك المستفید 

 35والجدول  رقم .ومعرفة إحتیاجاتھ وطلباتھ،حتى تقدم إجابة وافیة عن مختلف األسئلة
  :یبین ذلك

  سئلة المرجعیةجابة المكتبة عن األإمدى :35الجدول  رقم 

  

  
 

   

مدى إجابة المكتبة عن األسئلة المرجعیة:35الشكل رقم 

نــعم 

ال

71.57%
28.42%
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لى إم سئلة المرجعیة تقسن األأ مناھج البحث في علوم المكتباتمجال في یتفق الباحثین 
 1:نواع ھي كالتاليأثالثة 

معلومات عن حقائق محددة ومضبوطة سئلة المتعلقة بضرورة الحصول على األ .1
جابة عنھا مثل السؤال عن مؤلف لكتب سئلة ال تتطلب وقتا كبیرا لإلوبعض ھذه األ

 .و تاریخ نشر كتاب ماأمعروف،

التي لھا لى المراجع إسئلة المتخصصة حول موضوع دقیق ومتخصص،تحتاج األ .2
وضوع مجابة علیھا تحضیر قائمة حصریة حول الصلة بذلك الموضوع،وتتطلب اإل

لمام جیدا وھنا الدور الكبیر على المتخصص بالمعلومات الذي علیھ اإل.المتخصص
 .شكالیة البحثإجابة عن الباحث في اإل ةبالمصادر والمراجع ،ومساعد

ستوجب ھذا یللموضوع المعالج،وضافیة إلى مصادر ثانویة وإسئلة التي تحتاج األ .3
الفكري الذي لھ  اإلنتاجتحضیر قائمة بیبلیوغرافیة عن  ھو اآلخرسئلة النوع من األ

  ....)ختراعءات اإلابر ،دوریات ،مقاالت،كتب(مھما كان شكلھ ،عالقة بالموضوع

  :الرقمي العصر في الحدیثة الجامعیة للمكتبات التكوین ضرورة.5.3

 ووظائف خدمات والمعلومات،وظھور المكتبات مجال في المتسارعة الحدیثة التطورات نإ
 المكتبیة العملیات ھرجو الحدیثة التكنولوجیة المعطیات فیھا صبحتأ.جدیدة

 البشریة والكوادر الموارد بتوافر مرھون وظائفھا داءأ في خیرةاأل ھذه ونجاح.المعاصرة
 الحاجة برزت وبھذا.والمكتبي المستفید مالمكتبة،وھ ثالثیة مكونات حدأب تتعلق التي المؤھلة

 البیئة في) المستفید(البشري العنصر كفاءة من للرفع للتكوین،كحتمیة الملحة والضرورة
 سنوات لىإ راجع الحاصل التكنولوجي الغزو نإ 1.متطلباتھا مع الرقمیة،تماشیا

 ةزجھاأل من الھائل العدد الجامعیة المكتبات دخالإ عند كثرأ ذلك الخمسینیات،ویتضح
 الوقت ذلك في المكتبات وركزتدیھا،مستفی تصرف تحت ووضعھا لكترونیةاإل والحواسب

 والباحثین الطلبة طرف من جھزةاأل لھذه الفعلي ستخداماإل تاحةإ على جھودھا كل
  وضعت تحت تصرف طلبتھا الفرنسیة  powell بوال جامعة مكتبة ذلك عن وغیرھم،فمثال

1-Mingam ,Michel. La foction de bibliothécaire specialiste dans les bibliothéques universitaires Anglo-
saxones.[online] .bulletin des bibliothéques de France.vol.26,N°3, 1981,p.139. 
http://bbf.enssib.fr.page consulté le :24/03/2011. 

 طارفعالیاتإ في مقدمة ورقة.الجامعیة بالمكتبات البشریة للموارد المستمر ینالتكو.سعیدي،سلیمة . المالك السبتي،عبد بن-2
 یومي قسنطینة"الجزائریة الوثائقیة المؤسسات في البشریة الموارد دراةإو تكوین في الحدیثة التوجھات"حول الوطني الملتقى

  .2011والتكنولوجي، العلمي والتوثیق عالماإل حول والبحث الدراسات مخبر:قسنطینة.2011 ماي11/12
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 Indianapolis بولیسندیناأطالب،في حین مكتبة   21000جھاز حاسوب مقابل  400
جھاز  250وضعت  brauchما مكتبة براشأ،طالب27000جھاز مقابل  275وضعت 

عطى للمكتبة الجامعیة مكانة موثقة في أندماج مع التكنولوجیا ھذا اإل. بطال 16000مقابل 
  1.التعلیم  والبحث العلمي 

 والتطورات، والمعلومات المكتبات مھنة في حصل الذي التحول المنطلق،ومن ھذا من
 تكاد ،وما وبثھا سترجاعھاإو ومعالجتھا المعلومات،وتخزینھا تقنیات مجاالت في السریعة

 لىإ دىأ الذي مراألالشيء، نفس تتطلب خرىأ شیاءأ وظھرت ال،إما شيء تعلم نم تنتھي
  . التطورات ةمسایر من ،للتمكن التكوین المعلومات ومرافق المكتبات عتمادإ ضرورة

 االمریكیة المتحدة بالوالیات المكتبات، في مرة ألول التكوین فكرة جاءت 1840 نةس في
 1876 سنة وفي 2،تبالمتوسطا للكتب ذستاأ منصب اءنشإ بضرورة ینادي مرسنإ أبد لما
 :الصدد ھذا في دیوي قال حیث والمعلم، المربي المكتبي وھو جدید مفھوم یظھر أبد
 كالعامل الكتب بین ءىقار الإ ماھو المكتبة وزائر ستاذأ ھو والمكتبي مدرسة ھي المكتبة"

  ."ساتذةأ بدون ةجامع المكتبة من نجعل نأ یمكن: "یقول ضافأو"التاآل بین

 وتطوراتھا،المعلومات تقنیات على المكتبیین بتدریب معنیة صبحتأ الیوم الحدیثة والمكتبات
 بالتغیرات ملیئ عصر في نعیش ننایكون،أل سوف ما وبین كائن ھو ما بین المتصلة،والربط

 منا یتطلب والتحول التغیر الحاجة،ھذا عن فائضین فسنصبح مواكبتھ من نتمكن لم نإو
 المكتبات على ولھذا.المستمر والتدریب التكوین خالل من البشریة لمواردنا حكمةُم دارةإ

 یواكب ھدافھ،وبرامجھ،ووسائلھ،حتىأللتكوین،و سیاستھا في النظر عادةإ الجامعیة
  3. تعترضھم التي التحدیات مواجھة من المكتبیون العصر،ولیتمكن

لكترونیة  الرقمیة البد على المكتبة النظر في ستخدام واعي للمعلومات اإلإحتى یكون ھناك 
ادرھا  شكل جدید بالنسبة لھؤالء ومص)الرقمیة(ن ھذه المعلوماتتكوین المستفیدین منھا،أل

ستراتیجیات البحث وتطورھا كلھا عوامل تجعل التكوین في ھذا العصر إوتغیر 
  تسھیل عملیةجل أنما من إنتھاج المكتبة سیاسة التكوین،إحیث ضرورة  ضروري،مرأ

1-Raymond , Bérard. les bibliothèques universitaires américaines.[online].bulletin des 
bibliothèques de France.n°6 .199, p.16-24  : http://bbf.enssib.fr/  page Consulté le 24 mars 
2011 . 

    .77.ص.المرجع السابق .ین الحاجة والعوائقتكوین المستفیدین في مجال المعلومات ب .بودربان عز الدین- 2

  11.ص.المرجع السابق.المراجع الرقمیة والخدمة المرجعیة في المكتبات الجامعیة.صوفي ،عبد اللطیف-3
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ي ظل النمو المتزاید للمعلومات العلمیة والتقنیة وتنوع سترجاعھا،فإالمعلومات و البحث عن
،وحتى تصل ن الفلسفة الجدیدة التي تتبعھا المكتبة تقتضي ضرورة التكوینأتقنیاتھا،كما 

لى تحقیق جودة عالیة في مستفیدیھا البد لھا من رسم خطوط عریضة تنطلق منھا إالمكتبة 
ي الطرق تستخدم لذلك؟وكثیرة ھي أویاتھ؟ھمھا،لمن سیقدم التكوین ؟وماھي برامجھ ومحتأ

  .ن تضعھا في الحسبانأسئلة التي یجب على المكتبة األ
  

  :ستخدام البیئة الرقمیةإدور المكتبة الجامعیة في تعلیم المستفید .1.5.3

رتباط وثیق بالمكتبات ومراكز المعلومات وبالخصوص إبما أن المعرفة والمعلومات لھما 
ة بعد إدخال ھذه األخیرة للتقنیات الحدیثة والتكنولوجیا الرقمیة،فتعلیم المكتبة الجامعیة،خاص

المستفید أصبح أمرا أكثر إلحاحا،لتطویر قدراتھ وتمكنھ من التحكم في التقنیات الحدیثة 
ن المكتبي في ظل ھذه الطفرة النوعیة للمكتبات الجامعیة لم یعد ھو والبحث الوثائقي،أل

عتاد إھتمام من قبل ھذه المكتبة،فالمستفید الذي إإلى تدریب و العنصر الوحید الذي یحتاج
ستخدام اإلعالم ومؤھالت إلتاج في الوقت الراھن إلى مھارات ستعانة بالمكتبي،یحعلى اإل

وألن نجاح المستفید .نترنت،وكل التكنولوجیات الحدیثةاآللي،الشبكات المحلیة والعالمیة،األ
یدعونا للتساؤل عن الدور المنوط بالمكتبة الجامعیة في ھذا .یعكس بالضرورة نجاح المكتبة

  ستخدام البیئة الرقمیة؟إتعلیم المستفید 

لقد تطورت المكتبة الجامعیة الجزائریة وتغیرت أھدافھا،وأصبح محور نشاطھا تقدیم 
جل ألكترونیة للمعلومات،من المعلومات إلى المستفیدین،وإتاحة الوصول إلى المصادر اإل

ستفیدین قادرین على تحمل المسؤولیات ومواجھة المتطلبات الملحة الخروج بم
تجاھات الحدیثة في المكتبات ومراكز المعلومات تھدف إلى تعلیم وتلقین للمجتمع،فاإل

طالع علیھا،والمساءلة المباشرة المستفید أو الباحث طرق الوصول إلى المعلومات واإل
حیویة لجمیع أفراد المجتمع،أصبح االطالع علیھا لبنوك وقواعد المعلومات ألن ھذه المادة ال

   1. ختیار بل ضرورة تملیھا حاجات المستفیدین وحاجات البیئة الرقمیةإلیس قضیة 

إذا فالتعلیم في ظل البیئة الرقمیة ھو وسیلة لتنمیة ورفع كفاءة المستفید فیما یتعلق بطرق  
  .الي النشر والتكنولوجیات الحدیثةومسایرة التطورات والتجدیدات في مج البحث والتنقیب،

  
 2006.قسنطینة.1.ع.3.مج .مجلة المكتبات والمعلومات .والمكتبة ودورھما في تدریب المستفیدین الجامعة. مزیش،مصطفى- 1

  103.ص
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  :ن أن الغرض من تعلیم المستفید ھو لتحقیق األھداف التالیة ولھذا یرى الباحثی

كتساب المعرفة إ. 

 التكیف مع المجتمع. 

  تنمیة الذات والقدرات الشخصیة .  

 :إلىھذا باإلضافة 

 كتساب ثقافة المعلومات إ 

  التجاوب مع المصادر الخارجیة الحدیثة 

 القدرة على تنقیة المعلومات وتقییمھا وتحدید أھمیتھا 

 لقدرة على الولوج المباشر بفاعلیة إلى المعلوماتا. 

وبصفة شتى المیادین ولجمیع المستفیدین،للتعلیم والتكوین أھمیة بالغة في  أنمما ال شك فیھ 
،من أجل تحقیق كفاءات عالیة ومھارات قادرة،لذا فانھ ینبغي  الجامعیةأخص داخل المكتبة 

ھو جدید في بیئة المكتبة الرقمیة،وعلى تدریب یكون على درایة تامة بما  أنعلى المستفید 
قتحام الولوج المباشر إن ھذه الدرایة تمكنھ من ستخدامھا،ألإجید من أجل حسن توظیفھا و

 مساعدةفتراضیة بسرعة ویسر،وحتى یتحقق لھ ذلك،على المكتبة إلكتروالمعلومات اإل إلى
  .ندماج في البیئة الرقمیة المستفید لإل

  ستخدام البیئة الرقمیةإمھمة المكتبة الجامعیة لتعلیم المستفید : 36الجدول رقم 

  

المستفید  وإشراكلقد تم التأكید من خالل الدراسة المیدانیة على ضرورة مساعدة المكتبة 
  العینة المبحوثة بمساھمة المكتبة  أفرادمن ثم یرى غالبیة  م،فیھا للقیام بعملیة التكوین والتعلی
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بسكیكدة في عملیة تعلیم المستفید بنسبة تقدر  1955أوت  20الجامعیة لجامعة 
جامعیة موضوع الدراسة إعادة النظر في كیفیة في ھذا الصدد على المكتبة ال. %97.14:بـ

اإلستثمار في المستفید بدال من اإلستثمار في التكنولوجیا وحدھا،ألنھ یقف على عاتقھا قدرة 
ھؤالء المستفیدین في إستخدام وتوظیف البیئة الرقمیة،لذا فإن تعلیم ھذا األخیر وتكوینھ من 

غایة األھمیة،وما معنى توفر الوسائل طرف المكتبة المركزیة موضوع الدراسة امر في 
التكنولوجیة،ولكننانرى تخوف ودھشة المستفید منھا،وعند الحدیث عن تكوین المستفیدین 
یعترینا تساؤل عن الشخص الذي تناط بھ مسؤولیة التكوین،والمؤكد أنھ المكتبي 

تفیدین المتخصص،لذا علیھ القیام بھذه الخدمة بفعالیة،یراعي من خاللھا خصائص المس
  :ما یبینھ الشكل الموالي ومستویاتھم ،وھذا

  

مھمة المكتبة الجامعیة لتعلیم المستفید إستخدام :36الشكل  رقم 
البیئة االرقمیة

نـــعم 

ال

97.14%

2.85%

 
  :ونعتقد أن تعلیم المستفید یمر بمرحلتین 

  :المرحلة األولى

 بیبلیوغرافیاتھا ،تتمثل ھذه المرحلة في توجیھ المستفید وتعریفھ بالمكتبة وفھارسھا
فائدة للمستفید الجدید الذي لم تسمح لھ  والتصنیفات المعمول بھا،وھذا التوجیھ یكون ذا

الظروف خالل المراحل الدراسیة السابقة من التعرف على طرق العمل بالمكتبات 
ومصالحھا،تقنیات البحث فیھا،األرصدة الموجودة بھا،ومن ثم فتوجیھ وإرشاد الطالب 

اإلعالم ،نین العملوالمستفید یتمثالن في القیام بزیارات إلى المكتبات الجامعیة،التعریف بقوا
  الخ ...، األدلة الوسائل السمعیة البصریة ،مكتبةعن المصادر والمراجع المتوفرة بال
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  :المرحلة الثانیة

م التقنیات الحدیثة في مجال البیئة ستخداإتتمثل ھذه المرحلة في تعلیم المستفید وتدریبھ على 
التكنولوجیة الحدیثة،والتعلیم ھو إحداث تغیرات في سلوك المستفید،لجعلھ قادرا على 
الحصول بمفرده على المعلومات والتزود بمختلف المعارف حتى یصبح أكثر قدرة وكفاءة 

معلومات یتطلب ن الحصول على الستخدام المراجع خاصة منھا الحدیثة ،ألإستقاللیة  في إو
  1.نترنت ،قواعد المعلومات ستخدام اإلعالم اآللي،األقدرا عالیا من المھارات إل

ن مراحل تعلیم المستفید شبیھة بتلك التطورات التي تشھدھا المكتبات عامة إوحسب رأیي ف
والمكتبة الجامعیة خصوصا،فالمرحلة األولى تقتصر على تلك النشاطات التقلیدیة التي 

ھا المكتبة الجامعیة،كتعریف المستفید بالعملیات الفنیة من فھرسة وتصنیف وإعارة تسعى إلی
  ...اإلعالم عن المراجع المتوفرة ،ومصالحھا ،وأرصدتھا

أما المرحلة الثانیة فتلك التي تتمیز بالتطور والتجدید في وظائف المكتبة الجامعیة،كونھا 
ھدف إلى إدماج المستفید فیھا وتمكینھ من تعتمد على التقنیات الحدیثة والمتجددة،والتي ت

  .تجاھھا،وإعطاءه الحریة  للبحث في قواعدھا وبنوكھا إالتحكم فیھا ،وتغییر سلوكھ 

وفي سبیل قیاس مرجعیة،وخلفیة التكوین لدى المستفید من المكتبة الجامعیة المركزیة ،قمنا 
  :الجدول الموالي الموزعة داخل اإلجاباتستفسار العینة حول الموضوع ،فكانت إب

  بالمكتبة الجامعیة خلفیة المستفید للتكوین :37الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

 تأكید،من خالل المستفید بداخلھ  وإشراكیبرز دور التكوین ومساھمة المكتبة الجامعیة فیھ ،
،فمن خالل توزیعنا إلیھا اإلشارةالعینة المدروسة على ضرورة ذلك والتي سبقت  أفراد

  صرة للمكتبة المعا أساسیةالتكوین مھمة  إن % 62.85ستبیانات على العینة بینت نسبة لإل
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  ) %(النسبةالتــكرارات 

  %62.85  440  للمكتبة المعاصرة أساسیةالتكوین مھمة 

  %32.57  228  المكتبة طرف فعال في التكوین 

  %2.85  20  المعلومات الموجودة بھا أھمیة

  %1.71  12  أخرى

  %100=  700  المجـــموع
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 تتسع معارفھ يالعلمي،الذ محیط البحثمعنیة بكل جدید فیما داخل  األخیرةكون ھذه 
ن المكتبة طرف فعال في عملیة التكوین أبأما الفئة التي ترى .وتتنوع تقنیاتھ یوما بعد یوم

،للدور الكبیر الذي تلعبھ المكتبة في مساعدة المستفید % 32.57:بدرجة كبیرة فقدرت بـ
تحتلھا في ھذا المجال ،وكون التكوین یأتي  أصبحتوتنمیة مھاراتھ ،وللمكانة الرائدة التي 

من % 2.85ن نسبة إین ،فرصید ھؤالء المستفید إلىجمة  وإضافاتدائما بمعارف جدیدة 
نھ زیادة أن شن إدماج المستفید في التكوین الذي تسطره المكتبة مأأفراد العینة ترى ب

نسبة  أنفي حین .المعلومات الموجودة بھا ةراتھم وتعلم الجدید، ألھمیمعارفھم وتطویر مھا
ة صغر،حتى یكتسب الفرد االستقاللیلن التكوین یجب أن یكون منذ اأترى ب % 1.71

إذن نالحظ من خالل ،وتمكنھ من اإلبحار في البیئة الرقمیة بكل حریة ودون تخوف منھا
 20دراستنا المیدانیة بأن المستفیدین من المكتبة المركزیة لجامعة 

بسكیكدة،یلحون على ضروة وأھمیة التكوین،إیمانا منھم بأنھ مھمة أساسیة 1955أوت
نتاجھ في ھذا المجال،إھتمام معظم المستفیدین للمكتبة في عصر الرقمیة،ولعل ما یمكن إست

بالتكوین والدور الذي بإمكانھ تأدیتھ داخل البیئة الرقمیة،فیما إذا عزمت المكتبة موضوع 
  :ویمكن تمثیل النتائج المذكورة أعاله وفق الشكل الموالي .الدراسة على القیام بھ

خلفیة المستفید للتكوین بالمكتبة الجامعیة :37الشكل رقم 

التكوین مھمة اساسیة للمكتبة المعاصرة

المكتبة طرف فعال في التكوین

اھمیة المعلومات الموجودة بھا 

اخرى

62.85%

32.57%

2.85% 1.71%

  

جامعیة لھ،أمر في غایة األھمیة نولوجیا الحدیثة وتدعیم المكتبة الإن تزوید المستفید بالتك
ولتحقیق الھدف الذي تسعى إلیھ ھذه األخیرة،البد لھا من القیام بتعلیم المستفید للحصول 
على المعلومات بمفرده،والتحكم في تقنیات البحث الوثائقي،األمر الذي سیجعلھ أكثر قدرة 

  .لكترونیة للمعلوماتالمصادر اإل ستقاللیة في استخدامإوكفاءة و
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  :الرقمیة البیئة ظل في  وتدریبھم المستفیدین تكوین.2.5.3

 تكوین على الجھود تركیز المعلومات،وجب لخدمات واعي ستخدامإ على نحصل حتى
 بالمكتبي،أو تصالاإل بالضرورة یعد تغیرت،ولم خرىاأل ھي وظیفتھم نألالمستفیدین،

 المكتبة ستخدامإ من تمكنیھم ھو المستفیدین تكوین وراء من والھدف ،لھم ومرافقتھ حضوره
 والواعي األمثل ستخدامالوثائقي،واإل البحث لمھارات كتسابھمإالمختلفة،و بتقنیاتھا وخدماتھا

  . المختلفة للتكنولوجیا

 والخدمات الرقمیة الحدیثة،والمراجع التكنولوجیة الوسائل على وتدریبھم المستفیدین وتكوین
 ذلك من أوسع ھو الحد،بل ھذا عند یتوقف ال األمر أن بھ،كما یستھان ال أمرلكترونیة،اإل

 أو فردیة بصورة إما المستفیدین،وذلك لصالح تكوینیة أنشطة بعدة القیام یجب بكثیر،لذا
 الجانب على عتمادالمستفیدین،واإل لمعارف ،ووفقامستویات عدة اعات،علىجم داخل

 حد إلى منھ االستفادة تتم الزالت التقلیدي،الذي الجانب ننسى أن ،دونأكثر الرقمي
 البیانات قواعد مثل ستخدامإ حسن یراعوا أن المكونین على الرقمیة البیئة ظل ن،وفياآل

 األسئلة البحث،وتحلیل إلستراتیجیة وإتباعالمتنوعة، البحث ،وتقنیاتوأدواتھا
 الموضوعات أھم ومن.نظري منھ أكثر تطبیقي التكوین یكون أن على وصیاغتھا،والحرص

  : يیلما الرقمي العصر ھذا في خاصة التكوین ھذا یحویھا أن یجب التي

 "نترنت،مصطلحات،تواریخاأل حول مقدمة. 

  برامج الویب لىإمدخل. 

 ب بحار في الویسبل اإل. 

 تقنیات البحث. 

 سبل تطویر صفحات الویب. 

  1 ."سبل صیاغة عملیة البحث 

  :المستفیدین تكوین أھمیة.3.5.3

والتنامي ،تصاالتإن ما یشھده العالم الیوم من تطورات متسارعة في مجال المعلومات و اإل
بار عتإوب،المستمر لمصادر المعلومات المختلفة یفرض علینا حتمیة التعامل معھا بجدیة

بالتالي ،ومصدر مساعد في العملیة التنمویة،رافدا من روافد تلقي المعرفة الجامعیة المكتبات
  على ضالتھالقادر على الولوج و الحصول  تكوین المستفیدلھا دور فعال في إنشاء 

  .212.ص.المرجع السابق.المراجع الرقمیة والخدمة المرجعیة في المكتبات الجامعیة.صوفي ،عبد اللطیف-1
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،ولكي تتطور المكتبات وتجدد مھامھا ووظائفھا،في ھذا العصر الرقمي من المعلومات
عمل تخصصي الیقدر  لتأدیةخاصا  تأھیالیكون مكتبیوھا ومستفیدیھا،مؤھلین  أنستلزم إ

  .لھ تأھلیعلیھ شخص لم 

المكتبیین والمستفیدین على حد  إلىالتكوین والتكوین المستمر بالنسبة  أھمیةومن ھنا زادت 
 أملتھامواكبتھم ومتابعتھم للتطورات التكنولوجیة الحاصلة،ھي ضرورة  أنسواء،حیث 

  2 .التطورات المتسارعة ،وعنصرا تكمیلیا لمرحلة الدراسة وما بعدھا 

واالتصال،كذلك  اإلعالمثورة  أحدثتھاماجھ في البیئة الرقمیة،التي ندإفالتكوین یسھل  إذا
الذین لھم  األطراف،فھو مكلف بالمشاركة مع كل إلیھ أنسبتالمھام التي  إلىبالنسبة  األمر

الوضع الراھن  تأقلم إلىن الحاجة إعالقة بمجال بحثھ عن المعلومات،وبطبیعة الحال ف
المكتبات الجامعیة كانت ھي السباقة من أن وبماوین،تتطلب من المستفیدین متابعة التك

ن إعمالھا،وبالتالي فأغیرھا في إدخال تجھیزات اإلعالم اآللي والبرمجیات وغیرھا إلى 
بة إلى المكتبیین أو المستفیدین حاجة تلك األجھزة تنادي بضرورة التكوین سواء بالنس

یات الحدیثة،والتزود بمختلف المعارف ن المستفید مطالب بالتعرف على كل  التقنإوبالتالي ف
ستخدام البیئة الرقمیة بما فیھا إستقاللیة في إن ذلك حتما سیجعلھ أكثر كفاءة وقدرة وأل

ویجعل عملیة البحث عن المعلومات أمر غایة في السھولة ال یحتاج إلى التفكیر في الوقت 
  .أو الجھد

  :مجاالت تكوین المستفیدین .4.5.3

 أوتكوین المستفیدین على خطة  أثناءمكتبات والمكتبات الجامعیة بالخصوص،عادة ما تتبع ال
في الحصول على  وإمكانیاتھمبرنامج عمل تسیر علیھ،بناءا على حاجات المستفیدین 

  1 : تياآلیشمل على  أنالمعلومات،ویمكن للبرنامج التكویني 

 ستمرارإب والمتجددة الجدیدة لكترونیةاإل الوسائط من اإلفادة. 

  تطبیق مبادىء التفكیر النقدي للمعلومات. 

 المھارات من المزید المستفیدین من المتزایدة عدادألا إكساب. 

 تكشیف(المختلفة المعلومات خدمات من مقةالمع اإلفادة من المستفیدین مساعدة - 
 ...). استخالص

مجلة المكتبات . دراسة میدانیة بمدینة قسنطینة:عالي التكوین المستمر للمكتبیین الممارسین في مؤسسات التعلیم ال.مراد، كریم -1
 110ص. 2006.قسنطینة.1.ع.3مج. والمعلومات

  151.ص.المرجع السابق. فاضل إیمانالسامرائي، .براھیم إقندیلجي،عامر-2
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 تملكھا نحو ال المعلومات إلى الوصول مشكالت حل على كیزوالتر التوجھ. 

 المعلومات عن البحث في أنفسھم على عتماداإ أكثر لیصبحوا المستفیدین تكوین 
 بیسر معھا التعامل یتم التي النظم من اإلفادة خالل من استرجاعھا،وذلك وإمكانیة
 . تالمعلوما عن البحث أثناء  البحث ستراتیجیاتإ إتقانوسھولة،

 المكتبیون نإمستمر،ف تزاید في لكترونیةاإل والمعلومات الشبكات من اإلفادة كانت ولما
 التقلیدیة المصادر من اإلفادة بین التكامل تحقیق كیفیة على المستفیدین تعلیم على یعملون

  .للمعلومات لكترونیةاإل والمصادر

  ةمجاالت تكوین المستفیدین في البیئة الرقمی:38الجدول رقم 

  )%( النــسبة  التــكرارات

  3  21  عددةـط المتـخدام الوسائـستإ

  15.85  111  ةــظمة اآللیـنخدام األــستإ

  60.14  421  ترنتــنكة األـخدام شبــستإ

  1.85  13  یزرةـراص الملـقا األـولوجیـتكن

  19.14  134  لوماتـوك المعـواعد وبنـق

  %100=  700  ـموعـالمجـ

بلغت  نترنتستعمال األإالتكوین حول  أن ىإل المیدانیة،ل الدراسة لقد تم التوصل من خال
نظرا لنقص الثقافة المعلوماتیة والتكنولوجیة حول المدروسة،من العینة  % 60.14نسبتھ 
فیھا بسھولة والخروج بنتائج بحث دقیقة وجیدة،أما فیما یتعلق  واإلبحارستخدامھا إكیفیة 

 أفرادنتیجة حاجة ، % 19.14ومات فقد بلغت نسبتھا بالتكوین حول قواعد وبنوك المعل
اآللیة فقد  األنظمةستخدام إ أماالبحث البیبلیوغرافي لمواضیع ومراجع معینة، إلىالعینة 

ن المكتبة موضوع الدراسة تعتمد على نظام سنجاب أخاصة و، % 15.85قدرت نسبتھا بـ
العینة  أفرادمن  %3ستخدامھ،وة إكیفیتدریب وتكوین حول  إلىاآللي الذي یحتاج ھو اآلخر 

ستخدام الوسائط المتعددة وھي نسبة إیعانون من نقص الثقافة التكنولوجیة حول كیفیة 
لقد .%1.85الملیزرة في آخر مرحلة حیث قدرت نسبتھا بـ األقراصقلیلة،وتبقى تكنولوجیا 

تطاعة المستفید عظمت أھمیة التكنولوجیا الرقمیة في عالمنا المعاصر،حیث أنھ لم یعد بإس
  بسكیكدة مواكبة،وإستخدام كل األجھزة 1955أوت 20من المكتبة المركزیة لجامعة
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التكنولوجیة المتطورة بمفرده،لذا بات من الضروري على المكتبة النظر في تعلیم وتدریب 
 لمستفیدین إلستخدام البیئة الرقمیة،ووجب علیھا وضع برامج تحمل بین طیاتھا إھتماماتا

أو قواعد وبنوك إستخدام شبكة األنترنت،أواألنظمة اآللیة، المستفید،بین
غیر أن ما یمكن مالحظتھ من خالل النتائج المتوصل إلیھا،إختالف .المعلومات،وغیرھا

إذن فالتكوین جواز سفر یحتاجھ .ول على تكوین حدیثإھتمامات المستفید ورغبتھ في الحص
    :والشكل المرفق أدناه یوضح ما سبق  .المستفید ودلیل إلستخدام البیئة الرقمیة 

مجاالت تكوین المستفید في البیئة الرقمیة:38الشكل رقم

شبكة االنترنت

قواعد وبنوك المعلومات

االنظمة اآللیة

الوسائط المتعددة

تكنولوجیا االقراص الملیزرة

60.14%15.85%

19.14%

3% 1.85%

  

  : المستفیدین لصالح الجامعیة المكتبة داخل بعد عن التكوین.5.5.3

 تبوأت أن ،بعد عائدا االستثمارات أكثر من أصبح التكوین مجال في االستثمار أن الشك"
 ھتماماإل نفإ لذا  .1." المعلومات عصر في الصناعات أھم بصفتھا الھرم قمة البشر صناعة

 تعلیمي مناخ بخلق فیھا،ودعمھا نخراطاإل المكتبات جدیدة،على سوق ھي بعد عن بالتكوین
 فتراضیةاإل معاملالرقمي،وال العصر یفرضھا التي الحدیثة المتطلبات یعي مناسب

 العصر ھذا مجابھة ىقادر عل بجیل بالخروج علینا ذلك الرقمیة،ولنستوثق والمكتبات
  . الوطنیة التنمیة في وتحدیھ،یساھم

 قضیة عتبارھاإبعد،ب عن التكوین عملیة المكتبات،تدعم تعتمدھا التي الجدیدة الفلسفة إن
 األساسیة المھارات تنمیة ھم،وھيغایت تحقیق من علیھا القائمین ھؤالء ستمكن جوھریة
 من الفعالة اإلفادة على القدرة المستفیدین وإكسابالمكتبات، في الحدیثة التقنیات مع للتعامل
 إن .ثالبح آلیات في التحكم المعلومات،وكذا إلى المباشر المعلومات،والولوج مصادر
 الخطوة یعتبر نظري تصال،فيواإل المعلومات تكنولوجیا ستعمالإ على المستفیدین تكوین
 عن تعبر لكترونیةإ وثیقة شكل في رسالة األخیر في بعد،لینتج عن التكوین لنجاح األولى
   یطور أن نھأش من ھام لمؤشر بعد عن التكوین بتكنولوجیا المتزاید االھتمام نإوحاجتھ،

  

 .169.ص.السابق المرجع.تكوین المستفیدین في مجال المعلومات.حافظي ،زھیر-1
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 متاحة أصبحت التكنولوجیا نبنفسھم،أل أنفسھم تطویر مستفیدیھا الجامعیة،وبإمكان المكتبة
  . ذلك أبى من للجمیع،إال

 المعلومات مع اشرالمب تصالاإل فرصة للمستفیدین تتیح، بعد عن للتكوین المعطیات ھذه كل
 والمؤتمرات اللقاءات عقد جانب إلىالشبكة، عبر والتسجیالت المعلومات،والصور وإتاحة

 والمستفید المكون بین المستمر التفاعل تحقیق ،وبالتالي البرامج مع المباشر الحیة،والتفاعل
  1.المختلفة التكوین مراحل أثناء في

 من جدیدة قطاعات إلى للوصول فرصة سھنف الوقت وفي تحدیا یمثل بعد عن فالتكوین
 من الكثیر أالمباشر،بد الخط على المتاحة ھارسفال مع التعامل مقومات تطور المجتمع،ومع

 إجراءات تنفیذ كیفیة المستفیدین تكوین تجاهإ المسؤولیة من بقدر ضطالعاإل المكتبات
 المكتبات تجھتإف.جاحبن بھا تصالاإل یتم أن ،بمجرد األدوات في البحث وكیفیة االتصال
 التعلم مقومات بعض إلتاحةالعنكبوتیة، والشبكة نترنتاأل ستخدامإب المجال ھذا في الجامعیة

  . بعد عن المستفیدین مع التفاعل مقومات ،ولدعم المستفیدین  متناول في وجعلھا الذاتي

 الشبكات طریق عن تصالاإل إمكانیات لھم تتاح الذین المستفیدین أن الحسبان في واضعة
 الفعلي الحضور تتطلب والتي المكتبة داخل المتاحة التعلم فرص من یفیدون ،قلما وغیرھا

 المشاكل بعض كذلك فلھ ممیزات لھ كما، بعد عن التكوین نأب التذكیر من سأوالب 2 .لھم
  :بینھا من والتي

 اتالملف ھذه نأل ،نظرا نظام لكل المحلي للمجتمع الإالخاصة، الملفات تتاح ال -
 .بعینھا محددة إفادة ألوجھ، البیانات قواعد منتجي قبل من لھا یرخص

خصوصا عندما النظام رقم رتباك،واإلمصدرا للتشویش  المرور كلمة متطلبات تبدوا -
 ...العضویة وغیرھا

نادرا ما توفر قواعد البیانات للمستفیدین الجدد،من مساعدات فیما یخص بعض  -
 .ملحة لیھاإالمعلومات التي تكون الحاجة 
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  1 : التالیة بالنقاط تبطیر بعد عن والتكوین

 ھاایر التي بالطریقة لكن والمعرفة للتعلم لدیھ رغبة لوجود التكوین،فالمستفید ذاتیة 
 .لھ مناسبة

 یعتمدھا الوسائل ،أُي ختیاراإل حریة ولھ كثیرة بدائل للمستفید بعد عن التكوین یتیح. 

 صلةموا على یحفزه ممتعا جوا للمستفید تعطي ،حتى العرض أسالیب تنوع 
 والشبكات المواقع تصمیم ،في مزایا من التكنولوجیا الوسائل توفره لما.التدریب

 .فتراضیةاإل والجامعات

 الحواسیب طریق عن ،سواء متعددة وأسالیب بعد،طرق عن التكوین مصطلح یغطي 
 المحلیة الشبكات بواسطة أومرنة، أو مضغوطة أقراص على میةالعل مادةال أو وضع

 نصوص، من مختلفة أشكاال یضم المواد ھذه محتوى نإف الحال یعةوبطب.الدولیة أو
 .بینھم مزیج وصور،وأصوات،أو

 فتراضيإ قسم في یتم والذي الحي التكوین: ثنینإ نوعین یتخذ بعد عن التكوین 
 مكان أُي ختیارإ حریة الشبكة،وللمستفید عبر المستفید یتلقاه الذي المبرمج والتكوین

 .یفضل

 التطورات مسایرة بغیة وذلك أنواعھ بمختلف التكوین حتمیة مامأ المستفید أن نستنتج ھنا من
 في السریع ندماجاإل في المستفیدین مع شریكا الجامعیة المكتبات تكون أن ال الحالیة،ولما

 الكبرى األھمیة لنا تتضح ھنا والدینامیكي،ومن الشاسع الفضاء ھذا بعد،في عن التكوین
 إلیھ،وھي المنوط الجدید دوره وأداء مكانتھ المستفیدین،بإرساء تكوین دعم في للمكتبي
  .التحدي على قادرین أكفاء ،تتطلب وحساسة محوریة عملیة

  : الجامعیة المكتبةمستفیدي  على  التكنولوجیة البیئة نعكاساتإ.6.5.3

 تلعب ،فقد التاریخ عبر المعلومات مصادر مراكز أھم من واحدة تزال وال المكتبات كانت"
  2 " المعلومات إتاحة في أساسیا دورا

تصال تغیرات جذریة،واضحة ومؤثرة وتقنیات اإل لإلعالمالتطورات الحدیثة  أحدثتفقد 
   األولتتبعھا المكتبات الجامعیة بخاصة ،باعتبارھا المعني   أصبحتللطرق الجدیدة التي 

 .169.ص.فسھالمرجع ن. تكوین المستفیدین في مجال المعلومات .حافظي ،زھیر-1
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ویتضح ذلك جلیا .حتیاجاتھإتخدم مجتمع بمختلف تخصصاتھ و وألنھاالتحدیثات،لمثل ھذه 
 إلیھاستخدام  المعلومات وطرق الوصول إوتنظیم و وإنتاجالمتبعة في جمع  سالیباألفي 
ستخدام ن اإلنترنت،وألبشكل كبیر بتقنیات شبكة األ تأثرتالمكتبات الجامعیة قد  أنكما 

تخذت ھذه إقد فتوسیع حجم ونوعیة المصادر المختلفة، أتاحالمتنامي لھذه التقنیات،قد 
مستفیدیھا في كل زمان  إلىترنت،للوصول نلھا على شبكة األمواقع  بإنشاءالمكتبات 

   .ومكان

 بإمكانھ أصبحالمستفید  أنواالتصال، لإلعالمومن التسھیالت التي قدمتھا التقنیات الحدیثة 
لكترونیة المتنوعة،لموقع الخدمات اإل وإتاحة،مصادر المعلومات المختلفة إلىالوصول 
فتراضیة لكترونیة،واإلجدیدة للمكتبات،منھا اإل أنواعة فقد شكلت البیئة الرقمی.المكتبة 

والرقمیة،والھجینة،والمكتبة بدون جدران،التي تستخدم  مختلف الطرق الحدیثة للتعامل مع 
  .إلیھاالمكتبات ،وتنظیم المجموعات وتسھیل سبل الوصول 

لمعلومات یة،وجھا جدیدا لخدمات اقدمت شبكات المعلومات المحلیة والدول أخرىومن جھة 
 اإلعارة،الجاریة اإلحاطةلكتروني،التعلیم عن بعد،البث االنتقائي للمعلومات،مثل النشر اإل

تطبیق مثل ھذه التكنولوجیا على خدمات المكتبات الجامعیة ،سیؤدي  أنوال شك .اآللیة
المستفیدین منھا  إلىعلى جمیع عناصرھا بدءا بالمجموعات وصوال  التأثیر إلىبالضرورة 

  1 :البیئة التكنولوجیة على المكتبة الجامعیة ومستفیدیھا فیما یلي  تأثیرات أھم إبرازننا ویمك

 المباني والتجھیزات : 

ستیعاب  التكنولوجیا الحدیثة ،والتي یتطلب إجل أمعظم المكتبات لم تكن مصممة من  إن
لبیانات،ومختلف ،ونوع تطبیقات معالجة ااألجھزةعتبار عدد بعین اإل واألخذالتفكیر  إدخالھا
 ونوعیةتصمیم المكتبات ،حجم المكتبة وشكلھا  أثناءالتكنولوجیا الحدیثة،لذلك یراعى  أشكال

 أوحتیاجات ،والتي ھي في نمو متزاید سواء من حیث اإلخدماتھا وكذا الفئة المستفیدة منھا
مل وذلك من جراء عوا اآلنلم تعد ھي نفسھا  باألمسن المكتبات وأل،الطلبات وغیرھا

ثر وبشكل كبیر على المكتبات الجامعیة وجعلھا تنسجم مع مطالب أالتقدم والتطور،الذي 
  .العصر المتجددة
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  التشریعات والقوانین: 

تصال،مفھوم القریة الكونیة،فبواسطة واإل اإلعالمتكنولوجیا  إدخالّر من وراء نجإلقد 
تصال فیما بینھا بكل سھولة العالم قریة صغیرة یمكنھا اإل أصبحالتكنولوجیا الحدیثة 

 أخرى أماكنمعلومات مخزنة في  إلىفالمستفید المتواجد في مكان ما یستطیع الوصول 
الفارق في اللغة والدین والثقافة والبیئة،وكذا القوانین  مع، أخرىبعیدة عنھ ومن مدینة 

نترنت بفضل تقنیة األ.یشتركان في مصدر واحد للمعلومات  أنھما إالوالتشریعات، واألنظمة
من  أصبححقیقة واقعة،ونتیجة ذلك  آخر إلىجعلت انتقال المعلومات من شخص  التي

من مصادر مختلفة،وعلى المكتبة  روأفكاستیعاب معلومات إالضروري التفكیر في كیفیة 
سیاسة خاصة فیما یخص الملكیة الفكریة والحمایة القانونیة للمصنف  إتباعفي ھذا المجال 

  .المعلومات الشخصیة  أووبعض فئات المعلومات كالسجالت الحكومیة،

  المكتبیون الموظفون:  

ختیار ،التي یقوم ظیف واإلھتمام الكافي بمتطلبات التوالء اإلإییجب على المكتبات الجامعیة 
  :علیھا عمل المكتبة ونجاحھا في أداء رسالتھا ،ویتعین علیھا األخذ بمایلي 

 البد من تغیر المواصفات التقلیدیة للمكتبي وجعلھا  إذ: مواصفات المكتبي المؤھل
،وینبغي البحث عن المكتبي الذي تتوفر لدیھ االتكنولوجیمرنة تتماشى مع متطلبات 

،والقدرة على البحث في مصادر األخیرةتعامل مع ھذه قدرة على الالخبرة وال
لكترونیة بفعالیة،فالبد على المعلومات واالستفادة منھا والتعامل مع المعلومات اإل

من مھمتھ في ظل البیئة الرقمیة  یغیر أنالمتخصص في المعلومات  أوالمكتبي 
ستفید منھا ودعم المستفید فتراضي،بحیث یساھم فیھا ویویكون جزءا من الواقع اإل

 .النھائي

 متابعة وتعلیم مستمر،والتعلیم عن  إلىعصر الرقمیة یحتاج  إن:حاجت التدریب
بعد،والتعلم من خالل الخبرات المكتبیة،فیتوجب علیھم متابعة كل جدید ،حتى یتمكنوا 

تصاالت،وقواعد البیانات وحاجات من االستجابة الفعالة مع الحواسب وشبكات اإل
 .مستفیدین ال

 تضع سیاسات،وتحدد  أنعلى المكتبة الجامعیة :دور المكتبي في نقل التكنولوجیا
الحال وبطبیعة .لیھا،ودعمھا لصالح المستفیدین إالتكنولوجیا  إلدخالواقعیة  أھداف

مشاركة فعالة وتعلیم مستمر ونقاش علمي بین العاملین في  إلىیحتاج  األمرفان ھذا 
المكتبي  أنن العاملین في مراكز الحواسیب والتكنولوجیا،كما مرافق المعلومات،وبی

 المعلومات كفاءة وقدرة على توفیر  أكثرتعزز دوره حالیا ،حتى یكون 
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 بأقل إلیھاالمعلومات والوصول الطرق للبحث عن  ألفضل وإرشادهالضروریة للمستفید 
  .جھد ووقت ممكنین

 المالیة المخصصات : 

 أھمیةالقضایا التي تؤثر على المكتبات الجامعیة في عصر الرقمیة ، أكثرلعل من 
 أشكاالالمیزانیة تتخذ  فأخذتالمخصصات المالیة والموارد البشریة وطریقة توزیعھا ،

ستخدامھم إمكتبیة،والموظفین الذین سیتم المواد ال أھمھابعدة عوامل  متأثرةجدیدة 
موارد  إلىوالمستفیدین،والموازنة بین المواد المطبوعة وغیر المطبوعة،والوصول 

من ،وتسویق المعلومات وتكوین المستفیدین ،لھذا البد  ةالموارد البشریالمعلومات،وتنمیة 
  .توزیعھا لمیزانیة المكتبات والنظر في طریقة األكبرالحصة  إعطاءالجامعات 

 المعلومات عن البحث سلوك : 

 نتیجة،البحث إستراتیجیة وتغیرت المعلومات عن المستفید بھا یبحث التي الطریقة ثرتأت لقد
 في التغیر ،وسرعة متعددة أماكن في إلیھا  الوصول وطریقة المعلومات مصادر في للتغیر

 آخر یحتاج ت،فھوالمعلوما عن البحث في المستفید سلوك وتغیر،المعلومات حاجات
 على الحصول باإلمكان ممكنین،فأصبح ووقت جھد قلأو التكالیف بأقل اإلصدارات
 بین فیتوفر معین زر على الضغط طریق المرجعیة،عن والمصادر العالمیة الموسوعات

 سلوك في بالتغیر مرتبط المكتبي ینتظر جدیدا دورا نإف ھنا ومن.مایحتاجھ كل المستفید یدي
  .المتطورة التكنولوجیة البیئة ظل ي،ف المستفید

 والنظام المستفید بین التفاعل :  

 ،والھدف النظام جوھر المعلومات،وھو نظام في اإلستراتیجیة النقطة ھو المستفید إن
 نإف ،وبھذا المستفید ىرض ھو وتحسینھا المعلومات خدمات تطویر من األساسي

 نتائج تقدیم لھ یتسنى ،حتى المستفید من الراجعة التغذیة عملیة وسھلت مھدت التكنولوجیا
 عن والتعبیر التفاعلیة صفة للمستفید اآللي النظام أتاح جودة،كما أكثر وخدمة بحث

  . المعلومات سترجاعإ في اآلراء،والدقة

وحتى نخرج في األخیر برأي شامل حول ما تم طرحھ من تساؤالت على العینة المدروسة 
رتأینا تلخیص محاور ھذا إوكحوصلة لما تم ذكره سابقا ،،رمن خالل العناصر السابقة الذك

حول كیفیة تفاعلھم بالبیئة الرقمیة التي ستجواب أفراد العینة وسبر آرائھم إالفصل،في 
فكانت اإلجابات على النحو ،تتیحھا المكتبة الجامعیة وما ھي النتائج التي مستھم جّراء ذلك 

  :39الجدول رقم التالي من خالل 
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  مدى تفاعل المستفیدین بالبیئة الرقمیة للمكتبة: 39الجدول رقم 

  

  ) %(النسبــة   التــكرارات
  32.85  230  اإلفادة الواسعة من المعلومات

  7.14  50  التقلیل من تكالیف اإلقتناء

  17  119  وك البحث عن المعلوماتتغیر في سل

  11.42  80  تحقیق التفاعلیة والمرونة

  31.57  221  سترجاع السریع والسھل للمعلوماتاإل

  %100=  700  المجمــوع

لقد أكدت الدراسة المیدانیة مدى تأثر المستفید بالتطورات التكنولوجیة الحاصلة في المكتبات 
العینة  أفرادلومات جعلت نسبة كبیرة من السھل والسریع للمع فاالسترجاعالجامعیة،

الواسعة من المعلومات حیث قدرت  اإلفادةعلى ذلك،مقابل  تأكد%31.57المبحوثة قدرت بـ
 أفرادجعلت نسبة معتبرة من  األخیرةحسب إجابة العینة المدروسة،ھذه  %32.85نسبتھا بـ

نة والدقیقة،وفیما یتعلق حتیاجاتھا من المعلومات خاصة تلك المحیإالعینة تحقق طلباتھا و
من العینة المبحوثة تعبر عن  % 17بتغیر سلوك البحث عن المعلومات فقد بلغت نسبتھا 

لدى ھؤالء البحث اآللي  باإلمكانأصبح فذلك بشدة ،بعدما كانت تعتمد على المكتبي الموجھ 
ھناك  توأصبحالبحث، إستراتیجیةغیرت تمن المعلومات ومصادرھا ،كما  واإلفادةالفردي 

نسبة  أماستخراجھا وصیاغتھا حتى نضمن نتائج بحث جیدة،إكلمات مفتاحیة البد من 
حیث ،ن البیئة الرقمیة مّكنت من تحقیق الفاعلیة والمرونةأالعینة ترى ب أفرادمن  % 11.42

،فضال عن التحاور مع حملھا والتنقل بھا إمكانیةتتیح لھ المعلومات في أي وقت یرید مع 
التقلیل من تكالیف االقتناء جعلت نسبة ضئیلة من العینة المبحوثة  أما. من المكتبيالنظام بدال

تكلفة المعلومات الرقمیة ومصادرھا الزالت  أن،وھذا دلیل على % 7.14قدرت نسبتھا بـ
یعبر عما سبق  39 رقم الشكل  الموالي ولعل .قتنائھاإلعالیة،ال تتناسب وقدرة المستفید 

  :بوضوح 

  

  

193  



  مكـانة المستفـید في البیـئة الـرقمیـة على مستـوى المكتبـة الجـامعیـة :الثالثصل الف

32.85%

7.14%

17%

11.42%

31.57%

مدى تفاعل المستفیدین بالبیئة الرقمیة للمكتبة:39الشكل رقم 

اإلفادة الواسعة من المعلومات
التقلیل من تكالیف االقتناء
تغیر في سلوك البحث عن المعلومات 
تحقیق التفاعلیة والمرونة
االسترجاع السھل والیسیر للمعلومات 

  

مما تقدم نخلص إلى أن حاجة المستفید للبحث عن المعلومات داخل المكتبة الجامعیة 
الدور الھام الرقمیة،أصبحت تكتسي أھمیة قصوى،یلیھ  الحدیثة،وكیفیة تعاملھ مع المعلومات

وكیف یمكن للتغیرات .للمكتبة وحنكتھا في اإلجابة عن إستفسارات وإحتیاجات مستفیدیھا
والتحدیثات التكنولوجیة التي أحدثتھا المكتبة موضوع الدراسة أن تؤثر بشكل فعال في 

  .مھمة المستفید،ودوره داخل البیئة الرقمیة وسعیھ للنفاذ المباشر إلى المعلومات اإلفتراضیة

كما تغیرت إسترتیجیات البحث عن المعلومات وتطورت مصادر الوصول إلیھا،ومایلعبھ 
دون أن ننسىأن .البحث باإلتصال المباشر في الحصول على المعلومات الفوریة والحدیثة

للتقنیة الجدیدة والمعلومات الرقمیة تأثیرات وعراقیل على المستفید،تتمثل في تخوفھ ودھشتھ 
  .ر إلیھامن الولوج المباش

تأثر المستفید بالتحوالت التكنولوجیة التي أحدثتھا المكتبة،ودعمھ لھا رغم تسجیلنا لبعض 
السلبیات في ھذا اإلطار،كون المكتبة موضوع الدراسة تحاول في خطاھا األولى مواكبة 

وحاجة المستفید إلى .قطار عصر المعلومات،فھي لم ترقى بعد إلى المستوى المنشود
لرقمیة تجعلھ في منأى عن المكتبة الجامعیة موضوع الدراسة،وتحولھ إلى المعلومات ا

  .،وغیرھامصادر أخرى للبحث عن المعلومات،كبنوك وقواعد المعلومات

كما أننا لم نلحظ ذلك الدور اإلیجابي المنتظر من أخصائي المعلومات في اإلجابة عن 
المكتبة المركزیة موضوع الدراسة لكن أھم تأثیر أحدثتھ .اإلستفسارات المرجعیة للمستفید

على المستفیدین،ھو إھتمامھا بتكوینھم وتدریبھم على إستخدام النظم اآللیة،مما غیرت من 
  .رؤیة المستفیدین إتجاھھا بشكل نسبي
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 على بظاللھا ألقت تصال،قدواإل اإلعالم وسوق المعلومات قطاع في الحاصلة التغیرات نإ
 العلمي البحث سبل تطویر على عملت أكادیمیة،التي علمیة كمؤسسات الجامعیة المكتبات

 توظیف من نطالقاإھا،خدمات ومن منھا للمستفیدین البشریة والقدرات المھارات وتنمیة
 المعلومات وأنظمة،محوسبة شبكات من الرقمیة البیئة بھا أتت التي الجدیدة المظاھر
 المظاھر،ولقد من وغیرھا والرقمیة لكترونیةاإل للمعلومات،والمعلومات لكترونیةإ ومصادر

 جمیع جازإن في المتنامي اآللي ستخداماإل نحو والمتدفق المستمر تجاهاإل ذلك واضحا أصبح
 جذري بشكل أثرت قد الحدیثة الرقمیة التقنیة أن فیھ الشك لإلنسان،ومما المختلفة األنشطة

 ختراقإو نتقاءإو ختزالإ السھل من منھا،وبات والمستفیدین المعلومات وقیمة ھویة على
  . المختلفة المعلوماتیة األنساق

  ): الرقمیة( الكنولوجیة البیئة.1.4

 الجامعیة المكتبات تلعب التي المعلومات عصر ھو إنما ونحیاه نعیشھ العصرالذي ھذا نإ
 مینأت فیھ یكون مستفیدیھا،حیث لخدمة بھ األول المعني عتبارھاإفیھ،ب ومھما محوریا دورا

 وفي المستفیدین من كبیر لعدد الطریقة بنفس وإتاحتھا معھا والتعامل المعلومات وتوزیع
 في متمثلة اآللیة الوسائل على یتركز وماتالمعل مجتمع ھتمامإ جل نأواحد،و وقت

  .بعد عن تصاالتواإل الحواسیب

  :مفھوم البیئة الرقمیة .1.1.4

 الثورة عصر أوالمعلومات، عصر نعیشھ،ھو الذي عصرنا أن على وتأكید إجماع ھناك
 وتكنولوجیاتھا المعلومات تتضمنھ ما نعكاسإ ھي الحقیقة والمعلوماتیة،وتلك اإلعالمیة

 مالمقصود نفسھ یفرض الذي والسؤال.البشریة الحیاة مجمل على تغیرات من فةالمختل
  مظاھرھا؟ تتجلى أینوالتكنولوجیة؟ بالبیئة

 المتفاوتة  البشریة العناصر مجموعة" نھاأ على التكنولوجیة البیئة عرفُن نأ ونستطیع
 بینھا فیما متفاعلةال العلمیة والكفاءات الوظیفیة،والقناعات والدرجات ختصاصاتواإل المھام
  1. " محددة مھام النجاز إداریة منظومة وفق

 وتعددت تعریفاتھا تداخلت قد الرقمیة البیئة المعلومات،أو تكنولوجیا وأ التكنولوجیة فالبیئة
 في أخرى،ودخولھا جھة من بأدائھا تقوم التي جھة،والمھام من تطوراتھا سرعة بسبب

 أنھا المعلومات،إذ ومراكز المكتبات مجال في ة،والسیماثالث جھة من الیومیة الحیاة مفاصل
   المعلومات على الحصول لتسھیل  الالزمة والوسائل األدوات وتوسیع إتاحة على تعمل

 .107.ص.السابق المرجع.فاضل یمانإالسامرائي،.براھیمإ،عامر قندیلجي- 1
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 سیما تذكر،وال حدود لھا لیست وفاعلیة ودقة بسرعة طالبیھا متناول في وجعلھا وتبادلھا
  : مایلي البیئة ھذه بھ تتمیز ما أھم نأو. نترنتاأل شبكة

 سترجاعھاإو زانھاتخإو المعلومات  ومعالجة بتجھیز تقوم التي لكترونیةاإل الحاسبات .ج 
 ).سترجاعإلوا التخزین تكنولوجیا( وفعالیة ودقة بسرعة

 مختلفین لمستفیدین كبیرة بسرعة وبثھا المعلومات توزیع تستطیع التي تصاالتاإل .د 
 ).االتصاالت تكنولوجیا( متعددة ماكنأ وفي

 متاحة وجعلھا وتبادلھا المعلومات على الحصول لتسھیل الوسائل فضلأ عن البحث فھي
  . وفاعلیة بسرعة لطالبیھا

 بأنھا المعلومات تكنولوجیا فیعرف والمعلومات لمكتباتا لمصطلحات الموسوعي المعجم ماأ
 وذلك،ختزانھا،وبثھاإالصوتیة،والمصورة،والرقمیة،وتجھیزھا،و المعلومات على الحصول"
   2".بعد عن تصالیةواإل ،الحاسبة لكترونیةإالمیكرو المعدات من تولیفة ستخدامإب

 األجھزة نھا،تلكأب سبق ما على بناءا الرقمیة للبیئة تعریف وضع یمكننا نحن بدورنا
 على الحصول خاللھا من یمكننا واألسالیب،التي واإلجراءات واألدوات والمعدات
 للمكتبي بالنسبة المھام تسھیل في فعال بشكل ،تسھم أشكالھا مختلف في الرقمیة المعلومات
 التخزین تكنولوجیا من تولیفة على باالعتماد،المعلومات إلى المباشر الولوج في والمستفید

  .بعد عن تصاالتاإل وتكنولوجیات سترجاعواإل

 المختلفة التكنولوجیة للتطبیقات اإلنساني البعد ذلك ھي التكنولوجیة البیئة نإف خرىأ وبعبارة
 الجدیدة،ومدى التكنولوجیة للتغیرات تقبلھ ومدى وقناعتھ اإلنسان وتفاعل المؤسسات في

  .وسریعة دقیقة بصورة وأعمالھ وظائفھ نجازإ على قدرتھ

  :بھا والمعنیون التكنولوجیة البیئة مظاھر.2.1.4

  1: كالتالي نوجزھاأن  یمكن متباینة فعل ردود في التكنولوجیة البیئة مظاھر تبرز

 الحواسیب تكنولوجیا نإ،و قتصادیةواإل والسیاسیة جتماعیةواإل الفكریة التحدیات 
 بیئة تعیش المجتمعات من دالعدی لھا،جعلت المصاحبة خرىاأل والتكنولوجیات

 .ما  نوعا معقدة ووظیفة جتماعیةإ

  .51-49.ص.السابق المرجع.الجاسم،جعفر-1

 .111.ص.السابق المرجع.فاضل السامرائي،إیمان.إبراھیم ،عامر قندیلجي-2
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 البعض جانب من التكنولوجیا من النوع ھذا حون ندفاعإو وتحمس شدید نبھارإ ھناك 
 شدید إعجاب یوازیھا والتي،اآلخر  البعض جانب من  مستمرة شدیدة مقاومة یقابلھ
 المعنیة الشرائح تحدید یمكن الصدد ھذا وفي.آخر جانب من وتخوف تردد یقابلھ
 :باالتي الرقمیة التكنولوجیة بالبیئة

 الجدید بالتغییر المعنیة للمؤسسات المباشرة دراتواإل العلیا دارةاإل . 

  المستخدمون والمستفیدون النھائیون من خدمات ھذه المؤسسات كالطلبة بمختلف
 .تخصصاتھم ومستویاتھم العلمیة ،والھیئة التدریسیة والباحثین 

 البرمجیةأو الھندسیة توجھاتھم بمختلف الحواسیب ختصاصیواإ . 

 للحوسبةالمطلوبة  اتالبیان وتنظیم بجمع ونوالمعلومات،المعنی التوثیق ختصاصیواإ.  

  : الجامعیة المكتبات داخل حتمیة الرقمیة لتكنولوجیاا.1.2.1.4

 تمس سابقة دینامیكیة ذات حقیقیة ثورة تصاالتاإل الرقمیة،وتكنولوجیا التكنولوجیا أصبحت
 تزید یوم كل والمعلومات،وفي المكتبات قطاع فیھا والمجاالت،بما القطاعات كل تطبیقاتھا

 خرآل مكان من والتنقل الوقت المعلومات،بتقلیص مؤسسات راحة ومن راحتنا من
 شبكات خالل من العالم على الخط،والتفتح على والولوج بعد عن والمحاضرات

 برمجیات،والعتاد عدة الرقمیة والتكنولوجیات التقنیات ھذه ستعمالإ ویتطلب.نترنتاأل
 بمعالجات یمثل الرقمي التكنولوجي فالفضاء ھذا على یادةالموارد،ز من ،والكثیرواألجھزة

  . عالیة قدرات ذات ،وخوادم معتبرة سعات ذات صلبة قراصوأوسریعة، نشیطة

 ،ویجب وضروري مطلوب مرأ والدولیة الوطنیة الرقمیة الخدمات في المكتبات ودخول
 مكتبات لدى تاحةالم المعلومات خدمات في المسجلة النقائص مأما عتباراإل بعین هخذأ

 التكنولوجیا مجتمع إلى نتقالاإل المكتبة على الضروري من كان المعلومات،ومنھ مجتمع
 الرقمي المستقبل تحالفات تظھر 1998 عام منذ بدأت وقد. المعلومات لتحصین الرقمیة

 العلمي،والتطویر البحث خدمة في العلمیة األعمال وضع تسھیل ضرورة مع وذلك
 الخدمات من العدید بروز إلى الرقمیة التكنولوجیا ھذه مثل ستخدامإ أدى دقو 1. والتحدیث

  .الفصل ھذا من ىخرألالمحاور ا في بتفصیلھا سنأتي الرقمیة،والتي والمكتبات الرقمیة

  

 .44.ص.2002 . المرجع السابق. الرقمیة التكنولوجیا ثورة وتحدیات الجامعیة المكتبة. كمال بطوش،- 1
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  : المحوسبة تصاالتواإل المعلومات شبكات.5.1.4

 البیانات تخزین وسائط وتقنیات الحاسوب تقنیات مع شتراكباإل االتصاالت تقنیات تؤدي
  . المتسارعة تطوراتھا شھدن التي المعلومات تقنیة جوانب معظم صیاغة في الرئیس الدور

 ھذه بمعطیات المعنیة المؤسسات مقدمة في یقفان المعلومات ومراكز المكتبات نأل راونظ
 على الحصول  حیث من المعلومات مع للتعامل الرئیسیة المرافق لكونھما التقنیات

 لىإ التطورات ھذه دتأ فقد لذلك،للمستفیدین تاحتھاإ ثم وتنظیمھا مصادرھا،المتنوعة
  . الحدیثة الحیویة التقنیات لھذه ساسیةاأل بالمفاھیم العالقة صحابأو المكتبي لمامإ ضرورة

 ما ظھور لىإ دتأتصاالت،واإل الحدیثة التكنولوجیا فرازاتإ حدثتھاأ التي النوعیة النقلة نإ
 مناحي مختلف على خیرةاأل ھذه نعكستإ ینأوالعالمیة، المحلیة تصاالتاإل بشبكات یسمى
 میزات من تتیحة لما منھا ستفادةواإل جاراتھاُم محاولة القطاعات كل علیھا وتھافتت الحیاة

 التحدیثات ھذه لمثل السباقة ھي الجامعیة المكتبات ھامة،وكانت وخصائص
 من الھدف المحوسبة؟وما تصاالتاإل شبكات ماھیة عن نتساءل ھنا والتكنولوجیات،من

 ستفادةاإل الجامعیة باتلمكتل یمكن ستخدامھا؟وكیفإ ومجاالت ومزایاھا أھمیتھا نشاءھا؟وماإ
  ؟ فیھا المستفید موقع وما منھا

  : المحوسبة الشبكات تعریف.1.5.1.4

 تعدد على یعتمد نظام أي على للداللة عامة بصفة الشبكة مصطلح یستعمل يأیر في
 داءأو التطبیقات في البعض،للمشاركة ببعضھا الحواسیب توصیل فیھ المستفیدین،یتم

  . عمالاأل

 مع المشتركة والمكتبات المراكز من مجموعة نھاأ على عموما المعلوماتیة تالشبكا وتعرف
 یسرھاأو الطرق سھلأب المستفیدین لىإ وتقدیمھا المعلومات تداول مجال في البعض بعضھا

 الشبكات وتسمح". علیھ الرقابة الممكن للبیانات تصاالتاإل نظام"نھاأ على تعرف كما
  : على الرئیسیة مكوناتھا تشتمل تيال الحوسبة مصادر في بالمشاركة

 ،الصلبة قراصاأل ومشغالت،والفاكسات ،ومودم،طابعات من خراجاإل وحدات،البرمجیات(
 تصاالتاإل خدمات،المتعددة والوسائط المعلومات قواعد في تكون التي المعلومات

 تخزینبال ترتبط المعلومات شبكة نإف" لذلك.).والرسائل البیانات لتوصیل لكترونیةاإل
 مجموعة بین تصاالتاإل وسائل خالل من المعلومات لخدمات والبث والتوزیع والمعالجة

  1 ." الشبكة في المشتركین من

 المكتبة: القاھرة. للمصطلحات شارح معجم مع: المعلومات وشبكات تصاالتاإل تكنولوجیا. ،محمد محمد الھادي -1
  130.ص.2001. كادیمیةاأل
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 لمستخدمیھا یمكن بحیث تصالإ بخطوط معا،وترتبط تنظم الحاسبات من مجموعة وھي
 مكانا الشبكات وتحتل .بینھم فیما المعلومات وتبادل ونقل المتاحة الموارد في المشاركة

 خالل من لقراراتا صناعة ودعم التشغیل كفاءة رفع في تسھم فھي المكتبات في بارزا
 وقواعد المعلومات في والمشاركة المعلومات وتبادل نقل ،وسھولة تصالاإل وسرعة كفاءة

  1. البیانات

و بث لخدمات المعلومات من خالل تقنیات أنھا منظومة توزیع أكما تعرف الشبكات على 
ات لى تشاطر المعلومإداء مھامھا،تھدف أتصال عن بعد ،تعتمد على الحواسیب في اإل

  2 : أھمھاوھي تتسم بخصائص .وتبادل البیانات

 ستقاللیة عتمادیة بدل اإلاإل. 

 العالقات العضویة المباشرة. 

  المسؤولیة الترابطیة بدل المسؤولیة المحلیة.  

كثر بطریقة أو أشتراك بین مكتبتین ولعل التعریف المبسط لشبكة المعلومات ھو ذلك اإل
جل أتصال،من سالیب لإلأواسع بینھما،بھدف تطویر  رسمیة لتبادل المعلومات على نطاق 

  .بث المعلومات وتبادلھا بین المستفیدین 

  :ھداف شبكات المعلومات المعلومات المحوسبة أ.2.5.1.4

نشاء إتصال وعالم واإلاإلفي حقل تكنولوجیا  ن متابعة المكتبات للمستجدات الحدیثةإو
لى إھداف ھامة تسعى أنما لعدة إھكذا عبثا وتى أو العالمیة لم یأالشبكات سواء المحلیة 

   :نذكر منھا تحقیقھا 

 كبر قدر ممكن من المصادر والمعلومات لجمھور الباحثین والمستفیدین عبر أمین أت
 .نوافذ الشبكة ومراكزھا المتعددة 

 مثل للموارد البشریة،خاصة المتخصصة منھا ستثمار األمین اإلأت. 

 إستخدام وسائل فعالةداءھا بألفنیة وتوحیدھا وتحسین جراءات اإلتطویر العملیات وا. 

 تصاالت عن بعدمثل لتكنولوجیا المعلومات واإلستثمار األاإل. 

  .352.ص.السابق المرجع.،عالءالرزاق عبد السالمي-1

للمكتبات تحاد العربي وقائع المؤتمر الثامن لإل.شبكات المعلومات المصریة وتحدیات المستقبل.محمد عبد اهللا، نوال -2
 4-1القاھرة ". تكنولوجیا المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات العربیة بین الواقع والمستقبل:"والمعلومات حول 

  .308.ص.1999الدار المصریة اللبنانیة ،:القاھرة . 1997نوفمبر 
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 بما یعود بالفائدة على الجمیعدارات المراكز المشاركةإن بین بناء روح التعاو،. 

 1.قتصاد في النفقاتزدواجیة في نمو المصادر والمجامیع ،واإلإلالحد من التكرار وا 

نما لجعل المستفیدین بشتى إھتمام المكتبات الجامعیة لمشاریع التشابك إومما سبق یصب 
معلوماتي دینامیكي،یتسم بالمرونة لخدمة مام فضاء أنواعھم وتخصصاتھم ومستویاتھم،أ
لى إضافة باإل.حتیاجاتھم وطلباتھم المتنوعة بطرق مختلفة إجابة على كبر عدد منھم،واإلأ
  .فكار والخبرات سس التعاون وتشاطر األأتصال العالمي المفتوح،المبني على مكانیات اإلإ

  :مزایا شبكات المعلومات المحوسبة .3.5.1.4

 شبكات المعلومات،مزایا ومرافق المكتبات عالم في والمھنیون حثونالبا دركأ لقد
 المكتبة سواء،داخل الجامعیة المكتبات لىإ بالنسبة الخاصة ھمیتھأو عامة بصفة المعلومات

 من الحدیثة التكنولوجیة التطورات تأھی خرى،كمااأل الجامعیة المكتبات بین وأ الواحدة
 التحدیثات ھذه لھم تاحتأ حیث.منھا المستفیدین وصاخص الشبكات ھذه من ستفادةاإل فرص

 ،عن للمعلومات لكترونیةاإل المصادر من فادةاإل مكانیةإ التكنولوجیة والتطورات الجاریة
 دعم في یجابيإ بدور قیامھا ھو الجامعیة المكتبات وجود مبرر كان ذاإو.الشبكات  طریق
 بدرجة تطور قد الدور ھذا نإساتذة،فأو وباحثین طلبة من المستفیدین وخدمة العلمي البحث
 داخل المستفید مكانة من عززت المحوسبة،والتي المعلومات شبكات دخول مع كبیرة

  . الحدیثة الجامعیة المكتبات

 جدیدة منافذ فتحت التي،نترنتاأل ولاأل المقام في نقصد نناإف الشبكات على حدیثنا عند ھنإو
  2 : مایلي بینھا من نذكر ،والتي میزاتھاوم وخدماتھا مكانیاتھاإب للمكتبات

 بالنصوص مباشرة تصاالتإ تؤمن المتزامن،فھي الفوري تصالاإل مینأت 
 وشبكات مواقع في الحواسیب طریق والمتحركة،عن الثابتة والصور صواتواأل

 وسائل تنوع خالل من الموارد تقدیم مكانیةإ في تساھم ،كما قلأ بتكالیف مختلفة
 . والبحث الربط

 الذي الفائق النص تعطینا ،فھي المطلوبة والمعلومات الوثائق كافة لىإ  الوصول 
 ما لىإ لوالوص من المستفید تمكن شبكیة بطریقة ومتنوعة عدیدة مداخل لىإ یحیلنا
 . الكاملة النصوص تتیح ،كما بسھولة یرید

المرجع . للمصطلحات شارح معجم مع: المعلومات وشبكات تصاالتاإل تكنولوجیا .الھادي محمد ،محمد-1
  197- 196.ص.السابق

 ومراكز المكتبات في المحوسبة المعلومات وشبكات قواعد.فاضل یمانإالسامرائي،.براھیمإقندیلجي،عامر-2
  .302-299. ص. 2000، الفكر دار: عمان.المعلومات
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 تخترق التي لكترونیةاإل القریة مفھوم الشبكات تحقق ذإالعالمي، تفاھموال التقارب 
 . والمكان الزمان

 "مقابل تتیح نترنت،التياأل وجامعات نترنتاأل ظھور بعد بعد عن التعلیم تدعم لقد 
 البرید ستخدامإالموقع،ب ضمن عقدھا یتم فصول لىإ للنفاذ الفرصة زھید مبلغ
 لىإ المباشر والدخول... لكترونياإل الحوار سلوبأ،والفیدیو لكتروني،ومؤتمراتاإل
 وجھوالُم الطلبة مكانإب ذإالمعلومات، مراكز لىإ والدخول.العالمیة المصادر قوىأ

 جلأ من العالم عبر المتواجدة والمكتبات المراكز ھذه لىإ الدخول كادیمياأل
   1."الشخصیة اسیبالحو على خزنھا مكانیةإ مع المعرفیة محتویاتھا من من ستفادةاإل

 مجتمع لىإ الخدمة ھده تقده نأ یمكن ما على الضوء تسلیط ھو المجال ھذا في یھما وما
 من حتیاجاتھإ لتلبیة الجامعیة المكتبة تسعى الذي تمعجالم عتبارهإ،ب المستفیدین
  2 : مثل المعلومات

 راءواآل فكاراأل ومشاركتھم دائمة وأ مؤقتة مناقشة مجموعات تكوین. 

 والمستفیدین للباحثین الشاغل الشغل یعتبر الذي للوثائق الكامل النص على صولالح.  

 على وأ الواحد القطر مستوى على المكتبات بین عارةاإل شبكات نظام في المشاركة 
 .معینة جغرافیة منطقة مستوى

 سترجاع لمالیین الوثائق البحث واإل. 

 بعد نع فیھا شتراكاإل و لكترونیةاإل المطبوعات توزیع. 

 ذاإ المجاالت جمیع في كثیرة خدمات تقدم نأ یمكن نترنتاأل شبكات نأ نستنتج سبق ومما
 صداراتاإل  خرآ سواء حد على والمستفیدین للباحثین توفر ستغاللھا،فھيإ حسنُأ

 للمعلومات،وتوفر نتقائياإل البث خدمة طریق تخصصھم،عن مجال في الحدیثة والتطورات
 بھا تتسم التي والمرونة ،السھولة المختلفة المعلوماتیة المصادر لىإ الوصول مكانیةإ لھم

 في شتراكاإل من المستفید نمّكُت ،كما المستفیدین حتیاجاتإ تلبیة فرص من تزید تجعلھا
 في قتصادوالتحاور،واإل بینھم فیما المتخصصة،والتفاعل العلمیة والمجموعات دیاتتالمن

  . والجھد الوقت

- 56.ص.2002. قسنطینة.2.ع.1.مج. والمعلومات المكتبات مجلة.بعد عن التعلیم دعم في نترنتاأل دور .سعاد ، ديجدی بوعناقة.-1
57 .  

  .72.ص.المرجع السابق .التحدیات مع التكیف نحو: المعلومات مجتمع ظل في الجامعیة المكتبات. ،لخضر فردي-2
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 أن ،نجد الجامعیة المكتبات في المحوسبة الشبكات تكتسیھ صبحتأ الذي للدور ونظرا
 على طرحناه الذي السؤال ،بعد لھا طریقا األخیرة ھذه من تخذتإ قد الدراسة محل المكتبة

 أنھا تضحإالمكتبیة،ف والتطبیقات المھام تأدیة في  الشبكات على عتماداإل  حول مسؤولیھا
 العلیا الدراسات والباحثین،وطالب واألساتذة للطلبة نترنتأ قاعة تخصیص خالل ،من ذلكك

 فیما ،أما فنیة أو إداریة ألمور فقط األم والجامعة المكتبة تخص محلیة الشبكة ھذه نأ،و
 تصالباإل المكتبة تقوم وكذا. نترنتاأل خدمة على تعتمد تتیحھا،فھي التي الخدمات یخص

  .المعلومات بقواعد تصال،واإل يلكتروناإل البرید برع الموردین مع

التي   springer قاعدة نجد الدراسة موضوع المكتبة تعتمدھا التي البیانات قواعد أھم ومن
  . cairnلى قاعدة إضافة عنوان،باإل 2700تتیح حوالي 

 رىخأ مكتبات مع للتشارك طریقھا في خیرةألا ھذه نإف المكتبة مسؤول بھ قرأ ما وحسب
  . وطنیة معلومات شبكة ضمن لتصبح الشبكات مجال في

  : المحوسبة المكتبات شبكات.4.5.1.4

 المحوسبة المكتبات شبكات عن للحدیث یقودنا عامة بصفة الشبكات عن الحدیث نإ
 ھمأ بین من الیوم عالم في تعتبر والتي. والحواسیب الفائقة تصالاإل وسائل على والمعتمدة

 للمستفیدین والمتزاید المتنامي العدد كاھلھا ثقلأ الجامعیة،التي للمكتبات ةبالنسب الضروریات
 لمتابعة المؤھل المھني اإلطار  غیاب لىإ ضافةإالمجموعات، حجامأو عدادأ محدودیة مع

  . والمستفیدین القراء حاجات بدقة،ولتوفیر المعلومات من المكتبات حتیاجاتإ

 وسعھم ستنفذواإ،و غایتھم المعلومات وتقنیات الحاسوب میدان في العاملون صرف لقد
 المكتبات( الوثائقیة المؤسسات عماقأ في توغلت حواسیب،وبرمجیات ستحداثإل

 ،من بینھا العالقات قامةإو النقص كمالإو سترجاعھاإو لحفظھا تقنیات ،ووفرت)الجامعیة
 شبكة وتعتبر.تقلیدیةال التقانات تتیحھا التي تلك تفوق ،وبطاقات سھلة تفاعلیة بیئة خالل

 عصرنا في فجره بزغ فتراضي،الذياإل نترنت،والفضاءاأل وشبكة المحلیة الحواسیب
 على الثابتة المواقع تنافس ،فباشرت رقعتھ على كترونیةلاإل المواقع ستوطنتإالراھن،و

 الجامعیة مكتباتنا في العالمیة وأ المحلیة الشبكات خدمات توظیف نأ كما. الواقع رضأ
 تنھض التي العلمیة للكوادر خیرةاأل ھذه توفرھا نأ ینبغي التي الضروریة مورألا من تتبا

  .المستفیدین ومختلف التعلیمیة العملیة بمھام

 ھدف من كثرأ مكانیةإ معھ المحوسبة،سیحمل الجامعیة المكتبات شبكات مبدأ توظیف نإ
  : النقاط التالیة في ھدافاأل ھمأ إجمال ویمكن
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 وغیرھم ساتذة،طلبةأ من التعلیمیة العملیة طرافأ مختلف بین التواصل قنوات تفعیل 
 . دائھاأب رتقاءإلل الكوادر ھذه طاقات ستثمارإو

 كادیمیةاأل العلمیة المعرفة لتوطین العلمي التنموي التوجھ ترسیخ . 

 الجامعیة المؤسسة لىإ المنتمیین مستویات مختلف بین واصلالت مھارات كتسابإ 
 من ستفادةواإل اآلخر لمحاورة  الوطنیة الشبكات تتیحھا التي الخدمات توظیف عبر

 .خبراتھ

 متكاملة وطنیة علمیة،مكتبیة ستراتیجیاتإ بلورة. 

 المعلوماتي المعرفي التنافس لىإ المكتبات تھیئة،. 

 1 .وتقنیة بشریة علمیة ،وبموارد العالمي العلمي تمعالمج ساحة لىإ برفق الدخول . 

  : المحوسبة المكتبات شبكات تعریف.1.4.5.1.4

 الحواسیب من مجموعة تركیب عن عبارة:" نھاأب المحوسبة المكتبات شبكات وتعرف
 2." المستفیدین قبل من ستخدامھاإ بغرض والطرفیات البیانات وقواعد

منظمة من المصادر المادیة  مجموعةت المحوسبة ھي ن شبكات المكتباإف رأیيسب حو
أنواعھا ،وقواعد البیانات،باإلضافة إلى األشخاص العاملین والبرمجیة من حواسیب بمختلف 

والموظفین ،والمعطیات، تعتمد على إجراءات حدیثة تسمح باقتناء،ومعالجة وتخزین 
ین النھائیین داخل لى المستفیدإ) صوت -صورة -نص (سترجاع ،ثم بث المعلومة إو

  . المكتبات

 :ھداف شبكة المكتبات المحوسبة أ.2.4.5.1.4

 استخدام على ساساأ ،تقوم متغیرة ومطالب حدیثة وظائف مامأ الیوم الجامعیة المكتبات تقف
 الخط على الخدمات تقدیم لىإ تسعى الشبكات عبر الرقمیة لكترونیة،والمعلوماتاإل الوسائل
 التي  ھدافاأل بین ومن. لكترونیاإ المستفیدین،وتوجیھھم فیاتطر لىإ رصدتھاأ ووضع
  2 : مایلي المحوسبة المكتبات شبكات خالل من لیھاإ  ترمي

 على  متاحة[.2006. 3.ع. العربي حیاءاإل نادي مجلة.]الخط على[.الوطنیة الجامعیة المكتبات شبكات.مضفر الرزو،حسن -1
   16/04/2011 یوم الزیارة تمت.4details.id=5-?p.name=events .phphttp://alarabiclub.org/index:.]الخط

 ومراكز المكتبات في المحوسبة المعلومات وشبكات قواعد . فاضل یمانإالسامرائي،. براھیمإ ،عامر قندیلجي-2
 .193.ص.السابق المرجع.المعلومات
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 المعلومات ومراكز المكتبات بین المتبادلة عارةاإل . 

 البشریة والطاقات النفقات في قتصاداإل. 

 عمالاأل داءأ في زدواجیةواإل  التكرار من الحد . 

 والدینامیكیة التفاعل العمل،وخلق في الروتین على القضاء. 

 توفیر مصادر المعلومات من المكتبات المشاركة في نظام الشبكة وتعددھا. 

 توحید المعاییر والمواصفات وأسالیب العمل في المكتبات المشاركة. 

 :مزایا وفوائد شبكات المكتبات المحوسبة .3.4.5.1.4

 المعلومات،وتوظیف على الحصول رقعة بعد،وتوسیع عن تصاالتاإل تقنیات ستخدامإ إن
 ستخداماإل ةتاحإ جلأ من ھو نماإمھامھا، داءأ في المحوسبة المعلومات لشبكات المكتبات

 الھدف ھو والمتنوعة،ذلك الحدیثة المستفیدین حتیاجاتإ المعلوماتیة،وتلبیة للمصادر مثلاأل
 ھذه بین ومن.بخاصة المحوسبة المكتبات عامة،وشبكات الشبكات نشاءإ من الرئیسي

  1 : مایلي الممیزات

 نظام دعتماإب المعلومات من ممكن قدر كبرأ توفیر خالل من الموارد في المشاركة 
 المؤسسة قدرات تحسین ذلك عن ینتج مختلفة برامج ستخدامإوالخادم،ب العمیل

 . داءاأل ودقة سرعة لىإ ضافة،باإل الشبكة في المشتركة

 عمال،وبالتالياأل حّدة من التخفیف لىإ یؤدي ،بماللمعلومات المشترك التحمیل 
 .یاجاتھحتإل نسباأل المكتبة ختیارإ في للمستفید كثرأ السرعةتوفیر 

 فكالیوت وسرعة وقت قلأ،ب المعلومات من ممكن قدر كبرأ تبادل مكانیةإ توفیر 
 .ممكنة

 لكترونيلكتروني،والحواراإلاإل البرید خالل بعد،من عن تصالاإل مكانیةإ 
 .خباراأل ومجموعات

 ضافةإ، سترجاعاإل في والسھولة بالسرعة ،تتسم المعلومات لىإ المباشر الولوج 
 . وتقنیا لوماتیامعو مادیا شتركالم تدعیم لىإ

 

- 132.ص.السابق المرجع.للمصطلحات شارح معجم مع: المعلومات وشبكات تصاالتاإل تكنولوجیا. ،محمد محمد الھادي-1
133.  
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 ال،إالمعلومات شبكات تطویر في فعاالو مھما دورا تلعب الحواسب نأب نوضح نأ المفید من
 بالضرورة ،ولیس المعلومات شبكة عن تختلف الحواسیب شبكة نأب كیدأالت علینا یتعین نھأ
 شبكة مع فالحواسیب، صحیح والعكس حواسیب شبكة ھي معلومات شبكة كل نأ

 تكنولوجیا ماأمعا، حاسوبین ربط طریق عن سھلة لكترونیةاإل المشابكة جعلت تصاالتاإل
 في للمشابكة عدیدة شكالوأ دواتأ توفیر من المحوسبة المكتبات شبكة فمكنت معلوماتال

 . الموالي العنصر في لذكرھا سنتطرق ،والتي مجاالت عدة

 : الجامعیة المكتبات في الشبكات ستخدامإ مجاالت.5.5.1.4

 . موارھا لىإ والوصول المعلومات تبادل من تمكن التي نترنتاأل وخدمات دواتأ -

 السمعیة والمواد والدوریات الكتب قتناءإ في تتمثل عملیة وھي: التعاوني لتزویدا -
  التبادل وأھداء،اإل وأ، شتراكاإل وأالشراء، طریق المواد،عن من ،وغیرھا والبصریة

 في مكاناتواإل بالقدرات تتمتع واحدة ةمكتب قبل من یتم والذي: المركزي التزوید -
 الشكل یؤمن ،حیث والناشرین النشر سوق مع  لتعاملوا التزوید مھمة وتنفیذ دارةإ

 غیر  التكرار وتجنب مناسب وخصم فضلأ سعارأ على الحصول عادة المركزي
 1 . المطلوبة للمواد الضروري

 عملیة جراءإ خالل من ذلك ویتم: الموحدة والفھارس والمركزیة التعاونیة الفھرسة -
 جھة طریق ،عن نوعھ كان مھما بوعالمط وأ للكتاب واحدة مرة والتصنیف الفھرسة
 في والسرعة التوصیف في والجودة النظم في  التوحید یؤمن ،مما واحدة مركزیة

 . نجازاإل

 مادة معلومات بتخزین الشبكة في مشاركة مكتبة كل تقوم نأ وھو: التعاوني التخزین -
 بھ تقوم نفسھ ،والشيء خرىاأل المكتبات لىإ تاحتھاإ،و معلومات بنك شكل في معینة

 مكتبة لكل ضافیةإ تخزینیة مساحة یوفر المواضیع،مما باقي مع خرىاأل المكتبات
 .جدید ھو ما دخالاإل الفرصة وتوفیر

 المشاركة المكتبات بین المعلوماتیة المواد عارةإ خالل من: المكتبات بین عارةاإل -
 وماتالمعل لمصادر مثلاأل ستخداماإل علیھا،بغرض متفق تعاونیة خطة بموجب
 2 . بھا المتوفرة

 للطباعة لفكرا دار: عمان. نترنتاأل عصر لىإ المخطوطات عصر من المعلومات مصادر. خرونآو . براھیمإعامر ،قندلیجي-1
  .295.ص..2000والتوزیع، والنشر

  .السابق المرجع.،محمدالترتوري عوض-2
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 ستفساراتاإل تبادل تسھیل من الخدمة ھذه تمكن: التعاونیة المرجعیة الخدمات -
 في سواء الخدمة تقدیم في تتعاون التي المعلومات ومراكز المكتبات بین المرجعیة

 خدمة تقدیم لىإ متخصص،والوصول موضوعي  مجال وأ محدد جغرافي قلیمإ
  1 . للمستفیدین وسریعة نوعیة مرجعیة

عالم الجھة المركزیة إمن خالل :نتقائي للمعلومات حاطة الجاریة والبث اإلخدمة اإل -
حدث المستجدات في إخرى والمستفیدین منھا بالمسؤولة عن الشبكة ،المكتبات األ

 .ھتمامھم إمجاالت 

خدمة البحث البیبلیوغرافي المباشر ،وتنمیة الموارد البشریة ،وتدریب  إلى باإلضافة -
كبر فئة أالمعلومات في متناول  وجعل.االتصال عن بعد وإتاحةة والتوعی،المستفیدین 

 .من المستفیدین

 إستراتیجیةھي ضرورة ،بناء مثل ھذه الشبكات في المكتبات الجامعیة  أن مما سبقنخلص 
نقل المعلومات بطریقة منظمة ومن وطالع على المعلومات ،تتیح المشاركة في اإل أنھاذلك 

زدواجیة المعلومات،تطویر سرعة إتقلیص كذلك الحوسبة،لمصادر  أفضلخالل تقدیم 
تطویر التفاعل بین المستفیدین من خالل المشاركة في و المعلومات، إلىالوصول 
لكتروني الذي یتیح متطلبات التفاعل بین المستفیدین وتبادل ستعمال البرید اإلإالمعلومات،

تصال عن بعد بین ة عن طریق  اإلالندوات المكتبی إقامةالمعلومات والخبرات فیما بینھم،
تصال بالشبكات المشاركین،دعم التعلیم والبحث من خالل المشاركة وتبادل المعلومات،اإل

  .ستفادة منھمنترنت لإلالمحلیة والعالمیة وشبكة األ

  : للمستفیدین المعلومات تاحةإو بث في الشبكات ستخدامإ.1.5.5.1.4

كتبة الجامعیة من خالل توفرھا على شبكة ھم التي تعنى بھا المنھا الخدمة األإ
عتبار المستفید الحلقة الثالثة في الثالوث الجامعي ،والنھایة الطرفیة التي من إمعلومات،وب

  2 :مستفیدین من خدمات المكتبة مایليخیرة للألجلھا تتم عملیات الشبكات،حیث توفر ھذه اأ

 عالم الجھة إوذلك من خالل :نتقائي للمعلومات حاطة الجاریة والبث اإلخدمة اإل
حدث أالمركزیة المسؤولة عن الشبكة المكتبات األخرى والمستفیدین منھا ،ب

  خبار التي تخصھم،وتقومصدارات واألھتماماتھم ،وآخر اإلإالمستجدات في مجاالت 

 على[. العربیة المعلومات ومراكز للمكتبات دینامیكیة نحو: لكترونیاإ الوثائق تبادل. ،ھبة مصیلحي الستار عبد-1
   .19/05/2011یوم الزیارة تمت.edi.htm-http://www.cybrarians.tripod.com/hotopics:.]الخط

 المرجع المعلومات ومراكز المكتبات في المحوسبة المعلومات وشبكات قواعد .فاضل یمانإالسامرائي، .براھیمإ عامر-2
  .206.ص.السابق

  

207 



 قمیة وتأثیراتھا على المستفیدمظاھر البیئة الر : الرابع الفصل

  

مكانات إستثمار إبالبث اآللي للمعلومات المطلوبة من طرف المستفید ،من خالل 
 .الحواسیب 

  ستفسارات التي تمكن من تسھیل عملیة تبادل اإل:الخدمة المرجعیة التعاونیة
ي المرجعیة بین المكتبات ومراكز المعلومات المتعاونة في تقدیم الخدمة ،سواء  ف

مثل لكافة الموارد ستغالل األو مجال موضوعي متخصص،واإلأقلیم جغرافي محدد إ
لى تقدیم خدمة مرجعیة نوعیة إمكانیات المتاحة لھذه المكتبات والوصول واإل

 .وسریعة للمستفیدین

 من خاللھا یقوم كل مستفید بتحدید :البحث عن المعلومات على الخط المباشر
المتوفرة في الشبكة الحواسیب  عبرالمباشر  تصالموضوع بحثھ عن طریق اإل

وتساعد ھذه الطریقة حصول المستفید على قائمة بیبلیوغرافیة بالكتب والمصادر 
  .ي مكتبة من تلك المشاركة في الشبكةأالمطلوبة والمتوفرة في 

ن شبكات المكتبات المحوسبة تساھم بشكل فعال في تقدیم الخدمة أمما سبق یتبین لنا 
حاطتھ بمختلف التحدیثات والتطورات في إو تخصصھ،بأا كان موقعھ أیتیة للمستفید المعلوما

خیر بشكل آلي  تاحة سریعة وفعالة للمعلومات وخدمة ھذا األمجال تخصصھ ،سعیا منھا إل
  .مباشر 

  :لكترونیة للمكتبات المواقع اإل.6.1.4

ولوجي السریع ،ذلك نتیجة سره یعیش في حالة من التقدم والتطور التكنأن العالم  بأالشك 
ثیرھا على جمیع المجاالت والتخصصات،في ألتطور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وت

ن البعض إساسیة للمعلومات ،حتى حد المصادر األأنترنت صبحت األأظل ھذا التطور 
الت حد تلك المجاأعتبرھا واجھة البیئة التكنولوجیة الرقمیة ،ومجال المكتبات والمعلومات إ

خص ومن ثم قامت المكتبات ومنھا الجامعیة باأل.ستفادة إفادة وإنترنت ثرت باألأالتي ت
،كما ستفادت منھا في تقدیم الخدمات الجدیدة إنترنت في فھارسھا اآللیة ،وقتناء مواقع األإب
نترنت حتى تضع نفسھا على نشاء مواقع لھا على شبكة األإخیرة نحو ألتجھت ھذه اإ

تاحة إعالن عن خدماتھا ،تقدیم الخدمات نفسھا ،ولمیة ،وتستخدمھا كوسیلة لإلالخریطة العا
  .فھارسھا على الخط

   

حیاء مجلة نادي اإل.]على الخط متاح [.دراسة تحلیلیة:نترنتمواقع المكتبات العربیة على األ.محمود عبد الستار  خلیفة،-1
 یوم الزیارة تمت  4details.id=5-?p.name=events http://alarabiclub.org/index.php:.2006. 2.ع.العربي

05/05/2011 .  
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 جلبت ،فقد والباحثین للمستفیدین المعلومات تاحةإ في ساسیاأ دورا المكتبات لعبت لقد
 في ومؤثرة واضحة یراتتغ تصالاإل وتقنیات المعلومات مجال في الحدیثة التطورات

 المعلومات ستخدامإو وتنظیم نتاجإ وأ لجمع المعلومات خصائیوأ یستعملھا التي الطرق
 ثرتأت التغییر،فقد ھذه عن منأى في لیست الجماعیة ،والمكتبات لیھاإ الوصول وطرق

مكتبة ستخدام السھل لموقع الن اإلأكما  )نترنتاأل( المعلومات شبكات فرزتھاأ التي بالتقنیات
ن دخول إو.تاح توسیع حجم ونوعیة المصادرالمختلفة ألكتروني على الشبكة الدولیة قد اإل

لى إجل الوصول أنما كان من إنترنت لكترونیة على شبكة األلى عالم المواقع اإلإالمكتبات 
مستفیدیھا في كل زمان ومكان ،فحرصت بذلك على تنمیة الخطط والسیاسات المختلفة 

حتیاجاتھم ،ومن ضمن إھا وتلبیة یلإستخدام المكتبة والوصول إفیدین على لتشجیع المست
لى مصادر إو المستخدم یستطیع الوصول أن المستفید ألكترونیة الرقمیة فوائد المكتبات اإل

احة الخدمات المختلفة عبر البحث في إتالمعلومات المختلفة خاصة تلك الممیزة والحدیثة،و
لكترونیة ساس یعتبر تطویر المواقع اإلع المكتبة،وعلى ھذا األلكترونیة لموقالصفحات اإل

داء والوصول خصائیو المكتبات لتنمیة األأعمال الھامة التي یتخذھا للمكتبة واحدا من األ
   .لى المستفیدینإ

لكترونیة الجدیدة المتاحة للمستفید و المستخدم ھي نتاج تكامل بین ن االبیئة اإلإشارة فولإل
طلق أومؤسسات المعلومات ،فشكلت بذلك ھذه البیئة نوعا جدیدا من المكتبات  علوم الحاسب

وتنظیم ،التي تستخدم الطرق الحدیثة للتعامل مع المعلومات ،علیھ المكتبات الرقمیة
  .لیھا إالمجموعات وتوفیر سبل الوصول 

تبة وجھا جدیدا لخدمات المك) نترنتاأل(ساس فقد قدمت شبكة المعلومات وعلى ھذا األ
لى مصادر الشبكة إصبحنا نعیش التعلیم عن بعد ،والخدمة المرجعیة الرقمیة ،والوصول أف
شاء مواقع المكتبات والتي كثر الحدیث عنھا لدقة المعلومات الموجودة فیھا وحداثتھا إنو

لى المعلومة المطلوبة وتقییمھ إوصالحیتھا وموضوعیتھا ،وسھولة وصول المستفید 
  1 .ع المكتبة لصفحات الویب لموق

 المكتبات على ،یفرض المعلومات مجال في التكنولوجیة التطورات مواكبة ضرورة نإ
 تاحةإ كیفیة وھو لیھاإ بالنسبة جدیدا نشاطا یعتبر والذي لھا لكترونیةإ مواقع نشاءإ الجامعیة

 ھیئة تصف الصفحات من مجموعة نھأ على الموقع المواقع،ویعرف خالل من المعلومات
 تعالج مختلفة مستویات في ھرمي بشكل الموقع صفحات ،تنظم بھما للتعریف ما صشخ وأ

  المعلومات تاحةإ دواتأ ،مستغلة والتصمیم التنظیم جیدة عمل واجھة ،فھي معینا موضوعا

  
  

  .المرجع السابق .عزت ،ماجدة غریب-1
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 التي والخدمات المنتجات لعرض واجھة المواقع برتعت ،كما للمعلومات عرضھا عملیة في
 عرض يف والفعالیة بالسرعة تتمیز ،فھي ومصادرھا المعلومات لىإ الولوج عملیة تسھل

 وحدات بربط تسمح فائقة نصوص شكل على مسجلة المعلومات،وموضوعاتھا تاحةإو
 صوت، نص،صورة شكالأ عدة المعلومات ھذه خذأ،وت الفائقة التشعبیة بالروابط المعلومات

  1.معا كلھا وأ ضوئي شریط وأ

 ھي الویب مواقع وأ للمعلومات كترونیةلاإل المواقع نأ ستنتاجإ یمكننا سبق ما خالل ومن 
 في ،وتخزینھا نوعھا وأ شكلھا كان مھما المعلومات تجمیع على یعتمد برتوكول عن عبارة

 التي المعلومة على الحصول تصفحھا ثناءأ للمستفید یمكن حیث، متشعبة وثائق مجموعة
 الموقع یوفرھا التي ،البحث حركاتوم الفائقة بالروابط ذلك في مستعینا الطلب حسب یرید
 والشخصیة،والخدماتیة،والتجاریة،شھاریةاإل منھا للمواقع نواعأ عدة توجد نھأ كما

ویراعى عند . وغیرھا رشادیةواإل،خباریةواإل،والترفیھیة،والدینیة،والمؤسساتیة ،والتعلیمیة
مجال التغطیة،الخدمات :الحكم على جودة موقع ما  مجموعة من المعاییر منھا 

اعلیة والتخصص ،وفاعلیة الروابط ،العرض والمقروئیة ،التفبحارو اإلأالمتوفرة،بیئة العمل 
،والمثال التالي  فائقةحتوائھ على النصوص والروابط التشعبیة الإوتنوع محركات البحث ،و

 : حد المواقع المعلوماتیة الھامة وطریقة تنظیمھ وترتیبھأیوضح 

 

  2.الجامعیة للمكتبات الجھویة للشبكة ویب موقع یمثل:  )40(رقم شكل    

  

 .138.ص.السابق المرجع.الجزائریة الجامعیة المكتبة داخل والتقنیة العلمیة المعلومات حیال الباحثین سلوك. ،كمال بطوش-1

  .السابق المرجع.عزت،ماجدة غریب-2
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  عن عامة نظرة تعطي التي الوضوح درجة مدى على یتوقف وفعالیتھ الموقع حجافن ذاإ
 من والتنقلبحاراإل ،سھولة علیھا متزاید قبالإ في المستفید تجعل مما المكتبة موقع محتوى
 مامأ عائقا ستشكل المیزة ھذه نعدامإو المعلومة لىإ الوصول وسرعة خرىأ لىإ صفحة
 المستفید ن،أل المحتوى ھمیةأو صلأ ھي ھماأل ،والنقطة المعلومات تاحةإو البحث عملیة
 ذاإ خاصة لھا ستخداماإ كثرأ الباحث وتجعل صلأ وذات صحیحة معلومات لىإ یحتاج
  1. المتعددة للوسائط الحدیثة التكنولوجیا ستخدامإب جیدة قةبطری معروضة كانت

 شبكة على لكترونيإ موقع لھا كان ذاإ ،وفیما 1955 أوت20 جامعة مكتبة بخصوص ماأ
 الرابط على متاح بھا خاص موقع خیرةاأل لھذه نأ نترنت،نجداأل

اریة ج نھستفادة م،لكن تبقى اإل http://193.194.68.29/bibliothèque:التالي
   .التحضیر 

 : الجامعیة المكتبة في ستخداماتھاإو المحوسبة المعلومات نظمةأ.7.1.4

 والتطور بالتغیر یتسم الذي الرقمي العصر في كبرى تحدیات مامأ الجامعیة المكتبات تقف
-  طلبة( المستفیدین من عریض مجتمع تخدم نھا،أل جدید ماھو كل تتبع المستمر،محاولة

 ،وذلك المكتبات ھذه بھ تقوم نشاط أي صلب في یكون نأ یرید) وغیرھم ساتذةأ -  باحثین
 جراءاتاإل من مجموعة تباعإب الإ ذلك لھا تىأیت خدماتھا،وال وتحسین لتطویر منھا سعیا

  ؟الجامعیة المكتبات في ستخداماتھاإ؟و مفھومھا فما المعلومات، نظمةأ ھمھاأ

 شھد الذي العام وھو 1938 عام لىإ یعود تالمكتبا في لیةاآل النظم ستخدامإ تاریخ نإ
 ،ثم عارةاإل نظام في مثقبة بطاقات جھزةأ ستخدامإ،ب المكتبات بیانات معالجة لةآ ولأ دخالإ

 ذلك بعد لیةاآل النظم وتوالت.التزوید حصائیاتإ بعض لتحلیل المثقبة البطاقات ستخدامإ تلتھا
 التي نظمةاأل ھذه معظم ت،وكان2 الرقمیة الحاسبات المكتبات ستخدمتإ حیث

 جمیع تضم نأ ،یمكن متكاملة نظمةأ تكن لم نھاأ أي خرىأ نظمةأ من جزاء،أظھرت
 وأ كالفھرسة المكتبة عملیات من واحد جزء مع تتعامل ،فھي واحد آن في المكتبة عملیات

 تم ،حیث المكتبات تقدمھا التي الخدمات بعد فیما التطور شمل 1966سنة ومع. عارةاإل
   . لياآل الحاسب على یعمل للمعلومات لياآل للبث نظام ولأ تیارخإ

- 138.ص.السابق المرجع. الجزائریة الجامعیة المكتبة داخل والتقنیة العلمیة المعلومات حیال الباحثین سلوك. ،كمال بطوش-1
139.  

 1.ع.3مج.والمعلومات المكتبات مجلة. یةالجامع األقسام بمكتبات اآللیة األنظمة إستخدام. الرزاق غزال،عبد.بوكرزازة،كمال-2
  .147.ص. 2006. قسنطینة.
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  : المعلومات نظمةأ ماھیة.1.7.1.4

 نظام المستفیدین بھا ویزود معلومات لىإ ویحولھا البیانات یعالج الذي النظام یسمىو
 التنظیم وعملیات القرارات تخاذإ في) المعلومات( النظام ھذا اتمخرج معلومات،وتستخدم

  1 .المؤسسة داخل والتحكم

 وتجھیز لتجمیع المنظمة جراءاتاإل من مجموعة لىإ المعلومات نظام مصطلح ویشیر
 من مجموعة من النظام،ویتكون من المستفیدین لىإ سترجاعھا،وبثھاإو المعلومات وتخزین

 ومجموعة المعلومات یطلبون الذین التنظیم،المستفیدین على لقائمینالمسجلة،وا المعلومات
 تتیح التي المؤسسات بین متبادلة عالقة نشاءإ بواسطتھا یتم التي والتقالید نماط،والسلوكاأل

 2. للمستفیدین المعلومات

دخال والمعالجة والخزن من الرقمنة وتؤدي عملھا في اإل خذ وجودھاأھذه النظم ت
تصاالت المتقدمة بوسائط رقمیة حاسوبیة،وتنقل فیھا المعلومات عبر تقنیات اإل سترجاعواإل

یؤطرھا التفاعل المنظم الذي یشارك فیھ المستفید والمعلومات والحاسوب والبرمجیات 
  .دیة عملیات مختلفةأالمستخدمة المرتبطة معا في ت

نصر البشري المدرب لة ما بین العالمقصود بنظام المعلومات المحوسب،المشاركة الفعا
والخدمات التي تتم ،داء ضبط العملیاتأحتیاجات المكتبة في والنظم المحسبة المناسبة إل

وتوفیر موارد وخدمات ،قلأوتكلفة ،كبرأقة دو،داء عالیةأبالمكتبة بشكل یحقق سرعة 
  3 .فعالیة ومرونة بشكل یعظم العائد من تكلفة النظام المحوسب كثرأمعلومات 

فضل للمستفیدین مع أن نظم المعلومات المحوسبة تقوم بتقدیم خدمات أرى بوھناك من ی
ستثمار قواعد البیانات والمشاركة في العملیات  الفنیة إداء والفاعلیة،بالحفاظ على مستوى األ

ھدافھ الرئیسیة أبعاد النظام تبقى أیا كان أداء ،ونتاجیة وتطویر نوعیة األجل تحسین اإلأمن 
  4 .خدمة المستفید 

 والحواسیب،والبیانات نساناإل من مكون نھأ على المعلومات نظام تصور یمكننا نھأ كما
 عند لھا الالزمة بالمعلومات المكتبة مدادإ بھدف معالجتھا في المستخدمة والبرمجیات

 . الحاجة

 .السابق المرجع.،محمد الترتوريعوض -1

 .297.ص .المرجع السابق.اتدراسات في المكتبات والمعلوم.النشار،السید السید-2

  .73.ص.2000دارالثقافة العلمیة ،:سكندریةاإل.النظم المحسبة في المكتبات ومراكز المعلومات.براھیم دسوقيإالبنداري،-3

مجلة نادي  ]على الخطمتاح [.المفھوم والتطبیق:إتجاھات الجودة في نظم المعلومات المحوسبة .علي توفیق ،نعامإالشھربلي -4
  .10/05/2011تمت الزیارة یوم .http://alarabiclub.org/index.php ?.: .2006. 1.ع.لعربيا االحیاء
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ساسیة لنظام المعلومات ویشكل كل من الحاسب اآللي  والبرمجیات والبیانات العناصر األ
كل الكامل لنظم وتطبیقات المعلومات في البیئة الرقمیة بھدف في البیئة الرقمیة،وینشأ الھی

وتجمع كل .و نقلھا للمستفید أرسالھا إسترجاعھا وإتخزین البیانات و المعلومات ومعالجتھا و
مما یمثل  ،ھذه العناصر المختلفة والعدیدة معا لتشكل نظام المعلومات في البیئة الرقمیة

 وماتصاالت المتقدمة في دعم ومساندة البیئة الرقمیة اإلدینامیكیة تكنولوجیا المعلومات و
  3 .لكتروني وغیرھام اإلیلكترونیة ،والتعلیرتبط بھا من تطورات كالحكومة اإل

  :ولقد صارت ھذه النظم والتطبیقات المعلوماتیة تمثل 

 والتعلیم دارة والتجارة من واإلنشطة األساسیا ألأجزءا مكمال و. 

 داء كثیر من أھذه النظم والتطبیقات الرقمیة تستخدم في  ساس صارتوعلى ھذا األ
كترونیة،والتسویق لة اإلملكتروني،الحكونشطة من خالل التعلیم اإلالخدمات واأل

 ...لكتروني اإل

مكانیات في ستخدامات تطبیقات وخدمات ونظم المعلومات مدى واسع وممتد من اإلإوتقدم 
  .والمشاركة الفعالة عظم للموارد والخبرة والتعلمالوصول األ

 وتقسیماتھا شكالھاأ عن النظر بغض المعلومات نظمةأ من نوعین بین التمییز ویمكننا
  2:وھي

 نصوص كانت البیبلیوغرافیة،سواء شاراتاإل سترجاعإ وأ الوثائق سترجاعإ نظام 
 .لیھاإ فقط شاراتإ وأ كاملة

 بات محددة من رصید جاإتقدم  ینأالبیانات، توفیر نظم وأ الحقائق سترجاعإ نظم
  .حصائیات المختزنةالحقائق واإل

 نرید التي وھي حدیثة معلوماتیة نظمةأو تقلیدیة معلوماتیة نظمةأ توجد نھفإ شارةولإل
  نظم ،وھي الرقمیة المعلومات مصادر دارةإ بنظم كذلك وتسمى.بھا والتعریف دراستھا

   

مجلة التخطیط االستراتیجي لتطویر اداء المؤسسات . ات في المنظمات الرقمیةالحمایة القانونیة لنظم المعلوم.األلفي محمد،محمد-1
السحاب للنشر :.تحاد العربي لتنمیة الموارد البشریةعداد المستشارین باإلإ.االرتقاء بالكفاءات القیادیة–التنظیم واالدارة :

  . 189-183.ص. 2009.والتوزیع

  .298.ص.السابق المرجع.لمعلوماتدراسات في المكتبات وا.النشار،السید السید-2
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 خالل من وذلك الرقمیة  المعلومات مصادر دراةإ على المكتبة تساعد آلیة معلومات
 User-interfaceللمستفید صدیقة وواجھة Database البیانات وقاعدة  Modelsالنماذج
دارة مصادر المعلومات الرقمیة من إوتتكون نظم .والمرونة  ستخداماإل سھولةب وتتمیز

قاعدة بیانات عالئقیة وقاعدة نماذج،وحزم من البرمجیات،وواجھة ربط تفاعلیة بین 
  1.المستفیدین ،كما یتطلب تصمیم ھذه النظم وجود بنیة متكاملة من عتاد الحاسبات

  : الجامعیة المكتبات في اآللیة المعلوماتیة نظمةاأل ستخدامإ.2.7.1.4

 ،حیث المكتبات تمتةأو حوسبة بذلك فرزتأتصال،واإل عالماإل تكنولوجیا تطورات ثیرأبت
 الحواسیب جھزةأ معھا نتشرتإالجامعیة،و المكتبات داخل ملموسا تقدما خیرةاأل ھذه شھدت
 تمكن يالت المضغوطة قراصاأل ظھور مع المعلومات،خاصة تخزین فرصة تاحتأ ،التي

 المكتبات ماجعل واحد،ھذا قرص في البیبلیوغرافیة السجالت من المالیین تخزین من
 من القصوى ستفادةباإل" مطالبة وھي التقنیات،بل ھذه ستخدامإ نحو قدما تحذو الجامعیة

 وضبط عارةاإل وخدمات والتزوید الفھرسة تشمل التي المتعددة وظائفھا في المعلومات تقنیة
  2".العالمیة المعلومات بنوك مع المباشر تصالواإل المراجع دماتوخ الدوریات

 التسھیالت من مجموعة وضع في في التحكم المعلومات ومؤسسات المكتبات من ومحاولة
 كان للمعلومات نظمةأ نشاءإب ،قامت المستفیدین لىإ تاحتھاإو المعلومات من الھائل الكم

 وبث سترجاعإو ومعالجة تجمیع لیاتلعم التسھیالت من مجموعة وضع منھا الھدف
 سنوات خالل مرة ولأل ظھرت نظمةاأل ھذه نأ ،حیث المستفیدین لمختلف المعلومات
 ظھر ،حیث المكتبة نواحي كل في لھ المكثف ستخدامواإل لياآل عالمإلا ظھور مع الستینات

 مع تالمعلوما لمؤسسات التنظیمي الھیكل في المعلومات نظمةأ مدیر منصب مرة ولأل
 جغرافیة المعلومات ولنظام 3.المعلوماتیة بمدیر یعرف الیوم صبحأو الثمانینات سنوات بدایة

جھاز الكمبیوتر "متمثلة في  Geographic Information Systems (GiS) خاصة
  ."تاحة المعلومةإدخال وتخزین وتسییر ومعالجة وتنظیم وتحلیل ثم بث وومعداتھ ،إل

  

دراة المكتبات سالیب الحدیثة إلاأل:مجلة . س المال الفكريالدوراإلستراتیجي إلدارة المعرفة في إستثمار رأ.النقیب،متولي محمود-1
  269.ص.2008الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات،:القاھرة.1.ج.ومراكز المعلومات بالجودة الشاملة

  94.ص..السابق المرجع. عاشور جمیل صالح بن محمد-2
3-.BRADLY WADE, BISHOP; LAUREN H ,MANDEL Geographic Information Systems(gis) in 
Public Library assessment [.online] revue :LIBRES Library and Information Science 
Research Electronic Journal .vol.21.1 march.2011.: http://libres 
.curtin.edu.au/libre21n1/wade-mandel_ref.pdf_.page cosulté le 12/04/2011. 
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لى تحلیل إسترجاع البیانات ومعالحتھا ،وإلى إوفي المكتبات الجامعیة یھدف نظام المعلومات 
ات والمجموعات وتسھیل الخدمات المكتبیة جراءخدمات المستفیدین ،حیث یقوم بتسییر اإل

  .عتبار مكانة المستفید داخل النظام خذ في اإلقل جھد مع األأسرع وقت وأب

 :مكونات نظم المعلومات المحوسب.3.7.1.4

  :یتكون نظام المعلومات من نظم فرعیة تمثل مناشط العملیات والخدمات بالمكتبیة من بینھا

 ظم ضبط الدوریاتنظام التزوید وما یتضمنھ من ن. 

  نظام الفھرسة وما یتضمنھ من نظام فھرس المكتبة المباشرOPAC  . 

 طالع الداخلي عارة الخارجیة،وما یتضمنھ من نظام ضبط اإلنظام ضبط اإل. 

  وما ،  سترجاع المعلومات المباشر للمرصد البیبلیوغرافي لمقتنیات المكتبةإنظام
و أمع قواعد البیانات النصیة والمرجعیة تصال المباشر تاحة اإلإیتضمنھ من نظام 

 .1. و العالمیةأمن خالل شبكات المعلومات المحلیة 

) العملیات( المعالجة -) البیانات( وھي المدخالت: من یتكون لياآل المعلومات نظام ذاإ
 والملفات البیانات معالجة في المستخدمة والبرمجیات نفسھ الحاسوب جھاز من وتتكون
  ) .المعلومات( وھي خرجاتالم - وغیرھا

والبحث إنتاج المعلومات والخدمات،دخال التكنولوجیا وتنظیم إلى إتسعى المكتبات الجامعیة 
لى النظام إعن المعلومات ووضعھا للمستفید ووضع منافذ لتسھیل ربط المستفید للدخول 

ا بناءا على فالمكتبات تقیس جودة نظامھ،لكترونيلي اإلستعمال المعلومات في شكلھا اآلإو
ھي توظف التكنولوجیا ف.ساسي ھو ربح المستفید ن ھدفھا األأنھا تعتقد وجھة نظرالمستفید أل

   2.لى برامجھا إلیھا وإخرى أبعاد أضافة إجل أمن 

نظمة ھامة طبقتھا العدید من المكتبات ومراكز أنھ ھناك عدة ألى إشارة ویمكن اإل
 تم تطویرهحیث ،1975 ظھر في سنةي الذ  MINISISالمعلومات من بینھا ،نظام 

 IDRC  )International Development Reseachوتوزیعھ ودعمھ من قبل مؤسسة 
Center (دارة قواعد  البیاناتإھداف أستخدامات ،مكیف وفق وھو نظام متعدد اإل   

  

  .75-74.ص.المرجع السابق.البنداري،إبراھیم دسوقي-1

2-Bradly Wade,Bishop ;lauren h, Mandel.idem. 
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دارة عمال والمنظمات التي لدیھا متطلبات إلحتیاجات مؤسسات األإ،یلبي النظام *العالئقیة
 Windows 95 and windowsوغیره 95المعلومات ،ویعمل النظام في بیئة ویندوز

NT،ویدعم ...سبانیة نجلیزیة والفرنسیة واإلانھا اللغة العربیة واألم وھو متاح بلغات متعددة
دارة لي إلالنظام اآل  Horisonاالفق   لى نظامإضافة باإل.النظام بشبكة على مستوى عالمي 

  . المكتبات العربیة وغیره

  : 1955 وتأ 20 لجامعة الجامعیة بالمكتبة المستخدم المعلومات نظام.4.7.1.4

 یساعدھا آلي نظام نشاءإ في التفكیر علیھا متطور،بات معلومات جھاز ةالمكتب تصبح حتى
 المتنوعة حتیاجاتھمإ وتلبیة المستفیدین مجتمع لىإ المعلوماتیة الخدمات تقدیم على

 ما ھذا ،وفعال وجھد وقت قلأب المكتبیة المجموعات على طالعاإل سبل والمتجددة،وتسھیل
 سنجاب  ببرمجیة المكتبة ھذه تزوید تم ،فلقد 1955 أوت 20 لجامعة المركزیة المكتبة تبنتھ

SYNGEB   والمتطورة القادرة على التحكم في مختلف الذي یعد من البرمجیات المتكاملة
،حیث تم تطویعھ وفقا للمعاییر )طروحات،دوریات،والوثائق غیر الكتبأكتب،(نواع الوثائقأ

التزوید (ھام الرئیسیة للمكتبة نھ یضمن تسییر المأكما ). UNIMARCردمك،(الدولیة 
  1:یسمح ھذا النظام بالقیام بالمھام التالیة ...).عارةالفھرسة،متابعة الدوریات ،اإل

 یداعھداءات،التبادل،اإلشتراكات،اإلالطلبیات،اإل:إدارة المقتنیات. 

  إدارة قائمة الجرد. 

  بسیطة،متقدمة(نواع الوثائق بمستویات مختلفة أفھرسة لكل.( 

 لبطاقات الفھرسیة،وفق المقیاس  تبادل اUNIMARC. 

 العنوان،المؤلف،رؤوس الموضوعات،ردمك(البحث متعدد المعاییر(... 

  واجھة البحثOPAC :عام :للبطاقات وفق ثالثة معاییر بحث بسیط ومتقدم ،عرض
 .UNIMARC ردمك،

 نشاء الفھارس المشتركإ. 

 

  ي العادة یستخدم بلغة معینة ویستعین بلغات أخرىمستوى عال من البرمجة ف:قاعدة البیانات العالئقیة*

  .بسكیكدة1955وت أ 20معلومات مستقاة من مصلحة المعالجة والعملیات  الفنیة  بالمكتبة المركزیة لجامعة -1
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لبحث البیبلیوغرافي،الفھرس لى تحقیق ھدفین،اإوتسعى المكتبة موضوع الدراسة 
نشاء قوعد بیانات لكل من الكتب والرسائل والدوریات،لكنھا لم إلكتروني،حیث بادرت باإل

خیرة ستضع ن ھذه األإجابنا بھ مسؤول المكتبة فأنترنت،وحسب ما توصل بعد بشبكة األ
امعي المقبل شھر القلیلة القادمة،ومع الدخول الجقواعد معلوماتھا على الشبكة في غضون األ

دخال إفیما یخص  امأ.یدي الطلبةأستكون المكتبة المؤتمتة وجمیع رصیدھا في متناول 
ستخدام النظام في إن المكتبة قامت بعملیة تدریب موظفي المكتبة على إ،فلى النظام إالبیانات 

  .1.لمة ھؤالء مع نظام سنجاب ْقأعدة دورات ،وذلك لغرض 

العینة المدروسة حول حصیلة النتائج المتحصل علیھا جراء ستجواب إردنا أوفي ھذا الصدد 
  :41الجدول رقمجابات موزعة في ستخدام الفردي والبحث في  النظام اآللي ،فكانت اإلاإل

في النظام  الفردي جابة المحصل علیھا من البحثنسبة مرجعیة اإل:41الجدول رقم 
  اآللي 

  ) %(النســبة   التـــكرارات
  45.57  319  نـــعم
  54.42  381  ال

  %100=  700  المجمـــوع

ستخدام الفردي للنظام جابة المحصل علیھا،عن طریق اإلنسبة اإل 41یبین الجدول رقم 
ن نسبة أجابتین متقاربتین،حیث فراد العینة المدروسة،والتي جاءت فیھا اإلأاآللي من طرف 

تمكنوا من الحصول على ی لم ستبیانجابوا على اإلأمن العینة المبحوثة الذین  % 54.42
ن نسبة المبحوثین  أالنتائج المرغوب فیھا من خالل البحث الفردي في النظام اآللي،في حین 

،وھو ما یدل على % 45.57في الدراسة المیدانیة الذین تحصلوا على النتائج المرجوة بلغت 
الدراسة ھؤالء المستفیدین الذین شملتھم النقص الكبیر المسجل في قدرات ومؤھالت 

إن عدم كفایة مستفیدي المكتبة المركزیة موضوع الدراسة في البحث الفردي في .المیدانیة
النظام اآللي،إنما یعود لعدة أسباب أھمھا،نقص تكوین ھؤالء في مجال البحث الوثائقي 

ال تزال اآللي،وإھمال المكتبة لبرامج تكوینیة لصالح ھؤالء المستفیدین،وإلى غایة اآلن 
ة الجامعیة موضوع الدراسة لم تلتفت بعد إلى حاجات المستفیدین ومتطلباتھم الحدیثة المكتب

كما .التي تتماشى والبیئة الرقمیة من جھة،وضعف اإلمكانیات المادیة من جھة أخرى
صاحب تغیر مصادر المعلومات اإللكترونیة،تغیر في إستراتیجیات البحث من أجل النفاذ 

  قمیة،إذ أن من مزایا البحث الفردي في النظام اآللي،تلك الطریقةالمباشر إلى المعلومات الر

  10:00 الساعة على.2011 ماي20 یوم. المركزیة المكتبة محافظ مع مقابلة من مستقاة معلومات-1
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صول إلى المعلومات أكثر نجاعة من التفاعلیة التحاوریة التي تجعل دقة وسرعة الو
 الثقافةلكن ھذا ما نلحظ غیابھ لدى أفراد عینة الدراسة،بسبب نقص .غیرھا

  :سابقاوالشكل الموالي یبین ماورد .التكنولوجیة،وعدم توفر مھارات البحث اآللي

54.42%

45.57%

جابة المحصل علیھا من البحث نسبة مرجعیة اإل:41الشكل رقم 
الفردي في النظام اآللي 

نـــعم 

ال 

  

 عن النظر بغض للمستفیدین المعلومات حاجات كافة یلبي نأل مؤھل معلوماتال نظام نإ
 الوقت في المعلومات المعلومات،وتقدیم عن البحث عملیة تسھیل لىإ یھدف فھومكانھم،
 تساھم موحدة ومعاییر قواعد على النظام ھذا المناسبین،یعتمد والصورة وبالشكل المناسب

 سجامناإل یجادإو والخدمات العملیات توحید ثمة للنظام،ومن العناصرالمكونة تقنین في
  1 .الحدیثة اآللیة المتطلبات وبین الفنیة والعملیات جراءاتاإل بین المتكامل

  : للمعلومات لكترونیةاإل المصادر.2.4

 العوامل من مجموعة ھناك نأ جیدا تعي نأ المعلومات ومؤسسات جامعیةال المكتبات على
 یجب ،كما لالمستقب في وأالحاضر الوقت في جدید أي إضافة عند مراعاتھا یجب التي
 معلومات المستفید،وھناك یطرحھا قد التي والتساؤالت حتماالتاإل كل عتباراإل في خذاأل

 وخدماتھا المكتبة دقة لىإ تشیر نأ مكانھاإب خیرةاأل وھذه وتجریب تفحص لىإ تحتاج
 الجدید یرید ضحىأ المستفید نكلھ،أل ھذا مقدمة في للمعلومات لكترونیةاإل والمصادر

 قدمھ حصاءإ ،وفي لكترونیةاإل المعلومات مصادر خالل من إال ذلك لھ یتأتى ولن،والمحَین
 NCES (National Center for Euducation( التربیة حصاءاتإل الوطني المركز

Statisticsتتیحھا التي المعلومات مصادر یخص فیما مریكیةاأل المتحدة الوالیات في 
   من عدیدة مزایا لىإ توصلوا 2008- 2006- 2000-1998 سنوات بین كادیمیةاأل المكتبات

  

 النظام" حول الثاني الوطني المؤتمر وقائع. للمعلومات الوطني والنظام والمعلومات للمكتبات الموحدة المعاییر.،كمال بطوش-1
  .83ص..1999. والتقني العلمي عالماإل في البحث مركز:الجزائر."واآلفاق الحالیة الوضعیة: للمعلومات الوطني
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 تزاید في علیھا قبالاإل نأ ووجدوا مختلفة مكتبات في لكترونیةاإل المصادر ستخدامإ
 على مصادرھا تضع نأ ترید التي المؤسسات من الكثیر ھناك نأ عترضھمإ مستمر،وما

  1.المصادر ھذه على ثیراتأت عدة خلق نھأش من الذي مرنترنت،األاأل

لى ظھور ما إتصاالت دت التطورات المتالحقة في حقل تكنولوجیا المعلومات واإلأولقد 
صبح منافسا قویا وحقیقیا للنشر الورقي،وكان من ثمرة ھذا ألكتروني الذي یسمى بالنشر اإل

كتب ل،كالكترونیةطلق علیھ  بمصادر المعلومات اإلأالنوع من النشر خلق وتطویر ما 
فادت منھا المكتبات ومراكز ألكترونیة،التي لكترونیة وقواعد البیانات اإلوالدوریات اإل

من ھذا .سترجاع السریع للمعلومات المعلومات بكثرة في عملیات الحفظ والتخزین واإل
وعیة أنواع من ھي تلك األ"لكترونیة للمعلومات ن المصادر اإلأالمنطلق یمكن القول 

نواعھا المختلفة أقراص المتراصة بلكترونیة كاألإتي تنشر على وسائط المعلومات ال
ولى لمصادر المعلومات بحیث تعود الجذور األ"قراص المرنة والصلبة وغیرھاواأل
لى الثمانینات من القرن الماضي بالتزامن مع غزو الحواسیب وسرعة إلكترونیة اإل
المعالجات القویة وزیادة قدرة  وساط المجتمع،وتعززت اآلمال مع طرحأنتشارھا في إ

تاح للجھاز الواحد تخزین  آالف العناوین ونقلھا أالذاكرة في تخزین النصوص الكثیرة،مما 
لكترونیة  على صبح بمقدور المستفید زیارة المكتبات اإلأسترجاعھا،ومع بدایة التسعینات إو

ور النشر العالمیة الكبرى یقنت دألكترونیة فقد الشبكة،ونظرا لھذه التطورات في الكتب اإل
مام الكتاب أفساح المجال التقلیدي إلط النشراالتطورات المقبلة ستطیح حتما بنشن أ

لكترونیة ،وحجز موطىء قدم لى توفیر مختلف مصادر المعلومات اإلإبھا الرقمي،مما حذا 
یدي أ لىإن تصل أصداراتھا الرقمیة التي یمكن كترونیة للترویج إلللھا على المواقع اإل
لكترونیة،والنشر ولقد كثر الحدیث عن مصادرالمعلومات الرقمیة اإل 2.المستفید بسرعة فائقة

السؤال الذي .لكتروني،ومجتمع ال ورقي وبالتالي مصادر معلومات ال ورقیةالرقمي اإل
یطرح نفسھ ھنا ماھي ھذه المصادر؟ھل ھي المصادر التقلیدیة المطبوعة التي تعودنا 

ن یكون لھا ألى المستفیدین دون إصلیین ألمات تبث رقمیا من منتجیھا ام معلوأ؟علیھا
 لكترونیا،ولھاإ ،تنشر المرجعیة العلمیة عمالاأل تلك ھي لكترونیةالمصادراإل در ورقي؟مص

 على لكترونیةإ معلومات ھي 3لكترونیةاإل لكترونیة،فالمصادراإل المجموعات بین حضور
 وسائط ومنتوجاتأصور، مجموعات وأ ونیةلكترإ دوریات وأكاملة، نصوص شكل

  مجموعات أخرى مسجلة كمعلومات رقمیة،وبالتالي ھذه األوعیة المعلوماتیة أي وأمتعددة،

1 Budd , John M.academic library data from the united stats an examination of trends[ online.] 
LIBRES librery and Information Science Research Electronic journal .vol.19.n.°2.2009:http://libres 
.curtin.edu.au./libres19n2/budd_ref.pdf.page consulté le :15/03/2011. 

  .  174.ص.المرجع السابق. الزم المالكي،مجبل.الوردي،زكي حسین -2

  .44.ص.المرجع السابق.ةالمراجع الرقمیة والخدمة المرجعیة في المكتبات الجامعی.صوفي ،عبد اللطیف-3
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 عن علیھا الحصول ،یمكن لكترونیةإ نصوص شكل معلومات،على مجموعات عن عبارة
  . اخرى بوسائل وأ الشبكة طریق

 ھرغبات تحقق معلومات على الفرد منھ یحصل الذي المصدر" ھي المعلومات فمصادر
  1."  حتیاجاتھإ وترضي

 المعلومات مصادر من علیھ متعارف ما كل نھاأ على لكترونیةاإل المصادر ویمكننا تعریف
 تلك ھي وألیزریة، وأ ممغنطة وسائط على لكترونیاإ الورقیة،مخزنة وغیر الورقیة التقلیدیة

 ملفات في انشرھ وأ مصدرھا قبل من نتاجھاإ حال لكترونیاإ المخزنة الالورقیة المصادر
 داخلیا وأالمباشر، تصالاإل طریق عن للمستفیدین ،متاحة المعلومات وبنوك البیانات قواعد

   . المكتنزة قراصاأل منظومة طریق عن المعلومات مركز وأ، المكتبة في

ھي تقنیة لكترونیة للمعلومات ن المصادر اإلإف: AFNOR للتقییس الفرنسیة الجمعیة وحسب
وعیة سمعیة بصریة أموعات وسائط ویة تجمیع على وسیط واحد مجتصالیة ،تتیح عملإ

زیعھا بالتوازي وبطریقة تفاعلیة ،لتو...صوات والنصوص ومقاطع الفیدیو لى األإضافة باإل
  2.شارات الثنائیة في ذلكلة ،تعتمد على اإلمحولة بلغة واحدة رقمیة وھي لغة اآل

مصطلح یطلق بشكل عام على الوثائق   E.Resourcesلكترونیة للمعلومات المصادر اإل
ن ھذا أحمد محمد الشامي بأالتي تنشأ وتعالج وتبث من خالل نظام حاسوبي،وقد عرفھا 

و كلیھما معا،ویتم قراءتھا والتعامل معھا من خالل أو برامج أالمصطلح یحتوي على بیانات 
قراص المرنة ستخدام وحدات خارجیة متصلة  بالحاسوب مباشرة مثل مشغل األإالحاسوب ب

  3.نترنتستخدام الشبكات مثل األإو بأو الصلبة ،أ

لإلستخدام من خالل الحاسب اآللي تاحتھ إي عمل یعالج ،وتتم أ"نھا أیضا على أوتعرف 
  لكترونیةإم كان متضمنا بیانات أكان متضمنا بیانات متاحة على الخط المباشر ،أسواء 

  

  
  

 49.ص.بقالمرجع السا.علم الدین ،عفیفي محمود-1

2- association des bibliothécaires francais . le metier de bibliothécaire.dir francoise hecquard.avec la 
collab .de. francoise froissart.paris :ELECTRE-ed.du cercle de la librairie.1996..p.153 

دراسة تحلیلیة :لكترونیة في الرسائل الجامعیة التربویةاإلستخدام مصادر المعلومات إ.سماعیل إحمد أ ،الشوابكة یونس-3
.  2010نوفمبر .2.ع.16.مج. مجلة مكتبة الملك فھد الوطنیة.]على الخطمتاح [ لالستشھادات المرجعیة

.org.sa/idarat/kfnl_journal/m16/word/2.docwww.kfnl  25/03/2011تمت الزیارة یوم ..  
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  1 ."قراص الملیزرة محملة على إحدى الوسائط المادیة مثل األ 

لمصادر المعلوماتیة نھا تلك اأب:لكترونیة كثر وضوحا للمصادر اإلأوھناك تعریف آخر 
و التي یتم الحصول علیھا من خالل أنترنت مثل مقاالت الدوریات،المتاحة على شبكة األ

وغیرھا من خالل محركات البحث المختلفة وأكتروني،لو قوائم البرید اإلأمجموعات النقاش،
قواعد من لكترونیة ،وتتنوع مصادرالمعلومات اإلمن المواد المنشورة على الویب 

،وقواعد البیانات البیبلیوغرافیة )إلخ...عمال المؤتمراتأالكتب،الدوریات،(وص الكاملة النص
 2.،وغیرھا)الفھارس ،المستخلصات(

 

برز التطورات الحدیثة التي ألكترونیة للمعلومات من ن المصادر اإلألى إمما سبق نخلص 
وقراءتھا بواسطة  لیھاإشھدتھا المكتبات الجامعیة،فھي تلك المصادر التي یمكن الوصول 

 تاقراص الملیزرة وقواعد البیانات على الخط المباشر ،وقواعد البیانالحاسب،وتشمل األ
نشأ ُأوھي كل عمل مرجعي سواء المخزنة على القرص الصلب،وغیرھا من المصادر 

  .وتم تحویلھ من نسخة مطبوعة ألكترونیا إمباشرة 

جرد مركز للقراء ومستودع للمراجع م 1955أوت 20لم تعد المكتبة المركزیة لجامعة 
ص المدمجة والمصغرات قراسطوانات واأللى جانب ذلك األإالمطبوعة فحسب،فھي تضم 

لكترونیة ،كقواعد البیانات الموجودة على شكل ،فضال عن مصادر المعلومات اإلالفلمیة
التي  قراص المدمجة والمرنةیضا توجد بالمكتبة الكثیر من األأشارة ولإل،قراص مدمجةأ

نھ ال توجد قاعة للمواد ألكن المشكل المطروح ،ھو .لى المكتبةإُأرفقت مع مجيء الكتب 
  3. لى جانب الكتب إماكن أفقط خصصت لھا ،السمعیة البصریة 

  :لكترونیةأھمیة مصادر المعلومات اإل.1.2.4

در قتناء وبناء مجموعات مصاإان التوجھ الواضح لمؤسسات المعلومات والمكتبات نحو 
ستخدامھا إتاحة إمكان مناسبة لحفظھا وأھتمام بتنظیمھا ،وتوفیر لكترونیة،واإلالمعلومات اإل

 عھمیة ھذا النوأحتیاجاتھم ورغباتھم ،لھ فوائد كثیرة تعبر عن إللمستفیدین بما یتناسب مع 
  :من مصادر المعلومات ،ومن ھذه الفوائد نذكر

عضاء ھیئة التدریس بكلیة علوم دراسىة حالة أل:لكترونیة دام مصادر المعلومات اإلستخإمدى . ،مسفرةبنت دخیل اهللا الخثعمي -1
 :118.ص.2010دیسمبر . 1.ع.16مج .مجلة مكتبة الملك فھد الوطنیة..]على الخطمتاح [ الحاسب والمعلومات

www.kfnl.org.sa/idarat/kfnl_journal/m16/word/1.doc. 25/03/2011تمت الزیارة یوم . 

  186-185ص.المرجع السابق. النقیب ،متولي محمود-2

  .10:00على الساعة  05/2011/ 28یوم .قتناءمعلومات مستقاة من مصلحة اإل-3
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 كثر ،ویتم ذلك عن طریق أو أفادة الواسعة من المعلومات في موضوع متخصص اإل
 .تصال المختلفةتصال المباشر وشبكات اإلالبحث باإل

 شتراك في الدوریات الورقیة ،ونفقات اإلالتكالیفتوفیرقتصاد في النفقات واإل. 

 كبر قدر ممكن من مصادر أ حل مشكلة المكان بالنسبة للمكتبات،والحصول على
والمعقدة في ظل ،صبحت لھم متطلباتھم المتنوعةأالمعلومات لخدمة المستفیدین الذین 
 .تصاالتتطورات تكنولوجیا  المعلومات واإل

 مكانات التفاعلیة،والقدرة على البحث في قواعد معلومات عدیدة للربط اإل
 .مام المستفیدینأالموضوعي ،وتقدیم تسھیالت 

  نعكاسھا ایجابا علیھإضى المستفید نتیجة لتنوع تلك المصادر ورتحقیق. 

  إستشاري  معلومات لى إكما غیرت ھذه المصادر من طبیعة عمل المكتبي وحولتھ
تصال بقواعد البیانات یشارك المستفید ویساعده في الحصول على المعلومات،واإل

 .ستخدام الشبكاتإو

 ن توفر ألكترونیة،المستفیدة من المصادر اإلمكان لدى المكتبات الجامعیة صبح باإلأ
وعة من المعلومات عبر مصادر وقنوات خارجیة كالبحث اآللي نكمیات غزیرة ومت

 .كترونیةلو من خالل الشبكات اإلأالمباشر ،

  توفیر بدائل متنوعة لحفظ المعلومات،من خالل المحافظة على سریة الوثائق
 .وحمایتھا من التلف والضیاع 

 مام المستفید ألكترونیة ،وفتح خیارات مختلفة سترجاع للمعلومات اإلولة اإلتوفیر سھ
سالیب أفي الحصول على المعلومات،والتفاعل والمالحة عبر فضاء الشبكات ب

  1.متطورة

لكترونیة للمعلومات،تواجھنا سلسة من من خالل ذكر تلك الممیزات التي تحتلھا المصادر اإل
  :في نفس الوقت من بینھا  التساؤالت التي تعتبر مشكالت

 لیھا؟إحتى یتسنى النفاذ لى توافر مداخل إلكترونیة ھل تحتاج مصادرالمعلومات اإل -

كتروني الزالت تتصف بالتعقید وصعوبة لھل التقنیات المستخدمة في النشر اإل -
 ستخدام ؟اإل

  177-175.ص.المرجع السابق .الزم المالكي،مجبل.الوردي،زكي حسین-1
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لكترونیة للمعلومات تتطلب توفر الثقافة التكنولوجیة الكافیة ستخدام المصادر اإلإھل  -
 ومعرفة تامة بھا؟

 ستخدام لھا من قبل بعض المستفیدین فقط؟ھل ھناك محدودیة اإل -

 رة ؟تصاالت المتطوھل تقتضي تلك المصادر توفر تقنیات اإل -

 لى ھذه المصادر ؟إنسان العادي قادر على الوصول ھل اإل -

لكترونیة للمعلومات فادة الكاملة من المصادر اإلسئلة كثیرة ومشكالت تقف دون اإلأ
   .وساط المجتمعأنتشارا  في إقل أستخداما وإقل شعبیة وأوتجعلھا 

  : المعلومات ومصادر الجامعیة المكتبة من المستفید.2.2.4

 تلك تتسم آلخر،كما فرد ومن آلخر وقت من المعلومات ىإل المستفید اجاتح تختلف
 عند كامنة،ویراعى وأ غامضة،معلنة وأ واضحة تكون والحیویة،كماقد بالدینامیكیة الحاجات

 خدمة من المستفید للوسط ختلفةمال حتیاجاتاإل بین التمییز المعلومات خدمات تقییم
 حتیاجاتاإل من كثرأ بالطلبات تھتم عادة طلبات،والمكتبات من الخدمة تتلقاه المعلومات،وما

 عریض جمھور وجود عند خاصة حصرھا یصعب كثیرة حتیاجاتاإل تلك نأ ترى نھاأل
 بعض بسبب طلبات لىإ حتیاجاتھإ یحول نأ مستفید  كل لدى مكانباإل ،ولیسالمستفیدین من

 المصادر في المعلومات عن ثالبح ناءأث المستفید و.عنھا الحدیث سبق والتي المعوقات
 للحصول یتبعھا التي التقنیات نقل لم نإ القدرات بعض لىإ بحاجة نھإف المختلفة المعلوماتیة

  :الجدول المواليوذلك ما سنتعرض لھ من خالل ، سلیم بشكل منھا فادةواإل المعلومات على

 یةكترونلكیفیة تعامل المستفید مع مصادر المعلومات اإل:42الجدول رقم 

  ) %(النســبة   التــكرارات

  %19.57  137  البحث عن المعلومات دواتأالتمكن من وسائل و

  %63.28  443  البـــحث في الویــبوغرافیـات

  %17.14  120  التنـــقیـب عن البیــانــات

  %100=  700  المجـــموع

  

223  



  مظاھر البیئة الرقمیة وتأثیراتھا على المستفید : الرابع الفصل

ن المستفید من المكتبة الجامعیة موضوع الدراسة،بحكم أمن خالل الدراسة المیدانیة  تضحإ
نھ إكترونیة بكثرة على غرار المصادر التقلیدیة المطبوعة فلستخدام الوسائط اإلتفضیلھ إل

لى طرق حتى یمكنھ االستفادة من إكترونیة لبذلك یتخذ في تعاملھ مع مصادر المعلومات اإل
عن المعلومات دوات البحث أي تبثھا تلك المصادر،ولعل التحكم في المعلومات الت

من مجموع  %19.57ووسائلھا،طریقة ھامة البد على المستفید تبنیھا والتي قدرت نسبتھا بـ
من المستفیدین من یبحث مباشرة في  % 63.28تي نسبة أالعینة المدروسة،على غرار ذلك ت

و حتى المواقع الھامة التي ،أدوات البحث الجیدةأدون معرفة ب)الویبوغرافیات(نترنت األ
تعلیم فیما یخص  لىإلى تكوین أو إنھم الیخضعون أتتیح معلومات دقیقة وصحیحة،كون 

شارة الیھ من قبل،لذلك ال نندھش حینما نجد مثل ھذا التعامل مع ذلك وھذا ما سبقت اإل
من یقومون بالتنقیب عن فراد العینة أمن % 17.14ما نسبة أكترونیة ،لالمعلومات اإل

داة البحث أستراتیجیة البحث المتبعة ،وكذا إماكن تواجد المعلومة وتحدید أالبیانات بتحدید 
ومن خالل .تاحة معلومات سریعة ودقیقة،وھي نسبة قلیلة إالتي تساھم بشكل جید في 

ع المعلومات امل الجید ملى عدم كفایة المستفید وتمكنھ من التعإدراستنا المیدانیة توصلنا 
لكترونیة ووسائلھا الحدیثة التي لى التطور السریع في المعلومات اإلإوذلك راجع الرقمیة 

نعدام برامج تكوینیة في ھذا المجال،حتما إیوازیھا تطور بطيء في سلوكات المستفید،و
  :صدق تعبیر عما جاء سابقاأولعل الشكل الموالي .لى الخروج بمثل ھذه النتائجإیؤدي بنا 

التمكن من ادوات البحث 
عن المعلومات

19.57%

البحث في 
الویبوغرافیات

63.28%

التنقیب عن البیانات
17.14%

تعامل المستفید مع مصادر المعلومات اإللكترونیة:42الشكل رقم 
  

  : المعلومات عن التنقیب.1.2.2.4

و آلیة أنھا تقنیة أب (data mining) البیانات عن التنقیب مفھوم توضیح من البد البدایة في
نماط والعالقات المفیدة في مجموعة من البیانات لم كتشاف األإلتحلیل قواعد البیانات تحاول 

حصائیة المتقدمة وأسالیب الذكاء سالیب اإلفي ھذا التحلیل األتكن معروفة من قبل،ویستخدم 
  إذ یعتمد ھذا التعریف على التقنیات اإلحصائیة من أجل إستخراج األنماط .صطناعياإل
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یثة وتطبیقھا،وفي ھذا الصدد تمر المعرفیة المستقبلیة والتي تعتمد على إستخدام اآللیات الحد
من البیانات المجمعة في شكلھا  أتبد  1" عملیة إكتشاف المعرفة بمجموعة من الخطوات 

  :لى شكل جدید من البیانات وھي إالخام  حتى تصل 

 .ختیار البیانات إ -

 .والمكررة تنقیة البیانات التي تختص بحذف البیانات غیر المھمة -

شكال محددة مناسبة حتى تكون مھیئة لعملیة أدمجھا في تحویل البیانات بمعنى  -
 .التنقیب

ستخدام التقنیات الذكیة إالتنقیب عن البیانات،وھي الخطوة الجوھریة بحیث یتم  -
 .نماط مفیدة من المعلوماتأستنباط إل

ستخدام إكتشاف المعرفة الجدیدة،وفي ھذه المرحلة یتم إتمثیل المعرفة ،حیث یتم  -
ویوضح ،لى فھم وتفسیر النتائج المستخرجةة لمساعدة المستفیدین عالتقنیات المصور

كتشاف المعرفة موضحا مرحلة التنقیب عن الشكل التالي المراحل المختلفة إل
   2:البیانات 

 

 عن التنقیب مرحلة المعرفة،موضحًا كتشافإل المختلفة المراحل یمثل):43(رقم شكلال
  .عرفةالم كتشافإ عملیة خطوات كأحد البیانات

 التقصي من ومصادرھا المعلومات من الھائل الكم ھذا مامأ مجبر الحالة ھذه في والمستفید
 وقت في صار نھالعلمي،أل غرضھ تخدم التي الضروریة المعلومات عن والتنقیب والبحث

 المنقب غدا ثمة للمعلومات،ومن المستمر التدفق بسبب المعلومات تقتل فیھ المعلومات كثرة
   في المستفید یكون الحالة ھذه كثیفة،وفي غابة وسط شجرة عن كالباحث وماتالمعل عن

 مجلة ]الخط علىمتاح [ البیانات عن التنقیب تقنیة باستخدام المكتبات إلدارة جدیدة رؤیة نحو. محمود وسام حمد درویش،أ- 1
Cybrarians Journal. 2009 نوفمبر ،19 ع  ?vieu  index.phphttp://www.journal.sybrarians.info/

article . 2011./14/04تمت الزیارة یوم  

    .المرجع نفسھ.محمود وسام حمد درویش،أ- 2

225  



  مظاھر البیئة الرقمیة وتأثیراتھا على المستفید : الرابع الفصل

 عن التنقیب عملیة لتیسیر معھ والتعاون،المعلومات خصائيأ لىإ الحاجة مسأ
 البحث بطرق لمامھإ حیث من المستفید وأ الباحث ھیعانی الذي النقص المعلومات،بسبب

 كذلك المكتبي ىإل فیھا الرئیسي السبب یرجع ،التي)المكتبیة الثقافة(المعلومات ستكشافإو
  . المكتبي والتكوین والتربیة ،والتوجیھ المعلومات ثقافة نشر ھوو لیھإ المنوط بالدور لجھلھ

 مصادر ،توفر المعلومات عن ثالبح وراء من المقصود على الباحث یحصل حتى
 ،حیث سترجاعھاإو لیھاإ والوصول علیھا طالعاإل خیراأل ھذا وقدرة الضروریة المعلومات

 التي المعلومات مصادر بجمع یقوم ومنھا مفتاحیة كلمات لىإ بحثھ موضوع بترجمة یقوم
 الخط ىمتوفرةعل حدیثة مأ قلیدیةت المصادر ھذه كانت ،سواء بحثھ تخدم موضوعات تحوي

  .المباشر

  : المعلومات عن البحث وسائل من التمكن.2.2.2.4

 نتاجاإل تخصصھ،وضبط حقل في ینشر ما كل متابعة من الباحث وأ المستفید یتمكن حتى
 عن والبحث سترجاعإ وسائل في التحكم من ،البدمستمر تزاید في ھو الذي الحاصل الفكري

 نواعأ على توجد ،والتي تواجده ومكان الفكري نتاجلإل دلیال تعد خیرةاأل المعلومات،ھذه
 المستخلصات - البیبلیوغرافیات – الكشافات – الفھارس( منھاواآللیة،التقلیدیة

 على سیقدر فحتما التقلیدیة الوسائل ستخدامإ من المستفید تمكن ذاإ الحال ،وبطبیعة...)دلةاأل
  . علیھا والسیطرة اآللیة الوسائل في التحكم

 المعلومات عن البحث ووسائل تقنیات في التحكم أن للشك مجاال یدع ال بما أكدالت تم ولقد
 یحصل نأب للباحث كفیل فیھا ،فالتحكمبشأنھا القرار تخاذإو المعرفة تحصیل في السر ھو

 في نفسھ المكتبي كان لو حتى حدأ من مساعدة إلى الحاجة دون معلومات من مایرید على
 یستطیع بھا التي القوة ھي البحث وسائل في التحكم أن ولالق ویمكننا. جدا قیاسي وقت

 وسائل نأ نعلم ونحن.القوة ھي المعرفة نأل الكونیة القریة ھذه في التجول على المستفید
 معرفة تستدعي التي العلمي السباق عصر في جذریا تحوال تعرف المعلومات عن البحث
 ھاتھ یعرفون ال من وغیرھم تفیدینالمس من الكثیر ھناك نأ والواقع.بھا تامة ودرایة
 كل في رقمیة فجوة من تعاني التي النامیة الدول في خاصة ستعمالھا،إ یحسنون وال الوسائل

  .الوثائقي بالبحث الوعي قلة ثمة ومن الحیاة في المعلومة ھمیةأب الوعي نقصو، المجاالت

  : الیبوغرافیات في البحث.3.2.2.4

 في تغیر صاحبھ المعلومات محیط على وھیمنتھا نترنتاأل ظھور صاحب الذي نتقالاإل نإ
 البحث لىإ)  البیبلیوغرافیات( التقلیدي البحث من نتقالالمعلومات،واإل عن البحث طرق
 ومصادرھا كترونیةلاإل المعلومات لىإ المباشر الوصول أي) الویبوغرافیات( الحدیث اآللي

  1. نترنتاأل مواقع خالل من

   عملیة لتسھیل نترنتاأل شبكة في فتراضیةاإل للمواقع حصر ھو رافیاالویبوغ مصطلح نإ

  166.ص.السابق المرجع.الجزائریة الجامعیة المكتبة داخل والتقنیة العلمیة المعلومات حیال الباحثین سلوك .،كمال بطوش- 1

226  



  مظاھر البیئة الرقمیة وتأثیراتھا على المستفید : الرابع الفصل

 ھو ما كل عن تابةالك مرحلة من تنتقل مات،فالویبوغرافیاالمعلو لىإ الوصول
 فدخول).محسوس( فتراضيإ مكتوب ماھو كل عن الكتابة لىإ)  مادي واقعي(مكتوب

 البحث وإجراء بواباتھا لىإ للولوج للمستفید منافذ عدة منحت نترنتاأل عالم ىإل المكتبات
  .  الویب شبكة على المتوفرة لوماتالمع وبنوك قواعد لىإ والوصول ،اآللي البیبلیوغرافي

 : للمعلومات لكترونیةاإل المصادر تقسیمات.3.2.4

 عبر لیھاإ الوصول یمكن التي لكترونیةاإل المعلومات مصادر نأ لىإ شارةاإل تجدر
 من واحد موقع قلاأل على الحاسب،ولھا ملفات نواعأ من نوع عن عبارة نترنت،ھياأل

 من الحاسب ملفات ،وماتحتویھ خرىأ مواقع في خرىأ نسخ لھا یكون نترنت،وقداأل مواقع
  . الفیدیو وصور والصوت الوثائق وصور نصوص

  1: لىإ تغطیھا التي الموضوعات حیث من لكترونیةاإل المصادر تقسم یمكن

 : الموضوعیة والمعالجة التغطیة حسب لكترونیةاإل المعلومات مصادر )1

 وأ محدد موضوع والدقیقة،وتتناول ةالمحدد التخصصات ذات الموضوعیة المصادر -
 على فیھا المعلومات قواعد تزید ال ذإ،بعضھا مع مترابطة عالقة ذات موضوعات

 وتفید متعمقة موضوعیة المعالجة ماتكون قاعدة،وغالبا وعشرین خمس
  2. غیرھم من كثرأ المتخصصین

 المتخصصة،وتمتاز غیر وأ الشاملة التخصصات ذات الموضوعیة المصادر -
 .  dialog شھرھاأو تحتویھا التي البیانات لقواعد الموضوعي والتنوع لشمولیةبا

عالمیة وسیاسیة ولعامة الناس بغض النظر عن إالمصادر العامة ذات توجھات  -
  .تخصصاتھم ومستویاتھم العلمیة والثقافیة 

  :عنھا المسؤولة الجھة حسب معلومات مصادر )2

 شھرھاأ مادي ربحي ھدفھا تجاریة ساتمؤس لىإ تابعة لكترونیةإ معلومات مصادر -
 .  orbitوربتأ

غیر مادي،بقدر ماھو علمي ثقافي لكترونیة غیر تجاریة ھدفھا إمصادر معلومات  -
مثل .ن تتمتلكھا مؤسسات ثقافیة علمیة كالجامعات والمعاھد والمراكز العلمیة أیمكن 

(OCLC ,MARC) 

  169- 168ص.السابق المرجع.الجزائریة الجامعیة المكتبة داخل والتقنیة علمیةال المعلومات حیال الباحثین سلوك .،كمال بطوش-1

   43-38ص.السابق المرجع.وآخرون.براھیمإ ،عامر قندیلجي-2
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 : المعلومات نوع وفق لكترونیةاإل المعلومات مصادر )4

  :تخداما ومنھاسإكثر شیوعا ووھي األ

 وصفیة بیبلیوغرافیة بیانات تقدم ذإالبیبلیوغرافیة، لكترونیةاإل المعلومات مصادر -
 .  ERIC یریكإ مثل الكاملة النصوص ىإل وتحیل تتیح موضوعیة

كترونیة ذات النصوص إللى مصادر إمصادر المعلومات غیر البیبلیوغرفیة وتقسم  -
لكترونیة نصیة مع بیانات رقمیة مثل إت الكاملة كمقاالت الدوریات،ومصادر معلوما

 .حصائیات والمقاییس والمعاییر لكترونیة رقمیة كاإلدلة،ومصادر إاأل

  :سلوب توافر المعلومات أو أكترونیة حسب االتاحة لمعلومات اإلالمصادر  )5

 قلیمیةإو محلیة بیانات قواعد المباشر،وھي تصالباإل لكترونیةإلا المعلومات مصادر -
 مصادر على الحصول فرصة والمكتبات المعلومات لمؤسسات حتتی وعالمیة

 بالحواسیب المرتبطة بعد عن تصاالتاإل شبكة طریق عن لكترونیاإ المعلومات
 . المستفیدین ولدى لدیھا المتوفرة

 للنوع المتطور الوجھ المكتنزة،وھي قراصاأل على لكترونیةاإل المعلوماتمصادر -
 الكاملة بنصوصھا الشبكات في یجادھاإ یمكن معلومات على السابق،تحتوي
 .والمعاجم كالموسوعات

 نواعأ قدمأ من تعد ذإالممغنطة، شرطةاأل على لكترونیةاإل المعلومات مصادر -
 . للمعلومات لكترونیةاإل المصادر

 المصادر من النوع ھذا على بسكیكیدة 1955 وتأ 20 لجامعة المركزیة المكتبة تحتوي
 حبیسة بقیت والتي. فیلمیة شرطةوأ لیزریة قراصأ على ملتقیاتوال العلمیة كالمداخالت

  .لھا العام ستخداماإل دون. المكاتب

  

  

  

  
  

  26.ص.السابق المرجع.دراسات في المكتبات والمعلومات.النشار،السید السید-1

  

228  



  مظاھر البیئة الرقمیة وتأثیراتھا على المستفید : الرابع الفصل

  

  
  

  كترونیةلاع مصادر المعلومات اإلأنو:44الشكل رقم 

  :لكترونیة إلممیزات مصادر المعلومات ا.4.2.4

 شكالھاأو المعلومات مصادر نواعأ بین بارزَا مكانَا لكترونیةاإل المعلومات مصادر تحتل
 المصادر تلك توالت ،حیث المعلومات ومراكز المكتبات من والمستفیدین للباحثین بالنسبة

 في الزالت- والتي نشھدھا التي المعلومات تقنیات في الھائلة طوراتللت نتیجة الظھور في
 للمعلومات لكترونیةاإل المصادر ستخدامإ على الكثیر قبالاإل ونجد -یوم بعد یوما الظھور

  : مایلي المیزات ھذه ھمأ،و والمستفیدین المكتبات دعم في ممیزات من بھ تتمیز لما

 ھا حداثة المعلومات التي تحتویھا وتتیح. 

 عّده یمكن قیاسي وقت في المستفید طرف من المعلومة ىإل الوصول في السرعة 
 .معین بوقت التقید ودون بالثواني

 المستفیدین من كبیر عدد قبل من المعلومة على والحصول طالعاإل فرصة احةإت 
 .واحد وقت في

 عرضھا طریقة حیث من ،سواء منھا ستفادةاإل لكیفیة كثیرة خیارات للمستفید تتیح 
 .وتحمیلھا حفظھا وأ

 نقطاع إستمراریة توفرھا وبدون إ. 

  ختصارھا لوقت البحث نجاز البحوث من طرف الباحثین ،نظرا إلإتسریع عملیة
 1.طالع وسرعة الحصول علیھا واإل

  .المرجع السابق.دخیل اهللا الخثعمي ،مسفرةبنت -1
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د العینة المبحوثة ممیزات جعلت أفراكترونیة للمعلومات على ھذه اللن توفر المصادر اإلإ
ستخدامھا لما لھا من خصائص وممیزات تشكل إمن خالل الدراسة المیدانیة یقبلون على 

  :كما ھو موضح من خالل الجدول الموالي،دوافع رئیسیة لھا 

  كترونیةلعلومات اإلممیزات مصادر الم: 54الجدول رقم 

  ) %(النــسبة  التكـــرارات
  %16.28  114  اتــة المعلومــحداث

  %54.57  382  اتـى المعلومـول علــة في الحصــالسرع
  %29.14  204  ادة منھاـرة لإلستفـارات كثیــاحة خیــتإ

  %100=  700  وعــالمجم
 

ي سرعة الحصول والوصول ن ھناك نسبة كبیرة ترى فأمن خالل الدراسة المیدانیة تبین 
ستخدام إفراد العینة المبحوثة یقبلون على أھم الممیزات التي تجعل أى المعلومات إحدى إل

،مما یدل على وعي مستفیدي المكتبة % 54.57كترونیة،وذلك بنسبة لالمصادر اإل
ھمیة ھذه المصادر ومدى مساھمتھا في تقلیل الجھد والوقت أالجامعیة المركزیة ب

ستفادة منھا تجعل نسبة تاحة خیارات كثیر لإلإن ألى المعلومات ،كما إللوصول المخصص 
ن ھذه الخاصیة تحتاجھا طبیعة أعتبار إستخدامھا بمن عینة الدراسة تقبل على إ % 29.14

ن حداثة ألى إ،إضافة المستفیدین من المكتبة الجامعیة والتي عادة ما تتسم بالمرونة
برز الدوافع التي تدفع المستفید في وقتنا أالمصادر،غدت من  المعلومات التي تحتویھا تلك

إذن یمكننا .% 16.28ستخدامھا ،حسب وجھة نظر المستفیدین بنسبة قدرت بـإلى إالحالي 
على أھمیة ومكانة مصادر المعلومات اإللكترونیة نتیجة للتسھیالت الكثیرة التي  التأكید

لمكانة األولى بین مختلف المصادر تقدمھا،والتي نرى بأنھا مع الوقت ستأخذ ا
األخرى،فتوجھ مستفید المكتبة المركزیة موضوع الدراسة لھذه المصادر بكثرة إنما جاء 
كحتمیة فرضھا عصر الرقمیة،الذي ال یحتاج إال المعلومات الدقیقة والحدیثة،التي ال تتطلب 

  :برز داللة على ذلكأوالشكل الموالي . إال الضغط على الزر 

حداثة المعلومات 
.2816%

سرعة الوصول الى 
المعلومة

54.57%

إتاحة خیارات كثیرة 
للستفادة منھا

29.14%

ممیزات مصادر المعلومات اإللكترونیة:45الشكل رقم 
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  : لكترونیةإلا المصادر معلومات وتقویم المستفید.5.2.4

 المعلومات مصادر ستخدامإ عند عتباراإل بعین خذھاأ یجب التي المعاییر بعض ھناك
 الباحثین تساعد والمصداقیة،والتي الثقة درجة قیاس نترنت،بغرضاأل شبكة عبر المتاحة

 قتباسواإل علیھ عتماداإل مكانیةإو المعلومات مصدر جودة على الحكم في والمستفیدین
 بالتفصیل لیھاإ تطرقنس تيالفكریة،المحتوى،الحداثة،وال ولیةالمسؤ: المعاییر ھذه منھ،من

  :التالي الجدولمن خالل 

  لكترونیةمصادر المعلومات اإلمدى تقییم المستفید ل:46الجدول رقم 

  
  

  

  

  

  
  

كترونیة،وكثرة المعلومات التي تتیحھا ،تجعل المستفید من لن تنوع مصادر المعلومات اإلإ
لى عملیة تقییم ،بسبب إھ یخضع معلومات 1955أوت  20المكتبة الجامعیة المركزیة لجامعة 

نترنت،بحیث كل من ھب ودب یمكنھ الكتابة والنشر لكتروني على شبكة األإلكثرة النشر ا
عادة النسخ من أكبر المشاكل إن السرقة العلمیة والتحریف في الموضوعات،وأبحریة ،كما 

ة یقومون فراد العینأمن  % 55.71ن نسبة إالتي تتعرض لھا المعلومات الرقمیة،وبالتالي ف
ھمیة الموضوعات التي ألكترونیا ،مما یدل على وعي ھؤالء بإبیتقیم المعلومات المتاحة 

ساتذة على توفر قائمة بالمراجع نجاز بحوثھم،وكذا حرص الكثیر من األإیستوثقون بھا في 
الموثوق بھا والتي تساوي قیمة علمیة،یجعل مستفیدي مكتبة جامعة سكیكدة یحرصون على 

فراد العینة المدروسة من یستعملون أ من % 44.28تقییم ،في المقابل نجد نسبة عملیة ال
ما یمكننا مالحظتھ من خالل .لكترونیة مباشرة دون التأكد من مدى صحتھاالمعلومات اإل

نتائج الدراسة المیدانیة أنھ بالرغم من عدم خضوع مستفیدي المكتبة موضوع الدراسة 
ام مصادر المعلومات اإللكترونیة،إال أننا نجدھم یخضعون لعلمیة تكوین حول كیفیة إستخد

المعلومات المستقاة لعملیة تقییم،ما یدل على وعي ھؤالء بنوع المعلومات التي تتیحھا 
والبأس من التذكیر بنتائج الدراسة المیدانیة المتحصل علیھا . مصادر المعلومات اإللكترونیة

ونیة من طرف المستفیدین بالمكتبة الجامعیة،من لكترفي مجال تقییم معلومات المصادر اإل
  :خالل الشكل الموالي
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  %55.71  390  نـــعم

  %44.28  310  ال

  %100=  700  المجــموع
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مدى تقییم المستفید لمعلومات المصادر :46الشكل رقم 
اإللكترونیة

نـــــعم 
ال 

55.71%
44.28%

  

  : الفكریة المسؤولیة.1.5.2.4

 من المعیار ھذا توفر من التحقق یعد المعلومات،حیث مصدر عن المسؤول حول تتمحور
 حریة من نترنتاأل تقدمھ لما المعلومات،نظرا وموثوقیة مصداقیة لقیاس الھامة موراأل

  نترنتاأل على المعلومات مصادر من الكثیر تعاني لذلك قیود،وتبعا وأ ضوابط دون النشر
 جماعیة،سواء وأ مؤسساتیة وأ فردیة المسؤولیة تكون قد كما .جودتھا مستوى نخفاضإ من

  .المسؤول ھویة من كدأالت من البد ،لذلك ھیئة وأ ناشر وأ مؤلف

  :المحتوى.2.5.2.4

 محتواھا في غنیة مصادر على الحصول لىإ دائما والمستفیدون الباحثون یسعى
 ختیارإ من یتمكن خاللھ العلمیة،ومن ودراساتھم بحاثھمأل قویة دعامة وموضوعھا،لتكون

 الحكم عند مراعاتھا یجب جوانب عدة وھناكالبحثیة، حتیاجاتھإ مع یتالئم ما وینتقي فضلاأل
 من المعلومات مصدر یتیح الذي الموقع من الھدف وضوح: ھمھاأ ما مصدر محتوى على

 التغطیة عمق لىإ ضافة،باإل...) خباريإتجاري،ترفیھي،تعلیمي،( الموقع نوع معرفة خالل
 مصدر لمقدمة،وخلوا المعلومات مصداقیة من تزید التي بالمراجع قائمة الموضوعیة،وتوفر

 عن یعبر للمصدر رئیسي عنوان ،وجود) مالئیةإ، ،مطبعیة لغویة( خطاءاأل من المعلومات
  .بوضوح الموضوع ھویة

  : الحداثة.3.5.2.4

لیھ المستفیدین للحصول على إنترنت كمصدر معلوماتي،یلجأ برز ما یمیز األأالحداثة من 
ویعتبرالنشرعلى .ھم المعلوماتیة البحثیةھتماماتإكل ما ھو جدید،وما لھ عالقة بدائرة 

نترنت وسرعتھ ھو ما ساعد على ذلك ،بخالف المراحل المتعددة التي تمر بھا عملیة األ
  .مر الذي قد یتسبب في تقادم بعض المعلوماتنشر المصادر الورقیة ،األ
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  :روابطال.4.5.2.4

لى مصادر إو تحیلنا ألى آخر داخل المصدر نفسھ ،إمكانیة التنقل من مكان إتتیح الروابط 
لكترونیة وھي من الخصائص الممیزة للمصادر اإل.ول خرى لھا عالقة بالمصدر األأ

لى إضافة باإل)Hyper Links(والتي تعتمد على تقنیة الروابط الفائقة .نترنتالمتاحة على األ
حیث تدخل فاعلیة الروابط وجودتھا ). Hyper Text(ى النصوص الفائقةتوفرھا عل

  .وحداثتھا ضمن الجوانب التي تزید من جودة مصدر المعلومات

  :ستخدام سھولة اإل.5.5.2.4

ستخدام مصدر المعلومات من العوامل المھمة التي تساعد الباحثین والمستفیدین إسھولة  إن
ستخدام تحفزه على اإل یذكر،والتيوقت وجھد  بأقلة في الحصول على المعلومات المطلوب

ستخدام أعاق الباحث في الحصول على متى كان المصدر صعب اإل أخرى،ألنھمرة 
  :ھذه المعاییر ل أكثر توضیح  47الجدول رقم ولعل   1.المعلومات التي یقدمھا

 :معاییر تقییم معلومات المصادر االلكترونیة:47الجدول رقم 

  ) %(النــــسبة   التـــكرارات
  %18.57  130  المسؤولیة الفكـــریة

  %45.71  320  المحـــتوى
  %21.42  150  الحداثــــة
  %14.28  100  الروابـــــط
  %100=  700  المجمـــوع

فیما یخص معاییر تقییم المعلومات الرقمیة من و ذن من خالل نتائج الدراسة المیدانیةإ
فراد العینة المدروسة تحرص على المحتوى في أة من ن نسبة كبیرأطرف المستفید،تبین 

ھم ن افراد العینة ھّمأ،مما یدل على % 45.71حكمھا على موضوع ما،حیث قدرت نسبتھا بـ
ما الحداثة فقدرت أو من یمتلكھا،أالوحید الحصول على المعلومات مھما كان مصدرھا 

 وھي نسبة قلیلة  یة المركزیةجاب بھ مستفیدي المكتبة الجامعأحسب ما  % 21.42نسبتھا بـ
من تھتم بالمسؤولیة الفكریة وھي تلك العینة التي یشترط علیھا  % 18.57في حین نسبة 

  ماأنتاج فكري في میدان تخصصھم ،إكفاء لھم أستناد بمؤلفین إلساتذة ضرورة امن قبل األ

على متاح  [. 2 للتقویم مقترحة معاییر:نترنتألا شبكة على المتاحة المعلومات مصادر.،حافظ العزیز عبد بن الرشید عبد-1
تمت الزیارة یوم  http://www.journal.cybrarians.info/index: 2006 دیسمبر.11ع.cybrarians.journal مجلة.]الخط

14/04/2011 .  
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فراد العینة أن أنسنتنج بناءا على ذلك . %14.28ا بـفیما یتعلق بالراوابط فقدرت نسبتھ
ستقصاء المدروسة ال یمتلكون ثقافة معلوماتیة في مجال المعلومات الرقمیة وكیفیة اإل

على نسبة تبحث فقط عن المحتوى أمنھا،وھذا ما الحظناه من خالل الدراسة المیدانیة بأن 
الموالي والشكل . المراجع،وغیرھا و قائمةألى من ھو صاحب المؤّلف إدون إلفات النظر 
  :یبین ما ورد سابقا

معاییر تقییم معلومات المصادر اإللكترونیة من :47الشكل رقم
طرف المستفید

المحتوى

الحداثة

المسؤولیة الفكریة

الروابط

45.71%

21.42%

18.57%

14.28%

  

ستفادة من مصادر و المستفید حتى یمكنھ اإلأن الباحث أمن مجمل القول في ھذا الشأن،
تي تقیس لھ المعاییر الھامة ال ن یضع في حسبانھ عدد منألكترونیة علیھ المعلومات اإل

والمعلومات التي یتضمنھا،وھو في ھذه الحالة مسؤول عن تقویم مستوى وجودة المصدر
ساسیة التي یجب توفرھا نتقاءھا ،وحتى یتمكن من ذلك علیھ بعض النقاط األإالمعلومات و

الھدف من البحث عن المعلومات ونوع المعلومات التي :قبل البدء في عملیة التقویم، منھا 
ختیار ما یتناسب إلیھ الموقع وإد المجال الذي ینتمي ،تحدی...یریدھا سیاسیة،دینیة،تكنولوجیة

و البحث أن یعطي للموضوع أنھ أن مراعاة تلك المعاییر من شأمع الھدف من البحث،كما 
  .كثر أمصداقیة وجودة 

  : للمعلومات لكترونیةاإل المصادر ستخدامإ تأثیر.6.2.4

 من األخیرة عشرة الخمسة السنوات في مستمر نمو عرفت واالتصال اإلعالم تكنولوجیا إن
 ومرافق المعلوماتیة المؤسسات في ستعمالإو شھرة أكثر أصبحت الحالي،والحواسیب القرن

 أن دون التطورات ھذه مشاھدة أمام یدىاأل مكتوفة تبقى لم الجامعیة المعلومات،والمكتبات
 والمتعددة نیةلكترواإل الوسائط تكنولوجیا الحدیثة،والیوم التكنولوجیات ھذه إلدخال تسعى
 المكتبة من المستفیدین جعلت نص،صورة،صوت مختلفة أشكال في تبث أصبحت التي

  أمام المكتبي یقف الوقت نفس ،وفي ستخدامھاإل كبیر ندفاعإ وفي دھشة في الجامعیة
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 مواقع( إتاحتھا وكیفیة المعلومات عرض إجباریة حول جدیدة وأسئلةحدیثة، تقنیات
  1.وكیفیة معالجتھا ) CD-ROM -نترنتاأل - الشبكات

 الذي ،السؤال لكترونياإل والنشر للمعلومات لكترونیةاإل المصادر عن كثر الحدیث أن وبما
 خصوصا المستفیدین على للمعلومات لكترونیةاإل المصادر ستخدامإ ثیرأت ما نفسھ یطرح

  .؟ المعلومات تكنولوجیا لتقنیات الجامعیة المكتبات دخالإ بعد

 عدة تسھیالت ،قدمت للمعلومات لكترونیةاإل والمصادر لكترونياإل النشر أن بھ المسلم من
یوفر المعلومات والبیانات  بأنھ أھمیتھوالمستفیدین،وتبرز  والمكتبة المكتبي لثالثیة بالنسبة

التفاعل الحي،والمستفید من خالل المصادر   كانیةإمبالنص والصورة والصوت،كما یتیح 
عتاد علیھا من قبل،فالنشر إتكالیة التي لكترونیة لن یكون بنفس الطریقة والتلقائیة واإلاإل
ین المستفید یجابیة بإفرصة،وعالقة نشطة  أتاح لكتروني للمصادر المعلوماتیةاإل

لكترونیة للمعلومات المصادر اإل أنالحكم یمكننا والمعلومات المنشورة،في ھذا السیاق 
مكان  أيفي إتجاه شكل ولون و أيفرصة الحصول على المعلومات لكل مستفید،من  أنتجت

وجھد ووقت سرعة  بأقصىالمحلیة، أومن العالم،وذلك عبر الشبكات المعلومات الدولیة 
عبر  لكترونيستخدام للمعلومات في الشكل اإلممكنین،فأصبح باإلمكان توسیع دائرة اإل

  .تصاالت وغیرھا من التقنیات الحدیثة إلشبكات ا

على  لكترونیة للمعلوماتستخدام المصادر اإلإ توجھ المستفید نحوتأثیر:48الجدول رقم 
  المكتبة

لكترونیة من طرف المستفیدین ستخدام مصادر المعلومات اإلإنتقال الواضح نحو إن اإل
 ن الولوج المباشروالسریع نحو المعلوماتأثر على المكتبة الجامعیة،حیث سیكون لھ بالغ األ

  عینة المدروسة یتجھون نحوھا بدرجة كبیرةفراد الأمن  % 52.42ومصادرھا جعلت نسبة 

1-Claude.poissenot.usages et usagers du miltimédia  en  bibliothèque.[online] .bulletin des 
bibliothèques de France.vol43.n°5.:http://bbf.enssib.fr/ .page consulté le 10/04/2011. 
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ستخدام مجموعات المكتبة التقلیدیة المطبوعة إلى التقلیل من إمما یفضي في آخر المطاف 
أما  % 30فقدرت نسبتھا بـما فیما یتعلق بتقلیص الخدمات المكتبیة أوعزوف المستفید علیھا،

المصادر  نأ،حیث % 17.57جابة عنھ الى التقلیل من عمل المكتبي فبلغت نسبة اإل
لى إماكن تواجدھا دون الحاجة ألى إصبح موجھ ألكترونیة سھلت من دورالمكتبي،فاإل

ن التحدیثات لى المعلومة ومصادرھا،ألإمرافقة المستفید ومساعدتھ في الوصول 
دخلتھا المكتبة لم تقدم تسھیالت على مستوى المكتبة فقط بل مست أالتكنولوجیة التي 
على الرغم من التسھیالت التي تقدمھ مصادر المعلومات .حدھاأثالثیتھا،والمكتبي 

اإللكترونیة وتأثیراتھا اإلیجابیة على المستفید،إال أن المكتبة الجامعیة موضوع الدراسة 
ستصبح في معزل عن المستفید،وبالتالي فإن تقلیص الجھود المكتبیة أمر إیجابي لكنھ في 

سیتقلص دوره،غیر أن ھذا ال یستثني من ان  لھ تأثیر سلبي على المكتبي الذي الوقت نفسھ
ھناك فئة من المستفیدین من یرون بأھمیة تیسیر الولوج إلى المعلومات ومصادرھا،من أھم 

إذن مھما أثر توجھ المستفید نحو إستخدام .سمات مصادر المعلومات اإللكترونیة
في وجھ كل جدید  مصادرإلكترونیة للمعلومات على المكتبة،فإن ھذه األخیرة ستقف صامدة

  .بالرغم من مواكبتھا لھ

تأثیرتوجھ المستفید نحو إستخدام المصادر :48الشكل رقم 
اإللكترونیة للمعلومات على المكتبة

تقلیص الخدمات المكتبیة 

تیسیر الولوج الى المعلومات ومصادرھا

التقلیل من عمل المكتبي

30%

52.42%

17.57%

  

نتقال المكتبات الجامعیة من مكان لتجمیع المعلومات إ إمكانیةكما یتحدث البعض عن 
 بالتقنیاتمن خالل تجھیز تلك المكتبات ،المعلومات إلىمنافذ تسمح بالمرور إلىومصادرھا 

غالبیة مؤسسات  أن،حیث مصادر المعلومات إلىالمباشر تصال والولوج التي تمكن من اإل
لكترونیة للمعلومات كبدائل لخدمة البحث ستخدام المصادر اإلإالمعلومات تتجھ نحو 

مختلفة،مثل قواعد  أشكالتصال المباشر،خصوصا بعد توافر غالبیة تلك المصادر في باإل
ة من المقاالت والدوریات البیانات التي من خاللھا یمكن الحصول على النصوص الكامل

  1.المباشر  تصالعبر اإلوالمعاجم والقوامیس 

  

  279.ص.المرجع السابق.سلوك الباحثین حیال المعلومات العلمیة والتقنیة داخل المكتبة الجامعیة الجزائریة.بطوش ،كمال- 1
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  :اإللكترونیة المصادر أساس إللكترونيا النشر.7.2.4

 تكنولوجیا ضافتھاأ التي التقنیة بفضل متقدمة مرحلة دخل لكترونياإل النشر نأ جیدا نعلم
 النشر من جیدا قدرا تنال ناآل العالم في المكتبات غلبأ دعا تصال،مماواإل عالماإل
 لكترونياإل النشر نأو. المعلومات حركة متابعة من المستفیدین جمھور لكتروني،لتمكیناإل

 حتى والتوزیع دارةاإل لىإالمعلومات، نتاجإ مراحل مختلف في الحدیثة التقنیات یستخدم
و أ)CD-ROM (،)DVD( الملیزرة قراصكاأل مختلفة شكالأب المستفیدین جمھور لىإ یصل

ح ى توضیإلدى أستخدامھا،إنتشار إنترنت ون ظھور األأكما ال ننسى ب..نترنتعن طریق األ
من المصادر المنشورة  خیرة التي تتیح العدیدلكتروني  بشكل واسع،ھذه األمفھوم النشر اإل

قراص تصال المباشر،واألمنھا الكتب المرجعیة من خالل البحث باإللكترونیا إ
احة إتلكترونیة،ولكترونیة،والمعاجم والموسوعات اإلالمدمجة،والعدید من الدوریات اإل

لكتروني قد ساھم بدرجة كبیرة العامة والمتخصصة،كون النشر اإلقواعد وبنوك المعلومات 
لكترونیة للمعلومات،وسھولة الوصول والولوج إلیھا مباشرة ،نتیجة نتاج المصادر اإلإفي 

   .لكترونیة عدة أنواع وتقسیمات والتي سبقت اإلشارة لھا من قبلذلك فقد عرفت المصادر اإل

 النشر سوق عن عامًا تصورًا تقدم أن یمكن التي المؤشرات بعض نعرض ھنا ولعلنا
 اإللكتروني الكتاب تجاه فیھا مبالغ توقعات والدراسات حوثالب شركات نشرت. اإللكتروني

   .المجال ھذا في النشر شركات وكذلك المعلومات تقنیات شركات من العدید دخول إلى أدت

 ملیون9,1 ھناك یكون أن لألبحاث )Research Jupiter( شركة توقعت المثال سبیل فعلى
 أن لألبحاث) Forrester( شركة وتوقعت ،2005 عام وللبح لكترونياإل للكتاب مستخدم

 في ملیار 8,7 إلى م 200 عام في ملیون 383 من لكترونیةاإل الكتب سوق أرباح ترتفع
 عوتراج لآلمال مخیبة كانت فقد النتیجة أما. فیھا مبالغ نرى كما األرقام وھذه م2005عام

 لوال Net Library مثل إفالسھا الشركات كبرى بعض وأعلنت لكترونیة،اإل الكتب سوق
 معروف ھو كما Net Library. السوق إلى وإعادتھا بشرائھا OCLC شبكة قامت أن

 یستطیع بحیث ،للمكتبات نترنتاأل خالل من شتراكاتإلا عبر الكتب من كبیر عددا تقدم
 مدة( معینة مدة في) نترنتاأل عبر الكتاب إلى الوصول أي( الكتاب یستعیر أن المكتبة رائد

  1. عارةاإل تجدد لم إذا آخر لشخص لإلعارة قابال الكتاب یصبح وبعدھا) اإلعارة

 طریقھا في وأ تفشل كتروني،لملاإل النشر فرزهأ ما وأ لكترونیةاإل الكتب نأ ھذا معنى
 معناه لیس ذلك،لكن لىإ أدى مكانیاتھإ في والمبالغة المستفیدین وأ الناس نظرة نإ للفشل،بل

 الذي التقلیدي النشر غرار على منھ فادةاإل نسبة تتراوح ربما بل.فشل لكترونياإل النشر نأ
   یوظف الذي لكترونياإل للنشر سیكون المستقبل نإف تقدم لما سیساأت .ستعمالاإل قید الزال

 مجلة.]الخط علىمتاح [. المطبوع التقلیدي لنشرا مقابل اإللكتروني النشر. ،عليالشویش شویش بن -1
  .13/09/2010 یوم الزیارة تمت.http://informatics.gov.sa/details.php?id=4:.1ع.المعلوماتیة
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 العصر متطلبات مع والتكیف یواكب المختلفة،بما وتطبیقاتھا نواعھاأب لتكنولوجیاتا
 واقعا المختلفة نواعھاأب للمعلومات كترونیةلاإل المصادر ستخدامإ صبحأ نأ الرقمي،بعد

  . منھا والمستفیدین الجامعیة المكتبات لیھإ تلج حتمیا

   :المعلومات تكنولوجیا وبین لكترونیةالمصادراإل بین لكترونياإل النشر.1.7.2.4

 المعلوماتیة،وطریقة المصادر طبیعة الرقمیة،من تصاالتواإل عالماإل تكنولوجیا غیرت لقد
 نتاجلإل المستمر التزاید المعلومات،بسبب كمیة خاللھا من تضاعفت وتداولھا،والتي نشرھا
 لمصادر ةالتقلیدی شكالاأل نإف معروف ھو وكما.مختلفة شكالأ في الصادر الفكري

 منافسا صبحتأ التي خیرةاأل ،ھذهلكترونیةاإل المصادر وتیرة بنفس تنمو تعد لم المعلومات
 لمصادر المجال ویترك یستسلم من وبین،البقاء على قدرتھ و فعالیتھ یثبت من بین لھا حادا

 یتناول بذلك نھإالمعلومات،ف تنكولوجیا بعصر یوصف العصر ھذا نوأل.بالظھور خرىأ
  .منھا ستفادةاإل ونشرا،لغرض وتنظیما وتجھیزا عداداإمراحلھا، كافة في ماتالمعلو

  الباحثین إلي أساسًا موجھة،الجامعیة المعلومات مؤسسات خدمات أن المعروف من
 حتیاجاتإ تلبیة عاتقھا على الجامعیة المكتبات أخذت ھذا من نطالقاإوالمستفیدین،و

 بتقنیات ستعانةاإل مع الحدیثة وأ التقلیدیة منھا اءسو المعلومات خدمات المستفیدین،وتقدیم
 لذك كنتیجة كترونيلاإل النشر ،فجاءالخدمات ھذه  جودة بمستوى رتقاءلإل المعلومات

 نأ نعلم المعلومات،وجمیعنا مصادر من ومتنوعة جدیدة بدائل المستفید یديأ تحت واضعا
 عتمادواإل الھائل الفكري نتاجاإل لتضخم كنتیجة جاء قد كترونيلاإل النشر ظاھرة بروز

 وشبكات قنوات عبر المعلومة على العالمي قتصاداإل المعلومة،وتوجھ تقنیات على المكثف
 والكتاب كترونیةلاإل كالدوریة مختلفة شكالأ یشمل لكترونياإل والنشر.المعلومات

  .  البیانات قواعد ومختلف كترونيإللا

 بث عملیة في یساھم فھو.المعلومات تكنولوجیا مظاھر ھمأ من لكترونياإل النشر ویعد 
 وبثھا المعلومات نتاجإ في الحدیثة التقنیات على ذلك في لكترونیا،معتمداإ المعلومات

 محل حلت للمعلومات،التي لكترونیةاإل المصادر لكتروني،نجداإل النشر لعملیة وكنتیجة
 ضمن بحریة والتجول غیرھا من كثرأ علیھا یعتمد صبحأ المستفید نالورقیة،وأل المصادر
 بالمستفید المصنف صاحب تربط نھاالشبكات،وأل عبر المتاحة لكترونیةاإل المصادر
  1.مباشرة

 لياآل الحاسب ستخدامإ في عالیة تكنولوجیا: نھأ على لكترونياإل النشر تعریف ویمكننا
 عصر بةلمواك تقلیدیة غیر وعیةأ في المعلومات وطبع نشر لىإ الوصول جھزتھ،فيأو

  . للمعلومات تكنولوجیا

  .275ص.السابق المرجع.الجزائریة الجامعیة المكتبة داخل والتقنیة العلمیة المعلومات حیال الباحثین سلوك.،كمال بطوش-1
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 شبكة خالل من وأ مباشرة الناشر من لكترونیةاإل الحاسبات بواسطة المعلومات نقل ھو وأ
 لكترونیةاإل المعلومات تخزین تكنولوجیات على النھائي،یعتمد المستفید لىإ تصاالتاإل

   .لكترونیةإ فتراضیةإ رقمیة منتجات ،ویقدم الرقمیة

 والمیزات ھدافاأل من جملة یقدم خیراأل ھذا نإلكتروني،فاإل النشر مفھوم ھو ذلك كان نإو
  : فھو المعلومات لنشر والحدیث الحقیقي جھالو تجعلھ التي

 .یسرع عملیة البحث العلمي في ظل السباق التكنولوجي -

 لتسھیل لكترونیةإ ومصادر وعیةأ على تقلیدیة شكالأب الصادر الفكري نتاجاإل وضع -
 .منھ ستفادةاإل

 . فوري بشكل والتصحیحات التعدیالت جراءإ مكانباإل كما -

 .كملھاأب الدوریة شراء لىإ الحاجة ،دون وریةد من مقالة قتناءإ من یمكن -

 .  والنصأ، والصورةأالصوت، متعددة شكالأب الوثیقة على الحصول مكانیةإ -

 ومراكز بالخصوص الجامعیة للمكتبات خدمات من مایقدمھ نإھدافھ،فأ ھمأ تلك كانت نإو
 لدى شرھاون المعلومات نتاجإ فرص من یزید نھأل ذلك ،كثیرة والمستفیدین المعلومات
  : خدماتھ ھمأ ومن المستفیدین

 . لكترونیاإ ونشرھا تاحتھاإو المعلومات نتاجإ مابین الزمنیة الفترة تقلیص   -

 .التلف والضیاع عواملالمساھمة في حفظ المعلومات من  -

 . المكاني الحیز مشكلة على ،والقضاءالمكتبات داخل الفنیة العملیات توفیرتكالیف -

  .لكترونیةاإل الوثائق من كبیر لكم والدقیق السریع نتاجاإل مكانیةإ لىإ ضافةباإل -

إلشارة فإن النشر اإللكتروني یأخد عدة نماذج أھمھا الكتب اإللكترونیة،والدوریات ل
 الكتب منھا والتي لكترونيإلا للنشر الجدیدة النماذج ظھور في الفضل یرجع،واإللكترونیة

شرطة الفیدیو المرئیة أخترع إالذي   R.Friebusفربیوس رینال مریكياأل لى،إلكترونیةاإل
ستعمال اللیزر في ول نمط إلأ Philipsدخلت شركة فیلیبسأ 1972وفي عام .1929عام 

ظھرت العدید من الشركات أمجال التسجیل وإعادة التسجیل،وفي الفترة الزمنیة نفسھا 
ة في ھذا المجال مقررات مماثلة في ھذا المجال،لكن رغم ذلك تبقى شركة فیلیبس الرائد

والشریط السمعي عام  1978ستعمالھا الشریط البصري المسجل عام إوبالذات بعد 
  ،كما  شھد ھذا المجال تطورا ملحوظا في سنوات الثمانینات وشمل ذلك مبادرة شركة 1979
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التي  تقوم على عرض )ة القارءة المباشرة بعد الكتاب( DRAWفیلیبس بنموذجھا الجدید 
وتراجع القراءة لتفادي الخطأ،ثم تكتب مرة مباشرة  أالمعلومات المكتوبة ثم تقرمجموعة من 

  1.خطاء خرى بعد تصحیح  األأ

شكال النشر،حیث تنتج الكتب أنھ شكل من أب E-Publishingلكترونيویعرف النشر اإل 
 E-Booksلكترونیةنتاج الكتب اإلإدال من الطباعة المعتادة،ویمكن لكترونیا بإوتخزن 

و على شكل ملف أو مظغوطة،أقراص مرنة أو في أشكال عدیدة على الخط المباشر،أب
و على شكل ملف یمكن تحمیلھ في ألكتروني،رسالھ عبر البرید اإلإو أحاسب یمكن تحمیلھ 
ھو مجموعة منظمة من الثنائیات التي ي و الرقمألكتروني الكتاب اإل .جھاز قارىء محمول

رسالھا عبر شبكة إو أخرى أو وسائط تخزین أ،سطوانات اللیزریةیمكن نقلھا بواسطة األ
   2.ستخدام تشكیلة من المكونات المادیة والبرمجیة إتصال وھو مصمم للتصفح بإ

یة لكترونإ محتوى لكتاب مصنوع ومتاح على شكل:نھاألكترونیة بلكتب اإلا الباحثینویعرف 
لى معدات إلكترونیة تحتاج إھو نصوص :لكتروني كثرشمولیة للكتاب اإلأتعریف ھناك 

لكترونیة في جھاز خاص إستعمال وقراءة معلومات وبیانات إوبرمجیات تربط بین 
. لى المعلوماتإللمستفید في الوصول ستعمال والحمل،تختصر الطریق متنقل،سھل اإل

ن ألكترونیة،فیرى بستخدامھ للكتب اإلإالمستفید و عریف إلىویشیر الباحثون في ھذا الت
ھؤالء یشھدون نقطة تحول وبدایة جدیدة لدراساتھم،بسبب العدید من العوامل التي ھي في 

لى الولوج السریع والمتزامن والشامل للمعلومات إنفس الوقت متطلبات،من بینھا الحاجة 
ستعمال المزدوج لكثیر من المستفیدین ي توفر اإللكترونیة التمن خالل الكتب اإل.لكترونیةاإل

  3  .نقطاعإساعة دون  24و 7یام أفي نفس الوقت على مدار سبعة 

ھاما من شرایین المعلومات في  شریانا  E-Journalsكترونیةلاإل الدوریات كما تعد
 بشكل وتوزع تعد دوریاتفھي  .المكتبات ومراكز المعلومات،خاصة المكتبات الجامعیة

 العلمیة المقاالت لىإ خباریةاإل المواد من بدءا عریضة موضوعات لكتروني،وتغطيإ
 دوریات توجد مجانا،كما نترنتاأل عبر علیھ طالعاإل یمكن منھا عدد المحكمة،ویوجد

 ترسل  كي  المستفید قبل من شتراكإ رسوم دفع تتطلب خاصة مؤسسات تصدرھا خرىأ
   . بریده برع لیھإ
  :)النادي العربي للمعلومات(مجلة العربیة. ]على الخطمتاح [.تقنیات المعلومات.د اهللامنشاوي،محمد عب-1

2001/1.HTML-http://WWW.ARABCIN.NET/ARABIAALL/2.2010جویلیة 10الزیارة في  تمت  

 ]على الخطمتاح [. دراسة تحلیلیة:لكترونياإلالنشر .بو القاسم،أمحمد الرستمي-2
:.http://www.gaibd.m.com/doc/16363159  .  2010جویلیة 10تمت الزیارة في.  

3- Sawyer, Susan k.Electronic books :their definition,usage and Role in Libraries. available      
at:http://www.nla.gov.au/nla/staffpaper/2005/sawyer1.html.page consulté en mai 2006. 
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ما أنتشارا،إنواع كثر األأصل ورقي وھي أالتي لھا تلك نواع منھا أكترونیة لوالدوریات اإل
ورقي،حیث صل أوالتي ال یوجد لھا لكترونیة خالصة إالنوع اآلخر فیطلق علیھ دوریات 

لى شروط عالیة،وھذا النوع إنترنت دون الحاجة لیھا مباشرة عبر األإیمكن للمستفید الولوج 
لھذه الدوریات ھي العائق  لكن تبقى المصداقة العلمیة،ولویة على سابقتھ فھي متوفرةألھ 

  1.العلمي

 نظرا،لرقمیةا لیفأالت حقوق حمایة مشكلة مامأ یقف كترونيلاإل النشر  نأ إلى شارةاإل یجب
 الرقمیة الوسائل مدتعت صبحتأ والتي المعلومات فیھا تنشر التي االوعیة لتطور

 تقفالرقمي، مصنفھ على الحفاظ المستفید أو المؤلف أو الناشر یرید بینما. لكترونیةاإل
 المعرفة تعمیم بھدف المستفیدین إلى الفكریة المنتجات إتاحة على وتسھر الجامعیة المكتبات

 عملیة نأو)1-0(ثنائیات من تجمیعات ھي الرقمیة المنتجات خصائص أن كما ،عھاوتوسی
 ستنساخھإ عند الذي المادي الكتاب في الحال ھو كما مادیة أشیاء تتطلب ال ستنساخھاإ

 فإنھا بالسھولة تتسم ما بقدر البیانات قواعد أو ةلكترونیاإل الدوریات ووقتا،أما ورقا یتطلب
 المستھلكین على وبالتالي 2.نتھاكاإل أو التعدي إثبات لغرض یذكر اأثر وراءھا تترك ال

 نتاجواإل"نوعھ، وأ شكلھ كان مھما للمنتج العلمیة مانةاأل عتباراإل في خذاأل للمعلومة
 لمن لعملھ مدین نساني،فھواإل التقدم حلقات سلسلة من حلقة ھو نسانإ يأل الفكري
  3..."سبقوه

 وناشرین مؤلفین من الحقوق صحابأ مامأ وخطیرا جدیدا دیاتح الرقمي العصر یمثل كما 
 یتعلق فیما مھمة ثیراتأت ذات ستكون النھایة في حلھا یمكن التي وغیرھم،والطریقة

 المعلومات ختزانإو،لكترونياإل شكلھا في ستخدامھاإ وأ،المعلومات على بالحصول
 ىإل بموجبھا تخضع التي نساخستاإل شكالأ من شكال یعتبر المستفید،الذي لخدمة وتطویعھا

 بجنیف علیھا المصادق الفكریة للملكیة الدولیة المنظمة علیھ نصت ما المؤلف،حسب قانون
  4.   1996 دیسمبر في

  

 جلةم .]الخط علىمتاح .[ 2الورقیة الدوریات على وأثرھا الجامعیة بالمكتبات العلمیة اإللكترونیة الدوریات. بوكرزازة، كمال-1
.journal nscybraria متاح على الرابط التالي .2006دیسمبر.11.ع: 

?vieu=article http://www.journal.cybrarians.info/index.php.10/05/2011یوم الزیارة تمت. 

  604-603.ص.2009. الیازوري: عمان.األھداف– الوظائف– اإلستراتیجیة:لكترونیةاإل والمعرفة اإلدارة. ،نجمنجم عبود - 2

"  حول للمعلومات ولىاأل العربیة الندوة عمالأ. اإللكتروني والنشر الرقمیة التألیف وحقوق المكتبات. اللطیف دعبصوفي،- 3
 جامعة مطابع.الجزائر.قسنطینة منتوري بجامعة 1999 سبتمبر 27-25 في المنعقدة"القانونیة والتشریعات المعلومات تكنولوجیا

  .99.ص.2001. منتوري

 مكتباتلل العربي تحادلإل عشر الثالث المؤتمر وقائع. الرقمي العصر في الفكریة الملكیة حقوق نحو.ودمحم بكر بوأالھوش، - 4
 11/2002-10/1- 29تاریخ في المنعقدة"والجودة والكفاءات المعارف:الرقمیة البیئة في المعلومات دارةإ:"حول والمعلومات

  .102.ص. 2003، والعلوم والثقافة للتربیة العربیة المنظمة: تونس
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  :المباشر الخط على للمعلومات اآللي سترجاعاإل.3.4

 الخط وعلىأ مباشر تصالإ على الباحث وأ المستفید كون المباشر الخط على مصطلح یشیر
 بین حوار شكل على البحث جراءإ فیھا،ویتم البحث یرید التي المعلومات بنك وأ قاعدة مع

 نھإف السبب باآلخر،ولھذا تصالاإل في دوره ،ولكل)الحاسوب( والنظام المستفید ھما طرفین
 ھذا یرتبط والتحاوریة،كما التفاعلیة صفة الخط على سترجاعاإل نظام على یطلق ما غالبا

 یستفید الذي دالوحی ھو نھأب المستفید یھامإ( Time-shared" الوقت قتسامإب" كذلك خیراأل
  1.)الوقت الحقیقي( Real-time"الفوریة"و  الحاسوب مكانیاتإ من

ستخدام الحواسیب  للمساعدة إنھ في سنوات الستینات بدأ أى إلشارة وفي ھذا الصدد تجدراإل
عداد الكشافات إدبیات العلمیة والفنیة المنشورة في تلك الحقبة من الزمن،بسترجاع  األإفي 

ستخالص إتكشیف و صبحت عدة دوریات أوائل السبعینات  عندما أ،وفي المطبوعة وغیرھا
شرطة مؤسسات في الحصول على األالعدید من الخذت أمنشورة بواسطة الحاسب،

نتقائي سترجاع المعلومات ،مثل البث اإلمھا في توفیر خدمات محلیة إلاخدتسإالممغنطة،و
  ... البیانات حاطة الجاریة،والبحث في قواعدللمعلومات،ونشرات اإل

  : المباشر الخط على المعلومات سترجاعإ خدمات.3.4.1

 على المعتمدة المعلومات تلك:" بأنھا الخط على المعلومات سترجاعإ خدمة تعریف یمكن
 طریق عن إلیھا مصطلحات إدخال تم الحاسوب،والتي داخل المبرمجة أو المبتكرة الكشافات
 من وغیرھا للمعلومات االنتقائي البث وخدمة ةالجاری اإلحاطة خدمة تأتي ،ثماإلنسان

  2".الخدمات

 الحاسوب نظم على بعد،تعتمد عن المعلومات سترجاعإ  عملیة نأ یتضح التعریف ھذا من
 اللغة من المقننة المصطلحات ستخدامإومنطقیة،ب مبوبة تكون سترجاع،التيإلا عملیة في

 كاملة نصوص شكل في علیھا الطلب عند المعلومات تاحةإب الحاسوب یقوم الوثائقیة،ثم
  .بیبلیوغرافیة شاراتإوأ

 كما نترنتاأل شبكة على مباشرة بصورة یعتمد للمعلومات المباشر سترجاعاإل نإف شارةولإل
 متطورة بتقنیات مباشرة تتصل الخط على المعلومات سترجاعإ خدمات تكنولوجیا نأ

 تكنولوجیا تطور الى دىأ ما ذاالوقت،ھ مرور مع تطورت المختلفة،والتي تصاالتلإل
  ثم النحاسیة سالكباأل المتطورة،بدءا تصالیةاإل الوسائل لعبت المعلومات،فقد سترجاعإ

  153-148.ص.السابق المرجع.،سناءالتكروريحافظ - 1

  297.ص.1995. القاھرة.4.ع. والمعلومات المكتبات في الحدیثة تجاھاتاإل.للمكتبات اآللي الحاسب. ،رندة إبراھیم براھیمإ-2
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 نقل تطویر في جوھریا الصناعیة،دورا قمارالمحوریة،فاأل بلواالك البصریة،ثم لیافاأل
  . المعلومات ومرافق المؤسسات بین المعلومات

 خاللھ تمرمن يالذ الوقت من قلصت قد الرقمیة تصاالتاإل تكنولوجیا ستخدامإ نإ
 المعلومات سترجاعإ من المستفید مكنت المعلومة،فقد لىإ فیھ نصل الذي والوقت المعلومات
 المصادر لىإ المباشر الوصول من قیاسي،ومكنتھ زمن في یرید ما على وحصولھ

 المعلومات سترجاعإو فیھا نفسھ،والبحث الوقت في محتویاتھا ،وتصفح المختلفة نیةكترولاإل
  1. یسرو بسھولة

 تصاالتاإل عادتأ المتطورة،قد تصالیةاإل بوسائلھا المعاصرة لكترونیةاإل الثورة نأ والشك
 عن خرآل مكان من والندوات المؤتمرات بنقل نقوم صبحناألكترونیة،فاإل الشفھیة مرحلة لىإ

 ،تؤھل الحاسوب بواسطة التفاعلي والحوار بعد عن التعلیم لىإ بالنسبة نفسھ مربعد،واأل
 العصر ومتطلبات سمات حدىإك لكترونیةاإل الشفھیة ھذه لتقدیم الحدیثة تصاالتإلا

       2.الرقمي

 تصاالتاإل قنیاتت بین تزاوج ،ھي الخط على المعلومات سترجاعإ نأ نخلص سبق مما 
 وبنوك قواعد من یكون سترجاعذلك،واإل في ليآلا الحاسب ستخدامإالمعلومات،ب لوجیاووتكن

 ومنظمة ومبوبة محللة معلومات تاحةإ خالل مننترنت،األ شبكة على حةتامال المعلومات
 مساءلة طریق عن منھا المعلومات سترجاعإ یتم ینأالمطلوبة، ستفساراتاإل حسب
  ؟ المعلومات سترجاعإ نظام ماھیة عن للتساؤل یدعونا ما ھذا.النظام

 وتعرفھ،سترجاعلإل امنظ دون من المعلومات سترجاعإو البحث عملیة جراءإ یمكننا ال
 من مجموعة نھأ على:" والحاسبات والمعلومات المكتبات لمصطلحات العربیة الموسوعة

 الوثائق،وتكشیف تحویھا التي البیانات لىإ الرجوع في تستخدم الممیكنة،عادة جراءاتاإل
  3."الطلب عند ستعادتھاإ یمكن بطریقة ختزانھاإو البیانات تلك

 تصاالتاإل تقنیات بین التفاعل ذلك المعلومات،یمثل رجاعستإ نظام نأ لنا یتبین
 الوثائق وتقدیم المعلومات توصیل مھمة لحقیق لیة،والوسائلاآل جراءاتوالتكنولوجیا،واإل

   .  حتیاجاتھمإ وتلبیة المستفیدین جمھور لىإ المطلوبة

  

  46.ص.جع السابقالمر.الرقمیة التكنولوجیا وتحدیات ثورة الجامعیة المكتبات.بطوش،كمال- 1

  .257.ص.1998عالم،اإل دار: دمشق.والتطبیق النظریة بین المعلومات.المجید الرفاعي،عبد-2

- نجلیزيأ: والحاسبات والمعلومات المكتبات لمصطلحات العربیة الموسوعة. محمد حمدالشامي،أ. اهللا حسب،سید- 3
  . 138.ص..2001، كادیمیةاأل المكتبة:  القاھرة.2.مج.عربي
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ن نحصل أھو   Information Retrieval المعلومات سترجاعإ من ساسياأل الھدف نوأل
شكال فیما یخص تضخم إلكن ھناك .ستفساراتجابات مناسبة،وذات صلة وثیقة باإلإعلى 

مره،لذا من الضروري على أمن  ،یجعل المستفید من النظام في حیرةوتشتتھا المعلومات
ن یشرح أمكان لدى المستفید ستخدام،لیصبح باإلن یكون سھل اإلأسترجاع المعلومات إنظام 

،من جھاز الحاسوب الطرفي،بحیث تھصیاغستفساره وإعما یحتاجھ من معلومات،وطباعة 
ز طباعة لى جھاإرسل ن ُتأجابة مطولة جدا یجب ذا كانت اإلإجابة فورا،ون تظھر اإلأیجب 

سلوبان من العملیة رسال نتائج البحث في وقت الحق،ھذان األإن یتم أو أعالي السرعة،
،وفي كلتا Batch modeسلوب الدفعات أأو  On-Lineالبحث على الخط المباشر:نسمیھما

  1 .ستفساراتھإن یكون المستفید قادرا على صیاغة أالحالتین یتطلب 

  : المباشر تصالباإل البحث.2.3.4

 المباشر سترجاعاإل ورائھ من نقصد نناإف المباشر تصالباإل البحث عن الحدیث دعن
 لقواعد ستعراضإو لقراءة متفاعل جراءإو تفاعل:نھأ على ویعرف.للمعلومات والفوري
 مقروءة وتسجیالت قیودا مركزي،تشتمل حاسوب جھازة على محوسبة،مخزنة معلومات

 وأالنھائیة، الطرفیات طریق عن لمستفیدا الملفات،یوصل من مجموعة وأ لملف لیاآ
 من حتیاجاتھإ لتلیة المالئمة المعلومات مصادر لىإ المستفید دقیقة،تحیل مایكرویة حواسیب

 فوري بشكل المعلومات سترجاعإل نظام ھو المباشر تصالباإل البحثإذن ف .المعلومات
تصال بنظم اإل،حیث یتم )Terminals(الطرفیة والمحطات الحاسوب طریق عن ومباشر

   2.وبنوك وقواعد المعلومات المقروءة آلیا في مناطق جغرافیة متعددة ومتباعدة

ختزان،بالطریق المباشر وبصرف مكانیة الحصول على البیانات من وسیط اإلإ نھأكما 
مثلما .ختزانو اإلأسترجاع و مكان ذلك الجھاز من المستفید القائم باإلأالنظر عن موقع 

  3.معارف العربیة في علوم الكتب والمكتبات والمعلومات تعرفھ دائرة ال

  : فھي المباشر تصالباإل البحث طریقة فوائد ماأ

 . المعلومات مصادر من واسع خزان لىإ مباشر وصول -

 المعلومات لىإ للوصول والمتعددة الواسعة مكاناتاإل بسبب فاعلیة كثرأ بحث -
 .آلیا المخزنة

  83.ص.السابق المرجع.سناءالتكروري،حافظ -1

  263-262.ص.1994یونس، قار جامعة:لیبیا.المعلومات دارةإو قنیةالت.،یونس عزیز---2

الدار المصریة اللبنانیة :القاھرة.والمكتبات والمعلوماتة المعارف العربیة في علوم الكتب دائر.شعبان عبد العزیز،خلیفة-3
  .114.ص.2000
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 .علیھا المحصل المعلومات في كثرأ حداثة -

 .الرقمیة لكترونیةاإل المعلومات لىإ والوصول الولوج سرعة -

  .غطیةتال شمولیة  -

 ستراتیجیاتإل وتغیر المداخل وتعدد، سترجاعإلل التفاعلي الطابع خالل من المرونة -
 .البحث

   1.الیدوي البحث عملیات من نظائره من ةتكلف قلأ المباشر سترجاعالتكلفة،فاإل فعالیة -

 على التغلب من یمكننا نھأ ذلك الحالي وقتنا في جدا مھم المباشر تصالباإل والبحث
 على الحصول المستفید ومحاولة،المعلومات سترجاعإ عند خاصة المعلوماتیة المشكالت
 كل نأ من وفمعر ھو وكما.المستفید وأ للباحث والجھد الوقت یختصر وألنھ.المعلومات

 حدىإ بوصفھا المباشر تصالاإل وعملیة ثمارھا جني من البد نساناإل بھا یقوم عملیة
 الجھد بذلك ،فوفورت عدیدة فوائد لھا) الرقمیة البیئة( المعلومات تكنولوجیا تطبیقات
  . حدیثا المنشورة المعلومات من فادةاإل مكانباإل صبحأ،و للمستفید والتكالیف والوقت

 تباعھاإ المستفید على ینبغي خطوات ھناك المعلومات سترجاعإو النظام في بحثال وعند
 في البحث جراءاتإ في تداخال ھناك نأ ،والشكودقیقة جیدة بحث نتائج على یحصل حتى

 واجھات ستخدامإ في تنوعا ھناك نأ نظمة،كمااأل بین المباشر الخط على حیاناأل بعض
 وتھیئتھ بناؤه تم التي البحث واجھة لھ نظام كل نأ بآخر،والسب نظام لىإ نظام من البحث
  2. وامرواأل البحث محركات من محدد نواعأ على تحتوي بحیث

  3:ھمھا أو

 من المستفید حاجة تحدیدالمطلوبة، والمعلومات البحث وموضع ھدافأ تحدید 
 . سترجاعاإل نظام إلى الموجھ ستفساراإل في المعلومات،وتتمثل

 وترجمة البحث إستراتیجیة وضع ثم فیھا للبحث المناسبة ناتالبیا قواعد تحدید، 
 ھذه في المستفید على وینبغي. النظام لغة حسب مالئمة مصطلحات إلى المفاھیم

 .وغیرھا البولیاني والمنطق المختلفة البحث بحقول ملما یكون نأ الحالة

 المعلومات قاعدة إلى البحث صیغة إدخال . 

  254.ص.المرجع السابق .زم المالكي،مجبل ال. الوردي،زكي حسین -1

 .191- 190.ص.المرجع السابق.حمدأحسنین،مصطفى 2

  .38.-37.ص. 1981.غریب دار: القاھرة. المعلومات سترجاعإ نظم. قاسم حشمت .النكستر،ولفرد؛تر-3
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 نھأش من ذلك نالتفكیر،أل من بقدر البحث مشكلة تحظى نأ فضلاأل من نھأ لىإ ضافةباإل
  .بكفاءة بالنظام تصالاإل وقت ستغاللإمنطقیة،و بطریقة البحث عملیة یسرُی نأ

 قبل الموضوعیة عناصره لىإ،نظریا المعلومات طلب تحلیل دائما فضلألا ومن 
 .البحث جراءإ في قدما المضّي

 المصطلحات لىإالموضوعي، التحلیل جةنتی ترجمة مرحلة ذلك بعد تيأت ثم 
 البحث جراءإ المراد البیانات بمرصد الموضوعات ھذه على الداللة في المستخدمة

  .فیھ

 للوثائق البیبلیوغرافیة التسجیالت في المتمثلة البحث نتیجة إلى المستفید یصل وبذلك
بیل معرفة مدى وفي س. األصلیة الوثائق على الحصول بإمكانھ ستفسار،كمالإل المطابقة

حد التقنیات المساعدة للبحث عن المعلومات  أستخدام المنطق البولیني كإكفایة المستفید في 
  :جابات العینة المدروسة وفق الجدول التالي إعلى الخط،فكانت 

  ستخدام المنطق البولیني في البحث على الخطإمدى كفایة المستفید في :49الجدول رقم 

  

  )%( ـبة النســـ  التـــكرارات
  16.42  115  نعم

  83.57  585  ال

  % 100=  700  المجموع

فراد العینة یجھلون تماما لمعنى ھذه أغلبیة أن أمن خالل النتائج المذكورة أعاله،یتضح 
عن المعلومات على الخط المباشر  ھمیتھا في تضییق وتوسیع عملیة البحثأالروابط ومدى 

ن عدم وجود برامج تكوینیة أخرى أیؤكد ذلك مرة  وكفایتھا بالخروج بنتائج بحث دقیقة،ما
ن ینجم عنھ مثل ھذا التعامل مع المعلومات الرقمیة،حیث أنھ أفراد العینة المدروسة من شأل

ملھ أوھي نسبة عالیة جدا مقارنة بعینة الدراسة،وما ی %  83.57قدرت أعلى نسبة بـ
المستفیدین من المكتبة،وعلى  المستفید في ھذا المجال توسیع فرصة التكوین لتشمل فئة

ثناء البحث على الخط أغرار ذلك تبقى فئة قلیلة جدا على علم بھذه الروابط ،حیث توظفھا 
  :والشكل الموالي یبین ذلك بوضوح.% 16.42والتي قدرت نسبتھا بـالمباشر
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16.42%

83.57%

مدى كفایة المستفید في إستخدام المنطق البولیني :49الشكل رقم 
في البحث على الخط

نـــعم  ال

  

  :المباشر الخط على المعلومات عن البحث.1.2.3.4

 في التقلیدي الیدوي البحث عن المباشر الخط على المعلومات عن البحث طریقة تختلف
 لدى باإلمكان أصبح المتطورة التكنولوجیا خضم ،وفي المعلومات مصادر وأدلة فھارس
 وتوفیر والجھد الوقت تختصر التي وماتللمعل المباشر اآللي البحث یختار أن المستفید

 البحث مجاالت تعددت الیدویة،كما التقلیدیة الطریقة عكس بسرعة الضروریة المعلومات
 كل تلبي وموسوعیة شاملة معلومات تقدم ،فھيوتوسعت المباشر الخط على المعلومات عن
 وبیبلیوغرافیات سفھار إلى یحتاج التقلیدي البحث أن المستفیدین،وكما لجمیع حتیاجاتاإل

 حتى بحث لمنھجیة كذلك یحتاج المباشر الخط على البحث نإالمعلومات،ف على للحصول
 المستفید على یستلزم مجدیة البحث منھجیة تكون ومفیدة،وحتى شاملة معلومات نضمن

 الخط على( نترنتاأل عبر البحث بأدوات تامة ودرایة معرفة على یكون أن الباحثأو
) المفتاحیة الكلمات( الواصفات ستخراجإ البحث،وطرق محركات إلى إضافة،)المباشر

 المراحل في بالتفصیل ماسنتناولھ وھذا وتفریغھا تحمیلھا المعلومات،ثم من نسبختیاراألإو
  :50الجدول رقم  من خالل التالیة المنھجیة

  :منھجیة البحث عن المعلومات على الخط المباشر:50الجدول رقم 
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  % 14.57  102  المالحة واستخدام محركات البحث

  % 14.42  101  حتیاجات بواسطة كلمات مفتاحیةصیاغة اإل
  % 50.85  356  ستعراض المعلومات المنتقاة وقراءتھاإ

  % 20.14  141  تحمیل المعلومات
  % 100=  700  المجمـــوع
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ن المستفید من المكتبة الجامعیة ألى إمن خالل الدراسة المیدانیة التي قمنا بھا توصلنا  
تصال المباشر،یقوم موضوع الدراسة حتى یحصل على المعلومات من خالل البحث باإل

نھ یرید الحصول أستعراض المعلومات المستخرجة من البحث اآللي وقراءتھا،ما یعني إب
حتیاجاتھ ونقصھ للمعلومات،والتي قدرت نسبتھا إمعلومات تخدم بحثھ،وبالتالي تحقق على 

كون المكتبة موضوع الدراسة تتیح خدمة ،حسب إجابة العینة المدروسة %50.85بـ
نتقاء إستعراض المعلومات وإنترنت للطلبة،ما یفسر الوقت الذي یستغرقھ المستفید في األ
،وھي تأتي % 20.14معلومات وتفریغھا فقد بلغت نسبتھا ،أما فیما یخص تحمیل الجودھاأ

ن مستفید المكتبة الجامعیة ال یحسن أبستعراض المعلومات،مما یفسر إفي المرتبة الثانیة بعد 
،أما فیما یتعلق % 14.42حتیاجات بواسطة كلمات مفتاحیة والتي قدرت نسبتھا بـصیاغة اإل

تلك التي تعطیني معلومات شاملة وبسرعة بالتعرف الطویل على محركات البحث،وما ھي 
ن أفراد العینة المبحوثة تنقصھم مبادىء البحث ألى القول بإ،ما یدعونا % 14.57نجد نسبة 

على الخط المباشر،والسبب في ذلك نقص برامج التكوین في ھذا المجال والتي سبقت 
قد مكنتنا من معرفة مدى مما سبق یمكننا القول أن نتائج الدراسة المیدانیة .شارة الیھااإل

لمنھجیة وخطة البحث عن  1955أوت20إدراك مستفید المكتبة المركزیة لجامعة 
المعلومات على الخط،ال سیما وأن المستفید ال یمتلك اإلمكانات المالیة والمادیة الكافیة 
ه لذلك،إذ تھمھ طبیعة المعلومات المنتقاة،ال سیما وأن المستفید أمام حداثة إستخدام ھذ

الطریقة في مكتباتنا الجامعیة الیوم،فترجمة اإلشكالیة إلى كلمات مفتاحیة،وإستخدام 
كما ھو مبین . محركات بحث جیدة ال زالت تنتظر إستخدامھا من طرف أفراد عینة الدراسة

  :50الشكل رقم من خالل 

منھجیة البحث عن المعلومات على الخط المباشر:50الشكل رقم 

المالحة واستخدام محركات البحث

صیاغة االحتیاجات بواسطة كلمات مفتاحیة

استعراض المعلومات المستقاة وقراءتھا

%50.85تحمیل المعلومات وتفریغھا

20.14% 14.57%

14.42%
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 :الشبكات عبر المالحة ستخدامإ.1.1.2.3.4

 الویب،بما ومواقع صفحات بین والتجول بحارباإل البحث داةأ تقوم المرحلة ھذه ثناءأ
 من العالم،وذلك عبر المنتشرة نترنتاأل وخدمات والمنتدیات خباراأل مجموعات من تتضمنھ

 وبإعتبارھا البحث بدایة ثناءأ علیھا الطلب بناء مت والتي المناسبة الكلمات عن البحث جلأ
 المدخلة المفتاحیة الكلمات من التأكد نریدھا،وبعد التي الموضوعات إلى عبور كممرات
 تلك تخزین ثم شكالیتھ،ومنإ تخدم والتي المختارة المواضیع من قائمة على الباحث یتحصل
 الصفحة وأ الموقع داخل الخاص ھاھیكل إنشاء یتم التي البیانات قاعدة داخل العناوین
  . البحث أداة تمثل التي الرئیسیة

و أشكال المعلومات،سواء منھا النصیة،ألى مختلف إنترنت بالوصول وتسمح شبكة األ
لى الدوریات إضافة و البیانیة،كما توجد العدید من البرامج المجانیة والملفات باإلأالصوتیة،

خدام بروتوكول نقل حمیل محتویاتھا عن بعد بإستلكترونیة المجانیة،التي یمكن تاإل
  .و بنوك المعلومات أالملفات،بعد مساءلة قواعد 

  :بواصفات البحث موضوع عن التعبیر.2.1.2.3.4

 بشكل البیانات قواعد على المختارة،ُتخّزن المواضیع من القائمة تلك على الحصول بعد
 موضوع على المستفید یحصل ،وحتيمعینة تعلیمات تقدیم بمجرد سترجاعھاإ لیسّھ منظم

  .دواتاأل من وغیرھا البولیني الربط دواتأ ستخدامإب البحث عملیة تضییق علیھ بدقة البحث

  : المعلومات ستعراضإو سترجاعإ.3.1.2.3.4

 المستخدمة البحث داةأ تقوم ستفساره،ثمإ موضوع بتقبل المستخدم طلب ستقبالإ فیھا ویتم
 التي المعلومات كل على تحتوي التي المنشأة البیانات قاعدة داخل البحث عملیة بإجراء
 یتم المستخدم،وبعدھا قبل من ستفسارالمقدماإل موضوع مع جزئي وأكلي، بشكل تتوافق
 طبعھا وأ للحفظ مئدعا على تخزینھا)  المستخدم( المستفید الشاشة،وعلى على النتائج عرض
 . منھا جزء خذأی وأ یسترجعھا تيال المعلومات كل خذأ في الحریة ،ولھ مباشرة

  : وتفریغھا المعلومات تحمیل.4.1.2.3.4

 FTP(File(بعد الحصول على ملفات من حواسیب عن بعد بإستخدام بروتوكول نقل الملفات
Transfert Protocol عملیة بیمكن تحمیلھ بالضغط على رابط الملف،وترتبط بھذه الطریقة

شرطة ممغنطة عن بعد ،مع أوأقراص ملیزرة أن بعد في عتفریغ معلومات الملفات المحملة 
  1.  مكانیة طبعھا مباشرة على الورقإ

 .208-205.ص.السابق المرجع.الجزائریة الجامعیة المكتبة داخل والتقنیة العلمیة المعلومات حیال الباحثین سلوك.بطوش،كمال -1
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  :المباشر الخط على سترجاعاإل مزایا.3.3.4

 من المجاالت،وبدال جمیع في الحاصلة التكنولوجیة التطورات خضم في عادة المستفید أیلج
 تصالباإل البحث ىإلوغیرھا، التقلیدیة والكشافت الفھارس على یعتمد الذي التقلیدي البحث

  1: تاليكال ھمھاأ مزایا بعد غیره عن یمتاز الذي المباشر

 على البحث تظھرنتائج ،حیث المطلوبة المعلومات على الحصول في الكبیرة السرعة 
 .دقائق في  الكاملة بنصوصھا الوثائق المباشر الخط

 معلومات وقواعد مراصد في بحثا  جرائھإ یتطلب المعقد،الذي البحث جراءاتإ 
 .وشمولیتھا بحثال ثناءأ المتاحة المعلومات مصادر جمیع تغطیة عدیدة،وبالتالي

 والفوریة،سبوعیاأ وأ شھریا البیانات مراصد تتجدد للمعلومات،حیث المستمر التحیین 
 .المعلومات تجدید في

 الخط على سترجاعاإل في التفاعلیة . 

 ال التي تلك البیانات،خاصة ومراصد الكشافات من كبیر عدد لىإ الوصول سھولة 
  . مطبوع من مایوازیھا یوجد

 مكاناتاإل المحدودة الصغیرة المباشرللمكتبات الخط على سترجاعإلبا البحث یتیح 
 البعد تخطي.( عدة مستویات في المعلومات من الدقة عالي خص،تحصیلباأل

 ). الجغرافي

 والتجھیزات التكالیف في قتصادواإل البساطة . 

 للمستفید الفرصة تاحةإ خالل من،المكتبیین طرف من المبذولة الجھود من التقلیل  
سترجاع ویمكن تلخیص ما سبق من ممیزات لإل.المعلومات لىإ المباشر للولوج

 :51الجدول رقمالمباشر من خالل 

  سترجاع على الخط المباشرخصائص اإل:51الجدول رقم 

  ) %(النــسبة   التــكرارت
  %65.71  460  الفوریة في الحصول على المعلومات

  %17.28  121  قتسام الوقتإ
  %16.14  113  بالتحاور مع الحاس

  %100=  700  المجــموع
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سترجاع على الخط فراد العینة الذین یستخدمون اإلأن نسبة أوضحت الدراسة المیدانیة ألقد 
على العدید من الخصائص المباشر،في عملیة البحث عن المعلومات،نظرا لتوفره 

 % 65.71 : بـي قدرت نسبتھا ھمھا الفوریة في الحصول على المعلومات التأ،میزاتوالم
ختصار الجھد،بدال من الذھاب إوھي نسبة معتبرة نظرا لتوفر ھاتھ الطریقة على السرعة و

سترجاع فراد العینة ترى من اإلأمن  % 17.28ما نسبة أ،ى المكتبةإلوالحضور الفعلي 
كان عمال في وقت واحد بالعدید من األالوقت،بحیث یمكنھم القیام قتسام إالمباشر للمعلومات،

ظھار نتائج بحث من موقع آخر،ناھیك عن الوقت المستغرق إیبحث في ھذا الموقع،وینتظر 
ن أترى ب % 16.14نسبة .لحصول على المعلومة المطلوبةالذي یمكن عده بالثوان من أجل ا

  .مرونة وفاعلیة  التحاور مع الحاسب یجعل عملیة البحث أكثر

 بالتالي،المعلومات مصادر مختلف تغطي المباشر تصالإلبا البحث خدمات نأ لىإ ضافةباإل
 البحث،والمرونة ثناءأ المتاحة المعلومات مصادر جمیع تغطیة لىإ المستفید یطمئن نأ یمكن
 رمصاد في تتوافر ال التي المباشر تصالباإل للبحث الدینامیكي الطابع یكفلھا التي

 ننسى ال ،كما... كالمؤلف،العنوان المصدر لىإ الوصول نقاط التقلیدیة،وتعدد المعلومات
  . الیدوي البحث عملیة من تكلفة قلأ فھي  التكلفة ةمیز

إذن یمكننا القول أن توجھ المستفید نحو اإلسترجاع المباشر،إنما نتیجة لتطور المعلومات 
ة ومتطورة،تمكن من الوصول السھل ومصادرھا التي أصبحت تبث في وسائل مختلف

والفعال للمعلومات الرقمیة،ھذاما یجب على المكتبة موضوع الدراسة القیام بھ،بسبب التوجھ 
  .الواضح لفئة كبیرة من عینة الدراسة نحو البحث اآللي وتصفح مصادر أخرى غیر المكتبة

  :  الخط على سترجاعباإل متعلقة خصائص.4.3.4

 سترجاعاإل مكانیةإبعد،و عن المعلومات خدمات بتطور خصائصوال الصفات ھذه تتعلق
 ھذه ومن.الوقت،الفوریة،والتفاعلیة قتسامإ خالل الخط،من على للمعلومات المباشر

   :مایلي الخصائص

خصائص اإلسترجاع على الخط المباشر:51الشكل رقم 

الفوریة في الحصول على المعلومات
اقتسام الوقت 
التحاورمع الحاسب

65.71%
16.14%

17.28%
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 : وقتال قتسامإ.1.4.3.4

 عدة بین وقتھ لياآل الحاسب یقسم منافذ،أي عدة على لياآل التجھیز وقت توزیع بھ ویقصد
 خدمة لىإ یؤدي لیھ،مماإ حتاجإ كلما الجھاز ستغاللإ من المستفید مستقلة،تمكن نشطةأ

 المستفید انھ الوقت نفس في یھامھإ لىإ یؤدي ،كما مختلفة كنامأ في المستفیدین من العدید
  .الحاسب مكانیاتإ من الوحید

  : المعلومات على الحصول في الفوریة.2.4.3.4

 یقوم التي البحث عملیات مع التفاعل تكفل التي لياآل الحاسب من السریعة ستجابةاإل وتعني
 لھ،مع فوریة جاباتإ مساءلتھ،وتقدیم على خیراأل ھذا قدرة لىإ ذلك المستفید،ویعود بھا

 في بحث نتائج على والحصول. المستفید قبل من ضافةإ وأ تعدیل من الطلب في المرونة
  . قیاسي وقت

  : والحاسب المستفید التحاوربین.3.4.3.4

 تساؤالتھ عن اإلجابة على اآللي الحاسب وقدرة الباحث ستراتیجةإ بین التزاوج في وتتمثل
 طلبھی ما على بناء مخرجاتھ البحث،وتنقیة ستراتیجیةإ على فوریة تعلیمات دخالإب وذلك
  1. النظام

  :المباشر تصالإلبا البحث مشكالت.5.3.4

 ھناك نأ الإالمباشر، تصالباإل البحث بھا یتسم التي  الممیزات من الكثیر ،ورغم سبق مما
  2 : كاآلتي ذكرھا نوجز المشكالت من عددا

  .النادرة وأ القدیمة المعلومات مصادر تغطیة في المعلومات قواعد بعض عجز*  

     وأ البحث جراءإل والمعلومات التوثیق مجال في ومدربین متخصصین وسطاء لىإ الحاجة* 
  .المستفیدین مساعدة

  .المحلیة سواقاأل في تتوفر ال قد التي والمعدات جھزةاأل من مجموعة لىإ الحاجة* 

  .جھزةواأل للمعدات الباھضة التكالیف* 
  

  .114- 106.ص.السابق المرجع.حشمت قاسم النكستر،ولفرد؛تر-1

  .258-257ص.المرجع السابق.الزم المالكي،مجبل . الوردي،زكي حسین -2
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 ماكنأ وفي معینة اتغبل الصادر الفكري نتاجاإل ،وتغطیة الموضوعیة التغطیة في القصور*
  .معینة

  .طاءالوس لتدریب الالزمة والموارد الوقت*

  .شكالھأ بمختلف التشویش حتماالتإو  والمعدات جھزةاأل في  الفني الخلل* 

 نترنت،یكتسياأل شبكات خالل من المباشر الخط على سترجاعاإل نأ نستنتج خیراأل وفي
 دقواأل سرعاأل یرید ضحىأ نھأل ولىاأل بالدرجة المستفید لىإ بالنسبة قصوى ھمیةأ

 یمتاز الذي المباشر تصالإلبا البحث على عتماداإل خالل من الإ ذلك لھ تىأیت وال جودواأل
 سالیباأل من بغیره وبكثرة،مقارنة الشبكات عبر المتاح الفكري نتاجلإل التغطیة بشمولیة

 تتیح التي الحدیثة المواقع المسترجعة،بفضل الموضوعات حداثة لىإ ضافةباإل خرىاأل
 كثرأ بشكل واسعة موضوعات حول ماتمعلو على الحصول یمكننا والجدید،كما نالمحّی

 الشبكات عبر المنشورة المعلومات من الھائل الكم ھذا نأ فیھ شك ال ومما،تخصیصا
 الجید سترجاعاإل على المستفید تساعد نظم یجادإ خرى،تتطلباأل لكترونیةاإل والمصادر
 من لمرجوةا الفائدة تحقیق یمكن ال نظري في النظم تلك یحتاجھا،وبدون التي للمعلومات
  . المطلوبة والكیفیة نترنت،بالطریقةاأل عبر المتاحة المعلومات

  :سترجاع محتویاتھاإلى قواعد البیانات وإالوصول .6.3.4

سترجاع تقاریرعنھا إووتلخیص،،والبحث،سترجاع البیاناتإتقوم قواعد البیانات بتخزین و
وتقوم أو غیرھا دلة،أو ألة،و نصوصا كامأحصائیة،إو أوقد تكون ھذه المعلومات تقریریة،

كثر من ثالثین أنظمة طورت منذ أو البحث البیبلیوغرافي على أسترجاع برمجیات اإل
سنة،وھي تعتبر واجھة بحث  تمكن من التحاور الطبیعي  مع النظام ،وتشمل على العدید 

نھا ،على خالف سابقتھا من النظم التي كان القلیل مختیارمن رسائل المساعدة وقوائم اإل
ي صیغة أیقبل اللغة الطبیعیة،ولم تكن تلك النظم قادرة على مساعدة المستفید في تقدیم 

یواجھ لمتطورة لقواعد البیانات وغیرھا ن المستفید من النظم اإورغم ذلك ف.مساعدة للبحث
ن عملیات تحلیل  نتائج البحث في أكید على أستخدام،والبد من التإلمشاكل في البحث وا

ادرین على فھم ن كثیرا من المستفیدین مازالوا غیر قأوضحت أقواعد البیانات،العدید من 
و أو المكانز أستخدام رؤوس الموضوعات،إسترجاع المعلومات بإوطریقة خزن وتكشیف 

  1 .خرى ألدوات البحث البولیني،والعدید من تقنیات البحث اأ

  المرجع السابق.عوض الترتوري،محمد-1
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كترونیة ل،والتي منھا المواقع اإلسترجاع على الخط المباشرتختلف طرق ومصادر اإل
خیرة التي یبحث فیھا المستفید من والشبكات العالمیة،بنوك وقواعد المعلومات،ھذه األ

 %81.42ن نسبةأة المیدانیة دراسالمكتبة الجامعیة بنسبة كبیرة،حیث تبین لنا من خالل ال
سترجاع على الخط ،لما توفره ثناء اإلأراد العینة المدروسة تعتمد على قواعد البیانات أفمن 

فیة المتنوعة والتي یحتاجھا المستفید بكثرة راخیرة من حصر للمراجع البیبلیوغھذه األ
رجع األول لكثیر ومن ثمة نخلص إلى أن قواعد المعلومات تعد المنجاز بحوثھ العلمیة،إل

من مستفیدي المكتبة المركزیة موضوع الدراسة،بإعتبارھا خزانا من البیانات والمعلومات 
العلمیة والتقنیة،التي تعرض وتتیح معلومات ھامة للمستفیدین من خالل عرضھا بطرق 
تیسر وصولھا إلى المستفیدین،ویتم ذلك عن طریق اإلسترجاع المباشر،ھذا إن دل على 

نما یدل على مدى مساھمة ومواكبة ھذه القواعد للتطورات التكنولوجیة فإشیىء 
   :جابة العینة بشكل  واضحإیبین لنا  52والجدول رقم .والمعرفیة،والنمو المتزاید للمعلومات

 سترجاع المباشرنسبة مرجعیة المستفید لقواعد المعلومات عند اإل:52الجدول رقم

  ) %(النسبة   التــــكرارات
  81.42  570  نـــعم

  18.57  130  ال

  %100=  700  المجموع
  

فراد العینة یستخدمون قواعد البیانات أن غالبیة أتبین من خالل نتائج الدراسة المیدانیة 
فقط ال تستخدم قواعد  %18.57ما نسبة أثناء البحث المباشر،أوبنسبة كبیرة 

  :ابقصدق تعبیر عما جاء في الجدول السأالمعلومات،والشكل الموالي 

نسبة مرجعیة المستفید لقواعد المعلومات عند :52الشكل رقم 
اإلسترجاع المباشر

نــعم

ال

81.42%
18.57%
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  : الرقمیة المراجع.4.4

 من تغیر بوابھ،جعلھاأ وسعأ من الرقمیة عصر ودخولھا الجامعیة المكتبات تحول نإ
 المختلفة وتجھیزاتھا حدیثةال اتنیقالت دخالإ على یقتصر لم التحول ھذا. نشطتھاأو سالیبھاأ

 تطور في المراجع،فنجدھا قسم كبیرة بدرجة مس نماإالمكتبیة، الخدمات في وتوظیفھا
 جعلت المجال،مما في الحاصلة والمعرفیة التكنولوجیة حدیثاتتال ذلك في مواكبة مستمر

 ھافی المراجع خدمات الحدیثة،وجعلت المراجع ھذه مثل لىإ الحاجة مسا في المستفیدین
 خدمات لتقدیم لكترونیةواإل المطبوعة المراجع مختلف نجد ذإ. عنھ ستغناءاإل یمكن ال مكانا

  .ومطالبھم،المستفیدین حتیاجاتإو تتناسب معلومات

 التي ولیةاأل التوجیھات صدور منذ ساسيأ بشكل تطورت المرجعیة الخدمات نأ كما
 RUSA( Reference and User Services(المستفیدین وخدمات المراجع جمعیة وضعتھا

Association. في نشرت والتي داءاأل سلوكیات لقیاس مریكیةاأل المكتبات لجمعیة التابعة 
 معاییر بوصفھا المتخصصین من واسع بقبول  والتوجیھات المبادىء ھذه تتمتع.1996 عام

  1. الفعالة المرجعیة جراءاتاإل تقیس رئیسة

  : الرقمیة المراجع مفھوم.1.4.4

 الجامعیة المكتبات نشطةأ على كبیر بشكل ثرتأالرقمیة، والتقنیات المعلومات لوجیاوتكن نإ
 المكتبة في التزوید قسم على لیھا،فالمسؤولإ شارةاإل سبقت والتي المراجع قسم على خاصة

 ضرورة مامأ التقلیدیة،فھو المرجعیة للمواد المكتبة مقتنیات بتنمیة یقوم نھأ لىإ ضافةباإل
 لیھاإ نصل نھأ ،بمعنى مادیا المراجع ھذه متالكإ دون من الرقمیة المراجع مداخل توفیر
 النصوص لىإ لكترونیة،والوصولاإل المعلومات قواعد في شتراكنلمسھا،كاإل نأ دون

 على یقف ھنا ھماأل الدورالمنشورة،و المعلومات من وغیرھا الدوریات لمقاالت الكاملة
  2  .الرقمیة المراجع مع تعاملھم كیفیة معرفة في مستفیدینال یساعد نأ في المكتبي عاتق

  

 مجلة.]الخط علىمتاح [.والمعلومات المراجع خدمات مقدمي أداء سلوكیات لقیاس التوجیھیة المبادئ.رضا محمد،النجار-1
JournalsCybrarian. 2010سبتمبر.23ع        

article?vieu= http://www.journal.cybrarians.info/index.php. 16/05/2011 یوم الزیارة تمت .  

cybrarians : مجلة.]الخط علىمتاح [. میدانیة دراسة. الجامعیة المكتبات في األنترنت توظیف.رائد سلیمان، یعقوب جمیل -2
journal.2005سبتمبر.6.ع:.vieu=articleindex.php?http://www.journal.cybrarians.info/ یوم الزیارة تمت 

16/05/2011   
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 ؟الرقمیة المراجع ماھیة حول سئلةاأل من جملة تواجھنا التقدیم ھذا خالل من
  تجاھھا؟إ المستفید سلوك ؟ تطویرھا نواعھا؟وطرقأو

 البرید عبر تصلھ التي سئلةباأل یھتم صغیرة مدینة في مكتبي:" ھو الرقمي المرجع
  1 ."جابة عنھاویجتھد لإل) E-mail( لكترونياإل

 بمثابة ھي التي الرقمیة المراجع ظل في المكتبي عمل تقلیص  على التعریف ھذا یتركز
 على جابةلإل ،ودوره وغیرھا لحفظھا كبیرة ماكنأ لىإ تحتاج ال المكتبة داخل صغیرة مدینة

 دون. لكترونیاإ علیھا والرد لكترونياإل بریدال عبر سئلةاأل تلقي فقط ھو المستفید حتیاجاتإ
  . بالمكتبة المستفید تواجد لىإ الحاجة

 المراجع نإف نترنتواأل المعلومات لتكنولوجیا الموسوعي المعجم وحسب
 الباحثون یستشیرھا وأ لیھاإ یلجأ المرجعیة،التي الصفة ذات معلومات مصادر"لكترونیةاإل
 )رقمي( لكترونيإ بشكل وسریعة،متوفرة مھمة تمعلوما وأ جاباتإ على الحصول في

 وسائط وأCD-ROM  مكتنزة ضوئیة قراصأ بشكل وأ نترنتاأل شبكة على ذلك كان سواء
  Multimedia . 2متعددة

 البرید خالل من الویب عبر یرسل الذي لكترونياإل الشكل خذأت كادیمیةأ مكتبة:"كذلك وھو
  3."جوبةاأل وتحصیل سئلةاأل رسالكس،إلالفا وأالھاتفي، تصالاإل وألكتروني،اإل

 عدة خذأت المستفید لىإ تصل حتي الرقمیة المراحع نأالتعریف، ھذا خالل من لنا یتبن
 البیانات قواعد وأ الشبكات عبر خارجھا وا المكتبة في تصالاإل قنوات عبر وتتم شكالأ

  .فاكسال وأ، لكترونياإل البرید وأ، الھاتفي تصالاإل عبر ماإ بثھا ویتم

  : الرقمیة للمراجع شمولیة كثرأ تعریف وھناك

 ،والمتخصصة والمھنیة العلمیة المساعدات ،وتقدیم الحدیثة الرقمیة التقنیات ستخدامإ نھإ
 التكنولوجیا بین الربط زمان،فھوو مكان أي في المعلومات عن یبحثون الذین للمستفیدین

  . داءاأل في والدقة السرعة مع نالمستفیدی حتیاجاتإ تلبیة والمصادر،قصد الرقمیة

   

  .57ص.السابق المرجع.الجامعیة المكتبات في المرجعیة والخدمات الرقمیة المراجع. اللطیف ،عبد صوفي-1

  148.ص. المرجع السابق.نترنتألالمعجم الموسوعي لتكنولوجیا المعلومات وا.براھیم إعامر قندیلجي،-2

  .58- 57.ص.المرجع نفسھ.اللطیف ،عبد صوفي-3
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ن المستفید من المكتبة الجامعیة المركزیة یفضل ألقد مكنتنا الدراسة المیدانیة من معرفة 
والمراجع لكترونیة للمعلومات،الرقمیة اإل ستخدام الوسائل الحدیثة،والمصادرإوبنسبة كبیرة 

ستفادة منھا،والجدول الموالي التي یرید مستفید المكتبة الجامعیة اإل اتالرقمیة إحدى الغای
حتیاجات المستفیدین إیوضح بالتفصیل نسبة توفر المكتبة على مراجع رقمیة لتلبیة 

  :،المحصل علیھا من جراء الدراسة المیدانیة الرقمیة

  :نسبة توفر المكتبة على المراجع الرقمیة :35الجدول رقم 

  

  

  

ھم مظاھر البیئة الرقمیة في المكتبات الجامعیة،وأحد المصادر أتمثل المراجع الرقمیة أحد 
فراد أمن  %60.14ن نسبة أالھامة للمعلومات ،حیث نلتمس من خالل الدراسة المیدانیة 

فراد أن المكتبة توفر لھم مراجع رقمیة،وھي  نسبة معتبرة بباقي أة ترى بالعینة المدروس
العینة،التي ترى بعدم تقدیم المكتبة موضوع الدراسة للمراجع الرقمیة وھي نسبة 

 1955أوت  20لقد بینت لنا نتائج الدراسة المیدانیة أن المكتبة الجامعیة لجامعة .39.85%
،خدمة إلحتیاجات مستفیدیھا وھي مؤشر على تطور بسكیكدة تھتم بتوفیر مراجع رقمیة

ذھنیة المكتبة ومواكبتھا لجدید مجتمع المعلومات،إال أنھ وبالرغم من التطورات التي 
نالحظھا والتي تطرأ یومیا على صناعة النشر،سواء منھ الورقي أو اإللكتروني في مجال 

بوع الورقي،مھما قدم الشكل المعلومات ومصادرھا،إال أنھ ال یمكننا اإلستغناء عن المط
والشكل الموالي یعرض ھذه  .اإللكتروني من مزایا وتسھیالت،وال نزال نؤكد على ذلك

  :النسب بشكل واضح 
  

60.14%

39.85%

نسبة توفر المكتبة الجامعیة على المراجع :53الشكل رقم 
الرقمیة

نـــعم 

ال 
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خیرة ھذه األترونیة للمعلومات،والمراجع الرقمیة لكالتمییز ما بین المصادر اإل أوال البد من
نواع أوھي  كان و رقميألكتروني إي وسیط أالتي تتخذ الصفة المرجعیة والتي تتاح على 

جابة العینة المبحوثة من خالل إلكترونیة التي بلغت نسبتھا حسب من بینھا الموسوعات اإل
موضوع الدراسة والتي توجد على  والتي تتیحھا المكتبة %37.14الدراسة المیدانیة الى 

من  % 47.14لكترونیة فقد بلغت نسبتھا الفھارس اإلبقراص مرنة وصلبة،أما فیما یتعلق أ
جمالي العینة المبحوثة،وھي نسبة معتبرة،كون المكتبة تستخدم النظام اآللي الذي یتیح مثل إ

 20بة المركزیة لجامعة قتباس الرقمیة فالمكتما المعاجم والمكانز وكتب اإلأھذه الفھارس،
جابة العینة المدروسة،مما سبق یمكننا القول إحسب  % 15.71،فتتیحھا بنسبة 1955أوت 

جل خدمة أن المكتبة موضوع الدراسة تھتم بمثل ھذه المصادر والمراجع الرقمیة،من أ
حتیاجاتھم للمعلومات إشریحة عریضة من جمھور المستفیدین منھا الذین تختلف طلباتھم و

إذن نضیف لما سبق ذكره أن مستفید المكتبة المركزیة موضوع .لى آخرإن شخص م
الدراسة سریع التأقلم مع التكنولوجیا الحدیثة ووسائلھا،والحظنا ذلك التوجھ المباشر نحو 
إستخدام المراجع الرقمیة والمصادر اإللكترونیة،لما تتمیز بھ من خصائص وممیزات 

  :التاليالجدول  كما ھو موضح في.ختلف إحتیاجات المستفیدإضافة إلى قدراتھا في تغطیة م

  :نواع المراجع الرقمیة التي تتیحھا المكتبة الجامعیةأ:54الجدول رقم 

  

ن المستفید یتوجھ أكثر نحو المراجع والمصادر الحدیثة أما یمكننا قولھ في ھذا الصدد 
،یتطلب التحدیث ا،والمستفید من المكتبة الجامعیةللمعلومات وبنسب كبیرة،كما ورد سابق

لمام بما ھو متاح في مجاالت إلالفوري والسریع للمعلومات،بسبب حرصھ الدائم على ا
  شكالیة إجابة عن ھتمامھ وتخصصھ ،كما یعتمد كثیرا على المراجع الرقمیة التي تكفل لھ اإلإ
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  )%(النســـبة   التـــكرارات
  %47.14  330  لكترونیةالفھارس اإل

  %37.14  260  لكترونیةالموسوعات اإل

  %15.71  110  المعاجم والمكانز وكتب االقتباس

  %00  00  طالساأل

  %00  00  أخرى

  %100=  700  المجموع
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نھ یأمل من المكتبة موضوع الدراسة تنمیة رصیدھا أبحثھ وتعطیھ معلومات دقیقة،كما 
تاحتھ مباشرة على الخط،مما یجعلنا نرى إطالع علیھ،ولما ال الرقمي بكثرة وتسھیل سبل اإل

خیر بالمعلومات الضروریة،حسب ماھو ألھمیة ھذه المراجع الرقمیة في تزوید ھذا اأب
  :المواليالشكل موضح في 

47.14%

37.14%

15.71%

أنواع المراجع الرقمیة التي تتیحھا المكتبة :54الشكل رقم 
الجامعیة 

فھارس الكترونیة 

موسوعات الكترونیة 

معاجم ومكانز وكتب االقتباس

  

  : الرقمیة المراجع نواعأ.2.4.4

  :لكترونیةاإل الموسوعات -أ   

 لفاظاأل من بدال فكاراأل تعالج ،وھي الموضوعات من كبیر عدد عن معلومات تحتوي وھي
  كثرأ نسجاماإل المستفید على مكانباإل صبحأ ذإوالترتیب، التبویب وحسن بالدقة تتمیز كما
  : التالیة سبابألل الموسوعات ھذه مع

لمستفیدین بالتحرك من موضوع وسماحھا ل) Hypertext( الممنھلة النصوص مرونة-1
  .خر بسھولة آل

ستخدام قبال المتزاید على اإلإلالحصول على الموضوعات الحدیثة بالشكل الرقمي،ونجد ا-2
  .قتناءلى اإلإالمباشر لھا،دون الحاجة 

نتاج إلكترونیة،شجع على التوسع في عمال اإلقتصاد في التكالیف والوقت،وشعبیة األاإل-3
  .ة الموسوعات الرقمی

  .لكتروني حتى بعرض الموضوعات الطویلة،التي تفي بالغرض یھتم الشكل اإل -4

  .لكترونیة بالموضوعات الجاریة والحدیثة ھتمام الموسوعات اإلإ-5
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 : االقتباس والكتب والمكانز المعاجم -ب 

ستخدام،وتتوفر بالشكلین المطبوع والرقمي ،وفوق جاھزة وسھلة اإل عمال مرجعیةأنھا إ
قراص المدمجة،وعلى الویب،والبعض منھا یؤمن المداخل لعدد كبیر من المعاجم األ

قراص مدمجة ،ویتم أوعیة رقمیة،في شكل أقتباس فھي متوفرة داخل ما كتب اإلأ.اللغویة
المفتاحیة،وللمستفید الحریة في مات البحث فیھا بعدة مداخل كالمؤلف والموضوع والكل

  .ختیار المدخل الذي یریده إ

  : طالساأل -ج  

 قراصلكتروني،واألاإل الشكل في متزایدة ،بصورة وغیرھا والخرائط طالساأل دخلت لقد
 صدورھا تواریخ وألھا،اشكأل عدة،تبعا مداخل عبر لیھاإ الولوج صبحأنترنت،والمدمجة،واأل

 . المجاالت من العدید حول حصائیةإ معلومات على دالمستفی حصول مكانیةإو
  :المراجع البیبلیوغرافیة  - د

 نترنتاأل وأ مدمجة قراصأ ،على يالرقم بالشكل موجودة البیبلیوغرافیة الفھارس صبحتأ
 مریكیةاأل المتحدة الوالیات في البیبلیوغرافیة المراجع مركز نأ المثال سبیل على ومنھا

 صحابأل ،ومدخالبیوغرافیا 150.000 على ویب،یحتوي درمص ھو رقمیا مرجعا صدرأ
 وأ الزمن وأ الموضوع وأ سمإلل تبعا یكون فیھ والصحف،والبحث الدوریات مقاالت
  . الجنسیة

  :الفھارس  - ه
 المرجعیة شكالاأل من كثرأ كبیر بشكل الفھارس كترونیةلاإل التكنولوجیات فادتأ لقد

 آن في المجلدات من العدید بسرعة،وتحتوي تنتج لكترونیةاإل الفھارس نخرى،ألألا
 للمعلومات لكترونیةاإل الفھارس الكاملة،وتلعب للنصوص ومنظم سھل دخول واحد،مع

   1 . والمستفیدین للباحثین العلمیة حتیاجاتاإل دعم في بارزا دورا
  

و فراد العینة المبحوثة نحأبعد الدراسة المیدانیة التي قمنا بھا فیما یخص مدى مرجعیة 
ستخدام ھذه العینة للمصادر إینا معرفة نسبة أرتإ،لكترونیة للمعلوماتع والمصادر اإلجالمرا

ستخدام المستفیدین من المكتبة إلكترونیة ،ومن خالل الجدول التالي یمكننا معرفة معدل إلا
  :حتیاجاتھم المعلوماتیةإالجامعیة لھذه المصادر في سبیل تفعیل عملیة تلبیة 

  
  

  65-59.ص.المرجع السابق.المراجع الرقمیة الخدمات المرجعیة بالمكتبات الجامعیة.اللطیف صوفي،عبد 1
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  :لكترونیة للمعلومات ستخدام المصادر اإلإمعدل :55الجدول رقم 

  

  

  
مام كم أبسكیكدة، 1955أوت  20و الطالب بالمكتبة الجامعیة لجامعة أن المستفید أنالحظ 

في ستخدامھا عدة مرات إقبال على لكترونیة التي جعلت اإلھائل من مصادر المعلومات اإل
جابة العینة المدروسة،مما یفسر الحاجة إحسب  % 58.42سبوع،حیث قدرت نسبتھا بـاأل

ن نسبة كبیرة من ألى إفراد العینة،والسبب في ذلك یعود أخیرة من طرف لى ھذه األإالماسة 
عداد الجید للعدید من البحوث في فراد العینة تدرس في النظام الجدید ل م د الذي یتطلب اإلأ

فراد العینة،مما یقتضي توفیر ساعات أدلى بھ أبوع للطالب الواحد،حسب ما سنفس األ
أما فیما یتعلق .ماكن مختلفةألكترونیة المتاحة في فادة من مصادر المعلومات اإلوساعات لإل

 38.71بالفئة التي تستخدم تلك المصادر عدة مرات في الشھر فقد قدرت نسبتھا بـ
خیرة مرة في الشھر،والسبب في ذلك یعود ھذه األمن تستخدم  % 2.85،وتبقى نسبة %

لكترونیة،ناھیك عن نقص الثقافة ھمھا التكلفة الغالیة للمعلومات اإلأسباب كثیرة لعل ألى إ
شمولیة وشساعة اإلستعمال  إذن نالحظ.شرناأن أالتكنولوجیة لدى ھؤالء كما سبق و

 .بة موضوع الدراسة،ألھمیتھالمصادر المعلومات اإللكترونیة من قبل المستفید في المكت
  :یوضح تلك المعدالت بطریقة بارزة ،55والشكل رقم 

58.42%

38.71% 2.85%

معدل إستخدام المصادر اإللكترونیة للمعلومات    : 55الشكل رقم 

عــدة مرات في االسبوع
عدة مرات في الشھر
مرة في الشھر على االقل
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  %58.42  409  سبوععدة مرات في األ

  %38.71  271  عدة مرات في الشھر

  %2.85  20  قلمرة في الشھر على األ
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  :فوائد الرقمیة ..3.4.4
قمیة في ي وقت مضى على تبني الرأكثر من أن المكتبات الجامعیة،ھي مطالبة الیوم إ
لى إستمرار الوصول إوال أ:ثنین ھماإلیھا،لسببین إنشطتھا،فھي بحاجة ماسة أعمالھا وأ

ن سلوك أوالتوثیق،وتحصیل المعلومات،وثانیا معرفة بحث المصادر والمراجع،وال
ستخدامھا،التي تستدعي ضرورة إن لم یحسن إالمستفیدین ھو خطر على ھذه المصادر 

  :ھمھا مایلي أتقدم الرقمیة للمكتبات فوائد كثیرة و.مراقبتھا وتدبیر شؤونھا 
 .بصورة واسعة ومعمقة  لى المعلومات،إتاحة الدخول إ -
 .لیھاإسھولة وسرعة تحصیل المعلومات والوصول  -
ن لزم إعداد نسخ منھا إمكانیة إو القدرة على طباعة المعلومات منھا عند الحاجة، -

 .مراأل
ات الضخمة مھما ،تعقدت مھمة الدخول تحصیل المعلومات الدقیقة من المجموع -

  .لیھاإ
 .النص والصورة والصوت:شكال مختلفة أیة الحصول على المعلومات بانمكإ -
   1.قتصاد في التكالبف والجھد للحصول على المعلومات اإل -

  :نعكاساتھا على المكتبة الجامعیة إنماذج البیئة الرقمیة و.5.4
عن ظھور خرى والتكنولوجیات األتصاالت ومات واإلفرز التزاوج بین تكنولوجیا المعلألقد 

ندماجھا مع ھذه إنماط جدیدة للمكتبات،تعد بمثابة تحدي یعترض المكتبات الجامعیة بین أ
،والوقوف في مقدمة المكتبات الحدیثة،التي تتعامل مع المعلومات الرقمیة نماطاأل

المعلومات من رقمنة المعلومات كما مكنت البیئة الرقمیة العدید من مؤسسات .لكترونیة واإل
وائل ھذه المؤسسات،نجد المكتبات الجامعیة ،فظھرت بذك الكثیر من المكتبات أومن 

  .تي بتفصیلھا الحقاأفتراضیة والتي سنلكترونیة واإلالرقمیة واإل
  :اإللكترونیةالمكتبة .1.5.4

 المتواصلة تغیرات،والالحاصل التكنولوجي والعلمیة،والتقدم التقنیة التطورات نأ معروف
 شبكات لتصبحالعلمیة، المؤسسات ھذه تطور  لىإ دتأ والمعلومات المكتبات مھنة في

 وتلبیة،المعاصرة تجاھاتواإل التطورات مع والتفاعل التعامل على قادرة،متطورة معلومات
 كبرى قفزة بذلك محققة،والمجاالت الموضوعات شتى في والمستفیدین الباحثین حتیاجاتإ

 والمعلوماتیة المكتبیة والبرامج الخدمات تصاالت،وطبیعةواإل المعلومات تقنیات تخدامسإ في
   والزمانیة المكانیة الحواجز بذلك واسع،متخطیة نطاق على ونشرھا
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 مھد مما والشبكات، المعلومات نقل في البارعة النظم عصر الجدیدة،وفي الرقمیة البیئة في
  یاترى؟ مفھومھا فما الجامعیة المكتبات تقدم في ساھمت التي اإللكترونیة المكتبات لظھور

كل موارد المعلومات التي یوفرھا نظام معلومات،و:" نھاألكترونیة بتعرف المكتبة اإل -
شكال قابلة للمعالجة من طرف الحاسوب،وحیث تستعمل التقنیات الرقمیة للقیام أتكون في 

   1." طالع قتناء،التخزین،البحث،الولوج واإلاإل: بكل الوظائف 

،تحتوي على نھا نظام قواعد بیانات ضخمة ألكترونیة نجد للمكتبة اإل خرآوفي تعریف 
نشاؤھا رقمیا ،كما تحتوي  على موارد صدرت في شكل إیة وثقافیة وغیرھا تم موارد علم

ستفادة من الوسائط المتعددة التي ینتجھا لى تمثیل رقمي،وذلك باإلإذ تم تحویلھا إرقمي 
   2.لي وملحقاتھالحاسب اآل

لكتروني،سواء كانت مخزنة على المكتبة التي توفر نص الوثائق في شكلھا اإل"وھي تلك 
لى البیانات إیضا من الوصول أوتمكن الباحث .و صلبةأقراص مرنة،أو أراص مدمجة قأ

لكترونیا من خالل شبكات المعلومات ،بغض النظر عن كم الوثائق إوالمعلومات المختزنة 
  3."الورقیة التي تقتنیھا 

  :لكترونیة ن المكتبة اإلأستنتاج بذا یمكننا من خالل ھذه التعاریف اإلإ
تصاالت،والوسائل عالم واإلستخدام المكثف لتقنیات اإلتعتمد على اإل ھي تلك التي

تصنیف -فھرسة(جراءات الفنیة دارتھا،وتوظیفھا في اإلإلكترونیة في معالجة المعلومات واإل
جھزة المتطورة في تجھیزالمعلومات وبثھا على ستخدام األإداریة للمكتبة،وواإل) عارةإ-

و أقراص المرنة لكترونیة المخزنة على األعلومات اإل،وتتكون من مصادر الموسیط مادي
 .نترنتو عبر األأتصال المباشر،و المتوفرة على الخط من خالل البحث باإلأالمضغوطة 

ختزان إمستخدمة في ذلك النظم المتطورة في ،لكترونيفھي تضم الشكلین المطبوع واإل
  .لى المستفیدین غتاحتھا إسترجاعھا وإالمعلومات و

مكانیة تحول إحول  1955أوت20لى محافظ المكتبة المركزیة لجامعة إال وجھناه وفي سؤ
مكانیة إجاب بألكترونیة في ظل التقنیات الحدیثة وظھور البیئة الرقمیة،فإلى مكتبة إالمكتبة 

نھا تمتلك من الموارد التقنیة والتجھیزات ما یسمح بذلك،وكذا تبنیھا لنظام أعتبار إذلك،ب
  .لكترونیةت تدل على التوجھ المستقبلي للمكتبة اإلآلي،كلھا مؤشرا

  
  .76.ص. 2005قسنطینة ، .2ع.2.مج.مجلة المكتبات والمعلومات.  من المكتبة التقلیدیة إلى المكتبة الرقمیة.طاشور، محمد - 1

  .64.ص.2003المركز االصیل للنشر والتوزیع ،:القاھرة ..المكتبات الرقمیة وشبكة األنترنت.عباس،طارق محمود- 2
  .60.ص.2003دار الثقافة العلمیة ،:سنكدریةاإل. بحوث ودراسات في المكتبات والمعلومات.عبد الھادي ،محمد فتحي - 3
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  :لكترونیة سباب ظھور المكتبة اإلأ.1.1.5.4

مثل ھذه المكتبات،تلك التغیرات الجذریة التي لى ظھور إدت أسباب التي ھم األألعل من 
جمع،دافعة أبرھت العالم أتصاالت الحدیثة والشبكات المتطورة،التي حدثتھا ثورة اإلأ

ثارت المستفید أنشطتھا بناءا علیھا،كما ألى محاكاتھا،وتقدیم إالمكتبات الجامعیة بالخصوص 
لكترونیة رة،كل ذلك جعل المكتبات اإلندماج فیھا،وتزوده بالمعلومات الحدیثة والغزیحول اإل

لكترونیة إلى نمط المكتبات الجامعیة الحدیثة،والتي ھي مكتبة إتسعى بالظھور والتحول 
لى مصادر إرض الواقع،تتیح النفاذ الحر والمباشر أتواجد فعلي وملموس على  رقمیة لھا

  ط الجدید من المكتبات وجدت ھذا النمألعل ھذه المواصفات ھي التي لكترونیة،المعلومات اإل
  : 1لىإن السبب في ظھورھا  یعود أویرى بعض الباحثین 

 تصاالت الرقمیة ثورة المعلومات واإل. 
  جراءات الیدویة البطیئة رتفاع التكالیف المالیة لإلإ. 
 لى ضیاع نسبة إمر الذي یؤدي سطحیة التحلیل الموضوعي في المكتبة التقلیدیة،األ

  .فراد والمجتمعاتھمیة المعلومات في حیاة األأفترة تتسم ب كبیرة من المعلومات في
ء مھامھا بالطریقة التقلیدیة،وبالتالي وقوفھا ادألى عدم كفایة المكتبة التقلیدیة في إضافة باإل

مام مشكلة ضرورة خدمة جمیع المستفیدین،طبعا ھؤالء المستفیدین الذین یریدون الحصول أ
ندماج في االبیئة ال من خالل اإلإتى أة،وھذا لن یتعلى المعلومات الدقیقة والسریع

  .زمتھم، خاصة في البحث عن المعلوماتأنھا المخرج لھم من ألكترونیة التي یرون باإل
ن المكتبة لى عامل الوقت وھو مھم،في ظل السباق التكنولوجي الذي نحیاه،ألإضافة باإل
لحصول على ما یرید من لكترونیة ستوفر لھ ذلك،بمجرد الضغط على زر معین وااإل

  .و عناءأمعلومات دون جھد 
  :ن یتیح عبر الشبكات مایلي أن ھذا النوع الجدید من المكتبات یمكن إشارة فولإل
 .لكترونیة التي تحتویھا المكتبة جمیع الكتب والمصادر اإل -
 .للمطبوعات التي تقتنیھا المكتبة لكترونیة،النسخ الرقمیة واإل -
لخط التي تتیح النصوص الكاملة،وھذا كثیرا ما ینتھجھ قواعد البیانات على ا -

 .المستفیدون 
نترنت دلة التي تضعھا المكتبة على شبكة األالتمكن من تصفح الفھارس واأل -

 .ستفادة منھا واإل
 

  .335.ص.المرجع السابق.یونس ،عزیز -1
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  :لكترونیة ممیزات المكتبة اإل.2.1.5.4

  1:ھمھاألكترونیة بالعدید من الخصائص والممیزات تتمیز المكتبة اإل

 األقراص خالل من سواء والمعلومات البیانات من ضخمًا كمًا للباحث توفر 
 والمواقع المعلومات ومراكز المكتبات بمجموعات اتصالھا خالل من أو المتراصة،

  .األخرى

 حیث من،وفاعلیة دقة وأكثر سھلة اإللكترونیة المعلومات أوعیة لىع السیطرة تكون 
 سترجاعإ على سینعكس مما،وتحدیثھا وحفظھا وتخزینھا والمعلومات البیانات تنظیم

 .والمعلومات البیانات لھذه الباحث
 معالجة لبرمجیات ستخدامھإ عند اإللكترونیة المكتبة إمكانات من الباحث یستفید 

 عن فضًال اإلحصائیة، والبرامج توافرھا، عند اآللیة الترجمة اتالنصوص،ولبرمجی
 المتعددة والوسائط )Hypertext( الفائق النص نظام إمكانات من اإلفادة

(Multimedia).  
 في والوقت الجھد ختصارإو واألقالیم الدول بین والحدود المكانیة الحواجز تخطي 

 وھو ذلك كل على یحصل أن فیدلمستا بعد،وبإمكان عن المعلومات على الحصول
 .الخاص مكتبھ أو مسكنھ في
 والباحثین المھنة في بالزمالء تصالواإل اإللكتروني البرید ستخدامإ من تمكن 

  (Discussion groups) الحوار مجموعات مع واألفكار الرسائل اآلخرین،وتبادل
 .وغیرھا سترجاعھاإو ستباناتاإل وتوزیع

 نتھاءاإل فور بحثھ نتائج لنشر كبیرة فرصة  الباحث وأ یدمستفلل المكتبات ھذه تتیح 
 أوراق على للبحوث المخصصة المساحات فیھ ضاقت قیاسي زمن في منھا

 .الدوریات

  :لكترونیة خدمات المكتبة اإل.3.1.5.4
   2:لى المستفیدین من بینھا مایليإلكترونیة عدة خدمات ھامة بالنسبة إلن تقدم المكتبة اأیمكن 

 كون المكتبة  ،ة تقدیم برامج تعلیمیة مساعدة للطالب والباحثین وغیرھممكانیإ
 .لكترونیة مساندة للجامعة ودورھا یكمن في دعم النظام التعلیمياإل
 شكالھ ولغاتھ بفضل شبكة أبكل  طالع على الكتاب ومحتویاتھ،تاحة فرصة اإلإ

 .لكترونیة المكتبة اإل
 .]على الخطمتاح [. اللكترونیة في البیئة التكنولوجیة الجدیدةالمكتبة ا .المالكي،مجبل مسلم الزم-1
.http://www.alyaseer.net/vb/member.php?u=7820 12/02/2011 یوم الزیارة تمت.  
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 تقدیم خدمة الطباعة والنسخ عند الطلب. 
 و بین الطلبة أساتذة تقدیم خدمات المنتدیات العلمیة للتواصل المباشر بین الطلبة واأل

 .تاحة فرصة التفاعل بینھمإنفسھم ،وأ
 اق نجازات التي تجرى على نطبحاث واإلخدمة التسویق والعروض العلمیة لأل

 .نترنتعالمي ،من خالل ربط المكتبة باأل
تربط المستفید بالمعلومات من ن ألكترونیة ى الخدمات السابقة یمكن للمكتبة اإلإلضافة باإل

مكانیة مشاركة المكتبي للمستفید في التعامل إلكترونیة التي تتیحھا،مع خالل القنوات اإل
لى ذلك،وتخزین المعلومات إاجتھ لكتروني للمعلومات،خاصة عندما یعلن المستفید حاإل

ستیعاب إلكترونیا،تقدیم خدمات معلومات جدیدة،ودعم قدرة المستفید على إوتنظیمھا ونقلھا 
  .التقنیات الحدیثة 

  

  :فتراضیة المكتبة اإل.2.5.4
  من فتراضیةإ مكتبات إلى تصاالتواإل المعلومات تكنولوجیا ظل في المكتبات تحولت لقد

 الحواسیب من ھائلة شبكة عبر كلھ الكون یربط الذي العالمي العنكبوتي النسیج ھذا خالل
 قریة الى العالم والزمانیة،حولت المكانیة للحدود ختراقًاإ مثلت التي نترنتألا خدمات في

 تكنولوجیا اضافتھا التي المثیرة المفاھیم من" مفھوم ھي االفتراضیة والبیئة.صغیرة كونیة
 ما قربأ بصورة الخبرات لممارسة اصطناعیة بیئة معاصرة،وھيال حیاتنا الى المعلومات

  وذات الكمبیوتر على قائمة متعددة سائطلو بیئة عن عبارة ،فھيالواقع دنیا في تلك لىإ تكون
   1".واقعي فتراضيإ عالم في الكمبیوتر مع مشاركا فیھا المستخدم یصبح عالیة،والتي فعالیة

رة،والنمو المتسارع في نشر مصادر المعلومات وفي ظل البیئة التكنولوجیة المتطو
عتبارھا إفتراضیة على لكترونیة،وظھور الشبكات المحلیة والدولیة،ولدت المكتبات اإلاإل

لى المعلومات عبر شبكات إمكتبات تمثل واجھات تخاطب متعددة المنافذ للوصول 
؟ ما مفھومھا:ھمھا أاؤالت فتراضیة العدید من التسماتقدم تثیر المكتبة اإل من خالل.نترنتاأل

  فتراضیة ؟وممیزاتھا ؟وكیفیة عمل المكتبة اإل
    :فتراضیة على وجھین تعرف المكتبة اإل

  ینما ألى المصادرإوالسریع  ھي الوصول السھل:فمن وجھة نظر المستفید
أو الوعاء الذي یحملھا لیھا ،مھما كان شكلھا إمس الحاجة أ،والتي ھو في كانت

  .ي مكان یتواجد فیھ المستفیدأكترونیا،ومن لإو أمطبوعا كان 
 فھي تطویر موقع ویب یحتوي على مجموعة كبیرة من :ما من وجھة نظر المكتبي أ

 لى تسھیل إدوات مندمجة تھدف ألك علبة ذلكترونیة المختلفة،وھي كالمصادر اإل
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نھا مجموعة من أبحارالمستفید من خالل ھذه المجموعات الكبیرة للمعلومات،كما إ
لكترونیة والمكتبة التقلیدیة ندماج بین المكتبة اإلفتراضیة التي تسھل اإلوات اإلداأل

لیھا،وبطریقة قصوى إمن الحصول على الوثائق التي ھو في حاجة وتمكین القارىء 
 1. لكترونیةإو أبدون حتمیة التنقل سواء كانت مطبوعة 

نھا أفتراضیة بنترنت فیعرف المكتبة اإلما المعجم الموسوعي لتكنولوجیا المعلومات واألأ
مات المتاحة والمتوفرة دارة مجموعة من مصادر وخدمات المعلوإعبارة عن تنظیم و

نترنت،ویشمل ذلك على دمج المصادر والخدمات وتقدیمھا من خالل لكترونیا عبر شبكة األإ
كترونیا،تسھل على المستفید إلنترنت،فھي مكتبة عالمیة متاحة منفذ واحد أال وھو شبكة األ

ي أون لى كم ھائل من المعلومات حال الطلب،وفي الوقت الذي یجده مناسبا بدإالوصول 
  2.خیرأت

فتراضیة لى المكتبات اإلإتجھت المكتبات الجامعیة منذ العقود القلیلة الماضیة،للتحول إولقد 
دائھا،فقدمت بذلك العدید من الخدمات منھا أرتقاء بخدماتھا،وزیادة فاعلیتھا،وتحسین قصد اإل

لجامعات تصال بقواعد المعلومات بالي الموحد،اإلتصال المباشر،الفھرس اآلفھارس اإل
  .الخ...ومؤسسات المعلومات،وتبادل المعلومات على الشبكة الدولیة والمحلیة 

ن نلمسھا ،فھي أنراھا دون تراضیة ھي مكتبة بال جدران فاإل ن المكتبةأومایمكننا قولھ 
مكانیات عالیة مع توفیرھا إل.رض الواقع أوالملموس لھا على أخیالیة دون التواجد الفعلي 

شكال المعلومات من أمعلومات،والقراءة والتصفح عن بعد،تحتوي جمیع تاحة للمن اإل
دقیقة نھا تقدم معلومات جاریة أفضال عن . ،وسائط متعددة صوات،فیدیوأنصوص، صور،

  .وفعالة تساھم في تلبیة حاجیات المستفیدین 
قع فتراضیة قمة التطور التقني لمؤسسات المعلومات،وتعرف بمكتبات الواتعد المكتبة اإل

بعاد تحاكي الصورة ،وھي بیئة مرئیة ثالثیة األVirtual Reality Librariesفتراضياإل
واللمس،حیث یتمكن المستفید من التجوال في المكتبة والتعرف على مصادر والصوت 

فتراضیة لیست نوعا جدیدا من ن المكتبات اإلإشارة فستطالع،ولإلمعلوماتھا بالتصفح واإل
مكتبات عالمیة موجودة فعال مثل نما ھي مكتبات مفترضة تحاكي إ،والمكتبات مستقل بذاتھ 

یكون  عارة البریطانیة،فھي تعتمد بشكل كامل على البیئة الرقمیة للمعلوماتمكتبة اإل
ي معزل للحدود أالمستفید منھا في تماس مباشر مع مصادر المعلومات الرقمیة،دون 

  .نترنت فادة من مصادرھا على األخاللھا اإل،فیتمكن المستفید  من و الزمانیة أالجغرافیة 
  
- 82.ص. 2005.قسنطینة .2.ع.2مج. مجلة المكتبات والمعلومات. بین النظریة والتطبیق:المكتبة اإلفتراضیة . ،لخضرفردي- 1

83 
  361. ص.المرجع السابق.نترنتالمعجم الموسوعي لتكنولوجیا المعلومات واأل.براھیم إقندیلجي، عامر - 2
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  :فتراضیة ممیزات المكتبة اإل.1.2.5.4
فتراضیة العدید من الممیزات تجعلھا محطة للمستفیدین والباحثین نتیجة للمكتبة اإل

  :ھم ممیزاتھا نذكرألیھا ،ومن إشارة للتسھیالت التي تقدمھا لھم والتي سبقت اإل
  لكترونیة،السھولة،الدقة،والفاعلیة من حیث التنظیم وعیة المعلومات اإلأالسیطرة على

 .حتیاجات المستفیدین والباحثینإتخزین وحفظ المعلومات وتحدیدھا بما یالئم و
 تصال بجموعات المكتبات تمكن من اإل،توفر كم ھائل من المعلومات والبیانات

 .ومراكز المعلومات 
 مع ر الوقت والجھد والمال للمستفید لمكان،مما یوفالشمولیة وتخطي حاجز الزمان وا

 1.ادقة وفاعلیة المعلومات المحصل علیھ

 لي ،وعن بعدفتراضي الالمادي،فھي متاحة على شاشات الحاسب اآلالبعد اإل. 
 ولیة،الثانویة والمرجعیة تنوع العرض الوثائقي،بتنوع مصادرالمعلومات األ. 

 2.خرىأحتكار على فئة دون إو أون قیود خدمة مختلف الشرائح من المستفیدین د  
 
  :فتراضیة عمل المكتبة اإل.2.2.5.4 

لكترونیة لى المعلومات اإلإو المداخل أط الوصول ایتیح ھذا النوع من المكتبات العدید من نق
فتراضیة ن المكتبة اإلأنترنت،ویرى بعض الباحثین ستخدام شبكات األإالرقمیة،وذلك ب

تاحة عن بعد للمحتویات وخدمات المكتبات،وغیرھا من م اإلتعكس مفھو) التصوریة (
وعیة على الموقع مباشرة والمواد الجاریة مصادر المعلومات،بحیث تجمع بین األ
لكترونیة إلكترونیة،وتستعین في ذلك بشبكة إو أوالمستخدمة بكثرة،سواء كانت مطبوعة 

ستالم الوثائق إیة الخارجیة وو المصادر العالمأى المكتبة إلمكانیات الوصول إتزودنا ب
ن المستفید لدیھ مكتبة تجمع المصادر الخاصة بالعدید من المكتبات أمنھا،والخالصة 

  3.وخدمات المعلومات 
و تقتصر على خدمة فئة أفتراضیة ال تتقید بمجال موضوعي محدد ن المكتبة اإلأیتبین لنا 

لتقدیم جمیع المعلومات في العالم نھا بیئة متاحة للجمیع تسعى أمعینة فقط ،یمكن القول 
  عملھا تجمیع مختلف مصادر أحاطة المستفید بما یرید من معلومات حدیثة ،ومبدإو
  
قسنطینة .2.ع.2.مج. مجلة المكتبات والمعلومات. ترف تكنولوجي أم خیار مستقبلي:المكتبة الجامعیة االفتراضیة .بطوش كمال - 1

  .40.ص.2005
  .173.ص.المرجع السابق.بوشارب بولوداني،لزھر- 2
  128-127.ص. 2001دار قباء،:القاھرة .مقدمة في علم المكتبات والمعلومات الدولي المقارن.حمد أبدر، - 3
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ع وشعارھا یتمثل في توزیوبثھا على الخط، لكترونیة،وتحلیلھا وتنظیمھاالمعلومات اإل
من خالل عرض قائمة " حدد حاجیاتك وخذ ما ترید"فقط"المعلومات لمن یریدھا"المعلومات 

  .حاطة حتي بجوانب الموضوع الثانویة والمشابھةبالمختارات للموضوع المطلوب واإل
  :المكتبة الرقمیة .3.5.4

ت رة في مجال المكتبات والمعلوماحداث ثورة كبیإلى إدت التطورات التكنولوجیة ألقد 
لمستفیدین لتاحة المجموعات والخدمات عن بعد إمحدثة سلسلة من التغیرات الواضحة قي 

شكال واألأكتبات،مختلف عن الشكل التقلیدي،لى ظھور شكل جدید للمإكل ھذه الدالئل تشیر 
التي جاءت كنتیجة وھي المكتبة الرقمیة  الأمكتبات،من  ال ةنواع الجدیدالسابقة الذكر لأل

ولقد جاءت ھذه المكتبات كإستراتیجیة جدیدة ").تصاالتثورة اإل(لفیة الثالثة األ حتمیة لثورة
حتیاجات الباحثین والمستفیدین،ورغبتھم في الحصول إستجابة ملحة وضروریة لتلبیة إو

على التقنیات الحدیثة في ) المكتبة الرقمیة(والتي تعتمد  1".على معلومات سریعة ومتطورة
لى إبات تذھب بنفسھا ذ غضت ھذه المكتإى المستفیدین،إللجتھا وبثھا تحویل المعلومات ومعا

 ؟سئلة حول ماھیة المكتبات الرقمیةومن خالل ھذا التقدیم تواجھنا سلسلة من األ.المستفیدین
  ھدافھا ؟وماھي خدماتھا؟أ نشائھا ؟إسباب أ

بات،فلقد جعلت نترنت خیر وسیلة للداللة على التحوالت الكبرى التي تشھدھا المكتتعد األ
المستفید  العادي قادرا على التحكم في برمجیات قد تكون معقدة مثل تلك التي تستخدم 

رتباط شتراك التي تسمح للمستفید باإلللمالحة عبرشبكة الویب،وتبسیط عملیة اإل
یجابیة في مجال تكنولوجیا المعلومات إنجازات إبالشبكة،وتعتبر كل ھذه التطورات 

بحیث یمثل ظھور المكتبة الرقمیة منعطفا مھما في تاریخ بث  .تخدمةتصاالت المسواإل
مور فیما یخص نقل المعرفة وتداولھا لى المعلومات،كما تغیرت األإالمعرفة والوصول 

وعیة مادیة كاأللواح الطینیة،لفائف البردي،الورق،فظھرت بذلك أبعدما كانت تعتمد على 
ستخدامھا إتاحة المعلومات ونشرھا وإبیر في وعیة معلومات رقمیة التي تساھم بشكل كأ

   .نترنتعلى نطاق واسع،خاصة بعد ظھور األ
  :زالت عقبتین مھمتین ھما أحرى والمكتبات الرقمیة وفرت میزتین و باأل

  ن كانا أوالوعاء الحاوي لھ،بعد ) المعلومات (ساسي بین المحتوى أالفصل بشكل
 .عضویا فیما بینھما رتباطاإلمدة طویلة متالزمین  ومترابطین 

 حداث تغیرات في نظام العالقات التي كانت سائدة بین المكان التي توجد فیھ إ
والمستفید،وھو ما جعل مفاھیم الوقت والمكان تبدوا نسبیة ،وذلك ) المركز(المعلومة
  2.تصاالت الرقمیة رتباط القوي الموجود بین المعلومات وبین اإلبسبب اإل

 .9.ص.2005مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع،:عمان .ةوتقنیة الوسائط المتعدد المكتبات الرقمیة.الزم المالكي،مجبل- 1
مجلة مكتبة الملك فھد .]على الخطمتاح [.المكتبات الرقمیة وبعض القضایا الفكریة.بوعزة،عبد المجید- 2

تمت   c11/word/1.dohttp://www.kfnl.org.sa/digital/kfnl_journal/m :.2005فیفري .11.مج.1.ع.الوطنیة
  .15/02/2011الزیارة یوم 
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المكتبات ) DLF )Digital Library Federationلقد عرفت رابطة المكتبات الرقمیة
 ختیار مجموعات،إلفراد المتخصصینمنظمات توفر الموارد،وبضمنھا األ":نھا أالرقمیة ب

وضمان جمتھا وتوزیعھا،وحمایة ملكیتھا لیھا،وترإعمال الرقمیة،وبنائھا،وتوفیر المداخل األ
ومجموعة من أقتصادیة لمجتمع معین إدیمومتھا بحیث تكون متاحة للقراءة بصورة 

   1."المجتمعات
طارالفني للمكتبة الرقمیة،عن طریق نھ یتركز على اإلأیتبین لنا من خالل ھذا التعریف 

حتیاجتھم بتوفیر المداخل إفراد المتخصصین،والتركیز على تلبیة جماعات فنیة من األتوفر 
  . قتصادیة إتاحة المعلومات للعامة بصورة إكید على ألیھم،والتإ
كیانات المادیة التي تتوفرعلیھا نھا تقدم تصمیم فني یناسب البنیة القانونیة،والحمایة للأكما "

عمال الرقمیة المتوفرة في عدة مد،وتشمل األویلة األفھي تسمح بحفظ الحقوق لفترات ط
  .2."مصادر

التي توفرمصادر رقمیة،ویمكن لھذه المصادر "نھا تلكأخر للمكتبة الرقمیة بآوھناك وصف 
خالل السماح  شكال متنوعة،وتعتمد خدماتھا على مھارات المكتبة التقلیدیة ،منأن تكون بأ

حیان یكون حفظ المجموعات جاعھا،وفي بعض األسترإ،وخزنھا وابتقییم المصادر،تنظیمھ
وال تعتمد المكتبة الرقمیة على موقع معین .ھتمامھاإلیھا جزء من إالخاصة  وتوفیر المداخل 

لى المصادر إولكنھا توفر نقطة وصول مباشرة وبصورة منفردة،وتستطیع توفیر مداخل 
  3."لى مجموعاتھا الذاتیة إ)  remot resources(النائیة

ن ذلك النوع من المكتبات یضم مختلف المصادر على مختلف  أكز ھذا التعریف على یتر
ختزان خدماتھا بناءا من المكتبة التقلیدیة التي تقوم على الجمع والتنظیم واإل ةشكالھا،مستمدأ

تضع حفظ المجموعات والكیانات الرقمیة في صلب و.سترجاع للمعلوماتوالمعالجة واإل
لى إنھا تمكننا من الولوج أ،كما لى تلك المصادرإلمداخل الضروریة ،بتوفیر اھتماماتھاإ

  .المصادر النائیة والمنفردة،التي یصعب الحصول علیھا بالطریقة التقلیدیة 
  :خر آلتباس حول مفھوم المكتبة الرقمیة ھناك تعریف وحتى نزیح اإل

خزین،المحافظة قتناء،تإجل أالرقمیة،من ستعمال التكنولوجیات إان ناتج عن یھي ك
نھ إي مجموعة مكتبیة بصفة المكتبة الرقمیة فأجاع وبث الوثائق،وحتى تتصف سترإو

  4:اصر التالیة لعنن تبنى على اأیشترط فیھا 

مجلة المكتبات . كادیمیة العربیة ثرھا في تطور البیئة األأالمعلومات الرقمیة و.الصباغ،عماد عبد الوھاب - 1
   16.ص.2002 نة ،قسنطی.2.ع.1.مج.والمعلومات

 .ljourna cybrariansمجلة.]على الخطمتاح [.ساسیة في بنیة المكتبات الرقمیةأمفاھیم  .حمدأ ،عبد اهللا .تر ؛ولیمآرمز،- 2
 یوم الزیارة تمتvieu=article http://www.journal.cybrarians.info/index.php?:.2004ماي.1.ع

15/04/2011  . 
 .17.ص.نفسھلمرجع ا.الصباغ ،عماد عبد الوھاب- 3
 .77-76.ص.المرجع السابق.طاشور،محمد- 4
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 مصادرھالى إجل الولوج السھل أن تكون منظمة ومصنفة من أ. 
 نھا كیان أساس ألیھا على إن یتم الولوج أنتاجھا من عدة مناطق مختلفة،على إمكانیة إ

 .واحد
 طولأن تخزن وتیسر بطریقة تمنحھا مدة حیاة أ. 
 طالع علیھا من ن تتوفر على التوازن بین حقوق المؤلف والملكیة الفكریة وبین اإلأ

 .المستفیدینقبل 
مكانات الفنیة لكترونیة واإلمجموعة من المصادر اإل"نھا أالمكتبة الرقمیة ب یعرف الباحثونو

ن المكتبات الرقمیة ھي إوبذلك ف...ستخدامھا إنھا وع نتاج المعلومات،والبحثإذات العالقة ب
دیر المعلومات الرقمیة بغض النظر تسترجاعھا،التي إمتداد ودعم لنظم خزن المعلومات وإ

و متحركة،وتكون أو في شكل صور ثابتة أ،و صوتیاأ،عن الوعاء وشكلھ سواء كان نصیا
  1 ."متاحة على شبكة موزعة

وقیامھا ،لكترونیة للمعلوماتالمكتبة الرقمیة على المصادر اإل یتركز ھذا التعریف على توفر
ستخدامھا بالطریقة الرقمیة إھا ووعاء وأ،مھما كان شكلھا نتاج المعلوماتإبعملیات جمع و

  .سترجاع المعلومات  إنظم اآللیة لخزن والفالمكتبة الرقمیة شبیھة ب
وارد المعلوماتیة التي تشمل الكادر مؤسسات توفر الم:"نھا أكما تعرف المكتبة الرقمیة على 

ختیار وبناء المجموعات الرقمیة،ومعالحتھا وتوزیعھا وحفظھا،وضمان المتخصص إل
   2."قتصادیة لجمھور من المستفیدین إنسیابھا وتوفیرھا بطریقة سھلة وإستمراریتھا،وإ

 العملیات جمیع فیھا تقوم التي المكتبات تلك على طالقھإ الرقمیة،یمكن المكتبة فمصطلح
 المكتبات في المتخصصین فرادألا بھا یقوم التي العملیات تلك متضمنة رقمي وأآلي، بشكل

 ىإل ضافةإلبا المعلومات عن ،الفھرسة،التكشیف،والبحث)ختیاراإل( نتقاءاإل:منھا التقلیدیة
  . المرجعیة الخدمات

 محتویاتھا،وال كل یةلكتروناإل المعلومات مصادر تشكل التي تلك ھي الرقمیة المكتبة إذن
 الطرفیة بالنھایات تربطھا وموزعات،وشبكة خوادم لمجموعة خاص،وإنما مبنى لىإ تحتاج

 سترجاعھاإالمعلومات،و تخزین صعید على نوعیة ونقلة تطورا محدثة.ستخداملإل
  3.ستعمالھاإو

  

 .2ص.المرجع السابق.بوعزة،عبد المجید- 1
تحاد العربي للمكتبات المؤتمر الثاني عشر لإل وقائع .رات العربیة المتحدةمایة في دولة اإلنحو مكتبة رقم.حمدأبراھیم ،إالحافظ - 2

 1لى إسبتمبر  29من یوم .الشارقة ." بنى وكفاءات وتقنیات متطورة:لفیة الثالثةحول المكتبات العربیة في مطلع األ:"والمعلومات 
  .281.ص..2001.علم إ:الشارقة . 2001كتوبر أ

  .292.ص.المرجع السابق.توليالنقیب،م- 3
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 التقلیدیة للعملیات تكرارا لیست الرقمیة المكتبة في المكتبیة الخدمات نإف شارةولإل
 المقدمة الطریقة في الفارق مع نلك موازیة خدمات منھا للمستفیدین توفر الرقمیة فالمكتبات

 الوقت في نھأ في یتمثل المكتبة وفھارس البحث محركات مع الخدمات،فالتباین لتلك بھا
 بشكل الرقمیة المكتبة بھا جدا،تقوم جیدة بحثیة خدمات المكتبات فھارس فیھ تقدم الذي

 البحث یتم التي للموضوعات جیدة توفرتغطیة المعلومات شبكة نإصحیح،ف والعكس سیىء
 نطلق نأ أالخط من لذلك.الجانب ھذا في ضعیفة الفھارس فیھ تكون الذي الوقت عنھا،في

 یمكن ما الواسعة،لكن لتغطیتھا المعلومات شبكة على البحث عملیات على التفوق لفظة
 حصل التي النتائج مجموعة من تحقیقھ المكتبة من المستفید یرید ما على یعتمد علیھ القیاس
   1.منھما كل في علیھا

  : الرقمیة لمكتبةنشاءاإ سبابأ.1.3.5.4

 التكنولوجیة للتغیرات نتیجة نماإ عبثا ھكذا تيأی لم الرقمیة المكتبة نشاءإ في التفكیر نإ
 التي الطریقة المكتبات،وكذلك ھذه مثل قیام بضرورة ملتأ التي المجال في الحاصلة

 الورقیة الفھارس مست التي التحوالت لىإ افةإضوتبث، المعلومات فیھا تعالج صبحتأ
 حتیاجاتإ تلبیة ،قصد المكتبات ھذه نشاءإ ستدعىإ ذلك للمكتبة،كل المعلوماتیة الخدماتو

  2: عن ناتج الرقمیة المكتبات انشاء نإف وعلیھ. المتنوعة المستفیدین
 .فضلأو سرعأ بشكل تقدیمھا الخدمات تطویر لىإ الحاجة 

 التكالیف قلأالمناسبة،وب التقنیات وجود. 

 منافذھا عبر ،والمتاحة الرقمي بالشكل المعلوماتیة یةوعاأل من العدید وجود . 

 المستفیدین من العدید عند وتوفرھا نترنتاأل نتشارإ. 

  :لى إنشاء ھذا النوع من المكتبات إوفي نظري  یرجع السبب في ظھور و

 فضلأ یجادإ یتوجب والذي العالم في الصادر الفكري نتاجلإل والمطردة الھائلة الزیادة 
 لىإ الوصول من مكنُت التي الرقمیة المكتبة خالل من وذلك فیھ حكمللت السبل

 .بسھولة والمرجعیة النادرة المصادر

 جوانب مختلف في تصالاإل تقنیات على الفرد عتمادإالحاصل،و التكنولوجي التطور 
 .حیاتھ

 lcybrarians.journa مجلة.]الخط علىمتاح [. والمتطلبات النخطیط: الرقمیة المكتبات. الحمید عبد رجب حسنین،- 1
  .02/02/2011 یوم الزیارة تمت http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option: 2008 مارس.15ع.

 .178-177.ص.السابق المرجع.بولوداني،لزھر بوشارب- 2

272 
  مظاھر البیئة الرقمیة وتأثیراتھا على المستفید:عالفصل الراب

 



 الحدیثة حتیاجاتاإل وتلبیة الخدمات فضلأ تقدیم بضرورة المستفیدین مطالبة 
 .والمتنوعة

 تلك خاصة الفنیة عمالاأل بمختلف بالقیام التقلیدیة النظم كفایة عدم لىإ ضافةباإل 
 .مثال عارةكاإل بالمستفید مباشرة عالقة لھا التي

 ومصادرھا المعلومات شكالأ في الحاصل تنوعال.  

  : الرقمیة المكتبة ھدافأ.2.3.5.4

 من استنباطھإ تم والتي تحقیقھا لىإ تسعى التي السامیة ھدافاأل من عدد الرقمیة للمكتبة
  1:ھدافھاأ ومن.لھا المختلفة التعاریف

 خدمة المجتمعات بشكل مثالي ومتساوي. 

 التكنولوجیة ،والموارد المؤھلة البشریة ادرالكو من القصوى ستفادةإلا تحقق . 

 المتعدد المداخل مكانیةإ ،مع وكفؤة سریعة مداخل توفیر. 

 فقط المعني(فیھا المشارك المحتمع لىإ بالنسبة متعددة مداخل توفیر .( 

  :لى إضافة باإل

  جز الزمانیة والمكانیة للباحثین والمستفیدین ،وتخطي الحواتوفیر الوقت والجھد. 

 الرقمیة المعلومات لىإ المباشر الولوج أمبد بیقتط . 

 لةفعا بطریقة تاحتھاإو للمعلومات،وحفظھا ونیةكترلاإل المصادر على السیطرة  
التقادم التقني  على :لنقائص مثل ن ھذا النوع من المكتبات لھ بعض اإف  شارةولإل.ودقیقة

ة الملكیة الفكریة ل ھام وھو حمایلى مشكإضافة باإل.جھزةمستوى البرامج واأل
 .نیة المنشورة عبر الشبكاترولكتللمصنفات الرقمیة ،والموارد والمصادر اإل

ن كانت منافسا قویا للمكتبة إوجھة نظر العینة حول المكتبة الرقمیة :56الجدول رقم 
  التقلیدیة
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  ) %( النسبة   التــكرارات
  100  700  نــعم
  00  00  ال

  %100=  700  المجموع



ن التوجھ الذي نعیشھ الیوم في ظل سباق عصر المعلومات أجمعت عینة الدراسة على ألقد 
خیرة المزعم ن المكتبة الرقمیة ستكون حتما منافسا قویا للمكتبة التقلیدیة،ھذه األأالرقمیة،ب

ي مواجھة،قد ال تستطیع المكتبة التقلیدیة التصدي لھا،خاصة ونحن نعیش الیوم تصدیھا أل
،ومؤسسات موجة غیر مسبوقة من الزحف التكنولوجي لكل المجاالت والتخصصات

لى خدمة وتلبیة إبكل جدید،وذلك سعیا منھا  ثرأالمعلومات من بین تلك المؤسسات التي تت
نالحظ مما سبق إجماع أفراد العینة المدروسة على أن المكتبة الرقمیة .یدینحتیاجات المستفإ

منافسا قویا للمكتبة التقلیدیة،لكن في حقیقة األمر فإن المكتبة التقلیدیة ھي القلب النابض 
للتقدم والتنمیة،والرافد الھام للبحث العلمي،فھذه األخیرة قد عرفت توسعا كبیرا في الخدمات 

قلیدیة التي تتیحھا،وكماان المكتبة الرقمیة تقدم البث اإلنتقائي اآللي،واإلحاطة المكتبیة الت
الجاریة اآللیة،فإن نظیرتھا من المكتبة التقلدیة تقدم نفس مھامھا،ماعدا بعض اإلختالف في 
مجموعاتھا وخدماتھا،فھما یمشیان بتواز مع بعضھم البعض وال یمكن  اإلستغناء عن 

  :لي یبین ماورد كالتاليوالشكل الموا.كلیھما

100%

0%

وجھة نظر العینة حول المكتبة الرقمیة إن كانت :56الشكل رقم 
منافسا قویا للمكتبة التقلیدیة

نعم ال

 

  :خصائص المكتبة الرقمیة .3.3.5.4

والتي یمكن ،التي ال تمتلكھا المكتبة التقلیدیة تمتلك المكتبة الرقمیة عددا من الخواص
  .1:یجازھا كالتاليإ

  :لكترونیة الصیغ الرقمیة اإل.1.3.3.5.4

شكال عمال الرقمیة وفي مختلف األالرقمیة على كل األ تشتمل الكیانات الرقمیة في المكتبة
  :لكترونیة منھا اإل

o عمال الورقیة مواد منقولة عن األ. 

o  صلیة ألكترونیة إمطبوعات. 

o عمال المرجعیة والكتب القیمة والمواد المرئیة والمسموعة والتسجیالت األ
 .الصوتیة والصور المتحركة والمواد السمعیة البصریة
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  :دامة المجموعاتإحفظ و.2.3.3.5.4

ا دیمومة حفظ المجموعات الرقمیة ولویاتھأھم أن من أقد سبق في تعریف المكتبة الرقمیة 
یة ال تمتلكھا من كانت رقإن تمتلك مجموعات مصادر خاصة بھا حتى وأوالبد لھا من 

و في حقل محدد أن تكون شاملة،أویمكن للمجموعات ،ة مع مرور الوقتادیا،فستصبح دائمم
  .من حقول المعرفة

نواع المعلومات التي یمكن تمثیلھا في أن المكتبات الرقمیة تزود بكل أومن المتعارف علیھ 
عمال الموسیقیة،وبرامج الحاسب،وقواعد البیانات شكل رقمي،مثل النصوص والصور واأل

  1.كثر من شكلأعمال المركبة من ت،وبرامج الفیدیو،واألشكال والتصمیماواأل

  :نظام المصادر .3.3.3.5.4

على غرار مثیلتھا التقلیدیة،المكتبة الرقمیة لیست موقعا،تخزن فیھ مصادر المعلومات 
ختیارھا بعنایة،وتنظم بطریقة تمكن المستفید من إالمجمعة مع بعض،فالمجموعات یتم 

نھا أنترنت بن نطلق على شبكة األأساس ال یمكننا على ھذا األلیھا بسھولة ویسر،إالوصول 
  .مكتبة رقمیة 

  :نظام التشبیك .4.3.3.5.4

رتباطات إلكترونیة الرقمیة،مما توفر تعمل المكتبة الرقمیة وتتشابك مع بیئة الشبكات اإل
) (hyperlinksوالروابط التشعبیة الفائقة )  hypertext(عالیة للنصوص وغیرھا 

ن تتقاسم معلومات معینة مع مكتبات أن مختلفة للمعلومات ومصادرھا،كما یمكنھا ماكأل
تصال عن طریق الشبكة یوفر للمكتبة العدید من المداخل مختلفة عن طریق التشابك،واإل

لذك فھي ال تتطلب وجود المستفید وحضوره الیھا حتى یحصل على المعلومات .الھامة
  .الرقمیة 

  

  :الخدمات .5.3.3.5.4

تبة الرقمیة ال یقتصر فقط على توفیر المحموعات الرقمیة،فھي فضال كن عمل المأمعروف 
عن ذلك تقوم بتقدیم خدمات معلومات رقمیة عالیة الجودة،بناءا على مجموعاتھا،ویمكن 

ن تشمل على البحث،والتنقیب،والترتیب والفلترة،والخدمات ألخدمات المكتبة الرقمیة 
  2.التعلیم والتدرس المرجعیة، والمساعدة في

  

  .المرجع السابق.آرمز،ولیم- 1
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و بآخر في تقدیم الدعم أن للمكتبات الرقمیة ممیزات كثیرة،تساھم بشكل أ مما سبق یتضح
تاحة السریعة للمعلومات واإل لكترونیةخصوص،من خالل الصیغ اإلللمستفید على وجھ ال

ن المكتبة الرقمیة أو.،وغیرھا من الممیزاتالحفظ الرقمي للمجموعاتلى إضافة باإل الرقمیة
  .فھي تختلف كثیرا عن المكتبة التقلیدیة .مھما توافرت فیھا من ممیزات فان لھا عیوب 

ن أذه النماذج من البیئة الرقمیة للمكتبات نجد ستعراض ھإومن خالل ،خالصة ھذا المحور
لكترونیة والمكتبة لى المكتبة اإلإكما ھو الحال بالنسبة ،البعض منھا یستخدم تبادلیا

نواع لكترونیة،المختزنة على األشكالھا اإلأفتراضیة،من حیث توفیر نصوص الوثائق في اإل
و من خالل البحث أو المضغوطة،أقراص المتراصة،المختلفة لوسائط التخزین والبحث كاأل

لكترونیة لى المعلومات اإلإتصال المباشر،فضال عن تمكینھا من وصول المستفیدین باإل
ما المكتبة الرقمیة فھي أ.الموجودة عبر نظم وشبكات المعلومات عن طریق ضغطة زر

ن أمكن لكترونیة والرقمیة یلكترونیة،وكل من المكتبة اإلتمثل الوجھ المتطور للمكتبة اإل
عبر  رقام لیسھل تخزینھا وتناقلھافتراضیة ،فالمكتبة الرقمیة تتعامل مع األإتكون مكتبة 

شكال رقمیة مختلفة أكترونیا وبإلتصاالت،وتبادلھا وتداولھا تقنیات المعلومات واإل
ن ھذه المكتبات تجعل أكما .داءبكفاءة وفعالیة ودقة في األ...)نص،صورة ،صوت(

صال مباشر مع مصادر المعلومات من خالل قواعد ونظم تإالمستفیدین على 
حتیاجاتھم إوبالتالي تلبیة .مكانات ھذا النوعإالمعلومات،بفضل التسھیالت التي تتیحھا 

  . ومطالبھم الحدیثة والمتجددة

  :دخال التقنیة الرقمیة في المكتبات الجامعیة وسبل تطویرھا إمعوقات .4.5.4

 األمثل الوجھ على للمكتبة الرقمیة التقنیة إدخال أمام اعِائًق تقف التي المشكالت من
 برنامج توافق المشروعات،وعدم ھذه مثل إدارة في الخبرة قلة عن الناجمة المشكالت

 الصعوبات عن الشبكة،فضًال لخادم الفنیة المواصفات مع التشغیل،أو برنامج مع المكتبة
 النظام من بكل تلحق خسائر تسبب التي المتكررة واالنقطاعات تصاالتاإل نظم تكتنف التي

 على العمل من البد العوائق وتخطيمتكاملة، معلوماتیة خدمات تقدیم والخدمات،ولغرض
  : مایلي تحقیق

تصال بین المكتبات ومؤسسات تفاق على بروتوكول موحد ومقنن یوفر مرونة اإلاإل - أ
 .المعلومات،على المستویین المحلي والعالمي

تباع إوعیة المعلومات الرقمیة والتنسیق بین المكتبات بأمین ألتنشاء قطاع مركزي إ - ب
 .ستخدام ھذه المصادر إمثل للمشاركة في سلوب األاأل

 .نشاء النظام الرقميإكید على ضرورة التقییم الدوري خالل مراحل أالت - ت

 ھتمام بالتدریب الموجھ للكفاءات والموارد البشریة،والتكوین والمعرفة بكیفیة إلا - ث
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 .تصاالتستخدام التقنیات الحدیثة للمعلومات واإلإ

 .مین حمایة رقمیة شاملة للنظامأت - ج

نتقائي حاطة الجاریة،والبث اإلإلتفعیل مشروعات الرقمیة بخدمات مھمة كا - ح
   1. للمعلومات

  : الجامعیة المكتبة من فیدینالمست على الرقمیة البیئة ثیراتأت.5.5.4

 عالملإل الحدیثة بالتكنولوجیات ثرتأت قد الجامعیة المكتبات نأمنھا، مفر ال حقیقة نواجھ نناإ
 للمستفیدین الرقمیة المعلومات خدمات تقدیم في الرقمیة التقنیات على عتمادھاإتصال،وواإل

  . لمعلوماتل لكترونیةاإل والمصادر خیراأل ھذا بین وسیطا بذلك صبحتأف

  تاحتھاإو المعلومات لىإ الولوج من مكنت المتطورة تصاالتواإل المعلومات تكنولوجیا نإ
 نوعیة لتحسین مناسبة فرص خلق نھاأش من نشطة،التياأل مختلف شخاص،وفياأل لمختلف

 لكترونياإل التعلیم لطرق جدیدة نماذج معھا بالتوازي والخدمات،فظھرت حتیاجاتاإل
 ھذا في الیفوتنا كما. والمكتبات المعلومات مؤسسات لىإ بعد عن بعد،الولوج عن والتعلیم
 وبین الجامعیة المكتبات بین العلمي تصالاإل نموذج سھلت الرقمیة التكنولوجیا نأ الصدد

 لكترونیاإ المعلومات نتاج،نقل،تجمیع،تحویل،ومعالجةإ بین وسائلھا مستفیدیھا،فتنوعت
في ھذا المجال  الباحثین ،ویدعم وخدماتھا نشطتھاأ جمیع في تالتحدیثا مختلف بذلك موظفة

تصاالت جھزة الحواسیب المتطورة،سرعة تبادل اإلأن التكنولوجیا الرقمیة تلك التي تھتم بأ
ومقدرتھا على معالجة ات المحلیة والدولیة،نترنت،الشبكالحدیثة،توظف التلفزیون الرقمي،األ

مستھدفة بذلك المستفید المبتكرات التكنولوجیة الرقمیة، ثحدأستعمال إب،البیانات والبرمجیات
  2.كان  ینماأ

 على معلومات،المتوافرة من یرید ما على للحصول ستخدامھاإ المستفید مكانإب صبحأف
  3    ةمتفرق مواقع في خارجھا وأ المكتبة داخل لكترونیة،سواءاإل المعلومات وبنوك قواعد

 .لسابقالمرجع ا.الزم المالكي،مجبل- 1

2-Frimpong T, Olivia A.Comparing Knowledge and usage of ICT Male and Distance 

Learners of Endowed and Deprived Area in a devoloping Country in Africa[.online]. 

Journal of Information Technology Education.vol.8.2009.p.4-5:http:// 

jite.org/documents/vol8/jite.v8p001-017k wapong415pdf page consulté le 12/03/2011. 

 .نفسھالمرجع  .مجبل الزم المالكي،- 3
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 للحصول بیتھ في وھو تصالاإل مكانیةإ،للمستفید بعد عن تصاالتاإل تقنیات بذلك فوفرت
                                  . یحتاجھا التي المعلومات ىعل

 وفعالیتھا قدرتھا من سیزید للمكتبة الحدیثة التكنولوجیات من المزید دخالإ نأ السیما
 ةوالمعالج والتخزین الحفظ في ثورة حداثإ فاستطاعت.مستفیدیھا حتیاجاتإ تلبیة وبالتالي

 جدیدة وبدائل شكالأ)الرقمیة ولوجیاالتكن( خیرةاأل ھذه المعلومات،فأھدت لىإ والوصول
 المعلومات وبنوك قواعد( للمعلومات لكترونیةاإل المصادر،منھا المعلومات حتواءإل

 ودةجال عالي وثائقي نتاجإ وخلق...)الویب البیانات،مواقع لكترونیة،قواعداإل الدوریات
 طرف من وماتالمعل لىإ المباشر للولوج ومزایا تسھیالت جھة،قدمت من والفعالیة،ھذا

 1. خرىأ جھة من المستفید

 عمالاأل في الرقمیة التكنولوجیا ثیراتأت مالحظة المستفید لدى مكانباإل صبحأ قدل
 المعلومات تكنولوجیا من خرىاأل نواعاأل المكتبة،وبظھور تتیحھا التي المكتبیة والخدمات
 ،فالكل والمستفیدین مكتبیینوال المكتبات على كبیرة ثیراتأت التقنیة لھذه نأ تضحإ المتطورة

 النظم نأل المعنیین،نظرا لصالح المعلومات خدمات تحسین ھي بھا،والنتیجة ثرأیت
 بمصادر المشاركة ومصادرھا،وتحقیق المعلومات على الحصول عملیة تسھل لكترونیةاإل

 فیةوالثقا العلمیة الفرص تكافؤ تحقیق كذلك نتائجھ المستفیدین،ومن مختلف بین المعلومات
  .حدیثة معلومات نظم قامةإل نتیجة المستفیدین بین

 بحكم المعلومات تقنیات ستخدامإ في رغبتھ المستفید،عدم على یضاأ ثیراتأالت تلك بین ومن
 سوف ثم الحاسوب،ومن ستخدامإ على تھقدر عدم،والبحث في التقلیدیة الطرق على عتیادهإ
 یجد،المعلومات لشبكات ستخدامھإ عند نھأ لىإ ضافةباإل لكترونیةاإل المكتبة دخول في رددیت

 متاھة لىإ بھ یؤدي قد الصلة،مما ذات المسترجعة بالوثائق یسمى مما كبیر كم مامأ نفسھ
  . وساعات ساعات المستفید فیھ یستغرق قد وضیاع

ن إندماج المستفید ضمن البیئة الرقمیة على أما توصلنا إلیھ من خالل ھذا الفصل ھو 
بسكیكدة مرھون بمدى قدرة ھؤالء على 1955أوت  20تبة المركزیة لجامعة مستوى المك

التحكم الجید في وسائلھا وتجھیزاتھا،وكیفیة الولوج إلى المعلومات اإللكترونیة 
ومصادرھا،بدءا من ضرورة إمتالكھم للثقافة المعلوماتیة الالزمة والثقافة التكنولوجیة،وكذا 

تفادة المثلى من مصادر المعلومات،كماأن مظاھر البیئة حتى تحقق اإلس.المھارة المكتبیة
الرقمیة  من شبكات ونظم معلومات آلیة،وإسترجاع المعلومات على الخط المباشر،ومساءلة 

  بنوك وقواعد المعلومات ،وظھور المكتبة الرقمیة،واإلفتراضیة،واإللكترونیة،كلھا تحدیات 
1 Olatokum , Wole Michael. A Survey of Preservation and Conservation Practices and 
Techniques in Nigerian University Libraries .[ online]. LIBRES library and information 
science research electronic journal.vol.18.n°2.september2008.p.2.:http:// 
libres.curtin.edu.au/libres18n2/olatokum_ref.pdf.page consulté le 12/03/2011.. 
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تواجھھا المكتبة التقلیدیة یقف المستفید وسطھا،لتقف بین اإلندماج فیھا وتتبع كل جدید،أو 
حجر  والمستفید.التخلي عن الحداثة والخروج من مجتمع المعلومات،وبالتالي فقدانھا لمكانتھا

من ھذا المنطلق على المكتبة الجامعیة موضوع الدراسة أن تضع في .الزاویة في ذلك
حسبانھا خصائص المستفید ومستوایاتھ،وإھتماماتھ،والعمل على تلبیة إحتیاجاتھ 
المتطورة،التي تطورت بتطور مطالب العصر الرقمي،الذي یحتاج إلى أشخاص أكفاء 

  .اآللیة،واإلسترجاع المباشر للمعلومات اإلفتراضیة قادرین على البحث الفردي في النظم

أوت  20وما یمكننا الحكم علیھ من خالل ھذا الفصل أن مستفید المكتبة المركزیة لجامعة 
بسكیكدة بإمكانھ التأقلم مع البیئة الرقمیة،إذا ما خضع لعملیة تدریب وتكوین من 1955

،والمكتبة موضوع لى المعلومات الرقمیةطرف المكتبة،وبالتالي تمكنھ من الولوج المباشر إ
  .ما یجعلھا تدعم دور المستفید فیھا وتلبیة إحتیاجاتھ اإلمكانیاتالدراسة تمتلك من 
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  الخـــاتمـــة

لم الیوم ،كان لھا ان الثورة التكنولوجیة وثورة المعلومات التي یشھدھا العأمما ال شك فیھ 
نعكاساتھا وتأثیراتھا على المكتبات الجامعیة بصورة خاصة،ومجموعاتھا وخدماتھا إ

بین تكنولوجیا المعلومات حدثھا ذلك التزاوج أومستفیدیھا،خاصة بعد النقلة النوعیة التي 
خیرة التي كانت منطلقا لظھور البیئة الرقمیة بمعناھا تصاالت الرقمیة،ھذه األواإل

لكترونیة اإل،المصادر الخالص،مفجرة معھا ظھور شبكات المعلومات،النظم اآللیة
خیرة ھمیة ھذه األأمن ھذا المنطلق بدأ المستفید یّعي بشكل متزاید .،وغیرھاللمعلومات

لكترونیة عمل على تطویر سلوكیاتھم في البحث عن المعلومات الرقمیة ومصادرھا اإلوال
ن لمثل ھذه التغیرات الحدیثة،والغزو الواضح للتقنیات الرقمیة أومما ال ریب فیھ .داخلھا

خد ھو اآلخر تتطور أوتكنولوجیا المعلومات،وقعھا الخاص على مجتمع المستفیدین،الذي 
  .لى المعلومات الحدیثةإالبحث والوصول ذھنیتھ ومتطلباتھ في 

  :ھمھاأجملة من العراقیل  ا، صادفتنأشھر10نجازنا للبحث والتي دامت إوخالل فترة 

  .قلة المراجع  حول ھذا الموضوع *   

جعلت عملیة تحدید العینة وحصرھا تنتظم  المجال البشري للدراسة وتنوعھ، ضخامة* 
  .بصعوبة 

لى ضیاع الكثیر منھا في إدى أستبانة،مما داة اإلأنة المختارة مع فراد العیأعدم تجاوب *   
جابة عن لى رفض الكثیرین من مجتمع الدراسة اإلإضافة مختلف مراحل الدراسة،باإل

  .،بحجة ضیق الوقتستمارةاإل االسئلة ومأل

تمام ومواصلة ھذا البحث إنا على ه العراقیل التي صادفتنا لم توقف من عزیمتن ھذأغیر 
رتأینا تجمیع إالخروج بالنتائج المنتظرة من خالل  ھذه الدراسة،لذا ففي ختام بحثنا ھذا و

شكالیة جابة عن اإل،والتي جاءت إلالنتائج المحصل علیھا على ضوء الفرضیات الموضوعة
ثیر البیئة الرقمیة على المستفیدین من المكتبة الجامعیة أت"المطروحة التي تتمحور حول 

ساسیة ھي،المكتبة الجامعیة المستفید،البیئة أتنا ھذه نؤكد على ثالث نقاط فمن خالل دراس
نعكاسات ذلك على إورة داخل المكتبات الجامعیة خیالرقمیة،والدور الذي تلعبھ ھذه األ

ومستویات تكنولوجیا ستكشاف خدمات المعلومات الحدیثة،إحاولنا ،كما المستفیدین منھا
امعیة،والتي ستساھم في تلبیة وخدمة مجتمع كبیر من معالجة المعلومات بالمكتبة الج

  .المستفیدین

ھمیة التكنولوجیا الحدیثة والبیئة الرقمیة،ودورھا في تفعیل عملیات ألقاء الضوء على إفبعد 
  الحصول على المعلومات،وتزوید المستفید بالمعلومات الدقیقة والحدیثة،وتبیان كیفیة تأثر 
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  :المستفید بھا داخل المكتبة الجامعیة،كشفت لنا الدراسة المیدانیة جملة من النتائج مفادھا

ضحى یفضل البحث عن المعلومات الرقمیة بكثرة،حیث تغیرت سلوكیاتھ حیال أن المستفید أ
تجاه المستفید داخل البیئة إن أحتیاجاتھ ومطالبھ،كما إ تعا لذلك تغیربتلك المعلومات،وت

فت لھ بعض خیرة قد خّلن ھذه األأن ننسى أالرقمیة جعلھ یتفاعل معھا بشكل ملحوظ،دون 
ثاروالتي من بینھا،صعوبة البحث المباشر عن المعلومات الرقمیة،وعدم تمكن فئة معتبرة اآل

السریع مع التكنولوجیا الرقمیة،مؤكدین في ذلك على ضرورة فراد العینة من التجاوب أمن 
  .ھمیة التكوینأو

لیھا،نجدھا إذا ماحاولنا قراءة المعلومات المحصل علیھا من خالل النتائج المتوصل إو
ھمیة ومكانة المستفید داخل أشكالیة المطروحة،بحیث یبرز بشكل واضح جاءت موافقة لإل

قحامھ معھا في مسیرتھا إو لى مواكبتھإالل سعیھا المكتبة الجامعیة الحدیثة،من خ
ستراتیجیة إدخال التقنیات الحدیثة للتكنولوجیا الرقمیة،وتطویر سلوك وإالتطوریة،من خالل 

  .البحث عن المعلومات 

لى إوعلى ضوء الفرضیات التي شكلت منطلقا للجانب النظري في ھذه الدراسة،توصلنا 
قمیة،من خالل المكتبة الجامعیة تجابة المستفید للبیئة الرسإبعض النتائج التي تجسد كیفیة 

خیرة لتقدیم خدمات معلومات حدیثة تتناسب مع طبیعة ي نظام معلومات تسعى ھذه األأوك
  .مستفیدیھا

قسامھا ألى إدخلتھ تلك المكتبات أن التزاوج التكنولوجي المعلوماتي الذي أكما 
لیھ من خالل دراستنا إذلك ماتوصلنا ،المستفیدین عداد كبیرة منأنت من تلبیة وخدماتھا،مّك

شخاص ذوي قدرات ومھارات أن طبیعة البیئة التكنولوجیة تقتضي توفر أكما .المیدانیة
 1955أوت  20معلوماتیة تكنولوجیة عالیة،جعلت من مستفیدي المكتبة الجامعیة لجامعة 

وحتى یتم .وسائل التكنولوجیةوالتحكم في ال قلم معھاأبسكیكدة یتأثرون بذلك،محاولین الت
لیتمكنوا ،تحقیق ذلك على المكتبة السعي الجاد في تكوین وتعلیم وتدریب ھؤالء المستفیدین

یجابي بین المستفید والبیئة الرقمیة ھناك مطلب إ وحتى یكون ھناك تفاعل.من التعامل معھا
لكي یتحقق ذلك البد رئیسي  یحتم على المستفیدین البحث المباشر عن المعلومات الرقمیة،و

ى المعلومات الرقمیة،والبحث عن إلستراتیجیة البحث اآللي،والنفاذ المباشر إلھم من تبني 
سترجاع على وكیف لإل.لكترونیة،والتنقیب على البیانات الموجودة بھامصادر المعلومات اإل

 لكن،تباع خطوات منھجیة في ذلكإتفید الخط  من خصائص ومتطلبات تستوجب من المس
صبح یتطلب من ھؤالء معلومات أمر الذي فراد عینة الدراسة،األأھذا ما نالحظ غیابھ لدى 

شكالیة بحثھ بواسطة كلمات مفتاحیة إخیر صیاغة ألصبحت تحتم على ھذا اأدقیقة،بحیث 
  .نتقاءھاإسترجاع المعلومات وإختیار محركات البحث الجیدة ،وإو
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ن الفرضیات الموضوعة في بدایة البحث قد تحققت في أبناءا على ماسبق،یمكننا القول ب
رقى ألى تقدیم إتسعى  1955وت أ 20ن المكتبة الجامعیة لجامعة أمجملھا،مؤكدة بذلك 

وفیر المعلومات ومصادرھا المختلفة وتلبیة الخدمات لجمھور مستفیدیھا،ودورھا في ت
قلم معھا للحصول  على أومحاولتھ التثر المستفید بالبیئة الرقمیة أحتیاجاتھم،وبالتالي تإ

  :المعلومات المطلوبة

بسكیكدة تسعى لمواكبة التطورات 1955أوت  20فالمكتبة المركزیة لجامعة  -
خدمات نوعیة لمجتمع الحاصلة في المیدان،وبالتالي تقدیم  التكنولوجیة

 .المستفیدین،إذن فالفرضیة األولى تحققت نسبیا

ضمن البیئة الرقمیة،یبین لنا مدى  1955أوت20إن دخول المكتبة المركزیة لجامعة  -
قدرتھا ومھارتھا في تلبیة إحتیاجات مستفیدیھا،مما یجعل ھذا األخیر یتفاعل بشكل 

ومحاولتھ تتبع كل جدید وإستغاللھ إیجابي مع ھذه التطورات التكنولوجیة الحدیثة،
 .داخل المكتبة الجامعیة موضوع الدراسة،وبالتالي قد تحققت ھذه الفرضیة

إن مسایرة المستفیدین للبیئة الرقمیة على مستوى المكتبة الجامعیة موضوع الدراسة  -
جعلھم أمام حتمیة النفاذ المباشر إلى المعلومات الرقمیة،وبالتالي وجد ھؤالء 

دین صعوبة في التعامل مع ھذه األخیرة،مما إستوجب على المكتبة المركزیة المستفی
إعادة اإلھتمام بالمستفید،وتكوینھ في مجال  1955أوت 20لجامعة

  .التكنولوجیا،وبالتالي تحققت ھذه الفرضیة نسبیا

  :ھم النتائج المحصل علیھا من خالل دراستنا في النقاط التالیةأویمكننا تلخیص 

 دوارا أضافت للمكتبة موضوع الدراسة أن التكنولوجیا الحدیثة قد أید بیرى المستف
ى تنشیط دورة المعلومات لتلبیة إلجدیدة،ووظائف حدیثة،وعلیھ فالمكتبة تسعى 

خیر رضاه عن المكتبة موضوع عرب ھذا األأي فقد لطلبات المستفیدین،وبالتا
 .رقمیةلى المعلومات في مصادرھا الإالدراسة،مع الحاجة الملحة 

 ستفادة المثلى من المعلومات ومصادرھا من خالل مجموعة كید المستفید على اإلأت
عارة اآللیة ،والتصویر إلبرزھا اأمن الخدمات المنتظرة من المكتبة الجامعیة،

 .،واإلحاطة الجاریةستنساخواإل

  تاحة المعلومات إمساھمة المكتبة موضوع الدراسة وبنسبة كبیرة في
ثناء أستخدام المكتبة الجامعیة إكتفاء المستفید بإالمقابل نجد عدم  ،وفي)المطبوعة(

دیة بعض المھام أجمع المعلومات،نظرا لقصور المكتبة موضوع الدراسة في ت
 خرھا في تقدیم ألى تإضافة تاحة المعلومات الرقمیة ،باإلإالخاصة بالمستفید في 
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الحدیثة،مما یجعل نسبة كبیرة من  حتیاجاتالمعلومات المطلوبة وعدم مواكبتھا لإل
 .نترنتھمھا شبكة األأخرى أن كماأیسعون للبحث في مؤسسات وفراد العینة أ

 تباع إمن خالل  محاولة توفیق المكتبة الجامعیة بین المستفید وخدماتھا وسیاساتھا
سیساھم  يفراد العینة المدروسة،والذأكد علیھ أھذا ما اإللكتروني،التسویق  و التعاون

 .،توفیر الوقت والجھدكبر قدر من المعلوماتأبشكل كبیر في الحصول على 

 العلمیة والتقنیة  داخل المكتبة ھمیة وضرورة البحث عن المعلومات أوعي المستفید ب
نجاز إحتیاجات المعرفیة،وتخاذ القرارات،وتلبیة اإلإعالة في نظرا لمساھمتھا الف

 .ضافة معلومات جدیدةإنھا تساھم في ألى إضافة بحوثھم ،باإل

  فكار ولى تلك المتعلقة بترجمة األأحتیاجاتھم،وبدرجة إعالن المستفید عن إعدم
دى والتحكم الجید فیھا وصیاغة تساؤالتھ،مما یوحي بنقص الثقافة المعلوماتیة ل

 .ھؤالء

  ستخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة،عند البحث عن إیفضل المستفید التنویع في
ى عن ھذه أالمعلومات الرقمیة،وقواعد معلومات النصوص الكاملة لیست في من

خرى ألى مداخل إضافة باإل،الوسائل التي تعرض نصوص كاملة للمقاالت وغیرھا
 .كالملخصات

  اأبرزھ،وعة خالل جمع المعلومات الرقمیةلمعوقات المتنجملة من المستفید ایعترض 
صعوبة التعامل مع المحتوى (غالء تكلفة المعلومات المطلوبة،والحواجز اللغویة 

 ).جنبيالرقمي األ

 لى المعلومات إیمان نسبة كبیرة من عینة الدراسة بحتمیة النفاذ المباشر إ
إلنجاز البحوث السرعة المطلوبة رتفاع معدل تقادم المعلومات،لكترونیة،نظرا إلاإل

 .والتحیین السریع للمعلومات 

  متالك ثقافة إستخدام الوسائل التكنولوجیة والتحكم فیھا،وعدم إقصور المستفید في
 .لى المعلومات بطریقة جیدة إمعلوماتیة ،كلھا عوامل  تحد من عملیة النفاذ المباشر 

  لكترونیة ھمھا المواقع اإلأكثرة،لكترونیة بستخدام الوسائط اإلإیفضل المستفید
لكترونیة ختیار تلك الوسائط بین بنوك وقواعد المعلومات،والدوریات اإلإوتنوعھ في 

لیھا،ولجودة المعلومات التي إقراص الملیزرة،لسھولة الوصول والمنشورات على األ
 .ستراتیجیة البحث عنھا إتتیحھا ،وتطور 
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 لكترونیة المختلفة،لكن تنقصھ الخبرة یفضل المستفید مصادر المعلومات اإل
دماجھ في البیئة الرقمیة ،لكون إلیھ وإلتفات المكتبة إستخدامھا،فھو یرى بضرورة إل

 .ساسیة للمكتبة المعاصرةأكوین مھمة ن التالمكتبة طرف فعال في عملیة التكوین،وأل

  ثناء أ)نترنتاأل(لى البحث المباشر في الویبوغرافیات إیمیل المستفید وبدرجة كبیرة
دوات ومحركات ألكترونیة،دون التحكم الجید في توظیف البحث عن المعلومات اإل

 .البحث ،والقلیل منھم من یقوم بعملیة التنقیب عن البیانات

 في تعامل المستفید مع المعلومات الرقمیة بمصادرھا المختلفة،ھو یجابي الجانب اإل
ن المستفید یدرك تماما طبیعة أخضاع المعلومات المستقاة لعملیة تقییم،ما یوحي بإ

ھمیة الموضوعات التي یستوثق بھا في أھ بالمعلومات التي تتیحھا الشبكات،وكذا وعٌی
لى حداثة تلك إضافة إ،المستفیدھم ما یركز علیھ أ،ومعیارالمحتوى نجاز بحوثھإ

 .الموضوعات

  ستعراض إسترجاع المباشر،بین ثناء اإلأتباین منھجیات البحث التي یتبعھا المستفید
تي المالحة أولى،ثم تحمیلھا مباشرة،بعدھا تألالمعلومات وقراءتھا بالدرجة ا

ادىء ن المستفید تنقصھ مبأمایؤكد ب.حتیاجاتستخدام محركات البحث،وصیاغة اإلإو
 .البحث على الخط المباشر

 لكترونیة للمعلومات تجعل نسبة مرجعیة المستفید نحوھا عدة أھمیة المصادر اإل
 .لیھاإسبوع،ما یفسر حاجة المستفید الملحة مرات في األ

حتیاجات المستفید ،وكیفیة نطالقا من وقوفنا على واقع المكتبة الجامعیة ومدى دعمھا إلإو
أوت  20ثیرھا علیھ داخل المكتبة الجامعیة لجامعة أیئة الرقمیة وتخیر بالبثر ھذا األأت

  . أحطنا بمختلف جوانب ھذه الدراسةنكون قد  نأمل أن.بسكیكدة1955
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 .1999، والتقني العلمي عالماإل في

 دارةإل الحدیثة سالیباأل مجلة. والتقنیة العلمیة للمعلومات الفاعلة الذكیة دارةاإل.نعیم حمدأالبنداق، -70
 .1،2008ج:المتحدة العربیة الشركة.الشاملة بالجودة المعلومات ومراكز باتالمكت

مجلة المكتبات . آفاق تطویر مھنة المكتبات والمعلومات في الجزائر .بن السبتي،عبد المالك -71
 .2006،قسنطینة.1.ع.3.مج.والمعلومات

 فعالیات طارإ في مقدمة ورقة.سترجاعھاإو المعلومات معالجة مھارات.المالك السبتي،عبد بن -72
- 13قسنطینةیومي".الجزائریة الجامعة في والتقنیة العلمیة المعلومات" حول الوطني الملتقى

 العلمي والتوثیق عالماإل حول والبحث مخبرالدراسات:قسنطینة.2010دیسمبر14
 .2010والتكنولوجي،

 ورقة.الجامعیة اتبالمكتب البشریة للموارد المستمر التكوین.سعیدي سلیمة.المالك السبتي،عبد بن -73
 البشریة الموارد دراةإو تكوین في الحدیثة التوجھات"حول الوطني الملتقى طارفعالیاتإ في مقدمة

 الدراسات مخبر:قسنطینة.2011 ماي11/12 یومي قسنطینة"الجزائریة الوثائقیة المؤسسات في
 .2011والتكنولوجي، العلمي والتوثیق عالماإل حول والبحث

وقائع .دراسة حالة :تسویق خدمات المعلومات في المكتبات االكادیمیة .سالم بن محمد السالم ، -74
المكتبات العربیة في مطلع " تحاد العربي للمكتبات والمعلومات حول المؤتمر الثاني عشر لإل

 :تونس. 2001نوفمبر  01اكتوبر  29.الشارقة  ."بنى وكفاءات وتقنیات متطورة:لفیة الثالثة األ
 .2002،للمكتبات والمعلومات تحاد العربياإل
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مشروع اساسي بالنسبة :تكوین الجامعیین على استعمال المعلومات العلمیة والتقنیة.بودربان،عز الدین -75
المعلومات العلمیة "فعالیات الملتقى الوطني حول طارإورقة مقدمة في .الختصاصي المعلومات

مخبر الدراسات :قسنطینة.2010دیسمیر 14-13قسنطینة یومي".والتقنیة في الجامعة الجزائریة
 .2010والبحث حول االعالم والتوثیق العلمي والتكنولوجي،

لة المكتبات مج.تكوین المستفیدین في مجال المعلومات بین الحاجة والعوائق.بودران،عزالدین -76
 .2002،قسنطینة.1.ع.1.مج.والمعلومات

مجلة المكتبات .تكوین المكتبیین جھاز وقایة ضد التغیرات.عز الدین،ودربانب -77
 .2006،قسنطینة. 1.ع.3مج.والمعلومات

 والمعلومات المكتبات مجلة.بعد عن التعلیم دعم في نترنتاأل دور.جدیدي،سعاد بوعناقة -78
 .2002 ،قسنطینة.2.ع.1.مج.

 مجلة. الجامعیة قساماأل بمكتبات لیةاآل نظمةاأل ستخدامإ. الرزاق غزال،عبد.كرزازة،كمالبو -79
 .2006،قسنطینة. 1.ع.3مج.والمعلومات المكتبات

وقائع المؤتمر الثاني .مارات العربیة المتحدةنحو مكتبة رقمیة في دولة اإل.حمدأبراھیم ،إالحافظ  -80
بنى :لفیة الثالثةحول المكتبات العربیة في مطلع األ:"تحاد العربي للمكتبات والمعلومات عشر لإل

علم إ:الشارقة . 2001اكتوبر  1لى إسبتمبر  29من یوم .الشارقة ."وكفاءات وتقنیات متطورة 
2001. 

 1.ع.3. مج  مجلة المكتبات والمعلومات.تكوین المستفیدین في مجال  المعلومات .حافظي،زھیر -81
 .2006،قسنطینة

طار فعالیات إورقة مقدمة في .ن المستمر للعاملین بالمكتبات ومراكز المعلوماتالتكوی.حافظي،زھیر -82
دارة الموارد البشریة في المؤسسات إالتوجھات الحدیثة في تكوین و"الملتقى الوطني حول

مخبر الدراسات والبحث حول :قسنطینة.2011ماي  11/12قسنطینة یومي."الوثائقیة الجزائریة
 .2011ي والتكنولوجي،عالم والتوثیق العلماإل

مكانیة تعاون المكتبات ومراكز المعلومات في المملكة العربیة إمدى  .حسین متولي،عبد اهللا -83
 .1996درا غریب ،:القاھرة .1.ع. مجلة دراسات عربیة في المكتبات والمعلومات.السعودیة

مركز :سوریة.3.ع. المجلة العربیة للمعلومات.إدارة المعلومات العلمیة والتكنولوجیة .خندر،صالح -84
 .1998المعلومات القومي ،

 .1995 .439. ع.العربي مجلة. الكتب حرقواأ؟ الكتاب نعي نعلن ھل .شاكر،مصطفى -85

مجلة . كادیمیة العربیة ثرھا في تطور البیئة األأالمعلومات الرقمیة و.الصباغ،عماد عبد الوھاب -86
  .2002،دیسمبر..قسنطینة 2.ع.1.مج.المكتبات والمعلومات
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 3مج. مجلة المكتبات والمعلومات.التكوین للمكتبات الحدیثة في العصر الرقمي .،عبد اللطیفصوفي -87
 .2006. 1.ع

 العربیة الندوة عمالأ. ترونيكلاإل والنشر الرقمیة لیفأالت وحقوق المكتبات.صوفي،عبد اللطیف -88
 سبتمبر 27-25 في المنعقدة"القانونیة والتشریعات المعلومات تكنولوجیا"  حول للمعلومات ولىاأل

 .2001، منتوري جامعة مطابع.الجزائر.قسنطینة منتوري بجامعة 1999

مجلة المكتبات  .لى المكتبة الرقمیةإمن المكتبة التقلیدیة .طاشور،محمد -89
 .2005قسنطینة ، .2ع.2.مج.والمعلومات

 تجاھات الحدیثة للمكتبات والمعلوماتمجلة اإل. المعلومات وتطور العلوم .حسن محمد ،عبد الشافي  -90
 .2.ع

الحاسوب :مجلة المعلوماتي.نترنتالتقنیات الحدیثة المستخدمة في األ.د،محموالنورعبد  -91
 .1999. 25.ع.8.مج.التقني

مجلة .یات وتطبیقاتھا في المكتبات ومراكز المعلومات تكنولوجیا الضوئ.د، محموعفیفي محمود -92
 .1995.فریل ألیسكوأ.2. المكتبات والمعلومات العربیة

دراسة العوامل المؤدیة :الفجوة الرقمیة اللغویة .الحراصي،نبھان بن حارث.العوضي،علي بن سیف -93
 .كترونیة بالنص العربيلرصدة المعلوماتیة اإلكادیمین العرب في تعزیز األخفاق الباحثین واألإلى إ

 .2010ماي  8.ع.  دراسات المعلومات:مجلة 

 مجلة .التحدیات مع التكیف نحو: المعلومات مجتمع ظل في الجامعیة المكتبات.فردي،لخضر -94
 .2002.قسنطینة.2.ع.1.مج.والمعلومات المكتبات

 اتمجلة المكتبات والمعلوم.بین النظریة والتطبیق:فتراضیةالمكتبة اإل.فردي،لخضر -95
 .2005.قسنطینة .2.ع.2مج

المكتبیون وأخصائیو المعلومات في عصر الرقمنة بین تجذیر الھویة والمھنة المتجددة .قدورة ،وحید  -96
 .2002جامعة منوبة المعھد األعلى للتوثیق ،.:تونس. المجلة المغاربیة للتوثیق والمعلومات

ت التعلیم العالي دراسة میدانیة بمدینة التكوین المستمر للمكتبیین الممارسین في مؤسسا.كریم، مراد -97
 .2006.قسنطینة.1.ع.3مج. مجلة المكتبات والمعلومات. قسنطینة

 فعالیات إطار في مقدمة ورقة.الجامعیة بالمكتبات لمصادرالمعلومات الحدیثة التوجھات.كریم،مراد -98
- 13 قسنطینة في قدةالمنع"الجزائریة الجامعة في والتقنیة العلمیة المعلومات"حول الوطني الملتقى

 العلمي والتوثیق عالماإل حول والدراسات مخبرالبحث:قسنطینة.2010دیسمبر 14
 .2010والتكنولوجي،
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 المجلة.المعلومات ومراكز المكتبات في وتطبیقاتھا مفھومھا: المعلومات نظم. محمد،صباح كلو -99
 .2001، تونس. 1.ع. 22.مج.للمعلومات العربیة

 :للمعلومات كمراكز الجامعیة المكتبات شبكات في الحدیثة تجاھاتاإل .حسناء محمود، محجوب - 100
 تكنولوجیا" حول والمعلومات للمكتبات العربي تحادلإل الثامن المؤتمر وقائع. علمیة مراجعة

 المصریة الدار:القاھرة. 1997 نوفمبر 4-1 القاھرة."والمستقبل الواقع بین العربیة المعلومات
 .1999 اللبنانیة،

عمال أ.ستشھادات المرجعیة بھا مكانیة اإلإنترنت وفھرسة ملفات األ. مین درویش،دانیةأمحمد  - 101
لعربیة الموحدة ستراتیجیة ااإل"تحاد العربي للمكتبات والمعلومات حول المؤتمر العربي التاسع لإل

 . 1999ألیسكو،:تونس.1998كتوبرأ26-21تونس ،."خرىأنترنت ودراسات للمعلومات في عصر األ

وقائع المؤتمر الثامن .شبكات المعلومات المصریة وتحدیات المستقبل.محمد عبد اهللا، نوال - 102
ز المعلومات تكنولوجیا المعلومات في المكتبات ومراك:"تحاد العربي للمكتبات والمعلومات حول لإل

الدار المصریة اللبنانیة :القاھرة . 1997نوفمبر  4-1القاھرة ."العربیة بین الواقع والمستقبل 
1999. 

الواقع  :المكتبات الحكومیة األردنیة)الكونسورسیوم (تجمع .قاسم كلیب ،.محمود القاسم ،صالح  - 103
لعربي للمكتبات والمعلومات ورقة مقدمة في إطار وقائع المؤتمر الخامس عشر لالتحاد ا.والطموح 

  2005مارس  5-2.تونس" المكتبات والمعلومات ودورھا في إرساء مجتمع المعرفة"حول 

مجلة المكتبات .الجامعة والمكتبة ودورھما في تدریب المستفیدین .مزیش،مصطفى - 104
 .2006،قسنطینة.1.ع.3.مج.والمعلومات

ي علم المكتبات بین التكوین النظري جامعیة ف المكتبیون الحاصلون على شھادة. معمر،جمیلة - 105
 .2006. 1.ع.3.مج. مجلة المكتبات والمعلومات. والعمل المیداني بجامعة منتوري قسنطینة 

 المعلوماتي مجلة. ومستقبال حاضرا  العربیة البالد في المعلوماتیة. فایز،حمدمیثاق م - 106
  . 1998 دمشق.74.ع

مجلة طبیق في المكتبات ومراكز المعلومات مفاھیم الجودة الشاملة وآلیات الت.نرمین صابر - 107
الشركة العربیة المتحدة . دارة المكتبات ومراكز المعلومات بالجودة الشاملةسالیب الحدیثة إلاأل

 . 2008. 1.ج ،للتسویق والتوریدات

مجلة .. س المال الفكريأستثمار رإدارة المعرفة في ستراتیجي إلالدوراإل.محمود،متولي النقیب - 108
الشركة العربیة :القاھرة.1.ج.دراة المكتبات ومراكز المعلومات بالجودة الشاملةالحدیثة إلسالیب األ

 .2008المتحدة للتسویق والتوریدات،

 ومراكز المكتبات في المعلومات وخدمات المكتبیة الخدمات تسویق .إجالل بھجت .زین الھادي، - 109
 .1.ع.1.مج.والمعلومات تالمكتبا في الحدیثة تجاھاتاإل مجلة .نظري مدخل :المعلومات

 .1994،القاھرة
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 الثالث المؤتمر وقائع. الرقمي العصر في الفكریة الملكیة حقوق نحو.محمود بكر بوأالھوش، - 110
 المعارف:الرقمیة البیئة في المعلومات دارةإ:"حول اتوالمعلوم لمكتبات العربي تحادلإل عشر

 للتربیة العربیة المنظمة: تونس 11/2002-10/1-29تاریخ في المنعقدة"والجودة والكفاءات
 . 2003، والعلوم والثقافة

  طروحاتالرسائل واأل

 الجامعیة المكتبة داخل  والتقنیة العلمیة المعلومات حیال الباحثین سلوك .بطوش،كمال - 111
 .2003، منتوري جامعة:قسنطینة.المكتبات علم قسم.دكتوراه طروحةأ.لجزائریةا

 والبحث التوثیق دعم في ودورھا أنواعھا المعلومات، تكنولوجیا.المالك السبتي،عبد بن - 112
 .2002، قسنطینة: المكتبات علم:دولة دكتوراه أطروحة.العلمي

 میدانیة دراسة لكتروافتراضیةإلا البیئة داخل الجامعیة المكتبات.بولوداني،لزھر بوشارب - 113
 .2006، منتوري جامعة: قسنطینة.المكتبات علم قسم.ماجستیر مذكرة.المركزیة الجامعیة بالمكتبة

دراسة میدانیة بالمكتبات :دور المكتبات الجامعیة في تقلیص الفجوة الرقمیة. تیقروسین،منیر - 114
 .2005قسنطینة،:لم المكتباتقسم ع:رسالة ماجستیر .المركزیة الجامعیة بالشرق الجزائري

التكوین الوثائقي لدى مستفیدي المكتبة المركزیة لجامعة منتوري .مقناني،صبرینة - 115
 .قسنطینة:قسم علم المكتبات.طروحة دكتوراهأ.قسنطینة

  ــاـرافــيـوغـبـوي

 عن التنقیب تقنیة ستخدامإب المكتبات إلدارة جدیدة رؤیة نحو. محمود وسامحمد درویش،أ - 116
 الرابط على متاح  2009 نوفمبر ،19 ع .Cybrarians Journal مجلة ]الخط على[ البیانات

تمت (. vieu article http://www.journal.sybrarians.info/index.php? التالي
 ).11:30على الساعة 14/04/2011الزیارة یوم 

على تاح م[.  ساسیة في بنیة المكتبات الرقمیةأمفاھیم .حمدأعبد اهللا،. تر؛آرمز،ولیم - 117
.2004ماي.1.ع.cybrariansJournalمجلة.]الخط

?vieu=article http://www.journal.cybrarians.info/index.php)یوم الزیارة تمت 
15/04/2011. ( . 

دراسىة حالة  :مدى إستخدام مصادر المعلومات اإللكترونیة .مسفرة  بنت دخیل اهللا الخثعمي، - 118
مجلة مكتبة الملك فھد  .]على الخطمتاح [ حاسب والمعلوماتألعضاء ھیئة التدریس بكلیة علوم ال

.:          118.ص .2010دیسمبر . 1.ع.16مج  .الوطنیة
m16n1/word/1.dochttp://www.kfnl.org.sa/idarat/kfnl_journal/ )ة لزیارا تمت

 .) 2011في فیفري 
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 .]الخط علىمتاح [. المطبوع التقلیدي النشر مقابل اإللكتروني النشر. علي ،الشویش شویش بن - 119
 الزیارة تمت( .http://informatics.gov.sa/details.php?id=4 :.1.ع.المعلوماتیة مجلة
 ).13/09/2010 یوم

مجلة مكتبة .]على الخطمتاح [.المكتبات الرقمیة وبعض القضایا الفكریة. بوعزة،عبد المجید  - 120
 :2005فیفري.11.مج.1.ع .الملك فھد الوطنیة

http://www.kfnl.org.sa/idarat/kfnl_journal/m16n1/word/1.doc ) تمت الزیارة
 .) 2011في فیفري 

 الدوریات على وأثرھا الجامعیة بالمكتبات العلمیة اإللكترونیة الدوریات.بوكرزازة،كمال - 121
. 2006دیسمبر.11.ع brarians journal.cy مجلة .]الخط علىمتاح .[ 2الورقیة
rticlevieu=aindex.php?http://www.journal.cybrarians.info/)الزیارة تمت 

 )..10/05/2011یوم

 تتنافس معلوماتیة مواجھة في المعلومات تسویق.المعطي عبد یوسف، یاسر.تریسا،لشر - 122
: .2005- 4- 6.العربي االحیاء نادي مجلة.]الخط علىمتاح [.تتناقص وموارد

name=events.details.id=54: http://alarabiaclub.org/index.php) تمت الزیارة یوم
10/05/2011(. 

 علىمتاح [. میدانیة دراسة. الجامعیة المكتبات في األنترنت توظیف. یعقوب سلیمان،رائد جمیل - 123
 .: 2005سبتمبر.6.ع.cybrarians journal: مجلة.]الخط

?vieu=article rians.info/index.phphttp://www.journal.cybraالزیارة تمت 
 .16/05/2011یوم

 مجلة.]الخط علىمتاح [. والمتطلبات خطیطتال: الرقمیة المكتبات. الحمید عبد رجب حسنین، - 124
cybrarians journal. التالي الرابط علىمتاح . 2008.مارس.15ع :

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option )یوم الزیارة تمت 
02/02/2011.(. 

على متاح [.دراسة تحلیلیة:نترنتمواقع المكتبات العربیة على األ.محمود عبد الستار  خلیفة، - 125
 .:2006. 2.ع .حیاء العربيمجلة نادي اإل ]الخط

4details.id=5-?p.name=events dex.phphttp://alarabiclub.org/in )الزیارة تمت 
 .).05/05/2011 یوم

.   ]على الخطمتاح [. دراسة تحلیلیة:لكتروني النشر اإل.بو القاسم أالرستمي،محمد  - 126
:16363159http://www.gaibd.m.com/doc/ .)  2010جویلیة 10تمت الزیارة في.( 
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 حیاءاإل نادي مجلة .]الخط علىمتاح [ .الوطنیة الجامعیة المكتبات شبكات .مضفر حسن الرزو، - 127
p.name=events http://alarabiclub.org/index.php?-:.3.2006.ع العربي

4details.id=5.  16/04/2011یوم تمت الزیارة . 

 2005. 3.ع. المعلوماتیة مجلة ]الخط علىمتاح [.المكتبات أخصائي دور.فاھد فوزانالشمري، - 128
 یوم الزیارة تمت.id3 http://informatics.gov.sa/section.php?: التالي الرابط على متاح
28/04/2011. 

جامعیة لكترونیة في الرسائل الستخدام مصادر المعلومات اإلإ.سماعیل إحمد أیونس  ،الشوابكة - 129
مجلة مكتبة الملك فھد الوطنیة .]على الخطمتاح  [ ستشھادات المرجعیةدراسة تحلیلیة لإل:التربویة

 :2010نوفمبر.2.ع.16.مج
ocm16n1/word/1.dhttp://www.kfnl.org.sa/idarat/kfnl_journal/ )الزیارة  تمت

 . )2011في فیفري 

الدور والعالقات :المكتبات وحركة الوصول الحر للمعلومات  .سماعبل إحمد یونس أالشوابكة، - 130
. 2009مارس . 18ع.cybrarians journalمجلة .]على الخطمتاح [ ثیرات المتبادلةأوالت

:http://www.cybrarians.info/journal/n°18/openaccess.htm) . الزیارة یوم تمت
 ).09:30على الساعة  25/04/2011

المفھوم :تجاھات الجودة في نظم المعلومات المحوسبة إ.نعام علي توفیق إ الشھربلي، - 131
: متاحة على الرابط التالي.2006. 1.ع.حیاء العربيمجلة نادي اإل. ]على الخط[.والتطبیق

.? http://alarabiclub.org/index.php.) 10/05/2011تمت الزیارة یوم..( 

على متاح [. تجاھات المستفیدین من المكتبات الجامعیةإ.الصادق بیزان،حنان - 132
 ).2011جانفي 15تمت الزیارة یوم .( com/k://knol.google.http:.]الخط

على متاح [.تصنیفات موضوعیة لدراسات المستفیدین من المعلومات.حنانالصادق بیزان، - 133
 ).2011جانفي 15مت الزیارة یوم ت.(  knol.google.com/khttp//::]الخط

 المعلومات ومراكز للمكتبات دینامیكیة نحو: لكترونیاإ الوثائق تبادل.ھبة مصیلحي، الستار عبد - 134
http://www.cybrarians.tripod.com/hotopics-:.]الخط علىمتاح [. العربیة

edi.htm.)19/05/2011یوم الزیارة تمت.( 
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 علىمتاح [.الجامعیة المكتبات في المعلومات تكنولوجیا. الترتوري،محمد عوض  - 135
 . 2011جانفي  29یوم  الزیارة تمت http:// medom2008.maktoobblog.com.:]الخط

معاییر :نترنتمعلومات المتاحة على شبكة األمصادر ال.عبد الرشید بن عبد العزیز،حافظ - 136
.  2006 دیسمبر.11عlcybrarians.journa مجلة.]طعلى الخمتاح  [. 2 مقترحة للتقویم

xehttp://www.journal.cybrarians.info/ind ) 14/04/2011تمت الزیارة یوم .( 

 لمواقع مقارنة دراسة: نترنتاأل شبكة على الجامعیة المكتبات مواقع. عزت،ماجدة غریب - 137
 س، مار8ع. journal cybrarians مجلة..]الخط علىمتاح [والغربیة العربیة المكتبات بعض

2006:www.Cybrarians.info/journal/n08/index.html .) تمت الزیارة یوم
10/05/2011 .( 

 :]على الخطمتاح [.المعلومات خدمات تسویق .حمدأالكردي، - 138
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/80084/posts/20689 

 )..2011- 10/03 یوم الزیارة تمت (

 :]على الخطمتاح [.. المباشرة المكتبات خدمات.الكردي،فھد - 139
http://muhtawa.org/index.php/  ) 12/03/2011تمت الزیارة یوم(. 

على متاح [. لكترونیة في البیئة التكنولوجیة الجدیدةالمكتبة اإل .المالكي،مجبل مسلم الزم - 140
 یوم الزیارة تمت ( http://www.alyaseer.net/vb/member.php?u=7820: .]الخط

12/02/2011.( 

 نسانیةاإل العلوم مجلة ]على الخطمتاح [. .الجزائر حالة:االلكترونیة الحكومة رساءإ.لحشم،قسمیة - 141
 http://www.ulum.nl/E57.html :.2009التجاریة، العلوم قسم:دحلب سعد جامعة. 43.ع.
 .) 12/04/2011تمت الزیارة یوم (

التحدیات :خصائي المعلومات أعداد إثیر البیئة الرقمیة على أت..حسن محمد،براھیمإمحمد  - 142
 3000مجلة العربیة ].على الخطمتاح [. والتطلعات

:l2006/4.htm-http/www.arabicin.net/arabiaall/1.) تمت الزیارة یوم
26/11/2010.(  
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النادي العربي (مجلة العربیة. ]على الخط[.تقنیات المعلومات.منشاوي،محمد عبد اهللا  - 143
  http://WWW.ARABCIN.NET/ARABIAALL/2-:متاح على الرابط التالي).للمعلومات

2001/1.HTML). 2010جویلیة 10تمت الزیارة في.( 

 المراجع خدمات مقدمي أداء سلوكیات لقیاس التوجیھیة المبادئ.  رضا،محمد النجار - 144
 .:2010سبتمبر.23ع.Cybrarian Journal مجلة.]الخط علىمتاح [.والمعلومات

?vieu=article nal.cybrarians.info/index.phphttp://www.jour. )الزیارة تمت 
 )..16/05/2011 یوم

 المؤتمر عمالأ.]على الخطمتاح [ .الجامعیة المكتبات بین التعاونیة الخدمات.الفضیل النسر،عبد - 145
 في المنعقدة.الشھید قاعة."والعشرین الحادي القرن وتحدیات السودانیة المكتبات"شعار تحت ولاأل

 http://puka.ca.waikato.ac.nz/cgi-:.الخرطوم.1998كتوبرأ 18- 17 يیوم
 bin/Sali/library12/04/2011الزیارة یوم  تمت . 

 .ستخدام قواعد المعلومات في جامعة النجاح الوطنیةإوتقنیة  ستراتیجیة البحثإ.جابر،ھاني - 146
: .2007 سبتمبر 14.ع cybrarins journal مجلة.]على الخطمتاح [

www.journal.cybrarins.info/index.n14.. 24/03/2011تمت الزیارة یوم  . 

 اتمتــنوعــات ومتـفرقــ

وت أ 20یة لجامعة معلومات مستقاة من مصلحة المعالجة والعملیات الفنیة بالمكتبة المركز - 147
 .سكیكدة. 1955

 10:00على الساعة  05/2011/ 28یوم .قتناءمعلومات مستقاة من مصلحة اإل - 148

 الساعة على.2011 ماي20 یوم. المركزیة المكتبة محافظ مع مقابلة من مستقاة معلومات - 149
10:00. 

  ـةـــبیـــغة األجنـراجع باللــــة المائمــــقــــ
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150- association des bibliothécaires francais . le metier de bibliothécaire.dir 
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                   البیئـة  الرقمـیة علـى المسـتفیدیـن مـن المكتـبة الجـامـعیـة    تـأثیر:المــالحـــق

  الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة



  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  قسنطینة ورينتم جامعة

                                                                                                                             واالجتماعیة سانیةاإلن العلوم كلیة
  المكتبات علم قسم

  ستبانھإ ستمارةإ
 ستمارةاإل بھذه ،نتقدموالمعلومات المكتبات علم في ماجستیر مذكرة إعداد سبیل في

 البحث موضوع حول وذلك آرائكم من ستفادةواإل كمستفیدین نظركم وجھة لمعرفة
  : المعنون

  الجامعیة المكتبة من  المستفیدین على الرقمیة البیئة تأثیر       

  1955أوت  20دراسة میدانیة بالمكتبة الجامعیة المركزیة لجامعة 

 تأثر كیفیة تحدید في تساھم التي ماتالمعلو من قدر أكبر لتجمیع نسعى فإننا ثمة ومن
 الجامعیة المكتبة داخل علیھم األخیرة ھذه تأثیر ومدى،الرقمیة بالبیئة المستفیدین

 الذي الدور وإبراز ،التكنولوجیة التطورات ھذه مع التعامل كیفیة معرفة إلى باإلضافة
  . الجامعیة المكتبة من المستفیدین حاجیات تلبیة في تلعبھ

 بوضع ذلكوعنایة، بكل المرفقة ستمارةاإل ھذه بملء تتفضلوا أن منكم انرجو ننافإ وعلیھ
ن مساھمتكم ھذه ستحظى بالسریة التامة ولن أفي المربع المناسب،ونعدكم ب)x(عالمة

  .في إطار البحث العلمي إالتستعمل 

  ذكر:    الجنس

  أنثى            

  ..................................................................... :التخصص

  ....................................................................... :الجامعة

  مھندس                      دكتوراه دولة  :  الشھادة المحضرة

  أخرى                           ماجستیر                       

   لیسانس كالسیكي                       

  لیسانس نظام ل م د                       
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  دـــیـتفــالمسم ــــا في دعـــة ودورھــــة الحدیثــامعیــة الجـــالمكتب: المحور األول         

  ن التكنولوجیا الحدیثة أضافت أدوارا جدیدة للمكتبة الجامعیة؟أھل ترى  - 1

      ال -                            نعم -

  نعم ،أذكرھا ؟:جابة بــفي حالة اإل 1.1

 لى المستفید             إالذھاب  -

 حتیاجاتھإتلبیة  -

 خدمة المستفید  -

 خرىأ -

 ن المكتبة الجامعیة؟نوع الخدمات المنتظرة م ما - 2

 نتقائي للمعلومات البث اإل -

 حاطة الجاریةاإل -

 عارة اآللیةاإل -

 تصال المباشرالبحث باإل -

 الخدمة المرجعیة الرقمیة -

 ستنساخالتصویر واإل -

 نترنت للخدمات المكتبیة التقلیدیة؟ھل ترى بإمكانیة تعویض األ - 3

 ال-نـــعم                        -

 ة الخدمة المرجعیة الرقمیة؟ھل توفرالمكتب - 4

 ال-نـــعم                       -

 ھل تساھم الخدمة المرجعیة الرقمیة في تلبیة احتیاجاتك؟ - 5

 ال-نــعم                        -

 مامدى كفایة خدمات المعلومات الحدیثة بالمكتبة في دعم رضاك؟ - 6

 راض جدا  -                                 ر اض -

  محاید   -                              غیر راض -
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 ھل تساھم المكتبة الجامعیة في عملیة إتاحة المعلومات للمستفیدین- 7



 ال-                 نــعم                -

 ماطبیعة المعلومات التي ترى من الضروري البحث عنھا ؟- 8

 معلومات رقمیة -               معلومات مطبوعة -

 ثناء البحث عن المعلومات ؟أستخدام المكتبة الجامعیة إھل تكتفي ب- 9

 ال-             نـــعم                -

  یك؟أال،لماذا في ر:جابة بــــإذا كانت اإل 1.9        

  خرھا في تقدیم المعلومات أت -                  

  حتیاجات الحدیثةعدم مواكبتھا لإل-                  

  خرى أفضل منھاأوجود بدائل  -                  

 نتھاج المكتبة لسیاسة التعاون یساھم في خدمتك بالمعلومات المطلوبة؟إ نأھل ترى -10

 ال-                نـــعم           -

  ین یظھر ذلك؟أنــعم ،:جابة بـــإذا كانت اإل 1.10      

  توفیر الوقت والجھد -                     

  داءتطویر نسبة األ -                     

  كبر قدر من المعلوماتأالحصول على  -                     

  لمكتبةتحقیق التفاعلیة والتواصل مع ا -                     

 ؟ستراتیجیة التسویق یساھم في تفعیل دورھا لخدمة المستفیدینھل تبني المكتبة إل -11

                   ال-           نـــعم            -

 ھل أثرت التحوالت التكنولوجیة الجدیدة في المكتبة علیكم؟-12

 ال- نـــعم                      -

 التي تقدمھا المكتبة ؟ مارأیك في الخدمات الحدیثة-13

 ضروریة یجب تدعیمھا -

 خیارمستقبلي ال مفر منھ  -          مسایرة الحداثة دون التخلي عن التقلیدي -
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 سئلتكم المرجعیة ؟أھل تجیب المكتبة عن -14

 ال- نــعم                     -

   :ةــامعیــة الجــالمكتبل ــیة داخــئة الرقمــالبیع ـمیدین ــلمستفاعل اــــتف:المحور الثاني 

 ھمیة المعلومات ؟أفیما تكمن  - 15

 .خاذ القرارتإ -

 .حتیاجات المعرفیةتلبیة اإل -

 .البحث شكالیةإ وخدمة البحوث نجازإ -

 .ضافة معلومات جدیدةإ -

  ؟المعلومات عن البحث الضروري منترى   ھل- 16

            ال-                                   نعم             -

  ت ؟لمعلومامن احتیاجاتك إعن  عالنتجد صعوبة في اإلھل 17

                          ال-نعم                               -

 : ھم ھذه الصعوباتأماھي :جابة بنعم إذا كانت اإل   1.17

 . فكارالتعبیر عن األ -

 .فكار ترجمة األ -

  .فكار التحكم في األ -

 .:..................حددھا                                                                        .خرىأ -

  ثناء البحث عن المعلومات ؟أما طبیعة قواعد البیانات التي تستخدمھا - 18

 .قواعد معلومات بیبلیوغرافیة -

 .قواعد معلومات مرجعیة -

 .قواعد معلومات رقمیة احصائیة -

 .قواعد معلومات النصوص الكاملة -
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  ؟ ثناء البحث عن المعلومات الرقمیةأماھي المعوقات التي تعترضك - 19

 .جتماعیةإحواجز نفسیة و -

 .غالء تكلفة المعلومات المطلوبة -

 .صرامة القوانین الداخلیة للمكتبة -

 .حواجز اللغویةال -

 .كنولوجیةصعوبة التعامل مع الوسائل الت -

 .....................................حددھاخرى                                                  أ -

  لى المعلومات ضرورة حتمیة؟إھل النفاذ المباشر - 20

 ال -نعم                                        -

  :جابة بنعم ،ھل یرجع ذلك إلىإذا كانت اإل 1.20  

 .اع معدل تقادم المعلوماترتفإ -

 .نجاز البحوثإمتطلبات السرعة في  -

 .التحیین السریع للمعلومات -

  أخرى -

  لى المعلومات یتطلب؟إھلى النفاذ المباشر - 21

 .الثقافة المعلوماتیة -

 .قلم مع التكنولوجیاأالت -

  .ستعمال الوسائل التكنولوجیةإالتحكم في  -

  ؟ ى المعلوماتلإنعكاسات النفاذ المباشر إما ھي - 22

 .القصور في التغطیة الزمنیة  -

 .القصور في التغطیة الموضوعیة -

 .القصور في التغطیة اللغویة -

  .لى تدریب وتمكینإیحتاج  -
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  فتراضیة ؟لى المعلومات اإلإالنفاذ المباشر ن تكلفة أھل ترى - 23

 .معقولة -

 .غالیة -

 .خیالیة -

  ؟ ستخدامھالكترونیة التي تفضل إماھي المصادر اإل- 24

 .بنوك وقواعد المعلومات -

 .لكترونیةالمواقع اإل -

 .لكترونیةالدوریات اإل -

 .رشیفات الرقمیةاأل -

 .ص الملیزرةراقالمنشورات على األ -

  :لــــیك ؟ھل أفي ر لماذا    1.24   

 .ستراتیجیة البحث وتطورھاإتغییر  -

 .ماكن وجودھاأتغیر  -

 . لیھاإسھولة الوصول  -

 ندماج في البیئة الرقمیة؟من الضروري على المكتبة الجامعیة مساعدة المستفید لإل ھل ترى- 25

 ال-نــــعم                             -

  یك؟أنــعم،لماذا في ر:جابة بـــفي حالة اإل    1.25     

  ھمیة المعلومات الموجودة بھاأ -       

  ساسیة للمكتبة المعاصرةأالتكوین مھمة  -     

  ینلكون المكتبة طرف فعال في التكو-     

                                   خرىأ -     

  ................................حددھا  
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  ما نوع الكوین الذي تراه مناسبا لك ؟ - 26



 .ستخدام الوسائط المتعددةإتكوین فیما یخص  -

 .نظمة اآللیةستخدام األإ -

 .نترنتستخدام شبكة األإ -

 .قراص الملیزرةتكنولوجیا األ -

 .قواعد وبنوك المعلومات -

 ما مدى تفاعلك بالبیئة الرقمیة للمكتبة؟ - 27

 لمعلومات من افادة الواسعة اإل -

 قتناءالتقلیل من تكالیف اإل -

 تغیر في سلوك البحث عن المعلومات  -

 تحقیق التفاعلیة والمرونة -

 سترجاع السھل والسریع للمعلومات اإل -
  

 ھاــخدامـــستإة وــترونیــلكدر اإلاــن المصـث عـحــالبة وـــة الرقمیـئـالبی:  الثالثالمحور 

 ھل  تحصل على النتائج المرجوة  عند البحث الفردي في النظام اآللي؟- 28

 ال- نـــعم                                    -

  لكترونیة للمعلومات؟ماھي طرقك في التعامل مع المصادر اإل- 29

 .التنقیب عن البیانات -

 .معلومات التمكن من وسائل البحث عن ال -

 .البحث في الویبوغرافیات -

  ؟لكترونیة یوفر لك المزایا التالیةستخدامك للمصادر اإلإھل - 30

 .حداثة المعلومات التي تحتویھا -

 .لى المعلومات إالسرعة في الوصول  -

 .ستفادة منھاتاحة خیارات كثیرة لإلإ -

 :..............................حددھا                  خرى                                         أ -
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 ییم؟ لكترونیة لعملیة تقھل  تخضع المعلومات المستقاة من المصادر اإل- 31



  ال-نــعم                             -

  نعم ،ھل تتمحور حول ؟:جابة بــــإذا كانت اإل 1.31  

  المسؤولیة الفكریة  -       

  المحتوى -       

  الروابط-       

  الحداثة-       

  لكترونیة للمعلومات؟ستخدام المصادر اإلإثیر أما ت- 32

 .تقلیص الخدمات المكتبیة -

 .لى مصادر المعلوماتإعملیة الولوج  تیسیر -

                                  :.............................حددھا                                                   خرى          أ -

 ؟ المباشر للمعلوماتسترجاع ھل تعتمد على تقنیة الرابط البولیني في اإل- 33

 ال- نـــعم                               -

  ؟ماھي المنھجیة التي تتبعھا للبحث عن المعلومات على الخط المباشر- 34

 .ستخدام محركات البحثإالمالحة و -

 .حتیاجات بواسطة كلمات مفتاحیةصیاغة اإل -

 .ستعراض المعلومات المنتقاة وقراءتھاإ -

 .فریغھاتحمیل المعلومات وت -

  سترجاع على الخط المباشر؟ما ھي الخصائص التي یوفرھا اإل- 35

 .الوقتقتسام إ -

 .الفوریة في الحصول  على المعلومات  -

 .التحاور مع الحاسب -
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  سترجاع المباشر للمعلومات؟ثناء اإلأد على قواعد البیانات ھل تعتم- 36

 ال- نعم                                     -

  ؟ھل توفرالمكتبة مراجع رقمیة- 37

 ال-نعم                               -

  : ذكرھاأنعم ،:جابة بفي حالة اإل.1.37

 .موسوعات الكترونیة -

 .قتباسمعاجم ومكانز وكتب اإل -

 .طالساأل -

 .الفھارس -

 :..........................حددھا .                                                              خرىأ -

  ؟ لكترونیةاإل المعلومات لمصادر ستخدامكإ معدل ما- 38

 .سبوع ألعدة مرات في ا -

 .عدة مرات في الشھر -

 .قلاأل على الشھر في مرة -

 ؟لمكتبة  الرقمیة منافسا قویا للمكتبة التقلیدیةن اأھل ترى - 39

 ال- نـــعم                           -
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 التزوید اآللي ؟قتناء وھل تعتمد المكتبة على سیاسة اإل -1

 ھل تعتمدون على الفھرسة اآللیة،التكشیف واإلستخالص اآللي؟ -2

 :لدیكم التالیة  ستخدام خدمات المعلومات الحدیثة إماواقع  -3

  .عارة اآللیة المحوسبةاإل-

  .حاطة الجاریةتكنولوجیا اإل-

  .نتقائي اآلليالبث اإل-

  .تصال المباشرخدمة البحث باإل-

  .میةالخدمة المرجعیة الرق-

 خرى؟أھل تعتمد المكتبة على سیاسة التعاون مع مكتبات  -4
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 و المستفیدین؟أھل تعتمد المكتیة على سیاسة التكوین سواء بالنسبة للمكتبیین  -8

 ت محوسبة؟اتعتمد المكتبة على شبكات معلومھل  -9
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أھم تحدیات المكتبة الجامعیة في الوقت الراھن،لقلنا دون تردد  ردنا تحدیدألو           
نفجار المعلوماتي اإل:خیرة إنما ظھرت كنتیجة لظاھرتین المستفیدین، والبیئة الرقمیة،ھذه األ

صعدة،وظاھرة تكنولوجیا عتماد متزاید على المعلومات في جمیع األإوما نجم عنھ من 
ل التي أحدثت نقلة نوعیة في المؤسسات ومرافق المعلومات بعامة تصااإلعالم واإل

خیرة إذا ما إقتحتمھا تقنیات المعلومات الحدیثة بوسائلھا والمكتبات الجامعیة بخاصة،ھذه األ
المستفید فیھا التكنولوجیة الرقمیة،یمكننا أن نطلق علیھا مكتبة رقمیة،حیث تجعل دخول 

ثقافة المعلوماتیة التكنولوجیة،والوعي العمیق بأھمیة ال:مرھون ببنیتین أساسیتین ھما
التكنولوجیا الرقمیة وبالتالي ضرورة مواكبتھا ،مما یتحتم على المستفید تغییر ذھنیتھ 

  .وسلوكیاتھ في البحث عن المعلومات داخلھا

لى حد اآلن ،أن إمنذ بدایات مسیرتھا  الجامعیة ولیس خافي على أحد مدى حرص المكتبات
محطة أنظار جمیع المستفیدین من كل صوب وحوب،والسعي إلى تلبیة مطالبھم تكون 

حتیاجاتھم،تمھیدا لنشوء مجتمع مستفیدین متساو في الحصول على المعلومات وخدماتھا إو
ماجعلنا نختار المكتبة المركزیة لجامعة .في آن واحد،دون مضیعة للوقت أو إھدار للجھد 

ستجابة المستفید من المكتبة الجامعیة بالبیئة  إى بسكیكدة،ومعرفة مد 1955أوت  20
مع في طریقة تعاملھ  صبحنا نشھد تغیرات جذریةأإذ أننا .خیرة علیھ الرقمیة،وتأثیر ھذه األ

،وتفضیلھ للبحث في لى المعلومات الرقمیةإین أصبح یفضل النفاذ المباشر أالمعلومات،
ستراتیجیة البحث عن التقلیدیة،وتبنیھ إل لكترونیة للمعلومات بدال من المصادرالمصادر اإل

خیرة قد أوجدت المعلومات الرقمیة،ومحاولة إستغالل كل ما أفرزتھ التكنولوجیات،ھذه األ
تصال المباشر مناخا وبیئة جدیدة للمستفید،جعلتھ یسایرھا ویلج إلیھا مباشرة عبر البحث باإل

  .وغیره

  :ةــاحيــفتــات المــلمــالك
 میدانیة دراسة،1955أوت 20الجامعیة،جامعة  ،المستفیدین،المكتبةالرقمیة البیئة

  سكیكدة

  
 

  

  

Résumé : 

      Si nous voulons idendifier les défi les plus importants de la 
bibliothèque universitaire pour le moment,Nous dirions sans 



hésitation,les utilisateurs(les bénéficiaires) et l’envirennement 
numérique cette dernière apparu comme un résultat de deux 
phénomènes,L’explosion de l’information causant la dépendance 
croissante des informations à tous les niveaux,et le phénomène de la 
technologie de la télécommunication qui a causé un changement dans 
les institutions,et sur tout  la bibliothèque universitaire envahit par les 
moyens modernes de la téchnologie de l’information numérique . 

nous pouvons l’appeler une bibliothèque numérique o  l’entrée du 
bénéficaire est soumise à deux nécessites :La Maîtrise de 
l’information numérique et la consience de l’importance de la 
téchnologie numérique donc .il est impératif pour l’utilisateurs  de 
changer ses comportements envers la recherche de l’information 
numérique . 

Il est clair que les bibliothèques des le début de leurs carrier essayent 
d’attire l’attention des utilisateurs et répondre a leur demandes et 
besoin pour de rendre l’accès aux informations et aux services égales a 
tout les bénéficiaires,et cela sans perte de temps et d’èffort. 

Ce qui nous a fait choisir la bibliothèque centrale de l’université 20 
aout de skikda pour savoir la réaction du 
utilisateurs(édificatuer)envers la bibliothèque universitaire numérique 
et l’influence de cette dernière sur lui,car il y’a des changements 
radicales dans ces comportement dans la recherche des 
informations.Ou il préfère l’accès directe a l’information,et aussi 
préfère  chercher dans les sources  électroniques des information au 
lieu des sources traditionnelles,et essayer d’exploiter la 
téchnologie ,cette dernière a crée un nouveau envirennement offrant 
au utilisateurs l’accès pour la recherche par contact direct. 

Mots cles : 
L’envirennement numérique – L’utilisateurs – bibliothèque 
universitaire – université 20aout1955 – enqu te – skikda. 

 

 

Abstract : 
       If we want to identify the most important challenges of the 
university library at the present time,we woulde say without 



hesitation,the users and the digital environment this latter emerged as 
a result of two phenomenon of information and communication 
technology that has revolutionized the quality of institutions and 
information facilities in general ,and university library in particular. 
We can call it a digital library where the entry of the 
users(beneficiary)is subject to two  key features:the information 
mastering and technological awareness of the profound importance of 
digital technology and thus the need to keep beingin touché with  its 
development,It is imperative to change the beneficiary  mind  and 
behaviors in the search for digital information. 

It’s clear that one of the aims of libraries since the beginning of their 
careers is to attract the attention of all users form all directions and 
strive to meet their demands and needs,a prelude to the emergence of a 
community beneficiaries  equal in access to information  and services 
at the same time,without a waste of time,or effort.what made us 
choose the central library of the University 20August 1955 Skikda,Is 
to find out the extent to which the user of the university library 
responds to the digital environment and the effect of the latter on 
him.We are now living  radical changes in the handling of the 
information where the users starts to prefer running direct -to- digital 
information and preferred to look at the electronic sources of the 
information instead of the traditional sources and the adoption of the 
strategy to search for information and try to exploit all the technology 
produced,this latter has created a climate and a new environment for 
the users and offered himdirect access to information through direct 
contact. 

Key words: 
The digital environment – users – university library – university 
20august1955– investigation– skikda.      

 

 


