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 :قال العماد األصفهــــانــي

  

إني رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابا في يومه إال قال في غده " 

أو بعد عده، لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان 

يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، 

وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيالء النقص في جملة 

  ".  البــــشر

 

 



  

 
  اإلھـــداء

بئا عربیاني صغیرا وتحمال ن یاللذ  والدي العزیزین… نبع العطاء والتضحیةم إلى      
إلى والدي الكریمین أھدي ھذا الجھد،  ..كثیرا شیئاثقیال في سبیل تعلیمي وتربیتي 

راجیا من اهللا أن یسد بعض الحق الذي علیھما علي، وما أحسب أني قد أدیت عشر 
یا أمي مباركة ثمراتھا  موكانت دعواتك ..المستطیعمعشار ما لھما من حق ولكنھ جھد 

  ..ھذا العمل ، 
         
إلى من أھدتني الوصل دون الخصام، إلى التي … َندي في الدنیاــــــــــــَس إلى          

وسھرك یا زوجتي اللیالي عناء ومشقة، كان  ..مشاق اھتماماتي الرقمیةتحملت معي 
من  إلى إلى عیـــون رعت وقلوب دعـت،..  العمل، ھذابإخراج ثمراتھ تحقیق الھدف 

  یناوالد و،أم أوالدي إلى   وأحبــوا بال ریاء وعانوا بوفـــاء بال جزاء، واأعطـ
..    وابنینا حفظھما اهللا عبــد الرحمن  وحمـــزة    ،)إسماعیل وفضیلة( العزیزین 

   ...ھدأھدي ثمرة ھذا الج
           

أھدي  ،لحظة عبد اللطیف صوفي الذي ما غاب عنا. د.أأستاذي الفاضل  إلى        
لما قدمة للتخصص وللقسم وال زال قلبھ ینبض  مجھودي المتواضع شكرًا وعرفانًا

  .شوقا وفؤاذه یھتز فرحا كلما خطونا خطوة في البحث اللعمي
  
دت للركون، ھمث ھمتي وإرادتي كلما المشرف الذي ظل ورائي یستح. د.إلى أ    

إلى كل زمالئي ، ..وإلى كل أعضاء الھیئة التدریسیة  بقسم علم المكتبات وطلبتھ
وإلى كل من یتعامل مع قضیة ، بجامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة ومكتبتھا

  ..المكتبات والمعلومات في الجزائر
           

  كل من تفضل علّي بجزء من اھتمامھ ولحظة من تفكیره إلى              
  

األستاذة  وإلى روح )عمار بوعناقة(محافظ مكتبة قسم علم المكتبات  إلى روح       
  ا اهللامسمرة حلیمة رحمھ

           
  إلى روح الدكتور أحمد عروة  رحمھ اهللا              
                    



                      إلى روح شیماء البنت الزكیة رحمھا اهللا                      
                                

 ..إلیكم جمیعًا أھدي مجھودي المتواضع شكرًا وعرفانًا           
 

 

 

 شـــكر وتقدیـــر

   

، لكم "العلم رحم بین أھلھ: " أصدق رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، حین قالما      
أحسست بقولھ علیھ الصالة والسالم حیا متجسدا، فیما لقیتھ من كریم الرعایة وعمق 
التوجیھ من أستاذي الفاضل األستاذ الدكتور عبد المالك بن السبتـي، والذي تفضل 

  .مشكورا بالموافقة على تحمل عبء اإلشراف على ھذا البحث
       
أعجز عن أن أوفیھ حقھ من الشكر  –بشر شأني في ذلك شأن سائر ال –ولما كنت      

والعرفان، فإني أتضرع إلى المولى العلي القدیر أن یجزیھ خیر ما یجزى بھ ورثة 
  .أنبیائھ من العلماء المخلصین

   
كما أسجل شكري وامتناني للتوجیھات والنصائح القیمة التي أسداھا لي أستاذي      

والذي أھدیھ ھذا البحث، كما یسرني أن  الفاضل األستاذ الدكتور عبد اللطیف صوفي،

أتقدم بوافر الشكر وعظیم التقدیر للسادة األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة، وإلى 

السادة األساتذة األفاضل بجامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة على حسن تعاونھم 

  .وصدق جھودھم من أجل تحقیق أھداف البحث

  
      
  ..وحسبي أنني قد حاولت، فالكمــال هللا وحده.. ؛ فال أدعي أنني بلغت الغایةوبعد    

  
  نبـیل عــكنوش: الطالب #
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  :ـقدمـــــةامل

مع دخول األلفية الثالثة يشهد العامل ثورة شاملة يف التطور ويف كافة ااالت، وعلى األخص        
أو ··· يف جمال االتصاالت والتكنولوجيا وسرعة احلصول على أية مادة علمية أو فنية أو أدبية أو ثقافية

، ومنها تطور علم املكتبات من حيث )1( واملتنوعال جمال لتعدادها بسبب حجمها الواسع ··· غريها
للدور الكبري واهلام الذي تؤديه  ة وسرعة احلصول على حمتواها نظراالتبويب والتصنيف وطريق

وعلى األخص املكتبات اجلامعية لعدد الطالب واملدرسني والباحثني  أنواعها املكتبات مبختلف
  .نواملواطنني الذين يقصدوا لتلبية ما يريدو

فيما  املكتبات نقلة نوعية مهمة وكبرية متمثلة بالشكل اجلديد الذي تأخذه سواء وقد شهدت     
ويعود  ،املعلومات املقدمة خيتص بنوعية املقتنيات أو اخلدمات اليت تقدمها للمستفيد أو حىت طبيعة

 اجلديدة يف جمال تقنياتواملبتكرات  سبب هذه النقلة إىل التطورات احلديثة السريعة واملتالحقة،

 املعلومات واالتصاالت، حيث انعكس ذلك على طرق معاجلة املعلومات وحفظها ونقلها

حازت املكتبات عظيم الشرف بسبب تبنيها املبكر للتقنيات ، وبذلك فقد واسترجاعها وإيصاهلا
املتاحة على اخلط احلديثة، كتقنيات الوسائط املتعددة والوسائط امليكروفيلمية وخدمات املعلومات 

املباشر، وتعد االنترنت وشبكة الويب أحدث منوذجني ملدى احتضان املكتبات للتقنيات احلديثة 
وملدى تكييف تلك التقنيات الحتياجاا، كون املنتجات التجارية املنتشرة يف السوق العاملية ال تتفق 

احتياجاا وتقدمي خدماا؛ حيث  دائما واحتياجات املكتبات، فهي مل تنشأ خصيصا ومباشرة لتلبية
تستهدف صناعة احلاسبات مثال مبنتجاا األسواق الكربى ذات الطابع التجاري والعلمي والطيب 
والعسكري، إذ جند على سبيل املثال ال احلصر أن وزارة الدفاع األمريكية وبعض الشركات كشركة 

IBM كانت وراء ظهور تلك املنتجات اليت  قد مولت الغالبية العظمى من البحوث األساسية اليت
كانت ال تويل اهتماما إلدارة املعلومات باملكتبات اهتماما ملموسا وال تليب االحتياجات الضرورية 
                                                

 :    ]متاح على اخلط  [    .   ] 26/06/2006 [تاريخ االطالع   .املكتبات اجلامعية ودورها يف عصر تطور االتصاالت  -.عبد ايد الرفاعي   1
http://www.arabcin.net/gold/modules.php?name=News&file=article&sid=642http://www.arabcin.net/gold/

modules.php?name=News&file=article&sid=642           
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هلا، وبناء على ذلك فقد اعتادت املكتبات التكيف مع هذه األوضاع باحلصول على التقنيات 
  .  كييفها وفق احتياجاااألساسية املتاحة من جماالت أخرى مث توظيفها بعد ت

املكتبات بصفة عامة واجلامعية منها خاصة تتجه حنو األمام صوب التوسع، وبالرغم من أن ف      
اجلذري، فإن أمناء  اهلياكل التنظيمية للمكتبات اجلامعية عادة ما تسعى إىل تثبيط التوجهات حنو التغري

املكتبات اجلامعية يعرفون أن استخدام احلاسبات هو أمر أساسي ملستقبل االتصال العلمي والبحث 
فقد نشأت العديد من املشروعات اهلامة يف كنف املكتبات اجلامعية، وتقوم بعضها ، األكادميي

ن إلتاحة موادها على اخلط بتحويل املواد إىل صيغ رقمية؛ يف حني جيتهد البعض اآلخر مع الناشري
  .  املباشر

أن كثريا من التقنيات املعروفة اليت عملت على جعل مقومات خدمات املعلومات باملكتبات ذات      
جدوى قد تبناها أناس كانت اهتمامام األوىل يف جماالت غري املكتبات، فاإلنترنت اليت ال تقوم 

 ARPAطورت أساسا من قبل ) راضية وحىت اإللكترونية أو االفت( بدوا قائمة للمكتبات الرقمية 
)  CERN(، كما أن الويب تطورت يف كنف املخترب األورويب للفيزياء  NSFواملؤسسة الوطنية للعلوم 

أول متصفحات الويب  MOZAICالذي تلقى دعما كبريا من املؤسسة الوطنية للعلوم، كذلك تطور 
، وهناك العديد من جماالت علوم )1(للعلوم جبامعة إلينوى واملمول أيضا من طرف املؤسسة الوطنية

احلاسب واليت تشمل الشبكات والوسائط املتعددة وقواعد البيانات واسترجاع املعلومات وتفاعل 
من اجتاهات البحوث يف هذه ااالت هلا جذورها اليت  فالغالبية العظمى... اإلنسان مع احلاسبات 

  . تسبق االهتمامات احلالية يف املكتبات

بصورة هائلة يف  استطاعت تكنولوجيا االتصال واملعلومات من أن تغري يف حياة الناسقد و    
 الرقميةظهورها هي املكتبة  ومن التجديدات احلديثة اليت ساعدت التقنيات على. العقدين املاضيني

                                                
1  JACQUESSON Alain, De la difficulté à utiliser les bibliothèques numériques , IN : Bulletin 
d'informations : Association des bibliothécaires français, n°188,3trim . 2000 
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Digital Library املتطورة واليت تشمل احلاسبات الشخصية القوية  ، حيث تعمل التقنيات االلكترونية
االنترنت، الربيد االلكتروين، وغري ذلك من االبتكارات احلديثة  منخفضة التكلفة، واملاسح الضوئي،

  .تزان املعلومات واسترجاعهاتغيري أساليب املكتبات يف تنمية اموعات، ويف اخ تعمل وبسرعة على

ظهور املكتبات الرقمية منعطفا مهما يف تاريخ بث املعرفة والوصول إليها، فبعد أن كان  ويعد      
األلواح الطينية والربدي واجللد والورق الذي استخدم  :مثل ،نقل املعرفة وبثها يعتمد على أوعية مادية

يف البداية لتسجيل املخطوطات مث إليواء الكتاب املطبوع يف منتصف القرن اخلامس عشر، تغريت 
األمور فأصبحت األوعية الرقمية تسهم بشكل كبري يف إتاحة املعرفة ونشرها واستخدامها على نطاق 

  .ترنت يف التسعيناتواسع خاصة بعد انتشار شبكة اإلن

وهناك العديد من التجارب واملمارسات يف هذا اال لعل من أجنعها املكتبات يف أمريكا       
اهلائلة للتعامل مع التقنية احلديثة، وعلى الرغم من تأخر املكتبات  تالشمالية وأوروبا حيث اإلمكانيا

ليلة إلنشاء املكتبات الرقمية ولعل ذلك يرجع العربية يف اقتحام هذا اال، فإن مثة حماوالت عربية ق
ألسباب ومشكالت فنية وتقنية وقانونية ومالية، حيث متثل املشاكل التقنية يف التعامل مع خصائص 
اللغة العربية ومميزاا، كما أن شح املوارد املالية يؤثر على إنشاء املكتبات الرقمية يف العامل العريب، أما 

تعلق حبقوق امللكية الفكرية وتنظيم نقل مصادر املعرفة من الشكل الورقي إىل اجلانب القانوين امل
الشكل اإللكتروين فإن هلذا اجلانب تأثريا على إنشاء املكتبات الرقمية، حيث نقص التشريعات من 
جانب وعدم االلتزام بتطبيقها من جانب آخر، هذا إضافة إىل جوانب أخرى متعلقة بسلوكيات 

  .اإلفادة من املعلومات الباحثني وسبل

وال خترج هذه الدراسة عن هذا السياق؛ فهي دف إىل التعرف على العوامل واألسباب اليت       
وما تعانيه من تأخر ظهور مشاريع املكتبات الرقمية بالعامل العريب عموما واجلزائر خاصة أدت إىل 

ن تقنية أو تشريعية، فتكلفة هذه مادية أكثر من أن تكوصعاب قد ترجع بالدرجة األوىل كوا 
كون اخلوض يف مثل هذه التجارب ال  باهظة، واستثمارا غري مضمونا، اتاملشاريع تكلف ميزاني
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على الرغم من التأكد من ميكن التنبؤ بإمكانيات جناحها، ومنه صرف االعتمادات املالية الالزمة، 
لوثائقية وغري الوثائقية، وجتاوزت مشاكل جناح جتارب الدول املتقدمة يف مشاريع رقمنة أرصدا ا

حقوق امللكية الفكرية اليت كثريا ما أحبطت املشرفني على املكتبات اجلامعية وكذا اهليئات الوصية، 
كما أن للصعوبات الفنية أثر بالغ يف تقاعص املكتبات اجلامعية عن السري يف اجتاه التحول من 

إللكتروين سواء من ناحية املمارسات الفنية أو من حيث األسلوب التقليدي الورقي إىل األسلوب ا
من مصادر  اخلدمات اليت تعزم تقدميها جلمهور مستفيديها الذي تكاد جتهل احتياجاته الفعلية

املعلومات اإللكترونية، وكذا الوقوف على مشروع املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر للعلوم 
يف فترات  امسامها فيهكان الباحث ) سنوات  06( هذه التجربة الفتية اإلسالمية وتسليط الضوء على 

جد صعبة من مراحله األولية، قصد الوصول إىل نتائج تفيد من الرفع من مستوى أداء املكتبة الرقمية 
  .ووضعها على املسار العلمي السليم الذي جيعل منها منوذجا ملشاريع املكتبات الرقمية باجلامعات اجلزائرية

وقد اعتمدنا يف هذه الدراسة على جمموعة ال بأس ا من املصادر واملراجع، ولعل أمهها والذي      
وقد وضعه  )Arms William y. )1ويليام آرمز ل Digital Librariesأفادنا بشكل مباشر، نذكر كتاب 

والنسخة  2002نة جمانا بعد ثالث سنوات من نشره، ومت تنقيحه وحتيينه س املؤلف على شبكة االنترنت
عاجل فيها املؤلف كثريا من )  14( املنقحة متاحة أيضا على اخلط، و الذي جاء يف أربعة عشر فصال 

قضايا املكتبات الرقمية من فكرة وفلسفة إنشائها، مرورا بالقضايا االجتماعية واالقتصادية والقانونية 
املرتبطة بإنشائها، وبطبيعة احلال اجلوانب الفنية والتقنية وتكوين اموعات الرقمية، مث أساليب إتاحة 

ول إىل التوقعات املستقبلية للبحث يف جمال املكتبات النصوص ونظم وأساليب استكشافها وص
واملؤلف هو باحث من خارج املكتبات التقليدية فهو أستاذ يف اإلعالم اآليل مبعهد . الرقمية

، " MIT  "Massashusset's Institute of Technologyماساشوست للتقنية بالواليات املتحدة األمريكية
 D-LIBات الرقمية، ولعل أبرز جهوده املشاركات العلمية يف جملة وقد شارك يف الكثري من املشروع

                                                
1 ARMS William y. Digital libraries , Cambridge, Mass. : MIT Press, cop.2000 , Visité le: [25/07/2006]  . 
[En ligne]: http://www.cs.cornell.edu/wya/DigLib/  

http://www.cs.cornell.edu/wya/DigLib/
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Magazine  ا نظرية )1( 2001إىل  1999واليت ترأس حتريرها فيما بعد سنةغري أن الدراسة يف حد ذا ،
أكثر وتناقش يف قضايا مهمة وهي بيئة املكتبات الرقمية وخمتلف التغريات اليت حتصل يف بيئتها، وقد 

  .هذا اجلانب أفادتنا يف

أما عن الصعوبات اليت واجهتنا يف البحث فيمكن حصرها بالدرجة األوىل يف قلة املراجع        
اللهم إال تقارير عن إنشاء املكتبات يف املصادر التقليدية، والدراسات السابقة اليت تناولت املوضوع 

الرقمية بالواليات املتحدة األمريكية وبعض الدول األوروبية، وتناولت أغلبها املكتبات الرقمية التراثية 
اليت تدخل يف إطار مشاريع حفظ الذاكرة الوطنية واملتاحف، واملكتبات الوطنية، والقليل حول 

ايل والبحث العلمي، هذا دون ذكر صعوبات احلصول على مثل املكتبات الرقمية يف بيئة التعليم الع
  .وفراهذه الدراسات على 

، وخامتة، إضافة إىل قائمة املصادر واملراجع اليت مت بابني اثننيمقدمة وهذا وحيتوي البحث على     
  .الرجوع إليها واملالحق اخلاصة بالبحث

  : فصولستة على  بابه النظريويتناول البحث يف 

تعريف مبوضوع الدراسة ومشكلتها تطرقنا فيه لل فصل منهجي؛وهو عبارة عن  :صل األولالف
أجابت عنها واألسئلة اليت اليت يسعى إىل حتقيقها ف ادواأله وأمهيتهوأسباب اختيار املوضوع 

مع التطرق للدراسات السابقة ذات الصلة ، ذا املنهج واألدوات املستخدمة يف الدراسةكالدراسة، و
باملوضوع العربية منها واألجنبية، كما تناولنا يف هذا الفصل أيضا اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية 

أسلوب اختيارها وخصائصها، واألدوات املنهجية ووذلك من حيث التعريف مبجتمع الدراسة، العينة 
  .ع البيانات الالزمة وطرق املعاجلة اإلحصائيةاملطبقة يف الدراسة امليدانية جلم

                                                
     /http://www.cs.cornell.edu/way      :ميكن اإلطالع على السرية العلمية للمؤلف ، ميكن زيارة موقعه  1

http://www.cs.cornell.edu/way/
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والتطرق " املكتبات الرقمية"ملصطلح  مفاهيميعرض نظري وتقدمي فهو عبارة عن  :الفصل الثاينأما 
جذور املصطلح من خالل التطرق إىل  ،واملفاهيم املرتبطة اا إلشكاليات املصطلحات املتعلقة 

وتطوره، وكذا إبراز مفهومه وعالقته باملفاهيم ااورة، ولتوضيح إشكالية املصطلح قمنا  خظهورو
  .قواعد معلومات متاحة على اخلط لتأصيل املفهوم 04بعملية حبث بيبليوغرايف لــ 

من خالل ، خصائصهاو الرقميةملكتبات لوظائف ا من البحث الفصل الثالث يف طرققد مت التو
نشائها و وظائفها وأمهيتها بالنسبة للتعليم والبحث العلمي وكذا أهدافها والثمرات إ ملربراتالتعرض 

بالتطبيقات التكنولوجية املكتبات اجلامعية  ومدى تأثراملنتظرة منها وخمتلف التقنيات املرتبطة ا 
 تواجهها يف ظل جمتمع املعلومات، والتطرق لدور اختصاصي احلديثة، وربطها بالتحديات اليت

الرقمنة لعملية الفصل الرابع ملعلومات يف املكتبة الرقمية ومناقشة منوذج املكتيب الرقمي، وتعرضنا يف ا
وتقنيات تصميم املصادر الرقمية من خالل توضيح مفهوم الرقمنة وتسليط الضوء على بعض 

، وكذا دراسة أساليب إشكاليات الرقمنة اليت تواجهها املكتبات ومؤسسات املعلومات اجلامعية
الرقمنة املختلفة وكذا البناء التقين هلذه العملية وتوضيح تقنيات التعرف الضوئي على األشكال 

  .واحلروف وخمتلف التقنيات املرتبطة بعملية تصميم املصادر الرقمية

إجراءات دراسة من خالل  وآلياتهاسترجاع املعلومات الرقمية  قضية مساالفصل اخلوعاجلنا يف 
وراء البيانات  ماوصف الكيانات الرقمية، وكان لزاما توضيح هذا اإلجراء الفين من خالل دراسة 

معيار وبصفة عامة أهم معايريها  وحبث املتعددة، معايريهامدى أمهيتها وخمتلف وظائفها وونشأا و
  . رالتطرق لبعض املشاريع اليت تطبق هذا املعيامع  ،دبلن كور على وجه اخلصوص

مع هم التجارب الرائدة يف جمال املكتبات الرقمية باستعراض ألفقد تطرقنا فيه  الفصل السادسأما 
كل من أمريكا الشمالية وفرنسا والعامل العريب وإفريقيا  يفنبذ تارخيية ألهم املبادرات اليت ظهرت 

وكذا طرق إنشائها  وذلك بنوع من التحليل قصد الكشف عن أوجه الشبه واالختالف بينها الرقمية،
  .واالستراتيجيات املتبعة يف ذلك
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   :من البحث فيضم هو اآلخر ستة فصول الباب الثاينأما 

، بعالفصل الساتوطئة للبحث عن املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية يف و
واألهداف كما مت التطرق وجدنا أنه من الضروري تقدمي فكرة موجزة عن اجلامعة من حيث النشأة 

من حيث ميدان تطبيق الدراسة، " مكتبة الدكتور أمحد عروة اجلامعية " اجلامعية املكتبة إىل التعريف ب
قبل . مها وبيئتها التكنولوجيةمقتنياا واخلدمات اليت تقد العاملة ا وكذا تطورها والقوى البشرية 

ريف بأهم مراحل تنفيذه ودراسة سياسة تنمية ض لوصف املكتبة الرقمية للجامعية والتعرالتع
اموعات املعتمدة وحتليل خمتلف إجراءات احللول التكنولوجية املطبقة يف منظومة املكتبة الرقمية 

  . وآفاق تطويرها، وكذا التعرف على خمتلف الصعوبات اليت تواجهها

للجامعة يف التعامل مع مصادر  يوقصد التعرف على املمارسات الوثائقية وسلوكات اتمع األكادمي
ومعرفة رغبام وتطلعام حنو املصادر الرقمية واستكشاف مدى استعدادهم املعلومات اإللكترونية 

جاءت الفصول للمسامهة يف املشروع والصعوبات اليت يواجهوا يف استخدام املصادر اإللكترونية 
  .ديناألربعة املوالية واليت تعين مجيعها بدارسة املستفي

قصد التعرف على أغراض  ممارسات البحث الوثائقي لدى األساتذةخصص لدراسة  الفصل الثامنف
دمة خمعرفة طبيعة املعلومات اليت يبحثون عنها وطرق االسترجاع املستوالبحث عن املعلومات لديهم 

باملصادر الورقية من طرفهم، وكذا استكشاف مدى استخدامهم ملصادر املعلومات اإللكترونية مقارنة 
  .ومدى اعتمادهم على شبكة االنترنت يف عملية البحث عن املعلومات

بعد  مصادر املعلومات اإللكترونيةو استخدام حنهات األساتذة جفجاء ملعاجلة تو الفصل التاسعأما 
إمكانيات الربط بشبكة االنترنت لدى األساتذة ووترية الربط وكذا ممارسام فيما يتعلق  فااستكش

     . باالتصال اإللكتروين باستخدام الربيد اإللكتروين وتريته وأغراض استخدامه
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اجتاهها  وسلوكام ةالتدريسي اهليئة ألعضاء اإللكترونية الوثائقية املمارسات العاشر الفصليف وعاجلنا 
فيما خيص طرق االسترجاع واإلطالع املستخدمة من طرف األساتذة بالنسبة للوثائق اإللكترونية 

املعلومات اإللكترونية  رعرفة خمتلف الصعوبات اليت يواجهوا يف استخدام مصادفيما يتعلق أيضا مبو
  وخمتلف ممارسام يف خيص النشر اإللكتروين على اخلط

ظر أعضاء اهليئة التدريسية يف املكتبة الرقمية من حيث أمهيتها يف العمليتني وجهات نوقصد معرفة 
الفصل التعليمية والبحثية ومدى مسامهتهم فيها واستعدادهم للمشاركة يف تنمية جمموعاا جاء 

  .احلادي عشر

وكخامتة منهجية للفصول السابقة مت وضع تصور منهجي خيص التخطيط للمشروعات الرقمية 
   .  الفصل الثاين عشربة اجلامعية وخمتلف خطواته ومراحله يف باملكت

ومقارنتها بنتائج تم فيه مناقشة النتائج اليت أسفرت عنها هذه الدراسة فالثالث عشر الفصل  أما يف
وعلى ضوئها طرح بعض املقترحات األكادميية واإلجرائية حول حتقيق  الدراسات والبحوث السابقة

وجتسيد مشاريع املكتبات الرقمية باجلامعات اجلزائرية والنهوض باخلدمة املكتبية يف وسط التعليم 
  .العايل والبحث العلمي 
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  :إشكالية الدراسة -1

مفهوم اإلتاحة عن بعد حملتويات وخدمات املكتبات بصفة عامة وغريها من مصادر إن       
و املواد اجلارية املستخدمة   On site collectionاملعلومات حبيث جتمع بني األوعية على املوقع 

بكثرة كانت مطبوعة أو اإللكترونية، هو ما أصبح متعارف عليه باملكتبة اإللكترونية وهي تستعني 
أو املصادر العاملية اخلارجية  ةذلك بشبكة إلكترونية تزودنا بإمكانيات الوصول إىل املكتب يف كل

واستالم الوثائق منها، فهي متكن املستفيد عند النهاية الطرفية للحاسوب من حبث اإلستشهادات 
كل املرجعية وقواعد البيانات واملصادر اإللكترونية وغريها من أنواع املعلومات األخرى يف ش

  .رقمي

ت لقد فتحت املكتبات اجلامعية الباب الواسع للتعاون والتبادل بينها وبني روادها حىت غد      
إىل جمتمع املعلومات وتضييق الفجوة بينها وبني روادها إذا ما  تؤدي مهام وأدوار أساسية وصوال

قامت بتأدية وظيفتها ومهمتها املوكلة إليها على الوجه األكمل ألا احلافظة واملنتج واملصدر لكافة 
ات اجلامعية ن ورواد املكتبوواملستفيد ونالعامل، وميثل فئات اتمع وعلى خمتلف اختصاصام

 .بشكل خاص طليعة من يسري باالجتاه الصحيح يف خدمة اتمع علميا وثقافيا وجياملتطورة تكنولا

للمصادر الثرة اليت حتويها واملعلومات  متثل الصفاء الفكري الثقايف نظراواملكتبات اجلامعية     
القيمة املتوفرة لديها، من هنا ال بد من إعطاء هذه املكتبات األمهية الكربى ودعمها والعمل على 

كبرية يف تطوير مفهوم املكتبات اجلامعية  قطعت بعض األقطار العربية أشواطاتطويرها، ولقد 
 .ومهامها

التطبيقات املختلفة لتقنيات املعلومات وشبكاا أمهية متزايدة وتكتسب املكتبات الرقمية دون سائر 
ويضطلع هذا النوع من املكتبات العصرية بتقدمي مستو راق . ىف املشرق واملغرب ىف الوقت الراهن
اقتناء مصادر معلومات متنوعة، وإنتاج وتوليف مصادر : من اخلدمات املعلوماتية من خالل
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املكتبيني والقراء، واقتفاء أثر  جمتمعيللتواصل والتحاور بني  معلومات جديدة، وإنشاء قنوات
   .)1( املعلومات والبحث عنها أينما وجدت

هذه  -غري أن املالحظ للتجارب العربية والوطنية يف جمال إنشاء املكتبات الرقمية هي أا     
تفتقر إىل حد بعيد إىل التنسيق والتعاون الذي من شأنه أن يساهم يف إنشاء وتطوير  -املشاريع 

ها أي ال يستعملها وال يستفيد من -ختزين رقمي  –مكتبات رقمية فعالة وليس خمازن لوثائق رقمية 
في هذا اال ال بد من تبادل اخلربات بني املكتبات واالستفادة من ، فشخص يف املستقبل القريب

 التجارب فيما بينها وإجياد صيغ مناسبة لعمليات التبادل والتعاون وحفظ واسترجاع املعلومات
  .بينهافيما والتنسيق 

لتعرف على العوامل واألسباب اليت وال خترج هذه الدراسة عن هذا السياق؛ فهي دف إىل ا    
وما تعانيه من تأخر ظهور مشاريع املكتبات الرقمية بالعامل العريب عموما واجلزائر خاصة أدت إىل 

مادية أكثر من أن تكون تقنية أو تشريعية، فتكلفة هذه صعاب قد ترجع بالدرجة األوىل كوا 
كون اخلوض يف مثل هذه التجارب ال  باهظة، واستثمارا غري مضمونا، اتاملشاريع تكلف ميزاني

على الرغم من التأكد من ميكن التنبؤ بإمكانيات جناحها، ومنه صرف االعتمادات املالية الالزمة، 
جناح جتارب الدول املتقدمة يف مشاريع رقمنة أرصدا الوثائقية وغري الوثائقية، وجتاوزت مشاكل 

لفكرية اليت كثريا ما أحبطت املشرفني على املكتبات اجلامعية وكذا اهليئات الوصية، حقوق امللكية ا
كما أن للصعوبات الفنية أثر بالغ يف تقاعص املكتبات اجلامعية عن السري يف اجتاه التحول من 
األسلوب التقليدي الورقي إىل األسلوب اإللكتروين سواء من ناحية املمارسات الفنية أو من حيث 

                                                
1 BAWDEN DAVID Vilar, POLONA Zabukovec, Vlasta. Education and Training for Digital 
Librarians: a Slovenia / UK Comparison.- A slib Proceedings: New Information Perspectives. – Vol. 
57, No.1 (2005).– p.1. Visité le: [12/12/2005]  . [En ligne]:  
 http://www. emeraldinsight. Com/ 10. 1128 / 00012530505179084 
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دمات اليت تعزم تقدميها جلمهور مستفيديها الذي تكاد جتهل احتياجاته الفعلية من مصادر اخل
  .املعلومات اإللكترونية

فدراسة احتياجات املستفيدين احملتملني من املكتبة الرقمية وكذا دراسة مدى وعي وإدراك 
قصد القيام ذا املشروع  واستعداد القائمني عليها من ناحية املؤهالت املادية والبشرية اليت رصدت

الرائد يف املكتبات اجلامعية على املستوى الوطين والعريب، من خالل ضبط وإعداد استبيان أويل لفئة 
قصد "  أعضاء اهليئة التدريسية جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية" املستفيدين احملتملني 

لسلوكية حنو استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية معرفة واستبيان ميوالم البحثية واجتاهام ا
ودراسة أهم صعوبات وعراقيل االستعمال بغية وضع تصور علمي ملشروع مكتبة رقمية منوذجية 
تستجيب لرغبات واحتياجات املستفيدين وتتجاوز العقبات التقنية والفنية واللغوية وخاصة 

واملشكالت الفنية والتقنية والقانونية واملالية اليت األسباب القانونية، ألجل ذلك وجب علينا دراسة 
حتول دون إنشاء املكتبات الرقمية أو التأخر يف ظهور مثل هذه املشاريع على املستوى الوطين، إذ 
متثل املشاكل التقنية يف التعامل مع خصائص اللغة العربية ومميزاا، وشح املوارد املالية من األسباب 

ل إنشاء املكتبات الرقمية يف العامل العريب، أما اجلانب القانوين املتعلق حبقوق الرئيسية اليت تعرق
امللكية الفكرية وتنظيم نقل مصادر املعرفة من الشكل الورقي إىل الشكل اإللكتروين فإن هلذا 
اجلانب تأثريا على إنشاء املكتبات الرقمية، حيث نقص التشريعات من جانب وعدم االلتزام 

ن جانب آخر، وقد مت حصر بعض وأهم املشاريع والدراسات العربية يف هذا اال، هذا بتطبيقها م
  .إضافة إىل جوانب أخرى متعلقة بسلوكيات الباحثني وسبل اإلفادة من املعلومات

  :املوضوعأمهية  -1-1

تتمثل أمهية الدراسة احلالية فيما ستسفر عنه من نتائج قد تفيد يف احلكم على مدى جناح 
مكتبة الدكتور أمحد عروة جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية يف مشروع مكتبتها الرقمية 
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تجربة ومنه تعميم ال ،وقدرا على تصميم وإجناز هذه املكتبة لتلبية احتياجات املستفيدين منها
كون إنشاء مكتبات  ،لتشمل باقي املكتبات اجلامعية اجلزائرية واالستفادة من خرباا وجتربتها

، فإدماج الوسائط الرقمية ضمن اموعات التقليدية ليس جسيمةرقمية فعالة تفرض حتديات 
بصرية باألمر اهلني والسهل كما هو احلال يف باقي الوسائط اجلديدة مثل األشرطة السمعية وال

سبب الطبيعة املميزة للمعلومات الرقمية، فالوثيقة الرقمية هي أقل ب، فالعملية هي أكثر تعقيدا ...و
  .ثبوتا وتستنسخ بسهولة وميكن الوصول إليها واستعماهلا من طرف عدة مستفيدين يف الوقت نفسه

  :أهداف البحث -1-2

رصد خمتلف االجتاهات يف مفهوم املكتبة الرقمية وإبراز خمتلف يهدف هذا البحث إىل 
العالقات الدالالت بني املصطلح واملفاهيم ذات العالقة قصد صياغة تعريف اصطالحي واحلد من 

دراسة أمهية املكتبات الرقمية ومدى إشكالية االستخدام التباديل للمصطلحات ااورة، وكذا 
ميكن أن تقدمها للمستفيدين من جهة وللمكتبيني من جهة أخرى،  جدواها والقيمة املضافة اليت

ودراسة العوامل املؤثرة يف تأخر إجناز وتصميم هذه املكتبات احلديثة ومعرفة أبرز العوائق اليت حتول 
دون إنشائها، كما حناول يف هذه الدراسة تقدمي منوذج ميكن االسترشاد به عند البدء يف إنشاء 

مكتبة  (من خالل مشروع املكتبة الرقمية  الرقمية باملكتبات اجلامعية، وذلك مشروعات املكتبات
دراسة املمارسات على ، اعتمادا )الدكتور أمحد عروة جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية 

الوثائقية للمستفيدين ومعرفة مهارات استخدامهم الوسائل التكنولوجية احلديثة يف عملية البحث 
على جتربتها الفتية ليم وكذا استعمال مصادر املعلومات اإللكترونية وحتديد أغراضها، بناء والتع

  .جدا يف هذا اال وما ستسفر عنه نتائج الدراسة امليدانية

  :حدود البحث  -1-3

  .جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية -
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  .للعلوم اإلسالمية ميدان تطبيق املشروعمكتبة الدكتور أمحد عروة جبامعة األمري عبد القادر  -

  . ن وأعضاء هيئة التدريس باجلامعةوالباحث -

  .اجلامعية ةن باملكتبون والعاملون املتخصصواملكتبي -

  .املختصني يف اإلعالم اآليل يف اجلامعة -

 :وفرضياته أسئلة البحث -1-4

  :التساؤالت التاليةلتحقيق أهداف الدراسة حناول تقدمي إجابة منهجية وعلمية على 

وأسباب اختالفها وكيفية نشوء املصطلح ؟  املكتبة الرقميةخمتلف اآلراء حول تعريف ما هي  -1
  ؟وما هي العناصر املميزة للمكتبة الرقمية 

  ما هي املتطلبات الالزمة مادية وبشرية وفنية ألجل إنشاء املكتبة الرقمية ؟ -2

التصرف والتعامل مع النصوص واملواد الرقمية من جانب كيف تتم طرق اإلتاحة وإمكانيات  -3
  املستفيدين ؟

من ناحية توفري املوارد املالية  اجلامعية على استعداد إلنشاء هذه املكتبات الرقمية ةهل املكتب -4
 ؟املوارد البشرية املتخصصة يف اال

  ما هي احتياجات مجهور املستفيدين من املكتبة الرقمية ؟ -5

هي دوافع وأغراض البحث عن الوثائق لدى أعضاء اهليئة التدريسية وهل توجد فوارق بني ما  - 6
  التخصص والدرجة العلمية يف هذه األغراض؟

  ما طبيعة املعلومات اليت يبحثون عنها، وكيف يتم استرجاعها؟ - 7

مقارنة  ما مدى استخدام أعضاء اهليئة التدريسية باجلامعة ملصادر املعلومات اإللكترونية - 8
  باملصادر الورقية؟
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هل يتم اللجوء إىل خدمات شبكة االنترنت يف عملية البحث عن الوثائق، وما هي أدوات  - 9
  .البحث املستخدمة ؟

  ؟وسولكهم إزاءها  ما هي اجتاهام حنو استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية -10

مصادر املعلومات اإللكترونية وأمهيتها يف العملية التعليمية والبحثية وما ما رأي األساتذة يف  -11
 أغراض استخدامها؟  

  ما هي صعوبات استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية؟ ورغبام على التكوين؟ -12

  ما هي ممارسات النشر اإللكتروين لدى أعضاء اهليئة التدريسية؟ -13

  :جمموعتني وميكن إمجال هذه التساؤالت يف

  :جمموعة أوىل تتعلق بــ

يف البيئة التكنولوجية احلديثة اجلامعية  ةمجلة من التساؤالت تعين مجيعها باستبيان وضعية املكتب    
من حيث استخدام التكنولوجيات احلديثة يف أمتتة عملياا الفنية وعلى مستوى تقدمي اخلدمات 

 املكتبة الرقميةيف إدارة اجلامعية و املختصني ة املكتباملشرفني على استعداد ، و مدى نللمستفيدي
 .واستكشاف احللول املطبقة من أجل التغلب على الصعوبات اليت تواجهها املكتبة الرقمية

  :اموعة الثانية تعين مجيعها بــ

من  –فئة األساتذة اجلامعيني والباحثني  –استبيان مدى إدراك ووعي ومنه حاجة املستفيدين    
املكتبة الرقمية واخلدمات اليت ينتظروا منها، ومدى إملامهم مبهارات استخدامهم هلذه التقنية 

 .احلديثة

  :اإلجابات التالية افتراضانطالق من هذه التساؤالت األولية ميكن     
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 : األوىلالفرضية 

 وضعها حيز التنفيذبعد  املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية تواجه
؛ مما نتج عنه عدم تطبيق املعايري الوظيفية الالزمة قانونية وصعوبات تقنية وفنية يف إدارا مشاكل

  .ترجع بالدرجة األوىل إىل سوء التخطيط العلمي للمشروع

 : الفرضية الثانية

املعلومات يويل أعضاء اهليئة التدريسية باجلامعة اهتماما متزايدا على استخدام مصادر 
  .يف نشاطام التعليمية وبدرجة أكرب البحثية اإللكترونية

  :الثالثةالفرضية 

باجلامعة صعوبات عند استخدامهم مصادر املعلومات أعضاء اهليئة التدريسية يواجه 
اإللكترونية ويبدون رغبة ملحة يف متابعة دورات تكوينية وخباصة على استخدام املكتبة الرقمية 

  .على اختالف رتبهم  وختصصام العلمية للجامعة

 :الرابعةالفرضية 

اجة وح أمهية بالغةجبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية أعضاء اهليئة التدريسية  يبدي
استعدادهم ماسة خلدمات املكتبة الرقمية مبا يعكس وعيهم بأمهيتها واخلدمات املنتظرة منها و

  .ر أعماهلم وحبوثهم العلمية عربهاللمشاركة يف تكوين رصيدها ونش
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  :منهج الدراسة  -1-5

املتبعة يف دراسة الظاهرة أو مشكلة البحث الستكشاف  جمموعة اإلجراءات املنهج هو
احلقائق املرتبطة ا، واإلجابة على األسئلة أثارا مشكلة البحث، وكذلك األساليب املتبعة ألجل 

الطريقة اليت يتبعها " فمن الضروري استخدام املنهج باعتباره حتقيق الفروض اليت صممت، وهلذا 
، وختتلف مناهج )1" (الباحث يف دراسته للمشكلة الستكشاف احلقيقة واإلجابة على األسئلة 

البحث باختالف مواضيع الدراسة واملشكلة املطروحة، فلكل مشكلة أو ظاهرة صفات وخصائص 
أو الصفات هي اليت تفرض على الباحث منهجا معينا ؛ هذه املميزات )2(متيزها عن األخرى 

  .لدراستها أو حل مشكالا املطروحة

وعلى ضوء ما اختطته هذه الدراسة من أهداف، ووفق ما رمسته من حدود تتفق وطبيعة 
رصد ومتابعة دقيقة لظاهرة " املوضوع الذي تتناوله، اجتهنا العتماد املنهج الوصفي الذي يقوم على 

معني بطريقة كمية أو نوعية يف فترة زمنية معينة، من أجل التعرف على الظاهرة أو أو حدث 
احلدث من حيث احملتوى واملضمون والوصول إىل نتائج وتعميمات تساعد يف فهم الواقع وتطويره 

، وهو منهج يالءم الظاهرة واملشكلة املراد دراستها يف حبثنا، سنعمل من خالله على مجع )3" (
واملعلومات، وتبويبها وعرضها، ومن مث حتليلها وتفسريها وذلك باالعتماد على أسلوب  البيانات

التحليل وباستخدام األساليب اإلحصائية والنسب املئوية املالئمة للدراسة، من خالل املقارنة 
  .والتحليل دف الوصول إىل نتائج ذات داللة تقبل التعميم

املسحية بغية التعرف على حالة وواقع مشروع املكتبة الرقمية وقد مت استخدام أسلوب العينة        
أمحد عروة جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ومدى استجابتها لتطلعات .مبكتبة د

                                                
  78.ص -.1985املكتب اجلامعي احلديث،  :مصر -.اخلطوات املنهجية إلعداد البحوث االجتماعية: البحث العلمي -.شفيق حممود  1
  33.ص -. 2000دار صفاء ، : عمان -.النظرية والتطبيق: مناهج وأساليب البحث العلمي - .عليان رحبي مصطفى، حممد عنيم عثمان  2
  43.ص. املرجع السابق - .عليان رحبي مصطفى، حممد عنيم عثمان  3
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، ومعرفة العوامل ذات الصلة باملوضوع "اهليئة التدريسية " واحتياجات املستفيدين من خدماا 
وامل املختلفة للمشكلة، كون جمتمع الدراسة الذي نرغب احلصول ومظاهر االرتباط بني هذه الع

  .على معلومات عنه ليس كبريا وميكن حصره، وبالتايل فالبحث هو دراسة مسحية وصفية

  :الدراسات السابقة - 2 

املقصود بالدراسات السابقة هي البحوث العلمية اليت أعدت من قبل يف نفس نقطة البحث 
تعراض الدراسات السابقة ليس مقصودا يف ذاا وإمنا قصد حتليل نقاط ، ألن احلكمة من اس)1(

االلتقاء ونقاط االفتراق بني البحث احلايل ونظرائه يف نفس املوضوع، وميثل استعراض الدراسات 
، ذلك ألنه ملا كانت مسرية البحث العلم والبحث )2(والبحوث السابقة حلقة ضرورية يف البحث 

ت فقد أصبح لزاما على الباحث وهو ميضي يف حبثه أن يتعرف قدر اإلمكان العلمي متصلة احللقا
على الدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة مبوضوع حبثه، ولتحقيق ذلك قمنا باختاذ اخلطوات 

  :التالية

صلة مبوضوع ال ذات والبحوث الدراسات ببعض امللحقة البيبليوغرافية القوائم على االطالع •
  .البحث

 واألجنبية العربية اجلامعات بعض واب مواقع يف االنترنت شبكة خالل منالبحث  •
  .املتخصصة واملدارس املعاهد وكذا ومكتباا

عند قيامنا بالبحث يف مسألة تأصيل ) 3( اخلط على املختلفة لبياناتمساءلة قواعد ا •
  .املصطلح

                                                
   110.ص.  1997الدار املصرية اللبنانية ، : مصر  -.هج البحث يف علم املكتبات واملعلومات احملاورات يف منا -.شعبان عبد العزيز خليفة   1
: قسنطينة  -. 1999،  3.جملة أسس املنهجية يف العلوم االجتماعية ، ع: يف  -.ضوابط واحترازات : البحث االجتماعي  -.سفاري ميلود   2

  35.ص -.منشورات اجلامعة 
3  ERIC , E-LIS, EMERALD, SCIENCE DIRECT   
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، من 2004ال املكتبات واملعلومات إىل سنة جم يف العريب لفكرياالطالع على اإلنتاج ا •
  ).1(خالل املؤلف الذي قام بإعداده األستاذ الدكتور حممد فتحي عبد اهلادي 

وقد تبني من هذا البحث واملسح أن اإلنتاج الفكري حيفل بالعديد من الدراسات والبحوث 
ظ أن معظمها تركزت على اليت تتناول جانبا أو أكثر من جوانب املكتبات الرقمية، غري أنه لوح

تقييم ملشاريع يف مرحلتها األولية من التجسيد وأغلبها احنصر يف ملكتبات الوطنية والعامة إضافة إىل 
دراسات حول مدى استخدامها وصعوبات املستفيدين جتاهها، بينما تعرض القليل منها للمشاريع 

الدراسات اليت أمكن االطالع الرقمية باملكتبات اجلامعية، وعلى ذلك سوف نقتصر على عرض 
عليها واليت تناولت مشاريع املكتبات الرقمية باملكتبات اجلامعية باعتبارها ذات صلة وثيقة مبوضوع 

وبعض الدراسات اليت أفادتنا يف جانب من جوانب البحث رغم تناوهلا مشاريع املكتبات البحث، 
حتديد مكان البحث على خريطة ويؤمل أن يسهم هذا العرض يف الرقمية بقطاعات خمتلفة، 

  :االهتمامات العلمية يف هذا اال، وفيما يلي عرض ذه الدراسات اليت قسمناها إىل قسمني

  :الدراسات العربية -2-1

دكتوراه يف علم املكتبات نوقشت بكلية اآلداب جبامعة  وهي عبارة أطروحة  :ـ الدراسة األوىل
دراسة تطبيقية للمتطلبات : مشروعات املكتبة الرقمية يف مصر " حول  2004حلوان مبصر سنة 
زين الدين عبد اهلادي، وقد مت طبع . للباحث عماد عيسى صاحل حتت إشراف د"  الفنية والوظيفية

  ). 2(األسس النظرية والتطبيقات العلمية : املكتبات الرقمية :بعض فصول الرسالة يف كتاب بعنوان 

                                                
تاريخ  .)  2007. ( جملة مكتبة امللك فهد الوطنية : يف. اإلنتاج الفكري العريب يف جمال املكتبات واملعلومات -.حممد فتحي عبد اهلادي  1

   ] :على اخلط[ .     ]2/11/2007[االطالع 
http://www.kfnl.org.sa/idarat/KFNL_JOURNAL/M10-/2.doc  

  2006الدار املصرية اللبنانية ، : القاهرة. األسس النظرية والتطبيقات العملية: املكتبات الرقمية . حممد عماد عيسى صاحل  2

http://www.kfnl.org.sa/idarat/
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ة منهجية تتناول مدخال ملوضوع الدراسة من حيث اإلشكالية تتكون الدراسة من مقدم
واإلجراءات املنهجية اليت اتبعها الباحث يف دراسته، يليها سبعة فصول متبوعة بنتائج البحث، 
أبرزها ضرورة وضع تنظيم وطين ملشروعات املكتبات الرقمية، وتبين هيئات ومؤسسات قومية 

كما خلص إىل وتوفري الدعم املايل هلا، باعتبارها مشاريع قومية، وجتارية ملبادرات املكتبات الرقمية 
 1995أن مشروعات املكتبات الرقمية يف مصر بدأت يف إطار تطبيقي و ممارسات مستقلة منذ عام 

افتقار  و ضعف مستوى وتأهيل العاملني بتلك املشروعاتينقصها التنظيم و التنسيق و أيضا 
مستقلة للحفظ الرقمي واحنصرت أساليب احلفظ الرقمي على املشروعات املصرية إىل سياسة 

  .حتديث الوسيط 

وقد أفادتنا الدراسة بشكل أساسي يف شقها املنهجي كوا تدرس بالتحليل واقع 
املشروعات الرقمية باجلمهورية العربية املصرية من حيث استكشاف الوضع الراهن ملشروعات 

ليت تسعى إىل حتقيقها باإلضافة إىل النتائج اليت توصل إليها املكتبات الرقمية وتطورها واألهداف ا
الباحث، وهذا ما يتداخل مع دراستنا يف جانب املكتبات اجلامعية، كما تكمن أمهية الدراسة يف 

  .  إمكانية مقارنة نتائج هذه الدراسة بالنتائج اليت سوف تصل إليها الدراسة احلالية

التحول حنو املكتبة الرقمية يف املؤسسات وهي عبارة عن دراسة حول   :الثانية ـ الدراسة       
وهي ، )1( أمساء بشري أبو لويفة للباحثة دراسة حالة لواقع مكتبة مصرف ليبيا املركزي:املصرفية 

مكتبة رقمية يف مكتبة مصرف ليبيا املركزي، تبدأ مبقدمة  إنشاءدراسة حول خطة عبارة عن 
ومنهجها وتساؤالا، مث تتناول تأثري التقنيات احلديثة على  وأهدافهامنهجية حول الدراسة 

املكتبات وما تضيفه من مميزات للمكتبات، مث تتناول الدراسة التعريف باملكتبات الرقمية ومتطلبات 
، كما تعرف الدراسة مبكتبة مصرف ليبيا املركزي من حيث املقتنيات والعاملني مع التركيز إنشائها

                                                
 cybrarians -.التحول حنو املكتبة الرقمية يف املؤسسات املصرفية دراسة حالة لواقع مكتبة مصرف ليبيا املركزي . لويفةامساء بشري ابو   1

journal .-  على اخلط[ .     ]2/12/2007[تاريخ االطالع  ) .2005يونيو ( 5ع: [   
 http://www.cybrarians.info/journal/no5/dlib.htm     

http://www.cybrarians.info/journal/no5/dlib.htm
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الدراسة اخلطوات واملراحل العملية لتحويل  تتناول وأخرياواملعدات التقنية باملكتبة،  هزةاألجعلى 
  .دراسة احلالة، وقد اعتمدت الباحثة يف دراسة موضوعها على منهج الشكل الرقمي إىلاملكتبة 

أفادتنا الدراسة يف جانبها املنهجي وامليداين وخاصة فيما يتعلق بصعوبات التحول حنو  وقد
 .جمال الدراسة) يف ليبيا(املكتبة الرقمية باملؤسسات املصرفية 

عبد ايد صاحل . لـ د حتديات احلاضر وآفاق املستقبل: املكتبات الرقمية :الثالثةـ الدراسة 
سبعة فصول ، تناول يف فصلها األول تنظيم املكتبات الرقمية من ، ويتضمن الكتاب )1( بوعزة

خالل استكشاف بعض املسائل املتعلقة بأساليب التعليم وسيكولوجية املستفيد، وبعض االعتبارات 
، وقد املعمارية اليت يستوجبها استخدام اموعات الرقمية، إضافة إىل بعض املسائل االقتصادية

، ويف الفصل املعاجلة البيبليوغرافية للوثائق اإللكترونية الثاين إىل إجراءاتتطرق الباحث يف الفصل 
استرجاع املعلومات الرقمية وآلياته بدءا باألدلة املوضوعية ومرورا مبحركات البحث الثالث 

، طرق القراءة احلديثة، وتطرق الباحث يف باقي فصول الكتاب إىل وأدواا وانتهاء بأدلة املكتبات
   .املكتبات الرقمية واالنعكاسات الفكريةوأخريا حفظ أوعية املعلومات الرقمية ، عات اخلاصةامو

وعموما أفادنا هذا املرجع يف كثري من األمور النظرية فيما يتعلق باالنعكاسات الفكرية 
املترتبة عن املكتبات الرقمية من حيث مباحث الرقابة والنشر اإللكتروين، املنشورات الرقمية 

تأثريها على تغيري نظام االتصال العلمي، اجلامعة االعتبارية واإلنتاج الفكري الرمادي، وأخريا و
  .حقوق التأليف والوصول إىل املعلومات

  

  

                                                
   2006مكتبة امللك فهد الوطنية، : الرياض. حتديات احلاضر وآفاق املستقبل: املكتبات الرقمية. بوعزة، عبد ايد صاحل  1
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  :الدراسات األجنبية -2-2

 Digitalنا بشكل مباشر، على كتاب ت أفاديتاعتمدنا يف هذه الدراسة وال: الدراسة األولــى_ 

Libraries  ويليام آرمز لـArms William y. )1(  وقد وضعه املؤلف على شبكة االنترنت جمانا بعد
والنسخة املنقحة متاحة أيضا على اخلط، و  ،2002ثالث سنوات من نشره، ومت تنقيحه وحتيينه سنة 

عاجل فيها املؤلف كثريا من قضايا املكتبات الرقمية من فكرة ) 14(يف أربعة عشر فصال الكتاب جاء 
وفلسفة إنشائها، مرورا بالقضايا االجتماعية واالقتصادية والقانونية املرتبطة بإنشائها، وبطبيعة احلال 
اجلوانب الفنية والتقنية وتكوين اموعات الرقمية، مث أساليب إتاحة النصوص ونظم وأساليب 

واملؤلف هو باحث . إىل التوقعات املستقبلية للبحث يف جمال املكتبات الرقمية استكشافها وصوال
من خارج املكتبات التقليدية فهو أستاذ يف اإلعالم اآليل مبعهد ماساشوست للتقنية بالواليات 

، وقد شارك يف الكثري من  " MIT  "Massashusset's Institute of Technologyاملتحدة األمريكية
 D-LIB ث املكتبة الرقميةأحبا املشروعات الرقمية، ولعل أبرز جهوده املشاركات العلمية يف جملة

Magazine )D-LIB: (Digital libraries  )2 ( 2001إىل  1999واليت ترأس حتريرها فيما بعد سنة 
)3.(  

وقد أفادتنا الدراسة كثريا يف جانبها النظري رغم ارتباط أغلب املشروعات والتجارب 
  . واألمثلة على البيئة األمريكية وهي بيئة املؤلف

حمافظ  وهو SPOHRER  Henry  James دراسة قام ا جيمس هنري سبوهرير :الثانيةالدراسة _ 
حول مكتبة كاليفورنيا ) University of California, Berkeley( يمكتبات جبامعة كاليفورنيا بباركل

                                                
1 ARMS William y. Digital libraries , Cambridge, Mass. : MIT Press, cop.2000. Visité le: [25/08/2006]  
. [En ligne]: 
http://www.cs.cornell.edu/wya/DigLib/       

  http://www.dlib.org:  يف املوقع وهي متاحة على اخلط )The Magazine of Digital lIbrary(الرقمية  ةاملكتبأحباث جملة    2
     /http://www.cs.cornell.edu/way: ميكن اإلطالع على السرية العلمية للمؤلف ، ميكن زيارة موقعه   3

http://www.cs.cornell.edu/wya/DigLib/
http://www.dlib.org
http://www.cs.cornell.edu/way/
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وتطرق بالدراسة لتطور فكرة مشروع املكتبة الرقمية ) California Digital Library  )"1" الرقمية
سنة كانت اإلدارة املركزية للجامعة تبحث وتتابع  20جلامعة كاليفورنيا اليت ومنذ أكثر من 

التطورات يف جمال اإلعالم اآليل، واليت لعبت دورا بارزا يف ظهور أوىل الفهارس الرقمية مثل نظام 
ومدى مسامهة مديرية حوسبة ،  Medline مثل نظام ميدالينووضع نظم التكشيف   Melvylملفيل 

يف التخطيط ووضع مشروع املكتبة الرقمية " the Division of Library Automation " املكتبات
انطالقا من جناحها يف إعادة حوسبة مكتبات جامعة كاليفورنيا، غري أن املشروع واجه صعوبات 

التسع التابعة جلامعة كاليفورنيا ، فلكل مكتبة نظامها اآليل  فنية من جانب املكتبيني يف امعات
اخلاص ا، وكذا صعوبات مالية، مما جيعل استحالة تنفيذ املشروع بصورة حملية، غري أنه توجد 
رغبة لدى املكتبيني من أجل العمل املوحد واجلماعي ألسباب عملية من جهة ومالية على وجه 

املشاكل املالية هي دفعت بإدارة اجلامعة إىل التفكري يف وضع نظام  اخلصوص، ألنه يف حقيقة األمر
جديد لتحديد احتياجات املستفيدين واألساتذة، ومن جهة أخرى ارتفاع تكلفة املعلومات يف 
بيئتها التقليدية من كتب ودوريات أصبحت تشكل أزمة بالنسبة للمكتبات اجلامعية على كامل 

ومنه جاءت مبادرة املكتبة الرقمية وكان ذلك يف شهر أوت . يكيةتراب الواليات املتحدة األمر
خمطط املكتبة  Richard Atkinson حيث أطلق رئيس اجلامعة آنذاك ريتشارد آثكينسون 1996 سنة

وهي عبارة عن جمموعة عمل تتكون من   Library Planning and Action Initiative ومبادرة التنفيذ
على خمتلف امعات التسع ، اهلدف هو اقتراح حلول عملية وإجرائية  أساتذة ومكتبيني وإداريني

للمشاكل املالية والتنظيمية اليت تفرضها نظم اإلعالم اآليل التقليدية والنظم الرقمية، ودامت الدراسة 
مخسة أشهر ألجل حتديد التحديات الرئيسية اليت تواجه مكتبات جامعة كاليفورنيا، نتج عن  05

وواصل فريق العمل بالدفاع عن أطروحاته لدى " تقرير حول املكتبة الرقمية " األولية  املناقشات 
 California"   مسئويل اجلامعة واليت توجت بإقرار إنشاء منظمة مسيت مكتبة كاليفورنيا الرقمية

                                                
1 SPOHRER James Henry  - . California Digital Library. In La bibliothèque numérique, décembre 1997.    
Visité le: [8/12/2005]  . [En ligne]: 
http://archives.univ-lyon2.fr/243/2/spohrer.01htm 

http://archives.univ-lyon2.fr/243/2/spohrer.01htm
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Digital Library (CDL) "  موعات الرقميةقصد وضع نظام معلومات رقمي والبدء يف تكوين ا
مت اإلعالن الرمسي من طرف جملس إدارة  1997 رباحتها للباحثني والطلبة ويف األخري ويف نوفموإت

مليون دوالر بالنسبة لألشهر السبعة  1.5اجلامعة عن إنشاء مكتبتها الرقمية باعتمادات مالية بلغت 
 Richard لوسييهمليون دوالر للسنة املوالية، ويف آجال جد قصرية مت تعيني ريشارد  4القادمة، و 

Lucier  مديرا عاما للمكتبة الرقمية اجلديدة واملدير األسبق للمكتبة اجلامعية بسان فرانسيسك .  

على الرغم من كون الدراسة تتناول املوضوع يف بيئة أمريكية ويف جامعة كاليفورنيا بالذات 
لية مبا توصل إليها الباحث إال أن أمهية الدراسة تكمن يف إمكانية مقارنة بعض نتائج الدراسة احلا

  . من خالل املقاربة املنهجية يف وضع املشروع وقيادته من خالل دراسته

يعد من أكثر األعمال اليت يستشهد ا يف جمال ما ) 1( وهو عبارة عن كتاب: لثةالدراسة الثا_ 
فالباحثة اليت هلا باع طويل يف جمال تقنية املعلومات وارتباطها الوثيق باملكتبات  وراء البيانات،

تطرقت ملوضوع ما وراء البيانات بصفة مشولية من حيث املفاهيم ) 2(الرقمية ومشروعات الرقمنة 
والقضايا املرتبطة جبميع خطط ما وراء البيانات من حيث تبيان أنواع مصادر املعلومات اليت تسعى 
غلى وصفها، تطبيقاا، وبيان أقسامها وعناصرها الرئيسية وكذا عرض التطبيقات اليت تستخدمها، 

أوهلما يعاجل قضية ما وراء البيانات وجاء يف مخسة فصول، أما القسم : وجاء الكتاب يف قسمني
ألوىل الثاين من الكتاب يتناول خطط ما وراء البيانات وجاء يف ثالثة عشر فصال، العشرة فصول ا

منها خصصتها الباحثة إىل التعريف مبعايري ما وراء البيانات، لكل فصل معيارا مستقال ومتخصصا 
يف جمال حمدد، مث تتطرق الباحثة يف الثالثة فصول األخرية إىل األنواع األخرى ملا وراء البيانات غري 

  . الوصفية
                                                
1  PRESCILLA Caplan. Matadata fundamentals for all librarians. Chicago:ALA,2003.p192 

، مديرة مساعدة خلدمات املكتبة الرقمية يف مركز فلوريدا ورئيسة   North Carolinaبريسال كابلن، ماجستري يف علم املكتبات من جامعة   2
) NISO(قسم تطوير النظم يف مكتب نظم املعلومات يف مكتبة جامعة هارفارد ، رأست جلنة تطوير املعايري يف املنظمة الوطنية ملعايري املعلومات 

  :وهي عضوة يف اللجنة االستشارية ملبادرة دبلن كور ، ميكن مراجعة صفحة املؤلفة على االنترنت على املوقع التايل 
http://www.fcla.edu/~ pcaplan/# pubs 

http://www.fcla.edu/~
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اخلاصة باملتاحف مثال، أو غري أن الكتاب مل يشمل مجيع خطط ما وراء البيانات مثل تلك 
املتعلقة بالوسائط املتعددة، إال أنه يبقى عمال علميا مهما جدا أفادنا بصورة مباشرة يف فصل ما 
وراء البيانات ومعايريها، وحاولنا إدراج بعض اخلطط اليت مل ترد يف عمل الباحثة حىت نعطي صورة 

  .  شاملة عن املوضوع

  :جمتمع البحث وعينة الدراسة -3
أنه من الصعب على الباحث إجراء دراسة شاملة لكل مفردات اتمع  من املعروف علميا      

اخلاص بالدراسة، وهلذا فمعظم الدراسات والبحوث العلمية تكتفي بعينة متثل اتمع املدروس، ألن 
  .الباحث حتكمه عدة عوامل مادية وبشرية وكذلك فترة زمنية لالنتهاء من الدراسة

لبحوث العلمية إىل أن العينة إذا ما اختريت اختيارا ممثال للمجتمع األصلي الذي وتشري ا
تؤخذ منه حبيث حتتوي على مجيع مميزات وخصائص جمتمع الدراسة، فإن ذلك سيؤدي إىل توفري 

، )1(طاقات كبرية، كما أا ستأيت بالنتائج نفسها اليت حنصل عليها لو طبقنا طريقة احلصر الشامل 
ة جزء صغري من اتمع يتم اختياره بطريقة معينة ليشمل اتمع دف الوصول إىل بعض فالعين

احلقائق عن اتمع األصلي الذي يصعب دراسته، وبالرغم من أن العينة املختارة ال تعطينا كل 
ة البيانات اخلاصة باتمع، إال أنه يف اإلمكان احلصول على هذه البيانات، وذلك حتت شروط معين

)2.(  
  :جمتمع البحث -3-1

ملا كان جمتمع الدراسة يعكس كال من خاصييت التجانس والالجتانس، فإن العينة ال ينبغي 
أن تكون مبالغا فيها من حيث الصغر أو الكرب، وذلك أن جمتمع هؤالء أعضاء اهليئة التدريسية 

ئص العامة املميزة لنوعية باجلامعة يعكس خاصية التجانس املتمثلة يف التقارب الشديد بني اخلصا

                                                
  137.ص. املرجع السابق -.عليان رحبي مصطفى، حممد عنيم عثمان  1
  135. ص.  1994جامعة القدس املفتوحة ،  :عمان  -.مناهج البحث العلمي  -.عوض عدنان   2
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حمددة من األفراد احلاصلني على شهادات عليا من جامعات جزائرية وميارسون مهام التعليم 
والبحث العلمي باجلامعة، غري أن نفس جمتمع هؤالء األساتذة يعكس خاصية الالجتانس من حيث 

وختصصات متعددة ويف املتغريات املستقلة بعضها عن بعض، فهو ميثل الرتب العلمية املختلفة 
كليتني خمتلفتني، وبطبيعة احلال فإن هناك فروقا أساسية بني أساتذة الرتب الدنيا والرتب املتقدمة 
يف االهتمامات العلمية والبحثية وكذا املمارسات واخلربة املكتسبة، وكلها فروقات أثبتتها نتائج 

  .دراسات وحبوث كثرية

من هذا املنطلق يصبح من الضروري أن نرتفع مبستوى متثيل العينة يف مثل هذه الدراسات 
إىل حد حيول دون الوقوع يف أخطاء التحيز أو الصدفة، وبالتايل إمكانية تفسري النتائج وتعميمها 

تمع على اتمع األصلي ألعضاء اهليئة التدريسية باجلامعة وبدرجة عالية من الثقة، وملا كان جم
رأينا أن نقوم مبسح مجيع أعضاء اهليئة ) أستاذا  186( البحث ميكن حصره وليس باحلجم الكبري 

التدريسية بكل الرتب العلمية والتخصصات باعتبار الدراسة مسحية، وعلى اعتبار أن بعض الرتب 
، وال ميكن افرد) 11(حدى عشر العلمية مثل أساتذة التعليم العايل العدد فيها صغريا ال يتجاوز اإل

أخذ عينة منه بعد إدراج االحتمال الوارد حول تأخر اإلجابة على أسئلة االستبيان، أو عدم إرجاعه 
  .مما ينقص من حجم العينة

  :خطوات اختيار العينة ومواصفاا -3-2

كما مت ذكره سابقا ولطبيعة موضوع الدراسة وتركيبة جمتمعها، استلزم علينا اللجوء إىل 
 عينة املسحية، وهو أسلوب متفق على أمهيته وضرورة استخدامه يف البحوث ذات الطبيعةأسلوب ال

املشاة لبحثنا ، وعلى هذا األساس فإن العينة املبدئية للدراسة تتمثل يف جمتمع البحث ككل 
  :موزعني حبسب الكلية والرتب العلمية على النحو اآليت
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أستاذا برتبة أستاذ  11فردا، منها  186من اجلدول السابق أن العينة املبدئية للبحث تبلغ  يتبني
 %32.79برتبة أستاذ حماضر، و  19.35، و  %05.91التعليم العايل يف خمتلف الكليتني، أي بنسبة 

من إمجايل  %41.93نسبة لدى األساتذة املساعدون بـ  وأعلىبرتبة أستاذ مساعد مكلف بالدروس 
  : جمتمع الدراسة، موزعني كما يلي 

  

  

  

  

  

 اموع

 الرتبة

  العدد  %

  أستاذ التعليم العايل  11  05.91%
  أستاذ حماضر  36  19.35%
  أستاذ مساعد مكلف بالدروس  61  32.79%
  أستاذ مساعد  78  41.93%

  اموع  186

 .ية حبسب الرتبةتوزيع جمتمع اهليئة التدريسية جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالم) : 1(جدول رقم 
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 اموع

  الكلية الرتبة
  العدد  %

  أستاذ التعليم العايل  06  % 05.04
كلية أصول الدين والشريعة 

 واحلضارة اإلسالمية
  ).إ.ح.ش.د.أ.ك(

  أستاذ حماضر  27  % 22.68
  أستاذ مساعد مكلف بالدروس  46  % 38.65
  أستاذ مساعد  40  % 33.61

  اموع  119
  أستاذ التعليم العايل  05  % 07.46

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
  .)إ.ع.آ.ك(

  أستاذ حماضر  09  % 13.43
  أستاذ مساعد مكلف بالدروس  15  % 22.38
  أستاذ مساعد  38  % 56.71

  اموع  67
  اموع الكلي  186

  
الكلية  التدريسية جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية حبسبتوزيع جمتمع اهليئة ) : 2(جدول رقم 

  .)1(تبة والر

أستاذا بكلية  119فردا، منها  186يتبني من اجلدول السابق أن العينة املبدئية للبحث تبلغ 
أستاذا يف  67من إمجايل جمتمع الدراسة، و  % 63.97يف خمتلف الرتب العلمية أي بنسبة . إ.ح.ش.د.أ

من جمتمع الدراسة وللتوضيح أكثر نورد الشكل البياين  % 36.02لف الرتب العلمية أي بنسبة خمت
  :التايل

  

                                                
حصيلة السنة  .واالستشرافمصلحة اإلحصاء . نيابة مديرية اجلامعة للتنمية واالستشراف والتوجيه. جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية   1

  .2008-2007والدخول اجلامعي  2007- 2006اجلامعية 
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، تبني ) 186= العينة املبدئية ن ( وبعد تطبيق االستبيان اخلاص بالدراسة على أفراد اتمع 
فردا بطريقة سليمة، وفيما يلي جدوال يوضح العدد  148أن عدد الذين أجابوا على االستبيان هو 
والعدد الفعلي للعينة النهائية حبسب ) العينة املبدئية للبحث(الفعلي ألعضاء اهليئة التدريسية باجلامعة 

  :الكلية والرتب العلمية

  الكلية
  الرتبة

كلية أصول الدين والشريعة 
  واحلضارة اإلسالمية

  اموع  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

  %  العينة  العدد  %  العينة  العدد  %  العينة  العدد
 54.54 06 11 40 02 05 66.66 04 06  أستاذ التعليم العايل

 69.44 25 36 55.55 05 09 74.07 20 27  أستاذ حماضر

مساعد مكلف . أ
  بالدروس

46 41 89.13 15 11 73.33 61 52 85.24 

 83.33 65 78 76.13 29 38 90 36 40  أستاذ مساعد

 79.57 148 186 70.14 47 67 84.87 101 119  اموع

  .توزيع العينة الفعلية يف ضوء جمتمع الدراسة حبسب الكلية والرتبة): 3(جدول رقم 

أصولكلية
الدين
64%

اآلدابكلية
36%

توزيع أعضاء اهليئة التدريسية جلامعة  : يبني ) 1(شكل بياين رقم 
.األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية حبسب الكليات
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ونسبة متثيل  %84.87. إ.ح.ش.د.يتبني من اجلدول السابق أن نسبة متثيل عينة أساتذة كلية أ
وقد بلغت ، %79.57وعلى مستوى جمتمع الدراسة بلغت العينة نسبة  %70.14. إ.ع.أساتذة كلية آ

  %66.66و. إ.ع.كأدىن نسبة لدى كلية آ %40التعليم العايل قد تراوحت بني  نسبة متثيل أساتذة
  . %54.54يف حني بلغت نسبة متثيلهم على مستوى العينة اإلمجالية . إ.ح.ش.د.لدى كلية ا

نظرنا فأن نسب التمثيل معتربة وميكن إقرارها واالعتماد عليها يف تفسري نتائج الدراسة  ويف    
  .بعيدا عن أثار الصدفة والتحيز

   :حدود الدراسة وجماالا -4

الدائمون  جلامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية تقتصر الدراسة على أعضاء اهليئة التدريسية
زعني على كلية وأستاذا م 186والذين يزاولون مهام التعليم والبحث العلمي والبالغ عددهم 

  .إ.ع.وكلية آ. إ.ح.ش.د.أ

يتناول الباحث بالدراسة املكتبة الرقمية باملكتبة اجلامعية الدكتور أمحد عروة : اال املكاين -4-1
  .دينة قسنطينةجلامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية مب

احنصرت الدراسة على أعضاء اهليئة التدريسية الدائمون جبامعة األمري عبد : البشرياال  -4-2
القادر للعلوم اإلسالمية مهما اختلفت رتبهم العلمية ومهامهم اإلدارية وختصصام العلمية، وهو 

  .جمتمع الدراسة

يشتمل اال الزمين هلذه الدراسة الفترة اليت مت فيها جتميع البيانات من : الزمـيناال  -4-1
  .2008 – 2007عينة الدراسة، والذي مت خالل السداسي الثاين من السنة اجلامعية 
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  :أدوات البحث ومصادره - 5 

اعتمد الباحث على مراجعة وحتليل النتاج الفكري املتعلق باملكتبات الرقمية وغريها من 
املكتبات األخرى اليت تستثمر التكنولوجيا احلديثة وتوظفها يف أعماهلا وإجراءاا وخدماا، فضال 

ساؤالت خدمة أهداف البحث واإلجابة على تمبا ميكن أن يؤدي إىل واملقابلة عن اخلربة واملالحظة 
  .البحث وفرضياته

األداة الرئيسية املستخدمة يف اجلانب امليداين للبحث جلمع البيانات يف االستبيان، ومتثلت 
قصد استطالع رأي أعضاء اهليئة التدريسية يف العديد من املسائل ذات العالقة مبوضوع البحث 

والعتبار أن  سبق حتديدها، ، وقد اعتمد الباحث عليه لإلجابة على األسئلة اليت))1(ملحق رقم (
تصميم االستبيان من أهم خطوات إجناز البحث وإجناحه، فهو حيتاج إىل معرفة ودراية بأصول 
االتصال باألفراد وصياغة األسئلة، وعلى الرغم من أن االستمارات ختتلف يف تصميمها إال ان هناك 

، وهلذا )1(دوره يف إجناز البحث قواعد عامة ينبغي االسترشاد ا، حىت يأخذ تصميم االستبيان 
  .فقد مت االسترشاد بذوي اخلربة من أجل القيام بإثراء االستبيان من واقع خربم العلمية ودراسام

  : املالحظة -5-1

إحدى أدوات مجع البيانات، وتستخدم يف البحوث امليدانية جلمع البيانات املالحظة تعترب 
عن طريق االستبيانات واملقابالت، كما اليت ال ميكن احلصول عليها عن طريق الدراسة النظرية أو 

مع االستعانة بأساليب البحث  ،تعد اللبنة األوىل يف البحث، فهي املشاهدة الدقيقة لظاهرة ما
  ).2(تتالءم مع طبيعة الظاهرة والدراسة اليت

                                                
  13.ص -.1993الدار القومية، : القاهرة -.ياإلحصاء االجتماع - .أمحد عبادة سرحان  1

2 BOUDON Raymond. Les Methodes en sociologie ( coll. Que Sais-je?, N° 1334) . Paris : PUF, 6ed. 
1984. P.31  
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 Field(امليدانيـة  فقد اعتمد الباحث على املالحظة ،ضافة إىل االستبيانفباإل

Observation ( بنوعيها)جمال حبكم اخلربة الشخصية املكتسبة يف املكتبة ، )البسيطة وباملشاركة
املكتبة الرقمية جلامعة ؛ وكون الباحث كان من أحد طاقم اللجنة املخولة بقيادة مشروع )1(البحث

) 2(إجراء احملادثات واملناقشات مع مورد النظاماألمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، وبالتايل 
)GIGA-MEDIA)(3( ويف  معايشة الظاهرة من مجيع جوانبها، كل ذلك مكن الباحث من

 Participant(باملشاركة، وبالتايل مت االعتماد على أسلوب املالحظة مراحلها التخطيطية والتنفيذية

Observation(  يف مرحلة معينة ) وهي املرحلة اليت كان فيها الباحث منخرطا ) على سنتنيامتدت
كما مت االعتماد على أسلوب املالحظة البسيطة يف مرحلة متأخرة  ،وعضوا يف فرقة تنفيذ املشروع

   ).4(لدواع حالت دون مواصلة متابعة تنفيذ املشروع  من البحث

 املكتبة الرقمية، كون جل أعضاء جلنة املشروعمسئول مع  كما مت االعتماد على املقابلة 
قد استقالت من اجلامعة لسبب   -رمحه اهللا  –، واملكلف بإدارة املكتبة آنذاك )مبا فيهم الباحث(

أو آلخر، وعليه جلأ الباحث إىل اعتماد أسلوب املقابلة لرصد آراء وتصورات اإلطار املشرف 
اجلديد على املكتبة بصورة عامة واملكتبة الرقمية بصورة خاصة، ومعرفة نتائج املراحل التقييمية 

  .للمكتبة الرقمية وآفاقها املستقبلية

  :االستبيان  -5-2

الالزمة إللقاء الضوء على األسئلة اليت سعينا  اهلدف منه هو مجع البيانات واملعلومات
  :اإلجابة عنها، وميكن وصف هذا االستبيان يف ضوء األبعاد الرئيسية التالية

                                                
  . 2005كملحق باملكتبات اجلامعية ، مث رئيس مصلحة املعاجلة ، مث حمافظ املكتبات اجلامعية إىل سنة  سنة ، 11خربة مهنية تقدر بـ  1
   GIGA-MEDIAاملتحدث الرمسي وممثل اجلامعة فيما يتعلق باجلوانب الفنية والتقنية للمشروع مع املورد   2
جتارب رائدة يف التخزين الرقمي من خالل تعامالته مع أكرب املؤسسات الوطنية  وله عدةمورد خاص له خربة يف جمال التسيري اإللكتروين للوثائق،   3

لإلطالع أكثر ميكن زيارة املوقع اإللكتروين للمورد على العنوان  ..)، البلديات، شركات البناء، الري،Sonatrach(اخلدمية منها واالقتصادية 
     http://www.gigamedia-dz.com: اإللكتروين التايل 

  حبكم االستقالة من اجلامعة   4

http://www.gigamedia-dz.com
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  .إليهايغطي البيانات العامة عن أفراد العينة كالرتبة العلمية والقسم والكلية اليت ينتمي : البعد األول

يغطي البيانات الالزم مجعها عن اجتاهات أفراد عينة البحث حنو استخدام شبكة : البعد الثاين
  .االنترنت وخدماا بصفة عامة ويف البحث عن املعلومات بصفة خاصة

يغطي البيانات الواجب مجعها عن مدى استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية يف : البعد الثالث
  .التعليمية والبحثية وأغراض استخدامهم هلا وأسباب إحجامهم عنهاالعمليتني 

يغطي البيانات الالزم مجعها أيضا عن اجتاهام يف عملية النشر اإللكتروين ورؤيتهم : البعد الرابع
  . للمكتبة الرقمية للجامعة ومدى استعدادهم لتطويرها ومعرفة تطلعام اجتاهها

ألسئلة املطروحة للدراسة ويف ضوء األبعاد وااالت اليت حتددت بناء على ا :الصياغة والتجريب
سؤال موزعة على أربعة   49لتغطيتها أسئلة االستبيان، فقد متت صياغة الصورة املبدئية لالستبيان يف 

  :أجزاء رئيسية وهي 

ق البعد وف اشتمل على مثانية أسئلة تناولت البيانات العامة عن أفراد عينة البحث:  اجلزء األول
  .األول الذي ذكرناه سابقا

سؤاال، تناولت اجتاهات أعضاء اهليئة التدريسية للجامعة حنو  19 اشتمل على : اجلزء الثاين
  .استخدام شبكة االنترنت وخدماا،  وكذا معرفة ممارسام الوثائقية

تناولت مدى استخدام أفراد العينة ملصادر املعلومات  ،سؤاال 17اشتمل على : اجلزء الثالث
  .اإللكترونية يف العمليتني التعليمية والبحثية وأغراض استخدامهم هلا وأسباب إحجامهم عنها
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سؤاال، تناولت اجتاهات أعضاء اهليئة التدريسية للجامعة يف  16فقد اشتمل على : اجلزء الرابع
مكتبة الرقمية للجامعة ومدى استعدادهم لتطويرها ومعرفة عملية النشر اإللكتروين ورؤيتهم لل

  .تطلعام اجتاهها

وبعد القيام باستطالع رأي بعض األساتذة واخلرباء من أعضاء هيئة التدريس ذاا، حول 
مدى وضوح أسئلة االستبيان وصياغتها اللغوية، وكذلك سهولة فهم العبارات واملفاهيم املتضمنة 

صالحية األسئلة املطروحة وارتباطها باألغراض املوضوعة ألجلها، وعلى ضوء  يف االستبيان، ومدى
ما أشار به هؤالء من مالحظات، فقد مت القيام ببعض التعديالت الطفيفة ومت إعادة صياغة بعض 
األسئلة وإعادة ترتيب البعض اآلخر، كما مت استبعاد األسئلة اليت مل يتفق بعض األساتذة احملكمني 

سؤاال  13صاحلة لالستبيان كوا غري مرتبطة مبا يستهدف قياسه، وبلغ عدد هذه األسئلة  على أا
موزعة عرب خمتلف أجزاء االستبيان، وبالتايل مل نبق إال على األسئلة اليت أمجع األساتذة على أا 

ن يف مرتبطة بدرجة كبرية مبا يستهدف االستبيان قياسه، ومن مثة فقد بلغ عدد أسئلة االستبيا
  ). 1أنظر امللحق، رقم ( سؤاال  39صورته النهائية 

   :املقابلة -5-3

جلمع معلومات املكتبة الرقمية، واستشراف العلمية الفردية مت االعتماد على أسلوب املقابلة       
التوجهات املستقبلية هلا، وحتيني املعلومات فيما خيص تصحيح بعض أخطاء املشروع فيما خيص 

  .عليهااجلوانب التقنية املتعلقة بإنشاء الكيانات الرقمية، حماولة معرفة احللول املعتمدة للتغلب 

مجع البيانات لتدعيم اجلانب امليداين للبحث املتعلق مت اللجوء هلذا األسلوب من أدوات قد و    
ة، بوصف املكتبة الرقمية للجامعة، وعدم التمكن من مجع معلومات ختص آفاق تطوير املكتبة الرقمي

واملشاريع املستقبلية واستكشاف، ومنه حماولة استكشاف واقع سري عمل املكتبة الرقمية بعد مرور 
  .فة نتائج التجربة الفتيةفترة سنتني منذ إنشائها، ومعر
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ولتحقيق هذه األهداف وحبكم اخلربة املعتربة باجلامعة جمال الدراسة،  مت اللجوء إىل أسلوب       
، و قد مت إجراء املقابلة مع السيد املسئول )Unstructured Interview: غري املقننة( املقابلة احلرة 

، وكانت مقابلة مفتوحة غري حمددة 2008فيفري  21، بتاريخ )1(املكلف باملكتبة الرقمية للجامعة 
  .بالوقت املستغرق

  :خطوات الدراسة وتطبيقاا -6

اختريت عينة البحث وفق اخلصائص واملواصفات اليت سبق عرضها يف اجلزء اخلاص بوصف  -1
عينة الدراسة، وقد مت حصر مجيع أفراد اهليئة التدريسية جلامعة األمري عبد القادر، فالعينة هي 

فردا بلغت  148أستاذا دائما، مت استرجاع إجابات  186مسحية، وقد بلغ عدد العينة املبدئية 
    .%79.57نسبتهم إىل جمموع العينة املبدئية جمتمع الدراسة 

، ومت متديد فترة استرجاعه ) يوما  21( ثالثة أسابيع طبق االستبيان على أفراد العينة على مدى  -2
أسابيع ، وذلك يف الشروط العادية ودون تدخل أية متغريات قد  5أسبوعني آخرين أي ما جمموعه 

  .تأثري على إجابات املبحوثنيتكون هلا 

 151من جمموع ) 03(مت مجع اإلجابات وفحصها ومراجعتها، واستبعاد اإلجابات غري الكاملة  -3
  .استبيانا مت استرجاعها

تصنيف النتائج يف جداول خاصة بكل سؤال على حدة، وذلك مبا ميكن حتقيق أغراض البحث  -4
  .واإلجابة على أسئلته

                                                
باملكتبة، كانت له مسامهات يف جمال أمتتة ) سابقا(مهندس رئيسي يف اإلعالم اآليل، له خربة معتربة يف اجلامعة ، ومسئول قسم اإلعالم اآليل   1

ية يف مراحله املكتبة اجلامعية، وسبق وأن عمل مع الباحث يف العديد من مشاريع تطوير النظام اآليل للمكتبة، وأيضا يف مناقشة مشروع املكتبة الرقم
  .التمهيدية
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وقد استخدم الباحث األساليب اإلحصائية يف حساب النسب املئوية واستخدام  هذا
            .اجلداول التكرارية واألشكال واملنحنيات البيانية

  :حتديد املصطلحات واملفاهيم املستخدمة يف البحث -7

  :استخدمت الدراسة بعض من املصطلحات التالية

ü ا: االقتناء الرقمي تلك اإلجراءات املتعلقة بعمليات اقتناء مصادر املعلومات  ويقصد
أو تلك الناجتة عن استخدام أدوات وتقنيات االلتقاط الرقمية كاملاسحات /اإللكترونية و

 . الضوئية والكامريات الرقمية

ü ا األجزاء والعناصر املكونة للوثيقة الرقمية، كصورة مثال : الكيانات الرقمية ويقصد
 . ص وثيقة رقمية، فكال من النص والصورة يشكالن كيانني رقمينيمدجمة يف ن

ü وهم يف هذه الدراسة من يستخدم املكتبة اجلامعية دون حتديد اجلنس أو السن : املستفيدون
  .أو الرتبة العلمية أو التخصص من األساتذة الذين يزاولون وظيفة التدريس باجلامعة

ü ا يف الدراسة: املكتبة اجلامعية تلك املؤسسات العلمية اليت ختدم الدارسني والباحثني  نقصد
يف دراستهم وحبوثهم،  حيتاجواوأعضاء اهليئة التدريسية، وتقوم بتزويدهم باملعلومات اليت 

  .وتشمل مكتبات الكليات واجلامعات ومؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي
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 :حملة تارخيية  -1

ليست رؤية املكتبة الرقمية رؤية جديدة، وإمنا هي جمال حتقق التقدم فيه بفضل جهود جبارة         
تبناها كثريون على مدى فترة زمنية غري قصرية، ومع ذلك فهناك قليل من املؤلفني ممن تألقوا بفضل 

، Vannevar Bush كتابام اليت أثارت محاس األجيال الالحقة، ويعد كل من فانيفار بوش
فكثريا ما يتم االستشهاد بأعماهلم اليت تلقى  من أبرز هؤالء؛ J.C.R. Licklider ليكليدر. ر.س.جو

  .رواجا كبريا لدى الباحثني

الذي كان مديرا للمكتب األمريكي للبحـوث  " ، نشر فانيفار بوش 1945 ففي يوليو من عام       
" صفحات؛ بعنوان  مثاين، يف  األولالعدد  يف،  Atlantic monthlyمقاال يف جملة " العلمية والتطوير 

وقد كان هذا املقال مبثابة عرض موثق لإلمكانيات ، " As we may think"" كما ينبغي لنا أن نفكر 
. اليت ميكن أن تقدمها التقنية للباحثني عند مجعهم للمعلومات وختزينها والتعرف عليها واسـترجاعها 

  .به منذ مخسني سنةوقد ثبت اليوم صحة الكثري مما تنبأ 

إن أساليبنا يف نقل نتائج البحوث ومراجعتها قدميـة، ومل  : " ويف سياق مقاله هذا علق بوش قائال    
، كما ناقش التطورات التقنية احلديثة، وإمكانيـة تطبيقهـا   "تعد اآلن بالدقة الكافية لتلبية أهدافها 

"  ميمكس" ألساليب الفنية الذي أمساه بشكل معقول يف املستقبل القريب، كما قدم ملخصا ألحد ا
"Memex" ،     واملمتع تارخييا أن تصميم امليمكس هذا اعتمد علـى أسـلوب اسـتخدام التصـوير

الفوتوغرايف الختزان املعلومات، حيث ظل امليكروفيلم ولعدة سنوات هو من أكثر التقنيات املناسـبة  
  .وغري املكلفة الختزان املعلومات

وعلى الرغم من انتشار الكثريين واستشهادهم بـبوش على أنه أول من كشف عن هذه الرؤية     
اجلديدة للمكتبة، فإن ذلك تصور تنقصه الصحة والدقة، ألن مقالة فانيفر بوش اعتمدت على عمل 

،  H.G.Wells أسبق منها نشر يف أملانيا قبل احلرب العاملية الثانية، ويتعلق األمر بـالكاتب الربيطاين
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فكرة موسوعة عاملية "  الذي طلب منه ناشرو املوسوعة الفرنسية بكتابة نص، وكانت مسامهته حول
وقد نشر هذا العمل ألول مرة يف "   The Idea of a permanent World Encyclopedia "دائمة 

 World"  كما نشر هذا النص أيضا يف عمل بعنوان، )1( 1937 املوسوعة الفرنسية اجلديدة يف أوت

Brain  "سنة وقد خصصه لقضايا التعليم واملعرفة، وكان النص الذي  72عن عمر  1938 سنة
 يتحدث فيه عن فكرة املوسوعة العاملية الدائمة وكأنه يصف لنا وحيدثنا عن موسوعة ويكيبيديا

Wikipedia  للعالقة  ومع ذلك تظل أمهية مقالة بوش هذه باقية لعرضه اجليد، )2(املتاحة على اخلط
  .بني املعلومات والبحث العلمي، ولرؤيته الثاقبة لإلمكانات الكامنة للتقنية

قد وضعت نسخة من هذا املقال يف موقعها "  Atlantic monthly"  ومن اجلدير بالذكر أن جملة    
":  مبعهد ماساشوست للتقنية Paul Kahn ، Ian Adelman   ، كما قاما كل من)3( على اإلنترنت

MIT  سنة على ظهور فكرة امليمكس  50 ومبناسبة مرور نصف قرن "Memex " ،اليت عقدت أيام 
،  " مـيمكس  " لـما أمساه     Vannevar Bush  بتقدمي عرض تفاعلي لرؤية 1995أكتوبر  15_12

   ).4(األداة اليت تساعد على قراءة وختزين وربط املعلومات كما وصفها يف مقاله

تصورا لتقنية من شأا أن تزيد )  Englebart(  لربتويف اخلمسينات من القرن املنصرم، قدم إجن      
ويف الستينات من القرن العشرين، كان ليكليدر واحدا من كثريين مبعهد . وفطنته من ذكاء اإلنسان

. ممن درسوا كيف ميكن للحوسبة الرقمية أن حتدث نقلة يف عامل املكتبات MITماساشوست للتقنية 
، فقد  -كرفيقه بوش –ولالهتمام الكبري الذي كان يوليه ليكليدر باإلنتاج الفكري يف جمال العلوم

يف إذ  استشرف املستقبل  تكهن بالعديد من التطورات اليت ظهرت اآلن يف عامل احلوسبة احلديثة؛ 

                                                
 .1966-1935، ظهرت بني  Lucien Febvreو  Anatole de Monzieاليت أنشأها كل من املوسوعة الفرنسية  1
       http://fr.wikipedia.org/wiki/World_Brain  :النص الكامل للمقال متاح باللغة الفرنسية على شبكة االنترنت على العنوان التايل 2

3  http://www.ps.uni-sb.de/~duchier/pub/vbush/vbush-all.shtml 
 http://www.theatlantic.com/doc/194507/bush     :كما ميكن اإلطالع عليه من خالل املوقع  
 :ميكن اإلطالع على العرض التفاعلي بعد حتميله وتثبيته من موقع 4
 http://www.kahnplus.com/publication/fr/online.htm  

http://fr.wikipedia.org/wiki/World_Brai
http://www.ps.uni-sb.de/~duchier/pub/vbush/vbush-all.shtml
http://www.theatlantic.com/doc/194507/bush
http://www.kahnplus.com/publication/fr/online.htm
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من خالله وقدم ، 1965سنة "  Libraries of future" "  مكتبات املستقبل" املوسوم سياق كتابه 
وصف ليكليدر اجتاهات قد ، و)1( أن مكتبة املستقبل ستتضمنهافيها عددا من اخلصائص اليت رأى 

  ).2(البحث والتطور الالزمة لبناء مكتبة رقمية ميكن اإلفادة منها على الوجه الصحيح

ومن املالحظ أن احلوسبة املعتمدة على تقاسم الوقت كانت ال تزال يف خمتربات عنـدما كتـب       
، ولكنه قدم واحدا ليكليدر هذا الكالم، وكان البايت الواحد يف ذاكرة احلاسب اآليل يكلف دوالرا

أثبتت األيام وقد ، 1994 عاما، أي يف عام 30حماولة جريئة للتنبؤ مبا ستكون عليه املكتبة الرقمية بعد 
أن تنبؤاته كانت صادقة وصائبة يف جمملها، مع أنه مل يتنبأ بكل التغريات اليت حدثت يف تلك األعوام 

 . الثالثني

وبشكل عام، ميكن القول إن ليكليدر مل حيسن تقديره تكلفة ما ميكن حتقيقه عن طريق استخدام    
سبات اآللية رخيصة الثمن، إال أنه بـالغ يف  األساليب اخلارقة، باستخدام كميات كبرية من قوة احلا

تقدير ما ميكن حتقيقه من تقدم من خالل إمكانات تقنيات الذكاء االصطناعي، ومن التحسينات اليت 
  .طرأت على األساليب اآللية يف معاجلة اللغة الطبيعية

من الكتب اليت  وبالرغم من أن كتاب ليكليدر يعد من أهم الوثائق عن املكتبات الرقمية، فإنه    
يصعب احلصول عليها؛ وهو غري متاح على اإلنترنت، كما أنه مل يأخذ حقه من الشهرة اليت كان 

  .ينبغي له أن حيظى ا

وتعود جذور املكتبة الرقمية احلالية إىل األيام اليت تعترب فترة ألنظمة استرجاع املعلومـات يف     
لقد تطورت املكتبـات  ف. يف الثمانينات Hypertextالستينات، وأليام أنظمة النصوص املترابطة 

كمـا  ، الرقمية باإلفادة من التقنيات واألسس اليت أرساها الباحثون يف جمال استرجاع املعلومات
                                                
1 AMBROSI Alain , PEUGEOT Valérie , PIMIENTA Daniel.  Enjeux de mots : regards multiculturels 
sur les sociétés de l’information, Paris : C & F Éditions,2005 . P.125 
2 CHAUMIER Jacques, La bibliothèque numérique et l'entreprise .  Visité le: [5/05/2006]  . [En ligne] :  
http://www.les-infostrateges.com 

http://www.les-infostrateges.com
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أفادت هذه املكتبات أيضا من منجزات أنظمة التكشيف اآليل وأنظمة البحث الـيت أجنـزت يف   
مية أصبحت متوفرة خالل هـذه املسـرية الطويلـة    فاملكونات األساسية للمكتبات الرق، الستينات

  .آنذاك NTIC لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة

إذا املكتبات الرقمية تبىن على أسس متينة أنتجت خالل أكثر من ثالثة عقود من البحث العلمي     
  .القرن املنصرم مل تظهر بالشكل احلايل إال يف التسعينات من، غري أا يف استرجاع املعلومات

  : الرقميةات املكتبتطور  -2

غالبا ما يعتقد عامة الناس أن املكتبات الرقمية هي من إفرازات شبكة الويب، وواقع احلال أن   
. جذور كل من املكتبات الرقمية وشبكة الويب متتد إىل األربعينات واخلمسينات من القرن العشرين

 Carnegie اليت سبقت ظهور الويب جتدر اإلشارة إىل مشروع كارنيجيومن مشاريع املكتبات الرقمية 

Mellon University’s Project Mercury (1989-1992)   ومشروع TULIP  (1993-1995)   ومشـروع 

The Chemistry Online Retrieval Experiment (CORE)   1.(وغريها(  

وجامعة كورنيـل   Bellcore مشتركا بنييف جامعة كورنيل، مشروعا  (core) كور ومشروع      
) واجلمعية الكيميائية األمريكية ،املباشر اخلط على للمكتبات اآليل احلاسب مركز: OCLC  وشبكة

مت حتويل عشرين دوريـة إىل الشـكل االلكتـروين     الذي بدأ العمل به منذ مطلع التسعينات ، وقد
  SGML اللغة املعيارية املوحدة للترميزدام والنصوص وباستخ باستخدام تقنية املسح الضوئي للصور

)Standard Generalized Markup Language ( لبناء النصوص املتكاملة السترجاع املعلومات والعـرض 

  . السريع على شاشات احلواسيب

مكتبات جامعيـة،  (املتحدة األمريكية  مشاريع هذه املكتبات يف الواليات وقد ظهر عدد من        
مثل الوكاالت احلكومية الفيدرالية ومؤسسـات  ؛ بدعم ومتويل من جهات خمتلفة) وطنيةمتخصصة، 

                                                
 19.ص.  2006مكتبة امللك فهد الوطنية ، : الرياض . حتديات احلاضر وآفاق املستقبل : املكتبات الرقمية . بوعزة عبد ايد صاحل  1
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ورجال أعمال، مث بعد ذلـك توالـت مشـاريع     باإلضافة إىل مؤسسات وشركات خاصة تعليمية
  . املتحدة وبريطانيا لتصل إىل بعض دول آسيا واستراليا املكتبات الرقمية وجتاوزت حدود الواليات

ال ينحصر فقط يف البيئة  إذاملكتبات الرقمية هو تطور عاملي أسهمت فيه جهات كثرية، تطور ف      
األمريكية وخاصة اجلامعات واتمع األكادميي األمريكي فحسب كما ينوه به البعض، وإن كان هلم 

  .فضل يف تطورها ومن بني املسامهني األساسيني يف ذلك

حىت  على خريطة البحث ن موضوعا واضحامل تك املكتبات الرقميةباإلضافة إىل أن 
 DARPA " The Defense Advanced Research Project قامت 1992 التسعينات، ويف عام

Agency "  وهي فرع من وزارة الدفاع األمريكية، " ( هيئة الدفاع للمشروعات البحثية املتقدمة
بالواليات املتحدة األمريكية ) 1)(وتعد أكرب هيئة دولية داعمة لنشاط البحث يف جمال علوم احلاسب 

 Computer Science Technical Report Project بتمويل مشروع التقارير الفنية لعلوم احلاسب
 Corporation for National Researchليت كانت تنسقها مؤسسة مبادرات البحث الوطين ا

Initiatives  جامعة كارنيجي ميلون، تورنيل، معهد (  جامعات 05، واليت كانت تضم مخس
وقد شجع هذا املشروع أقسام  )ستانفورد وجامعة كاليفورنيا ببريكلي، MIT للتقنية ماساشوست

، ورغم )2(اآللية يف تلك اجلامعات على تطوير برامج البحث يف املكتبات الرقميةعلوم احلاسبات 
إلنشاء املكتبات الرقمية بشكل حقيقي كمجال من جماالت البحث إال يف  ذلك مل تظهر تلك املبادرة

املؤسسة "  DARPA ،NSF  :National Science Foundationعندما تبنت كل من  1994سنة 
  .مبادرة املكتبات الرقمية" اهليئة الوطنية للطريان واملالحة اجلوية "  NASA ، ناسا"الوطنية للعلوم 

                                                
1 ARPA  سابقا وغريت امسها إىل الصيغة اجلديدة )DARPA  ( مث عادت مرة أخرى إىلARPA  مث عادت مرة ثالثة إىلDARPA ،

يف  وعلى الرغم من أن مهتمها تنصب يف خدمة األنشطة العسكرية ودعمها، فإا تتخذ نظرة مشولية، حبيث تقوم بتمويل وتشجيع البحوث األساسية
  .تبين نظما جتريبية كربى اسب اآليل وتركز بشكل خاص على املشروعات البحثية اليتمجيع جماالت احل

2 ARMS William y. Digital libraries , Opit. 
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أن حتول أنظار االهتمام العاملي حنو " مبادرة املكتبات الرقمية " استطاعت هذه املبادرة وقد 
د البحث يف جمال املكتبات الرقمية، فضال عن العمل احملدد الذي قامت بتمويله هذه املبادرة، فق

جسد برناجمها ظهور صورة هذا التخصص الناشئ وهذا ما قد يفسر تطور اإلنتاج الفكري حول 
  .املوضوع من خالل نتائج البحث اليت أجريناها يف قواعد املعلومات كما سيلي تبيانه الحقا

فالبحث يف جمال املكتبات الرقمية مل يكن جديدا غري انه كان جمزأ، حىت أن التسمية ذاا 
كانت غري مستقرة وهشة، وقد استطاعت هذه املبادرة أن تسلط الضوء على " تبة الرقمية املك"

املكتبات الرقمية كمجال حبثي حتيط به آفاق التحدي واالجنازات اليت تستحق التقديرن كما أا 
ن أثارت احلاجة إىل عقد الندوات واملؤمترات وإىل النشر العلمي وإنشاء أقسام أكادميية جتمع كل م

  .هلم اهتمامات مشتركة لعمل األحباث يف جمال املكتبات الرقمية وإعداد البحوث يف هذا اال

املكتبة  برنامج : كما أفضت إىل ظهور بعض املبادرات ذات العالقة باملكتبات الرقمية  مثل
 (elib.Programme) وبرنامج إدليب ELINOR (Electronic Library Programme)اإللكترونية 

واملبادرة ،  the Australian Digital Library Initiativesيف اململكة املتحدة، واملبادرات األسترالية 
  .    (The Canadian Initiative on Digital Libraries) الكندية حول املكتبة الرقمية

مي، إضافة إىل ما سبق، استطاعت مبادرة املكتبات الرقمية أن تظهر الفروق بني البحث العل
وتنفيذ مشروعات املكتبات الرقمية؛ فاملشروعات اليت ظهرت كانت مبثابة مشروعات حبثية أكادميية 

مشروعات عملية كما جرت عليه العادة يف املشاريع املمولة من ( على خالف ما كان ينتظر منها 
  .، مع أن بعض أنشطة هذه املشروعات حتولت بالفعل إىل تطبيقات عملية) DARPAطرف 

  ):1(وميكن حتديد مرحلتني أساسيتني يف تاريخ املكتبات الرقمية، مها

 
                                                

 21.، صاملرجع السابق. بوعزة عبد ايد صاحل   1
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  :املرحلة األوىل-2-1

 (NASA)، ووكالـة ناسـا   (NSF)أسهمت بعض املؤسسات، مثل مؤسسة العلوم القوميـة       
  :بشكل فاعل يف متويل مشاريع حبث رائدة يف بداية التسعينات وأواسطها كان هلا الفضل يف

  .املفاهيم ذات الصلة باملكتبات الرقمية وتقدمي تعريفات هلاتوضيح  •
 .إثارة االهتمام العام خبصوص وعود تقنيات املكتبات الرقمية وإمكاناا •

 .إحراز تقدم يف جمال تصميم التفاعل أثناء البحث فيما يتعلق مبواد خمتلفة للمكتبات الرقمية •

لفة تتراوح بـني اإلنسـانيات والعلـوم    مجع مجاعات مهنية خمتلفة تنتمي إىل ختصصات خمت •
 .االجتماعية واهلندسة

 .حتفيز البحث املتعلق باملكتبات الرقمية •

 : املرحلة الثانية-2-2

جاءت بعد النجاح الذي حتقق يف املرحلة األوىل من املبادرة وداعمة هلا و متثل هذا الدعم فيمـا       
  :يلي

تغطية أوعية خمتلفة تشمل األشرطة الصوتية واملوسيقى والبيانات االقتصـادية والربجميـات    •
  .والفيديو واملواد النصية

والصـور   (anthropological models)تنويع احملتوى ليشمل مواد النماذج األنثربولوجية  •
 .واملخطوطات األدبية وسجالت املرضى

 .ملعلومات والتصنيف اآليل ومصدر املعلوماتاستكشاف قضايا تقنية جديدة، مثل أمن ا •

 ).1( توافر اجلهود نتيجة الرتفاع عدد الوكاالت املمولة ملشاريع املكتبات الرقمية وتنوعها •

                                                
  .املرجع السابق. بوعزة عبد ايد صاحل 1
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وهو أن الباحثني قد يركزون على ) 1(أن نشوء املكتبات الرقمية كمجال حبثي يثري أمرا خطريا      
احلاسبات، فضال عن اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والقانونية القضايا النظرية املثرية يف جمال 

ال تطبيقي يف املقام األول، وجيب أن حيكم على البحث فيه متناسني أن جمال املكتبات الرقمية هو جم
  .     مبدى منفعته

 :املكتبات الرقمية وعالقتها باملفاهيم ااورةمفهوم   -3
 : مفهوم املكتبة الرقمية وإشكاليات املصطلح - 3-1

مل يتجاوز العقد من الزمن، إال أنه حظي " مبفهومها املتكامل " رغم أن حقل املكتبات الرقمية      
بنتاج فكري غزير وصل ملرحلة ميكن للباحث وللمطلع أن يصفها مبرحلة النضج الفكري وخاصة 

، كما قدم )2"(اإللكترونية على وجه اخلصوص " تخصصة وهو يرى النتاج الذي تفرزه الدوريات امل
عرضني ، 2000 سنة"  William Arms وليام آرمزو،  1997سنة "  Leskليسك " كل من 

يف الواليات ) 3(للمكتبات الرقمية يف كتابني استخدما منذ نشرمها يف املناهج الدراسية يف هذا اال
  .املتحدة األمريكية

ويعد كتاب وليام آرمز األول من نوعه يستعرض فيه تاريخ نشأة املكتبات الرقمية وحالتها      
وقد أتاح نسخة إلكترونية من مؤلفه جمانا للمستفيدين على  . " الراهنة والبحوث اجلارية يف جماهلا

  ، كما قامت مكتبة امللك فهد الوطنية بنشر)4"(اإلنترنت بعد ثالث سنوات من نشره مطبوعا 
  ).5(هاشم فرحات. جربيل بن حسن العريشي و د .الطبعة العربية للكتاب الذي ترمجه كل من د

                                                
1 ARMS Willam Y . Ibid. 

   Int.T. Journal On Digital Libraries: وجملة  ،   D-lib: مثل 2
  :]متاح على اخلط[.]3/3/2007[. ماهيتها وواقعها وكيفية استفادة املكتبات العربية منها: اخلدمات املرجعية اإللكترونية. سعد بن سعيد الزهري  3

http://www.kfnl.org.sa/idarat/KFNL_JOURNAL/M10-2/2.doc 
  : الكتاب متاح باللغة اإلجنليزية على اإلنترنت وميكن حتميله جمانا على املوقع التايل 4

http://www.cs.cornell.edu/wya/DigLib/ 
والكتاب متاحا .  2006مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية، : الرياض. ؛ ترمجة جربيل بن حسن، العريشي، هاشم فرحات، سعيدويليام، آرمز 5

  http://www.knfl.sa: جمانا وميكن حتميله على موقع مكتبة امللك فهد الوطنية 

http://www.kfnl.org.sa/idarat/KFNL_JOURNAL/M10-2/2.doc
http://www.cs.cornell.edu/wya/DigLib/
http://www.knfl.sa
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مايك  " إىل  1994 عام" املكتبات الرقمية " الفضل يف صك مصطلح  Lesk وقد أرجع ليسك     
والذي ) Clinton – Gore )"1غور  كلينتون وآل" أحد مستشاري "  Mike Nelsonنيلسون 
يف توفري التمويل هلذا املصطلح، من خالل "  Tom Kalilل توم كلي" مستشار آخر هو ساعده 

 ).2( 2004- 1999 والثانية 1998- 1994مشروعات مبادرة املكتبات الرقمية يف مرحلته األوىل من 
 GII ذلك املصطلح الذي طرح يف سياق حديث آل غور حول البنية التحتية العاملية للمعلومات

)Global Information Infrastructure ( والذي مت تضمينه يف التقرير اخلتامي ملؤمتر االحتاد الدويل
يف العاصمة األرجنتينية ) ITU ) :International Telecommunication Unionلالتصاالت عن بعد 
  .1994 بيونس آرس مارس

 "املصطلح يف مقال لـغري أن حبث اإلنتاج الفكري أثبت خالف ذلك؛ حيث مت رصد ظهور      
 باتريس ليونز" ويف مستخلص مقال لـ، 1991عام )Pijneneborg-Mari - ) "3 باينبورغ ماري

Patrice A.Lyons )"4 ( 1989سنة.  

حد ذاته مثار للجدل والنقاش فمن ناحية يستخدم مصـطلح   ويعد مفهوم املكتبة الرقمية ىف
املكتبات الرقمية للداللة على مفاهيم وتصورات متعددة، ومن ناحية أخرى يعرب عن هذا النوع مـن  
املكتبات مبصطلحات عديدة، ينطوى كل منها على دالالت خمتلفة ومن أكثر هـذه املصـطلحات   

، )املركبـة (بة االفتراضية، واملكتبة املتشابكة، واملكتبة املتكاملة املكتبة اإللكترونية، واملكت: استخداما
مثل املكتبة الرقمية اخل  من املسميات ... ملكتبة التصورية، املكتبة التخيلية،  ا) 5(ومكتبة بال جدران

                                                
  .املرجع السابق. سعد بن سعيد الزهري  1

2  LESK Micgael. Digital libraries : How we Got here ؟ ( presentation). Cité Par : 
  190.ص.املرجع السابق. بوعزة عبد ايد صاحل

3   PIJNENBORG Mari-F-J. The Digital Library environment : Political and Legal Implications.- IATUL-
Quarterly.-5-4 Dec.1991.p.237-244 
4  LYONS Patrice A. Plocy Issues in Computer Networks : Multi-Access Information Systems. In : the 
Annuel Telecommunications Policy Research Conference . 17 Airlie House, werrenton,VA.,October 1-
3,1989 

  :انظر على سبيل املثال ال احلصر 5
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أن املكتبات :" كما جاء يف كتاب الدكتور أمحد بدر )"  مرادفاا  أو( املكتبة الرقمية " ومثيالا أو
الرقمية أو اإللكترونية أو التصورية ـ يقصد ا املكتبات االفتراضية ـ هي رؤيا مستقبلية لشـكل    

ميكن أن تعرف بأا جمموعات ) أو مرادفاا ( متطور من املكتبات احلالية، ذلك أن املكتبات الرقمية 
؛ إذا حللنا هذا التعريف وجدناه  ينطبق على مصطلح املكتبـات  )1"(املعلومات الرقمية منظمة من 

، كما ويسـتخدم أحيانـا   )2(يف مؤلفه الشهري عن املكتبات الرقمية Lesk,Mالرقمية والذي أورده 
  .بصورة تبادلية صرحية" املكتبات الرقمية، اإللكترونية والتصورية " املصطلحات الثالث 

قيقة أن مصطلح املكتبة التصورية أو التخيلية هي مصطلحات تستخدم للداللة على املكتبة واحل     
االفتراضية الذي بدوره يستخدم للداللة على مصطلحات املكتبات االلكترونية والرقمية، وكما يشري 

و أن مفهوم االفتراضي يطرح إشكاال اعتبارا للبس الوارد بني ما ه )3(وحيد قدورة يف مؤلفه .د
أو تصوري، ويتعارض مفهوم االفتراضي مع ما هو ملموس ولكنه مع "  افتراضي وما هو خيايل 

ذلك واقعي وليس خيايل، ألنه رصيد حقيقي كامن أي موجود بقوة، وبناء على ذلك فإنه قابل 
على أن حمتوى املعلومات هو هنا ينبغي التأكيد للتحقيق، وهو بعيد عن التخيلي أو التصوري، إذ  

استخدام مثل هذا النوع من املكتبات وأن االختالف يكمن يف  لنظر عن شكل املادةا نفسه بقطع
شاشات احلاسبات خمتلفة يف احلقيقة من  قراءة أو تصفح الوثائق علىف ليس هو نفسه الشيء احلقيقي

  .يف شكلها املطبوع عن قراءة نفس الوثيقة  حيث الكيف

                                                                                                                                                      
BAWDEN D., ROWLANDS I. Digital Libraries: Assumptions and Concepts.- Libri.- Vol.49, No. 4 
(1999).- PP. 181 – 191 

 454_448. ، ص 2002دار غريب ، : القاهرة . التكامل املعريف لعلم املعلومات واملكتبات . بدر أمحد  1
2 LESK Michael. Practical Digital  Libraries: Books, Bytes & Bucks. San Francisco, Morgan Kaufmann 
Publishers, 1997.  Cité Par : JACQUESSON Alain, De la difficulté à utiliser les bibliothèques 
numériques , IN : Bulletin d'informations : Association des bibliothécaires français, n°188,3trim . 2000 

املنظمة العربية للتربية والثقافة : تونس. الباحثون واملكتبات اجلامعية العربية : االتصال العلمي والوصول احلر إىل املعلومات العلمية. وحيد  قدورة 3
 249. ص. 2006والعلوم، 
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 أنه توجد مقاربات ختتلف كلية ملفهوم املكتبـات  " Jackson Alainآالن جاكسون " كما يذكر       
؛ فبالنسبة للفيزيائيني، فإن املستودعات الضخمة ألعمال ما قبل الطبـع  )1(من حيث التجسيد لرقميةا

مبكتبة مركز البحوث  Ginspargغري املنظمة وغري املكشفة وال حمكمة  مثل مستودع   Préprintاخلام 
أما بالنسبة للباحثني يف ااالت الطبية . ، تشكل املكتبة الرقمية Los Alamosالنووية بــلوس أملوس 

أما . فإن املكتبة الرقمية ختتصر عـادة يف اإلتاحة إىل الدوريات اإللكترونية، املطبوعات العلمية احملكمة
املكتبة الرقمية ستكون على وجه اخلصوص تتكـون مـن    بالنسبة للمختصني يف العلوم اإلنسانية فإن

سهلة متكنـهم  النصوص القدمية اليت أعيد طبعها ملرات عديدة واليت يريدون أن يتحكمون فيها بصورة 
سلسلة من _ إىل حد اآلن_ بالنسبة للقراءة العامة، ستكون يف العادة . من إجراء دراسام وحبوثهم

الوثائق القدمية املرقمنة، مثلما هو احلال يف الكثري مـن املكتبـات   أو  CD-Romsاألقراص املضغوطة 
  .العامة يف أوروبا وأمريكا الشمالية

سعد حممد . إضافة إىل ما سبق، جند أن صاحب نظرية الذاكرة اخلارجية يف نظم املعلومات د
لومات إذا ما يستخدم مصطلحا يبدو مألوفا وكالسيكيا يف أدبيات علم املكتبات واملع) 2(اهلجرسي 

؛ بل "  املكتبة احملسبة"  حتعلق األمر باالستخدام املكثف لتكنولوجيا املعلومات؛ ويتعلق األمر مبصطل
والـيت مل  : املكتبـة الرقميـة   " ويدعو إىل استخدامه واعتماده كمصطلح مقنن ملفهـوم ودالالت  

ـ  " يستخدمها ذه الصيغة يف مداخلته ولو مرة واحدة  " ،  كمقابل للمصطلح باللغة اإلجنليزيـة لـ
Digital Library " مستندا يف ذلك كون املفردة ،Digital  احلاسبات اآللية هي أصال تستخدم يف جمال

و قد تستخدم يف جماالت التطبيقات اجلارية لتكنولوجيا املعلومات، مث توسع استخدام هذه املفـردة  
مبنطق اازات اللغوية فوصفت ا الفهارس مث أوعية املعلومات وانتقلت من وصف نظام معـني إىل  

  .وصف اال أو الشيئ الذي مت حتسيبه

                                                
1  JACQUESSON Alain, Ibid . 

املكتبة :" أعمال املؤمتر العاشر لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات، حول: يف . ، تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاا اجلارية سعد حممد اهلجرسي 2
 409.تونس ، ص. 1999أكتوبر  12-8، "اإللكترونية والنشر اإللكتروين وخدمات املعلومات يف الوطن العريب 
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مصطلح يطلق على املكتبة اليت تستخدم نظام آيل متكامل إلدخال  غري أن املكتبة احملسبة هو
البيانات البيبليوغرافية وتقدمي خدماا بشكل آيل عن طريق احلاسب، فاملكتبة احملسبة ال توفر البيانات 
النصية الكاملة أو الكيانات السمعية والبصرية يف الصيغة الرقمية،  فإذا كانت كذلك إضافة إىل املواد 

  .Hybrid libraryقليدية فهي مكتبة هجينة الت

وحيد قدورة االختالف بني كل من املصطلحات املكتبـات الرقميـة   . ففي حني ال حظ د
واملكتبات االفتراضية وبني أن هذا األخري يشري إىل حتول فعلي يف عملية إتاحة اموعات والنصوص 

كل املكتبة ونشاطها الذي سيتحول إىل صيغة من اإلتاحة املباشرة إىل اإلتاحة عن بعد، وإىل تطور ش
افتراضية، بينما مصطلح املكتبات الرقمية فهو حييل إىل طريقة الترميز ويف ذلك إشارة إىل اموعات 

  ). 1(الرقمية

  :املكتبات اإللكترونية -3-1 

التباديل يف بعض األحيان  بأنه على الرغم من االستعمال) 2(يفيد الدكتور حشمت قاسم 
فإن أوهلا أوسع داللة من الثاين حيث يشمل   ، " املكتبة الرقمية"و " املكتبة اإللكترونية "ملصطلحي 

وعادة ما . بينما يقتصر الثاين على الشكل الرقمي فقط ، digital والرقمي Analog كال من التناظري
األوعية اإللكترونية القائمة  املكتبة الرقمية يف مكان بعينه، اعتمادا على تنشأ املكتبة اإللكترونية أو

مكترتة  والقابلة للتداول بشكلها املادي امللموس، سواء كانت مسجلة على أسطوانات ضوئية بذاا
  .وسائط ممغنطة أو على

كما يرى العديد من الباحثني أنه عندما نريد احلديث عـن املكتبـة الـيت تعتمـد علـى      
يها عرب شاشات الكمبيوتر، فإنه يستحسـن اسـتعمال   التكنولوجيات الرقمية، واليت ميكن الولوج إل

                                                
   املرجع السابق. قدورة وحيد  1
 123. ص املرجع السابق،. مت قاسم  حش 2
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هذه االستعماالت املختلفة وبصورة ، )2(،)1(كلمة مكتبة رقمية أو مكتبة إلكترونية ألما مترادفتان 
تبادلية تسبب الغموض يف املصطلح واحلال أن هناك اختالفا بني هذه املصطلحات واليت تعد األكثـر  

  .الباحثنياستعماال لدى الكثري من 

هي مكتبة تشتمل على  بأن املكتبة اإللكترونية) Roy Tennant " )3 روي تاننت "ويرى 
مجيع املواد : املواد اإللكترونية املواد اإللكترونية واخلدمات اليت تقدم من خالهلا، وتشمل هذه

أن مصطلح  أياليت تتطلب كهرباء الستخدامها،  شكال التناظريةتنوع من األالرقمية، إضافة إىل 
ميكن اقتناؤها من قبل إحدى املكتبات الرقمية، وعلى ذلك  املكتبة اإللكترونية تتضمن مجيع املواد اليت

  .األخرية فإن األوىل أمشل من

املكتبة اليت تنشأ وتعاجل وتبث من خالل نظام " يعرفها الدكتور عبد اللطيف صويف بأا و
يكروإلكترونية، وهي تضم مصادر تقليدية إىل جانب كمبيوتر، باستخدام توليفة من املعدات امل

  .أي بصرف النظر عن مصادرها املعلوماتية تقليدية كانت أو إلكترونية) 4" (املصادر اإللكترونية 

" املكتبة اهلجينة " الزم املالكي غري ذلك ويفرق بني املصطلحني  يف حني يرى الدكتور جمبل
املكتبة اليت تتكون مقتنياا من مصادر "  ، فاملكتبة اإللكترونية حسب رأيه هي" واملكتبة اإللكترونية

 املعلومات اإللكترونية املختزنة على األقراص املرنة أو املتراصة أو املتوافرة من خالل البحث باالتصال
املكتبة اليت حتتوي على مصادر " نة فهي يجهل، أما املكتبة ا"أو عرب الشبكات ) OnLine(املباشر 

فمهوم املكتبة اإللكترونية مرتبط أساسا ؛ )5"(معلومات بأشكال خمتلفة منها التقليدية واإللكترونية 

                                                
 76. ص. 2005،  2.، ع2.جملة املكتبات واملعلومات، مج: يف . من املكتبة التقليدية إىل املكتبة الرقمية. حممد طاشور 1
جملة املكتبات : يف. كنموذج ARNالشبكة األكادميية للبحث : املكتبات االفتراضية يف اجلزائر بني متطلبات العصر ومعطيات الواقع. حممود مسروة 2

  122. ص. 2005،  2.، ع2.واملعلومات، مج
3 TENNANT Roy . Digital v. Electronic v. Virtual Libraries. Visité le: [5/4/2006]  . [En ligne]: 
http://sunsite.berkeley.edu/mydefinitions.html  

 127.ص.  2003جامعة منتوري، : قسنطينة. املكتبات يف جمتمع املعلومات . صويف عبد اللطيف  4
 67.ص.  2005مؤسسة الوراق، : عمان. وتقنية الوسائط املتعددة  املكتبات الرقمية. املالكي جمبل الزم  5

http://sunsite.berkeley.edu/mydefinitions.html
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أو   Onlineاخلط  البحتة أو مبصادر املعلومات اإللكترونية املتاحة علىمبصادرها اإللكترونية 
Offline ، البحتة أو مبصادر املعلومات فمهوم املكتبة اإللكترونية مرتبط أساسا مبصادرها اإللكترونية

  .Offlineأو   Onlineاإللكترونية املتاحة على اخلط 

الذي ظهر حني كان الوسيط املادي للوثائق اإللكترونية يتمثل هلجينة غري أن مفهوم املكتبة ا
كوسيط متتلكة املكتبة وتتيحه حمليا  اهعوالتعامل م )CD-ROMs(كبرية يف األقراص الضوئية وبدرجة 

للمكتبة اليت ، فهي املكتبة اليت تعكس املرحلة االنتقالية )1(كباقي األوعية الفكرية الورقية اليت متتلكها
  .ني مفهوم املكتبة التقليدية واملكتبة الرقميةال ب

هنا ميكن القول إن املكتبات اإللكترونية هي مكتبات ذات كيان مادي، تشتمل على  من
، متكاملبواسطة نظام آيل  سريواإللكترونية، وت مواد خمتلفة ومتنوعة من أوعية املعلومات التقليدية

  .رقميةوال اديةاملصورتني الأا تقدم خدماا يف  كما

" هو املكتبة التصورية بدال من املكتبة االفتراضية أما أمحد بدر فيطلق عليها مصطلح آخر و
كما سبق الذكر واليت تعكس ظاهرة النظام الدويل للشبكات اإللكترونية، حيث متكن املستفيد عند 
النهاية الطرفية للحاسب اآليل من حبث االستشهادات وقواعد البيانات واملصادر اإللكترونية وغريها 

  ).2..." ( شكل رقميمن أنواع املعلومات األخرى يف

 :املكتبات االفتراضية -3-2

لقد تعددت مفاهيم املكتبة االفتراضية يف األدبيات املتخصصة وتعددت معها املصطلحات       
اللغوية املستعملة للداللة على مفهومها إذ جند على سبيل املثال املكتبة اإللكترونية، املكتبة الرقمية، 

؛ مما أدى إىل ظهور نوع من االلتباس يف حتديد مفهومها بدقة فقد تأسف ...املكتبة بدون جدران 
                                                
1 CHRIS Rusbridge. Towards the Hybrid Library.  In : D-Lib Magazine, 1998 .Visité Le : [ 5/05/2006]  . 
[ En ligne] :http://www.dlib.org/july95/07arms.html 

 450. ، ص املرجع السابق. بدر أمحد  2

http://www.dlib.org/july95/07arms.html
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لسوء احلظ يعد موضوع : " هلذا االختالف والغموض قائال"  Corrado Pettanti"  عرب كورادو بيتانيت
املكتبات االفتراضية، املكتبات الرقمية موضوعا يكتنفه الغموض، ويف تطور مستمر حبيث يصعب 

  : تعاريف واضحةعلينا إعطاء 

  ).1"(املكتبة االفتراضية قد عرفت من طرف دارسيها بطرق خمتلفة توحي تقريبا بالتناقض 

فمصطلح املكتبات االفتراضية مصطلح حديث ويتسم بالغموض يف أغلب األحيان ويتوجب 
  :توضيحه، إذ يتعارض طرحان اثنان عند دراسة املكتبات االفتراضية

ü  األول ال يوجد هناك فرق بني املكتبة املادية العادية واملكتبة االفتراضية، بالنسبة ملؤيدي الطرح
فاالثنان خزان كتب ووظيفتهما تتمثل يف حفظ الكتب وإتاحتها، وبالتايل فإن اإلطار النظري 
املتعلق باملكتبة العادية يظل صحيحا بالنسبة للمكتبة االفتراضية حسب ما يراه عامل االقتصاد 

  .أتايلالفرنسي جاك 
ü  م ال يعتربون املكتبة االفتراضية شبيهة بالعادية بقدر عدم تشابه الوثيقةأما مؤيدو الطرح الثاين فإ

  .اإللكترونية مع الوثيقة الورقية

لكن يف حقيقة األمر هناك فروق واضحة، ففي البيئة االفتراضية فإن الوثائق أو املعلومات مهما  
كان مصدرها أو شكلها هي اليت تأيت إىل القارئ ، فهذا األخري ليس له أن يتنقل نظريا إىل 
                                                

  :ترمجة لـ 1
« Malheureusement, dans notre cas ( bibliothèques virtuelles, bibliothèques numériques ), le 
sujet est encore trop fluide , trop en évolution pour permettre des définitions faciles : la 
bibliothèque virtuelle à été définie par ceux qui l’on étudiée de façon tellement diverses qu’elles 
en apparaissent Presque contradictoires » 
 
PETTENATTI Corrado . Bibliothèques virtuelles, Bibliothèque numériques.- IN :ADBS et DISTNB. La 
recherche d’information sur les reseaux. Internet : pour en savoir plus :cours INRIA,30 septembre-
4Octobre 1996-trégastel. Collection Science de l’information . Série Etudes et Techniques, 
Paris :ADBS,1996. Cité par : 

جملة املكتبات : يف . املكتبة االفتراضية كوسيلة لتنظيم الوصول إىل مصادر املعلومات االقتصادية يف اجلزائر. عبد ايد دمحان، نورالدين قوايل
 53.ص. 2005، 2.، ع2.مج. واملعلومات 
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خدام وبالتايل املعلومات، وإمنا العكس؛ والنتيجة إن اإلطار النظري للمكتبة العادية مل يعد قابال لالست
فيما يتصل ) اإلطار التفسريي أو اال املفاهيمي( Paradigme هنالك تغيري يف النموذج اإلرشادي

   بالوصول إىل املعلومة

  ).1(و الوثائق ومن الضروري إعداد مفاهيم جديدة أ

االفتراضية يف املكتبات  أنه ال يوجد ما يناظر املكتبات) 2(حشمت قاسم . ديرى يف حني   
اجلغرافية فضال عن قدرا على اجلمع بني  املكتبة االفتراضية تتجاوز احلدود املكانية وكون التقليدية، 

وحيد قدورة يف نفس . ك، يذكر دهدف مشتر أكثر من فئة وظيفية واحدة للمكتبات جيمعها
ي وغري حمددة مكانيا، إا عبارة عن أن املكتبة االفتراضية هي مكتبة ليس هلا وجود ماد:"  السياق

جمموعة نصوص رقمية أعدت بواسطة تقنية النص الفائق ومتاحة على شبكة االنترنت ويطلع عليها 
 Online Dictionary(  Odlis ؛ وهو نفس التعريف املتاح يف املعجم االلكتروين)3"(املستفيد عن بعد 

for Library and Information Science  (االفتراضية هي مكتبة بال جدران املكتبة" شري إىل أن الذي ي 

library without walls  ،ا ال توجدعلى مواد ورقية أو فيلمية، أو أي شكل  حيث أن جمموعا
، لكنها متاحة بصورة إلكترونية يف شكل  physical location آخر ملموس ومتاح يف موقع مادي

 ، وهو نفس التعريف الذي قدمه هاردن غاري)4"(احلاسبات رقمي ويتم الوصول إليها عرب شبكات
 "Harden Gary " اإخل ...جمموعة من الكتب، الوثائق، الصور والتسجيالت " حني عرفها بأ

أي ) 5" (املخزنة بطريقة النظام الثنائي واليت ميكن استعماهلا والوصول إليها عرب الوسائل اإللكترونية 
                                                

املكتبات العربية : وقائع املؤمتر الثاين عشر لإلحتاد العريب للمكتبات واملعلومات حول: يف . قطيعة أم تواصل؟ : املكتبة االفتراضية . هوبارت فوندان 1
 225. ، ص2003الشارقة . بىن وتقنيات وكفاءات متطورة : يف مطلع األلفية الثالثة

 123. ص املرجع السابق،. قاسم  حشمت  2
 املرجع السابق. دورة وحيد ق 3

4 JOAN M. Reitz . ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science. Available at: 
http://lu.com/odlis/odlis_d.cfm. 

  :ترمجة لـ 5
«  Collection of books, documents, images, recording, etc..that is stored in binary format and 
wich can be acessed through electronic means  ».  

http://lu.com/odlis/odlis_d.cfm
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استخدام املكتبة االفتراضية أو الولوج إليها إال إذا كان متصال بشبكة االنترنت أن املستفيد ال ميكنه 
  .إذا ما أراد حتميل هذه الوثائق أو نسخها وأن األوعية الرقمية تشكل أرصدا الوثائقية

واملوزعة،  بأن املكتبات االفتراضية هي جمموعة من مصادر املعلومات املوسوعية) 1(كولرويرى 
ذات اجلودة الشبكية  ة فإن اجلامعات املختلفة ترعى مثل هذه اموعات من الوثائقوكقاعدة عام

املكتبة الذي كان له الفضل يف إنشاء وتطوير ، )2(ولعل هذا هو ما أفاد به هلفي روال ، واملوثوقية
الروابط  االفتراضية هي جمموعة من من أن املكتبة، Virtual Library of Statistics االفتراضية لإلحصاء

وعلى ذلك فإن هدف تلك املكتبة املذكورة هو  .املنظمة يف موضوع معني أو وفقا لتصنيف حمدد
للمستفيدين؛ هذا مما حيسن إمكانات اخلدمة الذاتية  بناء بوابة موضوعية توفر مصادر اإلنترنت

  .مكتب خدمات املعلومات باملكتبة للمستفيدين، ومن مث خيفف الضغط عن

عبد الرمحان فراج باختالف بسيط يتعلق بتقييم مصادر . جند هذا التعريف يتكرر مع د 
 أن املكتبات االفتراضية هي تلك األدوات النسقية: "املعلومات اإللكترونية ويعطي التعريف التايل

موعة من  املتاحة على الشبكة العنكبوتية، واليت تقوم بتوفري مصادر معلومات مصنفة وفقا
حمتوياا من قبل جمموعة  قسيمات املوضوعية، وعادة ما تكون هذه املصادر قد مت تقييمها ومراجعةالت

إىل مصادر حتيل  روابط فائقةرد جم أي أا، )3( "من املكتبيني واخلرباء املتخصصني موضوعيا
عد شبكة االنترنت؛ وهو املفهوم الذي ينطبق على مصطلحات عديدة جاءت بمتاحة على معلومات 

                                                                                                                                                      
 
HARDEN Gary.- The virtual library: What is it and Where are We Headed ?. IN:North Carolina Library 
, Vol2,N°3,P99 
1 KOCHLER Wallace . Definitions of Electronic Collections. Visité le: [6/05/2006]  . [En ligne]:  
http://www.ou.edu/cas/slis/courses/LIS5990A/slis5990/DigLib/sld001.htm 
2 YRJOLA Hellevi. The role of the World Wide Web in the dissemination of statistics : A Virtual 
Library of Statistics. Visité le: [05/07/2006]  . [En ligne]:  
 http://www.stat.fi/isi99/proceedings/arkisto/varasto/yrjl0725.pdf 

  . ]15/02/2007[ .9-6). 2004يناير ( 5ع. املعلوماتية. املعلومات املتاحة على اإلنترنت البوابات ودورها يف اإلفادة من.  نالرمح عبد فراج 3
  : ]اخلطعلى [

http://informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47  

http://www.ou.edu/cas/slis/courses/LIS5990A/slis5990/DigLib/sld001.htm
http://www.stat.fi/isi99/proceedings/arkisto/varasto/yrjl0725.pdf
http://informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47
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، فهارس مصادر االنترنت، األدلة املوضوعية، واإللكترونية: مصطلح املكتبات االفتراضية مثل
غري أن مسألة تقييم مصادر املعلومات اإللكترونية ومراجعتها من قبل . إخل…،  Gateways البوابات

فالعنصر الفارق بني املختصني واخلرباء يف املكتبات االفتراضية يكتنفه نوع من االلتباس والغموض، 
مفهوم املكتبة اإللكترونية واملكتبة االفتراضية يكمن أساسا يف حرفية أو مهنية األوىل، وعادة ما تكون 
املكتبة اإللكترونية تابعة أو تنتمي إىل مؤسسة توثيقية تقليدية مما جيعلها تتميز عن املكتبة االفتراضية مبا 

هرسة ومصنفة حسب مقاييس علمية ومهنية مضبوطة ودقة يف توفره من وثائق إلكترونية أو رقمية مف
أما . متثيل املعرفة، كما ختضع املعلومات يف املكتبة االلكترونية إىل تقييم من طرف املكتيب أو املختص

، )1(صاحل الدهلومي. املكتبة االفتراضية فال ختضع ملعايري املؤسسة قانونيا وال حىت مهنيا حسب نظر د
توفر جمموعة من اموعات واخلدمات بشكلها التقليدي وإمنا جمرد وصول إىل اموعات كما أا ال 

  .ومصادر املعلومات املتاحة على الشبكة

فاملكتبة االفتراضية تستطيع أن تقدم خدمات جليلة يف ميدان الثقافة والبحث العلمي وحىت   
فاملكتبة  توى وال مدى صحته؛ولكنها ال تضمن جدية وجدوى احمل. إخل...السياحة والتسلية

   . اإللكترونية هلا خصوصيات املكتبة االفتراضية مع ضمانات حول النص واملعلومات يقوم ا املهين

أن كال من املكتبات اإللكترونية والرقمية ميكن ) 2(ويف املقابل لذلك تشري دراسة روي تينت   
أن تكون مكتبات افتراضية لو أا موجودة فقط افتراضيا، أي أن املكتبات ليست موجودة يف العامل 
احلقيقي، فمثال املكتبة االفتراضية ميكن أن تشتمل على مواد من تنوع املكتبات املنفصلة يف مساحة 

  . اسبات والشبكاتافتراضية باستخدام منظومة احل

                                                
املكتبة اإللكترونية : أعمال املؤمتر العاشر لإلحتاد العريب للمكتبات واملعلومات حول: يف  .إشكالية املكتبة اإللكترونية ومستفيديها. الدهلومي صاحل 1

 77. ص. 1999أكتوبر  12_8. علومات يف الوطن العريبوالنشر اإللكتروين وخدمات امل
2 TENNANT Roy . ibid. 
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عبارة عن مكتبة تقليدية أين مت التغري يف بعض "املكتبة االفتراضية بأا  Oppenheim ويعرف        
الطرق لتقدمي املعلومات إىل نظام إلكتروين من أجل تفادي تنقل املستعملني إىل املكتبـة للحصول 

اجلوانب والطرق التقليدية  اليت جتمع بني يشري هذا التعريف إىل مفهوم املكتبة )1.(على املعلومـات
  .املعلومات والذي يقترب كثريا من مفهوم املكتبة اهلجينةلتقدمي  واجلديدة

 باملعهد الوطين للعلوم التطبيقية 1999 ويف دراسة بيبليوغرافية حول املوضوع أجريت سنة      
INSA: )Institut National des Science Appliquées ( ،بأن مصطلح املكتبة االفتراضية يعرب عن بفرنسا

إمكانية تصفح ماليني الصفحات على اخلط بواسطة خمتلف أدوات اإلحبار و وسائل البحث 
  .فهي بذلك متثل املكتبة الشاملة واليت كثريا ما يعرب عنها مبكتبة املستقبل). 2(املتخصصة 

رحلة الحقة للمكتبة اإللكترونية وأن كل ما ميكن استنتاجه مما سبق أن املكتبة الرقمية هي م       
من املفاهيم الثالث الرئيسية واملستخدمة تبادليا وبالترادف للداللة على املفهوم نفسه هي مصطلحات 

ميكن أن خنلص إىل أن كل عبارة تشري إىل مفهوم  كما .مستقلة كل منها يدل على مفهوم خاص
خاص ا، حبيث ميكن اعتبار املكتبة االفتراضية كمجموعة غري متناهية من الوثائق اليت ال تدخل 
ضمن اموعات اليت متتلكها املكتبة، و املكتبة الرقمية كمجموعة حمددة و معروفة من الوثائق اليت 

                                                
  :ترمجة لـ  1

« A more traditional library that has transformed some significant portions of its into 
electronic format, so that many or most of the customers do not information delivery channels 
need to visit the library the obtain information ».  
 
OPPENHEIM Charles. Librairies in the new millenium impact. Journal of the Career Development 
Group, vol.3, n°.6, Juin 2000.     Visité le: [12/6/2005]  . [En ligne]: [En ligne]: 
 http://www.careerdevelopmentgroup.org.uk/impact/coppenheim.htm.  
Cité par: 

  .املرجع السابق. دمحان جميد، قوايل نور الدين
2 BALLAND Marie, DELAVANNE Alexandre, FORTINO David, et all. . Les bibliothèques virtuelles : 
synthèse bibliographique. Lyon : INSA, Février 1999. P.95 

http://www.careerdevelopmentgroup.org.uk/impact/coppenheim.htm
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موعات اليت متتلكها، بينما ميكن اعتبار املكتبة اإللكترونية تكتسبها املكتبة وتدخل ضمن ا
  .وتدعم وتكمل جمموعات الوثائق اإللكترونية كمجموعة من اخلدمات اليت تصاحب

فاملكتبة الرقمية ليست هي املكتبة اإللكترونية وال هي املكتبة االفتراضية، فاملكتبة اإللكترونية      
ون ضمن جمموعات املكتبة الرقمية ومن مث فهي أمشل من املكتبة تضم كل املواد اليت ميكن أن تك

الرقمية حيث تشتمل هذه األخرية على خدمات ومواد رقمية، فاملواد الرقمية هي تلك املواد اليت 
ختزن وتعاجل وحتول من خالل وحدات رقمية وشبكات، واخلدمات الرقمية هي خدمات يتم 

  .توصيلها رقميا من خالل الشبكات

أن االختالف املستنتج والبارز يف التعريفات السالفة الذكر قد يرجع أساسا إىل اجلانب الثقايف       
متداولة يف الغالب يف بريطانيا وبعض الدول   Electronic library اللغوي؛ فعبارة املكتبة اإللكترونية–

   .  يف أمريكا الشمالية  Digital library األوروبية، يف حني تستعمل العبارة

  :  املكتبات الرقمية -3-3

، "املكتبة الرقمية"يزخر اإلنتاج الفكري لعلم املعلومات بالعديد من التعريفات ملفهوم       
 بة الرقمية ىف معظم املؤسسات األكادمييةـكمانشرت العديد من التعريفات الىت توضح مفهوم املكت

  :ونعرض فيما يلى لبعض هذه التعريفات. املكتبات وعلم املعلومات على مستوى العامل املتخصصة ىف

 هذه التعريفات يف العدد الذي خصصته جملة  Christine Borgman  ناقشت كريستني برومجان    
Information Processing & Management  التعريف  وقدمت برومجان 1999هلذا املوضوع خالل عام

املكتبات الرقمية هي جمموعة " فيه أن   التايل هلذا املفهوم واملتداول لدى مجهور املختصني؛ موضحة
من املصادر اإللكترونية واإلمكانات الفنية ذات العالقة بإنتاج املعلومات، والبحث عنها 

ات واسترجاعها اليت املعلوموبذلك فإن املكتبات الرقمية هي امتداد ودعم لنظم خزن ...واستخدامها
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تدير املعلومات الرقمية بغض النظر عن الوعاء سواء كان نصيا أو صوتيا أو يف شكل صور بنوعيها الثابت 
أن املكتبات الرقمية ما هي إال ) 2( أيضارى تو، (1)". و غري الثابت، وتكون متاحة على شبكة موزعة 

املعلومات اليت تدعم إنتاج احملتوى الرقمي نظم استرجاع املعلومات أو نظم  أشكال حديثة من
املكتبة الرقمية ال "  :وهو نفس املفهوم الذي اقترحه معهد فرجينيا للتقنيات، منه والبحث فيه واإلفادة

تقتصر على اموعات املرقمنة وأدوات إدارة املعلومات، إا أيضا جمموع النشاطات اليت تربط 
خالل مراحل إنشاء، بث، استخدام وختزين املعطيات، املعلومات  اموعات، اخلدمات واملستفيدين

 )3(" واملعارف 

 :وقد عرفتها مجعية املكتبات البحثية بأا تتصف بكوا    

ü ا؛ليست وحدة مستقلة بذا  
ü ا تعتمد على تقنية معينة لربط املصادر؛وأ  
ü االرتباط فيها وبني خدمات املعلومات واضح وجلي؛ وأن  
ü ايئة الوصول وأ دف إىل ا   للمعلومات الرقمية من خالل اخلدمات اليت تقدمها؛وأ

  أخريا

                                                
1  BORGMAN C. L.  What are digital libraries? Competing visions. Information Processing & 
Management, 35 (3), 227-243. cité par : Mentor Cana, Socio-technological definition of “digital library”, 
4 juin 2004 . Visité le: [29/07/2006]  . [En ligne]:  
http://www.kmentor.com/socio-tech-info/archives/000694.html 
2 BORGMAN C. L.  . Fourth DELOS Workshop on Evaluation of Digital Libraries: Testbeds, 
Measurements, and Metrics.  Visité le: [02/01/2006]  . [En ligne]: 
http:/www.sztaki.hu.  

   :ترمجة لـ 3
 « The “digital library” is not merely equivalent to a digitized collection with information 
management tools. It is also a series of activities that brings together collections, services, and 
people in support of the full life cycle of creation, dissemination, use, and preservation of data, 
information, and knowledge.  »    
 
IN :Digital Library Definition for DLI2, 5 juin 1998.  Visité le: [3/01/2006]  . [En ligne]:  
http://scholar.lib.vt.edu/DLI2/defineDL.html 

http://www.kmentor.com/socio-tech-info/archives/000694.html
http://www.sztaki.hu
http://scholar.lib.vt.edu/DLI2/defineDL.html
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ü الوثاق فحسب، بل تتعداها لبقية األشكال الرقمية اليت ال ميكن أن تصدر  ليست حمصورة يف
 .شكل مطبوع أو توزع على

ذات الصلة بإدارة واإلجراءات  جمموعة التقنيات واألدوات واملصادر) 1(فيما يراها البعض 
  .احملتوى يف بيئة املعلومات اإللكترونية

ا من  فيفيد بأن املكتبة الرقمية هي مكتبة ا جمموعة ال بأس) 2(معجم أودليس اإللكتروين  أما
، )microform( ايأو فيلم املصادر املتاحة يف شكل مقروء آليا يف مقابل كل من املواد املطبوعة ورقيا

ا أو إتاحته عن بعد ياالحتفاظ به حمل وهذا احملتوى الرقمي ميكن. ها عرب احلاسباتويتم الوصول إلي
  .عن طريق شبكات احلاسبات

). 3(لمكتبة الرقمية هو أا جمموعات منظمة من املعلومات الرقمية لأشهر تعريف  ورمبا كان
 املكتبات ودور اهذا التعريف بني تنظيم املعلومات ومجعها، تلك العمليات اليت تقوم  وجيمع

ممكنة بواسطة  اليت غدت digital representation ولكن مع عملية التمثيل الرقمي األرشيف التقليدية،
" الرقمية،  أن التعريف غري الرمسي للمكتبةالذي يرى ) 4( آرمز؛ ويشاطره يف ذلك ويليام احلاسبات

املعلومات خمزنة يف  بعض اخلدمات، حيث تكون هو أا جمموعة منظمة من املعلومات، تصحبها
  ". أشكال رقمية ومتاحة عرب الشبكات

                                                
1  POLGER T.W; SHAPIRO C.D. , JOSEPHS M. R. The concept of models of use and its application in 
digital libraries. In: Proceedings of the Second Electronic Library and Visual Information Research 
Conference, ELVIRA 2, De Montfort University, Milton Keynes, UK, May 1995. London, Aslib, 1995, 
pp.62-9. 
2 JOAN M. Reitz . ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science.   Visité le: 
[5/02/2006]  . [En ligne]: 
http://lu.com/odlis/odlis_d.cfm 
3 LESK M. Op.Cit. 

  : ترمجة لــــ  4
 « An informal definition of a digital library is a managed collection of information, with 
associated services, where the information is stored in digital formats and accessible over a 
network. » 
  ARMS Willam Y.  Op.Cit.  

http://lu.com/odlis/odlis_d.cfm
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ذلك أن تيارا من . هو أا معلومات منظمةاملكتبة الرقمية  يف تعريف املهم والفاصلإن العنصر 
إال أن نفس هذه . أي قمر صناعي ال ميكن أن نعده مكتبة البيانات يتم إرساله إىل األرض من

   .Digital library collection  بصورة منهجية، تصبح مكتبة رقمية البيانات، عندما يتم تنظيمها

، فإنه ال ينبغي النظر إىل املكتبات  (1) ومع ذلك، ومن وجهة نظر إحدى هيئات اليونسكو
 املعلومات الرقمية وما يتصل ا من أدوات إلدارة هذه الرقمية بوصفها فحسب جمموعة من مصادر

إليها بوصفها تلك البيئة اليت جتمع معـا بني اموعات واخلدمات  اموعة، وإمنا ينبغي النظر
 الدورة الكاملة إلنتاج البيانات واملعلومات واملعرفة، وبثها وإخضاعها للدرس واألشخاص، لدعم

  .والتعاون، واإلفادة منها

املكتبات الرقمية :DLF   The Digital Library Federation بينما يعرف أعضاء احتاد املكتبة الرقمية
بأا مؤسسات تنطوى على عدد من املصادر قوامها جمموعة العاملني املتخصصني الذين يتولون القيام 
مبهام االختيار والتوليف والتفسري والبث واحلفظ ىف إطار متكامل يكفل إتاحة األعمال الرقمية تمع 

) " 3(، والتعريف نفسه جنده منسوبا)2(عات مبا يراعي األبعاد االقتصاديةحمدد أو لعدد من اتم
: Council of library and Information Resource( إىل جملس املكتبات وموارد املعلومات" باخلطأ 

CLIR )(4( ،غاري كليفالند وهو التعريف نفسه الذي أورده Gary Cleveland   امنظمة تتيح " بأ
مبا فيها املستخدمني من أجل انتقاء، تنظيم، توفري إتاحة فكرية ، ترمجة وتفسري، توزيع املصادر 

  .وحفظ الوثائق يف بيئتها الرقمية 

                                                
1 UNESCO-IITE . Digital Libraries in Education: Analytical Survey. Moscow: Education Service. 
2 RAITT D. Some European Developments in Digital Librarians. In: Chen, C- C (Eds). Micro Use 
Information, Paper Presented at the 11th International Conference on New Information technology.- PP. 
345 – 356 

: وقائع املؤمتر الثاين عشر لإلحتاد العريب للمكتبات واملعلومات حول: يف . حنو مكتبة رقمية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. إبراهيم أمحد احلافظ  3
  281. ص ،2003الشارقة . بىن وتقنيات وكفاءات متطورة : املكتبات العربية يف مطلع األلفية الثالثة

:             وليس منسوبا هلذا األخري وهو متاح على اخلط CLIRمتاح يف موقع جملس املكتبات وموارد املعلومات  DLFتعريف احتاد املكتبات الرقمية  4
http://www.clir.org/pubs/issues/issues04.htm  

http://www.clir.org/pubs/issues/issues04.htm
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واملكتبة الرقمية تضمن كذلك إتاحة األعمال اإللكترونية دف جعلها متوفرة بسهولة وبأقل 
  ).1" (حمدد من املستفيدينجلمهور  التكاليف

 على إدارة املشروع اإلجنليزي اخلاص بتصميم مكتبة رقمية ىف جمال العلوم الدينيةويتبىن القائمون 
 UK’s INSPIRA بالنسبة للبيئات التعليمية املبنية على اإلفادة  تعريفا عمليا يؤكد على أمهية املشابكة

. من خدمات املكتبات الرقمية، فيوضح هذا التعريف أن املكتبة الرقمية تتيح مصادر وخدمات رقمية
ويعتمد تقدمي خدمات . وقد تتخذ مصادر املعلومات الرقمية الىت تقتنيها هذه املكتبات أشكاال متنوعة

كالتقييم، : ذاا الىت تقدم بواسطتها خدمات املعلومات التقليدية املعلومات فيها على املهارات
وختتلف املكتبة الرقمية عن املكتبة اهلجينة من حيث . والتنظيم، واالختزان، واالسترجاع، واإلتاحة

كوا ال تعتمد على فكرة املوقع املادى، غري أا توفر نقاط إتاحة متناثرة متاحة على اخلط املباشر، 
الوصول إىل املصادر املقتناة ىف املواقع املتصلة ا بنفس القدر الذى تتيح به  ا تتيح فرصكما أ

  ).2(الوصول املقتنيات اخلاصة ا

 إىل أن املكتبة الرقمية هى Liyabev وليابف ،  Sokolovo ويشري الباحثان الروسيان سوكولوفا
نظام موزع لديه املقدرة على اختزان الوثائق اإللكترونية املختلفة واتاحتها بفاعلية للمستفيد النـهائى  

  )3(عرب شبكة اتصاالت

إال أن معظم العلماء الصينيني يتفقون على أن املكتبة الرقمية هى ىف الواقع ليست مبكتبة أصـال،  
: مثـل (ومتثـل املعلومـات الرقميـة    . لوسائطوإمنا هى مركزا ملصادر املعلومات الرقمية متعددة ا

الركيزة األساسية الىت تقوم عليها وا املكتبة الرقمية، مبا ) التمثيالت، والفيديو، والتسجيالت الصوتية
                                                
1 OLIVIER Ertzscheid, Les enjeux de la (des) Bibliothèque(s) numérique(s) . Visité le: [20/09/2007]  . 
[En ligne]:  
www.etudes-francaises.net  

  http: //inspiral. cdlr.strath. ac. uk  :انظر املوقع التاىل 2
3   XIAO T. Studying on the Concept of Digital Library. - Information Research.- No. 3(2003).- PP. 10- 
12 

http://www.etudes-francaises.net
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يكفل تقدمي خدمات املعلومات للمستفيدين منها عرب شبكة اإلنترنت بسرعة وبانتظام، وعلى حنـوٍ  
  ).1(ذا النظام املعلومايت الرقمي اإلفادة من حمتوياتهيتيح لألطراف املشاركة ىف بناء ه

ورغم وجود اختالفات عديدة بني التعريفات السابقة، إال أن هناك قامسا مشتركا بينها يكمن ىف 
  ):2(بعض اخلصائص األساسية الىت تتسم ا املكتبات الرقمية

ü اختزان كم هائل من مصادر املعلومات.  
ü املُقتناة تنوع أشكال وسائط املعلومات.  
ü  موزع(إدارة مصادر املعلومات املتاحة بشكل المركزى.(  
ü االعتماد على املشاركة واقتسام مصادر املعلومات.  
ü استخدام تقنيات استرجاع ذكية.  
ü تقدمي خدمات معلومات ال ختضع حلدود املكان أو الزمان.  

تعريفا هلذا املصطلح وردت يف قواميس  21؛ )3"(عماد عيسى صاحل حممد .د" هذا وقد رصد 
املصطلحات أو يف دوائر املعارف املتخصصة أو أحباث وكتابات املتخصصني أو اليت تبنتها مؤسسات 
مهنية أو مجعيات علمية، وهي متثل االجتاهات واآلراء املختلفة اليت تناولته بالتعريف أو بالوصف، 

 64" عماد عيسى صاحل حممد .د" ات قبله وبست سنو K.Scwartzكما أحصت كاندي شوارتز 
تعريفا يتراوح ما بني التعريف الضيق الذي حيصر املكتبة الرقمية باملواد اإللكترونية املتوفرة بواسطة 
احلاسوب، والتعريفات الواسعة أو الشاملة واليت تعد املكتبات الرقمية مؤسسات ثقافية اجتماعية 

                                                
1 WANG  Z. the Digital Library and Librarians Quality.- SCI/ TECH Information Development & 
Economy.- Vol. 13, No1, 2003- PP. 32 – 34 
2 ZHOU Qian. The Development of Digital Libraries in China and the Shaping of Digital librarians.-  
The Electronic Library.- Vol. 23, No.4 (2005).- P.436 .  Visité le: [15/12/2006]  . [En ligne]: 
http://www.Emeraldinsight.Com/ 10.1108/ 02640470510611490 

 37.صاملرجع السابق، . حممد عماد عيسى صاحل  3

http://www.Emeraldinsight.Com/
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كترونيا واليت تغطي خمتلف حقول املعرفة وتتوفر إلكترونيا من تضم اموعات املختلفة املخزنة إل
  . أماكن خمتلفة ومتباعدة

من هنا جاء اخللط الشائع بني القراء حول املكتبات الرقمية اليت يطلق عليها أيضا اسم املكتبة 
تالفات بني اإللكترونية أو املكتبة االفتراضية أو املكتبة بال جدران، فيما يرى البعض أنه ال توجد اخ

" مصطلحي املكتبات الرقمية واملكتبات االفتراضية، مثل سعد اهلجرسي الذي يؤكد على أنه و
بل ويدعو هذا األخري إىل استخدام ) 1"(باملعايري الدقيقة وجهان تعبرييان ملفهوم واحد حقيقة وواقعيا 

  .)2( باللغة اإلجنليزية"   Digital library"باللغة العربية و " املكتبة احملسبة " مصطلح واحد مقنن أال وهو 

فإذا كان من الصعب إعطاء تعريف واحد ودقيق للمكتبة الرقمية فإنه من املمكن معرفة ما 
  :تنطوي عليه هذه املكتبة من عناصر، فهي 

من مواد املعلومات اإللكترونية أو  ، جمموعة d-lib ، واختصارا digital library املكتبات الرقمية
، وميكن الوصول إليها من خالل شبكة  server املكتبةادم شبكة خ، املتاحة على  digital الرقمية

  .العنكبوتية حملية أو عرب الشبكة

تتفاوت املكتبات الرقمية يف حجمها من مكتبات بالغة الصغر إل أخرى  من ناحية أخرى،
احلاسبات وأي برجميات مالئمة يف كما أا ميكن أن تستخدم أي نوع من أجهزة ،  بالغة الضخامة

إحدى  وإن احملك الرئيس هنا هو أن املعلومات منظمة على احلاسبات، ويتم إتاحتها عرب. الصدد هذا
وأرشفتها،  الشبكات، مع ما يصاحب ذلك من إجراءات اختيار مواد املعلومات، وتنظيمها،

  .وإتاحتها للمستفيدين

                                                
 12.ص.  املرجع السابق، بوعزة عبد ايد صاحل  1
 املرجع السابق -.سعد حممد اهلجرسي 2
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كنها أن تكون مكتبة رقمية إن استجابت للشروط األربعة وميكن القول أن اموعات الرقمية مي
  :التالية

ü ميكن إنشاؤها وإنتاجها يف عدد من األماكن املختلفة، ولكن جيب أن تتاح ككيان فريد؛  
ü جيب أن تكون منظمة ومكشفة، كي تسمح بإتاحة أكثر سهولة ممكنة؛  
ü كنة بعد إنشائها؛جيب أن تكون خمزنة وأن تسري بالطريقة اليت تكسبها أطول مدة مم  
ü جيب أن جتد توازنا بني احترام حقوق التأليف واإلتاحة احلرة للمعرفة . 

  

بأن املكتبة الرقمية أو اإللكترونية تعرب عن مسار  Oppenheimومن جهة أخرى يعترب     
  ):1(تطوري للمكتبة التقليدية وفق املراحل التالية 

  
   Oppenheim  املسار التطوري للمكتبة حسب :يبني) 2( الشكل رقم

 

                                                
1 KRECZANIK Thomas. Op.Cit. p.13 

افتراضية مكتبة مكتبة رقمية أو إلكترونية  

 مكتبة تقليدية
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بأن املكتبة االفتراضية تتميز بإمكانية التجسيد، لكنها ليست غاية يف حد ذاا بقدر ما هي  معتربا   
  ).1(وسيلة لتحقيق املكتبة الرقمية أو اإللكترونية، و بذلك فهي تفقد طبيعتها االفتراضية 

إىل تصور مراحل تطور املكتبة، بدءا بالنموذج التقليدي ) J.Thompson )2 يذهبيف حني     
  :وصوال إىل منوذج املكتبة الرقمية، و هو ما يوضحه الشكل التايلو

  
 Thompsonاملسار التطوري للمكتبة حسب : يبني )3(الشكل رقم

     
  

                                                
1 Idem. 
2 THOMPSON James. The end of libraries. London: Clive Bingly, 1982. P.32. 

 المكتبة المحوسبة

 المكتبة التقليدية

 المكتبة اإللكترونية

 المكتبة الرقمية

 المكتبة االفتراضية
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من خالل ما سبق؛  إعطاء تعريف مبسط للمكتبات الرقمية ليس باألمر السهل، لكن قبل كل     
فاملكتبات الرقمية هي هيئات أو منظمات اليت تقدم اخلدمات وتنظم املعلومات وتضمن اإلتاحة  شيئ

على املدى البعيد للوثائق اليت حتتفظ ا، وخباصة اليت تتوفر على موظفني ينجزون هذه اإلجراءات 
              ).1(التقنية، دون إغفال خدمة توجيه املستفيدين حنو هذه املصادر احلديثة

الواليات ب) Yale)(2( الـمن جامعة ي  Donald J. Waltersوكما جاء يف حماضرة ألقاها     
املكتبات الرقمية أن تساعد على تنظيم املعرفة اليت تنشأ يف صيغتها الرقمية،  على "املتحدة األمريكية 

املدى البعيد من أجل وأن تضمن الولوج إليها واحملافظة عليها وأن توفر قاعدة معلومات متاحة وعلى 
حتسني النوعية وتقليص كلفة التعليم وتوسيع اإلتاحة وختطي مجهور اهليئات املختصة إىل فئات 

  ).  3"(جديدة من املستفيدين 

  

  

  

  

  

  

                                                
1 JACQUESSON Alain, Op.Cit.       

باملكتبة  .« ? Stratégies à court terme, stratégies à long terme : conflit ou harmonie »حماضرة ألقيت يف ملتقى  2
متحدثا عن التجربة األمريكية يف جمال املكتبات الرقمية، وهو يشغل منصب مدير إحتاد املكتبات الرقمية  1998جوان  4/ 30الوطنية الفرنسية،  أيام 

  /http://www.kb.dk/liber :    لإلطالع أكثر. األمريكية املتحدة بالواليات
3 MORELON, Dominique, « Liber à Paris », BBF, 1999, n° 1, p. 108-111 

http://www.kb.dk/liber/
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  :يف قواعد البيانات املكتبات الرقمية وإشكالية املصطلح -4

يدور اليوم جدل عميق حول خصائص جمتمع املعلومات واملفاهيم املتعلقة به وانعكاساا      
املختلفة على مجلة القضايا االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية وبناها التنظيمية وآليات عملها 

لوقت نفسه ندرك ونشاطها، وإننا ندرك اليوم أن أهم مسة هلذا اتمع هي أنه جمتمع املعرفة، ويف ا
  .مدى اجلهد الواجب بذله لتحقيق االنتقال إىل هذا اتمع

، فمن كما متت اإلشارة إليه سابقا يعد مفهوم املكتبة الرقمية موضوع حمل جدل ونقاش كبريين    
ناحية يستخدم مصطلح املكتبات الرقمية للداللة على مفاهيم وتصورات متعددة، ومن ناحية أخرى 

  .النوع من املكتبات مبصطلحات عديدة ينطوي على كل منها على دالالت خمتلفة يعرب عن هذا

املكتبات الرقمية، ( عمدنا إىل إجراء مسح على عدة مستويات للمصطلحات حمل الدراسة     
وحتليلها ومناقشتها، وتبيان أوجه التداخل واالختالف ) املكتبات اإللكترونية واملكتبات االفتراضية

قصد  )1(البحث يف عدة قواعد بيانات متاحة على اخلط املباشرعن طريق  صطلحاتبني هذه امل
استخالص جمموعة من املؤشرات اإلحصائية للترتيب الزمين لظهور املصطلحات حمل البحث 

يف اإلنتاج الفكري املتخصص ومعرفة ) املكتبات الرقمية، املكتبات اإللكترونية واملكتبات االفتراضية(
ه األخرية وفقا ملعدالت ترددها، ومتثيلها بيانيا إلعطاء رؤية بيانية واضحة لتطور ما ترتيب هذ

  :املصطلح وتداخل املفاهيم، كون

  .أدوات الضبط البيبليوغرايف تسمح لنا برصد التسلسل الزمين لظهور مصطلحات البحث: أوال

  .  معدالت تردد املصطلحات يف اإلنتاج الفكري له داللة على مدى أمهيتها وقوا: ثانيا

                                                
1 ERIC , E-LIS, EMERALD, SCIENCE DIRECT 
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من املالحظات التحليلية للبحث يف هذه القواعد هو استخدامهـا ملصطلحات ال تدل على     
مثال  تستخدم كمسمى )  Key Word" (  كلمة مفتاحية "مفهومها كحقول للبحث فيها، فلفظة 

 يشبه حقل املوضوع أو الواصفات يف العديد من قواعد املعلومات املختلفة مثل ألحد احلقول الذي
وأمست أحد . )1(سعد الزهري .وهذا ما مت اإلشارة إليه يف دراسة سابقة لـ ERICقاعدة بيانات 
) Free Textالنص احلر (وهو ما يوازي حقل  ،)كل احلقول مبا فيها النص الكامل (احلقول  بـ 
  .املتعارف عليه

ويف قد يرجع ألغراض جتارية حمضة ، بني قواعد املعلومات حقول البحث إن اختالف مسميات     
كل األحوال فإن الباحث مطالب بأن يتعرف إىل الفروق بني احلقول حىت حيقق أفضل نسبة 

  .  يبحث عنهالذي فهوم استرجاع تتناسب وامل

يف الواقع أن (ا لكل الكلمات اليت مت استخدامه  Truncationوقد استخدم الباحث خاصية البتر      
مع تقدير أن   Librar* فيما يتعلق بكلمة مكتبة أو مكتبات حبيث بترت لتكون  البتر كان مفيدا

وهي . أو املكتبيون) s (Librarian( (يكون هناك نسبة ضئيلة من املسترجعات لتعين املكتيب 
على نتائج  ، وكذلك فإن إضافتها تؤثر إجيابايلمصطلحات يدرك الباحث أا ذات استرجاع قل

 البحث للتالزم املوضوعي بني املكتيب

  ).  حمور حبثنا ،واملكتبات 

 ERIC :Education Resources Informationإيريك معلومات التربية والتعليم قاعدة  - 4-1

Center  )1966-    ( : تتيح للباحث احلصول على املعلومات املوجودة يف ملف كشاف التعليم
منها متاحة  800 دورية تربوية وتعليمية، 1000وملف الكشاف اجلاري لدوريات التعليم اخلاص بـ 

ألف مدخل باملواد غري  76وتشمل على أكثر من  وهي مستمرة بالتحديث الفصلي، بالنص الكامل،
                                                

  .املرجع السابق. سعد الزهري    1
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وثيقة يف شكل  100.000وتتيح روابط حنو . املنشورة كالتقارير والوثائق احلكومية وأوراق املؤمترات
PDF  ،الطفل، :وتغطي هذه القاعدة موضوعات عديدة منهاوتضم أيضا كشافا خاصا بالقاعدة

غطي جمال كما ت القراءة، اإلرشاد، املدرسون وإعدادهم، الدراسات االجتماعية وما إىل ذلك،
، ويشرف على قاعدة بيانات  )1(، وهي متاحة أيضا على اخلط CDRomيف شكل  وتصدر ملكتبات،ا

ERIC حيتوي هذا النظام ، وقسم التعليم بالواليات املتحدة األمريكية التابع ملعهد العلوم التعليمية
  .رايف للمصادر املوجودة بهغمليون استشهاد ببلو 1.1علي 

  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ERICاعدة البيانات حث املتقدم يف قبواجهة ال :يبني )4(الشكل رقم 

املكتبات الرقمية واملكتبات : للمعلومات عن املصطلحات الثالثة  ERICبالبحث يف قاعدة
  :أسفر ذلك عن املالحظات التالية. االفتراضية واملكتبات اإللكترونية

                                                
  www.ericae.net:   عنوان القاعدة علي شبكة االنترنت  1

http://www.ericae.net
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  ( ERIC (قاعدة البيانات إيريك         

 املصطلح .V-Lib     -مكتبات إفنراضية   . E-Lib   -    مكتبات إلكترونية .D-Lib     -رقمية       مكتبات
 السنوات الكلمات املفتاحية العناوين الكلمات املفتاحية العناوين الكلمات املفتاحية العناوين

  1    1975 

      
1976 

 
      1980 
  7 4   1981 
  0 0   1982 
  1 1   1983 
  2 3   1984 
  0 0   1985 
  2 2   1986 
  0 0   1987 
  5 3   1988 
  2 4   1989 
  6 7   1990 
  4 5 2  1991 

1  9 32 3  1992 
2  8 31 7  2993 
2  8 37 3  1994 
7  10 28 12  1995 

16  8 96 6  1996 
17  7 127 4  1997 
29  5 160 6  1998 
40  2 143 9  1999 
49  6 147 5  2000 
40  1 146 6  2001 
36  0 117 8  2002 
16  1 70 2  2003 
2  0 56 2  2004 

10 1 1 68 0  2005 
6  0 47 1  2006 
1  0 23 0  2007 

 المجموع 0 76 1357 96 1 274
الترتيب الزمين لكل من مصطلحات املكتبات الرقمية واملكتبات االفتراضية واملكتبات  :)4(جدول رقم 

  ERICاإللكترونية يف قاعدة البيانات 
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يتضح من اجلدول أعاله أن مصطلح املكتبة اإللكترونية هو األسبق يف الظهور حيث      
  : بعنوان  .Christian, Roger Wلكتاب   1975رصد يف عنوان تسجيلة يف قاعدة املعلومات سنة 

 : Bibliographic Data BasesLibrary Electronic The  ، حتت رقم (ED108703).  

وال  ،1981وكما هو مبني يف اجلدول مل يعتمد املصطلح بعد كمدخل كشفي إال يف سنة     
الحقا؛ يف حني استخدمت إال هذا املصطلح كما سريد تبيانه للمعلومات  ERICقاعدة تستخدم 

مصطلحات مثل مكتبات جامعية أو أمتتة املكتبات أو النشر اإللكتروين ومصطلحات أخرى للتعبري 
عن مضمون وموضوع هذه احملتويات الفكرية اليت حتمل مفاهيم حديثة مل تنضج بعد يف ذلك الوقت 

  .يف أدبيات املكشفني

يف عنوان تسجيلة  1991قاعدة املعلومات كان سنة  أول ظهور ملصطلح املكتبات اإلفتراضية يف    
 Mitchell, Maurice لـ"  Computers in Libraries, v11 n4 p8,10-11 Apr 1991" مقال يف دورية 

Saunders, Laverna M.; 1990: بعنوانs. An Agenda for the: Library Virtual The   حتت رقم(EJ428850) .  

وأول عنوان  ،يف قاعدة املعلومات 1991فلم جند له ظهورا قبل سنة  أما مصطلح املكتبات الرقمية، 
 Linking :بعنوان .Scheid, Barbara L عبارة عن حماضرة ألقيت من طرفهو تسجيلة مت رصده 

: Where We Are, Where We're Going.Libraries Digital Multimedia  ، ومت نشرها يف   1991سنة
  .1992من شهر مارس، سنة  1.ع 11مج ،    Information Technology and Libraries:  جملة

ذا  التسلسل الزمين لظهور املصطلحات الثالث يف عناوين األوعية الفكرية اليت ترصدها قاعدة      
ERIC   سنة عن املكتبات  16للمعلومات جند أن مصطلح املكتبات اإللكترونية سبق يف الظهور بـ

قاعدة االفتراضية و املكتبات الرقمية، فهل هلذا السبب أدرج هذا املصطلح كمدخل كشفي يف مكرت 
ERIC   ؟وهو األكثر استعماالللمعلومات كونه مصطلحا أكثر نضجا وأسبق يف الظهور  
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 ERICالتسلسل الزمين ملصطلحات البحث يف حقل العنوان يف قاعدة البيانات  :يبني )5(الشكل رقم 

ميثل املنحىن البياين أعاله، التطور يف عناوين اإلنتاج الفكري الذي يتم حصره يف قاعدة       
حبسب السنوات، ونالحظ زيادة يف معدل عناوين اإلنتاج الفكري للمكتبات   ERICاملعلومات 

وهو يتضاعف إىل أن بلغ ذروته  1994بدءا من سنة   ERICالرقمية اليت ترصدها قاعدة املعلومات 
بالواليات املتحدة ) DLI )1، وهو األمر الذي يرجع إىل بداية مبادرة املكتبات الرقمية  2000سنة 

الذي تبنته مكتبة الكونغرس  American Memory، ومشروع الذاكرة األمريكية 1994األمريكية سنة 
     1994. 10. 21والذي يعد من أكرب املشاريع وأمهها على اإلطالق، وبدا التفكري فعليا يف املشروع يف 

                                                
1 DLI : DIGITAL LIBRARY INITIATIVE  
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أي كمصطلحات كشفية  الكلمات املفتاحيةأما أثناء البحث باملصطلحات الثالث يف حقل        
  :يف قاعدة البيانات، أظهرت بيانات البحث نتائج ميكن متثيلها بيانيا كاآليت

  
  

 ERIC يف قاعدة البيانات التسلسل الزمين ملصطلحات البحث يف حقل الكلمات املفتاحية :يبني )6(الشكل رقم 

  

يف ) واصفة(كمدخل كشفي أساسي  املكتبات اإللكترونيةمصطلح   ERICتستخدم قاعدة البيانات 

املكرت اإللكتروين، وحتيل من املكتبات االفتراضية أو املكتبات الرقمية إىل مصطلح املكتبات 

 : اإللكترونية كما هو مبني يف مكرت القاعدة اإللكتروين
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  املكتبات اإللكترونية)  اس ( املكتبات الرقمية   
Digital Libraries 

Descriptor Details 
  using Electronic Libraries as a search criteria  

Record Type: Synonym 
Scope Note: n/a 
Category: n/a 
Broader Terms: n/a  
Narrower Terms: n/a  
Related Terms: n/a  
Used For: n/a  
Use Term: Electronic Libraries;  
Use And: n/a 
Add Date: 12/17/1996 

 

 

 ERICيف مكرت قاعدة املعلومات مبصطلح املكتبات الرقمية طبيعة اإلحاالت عند البحث ): 5(جدول رقم 

  املكتبات الرقمية؛ املكتبات االفتراضية) سل ( املكتبات اإللكترونية 
  using Electronic Libraries as a search criteria  

Record Type: Main 
Scope Note: Services and collections of information made accessible through computer 

networks -- includes services such as document delivery, end-user searching and 
training, network access, and online catalog enhancements, and access to 
collections of bibliographic and full-text databases, electronic journals, and digital 
images 

Category: Information/Communications Systems 
Broader Terms: Libraries;  
Narrower Terms: n/a  
Related Terms: Computer Mediated Communication; Computer Networks; Electronic Publishing; 

Information Technology; Internet; Library Automation; Online Systems;  
Used For: Digital Libraries; Virtual Libraries;  
Use Term: n/a  
Use And: n/a 
Add Date: 09/18/1996 

 

يف مكرت قاعدة املعلومات مبصطلح املكتبات اإللكترونية طبيعة اإلحاالت عند البحث ): 6(جدول رقم 

ERIC 
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  .، البحث بالكلمات املفتاحية يقصد به البحث يف مجيع احلقول  ERICمع مالحظة أنه يف قاعدة 

)  6رقم ، ( يف اجلدول السابق  Scope Noteكما نالحظ التعريف املعطى للمصطلح يف حقل 
  .ينطبق على مفهوم املكتبات اإللكترونية والذي

ونالحظ من خالل اجلدول أنه توجد وثيقة وحيدة مكشفة مبصطلح املكتبات الرقمية على     
املتبعة يف قاعدة املعلومات اليت حتيل من مصطلح املكتبات الرقمية إىل  خالف قواعد التكشيف

  :املدخل الكشفي املكتبات اإللكترونية، وقد وردت بيانات الوثيقة كما يلي

  

Your search found 1 result. 

 
Search Criteria 
 

• (Thesaurus Descriptors:"digital libraries")  

 
 

Technician or Technologist? (EJ726215)  

 
  

Author(s): Anderson, Mary Alice 

Source: Library Media Connection, v24 n1 p14 Aug 2005 
 

Pub Date: 2005-08-01 
Pub Type(s): Journal Articles; Opinion Papers; Reports - Evaluative 
Peer-
Reviewed: 

No 

 

 

Descriptors: 

 
Media Specialists; Active Learning; School Libraries; Educational Technology; Computer Uses 
in Education; Digital Libraries  

 ERICيف مكرت قاعدة املعلومات مبصطلح املكتبات الرقمية طبيعة اإلحاالت عند البحث ): 7(جدول رقم 
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البحث يف كل   املصطلح باإلجنليزية  املصطلح
  احلقول

البحث يف 
  حقل العنوان

البحث بالكلمة 
  املفتاحية

  Digital Libraries 421  274  1  املكتبات الرقمية

  Virtual Libraries 186  76  0  املكتبات االفتراضية

  Electronic Libraries 1374  96  1357  املكتبات االلكترونية

املكتبات  أواملكتبات الرقمية 
  املكتبات االفتراضية أوااللكترونية 

Digital Libraries OR 
Electronic Libraries 
OR Virtual Libraries 

1529      

املكتبات  دوناملكتبات الرقمية 
  االفتراضية أو املكتبات االلكترونية

Digital Libraries NOT 
Virtual Libraries Or 
Electronic Libraries 

74      

  
نتائج عملية البحث باستخدام املصطلحات املكتبات الرقمية واملكتبات االفتراضية  :)8(جدول رقم    

  ERICواملكتبات اإللكترونية يف قاعدة البيانات 

  :للمعلومات نسجل بعض املالحظات التحليلية التالية  ERICمن خالل نتائج البحث يف قاعدة  

املكتبات (يظهر كنتيجة ملا أسفر البحث عنه أن الباحثني يستخدمون املصطلحات الثالثة      
يفرق  يف مبفاهيم خاصة م، مبعىن أن معظمهم ) الرقمية، املكتبات االفتراضية، املكتبات اإللكترونية

املعىن واملفهوم بني املصطلحات الثالثة، ولذلك فإن البحث عن كل مفردة يسفر عن رقم خمتلف عن 
املكتبات الرقمية، ( أن جمموع حتصيل االسترجاع للمصطلحات الثالثة املصطلحني اآلخرين، و

 أو "ند استخدام تسجيلة ع 1529مقابل  1981يصل إىل ) املكتبات االفتراضية، املكتبات االلكترونية 
  :كما هو مبني يف الشكل التوضيحي التايلالبولينية بني هذه املصطلحات، " 

فرصة استرجاع كل الوثائق اليت يرد فيها أي واحد مـن  الذي يتيح ) OR( معامل م اإذ باستخد
  . تسجيلة 1529، فقد مت تسجيل املستخدمةالثالث مصطلحات البحث 
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 OR باستخدام املعامل  ERIC البحث يف قاعدة البياناتنتائج :  يبني )7( الشكل رقم 

بعيدا عن جمموع نواتج  ارقمجتدر اإلشارة هنا إىل كون هذا اموع اخلاص بنتيجة عملية البحث 
 452وهذا يشري إىل أن هناك حنو باستخدام كل مصطلح بصورة منفردة ومستقلة، البحث الثالثة؛ 

  :كما هي موضحة يف الشكل التايل تسجيلة مكررة ومتداخلة بني املصطلحات الثالثة

  

  

  

  

   

  EMERALD البحث يف قاعدة البياناتنتائج : يبني  )8( الشكل رقم

 املكتبات الرقمية
 املكتبات إللكترونية

 املكتبات االفتراضية

 املكتبات الرقمية
 املكتبات إللكترونية

 املكتبات االفتراضية

تسجيلة  452  

421 

1374 

186 
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  تسجيلة، وهو رقم 421قد أسفر عن جمموع  املكتبات الرقميةناتج عملية البحث مبصطلح ف    
املكتبات  دوناملكتبات الرقمية :يتجاوز نتيجة البحث باستخدام املعامالت البولينية يف عملية البحث

تسجيلة متداخلة ومكررة  347تسجيلة، أي بـ  74الذي أسفر عن املكتبات االلكترونية أواالفتراضية 
  .بني املصطلحات الثالث

 EMERALD   :(the Electronic Management Research Libraryالبيانات  قاعدة - 4-2

Database):  دورية متخصصة تنشرها  150تقوم بفرز أكثر من قاعدة معلومات متعددة التخصصات
  .وتتيح مقاالا بالنص الكامل Emerald Group Publishing Limitedجمموعة 

املكتبات الرقمية واملكتبات : للمعلومات عن املصطلحات الثالثة EMERALDقاعدة  إن البحث يف   
 :االفتراضية واملكتبات االلكترونية أسفر على النتائج التالية

(EMERALD (قاعدة البيانات إمريالد    
 املصطلح .V-Lib    -مكتبات إفنراضية   . E-Lib   -   مكتبات إلكترونية .D-Lib     -مكتبات رقمية      

 السنوات الكلمات املفتاحية العناوين الكلمات املفتاحية العناوين الكلمات املفتاحية العناوين
      1992 

    2  1993 
    1  1994 

1  1  1  1995 
2  2  0  1996 
1  4 1 3  1997 
3 1 11  1  1998 
7 0 1  3  1999 
7 1 9  3  2000 
9 4 1  1 1 2001 

12 19 1  5 1 2002 
15 41 1  0 6 2003 
20 76 7  2 0 2004 
36 99 1  0 0 2005 
29 84 5  1 0 2006 
15 38 1  1 0 2007 

 المجموع 8 24 1 45 363 157
الترتيب الزمين لكل من املكتبات الرقمية واملكتبات االفتراضية واملكتبات اإللكترونية يف  :)9(رقم  جدول

  EMERALDقاعدة البيانات 



 املفاهيم وإشكاليات املصطلح: املكتبات الرقمية  :الفصل الثانـــي
 

[79] 
 

ان مصطلح املكتبة اإلفتراضية هو األسبق يف الظهورمن نظرييه، حيث رصد أول مرة يف     
  John Kane, Sharon Wrightيف مقال لـ ) 1( 1993عنوان تسجيلة يف قاعدة املعلومات سنة 

  :بعنوان 

 CYFERNET: A virtual library for sharing information   ،يف جملة  :Campus-Wide 

Information Systems .  

 2002، 2001وكما هو مبني يف اجلدول مل يعتمد هذا املصطلح كمدخل كشفي إال يف السنوات      
، مما يدل على تعمال من طرف مؤلفوا هذه الوثائق، رغم أسبقيته  يف الظهور ويف االس 2003و سنة 

 24مرات من جمموع  08قلة استعمال هذا املصطلح كمدخل أساسي يف قاعدة املعلومات إذ ورد 
  .وثيقة كلها جاء يف عناوينها مصطلح املكتبات االفتراضية

وكما هو معلوم يف اللغات التوثيقية فالعنوان هو عنصرا أساسيا ومصدرا مهما  يتحدد من خالله     
موضوع الوثيقة، كما نسنتنج أيضا عدم توافق صيغيت كل من مؤلفوا الوثائق واملكشفني، يف حني 

ح املكتبات االفتراضية كصيغة للداللة على مفهوم معني ضمنه عمله يستخدم مؤلف الوثيقة مصطل
الفكري، جند أن املكشف الذي يقوم بالتحليل املوضوعي للوثيقة يكشفه مبصطلح آخر، وهنا حيدث 

فمصطلح املكتبات . لعدم تطابق الصيغتني التشويش الوثائقي أثناء عملية االسترجاع، نتيجة
  .ه بني منتج الوثيقة ومكشفهااالفتراضية هو غري متفق علي

،  1995أما كل من مصطلح املكتبات اإللكترونية واملكتبات الرقمية فقد رصدا أول مرة سنة      
  :فاألول رصد يف عنوان تسجيلة 

  
                                                
1 JOHN Kane, SHARON Wright. , CYFERNET: A virtual library for sharing information ,  in: Campus-
Wide Information Systems ; Volume: 10   Issue: 3; 1993 
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Networking and licensing texts for electronic libraries: De Montfort University's experience     

Author(s):Mel Collier, Anne Ramsden, Dian Zhao , Interlending & Document Supply; 

.Volume: 23   Issue: 4; 1995 Research paper  

  :والثاين يف عنوان تسجيلة 

AskERIC and the virtual library: lessons for emerging digital libraries - Author(s):R. David 

Lankes, Internet Research; Volume: 5   Issue: 1; 1995 Case study. 

ونورد فيما يلي منحىن بياين يوضح التسلسل الزمين لظهور هذه املصطلحات الثالث يف عناوين 
 :الوثائق اإللكترونية يف قاعدة املعلومات

  

 EMERALDمنحىن بياين يوضح بيانات البحث يف حقل العنوان يف قاعدة البيانات :  )9(الشكل رقم 
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ميثل املنحىن البياين أعاله، التطور يف عناوين اإلنتاج الفكري الذي يتم حصره يف قاعدة املعلومات     
EMERALD  حبسب السنوات، ونالحظ زيادة يف معدل عناوين اإلنتاج الفكري للمكتبات الرقمية

، وهو 2004وهو يتضاعف إىل أن بلغ ذروته سنة  1994اليت ترصدها قاعدة املعلومات بدءا من سنة 
، 1994بالواليات املتحدة األمريكية سنة  DLIاألمر الذي يرجع إىل بداية مبادرة املكتبات الرقمية 

الذي تبنته مكتبة الكونغرس والذي يعد من أكرب  American Memoryومشروع الذاكرة األمريكية 
  .  كما سبق ذكره 1994. 10. 21املشاريع وأمهها على اإلطالق، وبدا التفكري فعليا يف املشروع يف 

أما من حيث التحليل املوضوعي واستخدامات املصطلح كمدخل كشفي وكواصفة، جند أن     
واحدة  مصطلح املكتبات اإللكترونية يكاد ينعدم، إذ مل نسجل ذكره يف قائمة الواصفات إال مرة

وهو أول استخدام له يف قاعدة املعلومات وهو األسبق يف الظهور، مما يدل على استبعاد  1997سنة 
هذا املصطلح من قائمة الواصفات واستبداله مبصطلح آخر مثل أمتتة املكتبات أو مكتبات جامعية أو 

ن النشر اإللكتروين، وأن عدم استعماله الحقا دليال على اعتماد املكشفني على مصطلح ثالث مقن
  : ني التاليني يبينان ما سبق ذكرهوأكثر شيوعا أال وهو املكتبات الرقمية، وفيما يلي املثال

املكتبة جملة "ملقال دورية نشر يف  EMERALDتكشسف قاعدة املعلومات  :املثال األول
صيغة ( "  املكتبات اإللكترونية " مصطلح )أي عنوان املقال ( نه واليت جاء يف عنوا، "االلكترونية

  ):صيغة املكشف "(  املكتبات الرقمية"  حتت مصطلح) مؤلف املقال 
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، أول ما ورد ذكره يف قاعدة املعلومات )مصطلح املكتبات الرقمية ( يف حني جند ان هذا األخري     
ليتضاعف استخدامه كمدخل كشفي يف السنوات الالحقة إذ  1998كمصطلح كشفي فكان سنة 

وثيقة جاء يف عناوينها مصطلح املكتبات الرقمية، أي بأكثر من الضعف كما  157لـمرة  363سجلنا 
  : ه الشكل التايليبين

  

 منحىن بياين يوضح بيانات البحث يف حقل الكلمات املفتاحية، يف قاعدة املعلومات:  يبني)10( الشكل رقم
EMERALD 
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البحث يف كل   املصطلح باإلجنليزية  املصطلح
  احلقول

البحث يف 
  حقل العنوان

البحث بالكلمة 
  املفتاحية

  Digital Libraries 1140  157  363  املكتبات الرقمية

  Virtual Libraries 417  24  8  املكتبات االفتراضية

  Electronic Libraries 1247  45  1  املكتبات االلكترونية

املكتبات الرقمية أو املكتبات 
  االلكترونية أو املكتبات االفتراضية

Digital Libraries OR 
Electronic Libraries OR 
Virtual Libraries 

1162      

املكتبات الرقمية دون املكتبات 
  االفتراضية أو املكتبات االلكترونية

Digital Libraries NOT 
Virtual Libraries Or 
Electronic Libraries 

1025      

  
نتائج عملية البحث باستخدام املصطلحات املكتبات الرقمية واملكتبات :  يبني)10( اجلدول رقم

  EMERALD اإللكترونية يف قاعدةاالفتراضية واملكتبات 

  :للمعلومات نسجل بعض املالحظات التحليلية التالية Emeraldمن خالل نتائج البحث يف قاعدة    

املكتبات الرقمية، (يظهر كنتيجة ملا أسفر البحث عنه أن الباحثني يستخدمون املصطلحات الثالثة     
مبفاهيم خاصة م، مبعىن أن معظمهم يفرق  يف املعىن ) املكتبات االفتراضية، املكتبات اإللكترونية

واملفهوم بني املصطلحات الثالثة، ولذلك فإن البحث عن كل مفردة يسفر عن رقم خمتلف عن 
املكتبات الرقمية، ( أن جمموع حتصيل االسترجاع للمصطلحات الثالثة املصطلحني اآلخرين، و

 أو "تسجيلة عند استخدام  1162مقابل  2804يصل إىل ) املكتبات االفتراضية، املكتبات االلكترونية 
البولينية بني هذه املصطلحات، وهو رقم بعيدا عن جمموع نواتج البحوث الثالثة؛ وهذا يشري إىل " 

  .تسجيلة مكررة ومتداخلة بني املصطلحات الثالثة 1642أن هناك حنو 

تسجيلة، وهو رقم  1140سفر عن جمموع فقد أ املكتبات الرقميةأما ناتج عملية البحث مبصطلح     
املكتبات  دونيتجاوز نتيجة البحث باستخدام املعامالت البولينية يف مصطلح املكتبات الرقمية 

  .تسجيلة متداخلة ومكررة بني املصطلحات الثالث 115املكتبات االلكترونية، بـ  أواالفتراضية 
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  :Science Direct املعلومات قاعدة -4-3

املكتبات الرقمية : للمعلومات عن املصطلحات الثالثة Science Direct  قاعدة يف البحثإن     
  :أسفر عن املالحظات التالية. واملكتبات االفتراضية واملكتبات اإللكترونية

(SCIENCE DIRECT (قاعدة البيانات    
 مكتبات رقمية

D-Libraries 
 مكتبات إلكترونية
E-Libraries 

 مكتبات إفنراضية
V-Libraries املصطلح 

 السنوات الكلمات املفتاحية العناوين الكلمات املفتاحية العناوین الكلمات المفتاحیة العناوین
  2    1985 
  1    1986 
  0    1987 
  0    1988 
  0    1989 
  2    1990 
  0    1991 
  1  1  1992 
  2  2  2993 

2  2  2  1994 
8  7  2  1995 

14  2  4  1996 
27 4 9 1 1  1997 
19 1  0 3 2 1998 
23 0 1 0 4 0 1999 
27 1 2 1 5 0 2000 
18 2 2 0 1 0 2001 
30 6 2 0 2 1 2002 
26 2 1 0 2 0 2003 
18 2 0 0 1 0 2004 
33 10 2 0 1 0 2005 
31 6 0 0 0 0 2006 
28 13 0 0 1 0 2007 

 المجموع 3 32 2 38 47 304

  
الترتيب الزمين لكل من املكتبات الرقمية واملكتبات االفتراضية واملكتبات :  يبني )11( جدول رقم

  SCIENCE DIRECT اإللكترونية يف قاعدة
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املكتبات اإلفتراضية، " ان مصطلح املكتبات اإللكترونية هو األسبق يف الظهورمن نظرييه     
 1985، حيث رصد أول مرة يف عنوان تسجيلتني يف قاعدة املعلومات سنة "املكتبات الرقمية 

وكما هو مبني يف ) " The electronic library )1األوىل وهو عبارة عن عرض كتاب بعنوان  
، والثانية أيضا عرض "1983لبيبليوغرافية فإن التسجيلة تصف كتاب نشر سنة البيانات ا

، والذي )New trends in electronic publishing and electronic libraries )2: لكتاب بعنوان 
  . 1984نشر سنة 

وكما هو مبني يف اجلدول مل يعتمد هذا املصطلح كمدخل كشفي إال مرتني فقط؛ يف سنة      
رغم أسبقيته يف الظهور ويف االستعمال من طرف مؤلفوا هذه الوثائقق عن باقي   2000و سنة  1997

 2املصطلحات، مما يدل على قلة استعمال هذا املصطلح كمدخل أساسي يف قاعدة املعلومات إذ ورد 
معلوم يف وثيقة كلها جاء يف عناوينها مصطلح املكتبات اإللكترونية، وكما هو  38مرتني من جمموع 

اللغات التوثيقية فالعنوان هو عنصرا أساسيا ومصدرا مهما  يتحدد من خالله موضوع الوثيقة، كما 
نسنتنج أيضا عدم توافق صيغيت كل من مؤلفوا الوثائق واملكشفني، يف حني يستخدم مؤلف الوثيقة 

ي، جند أن مصطلح املكتبات اإللكترونية كصيغة للداللة على مفهوم معني ضمنه عمله الفكر
  . املكشف الذي يقوم بالتحليل املوضوعي للوثيقة يكشفه مبصطلح آخر، وبالتايل عدم تطابق الصيغتني

يف عنوان تسجيلة  1992أول ظهور ملصطلح املكتبات اإلفتراضية يف قاعدة املعلومات كان سنة     
  ).3(عبارة عن مقال يف دورية 

                                                
1 CLIN H.F., SINNOTT L.T. The electronic library :. Lexington Books, D.C. Heath and Company, 
Lexington, Mass. 1983. Pp. xiii + 186. 
2 HELAL A.H. New trends in electronic publishing and electronic libraries : and (Eds). Essen University 
Library.   Federal Republic of Germany: Publications of Essen University Library. 1984. 195 pp.  
3 BRETT Butler  . Electronic editions of serials: The virtual library model , Serials Review, Volume 18, 
Issues 1-2, Spring-Summer 1992, Pages 102-106 
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يف قاعدة املعلومات، فقد رصد  1994فلم جند له ظهورا قبل سنة  أما مصطلح املكتبات الرقمية،  
  .عن نظرييه متأخرا

ونورد فيما يلي منحىن بياين يوضح التسلسل الزمين لظهور هذه املصطلحات الثالث يف عناوين     
  :الوثائق اإللكترونية يف قاعدة املعلومات

  

  

 Science البحث يف حقل العنوان يف قاعدة املعلوماتالتسلسل الزمين ملصطلحات : يبني) 11( الشكل رقم
Direct   

ميثل املنحىن البياين أعاله، التطور يف عناوين اإلنتاج الفكري الذي يتم حصره يف قاعدة      
حبسب السنوات، ونالحظ زيادة يف معدل عناوين اإلنتاج الفكري   Science Directاملعلومات 

، وهو األمر الذي يرجع إىل  1994قاعدة املعلومات بدءا من سنة  للمكتبات الرقمية اليت ترصدها
، ومشروع الذاكرة 1994بالواليات املتحدة األمريكية سنة  DLIبداية مبادرة املكتبات الرقمية 
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ها ــالذي تبنته مكتبة الكونغرس والذي يعد من أكرب املشاريع وأمه American Memoryاألمريكية 
العلمية حول املوضوع وعقد املؤمترات والندوات  داية النشر والتأليف حولـعلى اإلطالق، ومنه ب

  .املوضوع

أما من حيث التحليل املوضوعي واستخدامات املصطلح كمداخل كشفية وكواصفات، جند أن      
مصطلح املكتبات اإللكترونية يكاد ينعدم، إذ مل نسجل ذكره يف قائمة الواصفات إال مرتني سنة 

ويعد أول استخدام للمصطلح يف قاعدة املعلومات وهو األسبق يف الظهور،   2000وسنة  1997
مزاوجة مع مصطلح املكتبات الرقمية الذي أول ما استخدم كان بأربع تكرارات، مما يدل على 

من قائمة الواصفات واستبداله مبصطلح آخر مثل " املكتبات اإللكترونية " استبعاد املصطلح األول 
بات أو مكتبات جامعية أو النشر اإللكتروين، وأن عدم استعماله الحقا دليال على اعتماد أمتتة املكت

املكشفني على مصطلح آخر مقنن وأكثر شيوعا أال وهو املكتبات الرقمية، حيث جند أن هذا األخري 
، أول ما ورد ذكره يف قاعدة املعلومات كمصطلح كشفي كان سنة )مصطلح املكتبات الرقمية ( 

وثيقة  304مرة لـ 47ليتضاعف استخدامه كمدخل كشفي يف السنوات الالحقة إذ سجلنا  1997
 %9.37ونسبة استخدام قدرت بـ %15.46جاء يف عناوينها مصطلح املكتبات الرقمية، أي نسبة 

بالنسبة ملصطلح املكتبات  %5.26عنوان ونسبة  32بالنسبة ملصطلح املكتبات اإلفتراضية من جمموع 
 .عنوان 38اإللكترونية من جمموع 

وفيما يلي شكل بياين يوضح التسلسل الزمين لظهور مصطلحات املكتبات االفتراضية، املكتبات     
 .Sience Directاإللكترونية واملكتبات الرقمية كمصطلحات كشفية يف قاعدة املعلومات 
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  Science Directالتسلسل الزمين للمصطلحات الكشفية يف قاعدة املعلومات  : يبني )12(الشكل رقم   

   

البحث يف   املصطلح باإلجنليزية  املصطلح
  كل احلقول

البحث يف 
حقل 
  العنوان

البحث 
بالكلمة 
  املفتاحية

 Digital Libraries 390  304  47  املكتبات الرقمية

  Virtual Libraries 85  38  2  املكتبات االفتراضية

  Electronic Libraries 60  32  3  املكتبات االلكترونية

املكتبات  أواملكتبات الرقمية 
  املكتبات االفتراضية أوااللكترونية 

Digital Libraries OR 
Electronic Libraries OR 
Virtual Libraries 

442      

املكتبات  دوناملكتبات الرقمية 
  االفتراضية أو املكتبات االلكترونية

Digital Libraries NOT 
Virtual Libraries Or 
Electronic Libraries 

297      

  
نتائج عملية البحث باستخدام املصطلحات املكتبات الرقمية واملكتبات االفتراضية واملكتبات ): 12(جدول رقم 

  SCIENCE DIRECTاإللكترونية يف قاعدة 
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  :املالحظات التحليلية التاليةل بعض ميكن تسجيقاعدة المن خالل نتائج البحث يف 

املكتبات الرقمية، (يظهر كنتيجة ملا أسفر البحث عنه أن الباحثني يستخدمون املصطلحات الثالثة     
مبفاهيم خاصة م، مبعىن أن معظمهم يفرق  يف املعىن ) املكتبات االفتراضية، املكتبات اإللكترونية

البحث عن كل مفردة يسفر عن رقم خمتلف عن  واملفهوم بني املصطلحات الثالثة، ولذلك فإن
املكتبات الرقمية، ( أن جمموع حتصيل االسترجاع للمصطلحات الثالثة املصطلحني اآلخرين، و

 أو "تسجيلة عند استخدام  1162مقابل  2804يصل إىل ) املكتبات االفتراضية، املكتبات االلكترونية 
يدا عن جمموع نواتج البحوث الثالثة؛ وهذا يشري إىل البولينية بني هذه املصطلحات، وهو رقم بع" 

  .تسجيلة مكررة ومتداخلة بني املصطلحات الثالثة 1642أن هناك حنو 

تسجيلة، وهو رقم  1140فقد أسفر عن جمموع  املكتبات الرقميةأما ناتج عملية البحث مبصطلح     
املكتبات  دوناملكتبات الرقمية  يتجاوز نتيجة البحث باستخدام املعامالت البولينية يف مصطلح 

  .تسجيلة متداخلة ومكررة بني املصطلحات الثالث 115املكتبات االلكترونية، بـ  أواالفتراضية 

  )E-LIS: )E-prints in Library and Information Scienceقاعدة بيانات  املصطلح - 4-4

أرشيفا مفتوحا للوثائق العلمية والتقنية، املنشورة وغري املنشورة، يف ختصص علم املكتبات،  تعد    
  . وثيقة يف أرشيفها 6135وتضم . وتكنولوجيا املعلومات واملوضوعات ذات الصلة
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    E-LIS الواجهة الرئيسية لقاعدة املعلومات:  يبني )13( الشكل رقم  

     

املكتبات الرقمية واملكتبات : للمعلومات عن املصطلحات الثالثة E-LISبالبحث يف قاعدة   
 :أسفر ذلك عن املالحظات التالية. االفتراضية واملكتبات اإللكترونية
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(E-LIS (قاعدة البیانات      

 مكتبات رقمیة
D-Libraries 

 مكتبات إلكترونیة
E-Libraries 

 مكتبات إفنراضیة
V-Libraries المصطلح 

 السنوات الكلمات المفتاحیة العناوین الكلمات المفتاحیة العناوین الكلمات المفتاحیة  العناوین
   

 

 

 

1980 

1989 

  0   0   1 1990 

  0   0   0 1991 

  1   1   0 1992 

  0   0   0 2993 

  1   2   1 1994 

  2   2   0 1995 

  0   1   0 1996 

2 3   1   1 1997 
2 5 1 2   1 1998 
5 23 1 15   6 1999 
3 14 2 17   1 2000 
8 34 7 48   11 2001 
15 71 4 12 3 15 2002 
17 70 2 22 3 14 2003 
18 92 3 45 2 7 2004 
15 67 2 30 3 8 2005 
20 93 2 19 2 17 2006 
 أوت 2007 3 2 10 3 30 9

 المجموع 86 15 227 27 506 114

  

الترتيب الزمين لكل من املكتبات الرقمية واملكتبات االفتراضية واملكتبات اإللكترونية يف ): 13(جدول رقم 
  E-LISقاعدة 

  :للمعلومات على ما يلي E-LISأسفرت نتائج البحث يف قاعدة     

ان مصطلح املكتبات الرقمية هو األسبق يف الظهور حيث رصد يف عنوان تسجيلتني يف      
، يليه مباشرة وبعد سنة مصطلح املكتبات اإللكترونية، بينما مل 1997قاعدة املعلومات سنة 

، على الرغم من أسبقيت هذا 2002نسجل أي ظهور ملصطلح املكتبات االفتراضية قبل سنة 
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 1992، 1990كمصطلح كشفي يف قاعدة املعلومات عن نظرييه بسنينت  األخري يف االستخدام
  .على الترتيب

وفيما يلي نورد شكل بياين لظهور هذه املصطلحات يف عناوين اإلنتاج الفكري يف     
  :قاعدة املعلومات حبسب السنوات

  

    E-LISالتسلسل الزمين للمصطلحات الثالث العناوين اليت تغطيها قاعدة املعلومات  :يبني )14(شكل رقم 

ونالحظ زيادة يف معدل عناوين اإلنتاج الفكري للمكتبات الرقمية اليت ترصدها قاعدة املعلومات    
E-LIS  وهو األمر الذي يرجع إىل  2006وهو يتضاعف إىل أن بلغ ذروته سنة  1998بدءا من سنة ،

داية مبادرة األرشيفات املفتوحة ولنفس األسباب املذكورة سابقا حول تطور اإلنتاج الفكري املتعلق ب
 .  باملكتبات الرقمية
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أما أكثر املصطلحات استخداما يف عملية تكشيف الوثائق اإللكترونية املودعة بقاعدة     
 2/1تسجيلة مث يليها تقريبا حبوايل نصف  506بـ  املكتبات الرقمية املعلومات فهو مصطلح

 86مصطلح املكتبات االلكترونية فاملكتبات االفتراضية بـ ) تسجيلة 227(هذا التكرار 
إلكترونيتني " وثيقتني " مع تسجيل أنه توجد بعض الوثائق تسجيلة يف حقل الكلمات املفتاحية، 

املكتبات " مت تكشيفها حتت مصطلح  جاء يف مصطلح املكتبات اإلفتراضية يف عناوينها يف حني
وهذا ما قد يفسر ثقل هذا املصطلح بقاعدة املعلومات وشيوع استخدامه كما هو مبني يف " الرقمية 

  :)1(املثالني التاليني

حول اقتناء األوعية  50وهو عبارة عن حماضرة ألقيت يف أشغال امللتقى السنوي الـ :املثال األول
بفلوريدا بالواليات املتحدة  2005اجلنوبية والذي عقد يف شهرأفريل سنة الرقمية مبكتبات أمريكا 

  : األمريكية
ID Code: 5368 
Type: Conference Paper 

Deposited By: Babini, Dominique 

Deposited On: 03 February 2006 

Authors: Babini, Dominique 

 
Title: 

Latin America and the Caribbean Social Science Virtual Libraries Network. 
(Open access to full-text social science publications from Latin America and 
the Caribbean: the case of CLACSO´s virtual libraries network) 

Conference 
Date: 

April 16-19, 2005 
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social sciences - library networks - electronic publishing - digital libraries 

مثال على نتيجة عملية البحث باستخدام مصطلح املكتبات الرقمية يف حقل الكلمات ): 14(جدول رقم 
  E-LISاملفتاحية يف قاعدة املعلومات 

  

                                                
  .مت حذف بعض احلقول لطول اجلدول وعدم أمهيتها يف البحث   1
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مثال على نتيجة عملية البحث باستخدام مصطلح املكتبات الرقمية يف حقل الكلمات ): 15(جدول رقم  

  E-LISيف قاعدة املعلومات  املفتاحية

  

وفيما يلي منحىن بياين يوضح التسلسل الزمين لظهور هذه املصطلحات الثالث كمصطلحات      
  :كشفية تستخدمها قاعدة املعلومات يف تكشيف اإلنتاج الفكري الذي يتم حصره

  

http://e-prints.alia.org.au/archive/00000021/
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  E-lis التسلسل الزمين للمصطلحات الكشفية يف قاعدة املعلومات :يبني )15( الشكل رقم
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البحث يف كل   املصطلح باإلجنليزية  املصطلح
  احلقول

البحث يف 
حقل 
  العنوان

البحث 
بالكلمة 
  املفتاحية

  Digital Libraries 1910  114  506  املكتبات الرقمية

  Virtual Libraries 928  15  86  املكتبات االفتراضية

  Electronic Libraries 1754  27  227  املكتبات االلكترونية

 أواملكتبات الرقمية 
املكتبات االلكترونية 

  املكتبات االفتراضية أو

Digital Libraries OR 
Electronic Libraries OR 
Virtual Libraries 1583  

    

 دوناملكتبات الرقمية 
املكتبات االفتراضية أو 

  املكتبات االلكترونية

Digital Libraries NOT 
Virtual Libraries Or 
Electronic Libraries 342  

    

  
نتائج عملية البحث باستخدام املصطلحات املكتبات الرقمية واملكتبات ): 16(اجلدول رقم 

  E-lisاالفتراضية واملكتبات اإللكترونية يف قاعدة 

  :للمعلومات نسجل بعض املالحظات التحليلية التالية E-LISمن خالل نتائج البحث يف قاعدة    

املكتبات (يظهر كنتيجة ملا أسفر البحث عنه أن الباحثني يستخدمون املصطلحات الثالثة      
مبفاهيم خاصة م، مبعىن أن معظمهم يفرق  يف ) الرقمية، املكتبات االفتراضية، املكتبات اإللكترونية

ات الثالثة، ولذلك فإن البحث عن كل مفردة يسفر عن رقم خمتلف عن املعىن واملفهوم بني املصطلح
املكتبات الرقمية، ( أن جمموع حتصيل االسترجاع للمصطلحات الثالثة املصطلحني اآلخرين، و

 أو "تسجيلة عند استخدام  1583مقابل  4592يصل إىل ) املكتبات االفتراضية، املكتبات االلكترونية 
املصطلحات، وهو رقم بعيدا عن جمموع نواتج البحوث الثالثة؛ وهذا يشري إىل البولينية بني هذه " 

  .تسجيلة مكررة ومتداخلة بني املصطلحات الثالثة 3009أن هناك حنو 
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، وهو رقم تسجيلة 1910فقد أسفر عن جمموع  املكتبات الرقميةأما ناتج عملية البحث مبصطلح     
املكتبات  دونيتجاوز نتيجة البحث باستخدام املعامالت البولينية يف مصطلح  املكتبات الرقمية 

تسجيلة متداخلة ومكررة بني املصطلحات  1568، بـ 342املكتبات االلكترونية  أواالفتراضية 
  .الثالث

  :استنتاجات حتليلية - 4-5

املكتبات " حناول فيما يلي أن نقوم بعملية جتميع لنتائج عمليات البحث للمصطلحات الثالث     
يف قواعد املعلومات جمتمعة ؛ قصد متكيننا من إجراء حتليل " الرقمية، اإلفتراضية واإللكترونية 

طلح ملصومقارنات بني وترية استعمال كل مصطلح واخلروج باستنتاجات ، وفيما يلي منحىن بياين 
    :املكتبات الرقمية يف حقل العنوان يف قواعد املعلومات السابقة
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  .التسلسل الزمين ملصطلح املكتبات الرقمية يف حقل العنوان يف قواعد املعلومات :يبني )16(الشكل رقم 
  

سبق وكما يوضحه املنحىن البياين لناتج عملية البحث للمصطلحات الثالث يف قواعد  مما    
  :املعلومات ميكن تسجيل ما يلي

كان "  املكتبات الرقمية" أكثر املواد احملصورة يف قواعد البيانات واليت ضمت عناوينها مصطلح     
لتنخفض بعدها مباشرة ، 2003غاية  1997وذلك طول الفترة املمتدة من  ERICيف قاعدة املعلومات 

مل تسجل باقي قواعد املعلومات العناوين اليت تضم  ERICوبشكل ، وخالل ذروة قاعدة املعلومات 
  .تكرارات 10مصطلح املكتبات الرقمية ومل يتجاوز عددها الـ
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لسنة يف وقتنا احلايل أي ابتداء من ا SCIENCE DIRECTو  EMERALDوتبقى قاعديت املعلومات     
اخنفض  عدد  2006، وأنه ابتداء من سنة  2004أي  ERICاليت اخنفضت فيها عملية احلصر يف قاعدة 

  .العناوين أو اإلنتاج الفكري الذي تغطيه هذه القواعد املعلوماتية

  :أما على مستوى البحث باستخدام الكلمات املفتاحية فنضع املخطط البياين التايل    

  

  
التسلسل الزمين ملصطلح املكتبات الرقمية يف حقل الكلمات املفتاحية يف قواعد  : يبني )17(الشكل رقم 

  .املعلومات
  

ما ميكن استنتاجه هو أن لكل قاعدة معلومات مكرت خاص ا يستجيب لسياستها التكشيفية      
املطبقة على مستوى قاعدة املعلومات، وهذا ما يؤكد التضارب يف استخدام املصطلحات وعدم 
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الثبات أحيانا على سياسة تكشيف واحدة وموحدة ، فأحيانا يف نفس قاعدة املعلومات جندها 
وقد يرجع ذلك إىل عدم نضج املفهوم  ،على مفهوم واحد ةمن مصطلح واحد للداللتستخدم أكثر 

  .لدى املكشفني ومجهور املختصنيبعد 

  :البياين التايل املخططوتفصيل ذلك ميكن مالحظته من خالل     

  

  
  

  .املصطلحات الثالث يف قواعد املعلومات :يبني )18(الشكل رقم 
  

إن أعلى التكرارات تواترا ملصطلح املكتبات الرقمية يف حقل الكلمات املفتاحية ، ورد يف قاعدة      
فهي حتيل  ERIC، أما قاعدة معلومات  EMERALD، تليها قاعدة معلومات  E-LISمعلومات 

ذه يف مكرتها اإللكتروين من هذا املصطلح إىل مصطلح املكتبات اإللكترونية، إذ تعتربه ال وصفا ، ه
النتائج تعد منطقية وتوضح االختالفات يف استخدام املصطلحات الثالث، كون مفهوم املكتبات 
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تعد وهو تفسري منطقي كون القاعدة   E-LISالرقمية مل يثبت لديهم بعد اللهم قاعدة معلومات 
، أرشيفا مفتوحا للوثائق العلمية والتقنية، املنشورة وغري املنشورة، يف ختصص علم املكتبات

  .وتكنولوجيا املعلومات واملوضوعات ذات الصلة

        

  
  

يف يف حقلي العنوان والكلمات املفتاحية  املكتبات الرقمية صطلحنتائج البحث مب: يبني )19(الشكل رقم  
  .قواعد املعلومات
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يف هوأسبق " املكتبات الرقمية " أن املصطلح  ميكن مالحظته من خالل املنحىن البياين، ما     
وبدأ تدرجييا ينفصل أو  تأصل" رقمية الكتبات املمصطلح  "ه أنو. الظهور يف عناوين اإلنتاج الفكري

أين نسجل  2000ابتداء من سنة يستقل عن باقي املفاهيم أي اإلفتراضية وخاصة اإللكترونية ، 
اخنفاضا نوعا ما يف االنتاج الفكر احملصور يف قواعد املعلومات والذي يضم يف عناوينه مصطلح 
املكتبات الرقمية ، يف حني نالحظ ارتفاع استخدام املصطلح كواصف أو كمدخل كشفي يف قواعد 

تبات الرقمية نالحظ تقريبا نفس عدد التكرارات ملصطلح املك  2004و 2002، فبني سنيت املعلومات
يف عناوين اإلنتاج الفكري املغطى، يف حني نالحظ أنه يف الفترة نفسها سجل مصطلح املكتبات 

  . الرقمية كمدخل كشفي وكمصطلح حبث يف الكلمات املفتاحية ارتفاعا مضاعفا

  
  



 املفاهيم وإشكاليات املصطلح: املكتبات الرقمية  :الفصل الثانـــي
 

[104] 
 

                                                       
  

  .يف قواعد املعلوماتيف حقل الكلمات املفتاحية  ات الثالثصطلحاملالبحث بنتائج : يبني) 20(رقم الشكل 
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وعلى مدى السنوات املاضية على تطوير جمموعاا وخدماا  التقليديةتعمل املكتبات 
وتشكيل البىن األساسية للمعلومات ضمن منظومة متكاملة تساعد يف تسهيل الوصول إىل مصادر 

نوع جديد املكتبات هذه وتتطور مع تطور . ومتخذي القرار واملستفيدين املعلومات من قبل الباحثني
م للمستفيدين مميزات عديدة تعجز املكتبات التقليدية عن تقدميها، اليت تقد الرقميةاملكتبات من 

دعمها ها وتفرض نفسها على الساحة، وتساهم شبكة اإلنترنت يف تأسيسالرقمية وبذلك فاملكتبات 
من  هذه األخريةكما ميكن أن يتصور البعض، بل ختتلف  الرقميةولكنها بالطبع ليست هي املكتبة 

  .سترجاع وإجراءات العمل وسبل االستفادة من خدماا وحجم اإلتاحةحيث احملتوى وأدوات اال

   :)ملاذا املكتبات الرقمية؟(مربرات إنشاء املكتبات الرقمية   -1

إن املربر األساس إلنشاء املكتبات الرقمية يكمن يف االعتقاد بأا ستمكن من توصيل         
ومع أن املكتبات التقليدية جزء أساس من اتمع املعلومات بشكل أفضل مما كان عليه يف املاضي، 

  .؟ ؟ وعمل األفضلعمل أفضلالفهل ميكننا ، )1( فإا مل تعد يف وضعها الذي ينبغي أن تكون عليه

إن املتحمسني للمكتبات الرقمية يقولون أن احلاسبات اآللية والشبكات قد غريت بالفعل        
عضهم مع بعض، ومثة زعم يف بعض التخصصات العلمية بأن املهين األساليب اليت يتواصل ا األفراد ب

أو الباحث يؤثر استخدام حاسبه الشخصي املتصل بشبكة االتصاالت على ذهابه للمكتبة حبثا عن 
وبتوافر املعلومات للمهين على هذا النحو ستصبح متوافرة اآلن بشكل مباشر للجميع، . )2( املعلومات

يصبح مبقدور املستفيد تتبع مصادر املعلومات املختزنة يف احلاسبات  فعن طريق احلاسب الشخصي

                                                
  :ترمجة لــ 1

 " The fundamental reason for building digital libraries is a belief that they will provide better 
delivery of information than was possible in the past. Traditional libraries are a fundamental 
part of society, but they are not perfect     ."  
 
ARMS William y. Op.Cit. 

 .املرجع السابق . أمحد فرج أمحد، أمحد سعيد الرويب 2
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 بأاوعلى العكس من ذلك يدرك اجلميع وخاصة املتحمسني بشدة للمواد املطبوعة، . حول العامل
تشكل جزءا كبريا من احلضارة، وأن دورها الباقي يف اختزان املعلومات ونقلها ميكن أن يتغري بشكل 

أن املعلومات اإللكترونية قد حتل حمل بعض االستخدامات اهلامة لألعمال املطبوعة  ومع. )1( تدرجيي
فليس اجلميع يعترب التحول الكبري حنو املعلومات اإللكترونية أمرا مرغوبا، حىت وإن كان ذلك جمديا 

  .من الناحية الفنية واالقتصادية والقانونية

رقميـة  إىل بناء وتطوير مكتبـة   بذلك تطلعفإننا نالرقمية عند احلديث على جدوى املكتبة ف
شاملة تتيح مصادر املعلومات ملنسويب املؤسسة حسب ختصصام العلمية بأسـلوب سـهل ودقيـق    

كما نتطلع إىل إمكانية البحث يف مجيع مصادر املعلومات املوجـودة يف املكتبـة   . )2( وشامل ومرن
باإلضافة إىل بعض املصادر من خارج املكتبة من خالل أي جهاز حاسوب مرتبط بالشـبكة احملليـة   

 أن متد املستفيدين باخلدمات اليت تقدمها املكتبـات  الرقميةونتوقع من املكتبة . للمكتبة وبشكل دائم
، وتوفري الوصول على مصادر املعلومات اإللكترونية مثل الكتب والـدوريات اإللكترونيـة   قليديةالت

ebooks /eperiodicals  وقواعد املعلومات املتخصصة سواء املتوفرة عن طريق اإلنترنت أو املخزنة ،
 .على األقراص الضوئية

  :الرقمية وفيما يلي عرض لبعض الثمرات املتوقعة من إنشاء املكتبات     

  : تنقل املكتبة إىل املستخدم - 1 -1

كي يستخدم القارئ املكتبة التقليدية عليه أن يذهب إليها، وخالل أوقات العمل، وقد يستغرق       
ذلك بضع دقائق بالنسبة للقارئ من داخل اجلامعة، لكن ليس مجيع الناس طالبا باجلامعة، كما أن 

                                                
1 BROPHY Peter.- The Library in the Twenty-first Century : New Services for the Information 
Age .- London: Library Association Publishing, 2001. P.61 
2 Ibid. 
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يضاف إىل ذلك أن كثريا من األطباء واملهندسني جيدون صعوبات املكتبات ليست قريبة من اجلميع، 
  .يف احلصول على أحدث املعلومات اليت تدخل يف إطار اهتمامام

، )1( أما املكتبة الرقمية فإا تنقل املعلومات إىل مكتب املستفيد، سواء أكان يف عمله أو مرتله      
الرقمية يف متناوله يف حاجة لزيارة مبىن املكتبة فقد ومن مث فلم يعد القارئ الذي أصبحت املكتبة 

  .أصبحت هناك مكتبة حيثما يكون هناك حاسب شخصي متصل بإحدى الشبكات

  :سرعة البحث والتصفح -2 -1

قد تبدو الوثائق الورقية مناسبة للقراءة، ولكن الوصول إىل املعلومات املختزنة يف تلك الوثائق        
صعبا، وبالرغم من آالف األدوات الثانوية واملهارات اليت يتمتع ا اختصاصيو ميكن أن يكون أمرا 

املراجع، فإن استخدام املكتبات الكربى ميكن أن يكون حتديا قويا، وجرت العادة أن يدعى أن 
استخدام املكتبة التقليدية ينمي موهبة اكتشاف األشياء املفيدة، ذلك أن رواد هذه املكتبات قد 

ى امللومات عرب مواد قد تبدو قيمتها غري متوقعة هلم، وحقيقة األمر أن املكتبات مليئة يعثرون عل
  .باملواد املفيدة اليت قد ال يكتشفها القراء إال عن طريق الصدفة

يف غالب األحوال تعد نظم املعلومات املبنية على احلاسبات أفضل من الطرق اليدوية يف البحث      
تكن بالكفاءة اليت يطمح هلا أي إنسان، فإا تعد جيدة كما أا تشهد حتسنا عن املعلومات، وإن مل 

  هذا فضال عن أن احلاسبات تكتسب أمهية خاصة يف العمل املرجعي حيث يتطلب ذلك تنقال متكررا 

  .من مصدر معلومات آلخر

  

                                                
1 PITAC : President’s Information Technology Advisor Committee. Report to the President : Digital 
Libraries: Universal Acess To Human Knowledge. February 2001. Visité le: [09/10/2005]  . [En ligne]: 
http://www.itrd.gov 

http://www.itrd.gov
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  : وإمكانية تقامسها تشاطر املعلومات -3 -1

املعلومات الفريدة وال شك أن حتميل املعلومات يف صيغ رقمية تقتين املكتبات كثريا من       
وإتاحتها على الشبكات يعزز من إتاحتها للجميع، وهناك اآلن العديد من املكتبات الرقمية 

بوعات اإللكترونية يتم حفظها يف مواقع مستقلة مركزية، ورمبا يتم االحتفاظ بنسخ مكررة قليلة طوامل
ورا كبريا قضى على التكرار املادي املكلف للمواد قليلة االستخدام أو على ويعد ذلك تط. حول العامل

  .مشكلة احلصول على املادة الفريدة اليت ال ميكن الوصول إليها إال باالنتقال إىل املوقع الذي ختتزن فيه

  : سهولة حتديث املعلومات -4 -1

ال شك فيه أن كثري من املعلومات حتتاج إىل حتديث مستمر، واملواد املطبوعة يصعب  مما       
حتديثها ألن ذلك يعين أن الوثيقة كلها حتتاج إىل إعادة طباعة، وأن تستبعد مجيع نسخ الطبعة القدمية 

ة يف أما حتديث املعلومات فهو أمر سهل عندما تكون اإلصدارة األصلي. وحتل حملها النسخ اجلديدة
  .صيغة رقمية وخمتزنة يف حاسب آيل مركزي

وتعمل العديد من املكتبات على االحتفاظ بنسخ متاحة على اخلط املباشر من األدلة        
واملوسوعات وغريها من األعمال املرجعية، ومبجرد تلقي النسخ من الناشرين يتم حتميلها على 

ذلك أن لدى مكتبة الكونغرس جمموعة مقتنيات احلاسب اآليل اخلاص باملكتبة، وخري مثال على 
تتضمن آخر مسودات التشريعات اليت  Thomas متاحة على اخلط املباشر تعرف مبجموعة توماس

  .)1( تعرض على الكونغرس األمريكي قبل إقرارها

  

  

                                                
1 PITAC. Op.Cit. 
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  : اإلتاحة الدائمة للمعلومات -5 -1

مفتوحة دائما؛ وقد أظهرت دراسة يف إحدى إن أبواب املكتبة الرقمية ال توصد أبدا، فهي         
اجلامعات الربيطانية أن ما يقرب من نصف واقعات اإلفادة من اموعات الرقمية يف إحدى املكتبات 
قد متت يف ساعات إغالق مبىن املكتبة، يضاف إىل ذلك أن اموعات املستخدمة مل تعر مطلقا لقراء 

ومل تسرق، ومل تودع أبدا يف مستودع بعيدا عن املدينة خارج حدود املكتبة، ومل يسأ ترتيبها، 
  كما أن األوراق الشخصية املتواجدة يف أحد املكاتب أو يف مكتبة معينة يف اجلانب اآلخر ).1(اجلامعية

  .من العامل من السهل استخدامها كما تستخدم املواد يف املكتبة احمللية

أن املكتبة الرقمية مربأة من كل عيب، فنظم احلاسبات  مما جتدر اإلشارة إليه أن ذلك ال يعين       
ومع ذلك وإذ ما قورنت . ميكن أن تتعطل، كما أن الشبكات ميكن أن تكون بطيئة أو ال يعول عليها

باملكتبة التقليدية، فإن املعلومات يف سياق املكتبة الرقمية غالبا ما تكون متاحة مىت ما احتاجها 
  .املستفيد وأينما شاء

  : إمكانية توفري أشكال جديدة من املعلومات -6 -1

مل تعد األساليب الطباعية دائما هي الوسيلة املثلى لتسجيل املعلومات ونشرها، فقواعد البيانات       
ة مثلى لتخزين البيانات، ومن مث ميكن حتليلها بواسطة احلاسبات اآللية لميكن أن تكون وسي

واستخراج مؤشرات جديدة منها، كما أن املواد اليت تنتج خصيصا للعامل الرقمي ليست مشاة متاما 
لتلك اليت تصمم للنشر الورقي، فالكلمات املنطوقة هلا أثر خمتلف عن الكلمات املكتوبة، كما أن 

صية املتاحة على اخلط املباشر ختتلف اختالفا كبريا عن الكلمة املنطوقة واملطبوعة، فاملواد اليت املواد الن
تنتج أساسا للعامل الرقمي ميكن أن يكون هلا حيويتها اليت تفتقدها املواد اليت مت حتويلها عن طريق 

  .الرقمنة
                                                
1 ARMS William y. Op.Cit. 
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حاليا، غري أن هناك جمموعة أخرى مجيع تلك الثمرات السابقة نلمسها يف واقع املكتبات الرقمية     
  .من الثمرات احملتملة اليت مل تتجسد معاملها بعد وإن كان مستقبلها مبشرا

وتكلفة الثمرة األخرية املتوقعة واحملتملة للمكتبات الرقمية تتمثل يف عملها على توفري األموال،       
املكتبات التقليدية، على الرغم من عدم توفر إذا كانت يف أيامنا أكثر من تكلفة املكتبات الرقمية 

البيانات عن حجم تكلفتها، فإن أسعار مقومات املكتبات الرقمية تنخفض بشكل سريع، وكنتيجة 
هلذا االخنفاض املستمر لتكلفة التقنيات املتصلة باملكتبات الرقمية فإا سوف تصبح مع مرور الوقت 

تشهد اخنفاضا يف التكاليف جماالت ختزين املعلومات الرقمية  ، ومن أكثر ااالت اليت)1(أقل تكلفة 
باملائة سنويا على  % 30 وتوزيعها، فتكاليف التخزين اإللكتروين تنخفض مبعدل يصل حوايل

  )2.(األقل

الثمن يف مواقع مباين مرتفعة التكلفة، حيث تشغل بارتفاع املكتبات التقليدية يتسم واقع        
ـ وإن كانت رواتبهم يعمل ا املئات من املوظفني منها كثريا ما كما أن املكتبات الكربى  حساسة،

 املكتبات املبالغ املالية الكافية للحصول على كل املواد اليت ، ومن ناحية أخرى ال متتلك -ضعيفة
ي األخرى كما أن عملية النشر هيف احلصول عليها، وال املبالغ الكافية إلعداد هذه ملواد،  ترغب

يتمكن ولكي . عملية التحول حنو النشر اإللكتروين تكاليف جديدةتضيف و باهظة التكاليف،
الناشرون من تغطية تكاليف تطوير منتجات جديدة فإم أحيانا يتحملون دفع مبالغ أكثر، كما هو 

  ).3(احلال عند إنتاج طبعة رقمية لنظريا الورقية 

 :استجابة لالحتياجات التعليمية املتزايدةالرقمية املكتبات   -1-7

  شهد قطاع التعليم تطورات وحتوالت كثرية يف البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء، وإن        
                                                

 املرجع السابق. أمحد سعيد الرويبأمحد فرج أمحد،  1
2 ARMS, William y. Ibid.  

 نفسهاملرجع . أمحد فرج أمحد، أمحد سعيد الرويب 3
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ومن هذه التطورات انتشار التعليم ليشمل كل الشرائح االجتماعية، ودعم . وتةاكانت بنسب متف
تدرس ألول مرة، والتمديد يف الفترات الدراسية، الربامج التعليمية، وظهور ختصصات جديدة ل

عن  فضالوقد أدت كل هذه املتغريات . وشعور الطلبة باحلاجة للحصول على أكثر من شهادة
الصعوبات االقتصادية إىل شعور كثري من الدول بضرورة إعادة النظر يف نظم التعليم اليت كانت 

  .له رسني إىل ما ال ايةفقد تبني أنه ال ميكن مضاعفة عدد املد. تتبعها

تتبلور أكثر يف املستقبل ستكون ذات طابع سوبدأ يتضح أن التحوالت اليت بدأنا نشهدها واليت        
سيتعرض اقتصاد املعرفة الذي يضمن اإلعداد األساسي واإلعداد فوعليه، . واقتصاديتربوي وتقين 

ونتيجة لذلك سيتم اعتماد طرق وأساليب . )1( املتقدم والتعليم املستمر والبحث إىل تغريات عميقة
  .جديدة للتعليم تعتمد على تقنيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة

فر يف الوقت احلاضر يف السوق العديد من الربجميات التعليمية ذات العالقة بتخصصات اتتو       
إىل التعليم  الفال وصووجماالت معرفية متنوعة تستهدف مستويات تعليمية خمتلفة تبدأ برياض األط

وهي . من مدى اكتساا من قبل املتعلمتتأكد وتقدم هذه الربجميات التفاعلية معرفة جديدة مث . العايل
وبالرغم من أن . ا لنسقه الفرديج يف اكتساب املعارف وفقتعتمد أسلوبا ميكن الطالب من التدر

من  كبريا  أي إىل األطفال فإن هناك عددااجلزء األكرب من هذه الربجميات يتوجه إىل صغار املتعلمني
. اجلامعات قامت بتسجيل حماضرات أساتذا املرموقني على أشرطة الفيديو أو على األقراص املدجمة

  .ابقى استخدام هذه احملاضرات حمدودوي

ها وميكن يف هذا اال أن تقوم املكتبات الرقمية بدور مهم يف التعريف ا ورقمنتها وإتاحت      
كما بإمكان هذه املكتبات أن تقوم بدور مماثل بالنسبة . لالستخدام عن طريق مواقعها على اإلنترنت

  .للربجميات التعليمية األخرى وخاصة التفاعلية منها

                                                
1 BROPHY Peter. Op.Cit 
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وتكاد جتمع الكثري من الدراسات اليت كتبت يف هذا اال أن اهلدف من إنشاء املكتبة الرقمية 
ملعلومات املطلوبة من أعضاء هيئة التدريس والطالب واملوظفني، مع عدم هو تقدمي خدمات ااجلامعية 

وقد أكد على هذا اهلـدف   ،إغفال احتياجات الباحثني اآلخرين من خارج قطاع املؤسسة التعليمية
، وبني أنه عند التفكري يف مصادر املعلومات اإللكترونية  Gregory Crawfordجرجيوري كراوفورد 

ماذا حتاول املكتبة حتقيقـه؟ ومـا هـي احتياجـات     : مثلتساؤالت فإنه ينبغي اإلجابة على عدة 
التجهيزات والربامج والدعم الفين وامليزانيـة  : مثل(املستفيدين؟ وما هي املصادر املتوفرة لدى املكتبة 

ا ما هي ومات، واملوظف، واملستفيد؟ وأخريالتدريب لكل من أخصائي املعل ؟ وما مدى حتقيق)وغريه
  ).1(الوصول إىل اخلدمات واملصادر؟ اتكيفي

 Distance( فرص للتعليم عن بعد  ريتوفيف ومن ناحية أخرى فقد بدأت بعض اجلامعات       

learning ( يف عدد كبري من التخصصات وذلك بعد تطوير تقنية املعلومات واالتصاالت الالزمة لذلك
واليت  WebCt Moodle، والنظم مثل Digital cameraمثل األقمار االصطناعية والكامريات الرقمية 

 يحها،وتصحتسمح بتوفري مادة املقرر مع إمكانية التفاعل بني األستاذ والطالب، وبتنظيم االختبارات 
وبتمكني الطالب من طرح أسئلته واحلصول على إجابات عنها من أستاذ املقرر عن طريق اخلط 

ا ملا توفره شبكة اإلنترنت من مزايا يف جمال ا ويالقي رواجيشهد هذا النوع من التعليم توسعو. املباشر
وبناء على ذلك أصبح بإمكان طالب تونسي أن حيصل . )2( االتصال مثل السرعة واخنفاض التكلفة

من إحدى اجلامعات الربيطانية دون احلاجة إىل السفر  linguisticsعلى شهادة املاجستري يف علم اللغة 
  . إىل لندن ولو مرة واحدة

ا يف هذا اال بإعداد األدلة حول اجلامعات لرقمية أن تؤدي دورا مهمتبات اوبإمكان املك      
ومؤسسات التعليم العايل اليت تتيح إمكانية التعلم عن بعد، والتخصصات اليت يشملها التعليم عن بعد 

  .والشهادات اليت متنحها، وغريها من املعلومات املهمة بالنسبة للمهتمني ذا النوع من التعليم
                                                
1 CRAWFORD Gregory A. Issues for the Digital Library. Computers in Libraries. V. 19(5), May 1999. 
2 BROPHY Peter. Op.Cit. 
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 Open)توحة يوجد إىل جانب التعليم عن بعد نوع آخر من التعليم يعرف باجلامعات املف      

University) .فرصة لتحقيق األرباح، من ذلك أن رأت بعض دور النشر يف اجلامعات املفتوحة  وقد
 OPAL  )Open Programs forتعرض وثائق رقمية لإلعداد اجلامعي مثل  Elseiverدار إلسفري للنشر 

Associative Learning .(  ويهدف برنامجOPAL وبديهي . إىل إعداد األطباء وخمتصني يف علم األحياء
ويفترض أن تصبح مثل هذه الوحدات . أنه توجد سوق جتارية مهمة للتعليم بواسطة احلاسوب

  .التدريسية متاحة بأعداد كبرية من خالل املكتبات الرقميـة

أن يكون هلا فائدة كبرية  املكتبة الرقمية من مصادر الكترونية وتقنيات رقمية البد أن ما تقدمة     
ذكر براديل ال  وقد. جمال التعليم سواء كان التعليم العام أو اجلامعي وهلا فائدة يف البحث العلمي يف

املكتبات وخدمات املكتبات،  شافنر أنه على الرغم من أن التقنيات الرقمية حتقق منافع موعات
ملستقبل نشاط مكتبات البحث وقوا  ةفإا تؤدي أيضا إىل إثارة حتديات جوهرية بالنسب

  . )1(وحيويتها

الرقمية تعتمد على املصادر االلكترونية فإن الطالب هنا سيتمكن من احلصول  فبما أن املكتبة     
 ، أن مراصد البيانات االلكترونية والكاشفات تكفلهيريده وهو يف بيته أو فصلة أو عمل على ما

  للمستفيد القدرة على البحث يف كميات هائلة من املعلومات بسرعة 

اهلائلة من  إذن تقدم املكتبة الرقمية السرعة يف الوصول إىل املعلومات، واالستفادة من الكميات    
  .املعلومات حيث تكون املكتبة متصلة مبكتبات أخرى

 ستخدمة يف الدول املتقدمة كالواليات املتحدةالرقمية من التجديدات احلديثة امل لذا تعد املكتبة      

 The Stanford Digital Libraries األمريكية مثل مكتبة الكوجنرس، مكتبات سـتانفورد الرقمية

Project  جلامعة كاليفورنيا يف بركلي والتابعة جلامعة ستانفورد، مشروع املكتبة الرقميـة التابعة 

                                                
  .نفسه  املرجع. أمحد فرج أمحد، أمحد سعيد الرويب  1
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University of California at Berkely التابع جلامعة ميتشـجن ، املكتبة الرقمية University of 

Michigan ومكتبة جامعة كولومبيا ، Columbia University  اليت نفذت عددا من اخلطوات أو
بالنسبة للملكة املتحدة فقد قامت مبشروع مكتبة بيوولف  أما. املبادرات من أجل املكتبة الرقمية

 الذي يوفر للباحثني صورا The British Libarary’s Electronic Beowulf Project اإللكترونية الربيطانية
  .للمخطوطات وبعض الوثائق األخرى رقمية

بوالية سان فرانسسكو األمريكية موقع مكتبة األطفال الدولية الرقمية  افتتحت جامعة مريالند       
حاليا  أطفال العامل،وتتيح املكتبة خدماااإلنترنت دف تبادل الثقافات املختلفة بني  على شبكة

اإلنترنت للدخول احلر حول  على أن يتم طرح عنواا على شبكةdsl  خطلألطفال املشتركني يف 
آالف كتاب ملائة ثقافة متباينة حول  10حبيث تتضمن حمتوياا على ما يقرب من  2003العامل يف 

 27عنوان للكتب املتباينة املوضوعات واالجتاهات و  200العامل، تضمنت حمتويات املكتبة يف افتتاحها 

  ) 1.(العامل لغة حول 15وثقافة عاملية 

عربية بالقاهرة، وأا  للتنمية اإلدارية يف إنشاء أول مكتبة رقمية  وقد شرعت املنظمة العربية      
 جمال اإلدارة، وميكن نوعها يف مصر والعامل العريب واليت ستخدم الباحثني العرب يف تعد األوىل من

ومخسة آالف  التعامل مع املكتبة عرب شبكة اإلنترنت الدولية، وهي حتتوي على مليون مقال علمي
بنفقات  مصدر معلومات عريب باإلضافة إىل دوريات وكتب متخصصة وقد تربعت دولة قطر

  .إقامتها

واألحباث اليت سبق أن أجرت االستفادة من هذه املشاريع  ميكن تطبيق هذا التجديد من خالل     
اجلهد والوقت لتنفيذه من قبل املختصني باملكتبات واملختصني بالتربية  جتارب عليها، ولكن حيتاج إىل

 ذكر عبد اللطيف صويف أن املكتبات اجلامعية تقف يف هذا العصر الرقمي أمام وظائف وقد. والتعليم

                                                
   http://www.alrassed.net/news14.htm: متاح على اخلط   1

http://www.alrassed.net/news14.htm


وظائفها وخصائصها:  املكتبات الرقمية:  الفصل الثالث  
 

[116] 
 

الرقمية عرب  لوسائل االلكترونية، واملعلوماتعلى استخدام ا ديدة، ومطالب متغرية، تقوم أساساج
املكتبات اجلامعية، ومراكز  وحيتاج ذلك إىل تعاون جدي بني. الشبكات احمللية وربطها بالدولية

  . البحث، والوسائل، وتطوير تقنيات احلاسوب

  :ولكي ميكن تطبيق املكتبة الرقمية البد من إتباع ما يأيت

فيات عن غراويبليصة بضرورة إنشاء قواعد معلومات تضم باملؤسسات العلمية املتخص توعية –
 اليت مت تنفيذها واجلاري تنفيذها لتجنب ازدواجية عمل البحوث وتكرار إجرائها بني البحوث

  .الوطيناهليئات على املستويني احمللي و
املكتبات تأمني أوعية املعلومات الرقمية والتنسيق بني  العمل على إنشاء قطاع مركزي يتوىل –

   .للمشاركة يف استخدامها إلتباع األسلوب األمثل
  .اإلنشاء التأكيد على ضرورة التقييم الدوري خالل مراحل –
والتقييم، واالهتمام بتطوير  االهتمام بتدريب املوجه للكفاءات على األساليب احلديثة يف التخطيط –

ويات يف خطط التنمية السعودية وذلك األول املوارد البشرية حيث ذكر سامل السامل أا حتتل قائمة
العاملني، وحتسني قدرام، ومساعدم على حتقيق  بغرض تعزيز اإلنتاجية، ورفع مستوى

  . األهداف املنشودة
 .زيادة دعم نضم االتصاالت بني املشروع واملكتبات املناظرة –

يضم املكتبات بضرورة عمل فهرس آيل لالتصال املباشر لكل مكتبة، ويكون موحد  التوعية –
  .دف التعرف على مقتنيات كل مكتبة على حدة املتخصصة

مرونة االتصال بني املكتبات ومراكز املعلومات على املستويني  االتفاق على طريقة موحدة تتيح –
 .والعاملي احمللي
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  :مثرات أخرى لإلفادة للمكتبات الرقمية  -1-8

 كرسالة الرقمية أهداف املكتبة الرقمية فيما صاغتهمبادرة املكتبات  تنسيق لقد أوجزت جلنة      
يف حتسني سبل  اهلدف الواسع ملبادرة املكتبة الرقمية يكمن"الرقمية عندما أكدت أن للمكتبة 

خمتلف أشكاهلا  يع مصادر املعرفة وختزينها وتنظيمها وإتاحة استخدامها بشكل واسع يفــجتم
   ". االلكترونية

وإمنا هي  يف حد ذاته، اليس هدف إنشاء املكتبات الرقميةجيب أن نعرف أن  ما سبقإضافة إىل       
العمل التجاري واحلفاظ على و توصيل احملتوى ألجل أغراض البحث العلمي،تعمل على رئيسة أداة 

  : ااالت التالية تفيد يفومن مث فإن املكتبات الرقمية   .التراث الثقايف والتعريف به

  لرقميةإدارة املصادر اـ 

  . التجارة اإللكترونيةـ 

  . النشر اإللكتروينـ 

 ، ومجعيـة مكتبـات البحـث    )2(، وبومعرايف  )Jeevan )1جيفان  كل منهذا وقد أورد 
ARL: Association of Research Libraries )3(  مربرات عديدة) اقتصادية وفنية ومهنية ومكانية
  :تستوجب إنشاء املكتبة اإللكترونية نذكر منها ما يلي) وزمنية

  .ازدياد كلفة التعامل مع أوعية املعلومات التقليدية •

                                                
1 JEEVAN V. K. J.  Digital Library Development: Identifying Sources of Content for Developing 
Countries with Special Reference to India. The International Information & Library Review. V. 36 (3) , 
Sep. 2004. pp. 185-197. 

  .55-47ص . 2003،  20.، ع11 .مج. االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات. ضرورة العصر: الرقمية املكتبات. بومعرايف جة مكي  2
3 Association of Research Libraries. Definition and Purposes of a Digital Library. 1995. Visité le: 
[09/10/2005]  . [En ligne]: 
 http://www.arl.org/sunsite/definition.html. 

http://www.arl.org/sunsite/definition.html
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تطوير أساليب التعليم وخصوصا التعليم عن بعد مما اسـتوجب تطـوير تقـدمي اخلـدمات      •
  .املعلوماتية

  .ميزانيات املكتبات املخصصة لتأمني أوعية املعلومات وإدارا النقص احلاد يف •
  .توفري الوقت واجلهود للعاملني يف املكتبات •
  .إمكانية توفري اخلدمة إىل أعداد كبرية من املستفيدين بأقل تكلفة •
  .انتشار تقنيات املعلومات واالتصاالت وتوفرها يف املكتبات •
  .سهولة تداول املواد اإللكترونية •
  .املكتبات على تقدمي أفضل اخلدمات للمستفيدين حرص •
  .ازدياد كميات املعلومات بأشكاهلا اإللكترونية •
  .زيادة الوعي بالتقنيات املعلوماتية من قبل العاملني يف املكتبات •
  .عدم قدرة املكتبات التقليدية خدمة املستفيدين البعيدين عن حميط املكتبة •
ـ تح أبواا يف مجيعدم قدرة املكتبات التقليدية على ف • ا ع األوقات خلدمة املستفيدين خصوص

  .امللتحقني بربامج التعليم عن بعد

 :املكتبة الرقميةومزايا خصائص  – 2

كثرية هي املشكالت اليت تواجه املكتبات التقليدية، واليت ميكن جتاوزها من خالل إنشاء       
اآلن يف شراء املقتنيات وتقدمي اخلدمات، والتكلفة املكتبات الرقمية؛ وذلك مثل أزمة التكلفة اليت تؤثر 

املتزايدة إلنشاء املكتبات أو حلفظ املقتنيات، والتناقص املتزايد ملساحات املكتبات أمام تزايد أعداد 
  .املستفيدين، واملسافات املكانية اليت تفصل املستفيدين أينما كانوا عن املكتبات
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يس هدفـا يف حد ذاته، وإمنا تفيد هذه املكتبات يف إدارة املصادر فإن إنشاء املكتبات الرقمية ل      
لقد  )1(الرقمية، والتجارة اإللكترونية، والنشر اإللكتروين، والتدريس والتعلم، وغريها من األنشطة

أصبحت املكتبات الرقمية مؤسسات رئيسة يف عديد من ااالت املختلفة واملتنوعة، وتفيد بوصفها 
 توصيل احملتوى ألجل أغراض البحث العلمي، والعمل التجاري ، واحلفاظ على التراث أداة رئيسة يف

  .الثقايف والتعريف به

  :مزايا املكتبات الرقمية يف العناصر التالية) 2(حيدد آرمز و      

املكتبة الرقمية حتمل جمموعاا إىل املستفيد حيث هو؛ إذ توجد مكتبة حيثما يوجد  أن •
   .حاسب إلكتروين، ورمبا ربط بشبكة

  .اإلفادة من قوة احلاسبات يف استرجاع املعلومات وتصفحها •
  .إمكانية تقاسم املعلومات •
  .سهولة حتديث املعلومات •
  .مدار الساعة إمكانية إتاحة املعلومات بصورة دائمة وعلى •
إمكانية إتاحة أشكال جديدة من املعلومات، قد ال ميكن ختزينها وبثها من خالل القنوات  •

  .التقليدية

ر املكتبات الرقمية بعض املزايا املهمة، وتتضمن يف الوقت نفسه بعض العيوب، وهو ما فوتو      
 :يتضح من خالل اجلدول التايل

 

 

                                                
1  UNESCO. IICBA. Digital/Electronic Libraries . -Newsletter. 2003 ,Vol.5, no. 3 . p1. 
2  ARMS Willam Y .Op .Cit. 
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  قميةاملكتبات الر  املكتبات التقليدية
تتميز باحليوية الفائقة، ولكن ميكن أن تزول بسرعة،   .ثابتة وتتطور ببطء

  .تنم عن سعة اخليال

ا من أوعية املعلومات النصية يتكون احملتوى أساس

حمتويات جمموعاا بشكل جيد واملطبوعة املفردة، مت تعريف 

  .بيد أا تبقى غري مرتبطة مباشرة و بطريقة تنم عن ديناميكية

تتكون األوعية الرقمية من الوسائط املتعددة ذات 

األحجام املتنوعة وغري املعرفة بشكل جيد وتبقى 

  .جمزأة

ا وكذلك الشأن بالنسبة لبنيته، يبدو تنظيم احملتوى ممتد

  .حمدودة جدا) metadata( البياناتما وراء وتبقى 
على  )(scaffolding تشبه بنية البيانات السقالة

  .ا للسياقلداخلي وبيانات معيارية أثرى وفقاملستوى ا
ألنه جاء نتيجة لتقييم وغربلة ، يبدو احملتوى أكثر أكادميية

  .قبل نشره

ال يقتصر احملتوى على األوعية ذات الطابع األكادميي، 

  .يكتسب مصداقية من خالل االستخدام

نقاط الوصول إىل املعلومات حمدودة تضاف إىل إدارة 

  . مركزية للمحتوى واموعات

نقاط الوصول إىل املعلومات غري حمدودة افتراضيا 

تضاف إىل إدارة جمموعات موزعة يتم التحكم فيها 

  بالطريقة نفسها 

ميكن التحكم مباشرة يف التنظيم املادي واملنطقي 

  .بينهاللمجموعات وربط عالقة فيما 

ميكن الفصل بني اجلانب املادي للمحتوى وبني 

  .تنظيمه، وهو ما يسمح ببناء جمموعات رقمية

  .اتصال ثنائي مشفوع بالتفاعل اآلين والثري  .ايا و أحادئعادة ما يكون التفاعل بطي

ااين و : املكتبات الرقمية أن تدعم فلسفة بديلة بإمكان   .تدعم التقاليد الوصول ااين والكوين

  .املرسم يف الوقت نفسه 

 )1( الفوارق املوجودة بني املكتبات التقليدية واملكتبات الرقمية :)17(دول رقم اجل

                                                
1 FOX EedwardA., USRS Shalini. Digital Libraries. In : Annual Review of Information Science and 
technology, 2002.Vol.36. Cité Par: 

  املرجع السابق. بوعزة، عبد ايد صاحل 
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ويضيف البعض إىل ذلك، أنه ميكن الوصول إىل املعلومات الرقمية بسرعة بالغة من أي هذا،       
 storedمكان، كما ميكن نسخها ألغراض احلفظ دون أخطاء تذكر، وميكن ختزينها بصورة مكترتة  

compactly أهداف املكتبات الرقمية كما يفيد البعض أيضا بأن ) 1(، والبحث فيها بسرعة فائقة
اإلسهام يف إنتاج املعرفة وتقامسها واإلفادة منها، مما جيعل اتمعات أكثر فعالية وإنتاجية،  تتمثل يف

وأيضا لتعظيم درجة التعاون بني تلك اتمعات، و معاونة اتمعات القائمة يف قطاعات البحث 
  .والتعليم، وتيسري إنشاء جمتمعات جديدة يف تلك القطاعات

تنسيق مبادرة املكتبات الرقمية أهداف املكتبة الرقمية فيما صاغته كرسالة لقد أوجزت جلنة و       
اهلدف الواسع ملبادرة املكتبة الرقمية يكمن يف حتسني سبل جتميع "للمكتبة الرقمية عندما أكدت أن 

 ،"مصادر املعرفة وختزينها وتنظيمها وإتاحة استخدامها بشكل واسع يف خمتلف أشكاهلا االلكترونية
هذا التعريف هلذه اللجنة يف الرسالة املكتوبة للمكتبة الرقمية بعد متابعة اللجنة لستة مشروعات  وجاء

مدعومة من احلكومة األمريكية، وحىت تتضح أهداف هذه املكتبة الرقمية، نوجز خصائصها على 
  :النحو التايل

وقت ومن أي مكان يتوفر فيه متتاز املكتبة الرقمية بأا متوفرة للمستفيد يف أي : حيادية املوقع -
  .حاسوب مرتبط بشبكة

ال ميكن أن نصف أي جمموعات معلوماتية رقمية بأا مكتبة رقمية ما مل : يئة الدخول املفتوح -
كما يتوجب توفر خصائص البحث والتصفح . تكن مفتوحة أما للعامة أو جلمهورها اليت حتدده هي

  حىت تسمى مكتبة رقمية؛

                                                
  129.ص .املرجع السابق. حشمت قاسم   1
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تتميز املكتبة الرقمية باحتوائها على مصادر املعلومات املختلفة فال : ت متنوعةمصادر معلوما - 
تكتفي باملعلومات الببليوجرافية أو النصية بل تشمل كل مكونات املعلومات ومصادرها على اختالف 

  أشكاهلا؛ 

تتبىن املكتبات الرقمية تعزيز مفهوم املشاركة يف املصادر الذي تؤمن به أيضا  : املشاركة يف املصادر -
  .املكتبات التقليدية

ال فرق بني إنتاج املعلومة وإتاحتها يف املكتبة الرقمية، ولذلك فإن املعلومات : حداثة املعلومات -
  .حديثة جدا

 عمل اليت تؤرق املكتبيني التقليديني تقضي املكتبة الرقمية على مشكالت ساعات ال: دائمة اإلتاحة_ 
   –، أي أربعة وعشرون ساعة يوميا7-24وذلك بتبنيها مفهوم  ،واملستفيدين التقليديني على حد سواء

  )1( سبعة أيام يف األسبوع

مظاهر االختالف الرئيسية بني املكتبات الرقمية، والتقليدية أو ما قبل الرقمية كما  لعل أبرزو      
 :فيما يلىتكمن ، )Bawden , Rowlands )2   روالندزو  يراها كل من وبودن

  :التحول من االمتالك إىل اإلتاحة 2- 1-

تقتنيها فحسب، ولكن أيضا إتاحة الوصول  اليتمل يعد يقتصر دور املكتبات على إتاحة املواد       
ويترتب على ذلك حدوث . تقتنيها أو متلكها اليتإىل املصادر الرقمية املتشابكة بغض النظر عن املواقع 

ومن شأن ذلك أيضاً أن يؤثر على نوعية املهارات . طبيعة املكتبة كمؤسسة مادية يفتغيريات جوهرية 
 ينبغي، فإىل جانب املهارات التقليدية مثل القدرة على تنظيم املعرفة؛ جيب أن يتقنها املكتبيون اليت

                                                
1  FOX EedwardA., USRS Shalini . Digital Libraries. Annual Review of Information Science And 
Technology. 2002 ,Vol. 36. pp.503-589. 
2 BAWDEN D. , ROWLANDS I. OP. Cit. 
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القدرة على : على املكتبني إتقان مهارات التعامل مع تقنيات املعلومات واالتصاالت احلديثة مثل
توظيف النظم احملسبة واستخدامها والبحث عن املعلومات على شبكة االنترانت، وتطبيق األساليب 

  .اخل... ييم املعلومات، وتصميم صفحات الويب تق يفاحلديثة 

  :التحول من إتاحة املواد إىل البحث داخل حمتوى كل مادة على حدة 2- 2-

سواء لألعمال املتاحة أو حملتويات تلك  Browsing Approach املاديلقد أصبح القيام بالتصفح       
ويعىن ذلك أن املكتبيني عليهم أن يعمدوا . بيئة املكتبات الرقمية إمنا يعد دربا من اخليال يفاألعمال 

تنظيم املقتنيات  عملييت يفإىل اكتساب مهارات إضافية إىل جانب تلك املرتبطة باملعرفة كالتمرس 
على تصميم نظم القدرة  يفملصادر املعلومات، وتتمثل هذه املهارات  ملادية، واإلرشاد الببليوغرايفا

استخدام أوامر وأساليب  يفاسترجاع املعلومات، واإلحاطة مبستويات االسترجاع، والتمرس 
  .اخل... االسترجاع، 

البيئة اجلديدة، عليه أن يقوم مبد يد العون للمستفيدين حىت  يفبوظيفته  املكتيبيضطلع  فلكي      
والوقوف على علومات، وإدراك االختالفات بينها، يستطيعوا التمييز بني األنواع املختلفة ملصادر امل

 . من هذه املصادر خيدمه كل الذيالغرض 

  :صعوبة التنبؤ باحتياجات املستفيدين 2- 3-

ظل تزايد  يفأن ما يتوقعه املستفيدون من نظم املعلومات اآلن أصبح من الصعوبة مبكان التنبؤ به       
فمثل هذه القضايا )  1(وتنوع عناصر جمتمع املستفيدين ويدعم ذلك ما ذهبت إليه كرستني بورمجان 

فبالنسبة للمكتبيني عليهم أن يغريوا من . م كل من جمتمعا املستفيدين واملكتبيني على حد سواء
لتوافق بني توقعات املستفيدين لقد كان ا. رؤيتهم للعملية التعليمية استجابة ملا طرأ عليها من تطورات

من ناحية وبني ما تقدمه نظم املعلومات من ناحية أخرى أهم مالمح األجيال السابقة من نظم 
                                                
1 BORGMAN C. L.  What are digital libraries? . Op.Cit. 
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املرونة  بعنصريفقد أدى االهتمام املستمر  املاضي يفومهما يكن من أمر هذا التوافق . املعلومات
تاحة اآلن إىل افتقار القدرة على توقع والسهولة لتيسري تعامل املستفيدين مع نظم املعلومات امل

  .احتياجات املستفيدين

من احلذر، حيث يعتقد  بشيءالبيئة الرقمية  يفالتعامل مع توقعات املستفيدين  ينبغيومن مث       
تتيحها نظم املعلومات باستخدام  اليت" كل املعلومات"غالبية املستفيدين أنه دائما ميكنهم التوصل إىل 

وهكذا ميكنهم ، Google:  توفرها حمركات البحث العامة مثل اليتأساليب حبث بسيطة كتلك 
أن يتم إقناعهم بأن هذه االنطباعات  ينبغيوىف واقع األمر . باستمرار احلصول على أحدث املعلومات

تتيحها نظم املعلومات املتخصصة، إال أنه ما من  اليتميكن أن تنطبق على املواد املطبوعة أو تلك املواد 
قدرا على  يفوتتركز أمهية املكتبات الرقمية  . بيئة املكتبات الرقمية يفسبيل لقبول مثل هذا التصور 

تقتنيها، وكذلك اإلرشاد إىل مواقع تواجدها بصورة  اليتللمواد  مبا وراء البياناتإمداد املستفيدين 
أن  للمكتيبميكن  الذيويشري ذلك إىل الدور املهم . ة النص الكامل لكل املوادتفوق قدرا على إتاح

ينشدوا، بيد أن هذه املساعدة  اليتيضطلع به كمساعد يعني املستفيدين على الوصول إىل املعلومات 
 .أن تكون واقعية وفعالة أيضا ينبغي

  :وظائف املكتبة الرقمية _ 3

خضم هذه البيئة الرقمية جيدر التساؤل هل حدثت قطيعة بني املكتبات التقليدية واملكتبات  يف      
أن التغيري الكبري الذي حصل مع : "  )Eric Sutter( سوترإيريك يرى . الرقمية يف مستوى الوظائف

.. كتبينيظهور املكتبات الرقمية متثل يف الفصل الزمين والفضائي بني اموعات الوثائقية وبني امل
وإن دورهم الفين التقليدي املتمثل يف إدارة . فهؤالء مدعوون للتعامل مع موارد املعلومات عن بعد

إن الوظائف التقليدية تشهد حاليا تغيريا من حيث . اموعات، سيتقلص نوعا ما لفائدة دور الوساطة
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اإللكترونية أكثر من الشكل، ال من حيث األصل، أي أن مهام املكتبة ستركز على اموعات 
  )1(."اموعات الرقمية، وما يتبعها من تقدمي خدمات عن بعد للجمهور

للمكتبات الرقمية  يةالوظائف األساس فإن؛  Sun Microsystems ووفقا ألحد تقارير شركة         
  :)2(تتمثل يف

شكل  الوثائق التقليدية إىلويتضمن ذلك اختيار املواد ورقمنتها، أو حتويل : االختيار والتزويد -
أو عن طريق عمليات اإلدماج املباشر ملصادر املعلومات اإللكترونية داخل منظومة  رقمي مالئم

املكتبة الرقمية، وقد يتطلب األمر أحيانا القيام بسلسلة من اإلجراءات احلاسوبية الالزمة لتكييف 
 .تناسقها وإتاحتها جلمهور املستفيدين منها

 .ضاف إىل اموعةة تلكل وثيق الذي ينصب على تعيني ما وراء البيانات :التنظيم -

البيانات واختزاا،  وينطوي ذلك على تكشيف كل من الوثائق وما وراء :واالختزان التكشيف -
 .وذلك بغرض تفعيل عمليات البحث واالسترجاع

 وما وراء البيانات الرقمية  الوثائقالذي يعد قلب املكتبة الرقمية ويشتمل على  :الرئيس املستودع -

  .األساس للبحث واالسترجاع والكشافات، واليت يتم إعدادها يف

يتم اإلفادة منها من قبل املستفيدين بواسطة  وهو واجهة املكتبة الرقمية اليت: البحث واالسترجاع -
عرض هذه الواجهة  حمتويات املكتبة الرقمية، وعادة ما يتم التصفح والبحث واالسترجاع واستعراض

 Html بصيغة تشكيل النص الفائق ويب للمستفيدين يف صفحة

                                                
1 SUTTER Eric . l'usage des bibliothèques électroniques dans le système éducatif . Cité par : 
Gérard Dupoirier. Document numérique. Paris : Hermès Sciences Publications, 1999. 299 p. 
2  Sun Microsystems. Digital library Technology trends. Visité le: [01/10/2006]  . [En ligne]:  
http://www.sun.com/product-n-solutions/edu/whitepaper/pdf/digitallibrary-trends-pdf 

http://www.sun.com/product-n-solutions/edu/whitepaper/pdf/digitallibrary-trends-pdf
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املكتبة الرقمية،  الذي يستضيف جمموعة server اخلادموهو احلاسب   :الرقمية موقع املكتبة -
ميكن للمستفيد هنا اختيار  ،ويبويعرض هذه اموعة للمستفيد يف شكل صفحة رئيسة ملوقع 

. سابقااخلاصة بالبحث واالسترجاع املذكورة  هذه الصفحة لالنتقال إىل الواجهة الرابطة املناسبة يف
واجلدير بالذكر أن . بناء على عمليات البحث واالسترجاع هذه وتقوم املكتبة الرقمية بإيصال احملتوى

 ئقةللمكتبة الرقمية ميكن ربطها مع موقع املكتبة من خالل إحدى الروابط الفا الصفحة الرئيسة نفسها

 .، أو من موقع املؤسسة أو اهليئة اليت حتتضنها مباشرةاملناسبة

املباشر، فإن موقع املكتبة الرقمية ينبغي أن يكون  وألجل االسترجاع على اخلط :الربط الشبكي -
 وبناء على جمتمع املستفيدين املستهدف، فإن. أو اإلنترنت/و) اإلنترانت( مرتبطا بالشبكة الداخلية

 كما أنه ميكن أن) الشبكة احمللية للمؤسسة(املكتبة ميكن أن يكون حمددا باإلنترانت  الوصول إىل

    .إىل املستفيدين عن بعد من خالل اإلنترنت ايكون ممتد

 

 

 

 

  

  

  

 )1( Sun Microsystemsحسب  الوظائف الرئيسة للمكتبة الرقميةيبني ): 21(شكل رقم 

                                                
1 Sun Microsystems. Digital library Technology trends. Op.cit. 
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  :)1( الوظائف اليت تقوم ا املكتبة الرقمية ميكن اإلشارة إىل ما يلي و من أبرز

     :املواد الرقميةوظيفة االنتقاء واقتناء  -1 - 3

ومن معايري  ،تتمثل الوظيفة التقليدية يف اقتناء أوعية املعلومات حسب حاجات املستفيدين      
إال أنه مع ظهور اإلنترنت طرحت مشكلة كيفية التعرف . االقتناء ميكن اإلشارة إىل اجلودة والتكلفة

  .إىل اجلمهور ومالحمه واختيار املوارد املناسبة له

فهذا اجلمهور غري معروف بشكل جيد ألنه حيصل على خدمات املعلومات عن بعد؛ لذا يتعني       
ام بدراسات ميدانية للتعرف إىل املستفيدين الذين يدخلون موقع املكتبة على شبكة على املكتبات القي

 ...).عدد الزيارات ونشاطهم واملعلومات اليت يطلبوا(الويب 

مبصادر ) الورق أو أقراص مدجمة(بالنسبة الختيار املصادر تقوم املكتبة بتعويض املصادر التقليدية       
الم باملصادر اإللكترونية املهمة عن طريق موقع املكتبة، ويتم ذلك بواسطة كما تتوىل اإلع، على اخلط

ويعين ذلك السهر الدائم ملالحقة هذه املوارد  ؛أو اليقظة املعلوماتية" ترصد املواقع"ما يسمى 
 .اإللكترونية سواء ما يظهر من موارد جديدة أو ما يطرأ على القائم منها من تطورات

  :املصادروظيفة فهرسة  -2 - 3

للتعريف مبصادر املعلومات العامة لدى املستفيدين واملتوافرة على اإلنترنت، تقوم املكتبات      
  .links الرقمية بفهرستها ووضعها يف صفحات الروابط

                                                
 12-11،ع 6الة العربية لألرشيف والتوثيق واملعلومات، مج : يف . أي تغيري وأي تأثري؟: الرقمية والنص اإللكتروين املكتبات. قدورة وحيد 1
  .125-112ص -)2005ديسمرب، (
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وهناك جتارب حالية مهمة يف جمال فهرسة هذه املصادر من بينها املشروع التعاوين لفهرسة       
الذي يسمح بفهرسة املوارد على شكل  OCLC Cooperation Resource Catalog (CORC) املوارد
  .وباستخدام قائمة رؤوس موضوعات مكتبة الكوجنرس Dublin Core ودبلن كور Marc مارك

ويسمح هذا املشروع التعاوين بإعادة الروابط وحتديثها، وكذلك بإنشاء صفحات ويب تتضمن أجزاء 
  .ى الوصف املادي للموردعالوة عل CORC  من قاعدة

   :وظيفة االتصال وإدارة حقوق امللكية الفكرية -3- 3

ا حبقوق الوصول إىل املوارد اإللكترونية اليت تتيحها مؤسسة يهتم خمتص املعلومات أيض         
توقيع عقود ( للمستفيدين سواء كانت يف شكل أقراص مدجمة أو موارد متاحة على الويب  املعلومات

  ).الناشرين واملوزعنيمع 

  :إنتاج املوارد اإللكترونية وإتاحتها - 3-4

خاصة الرسائل اجلامعية (تقوم املكتبة بوظيفة النشر أي رقمنة األوعية الورقية املتوفرة لديها       
ويكون خمتص املعلومات . ووضعها على ذمة املستفيدين) والكتب اليت ال ختضع حلقوق التأليف املايل

ول إىل ناشر يتابع عملية الرقمنة، فيختار النصوص اليت سيمسحها ويراعي جوانب امللكية بذلك قد حت
  .الفكرية اخلاصة بكل وثيقة وسبل إتاحتها

  :حفظ املوارد الرقمية  - 3-5

تقوم املكتبة الرقمية حبفظ املوارد الرقمية باعتبار املخاطر اليت تتعرض هلا، وميكن أن تتسبب  كما      
فاألوعية الرقمية باتت تتأثر بالتطور التقين  والتغيري السريع للتجهيزات اإللكترونية . يف ضياعها

نتج عن ذلك و. وخاصة نوعيات احلواسيب والربجميات اليت تظهر يف طبعات متطورة من حني آلخر
أن بعض النصوص الرقمية بدأت ختتفي؛ ألنه مل يعد باإلمكان قراءا بسبب تغري طرق الترميز وظهور 
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لذلك فإن خمتص املعلومات مدعو إلعادة تسجيل املعلومات . معايري جديدة للتعرف إىل الرموز
بقى هذه البيانات الرقمية بصفة منتظمة على أوعية جديدة ووفقا آلخر نسخة من الربجميات حىت ت

  .مقروءة

تضطلع بثالث ) شأا شأن خمتلف املكتبات ( ميكن أن نستنتج مما سبق أن املكتبات الرقمية        
  :  وظائف رئيسية ميكن منثلها يف الشكل التايل

 
 
 
 
 

  

  

  

  

  الوظائف الرئيسة للمكتبة الرقمية يبني: )22(رقم شكل 

  :حبيث 

  : الوظيفة األوىل

  : اخلطوات التالية جمموعة من تشتمل هذه املرحلة علىو: بناء اموعات الرقمية

  دراسة جمتمع املستفيدين ـ 1

وظائف املكتبة الرقمية

إتاحتها واحملافظة عليها  
وتقدمي اخلدمات

تنظيمها بناء اموعات الرقمية
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طبيعة املصادر الرقمية، تنوعها وعدم : وذلك مع مراعاة ،وضع سياسة بناء اموعات الرقمية ـ 2
  ..ثباا، تكاليف توفري هذه املصادر، آليات سوق النشر احلديثة

من نتيجة ذلك التحول من السياسات التقليدية املألوفة يف البيئة التقليدية إىل سياسات جديدة  وكان
  : أمهها

وذلك بطبيعة احلال : ـ السياسة القائمة على مبدأ اإلتاحة أو الوصول بدال من االقتناء أو التملك
    .كية الفكريةدون اإلخالل بشروط اإلتاحة والوصول خاصة فيما يتعلق بإشكالية حقوق املل

 :"  Just in caseاإلتاحة الدائمة دون طلب "من بدال  ،" just in timeاإلتاحة عند الطلب " ـ سياسة 
مبعىن أنه ليس من املنطقي أن تتحمل املكتبة تكاليف شراء وحفظ وصيانة اموعات طاملا ميكن 

 اإلفادة أو استخدام تلك املصادرخاصة مع احتمال عدم . الوصول إليها يف الوقت وبالشكل املناسبني
  . من طرف املستفيدين

  :  من أمهها  نذكرو:  حتديد معايري االختيار للمجموعات الرقمية -  3

  املسؤولية حتديد 

 جمال التغطية أو احملتوى   

 إمكانات الوصول  

 احلفظ واالختزان الرقمي 

 الترخيص وامللكية وشروط االستخدام 

 التكلفة
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سهولة االستخدام، معيارية أشكال امللفات، توافق األجهزة والعتاد : اخلصائص التقنية والوظيفية مثل
وبرجميات التشغيل مع املتوافر لدى املكتبة، إمكانية العمل الشبكي، واجهة التعامل ، مدى اإلتاحة 

تبة والتكامل مع طلبات ، العناصر التوثيق واألدلة اإلرشادية ، إمكانية االرتباط بفهرس املك)24/7(
 .. اإلعارة التبادلية، الدعم الفين

  . الرقميةـ تقييم اموعات 

     .ـ تنقية اموعات وصيانتها

  :الوظيفة الثانية 

    :يتخذ تنظيم اموعات الرقمية األبعاد التالية :  تنظيم اموعات 

، وحتديد كيفيات )ما وراء البياناتإنشاء ( فهرسة الكيانات واموعات الرقمية والتعريف ا 
   .ربط ما وراء البيانات باملصدر الذي تصفهوطرق 

  التصنيف

  اآليلواليدوي بنوعيه التكشيف 

  الستنادياالضبط 

  )اليدوي ، اآليل (االستخالص 

  ..توفري العتاد والربجميات املرتبطة بإنشاء قواعد البيانات، الكشافات، أدوات البحث

  )إخل ...طباعة ، حتميل ، تراسل ، تبادل ( إمكانات اإلفادة ، وحتديد تخدام قيود وضوابط االس
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   .املشابكة مع املؤسسات األخرى  ضبط وإدارة اإلتاحة،

  مراقبة االستخدام والتقييم

  :الوظيفة الثالثة

اإلحاطة ،  البحث يف قواعد البيانات الببليوجرافية: مثل :  خدمات املكتبات الرقميةاإلتاحة وتقدمي  
توفري ، اخلدمات املرجعية اإللكترونية والرقمية وتوفري برجميااتقدمي  ،اجلارية مبصادر املعلومات احلديثة

خدمات رقمنة وتوثيق التراث احمللي بأشكاله  ،برجميات عرض واستخدام مصادر املعلومات الرقمية
  .إخل...املادية والفكرية والتعريف به كافة

  :فهي تتمثل كما هو مبني يف الشكل الوايل من الرئيسية لنظم إدارة الوثائق الرقميةأما الوظائف       

  :وظائف قبلية

وهي الوظائف اليت تسبق عملية الدمج داخل املنظومة الرقمية للمكتبة وهي تعين بأنشطة رئيسية       
  .متمثلة يف االقتناء والتحرير والتحليل والتكشيف

  : وظائف مركزية وأفقية

وهي أنشطة ختص عمليات التخزين الرقمي وتقدمي اخلدمة، تسيري الكيانات الرقمية وما وراء      
  .البيانات، كما ختض مهمة البحث واالسترجاع

  :وظائف بعدية

وهي تلك الوظائف املتعلقة بضمان دميومة الوثائق الرقمية وبالتايل إتاحتها وإمكانية استغالهلا       
  .اا، وهي ختص التسيري ومحاية احلقوقعرب خمتلف دورات حي
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 وظائف بعدية         وظائف مركزية وأفقية         وظائف قبلية         

 

 

 

 

  

  .الوظائف الرئيسية لنظام إدارة الوثائق الرقمية: يبني) 23(شكل رقم 

 CREPUQ  :Conférence des recteurs et des principaux des universités du الـ يعرف      

Québec   اليت أعدها  )كندا  –تسيري الوثائق الرقمية للمؤسسات اجلامعية لكيبك  تقريره حول يف
جمموع اإلجراءات والعمليات والتقنيات املصممة ملراقبة نظام إدارة الوثائق الرقمية أنه أن   2004سنة 

  .)1( وعرب كامل مراحل حياة الوثائق باملنظمة، اإلنشاء واالستخدام وضمان األصالة

تسيري وإدارة اموعات الرقمية هي عبارة عن خمزن رقمي يسمح بتخزين وحفظ وإتاحة  فنظام     
ولكن بصورة . ويعين بصفة عامة  باإلدارة اآللية لوظائف التخزين واإلتاحة. هذه املصادر اجلديدة

إدارة  (دقيقة نظام إدارة املصادر الرقمية ميكن من السماح من إدارة عمليات وإجراءات إنشاء الوثائق 

                                                
1  CREPUQ . La gestion des documents numériques des établissements universitaires du Québec : état de 
situation et planification stratégique. 2004  .     Visité le: [19/12/2007]  .   [En ligne]: 
http://www.crepuq.qc.ca/ 

 اقتناء
 حترير

 حتليل وتكشيف

تسيري ومحاية 
 احلقوق

 البث واإلتاحة

 ختزين وتقدمي اخلدمة
تسيري البيانات وما وراء 

 البيانات
 البحث واالسترجاع

 نظام إدارة الوثائق الرقمية

http://www.crepuq.qc.ca/
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وأخريا إدارة فحوى ومفهوم ) إدارة خمتلف أجزاء الوثيقة ( ، إدارة حمتوى الوثائق )دورة اإلنتاج 
  ).إدارة املدلول واملعىن ( املضمون أو احملتوى 

  :املعلوماتاملكتبات و خصائيأإعداد والبيئة الرقمية  -4

ال حيتـوي إال   The Third Waveذات املغزى أن الكشاف اخلاص بكتاب املوجة الثالثة من األمور 
أن املكتبات ظاهرة من ظواهر املوجة الثانية  Tofflerعلى إحالة واحدة فقط للمكتبات، ويقرر توفلر 

ويلمح إىل أا ستكون ذات دور ضئيل فحسب، هذا إذا كان هلا دور علـى اإلطـالق يف عصـر    
اإللكترونيات، ومع أن من املمتع تقييم األثر الذي سيكون للتقنية على جمتمعنا يف املسـتقبل، فـإن   

حتدثه التقنية على خدمة املكتبات واملعلومات وعلى  اجلانب الذي يهم املكتبيني هو األثر الذي سوف
  . عالقتهم مبجتمعام

مبثابة حجر الزاوية لتخصـص املكتبـات   Information Needs  تعد احتياجات املستفيدين و     
واملعلومات، وملواجهة احتياجات املستفيدين واإلجابة على تساؤالم جترى العديد مـن الدارسـات   

ية املعلومات وما يرتبط من عمليات كاالقتناء والتنظيم واالختزان واالسـترجاع؛  والبحوث على أوع
ومما ال شك . ما وكيفااملقدمة ك  ذلك أن مواجهة تلك االحتياجات إمنا يتوقف على طبيعة املعلومات

ـ   يففيه أن التقنيات احلديثة وما تنتجه من قدرات هائلة  ا جمال إنتاج املعلومات ومعاجلتـها واختزا
 اليتطبيعة املعلومات من ناحية وأشكال الوسائط  يفواسترجاعها وبثها قد أحدثت تغيريات جوهرية 

  .عليها من ناحية أخرى تنطوي

وتكتسب املكتبات الرقمية دون سائر التطبيقات املختلفة لتقنيات املعلومات وشـبكاا أمهيـة   
ملكتبات العصرية بتقدمي مستو ويضطلع هذا النوع من ا. الوقت الراهن يفاملشرق واملغرب  يفمتزايدة 

اقتناء مصادر معلومات متنوعة، وإنتاج وتوليـف مصـادر   : من اخلدمات املعلوماتية من خالل راق



وظائفها وخصائصها:  املكتبات الرقمية:  الفصل الثالث  
 

[135] 
 

املكتبيني والقـراء، واقتفـاء أثـر     جمتمعيمعلومات جديدة، وإنشاء قنوات للتواصل والتحاور بني 
  ).1(ا أينما وجدت عنه املعلومات والبحث

وال تقتصر أمهية املكتبات الرقمية على إتاحة أساليب غري مسبوقة لتطوير املكتبات فحسـب،  
وإمنا متتد هذه األمهية لتشمل استعراض املتطلبات املستقبلية الالزمة لتحديث املكتبـات التقليديـة،   

ف صياغة منـوذج  وخباصة فيما يتعلق بتنمية اجلوانب املهنية للعاملني باملكتبات ومراكز املعلومات د
  .املكتبات واملعلومات ألخصائيجديد 

التساؤل املهم الذي يظهر كنتيجة حتمية لتصميم وإنشاء املكتبات الرقميـة، يتعلـق أساسـا    و     
بالتأثريات املباشرة اليت أحدثتها املكتبات الرقمية على مهنة املكتبيني وخاصة باملقارنة مـع املكتبـات   

 األخصائيونيضطلع هؤالء  فلكيعلى برامج التعليم والتدريب اخلاصة م،  وما تأثري ذلك، التقليدية
ن نظم استرجاع املعلومات البيئة اجلديدة؛ عليهم أن يتعلموا املزيد ع يفمبهام وظائفهم بكفاءة وفاعلية 

  .تهاتدعم االجتاهات التقليدية لتنظيم املعلومات ومعاجل اليتة، إىل جانب تعلمهم لألسس النظرية احملسب

إذ جيب على املكتبيني الشروع يف حماولة عمل تغيريات تكاد تكون جذريـة يف املمارسـات   
املرتبطة بعملهم، حىت يتسىن هلم التأقلم مع التنظيم اهليكلي والوظيفي اجلديد النـاتج عـن املكتبـة    

حتويل النصوص التقليدية إىل  –الرقمية، واكتساب هذه املهارات تتشابك مع مرحلة عملية التحويل 
اليت حتتاج بطبيعة احلال إىل الوقت والتكلفة كذلك تستدعي إعادة النظر يف فحص  –نصوص رقمية 

املعايري اخلاصة باختيار اهليئة العاملة يف املكتبات التقليدية، وإىل جانب ذلك تربز يف الوقـت الـراهن   
ود وظائف جديدة واستحداثها، وهنـاك مـن   وبشكل صريح االحتياجات املتزايدة إىل ضرورة وج

  .)2(يد للعامل داخل املكتبات الرقميةيذهب إىل اقتراح مسمى وظيفي جد

                                                
1 BAWDEN David, VILAR Polona ; ZABUKOVEC Vlasta . Op.Cit. 
2 ESTEMANN Yolande, JACQUESSON Alain . Quelle formation pour les bibliothèques numériques? . 
IN: BBF , Paris , 2000, t.45, N°5, P.4 
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  :مؤهالت املكتبيني يف البيئة الرقمية -4-1

التعليم والتدريب سوف تكتسبان  عملييتإىل أن  Tannerوتانر Deegan من دجيان  يشري كل       
البيئة  يفأمهية قصوى، من أجل تطوير املهارات اإلدارية واإلبداعية الالزمة لتقدمي خدمات املعلومات 

 إلعالمسيقع على عاتقها العبء األكرب  اليتللمؤسسات األكادميية  وميثل ذلك حتديا كبريا. )1(الرقمية
مـع البيئـة    القدرة على التعامل إكساممن شأا  اليتديدة الطالب احلقائق واملهارات اجل وتعليم 

  .كاف بوعياإللكترونية 

حتتم املكتبات الرقمية على مـن   اليتلقد ناقش عدد من املؤلفني جمموعة القدرات واملهارات و
، Sreenivasulu سريينيفازولو : من صدراة هؤالء املؤلفني كل يف ويأيتيتعامل معها ضرورة إتقاا، 

ورغـم أن آرائهـم   . Chowdhury، وشودهارى Prytherch ، وبريثريتش Chandler وشاندلر 
مثل هذه البيئة   يفأم يتفقون على جمموعة مهارات أساسية يتطلبها العمل  إال واضحاختتلف اختالفا 

ستفيدين ابتكار استراتيجيات البحث اجلديدة، وتقييم مواقع الويب، وتوجيه امل: وتضم القدرات التالية
ما وتدريبهم، وحتقيق التكامل بني مصادر املعلومات املتشابكة، وحتليل املعلومات وتفسريها، وإعداد 

  .)2(لبيانات، ورقمنة املعلومات، وتصميم واجهات التعامل والبوابات، وإدارة املشروعاتوراء ا

مـن   عصر الرقمي،نتج ضرورة حتضري الدارسني للوظائف املتغرية للمكتبات يف التومما سبق نس
خالل توفري نوعني أساسيني من املؤهالت، ختص األوىل منها باملؤهالت الفنية وتتجه حنو املعلومـات  
الفنية للمكتبيني مثل التمكن من معرفة واستكشاف مصادر املعلومات الرقمية، الولوج إىل املعلومات 

                                                
1 DEEGAN M.; TANNE S. Digital Librarians: New Roles for the Information Age In: Deegan, M.; 
Tanner, S. (Eds). Digital Features: Strategies for the Information Age.- London: Library Association 
Publishing, 2001.- P.9  , Cite Par:  

   2008مارس  15.ع cybrarians journal .  : يف. الواقع واملستقبل: الرقمية  ]املنورة[مكتبة املدينة . احلازمي أريج. جوهري عزة فاروق ، 
  : ]متاح على اخلط[.   ]02/05/2008 [: تاريخ اإلطالع 

http://journal.cybrarians.info/index.php.view?=format.pdfarticle.com_content 
2 BAWDEN David, VILAR Polona; ZABUKOVEC Vlasta.  Op.Cit. 

http://journal.cybrarians.info/index.php.view
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أما الفئة الثانية .. ة الكيانات الرقمية، واستراتيجيات البحث عنها، تكنولوجيا املعلومات الرقمية، إدار
من املؤهالت الواجب اكتساا فهي تتعلق باملؤهالت الشخصية اليت تعين مبجموع القدرات واملواقف 
والقيم اليت متكن من اخلرجيني من العمل بفعالية وجعلهم وسطاء فاعلني قادرين على تطوير أنفسـهم  

م املهين، وعلى معايشة التطورات احلاصلة يف اال، وميكـن  خالل عمله" التكوين الذايت" بأنفسهم 
  :)1(إدراج هذه املؤهالت فيما يلي

  :  التكوين للمؤهالت الفنية -4-1-1

تكوين اخلربة العلمية لدى الدارسني حول مصادر املعلومات، والقدرة على تقييمهـا بعـني    •
األعمال املطلوبة هنا نـذكر علـى   ناقدة، واسترجاع املطلوب منها عند احلاجة، ومن أمثلة 

املوازنة بني احتياجات املستفيدين من الكتب، األقراص املدجمة، البحث علـى  : سبيل املثال
 ...اخلط يف بنوك املعلومات، الدوريات واملصادر اإللكترونية

تأهيلهم للعمل يف جمال علمي متخصص يف أحد فروع املعرفة، وهنا يكون لدى الدارسـني   •
رى غري ختصص املكتبات واملعلومات، وبالتايل يكون تكوينهم موجه للعمل يف ختصصات أخ

جمال التخصص الضيق كالكيمياء، ومثل هؤالء جيب إطالعهم على الدوريات املتخصصة يف 
 .جماهلم، خاصة منها اإللكترونية

تعريف الدارسني بسبل تكوين املستفيدين وفق مستويام املتعددة، مثـل التكـوين علـى     •
تخدام االنترنت، إقامة دورات خاصة بالبحث عند النهايات الطرفية ملصادر املعلومـات  اس

وربطها باألهداف املنشودة لتطوير العمل ودعم البحث، ومواكبة التطورات التكنولوجيـة  
 .يه املستفيدين حول مشكالت التشغيلاحلديثة وتوج

                                                
. 2002منتوري، مطبوعات جامعة : قسنطينة. أهدافه، أنواعه واجتاهاته احلديثة: التكوين العايل يف علوم املكتبات واملعلومات. صويف عبد اللطيف   1
  130-128ص.ص
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منتجات ووسائط متعـددة لتغطيـة   تدريبهم لتقدمي اخلدمات املعلوماتية وتصميمها وصنع  •
احلاجات العلمية ووضعها يف السوق، إضافة إىل تنظيم حتاليل عن احلاجات العلمية مبساعدة 
أدوات البحث مثل االستبيانات، جمموعات العمل، واإلعالم عن النتائج عرب املنشـورات أو  

 .التوصل إليهاالندوات وما إليها للتعريف بالنتائج اخلاصة واالستثنائية اليت يتم 
على تكنولوجيا املعلومات املالئمة والتمكن من استخدامها، بغية مجع املعلومـات   إطالعهم •

إنشـاء وإتاحـة   : وجتهيزها وتوسيعها والتعريف ا، ومن املهام اليت تقع يف هذا اال نذكر
الفهارس على اخلط، االشتراك يف منتجات معلوماتية إلكترونية حديثة، وحتصيل األحـداث  

 .منها بشكل متواصل
متكني الدارسني من وضع طرائق عمل مناسبة وطرق إدارة مالئمة لتبادل املعلومات يف جمال  •

وير خمطط تنظيم ملراكز تط: خدمات املعلومات الالزمة وذات القيمة العلمية، ومن أمثلة ذلك
املعلومات، حساب النفقات املتوقعة والدخل الذي ميكن أن جتنيه املكتبة لقاء تقدمي اخلدمات 

علوماتية، تطوير صورة لتسويق املعلومات، إعداد بنوك املعلومات من خالل الوثائق اخلاصة امل
باملؤسسة كالتقارير والكتب التقنية واملواد املرجعية القابلة لالسترجاع بالنص الكامل، مـع  

 .إتاحة صفحات مماثلة على شبكة االنترنت
ار إمكانية جتنب املشـكالت لـإلدارة   تدريبهم على تقييم نتائج استخدام املعلومات، واختب  •

املعلوماتية واالجتهاد لتحسني خدمات معلومات يف عامل متغري، وهنا جتدر اإلشارة إىل جتميع 
املعلومات املرتبطة بتحليل احلاجات، ختطيط الربامج وتقييم النتائج، وكذا تطـوير مقـاييس   

دمي اخلدمات مبـا يناسـب   لدراسة نتائج استخدام اخلدمات، مستوى رضى املستفيدين، تق
 .املعلومات املتجددة

تأهيلهم ليكونوا قادرين على أن يصبحوا أعضاء فاعلني يف اإلدارة القيادية، مثل املشاركة    •
يف للجان الفرعية أو جمموعات العمل اخلاصة بالتجهيزات وسوق املعلومات، مع معرفة جيدة 
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قيات مع املوردين وتطوير سياسة معلوماتية حبقوق التأليف الرقمية والتمكن من مناقشة االتفا
 .ناجحة

  : أما التكوين للمؤهالت الشخصية -4-1-2

باخلدمـة وحتسـينها    االلتزاممثالية ومواجهة التحديات، مثل التكوين قصد حتقيق خدمات  •
باستمرار، االتصال الدائم باملستفيدين ومعرفة انطباعام ومشكالم قصد تقـدمي احللـول   
املناسبة، التحلي حبب العمل اجلماعي والتعاوين، حل املشكالت املطروحـة علـى أرضـية    

 .املعارف املكتبية وأسسها، ومن مثة التشجيع على قيام املكتبات الرقمية
واإلبداع، ألن البحث عن املعلومـات   لالبتكاراكبة التحوالت الكربى واالجتهاد التوجيه ملو •

 .لألفراد كما للمنظماتواستخدامها بفهم وإدراك وفاعلية هو جزء من اإلبداع 
التوجيه للمحافظة على الشركاء احملتملني، وهنا حيتاج املكتيب إىل معرفة سبل االرتباط بـنظم   •

الستخدام املعارف والقدرات الشخصية وتوظيفهـا يف امليـدان،    املعلومات اإلدارية والسعي
وعليه أن يتمكن من إدارة فريق عمل وتبين إدارة املعرفة وإقامة عالقات تعاون مع مكتبـات  

 .ومؤسسات املعلومات األخرى، قصد تبادل اخلربات واملعلومات
 .تأهيله لتويل القيادة والقدرة على التخطيط ومعرفة األولويات •
 .تأطري للتعلم مدى احلياةال •
 .التكوين على استخدام الشبكات وتقييمها •

املكتبة التقليدية كانت تنهض به  الذيتقضى بأن الدور  اليتإن الفكرة عموما جتدر اإلشارة إىل 
 املكـتيب فـال يـزال دور   . نوعا ماسريعة التغري فكرة صائبة  بيئة املعلومات احملسبة يف ال يزال ساريا

ث طاملا توفر عليه املكتبيون على مر العصور، وهو محايـة التـرا   الذيهو ذاته الدور القدمي ، الرقمي
  .والثقايف الفكري نسايناإل
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  :Digital Librarian الرقمي املكتيبمنوذج  -4-4

حنـو العمـل كخـرباء     عصر املعلومات تـدرجييا  يفكتبيون يضطلع به امل الذييتغري الدور 
وىف هـذا  . معلومات، ومرشدين يقومون بتوجيه اتمع وسط هذا الفيضان املتدفق من املعلومـات 

ليس هو ذلك الشـخص   املستقبلياملعلومات  خصائىا" أن إىل اهلاديعبد  فتحيالصدد يشري حممد 
، وإمنا هو ذلـك الشـخص   اآليلأو حىت  اليدويشكلها  يفأعمال يومية روتينية سواء  يفاملنهمك 

يتعامل بفاعلية وبكفاءة مع املصـادر   الذي، وهو الوسيط البشرى الرقميبناء العامل  يفاملساهم بقوة 
حاجة  يفاملعلم واملرشد واملوجه ملن هم  منظومة متناغمة، وهو أيضا إطار يفوالتجهيزات واملستفيدين 

يتبني وجود اختالفات جذرية  التقليدي بدورهم وعند مقارنة هذا الدور اجلديد للمكتبيني.  )1("إليه
  ).انظر جدول(ينهضون به  الذيطبيعة العمل  يف

  :)2(يلياملقام األول على ما  يف  الرقمي املكتيبويعتمد عمل 

  .اختيار اموعات الرقمية واقتناؤها وحفظها وتنظيمها وإدارا •
  .للمكتبة الرقمية فينإعداد خمطط  •
  .حمتوى األعمال وخصائص كل منها فيما يعرف مبا وراء البيانات وصف •
، وتقدمي املشـورة، وتوصـيل   اإلحبار املعلومايت: ختطيط وتنفيذ ودعم اخلدمات الرقمية مثل •

  .اخل... املعلومات 
  .سهلة التناول عرب الشبكة  Interface تصميم واجهة تعامل  •
  .داخل الشبكة الرقميةتضبط العمل  اليتصياغة املعايري والسياسات  •
  .تصميم وصيانة ونقل منتجات معلوماتية ذات قيمة مضافة •

                                                
 18ع  –. االجتاهات احلديثة ىف املكتبات واملعلومات  –. رؤية مستقبلية: بيئة الكترونية يفاملكتبات واملعلومات  اختصاصيي إعداد. اهلاديعبد  فتحيحممد   1

  18ص  –). 2002يوليو (
2 ZHOU Qian. Op.Cit.P.437 
 



وظائفها وخصائصها:  املكتبات الرقمية:  الفصل الثالث  
 

[141] 
 

  .البيئة الرقمية املتشابكة يفدعم احلماية للملكية الفكرية  •
 .اختاذ التدابري الالزمة لتحقيق أمن املعلومات •

 الرقمي املكتيب التقليدي املكتيب  
 Information expert  خبري معلومات مجع الوثائق  الوظائف  -
 Information Navigator    معلومايتالح م بث الوثائق   
  املكتبة الرقمية  املكتبة التقليدية  بيئة العمل  -
 مركب  فردي  املعريفالتكوين  -
  مرتبط بالشبكةكل مستفيد  ثابت  جمتمع القراء  -
 إطار الشبكة  يف داخل جدران املكتبة  حدود اخلدمات  -
 متنوع  روتيين طبيعة العمل  -
 نشط   سليب منط اخلدمات  -
 جمموعات رقمية  مواد مطبوعة  ناتج العمل  -
املعلومات، تقدمي النصح واملشـورة،   يفاإلحبار  إتاحة الوثائق  طبيعة اخلدمات  -

 اخل ...املعلومات إتاحة 
 عال منخفض مستوى العمل  -

  .ي باملكتبة الرقمية الصينيةالرقم واملكتيب التقليدي املكتيب االختالف بني دورمالمح : )18( رقمجدول 

  :الرقمي املكتيبيقدمها  اليتطبيعة اخلدمات  -4-4-1

   االحتياجات أن املكتبيني عليهم االضطالع بتنمية أنفسهم وتطوير أدائهم ملواجهة يفما من شك     

  املكتيبإطار املكتبات الرقمية سوف يضطلع  ففيتمع املستفيدين ـدة ـاملعلوماتية واملعرفية املتزاي 
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  :)1(مبتكرة مثل اتتخذ صور بتقدمي خدمات متنوعة وفعالة ومتقدمةالرقمي  

  .حتليل ومعاجلة خمتلف أنواع مصادر املعلومات •
  .البحث عن القيمة الرئيسية وراء كل معلومة •
الوقت واملكان  يفإتاحة املنتجات املعلوماتية وكذلك خدمات املعلومات ذات القيمة املضافة  •

  .املناسبني
  .الوصول إىل املستفيد املناسب وإمداده خبدمات معلوماتية تتسم باخلصوصية •

  :الرقمي املكتيبمعايري اجلودة الالزمة إلعداد  -4-4-2

التوصيف  ينطويأن  ينبغيبيئة املكتبات الرقمية؛  يفمتليها ظروف العمل  اليتملواجهة املتطلبات 
  :)2(على املهارات التالية النموذجي الرقمي للمكتيب الوظيفي

 املكتيبيعىن ذلك أن معارف : ) Compound knowledge Structure( املركب املعريفالبناء  -  1
وحيد، وإمنا جيب أن متتد لتغطى جماالت  موضوعيال جيب أن تقتصر على ختصص  الرقمي

  . خلإ... علم املكتبات، وعلم احلاسب، وعلم االتصاالت، وبعض التقنيات األساسية: متنوعة مثل

 معلومايت وعي وشعور الرقمي املكتيبويشري بصفة أساسية إىل امتالك : متقدم مستوى معلومايت - 2
  .معلوماتية عالية، وقدرات )Information Consciousness( حاسم

  :)Information Consciousness( احلاسم املعلومايتالوعي  -2-1 

  .التجاوب السريع مع املصادر اخلارجية •
  .الوصول إىل املعلومات املفيدة يفالتميز  •

                                                
1 Ibid.  
2 Ibid. p.438 
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  وبصورة نشطة؛ و لتقدمي خدمات املعلومات بفاعلية الكايف الوعيامتالك  •
  .معلوماتاملضافة للقيمة الإدراك  •

  :القدرات املعلوماتية العالية -2-2

  .نفعهاالقدرة على تنقية املعلومات وتقييمها وحتديد أ •
  .بأفضل األساليب والطرقالقدرة على احلصول على املعلومات  •
  .، تنظيم وإدارة املعلوماتالقدرة على معاجلة •
  .املكان املناسب ويفالوقت املناسب  يفللمستفيد املناسب املناسبة القدرة على بث املعلومات  •

  :الشخصيالتميز  - 3

  .اإلبداع واالبتكار النية والعزم على •
  .العالية متالك روح الفريقا •
  .امتالك درجة عالية من املرونة •
  .امتالك القدرة على التخيل والتوقع •

  :الرقمي املكتيبالبيئة التعليمية الالزمة إلعداد  -4-4-3

تنفذ أوامر اإلدارة وحتث كل عضو  اليتتعتمد املؤسسات التعليمية على املعلومات واملعارف   
إن اهلـدف  . الـذايت ، والتنمية الذاتية، والـتحكم  الذايتإليها على امتالك القدرة على التعلم  ينتمي

م املسـتمر  للمؤسسة التعليمية هو التحسني املستمر جلميع العاملني ا من خـالل التعلـي   األساسي
إعادة النظر للمكتبة كمؤسسة تعليمية إىل الرغبـة   يفويرجع السبب . واقتسام املعرفة بني العاملني ا

وبعبارة أخرى، . تصميم بيئة عمل مرحية تناسب عمليات تبادل املعلومات واقتسامها بني املكتبيني يف
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وتنظيمها، ومن مث يتاح له القدرة  تعلم املعارف الشائعة يفأن يشارك اآلخرين  مكتيبعلى كل  ينبغي
  .)1(على التطوير املستمر استجابة ملتطلبات التحول حنو التعامل مع البيئة الرقمية

  :ويتطلب إنشاء املؤسسة التعليمية اختاذ التدابري التالية

ويعىن ذلك ضرورة تقليص املسـتويات  . جديد يناسب العملية التعليمية تنظيميإنشاء هيكل  •
هذه املؤسسة، وااللتزام ببعض املبادئ اإلدارية كالعمل بروح الفريق، وإدارة أكثر  يفاإلدارية 

  .آن واحد يفمن مشروع 
  .بناء ثقافة املؤسسة ودعم عادة التعلم •
 .بالتعاون مع املؤسسات األخرى واإلفادة من جتارا معريفبناء احتاد  •

  :املكتبات الرقمية ألخصائييإعداد اخلريطة املعرفية -4-4-4

الوقوف على ماهية املعرفة أو  الرقمي املكتيبمن  املشكالتيتطلب إعداد املشروعات أو حل          
والتساؤل هنا هو كيف ميكن العثور على هذه املعلومات بأيسر الطرق؟ من . املعلومات املطلوبة

ف خبريطة املعرفة حىت يسهل عرترح كيان زهو ضرورة إعداد دليل يميتلكها؟ وىف هذا السياق تق
وال تقف فوائد خريطة املعرفة . وصول املكتبيني إىل موضوعات حمددة من موضوعات املعرفة البشرية

الوصول إىل املعلومات املطلوبة، وإمنا متتد  يفعند حد توضيح مسارات املعرفة أو مساعدة املكتبيني 
  .)2(عمليات التطوير يفات واستخدام ذلك لتشمل إتاحة القدرة على توثيق أساليب تدفق املعلوم

 ذلك وينطويوبعبارة أخرى تسعى هذه اخلريطة إىل توثيق العالقات بني موضوعات املعرفة،          

                                                
1 Ibid.  
2 LUPOVICI Christian. L’évolution du rôle des bibliothécaires dans le cadre de la bibliothèque 
numérique. In : Bibliothèques . Association des bibliothécaires de France.  N°10, octobre 2005 . p.36 
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إخل، وهى .. .على العالقات بني األنواع املختلفة من املعرفة، وكذا العالقات بني املعرفة ومن ميتلكها 
  )1(.تبادل املعارف يفاألمهية  يفغاية  ذا إمنا تلعب دورا

اسم : املكتبات الرقمية بعض العناصر مثل  بأخصائييوسوف تضم اخلريطة املعرفية اخلاصة          
إىل جانب ما يشري إىل . يرتبط ا اليتميتلكها، وعنوان املشروع أو الوظيفة  اليت، واملعرفة الفنية املكتيب

وجتديد اإلشارة هنا إىل أنه ال .  هذه العناصر املشار إليها سلفاتربط بني اليتالتعبري القيمى عن العالقة 
ميتلكها مجيع املكتبيني العاملني حىت داخل  اليتأن نتوقع إحاطة اخلريطة املعرفية بكل املعارف  ينبغي

 تكفل إجراء التعديالت باستمرار اليتوجيب أن تتسم مثل هذه اخلريطة باملرونة . املكتبة الواحدة
ملستفيدين من من جانب ا والتغذية الراجعةتطرأ على خربات املكتبيني من ناحية  اليتالتغيريات  ملالئمة

   .ناحية أخرى

    

  

                                                
1 Ibid. 
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متثل عملية الرقمنة أوىل احللقات الثالث اليت دف جمتمعة إىل بناء منظومة املكتبة الرقمية، 
سواء كانت متاحة جمانا أو من خالل (وتتمثل احللقة الثانية يف إضافة منشورات إلكترونية جديدة 

ع املصادر األخرى إىل جمموعات مصادر املعلومات، أما احللقة الثالثة فتشمل الربط م) االشتراك بالدفع
، وسنحاول يف هذا الفصل توضيح مفهوم الرقمنة وتبيان جدواها وبعض املتاحة عرب شبكة االنترنت

القضايا ذات الصلة، وكذلك شرح أساليب عملية التحويل الرقمي وخمتلف الطرق التقنية املتبعة يف 
  . عمليات الرقمنة

  :مفاهيم أساسية: )Digitization( الرقمنة -1

حيث يالحظ   تتعدد املفاهيم املتعلقة مبصطلح الرقمنة تبعا للسياق الذي يستخدم فيه،ختتلف و
  : تعين ) 1( أن الترقيم أو الرقمنة

  .حتويل البيانات إىل شكل رقمي حبيث ميكن معاجلتها بواسطة احلاسب: اآليل احلاسبجمال  أ ـ يف

 اصور سواء كانت(الكتب والصور حتويل النصوص املطبوعة مثل : املعلومات ب ـ يف سياق نظم
وغريها من املواد التقليدية من أشكاهلا اليت ميكن أن تقرأ ) إخل... فوتوغرافية أو إيضاحات أو خرائط 

إىل األشكال اليت يقرأ فيها بواسطة احلاسب اآليل ، أي إىل إشارات ) أي تناظرية ( بواسطة اإلنسان 
، أو  scanning ما من أجهزة املسح الضوئي استخدام نوع، وذلك عن طريق  signals binary ثنائية 

  . شاشة احلاسب عن طريق الكامريات الرقمية ، واليت ينتج عنها أشكال يتم عرضها على

 analog التناظرية املستمرة ج ـ يف سياق االتصاالت بعيدة املدى، فتشري إىل حتويل اإلشارات

continuous signals   ثنائيةإىل إشارات رقمية  .  
                                                             

للداللة على مفهوم مصطلح الرقمنة بل ويستخدمها تبادليا للتعبري على املفهوم نفسه، ويأيت هذا االستخدام نتيجة " ترقيم " استخدم الباحث كلمة  1
 )الترقيم كلمة(أيضا الباحثة نزهة بن اخلياط  هستخدمتا، كما Digitalizing اللغة اإلجنليزيةبللمصطلح ات املتعددة واالستخدامات املختلفة الترمج

احملددات النظرية : ترقيم النتاج الفكري املكتوب باللغة العربية: بعنوان لإلحتاد العريب للمكتبات واملعلومات  11يف عنوان حبث مقدم يف املؤمتر 
 .   يف حني استخدمت الباحثة مصطلح الرقمنة كواصفة لبحثها ،واإلشكاليات
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  )1( رقمية حتويل اإلشارات التناظرية إىل :يبني) 24(شكل  

أن الرقمنة هي عملية حتويل مصادر املعلومات على  )Terry Kunny )2يرى تريي كاين و
بواسطة  إىل شكل مقروء آليا...) كتب، دوريات، صور، تسجيالت صوتية( اختالف أشكاهلا 

والذي يعد وحدة املعلومات األساسية لنظام  Bitsاستخدام احلاسب اآليل عرب النظام الرقمي الثنائي 
معلومات آيل قائم على استخدام احلاسبات اآللية، وحتويل املعلومات إىل جمموعة من األرقام الثنائية، 

دام جمموعة من التقنيات واألجهزة ، ويتم القيام ذه العملية باستخ"الرقمنة "ميكن أن يطلق عليها 
  .املتخصصة

                                                             
1 L’histoire du numérique du télégraphe à nos jours. Visité le: [23/02/2006]  . [En ligne]:    
http://home.nordnet.fr/~jpbaey/tipe/conversionAN/historique.htm 
2 TERRY Kuny, Introduction aux techniques et aux problèmes de la numérisation.   Visité le: 
[12/12/2007]  . [En ligne]: 
http://www.nlc-bnc.ca/pubs/netnotes/fnotes37.htm 

http://home.nordnet.fr/~jpbaey/tipe/conversionAN/historique.htm
http://www.nlc-bnc.ca/pubs/netnotes/fnotes37.htm
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ويل ـإىل الرقمنة على أا منهج يسمح بتح  Charlette Buresiري شارلوت بريسي ـوتش     
  .واملعلومات من النظام التناظري إىل النظام الرقمي البيانات

مفهوما آخرا مت تبنيه من طرف املكتبة الوطنية الكندية،  Doug Hodgesويقدم دوج هودجز     
إجراء لتحويل احملتوى الفكري املتاح على وسيط ختزين فيزيائي تقليدي،  ويعترب فيه الرقمنة عملية أو

، وهو املفهوم ذاته املقدم من )1(إىل شكل رقمي... مثل الكتب، مقاالت الدوريات، املخطوطات،
  .طرف تريي كاين

يف حني يرى صاحل الدهلومي أن الرقمنة هي عملية استنساخ راقية، متكن من حتويل الوثيقة مهما    
كان نوعها ووعاؤها إىل سلسلة رقمية، ويواكب هذا العمل التقين عمل فكري ومكتيب لتنظيم ما بعد 

   .)2(املعلومات، من أجل فهرستها وجدولتها ومتثيل حمتوى النص املرقم 

أا عملية إلكترونية إلنتاج رموز "على  )3( لقاموس املوسوعي للمعلومات والتوثيقعرفها اوقد    
الكترونية أو رقمية، سواء من خالل وثيقة أو أي وشيء مادي، أو من خالل إشارات الكترونية 

  ".تناظرية

ال تعين فقط احلصول على  وميكن استخالص أن املفاهيم السابقة تتشارك يف أن عملية الرقمنة      
جمموعات من النصوص اإللكترونية وإدارا، ولكن تتعلق أساسا بتحويل مصدر املعلومات املتاح يف 
شكل ورقي أو على وسيط ختزين تقليدي إىل شكل إلكتروين، وبالتايل يصبح النص التقليدي نصا 

  . ليه من خالل تقنيات احلاسب اآليلمرقمنا ميكن اإلطالع ع

                                                             
  .السابقاملرجع .  أمحد سعيد الرويب، أمحد فرج أمحد 1
  72.، صاملرجع السابق . الدهلومي صاحل 2

3 CACALY Serge, et all.  Dictionnaire encyclopédique de l’information et de la documentation .-
Amsterdam : Nathan, 2001.- p.431 
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قمنة ال تعين بإقتناء أو إدارة الوثائق اإللكترونية، ولكن تتمثل يف حتويل الصور أو أي فالر
تقليدي آخر للوثائق إىل شكل إلكتروين، وتشمل الرقمنة حمتلف أنواع الوثائق وميكن  يطـوس

  .فلمية، الصور، املصغرات الفليمةالورق، الوسائط ال: انطالقا من وسائط متعددة تطبيقها

بعد هذا العرض ألهم مفاهيم الرقمنة، من الضروري التطرق إىل األمهية املتعلقة ذه العملية والتعرف  
  .إىل جمموعة األهداف املنشودة جراء استخدامها

  :ملاذا الرقمنة ؟  :مزايا الرقمنة -2

يقها متكننا إن ضرورة التعرف إىل أمهية عملية الرقمنة واإلحاطة مبجموعة األهداف اليت ميكن حتق     
من فهم واستيعاب سبب اجتاه العديد من مؤسسات املعلومات إىل رقمنة جمموعاا من املصادر 

  .املعلوماتية

مبادرة أصبحت هلا قيمة متزايدة ملؤسسات املعلومات على اختالف أنواعها، كما أا  تعد الرقمنة
تتمتع بأمهية كبرية بني أوساط املكتبيني واختصاصيي املعلومات، حيث يستلزم تشييد مكتبة رقمية أن 

 تدور تكون حمتوياا من مصادر املعلومات متاحة يف شكل إلكتروين، وهناك الكثري من املبادرات اليت
من مصادر املعلومات حول مفهوم الطريق السريع للمعلومات واليت أعطت الدافع حنو حتويل الكثري 

  .من الشكل التقليدي إىل جمموعات متاحة على وسائط رقمية

كما تتميز اموعات الرقمية بسهولة الوصول إليها من جانب املستفيدين وإمكانية مشاركتها بني 
قت نفسه، وبالتايل ميكن أن تستوعب الزيادة املتنامية يف أعداد املستفيدين، عدة مستفيدين يف الو

وذلك باملقارنة مع اموعات التقليدية، ويتم ذلك من خالل نشر وإتاحة جمموعات النصوص على 
للمكتبة أو مؤسسة املعلومات، كما  Intranetاخلط املباشر عرب شبكة االنترنت أو الشبكة الداخلية 

إلمكان إجراء عملية البحث أو االستفسار داخل النصوص الكاملة ملصادر املعلومات مع أصبح با
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أخرى ذات نصوص اليت حتيل القارئ مباشرة إىل  Hypertextمبجموعات الروابط الفائقة  االستعانة
وجدير بالذكر أن الرقمنة ال تستهدف فقط استبدال ، خارجيةعالقة إىل جانب اإلحالة إىل مصادر 

يات وخدمات املكتبات التقليدية مبجموعات وخدمات إلكترونية أكثر تطورا وفعالية، فاهلدف مقتن
الرئيسي يكمن يف تطوير وحتسني االستفادة من مقتنيات املكتبات جنبا إىل جنب مع تطوير اخلدمات 

  .املقدمة إضافة إىل احلفاظ على األوعية التقليدية من التلف والضياع وخباصة النادرة منها

جمموعة األهداف األساسية املنشود حتقيقها من  Pierre Yves Ducheminوحيدد بيري إيف دومشان 
  :، واليت ميكن تلخيصها يف أا تتيح الفرصة أمام)1(وراء الرقمنة

ü موعات األصلية والنادرةوسيلة فاعلة حلفظ مصادر املعلومات  حيث متثل الرقمنة: محاية ا
النادرة والقدمية، أو تلك اليت تكون حالتها املادية هشة وبالتايل ال يسمح للمستفيدين 
باإلطالع عليها، كما تعمل على تقليص أو إلغاء االطالع على املصادر األصلية وذلك إلتاحة 

 .نسخة بديلة يف شكل إلكتروين يف متناول املستفيدين
ü موعات التشاركمتثل إمكانية استخدام املصدر الرقمي من جانب عدة : يف املصادر وا

مستفيدين يف الوقت نفسه، اجتاها ينبغي أن يؤخذ بعني االعتبار من أجل القضاء على مشكلة 
النسخ احملدودة من اموعات التقليدية، واليت حتدد عدد املستفيدين الراغبني يف االطالع على 

 .ت يف ضوء عدد النسخ املتاحة منهمصدر املعلوما
ü بالرغم من أن االتصال الفيزيائي للمستفيد مع مصدر املعلومات : االطالع على النصوص

) يف بعض األحوال ( قليدي قد ينقطع مع عملية الرقمنة، إال أن هذه األخرية ميكن أن تتيح الت
مكانيات واخلدمات اليت قراءة أفضل من تلك اليت يتيحها النص األصلي، كما توفر بعض اإل

من شأا أن تسهل قراءة النص مثل إجراء تكبري النص أو تصغريه، واالنتقال السريع إىل أي 
                                                             

1 DUCHEMIN, Pierre-Yves. La numérisation des documents cartographiques : problèmes techniques et 
juridiques ; l’expérience de la Bibliothèque nationale de France. 61ème conférence générale de l’IFLA, 
Istambul, Turquie, 20-25 août 1995.   
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جزئية من جزئيات النص من خالل منظومة الروابط الفائقة املتضمنة به، إىل جانب إمكانية 
 .للكتاب التقليدي) الكتاب الرقمي ( حماكاة وسيط االطالع الرقمي 

ü  ميكن أن متثل الرقمنة فرصة االستفادة القصوى من مصادر املعلومات القيمة : النصوصتثمني
وميكن حتقيق ذلك من . والنادرة، واليت ميكن أن تكون أحيانا غري منشورة على نطاق واسع

أو وسائط  CD-ROMخالل إعادة إتاحة هذه املصادر سواء يف شكل أقراص مضغوطة 
وذلك يف حال ما إذا كان . ضوئية أخرى أو إتاحتها عرب شبكة االنترنت أو الشبكة احمللية

ويعتمد أسلوب اإلتاحة على السياسة العامة اليت تتبعها . اجلمهور املستهدف ميثل قطاعا واسعا
 . مؤسسة املعلومات يف هذا الشأن

ü ادر املعلومات عن بعد إحدى السمات ميثل إتاحة وتبادل مص: إتاحة املصادر عرب الشبكات
فقد يكون يف وسع املكتبة إمداد أي مكتبة أخرى . األساسية اليت تتميز ا اموعات الرقمية

بنسخة إلكترونية من مصدر املعلومات عرب منظومة الشبكات، وجيب أن تتم هذه العملية 
قارنة ويف موقع واحد على بشكل متبادل بني املكتبات حىت يتمكن املستفيد من االطالع وامل

  .كل مصادر املعلومات املتاحة يف مكتبات عدة

تبقى أهداف الرقمنة مرتبطة أساسا بالتحديد الدقيق ألهداف املشروع، هذه األخرية أنه  غري    
كما تشري جوان الوظيفي،  يترتب عليها جمموعة من القرارات سواء على املستوى التقين أو

أن إقناع الغري جبدوى وعائد املشروع لن يتأتى إال   JOANNE Lomax Smith) 1(لوماكس مسيث 
كما له أثر بالغ ومباشر يف توفري املوارد  ،)2(بالتحديد الواضح والدقيق ألهدافه والعوائد املرتقبة 

 مؤسسات داعمة للمشروع، فال ينبغي مطلقا أن يكون سبب تبين املالية من املؤسسة األم أو

                                                             
، وقد عملت يف عدة مشاريع رقمنة منها مكتبة ) بريطانيا ( يف اململكة املتحدة  HEDSومستشارة مصلحة التعليم العايل يف الرقمنة   خبرية الرقمنة 1

  . جامعة هارفارد 
2 JOANNE Lomax Smith. Digitization : Strategic and Management Issues .- paper for Digital 
perspectives and Disaster Management .- heds,23 June 2000  .  Visité le: [11/10/2006]  . [En ligne]: 
http://hul.harvard.edu/publications/hul_notes_1297/articles/08ldiheds.html 

http://hul.harvard.edu/publications/hul_notes_1297/articles/08ldiheds.html
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الرقمية هو جمرد ترف  املنظومةبيئة العمل يف  التحول إىل أو الوثائقية األرصدة ةمشاريع رقمن
، بقدر ما هو إنتاج تكنولوجي أو خمافة التخلف عن ركب اآلخرين الذين اعتمدوا هذه احللول

رقمي جيد يف ظل حدود التكلفة واإلمكانيات التقنية وتوافر املوارد البشرية، وهو األمر الذي 
      . األسباب الكامنة وراء تطبيق املشروع االعتباريتطلب النظر بعني 

 :الرقمنة يف املكتبات ومؤسسات املعلوماتإشكاليات  -3

راتيجيات وسياسات الرقمنة يف املكتبات ومؤسسات نستعرض فيما يلي أساليب تبين است    
املعلومات مع التعرض إىل أهم املعوقات واإلشكاليات اخلاصة ا مع حماولة استشراف احللول 

  .املقترحة

اإلشكاليات واحللول :)outsourcing( أم اخلارجية) in- house( الرقمنة الداخلية -3-1
  :املقترحة

داخل مؤسسات ونظم املعلومات باإلعتماد على املوارد املادية والبشرية  قد تتم عملية الرقمنة    
املتاحة، أو خارجيا من خالل التعاقد أو تكليف مؤسسات خارجية تقدم حلول الرقمنة، أو بالشراكة 

بة يف رقمنة مصادر ـات الراغـينبغي على املكتبة أو مؤسسة املعلومو، مع مؤسسات خارجية
ا وجمموعان حتديد إستراتيجية عامة لعملية الرقمنة وأن تتخذ القرار ما إذا كانت ـا ممعلوما

العملية ستتم لديها داخل مقار وأماكن املكتبة تكون معدة وجمهزة مسبقا للمهمة، أم أا ستلجأ إىل 
بديل آخر متمثل يف الرقمنة خارج املكتبة حبيث تعهد إىل شركة متخصصة يف رقمنة مصادر 

قيام ذه املهمة، فإذا مل تتوافر املكتبة على الكفاءات البشرية املتخصصة يف تقنية املعلومات لل
  املعلومات وتطبيقاا، أو تفتقر إىل اإلمكانيات واخلربات الالزمة ملعاجلة اموعات املراد رقمتنها، ففي

  .مثل هذه احلاالت من األفضل اللجوء إىل متعامل خارجي متخصص 
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وتعتمد إشكالية االختيار بني الرقمنة يف داخل املكتبة أو خارجها على اإلستراتيجية أو السياسة     
  .العامة اليت تبنيها، وكذلك على حجم امليزانية واملخصصات املالية للقيام ذه العملية

لى وميكن االختيار بني كال من الطريقتني وفقا لظروف ومقتضيات كل مكتبة أو مؤسسة معلومات ع
  :حدة، ويعتمد هذا االختيار أساسا على جمموعة من املقومات، نذكر أبرزها

حتدد ميزانية املشروع ككل من خالل أسعار : وتكلفة الرقمنة حجم املخصصات املالية .1
التجهيزات املادية مثل حمطات العمل، املاسحات الضوئية على اختالف أنواعها وفئاا، أجهزة 

إىل جانب ...،  Juke-boxاألقراص املضغوطة أو الضوئية ، ناخب  Serversاخلوادم 
الربجميات املختلفة وتطبيقات إنتاج املواد ذات الوسائط املتعددة، ويتم اعتماد اختيار مثل هذه 

 ).1(التجهيزات على طبيعة املصادر اليت يتم معاجلتها

ا تكون ضخمة نسبيا، ولذلك جتدر اإلشارة إىل أن املبالغ املالية املقدرة هلذه التجهيزات عادة م
عادة ما تلجأ املكتبات ومؤسسات املعلومات إىل احلصول على منح ومساعدات من أجل 

  .القيام مبشروعات الرقمنة

غري أنه يف واقع األمر تكلفة عملية الرقمنة تتناسب من جهة وكما سبق ذكره مع التجهيزات 
للنتيجة املراد حتصيلها من حيث جودة  األساسية املتاحة، ومن جهة أخرى مع املستوى النوعي

  .ونوعية امللفات اإللكترونية وكذا تسيريها وختزينها وإتاحتها وحفظها

  نة فقد اخنفضت كثريا بسبب إتاحة التجهيزات الضرورية،ـإذ بالنسبة لتكلفة أجهزة الرقم   

                                                             
1 EPRON Benoit, Eléments pour l'appréciation des coûts . Visité le: [11/10/2006]  . [En ligne]: 
http://revues.enssib.fr/titre/2eco/2appreciation_couts.htm 

http://revues.enssib.fr/titre/2eco/2appreciation_couts.htm
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العامل األساسي يبقى املوارد . إىل أن تكلفة تشغيل هذه التجهيزات ضعيف أيضا إضافة 
البشرية ، فمهمة الرقمنة وخباصة عمليات إعادة تنقيح وذيب الوثائق املرقمنة فهي جد 

دوالرات للصفحة  3إىل  1بني  )JSTOR )1ويقدرها مشروع . مكلفة بالنسبة لعامل الزمن
  .الواحدة

دوالرا أمريكيا  0.06املؤسسات املتخصصة يف عمليات الرقمنة يف املتوسط عادة ما تطلب و 
لرقمنة صفحة واحدة، وجيب إضافة إىل هذا الرقم تكلفة حتويل الوثائق والذي قد يصل إىل 

وفيما يلي جدوال يوضح بالتقريب وحبسب أسعار عرض اخلدمات  ،دوالر أمريكي 0.03
  :)2(تكلفة عملية الرقمنة 2001لسنة 

  
  السعة

  )الشهر/الصفحة( 

صفحا/الساعات
  ت

/ .سا180(
  )شهر

  الصفحة/التكلفة
/ دوالر 4(

  .)سا

شراء 
ماسح 
  ضوئي

  )دوالر(

العمر متوسط 
االفتراضي 

( للماسح 
  )بالصفحات

تكلفة 
  الرقمنة

  )دوالر(

وئي ضماسح 
 مسطح

2500  0.072  0.288  300  7000  5000  

 ماسح ضوئي
 آيل التحميل

8000  0.0225  0.09  800  30000  13000  

ماسح ضوئي 
 متوسطاحترايف 

 اجلودة
40000  0.0045  0.018  6000  600000  100000  

ماسح ضوئي 
احترايف عايل 

 اجلودة
150000  0.0012  0.0048  50000  8000000  833000  

  .تكلفة عملية الرقمنة: يبني) 19(جدول رقم 

                                                             
1 TEASDALE Guy. LE PROJET “MAKING OF AMERICA” . In : La Lettre du bibliothécaire québécois. 
N° 14 - Octobre-Novembre 1998.   Visité le: [9/05/2007]  . [En ligne]: 
http://www.sciencepresse.qc.ca/lbq/lbq14.3.html 
2 LEE D.Stuart . Digitization: Is It Worth It?  In : computers and libraries , Vol. 21, No. 5 . May 2001 .   
Visité le: [12/12/2007]  . [En ligne]: 
http://www.infotoday.com/cilmag/may01/lee.htm 

http://www.sciencepresse.qc.ca/lbq/lbq14.3.html
http://www.infotoday.com/cilmag/may01/lee.htm
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الرقمنة  إستراتيجيةاختيار يف حال اجلدول يبني بالتقريب تكلفة إجراءات عملية الرقمنة 
أن هذه األرقام هي  وجتدر اإلشارة إىلالداخلية، باستعمال فئات خمتلفة للماسحات الضوئية، 

  .)1(ملكتبات قامت بعملية الرقمنة تقريبية وهي مستخرجة من جتارب سابقة

ها عموما تكلفة الرقمنة تتحدد أساسا يف احلجم الساعي املطلوب، وهذه املرحلة جيب علي 
  .اليت تستدعي إشراك مستوى معني من التجهيزات واملهارات  أيضا أن تتم مبتطلبات النوعية

اقتراح شراكة بني عدة مكتبات كما جتدر اإلشارة بضرورة التفكري على املستوى الوطين يف 
وخباصة ) Achat Groupé( جامعية من أجل اقتناء هذه األجهزة إىل عمليات الشراء امع 

تلك اليت تقع يف والية واحدة كمدينة قسنطينة اليت تضم اجلامعة حمل الدراسة وجامعة 
 .منتوري، واجلزائر العاصمة ووهران

جيب التعرف على قدرات وكفاءات اهليئة العاملة اليت تأخذ على عاتقها  :الكفاءات البشرية .2
السيطرة على خمتلف التقنيات مسئولية رقمنة مصادر املعلومات والتأكد من قدرا على 

واألجهزة املتطورة، وإن تطلب األمر تقوم املكتبة بربجمة دورات تكوينية للطاقم البشري الذي 
سيعمل يف مهمة الرقمنة قبل مباشرة العملية، كما جيب قياس حجم فريق العمل من أجل 

بة أو مؤسسة ضمان استمرار األعمال دون توقف أو أن يقع إخالل بسري العمل يف املكت
املعلومات، وذلك من خالل حتديد العدد الفعلي للموظفني على حمطات العمل، مع األخذ 

 .بعني االعتبار فترات العطل والغيابات احملتملة عن العمل
وهي تتحدد يف ضوء حجم جمموعات مصادر املعلومات املراد رقمنتها،  :حجم العملية .3

ألعمال، وبالتايل من الضروري حتديد حجم العمل والفترة الزمنية املخصصة لالنتهاء من ا

                                                             
1 http://revues.enssib.fr/titre/2eco/2appreciation.couts/1numerisation.htm 

http://revues.enssib.fr/titre/2eco/2appreciation.couts/1numerisation.htm
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اليومي املراد القيام به، وذلك يف ضوء العدد الكلي ملصادر املعلومات، مع ضرورة األخذ بعني 
 .االعتبار طبيعة النصوص اليت سيتم معاجلتها

تستخدم تقنيات  إذا كانت عملية الرقمنة): 1(التقنيات املرتبطة بطبيعة مصدر املعلومات  .4
مثل رقمنة املصغرات الفيلمية أو مصادر املعلومات ( خاصة وفقا لطبيعة مصدر املعلومات 

فمن الصعب احلصول داخل املكتبة على التقنيات  ،)النادرة كاملخطوطات وأوائل املطبوعات 
سات اليت والكفاءات املطلوبة للقيام ذه املهمة، باإلضافة إىل عدم سهولة الوصول إىل املؤس

تتضمن الكفاءات النادرة اليت تتوفر لديها خربات التعامل مع مثل هذه اموعات، ولذلك 
 .حيتاج األمر إىل دراسة دقيقة حىت ميكن القيام به

من الصعب نقل بعض مصادر املعلومات من مكان إىل آخر، فقد  :نقل جمموعات النصوص .5
متهالكة، ويف هذه احلالة من املفضل اختيار  تكون ذات قيمة عالية ونادرة أو يف حالة مادية

أسلوب الرقمنة داخل مقار املكتبة ويف أحد األقسام اليت يتم إعدادها خصيصا هلذا الغرض، 
كما أنه توجد بعض مؤسسات الرقمنة اليت ميكن أن تنتقل إلجناز العمل داخل املكتبة، عرب 

ل والبديل الذي مت تبنيه من إنشاء مصلحة أو قسم خاص للغرض داخل املكتبة، وهو احل
، حني تبنت )جمال الدراسة ( طرف إدارة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة 

 .مشروعها الرقمي، وميثل ذلك حال بديال ميكن أن يؤخذ يف االعتبار
 من املناسب الوقوف عند اإلمكانيات املادية :والتقنيات املستخدمة ةالتجهيزات املادي .6

املستخدمة من جانب خمتلف اجلهات العاملة يف جمال الرقمنة، فعلى سبيل املثال يف حالة رقمنة 
مصادر املعلومات النادرة كاملخطوطات مثال، فمن الضروري التعرف إىل أنواع وفئات 
املاسحات الضوئية املستخدمة، وخاصة إذا علمنا أن درجات جودة ووضح الوثيقة املرقمنة 

                                                             
1 COLLARD Claude . La numérisation des images fixes Les bibliothécaires et la création d'un monde 
d'images immatérielles. In : Bulletin d’informations de l’association des bibliothécaires français, N° 171, 
1996 . p. 27 
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فهي ختتلف تبعا لألجهزة والتقنيات املستخدمة، وتبعا لكل شكل من أشكال ليست واحدة، 
 ..).حفظ، إتاحة حملية، إتاحة على اخلط،( مصادر املعلومات املتعددة واستخداماا املستقبلية 

وهو عنصر مهم يف حتديد أي من املتعاملني سوف يتم  :خربات املتعامل وجتاربه السابقة .7
من بني املتعاملني اآلخرين، فعملية اختيار املتعامل تتحدد بعد  ه املهمةالتعاقد معه قصد توكيل

معرفة نقاط أساسية ومهمة منها اخلربة والتجارب السابقة يف اال، لكن يبقى التأكيد هنا 
على ضرورة قيام املكتبة اليت تسعى إىل اللجوء إىل متعامل خارجي من أجل رقمنة جمموعاا، 

 :يمية دقيقة ملختلف املتعاملني وذلك من خالل حتديد ودراسة النقاط التاليةالقيام بدراسة تقي
ü طبيعة الوثائق اليت قام مبعاجلتها ، أي خربته يف جمال رقمنة وثائق حمددة.  
ü طبيعة التجهيزات اليت ميتلكها.  
ü الطاقم املتخصص للمتعامل وسعة وقدرة إنتاج البدائل الرقمية.  
ü نقل الوثائق، طريقة التعامل معها (اليت ميكن أن يسخرها املتعامل  اإلمكانيات اللوجستية

  ...).يدويا
ü الصحة املالية للمتعامل.  
ü مراجع ملشاريع سابقة . 

الرقمنة بالداخل أو  إستراتيجيةوعموما ميكن االعتماد على النقاط التالية من أجل حتديد اختيار       
  :الرقمنة اخلارجية

ü  املخصص للعملية،  االستثمارحجم  
ü ا، حجم األوعية املراد رقمنتها، وآجال وضعها حيز التشغيلحجم العملية يف حد ذا،   
ü  خصوصية الوثائق املراد رقمنتها، الوثائق القدمية واهلشة، خمططات باملالحق، جمموعة وسائط

   ،وقابليتها للتحويل خارج أماكن احلفظ باملكتبة... متعددة،
ü املكتبة ( رية املؤهلة باملؤسسة توفر املوارد البش(.  
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  :وإشكالية حقوق امللكية الفكرية الرقمنة -3-2

واملميزات اليت متنحها، غري أا عادة ما تصطدم بكثري من على الرغم من أمهية عملية الرقمنة 
املالية املخصصة، أو باملسائل  العقبات والتحديات سواء كانت مالية تتعلق بامليزانية و االعتمادات

الفنية احملضة املتعلقة بتبين أفضل املقاييس واملعايري وأشكال ملفات مصادر املعلومات الناجتة عن عملية 
الرقمنة، أو القضايا املرتبطة أساسا بالبنية التقنية ملشاريع الرقمنة واالتفاقيات اخلاصة بتخطي 

  .لفكريةاإلشكاليات املرتبطة حبقوق امللكية ا

من أكثر املسائل أمهية ومن أكثر ) مسألة حقوق املؤلفني والناشرين(وتعترب هذه األخرية      
التحديات الشائكة اليت تقف عائقا أمام تبين وتصميم سياسة لتنمية جمموعات املكتبات الرقمية، وهلا 

وتبين معايري اختيار مصادر تأثرياا املباشرة يف إعداد سياسة وإستراتيجية رقمنة مصادر املعلومات 
  . املعلومات اليت سيتم رقمنتها وأساليب احلفظ واالختزان

وحىت ميكن تفادي املكتبات يف الدخول يف منازعات قضائية جلأت بداية إىل قصر عمليات الرقمنة 
على مصادر املعلومات اليت ال ختضع حلقوق الناشرين واملؤلفني وهي عامة متثل جمموعات املصادر 

  .ات العالقة بالتراث الوطين والثقايف بكل بلدذ

جمال (جنده معتمدا يف املكتبة الرقمية جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية على خالف ما       
ية ـويل الرقمي ملصادر املعلومات دون مراعاة إشكالـيت ال تزال تقوم بعمليات التحـ، ال)الدراسة

  . سيلي تفصيله يف فصل املكتبة الرقمية للجامعة الفكرية، كما حقوق امللكية

وعليه، تربز . معرفة باملسائل القانونية إضافة إىل اجلوانب الفنيةيتطلب إنشاء املكتبات الرقمية وإدارا ف    
ا ما وغالب ،أوعية املعلومات الرقمية مسألة حقوق التأليف قضية أساسية لدى احلديث عن الرقمنة أو اقتناء

تصاحب النسخة الرقمية للوثيقة صورة سلبية توحي بإمكانية السرقة والقرصنة غري احملدودتني تفـوق يف  
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كمـا   ،عن طريق آالت التصوير والنسخ خرق للحقوقأبعادها ما تتعرض له أوعية املعلومات الورقية من 
شية من عـدم السـيطرة علـى    أن عدم استقرار الوثائق الرقمية جيعل األطراف املعنية باألمر تشعر باخل

  .)1(توزيعها

بالوثائق الرقمية مشاعر قلق لدى كل من منتجي هذه الفئة  املتعلقةوتثري قضية حقوق التأليف 
هلا واملستفيدين منها، والذين يرغبون يف توظيف الوثائق احملمية من قبل  الناشرينمن أوعية املعلومات و

ويالحظ يف هذا اال أن العكس هو ما ميكن أن يتحقق . اتيةهذه القوانني يف إشباع حاجام املعلوم
حيث بات بإمكان األدوات املعلوماتية أن تسمح مبراقبة االستخدام الفعلي للوثائق اإللكترونية وقياسه 

  .بدقة وبفاعلية تفوق ما هو ممكن يف عامل املطبوع

متناقضة، ولكنها متشابكة ألطراف  وتتجاذب حقوق التأليف املتعلقة بالوثائق الرقمية مصاحل      
اع الفكري فمن ناحية، جيب تشجيع اإلبد. خمتلفة منها املؤلفون واملزودون باملعلومات واملستفيدون

ومن ناحية أخرى، جيب ضمان حق . ا حسب القيمة اليت يكتسيها العملوحتفيزه ومكافأته مادي
ا من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي صدر يومات للجميع باعتباره ركنا أساسالوصول إىل املعل

بني مدرستني خمتلفتني مها املدرسة األوروبية   يالحظ يف هذا اال تباين كبريو. )2(1948سنة 
وتويل املدرسة األوىل مكانة بارزة للمؤلف يف حني تؤكد املدرسة الثانية . واملدرسة األجنلوسكسونية

االهتمام األساسي للبلدان األجنلوسكسونية على ضمان الوصول  وعليه، ينصب. على حقوق املستفيد
وميثل مبدأ . احلر إىل املعرفة وعلى متكني املكتبات من إعداد األدوات املناسبة لتحقيق ذلك اهلدف

املعيار األساسي املعتمد يف تقدير األنشطة اليت متارسها )  Fair use"( االستخدام العادل"مفهوم 
  .)3(ة املعلومات لالستخدام من قبل املستفيديناملكتبات يف إتاح

                                                             
  191.ص.  2006مكتبة امللك فهد الوطنية ، : الرياض . ر وآفاق املستقبل حتديات احلاض: املكتبات الرقمية . بوعزة عبد ايد صاحل 1
تكنولوجيا املعلومات والتشريعات القانونية، أعمال الندوة العربية : يف -".املكتبات وحقوق التأليف الرقمية والنشر اإللكتروين."اللطيف  صويف عبد 2

  112 .م، ص2000قسنطينة اجلزائر، ، جامعة منتوري 1999سبتمرب  27-25األوىل للمعلومات، 
  193.، صاملرجع نفسه. بوعزة عبد ايد صاحل 3
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وسواء تعلق األمر باملدرسة األوروبية أو باملدرسة األجنلوسكسونية، فإن اهلدف األسـاس هـو       
ويبدو . التوصل إىل توازن بني مصاحل كل األطراف املعنية حبقوق التأليف ذات العالقة بالوثائق الرقمية

ت احلاضر للتباين الكبري بني مصاحل املؤلفني والناشـرين واملـوزعني   هذا اهلدف صعب املنال يف الوق
  . واملستفيدين

املـزودون  : وجيدر يف هذا السياق إبراز وجهة نظر طرفني أساسيني معنيني حبقوق النشر، ومها      
  ):1(باملعلومات الرقمية، واملكتبات

  :وجهة نظر املزودين باملعلومات الرقمية  -3-2-1

يسعى الناشرون واملزودون باملعلومات إىل وضع قوانني حتد بدرجة كبرية من استخدام الوثـائق  
ويعتقد الناشرون املزودون باملعلومات أن بإمكام حتقيق ذلك بفضل تقنيـات املعلوماتيـة   . الرقمية

عرب اإلنترنت أو حـىت  للوثائق اليت تتدفق " لالستخدام اجليد"احلديثة اليت تتيح إمكانية املراقبة الفعلية 
وحياول الناشرون يف أماكن متفرقة من العامل تكوين مجاعات ضـغط  . على مستوى الشبكات احمللية

جلعل أي عملية للوصول إىل الوثائق اإللكترونية خيضع لرسوم وللحد بدرجة كبرية من دور املكتبات 
  .يف اخلريطة اجلديدة لعامل املعلومات

 (IPCC) نظرهم هذه إبان اجتمـاع الـس الـدويل حلقـوق النشـر     عرب الناشرون عن وجهة 

International Publishers copyright Council   وقد أكد البيـان اخلتـامي    ، 1996يف أبريل سنة
ات وحقـوق النشـر والبيئـة    باملكت" الجتماع الس املذكور والذي صدر يف شكل وثيقة بعنوان 

على ضـرورة مراجعـة   ) Libraries, copyright and the Electronic Environment" (اإللكترونية 
الرقمية دولية شاملة لبعض اجلوانب ذات الصلة باإلعارة وذلك بسبب الطبيعة اخلاصة اليت متيز الوثائق 

أن الطرف املزود بالوثائق الرقمية األولية جيب أن يقتصر على الناشرين  )الس(معتقدا . عن نظرياا الورقية
                                                             

 194- 193.، صاملرجع نفسه. بوعزة عبد ايد صاحل 1
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وعليه، جيب على املكتبات أن تتأقلم مع الوضع اجلديد، وأن يقتصـر  . لك من دون وساطة املكتباتوذ
  :دورها علـى ما يأيت

  .األرشيف وثائق على احلصول ميكن حيث الوحيدة، املؤسسات املكتبات تكون لن •
ا للحقـوق  قوق التأليف عن بعد يعترب انتـهاك ح قانون قبل من احملمية األعمال تبادل إن •

 .ذات العالقة بالنسخة الواحدة من الوثيقة

 املسـتودعات  إىل اإلشـارة  على تصرتتكون املكتبات قد أدت مهمتها كاملة إذا ما اق •
 .اإللكترونية للوثائق األخرى

ملكتبات، فهي تلمح إىل أنه جيب علـى املكتبـات أن   ومتثل النقطة األخرية تقزميا ملهمة ووظيفة ا
مكـانز، قـوائم   (تواصل أنشطتها التقليدية من فهرسة وتصنيف وتكشيف وإعداد لبعض األدوات 

، وأن الرقميـة إىل املسـتودعات  فقط لغرض اإلشارة  )رؤوس موضوعات، خطط تصنيف، وغريها
ويف هذا تكريس صـريح خلدمـة    .ق األوليةقواعد الناشرين للوثائولوج املستفيدين إىل تساعد على 

مصاحل الناشرين وليس املكتبة وال املستفيدين من خدماا؛ إذ علـى املكتبـة أن تسـخر مواردهـا     
هـؤالء املسـتفيدون يف   رغب أما إذا . وإمكانياا خلدمة مصاحل الناشرين، وهذا غري معقول إطالقا

ستعدين لدفع رسوم، أو أن تقوم املكتبـة باقتنائهـا   يكونوا م احلصول على تلك الوثائق فيجب عليهم أن
  .وإتاحتها

األخطر من ذلك يتعلق بقضية حفظ التراث الفكري اإلنساين، إذا ما حتولت عملية حفـظ الوثـائق   
فإن الناتج عن عملية إتاحة وحفظ الوثائق الرقمية، الرقمية إىل الناشرين، فبمجرد زوال هامش الربح املادي 

وبالتايل تفقد قيمتـها يف نظـر   عائقا كبريا يسترتف أمواال من أجل حفظها تشكل بح تصاألخرية هذه 
  . الناشرين، وبالتايل فمصريها الزوال واإلتالف
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وبالتايل فال ميكن أن يقوم الناشرين مقام املكتبات يف قصية حفظ التراث الفكري اإلنسـاين بـدليل   
 IPCCمجلـس  ف. أن الناشرين عاجزون عن إدارة املعلومات الرقمية بفاعليةمن خالله يتضح صريح 

إىل إعداد الفهارس اليت حتيل إىل مصادر املعلومات اإللكترونية املشتتة، وهو ما صراحة يدعو املكتبات 
  .تقوم به املكتبات الرقمية اليت ما ينفك عددها يف ازدياد

  :وجهة نظر املكتبات  -3-2-2

كتبات إزاء التحديات املتأتية من الناشرين تنظيم نفسها والتجمـع يف إطـار مجاعـات    حتاول امل    
ويف أوروبـا اقتـرح   . وللمكتبات األمريكية جتربة طويلة يف جمال التفاوض ضمن التجمعات. ضغط

 European Bureau of Library Information and)املكتب األورويب جلمعيات املكتبـات والتوثيـق   

Documentation Associations) ا بـ الذي يعرف اختصارEBLIDA –)1 (    اقتـرح جمموعـة مـن
 1993والذي وضـع سـنة    -)EBLIDA(وحياول برنامج . املبادرات اليت دف إىل محاية املستفيدين

. توضيح خمتلف جوانـب املشـكلة  ) European copyright user platform )ECUPاملعروف بـ و
يضمن الوصول العادل إىل املعلومات مع احترام مصاحل األطراف اليت تتمتع حبقـوق  ا ويقترح منوذج

 .تأليفال

  :إىل املبادئ األساسية التالية  ECUPويستند موقف 

  .يسمح لكل املكتبات بتخزين الوثائق الرقمية بصفة دائمة وإنتاج نسخة لألرشيف •
 واستنساخ للوثيقة الكامل النص استخدام املكتبة خدمات يف املشتركني املستفيدين لكل قحي •

.  ها على إحدى الوسائط املعلوماتية من دون دفع رسومترتيل أو الصفحات من حمدود عدد
 .وميتد هذا احلق األخري ليشمل فئة املستفيدين غري املشتركني يف خدمات املكتبات العامة

                                                             
1 DANSET Françoise , Synthèse . In: Bulletin d’information de l’association des Bibliothécaires Français. 
N-76 ,1997 p.58 
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 نفسها، بعد عن اخلدمات على احلصول املكتبة خدمات يف فقط املشتركني للمستفيدين قحي •
 .لق بالرجوع إىل صفحة واحدة من الوثيقةيتع األمر كان إذا عدا ما رسوم دفع مقابل ولكن

وال بد هنا من اإلشارة باجلهود اليت بذلتها التكتالت املكتبية وكذا تكتالت املستفيدين من أجل       
انتزاع بعض احلقوق املتعلقة بدميقراطية املعرفة وإتاحتها، إذ يشكالن عامل ضغط ال يستهان به يف 

دة األمريكية يعد وجه سياسة االحتكار اليت ميارسها الناشرون، ولعل نشاط هؤالء يف الواليات املتح
نقطة حتول واستشراف للعديد من املبادرات اليت قامت يف أوروبا، ولعل أبرز مثال ذلك القرار الذي 

يف بعض الدوريات العلمية الصادرة عن  اشتراكاا توقيفاختذته املكتبات اجلامعية الكربى املتمثل يف 
  .هذه الفئة من الناشرين

 International Coalition of (ICOLC)ئتالف الدويل لتجمع املكتبات ، فإن االيف اال الدويلو     

Library Consortia  بدعوة من مكتبة جامعة ييل  1997الذي تأسس سنة)Yale University Library (
فيهدف إىل تشكيل قوة ضغط ينخرط فيها آالف املكتبات املوجودة يف كل من الواليات املتحدة 

أستراليا، أملانيا وهولندا، تكون قادرة على التفاوض وتسيري حقوق اإلتاحة للمصادر األمريكية، كندا، 
الرقمية مع الناشرين، والتدخل يف قضايا حتديد أسعار االشتراك، وعمل النسخ االحتياطية واإلعارة املتبادلة 

ألجل انتقاء ات اجليدة ، ويف هذا اإلطار نشر تقريرا عبارة عن قواعد يبني فيها املمارسوكذا قضية األرشفة
  .(1)2008يف مارس  وشراء مصادر املعلومات الرقمية 

 SPARC :Scholarly Publishingحتالف ذكر  جتدر اإلشارة هنادائما وعلى املستوى الدويل؛        

and Academic Resources Coalition )2( ، والذي تتركز جهوده حول إتاحة املعلومات العلمية يف
العديد من املكتبات اجلامعية اليت جيمع  1997تأسس سنة وسط البحث العلمي، وهو حتالف دويل 

                                                             
  : ميكن اإلطالع على نص التقرير والقواعد كامال على موقع املكتبة اجلامعية جلامعة ييل 1

http://www.library.yale.edu/consortia/statement.html 
  /http://www.arl.org/sparc :تحالفاإللكتروين للوقع املوسياسته ، ميكن اإلطالع على  SPARC لإلطالع أكثر على حتالف 2

http://www.library.yale.edu/consortia/statement.html
http://www.arl.org/sparc/
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مؤسسة يف أمريكا الشمالية،  800حوايل  تعمل من أجل تصحيح الالتوازن يف نظام النشر العلمي،
 ARLأوروبا، أستراليا، الصني واليابان  وقد نشأ هذا التحالف مببادرة من مجعية مكتبات اجلث 

وتقدمي املساعدة نشر نتائج البحوث العلمية األمريكية ليصبح فيما بعد مبثابة احتادا دوليا هدفه تسهيل 
يري، وإتاحة طرق جديدة من خالل إقامة عدة حتالفات والنصائح للباحثني واملكتبيني الراغبني يف التغ

ومكتبات ومؤسسات ألجل تيسري عملية اقتناء مصادر املعلومات العلمية يف  مؤلفنيمع ناشرين 
وتنشيط خلق مناذج جديدة لالتصال العلمي احلديث واليت من شأا أن تساهم يف  شكلها اإللكتروين

  .والعوائق املالية بالنسبة للمكتبات توسيع عملية اإلتاحة وتقليص الصعوبات

-SPARCويعرف بـ  2001أنشأ له فرعا يف أوروبا سنة  SPARCعلما أن التحالف الدويل 

Europe  وينشط مع مكتبات البحث األوروبيةLIBER  ومنظمات أوروبية أخرى، وقد أبرم إتفاقية
 open (واليت تعد مبادرة نشر مفتوحة املصدر  PKP :Public Knowledge Projectشراكة مع 

source (  عبارة عن نظم حلولثالثة  متوهلا حكومة كندا ، وهي تقدم عرضا يتكون من)1(:  

• Open Journal Systems (OJS)  : وهو نظام تسيري جلميع مراحل سلسلة إنشاء الدوريات
  .بدءا من استالمها إىل إتاحتها على اخلط

• Open Conference Systems (OCS) :  تم بتسيري جمموع عمليات املعاجلة املتعلقة
  باحملاضرات العلمية 

• PKP Harvester (PKPH)  : ،حاصدات ما وراء البيانات ، أو برتوكول ما وراء البيانات
 يقوم جبمع ما وراء البيانات مواقع شبكة االنترنت املتوائمة مع بروتوكول األرشيفات املفتوحة

OAI-PMH  

                                                             
1 HAMEAU Thérèse. Accord entre SPARC et Public Knowledge Project.  Visité le: [30/02/2007]    .    
[En ligne] :   
 http://prosper.inist.fr/spip.php?article180 

http://prosper.inist.fr/spip.php?article180
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 WIPO( (World( نظمت املنظمة العاملية للملكية الفكريةأما من الناحية التشريعية، فقد       

Intellectual Property Organization)  ا ألعضائها من الدول املوقعة على اتفاقية اجتماع )1( 1996سنة
ووقعت الدول املذكورة على اتفاقية تؤيد . (Bern Convention on Copyright)برين حلقوق التأليف 

وتنص هذه االتفاقية على محاية األعمال الرقمية، مثلها مثل . يف جمملها األنشطة اليت متارسها املكتبات
وتسمح االتفاقية للدول األعضاء بالقيام ببعض االستثناءات شريطة . بقية الفئات األخرى من األعمال

  . د عليه هلذه الوثائقاملعتا مأن ال ختل باالستخدا

تواجـه  فال تزال  فاألمور ال تزال تعاين مجلة من الصعوبات، ؛على املستوى اإلفريقييف حني           
. م بشكل عـام يالشعوب يف إفريقيا حتديات هامة يف إتاحة املطبوعات الفكرية، واالت ومواد التعل

واملعيارية املتعلقة بإتاحة املعرفة يف إفريقيا وحتديد الدروس أصبح استيعاب العوائق التجارية والقانونية و
للتنميـة يف   مق هذه املداخل املعرفية، ضروريااملستفادة وأفضل السياسات واملمارسات اليت توسع وتع

  .القارة

ضمن العديد من احلركات االجتماعية اليت انبثقت على الصعيد العاملي يف العقد املاضي، رمبا تعد و    
وهي جمموعة فضفاضة من األفراد واملنظمات  –)2(كما يذكرها مايكل كالرك حركة إتاحة املعرفة 

ـ  مناسبة للعصر احلايل –املعنية بالتعليم والفرص الثقافية غري املقيدة  يش باسـتمرار يف  خاصة وأننا نع
مشروع حق املؤلف وإتاحة املعرفـة  " ونسجل يف هذا الصدد، )3(معريف بال خالف أو جدال اقتصاد

مت تطوير دليل املنهجيـة  و ، 2008الذي قدمت النسخة األوىل يف أفريل ) ACA2K)(4(" يف إفريقيا 
بدعم من املركـز الكنـدي   ، "حق املؤلف وإتاحة املعرفة يف إفريقيا"بالتعاون ما بني أعضاء مشروع 

، ومؤسسـة  )IDRC :International Development Research Center( ألحباث التنميـة الدوليـة  
                                                             

 197.ص، املرجع نفسه. بوعزة عبد ايد صاحل  1
 .بكندا حاصل على دكتوراه يف الفلسفة أوتاواب ركز أحباث التنمية الدوليةمبمدير املعلومات وتقنيات االتصاالت للتنمية  2
        www.aca2k.org :]متاح على اخلط[.       ]12/5/2008[" . حق املؤلف وإتاحة املعرفة يف إفريقيا"منهجية . مايكل كالرك 3
  www.aca2k.org: ومنهجية التنفيذ متاحة على موقع املبادرة  املشروع  4

http://www.aca2k.org
http://www.aca2k.org
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ومركز لينك جبامعة ويتواترسراند يف جنوب ) shuttleworth Foundation(شتلويرث اجلنوب أفريقية 
   .)LINK Centre : Learning Information Networking and knowledge( إفريقيا

يضم أعضاء شبكة املشروع من مصر، وغانا، وكينيا، واملغـرب،   عمال تضامنياواملشروع يعد      
حـق  "وهو يعد أول عمل لفريـق  . وموزمبيق، والسنغال، وجنوب إفريقيا، وأوغندا، وكندا، واهلند

املعلومات واحلـوار   يشارك يف عدة نشاطات متعلقة بالبحث ونشر "املؤلف وإتاحة املعرفة يف إفريقيا
  .القادمة شهرا حول السياسات يف غضون األربعة وعشرين

يقوم مركز أحباث التنمية الدولية عرب برنامج أكاشيا ومؤسسة شتلويرث عرب برنامج حقـوق  و     
واليت تضم  "حق املؤلف وإتاحة املعرفة يف إفريقيا"امللكية الفكرية بدعم هذه الشبكة الناشئة اخلاصة ب

من العديد من الدول اإلفريقية يف حماولة للوصول إىل أفضل فهم للتواصل بـني إتاحـة    فريقا متنوعا
تستند شبكة حق املؤلف وإتاحة املعرفة إىل الدراسات واملبادرات السابقة يف . املعرفة وبيئة حق املؤلف

هادفة لتطوير األحباث القائمـة   وهي دراسات –هذا اال واليت أعدت من قبل العديد من العناصر 
على األدلة البحثية اهلادفة للتأثري على صناعة القرار يف حق املؤلف واملمارسة يف هذا اـال يف كـل   

  .أجل احلد من القيود املفروضة على إتاحة املعرفة أحناء القارة، من

  :أساليب الرقمنة -4

مبشاريع الرقمنة أمهية كربى، حيث تعد قلب  مالتقنيات واألدوات املستخدمة أثناء القيامتثل      
. م يف ضوئها حتديد السياسات واإلستراتيجيات الواجب تبنيها للقيام ذه العمليةتعملية الرقمنة، ي

ومن خالل معايري اختيار التقنيات اليت يتم تطبيقها ميكن استشراف إمكانية حتقيق األهداف والغايات 
  .بدء العمل الفعلياملنشودة من وراء الرقمنة قبل 

ومنط الرقمنة الذي يتم تبنيه جيب أن يأخذ يف االعتبار مجيع املراحل املتعلقة مبعاجلة مصادر املعلومات، 
وذلك ابتداء من معايري اختيار أوعية املعلومات اليت ختضع لعملية الرقمنة، واإلجراءات اخلاصة بتحويل 
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لوصول إىل مرحلة تصحيح األخطاء الناجتة عن عملية احملتوى املوضوعي إىل شكل مقروء آليا، وحىت ا
وطبقا ملعايري اختيار ، الرقمنة، وانتهاء إىل إتاحة املصادر املرقمنة ووضعها يف متناول املستفيدين

التقنيات، ال ميكن أن تستخدم املواد املرقمنة يف نطاق التطبيقات األساسية اليت أنشأت ا فقط، 
ت أخرى إضافية مكملة تزيد من قيمة تلك املصادر املرقمنة إىل جانب ولكن أيضا يف إطار تطبيقا

وتقود تلك املعايري إىل إمكانية تبادل البيانات واملعلومات بني املكتبات . زيادة فرص إتاحتها
املوضوعية  االهتماماتومؤسسات املعلومات على اختالف فئاا، والربط بني املواد املرقمنة ذات 

إىل إمكانية االشتراك يف إعداد وتصميم مواقع وبوابات إلكترونية للمكتبات على  ، وتقوداملشتركة
  .شبكة االنترنت

جتدر اإلشارة إىل األمهية اليت حتظى ا معايري اختيار التقنيات واألدوات املستخدمة يف عملية      
 ات ميكن استثمارهاعاجلة مصادر املعلومات وحفظها وختزينها، واليت متثل إسهاممن أجل م الرقمنة

     ،بشكل يضمن تيسري سبل وصول املستفيدين إىل املعلومات كلما دعت احلاجة إىل ذلكواستخدامها 
أمناط أو أساليب لعملية الرقمنة، عكس ما جند يف العديد من ) 03(كن حتديد ثالثة ـميوعموما 

اليت تعد أسلوبني فقط متمثلني يف الرقمنة يف ) 2(وأحيانا باللغة الفرنسية ) 1(الدراسات باللغة العربية
  :شكل صورة أو يف شكل نصوص

 : الرقمنة يف شكل صورة -4-1

 أوصور Images Bitmap أو image en mode point يطلق عليها أيضا الصور يف شكل نقاط      
يتم ضوئية، وأو وحدات ) Pixels)3تتكون من شبكة من النقاط تسمى و،   images rasterالراستر 

ضوئية وترتبط كل نقطة بنظام الوحدات الجتزئة كل صفحة من صفحات النص إىل عدد معني من النقاط 

                                                             
  بعض مذكرات ماجستري طلبة قسم علم املكتبات، جامعة منتوري قسنطينة،  :ميكن االطالع على سبيل املثال  1
 http://www.sup.adc.education.fr/bib/acti/Num/somr.htm:  ميكن اإلطالع على الرابط التايل  2
3  Pixels   : ا بواسطة احلاسب اآليل واملاسح الضوئ: أو خلية الصورةوحدة ضوئيةي على الشاشةهي أصغر نقطة ميكن إضاء .  

http://www.sup.adc.education.fr/bib/acti/Num/somr.htm
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 ومن خالل أسلوبلرمادي ووصوال إىل باقي األلوان، ترميز معني من أبيض وأسود مرورا بالتدرج ا
) Bit" )1" مبساعدة ما يسمىالترميز، أصبح من املمكن استخدام رمز أكثر أو أقل تعقيدا ميكن تطبيقه 

 bit( املستخدمة يف ترميز كل نقطة تكون عادة حمددة من خالل عمق تلك النقطة" Bit" وعدد

depth()2( م إنتاج نسخة يف شكل صورة لكل صفحة من ويف هذا األسلوب من الرقمنة يت؛
مطابقة متاما للنص  صفحات النص الذي يتم رقمنته، مما يؤدي إىل احلصول على نسخة مرقمنة

غري أن هلذا األسلوب عيوبا متمثلة يف كونه ال يسمح بالقيام بالبحث يف النص أو إجراء ، األصلي
البحث النصي، وهذا ما جيرنا إىل القيام بعملية وصف بيبليوغرايف كامل والقيام بعملية التكشيف 

يشغل حيزا معتربا على وسائط  قصد تيسري عملية الوصول إىل الوثيقة، كما أن من بني عيوبه أنه
التخزين فناتج عملية الرقمنة عبارة عن صور نقطية ذات أحجام معتربة وبالتايل تشكل ازدحام بالنسبة 

يف حني إن ألسلوب الرقمنة يف شكل صورة مزايا تتمثل يف كونه أسلوبا . للملفات الرقمية املهمة
     .أرخص األساليب تكلفة يف عمليات الرقمنة وهو أسهل أسلوب ميكن تطبيقه، وهوسهال وغري معقد، 

  :أمناط متبعة للرقمنة بأسلوب الصور ) 03(وتوجد ثالثة 

  :  Bitonalالرقمنة يف شكل أبيض وأسود  -4-1-1

يف شكل صورة، غري أن إشكالية استخدامه تكمن يف  أبسط أساليب الرقمنة يعد هذا األسلوب   
  ويصعب جيدة، اقتصاره على نصوص مصادر املعلومات املطبوعة اليت يشترط أن تكون يف حالة مادية

                                                             
1 Bit  : الذي يعتمد عليه النظام احلاسويب ) 1/0( أصغر وحدة يف النظام الثنائي  

Byte  =8 Bit وهو يعادل رقما واحدا أو حرفا أو رمزا.  
1 KB )Kilo Byte =(1024 Byte  رقما أو حرفا أو رمزا 1024أي ما يوازي.  
1 MB )Mega Byte =(1024 KB  أي ما يزيد على مليونByte  
1 GB )Giga Byte =(1024 MB  أي ما يزيد على مليارByte  
1 TB )Tera Byte =(1024 GB  أي ما يزيد على تريليونByte  
2  bit depth  : عمق اللون ، ويستخدم لوصف عددBits  لتمثيل لون النقطة الضوئيةPixel  ووحدة عمق اللون يعرب عنها بـ . يف الصورة

BPP  أيBit par Pixel   
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  .استخدامه يف رقمنة النصوص اليت تشمل على جمموعة من اإليضاحات 

وبالتايل ال ميكنه أن يأخذ ،  Bit 1على  Pixelيعتمد هذا األسلوب على ترميز كل وحدة ضوئية     
وعليه فإن النص املرقمن وفق هذا األسلوب ال حيتاج إىل سعة كبرية . إال قيمتني ، األبيض أو األسود

ومع ذلك فإذا كان من املمكن تطبيقه على النصوص   املختلفة، التخزيناحلفظ على وسائط يف 
فمن املناسب أخذ االحتياطات  Contrastاحلديثة اليت حتتوي على درجة عالية من األلوان املتباينة 

الالزمة عند معاجلة النصوص اليت حتتوي على تباين ضعيف يف األلوان أو النصوص امللونة اليت يكون 
  .)1( متباينةحربها ذا نسب كثافته متنوعة و

مع اإلشارة أنه عند تبين هذا األسلوب من الرقمنة، إنه من املمكن احلصول على نتيجة غري مرضية     
وبناء عليه فإنه يستلزم دراسة وفحص مسبق للنص قبل رقمنته من ناحية طبيعة ونوعية الورق 

الناجتة عن تان  وأشكال وأحجام وأنواع احلروف املستخدمة، وجيب كذلك التحقق من أن البقع
يف شكل بقع سوداء، مما  ،النسخ الناجتة عن املسح الضوئييف األوراق بسبب تأثري الرطوبة لن تظهر 

   .يؤثر على قراءة النص املرقمن الناتج

  :  الرقمنة يف شكل مستويات الرمادي -4-1-2

يتميز هذا األسلوب بإمكانية تطبيقه على اإليضاحات املصورة اليت تشتمل عليها بعض النصوص       
الرقمنة يف شكل أبيض وأسود (املطبوعة، وعموما يفضل استخدام هذا األسلوب عن سابقه 

Bitonal (إذ يسمح باحلفظ الصحيح والسليم للوجه واجلانب القدمي للوثائق ،  ،يف رقمنة النصوص
 1أي  Bits 8القيام بصفة متكررة بإجناز عملية الترميز على تقنية يعتمد على األسلوب  كون هذا

وقد مت اعتماده من جانب العديد ، مستوى رمادي خمتلف 256وينتج عن هذه العملية  Byteبايت 

                                                             
1 Numérisation des bibliothèques: les modes de numérisation.   Visité le: [16/12/2006]  . [En ligne]: 
 http://www.culture.gouv.fr/culture/mrt/Numerisation/fr/dll/image.htm#02    

http://www.culture.gouv.fr/culture/mrt/Numerisation/fr/dll/image.htm#02
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ألرصدا وأوعيتها الفكرية، أمهها مكتبة الكونغرس  من املؤسسات واملكتبات يف مشاريع رقمنتها
ريكي، متحف الفنون واحلرف بفرنسا، وهو األسلوب ذاته املطبق يف مشروع جامعة األمري عبد األم

أسباب القادر للعلوم اإلسالمية موضوع البحث، ويرجع السبب يف اختيار هذا األسلوب لعدة 
ا األسلوب أن عملية الترميز املعتمدة حتتاج إىل ما يعيب هذونذكرها يف فصل وصف املشروع، 

  .وسائط ختزين ذات سعة كبرية

  : األلوان أسلوبالرقمنة ب -4-1-3

يوصى باستخدام هذا األسلوب من الرقمنة يف حالة النصوص اليت تشتمل على الكثري من       
. أو تلك اليت تتضمن نصوص متضمنة إيضاحات ملونة تلك اليت تتضمن إيضاحات ملونة أواأللوان، 

ويتبع هذا األسلوب من الرقمنة على املبدأ نفسه بالنسبة لسابقه يف عملية الترميز، مع اختالف أن كل 
 -RVB(األمحر، األخضر واألزرق : متثل ترميز الثالث ألوان األساسية  Pixelوحدة ضوئية 

Rouge, Vert , Bleu  أو ،RGB – Red, green, Blue( كل لون من هذه األلوان األساسية يتم ،
نلجأ لون، وعموما  4096للون ينتج عنه  Bits 4، فأقل ترميز لـ  Bitsترميزها وفق عدد حمدد من 

 777 16من أجل احلصول على ) يف الوحدة الضوئية  Bits 24أي ( Bits 8ترميز على إىل عملية ال

   .لون خمتلف 216

يف حني تكمن إشكالية الرئيسية يف هذا األسلوب من الرقمنة يف حجم امللفات الضخمة نسبيا،     
، كما الرقمنة مرة أثقل من امللفات الناجتة عن الرقمنة أسلوب األبيض واألسود 24واليت تقدر بـ 

، وبالتايل )Full text(يف النص الكامل ذا األسلوب ال تسمح بتطبيق أي شكل من أشكال البحث 
  .فإنه يسمح فقط بالتصفح، وينطبق هذا على مجيع النصوص املرقمنة يف شكل صور

بعدا بطريقة مطلقة للصورة الرقمية كون الوحدة الضوئية ليست حمددة حبجم سعة وال ميكن إعطاء 
درجة دقة ووضوح ملحقات العرض أو الطباعة، تتغري وفق ) الوحدة الضوئية ( هذه األخرية . ثابت
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عدد الوحدات  xعدد الوحدات الضوئية يف العرض  :فسعة وبعد الصورة إذا ميكن حتديدها كالتايل
  .عدد الوحدات الضوئية للصورة= الضوئية يف الطول 

  KOctets 42.72وحدة ضوئية باألبيض واألسود تزن  x 500 700فصورة ذات البعد 

 Octets)1( )18مليون  Bits  ،18مليون  144وحدة ضوئية باأللوان، أي  x 3000 2000وصورة 
Mo(  صورة من هذا النوع على قرض مضغوط  36قرص مرن، وميكن ختزين  12أيCD-R.  

يف شكل صورة على اختالف أساليبها، ميكن اعتبارها  خالصة القول فإن النصوص املرقمنة
( أقل تعقيدا يف التصميم واإلعداد مما يعكس أقل تكلفة مقارنة مع األساليب اليت سيلي عرضها 

، إضافة إىل كونه يسمح بدراسة )Vectoriel شعاعي، الرقمنة يف شكل Texteالرقمنة يف شكل نص 
تطلب القيام بعملية الوصف البيبليوغرايف والتكشيف قصد ، يف حني ياخلطوط والكتابة واإليضاحات

  .إتاحة سهلة للوثيقة املرقمنة

  :الرقمنة يف شكل نصي -4-2

  :تطبيق هذا األسلوب من الرقمنة عرب اعتماد منهجني أساسيني مهاميكن     

يتم من خالل أجهزة وبرجميات تكمن مهمتها الرئيسية يف إنشاء النصوص : املنهج األول -4-2-1
وحتريرها، ويف هذه احلالة تكون جمموعات النصوص متاحة منذ بداية إنشائها يف شكل إلكتروين، 

                                                             
Octet 1   : 8 وحدة قياس املعلومات تتكون من bits 

          (Ko 1024 octets) =  1 Kilo-octet  
1 Méga-octet (Mo)    =million d'octets 1  
1 Giga-octet (Go)   =milliard d'octets 1  

1Téra-octet (To)    =mille milliards d'octets 1   
  : لإلطالع أكثر 

Numérisation des bibliothèques: les modes de numérisation.   Visité le: [4/02/2007]  . [En ligne]: 
http://www.culture.gouv.fr/mrt/numerisation/fr 

http://www.culture.gouv.fr/mrt/numerisation/fr


 الرقمنة وتقنيات تصميم املصادر الرقمية: الفصل الرابع 
 

[173] 
 

وهذا النوع من النصوص حيتفظ بالشكل الذي مت تصميمه عليه، إضافة إىل االحتفاظ باحملتوى 
  .يفقد التصميم والعرض األصلي للوثيقة األصليةإن هذا النهج املوضوعي، وباملقابل ف

وتتوافر مع ذلك بعض أنظمة وتطبيقات العرض القادرة على إعادة نسخ جزء كبري من النص، وذلك 
 ،  Ms-Wordبالنسبة للنصوص الناجتة عن برجميات معاجلة النصوص األكثر شيوعا واستعماال مثل 

XML )eXtensible Markup Language(.   

غري أن هذا املنهج املتمثل يف التحرير هي طريقة مكلفة، غري أا تعد احلل الوحيد املتاح من أجل     
  . نصوص املخطوطات أو النصوص ذات خطوط الكتابات القدميةرقمنة 

نصوص مصادر املعلومات اعتمادا على  يرتبط هذا املنهج أساسا برقمنة: املنهج الثاين -4-2-2
حيث تقوم ،  :OCR Optical Character Recognitionبرجميات التعرف الضوئي للحروف 

تسمح هذه الربجمية بتحويل النقاط املشكلة للصورة الرقمية إىل رموز وعالمات وحروف، كما 
، كما حيافظ نوعا ما على النسق )1(الطريقة باستعادة احملتوى النصي للوثائق املرقمنة يف شكل صورة

  .بتعرفه على العناوين والفقرات مثال على البناء املنطقي للنصحمافظته الشكلي للوثيقة من خالل 

ويعد هذا املنهج مكلفا سواء من ناحية الوقت املستغرق يف معاجلة النصوص أو من خالل اخلربات 
شكال البحث النصي والتعامل مباشرة مع الوثيقة والكفاءات القادرة على أدائه غري أنه يسمح بتطبيق أ

  .اإللكترونية على أا نصا ال صورة

وبصورة عامة جيب أن يأخذ أسلوب الرقمنة يف شكل نصي يف االعتبار خصائص ترميز نظام 
  :الكتابة واليت يتم تعميمها على مجيع النصوص

                                                             
1 SUSAN Haigh, La Reconnaissance optique de caractères en tant que technologie de numérisation. 
Visite le: [25/05/2008]  . [En ligne]: 
http://nlc-bnc.ca/pubs/netnotes/fnotes14.htm  

http://nlc-bnc.ca/pubs/netnotes/fnotes14.htm
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  : ترميز نظام الكتابة

إنه من الضروري ترميز أنظمة الكتابة يف شكل ثنائي لكي تكون مقروءة بواسطة احلاسبات       
اآللية، وذلك يتطلب نظام ترميز بسيط أو معقد طبقا لعدد العالمات والدالالت والرموز املميزة، 

الترميز  عالمة خمتلفة، وجدير بالذكر أن نظام 256يستلزم ترميز  Bits 8فترميز الكتابة الالتينية على 
 American Standard Code for Information: القياسي األمريكي لتبادل املعلومات 

Interchange  واملعروف اختصارا بـASCII  أصبح معيارا دولياISO 646 )1 ( ويعد األكثر
حرفا أو رقما أو عالمة ترقيم، ولذلك مل تسمح اإلصدارات األوىل  128انتشارا، وحيتوي املعيار على 

والعلمية  من اشتمال بعض النصوص القدميةالرغم  منه سوى بعرض الكتابة الالتينية املبسطة على
  ).2(األكادميية على مثل هذه الرموز

 UNICODEأو معيار  1991املتعارف عليه على املستوى الدويل سنة  Bits 16الترميز على أما      
إشارة أو رمزا، فهو يغطي الكتابة الالتينية وتقريبا مجيع  65536الذي يتضمن ترميز ما يقارب من 

الرموز املستخدمة يف خمتلف أنظمة الكتابة اليت تنبع أصوهلا من الكتابة الالتينية، ويتضمن كذلك 
كما يشتمل على ... ، اليونانية، اليابانية،إمكانية ترميز الكتابة بلغات هجائية أخرى مثل اللغة العربية

الفرصة من أجل  UNICODEإمكانية ترميز الرموز الرياضية والعلمية، ويعطي الترميز عرب معيار 
التمثيل بطريقة سليمة وصحيحة ملختلف أنواع مصادر معلومات املكتبات ومؤسسات املعلومات، 

  .  لواليت من املمكن رقمنتها يف شكل نصي بطبيعة احلا

وأن أي نص يتم  UNICODEأصبح متكامال مع معيار  ASCIIمعيار  أنوجتدر اإلشارة إىل        
نظام متثيل خاص لرموز  من خالل ، UNICODEترميزه عرب املعيار األمريكي ميكن حتويله إىل ترميز 

                                                             
1  ISO    :International Organization for Standardization  :تم بوضع املعايري الدولية منظمة 

2  Ibid. 
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 ASCIIاملعتمدة على نظام  يسمح بتحويل التطبيقاتالذي ، )UTF-8()1( بــاليونيكود يعرف 
يتم يئته ليكون معيارا دوليا لترميز  ،بشكل كامل unicode scriptsإىل نصوص اليونيكود  تدرجييا

النصوص اإللكترونية لغالبية أنظمة الكتابة، وميثل إىل جانب ذلك إمكانية ضمان احلفظ واالختزان 
  .على املدى الطويل للمعلومات النصية

ولعل من أمهها  UNICODEالترميز  نظاموتتاح يف الوقت الراهن تطبيقات متوافقة من     
  مصادر املعلومات اإللكترونيـة، وهيكلة نصـوص األخرية للمعايري املتخصصة يف ترميز اإلصدارات

واليت تسمح بعرض وإتاحة احملتوى Standard Generalized Markup Language(SGML ، XML( منها 
  .املوضوعي

  :من سلبيات وعيوب الرقمنة يف شكل نصي   

املنهج الثاين يف الرقمنة يف شكل نصي باستخدام برجميات التعرف الضوئي  اعتماديف حال  •
على احلروف، فإن طريقة التمثيل والعرض املتعلقة بالنص األصلي ال تبق ثابتة بل تعدل، 

أو البديل الرقمي لن يكون مطابقا لألصل لألصول  وبالتايل فالنسخة الناجتة عن عملية الرقمنة
  .املادية التقليدية

ميكن أن ينتج عن عملية البحث يف النص الكامل بعض األخطاء أو احلصول على نتائج غري  •
  .مرتبطة باستفسار املستفيد

غالبا ما ينتج عن تطبيق تقنيات برجميات التعرف الضوئي أخطاء يف التعرف على احلروف  •
إذ تستطيع بعض الربجميات حبسب ت، رغم إحرازها بعض التقدم والتطور يف اال، والكلما

كلمات )10(، ومعىن هذا أنه ميكن أن جند عشرة % 99إعالناا بلوغ درجة فعالية تصل إىل 
                                                             

1   UTF-8 : حبيث متثل أكثر احلروف شيوعا بايتات لتمثيل كل حرف من حروف اليونيكود، 6-1هو نظام ترميز يستخدم ما بني 
واجلانب األساسي يف هذا . منها ببايتني، مث األقل منها شيوعاً بستة بايتات يف حني متثل احلروف األقل شيوعا ببايت واحد، ماواستخدا

  . املناظر له ASCIIالقابلة للطباعة ميثل ببايت واحد، وهو مطابق بذلك لنظام رموز  ASCIIالتصميم أن كل حرف من حروف 
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تبقى غري فعالة بالدرجة املرغوب ) OCR(مبهمة وغري معروفة يف الصفحة الواحدة، إال أا 
فيها، وخباصة بالنسبة ال تطبيقها يف التعرف على احلروف باللغة العربية، وهذا ما جيعل هذه 
التقنية تكاد تكون غري مطبقة على اإلطالق بالنسبة ملشاريع الرقمنة يف املكتبات ومؤسسات 

قة األكثر بساطة وسهولة واألقل تكلفة وبالتايل اعتماد الطرياملعلومات يف البالد العربية، 
وتعقيدا، وهو أسلوب الرقمنة يف شكل صورة، غري أن هذا اخليار ينجر عنه بالضرورة اعتماد 
سياسة توثيقية دقيقة يف املعاجلة إذا أردنا أن نؤمن إمكانية اإلتاحة والوصول إىل مصادر 

 .املعلومات املرقمنة
ا التقيد بنمط معني من خطوط الكتابة، ودرجة وضوح تستلزم تقنية التعرف الضوئي أحيان  •

 .عالية بالنسبة مللفات النصوص املرقمنة يف شكل صورة

غري أنه يف حقيقة األمر، وحبسب ما تقدم من عيوب وسلبيات أا مجيعا تتعلق باحللول 
وليس اآليل،  كربجميات التعرف الضوئي على احلروف، وإشكاليات التكشيفالتكنولوجية املتبناة 

، وعلى الرغم من كل ذلك فإن الرقمنة يف شكل نصي سلبيات تتعلق بعملية الرقمنة يف شكل نصي
تتيح استخداما واسع النطاق على مستوى البحث عن املعلومات، كونه يسمح بالتكشيف اآليل 

  :والبحث داخل النص أو البحث يف النص الكامل، ومن مميزات هذا األسلوب

ل والسريع بني أجزاء النص وفقراته باالستناد على جمموعة الروابط الفائقة اليت اإلحبار السه •
 .ميكن تضمينها يف النص

إجراء عملية البحث عن املعلومات باستخدام اللغة الطبيعية اليت متنح ولوجا مباشرا وسهال  •
ت ملصادر املعلومات، دون معرفة ومهارات معمقة حول استراتيجيات البحث عن املعلوما

 .اإللكترونية
 .إمكانية القيام بعملية البحث املترابط •
 .SGMLأو  XMLترميز نصوص مصادر املعلومات وفقا ملعايري   •
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  :)شعاعي( Vectoriel الرقمنة يف شكل  -4-3

أو يف شكل  Mode Vectorielأخريا جند أسلوبا ثالثا من أساليب الرقمنة يعرف باسم 
خالل معادالت رياضية، ويتمثل املبدأ الرئيسي للعملية يف  ، وهي تقنية متثيل األشكال منشعاعي

إعادة متثيل معطيات الصورة من خالل معادالت هندسية واليت ستسمح بقراءا من وجهة نظر 
رياضية، وهذا يعين عوضا من حفظ تشكيل متعدد من النقاط األساسية، نقوم بتخزين تتابع وتوال 

هذا األسلوب يف جمال ويطبق أساسا ، )1(تشكيل املخطط اإلجراءات والعمليات اليت تقود إىل
الرسومات التخطيطية املكونة من عناصر أو رسومات هندسية اليت ميكن تسيريها بواسطة برجميات 

 و AutoCADبرجمية  مثل ،DAO Dessin assisté : par Ordinateurباستخدام احلاسب اآليل  الرسم
CATIA. .  

 تكبريها إىل ما ال اية من دون أن تفقد جودا األوليةمن مزايا هذه الفئة من الصور هو إمكانية      
 شعاعي عملية التحول من خمطط من وسيط ورقي إىل شكل رقمي، غري أن ) ، أنظر الشكل(

Vectoriel  من خالل الرقمنة هي إجراء طويل ومكلف يتطلب يف أغلب األحيان الرجوع إىل متعامل
  .)2(ليمةمتخصص لتأكيد عملية التحويل بالطريقة الس

وهو  Adobeلشركة  PDFللنصوص ويتعلق األمر بالشكل  Vectoriel شعاعي كما جند شكل متثيل
  :يقدم مزيتني 

  .حجم متوسط وأقل ضخامة مقارنة مبلفات الناجتة عن الرقمنة يف شكل صورة •
 . إمكانية حفظ شكل امللف ونسقه مهما اختلف نظام االسترجاع •

                                                             
1 TARRIDE Isabelle , LE GOUIIC Sylvie  . L’image, une construction vectorielle.  Visité le: 
[18/07/2007]  .     [En ligne]  :  
http://tice.aix-mrs.iufm.fr/spip/L-image-vectorielle 
2  DANIEL Peraya . Les images de type Vectoriel  .    Visité le: [21/01/2008]  . [En ligne]: 
  http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/staf13/fiches-mm/bitmapvectoriel.htm 

http://tice.aix-mrs.iufm.fr/spip/L-image-vectorielle
http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/staf13/fiches-mm/bitmapvectoriel.htm
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به يف جمال اإلشهار والتسويق الوثائقي، ويسمح بتكشيف فهو شكل من أشكال العرض يوصى 
  .النص، كما يسمح باإلحبار والتنقل بني الفصول والنصوص حينما حتدد

 Rasterأو   Bitmap باإلجنليزيةالفرق بني الصور يف شكل نقاط أو كما تعرف بـ 
فيكمن يف كون الفئة األوىل من الصور تفقد جودا بصورة ظاهرة،  Vectorielوالصورة يف شكل 

الصور  فإنه مل ميكن حتسني أو الرفع من درجة الدقة والوضوح كون مبجرد ما تتم عملية رقمنة 
     .العرض ومهاراتهوأدوات وجودة العرض بالنسبة للصورة املرقمنة مهما استخدمنا أفضل إمكانيات 

ميكن عرضها بسهولة فهي مواءمة مع خمتلف  Vectoriel شعاعي يف شكليف حني الصور       
  .، فهي مستقلة متاما عن ملحقات العرضأدوات العرض املختلفة

 

 

  

  

  

  

  

  

  Vectorielleيف الشكل الشعاعي الفرق بني الصورة النقطية والصورة : يبني) 25( الشكل رقم

 صورة نقطية Vectorielle يف شكل شعاعي صورة

  

  

  

قابلة إلعادة التشكيل من دون فقدان  Vectorielle    يف شكل شعاعي صورةال

  جودا، على خالف الصورة النقطية 
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  :ملية الرقمنةالبناء التقين لع -5

  :االستعانة ببعض التطبيقات والتجهيزات، نذكر أبرزها فيما يلي تتطلب عملية الرقمنة

  :  أجهزة احلواسيب -5-1

  :وهي مكونات مادية معيارية جيب ان تتوافر فيها جممعة من املواصفات واخلصائص أمهها

من حىت ميكن التحكم يف الصور املرقمنة ) بوصة  21إىل  19( شاشة عرض ذات حجم كبري  •
 .الصفحة بشكل كامل وإظهار بعض التفاصيل ومعاجلة هذه امللفاتخالل عرض شكل 

قرص صلب ذو سعة ختزين كبرية من أجل عمليات حفظ واختزان النصوص قبل حتويلها إىل  •
خادم الشبكة، كما جيب أخذ االحتياطات الضرورية من خالل عمل النسخ االحتياطية 

ذي سعة ختزينية كبرية إىل جانب  بالنسبة ملصادر املعلومات املرقمنة وبوجود قرص صلب
وسائط احلفظ ثانوية ذات مواصفات عالية اجلودة وطاقة ختزينية كبرية ميكن استخدامها يف 

 .حالة تعطل خادم الشبكة
  .برجميات معاجلات الصور ذو الكفاءة العالية •

  :الربجميات والتطبيقات -5-2

من الربجميات والتطبيقات اليت ينبغي توفرها حلاجة عملية الرقمنة وتسيري املواد املرقمنة جند 
برجميات النشر املكتيب ومعاجلة النصوص والكلمات، برجميات معاجلة الصور والرسومات، تطبيقات 

من عناصر املواد الصوتية والصور املتحركة إىل جانب برجميات التعرف الضوئي على احلروف وغريها 
  .الوسائط املتعددة
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ففيما يتعلق بربجميات النشر املكتيب ومعاجلة النصوص، جند العديد من الربجميات املتاحة، إال أن       
املستفيد ويف غالب األحيان يفضل استخدام الربجميات املتخصصة وذلك يرجع إىل كوا قد تقدم 

، أما أشهر  Electronic Page Maker جند إمكانيات متعددة، ومن أشهر برجميات النشر املكتيب
  . Open Officeوحزمة برجميات  Word Perfectو  Ms-Officeبرجميات معاجلات النصوص فنجد 

أما برجميات معاجلة الصور والرسومات فهي تضطلع مبهمة معاجلة مجيع البيانات غري النصية        
سواء كانت رسومات أو بيانات توضيحية أو خرائط وأشكال متنوعة، ومن أشهر برجميات 

، وذلك من أجل تطبيقها يف معاجلة Paint Brushو  Photo Shop ،Corel Drawالرسومات نذكر 
ثريات أو تعديالت معينة على الصور، مثل إعادة توزيع اإلضاءة والترشيح اللوين الصور كإحداث تأ

وضوحها، إذ تؤدي و والكثافة البصرية ودقتها وغريها من العمليات اليت تتطلب حتسني جودة الصورة
هذه الربجميات والتطبيقات دورا مهما يف التحكم يف أجهزة املاسحات الضوئية، إىل جانب التحكم يف 

جات إيضاح الصور وجودا، وإعادة الرقمنة يف حالة حدوث أخطاء وبرجمية التعرف الضوئي در
تقدمها عادة الكثري من املؤسسات . على احلروف، إىل جانب تعديل وحتويل أشكال امللفات وحفظها

، وتعمل مع اأو ملحقة  ةالضوئي اتاملتخصصة يف املسح الضوئي كتطبيقات متضمنة يف املاسح
، يف إطار التسويق والترويج ملنتجام  ISISو  TWAINة املسح الضوئي اليت تتوافق مع معايري أجهز

ومنه فإن املاسحات الضوئية تعد من أبرز املعدات والتقنيات الفنية اليت ال غىن عنها يف مشاريع الرقمنة 
  .وإنشاء املكتبات الرقمية

  :املاسحات الضوئية وأنواعها -5-3

تعد املاسحات الضوئية أحد امللحقات الرئيسية للحاسوب يف مشاريع الرقمنة، وهو عبارة عن 
جهاز يقوم بتحويل أي شكل من أشكال البيانات املتوفرة يف مصادر املعلومات املطبوعة واملصورة 
واملخطوطة واملرسومة إىل إشارات رقمية قابلة للمعاجلة من طرف جهاز احلاسوب وختزينها يف 
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، TIFF ،GIFاكرته، وينتج عن عملية املسح الضوئي صور رقمية متعددة األشكال أكثرها استعماال ذ
JPG  يف ، وعن طريق برجميات التعرف الضوئي على احلروف ميكن التعرف على معامل امللفات الرقمية

النص  شكل صورة من خالل خطوطها ومعاملها اخلارجية، حيث تتم عملية مقارنة تلقائية بني رموز
املصور ورموز املوجودة واملخزنة يف الربنامج، لغرض اختيار أفضل ختمني أو خيار يطابق رموز 

وحدات االلتقاط للماسحات الضوئية شديدة  أصبحت الرقمنة ممكنة بفضلقد و، )2) (1(النص
 :CCDهذه وحدات االلتقاط أو املستقبالت اليت تسمى . من ألوان الوثائق احلساسية للضوء املنعكس

Charge Coupled Device  " تتكون من جمسمات ضوئية، حيث تكون  )3(" حتويل الشحنأداة
  .التوصيلة الكهربائية مرتبطة بشدة وكثافة اإلضاءة

  :وظيفة املاسح الضوئي وتقنياته -5-3-1

  : ونقدم فيما يلي شكل يبني الوظيفة النموذجية جلهاز املاسح الضوئي املسطح

  

  

  

  

  .كيفية عمل املاسح الضوئي املسطح: يبني) 26(شكل رقم 

                                                             
   221.، ص2002الوراق، : عمان. تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاا . قنديلجي عامر إبراهيم، السامرائي عامر إميان فاضل  1
  . بشكل مفصل يف العنصر املوايلعلى احلروف  معاجلة برجميات التعرف الضوئي سيتم 2
3 CCD : Charge Coupled Device  : أداة حتويل الشحن وهي األكثر استخداما سواء يف املاسحات الضوئية أو أجهزة التصوير الرقمية أو

ومن خالل األلوان اليت ) اليت ميكن تسجيلها  Pixels عنها بعدد النقاط الضوئية املعرب( الكامريات الرقمية، وميكن متييزها عرب درجة جودة االلتقاط 
  )مليون وأكثر  16.7لون إىل  256من ( ميكن تسجيلها أيضا 

 الوثيقة املراد رقمنتها صفيحة زجاجية

 مرآة ثابتة
 )متحرك ( ي ئـــالمصدر الضو

 وحدة االلتقاط CCD  مرآة متحركة مع املصدر الضوئي
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  :طبقا ألنواع أجهزة املاسحات الضوئية، جند ثالثة تقنيات مستخدمة للتحليل الضوئي

وحدة ضوئية عرب وحدة وفيها تتم عملية التحليل الضوئي : تقنية الرقمنة يف شكل نقاط •
ولكنها تتيح تعد العملية طويلة نسبية، على جممل الوثيقة املرقمنة،   Pixel by Pixelضوئية 

عند اإلدخال درجة وضوح عالية جدا، وهلذا تستخدم هذه التقنية من طرف املاسحات 
 . الضوئية األسطوانية املستخدمة يف جمال رقمنة الفنون الشكلية

الذي يقابل النص، وعند  تتم عملية الفحص بطول السطر: Lineaireتقنية الرقمنة اخلطية  •
غاية االنتهاء من املسح الكامل  ،بدء التشغيل يقوم القضيب الضوئي بتحليل النص سطرا سطرا

 .للوثيقة، وتطبق هذه التقنية أساسا من خالل املاسحات الضوئية املكتبية
ل يف هذه التقنية تكون وحدة االلتقاط ثابتة، ويشك :Matricielleتقنية الرقمنة املصفوفة  •

يف شكل مصفوفة، واملعلومة املراد  Photodiodesشبكة متكاملة من اسمات الضوئية 
حتليلها يتم تسجيلها ملرة واحدة فقط على كامل املصفوفة، جدير بالذكر أن الوقت املستغرق 
الستعراض النص يكون سريعا إىل حد كبري، غري أن درجة الوضوح اليت يتم احلصول عليها 

 .ري مرضية، وغالبا ما تستخدم أجهزة التصوير الرقمية هذه التقنيةعادة ما تكون غ
  :وتتم العملية وفق الشكل التايل

  

 .املاسحات الضوئية املسطحةالشحن الثنائي املستخدمة يف هاز أو أداة صورة جل: يبني) 27(شكل رقم 
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 )1( )التحويل الرقمي(إجراءات عملية املسح الضوئي : يبني) 28(شكل رقم 

   : أنواع املاسحات الضوئية -5-3-2

نعرض فيما يلي أهم أنواع املاسحات الضوئية املستخدمة يف عملية الرقمنة، إىل جانب أهم      
  .اإلشكالياتاإلشكاليات اليت تنتج عن استخدام كل منها وطرق وأساليب تاليف هذه 

  : املاسحات الضوئية املكتبية -5-3-2-1

 الضوئية املسطحة، وهي أكثريطلق أيضا على هذه الفئة من املاسحات الضوئية تسمية املاسحات    
أنواع املاسحات استخداما يف املكاتب داخل اهليئات واملؤسسات املختلفة، وهي تتيح جودة 

أو مستويات الرمادي إىل جانب  "Bitonal"متوسطة، يف شكل صورة سواء كانت أبيض وأسود 
ون يف نتها يكرقم، وبصورة عامة فإن احلد األقصى لنصوص مصادر املعلومات اليت ميكن األلوان
فأثناء عملية ، فهذه الفئة من املاسحات ال تناسب إال ناذرا رقمنة اموعات الدة، A4و A3حجم 

                                                             

1 L’histoire du numérique du télégraphe à nos jours. Op.Cit. 
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الزجاجي اخلاص  الرقمنة يكون سطح النص املراد رقمنته موجها إىل األسفل وموضوعا على السطح
الدة كما ميكن أن يكون  على اوعاتباملاسح، األمر الذي ميكن أن يشكل عملية صعبة وخطرية 

النص املرقمن املالصق للتجليد يف حالة سيئة نتيجة عدم الوضوح وانتشار الضوء املنعكس خارج 
       .  املاسح مما يؤثر على جودة الصورة املرقمنة

كميات وأحجام ضخمة من النصوص  كما تسمح بعض النماذج املتقدمة من هذه املاسحات برقمنة
املتاحة يف شكل أوراق سائبة، لكن نظرا إىل التكلفة اخلاصة بتلك العملية تكون تلك النماذج موجهة 

    .خاصة إىل اهليئات واملؤسسات املتخصصة الكربى

 وعلى الرغم من تطور هذه الفئة من املاسحات إال أا ال جتذب املكتبات ومؤسسات املعلومات     
بالقدر الكايف، ويرجع السبب إىل عدم مالئمتها وطبيعة جمموعاا والسياسات العامة هلا يف جمال 

  .التحول الرقمي

  : املاسحات الضوئية للكتب -5-3-2-2

، وقد بدأ استخدام هذه الفئة بشكل جتاري منذ عدة سنوات، "ماسحات الكتاب املفتوح"تدعى      
مصادر املعلومات الدة ويناسب هذا النوع بدرجة كبرية احتياجات  وهي موجهة إىل رقمنة

اجلة النصوص ذات األحجام الكبرية وال تؤثر على املكتبات ومؤسسات املعلومات، فهو يضمن مع
  .اموعات الدة
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  .متثيل للماسحات الضوئية اليدوية للكتب :يبني) 29(شكل رقم 

وعموما املاسحات الضوئية للكتب تتمتع بكوا ختتلف كثريا عن باقي املاسحات الضوئية      
أغلبها يتكون من العادية، إذ يف العادة جندها تتمتع جبودة عالية جدا بالنسبة للكامريات الرقمية،

جلهة اليمىن واألخرى يف اليسرى، وعادة ما تكون هذه كامريتني رقميتني إحداها تكون يف ا
جمهزة مبلحقات متعددة مثل حاضن الكتاب املتحرك والثابت الذي يوضع على سطحه املاسحات 

، وهي إما آلية وتكون جمهزة بذراع آيل يقوم بتقليب )1(الوعاء، أو تصحيح التمركز اآليل للكتاب 
  .الصفحات، أو بتدخل بشري

اليت أثبتت فعاليتها واألكثر انتشار واستخداما يف املشاريع  اآللية هذه املاسحات الضوئية ولعل أبرز   
الشركة الذي أنتجته  Book Scan APT 2400املاسح الضوئي نذكر  ،الكبريةاملؤسساتية الرقمية 

اليت هلا مسامهات حىت يف وضع  )Kirtas Technologies )2 " اتقرطاس تكنولوجي" األمريكية 
                                                             

1  Brittle_Books_Program .   Visite le: [26/9/2006]  . [En ligne]: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Brittle_Books_Program 

  . ، وهو خمترع املاسح الضوئي اآليل للكتب األسرع يف العامل2001هي شركة أمريكية، أنشأها الباحث اجلزائري السيد لطفي بلخري سنة  2
  :احلوار املنشور يف املوقع على السرية الذاتية للباحث ومشاريعه، من خالل طالع أكثر ميكن اال

http://www.setif.info/article2067.html   

 املصدر الضوئي

 2كامريا رقمية  1كامريا رقمية 

  حاضن الكتب

http://en.wikipedia.org/wiki/Brittle_Books_Program
http://www.setif.info/article2067.html
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بعض معايري رقمنة الكتب، ورقمنة كتب العديد من اجلامعات األمريكية مثل جامعة ميتشيغان، وكذا 
كما مت تطوير  ،) 29الشكل،أنظر (اليت اقتنت أول ماسح ضوئي من الشركة  EBSCOمنشورات 

 Bookجيل جديد من املاسحات الضوئية مطور أساسا من الطبعة األوىل متمثال يف املاسح الضوئي 

Scan APT 2400   الذي ميكنه من رقمنة كتاب متوسط احلجم وهو أول ماسح ضوئي يف العامل
يوم بالنسبة  1/2، يف العادة تستغرق هذه املهمة  )1(دقائق) 08(باأللوان يف مدة ال تتعدى الـثمانية 

مثال  آلية اليت تتطلب التدخل البشري ألجل تقليب الصفحات واحملافظة 1/2للماسحات الضوئية الـ
  .على متركز الكتاب ووضعيته على السطح

  

    

  

  

  

  خاص بالكتب )2" (Book Scan APT 1200 قرطاس" صورة ملاسح ضوئي : يبني ) 30(شكل 

صفحة ورقية يف الساعة ، وهو جمهز بكامريتني رقميتني  2400برقمنة هذا املاسح الضوئي ويقوم     
مليون نقطة ضوئية، حبيث تكرس كل واحدة منها لتصوير الصفحة  16.6تصل درجة دقتها إىل 

  .املقابلة هلا أي الصفحات يف اجلهة اليمىن للكتاب واألخرى للصفحات اليسرى

  
                                                             

1 http://www.clubic.com/actualite-22509-numerisation-kirtas-trouve-un-marche-en-france.html 
  /http://www.kirtas-tech.com:       ميكن اإلطالع على موقع وب الشركة : املاسح الضوئي قرطاس 2

http://www.clubic.com/actualite-22509-numerisation-kirtas-trouve-un-marche-en-france.html
http://www.kirtas-tech.com/
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   :املاسحات الضوئية اخلاصة بالشفافيات -5-3-2-3

مصادر  تتواجد يف إطار بيئة العمل املتخصص فئة من األجهزة والتقنيات اليت تالئم رقمنة     
املعلومات الشفافة أو ما يطلق عليها الشفافيات، واليت ميكنها رقمنة نصوص مصادر املعلومات املتاحة 

وعادة ما تضم املكتبات وخباصة العريقة منها على مركز متخصص يف ، على وسيط ختزين شفاف
ورسومات  إنتاج املصورات واستنساخها ومعاجلة اموعات ذات النصوص اإليضاحية من إعالنا

وغريها، وجدير بالذكر أن رقمنة الشفافيات ميكنها أن تتم بواسطة بعض أنواع ... وصور وطوابع
املاسحات الضوئية املكتبية املتقدمة واليت تكون جمهزة بأداة معينة تشكل املصدر الرئيسي لإلضاءة 

  .املعاكسة العابرة

يات، فيمكن اعتبارها أجهزة متعددة الوظائف وأما بالنسبة للماسحات الضوئية املتعلقة بالشفاف     
، وعلى الصعيد املقابل A4و  A3معاجلة مجيع فئات الشفافيات، مبا يف ذلك األحجام هلا القدرة على 

ننوه إىل أن هذه التقنية غري مناسبة يف حال إجراء عملية الرقمنة على كميات كبرية من األوعية، 
لزجاجي، مث بعد ذلك االنتظار لفترة طويلة نسبيا ألخذ حيث أن وضع النص األصلي على السطح ا

  . كل لقطة، يعد إهدارا لكثري من الوقت، ومن مث سرعان ما تصبح عملية مرهقة ومملة يف أحيان كثرية

ويف حالة رقمنة سلسلة من الشفافيات ذات أحجام واحدة، فإن هناك بعض الربجميات املستخدمة     
وتسجيل األبعاد اخلاصة بتلك اموعات، وعلى الرغم من ذلك فإن اليت ميكن أن تقوم بتخزين 

  .أحجام وأطوال الصور اليت يتم احلصول عليها يبقى حمدودا

ويتوافر يف الوقت الراهن الكثري من األجهزة املتطورة اليت يتم تصميمها وإنتاجها بواسطة      
ليت تناسب أسعارها قطاعا عريضا من متخصصني يف جمال التصوير واملصورات، وبالنسبة لألجهزة ا

مم وهي تستلزم التدخل  24x36املستفيدين فإا تتعامل بشكل أساسي من النصوص من أحجام 
اليدوي على الشفافية قبل املعاجلة اآللية، كما ميكنها التعامل مع جمموعة حمدودة معدة يف شكل شريط 

  . عريض على وسيط من مادة بالستيكية يتم إدخاله بعد ذلك إىل داخل جهاز الرقمنة
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للهيئة أو املؤسسة اليت تشرف على املكتبة، ويضاف إىل ذلك عمليات تنمية العامة  السياسة ذلك على
وبناء اموعات املتاحة بشكل مباشر يف شكل مصغر فيلمي، مثل اجلرائد والدوريات والنصوص 

 .إخل من مصادر املعلومات...والرسائل العلمية األطروحات، واملخطوطات و

 ت والتقنيات اليت تسمح برقمنة مصادر املعلومات املتاحة يف شكل مصغراتوتوجد فئتان من األدوا
  :فيلمية مها

 Nikon Cool Scan 40ماسح ضوئي للشفافيات : يبني) 31(شكل رقم 

 Nikonلشركة 

  :Mictroformsاملاسحات الضوئية اخلاصة باملصغرات الفيلمية  -5-3-2-4

تعترب عمليات حفظ املعلومات وختزينها باستخدام املصغرات الفيلمية سواء كانت ميكروفيلمية        
Microfilm  أو ميكروفيشMicrofiche منهجا وأسلوبا مت تطبيقه على صعيد واسع منذ سنوات عدة ،

يف خمتلف قطاعات األنشطة مثل البنوك واملؤسسات واإلدارات املتنوعة، وفيما يتعلق باملكتبات فإن 
الفيلمية، حفظ اموعات واختزاا من مصادر املعلومات يقتضي وبصفة مستمرة االستعانة باملصغرات 
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ü وتتمثل يف التقنيات ذات التكلفة املتوسطة، واليت تتيح درجة وضوح ما بني : الفئة األوىل
، وذلك تبعا للحيز الذي تشغله الصورة على الشاشة )DPI )1نقطة يف البوصة  400و  200

وذلك يف شكل صورة، سواء كانت أبيض وأسود  A4أو  A3) اففالش السطع(الشفافة 
Bitmap أو مستويات الرمادي، كما أن هناك الكثري من األدوات اليت ميكنها التأقلم مع ،

الذي يقوم  CDDخمتلف أنواع وفئات أجهزة القراءة تقليدية، وهي اليت حتتوي على قضيب 
  .عة يف املاسحات الضوئية املكتبيةبإجراء عملية املسح بالطريقة نفسها املتب

ü وترتبط باألجهزة املوجهة إىل املتخصصني املتمرسني، وبالتايل فهي ذات تكلفة: الفئة الثانية 
عالية، يتم تربيرها يف ضوء القدرة اإلنتاجية العالية اليت ميكن أن توفرها تلك األجهزة، ومتكن 

تسمح بالتحديد السريع للقطات اليت يتم  تقنيات خاصة بالتكشيف هذه الفئة من استخدام
رقمنتها، وميكن أن تأخذ يف االعتبار إال امليكروفيلم فقط، وتكون هذه األجهزة موجهة يف 

 .األساس لرقمنة اموعات واألحجام الضخمة من مصادر املعلومات

إذا توفرت لديها  وعموما تتجه املكتبات ومؤسسات املعلومات إىل هذا األسلوب من الرقمنة     
، كما تتجه )سواء كانت ميكروفيلم أو ميكروفيش أو كليهما(رصيدا معتربا من املصغرات الفيلمية 

فيلمية ال املصغراتخلق أو إنشاء بعض املكتبات وحتضريا ألوعيتها قبل القيام بعملية الرقمنة إىل 
ريها، مث تلجأ إىل الرقمنة تصويرها بواسطة حمطات امليكروفيلم وتصغمن خالل ) كمرحلة وسطية(

انطالقا من هذه األخرية وليس من األصول الورقية وذلك حفاظا عليها من التعرض إىل التلف 
، وهو ما ميكن أن والضياع جراء نقلها مثال خارج حدود املكتبة وتعهد العملية إىل متعامل خاص

منة املباشرة من الوثائق األصلية على الرغم من كون أسلوب الرق؛ ونطلق عليه الرقمنة غري املباشرة
مقارنة بتلك اليت نتحصل عليها عند اعتماد ) احلصول على درجة عالية من اجلودة(يعطي نتائج أفضل 

أسلوب الرقمنة غري املباشرة، إال أن املكتبات ومؤسسات املعلومات اليت متتلك أرصدة معتربة من 

                                                             
1   DPI   := dots per inch points par pouce  =  سم 2.54= بوصة  1نقطة يف البوصة ؛                  .  
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من هذه األخرية تكون أسرع، كوا عملية آلية مطلقة وأقل  انطالقااملصغرات الفيلمية فالرقمنة 
 ندرة املصغرات الفيلمية امللونة، فغالبيتها تكلفة، والعائق الوحيد هلذا األسلوب من الرقمنة يتمثل يف

هي باللون باألبيض واألسود، وكذلك فهي تطبق عموما على املصغرات الفيلمية اليت تضم النصوص 
   .  م واإليضاحات امللونةاملطبوعة دون الرسو

ملعرفة ما إذا كانت عملية التصوير الفيلمي ألجل الرقمنة هي عملية ) 1(دار نقاش مؤخرا قد و      
جمدية ومناسبة، فبالنسبة للمؤسسات اليت متتلك أجهزة ومعدات التصوير الفيلمي، فهي عملية جمدية 

ت التكاليف، مع تطور أجهزة املسح الضوئي واقتصادية، وكلما كان الرصيد املعاجل ضخما كلما قل
غري أن عملية مراقبة جودة املصغرات ة من الوسائط إذ تتم العملية بصورة آلية، اخلاصة ذه الفئ

أما بالنسبة للمكتبات ومؤسسات املعلومات اليت ال متتلك الفيلمية فهي تستغرق وقتا طويال نسبيا، 
الرقمنة غري ( دي اللجوء إىل هذا األسلوب من الرقمنة رصيدا من املصغرات الفيلمية فمن غري ا

  ، يف حني جتدر اإلشارة إىل أنه من املهم جدا وانطالقا من امللفات الرقمية اخلاصة باحلفظ )املباشرة 

  فإنه من املمكن إعداد مصغرات فيلمية
  مبواصفات وجودة امللفات الرقمية،  

  يل ــة كورنـوقد طبقت جامع
Cornell  بالواليات املتحدة األمريكية  

     .   )2(هذه احللول يف جمال احلفظ 

  .اخلاصة باملصغرات الفيلميةنوع من أنواع املاسحات الضوئية : يبني ) 32(شكل رقم               
                                                             

1 BOUDRY C., Quelques propositions concrètes et pratique pour faciliter votre démarche de 
numérisation.  Visite le: [18/18/2006]  . [En ligne]: 
http://urfist.enc.sorbonne.fr/image_numerique/propo-num.htm 
 
2 ANN R. Kenney, Digital to microfilm conversion : a demonstration project.1994-1996. Final report to 
the national endowment for the humanities, Ithaca (NY), Cornell University Library, Department of 
Preservation and Conservation, 1996.   Visite le: [25/7/2005]  . [En ligne]: 
http://www.library.cornell.edu/preservation/com/comfin.html 

http://urfist.enc.sorbonne.fr/image_numerique/propo-num.htm
http://www.library.cornell.edu/preservation/com/comfin.html
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خاصة  شركاتكما طرحت عدة 
بالرقمنة أجهزة املسح الضوئي اليت 

بنوعيها  تقوم برقمنة املصغرات الفلمية
  ).امليكروفيلم وامليكروفيش (

  
 

     

  

  

من شركة  الفيلمية لفئة املصغرات  Scanfile SBE V8صورة ملاسح ضوئي : يبني) 33(شكل رقم   

Canon)1(.  

  : الرقميةالفوتوغرافية أجهزة التصوير  -5-3-2-5

تتوافر أجهزة التصوير الفوتوغرايف الرقمية يف األسواق التجارية بفئات وأنواع متعددة، ابتداء من      
وصوال إىل األجهزة اليت تتواءم مع ) غري املتخصص(األجهزة اليت تناسب احتياجات املستخدم اهلاوي 

خصصني متاحة على احتياجات املتمرس واحملترف، وعادة ما تكون جمموعات األجهزة املوجهة إىل املت
حامل أو عمود، وهي تعمل باستخدام تقنية املسح، وهنا تكون عملية الرقمنة أكثر طوال ولكنها يف 
املقابل تشتمل على جودة عالية، وميكن أن توفر األجهزة الفوتوغرافية الرقمية املوجهة إىل اجلمهور 

مع تضمنها إمكانية  Bits 24تكون مرمزة على  و Pixelنقطة  500x700يف حجم العام صورا 
تقليص حجم الصور وتوفري احليز علة وسيط التخزين، وبالنسبة الضغط الفوري، للصور دف 

                                                             
1 Utilisation d’un numériseur de microfiche ou microfilm Canon .   Visité le: [17/10/2005]  .  
[En ligne]:    http://www.scanfile.fr/scanfilesbe-numerisation.php 

http://www.scanfile.fr/scanfilesbe-numerisation.php
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وذلك إىل جانب  Bits 36إىل   Bits 24ألجهزة املتخصصني فيمكن أن تقوم بترميز األلوان من 
 .)6000x8000  Pixel)1استخدام درجات وضوح تصل إىل 

معاجلة الصور امللونة بدرجات  أجهزة التصوير املتخصصة ضمن خصائصهاوينبغي أن حتتوي      
، وعلى الرغم من إتاحة متباينة، والقدرة على معاجلة وإدارة امللفات ذات األحجام الكبرية نسبيا

الصعوبات والعقبات اليت املتمثلة يف التجهيزات املادية، فقد أصبحت التقنية الرقمية أكثر مالئمة 
طبيق يف جمال التصوير ملا تتيحه من تأثري مباشر يف اختصار بل وإلغاء الوقت املستغرق يف ومواكبة للت

ويتم ، عمليات الطبع والتحميض إىل غري ذلك من اإلجراءات اليت تتم يف أساليب التصوير التقليدية
املكتبات ل مطرد وبصورة تدرجيية يف أقسام اخلدمات الفنية داخل كاستخدام هذه التقنية الرقمية بش

ومؤسسات املعلومات، وتستخدم كذلك يف إطار مشروعات الرقمنة للنصوص القدمية والنفيسة مثل 
، كما ميكن التنقل إىل مصادر املعلومات ورقمنتها يف املكان عينه ..املخطوطات وأوائل املطبوعات

هذه العملية  جر عنما ين، وبالتايل جتنب بدال من نقل املصادر إىل مؤسسات املعلومات أو املكتبات
   .   تعرض املصادر للتلف والضياع إمكانيةمن أعباء إضافية تتعلق بتكاليف النقل واإلعداد له، وكذا 

  :تقنيات التعرف الضوئي على احلروف -6

 :OCR Optical Character Recognition  ختتص برجميات التعرف الضوئي على احلروف  
بالقيام مبجموعة من العمليات واإلجراءات اليت تستهدف التعرف وقراءة نص معني أثناء إجراء عملية 
املسح الضوئي له، وتقوم بالتعرف على حمتويات النص حرفا حرفا وكلمة بعد كلمة، ومن مث حتويله 

 ASCII :American Standardإىل ملف نصي يتضمن بيانات ومعلومات مرمزة يف شكل معيار 

Code for Information Interchange أو معيار ،Unicode )كما سبق تبيانه يف ترميز النصوص( ،
  .والذي حيتل غالبا مساحة أقل من تلك اليت حيتاج إليها ملف الصور 

                                                             
  املرجع السابق. أمحد سعيد الرويب، أمحد فرج أمحد 1
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وقد ظهر اجليل األول من هذه الربجميات يف األسواق التجارية يف اخلمسينات من القرن        
التطبيقات قادرة إال على التعرف أو قراءة النصوص اليت تشمل على أحجام املاضي، ومل تكن تلك 

 OCR/B  ،OCR/Aوأشكال حروف معينة ويتم إعدادها خصيصا هلذا الغرض، وكان يطلق عليها 
ومع مرور الوقت والتطور التقين املصاحب ظهرت الكثري من الربجميات اليت حققت جناحات معتربة 
يف جمال التعرف الضوئي على احلروف والرموز، حيث توافرت هلا القدرة على التعرف على معظم 

ا احلروف اهلجائية الشائعة واألكثر انتشارا عدا بعض احلاالت اليت يكون فيها حجم احلرف صغري
  .)1(نسبيا

ويكمن الغرض املنشود من وراء تطبيق برجميات التعرف الضوئي على احلروف يف حتول الصورة   
النصية املرقمنة إىل ملف نصي ميكن قراءته ومعاجلته بواسطة احلاسوب، وبالتايل فهي تفيد يف االقتصاد 

در املعلومات، وبالتايل يف اجلهد والوقت وتكلفة عملية إدخال البيانات لعدد كبري من نصوص مصا
النتيجة هي ملفات نصية أقل حجما من ملفات الصور وأيضا إتاحة إمكانية إجراء عملية البحث يف 

  .النص الكامل

  :معايري اختيار برجميات التعرف الضوئي على احلروف -6-1

اختيار املكتبات ومؤسسات املعلومات لربجميات التعرف الضوئي على احلروف يعتمد  إن  
بصورة عامة على مدى صالحية الربجمية لالستخدام والتطبيق، واشتماهلا على قواميس متخصصة، 
غنية وثرية تتعلق باحملتوى املوضوعي ملصادر املعلومات والذي ميكن معاجلته بواسطة مثل هذه 

وتتضمن معايري االختيار إضافة إىل ذلك جمموعة من اإلجراءات واآلليات املتبعة يف التعرف . الربجميات
على احلروف والسرعة يف قراءا، وأنواع وأحجام وأشكال احلروف واخلطوط اليت ميكن التعرف 
عليها، واللغات اليت حتتويها الربجمية وميكن التعامل معها، وكذا أشكال وأمناط عرض وإتاحة 

                                                             
  املرجع نفسه. أمحد سعيد الرويب، أمحد فرج أمحد 1
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نصوص بعد إمتام عملية التعرف عليها، وأن تتضمن تقنيات التعرف الضوئي على بعض املهام ال
املتقدمة منها مثل إمكانية التدقيق اإلمالئي والتوافق مع برجميات التحرير والنشر، وأخريا يعترب عامل 

  .السعر من العوامل اليت ميكن أن تؤخذ بعني االعتبار

ئتان أساسيتان من تطبيقات التعرف الضوئي للحروف واليت يتم يف ضوء هذه املعايري يتوفر ف  
 Omnipageاستخدامها بشكل مستمر يف رقمنة جمموعات مصادر معلومات املكتبات الكربى ومها 

Pro  وWordScan ،  وقد ساعد برنامجAdobe Capture  من زيادة قيمة هذين التطبيقني ملا له من
 PDFالتنسيق املعقد، ولعل ذلك يأيت نتيجة استخدام شكل  قدرة عالية على معاجلة النصوص ذات

  .الذي ميكن من االحتفاظ بالتنسيق اخلاص بالنصوص األصلية

إىل جانب معرفة املعايري السابقة واخلاصة باختيار برجميات التعرف الضوئي على احلروف، تتوفر   
  :هامن ر نذكرسلسلة من أخرى من املعايري اهلامة واليت ميكن أخذها يف االعتبا

التعرف على نسبة األخطاء النامجة عن عملية تطبيق برجمية التعرف الضوئي على  :الدقة •
، مبعىن أن الربجمية ميكناه التعرف على وتقدير معدل الدقة يف الربجمية احلروف متكننا من حتديد

 100هي عدد الكلمات املتعرف عليها يف ما جمموعه : سحيث )  %س (النص بدرجة 
 .كلمة

من العوامل اليت ينبغي أن تؤخذ يف الشكلية والتصميمية  تعد اجلوانب: واجهة املستخدم •
االعتبار عند اختيار برجميات التعرف الضوئي على احلروف، حيث ميكن خلق التصميم 
الشكلي اجلذاب نوعا من التفاعل والتحاور بني املستخدم من ناحية وبني الربنامج من ناحية 

 .وضرورة مراعاة لغة أو لغات الواجهةأخرى، 
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من املعروف أن تسجيل البيانات واملعلومات املرقمنة يف  :أشكال التخزين واحلفظ املتاحة •
ملف جيب أن يكون وفقا لشكل أو قالب معني، ولذلك فإن برجميات التعرف الضوئي 

لفات، مثل تتضمن أشكاال خمصصة لتسجيل املعلومات ومن مث حفظها واسترجاعها يف امل
 ...، PDF ،XMLشكل 

 
اخلصائص النصية نفسها من نوع إىل جانب استنساخ : ق النص املرقمنينستاحملافظة على  •

اخلط وحجمه، جسم النص حتقيق إمكانية احلصول على التكوين اهليكلي والتنظيم نفسه 
 ..للصفحة األصلية من أعمدة وجداول 

 
  . اليت ميكن التعرف عليها كلما كانت الربجمية أكثر فعالية كلما زادت اللغات: اللغة •

 
وبيئات  أجهزة املسح الضوئيى مثل موائمة وتطابق الربجمية مع إىل عناصر أخرإضافة  •

 ..)،Windows ،Macintosh(التشغيل 

  :)1(وفيما يلي جدول بأهم املنتجني واملنتجات املتعلقة ذه الربجميات  

  

  

  

  

                                                             
1 FRANCISCO José André. Les logiciels.       Visité le: [17/10/2007]  .      [En ligne]: 
http://www.enssib.fr/autres-sites/dessid/dessid99/gedfranc.pdf  

http://www.enssib.fr/autres-sites/dessid/dessid99/gedfranc.pdf
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 URL  بيئة التشغيل  املنتج الربجمية  املؤسسة املنتجة

Caere  OmniPage Pro  Windows 95, 98, XP, 

2000NT ،Vista 

http://www.caere.com. 

Xerox  TextBridege 

pro  

Windows 95, 98, XP, 

2000NT ،Vista 

http ://www.Textbridge.com 

IRIS  Irispen  Windows 95, 98, XP, 

2000NT ،Vista, Mac 

http:// www. irislink.com  

IRIS  Readiris pro  Windows 95, 98, XP, 

2000NT ،Vista 

http://www.irislink. Com 

Recognia  Recognia  Windows 95, 98, XP, 

2000NT ،Vista 

http://www.ocr-systeme.de  

Read-It 

OCR pro 6  

Olduvai  Macintosh http://www.olduvai.com  

  .برجميات التعرف الضوئي على احلروف ومنتجيها أهم): 20(جدول رقم 

كل هذا التنوع يف الربجميات يفرض علينا إعداد وتبين معايري اختيار خاصة، كي تكون الربجمية      
  .أكثر فعالية وتواءما مع احتياجات املكتبات ومؤسسات املعلومات

  :طريقة عمل برجميات التعرف الضوئي على احلروف -6-2

  :متر بسلسلة من اخلطوات واملراحل نذكرها فيما يلي عملية التعرف الضوئي على احلروف  عادة ما متر

http://www.caere.com
http://www.Textbridge.com
http://www.irislink
http://www.ocr-systeme.de
http://www.olduvai.com
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دف املساعدة يف تبين أسلوب للتعرف الضوئي يتماشى : التعرف على نوع النصوص •
  ...وطبيعة ونوع مصدر املعلومات املرقمن كاجلرائد ومقاالت الدوريات

النص إىل قطاعات أو مناطق مستقلة عن بعضها من خالل تقسيم : حتليل التنسيق الشكلي •
  .البعض، كالفقرات النصية والصور

ويتكون ذلك من خالل ترتيب وتنظيم الصور واملواد اإليضاحية يف : التعرف على األشكال •
أنواع متنوعة، وهذا النوع ميكنه التعرف على النص املوجود وحتديد نوعه، جبانب الرسم أو 

دف توجيه عمليات التعرف حنو نوع الكلمات األكثر ختصصا  الصور واإليضاحات، وذلك
  .وحتديدا

وتسمح هذه املرحلة بإنشاء رابطة تربط بني : تعيني روابط منطقية بني القطاعات املختلفة •
  .لربط بني نصني من قطاعني خمتلفنيالصورة والنص املتعلق ا، كما متكن من ا

يتم حترير العالمات اليت مت احلصول عليها يف املراحل أثناء هذه املرحلة : التعرف على احلروف •
 .السابقة، ويتم بناء على ذلك عملية التحرير النصي

  :)1(وهناك من يقسم مراحل التعرف الضوئي إىل مخسة مراحل أساسية تتم بشكل متتابع، ونذكرها

صور وفيها يتم متييز العناصر النصية عن تلك اليت تكون يف شكل : املرحلة األوىل •
حات البيضاء بغرض حتديد مواضع اوإيضاحات، وعادة ما تستخدم غالبية الربجميات املس

وعموما ال تم برجميات التعرف الضوئي وال تأخذ بعني االعتبار النص يف ترتيب ميكن قبوله، 
  .الصور واإليضاحات اليت تتواجد مع النصوص

ئي على احلروف، ويطلق على منهج تتمثل هذه املرحلة يف التعرف الضو: املرحلة الثانية •
 Extraction deالتعرف على التعرف تسمية استخالص اخلصائص الطباعية للحروف 

proprieties  ،حيث يتم التعرف على كل حرف من حروف النص من خالل حتليل الشكل
                                                             

  املرجع السابق. أمحد سعيد الرويب، أمحد فرج أمحد 1
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إىل جانب مقارنة السمات واخلصائص املميزة له طبقا موعة من القواعد اليت ختص كل 
  .و كل نوع أو شكل احلرفحرف أ

يتم خالهلا التعرف على جمموعة الكلمات املكونة للنص كلمة كلمة، حيث : املرحلة الثالثة •
يتم مقارنة احلروف املكونة للكلمة اليت يتم التعرف عليها بكلمات خمتزنة داخل قواميس 

تكون هذه الربنامج وترتبط بلغة النص األصلية نفسه، الذي يتم مسحه ضوئيا، ويفضل أن 
  .القواميس متخصصة يف اال املوضوعي للنص األصلي

وهي عملية ختتص بالتصحيح، حيث يتم تسجيل نتائج عملية التعرف : املرحلة الرابعة •
الضوئي يف ملف خاص بالربنامج املستخدم، أما بالنسبة للصور واإليضاحات فيتم حذفها، 

رف عليها واحلروف الشكوك يف درجة صحتها، ويقوم الربنامج بإبراز احلروف اليت مل يتم التع
  .وهنا تربز أمهية القيام بعملية التصحيح

ترتبط هذه املرحلة بالتنسيق الشكلي للمخرجات، وهنا تقوم برجميات : املرحلة اخلامسة •
التعرف الضوئي على احلروف بتسجيل البيانات واملعلومات املتعلقة بالنص املقروء ضوئيا يف 

، PDF ،RTF: م أشكال امللفات اليت ميكن حفظ امللفات ا هيشكل ملف، ومن أه
XML...إخل.  

  :عموما هي املراحل أو اخلطوات نفسها املذكورة سابقا وميكن اختصارها بيانيا يف الشكل التايل     
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  .مراحل عملية التعرف الضوئي على احلروف: يبني) 34(شكل رقم 

  :لتعرف الضوئي على احلروفمشكالت مرتبطة بتطبيق برجميات ا -6-3

من املشكالت املرتبطة باستخدام تقنيات التعرف الضوئي على احلروف، تلك اليت تنشأ من   
اليت تتضمن تباينا ضعيفا يف األلوان أو يف حروف الطباعة، أو تلك اليت حتتوي على متغريات النصوص 

 طباعية مثل استخدام أكثر من نوع ومنط من اخلطوط يف النص نفسه، أو أشكال وحروف نادرة، أو
بعدة لغات، أو مكتوبة خبط اليد، واليت يكون من الصعب على برجميات التعرف الضوئي على 

 التعرف على نوع النصوص

 حتليل التنسيق الشكلي

 على األشكال التعرف

 تعيني روابط منطقية بني القطاعات

 التعرف على احلروف

Å 

Ç 

É 

Ñ 

Ö  
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ومن خالل التجارب العلمية ميكن اجلزم أن جمموعات الوثائق  .من قراءا أو التعرف عليها احلروف
التارخيية والصحف واملخطوطات يكون من الصعب احلصول على نتيجة مسح ضوئي على درجة 

ن الكفاءة والدقة باستخدام تقنيات التعرف الضوئي، حيث تشري بعض اإلحصاءات إىل أن عالية م
كلمات خاطئة من  5إىل  2مما يعين ما بني  % 98إىل  95معدل جودة التعرف الضوئي تكون ما بني 

كلمة، ونتيجة لذلك جيب أن تتم عملية مراجعة امللفات النصية الناجتة عن عملية التعرف  100جمموع 
الضوئي والقيام بعمليات تصحيح األخطاء بطريقة يدوية وبعناية فائقة، ونتيجة لذلك ترتفع تكلفة 

  .عملية الرقمنة

يف التعرف على احلروف نتيجة برجميات التعرف الضوئي ترتكب هذه األخطاء إن وعموما ف   
املبدأ العام املطبق يف التقنية يف حد ذاا، إذ تعتمد أساسا على مبدأ الفصل أو العزل وتسمى أحيانا 
أخرى التقسيم أو التجزئة والذي يقوم أساسا على فصل العناصر النصية من كلمات وحروف متهيدا 

زل أو الفصل حمددا على أساس الفراغات أو لتطبيق عملية التعرف الضوئي عليها، ويكون هذا الع
) األجنبيةبالنسبة للغات (املساحات البيضاء املتواجدة بني السطور وكذا بني احلروف املكونة للكمات 

  :)1(، فتطبيق هذا املبدأ ينجر عنه جمموعة من األخطاء من بينها)بالنسبة للغة العربية(والكلمات 

تج عن هذا اخلطأ إدماج السطور املتجاورة اليت تنتمي ين: الدمج األفقي للمساحات النصية •
  .إىل أعمدة خمتلفة، مبا يؤدي إىل حدوث تأثريات مباشرة يف ترتيب عملية القراءة

جتميع فقرتني بشكل يصعب ينجم عن هذا خلطأ : الدمج العمودي للمساحات النصية •
دمج عنوان النص مثال مع ك القراءة كثريا، ولكن دون أن حيدث أي تعديل يف ترتيب القراءة،

اليت  عملية التصحيحبيانات اهلوامش املتشهد ا يف النص إن وجدت، وهذا ما يتطلب القيام ب
   .تعترب جد مهمة يف حالة تنظيم النص وترتيبه

                                                             
1 BLAID A, PIERRON L, REYREN D, et ALL. La Numérisation de documents : principes et évaluation 
des performances.Cours INRIA 9-13 octobre 2000 . Paris: ADBS, P.64 
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 .وينتج عن هذا اخلطأ صعوبات يف ترتيب عملية القراءة :انفصال أفقي للمساحات النصية •
تشبه احلالة إىل حد ما سابقتها، وال ينتج عنها أخطاء  :عمودي للمساحات النصية انفصال •

 .بالغة، ويرجع السبب يف ذلك إىل أن ترتيب عناصر القراءة يكون متشاا
حبروف كلمات النص والناجتة إما عن عدم جودة النص املرقمن  تتعلق أساسا: أخطاء أخرى •

، أو أخطاء بالنسبة )clو  d(أو ) rnو  m( ثل مما يظهر احلروف يف صورة غري واضحة م
للنص الذي يضم أرقاما مثال إذ يترمجها إىل حروف وبالتايل حيدث تشويه وتغيري يف النص 

، كما جند حاالت )بالالتينية Sواحلرف  5الرقم ( أو ) بالالتينية o و احلرف 0الصفر (مثل 
ال تتمكن الربجمية من القيام بعملية التعرف الضوئي على احلروف نتيجة عدم التعرف عليه 
وبالتايل جتاهله، وبالنسبة للحروف غري املتأكد من معرفتها تقوم الربجمية باقتراح احلرف 

 .األقرب للصورة أو الرمز

ودة وكفاءة برجميات التعرف الضوئي على على ضوء ما سبق عرضه، ميكن مالحظة أن ج  
احلروف ميكن أن تعتمد على جودة ووضح النص، إذ أن النصوص اليت تكون مرقمنة يف صورة غري 
جيدة وتشتمل على جودة غري كافية مثل ضعف تباين األلوان ووجود بقع على النص أو آثار خارجة 

طح النص، أو اشتمال النص على على النص كثل ظل ناجم عن انعكاس موجودات معينة على س
فجميع هذه العوامل تؤثر سلبا يف ... تنسيقات معقدة نوعا ما مثل اشتماهلا على أعمدة، إيضاحات

ميكن القول إن احلصول على درجة وعليه، ، دقة التعرف الضوئي على احلروف وسري العملية بنجاح
أخطاء ال يزال هدفا تسعى إىل حتقيقه فعالية عالية من التعرف الضوئي على احلروف بدون أي نسبة 

هذه الربجميات ومطلبا ينشده جل من له عالقة برقمنة نصوص مصادر املعلومات، فتحقيقه ال يعتمد 
ية يف حد ذاا، أما نالنظر يف التقإعادة فقط على كفاءة الربجميات ولكن يقتضي أيضا يف الواقع 

فتعد ) املراجعة والتصحيح(أو بعدية  )لنص املراد رقمنتهمثل يئة ا( اإلجراءات املصاحبة قبلية كانت 
إجراءات ال بد منها، إذ دف البحوث والدراسات وبعض التجارب يف الوقت احلايل إىل الوصول 
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إىل عملية تعرف ضوئي أكثر كفاءة وفعالية، وخباصة فيما يتعلق بالبناء اهليكلي واملنطقي لنصوص 
 ICR: Intelligent Character تعتمد على تقنيات متقدمة مثل مصادر املعلومات املرقمنة واليت

Recognition.  

  :وأشكال امللفات املرقمنة وضوح الدرجات  -7

  :تعتمد جودة النصوص املرقمنة على جمموعة من العوامل الرئيسية، من أمهها  

  : درجات الوضوح -7-1

يرتبط أساسا بعدد النقاط الضوئية  إن اختيار درجات وضوح نص معني أثناء عملية الرقمنة  
Pixels  الصورة الرقمية، وكلما كانت درجة الوضوح مرتفعة كلما كانت اجلودة  أواملكونة للنص

يف املقابل ينتج عنها ملفات ضخمة ذو أحجام كبرية، مقارنة بدرجات الوضوح املنخفضة أو ولية، اع
عية النصوص املراد رقمنتها ونوعيتها، ويعتمد كذلك اختيار درجات الوضوح على نو، املتوسطة

رقمي ال تتطلب بأي حال من ـفجدير بالذكر أن الوسائط املختلفة املستخدمة يف بناء النص ال
سبيل املثال إذا كانت درجة الوضوح  ىاألحوال االلتزام مبعدل الدقة نفسه يف درجات الوضوح، فعل

فإن احلال خيتلف مع نص أكثر صغرا أو  ،12مناسبة لنص حروفه ذات حجم  نقطة يف البوصة 200
االختيار غري املناسب لدرجات الوضوح ينعكس بصورة سلبية على النص، ن علما أ ، مع رسومات

إذ من املمكن أن يؤدي إىل نقص املعلومات مثل حذف بعض املقاطع من الرسومات وكسر واختفاء 
يؤثر على قراءة النص املرقمن إضافة يف احلروف أو ظهور بعض البقع والتشوهات يف النص وهو ما 

فيما بعد على عملية أن الناتج املرقمن ال يعد بديال مطابقا لألصل للوثيقة التقليدية، كما يؤثر إىل 
  .التعرف الضوئي على احلروف حال تطبيقها
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وهناك مصطلحان عادة ما يتم استخدامهما بطريقة تبادلية وكالمها يتعلق بدرجات الوضوح، 
ودرجات الوضوح أثناء عملية الرقمنة،  Définitionات الوضوح أثناء العرض على الشاشة ومها درج

يرتبط املصطلح األول مبعدل جودة كما يوجد أيضا مصطلح درجات الوضوح بالنسبة للطباعة، 
أي  العرض عند االسترجاع، وخيتص الثاين مبستوى جودة معاجلة النص أو الصورة أثناء عملية الرقمنة

، ويتم حساب درجات الوضوح بعدد النقاط الضوئية يف  Résolution  D'entrée عند اإلدخال 
البوصة، وهي تعتمد على جودة النص األصلي الذي يتم رقمنته، كما تعتمد أساسا على طبيعة 

يف هذه احلالة ليس من الضروري ( التصفح االستخدام املستقبلي للشكل املرقمن سواء كان لغرض
نذكر هنا املعدل الذي (القراءة من خالل الشاشة أو لغرض ) صول على درجات وضوح عاليةاحل

  .))DPI )1 300اعتمدته املكتبة الوطنية الفرنسية الذي اعتمدت درجة وضوح تصل إىل 

وبدرجة  DPI 300فإذا كان من الضروري القيام برقمنة وثيقة أصلية بدرجة وضوح تقدر بـ      
، فأن  2048X3072 Pixelsمبعىن ) HD: Haute Definition(وضوح ذي جودة عالية التعريف 

، العالقة بني هذه العناصر املختلفة ميكن .سم X 26سم  17.3حجم الوثيقة عند الطباعة سيكون 
  ):2(حساا وفق املعادلة اآلتية 

  

 

  
                                                             

1 Principe du procédé numérique .     Visité le: [12/5/2006]  . [En ligne]: 
http://www.irht.cnrs.fr/formation/cours/acq/numerique.htm## 
2 Bibliothèques et informatique . Visité le: [26/03/2007]  . [En ligne]: 
http://www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation/fr/f_04.htm 

http://www.irht.cnrs.fr/formation/cours/acq/numerique.htm
http://www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation/fr/f_04.htm
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وعليه، ال ميكن أن تظهر هذه الوثيقة يف شكل عايل اجلودة بل مبتورة على شاشة عرض 
بدرجة الوضوح نفسها، وإذا رغبنا يف عرض كامل الوثيقة )  XGA  )1280x 1024 Pixels معيارية 

  .  لشاشة العرض Pixelsال بد علينا من تقليص عدد النقاط الضوئية 

انطالقا من فيلم أبيض  A4نقطة يف البوصة يف حجم  300سبيل املثال ألجل احلصول على  فعلى     
 27ومنه ملف يتجاوز حجمه الـ DPI 2700، جيب اختيار درجة وضوح تصل إىل .مم135وأسود 

Mo .  

ويرجع  ويعترب اختيار درجة الوضوح اليت يتم تبنيها غاية يف األمهية أثناء القيام مبشاريع الرقمنة     
ذلك إىل عدم إمكانية التعديل فيها إال من خالل تصغري أو تقليل درجات الوضوح من خالل تطبيق 

اليت تعمل على إدماج النقاط الضوئية وإعادة حساب املتغريات املتوسطة لأللوان، إحدى الربجميات 
ملرقمن األساسي، وإذا كانت عملية تقليل درجات الوضوح ممكنة وتأيت بنتائج أقل جودة من النص ا

فليس من املمكن الرفع من درجات الوضوح بشكل آيل أو باستخدام أي برجميات وتطبيقات كي 
ومن الضروري ، يكون موافقا للنص األصلي، وعليه جيب إعادة القيام بعملية رقمنة النص من جديد

ة اليت تتضمن تبين درجات وضوح عالية دف ضمان قراءة مرحية وجيدة بالنسبة للنصوص املطبوع
  .رسوم وإيضاحات ومعادالت رياضية مثال

وجتدر اإلشارة إىل أن عمليات رقمنة املطبوعات يف املشروعات اخلاصة بأمريكا الشمالية عادة ما      
بالنسبة لإلصدارات  DPI 600األبيض واألسود بدرجات وضوح تبلغ تستخدم أسلوب الرقمنة ب

بالنسبة لإلصدارات املخصصة لعمليات اإلتاحة واالتصال مع  DPI 300املوجهة للحفظ، و
املستفيدين، وبالنسبة للمكتبة الوطنية الفرنسية، فإا تستخدم أسلوب الرقمنة باألبيض واألسود 

أحيانا ، تبعا لطبيعة اإلصدارة وأغراض استعماهلا DPI  400أو  DPI 300بدرجات وضوح تتفاوت 
  ).  حة أو كليهمااحلفظ، اإلتا( يف املستقبل 
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  :فمن املناسب اختيار درجات الوضوح وفقا لــ

  طبيعة ونوعه، سواء كان نصا مطبوعا، خريطة، صورة، وسيط خاص -
  حجم النص املراد رقمنته وطوله -
  االستخدام والتطبيق النهائي واملستقبلي للنص -
  ميزانية العملية وخمصصاا -

 يتم رقمنتها كما توضح األمثلة يتللنصوص الوتتنوع معدالت استخدام درجات الوضوح تبعا   
  :)1(واليت ميكن االسترشاد ا التالية

  :املكتبة الوطنية الفرنسية •

  درجة الوضوح  أسلوب الرقمنة  طبيعة النص ونوعه 

  DPI 400  األبيض واألسود  النص املطبوع

  x3000 Pixels  2000   مستويات الرمادي  صور فوتوغرافية باألبيض واألسود

  Bits   2000  x3000 Pixels 24األلوان   صور فوتوغرافية ملونة

  .معايري اختيار درجات الوضوح للملفات املرقمنة باملكتبة الوطنية الفرنسية: )21(جدول رقم 

  

  

  
                                                             

1 Les caractéristiques du fichier numérique . Visité le: [5/09/2006]  . [En ligne]: 
http://www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation/fr/dll/index.htm 

http://www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation/fr/dll/index.htm
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  :مكتبة الكونغرس األمريكية •

  درجة الوضوح  أسلوب الرقمنة  طبيعة النص ونوعه 
  )اإلطالع (  Bits  300 DPI 8صورة مع ترميز على   النص املطبوع

  )احلفظ (  DPI 1200إىل  300
  الصـــور

  Bits  200 x 200 Pixels 8ترميز على   صورة

 x4000 3000إىل  500x400من   Bits 24أو  8ترميز على   صورة لإلطالع

Pixels  
 x4000 3000إىل  500x400ن م  Bits 24أو  8ترميز على   صورة للحفظ

Pixels  

   .معايري اختيار درجات الوضوح للملفات املرقمنة مبكتبة الكونغرس األمريكي): 22(جدول رقم 
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  :بالواليات املتحدة األمريكية Cornell Universityجامعة كورنيل  •

  درجة الوضوح  أسلوب الرقمنة  طبيعة النص ونوعه 
  وصــــالنص

  DPI 600  األبيض واألسود  نصوص ورسومات

نص ذو إيضاحات أبيض 

  وأسود

األبيض واألسود، مستويات 
  الرمادي

600 DPI ،300-400 DPI  

  Bits  200 DPI 24ألوان   نص ذو إيضاحات ألوان

  Bits  200 DPI 24ألوان   خرائط ولوحات ملونة

  Bits  600 DPI 24ألوان   برديات

  .معايري اختيار درجات الوضوح للملفات املرقمنة جبامعة كورنيل): 23(جدول رقم 

ذكره فإن كلما كانت درجات الوضوح عالية كلما كانت امللفات الرقمية أثقل وكما مت   
وأضخم، األمر الذي يؤثر بشكل كامل على أنظمة احلفظ والوقت املستغرق يف حتميل هذه امللفات 

  .وعرضها

  :أشكال امللفات املرقمنة-7-2

الترتيب املسبق للبيانات على وسيط " هو ISOكما عرفته املنظمة الدولية للتقييس شكل امللف        
، وهو عبارة عن متثيل الصورة الرقمية باإلضافة إىل معلومات حول كيفية ومنط الترميز املطبق )1"(ما 

عليها، وبالتايل معلومات حول كيفية فك ترميزها ومعاجلتها، وتتطلب عملية حتويل البيانات 

                                                             
1  NOTAISE, Jacques , BARDA, Jean , DUSANTER, Olivier. - Dictionnaire du multimédia. - 2e éd. - 
Paris : Afnor, 1996.p.211 
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سوب جمموعة من القواعد اليت حتكم اتقنيات احلواملعلومات ألغراض االختزان واالسترجاع بواسطة 
أنه جيب التفريق بني الصور يف ال بد من التذكري واألداة املستخدمة فيه هي الشكل، و هذا اإلجراء،
كما مت تبيانه، ومعرفة أشكال ملفات  Vectorielleوالصور يف شكل شعاع  Bitmapشكل نقاط 

  .كل فئة على حدا

واألشكال متثل عنصرا ال غىن عنه الستمرارية النصوص املرقمنة وامللفات اإللكترونية بصورة عامة، 
وذلك إلمكانية االطالع عليها لفترات متوسطة وطويلة األجل، ومن أهم أشكال امللفات املرتبطة 

   : برقمنة الصور نذكر

  : الصورملفات أشكال  -7-2-1

ية من خالل أشكاهلا اليت نتعرف عليها عرب امتدادات أمساء امللفات، ميكن متييز امللفات الرقم      
  :شكال من أشكال ملفات الصور، نذكر أبرزها  70ويوجد تقريبا أكثر من 

  ):TIFF )Tagged Image Format Fileشكل  -7-2-1-1

واسع االنتشار واالستخدام، وخباصة يف نظم األرشفة اإللكترونية وإدارة  الشكلهذا يعد   
أبيض ( الوثائق اإللكترونية، ويتضمن عددا كبريا من املتغريات املتعلقة بكل نوع من أنواع الصور 

ضغط الصور من أجا احلفظ وخمتلف أساليب ومناهج ) وأسود، مستويات الرمادي، األلوان 
) Aldus et Microsoft(ن طرف كل من شركة ميكروسوفت وآلدوس وقد صمم موالتخزين، 

هذا الشكل من امللفات و أصبح . الصور، وغالبا ما يتم اعتماده يف برجميات الرقمنة ءالقتناء وإنشا
  منـوميكن أن يتض) LZW )1يستخدم طريقة الضغط بدون ضياع باستخدام طرقة كما أنه ، امعيار

                                                             
1 Lzw  :خوارزمية ضغط وضعها Lempel, Ziv et Welch خالل معاجلة امللف يقوم بتكشيف سلسلة األشكال اليت وترميز ، ال، وهي تعين ب

 .بعدها وإذا كانت هذه السلسلة بعيدة يف امللف يقوم باستدعاء قيمة الكشافميسحها، 
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  )1(إخل...هذا الشكل معلومات حول مصدر الصورة، تاريخ اإلنشاء، اسم املصور 

يسمح بإجراء عملية ، والوافدين فيما خيص األشكال اإللكترونية العامليةأحد أول  TIFFويعترب شكل 
بدون تدين ال يف نوعية األلوان وال يف   "ZIP"أو   "LZW"ضغط امللفات باستخدام اخلوارزمية 

وهو بذلك يعد الشكل احملبذ والذي ينصح به ألجل حفظ األرشيف، كونه حيافظ ، لرماديالتدرج ا
     .)يف الطبقة  14إىل  1من ( على مجيع مستويات األلوان مهما كانت درجة ترميزها 

  : TIFFويوصي باستخدام الشكل     

مثل النصوص   bitonales (bitmap)الــيف مجيع احلاالت بالنسبة للصور ذات مواصفات 
يف أغلب احلاالت بالنسبة للصور ذات مواصفات التدرج الرمادي، مثل الصور واملطبوعة، 

إعادة إنتاج ( بالنسبة للصور باأللوان واملوجهة للحفظ وللطباعة ، والفوتوغرافية باألبيض واألسود
  .)الصور، اللوحات الزيتية، الوثائق امللونة 

  :JPG امتداد )JPEG )Joint-Photographic Expert Groupشكل   -7-2-1-2

الشكل لتقليص حجم امللفت على وسائط التخزين، و تقليص الوقت املستغرق لنقل صمم هذا      
وحتويل امللفات الضخمة على الشبكات، من خالل استخدام تقنية ضغط الصور، غري أن العلمية ينتج 

 12أو  10( ة بالقيام بعملية الضغط املتدرج تسمح اخلوارزمية املستخدم. عنها فقدان للبيانات
وميكن . حبسب الربجميات املطبقة، مع ضياع للبيانات تكون غري مرئية بالعني اردة) مستوى

استخدام هذا الشكل يف البيئة الشبكية أو كشكل من أشكال الصور يف قاعدة بيانات متاحة على 
  . اخلط

                                                             
1 Format de fichiers .  Visité le: [2/05/2005]  . [En ligne]: 
http://www.irht.cnrs.fr/formation/cours/acq/format.htm#lzw#lzw 

http://www.irht.cnrs.fr/formation/cours/acq/format.htm
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  ):GIF )Graphics Interchange Formatشكل   -7-2-1-3

، )1(" اامتالكي شكال وكانلك حقوق استخدامه تكانت متاليت "   Compuserveصممته شركة     
دف تطبيقه على اخلدمات اليت تقدمها الشركة على شبكة االنترنت ، ويعتمد يف األساس على مبدأ 

، )Pixel(لونا لكل وحدة ضوئية  256، وال تقوم بترميز أكثر من ضغط الصور دون فقدان للبيانات
وكل ويستخدم أيضا يف الرسوم املتحركة صغرية احلجم  وهي مناسبة للنشر على شبكة االنترنت،

الصور اليت تتضمن أصوهلا عددا كبريا من األلوان تكشف عن جودة غري عالية، لذلك يوصى 
وبالتايل فهو غري مناسب  ن،باستخدام هذا الشكل مع الصور اليت حتتوي على عدد حمدود من األلوا

هو واسع االنتشار على شبكة متاما ملتطلبات احلفظ واألرشفة ولكن لإلتاحة على الشبكات، و
االنترنت رغم كونه برناجما امتالكيا ميكن أن يتوقف يف أي حلظة حال منع استخدامه من طرف 

ستحقات أو التخلي عن هذا الشركة املنتجة أو مطالبتها حبقوقها، إذ جيب يف هذه احلال دفع امل
  .الشكل

    :)PNG )Portable Network Graphicsشكل   -7-2-1-4

، مت تطويره بواسطة هيئة إحتاد الوب ليس امتالكيا ، وهو شكل حديث نسبياPingويلفظ      
، فقد صمم ليناسب االستخدام على شبكة االنترنت، حيث يؤدي )W3 Consortium  )2العاملي

                                                             
، مث يف 2003جوان  20وكانت البداية يف الواليات املتحدة األمريكية  ،االستغاللبعد نفاذ واستهالك إجازات  امتالكياشكال  GIFمل يعد شكل   1

  .شكال حرا GIFوأصبح شكل . 2004جويلية  7وأخريا يف كندا  2004جوان  20، بعدها يف اليابان  2004جوان  18أوروبا 
 ,HTML, XHTML, XMLمن أجل تطوير موائمة تكنولوجيا الشبكة العنكبوتية مثل  1994هو جتمع تأسس سنة :  W3Cاختصارا   2

RDF, CSS, PNG, SVG  ) :Ressource Description Framework( مة ، والتجمع اليصدر معايريا، ولكن توصيات ذات قي
 Last Call(، الدعوة األخرية ملسودة العمل )Working Draft( مسودة العمل : بعدة مراحل قبل أن تصبح توصية  W3Cتقانني، ومتر وثيقة 

Working Draft( مث الترشيح للتوصية ،)Candidate Recommendation ( فالتوصية املقترحة
)ProposedRecommendation( وميكن تعديل التوصية يف شكل تصويبات تكون يف بشكل مستقل مث تصدر التوصية يف طبعتها املصححة ،

، وأحيانا بعض التوصيات تعيد نفس املسار الذي سلكته عند إصدارها مثل إطار )حاليا هي يف طبعتها الثالثة  XMLمثال لغة الترميز املوسعة (واملنقحة 
، كما ينشر التجمع أيضا مالحظات إعالمية، والتجمع ال ميلك صفة اإلجبارية أو اإللزامية بالنسبة للمصنعني مثل املنظمة  RDFوصف املصدر 
 Massachusetts Institute ofحدة األمريكية كل من معهد ما ساشوست للتقنية بالواليات املت W3C، ويتوىل تسيري .ISOالدولية للتقييس 
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حتسني سرعة عرض الصور وجودا، وهو يتضمن مهام جديدة أيضا كالتوقيع دورا مهما يف 
  .وتقدم اإلصدارة اجلديدة هلذا الشكل إمكانية القيام بعملية الضغط بدون فقدان للبيانات. كترويناإلل

يف هذه احلالة   PNG 8وبالتايل يفضل استخدام الـ  GIFوهو يشبه الشكل ؛   PNG 8فنجد       
، إذ ميكن أن يطبق  GIFويقدم جودة عالية مقارنة بالشكل  كونه يعد معيارا عموميا وليس امتالكيا،

) مستقبال ( ، فيمكن تطبيقها  PNG 24أما اإلصدارة )  GIFشبيه الـ ( لون  256: على مستويني 
املناسب القيام بعمليات ، ففي هذا املستوى من )1(أي أكثر من مليار لون  Bits 64على مستوى 

ولكنها حديثة الظهور اإلمتالكي،  TIFFالرقمنة املتعلقة بالوثائق املوجهة للحفظ كبديل للشكل 
وغري مطبقة بعد، كما متكن خوارزمية الضغط املطبقة من طرف هذا الشكل ال تؤثر على الصور إذ 
تقوم بعملية الضغط بدون ضياع للبيانات يف أعلى مستويات اجلودة، وذا فهو يتجه إىل إزاحة 

يسمح بعمليات ضغط أكرب أمهية، وقراءة شاملة  JPEGيف حني الشكل ،  JPGوحلوله حمل الشكل 
  :جدوال مقارنا ألشكال الصور ومهامها ومزاياها فيما يلي ونقدم االنترنت، شبكة  واسعة يف عاملو

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                                    

Technology (MIT) آليل والرياضيات بأوروبا و التجمع األورويب للبحث يف اإلعالم اEuropean Research Consortium for( 
Informatics and Mathematics (ERCIM)(  )سابقا املعهد الوطين للبحث يف اإلعالم اآليل واآللية بفرنسا(INRIA) ( وجامعة كيو

Keio باليابان.  
1 Principaux formats de fichiers .    Visité le: [15/06/2007]  . [Enligne]: 
http:www.bibli.ulaval.ca/vitrine/giri/mod1/1.4hm 

http://www.bibli.ulaval.ca/vitrine/giri/mod1/1.4hm
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 الشكل
  النوع

 )Bitmap/Vectoriel(  
  عدد األلوان  عمليات الضغط املمكنة

JPEG يف شكل نقاط  
 نعم، 

 )للبيانات بضياع(
 مليون 16

JPEG2000 يف شكل نقاط  
 نعم،

 بدون ضياع للبيانات بضياع أو
 مليون  32

GIF يف شكل نقاط  
 نعم،

 )بدون ضياع للبيانات(
  لون أقصى حد  256

PNG يف شكل نقاط  
 نعم،

  )بدون ضياع للبيانات(

 أو  )لون على األقل 256 (

 مليون  16

TIFF يف شكل نقاط  
 اختيارية

 بدون ضياع للبيانات بضياع أو

  سود إىل األض ويباألمن 

 مليون 16

  .مقارنة بني مزايا أشكال ملفات الصور): 24(دول رقم ج

وتسجيلها عدة أشكال اليت ذكرت  مت رقمنتها خمطوطة مثال عن ملف عبارة عن وفيما يلي        
هوامش، ( واملتضمنة إيضاحات ، وكما علمنا أن الوثائق الناذرة )  TIFF ،GIF ،JPEG(  سابقا

ة والتسجيل رقمنمتت عملية الموجهة للحفظ واخلصائص املادية للوعاء وكوا ...) تعليقات، رسوم،
وبدون ضياع للبيانات، وبكامل مواصفاا الشكلية للمحافظة على الوثيقة كاملة  TIFFالشكل يف 
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وبلغ حجم ، وكوا خمطوطة وجب اعتماد أسلوب األلوان حىت يكون البديل الرقمي مطابقا لألصل
، ويعطينا هذا احلجم فكرة عن حجم إنشاء قاعدة بيانات أو مكتبة رقمية  Kbytes 10 000امللف 

، وكانت النتيجة )باقي أشكال امللفات ( قارنة مبكتبة رقمية للوثائق املتاحة على اخلط للمخطوطات م
  :كما هي مبينة يف الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  .مقارنة بني أشكال ملفات الصورحجم ملف خمطوطة مرقمنة : يبني) 35(رقم شكل 

  :  TEXT النصيةامللفات أشكال   -7-2-2

ميكن رقمنة أي صفحة نصية يف شكل صورة أو يف شكل نصي، وبالنسبة للرقمنة يف شكل      
، صورة فال تعكس إال صورة للنص فقط دون أية معاجلة ممكنة على احملتوى املوضوعي اخلاص به

واالنتقال من الرقمنة يف شكل صورة إىل الرقمنة يف شكل نص، أصبح من املمكن القيام ا بفضل 

TIFF            GIF            JPEG           JPEG        256 GIF       GIF256       TIFF16   
  مليون لون    مستوى         ألوان                ألوان            رمادي                 أبيض                   مضغوط
LZW                   مضغوط   رمادي                                    3مستوى          3مستوى      وأسودLZW    

1200  
  

1000  
  

800  
  

600  
  

400  
  

200  
  

0 

  Kbytesكيلوبت 
 

288  290 229 185 
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برجميات التعرف الضوئي على احلروف كما سبق ذكره، وكذلك فإن برناجما متخصصا يف معاجلة 
النصوص والكلمات يأخذ على عاتقه عمليات تنسيق النصوص من أجل عملية استعراضه على 

) واليت تعد الفئة األقل تقييسا عن باقي أشكال امللفات(ولعل من أهم أشكال امللفات النصية الشاشة، 
، وتكمن أمهية هذا الشكل يف إمكانية )PDF )Portable Document Format()1استخدام شكل 

، كما ميكن من إجراء عمليات البحث بواسطة جمموعة من االحتفاظ باملظهر األصلي للنص املرقمن
احلروف على الكلمات اليت حيتويها، ويستخدم بالنسبة للتجميع املباشر للصفحات وإنشاء ملف 

 Acrobatمتعدد الصفحات كما ميكن قراءا على خمتلف حمطات التشغيل إذ يتطلب توفر الربجمية 
Reader د من شبكة االنترنتفقط واليت ميكن حتميلها دون قي.  

ال بد من اإلشارة إىل أنه ال ينصح بالنسبة ملشاريع املكتبات الرقمية واملؤسسات املعنية باحلفظ،        
يف عمليات التحويل  –إال يف حاالت قصوى  -باعتماد أو استخدام أشكال امللفات االمتالكية 

نشأت ا، وبالتايل عدم إمكانية إتاحتها عرب الرقمي، حىت ال تبق هذه امللفات حبيسة التطبيقات اليت أ
  .  الشبكات

شكال جديدا للملفات اإللكترونية لتخزين حجم كبري جدا من  ISOهذا وقد وضعت منظمة    
،  ISO 28500، واليت أصبحت تع معيارا دوليا يعرف بـ )عدة ماليري(املعطيات املتاحة على اخلط 

وميكن استخدام  )WARC )Web ARchive()2شكل امللفات يطلق عليها تسمية  وهو معيار حيدد
من امللفات من أجل إنشاء تطبيقات التجميع واإلدارة و اإلتاحة وتبادل احملتويات، ويعين  هذا النوع

  .حبفظ أثر عدد معترب من مواقع وصفحات الوب الذي يعد هاجس املكتبات ومراكز األرشيف

 ARCوهو امتداد مللفات . ويتيح املعيار عملية أرشفة االنترنت على مستوى عال من الفعالية     
ومن طرف مؤسسات عديدة تعىن بقضية حفظ التراث  1996املستخدم من أرشيف االنترنت منذ سنة 

                                                             
  املرجع السابق. أمحد سعيد الرويب، أمحد فرج أمحد 1

2 http://www.iso.org/iso/fr/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm 

http://www.iso.org/iso/fr/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm
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واليت تعد مستخلصات صفحات وب كاملة مع الروابط ) Web crawls(لتخزين الزاحف العنكبوتية 
  .  ليت تتضمنهاا

للنقاشات العديدة اليت قامت ا هذه املؤسسات يف  ARCوترجع دوافع توسيع شكل امللفات       
) l'International Internet Preservation Consortium (IIPC)(التحالف الدويل حلفظ االنترنت 

والذي تكمن مهمته األساسية يف اقتناء وحفظ وضمان إتاحة املعارف واملعلومات الشبكية لألجيال 
وقد الحظ أعضاء التحالف أنه أصبح من الصعب ختزين وتسيري احلجم املتزايد للمعلومات . املستقبلية

مكانيات وخباصة وخيتلف الشكل اجلديد عن سابقه يف مفهومة إذ يتيح إ. املتاحة على شبكة االنترنت
تسجيل مداخل االستفسارات اليت تتم بشكل إلكتروين على شبكة االنترنت  وما وراء بياناا وإعطاء 

موجهة أساسا لتخزين مجيع أشكال احملتويات الرقمية  WARCعنصر حمدد لكل ملف، فملفات 
  .     أو بروتوكوالت أخرى HTTPسواء مت استرجاعها من طرف بروتوكوالت 

تقنيات التشغيل :  SC4، اللجنة الفرعية ISO/TC46 إعداد املعيار من طرف اللجنة الفنية وقد مت
       .البيين

  :ضغط امللفات اإللكترونية -8

لتحرير  يتم اللجوء إىل عملية ضغط امللفات اإللكترونية أو تلك الناجتة عن عمليات الرقمنة     
املساحات من على وسائط التخزين املختلفة، ومنه سرعة اإلتاحة والتحميل بالنسبة للنصوص 

واسعة، مع االحتفاظ مبعدل اإللكترونية املضغوطة من خالل منظومة الشبكات، حملية كانت أو 
إجراء اجلودة العالية، وحىت يتم جتنب فقدان بيانات أساسية ومهمة بالنسبة للنص املرقمن، جيب 

عمليات حتليل للمناهج واألساليب املتبعة يف عملية الضغط، والتعرف إىل املتغريات اخلاصة بالنص 
األصلي، سواء كان نصا مرقمنا باألبيض واألسود أو ملونا أو نصا يضم مقاطعا صوتية وصور ثابتة 

  .ناهج الضغطأو متحركة، وعناصر إيضاحية، ويف ضوء ذلك تتم عملية الترميز وفقا ملنهج من م
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  :مناهج الضغط وأساليبه -8-1

  :إىل فئتني أساسيتنيوتنقسم مناهج ضغط البيانات 

ويف هذا املنهج يتم حذف بعض البيانات اليت مت : ضغط امللفات مع ضياع للبيانات -8-1-1
إنشاؤها أثناء عملية الرقمنة، وغالبا ما تكون تلك البيانات احملذوفة ال تؤثر على عرض امللفات 

  .املضغوطة كوا غري مرئية بالعني اردة

ويتم هذا األسلوب من خالل تطبيق جمموعة من : ضغط امللفات بدون ضياع للبيانات -8-1-2
  .اخلوارزميات الرياضية لتقليل حجم امللفات الرقمية دون أن يتم حذف أية بيانات منه

جتدر اإلشارة إىل أن النص نفسه املضغوط بأسلوب فقدان البيانات يكشف عن فعالية أكثر من      
أسلوب الضغط بدون ضياع للبيانات، وهو املنهج الذي عادة ما يتم تطبيقه بالنسبة للنصوص الرقمية 

خدام استذات األحجام الكبرية، وخاصة بالنسبة ألسلوب الرقمنة بشكل األلوان، ولذلك من املفضل 
أسلوب الضغط مع فقدان البيانات يف املشاريع الرقمية اخلاصة بالتصفح واإلتاحة والتبادل، أما الوثائق 

الضغط بدون ضياع ( الرقمية الواجب حفظها على املدى البعيد فيجب ضغطها وفق املنهج الثاين 
التراث أو تلك اليت تقوم ، واألمر نفسه يتعلق بالنسبة للمشروعات الرقمية اليت تعين حبفظ )للبيانات

     . بوظيفة احلفظ على املدى البعيد والطويل مثل مراكز األرشيف واملتاحف

عموما فإن حتديد أسلوب الضغط املناسب يتوقف على طبيعة ونوع مصدر املعلومات الرقمي،      
  ..).تصفح، نشر وإتاحة، حفظ ( وكذا معرف طبيعة استخداماته املستقبلية 
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يتم  فيما يلي بعض النماذج ألساليب الضغط اليت :ناهج وأساليب الضغطبعض م -8-2
 UIT-T (Union Internationale des:استخدامها حبسب توصيات اإلحتاد الدويل لالتصاالت 

Télécommunication- secteur Télécommunications) )1 (:  

  :امللفات النصية -8-2-1

• CCITT III وCCITT IV) موعةوتستخدم لضغط امللفات باألبيض واألسود،  :)4و 3ا
  .وهي الطريقة غري املناسبة بالنسبة للصور

• JBIG )Joint Bi-Level Image Group:(  مت تقييسه من املنظمة الدولية للتقييسISO 
وهو  CCITTIVويقوم بعمليات الضغط بدون ضياع للبيانات ويفوق مستوى الضغط معيار 

  .يستخدم لضغط امللفات املكتبية والصور باألبيض واألسود

  :الصور الثابتة باألبيض واألسود وامللونة -8-2-2

• JPEG )Joint Photographic Expert Group:(  يعد معياراISO 10918-1،  ميكن
الصور الثابتة باألبيض واألسود أو امللونة، وأسلوب املعيار يف  استخدامه لضغط ملفات

نقطة ضوئية،  X88الضغط مع ضياع للبيانات يعتمد على جتزئة الصورة إىل مربعات بأبعاد  
 95وقد يصل معدل جودة الضغط إىل . ويف كل جمموعة أو كتلة يقوم بترميز القيم األقرب

يف ضغط  JPEGها، إال أنه ال ينصح باستخدام املعيار وبالتايل نسبة الضياع ال ميكن مالحظت
امللفات اليت تكون موجهة للطباعة، يف حني يوصى باستخدامه بالنسبة للملفات املوجهة 

 .   لإلتاحة عرب شبكة االنترنت

                                                             
1 :UIT-T (Union Internationale des Télécommunication- secteur Télécommunications)  سابقا كان

 CCITT  :(Comité Consultatif International Télégraphique etالدولية للهواتف والتلغراف  االستشاريةيسمى اللجنة 
Téléphonique)  
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  :الصور املتحركة -8-2-3

• MPEG  وMPEG2  : املعيارMPEG  أوMPEG1  بإمكانه ضغط  1990الذي ظهر سنة
مرة، أما اإلصدارة الثانية فهي املستخدمة يف املكتبة  200إىل  100ملفات الصور املتحركة من 

الوطنية الفرنسية يف ضغط ملفات الصور املتحركة وملفات الفيديو وبإمكانه من إعادة متثيل 
  .امللف على كامل شاشة العرض جبودة عالية

بالنسبة ألساليب الضغط بدون ضياع للبيانات فإن أكثر املعايري استخداما هي تلك  عموما      
املذكورة بالنسبة للملفات النصية، أما بالنسبة ألساليب الضغط مع ضياع للبيانات فإن املعيار األكثر 

  .JPEGاستخداما هو املعيار 

ب ال يزال حديثا وهو ما يعرف أما بالنسبة للملفات النصية املتضمنة صورا، فيتم استخدام أسلو
  ) DjVu )1بطريقة 

أسلوب جتدر اإلشارة إىل أن امللفات النصية أو امللفات املرقمنة بأسلوب النصوص ال حتتمل     
الضغط مع ضياع البيانات، كوا سوف تؤثر على معىن النصوص لو فقدت بيانات ولو قليلة أثناء 

  .عملية الضغط

يف كل من املكتبة الوطنية الفرنسية ومكتبة الكونغرس  سبة ألساليب الضغطبعض األمثلة املطبقة بالن
  :)2(األمريكي 

  

  
                                                             

1 http://www.djvu.att.com/wid/index4.html 
2 Les caractéristiques du fichier numérique .    Visité le: [13/08/2007]  . [En ligne]: 
http://www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation/fr/dll/index.htm 

http://www.djvu.att.com/wid/index4.html
http://www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation/fr/dll/index.htm
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  :املكتبة الوطنية الفرنسية •

  نوع النص  شكل امللف  أسلوب الضغط

 نص مطبوع CCITT  TIFFضغط وفق معيار 

JPEG 1:10 JPEG صورة باألبيض واألسود 

JPEG 1:10 JPEG صورة ملونة 

  أساليب ضغط امللفات اإللكترونية املطبقة باملكتبة الوطنية الفرنسية): 25(رقم جدول 

 :مكتبة الكونغرس األمريكي

  نوع النص  شكل امللف  أسلوب الضغط

 نص باألبيض واألسود CCITT  TIFFضغط وفق معيار 

JPEG 1:10 JFIF نص مبستويات الرمادي 

  صورة للحفظ TIFF ال تضغط

JPEG 1:10 JFIF صورة للعرض  

  أساليب ضغط امللفات اإللكترونية املطبقة مبكتبة الكونغرس األمريكي ): 26(رقم جدول 

  :ان الصورة أكثر؛ نورد املثال التايليولتب

عالمة أو رمز يف الصفحة، يشغل  2000صفحة ويتضمن  500إذا كان لدينا كتاب يتألف من      
، ميكن تسجيله إذا على وسيط ختزين بسيط مثل القرص املرن، يف حني إذا قمنا برقمنة  Mo 1تقريبا 

فأن ذلك يتطلب توفري مساحة ختزينية تصل  DPI 400الكتاب نفسه بأسلوب الصور بدرجة وضوح 
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، وحىت لو قمنا بعملية الضغط باستخدام DVDأقراص مضغوطة أو قرص  6أي تقريبا  Go 3.5إىل 
  .Mo 15.230سنحصل على  CCITT4معيار 

مرقمنة بأسلوب النص، يف حني ال ميكننا سوى متوسط احلجم كتاب  600كما ميكن ختزين حوايل 
يف شكل الصور، وهنا تربز إشكالية وسائط التخزين بالنسبة للملفات املرقمنة يف شكل  2ختزين 

مرقمن يف شكل نص تستغرق صور، كما تربز لنا إشكالية اإلتاحة إذا علمنا أن عملية حتيل كتاب 
إذا افترضنا االرتباط بواسطة ( دقائق فإن األمر يتطلب ساعة ونصف لتحميله يف شكل صور 3حوايل 
  ). Modem  56 Kb/sمودمي 
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  :الفهرسة والتكشيف اآلليتنيمدخل إىل  - 1
مهنيون مهرة، وقد أثبتت التجارب  إن عملييت الفهرسة والتكشيف مكلفتان عندما يقوم ما 

مخسني  50يعه إىل ما يقرب من أن كل سجل من سجالت الفهرسة قد تصل تكلفة إعداده وتوز
تكون   -كالطب والكيمياء   - ، ومن املالحظ أن احلاجة إىل املعلومات يف بعض ااالت دوالرا

 ف على عملية التكشيف الشاملةمتزايدة بدرجة كبرية تربر معها تلك النفقات الباهظة اليت تصر
وقد جرت العادة على أن تقتصر عملية . ، وإن كان الوضع العام ال يقاس على هذين االني)1(

فهرسة أحد الكتب املتخصصة على إنشاء بطاقة شاملة هلذا الكتاب دون إعداد بطاقات تفصيلية 
واملكتبات  تف ودور احملفوظالكل موضوع من موضوعاته، كما أن معظم املواد اخلاصة يف املتاح

  .ال تتم فهرستها أو تكشيفها على حنو مستقل
وهناك العديد من املواد اليت حترص املكتبات الرقمية على اقتنائها، غري أنه ليس هناك مربر قوي 

، كما تقف التغريات اموعات كبرية جدافقد تكون . لفهرسة كل مادة منها على حنو مستقل
دون حتمل استثمارات بعيدة  ة اليت تشكل هذه اموعات حائالة الكائنات الرقمياملستمرة يف طبيع

املدى يف فهرستها؛ فكل كائن رقمي قد تتعدد أشكاله ونسخه على حنو مستمر، بل إن الكائن الواحد 
قد يتألف من كائنات متعددة؛ وكل واحد منها يتغري على حنو مستقل، كما أنه يف الوقت الذي تظهر 

ما يكون تصور املستفيد ألحد  وأحياناختتفي فيه كائنات أخرى،  فيه كائنات جديدة بشكل مستمر،
مع كل تفاعل حيدث مع  ج اآللية، وإن ذلك قد يشهد تغرياالكائنات على أنه نتيجة لتطبيق أحد الربام

وهذه كلها عوامل تزيد من صعوبة فهرسة مواد املكتبات الرقمية وترفع من معدالت . هذا الربنامج
  .تكلفة هذه العملية

تمل أال حتظى عمليتا الفهرسة والتكشيف املهنيتان أو اللتان يقوم ما وهلذه األسباب، من احمل
والبديل املطروح يف هذا . مهنيون يف املكتبات التقليدية بالقدر نفسه من األمهية يف املكتبات الرقمية

الصدد هو استخدام برامج آلية تقوم على إنشاء تسجيالت الفهرسة بشكل آيل، مع مالحظة أن 

                                                             
1 ARMS William y. Op.Cit 
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عادة ما تفتقر إىل مقومات الدقة الكاملة، وليس هلا ميزة  ت اليت يتم إنشاؤها آلياالتسجيالتلك 
سوى أا غري مكلفة، وسوف يضطر نظام البحث القوي إىل بذل جهد كبري من أجل تفادي تلك 
الرداءة اليت حتيط بالتسجيالت الفردية، وقد أثبتت برامج حبث الويب اليت تقوم بإنشاء كشافاا 

يل صدق هذه النتيجة، وإذا كان قد تبني أن سجالت الفهرسة ليست ذا القدر من بشكل آ
اجلودة، فإن جناح خدمات البحث أظهرت أن الكشافات هي املفيدة يف هذا الصدد، فهي على 

    .األقل تفضل البديل املتمثل يف عدم وجود شيء على اإلطالق
جاءت نتيجة جلهود أدت إىل التكشيف اآليل من آفاق التطور اليت  وجتدر اإلشارة إىل أن كثريا

، حيث كانت اإلشكالية متمثلة يف text skimmingالبحث العلمي حول عملية تصفح النصوص 
 ،؛ فاملستفيد عادة ما يكون لديه كم هائل من رسائل الربيد اإللكتروينكيفية تنظيم الربيد اإللكتروين

اا، ولكي يتم ذلك يتوقع أن يقوم الربنامج اآليل ملوضوع أن يعيد ترتيب هذه الرسائل وفقا ويريد
بتصفح هذه الرسائل وحتديد موضوع كل رسالة منها، وإذا عرفنا أن هذا األمر يصعب على البشر 

 بة للربامج اآللية، غري أن تقدما مطرداأن يقوموا به على حنو ثابت ومطرد، فإنه سيكون أصعب بالنس
أن يقوم الربنامج بالبحث عن أدلة أو إشارات معينة يف الوثيقة قد حتقق يف هذا الشأن؛ حيث ميكن 

أو إشارات ) مثل حقل املوضوع يف رسالة الربيد اإللكتروين ( واليت عادة ما تكون عناصر بنائية 
  .لغوية، أو كلمات مفتاحية بسيطة

 SGMLاللغة املعيارية املوحدة للترميز : احملتملة للغات الترميز، مثل تومن االستخداما     

)Standard Generalized Markup Language( ولغة الترميز املوسعة ،XML )eXtensible Markup 

Language( إمكانية استخدام التيجان البنائية يف برامج التكشيف اآليل عند إنشاء تسجيالت ،
  .)1(جاع املعلوماتتستخدم يف أغراض استر

                                                             
: القاهرة  . ودبلن كور امليتاداتا معايري واستخدام اإلنترنت مصادر ندوة فهرسة : يف. كور دبلن معيار يف XMLلغة  تطبيقات. حيىي حممد  1

 2004 ،للتنمية العربية املنظمة
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عندما ترد يف نص إحدى الوثائق " ابن باديس  " مثال الكلمات التالية حيث ميكن أن تفسر 
، جامعة أو مؤسسةأو عنوان كتاب أو اسم العالمة الشيخ عبد احلميد بن باديس، على أا إما اسم 

على اإلطالق، أما عند استخدام التيجان البنائية، فإن  ، أو مسرحية، أو قد ال تكون امساأو اسم ناشر
ميكن أن تعرف وتوسم مبا يدل على طبيعتها، وهكذا فإنه ميكن استخدام أو الكلمات احلروف تلك 

املعلومات اليت تقدمها عملية الترميز يف متييز فئات حمددة من املعلومات، مثل اسم املؤلف أو العنوان 
  .أو التاريخ

التكشيف اآليل تتسم بالسرعة واخنفاض التكلفة، ومع أن حتديد التكلفة الدقيقة يعد إن عملية 
 زمن األسرار التجارية الناجحة، إال أنه ميكن القول إن تكلفة إنشاء تسجيلة ببليوجرافية قد ال يتجاو

أو من السنت، كما أن التكلفة اليت تصرف على إعداد تسجيلة واحدة من قبل أحد املفهرسني  جزءا
تسجيلة أو أكثر يقوم بإنشائها  100.000 مائة ألف املكشفني احملترفني ميكن أن تساوي تكلفة إنشاء

من الناحية االقتصادية تكشيف أعداد ضخمة من املواد املتاحة  الربامج اآللية، كذلك يبدو جمدياأحد 
  .)1(على اإلنترنت، بل حىت إعادة تكشيف هذه املواد على فترات زمنية متكررة

وميكن للقائمني على إعداد الفهارس والكشافات أن يوازنوا بني التكلفة واملزايا احملتملة، وتعد 
ما وراء البيانات الوصفية الطرق التقليدية اليت تستخدم ألغراض إنشاء فهارس املكتبات أكثر صيغ 

ويف هذا السياق ميكن القول بأن . واالستخالص ا يف سعرها، أو من قبل خدمات التكشيفارتفاع
 مع احتفاظه مبعظم املزايا وتوفريه  موعة دبلن كور سيكون سعره معتدالاخليار أو النموذج البنائي

سي من جمموعة دبلن كور لبعض التكاليف، يف حني سيكون اخليار أو النموذج األدىن أو األسا
لتكشيف اآليل فسيتمتع باحلدود الدنيا من درجات الدقة ، أما امتاح جمانا لكنه غري أرخص سعرا
 . وبأقل التكلفة

 

                                                             
 ودبلن امليتاديتا واستخدام معايري اإلنترنت مصادر فهرسة  ندوة: يف  .الفكري  لإلنتاج علمية مراجعة : اإلنترنت مصادر فهرسة . اهلادي عبد نيز  1

  2004 ،للتنمية العربية املنظمة: القاهرة  . كور
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  : ماوراء البيانات -2

، فهي العملية حلقة هامة ألي مشروع يتعلق باملكتبات الرقمية Metadata تعد ماوراء البيانات     
 .اليت دف إىل توثيق الكيانات الرقمية اليت مت إنشاؤها

 .Jack Eمايرز . ويعد أول استخدام للمصطلح من طرف خمتص يف اإلعالم اآليل جاك إ     

Meyers بـ  - 1969 - يل واليت مسيت فيما بعداإلعالم اآلبىن وهياكل  معرفا metamodèles)1(، 
وبعد التأكد يف إحدى مطويات املنتجات،  1973كان سنة  عوأول استخدام للكلمة يف شكل مطبو

قرر  ،استخدام املصطلح بعد القيام بالبحث يف خمتلف قواعد البيانات واملنشورات العلميةمن عدم 
بالواليات املتحدة األمريكية كعالمة جتارية )  Mاحلرف الكبري ( "  Metadata" تسجيل الكلمة 

وكما هو واضح فالكلمة ليست هلا أية عالقة مع  )2(،1986سنة  ملؤسسة خدمات اإلعالم اآليل
  .      يف وقتنا احلايل ” metadata “كلمة  مفهوم 

يف الطبعة األوىل للموجز ظهر ما وراء البيانات مبعىن   metadata استخدام لـمصطلحوأول      
   .)3( 1988 سنة Nasa Directory Interchange Format Manual اإلرشادي لدليل ناسا لتبادل الصيغ

 "عن" عىنمب Meta تنقسم إىل شطرينإىل جمال علم احلاسبات   Metadata الكلمة تعود جذورو      
 ، وقياسا يكون معىن كلمة"البيانات"مبعىن  Data و يف سياق مصطلحات علم احلاسب، "about"أو 

Metalanguage هي لغة عن لغات أو لغة تصف أخرى، وعليه فمعىن مصطلح Metadata  هو
                                                             
1 AMEROUALI Youcef, IHADJADENE Majid. Métadonnée et Bibliothèque Numérique . Visité le: 
[02/04/2006]  . [En ligne]: 
http://debora.enssib.fr/de163.rtf    
2 The Linux Information Project, Metadata Definition. Visité le: [11/01/2007]  . [En ligne]: 
http://www.linfo.org/metadata.html   
3  SHELLY E. Paul, JOHNSON B. David, "Metadata: Concepts and Models," In:  Proceedings of the 
Third National Conference on the Management of Geosciences Information and Data, (organized by the 
Australian Mineral Foundation, Adelaide) Australia, 20-18 July 1995.  Visité le: [12/08/2006]  .          
[En ligne]:  
http://www.ainet.com.au/web٪20pubs/Papers/AMF95/Shelley&Johnson.html. 

http://debora.enssib.fr/de163.rtf
http://www.linfo.org/metadata.html
http://www.ainet.com.au/web
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 اهداللت امركبة هل كلمة يهف مث ومن، )1(بيانات عن البيانات أو البيانات اليت تصف بيانات أخرى
  ." اناتيالب عن اناتيب" القول  املستساغريغ من كوني ةيالعرب إىل اهترمجت عند ولكن الواضحة،

يف مقطعني مفصولة بينهما مبسافة قد ترد كلمة ما وراء البيانات أو املصطلح يف اللغة اإلجنليزية و     
"Meta data  " كما قد ترد مفصولة بـ مطة "Meta-data " ؛ والسبب يف ذلك يرجع إىل

، - كما سبق ذكره – 1986سنة  Metadata Companyاستخدام املصطلح كعالمة جتارية لشركة 
  .اال العام واكتسب شعبية واسعة أدخلته نطاق"  metadata" ىل أن شاع استخدام املصطلح إ

 املوضوع ذاه تناول وخاصة من نيالباحث من واحد ريغ دهواجت ، اهترمجت ودهج تعددتولقد      
 حنو وضع إىل ؤالءه ودهج حىت وصلت ذا الصدده يف بدلوه مهمن واحد كل ألقى بل به، تماه أو

 اناتيب"و ،"اناتيالب بعد ما"و ،"اناتيالب وراء ما" :يه، )2(املصطلح ذاهل ةيعرب ترمجة عشرة ثالث
واصفات "و ،"اناتيالب وصائف"و ،"اإلنترنت صفحات يف املدجمة انات الوصفيب"و ،"اناتيالب
 ،"ةياخللف اناتيالب"، و"الواصفة اناتيالب"و ،"اناتيالب فوق ما"و ، "الفارقة اناتيالب"و ، "اناتيالب
. أن أجند  عشر، الثالثة البدائل ذهه وفضال عن . "تاداتايم"و ،" تايتاديم"و ،"اناتيب عن اناتيب"و

، بيانات دليليةإن امليتاداتا  : "مترمجا إياهابوصفها يضيف الترمجة العربية الرابعة عشر حممود إتيم 
. ويعرب عنها د، "بيانات للحفظ  - 4، البنائية -3اإلدارية،  -2الوصفية،  -1: وأنواعها أربع، هى 

 بدائلأيضا  فيضن أنرغم أنه ميكن "البيانات املعيارية " بـ) 3(عبد ايد صاحل بوعزة يف مؤلفه 
 الوصف اناتيب"و ،"ةيأو املخف ةياخلف اناتيالب" : يهو املوضوع، من اهداللت قرب نرى أخرى

  ."ةياملتعد اناتيالب"و ،"ةياخلف

                                                             
1  SHELLY E. Paul, JOHNSON B. David, Op.cit. 

  املرجع السابق. الفكري  لإلنتاج علمية مراجعة : اإلنترنت مصادر فهرسة . اهلادي عبد نيز 2
  15.، ص 2006مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية، : الرياض -.حتديات احلاضر وآفاق املستقبل: املكتبات الرقمية -.عبد ايد صاحل بوعزة  3
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أا تبقى ال  ريغ  metadataكل هذا التعدد يف استخدام املصطلحات العربية الدالة ملفهوم  ومع      
وهذا ما جعلها تستخدم بأكثر من مصطلح وعدم وجود إمجاع بني املختصني حول  دقةالبتتصف 

 أكثر على الرأي استقر " جورهم ريكث من ريخ شائع ليقل " مقولة على اسايلذلك وق ،هذا املصطلح
 وه ذاه ه كانيوعل ،"اناتيالب ماوراء" مصطلح بذلك أعين ،نياملختص نيب وتداوال وعايش البدائل

، علما أن مصطلح " metadata "زيياإلجنل للمصطلح ذا البحث مقاباله يف املتداول العريب املصطلح
ماوراء " إىل  )1( هاشم فرحات .دحشمت قاسم ، كما عرا . استخدمها د" ما وراء البيانات " 

" ماوراء البيانات " مصطلح   اهلاديعبد  فتحياألستاذ الدكتور حممد  ، وقد استخدم"البيانات 
اإلنتاج " املتخصص ىف دليله املصطلح باللغة االجنليزية وذلك للداللة على  أيضا كرأس موضوع

   ". ىف جمال املكتبات العريب الفكري

 املعلومات وصف مصادر إىل دف األول املقام ويف أوىل ةيناح من يه اناتيالب ذههف     
 يف رسةهالف التيتسج مع احلال وهكما  مستقلة تأيت ال أخرى ةيناح من اأ كما ة،ياإللكترون
كما  للمصدر مرافقة جاءت وإن حىت ديللمستف مقروءة تأيت ال كما ة،يديالتقل ريغ اهغيص أحدث

 ما غالبا ولكن ترافق املصدر ما عادة بل لنا، املألوفة النشر أثناء رسةهالف التيتسج مع احلال وه
 .املصدر ثلمي الذي األصلي امللف ريآخر غ فرعي ملف ويف دياملستفعن  خفي بشكل تأيت

  :جذور املصطلح - 2-1

 ميتنظ بإجراءات تتصل عامل املكتبات يف ومتداولة راسخة ةريكث مصطلحات وجود مع       
 األداة هب تعرف وما دي،يالتقل اهاقيس يف" رسةهالف "مثل مصطلح ا،يفن اهوإعداد املعلومات مصادر
 هب تعرف وما ا،يآل املقروءة رسةهالف ومصطلح رسة،هالف بطاقة نقصد ا – ةيالعمل ذهه عن الناجتة

                                                             
 Matadata fundamentals: " بريســـيال، كابلن ترجم كتاب  أستاذ مشارك بقسم علوم املكتبات واملعلومات جبامعة امللك سعود،   1

for all librarians  " والكتاب متاح على اخلط " أساسيات ما وراء البيانات الختصاصيي املكتبات واملعلومات : " بعنوان ، :
http://www.knfl.sa/idarat/almsher%20el/data%20as/mostright.htm  

http://www.knfl.sa/idarat/almsher%20el/data%20as/mostright.htm
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 )Marc )1 مارك لةيتسج أو ا،يآل املقروءة رسةهالف أعين كذلك، ةيالعمل ذهه عن الناجتة األداة
 من رسةهالف ةيلعمل ينياملكتب ريغ ةيرؤ عن عربي ديجد مصطلح األفق يف بدا ذلك كل مع ا،هريوغ
 أخرى، ةيناح من املصادر من دياجلد النمط ذاه ميتنظ جتاه مهودهج اتهتوج عكسيو ة،يناح

 ودهج عيمجه، مظلت حتت تنضوي ماع إطار مبرتلة عدي الذي،   "metadata" :مصطلح وه ذلكم
 وسائط على اهمن املتاح سواء ، عام بشكل ةياإللكترون املعلومات مصادر رسةهوف ووصف ميتنظ

  .اإلنترنت خالل من بعد عن املتاحة ةيالرقم املصادر أو ، ثةيحد ةيإلكترون

 ذاه وراء ما على مهمن ريكث ومع حتفظات املكتبات، يياختصاص هو كون لالنتباهوامللفت      
 ألرض احلرث من كوني ما أقرب ينياملكتب ريغ قهيحتق طمح إىلي ما رهجو بأن مهوقناعت املصطلح،
 األرض اليت ذهه إىل السباقون مه مبأ مهقناعت من انطالقا ذلك منه؛ حظ يدللجدس يول حمروثة،
 من تداولي مبا على ذلك واستدلوا ،نيالسن مئات منذ مهأقدام اهيف وترسخت مهودهج اهيف زرعوا
  .)2(الطبعات ةيمتتال اوأدوا انايوتقن رسةهالف قواعد

 املصطلح ذلكم لرفضلة يح من ينياملكتب ؤالءهل كني مل اهتهوجا ومع القناعات ذهه مقابل يف     
 طرحوه ممن مهأنداد ودهوج مبادرات تدارسونيوباتوا،  تفاعلوا معه، وإمنا ) metadataنقصد (

 يف اهمييوتق الثوابت ومراجعة للتأمل مهدعوي ما ودهاجل تلك من ريكث يف وجدوا بل م،هساحت على
 مممارسا يف النظر إعادة إىل ذلك مهدعا فقد ذلك من أكثر بل م،هيعل فرض الذي الواقع ذاه ضوء

 واملراجعات التأمالت ذهه نتائج اختذت وقد ،" ةياإللكترون املصادر " :دياجلد الوافد جتاه مهودهوج

                                                             
 مارك، و .ISO 2709 وحيمل املعيار رقم  تبادل املعلومات القالب املصمم ألغراض"تعريف املنظمة الدولية للمقاييس و املعايري تعىن مارك  ىف 1

MARC   )ا): كما يستخدمها البعض " فما" أوترونية، آليا و من مث تبادهلا عرب احلاسبات اإللك هو قالب للتسجيالت الببليوغرافية الىت ميكن قراء
  .أو تسجيلة فهرسة ميكن قراءا آليا أي الفهرسة املقروءة آليا،  Cataloging Machine Readableوهو يعىن باإلجنليزية 

.  ]26/06/2008 [ :تاريخ اإلطالع  .واملعلوماتأساسيات ما وراء البيانات الختصاصيي املكتبات . ترمجة هاشم، فرحات؛ بريسيال، كابلن  2
  : ]اخلطمتاح على [

http://www.knfl.sa/idarat/almsher%20el/data%20as/mostright.htm      

http://www.knfl.sa/idarat/almsher%20el/data%20as/mostright.htm
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 وقد أخرى، ةهج من دياجلد مع تفاعليو ة،هج من الثوابت على للمحافظة سعىي ايابجيإ بعدا
 النظر إعادة ةيميالتعل الساحة على اهأبرز من كان خمتلفة، صور يف ةيابجياإل اتهالتوج تلك جتسدت

 وقد ا،هريتطو وحماولة واملعلومات املكتبات علوم أقسام يف تدرس اليت رسةهالف مقررات عيمج يف
 كا ةيديالتقل املقررات يف النظر إعادة يف اأوهل متثل : ةيأساس أبعاد ثالثة ريالتطو اتهاجتا اختذت

 معاجلة اهاقيس يف تتم ثةيحد مبقررات اواستبداهل ة،ياملوضوع رسةهوالف فيوالتصن ةيالوصف رسةهلف
 اسم حتت ثةياحلد املقررات ذهه ترد ما وغالبا املوضوع، ذا املرتبطة ثةياحلد ايالقضا من ريكث
 رسةهف عن متاما مستقلة دةيجد مقررات الربامج تلك نيتضم يف اهيثان ومتثل ،" املعلومات ميتنظ"

 ملعاجلة مستقلة مقررات صيختص يف فتمثل اهثالث أما انات،يالب وراء وما اإلنترنت موارد أو مصادر
 رسةهبالف اوعالقا اايأساس عابياست إىل دف اليت املقدمات من بدءا اناتيالب وراء ما ايقضا
 ايكقضا قةيدق ايقضا وحبث دراسة إىل دف اليت اتيبالفن اءهوانت ة،يالفن اتيالعمل من اهريوغ

 باملعاجلات مرورا) Crosswalking(أو املعابر  ينيالب ليالتحو أو املقابلة ونقاط ينيالب ليالتشغ
 )1(.اهيريانات ومعايالب وراء ما خلطط ةيليالتفص

 اللقاءات عقد يف اهمتثل بعض متعددة، حماور يف مهودهج جتسدت فقد ةيالبحث الساحة على أما     
 يف ؤالءه مشاركة يف اآلخر اهبعض ومتثل ذلك املصطلح، باختراع نياملبادر مع املشتركة ةيالعلم
 نيب ودهتضافر للج من يف مت ما الصدد ذاه هفي هيإل شاري ما أبرز ولعل  مهودهم وجمبادرا بعض

 مبادرات طرح يف متثل ثالث ه توج ناكه بل ،اناتيالب وراء ملا كور دبلن مبادرة طرح يف نيقيالفر
  .اناتيالب وراء مبا خاصة يريمعا ريلتطو الكوجنرس مكتبة اهتبنت اليت املبادرات كتلك الصدد ذاه يف ة ديجد

             بدأ يستخدم املصطلح" الوب " ومع زيادة انتشار اإلنترنت وخباصة الشبكة العنكبوتية      
 "metadata  "يف سياق وصف الكيانات الرقمية املتاحة عن بعد، بعد أن تبني أن امللفات النصية 

اليت يسهل على اإلنسان فهمها حتتاج إىل ما وراء بيانات تساعد على البحث عنها ومنه استرجاعها 
                                                             
1 ARMS William y. Op.Cit. 
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 املصطلحات دخل املصطلح جمال 1995أو على األقل إدارا وضبطها، بعدها ويف حدود سنة 
 لدبلن، ةياألساس اناتيالب وراء ما عناصر جمموعة مع استحداث املكتبات، عامل يف ملتداولةا يةالعلم

 ورشة أول ميتنظ على القائمون كان ثيح ؛)Dublin Core  )1كور تعرف اختصارا بدبلن ما أو
 ةيمعن دةيمنظمة ول نئذيح كانت اليت ؛" الوب" ة يالعامل الشبكة احتاد يف نينشط كور أعضاء لدبلن
 واقع وه ذاه وملا كان . ذاك األوىل آن اهأطوار يف األخرى يه كانت اليت الوب، شبكة ريبتطو
 شبكة معتوجم ة،يناح من املكتبات جمتمع نيب تفاعل مبثابة منطقة األوىل كور دبلن مبادرة كانت احلال،
  .دةيجد ومصطلحاتبأفكار  املكتبات جمتمع إمداد على بذلك قادرة وكانت أخرى، ةيمن ناح الوب

  :ما وراء البيانات مفهوم - 2-2

مصطلح ما وراء البيانات مصطلح واسع حيمل العديد من املفاهيم حبسب ااالت املستخدمة      
فيه واتمعات املهنية املتخصصة اليت تقوم بتصميم وإنشاء ووصف وحفظ املعلومات اإللكترونية، 

املعلومات القابلة للفهم بواسطة اآللة بينما يستخدمه اآلخرون حيث يستخدمه البعض لإلشارة إىل 
  .فقط للتسجيالت اليت تصف املصادر اإللكترونية

  :صطلح ما وراء البياناتملسنوضح فيما يلي بعض التعريفات املتاحة يف أدب املوضوع و

 وراء ما" تعريفا جد مقيد ملا وراء البيانات حني عرفها بـ )W3C()2( إحتاد الوب العامليتبىن     
اليت  ارسهالفخمتلف أنواع  من ةيلهاأل بذلك ساحبا، )3("للوب ايآل ومةهمف معلومات يه اناتيالب

 الناشرون، اهحيتي اليت املطبوعة ارسهالفكذلك و ةيالبطاق تقوم بإنشائها املكتبات ومراكز املعلومات

 عيمج قيطر عن ايهإل الوصول كنمي اليت املصادر وصف التهميش  أوبل ويتعدى أيضا هذا السحب 
                                                             
1 AMEROUALI Youcef, IHADJADENE Majid. Métadonnée et Bibliothèque Numérique . Op.Cit. 

 W3C 2   : اختصاراwww Consortium  
3 Metadata and Resource Description. [En ligne]: http://www.w3.org/Metadata.       Cité Par: 

 .املرجع السابق. ترمجة هاشم، فرحات؛ بريســـيال، كابلن

http://www.w3.org/Metadata
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ب الو علىاليت ال تعتمد  األخرى ةياآلل النظم عيمج من اهريوغ األخرى اإلنترنت بروتوكوالت
  ، ...)FTP)1 ـالكـ 

 )IFLA- )2- املكتبات اتيجلمع الدويل باالحتاد اخلاص الوب موقع رياألخ املعىن ذاه تبينو    
 تساعد اناتيب ةيأ إىل ريشي -   metadata -املصطلح ذاه إن ":ــب املصطلح ذاه عرفي الذيو

  ).3( "اهأماكن ديوحتد ا،هووصف ا، فيوالتعر ة،يالشبك ةياإللكترون املصادر ةيوه من التثبت على

مبعهد  1994ومنشؤه سنة  W3C  إحتاد الوب العاملي رئيس (  Tim Barners leeيف حني جند أن     
يعرف ما وراء ، )WWWالشبكة العنكبوتية شبكة الوب أو ، وخمترع )MIT( قنيةماساشوست للت

ملصادر معلومات الوب أو مصادر بيانات ) مقروءة آليا ( معلومات مفهومة " على أا البيانات 
  ).4" ( أخرى

عادة على أا بيانات عن بيانات أو أية بيانات متصلة مع املصدر ما وراء البيانات تم تعريف وي    
اليت تصف هذا املصدر احملدد، وهو يف األساس مصطلح عصري للمعلومات البيبليوغرافية اليت يتم 
إدخاهلا بواسطة املكتبات واملتاحف داخل فهارسها، ومع ذلك فهو يشري بشكل عام إىل املعلومات 

  .)5(باشرة أو مصادر الوب الوصفية عن املصادر امل

                                                             
 1  FTP  :اختصارا لــFile Transfer Protocol.  :  بروتوكول تبادل امللفات بني زبون وخادم شبكة االنترنت  

2 IFLA : International Federation of Library Association  
3 IFLA, Digital Libraries: Metadata Resources     .Visité le: [05/03/2004]  .          [En ligne]:  
http://www.ifla.org/II/metadata.htm    
4 AMEROUALI  Youcef, Metadonnées basées sur l’association d’éléments de description de ressources 
et d’éléments de profil d’utilisateur. Th.Doctorat , Sciences de l’Information et de la Communication, 
Université Lyon1,  2001. P.18    . Visité le: [05/06/2005]  . [En ligne]: 
http://enssibal.enssib.fr/bibliotheque/documents/theses/amerouali/amerouali.pd 
 
5 Colorado Digitization Program General Guidlines for Descriptives Metadata Creating and Entry .       
[En ligne]:    
http ://www.sics.se/  prben/DC/DC_guide.html           .Cité Par : 

                                                                                                             179. ص . 2006، مصر. والبناء  واإلدارة  التخطيط: املكتبات واألرشيفات الرقمية . امح زينهم عبد اجلوادس

http://www.ifla.org/II/metadata.htm
http://enssibal.enssib.fr/bibliotheque/documents/theses/amerouali/amerouali.pd
http://www.sics.se/
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بأا البيانات املتضمنة يف كيان ما أو املرتبطة بكيان ما،  ISOوتعرفها املنظمة الدولية للتقييس    
  )1(وتصف هذا الكيان وتساعد يف استرجاعه 

 معلومات هيكليةوتعرفها موسوعة مصطلحات املكتبات واملعلومات ولألرشيف على أا    
 مهمتها وصف وإيضاح وتسهيل استرجاع) مبنية وفق نظام معنياملؤلف مهيكلة، أي  ويقصد ا(

معلومات  " أو" بيانات عن البيانات"ويطلق عليها دائما . واستخدامها وتنظيمها  موارد املعلومات
التخصصات  وخيتلف استخدام هذا اللفظ باختالف مجاعات املتخصصني يف". عن املعلومات

  )2(.املختلفة

التعريف السابق قضية مهمة جدا ختص ما وراء البيانات متمثلة يف على  حممود إتيم. أويضيف     
أو تتيح لنا أن جند أو ندير أو / بيانات مهيكلة عن البيانات، تصف وأا احلفظ، إذ يعرفها على 

فالبيانات . نضبط أو نفهم أو حنفظ معلومات أخرى عرب الزمن، طاملا أن املعلومات مهمة وضرورية
  )3.(شكل، ونطورها بطريقة تساعد ىف الوصول إليها بأيالضرورية جيب أن تبقى، وأن حنفظها 

 ملنظمةا ريفني السابقني يتطابقان متاما إن مل نقل ترمجة للتعريف الذي وضعتهلإلشارة فإن التع     

أن ما وراء  )NISO (National Information Standards Organization) )4 املعلومات يريملعا  ةيالوطن
 وأالبيانات هي معلومات مهيكلة تصف، تشرح وحتدد أو أيضا تسهل عملية استكشاف واستخدام 

   .)5(مصادر املعلوماتإدارة 

                                                             
  190.، ص املرجع السابق. حممد عماد عيسى صاحل  1

             :تاريخ اإلطالع  Library, Information and Archival Terminology= موسوعة مصطلحات املكتبات واملعلومات واألرشيف   2
      http://www.elshami.com       : ]متاح على اخلط[.   ]03/04/2006 [

             :تاريخ اإلطالع. )، عمان18/7/2005 - 16(  .الربنامج الثقاىف املصاحب ملعرض عمان الدوىل للمعلوماتية والكتاب. سناء تكرورى  3
     http://www.arabcin.net/arabiaall/2-2005/11.html   : ]متاح على اخلط[.  ]02/04/2006 [

4 NISO, Understanding metadata, 2004, ISBN 1-880124-62-9.   Visité le: [16/06/2007]  .  [En ligne]: 
http://www.niso.org/standards/resources/UnderstandingMetadata.pdf   

  :ترمجة لــ  5

http://www.elshami.com
http://www.arabcin.net/arabiaall/2-2005/11.html
http://www.niso.org/standards/resources/UnderstandingMetadata.pdf
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 ريغ أو حيصح أو مانع، جامع تعريف نالكه سيلنه أ " :يف مؤلفها) 1(وتذكر بريسيال كابلن      
 قد همدلول أن علمي أن املصطلح ذاه مع تعاملي من على نبغيي ولكن انات،يالب وراء ملا حيصح

 ريغ فايعرت مااستخدمت وعليه  ،يهف ستخدمي الذي اقيوالس ،هستخدمي الذي اتمع باختالف تلفخي
 غةيص يف منظمة أو كلةهيم معلومات ا قصدي اقيالس ذاه يف اناتيالب وراء فما ما، حد إىل ديمق

  .)2( كانت غةيص أي يف أو مادي طيوس أي يف صدري الذي املعلومات مصادر أحد عن نةيمع

 ريغ أم ةيإلكترون يه له مبعىن كلة،هيامل املعلومات ذهه عةيلطب تعرضي ال فيالتعر ذاهإن      
 عن أو الشبكات عرب متاحة أو ةيإلكترون يه له مبعىن املوصوفة، املصادر عةيطب إىل وال ة،يإلكترون

 وراء ما له مبعىن ،ذهه املعلومات يهإل هتوج الذي بالطرف كذلك تميه ال هأن كما الوب، قيطر

 ضعي فيالتعر ذاه أن واضحا كوني أن نبغيي ما لكن ،اآللة أم اإلنسان الستخدام ةهموج اناتيالب

 املعلومات ذهه أن ماأوهل انات،يب وراء ما  صفة لتكتسب املعلومات ذههل امهتوافر بجي نيشرط

 جمرد تكون ال أي نة،يمع ةيبنائ بةيترك أو حمددة غةيص يف موضوعة أو منظمة تكون أن بجي

 وراء ما خلطة قاطب اهليتسج بجي بل عشوائي، بشكل ممثلة أو جممعة اناتيب عناصر جمموعة

 مصادر أحد تصف أن بجي اناتيالب وراء ما أن يف تمثليف مايهثان أما ق،يالتوث دةيج اناتيب
 دبلن عمل ورشة هب سلمت الذي النحو على املعلومات مصدر ةهيامب منايتسل مع ، املعلومات

  ." قةيالوث مقومات هل تتوافر انيك أو وثائقي، انيك"  هبأن هوعرفت ، 1995سنة  كور

 املكتبات شبكات مكتبالذي وضعه " ما وراء البيانات " وهذا ما يربز جليا يف تعريف املفهوم     

 )UKOLN  United Kingdom Office for Library and Information Networking:( ةيطانيالرب واملعلومات
 ةيالرقم املصادر عن املنظمة أو كلةهيامل اناتيالب تعين اناتيالب وراء ما نأ ) 3(يف موقعه اإللكتروين 

                                                                                                                                                                                                  
 « Metadata is structured information that describes, explains, locates, or otherwise makes it 

easier to retrieve, use, or manage an information resource. »  
1 Prescilla caplan. Matadata fundamentals for all librarians. Chicago:ALA,2003.-192p. 

 املرجع السابق. ترمجة هاشم، فرحات؛ بريســـيال، كابلن  2
3 http://www.ukoIn.ac.uk    

http://www.ukoIn.ac.uk
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 - اهمن ، اتيالعمل من ةريكب جمموعة دعم يف اناتيالب ذهه استخدام كنمي ثيحب ،)ةيالرقم ريوغ(

 ذاه )احلقوق إدارة ذلك يف مبا( اوإدار ا،هواستكشاف املصادر ذهه وصف - املثال ليسب على

  .األمد ليطو حفظا اهحفظ عن فضال

  Getty Standards Programرئيسة مشروع معايري جييت ) Murtha Baca (تعرفها مورثا باكا  ماك    

 ،يف طبعته الثانية )Getty Research Institute( لألحباث يتيج دهمعيف معجم املصطلحات اليت أعدها 
 معلومات انيبك أو نيمع معلومات بنظام إما ترتبط اليت اناتيالب تلك" ما وراء البيانات " أا 

 هاستخدام مقومات دعم مث ة،يالفن هووظائف ة،يالقانون همتطلبات وإقرار ،هوإدارت هوصف دف حمدد،
  .)1(" هوحفظ همن واإلفادة

 تم ال اأ يه ،ما ميكن مالحظته من خالل هذين االجتاهني األخريين يف تعريف ما وراء البياناتو      

  .تنجزه أن اهمن ؤملي الذي دفباهل ولكن ،يهعل طبقي الذي باملصدر أو يهف تطبق الذي باال اهجممل يف

 بال عتربت يومااملعل مصادر أنواع عيجلم ةيوصف اناتيب اأ على اناتيالب وراء ما إىل النظر إن     

 من اريكث أن اعتبار على ،ومهاملف ذاه إطار يف املطبوعة املصادر تندرج ثيح ، إفادة أكثر شك

 ما غالبا اهمن ةيالرقم اموعة إن بل ة،يرقم ريوغ ةيرقم اناتيك من تتألف ما عادة اموعات

 بأن القول حول جدل من ثاري ما دائرة يف دخلن أن ديرن الا أنن إال ة،يالرقم ريغ اأصوهل اهل كوني

 تعد ال نمايب انات،يالب وراء ما أشكال أحد تعد ةيإلكترون جملة تصف اليت رسةهالف لةيتسج
 وراء ما ليقب من ستيل أي ؛ ذلك ريغ اذا الة من املطبوعة النسخة تصف اليت لةيالتسج

  .اناتيالب

  عربي اليت ةياألصل للحاجة متاما مناقضا أيتيا يآل ومةهمف تكون أن نبغييوكون ما وراء البيانات      
                                                             
1 MURTHA Baca, ed., Introduction to Metadata: Pathways to Digital Information, v.2.1  . Visité le: 
[05/08/2007]  .  [En ligne]:   
http://www.getty.edu/research/institute/standards/intrometadata/pdf.html 

http://www.getty.edu/research/institute/standards/intrometadata/pdf.html
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 ة،يالعدد اناتيالب جمموعة مع تعاملوني نيالذ ةياالجتماع والعلوم العلوم جمايل يف العلماء اهعن 

  .للبشر ومةهمف محاسبا اناتيب جلعل لةيكوس اناتيالب وراء ما إىل نظروني  نيوالذ

اخلصائص املتنوعة لكيانات املعلومات وتعطي له املعىن والسياق تصف ما وراء البيانات      
الوصفية عملية مألوفة للعديد حيث أن جذورها متتد من ما وراء البيانات والتنظيم، ونظرية وممارسة 

لدعم اإلحبار ما وراء البيانات فهرسة املطبوعات، ويف السياق الرقمي فإنه مت انبثاق فئات أخرى من 
 .وإدارة امللفات

  :انات يالب وراء ما أنواع  -3

البيئة اإللكترونية وهذا ينطبق  الرئيسي ملا وراء البيانات يف إن إجياد وإتاحة املعلومات يعد الدور    
بطبيعة احلال على ما وراء لبيانات الوصفية واليت هي نوع واحد فقط من بني أنواع أخرى فرضتها 

  .طبيعة وأهداف املشاريع الرقمية

أو  يف احلقيقة هناك من يقسم ما وراء البيانات إىل ثالث فئات واسعة وهي وصفية، بنائية     
أن هذه التقسيمات الثالثة ما هي إال تقسيمات نظرية  هو التقسيم األكثر شيوعا،و ،وإدارية تركيبية 

وعلى الرغم من ذلك جند  ،أما من الناحية العملية، فإن الفئات الثالث قد تتداخل مع بعضها البعض
كما جند تصنيفات أكثر حتديدا ملا  ،)1(أضاف نوعا رابعا وهو ما وراء بيانات احلفظ Bradبراد  أن 

ما رواء البيانات لكنها ال متلك حدودا فاصلة حمددة بدقة عالية وغالبا ما تتداخل، فقد تتضمن مثال 
ما وراء البيانات نسبة كبرية من املعلومات اليت ميكن أن تدخل يف جمال  وراء البيانات اإلدارية

  :هذه الفئات كما يلي وسنوضح ، نائيةما وراء بيانات بأو ميكن اعتبارها  الوصفية

                                                             
1 Colorado Digitization Program General Guidlines for Descriptives Metadata Creating and Entry.  
Op.Cit. 
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  أنواع ما وراء البيانات: يبني )36(شكل رقم 

  : Descriptive Metadata ما وراء البيانات الوصفية - 3-1

خصائص الكيان الرقمي ووصفه والتعريف به يف حتديد ما وراء البيانات الوصفية تستخدم     
واالسترجاع، وهي فيما يتعلق بالصور الرقمية تصف الكيان الذي داخل الصورة  التكشيف ألغراض

، وما وراء البيانات الوصفية مماثلة متاما للفهرسة التقليدية؛ فتسجيلتها )1(باإلضافة إىل الصورة نفسها
الوسيط، (العنوان، املؤلف، تاريخ اإلنشاء، خصائص مادية : حتتوي على جمموعة من العناصر مثل

  .، التغطية املوضوعية، الكلمات املفتاحية)حلالة، األبعاد ا

  قد تكون مدخال من مداخل الفهارس، أو إحدى  ،وما وراء البيانات الوصفية اخلاصة بكائن رقمي ما    

                                                             
  185. ص املرجع السابق، . امح زينهم عبد اجلوادس  1

ما وراء  
البیانات

اإلداریة

الوصفیة

الفنیة

الحفظ

البنائیة

اإلستخدام
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وعادة ما يتم اختزان ما وراء البيانات . )1(سجالت خدمات التكشيف، أو مستخلصا من املستخلصات
  .ضمنة بهتعن الكائن نفسه اليت تصفه، وإن كانت ترد يف بعض األحيان م الوصفية بصورة منفصلة

وغالبا ما يعرب عما وراء البيانات الوصفية نصيا، رغم أا تستخدم لوصف كائنات صيغ ال نصية     
يشتمل  مثل الصور والتسجيالت الصوتية وبرامج احلاسوب واخلرائط، كما أن الفهرس الواحد قد

نواع مصادر املعلومات وغريها من الوسائط األخرى على اختالف أشكاهلا، تسجيالت جلميع أ
وهذا ما يكفل للمستفيدين من املكتبات الرقمية إمكانية استكشاف املواد الرقمية يف كافة الوسائط 

  .من خالل البحث التسجيالت النصية

   : Structural Metadata ما وراء البيانات البنائية - 2 -3

هي معلومات تشري إىل بنية جمموعة من الكيانات الرقمية والعالقات بينها، أي التنظيم الداخلي      
وتتضمن معلومات عن طريقة ملصادر املعلومات؛ أي أا تستخدم لعرض وتصفح املصادر الرقمية 

تسلسل التنظيم الداخلي للكيان الرقمي وهذا يشمل الصفحة ورقم الفصل وجدول احملتويات و
، وقد تشتمل ما وراء البيانات البنائية أيضا على معلومات مثل )2( فحات داخل فصل ماالص

تنظيم  وكيف مت ،وتوضح كيف وضعت مكونات الكيانات معا األقسام البنائية ملصدر املعلومات
، مثال كيفية ربط مقال بدورية الصفحات لتشكيل الفصول، كما تشري أيضا إىل العالقات بني املواد 

  ، " ب " :املتضمنة يف املقال "  أ " :ة ربط الصورة املرقمنةكيفي

 أحد يف نةيمع مقاطع ربط ةيإمكان يف تمثلي ةيالبنائ اناتيالب وراء ملا ثالث استخدام نالكهو     

  . )هنفس للعمل( قيياملوس امللف أو املطبوع امللف يف اهل املناظرة باملقاطع ةيالصوت التيالتسج

   تتجسد ة،يالرقم املعلومات مصادر عرض يف اهتيمهأ ةيالبنائ اناتيالب وراء ما تكتسب ام وبقدر     

                                                             
1 Arms, William y. Op.Cit.   

  191.، ص املرجع السابق. حممد عماد عيسى صاحل  2
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 املصادر اختزان امهم توىلي الذي فاملستودع ا؛هوحفظ املصادر ذهه إدارة يف كذلك اهتيمهأ

 إجراءات ةيأ ذيتنف من تمكني حىت اناتيالك اهمن تكونت اليت امللفات معرفة إىل تاجحي ة،يالرقم

 أو والبث ،وكتابة التقارير )ingestion()1( اإلضافة اتيعمل مثل ة،ياملنطق اناتيالك ذه تتصل

  .عيالتوز

   :Administrative Metadata ما وراء البيانات اإلدارية - 3-3

 ،تستخدم إلدارة مصادر املعلوماتكما تدل عليها تسميتها، فإن ما رواء البيانات اإلدارية     
املاسح الضوئي ودرجة الوضوح وعمق البتة نوع  :وتتضمن بيانات فنية عن الكيانات الرقمية مثل

بيانات املالك  :بيانات عن إدارة حقوق امللكية مثل، كما تتضمن وشكل امللف ومعامالت الضغط
 وحقوق الطبع وقيود النشر واالستنساخ ومتطلبات االستخدام وضبط اإلتاحة ومعلومات عن أنشطة

  ..).التهجري،( احلفظ 

من خالل  املصدر ذاه إدارة سبل ريسيت إىل تسعىبذلك  ) ةياإلدار تناايالب وراء ما (فهي      
 أو هإتاحت وضبط ،همعاجلت مراحل خمتلف عرب املصدر تتبع من اأحواهل أحسن يف اإلدارةوظائف 
   .همن اإلفادة أو هاستخدام حيتصار ومنح ،هب املتصلة اتياملسؤول من والتحقق ،يهإل الوصول

 اناتيالب وراء ماه إذا كانت إن لوالق مكنيف الالزم، من أكثر سطامب بدوي قد األمر ذاه أن مع    

 ةياإلدار اناتيالب وراء مافإن  املصدر، من احملتمل أو الفعلي دياملستف خلدمة اأساسه توج ةيالوصف
  . أمره على القائم أو املصدر ذاه صاحب خلدمةتوجه أساسا 

                                                             
ingestion 1   :بعض إضافة و نقل أي التزويد، حىت أو اإلضافة أو التعبئة أو التغذية ليعين البيانات وراء ما جمال يف حديثا املتداولة املصطلحات من 

 أحد سياق يف جاء هلذه الفكرة طرح أول ولعل ، آخر مكان إىل ما مكان من بيانات وراء ما إضافة أو الرقمي ملفات الكيان إىل ما مكان من امللفات
  Scientific Data Information Super Server (SDISS) البيانات العلمیة ، ملعلومات عمالق خادم تطوير حول العلمية األحباث

 Automatic Metadata Ingestion for Supporting A Web-Based And :بعنوان دراسة يف سياق املقترح النظام جاء وقد
Information Super Server Scientific Data  للباحث Ruixin Yang املقترح والنظام التغذية فيها إجراءات تناول ،حيث 

  .املهمة ذه للقيام
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   :Preservation Metadata وراء بيانات احلفظ ما - 3-4

توثيق احلالة املادية " أساسا بـ على عناصر تتعلق هذه الفئة من ما وراء البيانات وتشتمل      
 فهي ؛)1("للمصادر األصلية وتوثيق اإلجراءات املتبعة حلفظ اإلصدارات املادية والرقمية للمصادر

تتضمن املعلومات املتعلقة جبهود اختزان النسخ األصلية والرقمية من املصدر، وهلذا كانت ما  بذلك 
  .وراء البيانات وال تزال هي املفاتيح لضمان استمرارية استخدام املصادر اإللكترونية

  :Technical Metadata الفنيةما وراء البيانات  - 3-5

وتشتمل معلومات حول األجهزة والربامج،  ،عمل النظامهي ما وراء البيانات املتصلة بكيفية     
مثل أشكال امللفات  ،عاجلة امللفات املرقمنةملمعلومات ختص عملية التحول الرقمي والطرق املعتمدة 

مثل مفاتيح الشفرات  ،ثيق واألمنوبيانات التى عدالت الضغط املطبقة، كما تتضمن أيضا علمو
 اهي مكونا أساسي –أي الفنية  –ما وراء بيانات هذه الفئة من ومنه ميكن اعتبار أن  ؛وكلمات السر

 ووصف ة،يالرقم اناتيالك إنشاء ةيعمل وصفمن ما وراء بيانات احلفظ، كوا تركز أساسا على 

  .ةياملاد اهخصائص

 – اهخصائص ووصف ةيالرقم امللفات اءشإن ةيعمل قيبتوث تعين ةيالفن اناتيالب وراء امكون     
 بنوع ترتبط ، كوا واضحا تفاوتا تتفاوت بذلك املتصلة املعلومات عةيطب فإن ، -كما سبق ذكره 

 ةخاص خططا تكون أن إىل ليمت ةيالفن اناتيالب وراء ما خطط فإن مث ومن وصف،يس الذي امللف
  . الرقمية ، وهذا ما يفسر وجود عدة خطط لوصف امللفاتاملوصوف امللف غةيبص أو بنوع 

   Technical"  الثابتة ةيالرقم للصور ةيالفن اناتيالب وراء ما " خطةفنجد على سبيل املثال      
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Metadata for Digital Still Images  ")1( من سمربيد حىت يبيجتر اريمع ودةسم مبثابة كانت اليتو 

،  NISO املعلومات يريملعا  ةيالوطن املنظمة نم كل قبل من ةيالرمس يرياملعا صفة ، أخذت 2003 ماع
 مواصفة أن الواضح ومن ، AIIM International  والصور املعلومات إلدارة ةيالدول ةيواجلمع

 فيوج )TIFF )2ف يت : غيص مثلأي الثابتة، املتحركة  ريغ الصور غيص  عم تتعامل اخلطة ذهه
GIF )3(، بج وجي JPEG )4(، إف دي ويب  PDF)5(.  

 اتيات واملرئيالصوت خلطط األمريكية الكوجنرس ملكتبة األويل املشروع تبىن ،هنفس اقيالس ويف     

ا ودهج "The Library of Congress's Digital Audio-Visual Preservation Prototype project  "ةيالرقم
، )6(ةيواملرئخاصة بامللفات الرقمية الصوتية  ةيفن اناتيب وراء ما عناصر جمموعة فيلتعر مكثفة

 تشتمل اليت، و AUDIOMD Audio Technical Metadata Extension Schema ديوميأود خطة ناكهف

الرقمية الصوتية  لفاتامل بوصف تعىن املستوى ةيعال العناصر من عنصرا نيوثالث سبعة على
 ديوميدويف خطةكما جند أيضا  يا؛ضرور اهوصف كوني عندما ةيالرقم أو ةيالتناظر اهومصادر

VEDIOMD Vedio Technical  Metadata Extension Schema  ،اعنصر نيوثالث ستة على تشتمل اليت 
   .ةيالرقم أو ةيالتناظرها ومصادر ةيـالرقم ويديالف اتـملف بوصف تعين املستوى ةيعال العناصر من

  :االستخدامما وراء بيانات  - 3-6

مصادر املعلومات مثل تعقب عملية االستخدام تتضمن معلومات تتعلق مبستوى ونوع استخدام      
و ما وراء بيانات  احلفظوراء البيانات  ما" كل من  اعتباريف احلقيقة ميكن ، وواملستخدمني

                                                             
1 Data Dictionary-Technical Metadata for Digital Still Images, NISO Z39087-2003, AIIM 20-2002. 
Visité le: [05/08/2006]  .  [En ligne]:  
http://www.niso.org/standards/resources/Z39_87_trial_use_pdf. 
2 TIFF :  Tagged Image File Format   
3 GIF : Graphic Interchange Format  
4 JPEG : Joint Photography Expert Group  
5 PDF : Portable Document Format  

  :، راجعVediomdو  Audiomdلإلطالع على املشروع  وكل من خطط   6
http://www.loc.gov/rr/mopic/avprot/avprhome.html   

http://www.niso.org/standards/resources/Z
http://www.loc.gov/rr/mopic/avprot/avprhome.html
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كما مت توضيحه سابقا فإن بعض ، ففئتني أو فرعني من فروع ما وراء البيانات اإلدارية" االستخدام
إذ تضم ما وراء البيانات الفنية واحلفظ  هي األمشل؛اإلدارية  التقسيمات تعد ما وراء البيانات

واالستخدام وإدارة احلقوق، كما ميكن مالحظة أن ما وراء بيانات احلفظ ميكن عدها كمجموعة 
  .فرعية من ما وراء البيانات الفنية

 األخريةهذه أن أغلب ما وراء البيانات هلا استخدامات ألغراض احلفظ، غري أن ميكن اعتبار كما    
لبيانات وراء ا أو تفاصيل أدق من تلك املتضمنة يف ما ،ميكنها أن تشتمل على عناصر خاصة بعينها

  :اليت تستخدم ألغراض أخرى؛ وميكن متثيلها بيانيا للتوضيح أكثر كما يلي

   

  

   احلفظ من زاوية ما وراء بيانات بياناتالما وراء : يبني) 37( مرقشكل 

فهي تدمج ) وتقسيماا ( ما وراء البيانات مهما تعددت أنواعها  أنال بد من ذكر عموما        
  :نواحي املعلومات التالية 

  .مبعىن مضمون الكيان الرقمي: احملتوى

  .)من، ملاذا، أين، كيف ( اجلوانب اليت هلا عالقة بإنشاء الكيان الرقمي وتوليده : السياق
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   .)1(ترابطات خالل أو ضمن كيانات املعلومات الفرديةاألساسية من املاموعة  ):البناء( اهليكلية

وراء البيانات بصفة عامة إضافة إىل األنواع املختلفة ملا وراء البيانات ووظائفها املتعددة فإن ما      
  : قد تشمل

  

  ما وراء البيانات

  جمموعة من املصادر

  أو مصادر فردية

  أو جزء من املصدر

  

  مكونات ما وراء البيانات: يبني) 38(شكل رقم 

الوصفية هي  ما وراء البياناتليست مجيع أنواع ما وراء البيانات مرئية للمستخدم، بل إن    
حماولته إجيادها، أما الوحيدة الظاهرة له، وهي اليت يستخدمها عند تصفحه للمصادر الرقمية وعند 

ستخدم عادة من قبل القائمني على اموعات، ويف املقابل فإن ما وراء بالنسبة ملا وراء البيانات اإلدارية فت
( البيانات البنائية تستخدم من قبل النظام

2
.(  
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2 Metadata Encoding and Transmission Standard (METS).- Visité le: [21/06/2006]  .  [En ligne]:  
 http://xml.coverpages.org/mets.html  

http://xml.coverpages.org/mets.html
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   : ووظائفها أمهية ما وراء البيانات -4

هناك إدراك كبري بأن البيانات اخلام ستكون عدمية الفائدة إن مل تعاجل وحتول إىل معلومات    
القيمة بدون معلومات عن كيفية جتميعها والغرض من إنشائها جبانب وستكون أيضا عدمية 

 .معلومات التعريف كاملؤلف والعنوان واملوضوع

 800حوايل  1999بينت أن شبكة الوب تضم يف فيفري  Giles و  Lawrence يف دراسة لـ    
فيفري /عدد جانفي Online مليون وثيقة متاحة عرب حمركات البحث، ويف مقال آخر نشر يف جملة 

 حتليال معمقا هلذه البيانات وبدون أن يعترض على دراسة فيه  الذي قدم Michael Dahn لـ 2000
Lawrence  وGiles  مليار،   1,16بلغ عدد صفحات الوب املكشفة  1999خيلص إىل أنه يف نوفمرب

  .)1( صفحة وب 2,33و  1,45عدد الصفحات املتاحة يقع بني ولكن 

مل يقوموا جبرد سوى صفحات الوب  Gilesو   Lawrenceإىل أن  Michael Dahnويشري     
املكشفة، أي املتاحة جمانا عرب حمركات البحث دون جرد الصفحات اليت ال ميكن الوصول إليها 

إطارات وصف سيئة التعريف، صفحات كوا حممية بكلمات سر ، أو الصفحات اليت تستعمل 
، ويقدر PDF صيغ الـ، أو بـ)HTML )Hyper Text Markup Language معدة بصيغ غري الـ

  . )2(صفحات الوب املكشفة½ البعض أن هذه الصفحات تشكل نصف 

فإذا نظرنا إىل نصف الكأس الفارغ أمكننا القول انه مكسب كبري إذ لدينا إتاحة ألكثر من مليار     
 على موقعه  Inktoumi حمركات البحثه بالفعل بيان منتجي تكدوهذا ما أوثيقة على شبكة الوب، 

أما إذا نظرنا إىل نصف الكأس املمتلئ فإنه ما يقارب ،  2000جانفي  18بتاريخ ) 3(اإللكتروين
                                                             
1 TEASDALE Guy. DE LA NÉCESSITÉ DES MÉTADONNEES SUR INTERNET ET LES 
INTRANETS. In : La Lettre du bibliothécaire québécois. N° 21 - Janvier-mars 2000, p.14. Visité le: 
[9/05/2007]. [En ligne]:http://www.sciencepresse.qc.ca/lbq/lbq21.6.html 
2 TEASDALE Guy. Op.Cit. 

    www.inktomi.com/new/press/billion.html: متاح على اخلط   3

http://www.sciencepresse.qc.ca/lbq/lbq21.6.html
http://www.inktomi.com/new/press/billion.html
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وإذا قارنا هذه األرقام مع أرقام  ،املليارين من الوثائق على اختالف أنواعها متاحة عرب شبكة الوب
الكونغرس األمريكية واليت احتفلت مؤخرا بعيد أعرق مكتبة يف العامل وأضخمها جمموعة مكتبة 

  .ترتسم يف شبكة االنترنت إيلأمكننا استيعاب وفهم حقيقة املشكلة  200 ميالده املائتني

سنة وهي تقوم مبعاجلة وتصنيف وحتديث طرق إتاحة الوثائق،  200 فمكتبة الكونغرس وعلى مرار    
مليون ملفات من نوع  1(  مليون تسجيلة صوتية 2كتاب،  17كيان، منها مليون  115وهي تضم 

MP3  متاحة على[ www.Alltheweb.com ] ،12  ،ماليني خريطة،  4مليون صورة فوتوغرافية
سنوات كانت  10، يف املقابل شبكة الوب الفتية اليت مل يتجاوز عمرها الــ)1(مليون خمطوطة  50

مليار من الوثائق مبا وراء البيانات،  2نقوم بإثراء  أنفمن غري املؤكد  ،مليار وثيقة 2تضم أكثر من 
 واإلبقاء، املواقع اخلليعة واملواقع الشخصية  %83فإذا استثنينا مواقع الوب التجارية واليت متثل حوايل 

فقط على املواقع العلمية واألكادميية والدينية واحلكومية واملؤسساتية ، فإن نسبة املصادر املعنية 
  ).مليون كيان وثائقي  300وهذا ما ميثل حوايل (  %15بالوصف سوف تتراجع إىل ما نسبته 

املعلومات الوصفية هو تسهيل عملية استكشاف ن الغرض األساسي إلنشاء ما وراء البيانات إ    
املناسبة ذات الصلة، باإلضافة إىل اكتشاف املصدر فإن ما وراء البيانات تساعد يف العديد من املهام 

  :األخرى واليت نبينها يف النقاط التالية

   :فظــــاحل -4-1

أن املعلومات الرقمية معرضة للتلف والضياع بقصد أو بدون قصد، فهي هشة ميكن أن تصبح     
يف حالة تغيريات يف الوسائل واألجهزة والربامج ووسائط التخزين وكثريا ما  لالستخدامغري قابلة 

احلاصلة وخاصة يف وسائط التخزين، وللتغلب على هذه  التكنولوجيةحيدث جراء التطورات 
  .الصعوبات نلجأ إىل القيام بعمليات التهجري وإجراءات أخرى كالتنشيط واحملاكاة

                                                             
1 TEASDALE Guy. Ibid.  

http://www.Alltheweb.com


ما وراء البيانات ومعايريها :الفصل اخلامس  

[245] 

 

علينا أن نقوم بتهجري كيانات املعلومات الرقمية إىل أجيال أخرى من األجهزة وإذا كان لزاما      
وبرامج احلواسيب حفاظا على هذه املعلومات، فإن هذه الكيانات الرقمية هي حباجة إىل ما وراء 
البيانات متكنها من البقاء بشكل مستقل عن النظام املستخدم حاليا يف ختزينها واسترجاعها، فما 

  .يانات الوصفية والفنية وما وراء بيانات احلفظ هي بيانات كلها أساسيةوراء الب

   .فما وراء البيانات هي املفتاح لضمان استمرارية وقابلية إتاحة املصدر اإللكترونية يف املستقبل    

  :اكتشاف املصادر اإللكترونية - 4-2

  :تقوم ما وراء البيانات باكتشاف املصادر اإللكترونية من خالل 

  متاحة معايري بواسطة املصادر الكتشاف الفرصة إتاحة •
  املصادر وحتديد تشخيص •
 املتماثلة واملتشاة معا املصادر بني اجلمع •
   املتماثلة غري املصادر متييز •
 .املواقع عن معلومات إعطاء •

   :Interoperabilty قابلية التشغيل املتبادل - 4-3

هو قدرة األنظمة املتعددة ذات التجهيزات  )2(التداخلأو ) 1(التشغيل البيينالتشغيل املتبادل أو     
املادية والربجمية املختلفة وبنية بيانات خمتلفة وواجهات التعامل املختلفة من أن تتبادل البيانات مع حد 
أدىن ممكن من فقد البيانات وبأقل خسارة ممكنة من احملتوى والفعاليات الوظيفية، وباستخدام خطط 

  بني اخلطط Crosswalksرات أو معابر ـددة وبروتوكوالت نقل مشتركة وممـانات حمما وراء بي

                                                             
  191.، ص املرجع السابق. حممد عماد عيسى صاحل  1
  199. املرجع السابق، ص . امح زينهم عبد اجلوادس  2
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   .بسيطة ومنسجمةواملصادر عرب شبكة العمل بطرق أكثر  

وجين مثار ما  Cross-sysrem searchحبث من خالل األنظمة  :املتبادليوجد اجتاهني للتشغيل     
يف الغالب للبحث، إذ أن منفذي املواصفة   )Z39.50 )1وراء البيانات، ويستخدم بروتوكول 

Z39.50  م من خالل ال يشاركون يف ما وراء البيانات، ولكنهم حيددون قدرات البحث اخلاصة
مبادرة أما االجتاه الثاين وهو اجتاه معاكس متاما لسابقه تبنته . بحثالجمموعة مشتركة من جمموعة 

واملتمثل يف طلب كل من موفري ) Open Archives Initiative )2 األرشيفات املفتوحة
البيانات بان يقوموا بنقل وترمجة ما وراء البيانات اخلاصة م إىل جمموعة مشتركة من العناصر 

تجميع ما وراء البيانات داخل كشاف مركزي بوجتميعها، ومن مثة يقوم من يوفر خدمات البحث 
النظر عن تصاميم ما وراء البيانات  بغضيتيح إمكانية البحث يف هذه املستودعات منظم كي 

  .وأشكاهلا املستخدمة

  :معايري ما وراء البيانات -5

  :معايري وصف املصادر اإللكترونيةنشأة وتطور  - 5-1

ميكن بصفة عامة بعد تتبع مراحل نشأة خمتلف معايري ما وراء البيانات وجماالت تطبيقاا، أن      
 :نقسمها على مراحل ثالث

  

                                                             
 ANSI/NISO Z39.50املعيار . خادم للبحث واسترجاع املعلومات من قواعد بيانات عن بعد/ بروتوكول زبون: Z39.50بروتوكول   1

، يعرفان الربوتوكول، إذ يوفر طرق معيارية للبحث بقواعد بيانات متاحة والسترجاع وثائق بالنصوص الكاملة والبيانات ISO 23950.واملعيار
  .الببليوغرافية وميكن تنفيذه من أي حاسوب

هيئة طورت معايري التشغيل املتداخل لتسهيل توزيع : ) OAIاختصارا  ( Open Archives Initiative: مبادرة األرشيفات املفتوحة  2
موسوعة الشامي .  online  واليت ميكن الوصول إليها مباشرة على اخلط   EPrints  حمتويات النسخ األولية والنهائية للمقاالت املنشورة

  http://www.elshami.com  ملصطلحات املكتبات واملعلومات واألرشيف

http://www.elshami.com
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  :املرحلة األوىل -1- 5-1

) الفهرسة املقروء آليا : اختصارا لـ) (2(أو فما )Marc )1 ماركأو صيغة تسجيلة  شكليعد    
ألغراض تبادل  1965ملا وراء البيانات، طورته مكتبة الكونغرس األمريكية سنة  أول معيار

 معيارا وطنيا) فما(شكل  اصبح 1971وىف عام  التسجيالت البيبليوغرافية على الوسائط املغناطيسية،
 American بعنوان  ANSI ىف املعهد القومى األمريكى للمعايري للواليات املتحدة، حيث مت تسجيله

National Standard Code for Information Interchange  حتت رقم Z39.2/1971 مث أصبح معيارا ،
 مث صدرت طبعته ) ISO 2709/1973( حتت رقم ISO للمعايري مت تسجيله باملنظمة العاملية عامليا

  ).ISO 2709/1981))(3  رقمالثانية حتت 

األمريكية، ظهرت تركيبات أو صيغ أخرى يف ) مارك(ا يمقابل نظام الفهرسة املقروءة آلويف  
وكانت البداية . مكتبات بالد أخرى، صادفت املشكل نفسه الذي واجهته مكتبة الكوجنرس من قبل

حيث مت تطوير الصيغة األمريكية ،  1968سنة  British Library (BL)يف املكتبة الوطنية الربيطانية 
احتياجات اإلنتاج الفكري الربيطاين، فأصدرت صيغة جديدة عرفت باسم لنظام مارك مبا يتالءم مع 

ومن مث قامت مكتبة الكوجنرس بتغيري مسمى  .(UKMARC)ا يلربيطانية للفهرسة املقروءة آلالصيغة ا
  .(USMARC)ا األمريكية للفهرسة املقروءة آليالصيغة  صيغة مارك اخلاصة ا إىل

 :نوعا من صيغ مارك الوطنية منها) 30( دراسته حوايل ثالثنييف ) 4(هذا وقد حصر كوكايب 

 UKMARC )إجنلترا( ،CANMARC )كندا( ،AUSMARC )أستراليا( ،DEMARC )أملانيا( ،IBERMARC 

                                                             
1 MARC :Machine Readable Cataloguing 

) مارك(حممد فتحي عبد اهلادي وغريهم يستخدمون النقحرة . ، يف حني جند د MARCهناك اختالف يف استخدام الترمجة العربية للمصطلح   2
)  www.elshami.com: مثل موسوعة الشامي ملصطلحات املكتبات واملعلومات واألرشيف املتاحة على اخلط(ذه الصيغة جند آخرون 

  .للداللة على الفهرسة املقروءة آليا، كما تستخدم الصيغتني تبادليا) فما ( يستخدمون  املختصر 
  34. ص –. 1995األكادميية ،  املكتبة: القاهرة . األنظمة اآللية ىف املكتبات.زين عبد اهلادى  3

4 KOKABI M.  The internationalization of MARC, part 1 : the emergence and divergence of  MARC,  
Library Review, Vol. 44 No. 4, 1995, pp21-35.   

http://www.elshami.com
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، )ماليزيا( MALMARC ،)روسيا( RUMARC، )ار( HUNMARC  ،)فرنسا( FREMARC، )أسبانيا(
KORMARC   )كوريا...(،  وأخرياIntermarc   )1( )أوروبا(.  

؛ حىت يف البلد الواحد كما كان احلال بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية  الصيغ املستخدمةت تعددو
 مركز - مارك ، وصيغةUSMARCصيغ كل من صيغة مارك األمريكية  تفعلى سبيل املثال استخدم

شبكة معلومات مكتبات  - ومارك ،)OCLC-MARC (املباشر اخلط على للمكتبات اآليل احلاسب
  . ).RLN-MARC (البحث

أصبح يشكل  عري خمتلف دول العامل، )مارك ( شكال استخدام الصيغ املتعدد أليف نوع هذا الت    
بالربامج عائقا كبريا بالنسبة لتبادل البيانات البيبليوغرافية بني الدول وجتسيد املشاريع الدولية فيما يتعلق 

بإعداد وإصدار ما يعرف يقوم )  IFLA( هذا ما دفع باإلحتاد الدويل جلمعيات املكتبات و، التعاونية
، حبيث ميكن لكل دولة أن تطور برجميات UNIMARCا املوحدة بصيغة نظام الفهرسة املقروءة آلي

فهرسة صيغة نظام الاخلاصة ا، أو الصيغ املشاة هلا، إىل ) مارك(لترمجة صيغ الفهرسة املقروءة آليا 
سنة للمعيار ، وظهرت الطبعة األوىل التوزيعالتبادل و؛ ألغراض  UNIMARCا املوحدة املقروءة آلي

 مت التنسيق بني مكتبة الكوجنرس  1998 سنةىف و، 1994و 1987مث متت مراجعتها سنة ، 1977
، الكنديمع صيغة مارك  األمريكيتوحيد صيغ مارك  من أجلالكندية  و املكتبة الوطنية األمريكية

و اتفقت املكتبتان على إصدار صيغة ، جمال الفهرسة يفظهرت  اليتاجلديدة  للوفاء باالحتياجات
 .والعشرين احلاديلتناسب احتياجات القرن "  -Marc21 21مارك "نظام مارك تسمى  جديدة من

يعتمد  اوأيض رافية،غاخلاصة بتبادل البيانات الببليو Z39.2 املواصفة األمريكية على 21ويعتمد مارك 
 .بتبادل البيانات و اخلاص ISO 2709 املنظمة العاملية للمعايري الصادر عن  الدويلعلى املعيار 

                                                             
1 AMEROUALI Youcef, op.cit. 
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 )P. U. C.)(1(وهي اللجنة الدائمة لليومنارك  الدويل للمكتبات لإلحتادوحاليا تتوىل هيئة خمتصة تابعة 
  .يف العاملوكذا تشجيع استخدامه ه وصيانته وتطويرته مبتابع

فقد استخدم ألول مرة من طرف خمتص يف اإلعالم اآليل يف    metadataأما بالنسبة ملصطلح     
للداللة على بىن وهياكل اإلعالم اآليل واليت )  Jack E. Meyers(الواليات املتحدة األمريكية  

هذا بطبيعة -كما متت اإلشارة إليه سابقا- 1969يف بداية صيف  metamodelesمسيت فيما بعد 
 .)2( .اكتسبه املصطلح يف وقتنا احلايلالذي  التعريف خيتلف متاما عن املعىن

،  TEI : Text Encoding Initiative)( مبادرة ترميز النصوص مشروع  انطلق 1987ويف نوفمرب     
 من كل من مشتركة ةيعابر بنيويورك VASSAR كان ذلك خالل ملتقى حتضريي عقد بـمعهد و

 ةياألدب احلوسبة ةيومجع ة،ياحلاسوب اتياللغو ةيومجع ات،ياإلنسان جمال يف احلاسبات ةيمجع

 Standard( SGML العامة ةيارياملع زيالترم لغة عيلتطو إرشادات ريتطو دف ،)3(ويةواللغ

Generalized Markup Language (تبادل يف اهاستخدام عيوتشج ة،ياإللكترون النصوص زيلترم 

الوثائق  وقد حددت األهداف العامة ملعيار تبادل ،اتياإلنسان جمال يف املتخصصة ةيالعلم الدراسات
 Principes( النهائية واليت عرفت باسم مبادئ بوغكيبسي اإلرشادات من خالل ، )TEI ( اإللكترونية

de Poughkeepsie  (امللتقىاملكان الذي عقد فيه  نسبة إىل)4(.  

  :من التطورأساسيتني مرحلتني  وقد عرف املعيار

ü  انتهت بنشر الصيغة األولية لتوصيات : 1988/1990املرحلة األوىل )TEI  ( واليت عرفت بوثيقة
TEI P1    

                                                             
1 Permanent Unimarc Commitee    
2 AMEROUALI Youcef, Ibid.  

).أهم وأبرز املعايري املطبقة ( سيلي تفصيل املبادرة يف العنصر اخلامس    3  
4 AMEROUALI Youcef, IHADJADENE Majid. Métadonnée et Bibliothèque Numérique . Op.Cit. 
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ü  مسحت بنشر الطبعة الرمسية لتوصيات : 1990/1994املرحلة الثانية )TEI  ( 1994يف ماي.  

على أا ما ) Head( رؤوس النصوص يكلة اليت يتميز ا املعيار فإنه ميكن النظر إىل من خالل اهل
  . وراء بيانات

 :املرحلة الثانية -2- 5-1

 أكرب" يف الوقت الذي كانت فيه الوكاالت احلكومية األمريكية ميكن حتديد هذه املرحلة       
  تستشعر احلاجة امللحة إىل تنظيم وفهرسة املعلومة اجليوفضائية" نظم املعلومات اجلغرافية مستخدمي 

 )Geospatiale   (ألجل تسهيل عملية الوصول إليها.  

وضع مهمات ألجل بتحديد  A16قامت مأمورية رئاسية أمريكية  1990أكتوبر  19وبداية من     
وهي منظمة وزارية مشتركة :  )FGDC  )Federal Geographic Data Commitee )1فيدرالية هيئة 

أفريل  11بتاريخ ، ومبوجب املرسوم التنفيذي الصادر ) A-16مبوجب األمر الرئاسي رقم أنشئت 
لتطوير معيار لفهرسة " تنسيق إتاحة البيانات اجلغرافية " الصادر بعنوان و 12906حتت رقم  1994

: بإطالق معيار ما وراء بيانات يتمثل يف اجلهود ههذوقد توجت ، )2( ئيةااملعلومة اجليوفض

                                                             
، جمموعة عمل ، أنشأت ألجل تسيري عملية تبادل وتشاطر البيانات اجليوفضائية 21وزارة أمريكية و 14اللجنة الفيدرالية للبيانات اجلغرافية، متثل   1

وكل وزارة ا واحد أو أكثر من مراكز تبادل البيانات الذي يدعم ). معايري تتعلق مبا وراء البيانات ( وقد قامت بوضع معايري لوصف قواعد البيانات 
مستودع (بيانات عمليات البحث املوزع ، مبعىن عملية حبث عن بيانات جيوفضائية مثال تتم يف وزارة الداخلية متر بصورة آلية من مركز تبادل ال

 FGDC على معايري NASAوزارة منخرطة يف هذا الربنامج مبا فيها واحدة من الربازيل، وتعتمد  18حاليا يوجد . لوزارة ملركز آخر) البيانات 
  ) EOSDIS )Earth Observing System Data and Information System: يف تسيري أهم قاعدة بيانات جغرافية  اليت تسمى

2 Federal Geographic Data Commitee .  Visité le: [02/08/2007]  .  [En ligne]:  
http://www.marinemetadata_org-references-fgdc-0.htm 

http://www.marinemetadata_org-references-fgdc-0.htm
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CSDGM  )Content Standard Data for Geospatial Metadata(انطالقا من معيار ، والذي أنشئ 

SDTS)1( :     )Spatial Data Transfer Standard ( و معيار USMARC. 

  . 1994و 1993ومت اعتماده لدى الوكاالت احلكومية بني سنة "  CSDGM" وقد طور املعيار

وتطورت عدة معايري ملا وراء البيانات بالواليات املتحدة  توباملوازاة هلذه اجلهود واملبادرات ظهر
  :األمريكية، لعل أكثرها شيوعا نذكر منها

-IAFA )2(:  )Internet Anonymous Ftp Archives  (  طرفهو معيار صمم منIETF :  )

Internet Engineering Task Force ( ألجل فهرسة أرشيف مواقع Ftp.   

- GILS:  )Governement Information Locator Service (  صمم لفهرسة وبالتايل تسهيل اإلتاحة
  GILSمت اعتماد معيار  1994إىل املعلومات املقتناة من طرف الوكاالت احلكومية ، ويف ديسمرب 

، ومت اعتماد املعيار أيضا )3("يوجب على كل الواليات األمريكية أن تتطابق وفقه " كمعيار فدرايل 
  . يف فهرسة مجيع مصادر معلومات املنظمات واهليئات احلكومية 1995يف كندا سنة 

  :)EPA :Environment Protection Agency()4( الوكاالت األمريكية للبيئةاملعايري اليت طورا  -

SMSP  :(Scientific Metadata Standards Projects)  1994سنة .  

                                                             
1  SDTS: Spatial Data Transfer Standard أمريكي صمم لدعم حتويل  هو معيار لتبادل البيانات الفضائية، وهو معيار فيديرايل

واملعيار حيدد هيكلة ومضمون البيانات الفضائية قصد تسهيل عملية حتويل البيانات بني خمتلف قواعد . خمتلف أنواع البيانات اجلغرافية واخلرائطية
  FIPS  :Federal Information Processing Standardالبيانات، وهو يعرف أيضا حتت تسمية 

2 IAFA templates  ,     Visité le: [02/08/2007]  .  [En ligne]:  
http://vads.ahds.ac.uk/satndards2.htm 
3 Government Information Locator Service (GILS): Main Page .   Visité le: [2/03/2007]  .  [En ligne]:     
http://www.gpoaccess.gov/gils/index.html     
4 AMEROUALI Youcef.  op.cit. 
 

http://vads.ahds.ac.uk/satndards2.htm
http://www.gpoaccess.gov/gils/index.html
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CERES  :California Environmental Ressources Evaluation System) (  1995سنة.   

-MRLC : ( Multiple Resolution Landscape Characteristics )لذي طور من طرف، ا NBS 
(National Biological Survey )  تابعة لوزارة الداخلية للواليات املتحدة األمريكيةوهي هيئة.  

  : املرحلة الثالثة -3- 5-1

 ا مبقردولي اأي السنة اليت عقد فيها مؤمتر 1995ميكن حتديد بداية هذه املرحلة األخرية يف سنة     
 ؛) OCLC : On-line Computer Library Center(  املباشر اخلط على للمكتبات اآليل احلاسب مركز

حتديدا بـدبلن بوالية أوهايو يف الواليات املتحدة األمريكية والذي مسح بإطالق معيار دبلن كور و
Dublin Core، الذي يتميز بأكثر سهولة، إضافة إىل ذلك فهو معيار مفتوح  .  

عدة ورشات عمل كفلت له حالة تطور عقد مت تدعيمه من خالل  )دبلن كور(  هذا األخري    
بربيطانيا، مت  )Warwick(جبامعة وارويك  1996ففي ورشة العمل اليت عقدت يف أفريل . مستمرة
، وهذا ما يقربه ) W3C ( اعتمدت من طرف إحتاد الويب العامليباملعيار خاصة لغة ترميز اقتراح 

:  RDF(واملتمثلة يف إطار وصف املصدر الرئيسية جدا ويربطه مباشرة جبهود هذا األخري ومشاريعه 
Ressource Description Framework (   و لغة الترميز املوسعةXML  ملتقى آخر نظمته ،OCLC  يف

حول ما وراء البيانات املتعلقة بالصور املتاحة عرب الشبكات )  1996( سبتمرب من السنة نفسها 
ورشة العمل الرابعة املنعقدة يف مسحت ملعيار دبلن كور إمكانية استخدامه يف جمال الصور، وأخريا 

  . مت اإلمجاع على اقتراح جعل معيار دبلن كور معيارا دوليا 1997كامبريا بأستراليا يف مارس 

يف خمتلف أحناء " دبلن كور " مشروعا تعتمد أساسا على هذا املعيار  40أربعني ويوجد أكثر من     
، كما ظهرت للوجود أيضا معايري مشتقة منه مثل معيار الشبكة التعليمية بأستراليا  )1(العامل

                                                             
1 AMEROUALI Youcef. op.cit.P.22 
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EDNA ) Educationel Network Australy ()1(  التربية بالواليات املتحدة األمريكية أو معيار قطاع 
GEM metadata  :(Gateway to Educational Materials).)2(  

، )MetadataCoalition(ما وراء البيانات  حتالفتأسيس أيضا مت  1995مع اإلشارة انه يف أكتوبر     
، )Microsoft )3، وميكروسوفت IBMمؤسسة إعالم آيل مبا فيها شركة  53وهي مجعية تضم 

واهلدف من هذا التحالف هو حتديد جمموع املواصفات املعيارية من أجل حتقيق التبادلية وموائمة ما 
وراء البيانات مع أدوات نظم اإلعالم اآليل، نتج عنه مشروع مسي بـ مبادرة مواصفات تبادل ما 

  )MDIS :Metadata Interchange Spécification Initiative (.)4 (وراء البيانات 

 ، ISOهذا التزايد والتنوع ملعايري ما وراء البيانات وبتوصيات من املنظمة الدولية للتقييس وأمام     

وكالة محاية البيئة برعاية كل من ) Metadata registry(سجل ما وراء البيانات مسي بـ عقد ملتقى 
إحتاد ما وراء ، و OCLC ، و US Environment Protection Agency) ( بالواليات املتحدة األمريكية

يف بركلي بكاليفورنيا بالواليات  1997جويلية  11-8يف الفترة ) Metadata Coalition(البيانات 
، وكان يهدف امللتقى إىل اخلروج بتوصيات أو معايري من أجل وضع أو تطوير املتحدة األمريكية

  :األخريةمعيار ملا وراء البيانات يضمن هلذه 

  .التشغيل البيين-

 Mapping التشكيل البياين-

                                                             
1 Edna metadata . Visité le: [02/08/2007]  .  [En ligne]: 
 http://www.edna.edu.au/edna/go/resources/metadata 
2 http://www.thegateway.org/about/documentation/schemas 
3 IBM, Unisys and Oracle Lead Initiative on Industry Standard for Collaborative Web-based Software 
Development, Visité le: [02/08/2007]  .  [En ligne]: 
http://xml.coverpages.org/xmi-19981111.html  
4 REBECCA Borden, The Meta Data Interchange Specification. In : THE DATA ADMINISTRATION 
NEWSLETTER , June 1, 1997. Visité le: [09/08/2007]  .  [En ligne]: 
http://www.tdan.com/view-articles/4138/ 

http://www.edna.edu.au/edna/go/resources/metadata
http://www.thegateway.org/about/documentation/schemas
http://xml.coverpages.org/xmi-19981111.html
http://www.tdan.com/view-articles/4138/
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   ).  تتمتع بقابلية للتطوير ( التطوير -

  .املرونة يف التطبيق-

  :ا وراء البياناتملاملطبقة عايري أهم وأبرز امل -6

فترة بعيدة وظيفة اإلعارة بني املكتبات والفهرسة التعاونية أو الفهرسة تطبق املكتبات ومنذ     
الكتاب املفهرس بطريقة غري سليمة يف مكتبة ما يعد كتابا ضائعا، املشتركة للمصنفات، فإذا كان 

تتجلى هذه فكيف سيكون احلال بالنسبة لشبكة املكتبات أو املصادر املتاحة على شبكة االنترنت؛ 
جمال مصادر املعلومات اإللكترونية فإنشاء ما وراء البيانات بصفة عشوائية وغري احلقيقة أكثر يف 

دون االعتماد على أي خطة، من شأنه أن يقف حاجزا أمام وظيفة التشغيل البيين در مقننة هلذه املصا
وتبادل البيانات، وبالتايل سوف حيد من فرص استكشاف هذه املصادر واستثمارها، فمن الضروري 
إذن من االعتماد على معايري الوصف؛ ألا األداة الوحيدة اليت تسمح بالتشغيل البيين وتبادل 

و التقنني ال ميكنه أن أاملعيار من املؤكد أن ف. بني خمتلف نظم وتطبيقات اإلعالم اآليل البيانات
كل جمتمع، لكن وجب أن يكون مرنا وقابال للتعديل، إذ يستند على قاعدة يستجيب الحتياجات 

        .االحتياجات العامة املشتركة بني خمتلف اجلهات املعنية يف عملية بنائه

الكتب، الدوريات، وثائق أرشيفية، قطع : إضافة إىل ذلك فإن املصادر املوصوفة جد متنوعة     
وال يتم وصف كل هذه املصادر بالطريقة . إخل... متحفية، الصور، لقطات الفيديو، ملفات صوتية،

  .تخدامنفسها، فاملعايري املتعلقة مبا وراء البيانات هي بالضرورة متعددة حبسب هذا التنوع يف االس

واملستخدمة حاليا يف الكثري من املشروعات يوجد العشرات من معايري ما وراء البيانات املعترف ا و
وكل  ،)XML )1الرقمية وإدارة املعلومات اإللكترونية، وأغلبها يستخدم صيغة لغة الترميز املوسعة 

                                                             
1 PECCATTE, Patrick. Métadonnées : une initiation : Dublin Core, IPTC, EXIF, RDF, XMP, etc. Visité 
le: [21/11/2007]  .  [En ligne]: 
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 :ميكن تقسيمها إىلمعيار يستجيب الحتياجات خاصة، وهي يف األساس ضرورية ومتكاملة، إذ 
خطة دبلن كور، وهي خطة عامة ملختلف املصادر  مثل جمموعات موجهة لوصف احملتوى

اإللكترونية، دف إىل التشغيل البيين ملختلف التطبيقات، كما جند خطط متخصصة حبسب اال، 
لمصادر بالنسبة ل CSDGM: املهنة، شكل املصدر؛ وهي أكثر دقة من سابقتها فيما يتعلق بالوصف

فيما يتعلق للوصف  MODS، بالنسبة للمصادر واألدوات التعليمية LOM  ،IMS، اجليوفضائية
لوصف الكيانات السمعية والبصرية والوسائط  MPEG7 21,،بالنسبة لألرشفة EAD، البيبليوغرايف 

  ...املتعددة،

 IMS-CP و METS، مثل Meta-formatsو  ،جمموعات موجهة للحفظ

  :املعايريهذه وفيما يلي أهم وأبرز 

 Content Standard for Digital (CSDGM)ما وراء البيانات اجليوفضائية   معيار حمتوى - 6-1

Geospatial Metadata )1(:  

 بارة عن معيار ملا وراء البيانات طور من طرف جلنة البيانات اجلغرافية الفدراليةـع     
FGDC:)Federal Geographic Data Commitee (  مهام إنشاء معايري ملا وراء البيانات هلا أوكلت

ومتابعة تطويرها وتطبيقها عرب كامل تراب الواليات واجليوفضائية ملصادر املعلومات اجلغرافية 
وقد اعتمدت الطبعة األوىل ، )2( املتحدة األمريكية ويف خمتلف القطاعات املعنية بالبيانات اجلغرافية

ا هعنصر من 334ويتكون من ،  FGDCوالذي يعرف أيضا مبعيار  ،1994جوان  8يف  CSDGMملعيار 
إمكانيات من ملا له  ؛خمصصة فقط لتهميش عناصر أخرى، وهو عبارة عن نظام مفتوح ومرن 119

  :استعماالته األساسية يفوتتمثل اإلضافة واحلذف لعدة عناصر، 
                                                                                                                                                                                                  
http://peccatte.karefil.com/Software/Metadata.htm 
1 http://www.fgdc.gov/metadata/geospatial-metadata-standards 
2 http://www.marinemetadata_org-references-fgdc-0.htm 

http://peccatte.karefil.com/Software/Metadata.htm
http://www.fgdc.gov/metadata/geospatial-metadata-standards
http://www.marinemetadata_org-references-fgdc-0.htm
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   ،املساعدة على تنظيم وحفظ البيانات اجليوفضائية 

  إعطاء معلومات حول املعطيات النظرية والتطبيقية،

  .توفري معلومات لتفسري ومعاجلة البيانات املستقبلة من خالل حتويل مصادر خارجية

ü   أما عناصر بيانات معيارCSDGM 1( فهي توفر معلومات حول( :  
ü  التثبت والتحقق ،معلومات  
ü  نوعية البيانات،معلومات  
ü  اجليوفضائية،تنظيم البيانات معلومات  
ü  اجليوفضائية،املراجع معلومات تنظيم  
ü  معلومات حول حمتوى البيانات ( الصفات والكيانات معلومات(،  
ü  التوزيع،معلومات  
ü  معلومات حول مؤلف ما وراء البيانات ( مراجع ما وراء البيانات معلومات.( 

  

مطابق   تعد معيار تبادليتوال(  SGML  املعياريةترميز العناصر املعيار بلغة وميكن متثيل      
باستخدام )  FGDCالذي طورته  ، )Document Type Definition : DTD   )2لـتعريف نوع الوثيقة

 XtME: Xt   حمرر نصوص بسيط، ولتفادي األخطاء من املفضل استخدام أدوات خاصة مثل

Metadata Editor  ،واليت تعمل يف بيئة UNIX وأهم ...عديدة أخرى كن استخدام أدواتـ، كما مي  
أنه أصبح معيار مرجعي معترف به لدى العديد من  CSDGMميزة حمتوى ما وراء البيانات 

 .)3(الدول

                                                             
    ):متاح على اخلط ( دليل معايري حمتوى ما وراء البيانات اجليوفضائية الرقمية ،   1

<http://www.geoconnections.org/developersCorner/devCorner_devNetwork/meetings/2003.06.10/Docs/
keyDocVersion/FGDC-standard-workbook-fr.pdf>.            ) 2007مارس  12تاريخ اإلطالع (  

2  Document Type Definition :DTD  هو جمموعة رمسية من القواعد اليت تعرف العناصر اليت قد حتدث : أو تعريف نوع الوثيقة
  .وعالقاا البنائية، أي هي اليت حتدد قواعد البناء لنوع معني من الوثائق خالل وثيقة مرمزة

3 http://geology.usgs.gov/tools/metadata/tools/doc/faq.html. 

http://www.geoconnections.org/developersCorner/devCorner_devNetwork/meetings/2003.06.10/Docs/
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  : CSDGM  معايري ما وراء بيانات مشتقة من -1- 6-1

  :) DENVER CORE ( دنفر كورمعيار  - 1-1- 6-1

  :)1(بالواليات املتحدة األمريكية، وتتكون جمموعة عناصر املعيار من معيار طورته جامعة دنفر

ü الكلمات املفتاحية،-املوضوع  
ü الكلمات املفتاحية،-املوقع  
ü ،اإلحداثيات  
ü ،امللخص  
ü ،اهلدف  
ü احملتوى،- الفترة-الزمن  
ü ،املراجع  
ü الشكل أو النمط،-التمثيل والعرض-البيانات اجليوفضائية  
ü ،املنشئ  
ü ،العنوان  
ü ،اللغة  
ü  املصدروصف.  

، عدا عنصر اللغة ، مع اإلشارة إىل ان  CSDGMجند مجيع هذه احلقول أو العناصر  يف معيار     
هذا املعيار ملا وراء البيانات بيقى جمهوال وال يذكر سوى من طرف من يقومون بتقدمي انتقادات 

 .ا عالياعلى انه يتطلب وقت كبري لوضعه جيز التطبيق وهو يقدم وصفا تقني CSDGM ملعيار

                                                             
1 http://www.lic.wisc.edu/metadata/DENVCORE.HTM 

http://www.lic.wisc.edu/metadata/DENVCORE.HTM
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 ANZLIC  :The Australia New( معلوماتلل معيار جملس أستراليا نيوزيلندا - 1-2- 6-1

Zealand Information Council ()1( :  

، )  1994/1997: سنوات  3ملدة ( يف إطار مشروع لوضع خطة إستراتيجية  طور هذا املعيار      
 ANZLIC’s Strategic Plan)  لتصميم نظام شامل للمعلومات اجلغرافية لكل من أستراليا ونيوزيلندا  

قدمت الصيغة األولية لتوصيات معيار ما وراء البيانات  1995ويف شهر ديسمرب ) 1994/1997
ANZLIC وقد اجلغرافيةذات عالقة بقطاع املعلومات ومنظمات مستفيدة أو  ممثال هليئات 180لـ ،

وقد استغرقت جمموعة العمل املكلفة بتحديد  CSDGM استلهم مؤلفي هذه املقترحات من معيار 
 .CSDGMعنصرا من معيار  220شهرا ألجل اقتراح مكثف يتكون من  18وتعريف حقول املعيار 

 .)Victorian Department of Sustainability and Environment )2واملشروع يسريه 

  ) : GILS  :Government Information Locator Service( )3( يلزـمعيار ج - 6-2

سياسة احلكومة األمريكية اليت مبوجبها تفرض على مصاحل ومديريات ملعيار لدعم اصمم      
وخمتلف األجهزة احلكومية بإتاحة املعلومات اليت ميتلكوا للجمهور ووضع نظام معلومات قابل 

  .النظم املفتوحة لالستعمال يف بيئة

 :  (NIST)( واملعهد الوطين للمعايري والتكنولوجيا صادقت مديرية التجارة  1994ويف ديسمري      

Institute of Standards and Technology  National  ( على معيار جيلز وأعدته معيارا فيديراليا ملعاجلة
 FIPS192  :FEDERAL INFORMATION PROCESSING STANDARDS PUBLICATION( املعلومات 

يوجب على مجيع املديريات ان تتطابق معه، وقد أصبح استخدام معيار جيلز وإنشائه إجباريا ) 192
                                                             
1 ANZLIC, the Spatial Information Council.     Visité le: [26/02/2007]  .  [En ligne]: 
 http://www.anzlic.org.au/   
2 ANZLIC Metadata Project .     Visité le: [26/02/2007]   .  [En ligne]: 
http://www.walis.wa.gov.au/anzlic_met_project   
3 Government Information Locator Service (GILS) . Visité le : [02/03/2007] : 
 http://gils.utah.gov/standards.htm  

http://www.anzlic.org.au/
http://www.walis.wa.gov.au/anzlic_met_project
http://gils.utah.gov/standards.htm
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الذي  Paper Reduction Act من القانون املسمى 3511بالواليات املتحدة األمريكية مبوجب املادة 
  .)1( 1995  اعتمد سنة

مت اقتراح معيار جيلز  G7ويف سياق مشروع جمتمع املعلومات العاملي لقمة الدول الكربى السبعة     
 االجتماعصادق املشاركون يف  1995كنموذج حملدد املعلومات على مستوى العامل، ويف فيفري 

حمددا على مشروع لتسيري البيئة واملصادر الطبيعية ، والذي يتضمن  G7الوزاري لقمة الدول الكربى 
  .للمعلومات عامليا

  )GILS:)2  تسجيالت جيلز -1- 6-2

لى أنواع عديدة ملصادر املعلومات، غري أن األولوية تعطى ميكن أن تستخدم تسجيالت املعيار ع    
  :دوما لنوعية مصادر املعلومات التالية

بث  تنشئ تسجيالت التحديد جيلز لوصف منتوجات أنعلى املنظمات  :منتجات بث املعلومات
املعلومات مثل الكتب، األقراص الضوئية، املنشورات، الدراسات، التقارير والشهادات، دون مراعاة 

  . الوسيط ، هذه احملددات تفهرس أوتصف منتوجات بث املعلومات

لوصف نظم املعلومات اآللية، خاصة تلك اليت  جيب ان تنشأ تسجيالت جيلز: نظم املعلومات اآللية
  .يستخدمها اجلمهور مباشرة أو بطرق غري مباشرة

تسجيالت جيلز عليها أيضا ان تساهم يف تعريف ووصف مصادر : املصادر على االنترنت
املعلومات احلكومية املتاحة عرب شبكة االنترنت سواء تعلق األمر مبواقع وب أو وثائق خاصة، وميكن 

                                                             
1 DEPARTMENT OF COMMERCE,  National Institute of Standards and Technology.  Federal 
Register,  December 7, 1994 Vol. 59, No. 234 Pages 63075-77.   Visité le: [08/03/2007]   .  [En ligne]: 
http://www.ifla.org/documents/libraries/cataloging/metadata/fips192.txt 
2 Government Information Locator Service (GILS). Ibid. 

http://www.ifla.org/documents/libraries/cataloging/metadata/fips192.txt
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جيالت جيلز من أن تدعم عملية البحث الدقيق للمعلومات احلكومية على شبكة االنترنت لتس
  . ومساعدة املستفيد من معرفة إذا كانت التسجيالت املسترجعة حمينة، صحيحة وتامة وموثوقة

  :GILS قائمة العناصر األساسية ملعيار جيلز -2- 6-2

   : قابلة للتكرار، عدا يف حاالت اإلشارة للعكس مجيع العناصر اختيارية وغري

ü  إجباري ( العنوان(  
ü  إجباري، متكرر ( املنشئ(  
ü  متكرر ( املؤلف(  
ü  إجباري بالنسبة للمنشورات أو املصادر اليت متتلك تواريخ إنشاء أو حتيني ( تاريخ النشر

  )جلية 
ü مكان النشر  
ü  إجباري ، متكرر ( لغة املصدر(  
ü امللخص  
ü  متكرر ( كشاف مفاهيم مقنن(  
ü مكرت  
ü  متكرر ( مصطلحات مقننة(  
ü ال املكاينا  
ü مكرت الكلمات املفتاحية للمكان  
ü  متكرر ( الفترة(  
ü تاريخ البداية  
ü تاريخ النهاية   
ü  إجباري، متكرر ( االستيداع(  
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ü  إجباري ( الوسيط (  
ü  إجباري ( املوزع(  
ü  متكرر ( وصف املصدر(  
ü  إجباري ( معاجلة الطلب(  
ü  إجباري ( معلومات حول الطلب(  
ü التكلفة  
ü معلومات حول التكلفة  
ü  متكرر ( متطلبات تقنية(  
ü  متكرر ( وقت االستيداع(  
ü تاريخ البداية  
ü تاريخ النهاية  
ü  متكرر ( الروابط املتوفرة (  
ü طبيعة الرابط  
ü الرابط  
ü  مصدر البيانات  
ü املنهجية  
ü معوقات اإلتاحة  
ü معوقات اإلتاحة العامة  
ü اإلنشاء  مراقبة  
ü مراقبة مستوى األمن  
ü معوقات االستعمال  
ü نقطة االتصال  
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ü معلومات إضافية  
ü اهلدف  
ü برنامج املنظمة  
ü  متكرر ( اإلحاالت(  
ü تقرير اإلحالة  
ü  متكرر ( رابط اإلحالة(  
ü طبيعة الرابط  
ü  متكرر ( الرابط(  
ü رقم التقومي  
ü  متكرر ( معرف املراقبة(  
ü معرف املراقبة املبدئي  
ü  باري إج( مصدر التسجيل(  
ü  إجباري ( لغة التسجيل(  
ü 1(.تاريخ مراجعة التسجيل( 

  

  

  

  

  
                                                             
1 Government Information Locator Service (GILS). Op.Cit. 
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  :اإلدارة الكندية  GILSر جيلز يف اتطبيق معي -3- 6-2

موعة العمل حول  )GILS SGG(جمموعة فرعية أنشأ جملس اخلزينة بكندا  1995يف نوفمرب     
وأوكلت هلا مهمة تقييم ودراسة إمكانية جعل معيار جيلز معيارا لس معايري الوثائق اإللكترونية 

اخلزينة حول تكنولوجيا ملعلومات، وبعد مقارنة معيار جيلز مع معايري أخرى ملا وراء البيانات 
تستخدم لوصف املعلومات اإلدارية ومصادر املعلومات بصفة عامة، خلصت اموعة إىل أن معيار 

زمات ـاموعة اقتراحات من أجل تكييفه ومستل اجام ومتطلبام، وقدمتجيلز يستجيب الحتي
  .)1( اإلدارة الكندية، وحررت أدلة خاصة جبيلز الكندي أي معيار جيلز الطبعة الكندية

  :)TEI Text Encoding Initiative ( )2 (مبادرة ترميز النصوص معيار  -6-3

بتبادل البيانات النصية وبيانات أخرى مثل الصور وامللفات  TEIمبادرة ترميز النصوص تسمح      
الصوتية، كما تسمح بتوفري الكيفية اليت متكن من جعل بعض خصائص النصوص مفهومة وواضحة 
بطريقة يسهل معاجلتها بتطبيقات وبرامج اإلعالم اآليل يف خمتلف أرضيات التشغيل، هذه املهمة 

لتحديد قواعد الترميز ،  SGMLاملبادرة على لغة الترميز املعيارية  تسمى الترميز أو التأشري ، وتعتمد 
، ويدعم  TEIبإمكاا معاجلة النصوص وفقا ملعيار مبادرة  SGMLمجيع أدوات لغة الترميز املعيارية 

 ةياألدب احلوسبة ةيومجع ة،ياحلاسوب اتياللغو ةيومجع ات،ياإلنسان جمال يف احلاسبات ةيمجع املبادرة 
بعد ستة سنوات من اجلهود واألشغال اليت ساهم  1994ومت نشر توصيات املبادرة يف ماي  ويةواللغ

فيها باحثون من خمتلف اجلنسيات وخمتلف التخصصات، ويف البداية كانت األهداف العامة للمبادرة 
 1987يف نوفمري  بنيويورك VASSAR بـمعهد حمددة باإلعالن النهائي لالجتماع التحضريي املنعقد 

                                                             
1 CHAN D. C, Canadian Government Information Locator Service (GILS) : An evaluation of the 
presentation, accuracy, and completeness of GILS records . In :( CJILS ) : the Canadian journal of 
information and library science  . 1998, vol. 23, no4, pp. 1-27.    Visité le: [26/02/2007]   .  [En ligne]: 
http://www.utpjournals.com/cjils/cjils.html 
2 TEI: Text Encoding Initiative.   Visité le: [11/12/2006]   .  [En ligne]: 
http://www.tei-c.org/index.xml       

http://www.utpjournals.com/cjils/cjils.html
http://www.tei-c.org/index.xml
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واليت )  Principes de Poughkeepsie ("مبادئ بوغكيبسي " هذا اإلعالن النهائي والذي عرفت باسم 
  .)1(  تتوضح فيما بعد بعد سلسلة من أدلة العملأن فتئت ما

  :تتضمن  TEIإن مجيع النصوص املطابقة ملعيار     

  )  <teiHeader>معرفة كعنصر (  TEIرأس 

  ) <text>معرف معنصر ( نسخة عن النص يف حد ذاته 

على معلومات مماثلة لتلك اليت جندها على صفحة العنوان لنص مطبوع  TEI Headerوحيتوي الرأس 
  :وعي تتضمن أربعة أجزاء

ü ،وصف بيبليوغرايف للنص اإللكتروين  
ü ،وصف لطريقة ترميز النص  
ü ،وصف النص وصفا غري بيبليوغرافيا  
ü املراجعات تاريخ.  

ميكن تشبيهها ملا وراء بيانات، فوظيفتها هي التأكد من أن املعلومات  TEI Headerفإن  ،ومنه    
 TEIوالبد من اإلشارة هنا أن معلومات  .الضرورية إلنشاء بطاقة فهرسة تكون سهلة االستكشاف

Header ا تسجيالت ليس هلا نفس وظيفة تسجيالت مارك ، يف حني أن هذه األخرية هي أساس
 ال TEI Header ، كما أن إلكترونية أو نسخة إلكترونية لبطاقة الفهرسة اليت حتيل إىل كيان مادي

تقدم فقط جيمع املعلومات البيبليوغرافية، لكن إضافة إىل ذلك فهي تقدم مجيع املعلومات غري 
  .البيبليوغرافية واليت تعد جد مهمة يف عملية معاجلة النص اإللكتروين

                                                             
1 TEI: History,  .   Visité le: [11/12/2006]   .  [En ligne]: 
http://www.tei-c.org/About/history.xml   

http://www.tei-c.org/About/history.xml
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وتوفر رابطا مع عناصرها الوصفية بإمكاا وبسهولة ان تستكشف وحتلل آليا  TEI Headerإن     
مباشرا للنص املوصوف، غري أن التوصيات املتعلقة ذه الرؤوس ليس هلا صفة املعيار ، وهذا ما حيد 

    .من تعميم هذه األخرية

  :)IAFA ) Internet Anonymous Ftp Archives Templates()1معيار  -6-4

 Ftp :(File Transfert نقل امللفات اتحمتويات وخدمات أرشيفوفهرسة  أنشئ املعيار لوصف    

Protocol (وبالتايل لتسهيل عملية اإلتاحة، ويف األصل فإن خطة ، IAFA  صممت لتستخدم مع
 Internet Engineering Task IETF)  ـل IAFA من طرف فريق العمل )Whois++ )2 بروتوكول

Force ( )3(  ونشرت إرشاداتIAFA  1995يف جويلية.  

يف املشروع وطوروا أدوات إحبار وأدلة خدمات، وكان  باالستثمار وقد قامت شركات خاصة    
لوصف خمتلف  FTPهو توفري أداة ميكن استخدامها مديري أرشيف   IAFAاهلدف املنشود من 

صوتية، صور، نصوص، ملفات : املصادر اليت حبوزم، هذه األخرية قد تكون بصيغ وأشكال متعددة
وجيد حاليا عدة تطبيقات تستخدم ...أرشيف قوائم املناقشات أو جمموعات النقاش  اقواعد بيانات وأيض

                                                             
1 IAFA templates  ,    Visité le: [02/08/2007]   .  [En ligne]: ] 
http://vads.ahds.ac.uk/satndards2.htm    

هو أيضا   Whois. هو مورد خدمة األدلة بشكل العمليات، وبالنسبة ملستخدمي شبكة االنترنت هو عبارة عن دليل إلكتروين Whoisمفهوم خادم   2
الوظيفة األصلية  .فاملعلومات تسجل فقط يف شكل نصوص مهيكلة ومركبة مث ختزن وتسجل بصورة منفردة  .Whoisبروتوكول ملساءلة قواعد بيانات 

مل  Whoisواجلهات املشاركة معها، غري أن  ARPANETكانت عبارة عن كونه دليل مركزي ملعلومات أمساء وبيانات املنتسبني لشبكة   Whoisلــ
؛  Whoisوهو عبارة عن امتداد لــ ++Whoisوقد طور فيما بعد ومت إنشاء . شبكة االنترنت بشكل مالئميتمكن من إرضاء وتلبية احتياجات انتشار 

ج البيانات، إضافة إىل يسمح للنظم القريبة منه واملشاة له من تقدمي معلومات أكثر هيكلة على شبكة االنترنت بفضل خدمة التكشيف املوزعة امتداد بسيط لنموذ
حيدد آلية التعرف والتوثق من أجل احلماية ضد اإلتاحة غري املرخص هلا، بالرغم من ذلك مل جيد هذا الربوتوكول جناحا كبريا ، ليتطور  ++Whoisذلك فاالمتداد 
عات مبونريال بكندا تعد املؤسسة الرئيسية املعنية بتطوير الطب Bunvipجتدر اإلشارة هنا أن شركة .  Whois - RWhois Referralفيما بعد إىل  

  . Whoisاجلديدة لــربتوكول 
3   IETF   : هي عبارة عن نشاط منظم لــ جمتمع االنترنتInternet Society ISOC  لغرض تقدمي  1992، وهي منظمة غري رحبية تأسست سنة

وهي جمموعة غري رمسية دولية  26000فرد من املنظمة و  90معايري الواجب استخدامها يف تبادل  البيانات من خالل شبكة االنترنت ، وتدعمها أكثر من 
والعمل الفين . ام شبكة االنترنت ، وقد قامت بإعداد العديد من معايري شبكة االنترنت مفتوحة جلميع األفراد واهليئات واملنظامتت املسامهة يف إعداد معايري استخد

 Internet: (IESG)ينجز ضمن مئات من جمموعة العمل ، وعادة  كل جمموعة عمل عبارة عن قائمة بالربيد اإللكتروين ، يرأسها يف الغالب عضو من 
Engineering Steering Group  وتقوم  وتعقدد ،IETF 3 1986جانفي  16عقد أول جتمع هلا يف . اجتماعات يف السنة .  

http://vads.ahds.ac.uk/satndards2.htm
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 طور من طرفامل) ALIWEB  :(Archie Like Indexing for the WEB))1 ، نظام البحثIAFA قوالب خطة
Nexor  الـيعد أول أداة حبث اليت توجه إىل أرشيفFTP  قوالباملوصوف وفق IAFA .  

   وتوجد عدة مناذج أوهي معيار ملا وراء البيانات ميتلك عناصر وصف سهلة جدا،  IAFAقوالب ف   

  : لوصف خمتلف املصادر املتاحة عرب الشبكات)IETF )2حددت يف إرشادات وتعليمات  بىن 

ü ،الوثائق  
ü  ،حزم البيانات  
ü ،أرشيف قوائم البث  
ü ،أرشيف جمموعات النقاش  
ü  الربجميات،حزم Package 

ü الصور . 

 هذه األخريةلتوفري معلومات حول مواقع  FTPلـاوقد صممت مناذج أخرى يف سياق أرشيف 
  :خاصة

ü معلومات حول  املوقع   configurations  
ü معلومات حول إعدادات األرشيف  Configuration logique des ‘archives’  
ü  فهرس على اخلط، معلومات حول اخلوادم ( خدمات(  

                                                             
1 ALIWEB  : (Archie Like Indexing for the WEB)  من  1993ومت اإلعالن عنه ألول مرة يف نوفمرب ، حمرك حبث آيلميكن اعتباره أول

وقد . بسويسرا CERNيف امللتقى الدويل األويل حول الشبكة العنكبوتية الوب يف  1994 وقد قدم  يف ماي،  ,Martijn Kosterطرف مطور النظم 
للمستفيدين من أخضاع مواضع وأماكن ملفات  ALIWEB، ويسمح  WEBCRAWLERبعدة أشهر ظهور  ALIWEBسبق 

لكلمات املفتاحية اليت يعدها التكشيف يف مواقعهم ، مما يسمح حملركات البحث من تضمني صفحات الوب، وإضافة صفحات الوصف وا
وعلى الرغم من ذلك فإن مل يكن . من  حتديد املصطلحات اليت ستقود املستفيدين لصفحام webmastersهذا يسمح ملصممي املواقع . املستفيد

  .مستعمال بكثرة
  IETF  :http://www.ietf.orgلإلطالع على تعليمات وأوراق عمل   2
 IETF  :http://www.nomos.orgلإلطالع على معايري   

http://www.ietf.org
http://www.nomos.org
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ü  تفصيل مواقع املرآة املتضمنة معلومات حول وترية حتيني املوقع املصدر ( املرآة(.   

  :)SOIF )  Summary Object Interchange Format ()1معيار  -6-5

وهو مشتق من  1994يف جانفي  )HARVEST )2يف إطار مشروع  SOIFمت حتديد املعيار       
صممت لكي تسري من  SOIFتسجيالت . )BIBTEX )3والشكل القياسي البيبليوغرايف  IAFAمعيار 

وتسمح بالقيام بالبحث عن املعلومات لدى موردي املعلومات،  HARVESTطرف أدوات املشروع 
اا ستسخدم تسجيالت  Nestcape Communicationأعلنت شركة  1996وابتداء من مارس 

SOIF ام  ، يف منتوجاوتسمح مناذج املعيار بالتسيري بطريقة يدوية من طرف املؤلفني أو من حبوز
، أما العناصر الوصفية األساسية األرشيف، علما أن أغلب النماذج استعماال حاليا تسري بطرق آلية 

  :يفه SOIFلنموذج 

ü ،امللخص  
ü ،املؤلف  
ü ،الوصف  
ü ،الكلمات املفتاحية  
ü العنوان.  

                                                             
1 http://www.ukoln.ac.uk/metadata/resources/soif.html 

بالواليات املتحدة األمريكية ويهدف إىل مجع البيانات املختلفة ملصادر املعلومات  هو مشروع قامت به جامعة كولورادو HARVEST مشروع  2
دوات األولية واملوزعة عرب شبكات الوب، مث يقومون بتوزيع معلومات التكشيف إىل واحد أو أكثر من خوادم البيانات البيبليوغرافية عن طريق أ

 :لإلطالع أكثر على املشروع.  املستفيد منهاهذه العناصر ميكن يئتها حبسب احتياجات . ملشروع 
http://www.public.iastate.edu/~CYBERSTACKS/Aristotle.htm 

3  BIBTEX  :هو برنامج آيل ويف الوقت نفسه شكل من أشكال امللفات صمم من طرف Oren Patashnik  وLeslie Lamport  سنة
  .، فهو يساعد لتسيري ومعاجلة قواعد البيانات البيبليوغرافية LaTeX ملشروع 1995

LaTeX  : هونظام آيل لتركيب الوثائق أنشئ من طرفLeslie Lamport  فهو جمموعة من وحدات التحكم موجهة لتسهيل استخدام معاجل النصوص ،
TEX املستخدم كثريا يف حتريرا النصوص والوثائق العلمية ذات األحجام الضخمة.  

http://www.ukoln.ac.uk/metadata/resources/soif.html
http://www.public.iastate.edu/~CYBERSTACKS/Aristotle.htm


ما وراء البيانات ومعايريها :الفصل اخلامس  

[268] 

 

  :)IMS  )Instructional Management System ()1 بيانات التعليممعيار ما وراء  -6-6

لتلبية احتياجات األفراد واملؤسسات  1997هو معيار ملا وراء البيانات طورته جامعة كاليفورنيا سنة 
) الكيانات ( لديه نظام احملتويات  IMSاليت تعمل لديها، أو لديها عالقات مع عامل التربية، ومعيار 

منوذجية مع جمموعات ملا وراء بيانات جد حمددة، عناصر كل جمموعة مشتقة من قاموس ما وراء 
  : IMSحقال مستخرجة من قاموس حقول  35، ويضم املعيار بيانات جامع أو مشترك بينها 

  امللخص،
  املؤلف، 
  تعريف الفهرس، 
   املفاهيم، 

   نوع الكيان،
   ،االعتماد
  ،االنتهاءتاريخ 

  الشكل، 
  احلجم، 
   الدليل، 

  مستوى التفاعلية،
   الكلمات املفتاحية، 

   اللغة،
   مستوى التدريب،
   حتديد املوضع،

  طبعة ما وراء البيانات،

                                                             
1 IMS Learning Metadata . Visité le: [15/06/2007]   .  [En ligne]:    
http://www.imsglobal.org/metadata/ims 

http://www.imsglobal.org/metadata/ims
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   األهداف، 
   البيداغوجيا،
   األرضية،
   املتطلبات،
  العرض،

  رمز السعر، 
  العالقة، 
   الدور، 

   املقياس،
   املصدر،
  املوزع،

   اهليكلة، 
  املوضوع،

   العنوان، 
   حقوق االستعمال،
   دعامة املستفيد،

  توقيت االستعمال،
   تاريخ الطبعة، 

  .الطبعة

أغلب حقول ما وراء البيانات هي مهيكلة وتسمح مبصطلحات متعددة  مع اإلشارة إىل ان   
  .) RDF( ومستويات متعددة، ومت حتديد هذه العناصر باستخدام إطار وصف املصدر 
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نظام ما وراء بيانات هذا املعيار لديها فئات خمتلفة : IMSفئات الكيانات ملا وراء بيانات  -
تتضمن جمموعة خطط ما وراء بيانات، هذه مجيع الفئات للكيانات وحتدد مستوى أدىن لكل كيان، 

  :فئات من الكياناتأربع األخرية تضم 

ü املادة،  
ü املقياس،  
ü Le profil،  
ü األداة  

  .هي مشتقة من معيار دبلن كور  IMSما وراء بيانات مع اإلشارة إىل أن 

  التخزين ما وراء البيانات لتبادل امللفات املخزنة تسلسليا بني نظم إدارة ملفات معيار -6-7
 (Metadata for Interchange of Files on Sequential Storage Media between File  :FSMS  

(1) Storage Management Systems ):  

وهو حيدد شكل  AIIMهذا املعيار من طرف اجلمعية الدولية إلدارة املعلومات والصور  طور   
سواء كانت على وسائط بشكل متسلسل تبادل امللفات املخزنة من أجل وحمتوى ما وراء البيانات 

  .وسائط ضوئية أو مغناطيسية أو أخرى

التخزين املتسلسلة بني أكثر من  تبادل وسائطب يسمح يف الوقت نفسه FSMSمعيار ما وراء البيانات 
، ويف خمتلف أرضيات ونظم التشغيل ، ويهدف املعيار إىل حتديد طريقة نظام ختزين امللفات املختلفة

آخر من قراءة ما مت  FSMSوصف املعلومات املضافة من طرفه مع معلومات أخرى حىت يتمكن 
اء  امللف األصلي يف صورته األصلية األول ومنه إمكانية إعادة بن FSMSكتابته وتسجيله من طرف 

  .  اليت عوجل ا يف بداية األمر من طرق تطبيقات النظم اآللية
                                                             
1 FSMS:  File Storage Management System   . Visité le: [15/06/2007]   .  [En ligne]: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.25.5868 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.25.5868
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، وتأخذ من التسجيالت، كل واحدة منها تتكون من سلسلة من احلقولتشكيلة ويتضمن املعيار    
األخرية التسجيلة اسم احلق األول أم باقي احلقول فتسمى حقول املعلومات أو حقول فقط، هذه 

 . تتبع حقل االسم، مع اإلشارة أن كل تسجيلة هي إما إجبارية أو اختيارية

 CERA )Climate and  معيار استرجاع وأرشفة البيانات املناخية والبيئية -6-8

Environmental Data Retrieval and Archive  ()1( :  

وخمتلف مناذج البيانات لوصف البيانات املناخية والبيئية   CERAما وراء البيانات  معيار صمم   
الرقمية وأيضا بيانات املالحظات والتوقعات املناخية، وبإمكانه أيضا أن يستخدم يف وصف املعطيات 

وقد طور املعيار بطريقة جتعله بسيطا وأكر مرونة الستيعاب ، )صناعية بيانات األقمار ال( الفضائية 
 DIFدين من قواعد البيانات البيئية ودمج معايري دولية لوصف البيانات مثل احتياجات املستفي

)Directory Interchange Format   ( وINFOCLIMA  )World climate Data Information Retrieval 

Service ) (2( لالتصال، فاستخدام معايري دولية يف نظم قواعد البيانات البيئية جد ضروري 
  .املستقبلي مع قواعد بيانات أخرى أو نظم معلومات أخرى ترتكز أساسا على هذه املعايري

مت تطويره من طرف معهد علم املناخ األملاين ، والذي يعد  CERAوالبد من اإلشارة أن معيار     
ة عنصرا فاعال يف جمموعة األدوات والنظم اليت تدخل يف وضع قاعدة البيانات املناخية والبيئي

  . CERAلـ

  

 

                                                             
1 AMEROUALI  Y. Op.Cit. 

2  INFOCLIMA  : هو مكرت متخصص يف جمال املناخ والبيئة أعدته منظمة التربية والثقافة والعلومUNESCO 
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  :)MRLC )Multiple Resolution Landscape Characteristics()1ما وراء بيانات معيار  -6-9

بحث يف كيفيات إنشاء وتطوير طريقة موحدة ملا وراء البيانات، ناجتة عن ال MRLCحاول جتمع    
متوافقة مع معيار ما حبيث تكون ، يف التجمع متطلبات ما وراء البيانات ملختلف برامج املشاركني

وقد مكن مشروع  ،) FGDC ) Federal Geographic Data Coomiteeوراء بيانات الذي طورته 
GAP )Gap Analysis Programm  ( ) هيئة تابعة املسح البيولوجي القومي، الذي بدوره تابع لوزارة

زة اليت بين عليها معيار من تطوير معيار حملتوى ما وراء بيانات كان الركي) الداخلية األمريكية 
MRLC   معيار ما وراء بيانات لـ :"مسيت بـ 1994سبتمرب  5وأتبعه بوثيقة يفGAP ANALYSIS 

مئات من الباحثني واملختصني من خمتلف أحناء الواليات املتحدة األمريكية واملسامهني ومع تواجد " 
توفري إمكانية اإلتاحة االنتقائية  : أال وهو يف هذا الربنامج ، أصبح دور ما وراء البيانات مهما للغاية 

  .)2( للبيانات

هلذا  276الـواحلقول  CSDGMهو مشتق من معيار )  MRLCلـ(  GAPفمعيار ما وراء بيانات     
، وقد مت ) MRLCمعيار ما وراء بيانات (  GAPغري مشار إليها يف الوثيقة األساسية ملعيار  األخري
 CSDGM  تتقاطع مع معيار أنمن دون  GAPعنصرا جديدا تعد أساسية بالنسبة ملشروع  11إضافة 

 وس البيانات عليها أن تصمم وأن تنشأـالبيانات الكاملة واملتضمنة ملا وراء البيانات إضافة إىل قام
  قاعـدةيف حـني  ملا وراء البيانات، قصد التحويل الرقمـي كي متكن من التوزيع بطريقة انفرادية

   . )3( تتضمن دوما ما وراء البيانات أنالبيانات احلقيقية جيب 

                                                             
1 MRLC: Multi-Resolution Land Characteristics Consortium.   Visité le: [15/06/2007]   .  [En ligne]: 
http://www.mrlc.gov/ 
2 PECCATTE Patrick. Op.Cit. 
3 AMEROUALI  Y 

http://www.mrlc.gov/
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 METS )Metadata Encoding and Transmissionمعيار نقل وترميز ما وراء البيانات  -6-10

Standard: (  قوم بوصف جمموعة املصادر مثل الكيانات الرقمية تبعض خطط ما وراء البيانات جند
وتندمج مع خطط ) وصفية، بنائية، إدارية ( ما وراء البيانات هي تؤمن خمتلف وظائف واملعقدة، 

  Meta-formatsأخرى ملا وراء البيانات لوصف الكيان الرقمي األساسي، وهذا ما يؤهلها لوصفها 

الذي  )IMS-CP )   Instructional Management System-Content Packageومن أمثلة هذه الفئة 
وهو أكثر توجها حنو اموعات االفتراضية لألدوات  IMSلـه احتاد التعليم الشامل وضع

، الذي يعد إطار لتمثيل كيانات الوسائط املتعددة القائمة أساسا MPEG-21البيداغوجية، أيضا معيار 
املستقلة واخلارجية عن املصدر والذي قنن من طرف  XMLعلى جمموعة وحدات لغة الترميز املوسعة 

  .)ISO  )ISO/IEC 21000 ()1املنظمة الدولية للتقييس 

 METS  :Metadata Encoding and هو معيارعلى اإلطالق معايري هذه الفئة  أبرز لكن   

Transmission Standard  الذي نتج عن مشروعMOA  )Making of America  ( الذي جيمع
املكتبة الرقمية للعلوم ،  American memoryاجلامعات األمريكية ، جامعة كورنيل، الذاكرة األمريكية 

  .اإلنسانية حول فترة تارخيية حمددة

والذي أبقت عليه مكتبة الكونغرس األمريكية؛ من إنشاء كيانات رقمية  METSوميكن املعيار     
واعتمد احتاد . مهيكلة ونشطة، جممعا كيانات رقمية بسيطة مهما كان شكلها وموقعها ،معقدة

هي خطة معيارية لتوفري طريقة  METS إلنشاء معيارعلى هذا العمل املبكر  DLFاملكتبات الرقمية 
مية، للتعبري عن أو جتميع ما وراء البيانات الوصفية واإلدارية والبنائية للكيانات خالل املكتبة الرق

  :)2( وتتكون اخلطة من سبعة أقسام

                                                             
1 PECCATTE, Patrick. Op.Cit. 
2 METS, Metadata for Encoding and Transmission Standards, Visité le: [07/07/2007]   .  [En ligne]: 
http://www.loc.gov/standards/mets     

http://www.loc.gov/standards/mets
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نفسها، وهذا يتضمن  METSوحيتوي على ما وراء بيانات تصف وثيقة : METSرأس  -1
  .إخل...معلومات عن املنشئ واحملرر

تشري إىل ما وراء البيانات الوصفية اخلارجية :  Descriptive Metadataما وراء بيانات وصفية  -2
أو إىل ما وراء البيانات الوصفية املتضمنة ) تسجيلة مارك يف الفهرس املباشر مثل (  METSعن وثيقة 

  .داخليا أو االثنني 
تتصل بكيفية إنشاء وختزين  توفر معلومال:  Administrative Metadataما وراء بيانات إدارية  -3

امللفات وحقوق امللكية الفكرية وكيان املصدر األصلي الذي اشتق منه كيان املكتبة الرقمي ومصدر 
  .امللفات اليت تشتمل على الكيان الرقمي

على يضع قائمة بكل امللفات اليت حتتوي على احملتوى الذي يشتمل : File Sectionقسم امللف  -4
  .ترونية من الكيان الرقمياإلصدارات اإللك

حتدد البناء اهلرمي لكيان املكتبة الرقمي وتربط عناصر هذا : Structural Mapاخلريطة البنائية  -5
  .البناء إىل ملفات احملتوى وما وراء البيانات اليت تتعلق بكل عنصر

من تسجيل املالحظات والتعليقات يف  METSتسمح ملنشئ : Structural Linksروابط بنائية  -6
  .تسلسل هرمي حمدد يف خريطة البناء

 .METSوهي التصرفات القابلة للتنفيذ واملتصلة مع احملتوى يف كيان : Behaviorالسلوك  -7

وهو يسمح بتسيري وبث جمموع الكيانات الرقمية بعدة طرق، هذه األقسام مرتبطة ببعضها البعض، 
وألجل وصف الكيانات األصلية يقوم املعيار بدمج عناصر خمتلف خطط ما وراء البيانات املعتمدة 

على   METS Editorial Board، هذا وقد صادقت هيئة حترير املعيار  XMLعلى لغة الترميز املوسعة 
ثالث خطط وصفية ملا وراء البيانات ميكن االعتماد عليها وهي خطة دبلن كور، وخطة 

MARCXML وخطة ،MODS ؛ وقد انتشر استعمال خطةMETS  1(يف الفترة األخرية.(  

                                                             
  305.ص. املرجع السابق. سامح زينهم عبد اجلواد  1
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 MODS )Metadata Object Descriptionمعيار ما وراء بيانات وصف الكيان  -6-11

Schema:(  

بطريقة جتعلها  MARCتعد خطة ما وراء بيانات وصف الكيان خطة وصفية مشتقة من معيار    
مهيأة مع البيئة التكنولوجية احلديثة، ودف إىل خلق تسجيالت وصف للمصدر األصلي أو أن 
حتمل مباشرة بيانات خمتارة من تسجيالت مارك املوجودة مسبقا، وهي تتضمن جمموعة من حقول 

  .بدال عن التيجان الرقمية ملعيار مارك XMLتيجان تعتمد على لغة الترميز املوسعة  مارك وتستخدم

وهذا ما يفسر ؛ )1(مببادر ة من مكتبة الكونغرس األمريكية  2003وقد ظهرت اخلطة سنة    
اعتمادها على تسجيالت مارك، وتتميز عناصرها بالبساطة والوضوح مقارنة بتسجيالت مارك وهي 

خاصة وأا متوافقة أقرب ما تكون مشاة خلطة دبلن كور، غري أا أغىن من عناصر هذه األخرية  
  .)2(جدا مع وصف الكيانات الرقمية

  ): LOM ) Learning Object Metadataما وراء بيانات الكيانات التعليمية  معيار -6-12

من طرف احتاد التعليم العاملي  2002سنة  LOMمت تطوير معيار ما وراء بيانات الكيان التعليمي    
Global Learning Consortium  وجمتمع معايري تكنولوجيا التعليمLearning Technology Standards  ،
على أا كيان رقمي ميكن أن يستخدم أو يعاد  Learning Objectsويتم تعريف كيانات التعليم 

مثل  ،)3(استخدامه أو يتم اإلشارة إليه أثناء عملية التعلم والتعليم الذي يعتمد على التكنولوجيا
ميكن أن يعاد ، كما تعرف أيضا بأا مصادر رقمية التعليم عن بعد والتعليم املعتمد على احلاسب

جمموعة أدىن من  LOMوحيدد معيار ما وراء بيانات الكيان التعليمي .  استخدامها لتدعيم التعليم
                                                             
1 MODS : Metadata Object Description Schema,    Visité le: [02/07/2007]   .  [En ligne]: 
http://www.loc.gov/standards/mods/   
2 MOREL Catherine -Pair. Métadonnées, des standards.  Visité le: [02/07/2007]   .  [En ligne]: 
http://artist.inist.fr/rubrique.php3?id_rubrique=44  
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-Eال سيما برجميات نظم التعليم اإللكتروين اخلصائص إلدارة وتعيني وتقييم كيانات التعلم 

Learning1(، حيث جتمع اخلصائص داخل مثاين فئات( :  

  .من املعلومات اليت تصف الكيان بشكل عامتتكون : Generalلعامة ا
  .حتتوي على بيانات عن تطور الكيان: Lifecycleدورة احلياة 

  .بيانات عن املتطلبات واخلصائص الفنية للكيان التعليمي: Technicalالفنية 
  .تشتمل على خصائص تعليمية وتربوية: Educationalالتعليمية 
  .لفكرية وظروف االستخداموصف حلقوق امللكية ا: Rightsاحلقوق 
  .حتديد الكيانات املتصلة: Relationالعالقة 
  .تعليقات ومالحظات ومؤلفها  وتاريخ كتابتها: Annotationاحلاشية 

  .واليت حتدد أية معرفات لنظم تصنيف آخر للكيان: Classificationالتصنيف 

عمر املستخدم، الصعوبة،  ويوجد ضمن كل فئة تسلسل هرمي من عناصر البيانات، مثل معدل    
قامت ) AFNOR )2مع اإلشارة أن اجلمعية الفرنسية للتقييس  ...، االختبارات،مستوى التفاعل

  )3( 2005سنة  LOMFRبتقنني املعيار وترمجته إىل اللغة الفرنسية 

 MPEG Multiledia Metadata  )Movingمعيار ما وراء بيانات الوسائط املتعددة   - 6-13 

Picture Expert Group (:  

وقد طور جمموعة من اخلرباء يف جمال الصور املتحركة معايري لوصف املواد الصوتية والفيديو    
  :الرقمية

                                                             
1 PECCATTE, Patrick. Op.Cit. 
2 AFNOR : Association française de Normalisation 
3 LOMFR.   Visité le: [02/07/2007]   .  [En ligne]: 
  http://www.educnet.education.fr/articles/lom-fr.htm ,  

http://www.educnet.education.fr/articles/lom-fr.htm
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MPEG7  )ISO/IEC 15938 (:  حيدد املعيار عناصر ما وراء البيانات الوصفية والبنائية الستخدامها
الثابتة والرسومات ثالثية األبعاد، املوسيقى، ات السمعية والبصرية ويشتمل الصور لوصف الكيان

  .الصوت والفيديو، أو جمموعات الوسائط املتعددة

MPEG21  )ISO/IEC 21000 :(  هو معيار مت تطويره للوصول إىل إطار عمل لضمان تداخل
  .)1(كيانات الوسائط املتعددة الرقمية

 : Dublin Core  دبلن كورمعيار  -6-14

   :وظهور املعيار نشأة - 6-14-1

من مركز احلاسب اآليل  Stuart Weibelتقوم جمموعة دولية يقودها ستوارت وايبل  1995منذ عام    
بالعمل على استنباط جمموعة من عناصر ما وراء البيانات  OCLCاخلط املباشر على للمكتبات 

، وتعرف )2(الرقمية البسيطة اليت ميكن تطبيقها على جمموعات كبرية متنوعة من مواد املكتبات
ا نظرو ،" Dublin Coreبدبلن كور "جمموعة العناصر األساسية اليت اتفقت عليها تلك اجلماعة 

 هذه اسم ارتبط و،ياهأو ةيبوال دبلن يف OCLC ملركز سييالرئ املقر يف ذهه العمل ورشة النعقاد
 أو Dublin Core  كور دبلن أي ، املقترحة اناتيالب عناصر من ةيسيالرئ اموعة بعنوان نةيملدا

 إىل إشارة ، DC 1 األوىل كور دبلن تيمس اهنفس العمل ورشة أن كما، يةاألساس دبلن جمموعة

  .اخلصوص ذاه يف عقدت اليت املستمرةل  العم ورش سلسلة من األوىل احللقة

كل من املكتبات واملتاحف ومراكز األرشيف  وقد شارك عدة مئات من املتخصصني يف      
ورش العمل اليت أقيمت يف دبلن، تبادلوا النقاش حول  مي النظم والشبكات يفمواإلعالم اآليل ومص

   .تصميم هذه اموعة األساسية من ما وراء البيانات عرب الربيد اإللكتروين
                                                             

  310.ص. املرجع السابق. سامح زينهم، عبد اجلواد  1
2  ARMS W.y. Op.Cit.   
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 ةيالعامل ةيالعنكبوت للشبكة الثاين الدويل املؤمتر عقد ثيح،  1994سنة  إىل تعود ةيالبدا أن غري     
 Mosaic and the)1( والوب كيموزا متصفح " حولبالواليات املتحدة األمريكية  كاغويشمدينة  يف

Web  " ،ذاك آن احلديثة العهد  - الوب ةيإمكان إلقرار تهاجت املؤمتر ذلك حماور معظم أن ومع- 
 اليت ةيفيالك دراسة على نياملشارك تمامها تركز فقد ،املعلومات ا تقدم اليت قةيالطر يريتغ على

 من ثالثة بادر وقد الشبكة، تلك على ثايحد املتاح احملتوى اهذ إىل التعرف اهقيطر عن كنمي

 املباشر اخلط على للمكتبات اآليل احلاسب مركز من Stuart Weibel  ليبيو توهم س احلضور
)OCLC (نيارده فيوجوز  Joseph Hardin من NCSA، نسكييروب ورييو Yuri Rubinski  من

) 2( 1995سنة  مارس يف التخصصات متعددة عمل ورشة عقد إىل الدعوة إىل  Softquadسوفتكواد 
 أن ورؤي ة،يالشبك املعلومات مصادر الستكشاف ةيالضرور ةيالوصف اناتيالب عناصر ديحتد قصد

 للنظائر اناتيالب عناصر من ةيسيرئ جمموعة على اتفاق إىل التوصل " أجل من اللقاء صصخي

  . "ةيالشبك اناتيالك من األخرى األنواع من ذلك ريلغ اناتيالب عناصر واستكشاف، ةيالوثائق

وقد تركزت املناقشات يف ورشة العمل حول عناصر ما وراء البيانات الضرورية الستكشاف ما 
واليت مل  ،)  DLOS:Document-Like Objets( كان يطلق عليه وثائق ككيانات أو كيانات الوثائق 

دورية  يتم حتديد تعريفها بدقة، ولكن كانت مفهومة باملثال، فعلى سبيل املثال نسخة إلكترونية ملقال
  .، يف حني سلسلة من الشرائح املرئية ال تعد كذلكDLOأو قاموس تعد كيان وثائقي 

ميكن أن  DLOSاألكيد أن صلب املشكلة يكمن يف البيئة اإللكترونية الشبكية، فهذه الكيانات         
صورا، أو تكون  معقدة ألا قد تكون يف عدة صيغ خمتلفة أو مركبة فقد تكون نصا به تكون

فاملشاركون يف ورشة العمل مل حياولوا . ملفات فيديو، ملفات صوتية أو عبارة عن نصوص فائقة
                                                             

وآخرون يف  Marc Andersenقام بتطويره مارك أندرسن   Web Browserيعد إحدى واجهات تعامل املستفيدين  Mozaicبرنامج   1
مث تلته بعد سنوات قليلة عدت  1993، وقد أطلق الربنامج أول األمر يف سنة  University of Iilinois at Urbanaجامعة إلينويز يف أربانا 

 Explorer  Microsoft Internet ، ومستكشف اإلنترنت Netscape Navigatorمتصفح : إصدارات جتارية أخرى، أشهرها 
  املرجع السابق. ترمجة هاشم، فرحات؛ بريســـيال، كابلن  2
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، ما عدا مالحظة بأن احملتوى الفكري هلذه الكيانات هو DLOSحتديد تعقيدات كيانات الوثائق 
كبرية مع تلك اليت أساسا نصان وأن ما وراء البيانات املعنية بوصف هذه الكيانات تتشابه بصورة 

إذا كان على املشاركني حتديد جمموعة عناصر ما وراء البيانات تصف النصوص املطبوعة التقليدية؛ 
اليت تسمح ملؤلفي وموردي املعلومات ومنتجي املعلومات من وصف أعماهلم وتسهيل عملية 

  .ضمن أدوات البحث عن املعلومات)  Interoperability( التشغيل البيين 

عنصرا ملا  )13(وكانت الطبعة األوىل ألشغال ورشة العمل تضم جمموعة أدىن تتضمن ثالثة عشر 
  ).أو دبلن كور ( جمموعة عناصر كور ملا وراء بيانات دبلن : وراء البيانات واليت مسيت 

 وراء ملا كور دبلن مببادرة تعرف ئةهي اهريفتد كور لدبلن ةيالرمس املواصفات ريتطو ودهج أما    

 اهل بأجر تعمل ةريصغ إدارة من ألف، تت"  Dublin Core Metadata Initiative " DCMI  اناتيبال
 ةيبن املبادرة ذهه طورت الوقت ومبرور .نياملتطوع من ةريكب جمموعة مع ، استشاري أمناء جملس

 من ستجدي وما دةياجلد املواصفات إلقرار ةيالرمس اإلجراءات من جمموعة وأعدت ةيحكوم

 ايقضا ملناقشة اتيمنتد عرب تلتقي عمل جمموعات خالل من اهأنشطت تنفذ أن ورأت مصطلحات،
 املواصفات إلقرار اهليسب يف جهتنت أن على واملواصفات، املتطلبات وثائق مسودات وإعداد حمددة
اشام جا الوب  إحتاد هب قومي ملا W3C احلالة تطور أسلوب على عتمدي الذي progression of 

statuses مث ، " املسودة"   ميتقد مبرحلة املواصفة إقرار ،رحلة األسلوب ذاه مبوجب تبدأ ثيح 
 ة،ياسيالق املواصفة تقابل اليت ةيائهالن ةيالتوص إقرار مث ، " ايهعل املقترحات أو اتيالتوص " ميتقد

 صطلحاتامل إلقرار بالنسبة أما . اهقيتطب تبنواي أن نيوللمنفذ ، مستقرة املواصفة تعترب اهوعند

)   qualifiers داتيباملق أو elementsانات يالب بعناصر خاصة كانت سواء ( اناتيالب وراء ملا دةياجلد
  ."  usage board "      االستخدام بلجنة تعرف املستوى ةيعال ةريصغ للجنة اهتيمسؤول فتسند
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  :خصائص اخلطة وأساسيات تطويرها - 6-14-2

ومما يلفت االنتباه أن تكون البساطة هي نقطة القوة يف عناصر دبلن كور، وأن تكون يف الوقت   
ذاته نقطة الضعف اليت تعتريها؛ ففي الوقت الذي تتصف فيه القواعد التقليدية للفهرسة باإلسهاب 

كور تتصف والتعقيد وحاجة من يقوم بتطبيقها إىل برامج تدريبية ليتمكنوا من فهمها، جند أن دبلن 
من  العمل جهدا كبرياالبساطة مع الدقة، وقد بذل فريق  هذه بالبساطة، وبالرغم من ذلك، تتناقض

وجتدر اإلشارة إىل أن اهلدف األساسي من العمل كان استحداث . أجل التوفيق بني هذين النقيضني
اليت  وصف املواد جمموعة واحدة من عناصر ما وراء البيانات يستخدمها األشخاص غري املتدربني يف

وبالرغم من أن هناك بعض األشخاص ال يزالون . على اإلنترنت يرغبون يف نشرها إلكترونيا
متمسكني بوجهة النظر الدنيا هذه، فإم يتطلعون إىل رؤية جمموعة بسيطة من القواعد اليت يستطيع 

،  رسة أكثر تقييداققت من قواعد فهأي شخص أن يطبقها، وهناك آخرون يفضلون الثمرات اليت حت
ويستندون يف وجهة نظرهم هذه إىل القول بأن البنية اإلضافية للعناصر سوف تثمر عن املزيد من 
الدقة يف تسجيالت ما وراء البيانات، فعلى سبيل املثال، إذا كانت هناك مداخل يف أحد احلقول 

هذه املعلومة يف  املوضوعية مستقاة من تصنيف ديوي العشري، فسوف يكون من املفيد تسجيل
تسجيلة ما وراء البيانات اخلاصة ذا املصدر، وملزيد من االرتقاء بفاعلية ما وراء البيانات يف عملية 
استرجاع املعلومات، يتوقع أن يكون للعديد من العناصر قوائم موصى ا من القيم، ومن مث ستوجد 

  .باالختيار من هذه القائمة جمموعة حمددة من األنواع، وعندها ميكن أن ينصح املكشفون

، واخليار Minimalistاخليار األدىن أو األساسي : مقترحة بتقدمي خيارين مها إستراتيجيةوهناك 
عايري األصلية اليت جتعله قابال حبيث يلتزم اخليار األدىن بتحقيق امل،  Structuralistالبنيوي أو البنائي 

فسيكون أكثر  يعلى استخدامه، أما اخليار البنيو رمسياخدام من قبل من مل يتلقوا تدريبا لالست
  .، وحيتاج يف استخدامه إىل توجيهات كاملة وإىل موظفني مدربنيتعقيدا
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املناقشات خالل ورشة العمل بالكشف عن مبادئ وأسس اليت من شأا أن تلك لقد مسحت     
 عناصر عيمجكون  وتتمثل هذه األسس أو املبادئ يف تقوم بتوجيه تطوير جمموعة عناصر دبلن كور،

 تتسم اهنفس اخلطة أن ذلك إىل ضافي ،للتكرار قابلة اأ كما ،ةيارياخت خطة دبلن كور
 ليمتث طرق من بأي ترتبط ال اأ عىنمب ، )  format-indépendant ( غةيالص أو الشكل ةيباستقالل

   :األساسياتهذه وفيما يلي أهم  ، اناتيالب

ü اخلصائص اجلوهرية أو الذاتية ) Propriété intrinsèque ( : فمعيار دبلن كور يركز منذ البداية
هو بيانات " املوضوع " على وصف اخلصائص اجلوهرية للكيان، فعلى سبيل املثال عنصر 

املعلومات اليت تصف العملية مثل التكلفة وحقوق اإلتاحة فهي تعد بيانات جوهرية، يف حني 
  .أو خارجيةعرضية 

ü دقابلية امل ) Extensibilité ( : ،إضافة إىل استخدام املعيار يف معاجلة اخلصائص اجلوهرية للكيان
آلية التوسع تسمح بدمج بيانات جوهرية لكيانات ال ميكن وصفها بدقة مبجموعة صغرية من 

 .العناصر

، كما أن حلقول فقابلية املد مهمة جدا ألا تسمح للمستفيدين بإضافة واصفات إضافية
مواصفات دبلن كور يف حد ذاا قد تتغري مع الوقت، وستسمح آلية املد بإجراء التعديالت 

  .والتنقيحات
ü استقاللية القواعد ) Indépendance de Syntaxe  :( صمم معيار دبلن كور ليستخدم على أوسع

جتنب القواعد الثابتة، نطاق يف مجيع تشكيالت برامج التطبيقات ويف مجيع ااالت، لذا فقد 
  .  إضافة أنه كان من املبكر جدا أن تقترح تعريفات صرحية وقطعية يلتزم ا املعيار

ü االختيارية ) Optionalité ( :لسببني مجيع عناصر دبلن كور اختيارية ،: 

هو ميكن تطبيق خطة دبلن كور على الكيانات اليت تكون فيها بعض  :السبب األول •
  العناصر ليس هلا معىن فمن هو مؤلف صورة ملتقطة بالقمر الصناعي؟
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هو أنه يظهر أنه من غري اجلدوى إعطاء وصف وشروحات معقدة ملا  :السبب الثاين •
  .يتوقع املؤلفون تزويد املادة الوصفية

ü قابلية التكرار ) Répétabilité ( : مجيع عناصر دبلن كور قابلة للتكرار ، فمثال إذا اشترك أكثر
  ". املؤلف " من مؤلف يف إعداد عمل، فإنه سوف يتكرر استخدام العنصر 

ü قابلية التعديل  )Modifiabilité ( : من املفروض أنه لكل عنصر من عناصر خطة دبلن كور
رضا احتياجات اتمعات ومع ذلك فمن الضروري أن حتض تعريفات العناصر . تعريفا واضحا

املختلفة، وقد حتقق هذا اهلدف من خالل السماح بتعديل كل عنصر بكلمة مقيدة اختيارية 
)qualificateur optionnel  (ي مقيد مقترح فإن العنصر يأخذ املعىن العام ، ويف حالة عدم وجود أ

  .أو األغلب

تكمن أمهية املقيدات يف كوا متنح خطة دبلن كور آلية لسد أو تقليص اهلوة بني املختصني و     
على كلمات أو تعابري تصف " املوضوع " وخمتلف املستفيدين ، فمثال تشتمل البيانات يف عنصر 

الذي  اإلستنادي من االعتماد على املصدرقد يرغب املفهرس احملترف  ومع ذلكحمتوى الكيان، 
  :املوضوع، ويف مثل هذه احلاالت ميكن كتابة العنصر كالتايل أخذت منه كلمات

 Sujet (scheme=LCSH)  ¤ حيث يشري إىل أن مصطلحات املوضوع مأخوذة من قائمة رؤوس
  .Library of Congress Subject Headings موضوعات مكتبة الكونغرس

  :دبلن كورعناصر خطة جمموعة - 6-14-3

تشكل العناصر اخلمسة عشر التالية جمموعة ما وراء البيانات األساسية لدبلن كور، ومن املالحظ     
أن مجيع هذه العناصر اختيارية كما ميكن تكرارها كلها، وقد مت اختصار وصف كل عنصر من هذه 
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يف وإضافة بعض الشروحات بعد ترمجتها إىل اللغة العربية  )1( الرمسية العناصر من تعريفات دبلن كور
  :وتعريفه على النحو التايل امسهشكل يبني بالنسبة لكل عنصر منها 

  تعريفه:  )باللغة العربية، اإلجنليزية(  اسم العنصر

  .وهو االسم الذي يعطيه املنشئ أو الناشر للمصدر : Title، العنوان -1

هو الشخص أو اهليئة املسؤولة مسئولية كاملة عن احملتوى الفكري  :Creator ،املنشئ/ املؤلف  - 2
للمصدر، وهم املؤلفون يف حالة مصادر املعلومات املكتوبة، والفنانون أو املصورون أو الرسامون يف 

  .حالة املصادر البصرية

هو موضوع املصدر، عادة ما يتم متثيل املوضوع بكلمة مفتاحية واحدة،  :Subject ،املوضوع -3
  .وينصح باستخدام الكلمات املقيدة أو خطط التصنيف املقننة. أو بعبارة تصف احملتوى املوضوعي

هو وصف يرد يف شكل نصي حملتوى املصدر، مبا يف ذلك املستخلصات  :Description ،الوصف - 4
  .يف حالة املواد شبه الوثائقية، وأوصاف احملتوى يف حالة املصادر البصرية

هو اجلهة املسؤولة عن إتاحة املصدر يف صورته احلالية، مثل إحدى دور  :Publisher ،الناشر - 5
  .اجلامعات، أو إحدى الشركاتالنشر، أو أحد األقسام األكادميية بإحدى 

هو شخص أو هيئة مل يرد ذكره يف عنصر املنشئ، مع أنه قدم مسامهة  :Contributor ،املشارك -6
فكرية جوهرية يف املصدر، ولكن هذه املسامهة تعد ثانوية إذا ما قورنت مبسامهة املنشئ األصلي، 

 .احملرر واملترجم والرسام: ومن أمثلة املشاركني

                                                             
1 Dublin Core metadata Element Set, Version 1.1: Reference Description.  Visité le: [21/06/2005]   .   
[En ligne]: 
http://dublincore.org/documents/dces/      

http://dublincore.org/documents/dces/
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وحيبذ استخدام صيغة عدد يتكون من مثانية . هو تاريخ إنشاء املصدر أو إتاحته :Date ،التاريخ -7
  :أرقام ذا الشكل 8

YYYY-MM-DD  ا مواصفة /شهر/يوم: ؛ أيسنة بالصيغة الرقمية كما حددISO8601        

صفحة إنترنت، أو رواية، أو قصيدة، أو ورقة عمل، أو  :هو نوع املصدر، مثل  :Type ،النوع -8
  .طبعة مبدئية من مقالة، أو تقرير فين، أو مقالة مطولة، أو معجم

هي صيغة بيانات املصدر أو شكلها، اليت تستخدم لتحديد : Format ،الشكل أو الصيغة -9
  . الربنامج ورمبا األجهزة الالزمة لعرض املصدر أو تشغيله

ستخدم لتحديد هوية سلسلة من احلروف أو رقم يأو هو عبارة أو كلمة  :Identifier ،فاملعر - 10
احملددات املوحدة ملواقع : فات املوجودة يف الشبكاتلة املعرمييزه عن غريه، ومن أمث املصدر حتديدا فريدا

  .URNs، واألمساء املوحدة للمصادر  URLsاملصادر 

عبارة عن كلمة أو هو ، واملصدر الذي أخذ منه املصدر احلايلإشارة إىل  : Source ،املصدر -11
 .حتديدا فريدا منه املصدر احلايل مصدر آخر اشتقسلسلة من احلروف أو األرقام تستخدم لتحديد 

الدويل  رقمال املتمثل يفيتوفر على عنصر املصدر  أنميكن  PDFعلى سبيل املثال كتاب يف صيغة 
ميثل الطبعة األصلية للكتاب اليت من خالهلا أجنزت الطبعة الذي )  ISBN ردمك،( املوحد للكتب 
  PDF.احلالية يف صيغة 

من احملبذ تعريف قيم عنصر و. غة احملتوى الفكري للمصدر احلايلهي ل :Language، اللغة -12
؛ عن ) RFC 1766 ( استبدلت عوضا عناليت )  RFC 3066 (املعيار بالطريقة اليت أوصى ا اللغة 

إضافة إىل رمز )  ISO 639مستخرجة من معيار (  من حرفنيالذي يتكون استخدام رمز اللغة طريق 
للغة االجنليزية، بالنسبة )  en (:، فمثال) ISO 3166مستخرجة من معيار ( حرفني الذي يتضمن البلد 
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 )fr (  ،بالنسبة للغة الفرنسية )ar (بالنسبة للغة العربية، أو)  en-uk(  بالنسبة للغة االجنليزية
فإذا كان لدينا موقع وب ثالثي اللغة، مثال عريب، فرنسي، اجنلزيزي، اململكة املتحدة؛ املستعملة يف 

فجميع عناصر دبلن كور قابلة للتكرار ، كما تبيانه ( فإننا نستخدم العنصر اللغة مكررا ثالث مرات 
  :بالصيغة التالية) سابقا 

<META NAME="DC.Language" CONTENT="ar">  

<META NAME="DC.Language" CONTENT="fr"> 

 <META NAME="DC.Language" CONTENT="en"> 

هي معرف مبصدر آخر، مث حتديد عالقته باملصدر احلايل، ويسمح هذا  :Relation ،العالقة 13 
العنصر بالربط بني املصادر القريبة أو املتصلة بعضها ببعض، وأوصاف املصدر اليت سيتم ذكرها، و 

 .إحدى طبعات عمل معني، وأحد فصول كتاب معني  :ذلكمن أمثلة 

  .هي وصف خلصائص التغطية املكانية والزمنية للمصدر :Coverage ،التغطية -14

بيان بإدارة احلقوق، أو عنصر تعريف مرتبط بذلك البيان، أو عنصر تعريف  :Rights ،احلقوق -15
  .معلومات عن إدارة حقوق املصدر مرتبط خبدمة تقدم

وميكن تقسيم هذه العناصر اخلمسة عشر إىل ثالثة جمموعات رئيسية؛ منها ما خيتص بوصف 
صر الـعناملضمون، ومنها ما يتعلق بالطبعة والثالثة ختتص باحلقوق، كما هو مبني يف اجلدول التايل 

   :)، فرنسي، عريباجنليزي( خطة دبلن كور ثالثي اللغة 
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 امللكية الفكرية الطبعة احملتوى

Title =    
 
                  Titre =  

                     العنوان
  
Subject =  

  
                  Sujet = 

                           املوضوع
 
Description = 
 
            Description = 

                            الوصف
    

Coverage =  
 
              Couverture = 

 التغطية
 

Source =  
 
                Source =    

 املصدر
  

Relation =    
  
                Relation = 

 العالقة
  

 Type = 
                  Type = 

  النوع

Format =  
 
            Format =      

 الشكل
  

Date =  
 
            Date = 

 التاريخ
 

Language=  
 
            Langue = 

 اللغة
 

Identifier =  
 
         Identifiant = 

 املعرف

Creator =  
 
       Créateur/Auteur =  

 املنشئ/ املؤلف
 

Contributor =  
 
             Collaborateur =      

 املشارك
 

Publisher =  
 
                Editeur = 

 الناشر
 

Rights =  
 
                  Droits =    

 احلقوق

  حقول األساسية ملعيار دبلن كور: )27(جدول رقم 
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  دبلن كورخطة مقيدات  -1- 6-14-3

 موعة مصاحبة مواصفةوهي عبارة عن ،  Dublin Core qualifiers كور دبلن داتيمق نالكهو

 يف املعتمدة زيالترم خطة فيبتعر قومي ما اهمن : فتانيوظ اتديوللمق اناتيالب وراء اعناصر اخلطة مل
 . اناتيالب عناصر معاين حيتوض ىلع ركزي ما اهومن كور، دبلن عناصر من أي ليمتث

 القائمة أو اخلطة إىل ريشي الذي هو encoding scheme qualifier زيالترم خطة ديمق كان وإذا

 element refinement العنصر حيتوض ديمق فإن ، اناتيالب عنصر مةيق ليمتث يف املعتمدة ةياالستناد

qualifier أن عيستطي ال هنفس الوقت يفه لكن ،هقيضيأو اناتيالب عنصر معىن جمال ددحي أن عيستطي 
، )مقيدات توضيح العنصر ( هذا املعىن أو يغريه، مع اإلشارة أنه ميكن جتاهل هذه األخرية  وسعي

  .وأن املقيدات هي خمصصة لعناصر البيانات الفردية

  )Rebecca Guenter )1. فيما يلي جمموع مقيدات دبلن كور املقترحة من طرف ريبيكا قستعرض ون
مباشرة بعد املناقشات اليت انعقدت أثناء ورشة العمل اخلامسة يف هلسنكي يف املقترح مت  حتيني و

  ). Type( والنوع )  shéma( وختص املقيدات اخلطة . 1997أكتوبر 

يستخدم يف ترمجة قيمة احملتوى وهو عادة ما يستند على معايري خارجية، أما املقيد )  shéma( املقيد 
 )Type  (فهو حيدد تعريف العنصر يف حد ذاته.  

اخليار األدىن أو األساسي عبارة عن مقاربة وسطية بني ) جمموع مقيدات دبلن كور ( هذه القائمة  
Minimalist،  ) وترك حرية أكرب للمؤلفني مؤيدي مبدأ عدم استعمال إال حد أدىن من املقيدات( 

أي : الذين يريدون حتديد مجيع القواعد منذ البداية (   Structuralistواخليار البنيوي أو البنائي 

                                                             
  .من مكتبة الكونغرس األمريكية USMARCخمتصة يف الـ   1
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مع اإلشارة هنا أنه على الرغم من كل هذا فإن مجيع  )إجبارية تعريف مجيع املقيدات املمكنة 
   .يدات ال تزال اختياريةاملق

  :قائمة مقيدات دبلن كور -2- 6-14-3
1. Titre :العنوان 
         Shéma: غري ضروري 
         TyPE: 
                    • DC.TITRE 
                    • DC.TITRE.ALTERNATIF ( العنوان الرئيسي املتضمن عنوان يستخدم بالنسبة جلميع العناوين ما عدا 

إخل.. فرعي  ) 
 
2. L'auteur ou Créateur : المؤلف أو المنشئ 
       Shéma: 

                      • LCNAF (Library of Congress Name Authority File) 
      TyPE: 
                     • DC.CREATOR 
                     • DC.CREATOR.Nom Personne 
                     • DC.CREATOR.Nom Campagnie 
                     • DC.CREATOR.Nom Personne(inclut tout type d'adresse, ou email) 
                     • DC.CREATOR.Nom Compagnie(inclut adresse) 
3. Sujet et Mots-clés : 
      Shema: 
                    • (Non qualifie:Mots-clés pris par défault) 
                    • LCSH (Library of Congress Subject Headings) 
                    • MeSH (Medical Subject Headings) 
                    • AAT (Art and Architechture Thesaurus) 
                    • LCNAF (Library of Congress Name Authority File) 
                    • DDC (Dewey Decimal Classification) 
                    • LCC (Library of Congress Classification) 

                    • NLM (National Library of Medicine Classification) 
                 • UDC (Universal Decimal Classification) 
       TyPE: غري ضروري 
4. La description : 
        Shéma: 
                     • Le résume est pris par défaut 
                     • URL 
        TYPE: غري ضروري  
5. L'éditeur : 
       Shéma: غري ضروري 
       TYPE: 
                      • DC.PUBLISHER (non qualifié) 



ما وراء البيانات ومعايريها :الفصل اخلامس  

[289] 

 

                      • DC.PUBLISHER.NOM PERSONNE 
                      • DC.PUBLISHER.NOM COMPAGNIE 
                      • DC.PUBLISHER.NOM PERSONNE+ADRESSE 
                      • DC.PUBLISHER.NOM COMPAGNIE+ADRESSE 
6. Autre Contributeur : 
       Shéma: 
                     LCNAF (Library of Congress Name Authority File) 
       TYPE: 
                    DC.CONTRIBUTOR (non qualifié) 
                    DC.CONTRIBUTOR.NOM PERSONNE 
                    DC.CONTRIBUTOR.NOM COMPAGNIE 
                    DC.CONTRIBUTOR.NOM PERSONNE+ADRESSE 
                    DC.CONTRIBUTOR.NOM COMPAGNIE+ADRESSE 
7. Date : 
         Shéma: 
                          • ISO 8601 par defaut 
                          • ANSI X3.30 
                          • IETF RFC 822 
                          • Autres? 
        TYPE: 
                        • DC.DATE.CREATION_du_contenu intellectuel 
                        • DC.DATE.CREATION/Modification_de_la presente forme 
                        • DC.DATE.FORMAL_PUBLI 
                        • DC.DATE.ACCESSIBLE 
                        • DC.DATE.VALIDE (inclut la vérification) 
                        • DC.DATE.ACQUISITION/Accession 
                        • DC.DATE.ACCEPTEE 
                        • DC.DATE.DATAGATHERIN(Collecte de Données) 
8. Type de Ressource : 
           Shéma: غري ضروري 
          Type :La liste de type de ressources est en voie de développement. 
9. Format : 
           Shéma: 
                              • IMT (i.e. MIME) 
                              • DCPMT (Dublin Core Physical Medium Type)) 
           Type: غري ضروري 
10. Identificateur De ressource : 
          Shéma: 
                           • URL est pris par défaut 
                           • URN (Uniform Resource Name) 
                           • ISBN (International Standard Book Number) 
                           • ISSN (International Standard Serial Number) 
                           • SICI (Serial Item and Contribution Identifier) 
                           • FPI (Formal Public Identifier) 
          Type: غري ضروري 
11. La source : 
          Shéma: 
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                           • Le texte libre est pris par défaut 
                           • URL 
                           • URN 
                           • ISBN 
                           • ISSN 
          Type: غري ضروري 
12. La langue : 
         Shéma: 
                        IETF RFC 1766 
                        Z39.53 
                        ISO 639-1 
                        ISO 639-2/B (après la publication finale) 
           Type: غري ضروري 
13. La relation : 
          Shéma : 
                             • texte libre est pris par défaut 
                             • URL 
                             • URN 
                             • ISBN 
           Type: 
                             • Créatif (e.g. traduction, annotation) 
                             • Mécanique (copier,changement de format etc...) 

                             • Version (edition, draft) 
                             • Inclusion (collection, part) 
                             • Référence (citation) 
14. La couverture : 
           Shéma: 
                           Sera déterminé par le Groupe de travail sur Coverage (Couverture) 
           Type: 
                           La liste suivante a été détérminée par le Groupe de travail sur Coverage : 
                           DC.COVERAGE.PERIODNAME 
                           DC.COVERAGE.PLACENAME 
                           DC.COVERAGE.T 
                           DC.COVERAGE.X 
                           DC.COVERAGE.Y 
                         DC.COVERAGE.Z 
                         DC.COVERAGE.POLYGON 
                         DC.COVERAGE.LINE 
                         DC.COVERAGE.3D 
15. gestion des droits : 
           Shéma: 
                          Texte libre pris par défaut 
                          URL 
                          URN 
           Type: غري ضروري 
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  : كور دبلن عناصر ةاغيصتركيبة  - 6-14-4

 كوني أن طةيشر، أكثر أو واحد يبيترك ليمتث األقل على اناتيالب وراء ما خلطة كوني أن البد

 اليت زيالترم مواصفات أوىل من ولعل .يادانيم قيللتطب قابلة اخلطة ذهه تصبح حىت، وبشكل مقبوال

 واليت HTML الفائق النص زيترم للغة ةهموج كانت اليت املواصفة تلك ،ةيالتوص درجة إىل وصلت

 : ةيالتال غةيبالص )احملتوى(و ) االسم(مع خاصييت  <meta> تايامل تاج تستخدم

<meta name =" PREFIX.Element_name" 

Content = "element_value"> 

وينتهي  ''META>"كل تعريف لعنصر التسجيل يبدأ بـ HTMLففي لغة ترميز النص الفائق 
ومن أجل تسجيل عناصر ما وراء البيانات بلغة ترميز النص  ،)من اليسار إىل اليمني( ."<"بــ

لنهاية الفقرة باستعمال الصيغة  <HEAD/> و <HEAD>يكون بني "  ''METAالفائق فإن تاج امليتا 
  :التالية

<META NAME = "DC.NomElément" CONTENT = "Valeur"> 

  تعيني العنصر       وقيمته : حبيث 

  :مثال

<META NAME = "DC.Créateur" CONTENT = "Nabil Aknouche"> 

ولغة ترميز النص الفائق متتلك تاجني ميكن استخدامهما من أجل رصد واقتناء ما وراء البيانات ومها 
   <Link>وتاج الرابط   <meta>تاج امليتا 
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يف شكلها   Dublin Core كما تقر مواصفة لغة ترميز النص الفائق استخدام احلروف األوىل من كلمة
دبلن كور إىل وثيقة إلكترونية فمن الضروري عناصر حويل لتف ،"  DC"  :الكبري أي ذه الصيغة 

لشبكة االنترنت، وجمتمع دبلن  اإلستراتيجيةحاليا شبكة الوب متثل األداة . توفر لغة ترميز خاصة
  :والصيغة املقترحة هي كالتايل )1(تطري وتشيد باستعمال لغة ترميز النص الفائق ما انفكت كور 

 <META NAME = "schema_identifier.element_name.qualifier" CONTENT 

= "string data"> 

  :حبيث

NAME )اخلاصيةهذا الواصف يوضح اسم ): االسم.  

CONTENT  )اخلاصيةيوضح قيمة ): احملتوى.  

SHEMA   )اخلاصيةيشري إىل خطة الوصف املستخدمة لترمجة قيمة ): الترميز خطة.  

HTTP  : صف االسماعوضا عن وميكن أن يستخدم.  

مؤلف، تاريخ اية النفاذ، قائمة الكلمات ( العنصر ميتا ميكن أن يستخدم لتوصف خصائص الوثيقة 
  ...)املفتاحية

.) إخل...املؤلف، قائمة الكلمات املفتاحية،( التاج ميتا ميكن استخدامه لوصف خصائص الوثيقة 
  .ومنح قيم هلذه اخلصائص

  :مثال

                                                             
  http://www.oclc.org:5046/~weibel/html-meta.html:  أنظر  1

http://www.oclc.org:5046/~weibel/html-meta.html
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  :العنوان-
<META NAME="DC.title" CONTENT="Bibliothèques Numériques"> 

<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://www.emir-edu.dz/biblio/html"> 

<META NAME="DC.title.subtitle" CONTENT="Bibliothéque Ahmed Aroua"> 

  :املؤلف أو املنشئ-
<META NAME="DC.creator" CONTENT="Aknouche Nabil"> 

<META NAME="DC.creator.email" 

CONTENT="aknouche@mail.com"> 

متثيل عناصر دبلن كور يف صيغة لغة ترميز  والوضوح اليت يتسم ا وعلى الرغم من السهولة    
النص الفائق خاصة يف البيئة اليت تسعى فيها حمركات البحث اإلفادة من إمكانات تيجان امليتا يف 

فبالنسبة ملا  عملية االستكشاف والبحث وتكشيف صفحات الوب، فثمة بعض العوائق اليت حتيط ا
ح اإلشكال، على خالف تسجيالت ما وراء البيانات وراء البيانات املتضمنة أو املدجمة ال يطر

اخلارجية اليت يصعب متثيلها يف لغة ترميز النص الفائق فالتطبيقات اليت تستلزم وجود مثل ما وراء 
  . XMLالبيانات اخلارجية تفضل اللجوء إىل استخدام صيغة لغة الترميز املوسعة 

وقد طورت عدة ،  XMLكما ميكن متثيل عناصر خطة دبلن كور يف صيغة لغة الترميز املوسعة      
مثل خطة تطبيقات مبادرة  خطط معتمدة على لغة الترميز املوسعة لتطبيقات معينة لدبلن كور،

 Open Archives Initiative metadata  Harvesting(األرشيفات املفتوحة جلمع ما وراء البيانات 

Applications ( ، كذلك فقد قام مكتب اململكة املتحدة لشبكات املكتبات واملعلوماتUKOLN 

يف صيغة لغة )  خطة دبلن كور (ها من أجل متثيل عناصر خطة دبلن كوربإصدار توصيات ملنفذين 
  .دبلن كور باألحرف الصغرية عناصربأن متثل )  UKOLN( ن كما أوصى الترميز املوسعة

http://www.emir-edu.dz/biblio/html
mailto:aknouche@mail.com
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  itleT: cd: وليس  itlet: dc : مثال 

 RDF كما ميكن متثيل خطة دبلن كور يف صيغة لغة الترميز املوسعة وفقا لقواعد إطار وصف املصدر
وأصدرت توصية للتعبري عن دبلن كور يف هذه الصيغة أي  2002والذي أقرته مبادرة دبلن كور سنة 

RDF/XML.  واملتصفح للصفحة الرئيسية ملوقع مبادرة دبلن كورDCMI ميكنه مالحظة قائمة ،
، وسوف نلقي الروابط اليت حتيل إىل العديد من خطط ما وراء البيانات اليت يدعمها جمتمع دبلن كور
  .الضوء على أهم املشاريع اليت طورت خططا قائمة على دبلن كور يف خمتلف دول العامل

ترجم إىل وقد  ،العديد من الدول املختلفة وانتشر ىف 1996وبدأ يستخدم معيار دبلن كور  منذ     
اليابانية  -اإليطالية  -الدامنركية  -التشيكية  -األملانية  - الصينية –العربية : لغة منها  25أكثر من 

 ،)1(الربتغالية والكورية وغريها من اللغات األخرى -الفنلندية  -اليونانية  -الفرنسية  - األسبانية  -
احلاجة الشديدة ملثل هذا املعيار وأمهية توصيفات البيانات مما جعله املرشح  سبب انتشاره هويعود و

عن  فضال  .صادر املعلومات االلكترونيةاألقوى لتحقيق األهداف املتعلقة بفهرسة وتوصيف م
حبيث  االستخدام؛املرونة وسهولة ب فاخلطة تتمتع بكوا تتسمذكرناه آنفا ،  املميزات األخرى اليت

ها وتطبيقها من قبل قطاع عريض من املستفيدين و املستخدمني ومنتجو مصادر يسهل فهم
وصف املصدر بدقة وكذلك املصادر امللحقة  اميكنهكذلك .املعلومات دون احلاجة للتدريب عليها 

عد تو. كفل تأمني وإدارة احلقوق املتعلقة بامللكية الفكرية، وبإمكاا كذلك أن تبه أو املرتبطة به
  .وذج مستقل ميكن دجمه داخل قطاع عريض من الربجميات والتطبيقات كذلك من

                                                             
تاريخ اإلطالع ). 2004( 1. ع،  cybrarians journal: يف " .هل تغري مستقبل املكتبات الرقمية : XML." هبة عبد الستار مصيلحي  1
  :  ]متاح على اخلط[. ] 2007/ 15/06[

www.cybrarians.info/journal/no1/xml.htm       
  

http://www.cybrarians.info/journal/no1/xml.htm
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) Archives Initiative System The Open )1  عن اعتماد مشروع نظام األرشيف املفتوح فضال    

وهو مشروع للمواد األرشيفية يهتم كذلك باملصادر التعليمية ومت إطالقه ىف  معيار دبلن كورعلى 
دف تسهيل تبادل وتفسري وتدفق املواد األرشيفية اإللكترونية بني خمتلف األنظمة من  1999أكتوبر 

خاصة  كل هذا دعى إىل دعمه عامليا،   )OAP  )The Open Archives Protocol خالل بروتوكول
  .)ISO 11179 )2املعيار املتوافق معه واملعروف مبعيار  ISOعندما أصدرت األيزو 

  :املشاريع اليت تستخدم معيار دبلن كورأهم  - 6-14-5

العاملية اليت تستخدم خطط ما وراء البيانات اليت نستعرض فيما يلي بشكل موجز ألهم املشاريع      
، مقسمة جغرافيا مع ذكر الشبكيةويف وصف مصادرها اإللكترونية  (3)على معيار دبلن كورتعتمد 

  :عنوان املوقع اإللكتروين للمشروع

  :مشاريع أسترالية -1- 6-14-5

   /DSTC : http://www.dstc.edu.au/RDUمشروع   -1

ويعتزم   RDFحول إطار وصف املصدر  W3Cجمموعة العمل الحتاد الوب العاملي  يساهم ضمن     
ن كور موافقة مع صيغة إطار وصف املصدر ـتطوير أدوات خاصة للمستفيدين إلنشاء عناصر دبل

  .وإتاحة واجهات البحث

                                                             
1  CALANAG Maria Luisa , SHIGEO Sugimoto, KOICHI Tabata . A Metadata Approach to Digital 
Preservation .IN : 9th International conference Dublin core and Metadata Applications: Tokyo. 22-26 
October 2001. November,15. 2001.  Visité le: [21/06/2005]   .   [En ligne]: 
http://uk.dublincore.org/archives/2001/10/puplic_html/proceedings/abst-24.html 

   املرجع السابق. حيىي حممد  2
3 AMEROUALI Y. op.cit.P.67 

http://www.dstc.edu.au/RDU
http://uk.dublincore.org/archives/2001/10/puplic_html/proceedings/abst-24.html
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: )AGCRC )Australian Geodynamics Cooperative Research Center  مشروع -2
http://www.agcrc.csiro.au/   

بني مؤسستني عموميتني للبحث العلمي وجامعتني، ويستخدم شبكة الوب  و عبارة عن احتاده   
لنشر نتائج األحباث العلمية، واملشروع يستخدم يف ذلك معيارين خمتلفني ملا وراء البيانات للنصوص 

  .وللمعطيات الرقمية مع رابط بينهما

  PANDORA :( http://www.nla.gov.au/politique/pandje97.html(مشروع باندورا  -3

باشرت املكتبة الوطنية األسترالية يف مشروع تطوير نظام تسيري األرشيف اإللكتروين الذي    
، لتوفري اإلتاحة وعلى املدى الطويل للمنشورات األسترالية املهمة،  PANDORAأطلقت عليه اسم 

  . يفية قائما أساسا على معيار دبلن كوروتبىن املشروع نظام لوصف الوثائق األرش

   EDNA: http://www.edna.edu.au/edna/goمشروع  -4

ومجيع قطاعات التربية  )أستراليا (  هو مشروع تعاوين يضم مجيع مقاطعات وواليات الدولة   
، معيار ملا وراء البيانات قائم أساسا على خطة دبلن كور EDNAمشروع يستخدم ووالتكوين، 

  .مصدر إلكتروين 000 250 ويضم أكثر من 

   /.http://www.environment.gov :قطاع البيئة األسترالية -5

قطاع البيئة يف أستراليا يستخدم خطة دبلن كور بالنسبة للمعلومات اليت يتيحها عرب كل من     
 8000وتتيح مصلحة املعلومات بشبكة قطاع البيئة األسترالية أكثر من . والشبكة احمللية شبكة الوب

  .وثيقة إلكترونية على اخلط مقسمة على عدة قواعد معلومات

  

http://www.agcrc.csiro.au/
http://www.nla.gov.au/politique/pandje97.html
http://www.edna.edu.au/edna/go
http://www.environment.gov
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  :مشاريع أملانية-2- 6-14-5

  Metadaten-Projekt:( http://www2.sub.uni-goettingen.de(  مشروع ما وراء البيانات -6

املشروع يقوم باستكشاف استخدام ما وراء البيانات من وجهة نظر املكتبات، فهو يهدف  هذا    
املهارات التراكمية خالل البحث عن مصادر املعلومات املتاحة عري الشبكات إىل املكتبات إىل نقل 

  . األملانية؛ فاملشروع يشكل جزء من أكرب مشروع تشترك فيه أغلب املكتبات األملانية

   /Math-Net:( http://elib.zib.de/math-net( شبكة الرياضيات مشروع -7

هذا املشروع يتعلق مبا وراء البيانات اليت أنشأها املؤلفون يف حد ذام للوثائق ذات العالقة     
  .مبوضوع وجمال الرياضيات

): Bibliotheksservice-Zentrum(BSZ)Baden-Wuerttemberg(شبكة مكتبات جنوب غرب أملانيا -8
http://www.swbv.uni-konstanz.de/wwwroot/s71800_d.html  

مليون تسجيلة بيبليوغرافية كما تضم وثائق إلكترونية متاحة  16شبكة قاعدة بيانات تضم اللدى     
  .على اخلط

  : هولندا-3- 6-14-5

  Koninklijke Bibliotheek( : http://www.konbib.nl:8000(  املكتبة الوطنية اهلولندية  -9

ملصلحة معلومات املكتبات على شبكة تقوم حاليا املكتبة الوطنية ولندا بتطوير طبعة جديدة     
  . HTMLالــالوب، مع مراعاة تضمني عناصر ما وراء بيانات دبلن كور يف صفحات 

 

http://www2.sub.uni-goettingen.de
http://elib.zib.de/math-net/
http://www.swbv.uni-konstanz.de/wwwroot/s71800_d.html
http://www.konbib.nl:8000
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  :اسكندنافيا-4- 6-14-5

 : ) Le Projet de Metadata Nordique(لدول الشمال مشروع ما وراء البيانات  -10

http://linnea.helsinki.fi/meta/  

بالنسبة لدول الشمال فاحلاجة ملحة من أجل نظام إلنشاء ما وراء بيانات، وقد استخدمت خطة     
دبلن كور لذلك إلتاحة وحتسني خدمات املستفيدين ملا يسمح من إجراء عمليات البحث الفعالة 

  . وإتاحة أفضل للوثائق الرقمية

  :السويد-5- 6-14-5

:  )EnviroNet Suédois( مشروع شبكة البيئة السويدية -11

http://smn.environ.se/smnproj/proj/summary.htm  

أنشئ ألن يكون أداة إتاحة ملصادر املعلومات والبيانات اإللكترونية عبارة عن مشروع حكومي     
 حول البيئة يف السويد، وهو يقدم روابط ووصف للبيانات عرب خطة دبلن كور ويتيحها ملواقع وب

  . الوكاالت العمومية وكربى املؤسسات اليت تعمل يف جمال البيئة

  :الدامنارك-6- 5-14-5

  /Netpublikationer : http://www.fsk.dk/fsk/publ/+connecté-pub  مشروع -12

باملوازاة مع  أصبحت متاحة مباشرة عرب شبكة الوب وزارات الدامنركيةاجلدية لل نشوراتاملمجيع     
قصد جعل املعلومات العمومية أكثر فعالة وأكثر إتاحة على شبكة   1997املنشورات املطبوعة منذ 

  .الوب

http://linnea.helsinki.fi/meta/
http://smn.environ.se/smnproj/proj/summary.htm
http://www.fsk.dk/fsk/publ/+connect
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  :اململكة املتحدة-7- 6-14-5

  /BIBLINK  :http://www.ukoln.ac.uk/metadata/BIBLINKمشروع   -13

 مولته املفوضية األوروبية  ،مشترك لعدة مكتبات وطنية لدول اإلحتاد األورويب هو مشروع      
والوكاالت البيبليوغرافية الوطنية املواد اإللكترونية  بني ناشريعالقة ويهدف املشروع إىل إنشاء 

ادل تسجيالت ما وراء البيانات للمقاالت املنشورة حديثا، وقد استغرقت مرحلة جتريب قصد تب
وقام املشروع بتعريف خطة ما . 1999مارس إىل غاية  1997املشروع خالل الفترة املمتدة من نوفمرب 

عنصرا منها من خطة دبلن كور، وخصصت الباقي منها  12عنصرا ، اشتقت  19وراء بيانات قوامها 
  . خلدمة أهداف املشروع حتديدا) 07(

 Development of a European Service for Information on Research and) مشروع -14

Education)  DESIRE   :http://www.nic.surfnet.nl/surfnet/projette/désir/desire.html 

ووصف اليدوي االنتقاء للمشروع مقاربتني يف البحث على مصادر املعلومات، خدمة تقوم على     
املصادر بنوعية عالية، وخدمة جهوية للبحث قائمة على أساس ما وراء البيانات عن طريق البحث يف 

  .شروع هي مراقبة ودمج تطبيقات جديدة مطورة يف تسيري ما وراء البياناتأهداف امل. شبكة الوب

  ELISE II    :(Electronic Library Image Service for Europe)  مشروع -15

http://severn.dmu.ac.uk/elise/  

 وخطة Z39.50مدجمة استخدام معيار ) client/serveur(زبون /يف بيئة خادم ELISEتشتغل خدمة     
بيانات الفهرس املقدمة من طرف اهليئات املشاركة يتم  ELISEII، ويف بروتوكول دبلن كور

  .  استرجاعها وإعادة صياغتها وفق تركيبة معيار دبلن كور

http://www.ukoln.ac.uk/metadata/BIBLINK/
http://www.nic.surfnet.nl/surfnet/projette/d
http://severn.dmu.ac.uk/elise/
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  :الواليات املتحدة األمريكية -8- 6-14-5

  Monticello: http://.solinet.net/monticello/monticel.htm املكتبة اإللكترونية لـ -16

تتمثل يف ربط وتوزيع املوارد اجلهوية  Monticello الوظيفة األساسية للمكتبة اإللكترونية لـ    
مستقلة عن مصدر أو نوع املعلومات، وخطة دبلن كور تستخدم لتوفري التشغيل املتبادل الداليل بني 

، SGMLاللغة املعيارية املوحدة للترميز  متضمنة عدة قواعد معلومات اإللكترونية وأنواع التسجيالت

  .GILS جمموعة و،  EAD (Encoded Archival Description)   ،USMARC ترميز الوصف األرشيفي

  http://medir.ohsu.edu/~maletg/MedMetadata.HTM: مشروع ما وراء البيانات الطبية  -17

اجلمعية األمريكية لإلعالم اآليل  ،األمريكيةبالواليات املتحدة Oregon جامعة علوم الصحة بـ   
 واملعهد الوطين للسرطان، يتيحون جمموعة من االختبارات) جمموعة عمل على االنترنت ( الطيب 

    .على قاعدة املعلومات الوطنية للبيانات الوراثية

 FIUDL  : (Florida International(مشروع املكتبة الرقمية للجامعة الدولية بفلوريدا  -18

Universty  Digital Library ( :http://www.fiu.edu/~diglib/  

هذا املشروع للمكتبة الرقمية خيص فقط الصور، الصوت وملفات الفيديو، مدجما وحدات    
الوسائط املتعددة والدروس العروض التقدميية، وهو يدعم مواضيع حبث اهليئة التدريسية والبحثية 

  .فلوريدا احلكومية جلامعة

   /http://content.engr.washing: مشروع املكتبة الرقمية جلامعة واشنطن  -19

املكتبة الرقمية جلامعة واشنطن تساهم يف تطوير وتبين مواصفات مصادر املعلومات ، وتتمحور    
ومشروع املكتبة الرقمية يستخدم حاليا عناصر خطة دبلن كور جهودها يف جمال جمموعات الصور، 

  .يف وصف جمموعات الصور

http://.solinet.net/monticello/monticel.htm
http://medir.ohsu.edu/~maletg/MedMetadata.HTM
http://www.fiu.edu/~diglib/
http://content.engr.washing/
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 UMDLRD: (Universty(مشروع تسجيالت قاعدة بيانات املكتبة الرقمية جلامعة ميتشيغان  -20

of Michigan Digital Library Registry Database  :(http://dns.hti.umich.edu/enregistrement/   

يهدف املشروع إىل إنشاء قاعدة بيانات انطالقا من التسجيالت املتاحة على شبكة الوب،    
لالستخدام واملنتقاة وفق أسس أكادميية ومؤسساتية، واملشورع يقدم عناصر ما وراء بيانات سهلة 

  .بالنسبة لغري املختصني

   http://sunsite.berkeley.edu/Cataloguer:  مشروع فهرس املكتبة الرقمية -21

هذا املشروع خيتص بوصف األرصدة اليت تضم كتب، أطروحات، مناقشات علمية، ونصوص    
، صور ) مبختلف أشكاهلا ( ، التقارير التقنية  HTMLأخرى، مكتوبة بلغة ترميز النص الفائق 
  .أو صوتفوتوغرافية ، منحوتات ، لقطات الفيديو، 

):  GEM  :Gateway to Educational Materials(  مشروع بوابة املواد التربوية -22

http://gem.syr.edu   

هو مبادرة من مديرية التربية بالواليات املتحدة األمريكية واملكتبة الوطنية للتربية،  GEMمشروع     
هدفه حتسني التنظيم واإلتاحة اجليدة موعات وثائق التربية غري املفهرسة واليت هي متوفرة عرب عدة 

  .مواقع االنترنت

 :) CIMI  :Consortium for the computer Interchange of Museum Information(  مشروع -23
http://www.cimi.org/documents/metafina/PD.html   

CIMI عبارة عن جمموعة من اهليئات واملنظمات اليت تشجع التقارب يف تسيري املعلومات اإللكترونية  

http://dns.hti.umich.edu/enregistrement/
http://sunsite.berkeley.edu/Cataloguer
http://gem.syr.edu
http://www.cimi.org/documents/metafina/PD.html
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ففي هذا اإلجتاه جند ان هذا يف املتاحف، من خالل اعتماد معايري بسيطة وسهلة ومفتوحة ،  
  .التحالف يتبىن معيار دبلن كور لفهرسة مصادر املعلومات

معنية بتطوير وإنشاء املكتبات الرقمية تبنت معيار دبلن كورن مثل  مشاريع عديدة أخرى      
، وقد صممت موقعا يتضمن أساسا معلومات منتقاة حول األمريكيةاملكتبة الرقمية لألمن اجلوي 

  .املالحة اجلوية بصفة عامة

  :أما املشروعات العربية -9- 6-14-5

وهذا ما أكده للموضوع  األكادميياجلانب النظري و  يفتعاين نقصا فادحا يف هذا اال حىت      
خبريا يف تقنية املعلومات يف العامل العريب شاركوا يف ندوة فهرسة مصادر اإلنترنت  70أكثر من 

، اليت عقدا املنظمة العربية للتنمية اإلدارية يف 2004واستخدام معايري امليتاداتا ودبلن كور سنة 
ات فقط، دراس 8خاصة إذا علمنا أن عدد الدراسات العربية يف هذا اال مل يتجاوز ، )1( القاهرة
  .، لذلك فهناك حاجة الهتمام اكرب ذا املوضوع إلثراء املكتبات العربية)2(دراسة أجنبية 900مقابل 

زين عبد اهلادي  مدير وحدة املعلومات واملكتبات الرقمية يف املنظمة العربية للتنمية . وأشار د
عندما  2000حىت  1996اإلدارية، ومنسق الندوة، أن قضية فهرسة اإلنترنت انفجرت يف الفترة من 

 مؤمترا واحدا مؤمترا يف الوقت الذي مل يشهد فيه العامل العريب 20اشتدت املناقشات، وعقد أكثر من 
)3( .  

                                                             
، 9373. ع.املعلومات دولة ينتقدون جتاهل املكتبات العربية لفهرسة مواقع اإلنترنت ومصادر 12رباء خ. جريدة العرب الدولية: الشرق األوسط  1

 :]متاح على اخلط[ .    ]2006/ 04/ 18[ :تاريخ اإلطالع    .2004جويلية  27
 http://www. alSharkalawsat.com/sectionasp?section=1§issueno=9373     

 Cité    2004: القاهرة . املنظمة العربية للتنمية اإلدارية. ندوة فهرسة مصادر اإلنترنت واستخدام معايري امليتاداتا ودبلن كور. زين عبد اهلادي  2
par   :املرجع السابق. جريدة العرب الدولية: الشرق األوسط. 

  املرجع السابق. زين عبد اهلادي  3
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  :إرفاق ما وراء البيانات باحملتوى -7

جيب أن ترتبط ما وراء البيانات الوصفية باملواد اليت تصفها، وعادة كان يف املاضي يتم اختزان ما     
وراء البيانات هذه على حنو منفصل، كفهرس أو كشاف خارجي، وبرغم مما كان هلذا األسلوب 

ها، أما بني ما وراء البيانات والكائنات اليت تصف linkمن مزايا، إال أنه كان يتطلب وجود روابط 
اآلن فيالحظ أن املكتبات الرقمية تتحرك حنو االجتاه اآلخر وهو اختزان ما وراء البيانات مع البيانات 

كائنني مرتبطني سواء مت ذلك عن طريق دمج ما وراء البيانات مع الكائن نفسه، أو إجياد (نفسها 
ركزية، وألغراض احلفظ ، وهي طريقة مالئمة بالنسبة للنظم الالم)1()بعضهما ببعض ربطا وثيقا

األرشيفي طويل األمد؛ حيث إا تضمن وصول الربنامج اآليل إىل كل من البيانات، وما وراء 
  .البيانات يف آن واحد

لقد خضعت آليات ربط ما وراء البيانات بصفحات الويب لكثري من اجلدل، فبالنسبة للصفحة املرمزة 
سطة، وهي دمج ما وراء البيانات يف الصفحة هناك طريقة مب HTMLبلغة ترميز النص الفائق 

الذي يستمد من أي توصيف باستخدام  <meta>باستخدام التاج اخلاص بصفحة النص الفائق وهو 
  <meta>مع مالحظة أن اختيار التيجان  لغة ترميز النص الفائق، موعة عناصر دبلن كور األساسية،

هو أحد قرارات تصميم النظام، كما أن جمموعة دبلن كور نفسها ال حتدد كيف يتم ربط ما وراء 
 .البيانات باملادة اليت تصفها

مع ملفات أخرى غري امللفات  meta tagsوحيث إنه ال ميكن استخدام تيجان ما وراء البيانات 
على حنو متسارع، فإن  ل عائقا، واليت أصبحت متث(HTML)املعدة بلغة ترميز النصوص الفائقة 

أو هيكال أكثر عمومية يعرف بـ  قد طورت بنية W3Cمن اهليئات العاملة مع احتاد الويب  عددا
  .""the Resource Description Framework RDFإطار وصف املصدر "

                                                             
1 ARMS W.y. Op.Cit.   
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 :The Resource Description Framework (RDF)  إطار وصف املصدر - 8

خريطة ملا وراء البيانات يسمح بالتشغيل البيين بني التطبيقات اليت تتبادل  إطار وصف املصدر هو
فهي حتسن تسهيالت املعاجلة . عرب شبكة الوب) احلاسوب ( املعلومات املفهومة من طرف اآللة 

على سبيل املثال يف البحث عن  ،اآللية ملصادر االنترنت، وميكن استخدامه يف عدة تطبيقات
مهارات أعلى ألدوات البحث، يف جمال الفهرسة من أجل وصف املضمون أو  املعلومات بإعطاء

احملتوى والعالقات مع مضامني أخرى متوفرة يف موقع وب حمدد ، صفحة وب أو مكتبة رقمية، من 
  .خالل برجميات ذكية لتسهيل تشاطر وتبادل املعارف

كإمتداد  RDF، وقد بدأ W3Cالعاملي  تابعة لـإحتاد الوب RDFجمموعة العمل اليت تقوم مبتابعة  
لتحديد  PICS ،)(Plateform for Internet Content Selection ـل W3Cلعناصر الوصف اليت حددها 

،  XMLأيضا يف لغة الترميز املوسعة  وتدخل اليوم احملددة للخصائص   Labelsمستويات البطاقات 
كان هلا تأثري واضح يف تطوير )   Warwick(وتوجهات دبلن كور اليت نوقشت يف جامعة وارويك 

RDF  1998فيفري  16طبعة.  

  W3Cإطار وصف املصدر هو إحدى طرق تبادل ما وراء البيانات مث تطويره من قبل احتاد الويب و
: ذات ثالثة جوانب هي - كما هو احلال مع دبلن كور -وميكن أن نعترب خطة ما وراء البيانات 

؛ structure، واجلانب التركييب أو اإلنشائي syntax، واجلانب البنائي semanticsاجلانب الداليل 
، "املنشئ"و " التاريخ "الداليل كيفية تفسري املفاهيم، كما هو احلال مع مفهوم  بحيث يصف اجلان

 يف حني حيدد اجلانب البنائي كيفية التعبري عما وراء البيانات، أما اجلانب التركييب فيحدد طبيعة
). بصفتها مكونات حلقل التاريخ اليوم، الشهر، السنة،: مثل(العالقات بني عناصر ما وراء البيانات 

لتحديد اجلانب البنائي، كما أنه ال  بسيطا وعاما ا بنائيامنوذج (RDF)ويقدم إطار وصف املصدر 
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 (XML)رميز املوسعة لأللفاظ املستخدم يف خطة ما وراء البيانات، أما لغة الت يشترط األسلوب الداليل
  . فتستخدم لوصف خطة ما وراء البيانات، وألغراض تبادل املعلومات بني النظم اآللية وبني اخلطط

، Property Type، وأنواع امللكية Resourcesاملصادر : ويتكون النموذج البنائي من ثالثة عناصر هي
  . Valuesوالقيم 

 بدال" authorمؤلف "اإلشارة إىل أن ميكن خلطة أخرى ملا وراء البيانات ميكن أن تستخدم كلمة  وجتدر
 ولذلك فإن الترميز اعتمادا. مبعىن خمتلف متاما" typeنوع "، ورمبا تستخدم كلمة "creatorمنشئ "من 

 بري عنها بناءيانات هذه يتم التعقد ينص صراحة على أن ما وراء الب (RDF)على إطار وصف املصدر 
 خلطة دبلن كور 

أما النموذج البنائي يف إطار وصف املصدر فيسمح بأن تكون للمصادر أنواع ملكية تشري إىل 
من مكونات  اء البيانات الصعبة واملعقدة جدامصادر أخرى، وذه الطريقة ميكن بناء أوصاف ما ور

بسيطة، فباستخدام إطار وصف املصدر اخلاص باجلوانب الداللية والبنائية، وباستخدام لغة التهيئة 
ميكن للنظم اآللية أن تقوم بربط ما وراء البيانات مع الكائنات الرقمية، كما تستطيع  XMLاملوسعة 

  .أن تقوم بتبادل ما وراء البيانات املأخوذة من خطط خمتلفة
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أهم النماذج واملبادرات املشهود هلا بالقيمة العلمية يف نتعرض فيما يلي من خالل استعراض  
أدبيات املوضوع املنشورة واحملكمة، ألهم مشاريع املكتبات الرقمية يف العامل، واليت تعددت وتنوعت 
وخباصة يف دول العامل املتقدم قصد إبراز مالحمها واألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها مع استكشاف 

  .املستخدمة املمارسات والتطبيقات

  :حملة تارخيية عن مبادرات املكتبات الرقمية - 1

ونشأا جند أن مؤسسات التعلـيم العـايل   ات الرقيمة مبراجعة الدراسات يف موضوع املكتب
الرقمية، بل قطعت واجلامعات يف الدول املتقدمة وبالذات الواليات املتحدة األمريكية مل تغفل املكتبة 

 يف الواليات املتحدة األمريكية سـباقة يف  اجلامعيةوقد كانت املكتبات ، االا متقدمة يف هذا أشواط
اقتناء احلواسيب الكبرية ذات التكلفة العالية نتيجة الدعم الذي تلقته كي تتعامل مع الكم الكبري مـن  

  .املقاالت والبحوث العلمية والفهرسة واإلعارة اليدوية

هو عبارة عـن جتمـع    Digital Library Federation" احتاد املكتبات اإللكترونية"وجند أن 
عد رائدة يف جمـال  والبحثية، وهي تة ياملمثلة باجلامعات واملكتبات العلماجلامعية عدد من املؤسسات 

، حيث تسعى تلك املؤسسات من خالل هذا االحتـاد إىل وضـع معـايري تتعلـق     ميةالرقاملكتبات 
ا ما يتعلق باخلدمات التقنية اليت تربط الشـبكات مـع   وأيض املتوافرة على وسائط رقمية باموعات

  . بعضها البعض، وكذلك دف إىل إتاحة جمموعاا من خالل اإلنترنت

مبـادرة  "وهناك جتمع آخر مدعوم من قبل ست من اجلامعات األمريكية الكبرية يطلق عليه 
البحث عن طرق ووسائل أفضـل  يهدف إىل  Digital Libraries Initiative" املكتبات اإللكترونية

  مليون 24وتبلغ تكلفة هذا املشروع أكثر من . إلدارة اموعات واألوعية املتوافرة على وسائط رقمية
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  .)1(دوالر أمريكي

 Bibliothecaمشـروع املكتبـة العامليـة     G7ظهرت جمموعـة السـبعة    1994ويف عام 

Universals   الذي حتاول من خالله املكتبات املشاركة إتاحة مصادر املعلومات إلكترونيا إىل العامـة
اليت بـدأت   Internet Public Libraryأطلقت مكتبة االنترنت العامة  1995ويف عام . دون مقابل

ونتيجـة  . كمشروع صغري بقسم املعلومات واملكتبات جبامعة ميتشجان مث تطور ليصبح مكتبة عامة
يف  Digital Library Federationطورات املتالحقة أدى هذا إىل إنشاء رابطة املكتبات الرقميـة  للت

 16م مكونة من مكتبة الكوجنرس واألرشيف الوطين األمريكي ومكتبة نيويورك العامـة و  1995عام 
  . )2(مكتبة حبثية كبرية

امليالدية، ويسـعى هـذا    وهناك منوذج آخر يف بريطانيا بدأ العمل فيه من أوائل التسعينات
إىل تفعيل دور مؤسسات التعليم العايل يف تطـوير  " برنامج املكتبة اإللكترونية"املشروع املسمى بـ 

كذلك يسعى الربنامج إىل االستفادة من التطـور  . وتشكيل وتطبيق برنامج املكتبة اإللكترونية الوطين
ويهدف الربنامج إىل توفري جمموعـة  . االنترنت احلاصل يف جمال التقنية واالنتشار الواسع يف استخدام

وقد خصص مبلغ . كبرية من مصادر املعلومات على وسائط رقمية خلدمة اال األكادميي يف بريطانيا
مليون جنيه إسترليين النطالق الربنامج مث تواىل الدعم املايل واملعنـوي للربنـامج إىل أن بلغـت     15

  .)3(امشروع 60من مشاريع األحباث املخصصة له أكثر 

    

                                                             
1 CHEPESIUK R. The Future is here: America's Libraries Go Digital. American Library. V. 28 1997. pp. 
47-49 

  49. ص. مصدر سابق. بومعرايف جة مكي  2
عامل املعلومات واملكتبات . املكتبات الرقمية وانعكاساا على تعلم املكتبات وعلم املعلومات ؛ ترمجة حممد إبراهيم حسن حممد.  آالردز سوزي  3

  149. ص. 2002 ، 1.ع، 4مج . اجلمعية املصرية للمعلومات واملكتبات. والنشر
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تطور املكتبات الرقمية هو تطور عاملي أسهمت فيه جهات كثرية، فهو ال ينحصر فقط يف  غري أن      
  البيئة األمريكية وخاصة اجلامعات واتمع األكادميي األمريكي فحسب كما ينوه به البعض، وإن كان

  .هلم فضل يف تطورها ومن بني املسامهني األساسيني يف ذلك 

استمرت البحوث يف مجيع أحناء العامل، فعلى سبيل املثال، مولت اململكـة   هفي الوقت نفسف
 50، كما خصصت اليابان ميزانية قـدرت بنحـو    E-LIBا من خالل برنامج مشروع 35املتحدة 

كما أن هنـاك  . The National Diet Libraryمليون دوالر ملشروع حتسيب مكتبة دايت الوطنية 
وقد ركزت بعض حبوث املكتبات الرقميـة  . ملشروعات املماثلة يف كل من كندا وأورباالعديد من ا

على تذليل العقبات املتعلقة باملوقع واللغة والشكل من خالل تعاون الس الوطين للعلوم يف أمريكـا  
كما أجريت حبوث أخرى حـول اجلوانـب   . مع الربنامج الدويل التعاوين لبحوث املكتبات الرقمية

جتماعية للمكتبات الرقمية مثل االهتمام بزيادة سهولة واجهات تعامل املستفيد مـع احلاسـوب،   اال
  . وسلوكيات البحث عن املعلومات يف املكتبات الرقمية

  :الواليات املتحدة األمريكية -2

مكتبات جامعية ، ( املتحدة األمريكية  وقد ظهر عدد من مشاريع هذه املكتبات يف الواليات   
مثل الوكاالت احلكومية الفيدرالية ومؤسسات  بدعم ومتويل من جهات خمتلفة) متخصصة، وطنية 

ورجال أعمال ، مث بعد ذلك توالت مشاريع املكتبات  تعليمية باإلضافة إىل مؤسسات وشركات خاصة
  . املتحدة وبريطانيا لتصل إىل بعض دول آسيا واستراليا الرقمية وجتاوزت حدود الواليات

  :وما ميكن تقسيم هذه املشاريع واملبادرات إىل جمموعتني أساسيتني مهاوعم
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  : مبادرة املكتبات الرقمية: جمموعة أوىل -1- 2

إلنشاء املكتبات الرقمية بشكل حقيقي كمجال من جماالت البحث إال يف سنة  اتمل تظهر مبادر    
املؤسسة الوطنية "  DARPA ،NSF  :National Science Foundationعندما تبنت كل من  1994
  .مبادرة املكتبات الرقمية" اهليئة الوطنية للطريان واملالحة اجلوية "  NASA، ناسا "للعلوم 

أن حتول أنظار االهتمام العاملي حنو البحث يف " مبادرة املكتبات الرقمية " استطاعت هذه املبادرة      
د الذي قامت بتمويله هذه املبادرة، فقد جسد برناجمها جمال املكتبات الرقمية، فضال عن العمل احملد

وهذا ما قد يفسر تطور اإلنتاج الفكري حول املوضوع من  )1(ظهور صورة هذا التخصص الناشئ
  .تبيانهسبق يف قواعد املعلومات كما  قمنا اخالل نتائج البحث اليت 

  :وقد نفذت املبادرة على مرحلتني

وهي املرحلة اليت خصصت فيها كل من  ،DLI1 (2)): 1999- 1994( املرحلة األوىل •
DARPA ،NSF  وNASA  لتمويل  1994سنة مليون دوالر أمريكي  24ميزانية تصل إىل

: ، ثالثة منها تقع يف والية كاليفورنيا ستة جامعات أمريكيةأوكلت لتنفيذها املبادرة اليت 
والثالث أوكل  )Berkeley  ،Santa Barbara(مشروعني أوكال للمجمع اجلامعي لكاليفورنيا 

إىل جامعة ستانفورد، ومشروعني أقيما يف وسط الواليات املتحدة األمريكية يف كل من 
وجبامعة  )University of illinois at Urbana-Champagne (UIUC)جامعة إلينوى بـأوربانا 

 Carnegie Mellon(أما جامعة كارنيجي ميلون . )University of Michigan(ميتشيغان 

University (فأوكلت هلا املشروع الوحيد يف الضاحية الشرقية للبالد.   

                                                             
1 ARMS W. Op.Cit. 
2 Digital Library Definition for DLI2, 5 juin 1998.  Visité le: [9/06/2006]  . [En ligne]:  
http://scholar.lib.vt.edu/DLI2/defineDL.html 

http://scholar.lib.vt.edu/DLI2/defineDL.html
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مليون دوالر مبا فيها  68الـ) 1999- 1994(وبلغ إمجايل امليزانية املعتمدة للمبادرة يف مرحلتها األوىل 
  .)1(البحث الفيدراليةمنح 

فهي أمشل من األوىل وقد  ،)     -1999بدءا من أوت (من املبادرة  املرحلة الثانيةأما  •
، ويف حني ركزت جهود ومشاريع اجلامعات الست مليون دوالر 44خصصت هلا أكثر من 

، فإن هذه املشاريع يف تطوير مشروعات املكتبة الرقمية يف املبادرة األوىل على عمليات البحث
اسب اآليل أجنزها أفراد مع األوساط الرائدة يف جماالت التقنية وعلى وجه اخلصوص جمال احل

وعلم املعلومات، فإن املبادرة يف مرحلتها الثانية فقد دعمت وبشكل كبري خمتلف التخصصات 
 العاملة يف جمال املكتبات الرقمية حبسب مكاتب التحقيق والبحث التابعة ملبادرة املكتبة الرقمية

ي جدول يبني مع تركيز البحوث حول قضايا تفاعل املستفيدين مع املكتبات الرقمية وفيما يل
  .تعدد التخصصات اليت دعمت مشاريع مبادرة املكتبات الرقمية يف مرحلتها الثانية

  : ونقدم فيما يلي جدوال به خمتلف ااالت اليت غطتها املبادرة يف مرحلتها الثانية

 التراث املعلومات الطبية أنثروبوجليا
 اللغة اإلجنليزية االقتصاد اإلعالم اآليل

الدقيقةالعلوم   اجليولوجيا اجلغرافيا 
 علوم البيئة اهلندسة الكهربائية اإلدارة
 دراسات املعلومات إدارة املعلومات التاريخ

 اللسانيات علم املكتبات واملعلومات تكنولوجيا اللغات
 العلوم السياسية املعلوماتية الطبية إدارة نظم املعلومات

 الروبوتيك الدراسات الدينية علم النفس
االجتماععلم   علوم التربية اللغة اإلسبانية 

 . 2-التخصصات اليت غطتها مبادرة املكتبات الرقمية :) 28(جدول رقم 
                                                             
1 Edward A. Fox. The Digital Libraries Initiative: Update and Discussion. Visité le: [19/06/2007]. [En 
ligne]: http://fox.cs.vt.edu/DLSB.html 

http://fox.cs.vt.edu/DLSB.html
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ويتطلب ، اجدا القيام  ةالصعباملهام تعلقة باملبادرة من امليعد تقييم مشاريع املكتبات الرقمية و    
من الدراسات توفر املئات جتدر اإلشارة إىل  الكثري من اجلهد والعناء والعديد من الكتب؛ إذ

  ية والورشات اليتـاملؤمترات العلمالوة على العديد من ـع) 1(املنشورة ومنه استكشافهاوالبحوث 

  .العامل تناولت مبادرة املكتبات الرقمية أحناءأغلب   انعقدت يف 

  : مشاريع مبادرة املكتبات الرقميةوفيما يلي 

  )University of California at Berkely ):2 ، بريكليكاليفورنا جامعة  -1-1- 2
http://bscit.berkeley.edu/dlp.html  

، Digital Environmental Libraryيهدف هذا املشروع إلنشاء مكتبة رقمية للعلوم البيئية       
خلدمتها، واقتصر على املعلومات  ومتيز املشروع باعتماده على حتليل بيئة العمل اليت وضع املشروع

مت اإلعالن الرمسي من طرف جملس إدارة وقد . املستخدمة يف ختطيط املياه بكاليفورنيا واملناطق ا
وقد كلف املشروع صرف ميزانية قدرت بـ ،  1997 رباجلامعة عن إنشاء مكتبتها الرقمية يف نوفم

املوالية لإلعالن مليون دوالر بالنسبة لألشهر السبعة  1.5مليون دوالر ومت تنفيذه على مرحلتني،  5.5
  . 1998 مليون دوالر للسنة املوالية 4 والرمسي 

  :)Carnegie Mellon University(جامعة كارنيجي ميلون  -1-2- 2
http://www.informedia.cs.cmu.edu 

تنفيذ  وقد توىل املشروعوهو مشروع سابق جلميع مشاريع املبادرة األوىل للمكتبات الرقمية،         
تستخدم يف  ليةآتصميم تطبيقات ويتوىل    Informedia نظام معلومات جديد أطلق عليه تسمية

                                                             
شاريع ميكن اإلطالع على املوقع اإللكتروين اخلاص باملبادرة يف مرحلتها الثانية إذ ميكن اإلطالع على مئات الدراسات والبحوث ذات العالقة مب  1

  http://www.dli2.nsf.gov/publications.html       :املكتبات الرقمية والقضايا املتصلة ا
  .أنظر الدراسة الثانية من الدراسات السابقة   2

http://bscit.berkeley.edu/dlp.html
http://www.informedia.cs.cmu.edu
http://www.dli2.nsf.gov/publications.html
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 Informedia Digital(استخالص حمتوى مكتبة الفيديو الرقمية وتكشيفه وإتاحته، وقد تضمن املشروع

Video Library(:  

  . Documentary Videoساعة  400تسجيالت وثائقية بلغت الـ •
  )  News Video).1ساعو فيديو  1500تسجيالت إخبارية بلغت الـ •

يف إنشاء ما وراء  وتكنولوجيا النظم املتقدمة مستخدمة يف ذلك تكنولوجيا الذكاء االصطناعي
التعرف الصويت الذي يتم فيه حتليل الصوت املصاحب ، إضافة إىل تطوير تقنيات ةالبيانات الوصفي

للفيديو، إذ يستخدم الحقا يف واجهة تعامل املستفيد للتحديد السريع للقطات الفيديو املتصلة 
مبوضوع االهتمام ضمن أجزائه، كما مت استخدام تقنية معاجلة الصور لتحديد مسات ومواصفات كل 

  .قصد تسهيل عملية االسترجاعشرحية وما تتضمنه من كيانات ومعلومات 

ومن أهم توصيات املشروع هو التأكيد على ضرورة متركز نظام املكتبة الرقمية حول املستفيد،       
ال أن يكون جمرد تطبيق للتكنولوجيا، بناء على دراسات سلوك املستفيدين اجتاه املكتبة الرقمية، واليت 

ولكن تتعدى إىل  أثبتت أن احتياجات هؤالء ال تقتصر فقط على إجياد لقطات الفيديو اليت يطلبوا،
إجراء بعض الوظائف عليها كتضمينها تطبيقات أخرى حىت تستجيب الحتياجات متغرية من 

  .إخل.. واجبات تعليمية  ودروس،

 :)University of California at Santa Barbara( باربارا سانتا كاليفورنيا، جامعة -1-3- 2
http: //alexandria.sdc.ucsb.edu  

هر بتسمية ظخمتص يف املعلومات اجلغرافية استكشافا ومعاجلة وإتاحة، ووهو مشروع       
Alexandria  2الغرض منه تطوير نظام معلومات جغرافية على اخلط املباشر يتكون من أكثر من 

                                                             
1  HOWARD Wactlar, TAKEO Kanade, CHRISTOS Faloutsos, et ALL. Informedia II Digital Video 
Library: Auto Summarization and Visualization Across Multiple Video Documents and Libraries.     
Visité le: [5/6/2007] .  [En ligne ]: http://www.informedia.cs.cmu.edu/dli2/index.html    

http://www.informedia.cs.cmu.edu/dli2/index.html
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اخلرائط الرقمية وصور القمار الصناعية والصور اجلوية املقتناة مبمل اخلرائط  من)T.b )1تريابايت 
مليون تسجيلة ما  204مليون مدخل باألمساء اجلغرافية و  4.8والتصوير مبكتبة اجلامعة، إضافة إىل 

  :وراء بيانات، وقد تضمن املشروع اخلدمات التالية 

عليمية متكاملة باالعتماد على تقنيات املكتبة وهي عبارة عن بيئات ت: بيئات التعليم الرقمية •
الرقمية واليت مت استخدامها يف تدريس اجلغرافيا الفيزيائية لطالب املراحل اجلامعية األوىل 

  .باجلامعة
وهي عبارة عن واجهة نعامل ثالثية األبعاد لعرض املرئي حملتوى املكتبة : األرض الرقمية •

  .الرقمية
 .توى اخلرائط والصور اجلغرافية، اعتمادا على املعاجم اجلغرافيةأدوات مساعدة للبحث يف حم •

 :)University of Illinois at Urbana-Champagne (UIUC)( بـأوربانا إلينوى جامعة -1-4- 2
http: //www.grainger.uiuc.edu/dli/  

معتمدا يف بناء كان هدف املشروع تطوير تقنية فعالة لبحث الوثائق الفنية على االنترنت،      
النموذج االختباري للمكتبة الرقمية على عشرات اآلالف من النصوص الكاملة ملقاالت الدوريات يف 
الفيزياء واهلندسة وعلوم احلاسب اآليل، وإتاحتها قبل صدور املطبوع منها، وقام فريق البحث بتصميم 

  )2( :وتطوير آليات إتاحة النصوص الكاملة يف البيئة الشبكية من خالل

  .تطبيق إمكانات حبث مرنة تعطي روابط غنية للمصادر املتاحة -
  .حتديد مناذج النشر واالسترجاع الفعالة للنصوص الكاملة يف بيئة االنترنت -

                                                             
1  1 TB = 1000 GigaBits  
  63.، ص املرجع السابق. حممد عماد عيسى صاحل   2

http://www.grainger.uiuc.edu/dli/
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 Desktopأي  ،DELIVERونتيجة لذلك مت تصميم نظام استرجاع مبين على تقنية الوب حيمل اسم 

Link to Virtual Engineering Ressources  أهم ميزاته هو إمكانية القيام بالبحث يف أجزاء من الوثيقة
   .SGMLالعتماده على بناء امللفات باستخدام لغة 

 :)Michigan University(ن اميتشيغ جامعة -1-5- 2
  http: //www.si.umich.edu/UMDL 

أقدم جامعات الواليات املتحدة األمريكية وواحدة من أكرب اجلامعات األمريكية ، كما تعد  هى     
أكثر اجلامعات األمريكية إنفاقا على البحث العلمى، ومتتلك أفضل املراكز الطبية على اإلطالق 

 19يضم  ومتتلك اجلامعة مكتبة أو نظام مكتىب بالواليات املتحدة، وهى من أغلى اجلامعات األمريكية
ألف  177مليون جملد مبعدل زيادة سنوية  8027جمموعة، ويبلغ حجم مقتنياا حنو  24مكتبة مبا ميثل 

عام   Association of Research Libraries (ARL)جملد سنويا، وقد صنفتها مجعية املكتبات البحثية 
خصص هذا ، تحدة األمريكية على أا هى املكتبة األكادميية األوىل على مستوى الواليات امل 2005

املشروع االت علوم األرض، كما اضطلع بوصف احملتوى وشروط استخدام خدمات ومصادر 
املعلومات، إضافة إىل دراسة واجهات االستخدام املتخصصة الستكشاف أساليب دمج التصفح 

يدين لتنمية الوعي والبحث وإدارة شاشات العرض، مع االهتمام بالتطبيقات التعليمية وتقييم املستف
والذى  Jstorتعترب مكتبة جامعة ميتشيجان هى املقر األم لقاعدة بيانات هذا و .لديهم بعلوم األرض

لدوريات ىف التاريخ واالقتصاد، وقد  1990صفحة رقمية ملواد ترجع ملا قبل عام  750,000يضم حواىل 
ومت  Googleالكتاب بالتعاون مع جوجل  مبشروع رقمنة 2006عام  أوت 31قامت اجلامعة مؤخرا ىف 

  Google archive retrieval إقرار املرحلة األوىل من املشروع  
(1)  

  
                                                             
(1) Michigan University Visité le: [12/5/2007]  .  [En ligne]: 
http://www.wikipedia.org/wiki/university_of_Michigan#Libraries_ana_museums 
 
 

http://www.si.umich.edu/UMDL
http://www.wikipedia.org/wiki/university_of_Michigan#Libraries_ana_museums
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 ) :Stanford University( جامعة ستانفورد -1-6- 2

 http://ilpubs.stanford.edu:8091/diglib/pub/history.shtml   

 Stanford Digital Library( الرقمية املكتبة تكنولوجيات مشروعأوكلت هلا مهام إجناز      

Technologies Project(التحتية واخلدمات الواجب توفرها من أجل  هو وضع البىنألساسي ، هدفه ا
مبين بالتعاون مع مركز  إجناز نظام متكامل لتسيري ملكتبة الرقمية للمجمع اجلامعي بـكاليفورنيا

 SDSC : San Diego Supercomputer(احلاسبات الرائد بسان دييغو بالواليات املتحدة األمريكية 

Center(أجناز املهام والوظائف من إنشاء، بث، تشاطر مراقبة املعلومات يف شكل  من ، والتمكن
   .تعاوين

إىل جتاوز عقبات إنشاء املكتبات الرقمية وأمهها إشكاليات  على وجه اخلصوصاملشروع يهدف ف    
علومات وتدقيق امل تصفيةجتانس أو تناسق املعلومات واخلدمات، وأيضا جتاوز عقبات غياب آليات 

وتصميم واجهات االستعمال وأدوات البحث عن اليت متكن للمستفيدين من إجياد املعلومات املطلوبة، 
  :املعلومات، وألجل ذلك يسعى مشروع تكنولوجيات املكتبة الرقمية للجامعة

سلسلة من الربوتوكوالت والنماذج من أجل التشغيل البيين أو املتداخل  ، InterServتصميم  -
 .للمجموعات واخلدمات املتجانسة

تطوير آليات تدقيق وتصفية املعلومات حبسب قيمتها، اعتمادا على سياق الكلمات  -
 .والنصوص، مناذج وطرق الولوج، آراء وسلوك املستفيدين يف البحث عن املعلومات

 .صميم أدوات تضمن اإلتاحة املتواصلة للمعلوماتتقدمي خدمات وت -

 تصميم ووضع حيز التطبيق بنية حتتية قابلة للتوسع واالمتداد للمكتبات الرقمية األخرى، هذه -

  يةـية تقدم آليات لدمج خمتلف أساليب وطرق الدفع والتسديد، ومحاية امللكـالبنية التحت 

http://ilpubs.stanford.edu:8091/diglib/pub/history.shtml
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 .)1(الفكرية، عرب خمتلف أرضيات التشغيل 

روتوكوالت من أجل التشغيل جتدر اإلشارة كذلك إىل االهتمام باجلهود املتعلقة باقتراح معايري وب
، IBM: أن أبرز اهليئات واملؤسسات التجارية املشاركة يف جتسيد هذه املكتبة الرقمية هيعلما البيين، 

Microsoft Corp. ،Apple Computer ،Xerox Corp.، Association of Comptuing Machinery  و
Digital Equipment Corp. .  

   :وفيما يلي جدوال يوضح ويلخص املشاريع السابقة

  مبلغ التمويل  احملتوى  التخصص  املشروع  اجلامعة
 كارنيجي ميلون

http://www.informedia.cs.cmu.edu/ 
Informedia 

 علوم
  ورياضيات

  فيديو
  $ مليون 4.7

 )بريكلي(كاليفورنيا 
http://bscit.berkeley.edu/dlp.html 

Digital 
Environmental 

Library  

وثائق، صور،   علوم البيئة
خرائط، بيانات 

  جمدولة
  $ مليون  5.5

  )سانتابار بارا(كاليفورنيا 
http://alexandria.sdc.ucsb.edu Alexandria  

املعلومات 
  اجلغرافية

خرائط، صور 
جوية، بيانات 

  مساحية
  $ مليون  4

 ميتشيغان
http://www.si.umich.edu/UMDL 

University of 
Michigan 

Digital Library  

 علوم األرض
  $ مليون  4  وسائط متعددة  وعلوم الفضاء

 إلينوى
http://www.grainger.uiuc.edu/dli/ 

DELIVER  مليون 4  دوريات وجمالت  اهلندسة $  

  

  .األمريكيةبالواليات املتحدة  DLIاخلاصة مببادرة  املكتبات الرقمية مشاريع) : 29(جدول رقم 

                                                             
1 Stanford Digital Library Technologies Project . Visité le: [23/4/2007]  .  [En ligne]:  
http://ilpubs.stanford.edu:8091/diglib/pub/history.shtml   

http://www.informedia.cs.cmu.edu
http://bscit.berkeley.edu/dlp.html
http://alexandria.sdc.ucsb.edu
http://www.si.umich.edu/UMDL
http://www.grainger.uiuc.edu/dli/
http://ilpubs.stanford.edu:8091/diglib/pub/history.shtml
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املرحلة الثانية من املبادرة فهي تعد امتدادا للمرحلة األوىل مع التركيز على البحوث اليت  أما      
تتعلق بدراسة تفاعل املستفيدين واستخدامهم للمكتبات الرقمية، وقد انضم كل من مكتبة الكونغرس 

  .رحلةاألمريكية واملكتبة القومية الطبية ومؤسسة املنح القومية لإلنسانيات كرعاة لتلك امل

  :مشروع مكتبة الكونغرس األمريكية وتتمثل يف :اموعة الثانية -2- 2

، وقد بدأ التفكري األمريكيةاإلطالق يف الواليات املتحدة  علىوأمهها وهو أكرب املشاريع 
 ARLحيث اجتمع ممثلون عن مجعية املكتبات البحثية األمريكية ؛ 1994. 10. 21الفعلي فيه بتاريخ 

 )Associated of Research Libraries ( ومكتبة الكونغرس وعدد من اهليئات العاملة يف جمال تقنية
  :والذي حددت أهدافه يف احلاسبات دف وضع دراسة جدوى تنفيذ املشروع

  .رقمنة جمموعات املكتبة املتعلقة بالتاريخ األمريكي

البناء برنامج وطين باملشاركة مع جمموعة من املؤسسات األخرى يف ا.  

  .توفري الوصول هلذه األوعية واملصادر من قبل أكرب عدد من املستفيدين

وقدرت ، )1( 2000مليون وثيقة يف شكل إلكتروين بنهاية سنة  5وقام املشروع على أساس نشر 
من خالل املنح  % 75مليون دوالر أمريكي، وفرت املكتبة منه ما نسبته  60تكلفة املشروع بـ 

املتبقية فتعهدت به حلكومة األمريكية، وقد قامت املكتبة بتوقيع   % 25اخلاصة والواردة للمكتبة، أما 
كل اإلداري للربنامج وتنسيق ـدف تكوين اهليـمؤسسة لديها برامج مماثلة  15اتفاق مع 

  .)2(الرقمنة متويل املشروع وصياغة إرشادات عمليات العمليات

                                                             
  :املصدر ،  .Tb 137مليون كتاب وتقدر سعة ختزين املواد املتاحة من كتب بـ  17علما أن املكتبة تتيح حوايل   1

http://www.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003  
أعمال املؤمتر الـعاشر لإلحتاد العريب : يف . التجارب العاملية مع التركيز على عمليات إعداد النص اإللكتروين :النشر اإللكتروين. زين عبد اهلادي  2

املعهد األعلى للتوثيق، اعلم، : تونس. املكتبة اإللكترونية والنشر اإللكتروين وخدمات املعلومات يف الوطن العريب) . اعلم(للمكتبات واملعلومات 
  224.ص. 2001

http://www.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003
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من بني التطبيقات اهلامة والناجحة ملكتبة  American memoryروع ذاكرة أمريكا ويعد مش
الكونغرس األمريكية، ويهدف إىل جتميع الوثائق اليت حتمل بني طياا تاريخ أمريكا لتحويلها إىل 
الشكل الرقمي، وذلك من أجل إتاحتها ألكرب عدد من املستفيدين، وقد مت اختيار املصادر األولية 

تعلقة بالتاريخ األمريكي واملتمثلة عموما يف جمموعات الصور والتسجيالت الصوتية والفيلمية امل
مدرسة وثانوية بالواليات املتحدة  44واملخطوطات لرقمنتها وتوزيعها على األقراص املدجمة لـ 

  .وإتاحة الوصول إليها عرب شبكة االنترنت

 بتاريخ الواليات للتعريفما ميكن استنتاجه من جتربة هذا املشروع هو كونه موجه أساسا      
ومنه رقمنة الوثائق ذات العالقة، كما تربز فكرة اجلهد والعمل التعاوين، مع  ،األمريكية املتحدة

  .اإلشارة إىل مصادر التمويل الضخم اليت وردت من جهات ومؤسسات خاصة عبارة عن منح

  :كندا -3

 أجرت املكتبة الوطنية الكندية دراسة مسحية لتطوير مصادر املكتبات 1997أوائل عام  مع      

اموعات  مكتبة حول أنشطة الرقمية وإدارة 112الكندية الرقمية وقد بدأا بتوزيع استبيان على 
الجتماع ملقر املكتبة  مكتبة فقط من بينها20مكتبة فقط انتقاء حوايل  50الرقمية استجاب منها 

بني املكتبات حلل مشكالا وقد  لتحديد أهم القضايا والتنسيق 1997الوطنية يف أوتاوا يف مارس 
وطين يتوىل مهمة تنسيق وتسهيل وتطوير  صدر عن االجتماع توصية بضرورة تشكيل مجاعة و احتاد

ستوى الوطين واإلتاحة طويلة التشغيل البيين على امل اموعات الكندية الرقمية واخلدمات لدعم
الرقمية اإلعالن عن املبادرة وتسجيل األعضاء الذين بلغ عددهم  األجل ملصادر املعلومات الكندية

   .1997ومتخصصة حبلول سبتمرب  مكتبة عامة وحبثية53
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حدد اهلدف الرئيسي من املبادرة الكندية : )ICBN()1(املبادرة الكندية للمكتبات الرقمية  - 3-1
"L’Initiative canadienne sur les Bibliothèques Numériques "زيادة االتصال وتقنني  يف

اموعات الرقمية وتبادهلا إال أن  املمارسات بني املكتبات للحد كمن تكرارا اجلهد وزيادة إتاحة
   :)2( اليت حددا املبادرة التفصيلية جمموعة من األهداف هناك

ü  ا قضايا التعليمصياغة إستراتيجياتواالتصاالت املرتبطة باملكتبات الرقمية وتطبيقا.  

ü املكتبات الرقمية أفضل املمارسات التعريف ونشر معايري.  

ü استكشاف قضايا اتفاقيات الترخيص.  

ü أفضل طرق تنسيق اجلهد بني املؤسسات لتجنب تكرار تطوير املصادر الرقمية استكشاف. 

ü املستخدمة لرقمية املرتبطة بالبيئة الكندية مثل ثنائية اللغةحلول للمشكالت املكتبة ا وضع. 

ü بامللكية الفكرية يف البيئة الرقمية إعداد أدلة تطبق قانون حقوق النشر مع تطوير البنود املرتبطة. 

ü ا أرشيفيا توطيد العالقات بني املؤسسات املضطلعةباملعلومات منذ إنشائها حىت اختزا 

املستوي الدويل،  ىعلعقد شراكة مع العديد من املؤسسات الكندية أو  ىويعمل املشروع عل   
املناقشات حول جماالت االهتمامات املشتركة إيل جانب إمكانية التعاون وتبادل  وتدور غالبا

   . اخلربات

مت تبين سياسة اختيار : مشروعات رقمنة مصادر املعلومات باملكتبة الوطنية الكندية - 3-2
ة اليت تنفذها املكتبة الوطنية الكندية، بناء على قيمتها التعليمية وما هلا من ذيوع مشروعات الرقمن

                                                             
1 Initiative canadienne sur les bibliothèques numériques. Visité le: [15/4/2007]   .  [En ligne]: 
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/206/301/lac-bac/cidl-ef/2007-09-28/icbn/040021-300-f.html 

متاح على [. ]09/6/2008[ دراسة لتجارب المكتبات الوطنیة الفرانكوفونیة:  مصادر المعلومات مشروعات رقمنة. فراج أحمد  2
  :]اخلط

 http://knol.google.com/k/dr-ahmed-farag 5/املعلومات- مصادر-رقمنة-مشروعات/ e6arz1cii4o/25 
  

http://epe.lac-bac.gc.ca/100/206/301/lac-bac/cidl-ef/2007-09-28/icbn/040021-300-f.html
http://knol.google.com/k/dr-ahmed-farag
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وانتشار وسهولة إقامة عملية الرقمنة عليها إيل جانب األمهية التارخيية والثقافية هلذه املشروعات على 
  : ميكن تقسيم تلك املشروعات إيل ثالثة فئات رئيسيةو ،)1(املستوى الوطين

  .جمموعات رقمية كاملة عن موضوع معني عرب فترة زمنية حمددة أو وسيط مادي معني  •
مصادر تعليمية متنوعة وهي خمتارات من موضوعات مشتملة على عدد من الوسائط أو  •

  . املصادر ودف بصفة عامة إيل الوصول إيل املستفيدين يف املراحل الدراسية
الفهارس واألدلة إيل جانب أدوات البحث  مصادر مرجعية تصف مصادر املعلومات مثل •

  . املتنوعة

مصادر املعلومات  واختذت املكتبة الوطنية الكندية قرارها بالقيام مبجموعة من مشروعات رقمنة     
وذلك مع األخذ يف االعتبار عامالن أساسيان يرتبطان باالستخدام األمثل للتقنيات احلديثة، ويتعلق 
العامل األول بنقل أو حتول التقنيات نتيجة تقادم تقنيات وظهور تقنيات أخري حديثة، والعامل الثاين 

املعلومات إىل جانب استخدام التطبيقات يرتبط باالتصال املستمر مع الكفاءات يف جمال تكنولوجيا 
  . احلديثة يف قطاع خدمات املكتبات واملعلومات

ويتمثل اهلدف األساسي هلذه املشروعات يف ضمان أن تصبح جزء أساسي ومتداخل مع كافة      
   . العمليات واخلدمات املقدمة من جانب املكتبة الوطنية الكندية

ية الكندية على شبكة الويب خدمات الكترونية يف متناول وتعرض بوابة املكتبة الوطن      
املستفيدين، منها الولوج إيل معلومات متعلقة باملكتبة، وجمموعاا من مصادر املعلومات، واخلدمات 
واألنشطة املتنوعة املنوط باملكتبة القيام ا، كما تتيح إمكانية الوصول إىل املنشورات واملعارض 

يات اليت تصدرها املكتبة يف شكل الكتروين، إيل جانب مصادر املعلومات الكندية اإللكترونية والدور
                                                             
1 CHARBONNEAU Johanne . PROJETS NUMÉRIQUES DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU 
CANADA . In : La Lettre du bibliothécaire québécois. N° 15 - Décembre-Janvier 1999 . Visité le: 
[11/5/2006]  .  [En ligne]:    http://www.sciencepresse.qc.ca/lbq/lbq15.4a.html 

http://www.sciencepresse.qc.ca/lbq/lbq15.4a.html
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يف ) الويب(أو تلك اليت يكون موضوعهـا الرئيسي عن كندا واملتاحـة عرب الشبكة العنكبوتية 
  . مواقع أو بوابات أخرى

طين الكندي يف ويتجلى اهلدف الرئيسي للمكتبة الرقمية الكندية يف إتاحة مصادر التراث الو    
    .متناول املستفيدين وبصفة خاصة املستفيدين الكنديني

ويف هذا اإلطار من املناسب التعرف على املشروعات الرئيسية لرقمنة مصادر معلومات املكتبة     
    . )1(الكندية واليت يتم استعراضها يف الفقرات التالية

ميثل مشروع البنية التحتية للمكتبة الرقمية  :)PIBN(مشروع البنية التحتية للمكتبة الرقمية  - 3-3
"Plan d’Infrastructure de Bibliothèque Numérique " اللبنة األوىل حنو إنشاء مكتبة رقمية

كندية، وقد انصب اهتمامه على تصميم بنية حتتية قوية ميكن االستناد عليها يف إنشاء مكتبة رقمية 
    .كندية تتويل إدارا املكتبة الوطنية الكندية

للمكتبة الرقمية وقد اتفقت اهليئة املشرفة على هذا املشروع على ضرورة أن تتضمن البنية التحتية      
علي جمموعات متكاملة من الربجميات املتطورة، ومكونات مادية من أجهزة ومعدات إيل جانب 

  . وسائل اتصال وربط متقدمة وذلك ملساندة التطبيقات املتنوعة

ويتمثل اهلدف الرئيسي هلذا املشروع يف االستعانة مبجموعة الربجميات اليت تتضمن الوظائف     
  : تقدمة اليت ميكن استخدامها مع تطبيقات املكتبة الرقمية، ومن أمثلة هذه الوظائفاألساسية وامل

ü  نص، صوت، صورة(القدرة علي تصميم حمتوي فكري الكتروين متعدد الوسائط (.....  
ü  إمكانية إجراء عمليات البحث داخل النص الكامل  

                                                             
1 Répertoire des Projets Canadiens de Numérisation . Visité le: [21/5/2007]  .  [En ligne]:  
http://www.collectionscanada.gc.ca/initiatives/index-f.html 

http://www.collectionscanada.gc.ca/initiatives/index-f.html
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ü  القدرة على التعامل مع منظومة قواعد البيانات  
ü موعات املتنوعة من مصادر املعلومات إدارة ا  
ü العميل /العمل يف إطار الشبكات من خالل منظومة اخلادم  
ü ضرورة وجود أدوات تيسر من عمليات تطوير التطبيقات املتنوعة .  

  InfoServerمشروع أنفوسريفر  - 3-4

يف منظومة املكتبة الرقمية الكندية، حيث يعترب النظام األساسي  يلعب هذا املشروع دورا هاما         
الذي يربط بني حمطات العمل واحلاسبات الشخصية للمستفيدين من ناحية واحلاسبات املركزية 

، وميكن القول بأنه األداة الرئيسية اليت تستند عليه أخرىالعمالقة املتاحة داخل املكتبة من ناحية 
  . مكتبة الوطنية الكنديةاخلدمات الرقمية لل

  : وقد مت تبنيه لألسباب التالية" UNIX"ويعتمد نظام التشغيل اخلاص ذا املشروع علي نظام    

ü  يعترب نظام تشغيل"UNIX"   من أكثر األنظمة مالئمة للربط بني أجهزة احلاسبات اآللية
  . العمالقة علي شبكة اإلنترنت

ü كة اإلنترنت وتطوير الربجميات املوجهة إيل احلاسبات غالبية بروتوكوالت االتصاالت علي شب
   "UNIX"العمالقة عادة ما يتم تصميمها اعتمادا علي تطبيقات متوافقة مع نظام تشغيل 

ü  العديد من الربجميات اليت تناسب نظام"UNIX"  تكون متاحة بشكل جماين ويف متناول
  اجلمهور العام علي شبكة اإلنترنت 

ü  مستخدمي نظام تشغيل يونكس"UNIX"  يف زيادة مستمرة مما يوفر قاعدة مباشرة وعريضة
  . للمساعدة التقنية والفنية
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وفيما يتعلق باخلدمات اليت تقدمها املكتبة الوطنية الكندية عرب مشروع أنفوسريفر       
"InfoServer "1(منها  يأيت( :  

ü ونقل املعلومات من خالل منظومة الشبكات بني املستفيدين من املكتبة أو بني اهليئة  ختزين
  العاملة 

ü  إمكانية استخدام العديد من الربتوكوالت يف إتاحة نشر املعلومات داخل شبكة اإلنترنت  
ü  تطبيق تقنيات الشبكات املتقدمة من أجل نشر واملشاركة يف املعلومات  
ü موعة متكاملة من التطبيقات احلديثة املتولدة من مشروعات املكتبة إتاحة الفرصة لتجربة جم

، وخدمات الشبكة العنكبوتية "FTP"برتوكول " InfoServer"الرقمية، ويتضمن أنفوسريفر 
اخلاصة باملكتبة الوطنية الكندية، وإدارة املنشورات اإللكترونية، وإدارة الرسائل الربيدية 

  . اشية إيل جانب جمموعات أخرى متنوعة من اخلدماتاإللكترونية، واملنتديات النق
ü خدمات األدلة البحثية.   
ü االشتراك يف املشروعات احلكومية املتعلقة بتداول املعلومات يف إطار شبكي مثل مشروع 

Government Information Finder Technology (GIFT (  
ü  حنو خدمات املكتبة الوطنية الكندية مثل الولوج إيل ) قنطرة(الوظائف تكون يف شكل معرب

وغريها من قواعد البيانات  )AMICUS")2"الشبكة العنكبوتية العاملية، وإيل قاعدة بيانات 
  . املتخصصة

                                                             
1   CANNON Anita, Finding Canadian Government Information on the Internet: A Look at Four Principal 
Sites and Their Initiatives," Government Information in Canada/Information gouvernementale au Canada, 
Vol. 2, no. 4.1 1996 .  Visité le: [21/5/2007]  .  [En ligne]: 
 http://www.usask.ca/library/gic/v2n4/cannon2/cannon2.html   

، وهوال يتيح فقط البيانات لكندا هوفهرس جماين يتيح بيانات األرصدة الوثائقية يف كندا، وهو عبارة عن الفهرس الوطين:  AMICUSمشروع   2
مت تصميمه دف إدارة املعلومات الببليوجرافية اخلاصة باملكتبة الوطنية وقد ،رصيد مكتبةوأرشيف كندا ولكن أيضا جمموعات مئات املكتبات الكندية

ه من خالل. للكتب والدوريات والوثائق الرمسية وكذا وثائق الربايل املوجهة للمكفوفني مليون تسجيلة ببليوجرافية 30ويتضمن ما يقرب من . الكندية
ووثائق حكومية ووثائق إدارية وسالسل ودوريات وجرائد وأفالم " اطروحات"توراه ميكن للمستفيد الوصول إىل تسجيالت صوتية ورسائل دك

http://www.usask.ca/library/gic/v2n4/cannon2/cannon2.html
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ü واسترجاع املعلومات املتاحة يف قواعد بيانات غري  جهاز خادم متخصص يقوم بتكشيف
   .متاحة على املكتبة الوطنية الكندية

ü تشتمل قواعد البيانات علي جمموعات ضخمة من الصور والنصوص الكاملة.   
ü جمموعات من الربجميات.   
ü برتوكوالت اتصاالت تفاعلية وغريها من الربتوكوالت.   
ü  عدبتطبيقات متعلقة باملؤمترات عن.   

 سوف حتول املكتبة الكندية شيئـامشروعات املكتبة الرقمية واليت " InfoServer"ويدعم أنفوسريفر 
من كيان يعتمد علي اموعات الورقية إيل مؤسسة تدعم الوسائط املتاحة يف شكل مرقمن  فشيئا

    . موعاا وخدماا

 Projet Pilote sur les Publications: املشروع النموذجي للمنشورات اإللكترونيـة - 3-5

Electroniques )PPPE( )1(:    

 Projet"شرعت املكتبة الوطنية الكندية يف القيام باملشروع النموذجي للمنشورات اإللكترونيـة    

Pilote sur les Publications Electroniques  " دف إتاحة الوصول إىل املنشورات االلكترونية الكندية
وأعطى هذا املشروع الفرصة . إيل جانب فهرستها وحفظها) اإلنترنت(وعرضها علي الشبكة العاملية 

أمام اهليئة العاملة باملكتبة للحصول علي خربات باملسائل املتعلقة ببناء وتنمية املقتنيات اآللية، وحفظها 
  . ونشرها يف إطار شبكيواختزاا، 

                                                                                                                                                                                                    
باإلضافة إىل إدخال امللفات اخلاصة مبكتبة الكوجنرس األمريكي األمر الذي نتج عنه إضافة أالف التسجيالت كل عام  .....واألرشيف الكندي

  .كندية وذلك دف تسهيل عمليات اإلعارة بني املكتباتكما تتضمن جمموعات خمتلف املكتبات ال. للنصوص يف جمموعاا
  :لإلطالع أكثر ميكن زيارة موقع مكتبة وأرشيف كندا 

 http://www.collectionscanada.gc.ca/amicus/006002-122-f.html  
1 Équipe du projet pilote des publications électroniques et Comité des collections électroniques . Projet 
pilote sur les publications électroniques (PPPE) : Rapport final . Juin 1996 .   Visité le: [10/3/2006]  .  [En 
ligne]: http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/p4/f2/f-report.pdf 

http://www.collectionscanada.gc.ca/amicus/006002-122-f.html
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/p4/f2/f-report.pdf
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    : ومن األهداف الرئيسية املراد حتقيقها

ü موعات بشكل الكتروينحتديد وفهم طبيعة املشكالت اليت تواجه املكتبات أثناء معاجلة ا.   
ü  م املهنية فيماحث أكرب عدد ممكن من اهليئة العاملة يف املكتبة الوطنية الكندية إيل رفع كفاء

   .صادر املعلومات املتاحة يف شكل الكتروينيتعلق بالتعامل مع م
ü  مساعدة املكتبة يف وضع السياسات واالستراتيجيات الطويلة األمد واملتعلقة مبعاجلة املنشورات

   .االلكترونية، مع حتديد أقسام املكتبة اليت تأخذ علي عاتقها معاجلة مصادر املعلومات اآللية
ü ا، وبصفة خاصة كل ما يرتبط بتشغيل نظامها مساعدة املكتبة يف حتديد وختطيط احتياجا

   ."AMICUS"اآليل للمعلومات الببليوجرافية 
ü استثمار واستخدام العديد من التقنيات اجلديدة واملطبقة يف جمال النشر االلكتروين.   

دوالر وذلك بغرض بناء  )20,000(وجتدر اإلشارة إيل أن هذا املشروع توافر له ميزانية تبلغ      
  . وتنمية اموعات وفهرستها، وتقدميها يف شكل الكتروين

 Projet pilote sur les publications"وميثل املشروع النموذجي للمنشورات اإللكترونية      

electroniques ""PPPE " دف إيل تنمية مصادر  جانب هام يف جهود املكتبة الوطنية الكندية اليت
املعلومات الرقمية وخاصة تلك اليت حتتوي علي التراث الوطين الكندي وتطوير وسائل إتاحتها 

  .والوصول إليها من جانب املستفيدين

  :فرنسا -4

  :Gallica  املكتبة الرقمية الفرنسية على شبكة الويب - 4-1

وكانت قد بدأت ، 1997أكتوبر من عام  افتتح رمسيا للمستفيدين يفلذي اميثل هذا املشروع        
مصادر املعلومات املرقمنة،  عد إىلبحنو الوصول عن  اللبنة األوىل،  1992 عملية الرقمنة بدءا من سنة
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على بوابتها على حيث قامت املكتبة الوطنية الفرنسية بعرض مناذج وعينات من مكتبتها الرقمية 
يف تلك " Gallica"وقد مثلت . شبكة اإلنترنت، وذلك لتلبية احتياجات اجلمهور العام من املستفيدين

علي عدد حمدود من مصادر املعلومات بتحسني واجهات البحث  فترة مرحلة جتريبية مسحت اعتماداال
مرقمن يف شكل صورة، وما  عمل) 2500(وأمناط الولوج إيل املصادر املتنوعة، وكانت تضم حوايل 

  . صورة ثابتة) 7000(عنوان متاح يف شكل نصي وما يدنو من ) 300(يقرب من 

جملد مت رقمنتها ) 35000(لتتضمن ما يقرب من " Gallica"مت إثراء  2000من عام  فيفريويف      
يف شكل تسجيالت صوتية، ) دقيقة 60(صورة ثابتة، إيل جانب ) 50000(يف شكل صورة وحوايل 

جملد مرقمن يف شكل صورة منها ) 50000(ضمت املكتبة الرقمية  2001ويف مارس من عام 
صورة ثابتة ومن يقرب من أربعة ساعات ) 80000(جملد ترتبط بالثورة الفرنسية، وحوايل ) 10000(

  . تسجيالت صوتية

غ يف رفع معدل الولوج اليومي للمترددين علي بوابة وكان لذلك اإلثراء يف اموعات أثره البال     
زائر، يقومون ) 2000(إىل ما يقرب من  2000املكتبة الرقمية الفرنسية والذي وصل يف اية عام 

صورة وحتميل ما يدنو من ) 10000(صفحة مرقمنة وما يقرب من ) 1000(علي  باإلطالع يوميا
  .صفحة مرقمنة يف شكل صورة) 300000(

وثيقة توزعت  1029333وجتاوز رصيد املكتبة الرقمية املليون وثيقة متاحة عرب موقعها إذ يقدر بـ 
  ):1(على أشكال متعددة 

  

  

                                                             
1  http://gallica.bnf.fr/ 

http://gallica.bnf.fr/
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  عدد الوثائق  الوعاء
  156885  الكتب
  9759  اخلرائط

  4597  املخطوطات
  120368  الصور

  703955  اجلرائد والدوريات

  Gallica رصيد املكتبة الرقمية توزيع :)30(جدول رقم 

  )8183(نوتات موسيقية  وأرصدة مكتبات فرنسية أخرى  2438إضافة إىل مقاطع صوتية و

بنشر استبيان على اخلط املباشر دف التعرف على " Gallica"وقد شرعت اهليئة املشرفة على      
جربة جناحا الفرنسية، وقد حققت هذه التمسات واحتياجات املستفيدين املتعاملني مع املكتبة الرقمية 

علي إتاحة جمموعات من املخطوطات وأوائل املطبوعات إيل " Gallica"، األمر الذي شجع ملموسا
  . جانب املعارض التخيلية على شبكة اإلنترنت

بتطوير  وفيما يرتبط بالتنظيم واهليكل العام للمكتبة الرقمية الفرنسية، جتدر اإلشارة إيل أا تقوم     
وتنظيم حمتوياا وفق قطاعات موضوعيه يتم إعدادها بواسطة األقسام اليت تشرف علي هذه 

بالرحالت والسفريات يف فرنسا ويف (القطاعات، وهناك بعض الربامج اليت مت إعدادها واليت تتعلق 
وكانت نواته تعتمد ، وهناك قطاع املعارض التخيلية )أفريقيا، واملنشورات املتعلقة باتمعات البحثية

بالتعاون بني املكتبة الوطنية الفرنسية ومكتبة نيويورك  2000على جمموعات املعرض الذي مت يف عام 
كما أن هناك العديد من املشروعات اليت متت من خالل . "New York Public Library"العامة 
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من ناحية  املتخصصني يف الوسائط املتعددةالشراكة بني املكتبة الوطنية الفرنسية من ناحية والناشرين 
  . إيل تقدمي خدمة خاصة برقمنة مصادر املعلومات حسب الطلب" Gallica"وتتجـه . أخري

ويتم حترير بعض القطاعات الفرعية سواء مبناسبة أحداث ثقافية أو من خالل التعاون والشراكة      
   .مع هيئات ومؤسسات

منط يتمثل يف الوصول إيل جمموعات الفهارس اليت " Gallica"ة الرقمية ويتضمن الولوج إيل املكتب     
تشتمل على جمموعات مصادر املعلومات املتاحة باملكتبة، مع إتاحة أمناط متنوعة للبحث داخل تلك 
الفهارس، ومن خالل التسجيلة الببليوجرافية املتعلقة بنص معني وعرب رابطة فائقة ميكن عرض النص 

عد بأو عن " Intranet"جهـاز العرض سواء كان داخل املكتبة عرب الشبكة الداخلية املرقمن على 
  . )Internet")1"عرب شبكة اإلنترنت 

  :مشروع رقمنة الصور الثابتة املتاحة يف املكتبة الوطنية الفرنسية - 4-2

 Les"الصور الثابتة املتاحة يف املكتبة الوطنية الفرنسية  ترجع البدايات األوىل ملشروع رقمنة       

images numérisées fixes de la BnF " إىل التسعينات من القرن املاضي، وذلك حتت إشراف اهليئة
صورة ثابتة لبناء ) ألف 300(، وذلك دف رقمنة ما يقرب من "EPBN"العامة للمكتبة الرقمية 

صور ثابتة، وصور متحركة، وملفات صوتية، وملفات (الوسائط من  جمموعات تعمل يف بيئة متعددة
  ....). مطبوعة

إىل " Catherine Eloi"وفيما يتعلق مبدي أمهية القيام مبشروع لرقمنة جمموعات الصور، توضح      
اجتاه غالبية الباحثني إىل جمموعات مصادر املعلومات النصية لتلبية احتياجام البحثية، متناسني إىل أن 
                                                             
1 BSIR MKADMI Besma, RIPON Romuald. Bibliothéque Numérique: Nouveaux Usages et Nouvelles 
Lectures. In :Revue Maghrébine de Documentation et d’Information . Numéros Spéciaux 13-14-15: Actes 
du Colloque International : L’Information Numérique et les Enjeux de la Sociéte de l’Information , 
Vol.2 , 2005 , P.607 



العامل يف الرقمية للمكتبات رائدة مشاريع :ـسادسال الفصل  
 

[330] 
 

إلشباع رغبام البحثية، وبالتايل تربز أمهية التعرف على  ات الصور ميكن أن متثل مصدرا هاماجمموع
  . )1( األسباب الكامنة وراء مثل هذا العزوف

املعلومات التقليدية تكون يف حالة ال تسمح بوضعها يف متناول املستفيدين، وبعض مصادر      
بسبب قيمتها العالية، أو كوا يف حالة مادية رديئة أو متهالكة من كثرة االستخدام، وبالتايل يتم 

  . فرض معوقات أمام اإلطالع على مثل هذه اموعات

ة ضرورة أن تتضمن خطتها للرقمنة على مشروع ونتيجة لذلك قررت املكتبة الوطنية الفرنسي     
    :خاص برقمنة جمموعات الصور الثابتة ا، ويهدف هذا املشروع إىل

  . إتاحة جمموعات من املصورات الفنية اليت ميكن أن ختدم البحث، وتلبية احتياجات املستفيدين •
  . إتاحة جمموعات متثل تاريخ التصوير وتطوره بصفة عامة •
  املساعدة على نشر وزيادة قيمة التراث الوطين الفرنسي املصور غري املعروف  •
  إتاحة مصادر معلومات جديدة للبحث يف متناول الباحثني  •
  إتاحة مراجع موعات الصور املتماسكة واملتجانسة  •
  توفري الفرصة أمام اجلمهور العام للتعرف بشكل أفضل على هذا املصدر الفين  •
  البحث والوصول إىل اموعات الفنية تسهيل عمليات  •

إىل عدة حماور يتم  الثابتة املراد رقمنتها استنادا قامت املكتبة الوطنية الفرنسية ببناء جمموعات الصورو
   : )2( استعراضها بشكل خمتصر يف الفقرات التالية

  

                                                             
1 BSIR MKADMI Besma, RIPON Romuald. Op.Cit. 

  املرجع السابق  .دراسة لتجارب المكتبات الوطنیة الفرانكوفونیة :  مشروعات رقمنة مصادر المعلومات. فراج أحمد   2
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  ) األنثولوجيا(علم األجناس البشرية : احملور األول

ويتناول هذا احملور إبراز السالالت واألجناس البشرية اليت أصبح من املمكن متابعة تطورها      
ويتضمن بصفة خاصة مصادر املعلومات اليت تتناول التصوير املتعلق مبختلف . بفضل فن التصوير

هذا كما مت يف إطار . األجناس، واملالبس اخلاصة م، والعادات والتقاليد واألعراف إىل غري ذلك
املشروع رقمنة مقتنيات معرض املستعمرات املتاح يف قسم املواد السمعية والبصرية باملكتبة الوطنية 

   . الفرنسية

  علم االجتماع : احملور الثاين

ويتعلق باحلياة االجتماعية يف دولة فرنسا، ومت اختيار مصادر معلومات هذا احملور بناء على ما     
اة اليومية، وقام قسم املصورات واملطبوعات البارزة بإتاحة جمموعات حتتويه من شهادات على احلي

Atget  صورة، واليت عليها إقبال كبري من جانب املتخصصني ) 4000(واليت تتضمن ما يقرب من
وقد أدت رقمنة مثل هذه اموعات إىل إتاحتها . واملهتمني بتاريخ العاصمة الفرنسية باريس وتطورها

ريضة من املستفيدين ابتدأ من اجلمهور العام وصوالً للباحثني واملتخصصني يف متناول فئات ع
   . واملهتمني بتطور اتمع الفرنسي بصفة خاصة

  التاريخ: احملور الثالث

ويغطى هذا احملور الفترة ما بني احلرب العاملية الثانية وحىت املرحلة الراهنة، وتتناول بشكل      
وتتعلق املوضوعات اليت يتم اختيارها . صورة واملنشورة يف الصحفأساسي مصادر املعلومات امل

يف صياغة تاريخ العامل خالل النصف الثاين من  ارزاب ي األحداث الكربى اليت لعبت دورابشكل أساس
احلرب الباردة، وأحداث الشرق األوسط، واحلياة السياسية يف : القرن العشرين منها على سبيل املثال

 Documentation "وجتدر اإلشارة إىل أن جمموعات الناشر الفرنسي املعروف . فرنسا إىل غري ذلك
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Française " انية تعترب ذات قيمة حيث تتضمن املصادر اليت صدرت عن احللفاء عن احلرب العاملية الث
   . والعمالء الذين تعاونوا معهم أثناء فترة احلرب

  العلوم: احملور الرابع

  : ومت تناوله من خالل االستعانة بأربعة قطاعات موضوعية عريضة هي   

يضاحات املتعلقة بالكتب املتاحة وفيه مت االعتماد على مصادر املعلومات الفنية واإل: العلوم البحتة
  باملكتبة الوطنية الفرنسية، إىل جانب جمموعات املكتبة املركزية للمتحف الوطين لتاريخ العلوم

ومت فيه تناول تاريخ علم الفلك من خالل جمموعة من مصادر املعلومات املصورة والفنية : الفلك
 Observatoire de"سية باريس املعروف باسم واملنبثقة من جمموعات مركز الفلك يف العاصمة الفرن

Paris "  

ومت انتقاء مصادر املعلومات اليت تستعرض تاريخ الطب بشكل موجز، وجمموعات : العلوم الطبية
الصور املنبثقة من البحوث الطبية، وبعض املختارات من مكتبة الصور التابعة للمعهد الوطين للصحة 

  "INSERM"واألحباث الطبية 

ومت االستعانة مبجموعات من املصادر اليت تتضمن إيضاحات واملتاحة داخل األقسام املختلفة : اآلداب
التابعة للمكتبة الوطنية الفرنسية، وقد أعطت هذه اموعات الفرصة حنو إنشاء خمتارات ذات قيمة 

  . عالية من كربيات النصوص األدبية

شروع من خالل إتاحة صور للموسيقيني وإمكانية وقام قسم املوسيقي باملكتبة باملشاركة يف هذا امل
نص يتعلق بامللحنني الفرنسيني أو األجانب ابتداء من القرن السادس ) 9000(رقمنة ما يقرب من 

   . عشر حىت القرن العشرين
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  :العامل العريب - 5

  :مشروع مكتبة امللك فهد الوطنية -1- 5

رقمنة املخطوطات يف دول اخلليج العريب، وقد من املشاريع الرائدة يف جمال  يعد هذا املشروع
قامت مكتبة امللك فهد الوطنية جبمع ورقمنة مجيع املخطوطات اليت أمكن احلصول عليها إضافة إىل 
مقتنيات أخرى من الكتب النادرة واملسكوكات والطوابع والشواهد، وتضم قاعدة بيانات 

لية واملصورة، كما يبلغ عدد حمتوياا من املخطوطات باملكتبة جمموعة فريدة من الوثائق األص
مادة، كما تضم خمطوطات بلغات  129600املخطوطات على تنوع أشكاهلا وأحجامها ما يزيد عن 

أخرى منها الفارسية والتركية، هذا وقد حصلت املكتبة على جمموعة فريدة من املخطوطات املرقمنة 
   .من جامعة برستون بالواليات املتحدة األمريكية

  :وفيما جدوال يبني حمتويات قاعدة بيانات املكتبة 
  

  العدد  الشكل املادي  النوع

  خمطوطات

  4113  أصل ورقي

  1372  ميكروفيش

  10201  ميكروفيلم

  CD-ROM 48مضغوط  صقر

  11919  أصل ورقي  كتب ناذرة

  20  حجرية  الشواهد

  23233  أصلية  مسكوكات

  
  .قاعدة بيانات مكتبة امللك فهد الوطنية حمتويات): 31(جدول رقم 
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 نذكر منها ا مؤسسات خاصةكما نسجل بعض املشاريع على املستوى العريب قامت:  

 www.alwaraq.com: مكتبة الوراق -2- 5

ومراجع عديدة وتتميز وتضم املكتبة كتب تراثية ، أكرب مكتبة عربية تراثية على اإلنترنتوهي     
 .بأسلوب سهل يف عملية البحث وتعد جد متخصصة يف حمتواها

بدأ تكوين فريق العمل وإعداد  1996، ويف عام 1995بدأ التخطيط للمشروع عام  وقد    
بدأت فرق العمل بإدخال النصوص يف كل من سوريا والعراق، وشهد عام  1997الربجميات، ويف عام

إطالق نسخة من املكتبة على قرص مدمج، اليت اعتربت خطوة هامة حنو الكتاب اإللكتروين  1999
انطلق موقع الوراق على اإلنترنت حيث تستضيفه مؤسسة اإلمارات  2000العريب، ويف عام 

لالتصاالت، ويدعمه فريق عايل الكفاءة مكون من مربجمني وحمررين وباحثني يف اللغات ومصممي 
صبح مكتبة رقمية هامة، تالوراق أن استطاعت مكتبة . راف امع الثقايف يف أبوظيبالرسوم، بإش

موضوعا، من  16من أهم املراجع يف التراث العريب واإلسالمي موزعة على  600تضم حاليا حوايل 
بينها جمموعة كتب ينفرد بنشرها على اإلنترنت، مثل األغاين والطبقات الكربى والكامل يف التاريخ 

زائر خمتلف، من الباحثني والعلماء  5000وأصبح هذا املوقع الفريد يستقطب يف كل يوم . ريهاوغ
العرب واملستشرقني، والطالب، واألدباء والصحافيني، واملثقفني واملتعلمني بشكل عام مثل األطباء 

أخذنا بعني  وهو عدد جيد إذا. واملهندسني، باإلضافة إىل عامة الناس من املهتمني بالعلم واملعرفة
االعتبار كون املوقع يضم فقط الكتب وخدمات املكتبة مثل خدمة البحث النصي، وال يضم أي 

  . خدمات أخرى مثل الربيد اإللكتروين أو غرف احلوار والدردشة أو حىت األخبار

http://www.alwaraq.com
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مكتبة ولرصد أمهية الوراق كأداة من أدوات البحث العلمي وحتديد مدى استفادة الباحثني من    
عضها موجه لكل من طرف إدارة املوقع بعدة استبيانات  إعدادلوراق يف إعداد حبوثهم العلمية، مت ا

  .، والبعض اآلخر خاص وموجه لعينة خمتارة من الزوار)1(املوقع  املتاح علىالزوار مثل االستبيان 

قد ال هم وجراء بعض صعوبات التمويل والدأن هذا املوقع الذي يقدم خدماته الثمينة غري     
يستطيع االستمرار بتقدمي خدماته كما كانت باان، فهو ال يتلقى الدعم الكايف من املؤسسات ودور 

ويذكر ، )2(مستفيدين النشر العربية، سواء ماديا أو حىت بالتربع بالكتب واملراجع ليتم نشرها لل
ما عدا توفري الثقافة بشكل دور النشر العربية مستعدة لكل شيء أن ) 3(وقعاملاملشرف التقين على 

جماين، واليوم ترى أن بعض الكتب التراثية تعاد طباعتها للمرة العاشرة أي أا غطت تكاليفها 
أن ذلك سيساعده يف  احد أن يضعها على اإلنترنت، علماوزيادة، ولكن مل خيطر ببال ناشر عريب و

  . الترويج لكتابه الورقي بشكل كبري

، غري أنه ال ميكن اللغة العربية يف ذيل قائمة اللغات املستخدمة يف اإلنترنتونتيجة ذلك أصبحت     
نقص الوعي ن ميكن إرجاعه إىل أضع وزر ذلك كله على كاهل دور النشر العربية فقط، ولكن أن ن

واجب قومي، وهو إحدى الدعائم األساسية لتحقيق الذي يعد نشر الثقافة العربية على اإلنترنت ب
ضرورة أن تتضافر اجلهود وتشترك عدة مع شاملة، وبالتايل جيب أن يشترك فيها اجلميع ضة عربية 

  .مثل هذه املشاريعمؤسسات عربية كربى وهي كثرية العدد وإمكاناا كبرية، يف رعاية 

التعاون من خالل ى مكتبة الوراق إن أول مؤسسة ثقافية عرضت عل امللفت لالنتباه هنا أن     
حمققة للنشر ااين يف املوقع، كانت املعهد الفرنسي لدراسات الشرق األوسط يف بكتب  هاتزويد

مع مؤسسات ثقافية كما توجد مبادرات . دمشق، الذي أبرم موقع الوراق اتفاقية تعاون ثقايف معه
                                                             

1  www.alwaraq.com  
  :]متاح على اخلط[.       ]14/8/2008[.   السنوية الثالثة لتأسيس موقع الوراق  يف الذكرى.  معتصم زكار   2

www.alwaraq.com  
  معتصم زكار  3

http://www.alwaraq.com
http://www.alwaraq.com
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ظيب سينشر بعض أخرى عربية ودولية وجامعات لنشر أعماهلا يف املوقع، وأن امع الثقايف يف أبو
  .ه يف املوقعأعمال

  : ويضم موقع املكتبة الرقمية للوراق قسمني رئيسيني     

مكتبة الوراق التراثية ومكتبة الوراق احملققة وتعين بنشر الكتب التراثية احملققة، وفيما تفصيل حمتويات 
  ) :1(كل قسم

  :املكتبة التراثية

 
 .توزيع رصيد مكتبة الوراق التراثية حبسب املواضيع ) :32(جدول رقم 

  
  

                                                             
  2008/  08/  15البيانات مستخرجة من موقع الوراق بتاريخ   1

 عدد الكتب املتاحة املوضوع عدد الكتب املتاحة املوضوع

  109  الشعر و الشعراء  181  األدب

   79 التاريخ 59 اللغة و معامجها

 74 التراجم  60 احلديث و علومه

  23 الفقه والفقهاء  27 علوم القرآن و رجاالا

 12 العقيدة  29 علوم خمتلفة

 21 التصوف   33 الفلسفة

 40 إرشادوعظ و   32  األنساب

  11 الرحالت  21 اجلغرافيا

 7 البيبلوغرافيا  4 تفسري األحالم

  كتابا 815 اموع
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  : مكتبة الوراق احملققة
 عدد الكتب املتاحة املوضوع عدد الكتب املتاحة املوضوع
  15  الشعر و الشعراء  20  األدب

  2 التاريخ 3 اللغة و معامجها

 26 التراجم  8 احلديث و علومه

 1 الفقه والفقهاء  3 علوم خمتلفة

  1 اجلغرافيا  1 الفلسفة

  كتابا 77 اموع
 .حبسب املواضيعاحملققة توزيع رصيد مكتبة الوراق  ):33(جدول رقم 

  :مشاريع املكتبة الرقمية ملكتبة اإلسكندرية -3- 5

تقوم مكتبة اإلسكندرية بعدة مشاريع للرقمنة وخباصة أرشفة الوب، ورقمنة أرصدة اموعات     
التاريخ املصري املعاصر، كما تساهم مع اهلند وخباصة  األرشيفية والوثائق املتعلقة بأبرز شخضيات

) Mellon(الذي متوله مؤسسة ملون )  Million Book Project(الصني يف مشروع املليون كتاب 
مع تطبيق تقنيات التعرف الضوئي على األشكال ( بالواليات املتحدة األمريكية واملتعلق برقمنة 

، كما تساهم أيضا يف مشروع املكتبة )1(سنوات 10بعد  مليون كتاب 10ملا يزيد عن ) واحلروف
  .الرقمية العاملية

  :مبادرات دولية وإقليمية -6
   http://www.wdl.org :يةاملكتبة الرقمية العامل  -1- 6

من مكتبة  نشأة مببادرة) World Digital Library (WDL)(مشروع املكتبة الرقمية العاملية     
 Global(و ) American Memory(الكونغرس انطالقا من التجارب األمريكية ذاكرة أمريكا 

                                                             
1 MAGDI Nagui. Les projets de bibliothèque numérique de la Bibliotheca Alexandrina . Visité le: 
[17/3/2007] .  [En ligne]: 
http://www.bibalex.org/isis/ProjectDetails.aspx?id=11  

http://www.wdl.org
http://www.bibalex.org/isis/ProjectDetails.aspx?id=11
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Gateway( ومت فيما بعد طرحه على منظمة اليونسكو اليت تينته ووضعه يف إطار مشروعها ذاكرة ،
  ).Mémoires du monde(العامل 

يونسكو الـمن طرف هيئة منظمة  2009ل أفري 21مت إطالق املكتبة الرقمية العاملية بتاريخ و    
، موقع انترنت يتيح جمموعة من املصادر من خمتلف املكتبات واملتاحف  32ـواملؤسسات املشاركة ال

ومراكز األرشيف عر خمتلف أحناء العامل، متثل خرائط وكتب ناذرة أفالم، تسجيالت صوتية 
  .ورسومات وصور

املستفيدين وبلغات متعددة وثائق ذات قيمة تراثية بعد اختيار دقيق تتيح جلمهور  يةاملكتبة الرقمية العامل
  .بصورة جمانية وحرة

  :هيفاألهداف األساسية للمشروع  أما

  تطوير وتدعيم تعدد اللغات والرفع من احملتوى الثقايف على شبكة االنترنت •
  توفري مصادر للباحثني واجلمهور العريض •
  .لتقليص الفجوة الرقمية بني الدول والبلد الواحد إعطاء اإلمكانيات للمؤسسات املسامهة •

أدوات االستكشاف وحمتوى عملية الوصف باللغة االجنليزية، العربية، الصينية، وقد أعدت     
الفرنسية، الربتغالية، الروسية، اإلسبانية ، ولغات متعددة أخرى ممثلة يف الكتب، املخطوطات 

  .غتها األصلية واخلرائط، ووثائق أولية أخرى متاحة بل

ع املكتبة الرقمية العاملية من طرف فريق من مكتبة الكونغرس األمريكي بدعم من منظمة ضومت و    
، ومسامهة مؤسسات يف عدة دول من العامل وكذا الدعم املايل لعدد معني من املؤسسات يونسكوال

  .واهليئات اخلاصة
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ية العاملية منذ إعالن نشأا هي املكتبات الوطنية من بني املؤسسات اليت سامهت يف املكتبة الرقم     
ومؤسسات ثقافية أو تربوية يف كل من جنوب إفريقيا، العربية السعودية، الربازيل، الصني، مصر، 
الواليات املتحدة األمريكية، فرنسا، العراق، اليابان، مايل، املغرب، املكسيك، أوغندا، هولندا، قطر، 

  . سلوفاكيا، والسويدإجنلترا، روسيا، صربيا، 

الذي كان مكتبيا مبكتبة  )James H. Billington )1ولدت الفكرة لدى املكتيب األمريكي      
، الفكرة متثلت يف جتميع ويف موقع 2005الكونغرس والذي اقترح إنشاء مكتبة رقمية عاملية سنة 

واحد وبطريقة الوصول احلر الثروات الثقافية للعامل من أجل التعريف بتاريخ وحضارة كل دول العامل 
  .ومجيع الثقافات، وتشجيع التحسيس والتوافق الفكري

يد الفكرة بإجيابية كبرية وتبنتها وارتأت أن املشروع يساهم جتس يونسكوالوقد تلقت منظمة   
للمنظمة واليت من بينها تشييد جمتمعات املعرفة وتقوية وتدعيم كفاءات الدول  اإلستراتيجيةاألهداف 

  .يف طريق النمو وتطوير التنوع اللغوي والثقايف على شبكة االنترنت

ومكتبة الكونغرس إىل عقد اجتماعات  يونسكوال، دعت كل من منظمة 2006ويف ديسمرب     
شروع، وقد حدد  اخلرباء الذين حضروا من خمتلف أحناء العامل جمموعة من اخلرباء ملناقشة امل

التحديات جيب التغلب عليها، فرقمنة األرصدة الثقافية تبقى ضعيفة يف خمتلف البلدان وأن دول العامل 
املوجودة  مواقع الوب ، وأنما يؤهلها لرقمنة وإتاحة موروثها الثقايف اإلمكانياتالثالث ال متلك من 

يف أغلب األحيان غري مصممة على مستوى تقدمي خدمات البحث والعرض واإلتاحة متعددة اللغات 
غري مطورة لذيها، وأن العديد من واقع وب املؤسسات الثقافية صعبة االستعمال ويف حاالت كثرية 

  .ليست جذابة مبا يكفي للمستفيدين وخباصة فئة الشباب

                                                             
  كان يشغل منصب مكتيب مبكتبة الكونغرس بالواليات املتحدة األمريكية  1



العامل يف الرقمية للمكتبات رائدة مشاريع :ـسادسال الفصل  
 

[340] 
 

رباء إىل إنشاء جمموعة العمل لتحديد اخلطوط اإلرشادية للمشروع وخلصت مناقشات جلنة اخل   
مكتبة " واخلمس مؤسسات الداعمة يونسكو وكذا قرار اختذ معا مكتبة الكونغرس ومنظمة ال

  ،اإلسكندرية

املكتبة الوطنية الربازيلية، املكتبة واألرشيف الوطنيني ملصر، املكتبة الوطنية لروسيا، ومكتبة واليات  
وكلهم أكدوا تقدمي حمتويام ألجل القيام بإجناز منوذجي أويل للمكتبة الرقمية العاملية وتقدميه  -اروسي

وهي ختص جمموعة عمل ألجل اختيار احملتوى،  .2007سنة  يونسكوالـيف املؤمتر العام ملنظمة 
والداعمة  وأخرى اهليكلة التقنية، وتتكون هذه اموعتني أساسا من ممثلي املؤسسات املسامهة

  .للمشروع 

 IFLA )Internationalاإلحتاد الدويل جلميعة املكتبات استفاد تصميم النموذج من مسامهات    

Federation of Libraries Information  ( دولة بعد  40ومسامهني خواص ومؤسسات ومجعيات أكثر من
دولة من  40مشاركا من  50وحلد اآلن تعد املكتبة الرقمية العاملية قرابة الـ ، جناح تدشني النموذج

  .العامل ءخمتلف أحنا

مشروع املكتبة الرقمية العاملية تغريا فإن ) John Van OUDENAREN )1حبسب رئيس املشروع و    
كبريا مقارنة بأكرب مشاريع املكتبات الرقمية األكثر شعبية، كون عوضا من التركيز على الكمية، 
فالتركيز كان حول النوعية، ففي حني أكرب املكتبات الرقمية تضم ماليني الوثائق، فرصيد املكتبة 

جمموعة  يونسكوومنظمة الـ IFLAقد رعت كل من و. الرقمية العاملية ال تضم سوى بضعة آالف
العمل اخلاصة بإعداد املبادئ املديرة للمكتبات الرقمية، وقد قامت جامعة امللك عبد اهللا للعلوم 

بتقدمي الدعم الالزم يونسكو ومنظمة الـوالتكنولوجيا باململكة العربية السعودية مع مكتبة الكونغرس 

                                                             
1 VAN OUDENAREN John. le projet « World digital Library » de la Bibliothèque du congrès . Compte-
rendu du congrès IFLA de Séoul, Corée du Sud, 19-25 août 2006.      Visité le: [12/7/2007] .  [En ligne]: 
http://www.sup.adc.education.fr/bib/Info/Coop/Compte-rendus/CongresIFLA2006,Seoul.doc  

http://www.sup.adc.education.fr/bib/Info/Coop/Compte-rendus/CongresIFLA2006,Seoul.doc
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تاريخ العلوم العربية واإلسالمية واملوجهة لتحديد املخطوطات للجنة االستشارية الدولية حول 
ها يف املكتبة الرقمية العاملية، والكتب العلمية األساسية اخلاصة بالعامل العريب واإلسالمي وتسهيل إدماج

تم إعدادها أساسا من طرف مكتبة الكونغرس فيما وراء البيانات ومعايري الرقمنة وحتويل امللفات  أما
  .تأوي موقع املكتبة الرقمية العاملية وتتوىل صيانته وحتديثه واليت

  :وقد استفاد املشروع من دعم مايل من اجلهات التالية
  

  مبلغ الدعم  اجلهة الداعمة
Google, Inc  3 مليون دوالر  
  مليون دوالر 3 مؤسسة قطر

Carnegie Corporation  2 مليون دوالر  
امللك عبد اهللا للعلوم والتكنولوجيا  جامعة

 باململكة العربية السعودية
  مليون دوالر 1

Microsoft Inc. 1 مليون دوالر  
Lawrence et Marie-Anne Tucker 1 مليون دوالر  

 الدعم املايل املقدم للمكتبة الرقمية العامليةقيمة ) : 34(ل رقم وجد

دوالر، موجهة إلعداد املخطط والنموذج األويل مليون  Google, Inc  :3مؤسسة غوغل  •
  .للمكتبة الرقمية العاملية

مليون دوالر كمساعدة عامة للمكتبة الرقمية العاملية ودعم لتطوير املكتبة  3مؤسسة قطر ،  •
  .املركزية ملؤسسة قطر كنقطة رئيسية لشبكة املكتبة الرقمية العاملية

  .مليون دوالر  Carnegie Corporation  ،2هيئة كارنيجي بنيويورك   •
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مليون دوالر لدعم  1جامعة امللك عبد اهللا للعلوم والتكنولوجيا باململكة العربية السعودية،  •
نشاطات اإلتاحة عرب املكتبة الرقمية العاملية لنسخ رقمية للمخطوطات والوثائق األخرى 

  املتعلقة بتاريخ العلوم عند العرب واملسلمني
  .مليون دوالر كمساعدة عامة 1بدعم قدر ب  .Microsoft Incمؤسسة ميكروسوفت  •
مليون دوالر  et Marie-Anne Tucker   1 Lawrenceمؤسسة الورنس وماري آن توكر   •

  .لدعم إنشاء مركز للتحويل الرقمي باملكتبة واألرشيف الوطنيني بالعراق

مشروعان ) BNM(املكتبة الرقمية العاملية  و Europeanaكل من مشروع جتدر اإلشارة هنا أن       
مستقالن، ففي حني يركز األول على القارة األوروبية واموعات الوثائقية اخلاصة ا، فاملكتبة 

أن تكون  Europeanaالرقمية العاملية تم بالعامل بأكمله، كما ميكن أن للمؤسسات اليت تنتمي ل 
 .BNMطرفا يف 

  www.europeana.eu: األوروبية الرقمية كتبة امل -2- 6

مثرة شراكة بني عدة مئات من املؤسسات الثقافية  Europeanaتعد املكتبة الرقمية األوروربية      
  .إلحتاد األورويب، وقد تأسست حتت توجيهات ورعاية االحتاد األورويباللدول األعضاء يف  

سنوات من  3أوروبيانا اليت كثريا ما عرفت باملكتبة الرقمية األوروربية بدأت بتقدمي خدماا بعد      
باان حوايل مليونني من الوثائق الثقافية املرقمنة واليت تقع خارج  europeana.euوتقدم البوابة . العمل

، مراكز أرشيف، وخباصة متاحف( حقوق امللكية الفكرية، والناجتة عن مئات املؤسسات الثقافية 
  .دولة عضوة باإلحتاد األورويب 27لـ) املكتبات العامة 

 Bibliothèque Nationale deوتعد فرنسا املمول الرئيسي بأرشيف املكتبة الوطنية الفرنسية  هذا    

France  (BNF)   واملعهد الوطين للسمعبصريl'Institut National de l'Audiovisuel (INA)  ، حبيث
تشكل لوحدها أكثر من نصف األعمال املتاحة عرب أوروبيانا، يف حني غابت مطلقا كل من إيرلندا 

http://www.europeana.eu
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من رصيد املكتبات الوطنية األوروبية غري أن  %1وحاليا مت رقمنة سوى ، وإيستونيا و جزيرة مالطا
Viviane Reding ذا الرقم من شأنه املفوض األورويب املكلف مبجتمع املعلومات واإلعالم، يؤكد أن ه

، وبغية مساعدة الدول األعضاء لتحقيق هذا اهلدف،  2012حبلول سنة  %4أن يرتفع ليصل إىل 
وحبسب ، )1(مليون أورو، للسنتني القادمتني 120خصصت املفوضية األوروربية ميزانية  تقدر بـ 

Viviane Reding 5مليون أورو لرقمنة  225قل فإن إمجايل امليزانية تعد ضئيلة وأنه ينبغي توفري على األ 
  .ون أورو سنويا مليزانية التسيرييمل 2.5ماليني من الكتب دون املخطوطات واجلداول ، و 

يف باريس عندما أدرك كل من  2005وترجع فكرة إنشاء املكتبة الرقمية األوروبية إىل بدايات سنة    
Jacques Chirac, Renaud Donnedieu de Vabres et Jean-Noël Jeanneney  ) رئيس اجلمهورية، وزير

 Googleبواقع املبادرة اليت قام ا حمرك البحث غوغل ) على الرتيب الثقافة ومدير املكتبة الوطنية
 150) املبادرة( وخصصت هلا  2004، واليت مت اإلعالن عنها يف ديسمرب )Google Print )2املسماة 

مليون مؤلف صادر عن أكرب  15حوايل  2010سنة مليون دوالر لرقمنة وإتاحة على اخلط وقبل 
ضرورة ، من خالل هذا املشروع خطر أمركة الثقافةوا أدرك وبعد أن واقرر ؛املكتبات األمريكية

وقد اقترح الرئيس الفرنسي رمسيا  ؛منافسوالتأكيد على اهلوية الثقافية األوروبية عرب مشروع طموح 
للشركاء األعضاء يف االحتاد األورويب اإلسراع يف عملية رقمنة أرصدة كربى املكتبات الوطنية 

ومت تدعيم . )Europeana )3مليون أورو ألجل تطوير  3.3استثمرت فرنسا  2006ويف سنة  .بأوروبا
ماليني أورو لتمويل أشغال الرقمنة بطموح رقمنة ما ال  10الفرنسية مبيزانية بلغت الـ  الوطنية املكتبة

وثيقة يف السنة وخباصة النصوص األدبية الفرنسية املوسوعات والقواميس  100.000يقل عن 
  .والصحف

                                                             
1 Blandin Noël. Bibliothèque numérique européenne : Quand Europeana défie Google.   In : La 
République des Lettres,  jeudi 20 novembre 2008.  Visité le: [11/7/2007] .  [En ligne]: 
http://www.republique-des-lettres.fr/10586-europeana.php 

 Google Search Books    وحتولت التسمية فيما بعد إىل  2
3 Blandin Noël. Op.Cit. 

http://www.republique-des-lettres.fr/10586-europeana.php
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لغة  21مادة رقمية متاحة، وتعد بوابة مفتوحة جمانا وبـ قرابة ثالثة ماليني الرقمية وتضم املكتبة     
على  لالحتاد األورويب مكتبة رقمية مشتركة للمرة األوىلوقد أصبح ، ايف األورويبموع التراث الثق

قرابة ثالثة ) املكتبة(متضمنة    )www.europeana.eu(، )2008.11.20( تاريخموقع اإلنترنت، منذ 
ماليني مادة رقمية، توزعت بني الوثائق والكتب واللوحات واألفالم والصور من خمتلف اموعات 

  .األوروبية، حبسب املفوضية األوروبية

 وخالل الساعات األوىل اليت أعقبت إطالق املوقع على شبكة اإلنترنت، جتاوز عدد الزائرين      
ومت بعد ذلك . للصفحة وبالتايل حجبها عن الشبكة العنكبوتية اعشرة مليون زائر، ما سبب ايار

ويطمح القائمون على املشروع وضع أكثر من  . العاملة، من ثالثة إىل ستة مضاعفة عدد اخلوادم
وخالل اخلطوة األوىل . عشرة ماليني مادة على املوقع جبميع لغات الدول األعضاء يف االحتاد األورويب

ا اإلطار جمموعة أرشيفية ومتحف ومكتبة مواد رقمية، ويف هذ 1000قدم أكثر من  من املشروع، 
أما أرشيف . وضع متحف اللوفر يف باريس واملتحف الوطين يف أمستردام لوحات ومواد رقمية أخرى

ألف برنامج إذاعي تعود مبجملها إىل القرن  80فقد تربع بأكثر من " أينا"التلفزيون واإلذاعة الفرنسية 
أما أملانيا ". أوروبيانا"تربعت فرنسا بأكثر من نصف املوجودات الرقمية يف   وحىت اآلن، . العشرين

فلم تقدم سوى واحد باملائة من جممل املواد املعروضة يف املكتبة الرقمية، وتأيت بذلك بعد كل من 
  .)1(باملائة لكل منهما 1.5ا مواد بنسبة لوكسمبورغ وسلوفينيا، اللتان قدمت

لتغطية نفقات املكتبة، وتتحمل الدول األعضاء  ضية األوروبية مليوين يورو سنوياوتقدم املفو       
 ذ شركة غوغلويف جمال حتويل الكتب إىل صيغة رقمية، تأخ. نفقات حتويل املواد إىل الصيغة الرقمية

  . ، من خالل قيامها بتحويل قرابة سبعة ماليني كتاب إىل الصيغة الرقميةمكان الصدارة عامليا

                                                             
1 LUCIEN Scotti. La BNUE . Compte-rendu du congrès IFLA de Séoul, Corée du Sud, 19-25 août 2006.      
Visité le: [11/7/2007] .  [En ligne]: 
http://www.sup.adc.education.fr/bib/Info/Coop/Compte-rendus/CongresIFLA2006,Seoul.doc  

http://www.europeana.eu
http://www.sup.adc.education.fr/bib/Info/Coop/Compte-rendus/CongresIFLA2006,Seoul.doc
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باملائة من الكنوز الثقافية األوروبية بصيغة رقمية على  1وحىت هذا الوقت، ال يوجد أكثر من      
عدد األعمال ومن أجل الوصول إىل هدف املفوضية األوروبية املتمثل يف رفع . الشبكة العنكبوتية

 350، جيب على الدول األعضاء تقدمي 2010املرفوعة على شبكة اإلنترنت إىل عشرة ماليني حىت عام 
ويبقى من غري املعروف حجم مسامهات الدول األوربية يف هذا املشروع حىت . مليون يورو إضافية

الالزمة هلذا اال خالل  كذلك، يرغب االحتاد األورويب يف دعم األحباث والتنمية يف التقنيات. اآلن
  .مليون يورو 119العامني القادمني مببلغ يصل إىل 

   http://www.africandl.org.za: املكتبة الرقمية اإلفريقية -3- 6

 مبادرات إلنشاء املكتبات الرقمية نسجلري أنه غعلى الرغم من الوضعية الصعبة للمكتبات اإلفريقية، 
 إتاحة مصادر املعلومات املرقمنة بالنص الكامل للطلبة األفارقة عرب يفمهمتها اإلفريقية اليت حددت 

شبكة االنترنت، وبالتايل فاملكتبة الرقمية اإلفريقية تعد مستودع للكتب اإللكترونية متاحة عرب الوب، 
وميكن استخدامها واستثمار إمكانياا جمانا من طرف مجيع املستفيدين األفارقة عرب أي طرفية 

  . رابطة بالشبكة بالقارة اإلفريقيةحاسوب م

تطوير مكتبة رقمية جمانية متاحة للمواطنني  يفاهلدف الرئيسي للمكتبة الرقمية اإلفريقية يتمثل و   
واملؤسسات اإلفريقية ألغراض استخدامات البحث العلمي والتربية والتعليم وأغراض متنوعة أخرى، 

وبتمويل من البنك العاملي  netLibraryعاون مع بالت 1999وقد مت تنفيذ املشروع يف نوفمري 
   ). 1(جبنوب إفريقيا  Technikon Soouthernومؤسسات حبثية مثل 

كتاب إلكتروين متعددة املواضيع من علوم الفلك  8714جمموعة املكتبة الرقمية اإلفريقية  وتضم     
  .والفنون والرياضيات والتكنولوجيا والطب والصحة والتربية

                                                             
1 BLIN Frédéric. Bureau de la diffusion des savoirs et de la formation professionnelle. Compte-rendu du 
congrès IFLA de Séoul, Corée du Sud, 19-25 août 2006. Visité le: [11/7/2007] .  [En ligne]: 
http://www.sup.adc.education.fr/bib/Info/Coop/Compte-rendus/CongresIFLA2006,Seoul.doc 

http://www.africandl.org.za
http://www.sup.adc.education.fr/bib/Info/Coop/Compte-rendus/CongresIFLA2006,Seoul.doc
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التعليم من أهم امليادين يف حياة املواطن ، وأصبح لقد شهد العامل العريب ضة تعليمية واسعة        
، وغدت موازنات التعليم العايل تتصاعد بوتائر )1(العريب، إن مل يكن أجدرها بالعناية والرعاية 

ملحوظة يف موازنات الدول العربية سنويا، وصدرت تشريعات عديدة لصاحل الطلبة واألساتذة 
دارس واملعاهد واجلامعات وتنوعت الدراسات والعاملني يف هذا القطاع، وتوسعت واستحدثت امل

واملناهج والتخصصات من أكادميية وجتارية وزراعية وصناعية وغريه ذلك مما تستوجبه متطلبات 
البلدان العربية وظروفها، كل هذه التدابري واإلجراءات تشكل وتائر منو متزايدة تؤشر اهتمامات 

كبرية اليت تفصل بني وطننا العريب والدول املتقدمة، إجيابية وتطلعات متزايدة حنو ردم الفجوات ال
  ).2(وخطوات تساعد على زيادة فرص التقارب احلضاري ومبادرات الختزال املسافات الشاسعة 

  :جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية - 1

توطئة للبحث عن املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، جند أنه من       
الضروري تقدمي فكرة موجزة عن اجلامعة من حيث النشأة واألهداف، فأهداف املكتبة هي من 
أهدافها، كما أن هياكلها البيداغوجية وكلياا ونظام التعليم ا ينعكس بالضرورة على جمتمعها 

  .األكادميي، وهو املستفيد احملتمل من النظام

  :نشأة اجلامعة وأهدافها -1- 1

أنشئت جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة مبوجب املرسوم الرئاسي رقم       
، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل 1984أوت  04الصادر بتاريخ  84/182

املايل، وختضع لوصاية التعليم العايل والبحث العلمي، وكانت فكرة إنشاء اجلامعة باملوازاة ملشروع 

                                                             
عدد خاص بالتعليم ( جملة إحتاد اجلامعات العربية : يف. دراسة يف الواقع والتوجهات املستقبلية: اجلامعة والبحث العلمي -.عدس عبد الرمحن  1

  351.، ص1998 أمانة اجلامعة،: عمان -) . 2000 اجلامعي والعايل يف الوطن العريب عام
عدد خاص بالتعليم اجلامعي ( جملة إحتاد اجلامعات العربية : يف . واقع وتوجهات البحث العلمي والتطور التكنولوجي - .حممد عبد الرمحنعمر   2

  390.، ص1998 أمانة اجلامعة،: عمان -.)  2000 والعايل يف الوطن العريب عام
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بناء مسجد األمري عبد القادر، والذي يعد آية من آيات الفن املعماري اإلسالمي وأكرب مساجد 
عتز به اجلزائر، هذا وقد فتحت اجلامعة أبواا للطلبة مع افتتاح السنة اجلزائر ومكسبا حضاريا ت

، وقد مت تدشينها رمسيا من قبل رئيس اجلمهورية آنذاك 1984اجلامعية يف شهر سبتمرب من سنة 
، وقد توافد عليها الطلبة من كل أحناء الوطن 1984أكتوبر  14بتاريخ ) السيد الشاذيل بن جديد(

بية واإلسالمية واألوروبية وفاق عدد هؤالء الطلبة األجانب املائة طالب من كل وبعض الدول العر
من اإلحتاد السوفييت سابقا، ماليزيا، تايوان، يوغسالفيا سابقا، وبعض الدول اإلفريقية كالنيجر ومايل 

) 21(واحد وعشرون  2008وموريتانيا ونيجرييا وغريها من الدول، وخترج من اجلامعة غاية سبتمرب 
  . طالبا وطالبة يف مرحلة التدرج 8050، ما يقارب الـ )1(دفعة

، حبكم التقدم العلمي والتقين الذي يشهده وقد سعت اجلامعة إىل تطوير عملية التعليم ا      
العصر، وتتمثل حماوره يف االستفادة من هذه التقنيات احلديثة واستخدامها يف العملية التعليمية 
والبحثية، من خالل استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة والوسائل السمعية البصرية؛ وهذا ما 

لته اجلامعة من خالل إنشاء خمرب اللغات، ومركز الطبع نلحظه جليا يف االستثمار الكبري الذي أو
والسمعي البصري، ومركز األنظمة وشبكات االتصال والتعليم املتلفز والتعليم عن بعد، هذين 
املركزين األخريين تقرر إنشاؤمها بالصفة املذكورة متاشيا وتوصيات وقرارات الوزارة الوصية يف 

  .وظائف باجلامعة اجلزائريةتنظيمها اجلديد احملدد للمهام وال

  :أهداف اجلامعةمن 

من واجب كل جمتمع مسلم إعداد فئة من أبنائه تكون قادرة على التعمق يف دراسة الدين      
اإلسالمي احلنيف ودراسة أصوله وفروعه وأحوال اتمع، وهذا يتطلب ختريج إطارات محلة 
الشهادات اجلامعية العليا، كوا األجدر على األخذ بيد األجيال الناشئة إىل التربية اإلسالمية 
                                                             

. 2008-2007 النشرة اإلحصائية جلامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية للسنة اجلامعية -.ديرية اجلامعة للتنمية واالستشراف والتوجيه نيابة م  1

   28.ص).  العدد الثاين(
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املتكاملة واملستوعبة للمعارف النافعة، اآلخذة مبا حيفظ نظام األمة وقوا يف العلم الديين والدنيوي 
ويف كل ما من شأنه أن ينمي ثقافة هذه األمة وحضارا، وليكون منهم املتفقهون الذين إذا سئلوا 

اإلسالم حق التفقه  أفتوا بعلم، والقضاة الذين إذا استقضوا قضوا بعلم، والدعاة الذين يفقهون
ويدعون إليه حبكمة وبصرية؛ وتلك كلها غاية من غايات هذه اجلامعة اليت أسست لتكون مركز 

يف اجلزائر، ولقد اعتمدنا يف ) 1(علم ومصدر إشعاع ومنربا فصيحا لرسالة اإلسالم الدينية والدنيوية 
، والذي كان - رمحه اهللا  –ة أمحد عرو.استخالص أهداف اجلامعة من دليلها الصادر إبان رئاسة د

نتيجة النعقاد عدة ندوات وطنية متتالية ومنسقة، شاركت فيه كل املعاهد اإلسالمية العليا بالوطن، 
  ).    2(وشارك يف إعداده جمموعة من علماء الدين اإلسالمي 

  :إن من بني أهداف اجلامعة واملهام اليت ترمي إىل حتقيقها ميكن إمجاهلا فيما يأيت     

ü تكوين الشباب تكوينا إسالميا علميا يساير متطلبات العصر التكنولوجي، ويواجه كافة حتدياته.  

ü املسامهة يف تعميم ونشر املعارف اإلسالمية.  

ü نشر الدراسات واألحباث العلمية  ذات العالقة بعلوم الدين اإلسالمي.  

ü اإلسهام يف تطوير البحث العلمي وتنمية الروح العلمية.  

ü  اإلطارات املستقبلية للجامعات اجلزائريةتكوين.  

ü  إقامة عالقات مع مؤسسات التعليم العايل يف البالد اإلسالمية وغريها، والتفتح على احمليط

  .اإلسالمي الواسع

ü  العناية بالتراث اإلسالمي يف اجلزائر وخارجها، وحتقيق املخطوطات اإلسالمية املوجودة داخل

  .الوطن وخارجه
                                                             

  1990،  ة اجلامعةمطبع: قسنطينة -.من أهداف تأسيس اجلامعة ، دليل جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية  -.طاليب عمار  1
حممد سعيد . يوسف القرضاوي، الشيخ د. ، السيخ د-رمحه اهللا-الشيخ حممد الغزايل: كل من  1991 شارك يف إعداد دليل اجلامعة الصادر سنة  2

  .رمضان البوطي، وآخ
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ا سبق من أهداف وغايات اجلامعة، ميكن القول أنه ويف ظل املتغريات احلاصلة يف من خالل م     
العامل يصعب حتقيق كل ذلك بعيدا عن استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة استخداما مكثفا 
وعقالنيا وبفعالية وعلى رأسها هذه الطفرة اجلديدة احلاصلة يف جمال املكتبات أال وهي املكتبات 

  . الرقمية

  :اهلياكل البيداغوجية للجامعة -2- 1

  :تتوفر باجلامعة اهلياكل البيداغوجية التالية

قاعة دروس، ستة منها ) 18(تتوفر اجلامعة على مثانية عشر : قاعات الدروس واملدرجات -2-1- 1
مقعدا، وهي القاعات املستحدثة لقلة طاقة استيعاب الطلبة، والباقي يتسع إىل ) 30(بسعة ثالثون 

 780مقعدا، وذا فاجلامعة تتوفر على قاعات دروس تبلغ طاقتها االستيعابية اإلمجالية ) 50(مخسني 
مدرجات للتدريس تتسع حبسب الترتيب ) 03(،  أما بالنسبة للمدرجات فاجلامعة ا ثالثة )1(مقعدا 

، إضافة إىل قاعة احملاضرات الكربى اليت تبلغ طاقتها االستيعابية إىل )2(مقعدا  300و  150، 100إىل 
مقعدا، وتتوفر على كل الشروط اليت من شأا أن تؤدي وظيفة تغطية النشاطات العلمية  650

  .وامللتقيات الوطنية والدولية

 40ها إىل قاعات تصل سعت) 03(كما تقدم اجلامعة خدمات الربط بشبكة االنترنت عرب ثالثة     
  .مقعدا 24مقعدا، خمربا للترتيل واللغات بسعة 

  سيلي تفصيلها يف فصل خاص: املكتبة اجلامعية

                                                             
  98.ص).720( خالف ما ورد يف النشرة اإلحصائية للجامعة   1
   98.ص. املرجع السابق -.تشراف والتوجيه نيابة مديرية اجلامعة للتنمية واالس  2
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كما تضم اجلامعة هياكل أخرى تتمثل يف مطبعة وهي عبارة عن مركز الطبع والسحب الذي      
جهز بأحدث أجهزة الطباعة، غري أا غري مستثمرة بدليل جلوء اجلامعة إىل التوقيع على اتفاقيات 
الطبع مع مؤسسات خارج اجلامعة وتقوم بطباعة أدلة ونشرات اجلامعة بدال من  أن تسحب يف 

، وفيما يلي جدوال يبني ة اجلامعة، كما تضم اجلامعة قاعة للتعليم املتلفز والتعليم عن بعدمطبع
  :اهلياكل البيداغوجية للجامعة

  اموع  العدد  اهلياكل البيداغوجية للجامعة
  780  18  قاعات الدروس

  550  3  املدرجات

  40  3  قاعات االنترنت

  24  1  خمرب الترتيل واللغات

  700  1  احملاضرات الكربىقاعة 

  710  1  املكتبة

  هياكل أخرى
  قاعة التعليم املتلفز والتعليم عن بعد

  مركز الطبع والسحب

  .اهلياكل البيداغوجية جلامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية): 35(جدول رقم 

باجلامعة، وبعد تراجع ضم جممع العقيد على  ونظرا للنقص الفادح يف توفر اهلياكل البيداغوجية     
، ورثت اجلامعة املقر القدمي لقسم علم )مقعد بيداغوجي 5000(منجلي بدائرة عزابة بوالية سكيكدة 

النفس والعلوم التربوية حبي كوحيل خلضر جلامعة منتوري قسنطينة، وأحلقته ياكلها البيداغوجية، 
 420( مقعدا لكل قاعة  60دروس بطاقة استيعاب تبلغ  قاعات) 07(وتتوفر امللحقة على سبعة 

مقعدا  220و 220، 150، 150مدرجات يتسع كل واحد منهما على الترتيب ) 04(، وأربع )مقعدا
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يف طور الترميم وإعادة هيكلتها من ) امللحقة ( مقعدا، وهي  150، ومكتبة تبلغ سعتها )مقعدا 740(
  :جديد؛ وفيما يلي جدوال يوضح ذلك

  اموع  العدد  جلامعةمللحقة ااهلياكل البيداغوجية 
  420  7  قاعات الدروس

  740  4  املدرجات

  20  1  قاعة االنترنت

  150  1  املكتبة

  هياكل أخرى
  قاعة التعليم املتلفز والتعليم عن بعد

  مركز الطبع والسحب

  للعلوم اإلسالميةجامعة األمري عبد القادر مللحقة اهلياكل البيداغوجية ): 36(جدول رقم 

  :كليات اجلامعة وأقسامها- 3 - 1

واخلاص  98/38تضم جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية مبوجب املرسوم التنفيذي رقم     
  :كليتني مها على التوايلبإنشاء اجلامعة، 

  .)إ.ح.ش.د.أ.ك: (كلية أصول الدين والشريعة واحلضارة اإلسالمية -1- 3 - 1

  :أقسام هي) 05(تضم هذه الكلية مخسة    
ü قسم الشريعة والقانون  
ü قسم الفقه وأصوله  
ü قسم العقيدة ومقارنة األديان، ويضمن التكوين يف شعبة العقيدة وشعبة مقارنة األديان.  
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ü قسم الكتاب والسنة  
ü قسم الدعوة واإلعالم واالتصال  

طالبا، يف  1776ذه الكلية  07/2008بلغ عدد طلبة مرحلة التدرج خالل السنة اجلامعية  وقد      
، أما عدد طلبة . )د.م.ل( سنة أوىل جذع مشترك نظام جديد  1064مجيع مراحل التكوين منهم 

مسجال يف السلك الثاين  73وطالبا،  119) ماجستري ( الدراسات العليا املسجلون يف السلك األول 
، كما تصدر الكلية جملة املعيار، وهي دورية علمية حمكمة تعىن )دكتوراه(الدراسات العليا  من

  .عددا 15، 07/2008بالدراسات اإلسالمية واالجتماعية، وقد صدر إىل غاية السنة اجلامعية 

  .)إ.ع.آ.ك( :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -2- 3 - 1

  :تضم هذه الكلية األقسام التالية    

ü  قسم التاريخ، ويضمن التكوين يف كل من شعبة التاريخ اإلسالمي وشعبة تاريخ اجلزائر
  .للطلبة املوجهون من السنة أوىل جذع مشترك

ü قسم اللغة العربية، يضمن التكوين يف شعبة اللغة العربية والدراسات القرآنية.  
ü قسم االقتصاد واإلدارة، يضمن التكوين يف شعبة االقتصاد اإلسالمي .  

طالبا، بعد ما  408يف مرحلة التدرج  07/2008وبلغ عدد الطلبة املسجلون خالل السنة اجلامعية      
يتم توجيهم مباشرة بعد النجاح يف السنة أوىل جذع مشترك إىل إحدى التخصصات املفتوحة يف 

ة نفسها كل من الكليتني حبسب شروط ومعايري حتددها جلنة التوجيه، كما بلغ خالل السنة اجلامعي
مسجال يف السلك الثاين  75وطالبا  36عدد املسجلون يف السلك األول من الدراسات العليا 

، هذا وتصدر الكلية جملة اآلداب والعلوم اإلنسانية، واليت صدر منها إىل غاية السنة )دكتوراه(
  .أعداد) 09(تسعة  07/2008اجلامعية 
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فرقة حبث معتمدة من طرف الوزارة  24خمابر حبث، و ) 04(ويوجد حاليا باجلامعة أربعة        
  :،  كما تصدر ثالثة من املخابر دوريات علمية كما هو موضح يف اجلدول التايل)1(الوصية 

  فرق البحث املعتمدة  )دوريات ( إصداراته   خمــرب البــحث

  خمرب البحث يف الدراسات األدبية واإلنسانية
جملة خمرب الدراسات األدبية 

  )أعداد 4(واإلنسانية  
  فرق حبث 07

  خمرب البحث يف الدراسات الشرعية
جملة خمرب الدراسات الشرعية    

  )أعداد 6(
  فرق حبث 07

خمرب البحث يف الدراسات العقدية ومقارنة 
  األديان

جملة خمرب الدراسات العقدية 
  )أعداد 3(ومقارنة األديان  

  فرق حبث 06

  فرق حبث 04  /  الدعوية واالتصاليةخمرب البحث يف الدراسات 

  .وإصداراا من الدوريات جلامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية خمابر البحث): 37(جدول رقم 

وللجامعة أيضا جملة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية وهي دورية علمية حمكمة صدر       
عددا، وذا يصل عدد الدوريات العلمية احملكمة اليت  25، 07/2008منها إىل غاية السنة اجلامعية 

عددا يف  62ودوريات علمية، ) 06(تصدر يف جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ستة 
 10مقاال عليما ومبعدل  15اموع، وإذا كان العدد الواحد من هذه االت يضم يف املتوسط 

صفحة عبارة عن أحباث علمية منشورة عرب مسرية  9300صفحات يف املقال الواحد، معىن هذا كله 
اجلامعة يف البحث العلمي منذ تأسيسها؛  وهو ما يشكل موسوعة شرعية علمية وشاملة لو تضمنتها 

ني وأعضاء اموعات الرقمية باملكتبة الرقمية للجامعة ومتت عملية إتاحتها جلمهور الطلبة والباحث
اهليئة التدريسية املنتسبني للجامعة، وملا ال تساهم يف إنشاء قاعدة معلومات رقمية ميكن تسويقها 

                                                             
   98.ص. املرجع السابق -.نيابة مديرية اجلامعة للتنمية واالستشراف والتوجيه  -.نيابة مديرية اجلامعة للتنمية واالستشراف والتوجيه   1
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لألعضاء غري املنتسبني للجامعة بعد االتفاق مع مؤلفي املقاالت املنشورة والذين هم يشكلون الغالبية 
ية أن تساهم يف تنمية وتطوير البحث فمن شأن هذه العمل ،املطلقة ألعضاء اهليئة التدريسية باجلامعة

اجلامعية مبقاالت وحبوث مؤلفيها، ناهيك عن  العلمي باجلامعة وترقيته، واملسامهة يف إثراء املكتبة
أطروحة دكتوراه نوقشت  87الرصيد املعترب املتمثل يف رسائل وأطروحات املاجستري والدكتوراه؛  

   .  يف خمتلف ختصصات اجلامعة

  :املخطط التايل تبيان هيكلة نظام التعليم باجلامعة وميكن من خالل

  

  

  

  

    

  

    

  

 

  نظام التعليم باجلامعة خمطط :يبني )39(بياين رقم شكل 

 يمــــام التعلـنظ

 سنة أوىل نظام قدمي جذع مشترك د.م.سنة أوىل ل جذع مشترك

 كلية أصول الدين والشريعة واحلضارة اإلسالمية
 اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية 

  قسم الشريعة والقانون
  وأصولهقسم الفقه 

  قسم العقيدة ومقارنة األديان

  قسم الكتاب والسنة
 قسم الدعوة واإلعالم واالتصال

  قسم التاريخ 
  قسم اللغة العربية

  قسم االقتصاد واإلدارة
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تقدمت اجلهات املختصة باجلامعة مبشروع هيكلة جديدة، ال تزال قيد الدراسة لدى  وقد      
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واعتمادها، مقترحة فيه فتح ختصصات جديدة وإعادة هيكلة 

 :الكليتني، وفق املخطط التايل

 

  

    

    

   

  

  

 

  .التعليم باجلامعةاهليكلة اجلديدة املقترحة لنظام  :يبني )40(بياين رقم شكل 

 

 

 

 

عةــــاجلام  

 كلية الشريعة واالقتصاد واحلضارة اإلسالميةكلية اآلداب  كلية أصول الدين

جذع مشترك علوم   جذع مشترك علوم إسالمية 
 إنسانية واجتماعية 

جذع مشترك 
 اآلداب واللغات 

جذع مشترك 
 احلقوق  

جذع مشترك 
اقتصاد وتسيري 
 وعلوم جتارية 

 )جذع مشترك ( سنـــــة واحــــــــــدة 
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  .اهليكل التنظيمي املقترح لكلية أصول الدين :يبني )41(بياين رقم شكل 

   

  

  

  

  

  

  

  

  .اهليكل التنظيمي املقترح لكلية اآلداب واحلضارة اإلسالمية :يبني )42(بياين رقم شكل 

 علوم القرآن واحلديث

 الدعوة والثقافة اإلسالمية

 فقه وأصوله مقارنة األديان العقيدة

 كلية أصول الدين

 تاريخ إسالمي

 آثار وفنون إسالمية

 علم املكتبات
 تاريخ اجلزائر

 توثيق وخمطوطات

 كلية اآلداب واحلضارة اإلسالمية

 الصحافة

 اللغة العربية والدراسات األدبية

 العربية والدراسات القرآنية اللغة

 اللغات الشرقية

  مع اللغات ذات ( الترمجة 
 )البعد اإلسالمي 

  اآلداب واللغاتجذع مشترك  جذع مشترك علوم إنسانية واجتماعية 

  جذع مشترك علوم إسالمية 
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    .اهليكل التنظيمي املقترح لكلية الشريعة واالقتصاد :يبني )43(بياين رقم شكل 

    :أمحد عروة اجلامعية. مكتبة د - 2

ومسيت نسبة إىل عميدها السابق ، 1993مت التدشني الرمسي ملقر  املكتبة اجلامعية يف سبتمرب     
الكتب وقاعتني للمطالعة ، وهي تتوفر على خمزن حلفظ - رمحه اهللا  –)1(الدكتور أمحد عروة 

، وقاعة ملصادر ومراجع مقارنة األديان كما تتوفر على  جناح خاص )للطلبة والطالبات(
للمكفوفني، وجناح خاص لقراءة األقراص املضغوطة، كما تضم املكتبة قسما لإلعالم اآليل يتوىل 

ت كما تضم أيضا قسما مهام تسيري الربجميات املطبقة باملكتبة، وحتيينها وتوفري خدمة اإلنترن
   .لإلجراءات الفنية والتقنية، وقسما خاص بالصيانة والتجليد

                                                             
،  1991 القادر للعلوم اإلسالمية، وكان ذلك سنةثاين عميد يعني على رأس جامعة األمري عبد ، ) 1992-1926(  -رمحه اهللا –أمحد عروة . د  1

  :أمحد عروة . لإلطالع أكثر على بيوغرافية د
Achour Guerfi.- Mémoire Algérienne: Dictionnaire Biographique.- Algerie: ed.dahleb, 1996.p.54 

 الشريعة والقانون

 القضاء والسياسة الشرعية

 قانون حقوق اإلنسان

 االقتصاد اإلسالمي

 إدارة أعمال اجلمعيات واألوقاف

إدارة أعمال صناديق 
 ومؤسسات الزكاة

 واالقتصادكلية الشريعة 

 جذع مشترك اقتصاد وتسيري وعلوم جتارية  جذع مشترك احلقوق  
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  :وفيما يلي
 

 
 

 
 

 )1(للمكتبة اجلامعيةاهليكل التنظيمي  :يبني )44(بياين رقم شكل 

كما توجد أقسام فرعية تتمثل أساسا يف قسم الدوريات واألطروحات اجلامعية، واملكتبة     
هبات مشايخ، وأعيان من خمتلف أرجاء الوطن أغلبها  تضمالرقمية، ومكتبة لألساتذة والباحثني 

  :، وفيما يلي جدوال يوضح توزيع رصيد املكتبة" خياشمكتبات امل"  كتب مرجعية قيمة وخمطوطات

  

                                                             
      http://www.univ-emir.dz/bibliotheque.htm:  ومتاح على اخلط عرب موقع اجلامعة 2008. دليل املكتبة اجلامعية   1

http://www.univ-emir.dz/bibliotheque.htm
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 نوع الوعاء الفكري )عناوين ( العدد  
 كتب باللغة العربية                15250
 كتب باللغات األجنبية        1522

3745 

  مكتبات املشايخ      الشيخ خري الدين 626
  الشيخ بدوي 143
  الشيخ العياشي الوهراين 619
  الشيخ الساحلي 418
  الشيخ خباب 772
  الشيخ احلركايت 367
  الشيخ الشطييب 300
  الشيخ نعيم النعيمي 700

  )  اآلباء البيض ( مكتبة مقارنة األديان  1531
 جمموع الكتب                23281

  الدوريات                                                575
 اجلامعية                                                 الرسائل 1019
 املخطوطات                                                719
 مكتبة الربايل                                                      30

150   -  CD-ROM   ،25        _K7.V         املكتبة السمعبصرية 
 املكتبة الرقمية                          1562

  .)1(توزيع رصيد املكتبة حبسب نوع األوعية الفكرية ولغتها): 38(رقم جدول 

  :أمحد عروة من األوعية الفكرية. شكل بياين يبني تنوع رصيد مكتبة دوفيما يلي 

  

  

                                                             
  2007/2008أمحد عروة  اجلامعية لسنة . إحصائيات مستخرجة من دليل مكتبة د  1
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   .توزع رصيد املكتبة حبسب األوعية الفكرية :يبني )45(شكل بياين رقم 

وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن رصيد املكتبة الرقمية للجامعة عبارة عن عناوين الكتب املرقمنة من 
عنوانا، ال يضم أي عنوان من عناوين الدوريات  1562الشكل الورقي من رصيد املكتبة واملقدر بـ 

واألطروحات اجلامعية املناقشة باجلامعة أو خارجها، وال أي عنوان من عناوين رصيد مكتبات 
املشايخ وال املخطوطات، وال تتم أي عملية حتويل رقمي للمصادر السمعية البصرية اليت متتلكها، 

فضاء خاص ا، وهذا ما يؤهلها ألن تكون ضمن أولويات علما أا غري متاحة للمستفيدين النعدام 
سياسة تنمية اموعات الرقمية للمكتبة وخباصة إذا علمنا أن هذا الرصيد هو عبارة سلسلة أعمال 

؛ اليت كانت تعقد باجلامعة وخارجها، وينشطها "ملتقيات الفكر اإلسالمي " امللتقيات واملؤمترات 
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اء العامل، وبالتايل أمهية هذه املصادر يف جمال البحث العلمي والتعليم، أساتذة وعلماء من خمتلف أحن
وكذا رصيد مكتبات املشايخ املوجود يف حالة هشة وذو قيمة علمية بالغة، جزء كبري من هذا 
الرصيد يسقط عن جمال حقوق امللكية، وأغلب الرصيد مطبوع يف املطابع احلجرية، األمر نفسه ينطبق 

ولو أن هذه األخرية تتطلب إعداد فين كبري ويئة املتطلبات املادية اخلاصة ا من وسائل على املخطوطات 
  . احلفظ والصيانة قبل يئتها لعملية الرقمنة يف حال توفر األجهزة واملعدات الضرورية للعملية

كل ذلك يرجع إىل انعدام سياسة تنمية جمموعات املكتبة الرقمية متاما، واقتصارها على رقمنة      
عناوين الكتب؛ جزءا كبريا منها ال يزال حمميا حبقوق امللكية الفكرية واجلزء اآلخر كونه متوفر 

لعناوين األكثر بنسخة واحدة، فمعايري انتقاء الكتب لتوجيهها لعملية الرقمنة تعتمد أساسا على ا
  . إعارة واألقل نسخا

  :األساتذة والباحثنيمكتبة  - 1 - 2

اجلزائريني يف  املكتبة هو أا عبارة عن مكتبات خاصة أنشأها جمموعة من الشيوخهذه مييز  ما     
استفادوا منها خالل حيام  ،األدب و التاريخ و العلوم اإلسالمية و هم معروفون يف احلركة الوطنية

األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية لزيادة إثرائها  العلمية مث آلت إىل مكتبة الدكتور أمحد عروة جبامعة
، وهي متاحة لفئة طلبة الدراسات العليا واهليئة لباحثنياوللطلبة خدمة  واملخطوطات رةذبالكتب النا

  .امقعد 72وحتتوي على التدريسية للجامعة وفئة الباحثني من خارجها، 

الشيوخ الذين وهبوا مكتبام اخلاصة إىل جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية سواء يف  إن
مكتبة  19بلغ عدد مكتبام  ،لطالب العلم واملعرفة والثقافة والوطنحيام أو من قبل ورثتهم خدمة 

  :هيو) 1(عنوانا 8000، قدر رصيدها بــأكثر من  2008سنة حىت 

  .حممد الشريف بدوي مكتبة الشيخ -1
                                                             

   2009/  2008 عبد اهللا بوخلخال يف حفل اختتام السنة اجلامعية. د.كلمة السيد أ  1
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  .مكتبة الشيخ حممد العريب أبو زيد احلركايت -2

  .مكتبة الشيخ حممد الطاهر ساحلي اجليجلي -3

  .مكتبة الشيخ حممد خباب اخلياط -4

  .مكتبة الشيخ حممد خري الدين -5

  .مكتبة الشيخ بن الطاهر بن عبد املومن العياشي -6

  .مكتبة الشيخ صاحل بن العابد -7

  .مكتبة الشيخ جمدل املختار -8

  .مكتبة الشيخ أمحد دردور -9

  .مكتبة الشيخ بن املوهوب حممد املوهوب -10

  .مكتبة الشيخ بن الشعيب حممد املهدي -11

  .مكتبة الشيخ حممد سعيد بن صويلح -12

  .مكتبة الشيخ نعيم النعيمي -13

  .مكتبة الشيخ الشطييب -14

  .مكتبة الشيخ الطاهر التليلي -15

  .مكتبة الشيخ إبراهيم جاو املدعو علي -16

  .مكتبة الشيخ احلواس بلميلي -17

  .مكتبة الشيخ عمار مطاطلة -18

ومن . وهي مكتبات غنية جدا مبختلف األوعية الفكرية، مطبوعة وخمطوطة، وبعدة لغات
  .وجيجل وقسنطينة يجهات الوطن األربعة وهران واجلزائر وباتنة والواد
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 بوع وخمطوط، يف علوم القرآن واحلديث والفقهـعنوانا بني مط 8000ت أكثر من ـوقد مشل 
وأصوله والتاريخ والفلسفة واللغة واألدب وعلم النفس وعلوم التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية بصفة 

منو رصيد أما معدل  .عامة، واملعارف العامة واألديان املختلفة، ودوريات قدمية، وكتب وخمطوطات نادرة
  :سنوات األخرية فنبينها يف اجلدول التايل) 08(وميزانية االقتناء خالل الثماين املكتبة اجلامعية 

 السنة عدد العناوين املقتناة  )دج (امليزانية املعتمدة 
معدل الزيادة  .دج املبلغ املعتمد باألرقام %معدل الزيادة   عدد العناوين %معدل الزيادة  عدد النسخ

-- 3.251.298,12 -- 3084 -- 1236 2000 
0,001 + 3.251.344,80 12,84 - 2688 31,29 - 850 2001 
21,81 + 3.960.441,25 26,30 + 3395 34 + 1139 2002 
01,25 - 3.910.895,89 24,74 - 2555 27,30 - 828 2003 
39,13 - 2.380.254,25 20,31 - 2036 17,63  - 682 2004 
93,53 + 4.606.509,33 98,96 + 4051 78,73 + 1219 2005 
01,52 - 4.536.101,57 35,67 - 2606 24,61 - 919 2006 
25,63 + 5.698.668,71 65,31 + 4308 52,88 + 1405 2007 
70,10 + 9.693.914.34 33,54 + 5753 28,32 + 1803 2008 

  .وميزانيتها حبسب السنواتمعدالت منو رصيد املكتبة اجلامعية ): 39(اجلدول رقم 

هي السنة اليت سجلت فيها املكتبة أعلى نسبة اقتناء خالل  2008يتبني من اجلدول السابق أن سنة 
 : عنوانا، وهذا ما يظهر يف الشكل البياين التايل 1803الثمانية السنوات املاضية بـ 

  

  

  

  

  

  .رصيد املكتبة من عناوين الكتب تطو :يبني )46(شكل بياين رقم 
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و يرجع ذلكـ بطبيعة احلال حلجم امليزانية املعتمدة للسنة نفسها، إذ قاربت ضعف ميزانية السنة  
؛  2003و  2002، 2001، 2000، وتقريبا ثالثة أضعاف ميزانية كل من سنوات  2007املاضية 

  :وهذا ما يبينه الشكل البياين التايل

  

  

  

 

  توزيع ميزانية االقتناء خالل الثمانية سنوات املاضية :يبني )47(رقم  شكل بياين

  :أمحد عروة اجلامعية. أمتتة الوظائف الرئيسية ملكتبة د - 2 - 2

 ،تشمل عملية أمتتة املكتبات اجلامعية جمموعة من املصاحل، بدءا من مصلحة التزويد واالقتناء       
مث مصلحة اإلعارة  ،)البيبليوغرايف ومسائلة أو استفسار قواعد البياناتوالبحث ( فمصلحة الفهرسة 

حيث ييسر احلاسوب عملية الوصول للطلبات والسجالت املرتبطة ا، مع إمكانية االستفسار عن 
طلبات معينة أو عن الناشرين، كما أنه قادر على إجياد املعلومات املطلوبة واإلجابة على 

لتسديد واملخصصات املالية اليت يتم من خالهلا اقتناء اموعات املكتبية، االستفسارات اخلاصة با
كما ييسر عملية املعاجلة الفنية ملختلف األوعية املكتبية وتقدميها للمستفيدين يف أسرع وقت وبأقل 

  .جهد ممكنني يف إطار خدمات اإلعارة اآللية

ة اجلامعية تطبيق النظام اآليل يف تسيري ومن هذا املنطلق ارتأت مكتبة الدكتور أمحد عرو      
عملياا الرئيسية، بدءا بنظام التزويد وعملييت التصنيف والفهرسة قصد بناء قاعدة بيانات 
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بيبليوغرافية للحصول على خدمات معلومات راقية تستجيب الحتياجات روادها، وأخريا نظام 
 . إعارة يتميز بدقة وسرعة عاليتني

آليل ملكتبة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية نظاما حمليا؛ صمم من طرف يعد النظام ا      
، فهو مبثابة استثمار حقيقي وفعال يف )مكتبيني، مهندسني يف اإلعالم اآليل(إطارات املكتبة 

الكفاءات البشرية العاملة باملكتبة، ولقد أكدت نتائج التجارب األولية لتطبيق النظام مدى تطابقه 
جتاوبه مع االحتياجات الفعلية للمكتبة، إضافة إىل سهولة التحكم يف كافة نواحي تصميمه من و

املكتبة (التركيب، التطوير، وال يزال النظام اآليل للمكتبة قائما باملوازاة مع النظام اإللكتروين احلديث 
عد بيانات النظام اآليل بعد تأكد استحالة االستغناء عنه، نتيجة عدم إمكانية استغالل قوا) الرقمية

واستثمارها يف قواعد نظام املكتبة الرقمية، لعدم احترامها املعايري واملواصفات يف مرحلة اإلنشاء 
، على أو التشغيل البيين Interoperabiltyوبالتايل فهي تواجه إشكالية عدم قابلية التشغيل املتبادل 

العلمية اليت تناولت موضوع النظم اآللية يف خالف ما ورد ذكره يف عديد من الدراسات والبحوث 
   ).1(املكتبات اجلامعية

هذا وال بد من اإلشارة إىل أن إدارة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية قامت بتوريد       
نظام املكتبة اآليل إىل عدة جامعات ومعاهد وطنية، القتناعهم جبودة احللول اليت يقدمها النظام، يف 

 Syngebتسعى مؤخرا من خالل عدة لقاءات تشاورية القتناء النظام اآليل املقيس سنجاب  حني
)Système Normalisé de Gestion des Bibliothèques( حيث قدم مركز البحث يف اإلعالم العلمي ،

، وهنا نسجل تناقض صريح يف )2(والتقين نسخة جتريبية حىت يتدرب عليها املكتبيون قبل اقتنائه
سياسة املكتبة ومن خالهلا اجلامعة ففي حني تقوم بتزويد مؤسسات جامعة أخرى بالنظام اآليل 

آخر عن طريق الشراء،  لتسيري املكتبة فهي تقوم بدراسة إمكانية تغيري النظام واعتماد نظام امتالكي

                                                             
  ، جبامعة منتوري قسنطينةالرجوع إىل رسائل املاجستري اليت تناولت املوضوع يف مكتبة قسم علم املكتبات ميكن  1
  . 2008، جويلية ،   19.ع. يف نشرية أخبار اجلامعة . نشاطات املكتبة   2
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قابل ومن دون أي موهذا قد يرجع إىل أن عملية عرض الربنامج وتصديره حمليا خارج اجلامعة 
يرجع بالفائدة على املكتبة مل تلد من إدارة املكتبة بل من طرف إدارة املؤسسة األم، واألمر نفسه 

واضحة  فيما خيص اقتراح تغيري النظام، فقرارات التغيري تصدر من دون دراسات وال منهجية علمية
املكتبة الرقمية، قرار إنشاء ، وهذا ما حدث حىت يف واضحة وإستراتيجيةقائمة على أسس منطقية 

   .واليت سنتعرض هلا يف العنصر املوايل

  : للعلوم اإلسالمية املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر -3

إن بناء بيئة عمل موحدة ومدخل موحد جلميع مصادر املعلومات يف املكتبة ودجمهـا مـع   
كتبـة اإللكتـروين والكتـب    مصادر املعلومات على الشبكة الداخلية للمكتبة، مثل نظام إدارة امل

والدوريات اإللكترونية وغريها، سوف يرفع من قيمة املعلومات وتلك املصادر، ويساهم يف تعزيـز  
  .مصادر املعرفة جلميع منسويب املؤسسة التعليمية

السيما يف اتمع رقمية، هناك عوامل عدة تساعد وحاجات ضرورية تستوجب إجياد مكتبة       
الباحثني وتسهيل  اتاجتيحااألكادميي، حيث خفض التكاليف وتطور التقنيات واالتصاالت وسد 

ا على شكل يخصوصا مع هذا الكم اهلائل من املعرفة املنتجة سنو ،الوصول إىل مصادر املعلومات
  .ورقي أو رقمي أو أي وسائط أخرى

أحدثتها ثورة االتصاالت احلديثة والشبكات املتطورة ومنها اإلنترنت يف إن التغيريات اجلذرية اليت       
إار املستفيد وإثارته وتزويده باملعلومات املتنوعة الغزيرة جعلت املكتبات تسعى إىل التحول حنو منط 

ننا املكتبة العملية احلديثة، واليت هي مكتبة رقمية متلك تواجدا على النسيج العاملي، وتتيح نفاذا مق
  .)1( ومدروسا إىل كنوز املعلومات

                                                             
 - يوليو ( -  57ع،  8ج، م)مركز التوثيق واملعلومات باألمانة العامة جلامعة الدول العربية(الرسالة اإلخبارية  .اإلنترنت واملكتبات املرجعية    1

  8 ، ص)م1999
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ضمن هذا اإلطار  مشروع املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية يندرجو     
إىل استثمار كافة اإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة لديها وتسخريها  جادة تسعىحماولة يعد العام، و

يف خدمة اتمع ومتطلبات العصر يف وقت أصبحت متثل البيئة اإللكترونية للمعلومات واليت ازدادت 
كما وكيفا بوجود شبكة اإلنترنت؛ حمور اهتمام العاملني يف جمال املكتبات واملعلومات من أجل 

   .ليها وتنظيمها لالستفادة منها بأعلى كفاءة ممكنةالسيطرة ع

  :املكتبة الرقمية مشروع حملة تارخيية عن - 3-1

تنبهت مكتبة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية إىل ما ميكن أن حتققه من مكاسب       
مبقوماته، إذ وإجنازات إذا ما سارعت خبطى ثابتة إىل مالحقة تطورات عصر املعلومات واإلمساك 

قامت بأمتتة عملياا الفنية يف فترة مبكرة وأدخلت النظم اآللية وطبقتها يف تقدمي خدماا تمع 
فكانت بذلك من بني املكتبات اجلامعية اجلزائرية الرائدة يف هذا اال، ، 1992 املستفيدين منذ سنة

امعية بتشغيل الشبكة احمللية  اخلاصة أمحد عروة اجل.قامت مكتبة د 1995سنوات أي يف سنة   03وبعد
ا، إال أا توقفت ومت التخلي النهائي عنها، وبعد هذه املرحلة الفتية اليت عاشتها املكتبة، وبعدما 
دخل العامل بأسره مرحلة متطورة ضمن آفاق عصر املعلومات ودف االستفادة الفعالة من التقنيات 

ات واالتصاالت، سعت املكتبة إىل مواكبة مجيع هذه املتغريات املتاحة يف جمال نظم وتقنية املعلوم
العصرية يف عامل صناعة التكنولوجيا املعلوماتية واستثمارها، وخاصة بعدما ثبت جناعة هذه النظم 

   .املتطورة يف إقرار وإرساء جمتمع املعلومات

ومقره ،  GIGA-MEDIA تلقت اجلامعة عرض خدمات من مورد خاص، 2002يف بداية سنة       
باجلزائر العاصمة، لديه من اإلمكانات واملؤهالت ما ميكنه من وضع هذا املشروع حيز التطبيق، وله 
عدة جتارب رائدة يف التخزين الرقمي من خالل تعامالته مع أكرب املؤسسات الوطنية العمومية منها 

وقد مت عقد أول جلسة إعالمية  ،..)البلديات، شركات البناء، الري،، Sonatrach( واالقتصادية
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باحللول املقترحة من طرف املورد اخلاص مبقر اجلامعة وحبضور إطارات اإلدارية للجامعة وبعض 
األساتذة املدعوين وكذا إطارات املكتبة اجلامعية، مت خالهلا عرض خربة املورد يف جمال التحويل 

وتسيري الوثائق الرقمية، ودام االجتماع املنعقد  الرقمي وخرباته يف اال واحللول املقترحة يف إدارة
أقل من ساعتني عرب خالله إطارات اجلامعة واألساتذة احلاضرون تقبلهم للخدمات املقدمة وتأييدهم 
لفكرة بداية مشروع الرقمنة باملكتبة، أما خبصوص إطارات املكتبة فقد الق معارضة نسبية كما ورد 

وعكس ما ور ) 1(تبة الرقمية على اإلمجاع الذي خرج به اتمعونيف مقابلة مع السيد مسئول املك
يف املقابلة فمعارضة املكتبيني يف االجتماع كانت بتدخل واحد يف سؤاله عن حقوق امللكية الفكرية 

وبرجميات التعرف الضوئي على حروف وقضية اإلتاحة وكذا معايري إدارة الوثائق الرقمية وحفظها، 
كما جتدر اإلشارة هنا أن سبب  أن املورد مل يقدم أي جواب ومت رفع االجتماع،غري اخلط العريب، 

يرجع إىل جهلهم التام باملشروع وعدم للمشروع يف مراحله االبتدائية، قد معارضة بعض املكتبيني 
إشراكهم وإعالمهم بفكرة االستفادة من خدمات هذا املورد اخلاص إال خالل االجتماع املنعقد، يف 

فق البعض وساند املشروع، ظلت فئة معتربة مترددة وغري متأكدة من جناح املشروع، ومل تبد حني وا
 .قلقها وعدم متكنها من جتسيده

وبعد االجتماع متت مناقشة املشروع بني إطارات املكتبة بشكل غري رمسي أين عرب  مباشرة     
  :اجلميع عن آرائهم وعارض نصف إطارات املكتبة املشروع لألسباب التالية

ü شروععدم علمهم املسبق بامل.  
ü عدم إشراك إطارات املكتبة يف بلورة فكرة املشروع أو املشروع التمهيدي.  
ü يستجيب لعدة تساؤالت فنية مثل فهرسة املصادر الرقمية، معاجلتها،  أن املشروع غامض وال

  .إتاحتها وطرق حفظها
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ü عدم استعداد طاقم املكتبة لتبين مشروع ضخم واستراتيجي ال من الناحية التقنية وال من 
حيث أولويات سياسة املكتبة واحتياجاا، فاملكتبة ال تزال يف حاجة إىل تطوير احللول 

جمال اخلدمات اإللكترونية والتغلب على بعض املشاكل اليت تواجهها يف عملية املطبقة يف 
  .األمتتة

أما من أبدى تأييده فال نرى سببت واضحا آلرائهم سوى عدهم ضمن فئة املغامرين اليت يواجهها 
  . تنفيذ أي مشروع تغيري

مة، والبحوث والدراسات ويف حني ال تزال املناقشات حول املشروع بني إطارات املكتبة قائ       
جارية حول مشاريع املكتبات الرقمية عموما والعربية خصوصا؛ كمبادرة من إطارات املكتبة 
لالستعداد للتعامل مع املورد وإجناح املشروع، يف حالة إبرام اجلامعة أي عقد مع املورد وإقرارهم 

  :الزمة متمثلة يف جبدوى املشروع، مت بالفعل وكما كان متوقعا اقتناء التجهيزات ال

، خادم  Dpi 600-200ذو املواصفات أبيض وأسود،   MINOLTA PS 7000ماسح ضوئي من نوع 
، ومت تثبيت التجهيزات يف قسم اإلعالم اآليل باملكتبة  Compaqمن اجليل األول من شركة 

 .وأنشأت شبكة حملية خاصة باملشروع داخل القسم

الضوئي، وخادم الشبكة دون القيام بأية دراسة أشركت فيها إدارة مت اقتناء جهاز املسح وقد     
، وكما صرح السيد املسئول املكلف باملكتبة الرقمية، أن الدراسة كانت من طرف واحد )1(املكتبة

متمثلة يف مهندسي اإلعالم اآليل باملكتبة للتأكد من مطابقة التجهيزات وحجم العلمية املتوقعة، وقد 
أنه ) بعد تثبيت املشروع ومباشرة العلمية ( فظات حول اخلادم الذي تبني فيما بعد أبدوا بعض التح

غري مناسب وال يتمتع مبواصفات خوادم شبكات املكتبات الرقمية، وان املواصفات اليت يتميز ا ال 
ا تؤهله تقدمي اخلدمة، هذا رغم موافقة مسئول املكتبة الرقمية على التجهيزات املقتناة ومطابقته
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كما حصر املورد املصادر املستهدفة بعملية ، للمواصفات واملتطلبات الضرورية الجناز املشروع
التحويل الرقمي يف الكتب فقط، يف حني أمهل طبيعة وخصائص األرصدة الوثائقية املتوفرة باملكتبة، 

واملخطوطات، واليت تشكل رصيدا معتربا باملكتبة ناهيك عن ) طباعة حجرية(كالكتب القدمية 
والتعريف ا إضافة إىل عدم خضوعها ألية صعوبات أو حالتها املادية اهلشة وحاجة الباحثني إليها 

  .قيود قانونية عكس الكتب املطبوعة اليت ال تزال حتت طائل حقوق امللكية الفكرية

ما نستنتجه هو أن املشروع يف األساس مل يكن واضح املعامل من ناحية حتديد األهداف        
ناء جتهيزات ال تتناسب وحجم مشروع املكتبة املرجوة من تطبيق الرقمنة، وهذا ما اجنر عنه اقت

  . الرقمية وأهداف إنشائها، وال الرصيد املتوفر باملكتبة من جهة أخرى

  :مشروع املكتبة الرقميةوصف  -2 - 3 

أمام سياسة األمر الواقع اليت فرضت على املكتبيني مت عقد عدة جلسات استشارية وعملية       
لدراسة املشروع وآفاق التطوير، وتبني فعال أن هذا املورد اخلاص ذو خربة معتربة يف جمال الرقمنة 

 جمال اجناز ، غري أنه مل تكن لديه أية خربة أو جتارب سابقة يف)G.E.D )1 وتسيري الوثائق اإللكترونية
املكتبات الرقمية يف قطاع التعليم العايل والبحث العلمي، وأن هذا املشروع يعد األول على املستوى 
الوطين، وكنتيجة حتمية انسحب بعض إطارات املكتبة من املشروع، ومل يشاركوا يف التأسيس للمشروع 

 يبق إال املختصني يف اإلعالم اآليل ووضع أهدافه وفق احتياجات املكتبة واملستفيدين على حد سواء، ومل
  :وتكونت التركيبة البشرية العاملة يف املشروع من ،ونصف إطارات املكتبة

ü  2(مهندس واحد يف اإلعالم اآليل جلامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية(  
ü  02تطبيقي يف اإلعالم اآليل وعددهم مهندس 

ü 1. (03ت اجلامعية وعددهم ملحقني باملكتبا(  
                                                             
1 GED : Gestion Electronique des Documents 

  .مهندس دولة برتبة مهندس رئيسي ، وهو املسئول املكلف باملكتبة الرقمية حاليا  2



 اإلسالمية للعلوم القادر عبد األمري جلامعة الرقمية املكتبة :بعالسا الفصل
 

[372] 
 

ü ةمساعد باملكتبات اجلامعي.    
ü  الم اآليل تابعني للمورد اخلاصمهندسني يف اإلع 02إضافة إىل.  

وبعد مشاورات ودراسات قام ا إطارات املكتبة اجلامعية مع املهندسني ملناقشة مسائل معاجلة      
تسجيل وفهرسة املواد نظام  Giga-Media املصادر املرقمنة وطرق استرجاعها، قدم املورد قدم  املورد

وجاء النظام ال  واليت سنتعرض هلا الحقا؛ ؛)والنهائية يف الوقت نفسه( الرقمية يف طبعته األوىل
يتماشى مع احتياجات ومواصفات املكتبة، كنتيجة النعدام دفتر الشروط الذي يضبط املشروع 

يف اقتناء التجهيزات مستقلة أن أسعار وتكال، مع العلم والعلميةالفنية بكامله ومن خمتلف جوانبه 
 املايل ، وبالتايل فهذه احللول املقدمة تدفع اجلامعة مقابلها)2(متاما عن تكاليف وسعر احللول املقدمة

، على الرغم من كون الطبعة األوىل اليت سيلي وصفها الحقا ال تستجيب ألية معايري علمية )3(أيضا
  .تتعلق بفهرسة املصادر اإللكترونية

مت مناقشة ) املورد واملكتبة ( بعد املشاكل اليت واجهت املشروع وواجهها كال الطرفني       
املشروع يف الس العلمي للجامعة ومت تشكيل جلنة علمية تتكون من إطار يف املكتبة، ومهندس 

لدراسة املشاكل والصعوبات اليت يواجهها املشروع عني حديثا باجلامعة، دولة يف اإلعالم اآليل 
استثمار خربات هذا املورد الوطين للخدمات الرقمية، والتعاون معه  واقتراح حلول مع ضرورة

  .ومتابعة املشروع إىل غاية إجنازه

 وقصد االتفاق مع املورد اخلاص لوضع نظام تشغيل آيل جديد ومتكامل للمكتبة ضمن منظومة      
باملكتبة ومبقر املورد اخلاص باجلزائر  رقمية متطورة، وفق املعايري العلمية، مت عقد جلسات عمل

تقدمي حلول وفق ما مت مناقشته أمهها استحالة  العاصمة، أسفر على نتائج مت إبالغها إلدارة اجلامعة،
نه يتطلب األمر إعادة صياغة عقد جديد وفق دفتر شروط حمدد، أيف ظل العقد املربم مع اجلامعة، و

                                                                                                                                                                                                  
  .وكلهم استقالوا من اجلامعة وتوجهوا إىل جامعات أخرى للتدريس  1
  .مل نتحصل على أية وثيقة رمسية حول تكلفة املشروع  2
  مليون دينار 6تعدت تكلفة املكتبة الرقمية للجامعة حدود الـ  3
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اللجنة تزويده مبختلف املعطيات والبيانات املتعلقة باملعاجلة كما طالب املورد من وذلك ما مل يتم، 
الفنية ومعايريها وكذا سياسات تنمية وإتاحة وحفظ املصادر الرقمية بصورة جد مستعجلة فيها 

رأت غري ) واملهندس يف اإلعالم اآليلحمافظ املكتبة ( تسرع للحصول على املعلومات، غري أن اللجنة 
وبعد التأكد من جناعة وفعالية كل مرحلة من  ،املتطلبات بصورة مرحلية ذلك على أن يتم تقدمي

بني ) )1(إن وجد ( مراحل وضع املشروع وإقرار نتائجه، على أن يتم إعادة صياغة العقد املربم 
إدارة اجلامعة واملورد، وتضمينه بنود تتعلق باحلفاظ على حقوق اجلامعة يف حال تسويق املنتوج إىل 

، وعلى ضوء ما تقدم من حيثيات جد مهمة وإستراتيجية بالنسبة للمشروع، مؤسسات أخرى
، بعد القيام بدراسة اجلدوى ووضعه حيز التطبيق التكفل بتنفيذ املشروع لجنة باقتراحالقدمت ت

وأن املشروع احلايل سوف يسترتف ميزانيات إضافية  وإمكانيات التطبيق بطاقات املكتبة واجلامعة،
ة بعض برجميات قواعد البيانات وبرجميات اإلتاحة واألهداف الواجب حتقيقها من جراء عدم موائم

وأن املورد وحبسب نتائج جلسات املناقشات اليت دارت بني جلنة  ،)2(مشاريع املكتبات الرقمية
القيادة واملورد يف مقره بالعاصمة؛ أن هذا األخري يسعى إىل االستثمار يف كفاءات ومهارات إطارات 

بة واجلامعة دون ضمان حق اجلامعة يف املنتوج، وأنه ال ميكن تنفيذ املشروع واملضي فيه من املكت
 غري أن االقتراح مل جيد له صدى .دون تضمني حقوق اجلامعة يف بنود العقد املربم أو دفتر الشروط

 إىل إمتام املشروع مع املورد مبا تتوفر عةـاجلاماضطرت وبالتايل  )3(من طرف إدارة اجلامعة ومتابعة 
  .من إطارات

وقد حتقق ما توقعته جلنة القيادة املستقيلة من اجلامعة خبصوص استثمار املورد يف اجلهد 
الفكري والكفاءات دون شروط وال قيود قانونية تضمن عملية جتسيد مشروع املكتبة الرقمية؛ من 

املتاحة يف موقعه اإلشهارية للمورد تصفحنا لشبكة االنترنت أين سجلنا من خالل الصفحات خالل 
                                                             

غري أن مسعى ...) عقد، اتفاقية، ( سعت إدارة املكتبة ويف مهمة رمسية إىل احلصول على نسخة ثانية عن الوثائق املتعلقة بإجناز املكتبة الرقمية   1
   .  Bon de Commandeاملكتبة قوبل جبهل أي وثيقة رمسية حول املكتبة الرقمية ، وكل ما هو متوفر لدى املورد هو وصل طلب 

  .زمة لذلكاملناقشة، مت شرح وتقدمي املتطلبات الفنية الواجب توفرها يف إنشاء املصادر الرقمية واملعايري العلمية الال بعد  2
   ).)الباحث( ، وحمافظ املكتبة  كل من املهندس يف اإلعالم اآليل(عضوي جلنة قيادة املشروع استقالة   3
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وتسيري املكتبات االفتراضية، م إنشاء حيث يعرض نظا ،))3(أنظر امللحق رقم( )1(اإللكتروين 
عدة أخطاء حىت يف املفاهيم وبسهولة يكتشف باستطاعته أن يف اال املتخصص باحث وال

واملصطلحات املستخدمة يف اإلشهار كمصطلح املكتبة االفتراضية للداللة على املكتبة الرقمية، و 
 V 3.1 GIGA وغريها من األخطاء، وقد أطلق على النظام تسمية.. الفهرسة وفق نظام ديوي

BIBLIO  رغم ذكره سوى جامعة األمري عبد القادر  3.1والغريب يف األمر أنه وصل إىل الطبعة
م ألكثر من مرة للمكتبة للمعلوم اإلسالمية كمرجع لتجارب سابقة، أي أنه قام بتطوير النظا

، وأن املؤسسات -املكتبات االفتراضية  –اجلامعية، ويقدمه على أنه نظام أرشفة املؤلفات األدبية 
   .عاتاملستهدفة هي املكتبات، مراكز األرشيف واجلام

   :املوارد البشرية العاملة باملكتبة الرقمية -1 -2 -3

  :أما املوارد البشرية العاملة باملكتبة الرقمية للجامعة فنوردها مبينة يف اجلدول التايل

 نوع املنصب املؤهل اخلربة الدورات التدريبية العـدد

  الرقميةاملكتبة مكلف ب مسئول  مهندس دولة يف اإلعالم اآليل  سنوات 07  -  01

 ملحق باملكتبات اجلامعية ليسانس علم املكتبات سنوات 04 01 01

 أعوان تقنيني مستوى ثانوي سنوات 03 01 05

 املـجمــــــــــــوع 07

  
  .املوارد البشرية العاملة باملكتبة الرقمية ومؤهالم) : 40(جدول رقم 

                                                             
1 http://www.gigamedia-dz.com       

  ) 3(مت طباعة الصفحات اإلشهارية وميكن الرجوع إليها يف امللحق رقم 

http://www.gigamedia-dz.com
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املسئول املكلف هي عبارة عن تدريب أطره  ،علما أن الدورات التدريبية اليت تلقاها هؤالء      
، وكذا أساليب تطبيق عملية الرقمنة واستخدام املاسح الضوئيتقنيات حول  )1(باملكتبة الرقمية 

؛ وبعض التطبيقات األساسية )5ADOBE PHOTOSHOP(استخدام برجمية معاجل الصور فوتوشوب 
امللفات من حمطة إىل أخرى وصوال إىل خادم  على استخدام شبكة املكتبة الرقمية فيما يتعلق بإرسال

  .املكتبة الرقمية

  :التجهيزات -2 -2 -3

متثلت التجهيزات املعتمدة يف مشروع املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية      
  :للتجهيزات التالية يف توفري املورد اخلاص

ü املاسح الضوئي من فئةScan book  )  التالية الصورة(:   

  

  

  

  

  

  

  .املاسح الضوئي املستخدم يف املكتبة الرقمية للجامعةصورة : بنيي) 48(رقم شكل 
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   :وهو ماسح ضوئي مسطح يتمتع باملواصفات التالية

  املواصفات العامة للماسح الضوئي

  )Scanner à plat – fixe(ثابت -ماسح ضوئي مسطح  النوع

  A2 (420 x 594 mm)  رقمنتهاحلجم األقصى للوسيط املمكن 

 .سم 73  العرض

  .سم 74  العمق

  .سم 96  االرتفاع

  كغ 64  الوزن

  املــــواصفات الفـنـــــية

  أحادي اللون  نوع املدخالت

  )مستوى رمادي  256( بت  8  عمق مستويات التدرج الرمادي

 ppp 600*  600  درجة الوضوح الضوئية

 CDD  نوع عنصر الرقمنة

 هالوجيين  املصدر الضوئينوع 

  )مستوى الرمادي . ( ص/ ثانية  4.5  سرعة الرقمنة

 TWAIN  مطابقة املعايري

 mm x 594 mm 432  احلجم األقصى للوثائق 

 حتميل يدوي  نوع حامل الوسائط

  Pilotes de périphérique & utilitaires  الربجمية املرفقة 

  .املستخدم يف املكتبة الرقمية للجامعة مواصفات املاسح الضوئي) : 41(جدول رقم 
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ü  خبادم جديد ) 2003(خادم الشبكة ذو مواصفات قاعدية مت استبداله بعد سنة واحدة فقط
رؤوس  4ميلك   Pioneer من عالمة Juke-Box  أكثر تطورا، و ناخب األقراص الضوئية

 ومن خالل CD-Romsقرص ضوئي  100منعا للنسخ وواحدة للقراءة، يتسع لـ 3
جلأت بعد ) 1(املالحظة املستمرة للمكتبة الرقمية، اتضح أن إدارة املكتبة الرقمية باجلامعة

يتمتع بنظام  ذو مواصفات عالية  Hpتعطب ناخب األقراص إىل اقتناء خادم آخر من فئة 
ليستخدم يف التخزين مع ربطه بناسخ لألقراص متحرك قصد  )RAID5)2ختزين من فئة 
  .الوسائط الضوئيةالتخزين على 

حواسيب، ومت تثبيت  05أما الطرفيات احلاسوبية فتكفلت إدارة اجلامعة بتوفريها وعددها       
الشبكة اخلاصة بورشة املكتبة الرقمية وربطها وجتريب أوىل عمليات التحويل الرقمي مرورا جبميع 

  .املراحل غاية التخزين

  :الربجميات -3 -2 -3

، )حمطة الرقمنة(مثبت باحلاسوب املرتبط باملساح الضوئي  بالرقمنة اخاص ابرناجمقدم املورد       
، كما قدم املورد برجميات املعاجلة املتمثلة يف )54(بواجهة استخدام باللغة العربية أنظر الشكل رقم 

Adobe Photoshop 5 لغة املصممة وفق الضغط، وبرجمية إدارة الشبكة برجميات وDelphi . 

    .زبون/ اهليكلة خادمنظام ويعتمد على  Windowsيف بيئة  والنظام يعمل

                                                             
  .وصاية وإدارة مركز احلسابات باجلامعة وليس املكتبة اجلامعية حيث أصبحت املكتبة الرقمية للجامعة حتت  1
2  RAID  :اختصارا لـ )Redundant Array of Independent Disks ( وهي تكنولوجيا أنشاها جمموعة باحثني من جامعة باركلي

 ..درسوا إمكانية تعرف النظام على أكثر من قرص صلب كوحدة واحدة من طرف النظام وهي تقنية تسمح بتخزين والذين 1987بكاليفورنيا سنة 
( ات ومزايا جد مهمة فيما يتعلق بالفعالية إمكانيتطوير فعالية وحدات التخزين على اخلوادم ، وعليه فهي تقدم البيانات يف عدة أقراص صلبة وبالتايل 

تكلفتها أقل من شراء  G.O.60مثال أي وحدة ختزين من  G.O. 30من األقراص الصلبة ذو سعة  2فاقتناء  والتكلفة ، )سرعة تدفق البيانات 
ففي حالة حدوث عطب فإنه ميكن استرجاع البيانات وحىت تغيري القرص  جتاوز أعطاب نظام التخزينقرص صلب بنفس حجم السعة، و خباصة 

  : ميكن زيارة املوقعوفئاا ،  RAIDلإلطالع أكثر على موضوع  .يف الشبكة  املعطوب دون فقد للبيانات ودون توق
http://www.clubic.com/article-13989-1-initiation-raid.html 

http://www.clubic.com/article-13989-1-initiation-raid.html
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علما أن كل من حمطة التصوير الرقمي وخادم الشبكة حمميان بوسائل أو مفاتيح تأمني ومحاية      
  .وهي وسائل مهمة حلامية استغالل برجميات التشغيل والنسخ غري املرخصة )Dongles(فيزيائية 

  

  

  

  

  .)1(املستخدمة يف كل من احملطة الرقمية وخادم الشبكة  Dongleصورة الـ : يبني ) 49(شكل رقم 

اإلشارة إىل أن برجمية تصميم قاعدة البيانات وإدارة الشبكة وحبسب املناقشات اليت كما جتدر       
واحلاسوبية ، أن متت مع املختص يف اإلعالم اآليل عضو جلنة قيادة املشروع واملكلف باألمور التقنية 

  .  ORACLE ع إنشاؤه تتمثل يف برجميةمالربجمية املناسبة ملثل التصميم املقترح واملز

تستخدم هذه الربجمية يف إدارة  قميةالر شاريع املكتباتالعديد من موبعد الدراسة تبني أن       
الرقمية حمليا ودون اللجوء إىل قواعد بياناا، وهلذا السبب وألسباب أخرى مت اقتراح تصميم املكتبة 

  .املورد اخلاص، ويقتصر التعامل مع املورد يف توفري التجهيزات فقط

مع اإلشارة هنا أن األرقام الواردة يف اجلدول التايل هي نسبية لعد التمكن من : تكلفة التجهيزات
ال تزال تسترتف أمواال احلصول والوصول إىل املعلومات من الوثائق الرمسية، كما أن املكتبة الرقمية 

جراء اكتشاف أخطاء يف اختاذ القرار املناسب فيما خيص احللول التكنولوجية املعتمدة، مثل ناخب 
: DVDاألقراص الضوئية ذو السعة احملدودة والذي ال يتيح نسخ ةال قراءة أقراص الـــــ

                                                             
   .من مفتاح احلمايةاملؤسسة املنتجة مت حذف عالمة   1



 اإلسالمية للعلوم القادر عبد األمري جلامعة الرقمية املكتبة :بعالسا الفصل
 

[379] 
 

Digital Versatile Disc ضعف أقراص  14 واليت تتعدى سعتها التخزينية يف وقتنا احلايلCD-

ROM باإلضافة إىل ذلك فقد ختلت املكتبة  .باستخدام تقنيات الليزر األزرق وعلى وجهي القرص
  .الرقمية عن استخدام ناخب األقراص واستبدلته باقتناء خادم جديد تستخدمه ألغراض التخزين

 ياتاألجهزة والربجم التكلفة

  املاسح الضوئي  ج.د 2435000

    JUKE-BOX مزود جبهاز SERVEURاخلادم  ج.د 1258500

  برنامج التخزين الرقمي ج.د 250.000

  برنامج الفهرسة  .دج 300.000

  اـــــــــــــموع ج.د 4343500

  .تكلفة اقتناء التجهيزات والربجميات) : 42(جدول رقم 

  :املشروعتنفيذ  إجراءاتومراحل  - 3-3

فنية يف التعامل مع املورد اخلاص وذلك يرجع لصعوبة املشروع تلقت هذه اللجنة صعوبات        
واخلربة احملدودة للقائمني عليه إن من جانب املورد أو املكتبيني؛ فقد واجهتها حتديات عديدة 
ومتنوعة، مالية، فنية، تقنية، قانونية ولغوية، وبدأ جتريب النظام على جمموع الكتب كمرحلة أوىل 

مث االنتقال  إىل باقي األوعية ، Intranet حمليا من خالل الشبكة احمللية للجامعة على أن يتم استغالهلا
الفكرية لرصيد املكتبة، ومت تشكيل جلنة علمية من إطارات املكتبة تتوىل حتديد اموعات الواجب 

ت رقمنتها أو اموعات اليت ستشكل رصيد املكتبة الرقمية حبيث تكون هذه اللجنة مطلعة مبجموعا
من املكتبة األصلية وخصائصها املادية وتقوم باالنتقاء، آخذة بعني االعتبار احتياجات املستفيدين 
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وطلبام، وبعد عملية االنتقاء يتم إرسال هذه اموعات إىل مصلحة املكتبة جمموعات املكتبة 
عليها إجراءات وعمليات أين تطبق واليت خصصت هلا مكانا قريبا من خمزن املكتبة املركزية، الرقمية 

، واليت مت تثبيتها وربط خمتلف التجهيزات من فنية وتقنية ضمن سلسلة منتظمة يف شبكة حملية باملكتبة
، غري أن األمور تغريت فيما املاسح الضوئي وباقي طرفيات املعاجلة وإدخال البيانات خبادم الشبكة

يط املكتبة كلية إىل مقر خاص يبعد حوايل املكتبة الرقمية إىل خارج حم ورشةبعد، ومت نقل مقر 
وعلى الرغم من كون املسافة ليست بالبعيدة إال أنه يف واقع األمر يشكل عائقا كبريا فيما . م100

يتعلق بنقل اموعات واملصادر الورقية من خمزن املكتبة إىل مقر ورشة التحويل الرقمي وخباصة إذا 
وعليه فإن وترية الرقمنة تقل ت، وليست بالطريق املستقيم، كان الدرب يتخلله عدة سالمل ومنعطفا

بالضرورة جراء عمليات نقل املطبوعات من املخزن وإرجاعها، علما أن هذه اموعات وكما 
أسلف الذكر هي اموعات األكثر تداوال وإعارة واألقل نسخا، وبالتايل جيب أن ال تبق لفترة 

كان جواب املسئول املكلف )1(ا عن سبب التغيري يف املقر سؤالن يفو، طويلة يف ورشة الرقمنة
باملكتبة الرقمية هو عدم توفر الشروط النظامية فيما خيص درجة احلرارة والرطوبة وأن هذا سيؤثر 
على سري وعمل التجهيزات، غري أن ذلك مل يبدو واضحا يف ومتجسدا يف املقر اجلديد من خالل 

 .مكتبة الرقميةاملالحظة املنتظمة والدورية لل

غياب سياسة واضحة لعمليات االقتناء الرقمي كما ذكرنا سلفا، إذ من هنا يتضح استنتاجا       
وفق  كان من األجدر تعيني جلنة خاصة من طاقم املكتبة تقوم بدراسة واقتراح املواد الواجب رقمنتها

سياسة مكتوبة وواضحة لعملية تنمية اموعات الرقمية، اليت تسبق عملية االنتقاء أساسا، يشارك يف 
ويصعب القيام ذه املهمة . وضعها أعضاء من اهليئة التدريسية للجامعة باإلضافة إىل إطارات املكتبة

ومنه معرفة احتياجات  ه،وحتديد آفاق أبعادهأهدافه واملشروع وات يف ظل عدم معرفة وإدراك غاي
املستفيدين من املصادر الرقمية وما هو متاح على الشبكات من مصادر قصد عدم التكرار وضياع 

                                                             
  2008 فيفري 21:  مقابلة مع املسئول املكلف باملكتبة الرقمية، تاريخ إجراء املقابلة  1
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، غري أن املصادر الرمسية للجامعة واملكتبة على وجه اخلصوص تؤكد خالف ذلك من اجلهد والوقت
 :الرقميةالمكتبة :" خالل ما ينشر عرب موقع اجلامعة خبصوص املكتبة الرقمية

 أمهات املخطوطات، –باحملافظة على األوعية النادرة  تسمح تعترب أول مكتبة رقمية على املستوى الوطين،

رصيد املكتبة يف شكل رقمي عن طريق شبكيت األنترنات و  استغالل وتتيح للمستعمل فرصة -الكتب

مهندسني يف  02ويف علم املكتبات  أخصائينيهذا القسم جمموعة عمل تتكون من  ويشرف على األنترنيت،

  ).  1"(اآليل اإلعالم

املكتبة الرقمية أين  قسمإىل  ،واملتمثلة يف الكتباملنتقاة يتم إرسال اموعات املكتبية عموما       
واحلاسوبية كما ) فهرسة واستخراج الكلمات املفتاحية(تطبق عليها خمتلف إجراءات املعاجلة الفكرية 

  :الشكل التايلهو مبني يف 

  

  

  

  

  

  
  
  

  .مراحل التحويل الرقمي واإلجراءات الفنية واحلاسوبية املتبعةيبني خمطط : يبني )50(رقم شكل 
                                                             

  http://www.univ-emir.dz/bibliotheque.htm   :التعريف باملكتبة اجلامعية عرب موقع اجلامعة يف الصفحة التالية ميكن اإلطالع على  1
  .وميكن مالحظة بعض األخطاء اللغوية اليت مل تصحح مثل االنترانت وليس االنترنات

http://www.univ-emir.dz/bibliotheque.htm
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مجيع هذه املراحل املذكورة آنفا تتم وفقا للمخطط التايل الذي يبني خمتلف املراحل واإلجراءات 

  :باملكتبة اجلامعيةالعملية يف إطار شبكة حملية خاصة مبصلحة املكتبة الرقمية 

  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  .خمطط يوضح خمتلف العمليات داخل شبكة املكتبة الرقمية: يبني ) 51(شكل رقم 
 
  

  :وتتم العملية عرب واجهة االستخدام كما هي مبينة يف الشكل التايل
  

catalogage.exe
numerisation.exe traitement.exe

compression.exeverification.exe

administration.exe
mots_cles.exe

indexation.exe

Juke-box 

1 

Serveur 

2 3 

4 5 

6 

 الملفات المستبعدة الملفات السليمة

 الوثائق الورقية

 تمثیالت الوثائق
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  .قادر للعلوم اإلسالميةلواجهة استخدام املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد ا: يبني ) 52(الشكل رقم 

عرب سبعة  إىل غاية التخزين متروأن عملية االقتناء الرقمي  ،املالحظ كما هو مبني يف الشكل     
  :عرب اإليقونات اليت حتيل إىل التطبيقات وهي مراحل ممثلة يف واجهة االستخدام

ü وهي إيقونة ال تعمل، وكانت مهيئة كتطبيق لتسمية امللفات عن طريق إدخال : جرد الكتاب
  .رقم اجلرد

ü يف قاعدة البيانات وإدخال  وهي عملية تعين بإدخال الكلمات املفتاحية: الكلمات املفتاحية
  .قائمة حمتويات الكتب

ü تشري إىل عملية الفهرسة وإدخال البيانات البيبليوغرافية :الفهرس.  
ü ا الرقمنة  :الترقيم ويقصد)Numérisation( وعرب هذه اإليقونة يتم مباشرة عملية املسح ،

  )2008(وئ، وهي العبارة نفسها املوظفة يف دليل املكتبة اجلامعية الض
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ü وال يقصد هنا باملعاجلة الفكرية للمحتوى وإمنا املعاجلة احلاسوبية للملفات الرقمية، وهي : املعاجلة
بعد  ، ADOBE PHOTOSHOP5عملية تعين مبعاجلة الصور املرقمنة باستخدام برجمية معاجل الصور 

  .عملية الرقمنة مباشرة
ü وهي تطبيق يعين بضغط امللفات الرقمية املعاجلة وحتويلها إىل شكل : إنشاء الكتابPDF 

 Adobe Acrobatباستخدام برجمية 

ü وعرب يتم مراقبة الصور املرقمنة قبل اإلقرار واملوافقة على عملية ختزينها :املراقبة.  

هي متضمنة يف أن واقع التطبيق غري ما هو ممثل يف الواجهة، كون خانة جرد الكتاب يف حني       
، وكذا خانة املراقبة اليت تتم على مستوى خادم )الفهرسة ( مرحلة إدخال البيانات البيبليوغرافية 

الشبكة و خانة اإلدارة، كما يالحظ أخطاء التعبري عن اإلجراءات الفنية والتقنية املطبقة مثل الترقيم 
  .عوضا عن الرقمنة، والفهرس بدال من الفهرسة

أما خانة اإلدارة فهي تتم على مستوى خادم املكتبة الرقمية وختص عملية املراقبة والتحقق من      
جودة امللفات املرقمنة وإمكانيات االسترجاع وإدارة احملتوى الرقمي، وكذا ألمر بالنسبة بالنسبة 

لشبكة من تطبيق لعملية املعاجلة وضغط امللفات، يف حني ميكن وعرب خمتلف الطرفيات املرتبطة خبادم ا
إجراءات الفهرسة وإدخال الكلمات املفتاحية والقيام بإجراء التكشيف بصورة مستقلة عن إجراءات 

  :مراحل وإجراءات التحويل الرقمي، وفيما يلي تفصيل ما سبق من التحويل الرقمي

وهي أول مرحلة جيب أن متر عليها اموعات األصلية قبل رقمنتها،  :عملية الفهرسة -1- 3-3
ورغم أن املكتبة متلك قواعد بيانات  فهي مرحلة ضرورية وواجبة قبل أي إجراء آخر يطبق عليها،

   بيبليوغرافية جبميع أرصدا الوثائقية، إال أن ذلك مل ميكنها من استثمار هذه القواعد يف مشروعها
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وتوريدها يف قاعدة  الستحالة استرجاع البيانات املدخلة يف نظام التشغيل املطبق يف املكتبة الرقمي
وعليه تطلب األمر  ؛تواءم مع متطلبات تشغيل النظام اجلديدتال إنشاؤه، فهي  بيانات النظام املزمع

 قاعدة بيانات جديدة تشكلوإدخاهلا يف ، إعادة فهرسة اموعات األصلية املوجهة للمكتبة الرقمية
 ، و قواعد)تدوب( ومت اعتماد التقنني الدويل للوصف البيبلوغرايف، قاعدة بيانات املكتبة الرقمية

AFNOR  ويشرف على هذه العملية ملحق الكتباجلمعية الفرنسية للتقييس، يف عملية فهرسة ،
الوقت احلايل، وفيما يلي بعض  ، وال يزال النظام يعمل وفق هذه املعايري يفباملكتبات اجلامعية

  :واجهات عملية الفهرسة يف املكتبة الرقمية للجامعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .وأخطاء الترمجة إىل اللغة الفرنسية الصفحة األوىل من واجهة عملية الفهرسة :يبني) 53(رقم  شكل
  

أو عناصر االسترجاع، وهي  ويف الصفحة األوىل من برنامج الفهرسة جند العناصر املفتاحية     
عناصر ال بد من إدخاهلا حىت نباشر عملية الفهرسة، ويف نفس الوقت متثل عناصر استرجاع يف 
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واللغة إضافة ) رقم تصنيفه ( عملية البحث، ويف هذا الربنامج ميكن ذكر أن كل من رقم الكتاب 
   .ة منه االسترجاعإىل رقم اجلرد هي اليت متثل العناصر املفتاحية يف عملية الفهرس

  

  
  

  .الصفحة الثانية من عملية الفهرسة :يبني) 54(رقم  شكل
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  .بطاقة الفهرسة الناجتة بعد إدخال مجيع البيانات البيبليوغرافية :يبني) 55(رقم  شكل

 ما يالحظ عن هذه العملية األساسية واملهمة جدا يف عملية استكشاف املصادر املرقمنة      
واسترجاعها أا ال تطبق املعايري العلمية يف العملية الفنية، إذ يتم اعتماد املعيار الدويل للوصف 

للمطبوعات الورقية يف وصف مصادر إلكترونية ذات خصائص ) ك -تدوب( البيبليوغرايف للكتب 
ا ورقية وجمرد إذ يتعامل مفهرس هذه املصادر الرقمية وكأ بعيدة جدا وخمتلفة عن املصادر املطبوعة،

استنساخ هلذه األخرية، هذا من جهة ومن جهة أخرى حىت الناحية اجلمالية مغيبة ولنا أن نتصور 
حالة املفهرس وهو يتعامل مع هذه الواجهات لساعات طويلة، علما أن عملية فهرسة كتاب واحد 

يانات، ناهيك عن واجهات قبل تأكيد عملية تسجيل املدخالت يف قاعدة الب 9يتطلب املرور عرب 
األخطاء اللغوية يف ترمجة عناصر تدوب إىل اللغة الفرنسية، وهذا ما يوحي عدم إشراك املكتبيني 

يف إعداد نظام الوصف ) بسبب رفضهم للمشروع كما ذكرنا سابقا يف مراحله االبتدائية(املؤهلني 
  .البيبليوغرايف وفق املعايري العلمية
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أية دورة تكوينية لطاقم املكتبة فيما يتعلق بإدارة املصادر الرقمية  جتدر اإلشارة أنه مل تقم     
، وكان باألحرى تنظيم ولو ملتقيات علمية حول أدبيات املشاريع الرقمية باملكتبات )1(ومعاجلتها

اجلامعية وحتدياا من باب اإلعالم حول املشروع اخلاص باملكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر، 
املفاهيم وإبراز التحديات الواجب التصدي هلا، على أن تقام ورشات تكوينية حول  وتوضيح

التقنيات املكتبية املستخدمة يف معاجلة املصادر اإللكترونية وتسيريها، مثل التدريب على استخدام 
 Record(ومعاير إدارة وتسيري املصادر الرقمية ) دبلن كور مثال( املعايري يف جمال الوصف 

Management :15489 ISO وبالتايل ضمان تكوين مستمر مناسب حبجم املشروع املزمع )مثال ،
يف حني الدورات التكوينية اليت تلقاها بعض العمال غري املكتبيني كانت أثناء تثبيت ، جتسيده

التجهيزات وربطها وبداية رقمنة الكتب، فالتكوين كان على استخدام املاسح الضوئي، واستخدام 
، ويقصد هنا غري الدورات )2(املورد اخلاص مهندسوأطره  ADOBE PHOTOSHOPلصور معاجل ا

  .التكوينية اليت أطرها املسئول املكلف باملكتبة الرقمية

علما أنه ميكن أيضا إجراء " وهي املرحلة املوالية لعملية الفهرسة مباشرة  :عملية الرقمنة -2- 3-3
، ويتم "وكتابة فهارس احملتويات مباشرة بعد الفهرسة وإدخاهلا يف قاعدة البيانات  عملية التكشيف

 MINOLTA PS تطبيق التحويل الرقمي على مستوى حمطة الرقمنة باستخدام املاسح الضوئي من نوع

أنظر الشكل (يسمح بتصوير أحجام خمتلفة وبنوعيات متعددة باأللوان أو باألبيض واألسود ،   7000
 مث يقوم بإرساهلا للمعاجلة يف، BMP ، يقوم بتصوير الوثائق وحتويلها إىل شكل صور من نوع())رقم 

يتم حتويل النصوص األصلية إىل صور نقطية . حمطة أخرى عرب الشبكة احمللية اخلاصة باملكتبة الرقمية
Images Bitmap ور، والذي يسمح فقط باحملافظة على شكل األحرف، فهو ممثل فقط يف شكل ص

 بإجراء أي تعديل أو تغيري يف النص وبالتايل ال يسمح بإجراء عملية البحث داخل النص وال يسمح
)Recherche Plein Texte(،  عملية القيام بيف  منه متمثالبد وهذا ما يتطلب عمل ضروري وال

                                                             
  .مقابلة مع املسئول املكلف باملكتبة الرقمية  1
  .مقابلة مع املسئول املكلف باملكتبة الرقمية  2
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إىل الدقيق لتسهيل عملية الوصول  مفصلة ودقيقة، وإعداد أدوات كشافات عالية املستوى  تكشيف
شغل حجما ينتج أشكال ملفات تأنه ) BMP( عيوب هذا الشكل من امللفات، ومن ائق املرقمنةالوث

وقد كان االجتاه حنو تطبيق هذا النوع من الرقمنة لعدم توافر نظم ، أكرب على وسائط التخزين
إذا علمنا أن  ، وخباصةأكثر فعالة OCR Arabe  املكتوبة باللغة العربية التعرف الضوئي لألحرف

وبالتايل وحىت يف ظل  Vectoriel عملية الرقمنة ذه املواصفات تنتج صورا نقطية وليست شعاعية
وفرة برجمية التعرف الضوئي على احلروف واألشكال باللغة العربية فإن معدل اخلطأ سيكون عاليا 

  .قياسا بتطبيق الربجمية على الصور الشعاعية

 

  
  

    
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

  

  

  

  .حمطة التصور الرقمي: يبني) 56(رقم شكل 
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   :فنوضحها يف الشكل التايل أما واجهة االستخدام املطبقة يف برنامج الرقمنة يف حمطة التصوير الرقمي
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .واجهة استخدام حمطة التصوير الضوئي: يبني) 57(رقم  شكل

فالعملية تتركز أساسا على إنشاء ملفات إلكترونية تتضمن الصفحات املرقمنة للكتاب الورقي،      
يف الدعوى اجلنائية يف الفقه اإلسالمية مت رقمنته : وكما يظهر يف الشكل السابق أن الكتاب املوسوم 

اح إنشاء وهو يف األصل رقم جرد الكتاب الورقي والذي يعترب مفت 115085حتت امللف املرقم بـ 
  .التسجيالت البيبليوغرافية كما سبق تبيانه
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ويف هذه املرحلة تتم عملية االقتناء الرقمي مع إظهار خصائص ومواصفات العملية من درجة       
، كما ميكن تكبري الصورة إلظهار بعض ) BMP( الدقة والوضوح، وكذا شكل امللفات املنتجة 

ة الرقمنة، وإن كانت العملية سليمة يتم إرسال ملفات التفاصيل والتأكد من سالمة وجودة عملي
الصور إىل امللف املكون للكتاب املرقمن وإرساله كلية إىل احملطة املوالية مباشرة قصد تطبيق أساليب 

    .  PDFوتقنيات معاجلة الصور قبل القيام بعملية ضغطها وحتويلها إىل شكل 

ويتم يف هذا املستوى معاجلة الصور املرسلة من حمطة الرقمنة : الصور الرقمية معاجلة -3- 3-3
حيث يتم تعديلها ومعاجلتها وتطويعها حىت  5ADOBE PHOTOSHOPباستخدام معاجل الصور 

تصبح واضحة وغري مشوهة ويف الشكل واحلجم الالزمني قدر اإلمكان، وحفظها حفظا مؤقتا يف 
قبل إرساهلا للمحطة التالية واليت تعين  )JPEG (Joint photographic expert groupشكل ملفات 

مبعىن أن عملية الضغط تتم مع  Jpegفعملية الضغط هنا تتم طبعا وفق معيار ، بضغطها وحتويلها
غري أن مستوى هذا الضياع للبيانات ال يظهر ،  (Compression avec Perte)ضياع البيانات 

  .بالعني اردة على الوثائق املضغوطة

  

  

  

  

  

  .5ADOBE PHOTOSHOPمعاجلة الصور باستخدام برجمية واجهة تطبيق عملية : يبني) 58(شكل رقم 
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ويتم على امللفات اليت مت معاجلتها يف مرحلة سابقة، : Compression ضغط امللفات -4- 3-3
والقصد من هذه العملية يتمثل يف زيادة سرعة مطالعة امللفات وختفيض حجم مساحة التخزين 

 Acrobadeباستخدام برنامج  PDFالالزمة للوثائق املرقمنة بعد ضغطها وحتويلها إىل ملفات من نوع 

Reader . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .واجهة تطبيق عملية الضغط: يبني) 59(شكل رقم 

وهي مرحلة سابقة للمرحلة األخرية املتمثلة يف إنشاء رصيد املكتبة الرقمية، ويف  :بةـاملراق -5- 3-3
مجيع امللفات املعاجلة، يستبعد منها تلك اليت مل تعاجل بصورة دقيقة ومضبوطة مراجعة هذا املستوى يتم 

معاجلتها من جديد بدءا من مرحلة التصوير، حيث يتم اإلشارة يف حمطة التصوير وبالتايل يتم حذفها ويعاد 
 CD-Roms إىل تلك امللفات امللغاة، ما عدا ذلك يتم حفظ باقي امللفات السليمة على أقراص مضغوطة

  3 رؤوس 4بــمزود  .CD-R 100 غ سعتهـتبل Juke-Box املزود جبهاز Serveur بعد إرساهلا إىل اخلادم
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  .)1(للنسخ1+للقراءة 

  : وتتم عملية املراقبة بطريقتني اثنتني

وهي الطريقة املقدمة من طرف  املورد واليت تتم يف خادم الشبكة قبل إقرار عملية  :األوىلالطريقة 
 وبالتايل فهي مرابطة جبميع التطبيقات والعمليات املتاحة عرب شبكة معاجلة امللفات الرقمية، التخزين،

العلمية مبراقبة الكتاب املرقمن صفحة بصفحة على أن يتم ختزين مجيع امللفات والصفحات هذه وتتم 
املناسبة جلودة القراءة واإلطالع ، ويف حالة عدم جودة عملية الرقمنة أو املعاجلة يتم رفض 
الصفحات املرقمنة وبالتايل إعادة رقمنتها ومعاجلتها، ويتم مباشرة وبصورة آلية اإلشارة إىل 

صفحات غري السليمة واليت تتطلب إعادة رقمنتها يف حمطة التحويل الرقمي، وبالتايل إعادة إحضار ال
الكتاب األصلي من خالل التعرف على رقم اجلرد وإعادة تطبيق إجراءات املعاجلة احلاسوبية كاملة، 

  : كما هي مبينة يف الشكل التايل

  

  

  

  

  

  .عملية مراقبة الصفحات املرقمنة قبل إقرار ختزينها: يبني) 60(شكل رقم 

                                                             
 ومداخالم العلمية بقسم علم املكتبات جبامعة منتوري حبوثهمعكس ما تناوله عديد من الباحثني الذين تناولوا موضع الدراسة بالبحث يف   1

  قسنطينة

 

 رفض  موافق 
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فهي طريقة مت تثبيتها من طرف خمتص يف اإلعالم اآليل ويتعلق األمر بتثبيت : أما الطريقة الثانية
واملخزنة  واليت تتيح اإلطالع على مجيع ملفات الصور املرقمنة  My Albumبرجمية التصفح للصور 

  :  يف ملف واحد كما هو مبني يف الشكل التايل 

  .يف مراقبة الصفحات املرقمنة My Albumواجهة استخدام برجمية : يبني) 61(شكل رقم 
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غري أن هذه الطريقة مستقلة متاما عن نظام التسيري اآليل للمجموعات الرقمية خبادم الشبكة،      
وهي تتعامل فقط مع الصور وبالتايل من غري املمكن تطبيقها يف آخر مرحلة من مراحل التحويل 

  . الرقمي، ولكن ميكن تطبيقها يف مرحلة سابقة لعملية ضغط الصور املرقمنة

إجراء عملية البحث يف النص نظرا لكون استحال كما ذكرنا سابقا، فإنه  :التكشيف -6- 3-3
النصوص املتعامل معها هي عبارة عن صور، ولتغطية هذا النقص العيب يف آن واحد، قام فريق العمل 
بتكشيف مجيع النصوص املصورة عن طريق استخراج الكلمات املفتاحية وإدخاهلا يف قاعدة البيانات، 

ائم احملتويات لعناوين الكتب، الدوريات أو األطروحات واجلهود الزالت قائمة فيما خيص وكذا كتابة قو
  .املخطوطات لوضع تصور لسري العملية يف هذا اال

مها "إعادة كتابة قائمة احملتويات والكلمات املفتاحية " مع اإلشارة هنا، أن كال من هاتني العمليتني      
 ، ومنه ميكن إجراؤمها مباشرة بعد)الفهرسة ( ، ما عدا املرحلة األوىل فقط مستقلتني عن باقي العلميات

فهرسة الوثائق األصلية أو يف مرحلة أخرية من مراحل إنشاء رصيد املكتبة الرقمية، وقد مت التدشني الرمسي 
وهي تقدم خدماا يف الشكل اإللكتروين عرب الشبكة احمللية  2006مارس  04للمكتبة الرقمية بتاريخ 

كمرحلة أوىل، على أن تنتقل إىل إتاحة جمموعاا الرقمية عرب الشبكة العاملية ، INTRANETللجامعة 
  . كهدف تسعى إىل حتقيقه يف السنوات املقبلة بعد استكمال اإلجراءات التقنية واملتطلبات القانونية والفنية

  

  

  

  

  .نظام التكشيفواجهة استخدام : يبني) 62(شكل رقم   
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وهي آخر مرحلة قبل إتاحة املصادر الرقمية عرب الشبكة احمللية  :الرقمي وتقنياته التخزين -7- 3-3
، وكما سبق اإلشارة إليه فإن عملية التخزين يف بداية املشروع كانت تتم عرب وسيطني، للجامعة

:  RAID5القرص الصلب يف خادم شبكة املكتبة الرقمية والذي مت يتمتع بنظام ختزين من فئة 

)Redundant Array of Independent Disks( الذي يعمل على ثالثة أقراص صلبة، وأيضا على ،
الضوئية، يف ناخب األقراص، وبعد تعطل هذا األخري أصبحت عملية التخزين تقام أساسا الوسائط 

على خادم شبكة املكتبة الرقمية وخادم قواعد الصور، وإنشاء خمرجات أخرى على الوسائط 
فالتخزين على األقراص الصلبة خلوادم الشبكات الذي تبنته املكتبة الرقمية للجامعة تقتضي ، الضوئية
خادما مستقال هلا، غري أنه توجد حلوال أخرى للتخزين تسمح بتجاوز خادم الشبكة  ختصيص
  .وحتريره

التخزين املستخدمة يف املكتبة الرقمية وعند سؤالنا يف املقابلة اليت قمنا ا بشأن ات عن تقنيأما       
 SANالتخزين  وشبكة) NAS )Network-Attached Storage( )1تقنية التخزين املرتبطة بالشبكات 

)Storage Area Network)(2 ( دية واليت أثبتت جناعتها أكد لناواليت تعد من بني هذه احللول ا ،
 SANأوتقنية شبكة التخزين  NASاملسئول أنه ال توجد دواعي تقنية الستخدام كال التقنيتني سواء 

وأن اخلادم املستخدم يف عمليات التخزين يتمتع مبواصفات عالية ويسمح القيام بعمليات استرجاع 
ال خيلو من بعض )  RAID5( ، علما أنه هذا نظام RAID5البيانات كونه يعتمد على نظام 

، جراء عمليات كتابة البيانات اجلديدة فوق )write hole(العيوب مثل ثقوب الكتابة اليت خيلفها 
عرب قاعدة نسخ البيانات املسجلة يف النظام اجلديد   SUNالبيانات القدمية والذي تداركتها شركة 

                                                             
1  NAS )Network-Attached Storage :( املرتبطة بالشبكات نظم التخزينNAS خاص يقع يف وسط الطريق بني  تعين منتوج

  .خادم التطبيقات ونظام امللفات

2  SAN )Storage Area Network :( شبكة التخزينSAN  فهو يدل على اهليكلة  و يربط بني جمموع وحدات التخزين واخلوادم يف
  .شبكة خاصة لغرض التخزين
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ZFS )Z File System)(1 (  والذي يسمىRAID-Z  والذي يعد أفضل بكثري من الـــ
RAID5 كما وجبد أيضا ،RAID-Z2  البديل عنRAID6  والذي يقدم إمكانية فقدان قرصني

والباحث يف جمال تقنيات التخزين يدرك متاما األمهية اإلستراتيجية  ،دون ضياع للبيانات املسجلة
وراء تبين أي نظام أو تكنولوجيا ختزين حمددة، ولتوضيح أي اخليارات أنسب وحتديد املعايري 

د علينا توضيح كل تقنية على حدى ومعرفة الواجب معرفتها قبل حتديد أي تقنية يف التخزين ال ب
  :إجيابياا وكذا اجلدوى االقتصادية لكل منها

هذين اخليارين يف التخزين متثل يف حقيقة األمر ميزة كبرية بالنسبة للمؤسسات ونظم املعلومات      
بيئة  ففي. كوا متكن من تقليص وبصورة كبرية التكاليف فيما خيص املوظفني يف اإلعالم اآليل

من امليزانية اإلمجالية املخصصة للتخزين، يف حني  % 55موزعة تسيري عملية التخزين متثل حوايل 
  .)2(من امليزانية اإلمجالية % 15إىل  20 تسمح بتخفيض هذه النسبة إىل حوايل SANشبكات التخزين 

بصورة عامة يف تتشكل من عدة أقراص صلبة مركبة )) 60(أنظر الصورة رقم (  Nasوخوادم     
هي أكثر سهولة يف التسيري حبيث يتم ربطها مباشرة و، )ال م أ، RAID  سواء كانت( IDE) 3(شكل 

استعمال نظام تشغيل يعتمد على واجهة وإن وبسهولة يف الشبكة وتقدم خدمات تشاطر امللفات، 
أكثر إدارة هذه النظم  تساهم يف تبسيط)  .(Graphical User Interface (GUI)تصويرية مستخدم 

فات لالتخزينية، واملعروف أن أنظمة التخزين املرتبطة بالشبكات هي كناية عن مزودات للم
  .وقابلة للتقييس آمنةوتوفر تسهيالت ختزينية  File and Print Serversوالطباعة 

                                                             
1   ZFS )Z File System :( واحلرف نظام ملفات مفتوح املصدر ،Z  هو آخر حروف األجبدية الالتينية، وبالتايلZFS  للداللة على آخر

لنظام  Sun Microsystems، أنتجته شركة  Zettabyteوأحيانا للداللة على  (the last word in filesystems)كلمة يف نظم امللفات 
Solaris 10  2005سنة وأعلى.  

: وقائع مؤمتر املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، حول : يف . تقنيات التخزين اإللكتروين أساس إدارة احملتوى الرقمي للمكتبات. حممود النقيب متويل   2
  81. ، ص 2006املنطة العربية للتنمية اإلدارية، : القاهرة. االستثمار يف بنية املعلومات واملعرفة

3   IDE :  اختصارا لــ باللغة اإلجنليزية :  Development Environment Integrated   نظام يتضمن جمموعة من األدوات
 GUI :Graphicalكما ميكن أن يتضمن نظام تسيري الطبعات واإلصدارات وخمتلف األدوات لتسهيل إنشاء واجهات تصويرية . لتطوير الربجميات

User Interface  
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 GO900 لـ أورو 150حوايل (وقد اخنفضت تكاليف هذه التقنية بكثري يف السنوات األخرية هذا  
  )1) (2008سنة 

  
  . NASصورة خلادم : يبني) 63(الشكل رقم 

 

  :يف الشبكة NASوفيما يلي خمطط يوضح شكل 

 

  

  

  

  

 .NAS  :Network Attached Storage شكل شبكة: يبني) 64(شكل رقم 

                                                             
املوجهة لالستخدام يف املؤسسات الصغرية ، يف حني تلك املوجهة للتطبيق يف املؤسسات الكبرية فتكلفتها تتجاوز الـ  NASبالنسبة لتقنيات   1

  .ذات املواصفات القاعدية NASبالنسبة لـ  أورو 5000
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 RAID DP فإنه ينصح باستخدام خادم يتوفر به نظام NASوعادة عند اعتماد تقنية التخزين       

(Dual Parity) . 

، فأن NAS، مثلها مثل )SAN )Storage attached Networkتقنية شبكة التخزين أما      
األقراص غري مرتبطة باخلادم الرئيسي للشبكة كما يوضحه الشكل املوايل، ففي مثل هذه التوليفة فإن 
األقراص ووسائط األشرطة فهي مرتبطة مباشرة بشبكة ختزين، ومن املفروض أن تكون مجيع 

ة حتد من الوسائط من أقراص وأشرطة مرئية ومقروءة عرب خمتلف اإلجراءات، وبالتايل فهذه التقني
املوارد املطلوب استغالهلا إلدارة البيانات املخزنة مع متتني احللول التخزينية وزيادة طاقتها 
االستيعابية، مع ضم مزودات من منتجني متعددين يعتمدون على نفس احللول، مع حتسني سبل 

  . BACKUPالولوج إىل البيانات واحلد من فترة االنتظار اليت تتطلبها أعمال االحتياط 

هي  SANوالفرق بني كال التقنيتني يكمن أساسا يف التمركز داخل الشبكة، وان تطبيق تقنية  
  .   األكثر تعقيدا

  

  

  

  

  

  

 SAN  :Storage attached Network شكل شبكة: يبني) 65(شكل رقم 
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تنامي عدد أجهزة وأنواع التخزين الرقمي، يزداد تعقد إدارة التخزين بصورة غري  ففي ظل      
  .لبعض التطبيقات % 70و  40خطية، إذ يتراوح النمو التخزيين السنوي بني 

وهنا ينبغي على املتخصصني يف قطاع اإلعالم اآليل وتقنية املعلومات الوقوف على اخليارات       
التخزينية اليت ستليب احتياجام يف الوقت احلاضر ويف املستقبل، وانتقاء املزودين واملنتجات وأن 

عني عليهم يضعوا يف حسبام ضرورة ختفيض تكاليف خيارام أيا كانت امليزانية احملددة، كما يت
إدارة بيئة التخزين اخلاصة م لضمان محاية البيانات وإتاحتها والرفع من األداء وفعاليته، وهو حتدي 
ال بد من رفعه إذا علمنا أن ختزين البيانات يعد أكرب وأهم استثمار يف بنية تقنية املعلومات، غري أن 

واقع املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد الكثريين ال يقدرون ضرورة ختزين البيانات مثلما حيدث يف 
القادر للعلوم اإلسالمية واليت ال متلك حىت خمطط أو جدول زمين حمدد ملراقبة الكيانات الرقمية 
ووضع استراجيية جري البيانات يف حالة اكتشاف بداية ضياع البيانات أو لتقادم تكنولوجي معني، 

اع الكيانات املرقمنة، وحبسب ما أفادنا به املسئول واخلشية من عدم التمكن من قراءة واسترج
، إذ صار اإلملام باألحداث اليت إلدارة دورة حياة البياناتاملكلف باملكتبة الرقمية، ال توجد سياسة 

  . تقع للبيانات خالل دورة حياا جانبا حيويا لإلدارة الفعالة للبيانات

 ،العناية باملعلومات املختزنة يف املستودعاتما مل نلحظه أيضا هو غياب أو انعدام سياسة      
املستودعات ختتزن الكيانات الرقمية بشقيها احملتوى وواصفات البيانات، الكيان الرقمي املختزن يف ف

يكون  رىاألخاملستودعات رمبا خيتلف عن الكيان الرقمي املتاح للمستفيدين، وكذلك املستودعات 
ولكن الكيان الرقمي يف كل مستودع سيكون له تسجيلة مماثلة تشتمل على  ،هلا تنظيم خمتلف
فكرية، فإن شكل التخزين يف  عمالأوعندما تكون الكيانات الرقمية حتتوي على ، خصائص الكيان

اقتصادي  إطارالكيانات من خالل  بإدارةاملستودعات يشتمل على املعلومات اليت تسمح 
، كما األساسيةواجتماعي، وتقوم املستودعات حبفظ هذه املعلومات والتزويد باملعلومات املرجعية 

  .هلاالكيانات لضمان االستخدام القانوين  ههلذ األمنتقدم 
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التنظيم الداخلي للمستودعات وطريقة اختزان الكيانات الرقمية تكون غري معلومة من قبل إن      
 إتاحةبروتوكول "وجد بروتوكول خاص بالتفاعل مع املستودع يطلق عليه وي ،يناملستفيد

ما وراء الكيانات الرقمية و إتاحةالرئيسية يف هذا الربوتوكول تعمل على  واألوامر، "املستودع
  .الكيانات الرقمية وإلغاء إلضافة أوامرتوفري  إىل باإلضافةاخلاصة ا، وطلبات اخلدمة،  البيانات

تتيح املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية إمكانية  :البحث واالسترجاع -8- 3- 3 
البحث يف قاعدة بياناا واستثمار مواردها الرقمية من خالل ما يتيحه برنامج البحث والتصفح انطالقا من 

وفرقها واألقسام واملدرجات  قاعات املكتبة وأقسامها وخمابر البحث( حرم اجلامعة  الطرفيات املوزعة يف
واملرتبطة خبادم شبكة املكتبة الرقمية عرب نافذة حبث مبسطة كما هي مبينة ) وكذا مكاتب مسئويل اجلامعة 

  :يف الشكل التايل

  

  

  

  

  

  

  

  .الواجهة الرئيسية لعملية البحث: يبني) 66(شكل رقم 
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وميكن القيام بعملية املساءلة كما هي مبينة يف الشكل السابق عرب ثالث طرق وكيفيات ممكنة      
  :بعد اختيار لغة البحث

ü وهي عملية مساءلة قاعدة البيانات باستخدام عناصر الوصف البيبليوغرايف: البحث باملفاتيح 
واليت يتم إدخاهلا يف الواجهة األوىل من برنامج الفهرسة، على اعتبارها مفاتيح لالسترجاع؛ 
وبالتايل ال ميكن مواصلة عملية الفهرسة أو مباشرا إذا كانت هذه احلقول فارغة وغري مدخلة، 

ر ، أما باقي العناصر فهي مكملة للوصف وليست عناص)رقم تصنيفه ( وهي اللغة، رقم الكتاب 
استرجاع، كما ميكن طباعة نتائج البحث أيضا وواجهة البحث باستخدام املفاتيح مبينة يف 

  :الشكل التايل

  

  

  

  

  

  

  

   .نافذة البحث باستخدام املفاتيح: يبني) 67(شكل رقم 
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غري أن استخدام عبارة البحث باملفاتيح يكتنفها الكثري من الغموض والتداخل مع عملية       
البحث بالكلمات املفتاحية، وهذا ما سريبك املستفيد عند استخدامه النظام، علما أن أكثر أساليب 

ستخدمة من طرف املستفيدون هي البحث باملفاهيم والعناوين، وما يالحظ أن هذه البحث امل
صر تفيد أكثر املكتبيني من أجل االطالع واملراقبة الدورية واملنتظمة للمجموعات الرقمية العنا

  .باستخدام رقم تصنيف الكتاب مثال لتحميل الكتاب من أول صفحة

ü   يف حقل عنوان املواد الرقمية، كتابة  كما ميكن النظام من القيام بعملية البحث :بالعنوانالبحث
أو عن طريق . إخل)...-(و (/) ، أو : (*)خدام العالمات والرموز مثلحرة وغري مقيدة باست

تقنية البتر بكتابة العنوان كامال أو باستخدام كلمة أو جزء من الكلمة وهو ما يعرف 
)Truncation (ذه التقنية البحث املبتور أو كتابة الكلمة غري كاملة فمثال عند استخدام  ونعين

ذا التسلسل " مكتب"فالنظام يقو بالبحث عن مجيع الكلمات اليت ا كلمة " مكتب: "الكلمة
أو كما يف املثال املوضح يف الشكل املوايل مكتب، مكتبات، مكتبة، مكتيب، : ويقوم بعرضها مثل

انت نتائج عملية ، فك "إسالم"  ةمعند القيام بعملية البحث يف حقل العنوان باستخدام كل
االسترجاع كما هي موضحة يف الشكل مجيع العناوين اليت وردت ا كلمة إسالم وامتداداا 

     ...اإلسالمية اإلسالميني، مثل اإلسالمي، 

  

  

  

  

  . نافذة البحث وعرض النتائج خباصية البحث املوسع: يبني) 68(شكل رقم                   



 اإلسالمية للعلوم القادر عبد األمري جلامعة الرقمية املكتبة :بعالسا الفصل
 

[404] 
 

إلطالع على النص الكامل وحتميل الصفحة املراد إتاحتها بالنقر اعملية البحث، وكما ميكن طباعة نتائج 
أو بالنقر على إيقونة اإلطالع يف أعلى صفحة البحث قصد حتميل الصفحة املرقمنة، على نتيجة البحث 

ميكن تصفح امللف اإللكتروين بأكمله عن طريق عرض متتايل للصفحات أو الذهاب مباشرة إىل رقم كما 
صفحها ، وميكن برنامج العرض من التحكم يف حجم الصفحة عن طريق التصغري و تلصفحة املراد ا

  .التكبري

ü من القيام بعملية البحث باستخدام خاصية البحث املتعدد بني  ميكن الربنامج :البحث املتعدد
  : كما هو موضح يف الشكل التايل حقول وعناصر االسترجاع األساسية

  

  

  

  

  

  

  

  

  . نافذة البحث وعرض النتائج خباصية البحث املتعدد: يبني) 69(رقم شكل 
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  :وسياسة تنمية اموعات رصيد املكتبة الرقمية -4

ال بد من التذكري أن رصيد املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية يتمثل يف       
، يف حني تبقى باقي األوعية الفكرية كما مت عرضها يف وصف )1(الكتب وفقط إىل وقت قريب

املكتبة اجلامعية خارج إطار اهتمامات املكتبة الرقمية يف الظرف احلايل، وعملية تنمية اموعات ال 
تزال تفتقد إىل سياسة هادفة وواضحة املعامل، وحبسب املسئول املكلف باملكتبة الرقمية فإن الرقمنة 

غاية إجراء املقابلة ختص فقط فئة الكتب ألسباب غري واضحة مثل عدم مطابقة ال تزال إىل 
 استبعادها ، وكذا برجميات املعاجلة الفنية هلذه األوعية الفكرية اليت مت )املاسح الضوئي(التجهيزات 

ية من عملية التحويل الرقمي، أو اليت مل تدمج يف اموعات الرقمية للمكتبة، ويقصد هنا توفري برجم
خاصة مبعاجلة كل وعاء فكري وفق املعايري العلمية املرتبطة مبعاجلة األوعية الفكرية الورقية، ففهرسة 

، علما أن الرصيد املرقمن ...الكتب غري فهرسة األطروحات اجلامعية أو الدوريات واملخطوطات 
  ). ةاجنليزيفرنسية، ( عناوين باللغات األجنبية  09جله باللغة العربية ما عدا 

وهنا يتضح أن عملية تسيري املكتبة الرقمية والكيانات الرقمية ال تزال فعال حباجة إىل دراسة      
وتوضيح للمفاهيم لدى إطارات ومسئويل املكتبة، الذين يتعاملون مع الكيانات الرقمية بأساليب 

تري وحلول ومعايري تطبق على األوعية الورقية، إذ من غري املعقول عدم إدماج مذكرات املاجس
وأطروحات الدكتوراه اليت تناقش باجلامعة وتنشر يف دور نشر وطنية أو عربية مث تقتنيها املكتبة 
بأسعار باهظة، بالرغم من توفر الوعاء الفكري والبحث العلمي يف شكل إلكتروين لدى مصاحل 

اقشة باجلامعة عملية اجلامعة املكلفة بالدراسات العليا، فإنشاء املكتبة الرقمية لألطروحات العلمية املن
مهمة جدا وال بد من دراسة متطلباا الفنية املتعلقة بإنشاء ما وراء البيانات ودعوة أصحاا 

فيها من خالل إيداع حبوثهم العلمية يف املكتبة الرقمية وفق شروط حتددها إدارة اجلامعة  لالخنراط
امعة وخمابر البحث املعتمدة، والذي مسبقا، األمر نفسه بالنسبة للمجالت والدوريات العلمية للج

                                                             
   2008 فيفري 21:  مقابلة مع املسئول املكلف باملكتبة الرقمية، تاريخ إجراء املقابلة  1
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عددا يف اموع، ولنا أن نتصور إذا كان العدد الواحد من  62ودوريات علمية، ) 06(عددها يصل 
صفحات يف املقال الواحد، معىن هذا كله  10مقاال علميا ومبعدل  15هذه االت يضم يف املتوسط 

صفحة عبارة عن أحباث علمية أكادميية منشورة عرب مسرية اجلامعة يف البحث العلمي منذ  9300
تأسيسها؛ وهو ما يشكل موسوعة شرعية علمية وشاملة لو تضمنتها اموعات الرقمية باملكتبة 

ني الرقمية للجامعة ومتت عملية إتاحتها جلمهور الطلبة والباحثني وأعضاء اهليئة التدريسية املنتسب
للجامعة باإلضافة إىل أطروحام ومذكرام وذلك بطبيعة احلال وفق سياسة واضحة حتدد كيفيات 
وشروط اإلتاحة إما عرب الشبكة احمللية للجامعة أو عرب شبكة االنترنت يتم مبوجبها موافقة أصحاا 

  .وتعهد اجلامعة حبماية حقوقهم وضمان إتاحتها عرب املكتبة الرقمية للجامعة

اهلدف األساسي هلذا املشروع هو وصول اكرب عدد من املستفيدين إىل أوعية املعلومات فإذا كان     
من أي مكان وبأقل التكاليف عن طريق االتصال االلكتروين وتكون هذه املصادر خمزنة بشكل 

. هلا بذلك قابل طاملا مسحرقمي قد متلك اجلامعة حقوق ملكيتها الفكرية أو أا تصل إليها جمانا أو مب
القيمة مثل الرسائل األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ملا متتاز به مقتنيات مكتبة جامعة  ونضرا

من كنوز  االعلمية اازة واليت تطلب من مجيع أحناء العامل وكذلك املخطوطات التراثية اليت تعترب كرت
موعات مكتبات املشائخ العلمية والتراثية وجم املكتبة إضافة إىل مطبوعات وإصدارات اجلامعة املختلفة

لجامعة يف خدمة طلبة العلم وخدمة جمتمعها لفان هذا املشروع سوف حيقق الريادة  الناذرة،
، غري أن أيا من هذه املصادر عنيت بعملية الرقمنة وال تصميم برجميات ونظم معاجلتها يف األكادميي

   .منظومة املكتبة الرقمية

بياين يوضح طبيعة اإلنتاج الوثائقي املمكن إدراجه ضمن سياسة تنمية  وفيما يلي شكل    
اموعات باملكتبة الرقمية للجامعة، بعد مناقشتها بطبيعة احلال وإثرائها وحتديد كيفيات دجمها 
وطرق معاجلتها وموافقة أصحاا وحتكيم النصوص والبحوث العلمية قبل وضعها يف منظومة املكتبة 

ضافة إىل جمموع اإلحاالت إىل البوابات واملكتبات الرقمية العربية املتاحة عرب الوب، غري الرقمية، باإل
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وكون املكتبة ال تتيح رصيدها إال عرب الشبكة احمللية للجامعية فيمكن اقتراح  األوىلأنه يف املرحلة 
  :املخطط التايل يف تنمية املوجوعات

  عملية تكوين الرصيد باملكتبة الرقمية 

  الرصيد الوثائقي للمكتبة       

  احللقة الفعلية لعملية تكوين الرصيد

  

  

  

  

  

 اإلتاحة عرب الوب        اإلتاحة احمللية                      

  

  واقع تنمية اموعات باملكتبة الرقمية :يبني) 70( شكل رقم

  :جدوال يبني رصيد املكتبة الرقمية حبسب املواضيعفيما يلي و نورد 

  

الوثائقي  اإلنتاج
 للطلبة

اإلنتاج الوثائقي 
اإلنتاج الوثائقي ألعضاء  للباحثني

 اهليئة التدريسية
 املنتوج الوثائقي اإلداري

اإلسالميةمري عبد القادر للعلوم املكتبة الرقمية جلامعة األ  
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  :ويوضح الشكل التايل النسب املئوية للتوزيع املوضوعي لرصيد املكتبة الرقمية للجامعة

  

  

  

  

  

  

  

  .التوزيع املوضوعي لرصيد املكتبة الرقمية للجامعة: يبني) 71(الشكل رقم 

 % 62من الشكل البياين أن غالبية الرصيد املرقمن هو رصيد العلوم الشرعية بنسبة  يتضح     
، وذلك يرجع بطبيعة %17والذي يأيت بعيدا عن رصيد العلوم االجتماعية الذي ورد ثانيا بنسبة 

احلال إىل طبيعة ختصص اجلامعة وبالتايل مكتبتها اجلامعية، وعليه ختصص الرصيد، مث جند يف املرتبة 
فاألدب واللغات مث الفلسفة وعلم النفس  % 8الثالثة مواضيع التاريخ واجلغرافيا واألنساب بنسبة 

  .فاملعارف العامة

وبالفحص الدقيق للتوزيع املوضوعي للرصيد يف املواضيع الفرعية لعلوم الدين اإلسالمي نستنتج     
  :ما يلي
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  .لرصيد العلوم علوم الدين اإلسالمي يف جمموعات املكتبة الرقميةالتوزيع املوضوعي : يبني) 72(شكل رقم 

حبسب الترتيب جند جمموعات املتفرقات يف علوم الدين اإلسالمي هي األكثر تواجدا يف     
، %36(اموعات الرقمية للمكتبة بنسبة تقدر بضعف جمموعات الفقه اإلسالمي اليت حلت ثانية 

والعقيدة ) %7(، تليها املذاهب اإلسالمية % 15ديث النبوي بنسبة مث جند احل) على الترتيب % 17
  .%6بـ

ما نلحظه هو كون املواضيع اليت ختدم العملية التعليمية بصورة مباشرة، وجند هلا ختصصات      
قائمة بذاا يف التكوين اجلامعي لطلبة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية مثل ختصص الشريعة 

 % 10لــوالقانون، أو ختصص عقيدة مثال مل تتجاوز حصة رقمنة مصادر املادة ومراجعها حدود ا

أعمال شاملة   
يف اإلسالم 

0%
علوم القرآن

9%

علوم التفسري
4%

احلديث النبوي
15%

العقيدة  ( أصول الدين 
(
6%

الفرق اإلسالمية
3%

الفقه اإلسالمي
17%

املذاهب اإلسالمية
7%

متفرقات 
36%

السرية النبوية
3%
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جمتمعة من جمموع أوعية املكتبة الرقمية، وهي ال تعكس الصورة احلقيقية لعملية تنمية اموعات 
الرقمية باملكتبة، وهذا ما يربز أيضا لنا اخللل يف عملية سياسة االقتناء الرقمي املنتهجة ليس فقط من 

، وقد يفسر ذلك حيث ال تنوع األوعية الفكرية بل حىت على مستوى سياسة االنتقاء واالختيار
اختيار ( بلجوء القائم على اختيار املواد أو الكتب وتوجيهها إىل الرقمنة إىل اعتماد معايري ال علمية 

هشاشة املواد ونذرا وغالبيتها ( وال شكلية ) املصادر اليت ختدم التحصيل العلمي والبحث العلمي 
عىن اختيار الكتب غري الدة وذات األجزاء وإمنا على معايري احلجم، مب) ختص الرصيد األكثر تداوال 

الفريدة والصفحات املتوسطة، ومنه اإلحياء بسرعة سري عملية الرقمنة، وهذا ما يفسر سرعة وترية 
كان رصيد املكتبة الرقمية  2007/2008الرقمنة باملكتبة، فبحسب دليل املكتبة للسنة اجلامعية 

جزءا، كون   2800بلغ  2009/2010الل السنة اجلامعية عنوانا، وخ 1562للجامعة ال يتجاوز الــ
جزءا خالل سنتني يف حني  1238، أي رقمنة  وحدة وثائقيةعنوانا األوىل يقصد ا  1562الـــ 

وحدة وثائقية يف السنة،  390سنوات، أي مبعدل رقمنة تقريبا  4جزءا  1562استغرقت عملية رقمنة 
وحدة يف السنة أي تقريبا تضاعف وترية الرقمنة،  619معدل رقمنة لريتفع يف السنتني املواليتني إىل 

هذا االرتفاع يف معدل التحويل الرقمي يف األصل ال يرجع الكتساب اخلربة واملهارة مع مرور 
الوقت مما أدى إىل هذه النتيجة، أو إىل جلوء املكتبة الرقمية القتناء ماسحات ضوئية أخرى قصد 

ون املعطيات تشري إىل خالف ذلك، فبالرغم من الصعوبات اليت واجهتها تسريع وترية الرقمنة، ك
أو من حيث () املكتبة الرقمية إن من حيث هجرة املوارد البشرية اليت كانت تعمل على املشروع 

نقل مقر ورشة التحويل الرقمي خارج جدران املكتبة املركزية وبالتايل بعدها عن خمزن الوثائق ، أو 
 الذي يطرأ يف حتويل املكتبيني من وظائف املكتبة املركزية إىل مهام فهرسة األوعية و من حيث التغيري

تكشيفها باملكتبة الرقمية، مما يتطلب تدريب هؤالء على استخدام الربجميات املثبتة اليت يتعاملون معها 
يط املكتبة ألول مرة وكل ذلك يتطلب وقتا كبريا حىت يتآلف ويتدرب املكتيب مع بيئة العمل يف حم

لتربير تضاعف وترية عملية التحويل الرقمي  جند مربرا علميا وال منهجيا يعد به، ومنه فال .الرقمية
   . سوى ما تقدم ذكره يف عمليات اعتماد معايري اختيار املواد املراد رقمنتها
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تاريخ دمشق البن عساكر ( وألن وحدة الرصيد باملكتبة الرقمية للجامعة تقاس بعدد العناوين      
) جزءا يعد عنوان واحدا يف حني عملية التحويل الرقمي ختص األجزاء كلها  96مثال والذي يقع يف 

ع وليس باحلجم على وسائط التخزين، وهذا ما الحظناه عند سؤالنا يف املقابلة اليت أجريت م
، وعند )1(عنوانا 2800املسئول املكلف باملكتبة الرقمية حول حجم املكتبة الرقمية فقد لنا رقم 

تصفحنا حملتويات املكتبة الرقمية اتضح أن ذلك الرقم خيص عدد األجزاء املرقمنة، مما حتم علينا 
  . القيام بعملية فرز دقيقة ملعرفة عدد العناوين بدقة حبسب املواضيع

الكيانات الرقمية  كون؛ فكرية وليس كيانات رقمية عمالأ إىل حاجةيف ن واملستفيدأن ومبا      
ات املكتبخدمات عادة ما يشري املستفيدين من إذ ، )2( لبنية املكتبة الرقمية األساسيةالوحدة  هي
باعتبارها املكتبات الرقمية مواد  ونيستخدمم أمن املؤكد و، قمية إىل احتياجهم إىل املعلوماتالر

لكن كل من هذه الكيانات مبفردها رمبا يكون هلا شكل خمتلف واختالفات يف ، جمموعة واحدة
احملتوى وقيود استخدام خمتلفة، وتلك الكيانات الرقمية اليت ميكن جتميعها معا ال ميكن حتديدها 

يعتمد على  اوأحيان ،القرار يعتمد على سياق الكيانات ونوع حمتوياا أنبقواعد صارمة، حيث 
يدعم احتياجني رئيسيني مها؛ طرق جتميع كيانات املكتبة  أنهذا البناء جيب  أناحملتوى الفعلي هلا، 

  .املناسبة الرقمية، ووسائل لالسترجاع

كون هناك كيان ي أنحد هذه الطرق وأهذا البناء يدعم هذه االحتياجات السابقة بعدة طرق،      
ختتزن تلك الكيانات املتنوعة كل منها  أنوهى  أخرىطريقة   مية،رقمي حيتوي على عدة كيانات رق

جتمع تلك املعاجلات يف كيان رقمي يطلق عليه  أنعلى ، ته اخلاصة بهجلمعال بشكل منفصل ولك
، وهذا الكيان ميثل كتسجيلة يف الفهرس، وهذا الكيان يشتمل )object Meta (ماوراء الكيانات 

                                                             
   2008 فيفري 21:  مقابلة مع املسئول املكلف باملكتبة الرقمية، تاريخ إجراء املقابلة  1

2  ARMS William Y.  Key Concepts in the architecture of the Digital library. D-Lib Magazine, July 
1995.     Visité Le : [ 2/05/2006]  . [ En ligne] : 
http://www.dlib.org/july95/07arms.html 

http://www.dlib.org/july95/07arms.html
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، كما هو موضح يف الشكل ومعاجلتها ومعلومات حول االختالفات بينهاعلى قائمة بالكيانات 
  :التايل

  

  

  

  

  

    

  : إشكاليات اإلتاحة والنفاذ - 5 

ال ميكننا من خالل خدمات املكتبة الرقمية طباعة النص الكامل وال حتميله على وسيط ختزين      
خارجي، وال السماح بالقيام بعملية النسخ من الوثيقة املرقمنة بسبب العوائق القانونية املتعلقة حبقوق 

كتبة الرقمية للجامعة كوا باشرت عملية رقمنة امللكية الفكرية، وهذا ما يعاب على مشروع امل
عددا كبريا من الكتب حممية ضد أي عملية تصوير أو استنساخ تقليدي كان أو إلكتروين، إضافة 
إىل رقمنة اموعات اليت ال تدخل يف نطاق اال العمومي، كما أن رصيد املكتبة الرقمية ال يضم 

ة باقي األوعية الفكرية من مقاالت الدوريات واألطروحات سوى الكتب املرقمنة، يف انتظار رقمن
العلمية اجلامعية، كما نسجل غياب سياسة أو إستراتيجية واضحة فيما يتعلق برقمنة املخطوطات 
والكتب القدمية اليت تزخر ا املكتبة واملوجودة يف حالة هشة وتتطلب معاجلة مستعجلة قبل رقمنتها، 

ة التدريسية باجلامعة على إثراء احملتوى الرقمي للمكتبة من خالل االتفاق وأيضا تشجيع أعضاء اهليئ
بالتايل رقمنتها مع إدارة اجلامعة من أجل وضع أعماهلم العلمية ومؤلفام حتت تصرف املكتبة و

فاملكتبة الرقمية للجامعة حبيسة تقدمي خدمات للمستفيدين جراء الصعوبات والعوائق وإتاحتها للطلبة، 

 الكيانات الرقمية 

  الكياناتما وراء 
Meta object 

  طرق بناء الكيانات الرقمية: يبني) 73(شكل رقم 

بيانات الكيانات املعاجلة  
 املختزنة
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ومن جهة أخرى عوائق تقنية حمضة تتمثل أساسا يف تطبيق  ،الفكرية من جهة يةـــعلقة بامللكاملت
األساليب العلمية املكتبية احلديثة يف تسيري وإدارة املصادر املرقمنة وتقدمي خدمات إلكترونية جلمهور 

باستعمال املعهودة وذلك اجلامعية أن تقوم مبهامها األساسية  ةأصبح لزاما على املكتبواملستفيدين، 
إذ جيب على ، أشكال وطرق أخرى، تأخذ بعني االعتبار اخلصوصيات املادية للوثائق اإللكترونية

واملساعدة على البحث يف إطار  ،اخلدمات اإللكترونيةالقائمني عليها وضع صياغة جديدة ملفاهيم 
  . باحتياجات املستفيدين واإلملام ، تتالءم مع طبيعة التطورات احلاصلةالرقمية املكتبات

خدمات الرد مثل فقد ظهرت عدة ممارسات جديدة تستجيب إىل متطلبات هذا الوضع اجلديد،      
ستفسارات يف الوقت احلقيقي عرب اإلنترنت، وهو شكل من أشكال اخلدمة املرجعية االعلى 

ة وإجناز قوائم خمتارة من االفتراضية، وكذا تنظيم املعارض االفتراضية، وإتاحة الفهارس اإللكتروني
، فال املواقع ذات الصلة مبواضيع ووضعها حتت تصرف املستفيدين عرب موقع املكتبة على اإلنترنت

جيب جتاهل البعد املتعلق باخلدمة وما تتطلبه من تفاعالت إنسانية، فاملكتبة الرقمية ليست فقط تطبيق 
بوصفها ) املكتبات الرقمية(يها ال ينبغي النظر إل إذ تكنولوجيا حديثة كما متت اإلشارة إليها سابقا؛

جمموعة من مصادر املعلومات الرقمية وما يتصل ا من أدوات إلدارة هذه اموعة فحسب، وإمنا 
، لدعم اموعات واخلدمات واألشخاصبني  جتمع معـاينبغي النظر إليها بوصفها تلك البيئة اليت 

كما يواجه املكتبة الرقمية ، واملعلومات واملعرفة، وبثها واإلفادة منهاالدورة الكاملة إلنتاج البيانات 
حتدي أكرب يتمثل يف حفظ هته املصادر وضمان إمكانية إتاحتها كلما مت طلبها، فال جند أي خمطط 
وال إستراتيجية حفظ مت اعتمادها يف املكتبة الرقمية وهذا ما يفسر غياب تطبيق املعايري الدولية يف 

وصف املصادر اإللكترونية، دبلن كور مثال، ويشكل هذا العامل اليوم أكرب هاجس يف سياق عملية 
 في دراسة أشرف عليهافاملصادر اإللكترونية وخاصة تلك املتاحة على اخلط عرب شبكة االنترنت، 

Brewster Kahl )1(،  يوما 75  أن معدل عمر وثائق الوب ال يتجاوزتبني)فعلى املكتبة اجلامعية )2 ،
                                                             

  Archiving the Net صاحب مشروع  1
2 CHABIN Marie-Anne. Exigences numériques et besoins documentaires. IN : Revue SOLARIS. N°.6, 
Décembre 1999/Janvier 2000. Visité le : [13 Janvier 2005].   [En ligne] :  
http://biblio-fr.info.unicaen.fr/bnum/jelec/Solaris/d06/6chabin.html.  

http://biblio-fr.info.unicaen.fr/bnum/jelec/Solaris/d06/6chabin.html
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يف حفظ الوثائق من خالل خلق مواقع تستغل حلفظ أهم التقليدي واملنوط ا تلعب دورها أن 
  .الوثائق املتاحة على اخلط

إذا علمنا أن عملية إتاحة املصادر اإللكترونية وتوفري إمكانية النفاذ احلر إليها يتطلب معايري ف     
عمليات إطار تقين يضمن موحدة يف وصف املصادر تعتمد على قواعد هيكلة وصف املصادر لبناء 

ميع برنامج جتمثل  بني مصادر املعلومات املشاركة) Interoperability(البيين التشغيل ووظيفة 
 OAI-MPH :Open Archives Initiative-Protocole( "امليتاداتا التابع ملبادرة األرشيفات املفتوحة

for Metadata Harvesting( ما وراء وهو من الناحية العملية بروتوكول ميكن من مجع وحدات ؛
بيانات مركزية دون اليت ختص عددا هاما من املوارد الوثائقية املوزعة وختزينها يف قواعد البيانات 

يتطلب  OAI-MPH ومعىن هذا أن تطبيق بروتوكول، ضرورة حتويل هذه املوارد من أماكنها األصلية
وجود موردي خدمات، وهم عبارة عن هيئات وسيطة تتوىل جتميع البيانات الوصفية املتعلقة 

العاملية، وتقدمي خدماا إىل مبختلف املصادر املخزنة يف املستودعات اإللكترونية املوزعة عرب الشبكة 
ويف هذا إضافة هامة مقارنة . جمتمع املستفيدين من خالل تقدمي أدوات وواجهات حبث موحدة

بطريقة عمل حمركات البحث على شبكة اإلنترنت العاملية اليت تشتغل اعتمادا على نسخ الوثائق 
بيانات احملرك، الذي يقوم بدوره  وختزا يف قاعدة) Robots( األصلية اليت تسترجعها آليات البحث

املكتبة اجلامعية مبفهومها احلديث، فضال عن كوا ف .)1(بفهرستها وإدراج حمتوياا بفهارسه البحثية
اليت متتلكها أو تلك املتوفـرة عرب الشبكات  بوابة للولوج إىل الوثائق اإللكترونية، سواء تلك

كن من ذلك، مطالبة بالقيام ببعض املهام ـاليت مت اإللكترونيـة، بفضل توفريها لنقاط اإلتاحة
  : اإلضافية لتنظيم وتسهيل الوصول إىل هذه الوثائق، واملتمثل يف

ü فيةااستنساخ بعض الوثائق وإتاحتها حمليا ضمن جماهلا وحدودها اجلغر. 
ü تنظيم الولوج إىل الوثائق بشكل هرمي، من خالل حتديد جمموعة مركزية )Collection-

coeur ( ،توفرها حمليا، وجمموعات أخرى تتيحها عرب شبكات املكتبات اليت تتعامل معها
 .باإلضافة إىل الوثائق اليت يتحصل عليها املستفيد مباشرة بفضل مسامهته املادية

                                                             
  .2005، املعهد األعلى للتوثيق: تونس. األرشفة الرقمية بني خصائص الشبكية احمللية و مبادرة األرشيفات املفتزحة. خمتار بن هندة  1
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جمموعتني  Atkinson جامعة كاليفورنيا، حبيث حيدد يفنفسه الذي جنده مطبقا  النموذج هوو
من املصادر املتاحة على الشبكات، تضم ) Zone contrôlée( "مراقبةمنطقة "أساسيتني، إحدامها 

املصادر اليت يتم انتقاؤها وحتميلها ومراقبتها، واليت كثريا ما يقتصر الولوج إليها على فئات حمددة 
موعة او، )Authentification( مسبقا من طرف املكتبة باعتماد نظم التعرف عن بعد عن املستفيد

تضم املصادر األخرى املتاحة لكل املستفيدين دون ) Zone ouverte(ومفتوحة حرة األخرى 
  .)1(استثناء

ويف ختام هذا الفصل الذي تناول عرضا بنوع من التفصيل ملشروع املكتبة الرقمية للجامعة من       
خالل دراسة أهم حمطات املشروع وتسليط الضوء على أبرز مراحل إنشاء املكتبة الرقمية، ميكن أن 

 الرقميةمتمثلة يف غياب دراسات الفئة اليت سوف تستخدم مصادر املكتبة جدا خنلص إىل نتيجة هامة 
فاالستثمار يف مثل هذه املشاريع الرقمية يف ظل  ، ونعين هنا دراسات املستفيدين،املزمع إنشاؤها

جهل توجهات املستفيدين حنو استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية وسلوكام اجتاهها يعد هدرا 
تبة رقمية ال تستخدم للجهد والوقت ومنه موارد مالية ليست بالقليلة، وأنه ال جدوى من إنشاء مك

أدوات إعداد اموعات املرقمنة وتصميم وإنشاء على فقط املكتبة الرقمية ال تقتصر حىت حمليا، ف
أيضا جمموع النشاطات اليت تربط اموعات، اخلدمات وإتاحتها وإمنا هي إدارة املعلومات، 

وهذا ما سنحاول ؛ علوماتاملو واملستفيدين خالل مراحل إنشاء، بث، استخدام وختزين املعطيات
التعرض إليه يف الفصول املوالية قصد استكمال أهم مكونات املكتبة الرقمية واملتمثلة يف دراسات 
املستفيدين من حيث استكشاف ودراسة ممارسام الوثائقية، مث توجهام حنو استخدام مصادر 

ة ألعضاء اهليئة التدريسية، وأخريا ويف بعدها املمارسات الوثائقية اإللكترونياملعلومات اإللكترونية، 
جمال دراسات املستفيدين نتعرض آلراء املستفيدين يف خدمات املكتبة الرقمية بصورة عامة من حيث 

  .التخطيط واإلعالم واخلدمات

                                                             
1 LANCASTER Wilfred. Evaluating digital library. Proceeding of the Northumbria international 
conference on performance measurement in libraries and information services. Northumberland, 7-11 
September 1997. P.43. 
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   :اخلاص بالدراسة امليدانية، اإلجابة على تساؤالت البحث امليدانية التالية يهدف هذا الفصل    

ü التدريسية باجلامعة؟ ما هي وترية البحث عن الوثائق واملعلومات لدى أعضاء اهليئة  
ü  معرفة دوافع وأغراض البحث عن الوثائق لدى أعضاء اهليئة التدريسية وهل توجد فوارق

  بني التخصص والدرجة العلمية يف هذه األغراض؟
ü ما طبيعة املعلومات اليت يبحثون عنها، وكيف يتم استرجاعها؟  
ü  لومات اإللكترونية مقارنة مصادر املعما مدى استخدام أعضاء اهليئة التدريسية باجلامعة

  .؟باملصادر الورقية
ü  هل يتم اللجوء إىل خدمات شبكة االنترنت يف عملية البحث عن الوثائق، وما هي أدوات

  .؟البحث املستخدمة 

معتمدين يف مجع البيانات على اإلجابات املستخلصة من أفراد عينة البحث حول أسئلة االستبيان 
   13، 15، 12، 11، 10، 9: ذات األرقام التالية

  :وقد أسفرت النتائج على ما يلي
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  :وعملية البحث الوثائقيأعضاء اهليئة التدريسية  -1

البحث خبصوص قيامهم بنشاط وعملية عينة أفراد إجابات حتليل فيما يلي نعرض نتائج      
  :والتخصصالبحث الوثائقي ومعرفة وترية العلمية وعالقتها بالتدرج يف الرتبة العلمية 

  هل تقومون بعملية البحث عن الوثائق؟. 9س

ص
خص

الت
  

  اإلجابات
  الرتبة

  اموع  .أستاذ م  .د.أستاذ م  .أستاذ مح  .ع.أستاذ ت
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

ين 
الد

ول 
أص

لية 
ك

مية
سال

 اإل
يعة

شر
وال

  

  نعم
 28 28 41,67 15 31,71 13 - - - -  عدة مرات يف اليوم

 52 52 58,33 21 34,15 14 70 14 75 3  عدة مرات يف األسبوع

 20 20 - - 31,71 13 30 6 25 1  عدة مرات يف الشهر

 100  100 100  36 97,56  40 100  20 100  04  اموع

 0,99 1 - - 2,44 1 - - - -  ال

  100  101  36  41 20  04  اموع

وم 
العل

ب و
آلدا

ية ا
كل

انية
إلنس

ا
  

  نعم
 38,30 18 44,83 13 45,45 5 - - - -  عدة مرات يف اليوم

 51,06 24 55,17 16 45,45 5 40 2 50 1  عدة مرات يف األسبوع

 8,51 4 - - - - - 3 50 1  عدة مرات يف الشهر

 95,74 45 100 29 90,91 10 100 5 100 2  اموع

 2,13 1 - - 9,09 1 - - - -  ال

100  46  29  11  05  02  وعما  

ما
كلي

ع ال
و

  

  نعم

 31,51  46 43,08  28 34,62  18 -  - -  -  عدة مرات يف اليوم

 50  73 56,92  37 36,54  19 64  16 25  01  عدة مرات يف األسبوع

 17,12  25 -  - 25  13 36  09 75  03  عدة مرات يف الشهر

 98,63  144 100  65 96,15  50 100  25 100  04  اموع

 1,37  02 -  - 3,85  02 -  - -  -  ال

  100  146  65  52  25  04  اموع

إجابات أفراد عينة البحث حول عملية البحث عن الوثائق ومعدالته حبسب التخصص ): 44(اجلدول رقم 
  .والدرجة العلمية
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  :يتبني من اجلدول السابق ما يلي

من أفراد عينة البحث فقط ال يقومون بعملية البحث عن الوثائق، وهم  % 1.37النتائج أن  تشري    
على . إ.ع.وآ. إ.ش.د.لدى كل من كلية أ % 2.13، % 0.99( من فئة األساتذة احملاضرين 

منهم يقومون بذلك وبوترية ختتلف حبسب الرتب العلمية  % 98.63، يف حني  )الترتيب
  .والتخصص

يتبني من اجلدول أن أكثر من نصف أفراد عينة البحث يقومون بعملية البحث عن  كما     
هم أكثر نشاطا يف عملية البحث عن . إ.ش.د.الوثائق عدة مرات يف األسبوع، وأن أساتذة كلية أ

، كما هو مبني يف الشكل )على الترتيب  % 28، % 39.13. ( إ.ع.الوثائق من زمالئهم يف كلية آ
  :يلالبياين التا

  

  
  .معدالت البحث عن الوثائق لدى أفراد عينة البحث حبسب التخصص :يبني  )74(شكل بياين رقم 
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من أساتذة التعليم العايل أم يقومون بعملية البحث عن  % 75أما حبسب الرتب فقد أفاد 
يف حني انعدمت   مبعدل عدة مرات يف األسبوع، % 25لشهر، و عدة مرات يف اعدل الوثائق مب

إجابام حول وترية عدة مرات يف اليوم على اختالف التخصص، أما لدى فئة األساتذة احملاضرين 
 % 36بالنسبة لوترية البحث مبعدل عدة مرات يف األسبوع، و  % 64فقد بلغت أعلى نسبة إجابة 

م فيما خيص وترية ملعدل عدة مرات يف الشهر، واألمر نفسه بالنسبة لزمالئهم األعلى درجة منه
  .البحث مبعدل عدة مرات يف اليوم

هو أن وترية البحث مبعدالت مرتفعة تنخفض كلما ارتقى األستاذ يف  ،وما نستنتجه هنا      
الرتبة العلمية، ومنه فعملية البحث عن الوثائق بالنسبة لألساتذة ميكن إرجاعها ألغراض عملية 
الترقية املشروطة بالنشاطات البحثية والعلمية وهذا ما يفسر اخنفاض وترية البحث بالنسبة ألساتذة 

من االستبيان الذي يستقصي ) 3(، وهذا ما يؤكد لنا حتليلنا السابق حول السؤال رقم التعليم العايل
عن وترية الربط بشبكة االنترنت، فالعالقة نفسها سجلها سلوك األساتذة حول وترية االرتباط 

  .وحول وترية معدل البحث عن الوثائق بالشبكة العنكبوتية

و العالقة الطردية املسجلة بالنسبة إلجابات أفراد عينة إضافة إىل ذلك وما يدعم هذا الرأي؛ ه     
والرقي  وعدة مرات يف األسبوع، البحث مبعدل عدة مرات يف اليومالبحث فيما يتعلق بوترييت 

  :يف الرتبة العلمية، كما هو موضح يف الشكل البياين التايل
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  .معدالت البحث عن الوثائق لدى أفراد عينة البحث حبسب الرتبة :يبني  )75(شكل بياين رقم 

  

  :أغراض البحث الوثائقي -2

املستقصي عن  10استكماال ملعرفة وترية معدالت البحث عن الوثائق طرحنا السؤال رقم     
  :أغراض عملية البحث الوثائقي ويف أي النشاطات يقومون به، وفيما يلي نتائج إجابام
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  يف أي نشاط تقومون بالبحث عن الوثائق؟. 10س

ص
خص

الت
  

  اإلجابات
  الرتبة

  اموع  .أستاذ م  .د.م.مأستاذ   .أستاذ مح  .ع.أستاذ ت
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

ين 
الد

ول 
أص

لية 
ك

مية
سال

 اإل
يعة

شر
وال

  

 34,29 48 32 24 35,90 14 40,91 9 25 1  اجناز حبـــوث

 29,29 41 36 27 25,64 10 18,18 4 - -  لتحضري الـدروس

 17,86 25 24 18 12,82 5 4,55 1 25 1  إلمتام درس معـني

 18,57 26 8 6 25,64 10 36,36 8 50 2  لغرض االطالع على ما هو جديد

 - - - - - - - - - -  أخـــــرى

 100 140 75 39 22 4  اموع

انية
إلنس

وم ا
العل

ب و
آلدا

ية ا
كل

  

32,1 18 27,27 6 33,33 3 - -  اجناز حبـــوث
4 27 30,34 

39,2 22 40,91 9 22,22 2 - -  لتحضري الـدروس
9 33 37,08 

17,8 10 18,18 4 - - - -  إلمتام درس معـني
6 14 15,73 

10,7 6 13,64 3 44,44 4 100 2  لغرض االطالع على ما هو جديد
1 15 16,85 

 - - - - - - - - - -  أخـــــرى

 100 89 56 22 9 2  اموع

كلي
ع ال

مو
ا

  

16,6 1  اجناز حبـــوث
7 12 38,71 20 32,79 42 32,0

6 75 32,75 

37,4 49 31,15 19 19,35 6 - -  لتحضري الـدروس
0 74 32,31 

16,6 1  إلمتام درس معـني
7 1 3,23 9 14,75 28 21,3

7 39 17,03 

66,6 4  لغرض االطالع على ما هو جديد
7 12 38,71 13 21,31 12 9,16 41 17,90 

 - - - - - - - - - -  أخـــــرى

 100 229 131 61 31 6  اموع

حبسب إجابات أفراد عينة البحث حول الغرض من عملية البحث عن الوثائق ): 45(اجلدول رقم 
  .الدرجة العلميةالتخصص و

  

  :يتبني من اجلدول السابق ما يلي

تضاربت آراء وإجابات أفراد عينة البحث حول النشاطات اليت يقومون فيها بالبحث عن      
الوثائق بني حتضري الدروس وإجناز البحوث، وبدرجات أقل بني االطالع على ما هو جديد وإلمتام 
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درس معني، ومنه ميكن القول أن غلبة األغراض التعليمية على األغراض البحثية هي اليت تدفع أفراد 
ينة البحث بالبحث عن الوثائق، إذا ما اعتربنا أن نشاط إمتام درس معني يدخل يف فئة األغراض ع

التعليمية، وان االطالع على ما هو جديد قد خيدم األغراض التعليمية والبحثية على حد سواء، 
 % 32.75وهذا ما يربز جليا يف إجابات أفراد عينة البحث على مستوى العينة اإلمجالية، حيث أفاد 

 % 17.03لغرض حتضري الدروس و  % 32.31قيامهم بالبحث عن الوثائق قصد إجناز البحوث و

  .إلمتام درس معني

  
  .أغراض البحث عن الوثائق لدى أفراد عينة البحث :يبني  )76(بياين رقم شكل 

     

أغراض البحث عن الوثائق لدى األساتذة  أما على مستوى الكليتني؛ فنسجل اختالف     
يقومون بعملية البحث عن الوثائق ألجل اجناز البحوث . إ.ش.د.املستجوبني؛ فأساتذة كلية أ

مث لغرض االطالع )  % 29.29( ، تليها مباشرة ألجل حتضري الدروس )  % 34.29(بالدرجة األوىل 
، بينما ) % 17.86( امتام درس معني ، فلغرض ) % 18.75( على ما هو جديد يف جمال التخصص 

أن عملية البحث عن الوثائق اليت يقومون ا هي لغرض حتضري . إ.ع.أفاد زمالئهم يف كلية آ

حبـــوثاجناز
33%

الـدروسلتحضري
32%

معـنيدرسإلمتام
17%

علىاالطالعلغرض
جديدهوما

18%
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، ) % 30.34( مث جند ألجل إجناز البحوث بالدرجة الثانية ) % 37.08(الدروس بالدرجة األوىل 
  ). % 15.73( درس معني  ، وأخريا امتام) % 16.85(فاالطالع على ما هو جديد 

  
  .أغراض البحث عن الوثائق لدى أفراد عينة البحث حبسب التخصص :يبني  )77(بياين رقم شكل 

  

  :طبيعة املعلومات اليت يبحثون عنها -3

من أسئلة االستبيان؛ ) 11(ونعرض فيما يلي نتائج حتليل إجابات أفراد عينة البحث للســؤال 
  :اليت يبحثون عنهااملتعلق بطبيعة املعلومات 
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  )يرجى الترتيب حبسب درجة األمهية (  عند القيام بعملية البحث، أي نوع من املعلومات تبحثون عنها؟. 11س

ص
خص

الت
  

  اإلجابات
  الرتبة

  اموع  .أستاذ م  .د.أستاذ م  .أستاذ مح  .ع.أستاذ ت
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

مية
سال

 اإل
يعة

شر
 وال

دين
ل ال

صو
ية أ

كل
  

 28,71  60 27,54  19 33,33  27 20,75  11 50  03  معلومات علمية وتقنية

 16,27  34 15,94  11 17,28  14 15,09  08 16,67  01  معلومـات عامـــة

 11,96  25 13,04  09 13,58  11 9,43  05  -  -  معلومـات اقتصاديـة

 1,91  04  -  - 4,94  04  -  -  -  -  إحــصـــاءات

 21,53  45 28,99  20 16,05  13 18,87  10 33,33  02  معلومات دينية شرعية

 1,91  04  -  -  -  - 7,55  04  -  -  معلومات حكومــية

 6,70  14  -  - 9,88  08 11,32  06  -  -  معلومات سـياسـية

 11  23 14,49  10 4,94  04 16,98  09  -  -  معلومات قانونية

  100  209  69  81  53  06  امـــوع

انية
إلنس

وم ا
العل

ب و
آلدا

ية ا
كل

  

 31,01  40 30,59  26 29,03  09 40  04 33,33  01  معلومات علمية وتقنية

 22,48  29 22,35  19 22,58  07 20  02 33,33  01  معلومـات عامـــة

 13,18  17 12,94  11 16,13  05 10  01  -  -  معلومـات اقتصاديـة

 5,43  07 5,88  05 6,45  02  -  -  -  -  إحــصـــاءات

 16,28  21 16,47  14 12,90  04 20  02 33,33  01  معلومات دينية شرعية

 0,78  01  -  - 3,23  01  -  -  -  -  معلومات حكومــية

 8,53  11 8,24  07 9,68  03 10  01  -  -  معلومات سـياسـية

 2,33  03 3,53  03  -  -  -  -  -  -  معلومات قانونية

  100  129  85  31  10  03  امـــوع
كلي

ع ال
مو

ا
  

 29,59 100 29,22 45 32,14 36 23,81 15 44,44 4  معلومات علمية وتقنية

 18,64 63 19,48 30 18,75 21 15,87 10 22,22 2  معلومـات عامـــة

 12,43 42 12,99 20 14,29 16 9,52 6 - -  معلومـات اقتصاديـة

 3,25 11 3,25 5 5,36 6 - - - -  إحــصـــاءات

 19,53 66 22,08 34 15,18 17 19,05 12 33,33 3  معلومات دينية شرعية

 1,48 5 - - 0,89 1 6,35 4 - -  معلومات حكومــية

 7,40 25 4,55 7 9,82 11 11,11 7 - -  معلومات سـياسـية

 7,69 26 8,44 13 3,57 4 14,29 9 - -  معلومات قانونية

  100  338  154  112  63  09  امـــوع

إجابات أفراد عينة البحث حول طبيعة املعلومات اليت يبحثون عليها حبسب التخصص والدرجة ): 46(اجلدول رقم 
  .العلمية
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  :يتبني من اجلدول السابق ما يلي

أن املعلومات العلمية والتقنية هي الفئة  تشري إىل .إ.ش.د.كلية أأعلى النسب لدى أساتذة       
، أعالها كانت لدى % 28.71األوىل من املعلومات املعنية بعملية البحث، إذ بلغت نسبة إجابام 

، يلي هذه الفئة من املعلومات املعنية بالبحث مباشرة )أفراد العينة ½ ( أساتذة التعليم العايل 
لصلة بالتخصص وهي املعلومات الدينية والشرعية؛ إذ املعلومات ذات االرتباط الوثيق وذات ا

فاألساتذة  % 33.33، أعالها كانت لدى أساتذة التعليم العايل % 21.53بلغت النسبة لديهم 
مث تأيت ، % 16.05، وأدناها لدى األساتذة املساعدون املكلفون بالدروس % 29.99املساعدون 

من هذه العينة أكدوا هذا  % 16.27املعلومات ذات الطابع العام أو الثقافة العامة ، أين نسجل 
املعلومات مث تليها ، % 17.28الرأي، أعالها كانت لدى األساتذة املساعدون املكلفون بالدروس 

يب، وما نالحظه على الترت % 11و، % 11.96االقتصادية واملعلومات القانونية بنسبة إجابة بلغت 
هو عدم أساتذة هذه الكلية وعدم إفادم من البحث . إ.ش.د.من خالل إجابات أفراد عينة كلية أ

منهم فقط هذا الرأي، أما املعلومات اإلحصائية  % 6.70عن املعلومات السياسية إذ أكد  
  .لكليهما % 1.91واحلكومية فتكاد تنعدم إجابام 

بلغت نسبة من يبحثون عن املعلومات العلمية والتقنية  ،.إ.ع.آعلى مستوى عينة كلية      
لدى  % 29.03 و أدناها، % 40كانت لدى األساتذة احملاضرين بنسبة  أعالها،  %31.01بالدرجة 

، أما حبسب الرتب بالنسبة هلذه اإلجابة جند أن أساتذة األساتذة املساعدون املكلفون بالدروس
؛ إذ أن عملية البحث عن .إ.ش.د.مناقضا متاما لزمالئهم يف كلية أكان هلم سلوكا . إ.ع.كلية آ

املعلومات العلمية والتقنية لدى كل فئة أخذت خطا متذبذبا لكنه معاكسا متاما خلط لسلوك 
والذي كان يرتفع باالرتقاء من رتبة األساتذة املساعدون إىل رتبة . إ.ع.زمالئهم يف كلية آ

ول مث االرتفاع مرة أخرى عند رتبة أساتذة التعليم العايل، السلوك املكلفون بالدروس ليعاود الرت
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بالنسبة هلذه اإلجابة إذ تنخفض من الرتبة الدنيا إىل اليت . إ.ح.ش.معاكس متاما لدى أفراد كلية أ
  .تليها مباشرة، مث ترتفع لتعاود الرتول مرة أخرى لدى الرتبة األعلى يف سلم الرتب العلمية

،  % 22.48ملرتبة الثانية فنجد املعلومات العامة أو معلومات الثقافة العامة وذلك بنسبة أما يف ا      

 20وأدناها لدى األساتذة احملاضرون بنسبة ) % 33.33( كانت لدى أساتذة التعليم العايل أعالها 
حبسب الرتب، غري أن هذه . إ.ش.د.ونسجل هنا  السلوك نفسه بالنسبة لزمالئهم يف كلية أ ،%

  .اإلجابة وردت يف املرتبة الثالثة لدى اهتمامام البحثية عن املعلومات

أما يف املرتبة الثانية فنجد املعلومات الدينية والشرعية أي املعلومات ذات الصلة بالتخصص       
وأدناها لدى  % 33.33، أعالها كانت لدى أساتذة التعليم العايل  % 16.28بة العام وذلك بنس

كما نالحظ هنا السلوك نفسه حبسب الرتب ، % 12.90 املكلفون بالدروس األساتذة املساعدون
  .إ.ش.د.بالنسبة هلذه اإلجابة مع زمالئهم يف كلية أ

يف عملية البحث عن املعلومات جند . إ.ع.ويف املرتبة الرابعة من اهتمامات أساتذة كلية آ     
،  % 8.53إجابة السياسية بنسبة  مث املعلومات، % 13.18املعلومات االقتصادية بنسبة إجابة بلغت 

  .% 78. ميةوأخريا املعلومات احلكو، ) % 2.33، % 5.43( فاملعلومات اإلحصائية واملعلومات القانونية

، فقد اختذت إجابات أفراد العينة نفس نسق إجابات أساتذة على مستوى العينة اإلمجاليةأما      
والسلوك نفسه حبسب الرتب بالنسبة لكل اإلجابات، ونورد فيما الشكل البياين . إ.ش.د.كلية أ

  :التايل للتوضيح أكثر
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  . طبيعة املعلومات اليت يبحث عنها أفراد عينة البحث :يبني  )78(بياين رقم شكل 

سجلوا أعلى النسب فيما يتعلق بالبحث عن  .إ.ع.جتدر اإلشارة هنا أن أساتذة كلية آ    
  : املعلومات العلمية والتقنية كما يبينه الشكل التايل

  
  .بحث حبسب التخصصطبيعة املعلومات اليت يبحث عنها أفراد عينة ال :يبني  )79(بياين رقم شكل 

وتقنيةعلميةمعلومات
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اإلسالميةوالشريعةالدينأصولكلية
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  :املعلومات عن البحث عملية يف املستخدمة االسترجاع عناصر -4

استكماال ملعرفة سلوك أعضاء أفراد العينة يف البحث عن املعلومات، نعرض فيما يلي نتائج و     
الذي يستقصي عن عناصر االسترجاع اليت يستعملها أفراد عينة البحث  12 إجابام على السؤال

  :مباشرة عملية البحث اليت يقومون اعند 

  )يرجى الترتيب حبسب درجة األمهية (  عادة، ما هي نقطة البداية عند القيام بالبحث عن املعلومات؟ :.12س

ص
خص

الت
  

  اإلجابات

  الرتبة
أستاذ 

  اموع  .أستاذ م  .د.م.مأستاذ   .أستاذ مح  .ع.ت

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

ين 
الد

ول 
أص

لية 
ك

 

مية
سال

 اإل
يعة

شر
وال

  

 3,10  07 2,30  02 4,05  03 3,28  02  -  -  بيانات بيبليوغرافية

 23,45  53 24,14  21 20,27  15 26,23  16 25  01  موضوع حمــدد

 27,88  63 28,74  25 28,38  21 26,23  16 25  01  كلمات مفـتاحية

 21,68  49 21,84  19 21,62  16 21,31  13 25  01  اسـم املــؤلف

 23,89  54 22,99  20 25,68  19 22,95  14 25  01  العنـــــوان

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  أخـــــرى

  100  226  87  74  61  04  اموع

انية
إلنس

وم ا
العل

ب و
آلدا

ية ا
كل

  

 4,46  05 4,23  03 7,14  02  -  -  -  -  بيانات بيبليوغرافية

 14,29  16 15,49  11 14,29  04 9,09  01  -  -  موضوع حمــدد

 33,93  38 33,80  24 32,14  09 36,36  04 50  01  كلمات مفـتاحية

 22,32  25 21,13  15 21,43  06 27,27  03 50  01  اسـم املــؤلف

 25  28 25,35  18 25  07 27,27  03  -  -  العنـــــوان

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  أخـــــرى

  100  112  71  28  11  02  اموع

كلي
ع ال

مو
ا

  

 3,55  12 3,16  05 4,90  05 2,78  02  -  -  بيانات بيبليوغرافية

16,6  01  موضوع حمــدد
7 17  23,61 19  18,63 32  20,25 69  20,41 

33,3  02  كلمات مفـتاحية
3 20  27,78 30  29,41 49  31,01 101  29,88 

33,3  02  اسـم املــؤلف
3 16  22,22 22  21,57 34  21,52 74  21,89 

16,6  01  العنـــــوان
7 17  23,61 26  25,49 38  24,05 82  24,26 
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  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  أخـــــرى

  100  338  158  102  72  06  اموع

إجابات أفراد عينة البحث حول نقطة البداية عند القيام بعملية البحث عن املعلومات حبسب ): 47(اجلدول رقم 
  .التخصص والدرجة العلمية

  :السابق ما يلييتبني من اجلدول 

أو أفراد . إ.ش.د.تشري النتائج أن أعلى نسبة لعينة البحث سواء على مستوى أفراد عينة كلية أ     
أو العينة اإلمجالية بأنه عند قيامهم بعملية البحث عن املعلومات فإن عنصر . إ.ع.عينة كلية آ

اع اليت يوظفوا، وبلغت الكلمات املفتاحية يعد نقطة البداية وأهم عنصر من عناصر االسترج
، وأعلى معدل هلا سجله األساتذة املساعدون % 27.88. إ.ش.د.النسبة لدى أفراد عينة كلية أ

اليت تباينت إجابام حول هذا  % 25أما أدناها فسجلت لدى أساتذة التعليم العايل  % 28.74بـ
بحث عن املعلومات لدى السؤال، كما نالحظ أيضا أن توظيف الكلمات املفتاحية يف عملية ال

يتناقص كلما تقدم األستاذ يف الرتبة العلمية أما يف املرتبة الثانية من حيث . إ.ش.د.أفراد كلية أ
أعالها لدى األساتذة ،  % 23.89إجابات أفراد العينة فيأيت عنصر العنوان، وبلغت النسبة 

األستاذة احملاضرون وبدرجة  لدى) % 22.95(، وأدناها )% 25.68(املساعدون املكلفون بالدروس 
  .أقل األساتذة املساعدون

أما يف املرتبة الثالثة وبنسبة مئوية جد متقاربة مع ثاين أهم عناصر االسترجاع املوظفة من       
مث تأيت  ، % 23.45طرف أفراد عينة هذه الكلية فنجد عنصر موضوع حمدد، إذ بلغت النسبة 

منهم  % 21.68استخدام اسم املؤلف يف عملية البحث عن املعلومات يف املرتبة الرابعة ، حيث أفاد 
لدى األساتذة ) % 21.31(وأدناها ) % )25ذه اإلجابة، أعالها كانت لدى أساتذة التعليم العايل 

ت بيبليوغرافية أخرى فقط من أفراد العينة يستخدمون بيانا % 3.10احملاضرون، كما نالحظ أن   
  .للبحث عن املعلومات
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فلم يشذوا كثريا عن سلوك زمالئهم يف كلية . إ.ع.على مستوى أفراد عينة كلية آأما     
فيما يتعلق باستخدامهم لكل من عنصري االسترجاع الكلمات املفتاحية والعنوان يف . إ.ش.د.أ

أن أهم عنصر يوظفونه يف عملية البحث عن  % 33.93عملية البحث عن املعلومات، إذ أفاد 
) % 50( ، أعالها كانت لدى أساتذة التعليم العايل الكلمات املفتاحيةاملعلومات هو عنصر 

لدى فئة األساتذة املساعدون املكلفون بالدروس، أما عن العالقة بني الرتبة ) % 32.14( وأدناها 
ها ختتلف عن تلك املسجلة لدى نظرائهم يف واستخدام عنصر الكلمات املفتاحية يف البحث فنجد

تكاد . إ.ع.حيث كانت العالقة عكسية لديهم يف حني جندها لدى أفراد كلية آ. إ.ش.د.كلية أ
تكون طردية إذ تنخفض فقط لدى األساتذة املساعدون املكلفون بالدروس لترتفع فيما بعد كلما 

رتبة العلمية واكتسب خربة كلما زاد اعتماده فكلما تقدم األستاذ يف ال. تقدمنا يف الرتب العلمية
أما ثاين عناصر االسترجاع . على استخدام الكلمات املفتاحية يف عملية البحث عن املعلومات

،  % 25حيث بلغت النسبة ، العنواناملستخدمة من طرف أفراد عينة هذه الكلية فهو عنصر 
اتذة التعليم العايل إذ انعدمت إجابام أعالها كانت لدى األساتذة احملاضرون، وأدناها لدى أس

يف عملية  واسم املؤلفمتاما، فهذه الفئة من األساتذة ال تستخدم سوى الكلمات املفتاحية 
البحث، هذا األخري جنده حيل يف املرتبة الثالثة بالنسبة ألكثر عناصر االسترجاع استخداما لدى 

الذي حل رابعا، إذ بلغت النسبة . إ.ش.د.ية أأفراد عينة هذه الكلية، على خالف زمالئهم يف كل
وأدناها لدى فئة األساتذة املساعدين ) % 50(، أعالها سجلت لدى أساتذة التعليم العايل % 22.32

 فكلما. إ.ع.، ونالحظ هنا العالقة الطردية اليت تظهر جليا يف سلوك أساتذة كلية آ)% 21.13(
تقدم األستاذ يف الرتبة العلمية اكتسب خربة كلما زاد اعتماده على استخدام هذا العنصر يف عملية 

أما رابع العناصر األكثر استخداما يف عملية البحث عن املعلومات من . البحث عن املعلومات
فهم يستخدمون هذا العنصر بصورة أقل من ، موضوع حمددفهو . إ.ع.طرف أساتذة كلية آ

، %14.29، وقد بلغت النسبة )إذ جند هذا العنصر حيل يف املرتبة الثالثة(. إ.ش.د.ئهم يف كلية أزمال
يف حني نالحظ العالقة العكسية بني التقدم يف الرتبة واستخدام عنصر املوضوع احملدد يف عملية 



 األساتذةممارسات البحث الوثائقي لدى  :الـثامنالفصل 
 

[433] 
 

ه على البحث، فكلما تقدم األستاذ يف الرتبة العلمية واكتسب خربة كلما تضاءلت نسبة اعتماد
هذا العنصر يف عملية البحث عن املعلومات، هذا وقد أفاد أفراد هذه الكلية أن آخر العناصر اليت 
يعتمدون عليها يف عملية البحث عن املعلومات هي عنصر البيانات البيبليوغرافية بنسبة إجابة بلغت 

4.46 %    .   

سترجاع املستخدمة من طرفهم هي أما على مستوى العينة اإلمجالية فإن أهم عناصر اال        
، أعالها كان لدى أساتذة التعليم % 29.88عنصر الكلمات املفتاحية؛ وقد بلغت نسبة اإلجابة 

لدى األساتذة احملاضرين، وهنا نسجل أنه كلما اكتسب ) % 27.78(، وأدناها ) %33.33(العايل 
األستاذ خربة وتقدم يف الرتبة العلمية كلما نقص اعتماده على هذا العنصر يف عملية البحث عن 
املعلومات غاية وصوله إىل أعلى رتبة حيث يعاود االعتماد على الكلمات املفتاحية كعنصر 

. علومات إذ سجل أعلى نسبة إجابة كما سبق الذكراسترجاع مهم جدا يف عملية البحث عن امل
ثاين أهم عناصر االسترجاع املستخدمة من طرف أفراد العينة اإلمجالية جند العنوان إذ أكد هذه 

فاستخدام موضوع  % 21.89مث حيل يف املرتبة الثالثة استخدام عنصر اسم املؤلف  % 24.26اإلجابة 
وفيما يلي  .% 3.55بيانات بيبليوغرافية بنسبة إجابة بلغت وأخريا االعتماد على  % 20.41حمدد 

  :   الشكل البياين التايل 
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  . عناصر البحث عن املعلومات لدى أفراد عينة البحث :يبني  )80(بياين رقم شكل 

على مستوى الرتب تشري النتائج أن األساتذة املساعدون يعتمدون بالدرجة األوىل على           
، فاسم املؤلف وموضوع حمدد بنسب  % 24.05مث على العنوان  % 31.01عنصر الكلمات املفتاحية 

، أما األساتذة املساعدون املكلفون )على الترتيب % 20.25، % 21.52(تكاد تكون متقاربة 
ذون السلوك نفسه يف االعتماد على عناصر االسترجاع يف عملية البحث عن بالدروس فيح

املعلومات، ونالحظ السلوك نفسه تقريبا يتكرر مع فئة األساتذة احملاضرين مع تغري طفيف، إذ 
نلحظ ارتفاع نسب اعتمادهم على عنصر موضوع حمدد لريتقي إىل املرتبة الثانية بنفس درجة 

وان بعد الكلمات املفتاحية وذلك على حساب هذه األخرية اليت نقص االعتماد على عنصر العن
االعتماد عليها يف عملية البحث عند هذه الفئة من األساتذة، أما لدى أساتذة التعليم العايل 

على عنصري الكلمات املفتاحية واسم  % 33.33فنجدهم يعتمدون بشكل أكرب وبنسب متساوية 
وللتوضيح أكثر نورد الشكلني . عملية حبثهم عن املعلومات املؤلف كأهم عناصر استرجاع يف

  :البيانني التاليني

بيانات
بيبليوغرافية

3,55

حمــددموضوع
20.41

مفـتاحيةكلمات
29.88

املــؤلفاسـم
21.89

العنـــــوان
24.26
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  .عناصر البحث عن املعلومات لدى أفراد عينة البحث حبسب الرتبة :يبني  )81(بياين رقم شكل 
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  .عناصر البحث عن املعلومات لدى أفراد عينة البحث حبسب التخصص :يبني  )82(بياين رقم شكل 

  

  :استخدام املصادر اإللكترونية مقارنة باملصادر الورقية -5

؛ اخلاص مبعرفة نسب )15(ونعرض فيما يلي نتائج حتليل إجابات أفراد عينة البحث للسؤال       
  :اعتماد أعضاء اهليئة التدريسية باجلامعة على مصادر املعلومات اإللكترونية مقارنة باملصادر الورقية
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  تمادكم على مصادر املعلومات اإللكترونية مقارنة باملصادر الورقية؟حدد نسبة اع .15س

  اإلجابات  التخصص
  الرتبة

  اموع  .أستاذ م  .د.أستاذ م  .أستاذ مح  .ع.أستاذ ت
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

ين 
الد

ول 
أص

لية 
ك

عة 
شري

وال
مية

سال
اإل

  

 49 49 50 18 49 20 45 9 50 2  %25أقــل من 
 37 37 36 13 39 16 35 7 25 1  %50إىل  26من 

 14 14 11 4 12 5 20 4 25 1  %75إىل  51من 

 1 1 3 1 - - - - - -  %76أكـثر مـن 

 101 36 41 20 4  اموع

وم 
العل

ب و
آلدا

ية ا
كل

انية
إلنس

ا
  

 34 16 31 9 36 4 60 3 - -  %25أقــل من 

 51 24 52 15 55 6 40 2 50 1  %50إىل  26من 

 15 7 17 5 9 1 - - 50 1  %75إىل  51من 

 - - - - - - - - - -  %76أكـثر مـن 

 47 29 11 5 2  اموع

كلي
ع ال

مو
ا

  

 44 65 42 27 46 24 48 12 33 2  %25أقــل من 

 41 61 43 28 42 22 36 9 33 2  %50إىل  26من 

 14 21 14 9 12 6 16 4 33 2  %75إىل  51من 

 1 1 2 1 - - - - - -  %76أكـثر مـن 

 148 65 52 25 6  اموع

إجابات أفراد عينة البحث حول نسبة اعتمادهم على املصادر اإللكترونية مقارنة باملصادر ): 48(اجلدول رقم 
  .الورقية

  :يتضح من اجلدول السابق ما يلي 

؛ تشري أن نسبة االعتماد على املصادر .إ.ش.د.لدى عينة كلية أ أعلى النسب سجلت      
أفراد العينة ذه ½ حبيث أفاد تقريبا  ،)% 25أقل من (اإللكترونية مقارنة باملصادر الورقية هو

وتقاربت إجابات فئات األساتذة حول هذه النسبة ماعدا األساتذة احملاضرون الذي ، اإلجابة
من أفراد العينة أن نسبة االعتماد هي  % 37يف حني أفاد ، % 45 سجلوا أدىن نسبة إجابة بـ

 فقد أكدها سوى؛ ) % 75إىل  % 50( أما نسبة االعتماد اليت تتجاوز الـ، )% 50و 26(حمصورة بني 
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فقط من يستخدم هذه املصادر اإللكترونية مقارنة باملصادر  % 1، و من إجابات العينة % 14
وهذا ما يدل على جتذر وارتباط عملية البحث العلمي لدى هذه ، ) % 76أكثر من ( الورقية بنسبة 

الفئات من األساتذة باملصادر الورقية دون غريها، ولتوضيح العالقة جيدا بني التقدم يف الرتبة 
واكتساب اخلربة يف التعليم والبحث العلمي، وعالقتها بنسبة االعتماد على املصادر اإللكترونية 

  :ر الورقية نورد الشكل البياين التايلمقارنة باملصاد

  
على املصادر اإللكترونية مقارنة . إ.ش.د.نسبة اعتماد أفراد عينة كلية أ :يبني  )83(بياين رقم شكل 

  .باملصادر الورقية حبسب الرتبة
  

نالحظ العالقة الطردية الصرحية الوحيدة اليت تظهر يف املنحىن البياين هي تلك املتعلقة بنسبة      
فهي )  % 76( يف حني نسبة االعتماد اليت تتجاوز الـ، )% 75إىل  51من (االستخدام اليت تتراوح 

  .يف عالقة عكسية

فتشري أعلى النسب لديهم أن نسبة االعتماد على املصادر . إ.ع.على مستوى عينة كلية آ     
، فهم أكثر إقباال واستخداما ½ ، إذ بلغت النسبة أكثر من ) % 50إىل  26من (اإللكترونية هو 
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أجاب األكثر ارتباطا باملصادر الورقية، وقد . إ.ش.د.للمصادر اإللكترونية من زمالئهم يف كلية أ
وهي نسبة أقل من زمالئهم دوما يف الكلية ؛ ) % 25من ( منهم ان نسبة االعتماد هي أقل  34

، % 15بلغت  ،)% 75إىل  51من (، كما أن جمموع إجابات من تبلغ نسبة االعتماد األخرى
. إ.ع.فمؤشرات استخدام املصادر اإللكترونية مقارنة باملصادر الورقية هي مرتفعة لدى كلية آ

  :، كما هو مبني يف الشكل التايل.إ.ش.د.مقارنة بأساتذة كلية أ

  
نسبة اعتماد أفراد العينة على املصادر اإللكترونية مقارنة باملصادر الورقية  :يبني  )84(بياين رقم شكل 

  .حبسب التخصص
     

علمي وعالقتها ولتوضيح العالقة جيدا بني التقدم يف الرتبة واكتساب اخلربة يف التعليم والبحث ال  
  :بنسبة االعتماد على املصادر اإللكترونية مقارنة باملصادر الورقية نورد الشكل البياين التايل
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على املصادر اإللكترونية مقارنة باملصادر . إ.ع.نسبة اعتماد أفراد عينة كلية آ :يبني  )85(بياين رقم شكل 

  .الورقية حبسب الرتبة

على مستوى العينة اإلمجالية نالحظ انه كلما تقدم األستاذ يف الرتبة العلمية واكتسب اخلربة      
يف جمال التعليم والبحث العلمي كلما يتخلى تدرجييا عن استخدام املصادر املعلومات اإللكترونية 

ويقابله زيادة اعتماده على  % 50إىل  % 26مقارنة باملصادر الورقية يف فئة من يعتمدون عليها من 
وهي ظاهرة مفهومة ومنطقية فاألساتذة ترتفع نسبة  % 75إىل  % 51هذه األخرية يف فئة من 

اعتمادهم على هذه املصادر اإللكترونية مقارنة باملصادر الورقية يف هذه الفئة من نسبة االعتماد 
 76أما نسبة االعتماد اليت تفوق الـوهذا ما يفسر اخنفاض النسبة لدى النسبة األقل منها مرتبة، 

ية هذه اإلجابة وهم من فئة األساتذة املساعدون فقط، إذ لمن العينة اإلمجا % 1فقد أفاد  ،%
  .انعدمت إجابات باقي أفراد العينة حول هذا املؤشر

  

0

60

36

31

50

40

55
5250

0

9

17

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

.ع.تأستاذ .محأستاذ .د.مأستاذ .مأستاذ

منأقــل 25% %50إىل 26من %75إىل 51من مـنأكـثر 76%



 األساتذةممارسات البحث الوثائقي لدى  :الـثامنالفصل 
 

[441] 
 

  
املصادر اإللكترونية مقارنة . إ.ش.د.نسبة اعتماد أفراد العينة اإلمجالية أ :يبني  )86(بياين رقم شكل 

  .باملصادر الورقية حبسب الرتبة
  

  

  :مدى استخدام شبكة االنترنت يف عملية البحث عن املعلومات -6

؛ والذي يستقصي عن مدى استخدام )13،14(وفيما يلي نعرض النتائج اخلاصة بالسؤال رقم       
لشبكة االنترنت يف عملية البحث عن املعلومات ومعرفة أدوات البحث اإللكترونية األساتذة 

  :املستخدمة يف عملية البحث
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  هل تستخدمون شبكة االنترنت يف عملية البحث عن املعلومات؟ . 13س
  وهل تستعملون؟ 14.س

ص
خص

الت
  

  اإلجابات
  الرتبة

  اموع  .أستاذ م  .د.أستاذ م  .أستاذ مح  .ع.أستاذ ت
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

مية
سال

 اإل
يعة

شر
 وال

دين
ل ال

صو
ية أ

كل
  

  نعم

 33,82 69 34,85 23 31,33 26 35,42 17 42,86 3  مـحركـات البــحث

 15,20 31 16,67 11 8,43 7 27,08 13 - -  بوابـات متخـصـصة

 13,24 27 22,73 15 6,02 5 14,58 7 - -  أدلــة الـبـحــث

 10,78 22 13,64 9 10,84 9 6,25 3 14,29 1  مكتـبات رقمـــية
 4,41 9 - - 7,23 6 2,08 1 28,57 2  قواعـد املعـلومـات

 15,20 31 12,12 8 22,89 19 8,33 4 - -  حمركات البحث الكـربى
 7,35 15 - - 13,25 11 6,25 3 14,29 1  فهارس املكتبات على اخلط

 - - - - - - - - - -  األرشيـفات املفـتوحة

 100 204 100 66 100 83 100 48 100 7  اموع
 91,09 92 83,33 30 92,68 38 100 20 100 4  اموع

 8,91 9 16,67 6 7,32 3 - - - -  ال
 101 36 41 20 04  المجموع

انية
إلنس

وم ا
العل

ب و
آلدا

ية ا
كل

  
  نعم

 33,04 37 33,33 22 28,13 9 45,45 5 33,33 1  مـحركات البــحث

 15,18 17 18,18 12 12,50 4 9,09 1 - -  بوابـات متخـصـصة

 15,18 17 15,15 10 18,75 6 9,09 1 - -  أدلــة الـبـحــث

 10,71 12 9,09 6 9,38 3 18,18 2 33,33 1  مكتــبات رقمـية

 2,68 3 3,03 2 3,13 1 - - - -  قواعـد املعـلومـات

 9,82 11 13,64 9 6,25 2 - - - -  حمركات البحث الكـربى

 13,39 15 7,58 5 21,88 7 18,18 2 33,33 1  فهارس املكتبات على اخلط

 - - - - - - - - - -  األرشيـفات املفـتوحة

 100 112 100 66 100 32 100 11 100 3  اموع

 93,62 44 89,66 26 100 11 100 5 100 2  اموع

 6,38 3 10,34 3 - - - - - -  ال

 47 29 11 05 02  المجوع

كلي
ع ال

و
ا

  

  نعم

 33,54 106 34,09 45 30,43 35 37,29 22 40 4  مـحركـات البـحث

 15,19 48 17,42 23 9,57 11 23,73 14 - -  بوابـات متخـصــصة

 13,92 44 18,94 25 9,57 11 13,56 8 - -  أدلــة الـبـحــث
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 10,76 34 11,36 15 10,43 12 8,47 5 20 2  مكتـبات رقمــية

 3,80 12 1,52 2 6,09 7 1,69 1 20 2  قواعـد املعـلومـات

 13,29 42 12,88 17 18,26 21 6,78 4 - -  حمركات البحث الكربى

 9,49 30 3,79 5 15,65 18 8,47 5 20 2  فهارس املكتبات على اخلط

  - - - - - - - - -  األرشيـفات املفـتوحة

 100 316 100 132 100 115 100 59 100 10  اموع

 91,89 136 86,15 56 94,23 49 100 25 100 6  اموع

 8,11 12 13,85 9 5,77 3 - - - -  ال

  148  65  52  25 06  اموع

استخدامهم لشبكة االنترنت يف عملية البحث عن إجابات أفراد عينة البحث حول ): 49(اجلدول رقم 
  .الدرجة العلميةحبسب التخصص واملعلومات وطبيعة األدوات املستخدمة 

  

  :يتبني من اجلدول السابق ما يلي

أغلب أفراد عينة البحث سواء على مستوى الكليتني أو على مستوى العينة اإلمجالية  أفاد       
أم يستخدمون شبكة االنترنت يف عملية البحث عن املعلومات، وقد جتاوزت نسب اإلجابات 

. إ.ع.يستخدموا بدرجة أقل من زمالئهم يف كلية آ. إ.ش.د.وأن أفراد عينة كلية أ، % 90
، كما نالحظ النتيجة العكسية هلذا السلوك بالنسبة لألساتذة )على الترتيب % 93.63، % 91.09(

من  % 8.91الذين ال يستخدمون الشبكة العنكبوتية يف عمليات البحث عن املعلومات، إذ أفاد 
من  % 6.38عدم استخدامهم هلذه األداة يف عملية البحث، بينما أقر . إ.ش.د.أفراد عينة كلية أ

  .ذه اإلجابة. إ.ع.أفراد كلية آ

أما بالنسبة للذين يستخدمون شبكة االنترنت يف عملية البحث عن املعلومات والذي       
وقصد االستفسار عن أدوات البحث املستعملة عرب شبكة  ،% 90جتاوزت نسب إجابام الـ

أفراد عينة البحث على اختالف التخصص  1/3االنترنت، فأعلى النسب تشري إىل أن تقريبا 
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 33.82. إ.ش.د.يستخدمون بالدرجة األوىل حمركات البحث، فقد بلغت النسبة لدى أساتذة كلية أ
، وأدناها لدى % 42.86أعالها كانت لدى فئة أساتذة التعليم العايل بنسبة إجابة بلغت الـ %

كن مالحظة أن استخدام حمركات ، كما مي% 31.33األساتذة املساعدون املكلفون بالدروس 
البحث يف عملية البحث عن املعلومات لدى أفراد هذه العينة يزداد كلما اكتسب األساتذة اخلربة 
يف جمال التدريس والبحث العلمي واالرتقاء يف الدرجة العلمية، ماعدا لدى فئة األساتذة املساعدين 

حبسب ما تشري إليه نتائج إجابات أفراد العينة ثاين األدوات األكثر استخداما . املكلفني بالدروس
هي حمركات البحث الكربى والبوابات املتخصصة بنفس الدرجة من األمهية؛ إذ سجلوا نفس نسبة 

فاملكتبات الرقمية بنسبة إجابة  ،% 13.24، تليها أدلة البحث بنسبة  % 15.20اإلجابة واليت بلغت 
وأخريا قواعد املعلومات، أما استخدام األرشيفات  ، مث فهارس املكتبات على اخلط، % 10.78

  . املفتوحة فمنعدم متاما لدى خمتلف فئات عينة الدراسة

فتشري النتائج أن األداة األساسية املستخدمة يف عملية البحث . إ.ع.أما على مستوى كلية آ     
ة هلذه اإلجابة ، أعلى نسب) % 33.04( عن املعلومات عرب شبكة االنترنت هي حمركات البحث 

لدى األساتذة املساعدون ) % 28.13(، وأدناها )% 45.45(سجلت دى األساتذة احملاضرون 
املكلفون بالدروس، أما ثاين إجابة فتتعلق باستخدام البوابات املتخصصة وأدلة البحث بنفس 

غري انه بالنسبة للبوابات املتخصصة فيمكن مالحظة أن األساتذة ) % 15.18( الدرجة من األمهية 
يتخلون عن استخدامها كلما تقدوا يف الرتبة العلمية إىل أن تنعدم لدى أساتذة التعليم العايل، 
وتقريبا السلوك نفسه ينطبق على استخدام أدلة البحث والذي يبدأ بالتناقص مباشرة عند األساتذة 

إىل أن تنعدم لدى فئة أساتذة التعليم العايل، ثالث األدوات األكثر استخداما عرب املكلفني بالدروس 
، % 13.39الشبكة العنكبوتية هي فهارس املكتبات املتاحة على اخلط؛ إذ بلغت نسبة اإلجابة 

، )%7.58(، وأدناها لدى األساتذة املساعدون )% 33.33(أعالها كانت لدى أساتذة التعليم العايل 
تخدام املكتبات الرقمية يف عملية البحث عن املعلومات من طرف أفراد العينة فقد جاءت يف أما اس

وتقريبا بالنسبة . إ.ش.د.وهي املرتبة ذاا اليت عرب عنها زمالئهم يف كلية أ) % 10.71(املرتبة الرابعة 
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ىل أخرى، ففي حني نفسها، غري أن العالقة بني الرتبة واستخدام هذه األداة ينعكس متاما من كلية إ
أن استخدام املكتبة الرقمية يف عملية البحث عن املعلومات يتناقص كلما تقدم األستاذ يف الرتبة 

مث تأيت أداة حمركات البحث الكربى يف املرتبة ما قبل األخرية من حيث االستخدام . د.لدى كلية أ
لنسبة الستخدام األرشيفات ، أما با)%2.68( ، فاستخدام قواعد البيانات % 9.82بنسبة بلغت 

  .       املفتوحة يف عملية البحث فهي منعدمة متاما

  :أما بالنسبة ألفراد العينة اإلمجالية، فنورد الشكل البياين التايل     

  

  
  .أدوات البحث املستخدمة يف شبكة االنترنت من طرف أفراد عينة البحث :يبني  )87(بياين رقم شكل 

  

الشكل البياين السابق وإجابات أفراد العينة يف اجلدول؛ أن حمركات البحث تأيت يف  يوضح     
كانت لدى أساتذة التعليم العايل، ) % 40(، أعالها % 33.54املرتبة األوىل بنسبة إجابة بلغت 

، تليها % 30.43وأدناها لدى فئة األساتذة املساعدين املكلفون بالدروس بنسبة إجابة بلغت 

مـحركـات
البـــحث

33.54

بوابـات
متخـصــصة

15.19 أدلــة
الـبـــحــث

13.92

مكتـــبات
رقمـــية

10.76

قواعــد
املعــلومـات

3.80

البـحثحمركات
الكـربى
13.29

املكتباتفهارس
اخلطعلى

9,49
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فمحركات البحث ،  % 13.92، مث أدلة البحث بنسبة تقدر بـ ) % 15.19(البوابات املتخصصة 
الكربى اليت ترد رابعا من بني أكثر األدوات استخداما يف عملية البحث عن املعلومات عرب شبكة 

ل يف املرتبة ما قب % 10.76تليها املكتبات الرقمية املتاحة عرب الشبكات ) % 13.29(االنترنت 
  ).% 3.80قواعد البيانات؛ ( األخرية 

  :وباملقارنة بني إجابات أفراد الكليتني يتضح لنا من خالل الشكل البياين التايل، ما يلي     

  

  
أدوات البحث املستخدمة يف شبكة االنترنت من طرف أفراد عينة البحث  :يبني  )88(بياين رقم شكل 
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هم أكثر استخداما حملركات . إ.ش.د.يتبني من الشكل البياين السابق، أن أساتذة كلية أ     
، إذ يفضلون هذين األداتني .إ.ع.البحث و حمركات البحث الكربى أكثر من زمالئهم يف كلية آ

س على استخدام أدلة البحث وفهار. إ.ع.إضافة إىل البوابات املتخصصة، بينما يتفوق أفراد كلية آ
، ونالحظ تقارب إجابات أفراد . إ.ش.د.املكتبات املتاحة على اخلط على زمالئهم يف كلية أ

  . الكليتني فيما يتعلق باستخدام كل من حمركات البحث، البوابات املتخصصة واملكتبات الرقمية
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  :اخلالصة

  :ميكن ان نستخلص مما سبق ما يلي

ü من نصف أفراد عينة البحث يقومون بعملية البحث عن الوثائق عدة مرات يف األسبوع،  أكثر
هم أكثر نشاطا يف عملية البحث عن الوثائق من زمالئهم يف كلية . إ.ش.د.وأن أساتذة كلية أ

  ). على الترتيب % 28، % 39.13. ( إ.ع.آ
ü هي العالقة ، وأن رتبة العلميةوترية البحث مبعدالت مرتفعة تنخفض كلما ارتقى األستاذ يف ال

طردية بالنسبة إلجابات أفراد عينة البحث فيما يتعلق بوترييت البحث مبعدل عدة مرات يف 
  .اليوم، وعدة مرات يف األسبوع والرقي يف الرتبة العلمية

ü  غلبة األغراض التعليمية على األغراض البحثية هي اليت تدفع أفراد عينة البحث بالبحث عن
  .الوثائق

ü يقومون بعملية البحث عن الوثائق ألجل اجناز البحوث بالدرجة األوىل . إ.ش.د.أساتذة كلية أ
أن عملية البحث عن الوثائق اليت يقومون ا . إ.ع.، بينما أفاد زمالئهم يف كلية آ) % 34.29(

  .)% 37.08(هي لغرض حتضري الدروس بالدرجة األوىل 
ü النسب لدى أساتذة الكليتني تشري إىل أن املعلومات العلمية والتقنية هي الفئة األوىل من  أعلى

  .سجلوا أعلى النسب. إ.ع.أن أساتذة كلية آاملعلومات املعنية بعملية البحث و 
ü أو أفراد عينة كلية . إ.ش.د.أن أعلى نسبة لعينة البحث سواء على مستوى أفراد عينة كلية أ

نة اإلمجالية تشري بأنه عند قيامهم بعملية البحث عن املعلومات فإن عنصر أو العي. إ.ع.آ
، يف حني الكلمات املفتاحية يعد نقطة البداية وأهم عنصر من عناصر االسترجاع اليت يوظفوا

أنه كلما اكتسب األستاذ خربة وتقدم يف الرتبة العلمية كلما نقص اعتماده على هذا العنصر 
  .املعلومات غاية وصوله إىل أعلى رتبة حيث يعاود االعتماد عليها يف عملية البحث عن
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ü  ثاين أهم عناصر االسترجاع املستخدمة من طرف أفراد العينة اإلمجالية جند العنوان، حيل يف
  .املرتبة الثالثة استخدام عنصر اسم املؤلف، فاستخدام موضوع حمدد

ü  اخلربة يف جمال التعليم والبحث العلمي كلما كلما تقدم األستاذ يف الرتبة العلمية واكتسب
  .يتخلى تدرجييا عن استخدام املصادر املعلومات اإللكترونية مقارنة باملصادر الورقية

ü إ.ع.مؤشرات استخدام املصادر اإللكترونية مقارنة باملصادر الورقية هي مرتفعة لدى كلية آ .
  ،.إ.ش.د.مقارنة بأساتذة كلية أ

ü  م يستخدمون مصادر املعلومات اإللكترونية يف نشاطإجابات ½ أكثر مناتاألساتذة تفيد أ 
كلما تقدم األستاذ يف الرتبة العلمية واكتسب خربة يف التعليم والبحث ، وانه البحث العلمي

العلمي كلما زاد اعتماده على استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية يف جماالت البحث 
  .التعليم العايلستاذ أالعلمي إىل أن يبلغ رتبة 

ü  مأفاد أغلب أفراد عينة البحث سواء على مستوى الكليتني أو على مستوى العينة اإلمجالية أ
. إ.ش.د.أفراد عينة كلية أ، وأن يستخدمون شبكة االنترنت يف عملية البحث عن املعلومات

  .)الترتيب على % 93.63، % 91.09. (إ.ع.يستخدموا بدرجة أقل من زمالئهم يف كلية آ
ü  أفراد عينة البحث على اختالف التخصص يستخدمون بالدرجة األوىل حمركات  1/3تقريبا

ثاين األدوات األكثر استخداما حبسب ما تشري إليه نتائج إجابات أفراد العينة هي ، والبحث
 فاملكتبات الرقمية ، أما ،البوابات املتخصصة تليها أدلة البحث، مث حمركات البحث الكربى 

  . استخدام األرشيفات املفتوحة فمنعدم متاما لدى خمتلف فئات عينة الدراسة
ü هم أكثر استخداما حملركات البحث و حمركات البحث الكربى . إ.ش.د.أن أساتذة كلية أ

 .إ.ع.أكثر من زمالئهم يف كلية آ
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إىل النتائج اخلاصة مبمارسات البحث الوثائقي من  تعرضنا يف الفصل السابق من الدراسة امليدانية
طرف أعضاء اهليئة التدريسية باجلامعة ومدى اعتمادهم على املصادر اإللكترونية مقارنة باملصادر 
الورقية ومدى استخدام شبكة االنترنت يف عملية البحث عن املعلومات، ويف هذا الفصل حناول 

    :  لبحث ذات األرقام اإلجابة على التساؤالت املطروحة يف ا

ü  ئر استخدامها؟ااالنترنت، وما هي وتما مدى امتالك األساتذة إلمكانيات الربط بشبكة  
ü  وألي غرضما مدى استخدام االتصال اإللكتروين لدى أعضاء اهليئة التدريسية  
ü  والبحثية مصادر املعلومات اإللكترونية وأمهيتها يف العملية التعليمية ما رأي األساتذة يف

 وما هي أغراض استخدامها؟  

  . وفيما يلي نستعرض النتائج اليت أسفرت عنها حتليل إجابات أفراد عينة البحث

  :وشبكة االنترنتأعضاء اهليئة التدريسية  -1

نورد فيما يلي اجلداول اإلحصائية التالية اليت تتضمن إجابات أفراد عينة البحث على األسئلة       
، الستقصاء مدى امتالك أعضاء اهليئة التدريسية على الترتيب أسئلة االستبيانمن ) 1،2،3،4(

باجلامعة ألجهزة حواسيب شخصية وما إذا كانت مرتبطة بشبكة االنترنت، وكذا معرفة منافذ 
الربط بالشبكة العنكبوتية وما طبيعتها، والكشف عن وترية االرتباط بالشبكة ومدى علمهم 

  .عة اليت ينتسبون إليهاواطالعهم مبوقع اجلام

  :     مدى امتالك أعضاء اهليئة التدريسية ألجهزة حواسيب -1-1

من ) 1(فيما يلي نعرض النتائج اخلاصة بإجابات أفراد عينة البحث على السؤال رقم 
االستبيان الذي يستقصي عن مدى امتالك أفراد عينة البحث جلهاز احلاسب الشخصي، وما إذا 

  :إمكانية االرتباط بشبكة االنترنتكان يتوفر على 
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  هل لديكم حاسوبا؟. 1س

ص
خص

الت
  

  اإلجابات
  الرتبة

  اموع  .أستاذ م  .د.م.أستاذ م  .أستاذ مح  .ع.أستاذ ت
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

ين 
الد

ول 
أص

لية 
ك

مية
سال

 اإل
يعة

شر
وال

  

  نعم
 65,31 64 73,53 25 52,50 21 75 15 75 3  مرتبط باالنترنت

 34,69 34 26,47 9 47,50 19 25 5 25 1  غري مرتبط باالنترنت

 97,03 98 94,44 34 97,56 40 100 20 100 4  اموع

 2,97 3 5,56 2 2,44 1      ال

 100 101 36 41 20 04  اموع

وم 
العل

ب و
آلدا

ية ا
كل

انية
إلنس

ا
  

  نعم
 70,21 33 68,97 20 72,73 8 60 3 100 2  مرتبط باالنترنت

 29,79 14 31,03 9 27,27 3 40 2 - -  غري مرتبط باالنترنت

 100 47 100 29 100 11 100 5 100 2  اموع

 - - - - - - - - - -  ال

 100 47 29 11 05 02  اوع

كلي
ع ال

مو
ا

  

  نعم
 66,90 97 71,43 45 56,86 29 72 18 83 5  مرتبط باالنترنت

 33,10 48 28,57 18 43,14 22 28 7 17 1  غري مرتبط االنترنت

 97,97 145 96,92 63 98,08 51 100 25 100 6  اموع

 2,03 3 3,08 2 1,92 1      ال

 100 148 65 52 25 06  اموع

شخصي  إجابات أفراد عينة البحث حبسب التخصص والرتبة حول امتالك حاسوب ):50(جدول رقم 
  .وإمكانات الربط بشبكة االنترنت

  

  :يتبني من اجلدول السابق ما يلي

جمموع أفراد عينة من   %97,97يتبني من اجلدول أن على مستوى العينة اإلمجالية للبحث     
)  % 33,10(  3/1أقل من ثلثهم وأن ب، ياسوميتلكون أجهزة ح البحث أعضاء اهليئة التدريسية

من أفراد العينة اإلمجالية ال ميتلكون  % 2,03يف حني جند أن مرتبط بشبكة االنترنت، غري فقط 
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لدى أفراد عينة ) املساعدون واملكلفون بالدروس ( أجهزة احلواسيب وهم فئة األساتذة املساعدون 
كلية أصول الدين والشريعة اإلسالمية، أما فئة األستاذة احملاضرون وأستاذة التعليم العايل فكلهم 

ة واكتساب اخلربة ميتلكون أجهزة احلواسيب، فالعالقة تكاد تكون طردية بني الرقي يف الرتبة العلمي
يف العملية التعليمية والبحثية مع امتالك جهاز احلاسوب املزود خبدمات االنترنت والعكس أيضا 

  : يكاد يكون صحيحا كما يوضحه الشكل البياين التايل

امتالك أفراد العينة للربط بشبكة االنترنت من خالل حواسيبهم حبسب : يبني  )89(شكل بياين رقم  
  .ميةالدرجة العل

  

أم ميتلكون أجهزة  % 97,03على مستوى أفراد عينة كلية أصول الدين والشريعة اإلسالمية، أفاد 
  .حواسيب شخصية وأدىن نسبة سجلت لدى أفئة األساتذة املساعدين
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اإلسالمية واحلضارة أما على مستوى أفراد عينة كلية أصول الدين والشريعة 
أن فئة األساتذة املساعدون املكلفون بالدروس يكاد يتساوون يف إمكانية  نالحظ.) إ.ح.ش.د.أ.ك(

وعلى عكس . ) إ.ع.آ( الربط بشبكة اإلنترنت من عدمها على العكس متاما من زمالئهم يف كلية 
تقريبا مجيع إجابات أفراد عينة البحث أين كانت الفروق جد بارزة تتجاوز إىل أكثر من ثالثة 

    :، وهذا ما يربزه لنا الشكل البياين التايلى فئة األساتذة احملاضرينأضعاف اإلجابات لد

  
للربط بشبكة االنترنت من خالل  . إ.ح.ش.د.ا.كعينة امتالك أفراد مدى : يبني )90(شكل بياين رقم 

  .حواسيبهم حبسب الدرجة العلمية
  

  :منافذ الربط بشبكة االنترنت -1-2

ملعرفة وحتديد استعمال أفراد عينة البحث لنقاط إتاحة أخرى للربط بشبكة  استكماال
  :، وفيما يلي نتائج إجابام)2(االنترنت، طرحنا السؤال رقم 
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  ؟هل تستعملون نقاط إتاحة أخرى للربط بشبكة االنترنت، وأين يتم ذلك .2س

ص
خص

الت
  

  اإلجابات
  الرتبة

  اموع  .أستاذ م  .د.م.م أستاذ  .أستاذ مح  .ع.أستاذ ت
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

عة 
شري

 وال
دين

ل ال
صو

ية أ
كل

رة 
ضا

واحل
مية

سال
اإل

  

  نعم

 13,85 18 16 11 13 5 10 2 - -  الزمالء

 61,54 80 49 33 73 29 80 16 100 2  مقاهي االنترنت

 24,62 32 35 24 15 6 10 2 - -  املكتبة اجلامعية

 - - - - - - - - - -  أخرى

 100 130 100 68 100 40 100 20 100 2  اموع

 - - - - - - - - - -  ال

 130 68 40 20 02  اموع

انية
إلنس

وم ا
العل

ب و
آلدا

ية ا
كل

  

  نعم

 19,28 16 21 12 18 3 - - 50 1  الزمالء

 46,99 39 43 25 53 9 67 4 50 1  مقاهي االنترنت

 33,73 28 36 21 29 5 33 2 - -  املكتبة اجلامعية

 - - - - - - - - - -  أخرى

 100 83 100 58 100 17 100 6 100 2  اموع

 - - - - - - - - - -  ال

 82 58 17 6 02  اوع
كلي

ع ال
و

ا
  

  نعم

 15,96 34 18 23 14 8 8 2 25 1  الزمالء

 55,87 119 46 58 67 38 77 20 75 3  مقاهي االنترنت

 28,17 60 36 45 19 11 15 4 - -  املكتبة اجلامعية

 - - - - - - - - - -  أخرى

 100 213 126 65 100 57 100 26 100 4  اموع

 - - - - - - - - - -  ال

 213 126 57 26 04  اموع

إجابات أفراد عينة البحث حبسب الرتبة والتخصص حول استعماهلم لنقاط ربط أخرى  ):51(اجلدول رقم 
  .بشبكة االنترنت

  :يتبني من اجلدول السابق ما يلي
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مجيع أفراد عينة البحث مهما اختلفت رتبهم وختصصام العلمية يستخدمون نقاط إتاحة     
إما أخرى للربط بشبكة االنترنت، وأم ألسباب معينة ال يكتفون بالربط من حواسيبهم الشخصية 

  .ليف أوقات العم أو بروز االحتياج اآلين للمعلومات وضرورة استخدام الشبكة العاملية لسرعة التدفق،

إىل  يلجئون من من أفراد عينة البحث هم % 56غري أن املالحظ لبيانات اجلدول يتبني أن    
فقط  % 28 إىل زمالئهم قصد استخدام شبكة االنترنت، و %16، يف حني يذهب مقاهي االنترنت

 ، وخصوصا فئة األساتذة املساعدونبكة االنترنت باملكتبة اجلامعيةة يستخدمون شنمن أفراد العي
، ونسجل هنا النوعية يف اخلدمات اليت تقدمها املكتبة اجلامعية جبامعة األمري عبد القادر )% 36(

حمل البحث، بدليل تقدميها خدمات االنترنت لفئة األساتذة والباحثني، وما نسجله هنا هو عدم 
تخدام الذي ارتياد أساتذة التعليم العايل للمكتبة اجلامعية الستخدام شبكة االنترنت، هذا االس

يتناسب عكسا والرقي يف الدرجة العلمية ألعضاء اهليئة التدريسية والعكس يكاد يكون صحيحا 
إذا تعلق األمر باستخدام الشبكة لدى الزمالء وكذا مقاهي االنترنت؛ إذ نسجل أعلى نسبة لدى 

  :ل البياين التايل، وهذا ما يربزه الشك)على الترتيب  % 75، )  % 25( فئة أساتذة التعليم العايل 

  
بشبكة االنترنت حبسب الدرجة ملصادر أخرى للربط أفراد العينة استخدام  :يبني  )91(شكل بياين رقم 
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أما على مستوى أفراد عينة كلية أصول الدين والشريعة واحلضارة اإلسالمية؛ فيتبني أن     
االنترنت وهلذا السلوك عالقة طردية متاما يلجئون إىل مقاهي االنترنت لالرتباط بشبكة  61.54%

، والسلوك نفسه نسجله بالنسبة ( )والرقي يف الرتبة والدرجة العلمية كما يبينه الشكل البياين رقم 
للجوء إىل الزمالء ، أما التردد على املكتبة الستخدام شبكة االنترنت فريتبط ارتباطا عكسيا والرقي 

السلوك نفسه ،  % 35لى نسبة لدى فئة األساتذة املساعدين بـيف الدرجة العلمية؛ إذ نسجل أع
والنسبة نفسها تقريبا سجلها زمالئهم بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالنسبة للتردد على املكتبة 

  .الستخدام الشبكة العنكبوتية

  

  
بشبكة االنترنت مصادر أخرى للربط . إ.ش.د.عينة كلية أأفراد استخدام  :يبني  )92(شكل بياين رقم 

  .حبسب الدرجة العلمية
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بشبكة االنترنت حبسب مصادر أخرى للربط . إ.ع.عينة كلية آأفراد استخدام  :يبني )93(شكل بياين رقم 

  .الدرجة العلمية
  

  :وترية الربط بشبكة االنترنت -1-3

الذي يتضمن بيانات ) 38(وملعرفة وترية الربط بشبكة االنترنت لدى أفراد العينة، نورد اجلدل رقم 
من االستبيان، واملستقصي عن وترية الربط بالشبكة العنكبوتية، ) 3(اإلجابة على السؤال رقم 

  :وفيما يلي بيانات اإلجابة وذلك حبسب التخصص والرتبة العلمية موضحة يف هذا اجلدول
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  كم مرة تقومون بالربط بشبكة االنترنت؟ .3 س

  اإلجابات  التخصص
  الرتبة

  اموع  .أستاذ م  .د.م.أستاذ م  .أستاذ مح  .ع.أستاذ ت
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

ول 
أص

لية 
ك

ين 
الد

يعة
شر

وال
 

رة 
ضا

واحل
 

مية
سال

اإل
  

 43,56 44 66,67 24 34,15 14 25 5 25 1  يوميا

 42,57 43 33,33 12 43,90 18 55 11 50 2  أكثر من مرة يف األسبوع

 13,86 14 - - 21,95 9 20 4 25 1  أكثر من مرة يف الشهر

  101  36  41  20  04  اموع

ب 
آلدا

ية ا
كل

انية
إلنس

وم ا
العل

و
  

 57,45 27 62,07 18 54,55 6 40 2 50 1  يوميا

 40,43 19 37,93 11 45,45 5 40 2 50 1  أكثر من مرة يف األسبوع

 2,13 1 - - - - 20 1 - -  أكثر من مرة يف الشهر

  100  47  29  11  05  02  اموع

ع 
مو

ا
كلي

ال
  

 47,97 71 64,62 42 38,46 20 28 7 33,33 2  يوميا

 41,89 62 35,38 23 44,23 23 52 13 50 3  أكثر من مرة يف األسبوع

 10,14 15 - - 17,31 9 20 5 16,67 1  أكثر من مرة يف الشهر

  100  148  65  52  25  06  اموع

إجابات أفراد عينة البحث حبسب التخصص والدرجة العلمية حول وترية االرتباط بشبكة ): 52(اجلدول رقم 
  .االنترنت

  

  :يتبني من اجلدول السابق ما يلي

تشري اإلجابات أن النسبة األعلى تفيد بأن وترية . إ.ش.د.على مستوى أفراد عينة كلية أ    
هلا على مستوى الرتب  وبلغ أعلى معدل، % 43.56االرتباط بشبكة االنترنت تتم بصفة يومية 

فئة األساتذة املساعدين، يليهم زمالئهم املكلفون بالدروس، وأدناها وبنسب  لدى %  66.67
فئة األساتذة احملاضرين وأساتذة التعليم العايل؛ وتظهر لنا جليا من خالل إجابات  % 25ية متساو

أفراد العينة العالقة العكسية املوجودة بني الرقي يف الرتبة ووترية االرتباط بشبكة االنترنت كما 
املعلومات وهي نتيجة منطقية مرتبطة بسلوك األساتذة يف البحث عن ) 94(يظهر يف الشكل البياين 
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وتلبية احتياجام البحثية مما جيعل فئة األساتذة املساعدين يكثفون عملية البحث باستخدام خمتلف 
مصادر املعلومات واستخدامها لألغراض البحثية خاصة وأن هذه الفئة من األساتذة عادة ما تكون 

د للمناقشة؛ وكما هو مسجلة يف السلك الثاين من الدراسات العليا ومل تقدم حبوثها العلمية بع
معلوم فاالرتقاء من رتبة إىل أخرى يتطلب القيام بنشاطات حبثية وعلمية إضافية وهذا ما جيعل فئة 

معدالت استخدامهم للشبكة العنكبوتية تكون ) مبا فيهم املكلفون بالدروس(األساتذة املساعدين 
بالنسبة لوترية االرتباط مبعدل أكثر هي األعلى، وهذا ما يفسر أيضا العالقة اليت تكاد تكون طردية 

من مرة يف الشهر والرقي يف الدرجة العلمية، إذ انعدمت إجابات أفراد فئة األساتذة املساعدين 
  .لدى فئة أساتذة التعليم العايل % 25، وبلغت أعلى نسبة ) 00%(

العينة ذاا أم يرتبطون بشبكة االنترنت مبعدل أكثر من مرة يف األسبوع  من % 42.57وأفاد     
وأدناها جندها لدى األساتذة املساعدين بـ     % 55وسجل األساتذة احملاضرون أعلى نسبة بـ 

33.33 % .  

  
أفراد عينة كلية لدى  حبسب الدرجة العلميةوترية الربط بشبكة االنترنت : يبني )94(شكل بياين رقم 

  .إ.ش.د.أ

25.00 25

34.15

66.67

50
55

43.90

33.33

25
20 21.95

00

10

20

30

40

50

60

70

.ع.تأستاذ .محأستاذ .د.م.مأستاذ .مأستاذ

يوميا األسبوعيفمرةمنأكثر الشهريفمرةمنأكثر



 أعضاء اهليئة التدريسية حنو استخدام مصادر املعلومات اإللكترونيةاجتاه : الفـصل التاسع
 

[461] 
 

؛ أخذت إجابتهم تقريبا وبصورة عامة االجتاه نفسه .إ.ع.أما على مستوى أفراد عينة كلية آ    
فيما خيص وترية الربط بشبكة االنترنت باملعدل اليومي، حيث بلغت نسبة اإلجابات اليت أكدت 

  . أفراد العينة، وبلغ أعلى معدل هلا على مستوى خمتلف رتب  %57.45هذا املعدل 

) على الترتيب  % 2.13،  % 40.43( تليها وترية أكثر من مرة يف األسبوع فأكثر م مرة يف الشهر 
  :والشكل البياين التايل يوضح ذلك

  
أفراد عينة كلية لدى  حبسب الدرجة العلميةوترية الربط بشبكة االنترنت : يبني  )95(شكل بياين رقم 

  .إ.ع.آ

هو السائد،  .إ.ح.ش.د.أعلى مستوى العينة اإلمجالية؛ نالحظ أن االجتاه السابق لدى فئة كلية     
إذ تشري النسب املئوية العالية إىل أن وترية االرتباط بشبكة االنترنت يقومون ا مبعدل يومي، وأن 

هذا وقد سجل كل من أساتذة  ، % 64.62أعلى نسبة إجابة سجلت لدى األساتذة املساعدين 
التعليم العايل واألساتذة احملاضرين وكذا األساتذة املكلفون بالدروس أعلى نسب إجابة هلم فيما 
يتعلق بوترية ارتباطهم بشبكة النترنت مبعدل أكثر من مرة يف األسبوع وهو االجتاه نفسه املسجل 
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  . حبسب الدرجة العلميةوترية الربط بشبكة االنترنت : يبني  )96(شكل بياين رقم 

  

هم أكثر إقباال واستخداما لشبكة االنترنت من زمالئهم يف . إ.ع.نالحظ أن أفراد عينة كلية آ     
  :كما يبينه الشكل التايل .إ.ح.ش.د.أ.ككلية 
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  .التخصصحبسب وترية الربط بشبكة االنترنت : يبني  )97(شكل بياين رقم 

  

  

  :االتصال اإللكتروين لدى أعضاء اهليئة التدريسية -2

حناول أن نستقصي عن ممارسات أعضاء اهليئة التدريسية لعمليات االتصال اإللكترونية من     
من خالل التعرف على مدى امتالك أفراد عينة البحث لعناوين الربيد ) 5، 8، 7، 6(خالل األسئلة 

اإلطالع عليه واجلهات اليت يتصلون معها عربه، وكذا الكشف عن إلكتروين، وكذا معرفة وترية 
  . ب شخصيةيمدى امتالكهم لصفحات و
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  :ربيد إلكتروين مدى امتالك أعضاء اهليئة التدريسية لل-2-1

؛ نوضح فيه إجابات أفراد عينة البحث بالنسبة المتالكهم عناوين )41(وفيما يلي اجلدول رقم 
  :التخصص والرتبة العلميةبريد إلكتروين حبسب 

  هل لديكم  بريد إلكتروين؟. 6س

  اإلجابات  التخصص
  الرتبة

  اموع  .أستاذ م  .د.أستاذ م  .أستاذ مح  .ع.أستاذ ت
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

كلية أصول الدين 
 واحلضارة  والشريعة

  اإلسالمية

 87,13 88 91,67 33 90,24 37 75 15 75 3  نعم

 12,87 13 8,33 3 9,76 4 25 5 25 1  ال

  100  101  36  41 20  04  اموع

كلية اآلداب والعلوم 
  اإلنسانية

 93,62 44 100 29 81,82 9 80 4 100 2  نعم

 6,38 3 - - 18,18 2 20 1 - -  ال

  100  47  29  11  05  02  اموع

  اموع الكلي
 89,19 132 95,38 62 88,46 46 76 19 83,33 5  نعم

 10,81 16 4,62 3 11,54 6 24 6 16,67 1  ال

  100  148  65  52  25  06  اموع

إجابات أفراد عينة البحث حبسب التخصص والدرجة العلمية حول امتالكهم بريد ): 53(اجلدول رقم 
  . إلكتروين

  :يتبني من اجلدول السابق ما يلي

حول امتالكهم للربيد . إ.ع.وزمالئهم يف كلية آ. إ.ش.د.مقارنة بني أساتذة كلية أ    
بينما سجل أساتذة ،  % 93.62اإللكتروين، تبني أن أساتذة الفئة األخرية سجلوا أعلى نسبة بـ

، كما ميكن مالحظة أن أغلب هذه الفئة األخرية سجلت نسبا  % 87.13 .إ.ح.ش.د.أ.ككلية 
روس، كما يبينه ما عدا األساتذة املساعدون املكلفون بالد. إ.ع.أقال من نظرائهم يف كلية آ

  :الشكل البياين التايل
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  .امتالك أفراد عينة البحث بريد إلكتروين  حبسب الدرجة العلمية والتخصص نسب: يبني )98(بياين رقم 

   

؛ فكلما ارتقى .إ.ح.ش.د.أ.كتقريبا تكاد تكون العالقة عكسية لدى أفراد أساتذة كلية    
األستاذ يف الرتبة كلما تنازل عن استعمال بريده اإللكتروين، وتكاد تنطبق هذه العالقة على 

  .  إ.ع.زمالئهم يف كلية آ

بطبيعة احلال سوف تنعكس هذه اإلجابات على الفئة اليت أجابت بعدم امتالكهم بريدا      
  :إلكترونيا كما هو موضح يف الشكل التايل
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عدم امتالك أفراد عينة البحث بريد إلكتروين  حبسب الدرجة العلمية  نسب :يبني )99(بياين رقم شكل 

 .والتخصص

زادت أي أن العالقة هنا ستصبح منطقيا طردية، فكلما ارتقى األستاذ يف الرتبة العلمية كلما      
كما سبق . إ.ع.لدى كلية آنسبة من ال ميتلكون الربيد اإللكتروين، عدا فئة أستاذة التعليم العايل 

  .الذكر

أما على مستوى العينة اإلمجالية؛ تشري أعلى النسب فيما خيص امتالك بريد إلكتروين إىل      
الفئات الدنيا من الرتب العلمية والعكس الصحيح بالنسبة لإلجابة العكسية، كما هو مبني يف 

  :الشكل البياين التايل
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  . امتالك أفراد عينة البحث بريد إلكتروين  حبسب الدرجة العلمية نسب :يبني )100(شكل بياين رقم 

  

  % 89أما جمموع من ميتلك بريدا إلكترونيا فقد بلغ 

  
  .  امتالك أفراد عينة البحث بريد إلكتروين نسب :يبني )101(شكل بياين رقم 
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   :اإللكتروينوترية إطالع أعضاء اهليئة التدريسية على بريدهم  -2-2

 من احلكم علىنتمكن امتالك أفراد عينة البحث هلذه األداة حىت مدى ونسب ال يكفي معرفة      
استخدام هؤالء هلذه األداة يف عملية االتصال اإللكتروين، فكان من الضروري معرفة وترية إطالع 

يلي  أعضاء اهليئة التدريسية على الربيد اإللكتروين حبسب التخصص والرتبة العلمية، نستعرض فيما
  : بيانات إجابات عينة البحث يف اجلدول التايل

  اإللكتروين؟ مكم مرة تقومون مبطالعة بريدك. 7س

ص
خص

الت
  

  اإلجابات
  الرتبة

  اموع  .أستاذ م  .د.أستاذ م  .أستاذ مح  .ع.أستاذ ت
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

ول 
أص

لية 
ك

ين 
الد

يعة
شر

وال
 

رة 
ضا

واحل
 

مية
سال

اإل
  

 26,14 23 24,24 8 29,73 11 20 3 20 1  مرة يف اليوم

 4,55 4 12,12 4 - - - - - -  عدة مرات يف اليوم

 37,50 33 45,45 15 29,73 11 46,67 7 - -  مرة يف األسبوع

 26,14 23 18,18 6 35,14 13 13,33 2 40 2  عدة مرات يف األسبوع

 5,68 5 - - 5,41 2 20 3 - -  ناذرا

  100  88  33 37 15 03  اموع

وم 
العل

ب و
آلدا

ية ا
كل

انية
إلنس

ا
  

 31,82 14 24,14 7 44,44 4 50 2 50 1  مرة يف اليوم

 - - - - - - - - - -  عدة مرات يف اليوم

 25 11 27,59 8 11,11 1 25 1 50 1  مرة يف األسبوع

 38,64 17 44,83 13 44,44 4 - - - -  عدة مرات يف األسبوع

 4,55 2 3,45 1 - - 25 1 - -  ناذرا

  100  44  29  09 04 02  اموع

كلي
ع ال

مو
ا

  

 28,03 37 24,19 15 32,61 15 26,32 5 40 2  مرة يف اليوم

 3,03 4 6,45 4 - - - - - -  عدة مرات يف اليوم

 33,33 44 37,10 23 26,09 12 42,11 8 20 1  مرة يف األسبوع

 30,30 40 30,65 19 36,96 17 10,53 - - -  عدة مرات يف األسبوع

 5,30 7 1,61 1 4,35 2 21,05 - - -  ناذرا

  100  132  62 46 19 05  اموع

إجابات أفراد عينة البحث حول وترية اإلطالع على الربيد اإللكتروين حبسب التخصص ): 54(اجلدول رقم 
  .والدرجة العلمية
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  :يتبني من اجلدول السابق ما يلي

 .إ.ح.ش.د.أ.كأعلى نسبة لعينة البحث، سواء على مستوى أفراد عينة كلية  تشري النتائج أن    
، وبلغت هذه مرة يف األسبوعأو العينة اإلمجالية، ختص من يقومون مبطالعة بريدهم اإللكتروين 

، أعلى معدل هلا سجل لدى األساتذة احملاضرين  % 37.50 .إ.ح.ش.د.أ.كالنسبة لدى أفراد كلية 
لدى األساتذة املساعدين املكلفني بالدروس، يف حني انعدمت  % 29.73، وأدناها  % 46.64بـ

، أعالها كانت  % 33.33لدى أساتذة التعليم العايل، وعلى مستوى العينة اإلمجالية ، بلغت النسبة 
  لدى أساتذة التعليم العايل،  % 20لدى األساتذة احملاضرين، وأدناها 

  
  .وترية إطالع أفراد عينة البحث على بريدهم اإللكتروين :يبني )102(شكل بياين رقم 

     

إ عن هذه اإلجابة املعرب عنها من طرف زمالئهم، حيث .ع.يف حني فقد شذ أساتذة كلية آ    
عدة م يقومون مبطالعة بريدهم اإللكتروين أتفيد ب % 38.64أن أعلى نسبة أفادت نتائج إجابام 

اليوميفمرة
28%

اليوميفمراتعدة
3%

األسبوعيفمرة
34%

األسبوعيفمراتعدة
30%

ناذرا
5%
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ولدى . إ.ش.د.بوترية هي أعلى من تلك املسجلة لدى نظرائهم يف كلية أ، أي مرات يف األسبوع
كانت لدى فئة األساتذة املساعدين وبدرجة أقل  % 44.83أفراد العينة اإلمجالية ككل، وأعالها 

أساتذة التعليم  األساتذة املساعدون املكلفون بالدروس، وقد انعدمت إجابات األساتذة احملاضرين و
جلوا أعلى نسبة إجابة يف وترية املطالعة مرة يف اليومي، أما املعدل الذي مل تسجله العايل الذين س

هي وترية اإلطالع أكثر من مرة . إ.ش.د.أية فئة من أفراد العينة سوى األساتذة املساعدين بكلية أ
  :، ولتوضيح ذلك نورد الشكل البياين التايل  % 4.55يف اليوم بنسبة 

  

  
  .وترية إطالع أفراد عينة البحث على بريدهم اإللكتروين حبسب التخصص :يبني )103(شكل بياين رقم 
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معدالت إطالع أفراد عينة البحث على بريدهم اإللكتروين  حبسب الدرجة  :يبني )104(شكل بياين رقم 

  .العلمية
      

ان معدل اإلطالع على الربيد اإللكتروين مبعدل مرة يف اليوم، فقد سجل أساتذة التعليم العايل      
أعلى نسبة إجابة تليها فئة األساتذة املساعدين املكلفني بالدروس فاحملاضرين مث املساعدين، أما 

مت إجابات باقي وترية عدة مرات يف اليوم فلم تسجل إال لدى األساتذة املساعدين، يف حني انعد
أفراد العينة، وعلى مستوى اإلطالع على الربيد اإللكتروين مرة يف األسبوع تشري اإلجابات أن 

، يليهم مباشرة األساتذة املساعدين فاملكلفون % 42.11األساتذة احملاضرين سجلوا أعلى نسبة 
األسبوع، فقد أخذ بالدروس، وأخريا أساتذة التعليم العايل، أما معدل اإلطالع عدة مرات يف 

نفس منحى معدل اإلطالع مرة يف اليوم، أما الذين ناذرا ما يطالعون بريدهم اإللكتروين فيأيت يف 
  .مقدمتهم األساتذة احملاضرون، فاألساتذة املكلفون الدروس مث املساعدون
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  :أما حبسب الرتب فنورد الشكل البياين التايل     

  
وترية إطالع أفراد عينة البحث على بريدهم اإللكتروين  حبسب الدرجة  :يبني )105(شكل بياين رقم 

  .العلمية

  

  :أغراض استعمال الربيد اإللكتروين -2-3

أغراض استعمال الربيد اإللكتروين وحتديد اجلهات واألطراف اليت يتم التواصل معها  وملعرفة     
من  )8(رقم عرب الربيد اإللكتروين نودر فيما يلي نتائج إجابات أفراد عينة البحث على السؤال 

  :االستبيان
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   ؟ مع من تتواصلون. 8س

ص
خص

الت
  

  اإلجابات
  الرتبة

  اموع  .أستاذ م  .د.م.م أستاذ  .أستاذ مح  .ع.أستاذ ت
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

مية
سال

 اإل
يعة

شر
 وال

دين
ل ال

صو
ية أ

كل
  

 1,15  02 2,56  02 -  - -  - -  -  زمالء بالقسم

 5,17  09 5,13  04 4,92  03 7,14  02 -  -  زمــالء باجلامـــعة

 2,30  04 3,85  03 1,64  01 -  - -  -  جامعات ومؤسسات قسنطينة

 7,47  13 8,97  07 8,20  05 -  - 14,29  01  جامعات أخـرى وطنــية

 20,11  35 19,23  15 14,75  09 32,14  09 28,57  02  جامعات أخرى خارج الوطن

 5,17  09 6,41  05 4,92  03 -  - 14,29  01  هيئات ومنظمات وطنــية

 34,48  60 33,33  26 39,34  24 28,57  08 28,57  02  هيئات ومنظمات عربــية

 23,56  41 20,51  16 26,23  16 28,57  08 14,29  01  هيئات ومنظـمات أجنبـية

 0,57  01 -  - -  - 3,57  01 -  -  )أو تأطري البحوث/تدريس و(طلبة 

  100  174  78  61  28  07  اموع

انية
إلنس

وم ا
العل

ب و
آلدا

ية ا
كل

  

 3,36  04 3,61  03 5  01 -  - -  -  زمالء بالقسم

 3,36  04 1,20  01 10  02 9,09  01 -  -  زمــالء باجلامـــعة

 4,20  05 6,02  05 -  - -  - -  -  جامعات ومؤسسات قسنطينة

 12,61  15 15,66  13 -  - 9,09  01 20  01  جامعات أخـرى وطنــية

 16,81  20 19,28  16 15  03 -  - 20  01  جامعات أخرى خارج الوطن

 15,97  19 16,87  14 10  02 18,18  02 20  01  هيئات ومنظمات وطنــية

 25,21  30 21,69  18 35  07 36,36  04 20  01  هيئات ومنظمات عربــية

 18,49  22 15,66  13 25  05 27,27  03 20  01  هيئات ومنظـمات أجنبـية

 -  - -  - -  - -  - -  -  )أو تأطري البحوث/تدريس و(طلبة 

  100  119  83  20  11  05  اموع

كلي
ع ال

مو
ا

  

 2,05  06 3,11  05 1,23  01 -  - -  -  زمالء بالقسم

 4,44  13 3,11  05 6,17  05 7,69  03 -  -  زمــالء باجلامـــعة

 3,07  09 4,97  08 1,23  01 -  - -  -  جامعات ومؤسسات قسنطينة

 9,56  28 12,42  20 6,17  05 2,56  01 16,67  02  جامعات أخـرى وطنــية

 18,77  55 19,25  31 14,81  12 23,08  09 25  03  جامعات أخرى خارج الوطن

 9,56  28 11,80  19 6,17  05 5,13  02 16,67  02  هيئات ومنظمات وطنــية

 30,72  90 27,33  44 38,27  31 30,77  12 25  03  هيئات ومنظمات عربــية

 21,50  63 18,01  29 25,93  21 28,21  11 16,67  02  هيئات ومنظـمات أجنبـية

 0,34  01 -  - -  - 2,56  01 -  -  )أو تأطري البحوث/تدريس و(طلبة 

  100  293  161  81  39  12  اموع

 إجابات أفراد عينة البحث حبسب التخصص والدرجة العلمية حول عملية االتصال باستخدام الربيد): 55(اجلدول رقم 
  .اإللكتروين
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  :يتنب من اجلدول السابق ما يلي

 إ، أو كلية.ش.د.تشري النتائج أن أعلى نسبة لعينة البحث، سواء على مستوى عينة كلية أ     
إ أو على مستوى العينة اإلمجالية، بأم يقومون بالتواصل مع اهليئات واملنظمات العربية .ع.آ

أعلى معدل هلا سجل ،  % 34.48إ .ش.د.بالدرجة األوىل، وبلغت هذه النسبة لدى أفراد كلية أ
ات تليها مباشرة هيئات ومنظمات أجنبية مث جامع،  % 39.34لدى األساتذة املكلفون بالدروس بـ

  .وهو السلوك نفسه املعرب عنه من طرف كل من أساتذة الكليتنيخارج الوطن فاجلامعات الوطنية 

فاستخدام الربيد اإللكتروين مقتصر على التواصل باجلهات اخلارجية للوطن بصورة أكرب، وال      
لكتروين مل يستخدم إال ناذرا، أو يكاد ينعدم من أجل التواصل مع الطلبة، فاستخدامات الربيد اإل

  .تكن أبدا لألغراض التعليمية وناذرا ما يستخدم أيضا لالتصال بأساتذة وزمالء باجلامعة أو بالقسم

  
إجابات أفراد عينة البحث حول عملية االتصال باستخدام الربيد  :يبني  )106(شكل بياين رقم   

  .اإللكتروين
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البحث حول عملية االتصال باستخدام الربيد إجابات أفراد عينة  :يبني  )107(شكل بياين رقم   

  .حبسب التخصص اإللكتروين

  
إجابات أفراد عينة البحث حول عملية االتصال باستخدام الربيد  :يبني  )108(شكل بياين رقم   

  .حبسب الرتبة اإللكتروين
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  :ةمصادر املعلومات اإللكترونية والعملية التعليمية والبحثي -3

حناول أن نستقصي عن جماالت استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية من طرف أعضاء       
اهليئة التدريسية باجلامعة لتحقيق كل من األهداف البحثية والتعليمية ومعرفة آرائهم فيما يتعلق 

كل ذلك  من خالل حتليل إجابات أفراد عينة  .أمهية استعمال هذه املصادر يف كل من العمليتني
ما رأي ؛ من االستبيان واليت تلقي الضوء على التساؤل )17، 16، 19، 18(بحث على األسئلة ال

مصادر املعلومات اإللكترونية وأمهيتها يف العملية التعليمية والبحثية وما هي أغراض األساتذة يف 
 استخدامها؟  

  :أمهية استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية -3-1

قصد التعرف على آراء أفراد عينة البحث حول مدى أمهية استخدام مصادر املعلومات 
اإللكترونية يف كل من العمليتني التعليمية والبحثية، نورد فيما يلي بيانات إجابات أعضاء اهليئة 

  :من أسئلة االستبيان 19، 18التدريسية عينة البحث على السؤالني 
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  :هل تعتقدون أن استخدام املصادر االلكترونية يف 19.س ، 18.س

ص
خص

الت
  

  اإلجابات
  الرتبة

  اموع  .أستاذ م  .د.أستاذ م  .أستاذ مح  .ع.أستاذ ت
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

مية
سال

 اإل
يعة

شر
 وال

دين
ل ال

صو
ية أ

كل
  

ال 
لية 

عم ليم
التع

  ية

 28,71 29 27,78 10 21,95 9 40 8 50 2  أساسي

 61,39 62 52,78 19 73,17 30 55 11 50 2  ثانوي

 9,90 10 19,44 7 4,88 2 5 1 - -  ليس له تأثري

 101 36 41 20 4  اموع

ال 
بحث

ة ال
ملي

ع
  ية

 63,37 64 58,33 21 60,98 25 75 15 75 3  أساسي

 28,71 29 25 9 34,15 14 25 5 25 1  ثانوي

 7,92 8 16,67 6 4,88 2 - - - -  له تأثريليس 

 101 36 41 20 4  اموع

انية
إلنس

وم ا
العل

ب و
آلدا

ية ا
كل

  

 
ليم

التع
لية 

عم
  

 36,17 17 34,48 10 36,36 4 20 1 100 2  أساسي

 53,19 25 48,28 14 63,64 7 80 4 - -  ثانوي

 10,64 5 17,24 5 - - - - - -  له تأثريليس 

 47 29 11 5 2  اموع

ال 
بحث

ة ال
ملي

ع
  ية

 61,70 29 58,62 17 63,64 7 60 3 100 2  أساسي

 31,91 15 31,03 9 36,36 4 40 2 - -  ثانوي

 6,38 3 10,34 3 - - - - - -  له تأثريليس 

 47 29 11 5 2  اموع

كلي
ع ال

مو
ا

  

 
ليم

التع
لية 

عم
  

 31,08 46 30,77 20 25 13 36 9 66,67 4  أساسي

 58,78 87 50,77 33 71,15 37 60 15 33,33 2  ثانوي

 10,14 15 18,46 12 3,85 2 4 1 - -  له تأثريليس 

 148 65 52 25 6  اموع

ال 
بحث

ة ال
ملي

ع
  ية

 62,84 93 58,46 38 61,54 32 72,00 18 83,33 5  أساسي

 29,73 44 27,69 18 34,62 18 28,00 7 16,67 1  ثانوي

 7,43 11 13,85 9 3,85 2 - - - -  ليس له تأثري

 148 65 52 25 6  اموع

مصادر املعلومات اإللكترونية يف العلميتني آراء أفراد عينة البحث حول استخدام ): 56(اجلدول رقم 
  .البحثية والتعليمية حبسب التخصص والرتبة
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  :يتبني من دراسة البيانات الواردة يف اجلدول السابق أمور عدة، أبرزها

أو على مستوى . إ.ع.أو كلية آ. إ.ش.د.مجيع فئات عينة البحث سواء على مستوى كلية أ     
العينة اإلمجالية؛ أمجعت على أن استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية يف عملية التعليم يف 

لدى أساتذة كلية   % 61.39اعتقادهم يعد أمرا ثانويا وليس أساسيا، وبنسب إجابة بلغت 
لدى أفراد العينة اإلمجالية، ويف حني   % 58.78و . إ.ع.لدى أساتذة كلية آ % 53.19، .إ.ش.د.أ

أن األساتذة املساعدون املكلفون بالدروس هم أكثر اعتقادا بأن استخدام هذه املصادر يف العملية 
أكثر هم . إ.ع.، فإن األساتذة احملاضرون لدى كلية آ.إ.ش.د.التعليمية هو أمر ثانوي لدى كلية أ

  . تفاعال واعتقادا بذلك

والعكس نلحظه فيما يتعلق مبن يرون ويعتقدون أن استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية       
. إ.ش.د.يعد أمرا مهما وأساسيا يف العملية التعليمية، فقد بلغت نسبة إجابام لدى عينة كلية أ

يف حني بلغت النسبة ) % 50(م العايل ، أعلى نسبة إجابة سجلت لدى فئة أساتذة التعلي% 28.71
أعالها كانت لدى فئة أساتذة التعليم العايل الذي أمجعوا  ،% 36.17. إ.ع.لدى أساتذة كلية آ

كلهم على أن استخدام هذه املصادر يف العلمية التعليمية يعد أمرا أساسيا، ولتبيان ذلك أكثر نورد 
  :الشكل البياين التايل
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آراء العينة حول استخدام املصادر اإللكترونية يف عملية التعليم حبسب  :يبني  )109(بياين رقم شكل 
  .التخصص

  

مجيع أفراد فئات عينة البحث يؤكدون وبإمجاع؛ أن استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية     
إمنا يكون أساسيا يف عملية البحث العلمي وليس يف عملية التعليم أين يعد ثانويا، وقد جتاوزت 

وأكثر فئات . إ.ش.د.كانت لدى أساتذة كلية أ)  % 63.37( ، أعالها  %61نسب إجابام 
ساتذة اعتقادا ذه اإلجابة تتمثل يف فئة أساتذة التعليم العايل يف كل من الكليتني والعينة األ

  .اإلمجالية

  :وفيما يلي الشكل البياين التايل
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آراء العينة حول استخدام املصادر اإللكترونية يف عملية البحث العلمي  :يبني  )110(بياين رقم شكل 
  . حبسب التخصص

  

  :استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية جماالت -3-2

قصد التعرف على من أسئلة االستبيان؛ ) 16(وفيما يلي نعرض النتائج اخلاصة بالسؤال رقم     
آراء أفراد عينة البحث فيما يتعلق مبجاالت استخدامهم ملصادر املعلومات اإللكترونية لتحقيق 

  :والرتبة العلميةوذلك حبسب التخصص البحثية والتعليمية أهدافهم 
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  يف أي جمال تستعملون مصادر املعلومات اإللكترونية ؟ .16س

                                                
  اإلجابات  التخصص

  الرتبة
  اموع  .أستاذ م  .د.أستاذ م  .أستاذ مح  .ع.أستاذ ت

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد
كلية أصول 

الدين والشريعة 
  اإلسالمية

 37,01 57 37,50 21 37,31 25 36 9 33,33 2  يف جماالت التدريس

 58,44 90 55,36 31 58,21 39 64 16 66,67 4  يف نشاطات البحث العلمي

  أخـــــرى
-- -- --  -- 

3 4,48 4 7,14 7 4,55 

 154 56 67 25 6  اموع

كلية اآلداب 
والعلوم 
  اإلنسانية

16,6 1 50 2  يف جماالت التدريس
7 7 41,18 21 42,86 31 40,79 

83,3 5 50 2  يف نشاطات البحث العلمي
3 10 58,82 22 44,90 39 51,32 

  أخـــــرى
- - - - - - 

6 12,24 6 7,89 

 76 49 17 6 4  اموع

  اموع الكلي
32,2 10 40 4  يف جماالت التدريس

6 32 38,10 42 40 88 38,26 

67,7 21 60 6  يف نشاطات البحث العلمي
4 49 58,33 53 50,48 129 56,09 

  أخـــــرى
- - - - 

3 3,57 10 9,52 13 5,65 

 226 105 84 31 6  اموع

  .حبسب التخصص والرتبة اإللكترونيةاملعلومات أفراد عينة البحث ملصادر جماالت استعمال ): 57(اجلدول رقم 
  

  :يتبني من اجلدول السابق ما يلي

إجابات األساتذة تفيد أم يستخدمون مصادر املعلومات اإللكترونية ) ½(من نصف  أكثر     
وهي  % 58.44. إ.ش.د.يف نشاط البحث العلمي، حيث بلغت أعلى نسبة إجابة لدى أفراد كلية أ

إجابات نفس أفراد العينة الذين يستخدموا يف جماالت التدريس أو  من %21.43تفوق بنسبة 
،  % 51.32حيث بلغت نسبة . إ.ع.ية، كما أا تفوق إجابات زمالئهم يف كلية آاألغراض التعليم

.. أما بالنسبة ملن يستخدموا ألغراض أخرى كالتثقيف والترفيه والتسلية أو احملادثة اإللكترونية 
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يستخدمون مصادر املعلومات اإللكترونية هلذا  % 7.89. إ.ع.فاألمر ينعكس متاما فأساتذة كلية آ
  :كما يبينه الشكل البياين التايل،  % 4.55. إ.ش.د.الغرض أكثر بكثري من زمالئهم يف كلية أ

  
جماالت استخدام أفراد العينة اإلمجالية للمصادر اإللكترونية حبسب  :يبني  )111(بياين رقم شكل 

  .التخصص

أما على مستوى الرتب العلمية فيمكن مالحظة أنه على مستوى العينة اإلمجالية كلما تقدم       
األستاذ يف الرتبة العلمية واكتسب خربة يف التعليم والبحث العلمي كلما زاد اعتماده على 

العايل استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية يف جماالت البحث العلمي إىل أن يبلغ رتبة التعليم 
، وهذا ما يفسر بوضوح السلوك املعاكس هلذه % 60أين تنخفض هذه النسبة نوعا ما لتصل 

الظاهرة متاما إذ أن األستاذ كلما ارتقى يف الرتب العلمية كلما اخنفض اعتماده على هذه املصادر 
؛ ولتوضيح اإللكترونية يف جماالت التدريس والتعليم إىل أن يصل إىل رتبة أستاذ التعليم العايل

  :العالقة أكثر نورد املنحىن البياين التايل
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  .جماالت استخدام أفراد العينة اإلمجالية للمصادر اإللكترونية حبسب الرتبة :يبني  )112(بياين رقم شكل 

يتبني من املنحىن البياين؛ العالقة عكسية أيضا بني األغراض التعليمية واألغراض البحثية كلما      
ماد على املصادر اإللكترونية لتحقيق األغراض البحثية كلما اخنفضت هذه النسبة لتحقيق زاد االعت

األهداف التعليمية، والعكس صحيح، كما نالحظ أيضا انه كلما تقدم األساتذة يف الرتبة العلمية 
  . كلما قل اهتمامهم باألغراض األخرى اليت عربوا عنها يف التثقيفية والترفيهية

فنالحظ أنه كلما تقدم األستاذ يف الرتبة العلمية . إ.ش.د.مستوى أفراد عينة كلية أ أما على     
واكتسب خربة يف التعليم والبحث العلمي كلما زاد اعتماده على مصادر املعلومات اإللكترونية يف 
جماالت البحث العلمي، وهي العالقة الطردية الصرحية الوحيدة لدى عينة أفراد البحث، والعكس 

اما نسجله كنتيجة منطقية هلذه العالقة الطردية فيما يتعلق باعتماد أفراد هذه العينة على املصادر مت
اإللكترونية يف جماالت التدريس، إذ نسجل عالقة عكسية صرحية بني تقدم األستاذ يف الرتبة العلمية 
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النسبة االت واعتماده على هذه املصادر يف جماالت التعليم، وهي العالقة نفسها املسجلة ب
  :أخرى، وهذا ما يبينه املنحىن البياين التايل

  

للمصادر اإللكترونية حبسب . إ.ش.د.جماالت استخدام أفراد عينة كلية أ :يبني  )113(بياين رقم شكل 
  .الرتبة

فالسلوك نفسه املسجل لدى أفراد العينة اإلمجالية ، فنشاطات . إ.ع.أفراد عينة كلية آ أما      
البحث العلمي كانت أكثر الدوافع اليت جعلت أفراد هذه العينة يستخدمون مصادر املعلومات 
اإللكترونية، غري أنه نسجل اخنفاض هذه النسبة لدى فئة أساتذة التعليم العايل، على العكس متاما 

   :التايليما يتعلق باستخدامها يف جماالت التدريس،كما يبينه املنحىن البياين ف
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للمصادر اإللكترونية حبسب . إ.ع.جماالت استخدام أفراد عينة كلية آ :يبني  )114(بياين رقم شكل 

  .الرتبة

 

  :وأغراض استخدامها اإللكترونيةمصادر املعلومات  -3-3   

طبيعة مصادر املعلومات اإللكترونية املستخدمة من طرف أفراد عينة حناول أن نستقصي عن      
البحث، وكذا الكشف عن أغراض استخدامها والتعرف على مدى اعتماد أعضاء اهليئة التدريسية 

    ذلك  من خاللو، حقيق أغراضهم البحثية والتعليميةباجلامعة على هذه املصادر اإللكترونية لت
حبسب التخصص؛ والذي يستقصي عن من أسئلة االستبيان ) 17(رقم  النتائج اخلاصة بالسؤال

  :طبيعة مصادر املعلومات اإللكترونية املستخدمة وألي غرض يتم استعماهلا
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  :ما طبيعة املصادر اإللكترونية املستعملة، وألي غرض يتم استعماهلا؟. 17س

ص
خص

الت
  

  اإلجابات
  أغراض االستعمال

  اموع  أخرى  ترفيهية  تثقيفية  حبثية  تعليمية
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

ين 
الد

ول 
أص

لية 
ك

مية
سال

 اإل
يعة

شر
وال

  

 56 148 3 9 5 13 11 28 29 77 8 21  شبكة االنترنت

CD-Roms 14 5 28 11 21 8 6 2 6 2 75 28 

 16 41 - - - - - - 12 32 3 9 املكتبة الرقمية للجامعة

 - - - - - - - - - - - -  أخرى

 264 6 15 7 19 19 49 52 137 17 44  اموع

وم 
العل

ب و
آلدا

ية ا
كل

انية
إلنس

ا
  

 54 72 3 4 5 7 10 13 29 38 8 10  شبكة االنترنت

CD-Roms 8 6 18 14 9 7 8 6 5 4 48 36 

 10 13 - - - - - - 7 9 3 4 املكتبة الرقمية للجامعة

 - - - - - - - - - - - -  أخرى

 133 7 9 11 15 17 22 49 65 17 22  اموع

كلي
ع ال

مو
ا

  

 55 220 3 13 5 20 10 41 29 115 8 31  شبكة االنترنت

CD-Roms 22 6 46 12 30 8 14 4 11 3 123 31 

 14 54 - - - - - - 10 41 3 13 املكتبة الرقمية للجامعة

 - - - - - - - - - - - -  أخرى

 397 6 24 9 34 18 71 51 202 17 66  اموع

   .طبيعة مصادر املعلومات اإللكترونية املستعملة وأغراض استخدامها حبسب التخصص): 58(اجلدول رقم 

  :يتضح من اجلدول السابق ما يلي

، أوىل املصادر اإللكترونية املستعملة من طرف أفراد هذه .إ.ش.د.على مستوى عينة كلية أ     
، وتأيت األغراض البحثية يف مقدمة أغراض % 56العينة تتمثل يف شبكة االنترنت بنسبة إجابة بلغت 

عليمية ، مث جند األغراض الت) % 11(تليها استخدام الشبكة ألغراض تثقيفية  % 29االستعمال بنسبة 
وأخريا أغراض أخرى ، ) % 5(، فاألغراض الترفيهية % 8يف املرتبة الثالثة بنسبة إجابة تقدر بـ

  ).% 3(تتمثل أساسا يف احملادثة والدردشة وألغراض استخدام الربيد اإللكتروين لالتصال بالزمالء 
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إذ بلغت  CD-Romsثاين مصادر املعلومات األكثر استخداما فتتمثل يف األقراص الضوئية  أما     
، أما بالنسبة ألغراض استخدامها؛ فقد أخذت إجابات أفراد العينة االجتاه نفسه % 28نسبة اإلجابة 

من طرف أساتذة  CD-Romsاملسجل بالنسبة للمصدر شبكة االنترنت، مبعىن أنه يتم استخدام 
لتحقيق األهداف البحثية مث لتحقيق أغراض تثقيفية بعدها لتحقيق األغراض . إ.ش.د.أ كلية

  .التعليمية فاألغراض الترفيهية

أما بالنسبة ألغراض استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية فنجد أا تستخدم بالدرجة      
لتحقيق أغراض تثقيفية ، كما أا تستخدم % 52األوىل لتحقيق األهداف البحثية بنسبة تقدر 

مث جند األغراض ) %17، %19(بالدرجة الثانية أكثر مما تستخدم لتحقيق األغراض التعليمية 
  .الترفيهية فأغراض أخرى

ما نالحظه بالنسبة إلجابات أفراد العينة على مستوى الكليتني هو إدراجهم للمكتبة الرقمية     
على  % 10، % 16( كآخر مصدر من مصادر املعلومات اإللكترونية استخداما من طرفهم 

على  % 3، % 12( ، وأا تستخدم بالدرجة األوىل لتحقيق األغراض البحثية والتعليمية )الترتيب
، وهي ختلو من تقدمي خدمات مثل الربط بشبكة االنترنت واالتصال عرب الربيد )الترتيب 

اإللكتروين وال تقدم أي خدمة تثقيفية كون هذه األغراض كثريا ما تستخدم حال توفر شبكة 
ب، كما االنترنت، كما أن املكتبة الرقمية باجلامعة ال تتوفر إىل على املواد الرقمية املتمثلة يف الكت

أا تعد مكتبة جد فتية يف مرحلة اإلنشاء؛ إذ تكتنفها عدة مشاكل؛ فكثريا ما تتوقف عن تقدمي 
خدماا لظروف الصيانة أو ألعطال تقنية حمضة وهذا ما جعلها تفقد ثقة أعضاء اهليئة التدريسية 

اا جلمهور يف خدماا، فكان من األجدر باملسئولني على املكتبة الرقمية وقبل إتاحة خدم
املستفيدين من تقييمها وتصحيح األخطاء قبل وضعها حيز التطبيق، حىت تكتسب ثقة املستفيدين 
وتترك لديهم انطباعات حسنة حول خدماا، فمجرد احملاوالت املتكررة لالستفادة منها واليت 
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دامها وهذا ما غالبا ما تبوء بالفشل ينعكس سلبا على االنطباعات األولية للمستفيدين بعد استخ
  .يؤثر على التردد على خدماا

  :التايل الشكل البياين لتوضيح ما سبق نورد و  

  
طبيعة مصادر املعلومات اإللكترونية املستخدمة من طرف أساتذة كلية  :يبني  )115(بياين رقم شكل 

  .إ.ش.د.أ
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  . إ.ش.د.أغراض استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية لدى أساتذة كلية أ :يبني  )116(بياين رقم شكل 

  

فنالحظ أن سلوك هؤالء يف استخدام مصادر املعلومات . إ.ع.أما على مستوى عينة كلية آ      
مع . إ.ش.د.اإللكترونية وأغراض استخدامها يأخذ املنحى نفسه الذي سجله زمالئهم يف كلية أ

تطابقت نسب إجابام مع إجابات زمالئهم يف الكلية األخرى يف . إ.ع.كلية آ تسجيل أن أساتذة
استخدام شبكة االنترنت لتحقيق األغراض البحثية والتعليمية والترفيهية واألغراض األخرى، وفيما 

واليت حلت ثانية فأساتذة الكلية هم أثر تفاعال مع هذا املصدر مقارنة  CD-Romsيتعلق باستخدام 
، وأا كثريا ما تستخدم لألغراض البحثية بالدرجة األوىل والتعليمية )% 28، % 36( هم بزمالئ

، أما بالنسبة الستخدامهم املكتبة الرقمية فهم أكثر تذمرا من زمالئهم )% 6، % 14( بدرجة أقل 
  :، وفيما يلي شكل بياين يوضح ذلك )من اإلجابات  % 10سوى (
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طبيعة مصادر املعلومات اإللكترونية املستخدمة من طرف أساتذة كلية  :يبني  )117(بياين رقم شكل 

  .إ.ع.آ
  

. إ.ع.أما بالنسبة ألغراض االستعمال فالترتيب يكاد يكون نفسه مقارنة مع نظرائهم يف كلية آ    
، كي تتساوى فيما بعد وبنفس % 49إذ ترد األغراض البحثية يف املرتبة األوىل بنسبة إجابة بلغت 

  ). %17(األمهية كل من األغراض التثقيفية واألغراض التعليمية درجة 
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  .إ.ع.أغراض استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية لدى أساتذة كلية آ :يبني  )118(بياين رقم شكل 

فنجد الترتيب نفسه بالنسبة ملصادر املعلومات اإللكترونية أما على مستوى العينة اإلمجالية       
  :كما يوضحه الشكل البياين التايلاملستخدمة 

  
  .طبيعة مصادر املعلومات اإللكترونية املستخدمة :يبني  )119(بياين رقم شكل 



 أعضاء اهليئة التدريسية حنو استخدام مصادر املعلومات اإللكترونيةاجتاه : الفـصل التاسع
 

[492] 
 

هذا وقد جند الترتيب نفسه بالنسبة ألغراض استعمال هذه املصادر اإللكترونية لدى كل من    
  .والعينة اإلمجالية. إ.ش.د.عينة كلية أ

الختبار العالقة بني طبيعة املصادر اإللكترونية املستخدمة وأغراض استعماهلا والتقدم يف الرتبة و
  :  العلميةالرتبة حبسب )  17( نعرض فيما يلي نتائج  السؤال نفسه أي رقم العلمية 

  :ما طبيعة املصادر اإللكترونية املستعملة، وألي غرض يتم استعماهلا؟. 17س

رتبة
ال

  اإلجابات  
  أغراض االستعمال

  اموع  أخرى  ترفيهية  تثقيفية  حبثية  تعليمية
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

ذ ا
ستا

أ
عايل

م ال
تعلي

ل
  

 67 6 - - - - 67 2 75 3 50 1  شبكة االنترنت

CD-Roms 1 50 1 25 1 33 - - - - 3 33 

 - - - - - - - - - - - - املكتبة الرقمية للجامعة

 - - - - - - - - - - - -  أخرى

 9 - - 3 4 2  اموع

ضر
 حما

ستاذ
أ

  

 61 46 100 4 100 9 71 12 49 18 38 3  شبكة االنترنت

CD-Roms 4 50 9 24 5 29 - - - - 18 24 

 15 11 - - - - - - 27 10 13 1 املكتبة الرقمية للجامعة

 - - - - - - - - - - - -  أخرى

 75 4 9 17 37 8  اموع

وس
لدر

ف با
مكل

اذ 
أست

  

 68 92 100 9 79 11 71 17 67 41 52 14  شبكة االنترنت

CD-Roms 11 41 15 25 7 29 3 21 - - 36 27 

 5 7 - - - - - - 8 5 7 2 املكتبة الرقمية للجامعة

 - - - - - - - - - - - -  أخرى

 135 9 14 24 61 27  اموع

عد
مسا

اذ 
أست

  

 43 76 - - - - 37 10 53 53 45 13  شبكة االنترنت

CD-Roms 6 21 21 21 17 63 11 100 11 100 66 37 

 20 36 - - - - - - 26 26 34 10 املكتبة الرقمية للجامعة

 - - - - - - - - - - - -  أخرى
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  :يتبني من اجلدول السابق ما يلي

خمتلف رتبهم وبدرجات متفاوتة وغري منتظمة، أن يرى أعضاء اهليئة التدريسية باجلامعة على      
شبكة االنترنت تعد أهم مصدر من مصادر املعلومات اإللكترونية املستخدمة يف عملية البحث عن 

إذ ترتفع هذه النسبة لدى املكلفني ، )% 43إىل  % 68(املعلومات، وتراوحت نسب إجابام من
مث تعاود االرتفاع لدى أساتذة التعليم العايل  بالدروس لتنخفض بعدها لدى األساتذة احملضرون

، أما أغراض استخدام هذه األداة فقد تتراوح من رتبة إىل أخرى؛ ففي % 67بنسبة إجابة بلغت 
لتحقيق أغراض البحث ) من اإلجابات ¾ ( حني تستخدم بالدرجة األوىل لدى الفئة األعلى رتبة 

جند أا تستخدم لدى فئة األساتذة احملاضرين أن هذا الغرض يأيت يف آخر رتبة بعد  )% 75(العلمي 
األغراض التعليمية ويتكرر املنحى نفسه لدى فئة األساتذة املكلفون بالدروس، على عكس إجابات 
األساتذة املساعدون الذين يستخدمون الشبكة بدرجة أساسية لتحقيق األغراض البحثية مث 

  .التعليمية

أما بالنسبة للمكتبة الرقمية للجامعة واليت جاءت يف آخر أدوات ومصادر املعلومات       
اإللكترونية املستعملة من طرف أفراد عينة البحث؛ فأكرب فئة تستخدمها لتحقيق األغراض البحثية 

التعليم هم األساتذة احملاضرون، مث األساتذة املساعدون فاملكلفون بالدروس وتنعدم إجابات أساتذة 

 178 11 11 27 100 29  اموع

كلي
ع ال

مو
ا

  

 55 220 54 13 59 20 58 41 57 115 47 31  شبكة االنترنت

CD-Roms 22 33 46 23 30 42 14 41 11 46 123 31 

 14 54 - - - - - - 20 41 20 13 املكتبة الرقمية للجامعة

 - - - - - - - - - - - -  أخرى

 397 24 34 71 202 66  اموع

  .طبيعة مصادر املعلومات اإللكترونية املستعملة وأغراض استخدامها حبسب الرتبة): 59(اجلدول رقم 



 أعضاء اهليئة التدريسية حنو استخدام مصادر املعلومات اإللكترونيةاجتاه : الفـصل التاسع
 

[494] 
 

العايل الذين ال يستخدموا إطالقا ال ألجل حتقيق أغراض حبثية وال تعليمية، متأخرة عن استخدام 
  :األقراص الضوئية، وفيما يلي الشكل البياين التايل حول أغراض استخدام شبكة االنترنت

  
  .أغراض استخدام أفراد عينة البحث لشبكة االنترنت حبسب الرتبة :يبني  )120(بياين رقم شكل 

  

يتبني من الشكل البياين أن كل من األغراض التثقيفية والترفيهية املعرب عنها يف إجابات أفراد      
عينة البحث عند استخدامهم لشبكة االنترنت يف عملية البحث عن املعلومات، هي يف تناسب 

بة العلمية إىل أن تصل إىل أعلى رتبة أين تنعدم متاما، أما األغراض التعليمية طردي والتقدم يف الرت
والبحثية فهي يف تذبذب إذ ترتفع لدى األساتذة املساعدين املكلفني بالدروس مث تتضاءل لدى 

  .  األساتذة احملاضرين لتعاود ارتفاعها لدى أساتذة التعليم العايل

اليت حلت ثانية من حيث استخدام  CD-Romsص الضوئية أما بالنسبة الستخدام األقرا     
مصادر املعلومات اإللكترونية، فنالحظ العالقة العكسية بني األغراض الترفيهية وأغراض أخرى 
وبني التقدم يف الرتبة العلمية، وتكاد تتساوى معها األغراض التثقيفية اليت تزداد استخداما لدى 
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ستخدام لتحقيق األهداف التعليمية اليت تتناسب طردا االأساتذة التعليم العايل، على عكس أغراض 
  :والرقي يف الرتبة العلمية، كما هو مبني يف الشكل البياين التايل

  
  .أغراض استخدام أفراد عينة البحث لألقراص الضوئية حبسب الرتبة :يبني  )121(بياين رقم شكل 

  

بالنسبة الستخدام املكتبة الرقمية للجامعة من طرف أعضاء اهليئة التدريسية واليت حلت أما       
أخريا بعد شبكة االنترنت واألقراص الضوئية؛ فال تستخدم إال لتحقيق إما أغراضا حبثية أو تعليمية 

ذ فقط وال توظف إطالقا لتحقيق األغراض التثقيفية، كما نالحظ تفاوت إجابات أفراد العينة إ
يكون اإلقبال على خدمات املكتبة الرقمية للجامعة عاليا نوعا ما لدى األساتذة املستجدون 
باجلامعة قصد استكشاف اخلدمات املقدمة، لكن سرعان ما تنخفض وبدرجات كبرية لدى الرتبة 

  :، وفيما يلي الشكل البياين التايل) %8إىل  % 26ومن ،  % 7إىل  % 34(األعلى منهم مباشرة 
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  .أغراض استخدام أفراد عينة البحث للمكتبة الرقمية للجامعة حبسب الرتبة :يبني  )122(بياين رقم شكل 

  

  :وكحوصلة ملا سبق نورد الشكل البياين التايل
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أغراض استخدام أفراد عينة البحث ملصادر املعلومات اإللكترونية حبسب  :يبني )123(بياين رقم شكل 
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  :اخلالصة

حنو استخدام مصادر املعلومات أعضاء اهليئة التدريسية اجتاهات مما سبق عرضه من نتائج خبصوص 
  :، يتضح ما يلياإللكترونية

ü  العالقة تكاد تكون طردية بني الرقي يف الرتبة العلمية واكتساب اخلربة يف العملية التعليمية
والعكس أيضا يكاد يكون والبحثية مع امتالك جهاز احلاسوب املزود خبدمات االنترنت 

 .صحيحا

ü  م العلمية يستخدمون نقاط إتاحةمجيع أفراد عينة البحث مهما اختلفت رتبهم وختصصا
أخرى للربط بشبكة االنترنت، وأم ألسباب معينة ال يكتفون بالربط من حواسيبهم 

الشبكة الشخصية إما لسرعة التدفق، أو بروز االحتياج اآلين للمعلومات وضرورة استخدام 
  .العاملية يف أوقات العمل

ü  إىل زمالئهم  %16 يلجأ، يف حني إىل مقاهي االنترنت من أفراد عينة البحث يلجئون % 56أن
ة يستخدمون شبكة االنترنت نفقط من أفراد العي % 28 قصد استخدام شبكة االنترنت، و

، هذا االستخدام الذي يتناسب عكسا والرقي يف الدرجة العلمية ألعضاء اهليئة باملكتبة اجلامعية
  . التدريسية

ü  تشري النتائج إىل أن أعلى وترية ارتباط بشبكة االنترنت هي مبعدل يومي، وأن أعلى نسبة إجابة
  .% 64.62سجلت لدى األساتذة املساعدين 

ü أكثر إقباال واستخداما لشبكة االنترنت من زمالئهم يف كلية  هم. إ.ع.أفراد عينة كلية آ
  .إ.ح.ش.د.أ.ك
ü بينما ، متالكهم بريد إلكتروين فيما يتعلق با % 93.62سجلوا أعلى نسبة بـ. إ.ع.أساتذة كلية آ

تكاد تكون العالقة عكسية لدى أفراد أساتذة و،  % 87.13 .إ.ح.ش.د.أ.كسجل أساتذة كلية 
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؛ فكلما ارتقى األستاذ يف الرتبة كلما تنازل عن استعمال بريده .إ.ح.ش.د.أ.ككلية 
  .  إ.ع.اإللكتروين، وتكاد تنطبق هذه العالقة على زمالئهم يف كلية آ

ü  عدل اإلطالع على الربيد اإللكتروين فيما يتعلق مبسجل أساتذة التعليم العايل أعلى نسبة إجابة
  . ساعدين املكلفني بالدروس فاحملاضرين مث املساعدينمبعدل مرة يف اليوم، تليها فئة األساتذة امل

ü  تشري أعلى نسبة لعينة البحث، بأن األساتذة يقومون بالتواصل مع اهليئات واملنظمات العربية
تليها مباشرة هيئات ومنظمات أجنبية مث جامعات خارج الوطن فاجلامعات بالدرجة األوىل، 

مقتصر على التواصل باجلهات اخلارجية للوطن بصورة استخدام الربيد اإللكتروين ، وأن الوطنية
أكرب، وال يستخدم إال ناذرا، أو يكاد ينعدم من أجل التواصل مع الطلبة، فاستخدامات الربيد 
اإللكتروين مل تكن أبدا لألغراض التعليمية وناذرا ما يستخدم أيضا لالتصال بأساتذة وزمالء 

  .باجلامعة أو بالقسم

ü بحث أمجعت على أن استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية يف عملية مجيع فئات عينة ال
استخدام مصادر  أنيؤكدون بإمجاع ، والتعليم يف اعتقادهم يعد أمرا ثانويا وليس أساسيا

 .املعلومات اإللكترونية إمنا يكون أساسيا يف عملية البحث العلمي وليس يف عملية التعليم

ü زاد االعتماد على املصادر اإللكترونية لتحقيق األغراض البحثية كلما اخنفضت هذه  كلما
كلما تقدم األساتذة يف الرتبة العلمية ، وأنه النسبة لتحقيق األهداف التعليمية، والعكس صحيح

 .كلما قل اهتمامهم باألغراض األخرى اليت عربوا عنها يف التثقيفية والترفيهية
ü  التثقيفية والترفيهية املعرب عنها يف إجابات أفراد عينة البحث عند أن كل من األغراض

استخدامهم لشبكة االنترنت يف عملية البحث عن املعلومات، هي يف تناسب طردي والتقدم 
  .يف الرتبة العلمية

ü  ما نالحظه بالنسبة إلجابات أفراد العينة على مستوى الكليتني هو إدراجهم للمكتبة الرقمية
  من مصادر املعلومات اإللكترونية استخداما من طرفهم كآخر مصدر
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ü  يرى أعضاء اهليئة التدريسية باجلامعة على خمتلف رتبهم وبدرجات متفاوتة وغري منتظمة، أن
شبكة االنترنت تعد أهم مصدر من مصادر املعلومات اإللكترونية املستخدمة يف عملية البحث 

  .عن املعلومات
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 الممارسات الوثائقية اإللكترونية ألعضاء الهيئة التدريسية والصعوبات المواجهة

  

 ممارسات النشر اإللكتروني

  

  

  

  

  

  

       

  :العـاشـرل ــالفص
  املمارسات الوثائقية اإللكترونية ألعضاء اهليئة التدريسية 
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اخلاص بالدراسة امليدانية، إىل التعرف على راء أعضاء اهليئة التدريسية  يهدف هذا الفصل     
باجلامعة حول استخدام الوثائق اإللكترونية من خالل استكشاف آرائهم حول خمتلف مزايا 
وإجيابيات استخدام هذه األخرية، ومعرفة رغبام جتاهها، مث حماولة التعرف على سلوكام يف 

ترونية من خالل التعرف طرق االسترجاع املستخدمة لديهم والتعرف على استخدام الوثائق اإللك
واإلطالع املمارسة على املواد اإللكترونية املسترجعة، وحماولة استقصاء خمتلف  االسترجاعكيفية 

، وحماولة حتديد رغبام يف الصعوبات اليت جيدوا جراء استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية
كذلك يهدف هذا الفصل من الدراسة امليدانية إىل . على استخدام هذه األخريةمتابعة تكوين 

حماولة استكشاف ممارسات األساتذة ونشاطام التعليمية ومعرفة مدى استعدادهم للقيام بالنشر 
   :اإلجابة على تساؤالت البحث امليدانية التاليةكل هذا من خالل . العلمي يف شكله اإللكتروين

ü  ؟األساتذة حول استخدام الوثائق اإللكترونيةآراء ما هي  
ü  ؟سلوك األساتذة اجتاه استخدام مصادر املعلومات اإللكترونيةما هو  
ü  ؟صعوبات استخدام مصادر املعلومات اإللكترونيةما هي  
ü ؟األساتذة والتكوين على استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية  
ü  ؟هليئة التدريسيةأعضاء ا لدى ممارسات النشر اإللكتروينما هي  

معتمدين يف مجع البيانات على اإلجابات املستخلصة من أفراد عينة البحث حول أسئلة      
على  36، 30،  29،  5،  28، 27 ،  33،  31، 21 ،20، 35، 34: االستبيان ذات األرقام التالية

  . الترتيب

  :وقد أسفرت النتائج على ما يلي
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  :الوثائق اإللكترونيةحول استخدام األساتذة آراء  -1

نورد فيما يلي اجلداول اإلحصائية التالية اليت تتضمن إجابات أفراد عينة البحث على 
من أسئلة االستبيان، الستقصاء آراء أعضاء اهليئة التدريسية باجلامعة فيما خيص ) 35، 34(األسئلة 

تطلعام ورغبام اليت يرجون توفرها يف اجيابيات استخدام الوثائق اإللكترونية، وكذا معرفة 
  .الوثائق اإللكترونية

  

  :اجيابيات استخدام الوثائق اإللكترونية -1-1

من ) 34(فيما يلي نعرض النتائج اخلاصة بإجابات أفراد عينة البحث على السؤال رقم 
ا يف استخدام االستبيان الذي يستقصي عن آراء أفراد عينة البحث حول أهم اإلجيابيات اليت يرو

  :الوثائق اإللكترونية وذلك جبسب التخصص والرتبة العلمية
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  :؟ اإللكترونيةأهم إجيابيات استخدام الوثائق حسب رأيكم، ما هي . 34س

ص
خص

الت
  

  اإلجابات
  الرتبة

  اموع  .أستاذ م  .د.أستاذ م  .أستاذ مح  .ع.تأستاذ 
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

مية
سال

 اإل
يعة

شر
 وال

دين
ل ال

صو
ية أ

كل
  

 15 60 17 28 16 26 8 05 17 01  سهولة الوصول إىل املعلومات

 14 55 15 25 13 21 14 09 - -  سهولة التعامل معها 

 7 28 8 14 8 14 - - - -  سهولة البحث يف النص

 14 58 15 26 13 21 17 11 - -  سهولة بث املعلومات

 8 32 9 15 7 11 8 05 17 01  ربـح الـــــوقت

 23 94 21 36 22 36 29 19 50 03  إمكانـيات التخـزين 

صعوبة احلصول على الوثائق 
  بطرق أخرى

01 17 06 9 12 7 08 5 27 7 

 13 53 10 17 15 25 17 11 - -   استخدام الروابط التشعبية

 - - - - - - - - - -  أخرى

 407 169 166 66 06  وعــــام

وم 
العل

ب و
آلدا

ية ا
كل

انية
إلنس

ا
  

 16 34 15 21 13 07 25 05 25 01  سهولة الوصول إىل املعلومات

 7 16 8 11 9 05 - - - -  سهولة التعامل معها 

 2 5 4 05 - - - - - -  سهولة البحث يف النص

 19 42 18 26 19 10 25 05 25 01  سهولة بث املعلومات

 15 32 15 21 17 09 10 02 - -  ربـح الـــــوقت

 19 41 17 24 21 11 25 05 25 01  التخـزين إمكانـيات

صعوبة احلصول على الوثائق 
  بطرق أخرى

- - 01 5 04 8 12 9 17 8 

 14 31 15 21 13 07 10 02 25 01   استخدام الروابط التشعبية

 - - - - - - - - - -  أخرى

  218  141  53  20  04  وعــــام

كلي
ع ال

و
ا

  

 15 94 16 49 15 33 12 10 20 2  سهولة الوصول إىل املعلومات

 11 71 12 36 12 26 10 9 - -  سهولة التعامل معها 

 5 33 6 19 6 14 - - - -  سهولة البحث يف النص

 16 100 17 52 14 31 19 16 10 1  سهولة بث املعلومات

 10 64 12 36 9 20 8 7 10 1  ربـح الـــــوقت
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 22 135 19 60 21 47 28 24 40 4  إمكانـيات التخـزين

صعوبة احلصول على الوثائق 
  بطرق أخرى

1 10 7 8 16 7 20 6 44 7 

 13 84 12 38 15 32 15 13 10 1   استخدام الروابط التشعبية

 - - - - - - - - - -  أخرى

  625  310  219  86  10  وعـــام

حبسب التخصص اإللكترونية  الوثائقاستخدام  أهم مزايا أفراد عينة البحث حولآراء ): 60(اجلدول رقم 
  .والرتبة

  

  :يبني من اجلدول السابق ما يلي

على  ، أو.إ.ع.أو على مستوى كلية آ. إ.ح.ش.د.سواء على مستوى أفراد عينة كلية أ    
مستوى العينة اإلمجالية، نالحظ أن امليزة األساسية املتوفرة يف الوثائق اإللكترونية يف نظر هؤالء، 

. إ.ح.ش.د.تتمثل يف إمكانيات التخزين وعلى وسائط خمتلفة وبلغت على مستوى عينة كلية أ
، كما نالحظ )%50(، وأكثرهم تأكيدا هلذه امليزة هم فئة أساتذة التعليم العايل % 23نسبة اإلجابة 

عالقة طردية واضحة بني التقدم يف الرتبة العلمية والتأكيد على هذه اإلجابة، وهذا ما يفسر 
ممارسات أفراد العينة حني التعامل مع مصادر املعلومات اإللكترونية من خالل حتليل بيانات إجابة 

أم ) %76(االستبيان؛ إذ أكد أغلب أفراد العينة  من )20(حول السؤال رقم أفراد عينة البحث 
يف مقدمة )  % 32( يقومون باالسترجاع الكامل للوثائق اإللكترونية، وتأيت عملية التحميل 

األساليب املستخدمة، وهذا ما يفسر رؤية أفراد العينة لعامل إمكانيات التخزين كأبرز ميزة متوفرة 
  .يف الوثائق اإللكترونية

؛ إذ تبني أن )21(حول السؤال رقم ا يتضح ذلك أيضا من خالل حتليل بيانات إجابام كم      
أغلب أفراد العينة يفضلون ختزين املصادر املسترجعة على وسائط قصد اإلطالع عليها الحقا 

، وهذا ما يفسر إجابات أفراد العينة حول تأكيدهم أن إمكانيات التخزين تعد من أبرز )36%(
املتوفرة يف الوثائق اإللكترونية، فالغرض هو التخزين قصد اإلطالع فيما بعد، أو قد اإلجيابيات 
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يفيدهم يف أعماهلم وحبوثهم املستقبلية حني ظهور احلاجة إليها، وهو السلوك نفسه املالحظ لدى 
إال أن هؤالء يضعون ويف نفس مستوى األمهية هذه امليزة مع ميزة سهولة . إ.ع.أفراد عينة كلية آ

  .إ.ح.ش.د.اليت وردت كثالث أهم ميزة يف نظر أساتذة كلية أ) %19(بث املعلومات 

ثاين أبرز إجيابيات استخدام الوثائق اإللكترونية متثلت يف سهولة الوصل إىل املعلومات، وبلغت      
، أعالها كانت لدى فئة األساتذة املساعدون وأساتذة التعليم العايل بنسبة %15نسبة اإلجابة 

؛ هؤالء يرون أن سهولة بث )%8(، وأدناها لدى فئة األساتذة احملاضرون % 17قدرت بـ 
املعلومات، واستخدام الروابط التشعبية هي ثاين أهم ميزة بعد إمكانيات التخزين املتوفرة يف 

السؤال ، وبالرجوع إىل حتليل بيانات إجابات أفراد العينة على )%17(ترونية استخدام الوثائق اإللك
حول طبيعة الصعوبات اليت تواجههم يف استخدام مصادر املعلومات  من االستبيان )32(رقم 

اإللكترونية؛ أين أكد أغلب أفراد العينة بأن أكرب مشكلة تواجههم هي استرجاع ضخم 
، كون )%12(ستهالك وقت طويل يف البحث عن املعلومات املفيدة ، وبالتايل ا)%15(للمعلومات 

املعلومات املسترجعة قد ال تكون بالدقة املطلوبة ومنه صعوبة الوصول إىل املعلومات املفيدة اليت 
، فقد يتبادر وجود تناقض يف إجابات أفراد العينة ولكن ميكن إرجاع )% 12(تليب احتياجام 

ول إىل الوثائق اإللكترونية هي أسهل مقارنة بالوثائق التقليدية أو ذلك إىل كون عملية الوص
  .الورقية، وعلى هذا الوجه من املقارنة بني الشكلني جاءت اإلجابات

فتتمثل . إ.ح.ش.د.أما ثالث ميزة جندها يف استخدام الوثائق اإللكترونية يف نظر أساتذة كلية أ     
، وقد انعدمت إجابات %14ة بثها، وبلغت نسبة اإلجابة يف سهولة التعامل معها وبالضرورة سهول

أساتذة التعليم العايل حول هذه امليزة إذ يرون أن ميزة ربح الوقت وصعوبة احلصول على الوثائق 
بطرق أخرى تأيت بنفس درجة األمهية مع ميزة سهولة الوصول إىل املعلومات، وهذا ما يؤكد وجه 

من أفراد العينة ميتلكون  %87ثر من املقارنة بني الشكلني يف إجابات أفراد العينة، وإذا علمنا أن أك
بريدا إلكترونيا أدناهم أساتذة التعليم العايل، وأن أعلى معدل إطالع على الربيد اإللكتروين لديهم 
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لدى أساتذة التعاليم العايل، وأن أغلبهم  يستخدمونه لالتصال ) % 0(هو مرة يف األسبوع، أدناها 
ابة أيضا سجلت لدى فئة أساتذة التعليم العايل، كل ذلك باهليئات واملنظمات العربية وأن أدىن إج

يفسر أن التعامل مع الوثائق اإللكترونية وبثها ناذرا ما تعد ميزة لدى هؤالء، ويعد استخدام 
، %13الروابط التشعبية يف الوثائق اإللكترونية امليزة الرابعة يف نظر أفراد العينة بنسبة إجابة بلغت 

جابة كلما تقدمنا يف الرتبة العلمية عدا فئة أساتذة التعليم العايل أين انعدمت ويزداد تأكيد هذه اإل
  .إجابام، فالعالقة تكاد تكون طردية لتتحول إىل عكسية عند املستوى املتقدم من فئة األساتذة

، يف حني جند أن ميزة ربح الوقت % 8خامس املزايا يتمثل يف ربح الوقت بنسبة إجابة بلغت     
بة احلصول إىل الوثائق بطرق أخرى يف ذيل مزايا استخدام الوثائق اإللكترونية من طرف وصعو

، ونالحظ وجود عالقة طردية واضحة يف اإلجابة األخرية، % 7أفراد هذه العينة بنسبة إجابة بلغت 
إذ كلما تقدم األستاذ يف الرتبة كلما زاد إدراكه حول صعوبة احلصول على الوثائق بطرق غري 

لكترونية، وتراجع ميزة ربح الوقت إىل آخر االجيابيات دليل عن الصعوبات اليت يواجهوا حني اإل
استخدام املصادر اإللكترونية جراء االسترجاع الضخم وغري الدقيق وطول وقت البحث، كما 

  .سبق تبيانه

 املعلومات فتعد ميزة إمكانيات التخزين وسهولة بث إىل. إ.ع.أما على مستوى عينة كلية آ     
، ونالحظ عالقة تكاد تكون %19أبرز إجيابيات الوثائق اإللكترونية، وقد بلغت نسبة اإلجابة 

طردية وبنفس املستوى لكال اإلجابتني، فكلما تقدم األستاذ يف الرتبة العلمية، كلما ارتفعت نسبة 
م يف كلية وهو السلوك نفسه املسجل لدى زمالئه(اإلجابة القائلة بإمكانيات التخزين،

  .وسهولة بث املعلومات.) إ.ح.ش.د.أ

، وهي %16أما ثاين أهم اجيابيات فتتمثل يف سهولة الوصول إىل املعلومات بنسبة إجابة بلغت       
األمهية نفسها املعرب عنها لدى زمالئهم، غري أن هنا العالقة عكسية بني التقدم يف املستوى وتأكيد 

  .اليت تبدأ عكسية لتنتهي طردية لدى املراتب املتقدمةهذه اإلجابة على عكس نظرائهم 
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بنسبة إجابة بلغت " ربح الوقت " وليس بعيدا عن ترتيب هذه امليزة، جند اإلجابة القائلة بـ      
، تليها ميزة صعوبة الوصول إىل الوثائق بطرق أخرى؛ )%14(، واستخدام الروابط التشعبية 15%

، وهنا نسجل تباين اإلجابات مقارنة مع زمالئهم يف كلية % 8ة أي الورقية، وبلغت نسبة اإلجاب
؛ إذ كلما تقدم األستاذ يف الرتبة العلمية كلما تناقص تأكيده هلذه امليزة إىل أن تنعدم .إ.ح.ش.د.أ

اإلجابات لدى أساتذة التعليم العايل حول هذه اإلجابة، فأساتذة الرتب املتقدمة لدى كلية 
صعوبة الوصول إىل الوثائق بطرق أخرى من بني املزايا واإلجيابيات يف ، ال يرون بأن .إ.ع.آ

  .استخدام الوثائق اإللكترونية على عكس زمالئهم يف الكلية األخرى

بنسبة إجابة تبلغ " سهولة التعامل مع الوثائق اإللكترونية " مث تأيت امليزة ما قبل األخرية      
عدون واملكلفون بالدروس، يف حني انعدمت إجابات باقي ؛ واليت أكدها فقط األساتذة املسا)7%(

الرتب العلمية، على الرغم من تأكيد أفراد عينة البحث أن ميزة سهولة بث هذه الوثائق، تعد من 
  ).%19(أهم وأبرز إجيابيات استخدامهم هلا 

ونستنتج مما سبق أن التعامل مع الوثائق اإللكترونية لدى أفراد هذه العينة ال خيص عملية       
البث بالربيد اإللكتروين أو عرب املواقع اإللكترونية والشخصية بل يتعلق األمر باإلجراءات املطبقة 

ود امليزتني يف على الوثائق اإللكترونية من عمليات النسخ واللصق والطباعة، وهذا ما يفسر ور
مرتبة واحدة أي بنفس درجة األمهية، وما يفسر أيضا كيفية استعمال هذه الوثائق، إذ تبني من 

، أن أفراد العينة ناذرا ما يقومون من االستبيان) 20(السؤال رقم خالل حتليل بيانات إجابام على 
اع جزئي هلذه الوثائق، أما ميزة بتحليل املعلومات املهمة يف الوثائق املسترجعة وبدرجة أكرب استرج
، حيث أكدها فقط األساتذة % 2سهولة البحث يف النص فتأيت يف ذيل الترتيب بنسبة إجابة بلغت 

املساعدون وانعدمت لدى باقي الفئات، مما نستنتج أن أفراد العينة ال يقومون بعملية البحث النصي 
فعهم إىل استخدام الوثائق اإللكترونية، وقد وال يروا على اإلطالق من بني اإلجيابيات اليت تد

  . يرجع ذلك إىل نقص هذه الوثائق بالنص الكامل وبالتايل استخدامهم هلا
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  : وباملقارنة بني إجابات أفراد الكليتني نورد اجلدول التايل     

  .إ.ع.كلية آ  إجيابيات استخدام الوثائق اإللكترونية  .إ.ح.ش.د.كلية أ 
  2  إىل املعلوماتسهولة الوصول   2
  6  سهولة التعامل معها   3
  7  سهولة البحث يف النص  6

  1  سهولة بث املعلومات  3
  3  ربـح الـــــوقت  5
  1  إمكانـيات التخـزين  1
  5  صعوبة احلصول على الوثائق بطرق أخرى  6
  4  استخدام الروابط التشعبية  4

  .اجيابيات استخدام الوثائق اإللكترونيةترتيب إجابات أفراد عينة البحث حول ): 61( جدول رقم

ميكن أن نالحظ أن بعض اإلجابات فقط جاءت متباينة باملقارنة بني إجابات أفراد عينة        
. إ.ع.الكليتني، وخباصة بالنسبة مليزة سهولة بث الوثائق اإللكترونية، ففي حني يراها أساتذة كلية آ

يف املرتبة الثالثة رفقة سهولة . إ.ح.ش.د.اد عينة كلية أمن أبرز اإلجيابيات وأمهها، ترد لدى أفر
التعامل معها وبعيدة عن أهم وأبرز اإلجيابيات يف نظرهم واليت يرجعوا إىل إمكانيات التخزين، 
وذلك الرتباط سهولة التعامل بسهولة البث لديهم، فالتعامل مع الوثائق اإللكترونية خيتلف بني 

اإلجابات فجاءت متقاربة نوعا ما وبعضها متطابق إىل درجة احلكم على  أفراد الكليتني، أما باقي
إمكانيات التخزين و سهولة الوصول إىل " آرائهم باإلمجاع فيما يتعلق بأهم وأبرز ميزتني 

  .وكذا بالنسبة للميزة الرابعة املتعلقة باستخدام الروابط التشعبية" املعلومات 

يتبني من خالل إجابات أفراد عينة البحث أن أهم وأبرز ميزة يف  على مستوى العينة اإلمجالية،     
، مع %22استخدام الوثائق اإللكترونية تتمثل يف إمكانيات التخزين املتاحة بنسبة إجابة بلغت 

مالحظ العالقة الطردية املوجودة بني تقدم هؤالء يف الرتبة العلمية وتأكيدهم هلذه اإلجابة كما هو 
  :تايلمبني يف الشكل ال
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  .إجيابيات استخدام الوثائق اإللكترونيةأهم  اإلمجالية حولآراء أفراد العينة :يبني ) 124(شكل بياين رقم 

  

  :أما عن ترتيب إجابات أفراد العينة اإلمجالية فنوردها يف الشكل التايل

إىلالوصولسهولة
15املعلومات

معهاالتعاملسهولة
11 .) الوثائق(

5النصيفالبحثسهولة

الـــــوقتربـح16املعلوماتبثسهولة
10

22التخـزينإمكانـيات

استخدام الروابط التشعبية     
 )Liens 

Hypertextes). 
13
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استخدام الوثائق ترتيب إجابات أفراد العينة اإلمجالية إلجيابيات : يبني )125(الشكل البياين رقم 

  .اإللكترونية

  

  :ولكشف العالقة بني آراء أفراد عينة البحث والرتبة العلمية؛ نورد الشكل البياين التايل    
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إجيابيات استخدام الوثائق اإللكترونية حبسب الرتبة  حولآراء أفراد العينة :يبني) 126(شكل بياين رقم 

  .العلمية

  :ما يلييتبني من الشكل البياين السابق 

وجود عالقة طردية واضحة فيما يتعلق بآراء أفراد العينة اإلمجالية حول أهم وأبرز ميزة      
واملتمثلة يف إمكانيات التخزين املتوفرة عند استخدام الوثائق اإللكترونية والتقدم يف الرتبة العلمية، 

لمية، كما نالحظ العالقة نفسها وأن هذه امليزة تتأكد أكثر فأكثر كلما تقدم األستاذ يف الرتبة الع
بالنسبة لإلجابة القائلة بصعوبة احلصول على الوثائق بطرق أخرى، مبعىن أنه كلما تقدم األستاذ يف 
الرتبة العلمية كلما واجه صعوبات يف احلصول على بدائل ورقية أو تقليدية للوثائق اإللكترونية، يف 

سهولة التعامل املوجودة يف الوثائق اإللكترونية  حني نالحظ العالقة العكسية فيما يتعلق ميزة
والتقدم يف الرتبة العلمية، وكذا امليزة اليت تتعلق بسهولة البحث يف النص، باقي اإلجابات هي يف 

  .عالقة متباينة مع الرتبة العلمية كما واضحة يف الشكل البياين السابق
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  :اإللكترونيةآراء األساتذة حول رغبام حنو الوثائق  -1-2

استكماال ملعرفة آراء أفراد العينة حول استخدام الوثائق اإللكترونية وبعد معرفة آرائهم حول      
أهم اإلجيابيات جراء استخدامهم هلا، حناول استكشاف آراء أساتذة اجلامعة حول أبرز النقائص 

يف ) 35(نا للسؤال رقم اليت يروا ومعرفة رغبام اجتاه الوثائق اإللكترونية من خالل طرح
  :جبسب التخصص والرتبة العلمية االستبيان، وفيما يلي نتائج إجابام

  ما ذا ينقصها، وما ذا تنتظرون منها ؟. 35س

ص
خص

الت
  

  اإلجابات
  الرتبة

  اموع  .أستاذ م  .د.أستاذ م  .أستاذ مح  .ع.أستاذ ت
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

لية 
ك

مية
سال

 اإل
يعة

شر
 وال

دين
ل ال

صو
أ

  

  14  77  15  34  14  32  11  11 - -  أن تتوفر على مصادر أكثر بالنص الكامل

  12  70  12  26  12  28  14  14  22  02  أن تـكون مقروءة بشكل جــيد

  11  64  09  19  13  30  14  14  11  01  أن تكون يف شـكل أكـثر إمتاعا

  05  27  07  15  3  07  05  05  -  -  موحد للوثائق Formatأن يوجد شكل 

اإلعالم املسبق 
مبضمون الوثيقة 

  قبل عرضها

  27  88  25  31  29  38  27  16  50  03  ملخص

  30  98  27  34  31  41  34  20  50  03  كلمات مفتاحية

  24  79  26  33  24  32  24  14 - -  بيانات بيبليوغرافية

  18  59  22  28  17  22  15  09 - -  تقييم خمتصني

  58  324  57  126  58  133  57  59  67  06  اموع

  562  220  230  103  09  وعـــام

انية
إلنس

وم ا
العل

ب و
آلدا

ية ا
كل

  

  13  36  14  27  11  07  08  02 - -  أن تتوفر على مصادر أكثر بالنص الكامل

  16  46  15  29  18  11  20  05  20  01  أن تـكون مقروءة بشكل جــيد

  09  27  10  19  13  08 - - - -  أن تكون يف شـكل أكثر إمـتاعا

  06  16  06  11  03  02  12  03 - -  موحد للوثائق Formatأن يوجد شكل 

اإلعالم املسبق 
مبضمون الوثيقة 

  قبل عرضها

  25  41  26  28  27  09  20  03  25  01  ملخص

  29  46  27  29  33  11  33  05  25  01  كلمات مفتاحية

  23  37  22  24  24  08  27  04  25  01  بيانات بيبليوغرافية

  23  37  26  28  15  05  20  03  25  01  تقييم خمتصني

  56  161  56  109  54  33  60  15  80  04  اموع

  286  195  61  25  05  وعـــام
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كلي
ع ال

و
ا

  

 13 113 15 61 13 39 10 13 - -  أن تتوفر على مصادر أكثر بالنص الكامل

 14 116 13 55 13 39 15 19 21 3  أن تـكون مقروءة بشكل جــيد

 11 91 9 38 13 38 11 14 7 1  أن تكون يف شـكل أكـثر إمــتاعا

 5 43 6 26 3 9 6 8 - -  موحد للوثائق Formatأن يوجد شكل 

اإلعالم املسبق 
مبضمون الوثيقة 

  قبل عرضها

 27 129 25 59 28 47 26 19 40 4  ملخص

 30 144 27 63 31 52 34 25 40 4  كلمات مفتاحية

 24 116 24 57 24 40 24 18 10 1  بيبليوغرافيةبيانات 

 20 96 24 56 16 27 16 12 10 1  تقييم خمتصني

 57 485 57 235 57 166 58 74 71 10  اموع

  848  415  291  128  14  وعـــام

  .رغبام و رؤيتهم للوثائق اإللكترونية أفراد عينة البحث حولآراء ): 62(اجلدول رقم 
  

  :دراسة البيانات الواردة يف اجلدول السابق ما يلييتبني من 

أو العينة اإلمجالية؛ اتفقت . إ.ع.أو كلية آ. إ.ح.ش.د.مجيع فئات عينة البحث، سواء كلية أ      
إجابام على أن أهم رغبة واجب توفرها يف الوثائق اإللكترونية هي اإلعالم املسبق مبضمون 

لدى  % 56، و .إ.ح.ش.د.لدى أفراد عينة كلية أ % 58بلغت الوثيقة قبل عرضها، وبنسبة إجابة 
لدى أفراد العينة اإلمجالية، إذ أمجع أغلب أفراد فئات العينة على ضرورة توفر  % 57و. إ.ع.كلية آ

ما وراء بيانات تكون دقيقة تصف مضمون الوثيقة قبل تصفحها، ورمبا هذه الرغبة هي نابعة من 
 الصعوبات اليت يالقوا أثناء استخدام املصادر اإللكترونية واليت أمهها وأبرزها كما مت تبيانه سابقا

؛ هو تضخم املعلومات )من االستبيان )32(ؤال رقم سحتليل بيانات إجابات العينة على ال(
املسترجعة، وبالتايل استرجاع معلومات ال تليب االحتياجات كون املعلومات املفيدة ال تظهر 
بسهولة وبدقة وبالضرورة استهالك وقت طويل يف عملية البحث، وهذا ما ميكن تفسري هذه الرغبة 

  .من أفراد عينة البحث فهي رغبة مشروعة % 56لحة واليت أمجع عليها أكثر من امل

كما نالحظ أن فئة أساتذة التعليم العايل هم الفئة األكثر تأكيدا على هذه الرغبة على مستوى      
الكليتني والعينة اإلمجالية، على أن تكون طريقة اإلعالم املسبق عن مضمون الوثيقة قبل عرضها من 
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ل الكلمات املفتاحية بالدرجة األوىل، وهذا ما أكده أغلب أفراد عينة البحث وعلى خمتلف خال
لدى كلية  % 29، .إ.ح.ش.د.لدى عينة كلية أ % 30مستوياا وفئاا، وبنسبة إجابة بلغت 

لدى أفراد العينة اإلمجالية، يليها اإلعالم عن مضمون الوثيقة من خالل ملخص  % 30و . إ.ع.آ
  .عن الوثيقة أو املصدر اإللكتروين، فالبيانات البيبليوغرافية مث تقييم املختصني

، متثلت يف توفر هذه املصادر .إ.ح.ش.د.يف مقدمة الرغبات اليت أبداها أفراد عينة كلية أ     
، لكن سرعان ما تتناقص هذه الرغبة كلما %14امل إذ بلغت نسبة اإلجابة والوثائق بالنص الك

تقدم األستاذ يف الرتبة العلمية إىل أن تنعدم متاما لدى فئة أساتذة التعليم العايل الذين يرون رفقة 
  .زمالئهم األساتذة احملاضرون

ئق اإللكترونية مقروءة أن تكون هذه املصادر والوثا" أما ثاين رغبة لديهم فقد متثلت يف      
، كما نالحظ العالقة عكسية بني هذه الرغبة والتقدم يف الرتبة العلمية لدى أفراد "بشكل جيد 

هذه العينة، وهو ما يفسر أيضا العالقة العكسية هلذه العالقة إذ نالحظ عالقة طردية واضحة فيما 
در اإللكترونية مقروءة بشكل جيد، يتعلق بالرغبة الثالثة واملتمثلة يف أن تكون الوثائق واملصا

  .، أعالها لدى فئة أساتذة التعليم العايل%12وبلغت نسبة اإلجابة 

ثالث رغبة عرب عنها أفراد هذه العينة متثلت يف أن تكون هذه الوثائق يف شكل أكثر إمتاعا      
 ذلك بل غري. إ.ع.، يف حني يرى أساتذة كلية آ)%5(،  وأخريا أن تكون يف شكل موحد )11%(

، وتوجد عالقة )%16(يرغبون يف الدرجة الثانية يف أن تكون هذه املصادر مقروءة بشكل جيد 
بني هذه الرغبة اليت تتأكد . إ.ح.ش.د.طردية شبيهة بتلك اليت الحظناها لدى زمالئهم يف كلية أ

، ونالحظ )%13(أكثر كلما تقدم األستاذ يف الرتبة العلمية مث أن تكون متاحة بالنص الكامل 
العالقة العكسية نفسها املسجلة لدى زمالئهم يف الكلية األخرى، فأن تكون يف شكل أكثر إمتاعا 

  ).  %6(، وأخريا أن تكون يف شكل موحد )9%(
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وفيما الشكل البياين التايل الذي يبني إجابات أفراد العينة اإلمجالية حول رغبام فيما جيب أن      
  :كترونيةتكون عليه الوثائق اإلل

   

  
رغبام حول ما جيب أن تكون عليه الوثائق  حولآراء أفراد العينة :يبني) 127(شكل بياين رقم 

  .اإللكترونية

   

أما فيما خيص عناصر اإلعالم عن مضمون املصادر أو الوثائق اإللكترونية، فالشكل البياين     
  .التايل يبني إجابات أفراد العينة اإلمجالية

مصادرعلىتتوفرأن
الكاملبالنصأكثر

13

مقروءةتـكونأن
جــيدبشكل

14

شـكليفتكونأن
إمــتاعاأكـثر

11

شكليوجدأن
Format موحد
للوثائق

5

مبضموناملسبقاإلعالم
عرضهاقبلالوثيقة

57
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  اإللكترونيةسلوك األساتذة اجتاه استخدام مصادر املعلومات   -2

اليت يتم من والكيفيات عن الطرق يف هذا الفصل من الدراسة امليدانية حناول أن نستقصي      
حماولة استخدام املعلومات اإللكترونية من طرف أفراد عينة البحث، وكذا الكشف و اخالهل

التعرف على رغبام والكشف عن الصعوبات اليت يالقوا خالل استخدامهم هلذه املصادر 
اإللكترونية ومعرفة مدى استعداهم ملتابعة تكوين حول استخدام هذه املصادر، وكل ذلك حبسب 

  علمية، التخصص والرتبة ال

  :  طرق استرجاع الوثائق اإللكترونية -2-1

حبسب التخصص والرتبة؛ والذي ) 20(وفيما يلي نعرض النتائج اخلاصة بالسؤال رقم      
  :يستقصي عن كيفية استخدام أفراد العينة ملصادر املعلومات اإللكترونية

  

ملخص
27

مفتاحيةكلمات
30

بيبليوغرافيةبيانات
24

خمتصنيتقييم
20

  .عناصر اإلعالم املسبق ملضمون املواد املسترجعة حولآراء أفراد العينة :يبني) 128(بياين رقم شكل 
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  كيف يتم استعمال هذه الوثائق ؟. 20س

ص
خص

الت
  

  اإلجابات

  الرتبة

  اموع  .أستاذ م  .د.أستاذ م  .أستاذ مح  .ع.أستاذ ت

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

مية
سال

 اإل
يعة

شر
 وال

دين
ل ال

صو
ية أ

كل
  

  استرجاع كامل للوثيقة

 33 67 27 21 41 32 27 12 50 2  التحميل

 18 37 23 18 14 11 18 8 - -  النسخ

 31 63 35 27 27 21 31 14 25 1  الطباعة

 81 167 85 66 81 64 76 34 75 3  اموع

استرجاع جزئي من 
  الوثيقة

 19 39 15 12 19 15 24 11 25 1  جزء من النص

 - - - - - - - - - -  صور

 - - - - - - - - - -  رسومات

 19 39 15 12 19 15 24 11 25 1  اموع

 5 11 4 3 6 5 7 3 - - حتليل املعلومات املهمة يف الوثيقة

 206 78 79 45 4  اموع

انية
إلنس

وم ا
العل

ب و
آلدا

ية ا
كل

  

  استرجاع كامل للوثيقة

 31 37 29 22 29 9 50 5 33 1  التحميل

 13 15 16 12 10 3 - - - -  النسخ

 25 30 28 21 26 8 - - 33 1  الطباعة

 68 82 72 55 65 20 50 5 67 2  اموع

استرجاع جزئي من 
  الوثيقة

 18 21 16 12 23 7 20 2 - -  جزء من النص

 14 17 12 9 13 4 30 3 33 1  صور

 - - - - - - - - - -  رسومات

 32 38 28 21 35 11 50 5 33 1  اموع

 4 5 4 3 - - 10 1 33 1  حتليل املعلومات املهمة يف الوثيقة

 120 76 31 10 3  اموع
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كلي
ع ال

مو
ا

  

  كامل للوثيقةاسترجاع 

 32 104 28 43 37 41 31 17 43 3  التحميل

 16 52 19 30 13 14 15 8 - -  النسخ

 29 93 31 48 26 29 25 14 29 2  الطباعة

 76 249 79 121 76 84 71 39 71 5  اموع

استرجاع جزئي من 
  الوثيقة

 18 60 16 24 20 22 24 13 14 1  جزء من النص

 5 17 6 9 4 4 5 3 14 1  صور

 - - - - - - - - - -  رسومات

 24 77 21 33 24 26 29 16 29 2  اموع

 5 16 4 6 5 5 7 4 14 1  حتليل املعلومات املهمة يف الوثيقة

 326 154 110 55 7  اموع

مصادر املعلومات اإللكترونية حبسب آراء أفراد عينة البحث حول كيفيات استخدام ): 63(اجلدول رقم 
  .التخصص والرتبة

  
  :يتبني من اجلدول السابق ما يلي

أو العينة اإلمجالية، اتفقت . إ.ع.أو كلية آ. إ.ش.د.مجيع أفراد عينة البحث سواء يف كلية أ     
إجابام على أن طريقة االسترجاع الكلي للوثيقة هي الطريقة األكثر استخداما لديهم، وبنسبة 

على مستوى  % 76إ و .ع.لدى كلية آ % 68و . إ.ش.د.لدى أساتذة كلية أ %81إجابة بلغت 
  .هم أكثر استخداما هلذا النهج من زمالئهم. إ.ش.د.العينة اإلمجالية، وان أساتذة كلية أ

أما عن كيفية االسترجاع الكامل للوثيقة فبينت اإلجابات وعلى خمتلف فئات العينة أنه يتم      
وهو األسلوب األكثر استخداما من أجل ( سا على تقنية التحميل أوال اللجوء واالعتماد أسا

مقارنة بزمالئهم يف كلية  % 33. إ.ش.د.استرجاع كامل للوثيقة من طرف أفراد عينة كلية أ
  .  ، مث تليه عملية الطباعة فعملية النسخ أخريا)% 31. إ.ع.آ
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هو األسلوب الذي يستخدمه أكثر أفراد أما الطريقة الثانية فهي استرجاع جزئي من الوثيقة و    
، وآخر األساليب استخداما )% 19مقابل  % 32. ( إ.ش.د.مقارنة بزمالئهم يف كلية أ. إ.ع.كلية آ

  . يف استرجاع الوثائق واملعلومات اإللكترونية هو طريقة التحليل بعد القراءة

ليب استخداما من طرف أفراد ونورد فيما يلي الشكل البياين التايل الذي يوضح أكثر األسا    
  :عينة البحث يف استرجاع الوثائق واملعلومات اإللكترونية

  

  

  

  

  

  

  

أساليب استرجاع الوثائق واملعلومات اإللكترونية من طرف أفراد عينة  :يبني  )129(بياين رقم شكل 

  . البحث

أما على مستوى الرتبة العلمية فيمكن مالحظة أن بعض األساليب املستخدمة يف عملية      
االسترجاع لدى الفئات املتقدمة من الرتب العلمية ختتلف متاما واألساليب املستخدمة لدى 
زمالئهم يف الفئات املتأخرة من الرتب العلمية؛ فأسلوب الطباعة مثال يستخدم بكثافة عالية عن 

كاملاسترجاع
للوثيقة
76

منجزئياسترجاع
للوثيقة
24

املعلوماتحتليل
الوثيقةيفاملهمة

5



 التدريسية اهليئة ألعضاء اإللكترونية الوثائقية املمارسات :شـراـالع الفصل
 

[521] 
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للوثيقةكاملاسترجاع للوثيقةمنجزئياسترجاع الوثيقةيفاملهمةاملعلوماتحتليل

ساليب لدى فئة األساتذة املساعدين فقط، بينما أكثر األساليب استخداما لدى باقي فئات باقي األ
كما نسجل . العينة يف عملية االسترجاع الكامل للوثيقة هو أسلوب التحميل أوال مث الطباعة ثانيا

ى العينة العالقة الطردية بني الرتبة العلمية وأسلوب حتليل املعلومات املهمة يف الوثيقة، على مستو
  :اإلمجالية كما هو مبني يف الشكل البياين التايل

  

  

  

  

  

  

  

  

أساليب استرجاع الوثائق واملعلومات اإللكترونية من طرف أفراد  :يبني )130(بياين رقم شكل  

  .  عينة البحث حبسب الرتبة

  

  

  



 التدريسية اهليئة ألعضاء اإللكترونية الوثائقية املمارسات :شـراـالع الفصل
 

[522] 
 

  :طرق اإلطالع واستعمال الوثائق اإللكترونية -2-2

إجابات أفراد عينة البحث حبسب التخصص والرتبة العلمية حول فيما يلي بيانات نورد      
  :املتعلق بسلوكيات أفراد العينة اجتاه استخدام الوثائق اإللكترونية ) 21(السؤال رقم 

  هل تفضلون؟. 21س

ص
خص

الت
  

  اإلجابات
  الرتبة

  اموع  .أستاذ م  .د.أستاذ م  .أستاذ مح  .ع.أستاذ ت
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

عة 
شري

 وال
دين

ل ال
صو

ية أ
كل

مية
سال

اإل
  

 16 38 14 11 16 15 20 11 17 1  القراءة من على الشاشة

 28 66 33 27 26 24 25 14 17 1  الطباعة

 20 47 15 12 19 18 25 14 50 3  القراءة مث الطباعة

التخزين على وسيط، 
  مث القراءة فيما بعد

1 17 16 29 37 39 31 38 85 36 

 236 81 94 55 6  اموع

وم 
العل

ب و
آلدا

ية ا
كل

انية
إلنس

ا
  

 17 18 15 10 18 5 18 2 50 1  القراءة من على الشاشة

 24 26 22 15 29 8 27 3 - -  الطباعة

 25 27 24 16 21 6 36 4 50 1  القراءة مث الطباعة

التخزين على وسيط، 
  مث القراءة فيما بعد

- - 2 18 9 32 27 40 38 35 

 109 68 28 11 2  اموع

كلي
ع ال

مو
ا

  

 16 56 14 21 16 20 20 13 25 2  القراءة من على الشاشة

 27 92 28 42 26 32 26 17 13 1  الطباعة

 21 74 19 28 20 24 27 18 50 4  القراءة مث الطباعة

التخزين على وسيط، 
  مث القراءة فيما بعد

1 13 18 27 46 38 58 39 123 36 

 345 149 122 66 8  اموع

اإللكترونية حبسب الوثائق استخدام رغبام عند آراء أفراد عينة البحث حول ): 64(اجلدول رقم 
  .التخصص والرتبة
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  :يتبني من اجلدول السابق ما يلي

على أو . إ.ش.د.تشري النتائج يف أعلى نسبة لعينة البحث سواء على مستوى عينة كلية أ     
أو العينة اإلمجالية وبنسب إجابات متقاربة؛ أم يفضلون أسلوب احلفظ . إ.ع.مستوى عينة كلية آ

 % 36، % 35، % 36(يف وسائط التخزين قصد الرجوع إليها يف وقت الحق أو قراءا فيما بعد
قصد ، مبا يعين أم يقومون بقراءة سريعة من خالل تصفح النتائج على الشبكة )على الترتيب

، % 16(التخزين أو ال، وهذا ما يدل اخنفاض نسبة اإلجابة حول أسلوب القراءة من على الشاشة 
، كما نالحظ أن فئة األساتذة املساعدون املكلفون بالدروس لدى أفراد عينة كلية )% 16، % 17

اتذة وبدرجة أقل فئة األس) % 39(هم أكثر من يفضل استخدام هذه الطريقة من غريهم . إ.ش.د.أ
، أما أساتذة التعليم العايل فيلجئون إىل هذه الطريقة بنفس درجة االستخدام )% 37(املساعدون

؛ كوم غالبا ما يقومون بقراءة الوثائق اليت )% 17(وأسلوب القراءة من على الشاشة والطباعة 
لذي جنده ، هذا األسلوب األخري ا)% 50(يروا مناسبة من على الشاشة  مث يقومون بطباعاا

يترسخ أكثر يف سلوكات أعضاء اهليئة التدريسية كلما تقدموا يف الدرجة العلمية؛ فالعالقة طردية 
واضحة بني استخدام أسلوب طباعة ما يقرءون والتقدم يف الرتبة العلمية، وذلك قد يرجع إىل 

إللكترونية واستثمارها اكتساب اخلربة يف العملية البحثية والتعليمية، ومنه مهارة استخدام املصادر ا
والتقييم الذايت الذي يقوم به األستاذ بناء على خربته املكتسبة، وهذا ما يفسر التراجع التدرجيي عن 
استخدام طريقة الطباعة مباشرة من دون قراءة حتليلية وكذا أسلوب التخزين على وسيط مث القراءة 

ى عن هذه األساليب اليت تكون أثبتت له بأا فيما بعد؛ فكلما تقدم األستاذ يف الرتبة العلمية ختل
طريقة غري مالئمة وبالتايل مل تعد طرقا مفضلة لديه،  وهذا ما يفسر أيضا العالقة العكسية 

والتقدم يف " الطباعة، التخزين على وسيط مث القراءة فيما بعد "املوجودة بني هذين األسلوبني 
  . الرتبة العلمية
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علىمنالقراءة
الشاشة

الطباعة الطباعةمثالقراءة ،وسيطعلىالتخزين
بعدفيماالقراءةمث

16
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36

17
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35

اإلسالميةوالشريعةالدينأصولكلية
اإلنسانيةوالعلوماآلدابكلية

فنجد أن األساتذة املساعدون هم أكثر من يفضون طريقة . إ.ع.كلية آ أما على مستوى عينة     
، وان أساتذة التعليم % 40التخزين على وسيط مث القراءة فيما بعد، إذ سجلوا نسبة إجابة بلغت 

العايل ال يستخدمون هذا األسلوب بتاتا، فاملالحظ أنه يتم التخلي مباشرة عن هذه الطريقة كلما 
يف حني . إ.ش.د.تقدم يف الرتبة العلمية، وهو السلوك نفسه الذي سجلناه لدى زمالئهم يف كلية أ

والرتبة العلمية إذ سجل نالحظ أن استخدام أسلوب القراءة من على الشاشة يتناسب طرديا 
 % 50لترتفع مع التقدم يف كل رتبة وتصل إىل  % 15األساتذة املساعدون أدىن نسبة إجابة بلغت 

لدى أساتذة التعليم العايل، وال يقومون بطباعة إال ما يتم قراءته وهذا ما يتأكد لنا من خالل 
االستخدام ألسلوب القراءة من إجابام حول تفضيلهم ألسلوب القراءة مث الطباعة بنفس درجة 

  ).% 50(على الشاشة 

  : وللتوضيح أكثر نورد الشكل البياين التايل

   

  

  

  

  

  

اإللكترونية  الوثائقاستخدام رغبام عند آراء أفراد عينة البحث حول :يبني  )131(بياين رقم شكل 

  . حبسب التخصص
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علىمنالقراءة
الشاشة
16

الطباعة
27

الطباعةمثالقراءة
21

علىالتخزين
القراءةمث،وسيط

بعدفيما
36

هم أكثر . إ.ش.د.يتضح من الشكل البياين السابق أن أعضاء اهليئة التدريسية املنتسبني لكلية أ     
تفضيال الستخدام أسلوب الطباعة ونوعا ما لطريقة التخزين على وسيط مث القراءة فيما بعد من 

ضيال هؤالء الذين يفضلون القراءة أوال مث الطباعة وبالتايل أكثر تف. إ.ع.زمالئهم يف كلية آ
ألسلوب القراءة من على الشاشة من زمالئهم يف الكلية األوىل، وفيما يلي نورد الشكل البياين 
الذي يبني آراء أفراد العينة اإلمجالية فيما يتعلق باألساليب املفضلة لديهم يف استخدام مصادر 

  :املعلومات اإللكترونية

  

  

  

  

  

  

  

  

  .البحث حول رغبام عند استخدام الوثائق اإللكترونيةآراء أفراد عينة  :يبني )132(بياين رقم شكل 
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  :صعوبات استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية -3

استكماال ملعرفة آراء أفراد العينة حول استخدام الوثائق اإللكترونية وبعد معرفة آرائهم حول       
أهم اإلجيابيات جراء استخدامهم هلا، واستكشاف آرائهم حول أبرز النقائص اليت يروا ومعرفة 

وبات جراء رغبام اجتاه الوثائق اإللكترونية، حناول معرفة إن كان يواجه هؤالء األساتذة صع
استخدامهم ملصادر املعلومات اإللكترونية وحمالة استكشاف طبيعة هذه الصعوبات من خالل 

  :التخصص والرتبة العلمية حبسب يف االستبيان، وفيما يلي نتائج إجابام) 31(طرحنا للسؤال رقم 

  هل ميكن حتديدها؟. 32هل حيدث وأن تصادفكم صعوبات ناجتة عن استخدام املصادر االلكترونية؟ و س. 31س

ص
خص

الت
  

  اإلجابات

  الرتبة
  اموع  .أستاذ م  .د.أستاذ م  .أستاذ مح  .ع.أستاذ ت

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

مية
سال

 اإل
يعة

شر
 وال

دين
ل ال

صو
ية أ

كل
  

  نعم

استرجـاع معلومات ال تلبـي 
  االحتـياجات

2 29 5 5 18 11 28 13 53 11 

 12 58 14 31 9 16 10 9 29 2  استهالك وقت طويل يف البحث

 15 73 13 29 17 28 17 16 - -  ترجاع ضخم من املعلوماتاس

 12 56 10 22 12 20 15 14 - -  علومات املفيدة ال تظهر بدقة وبسهولةامل

م امتالك مهارة استخدام تكنولوجيا عد
 6 30 5 11 8 14 5 5 - -  املعلومات

 8 37 12 26 5 8 3 3 - -  ارتفاع كلفة استغالل هذه املصادر 

 11 51 13 27 9 16 9 8 - -  م امتالك منهجية البحث عن املعلوماتعد

 7 35 4 9 8 14 12 11 14 1  وبة الوصول إىل وثائق النصوص الكاملة صع

 10 50 9 19 10 17 13 12 29 2  صعوبات تقنــية

 8 41 6 14 11 18 10 9 - -  صعوبات لغـوية

 - - - - - - - - - -  ـــــرىأخ

 484 216 169 92 7  اموع

 - - - - - - - - - -  ال

  وعــــام
  

7 92 169 216 484 
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انية
إلنس

وم ا
العل

ب و
آلدا

ية ا
كل

  

  نعم

استرجـاع معلومات ال تلبـي 
  االحتـياجات

1 33 4 19 8 15 21 12 34 14 

 12 30 11 18 17 9 14 3 0   استهالك وقت طويل يف البحث

 15 37 14 24 13 7 24 5 33 1  ترجاع ضخم من املعلوماتاس

 12 30 11 19 15 8 14 3 - -  علومات املفيدة ال تظهر بدقة وبسهولةامل

عدم امتالك مهارة استخدام تكنولوجيا 
 9 23 11 19 6 3 5 1 - -  املعلومات

 6 14 7 11 4 2 5 1 - -  ارتفاع كلفة استغالل هذه املصادر 

 7 18 9 15 6 3 - - - -  عدم امتالك منهجية البحث عن املعلومات

 7 16 7 11 6 3 10 2 - -  وبة الوصول إىل وثائق النصوص الكاملة صع

 7 16 6 10 8 4 5 1 33 1  صعوبات تقنــية

 11 28 12 21 11 6 5 1 - -  وبات لغـويةصع

 - - - - - - - - - -  ـــــرىأخ

 246 169 53 21 3  اموع

 - - - - - - - - - -  ال

 246 169 53 21 3  وعــــام

كلي
ع ال

و
ا

  

  نعم

استرجـاع معلومات ال تلبـي 
  االحتـياجات

3 30 9 8 26 12 49 13 87 12 

 12 88 13 49 11 25 11 12 20 2  استهالك وقت طويل يف البحث

 15 110 14 53 16 35 19 21 10 1  ترجاع ضخم من املعلوماتاس

 12 86 11 41 13 28 15 17 - -  املعلومات املفيدة ال تظهر بدقة وبسهولة

عدم امتالك مهارة استخدام تكنولوجيا 
 7 53 8 30 8 17 5 6 - -  املعلومات

 7 51 10 37 5 10 4 4 - -  ارتفاع كلفة استغالل هذه املصادر 

 9 69 11 42 9 19 7 8 - -  عدم امتالك منهجية البحث عن املعلومات

 7 51 5 20 8 17 12 13 10 1  صعوبة الوصول إىل وثائق النصوص الكاملة 

 9 66 8 29 9 21 12 13 30 3  وبات تقنــيةصع

 9 69 9 35 11 24 9 10 - -  وبات لغـويةصع

 - - - - - - - - - -  ـــــرىأخ

730 385 222 113 10  موعا 

 - - - - - - - - - -  ال

 730 385 222 113 10  وعــــام

  .حبسب التخصص والرتبةآراء أفراد عينة البحث حول صعوبات استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية ): 65(اجلدول رقم 
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مجيع أفراد عينة البحث تواجه صعوبات يف استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية على       
اختالف الرتب العلمية ولدى مجيع أفراد عينة الكليتني، تتمثل أساسا وبصورة عامة يف عدم متكن 
هؤالء من التحكم يف وسائل البحث اإللكترونية وعدم امتالك املهارات الالزمة يف عملية البحث 

جند يف مقدمة الصعوبات اليت . إ.ح.ش.د.املعلومات اإللكترونية، فعلى مستوى كلية آعن 
، % 15يواجهها أفراد هذه العينة مشكلة االسترجاع الضخم من املعلومات بنسبة إجابة بلغت 

ويرجع ذلك لعدم حتكم األساتذة يف ضبط إستراتيجية حبث مالئمة ونقص يف مهارات استخدام 
لكترونية مثل البحث باملعامالت البولينية والبحث املترابط وغريها من الوسائل أدوات البحث اإل

اليت تتيحها أغلب حمركات البحث وقواعد املعلومات على اخلط، وأكثر من يعاين من هذه 
، وأن أساتذة )% 17(الصعوبات هم األساتذة املساعدون املكلفون بالدروس واألساتذة احملاضرون 

 يعانون ائيا من هذه املشكلة، ثاين هذه الصعوبات اليت يواجهها أساتذة هذه التعليم العايل ال
الكلية عند استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية هو استهالك وقت طويل يف عملية البحث 

حىت الوصول إىل املصادر اليت يتم البحث عنها، وهذا ما يدل على عدم حتكم هؤالء من ) 12%(
بحث كما مت ذكره سابقا، وأساتذة التعليم العايل هم أكثر معاناة من هذه استخدام أدوات ال

، رغم عدم معانام من مشكلة تضخم عملية االسترجاع، وجند بنفس درجة )% 29(املشكلة 
ويف املرتبة نفسها؛ الصعوبات املتعلقة بكون املعلومات املهمة واملفيدة ال تظهر بدقة ) % 12(األمهية 

ادر املعلومات اإللكترونية، وهذا ما يفسر أيضا استهالك وقتا أطول يف عملية وبسهولة يف مص
البحث، أي أن ما وراء البيانات املتعلقة بوصف مصادر املعلومات اإللكترونية غري دقيقة وال تعرب 
عن احملتوى اإللكتروين، وكنتيجة للصعوبات السابقة الذكر واملتمثلة يف استرجاع ضخم من 

كون املعلومات املفيدة ال تظهر بدقة وبسهولة تربز مشكلة استرجاع معلومات ال  املعلومات و
، وتكاد تظهر العالقة العكسية بني هذه % 11تليب االحتياجات يف املرتبة الثالثة وبنسبة إجابة بلغت 

اتذة الصعوبات والتقدم يف الرتبة العلمية ومنه اكتساب املهارة واخلربة الالزمتني، عدا لدى فئة أس
  . % 29التعليم العايل الذين سجلوا أعلى نسبة إجابة بلغت 
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نالحظ أن املشكلة الرئيسية األوىل اليت يواجهها أفراد هذه العينة . إ.ع.على مستوى كلية آ    
، وأن أساتذة التعليم  % 15هي استرجاع ضخم من املعلومات، وقد أكدوا هذه اإلجابة بنسبة 

العايل أكثر معاناة من هذه املشكلة من زمالئهم، فاالسترجاع غري الدقيق ملصادر املعلومات يكون 
يف العادة نتيجة عدم التمكن من استخدام أدوات البحث املتاحة، وكنتيجة هلذه املشكلة جند أن 

معلومات ال تليب االحتياجات كنتيجة الصعوبة الثانية اليت يعاين منها األساتذة تكمن يف استرجاع 
، بدليل أن أكثر من يعاين من هذه )الصعوبة األوىل ( منطقية لالسترجاع الضخم للمعلومات 

املشكلة هي فئة أساتذة التعليم العايل وهي الفئة نفسها اليت سجلت أكرب نسبة إجابة فيما يتعلق 
اضحة بني تقد أفراد العينة يف الرتبة العلمية بالصعوبة األوىل، كما نالحظ أنه توجد عالقة طردية و

 12( ومعانام من هذه املشكلة، ثالث هذه الصعوبات تتمثل يف مشكلتني وبنفس درجة األمهية 
وهي أن املعلومات املفيدة ال تظهر بدقة وبسهولة، ومنه استهالك وقت طويل يف عملية ) %

تناسب عكسي مع التقدم يف الرتبة العلمية، إذ  البحث، أما الصعوبات اللغوية فترد رابعا، وهي يف
تربز على وجه اخلصوص لدى فئة األساتذة املساعدون واملكلفون بالدروس، تليها صعوبات ذات 

، أما الصعوبات املتبقية فجاءت نسب إجابات أفراد )% 9(عالقة باستخدام الوسائل التكنولوجية 
بالنسبة لباقي  % 7اع تكلفة استغالل هذه املصادر، ، بالنسبة الرتف% 6(العينة تقريبا متساوية  

،  وجاءت كآخر املشكالت األكثر حدة اليت يواجهوا عند استخدام املصادر )الصعوبات
  . اإللكترونية

  :وباملقارنة بني الكليتني ميكن استخالص الشكل البياين التايل
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0 5 10 15 20

االحتـياجاتتلبـيالمعلوماتاسترجـاع

البحثيفطويلوقتاستهالك

املعلوماتمنضخماسترجاع

وبسهولةبدقةتظهرالاملفيدةاملعلومات

تكنولوجيااستخداممهارةامتالكعدم …

املصادرهذهاستغاللكلفةارتفاع …

املعلوماتعنالبحثمنهجيةامتالكعدم

الكاملةالنصوصوثائقإىلالوصولصعوبة

تقنــيةصعوبات

لغـويةصعوبات

11

12

15

12

6

8

11

7

10

8

14

12

15

12

9

6

7

7

7

11

اإلنسانيةوالعلوماآلدابكلية
اإلسالميةوالشريعةالدينأصولكلية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الصعوبات اليت يواجهوا عند استخدام مصادر  حولآراء أفراد العينة :يبني) 133(شكل بياين رقم 

  .التخصصحبسب  املعلومات اإللكترونية

أن هناك فروقا نوعا ما يف درجة وحدة املشاكل اليت يواجهها أساتذة كل كلية عن يتضح      
األخرى، عدا يف املشكلة او الصعوبة األوىل اليت يعاين منها أفراد العينة حيث نالحظ تطابق 
اإلجابات وبالتايل نفس درجة تأثري هذه املشكلة او بنفس درجة حدة بروز املشكلة لدى هؤالء،  

يكمن السبب الثاين يف . إ.ح.ش.د.بة الثانية فنجد تفاوت يف اإلجابات، فلدى كلية أأما الصعو
استهالك وقت أطول يف عملية البحث، وبنفس درجة األمهية املعلومات املهمة واملفيدة ال تظهر 
بدقة وبسهولة، ومها يف األصل صعوبتان مترابطتان ومتالزمتان، فإهدار الوقت راجع لكون 
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فالصعوبة الثانية األكثر حدة تتمثل يف . إ.ع.همة ال تظهر، أما لدى أساتذة كلية آاملعلومات امل
استرجاع معلومات ال تليب االحتياجات، كما نالحظ لدى أفراد هذه العينة أن الصعوبات اللغوية 

بطبيعة احلال ذلك يرجع للنتشار املكثف . إ.ح.ش.د.تشكل عائقا بارزا مقارنة لزمالئهم يف كلية أ
صادر املعلومات يف جمال العلوم اإلنسانية  باللغات األجنبية عكس العلوم الشرعية، وفيما يلي مل

  :جدوال يوضح ترتيب الصعوبات لدى كل فئة

  .إ.ع.كلية آ  طبيعة الصعوبات  .إ.ح.ش.د.كلية أ
  1  استرجاع ضخم من املعلومات  1
  استهالك وقت طويل يف البحث  2

  
3  

2  
3  

  3  املفيدة ال تظهر بدقة وبسهولة املعلومات
  2  استرجـاع معلومات ال تلبـي االحتـياجات  3
  6  عدم امتالك منهجية البحث عن املعلومات  3
  6  صعوبات تقنــية  4
  7  ارتفاع كلفة استغالل هذه املصادر  5
  4  صعوبات لغـوية  5
  6  صعوبة الوصول إىل وثائق النصوص الكاملة  6
  5  استخدام تكنولوجيا املعلوماتعدم امتالك مهارة   7

  

  .حدة الصعوبات اليت يواجهها أفراد عينة البحث حبسب التخصص ):66(جدول رقم 

وفيما شكل بياين لطبيعة الصعوبات اليت تصادف أفراد عينة البحث عند استخدامهم ملصادر 
  :املعلومات اإللكترونية
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معلوماتاسترجـاع
تلبـيال

االحتــياجات
12

طويلوقتاستهالك
البحثيف

12

منضخماسترجاع
املعلومات

الاملفيدةاملعلومات15
وبسهولةبدقةتظهر

12

مهارةامتالكعدم
تكنولوجيااستخدام

املعلومات
استغاللكلفةارتفاع7

املصادرهذه
واستخدامها

7

منهجيةامتالكعدم
املعلوماتعنالبحث

9

إىلالوصولصعوبة
الكاملةالنصوصوثائق

7
تقنــيةصعوبات

9

لغـويةصعوبات
9

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الصعوبات اليت يواجهوا عند استخدام  اإلمجالية حولآراء أفراد العينة :يبني ) 134(شكل بياين رقم 

   .مصادر املعلومات اإللكترونية
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  األساتذة والتكوين على استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية -4

وملعرفة رغبة أعضاء اهليئة التدريسية يف متابعة تكوين على استخدام مصادر املعلومات       
) 67(اإللكترونية، واستكشاف طبيعة التكوين أو التدريب املرغوب يف متابعته ، نورد اجلدول رقم 

بة من االستبيان، وفيما يلي بيانات اإلجا) 33(الذي يتضمن بيانات اإلجابة على السؤال رقم 
  :وذلك حبسب التخصص والرتبة العلمية موضحة يف هذا اجلدول

  

  وما طبيعته ؟ ؟ هل تبدي رغبة يف متابعة تكوين حول استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية. 33س

ص
خص

الت
  

  اإلجابات

  الرتبة
  اموع  .أستاذ م  .د.أستاذ م  .أستاذ مح  .ع.أستاذ ت

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

مية
سال

 اإل
يعة

شر
 وال

دين
ل ال

صو
ية أ

كل
  

  نعم

  تكوين على استخدام شبكة اإلنترنت
  وخدماا

1 50 11 38 31 44 33 34 76 38 

 21 42 26 25 16 11 17 5 50 1  تكوين على البحث الوثائقي احملوسب

 24 48 22 21 23 16 38 11 - -  على استخدام املكتبة الرقمية للجامعة

 16 32 19 18 17 12 7 2 - -  تكوين على استخدام قواعد البيانات 

 - - - - - - - - - -  أخرى

 97 198 100 97 96 70 94 29 50 2  اموع

 3 7 0  4 3 6 2 50 2  ال

 205 97 73 31 4  وعـــــام

انية
إلنس

وم ا
العل

ب و
آلدا

ية ا
كل

  

  نعم

تكوين على استخدام شبكة اإلنترنت 
  وخدماا

- - 3 33 7 27 21 34 31 32 

 21 20 21 13 19 5 22 2 - -  تكوين على البحث الوثائقي احملوسب

 28 27 26 16 31 8 33 3 - -  على استخدام املكتبة الرقمية للجامعة

 19 18 18 11 23 6 11 1 - -  تكوين على استخدام قواعد البيانات 

 - - - - - - - - - -  أخرى

 97 96 100 61 100 26 90 9 0   اموع

 3 3 0  0  10 1 100 2  ال

 99 61 26 10 2  وعـــــام
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ما
كلي

ع ال
و

  

  نعم

تكوين على استخدام شبكة اإلنترنت 
  وخدماا

1 50 14 37 38 40 54 34 107 36 

 21 62 24 38 17 16 18 7 50 1  تكوين على البحث الوثائقي احملوسب

 26 75 23 37 25 24 37 14 - -  استخدام املكتبة الرقمية للجامعةعلى 

 17 50 18 29 19 18 8 3 - -  تكوين على استخدام قواعد البيانات 

 - - - - - - - - - -  أخرى

 97 294 100 158 97 96 93 38 33 2  اموع

 3 10 0 0 3 3 7 3 67 4  ال

 304 158 99 41 4  وعــــام

رغبتهم يف التكون على استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية  أفراد عينة البحث حولآراء ): 67(رقم  اجلدول
  .حبسب التخصص والرتبة

  :يتبني من اجلدول ما يلي

بلغت نسبة من ال يبدون رغبة يف متابعة تكوين على استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية     
الكليتني، وخباصة لدى فئة أساتذة التعليم العايل الذين سجلوا أعلى ، وذلك على مستوى عينيت 3%

، رغم معانام لعدة صعوبات ذات .)إ.ع.كلية آ % 100، . إ.ح.ش.د.كلية أ % 50(نسب إجابة 
عالقة مبهارات االسترجاع، وأم يسترجعون معلومات ال تليب احتياجام، وبالتايل فهم 

صول على ما يبحثون، كما يواجهون صعوبات تقنية كذلك؛ يستغرقون وقت أطول من أجل احل
وقد سجلوا أعلى نسب إجابة حول هذه الصعوبات كما ورد يف حتليل بيانات إجابام حول 
السؤال السابق، وبالتايل تعد هذه النتيجة غري منتظرة؛ نظرا هلذه الصعوبات اليت تواجههم، ورمبا 

ت لديهم، فالتكوين يتطلب حصصا حضورية لفترة قد يفسر ذلك بكثرة النشاطات وضيق الوق
زمنية حمددة، وعليه ختصيص الوقت الالزم للتكوين، وهذا ما يعيقهم يف إبداء رغبة يف التكوين 

  .على استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية

لغت أما الذين أبدوا رغبة يف متابعة تكوين على استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية فقد ب    
، وهي النسبة نفسها املسجلة لدى أفراد عينة .إ.ح.ش.د.لدى أساتذة كلية أ % 97نسبة إجابام 
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، وتأيت الرغبة على استخدام شبكة االنترنت وخدماا يف أوىل اهتمامام بنسبة . إ.ع.كلية آ
 كوا تعد أكثر مصادر املعلومات ،.إ.ح.ش.د.لدى أفراد عينة كلية أ % 38إجابة بلغت 

استخداما من طرفهم كما سبق تبيانه يف حتليل إجابام حول مصادر املعلومات اإللكترونية األكثر 
، واملالحظ هنا أن أساتذة ) 9فصل ، (  من االستبيان )17(استخداما يف حتليل  السؤال رقم 

التعليم العايل هم أكثر رغبة يف متابعة هذا التكوين؛ إذ سجلوا أعلى نسبة إجابة لدى أساتذة كلية 
، أعالها كانت لدى فئة  % 32. إ.ع.وبلغت نسبة زمالئهم يف كلية آ.% 50بلغت . إ.ح.ش.د.أ

متابعة تكوين على " حث متثلت يف ، ثاين رغبة أبداها أفراد عينة الب)%34(األساتذة املساعدون 
لدى عينة كلية  % 28، .إ.ح.ش.د.لدى عينة كلية أ % 24" (استخدام املكتبات الرقمية للجامعية 

، واليت ال تستخدم إال ناذرا من أجل احلصول على مصادر املعلومات حبسب بيانات .)إ.ع.آ
التاسع فصل المن االستبيان والذي مت حتليل بيانات إجاباته يف  17رقم لسؤال اإجابام على 

من بني ) اخلامسة ( الرقمية للجامعة يف املرتبة ما قبل األخرية  ةحيث جاءت املكتب ؛) 506.ص(
من طرف أعضاء اهليئة التدريسية للجامعة، ورمبا  مصادر املعلومات اإللكترونية األكثر استخداما

بعة تكوين على استخدام هذه األخرية قد يفسر عزوفهم عن استخدامها إبداء الرغبة يف متا
لصعوبات يتلقوا أثناء استخدامها، وتظهر العالقة أيضا الطردية بني هذه الرغبة اليت تزداد كلما 
تقدم األستاذ يف رتبته العلمية عدا لدى أساتذة التعليم العايل، والتحليل ينطبق على أفراد كال 

غريب هو أن أفراد العينة ال يولون أمهية كربى لعملية البحث الوثائقي احملوسب أو ال. العينتني
) % 21(استخدام أدوات البحث اإللكترونية، وقد تطابقت نسب إجابام يف مستوى الكليتني 

بنفس األمهية اليت يولوا لشبكة االنترنت واملكتبة الرقمية، وكان باألحرى ونظرا للصعوبات اليت 
وا عند استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية واليت ميكن إرجاعها بصورة أساسية إىل يواجه

عدم التحكم يف أدوات البحث املتاحة وسوء استخدامها، وعدم اكتسام ملهارة البحث 
اإللكتروين كيفيات صياغة استراتيجيات البحث وتطبيقها، فالتكوين على مهارة البحث احملوسب 

على الكثري من الصعوبات الرئيسية اليت يواجهوا، كتضخم حجم املعلومات كفيل بالقضاء 
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املسترجعة، استرجاع معلومات ال تليب االحتياجات، استغراق وقت أطول يف البحث، ففي نظر 
أفراد عينة البحث، أنه من أجل تذليل الصعوبات اليت يواجهوا يف عملية استخدام املصادر 

ابعة تكوين على استخدام املصادر اليت يواجهون فيها صعوبات، أال وهي اإللكترونية يكمن يف مت
  .شبكة االنترنت واملكتبة الرقمية للجامعة

 % 16(آخر ما يرغب أساتذة اجلامعة يف التكون عليه هو استخدام قواعد البيانات واملعلومات     
نتيجة ميكن عدها منطقية إذ  ، وهي.)إ.ع.لدى عينة كلية آ % 19، .إ.ح.ش.د.لدى عينة كلية أ

وكما مت اإلشارة إليه سابقا ناذرا ما يستخدمون هذه األخرية كمصدر معلومات يف حبوثهم أو 
  .نشاطام التعليمية أو البحثية ولكن ألغراض أخرى وبكثافة استخدام ضعيفة

  :وللمقارنة بني إجابات أفراد عينيت الكليتني نورد الشكل البياين التايل

    

  

  

  

  

  

       
آراء أفراد العينة حول رغبتهم يف متابعة تكون على استخدام مصادر املعلومات :يبني ) 135(شكل بياين رقم 

  .حبسب التخصص االلكترونية
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رغبة ملحة يف متابعة  يبدون. إ.ح.ش.د.وكما هو مبني يف الشكل السابق، فإن أساتذة كلية أ    
، .إ.ع.تكوين على استخدام شبكة االنترنت وخدماا وهم أكثر رغبة من زمالئهم يف كلية آ

بينما جند هؤالء هم أكثر رغبة وأحل من زمالئهم يف متابعة تكوين حول استخدام املكتبة الرقمية 
لرغبة اليت حلت يف للجامعة واستخدام قواعد البيانات، يف حني تقاربت نسب إجابام يف ا

هذا . الترتيب الثالث من حيث األولوية واملتعلقة يف متابعة تكوين حول البحث الوثائقي احملوسب
وجتدر اإلشارة هنا إىل استعداد املسئول املكلف باملكتبة الرقمية على إقامة دورات تكوينية لفئة 

إىل ذلك، وهنا ال بد من اإلشارة  إذا ما دعت الضرورة) 1(األساتذة على استخدام املكتبة الرقمية
إىل أنه على القائمني باملكتبة الرقمية من وإطارات املكتبة التخطيط لوضع برنامج تكويين 
للمستفيدين من خدمات املكتبة الرقمية واخلدمات اإللكترونية بصورة عامة، وضرورة التنبؤ 

كترونية ومعرفة سبب إحجامهم بالصعوبات اليت يالقوا هؤالء جراء استخدامهم للمصادر اإلل
عن استخدامها وسلوكهم اجتاهها، من خالل القيام بدراسات تقييمية منتظمة خلدمات املكتبة 
الرقمية، وهو ما مل حيدث بعد على الرغم من مرور أكثر من سنتني من تاريخ تدشني املكتبة 

  .  الرقمية للجامعة

  

  

  

  

  

                                                             
  .مقابلة مع السيد املسئول املكلف باملكتبة الرقمية  1
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  :النشر اإللكتروينأعضاء اهليئة التدريسية وممارسات  -5

نشاط النشر اإللكتروين لدى أعضاء اهليئة التدريسية باجلامعة حناول استكشاف  ملعرفة      
ممارسات هؤالء من خالل حتديد طبيعة النشر اإللكتروين املمارس، ومدى امتالكهم لصفحات 

اولة  معرفة ويب شخصية قصد معرفة مدى استعدادهم وممارستهم لنشاط التعليم اإللكتروين وحم
  :مدى استعدادهم للقيام بالنشر العلمي يف شكله اإللكتروين، قمنا بطرح األسئلة التالية

ü ما طبيعة النشر اإللكتروين لدى األساتذة؟  
ü  ؟مدى امتالك أعضاء اهليئة التدريسية لصفحات ويب شخصيةما  
ü ؟التدريسيةأعضاء اهليئة املمارسة لدى   نشاطات التعليمية اإللكترونيةما هي ال  
ü  ؟للنشر العلمي فـي الشكل اإللكترويناألساتذة استعداد مدى ما  

   :على األسئلة املطروحة يف البحث فيما يلي نتائج إجابات أفراد عينة البحثنستعرض و

  

  :النشر اإللكتروين عرب الوب لدى األساتذة وطبيعته -5-1  

بالنسبة لنشاط أعضاء اهليئة التدريسية فيما يتعلق بالنشر اإللكتروين عرب شبكة االنترنت       
) 28، 27(وطبيعة هذا النشر، نورد فيما يلي بيانات إجابات أفراد عينة البحث على السؤالني رقم 

  : من أسئلة االستبيان والذي جاءت إجابام كما هي مبينة يف اجلدول التايل
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  هل تقومون بالنشر يف اإلنترنت؟، وما طبيعته؟.  28.،س.27.س

ص
خص

الت
  

  اإلجابات
  الرتبة

  اموع  .أستاذ م  .د.أستاذ م  .أستاذ مح  .ع.أستاذ ت
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

مية
سال

 اإل
يعة

شر
 وال

دين
ل ال

صو
ية أ

كل
  

  نعم

 63,16 12 100 3 83,33 5 28,57 2 66,67 2  مقاالت علمية

 26,32 5 - - - - 71,43 5 - -  دروس على اخلط

 10,53 2 - - 16,67 1 - - 33,33 1  تقارير حبوث علمية

 - - - - - - - - - -  ملفات الفيديو

 - - - - - - - - - -  صور وخمططات

 100 19 100 3 100 6 100 7 100 3  اموع

 14,85 15 8,33 3 12,20 5 25 5 50 2  اموع

91,6 33 87,80 36 75 15 50 2  ال
7 86 85,15 

 101 36 41 20 4  اموع

انية
إلنس

وم ا
العل

ب و
آلدا

ية ا
كل

  

  نعم

 46,67 7 50 2 50 3 - - 66,67 2  مقاالت علمية

 33,33 5 50 2 16,67 1 100 2 - -  روس على اخلطد

 20 3 - - 33,33 2 - - 33,33 1  تقارير وحبوث علمية

 - - - - - - - - - -  ملفات الفيديو

 - - - - - - - - - -  صور وخمططات

 100 15 100 4 100 6 100 2 100 3  اموع

 17,02 8 6,90 2 18,18 2 40 2 100 2  اموع

93,1 27 81,82 9 60 3 - -  ال
0 39 82,98 

 47 29 11 5 1  اموع

كلي
ع ال

و
ا

  

  نعم

71,4 5 66,67 8 22,22 2 66,67 4  مقاالت علمية
3 19 55,88 

28,5 2 8,33 1 77,78 7 - -  دروس على اخلط
7 10 29,41 

 14,71 5 - - 25 3 - - 33,33 2  تقارير وحبوث علمية

 - - - - - - - - - -  ملفات الفيديو

 - - - - - - - - - -  صور وخمططات

 100 34 100 7 100 12 100 9 100 6  اموع

 15,54 23 7,69 5 13,46 7 28 7 66,67 4  اموع

92,3 60 86,54 45 72 18 33,33 2  ال
1 125 84,46 

 148 65 52 25 6  اموع
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حبسب التخصص إجابات أفراد عينة البحث حول القيام بالنشر يف االنترنت وما طبيعته، ): 68(اجلدول رقم 
  .والرتبة

  

  :من اجلدول السابق يتبني ما يلي

على مستوى العينة اإلمجالية أن معظم األساتذة وعلى اختالف رتبهم العلمية وكليام  يتضح    
ال يقومون بنشاط النشر اإللكتروين على شبكة االنترنت، إذ بلغت نسبة اإلجابة لدى أفراد عينة 

وأدناها ومبعدل  % 91.67أعالها سجلت لدى فئة األساتذة املساعدون  ، % 85.15. إ.ش.د.كلية أ
لدى أساتذة التعليم العايل، كما نسجل وجود عالقة عكسية واضحة بني تقدم  2/1نصف ال

األستاذ يف الرتبة العلمية وعملية النشر اإللكتروين على شبكة االنترنت على اختالف الكليتني 
والعينة اإلمجالية، وهي نتيجة منطقية فكلما تقدم األستاذ يف الرتبة العلمية كلما ارتبط أكثر 

فقط  % 14.85وأنه . بحث العلمي والنشر العلمي مهما كان شكله تقليديا أو إلكترونيابنشاطات ال
من أساتذة الكلية عينة البحث يقومون ذا النشاط، وبطبيعة احلال وكنتيجة منطقية للعالقة 
العكسية السابقة، نالحظ وجود عالقة طردية لنشاط النشر اإللكتروين على الشبكة والتقدم يف 

لعلمية، وتأيت املقاالت العلمية يف مقدمة ما يتم نشره على الشبكة من طرف هؤالء بنسبة الرتبة ا
والغريب يف األمر أن تقدمي الدروس على اخلط  % 26.32، تليها دروس على اخلط بنسبة  % 63.16

 ،% 10.53يقتصر فقط على فئة األساتذة احملاضرون، فتقارير البحوث العلمية بنسبة إجابة بلغت 
اليت يقدمها فقط أساتذة التعليم العلي واألساتذة املساعدون املكلفون بالدروس، كما يتبني أنه ال و

أحد يقوم بنشر لقطات الفيديو وال الصور واملخططات على الشبكة، وبالتايل عدم استخدامها يف 
  .العملية التعليمية والبحثية من طرف األساتذة الذين يقومون بالنشر اإللكتروين

فقد أفاد معظم أفراد العينة بأم ال يقومون بالنشر اإللكتروين . إ.ع.أما على مستوى كلية آ     
فقط من يقوم ذا النشاط، وتأيت  % 17.02وأن  % 82.98على شبكة االنترنت بنسبة إجابة بلغت 

، تليها % 46.67املقاالت العلمية يف مقدمة ما يتم نشره من طرف هؤالء بنسبة إجابة بلغت 
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واليت ال يقدمها أساتذة التعليم العايل، فتقارير البحوث العلمية  ،)% 33.33(الدروس على اخلط 
واليت يقدمها فقط أساتذة التعليم العلي واألساتذة املساعدون املكلفون بالدروس، ) % 20(

  :ولتوضيح طبيعة ما يتم نشره وعالقته بالرتبة العلمية املنحىن البياين التايل

  

  

  

  

  

  

  

   .العالقة بني طبيعة ما يتم نشره على شبكة االنترنت والرتبة العلمية: يبني ) 136(منحىن بياين رقم 

      

كما نسجل السلوك نفسه فيما يتعلق بوجود العالقة الطردية بني التقدم يف الرتبة العلمية    
  :بياين يوضح تلك العالقة وممارسة نشاط النشر اإللكتروين على شبكة االنترنت، وفيما يلي منحىن
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   .العالقة بني النشر اإللكتروين على شبكة االنترنت والرتبة العلمية: يبني ) 137(منحىن بياين رقم 

  

  :مدى امتالك أعضاء اهليئة التدريسية لصفحات ويب شخصية -5-2
  

املطبقة من طرف أعضاء اهليئة التدريسية  نياإللكترونيوالنشر  ملعرفة أدوات عمليات االتصالو     
، نستعرض فيما إن كان نشاطهم العلمي يتم من خالل صفحات الوب الشخصية أم ال؟ومعرفة 

من االستبيان، والذي يستقصي عن مدى امتالك أفراد ) 5(يلي بيانات اإلجابة على السؤال رقم 
  : عينة البحث لصفحات ويب شخصية 
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  ؟ ويب شخصية هل لديكم صفحة. 5س

  التخصص

ات
جاب

اإل
  

  الرتبة
  اموع  .أستاذ م  .د.م.أستاذ م  .أستاذ مح  .ع.أستاذ ت

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد
كلية أصول الدين والشريعة 

  اإلسالميةواحلضارة 
 1,98 2 2,78 1 2,44 1 - - - -  نعم

 98,02 99 97,22 35 97,56 40 100 20 100 4  ال

  100  101  36  41  20  04  اموع

كلية اآلداب والعلوم 
  اإلنسانية

 6,38 3 6,90 2 9,09 1 - - - -  نعم

 93,62 44 93,10 27 90,91 10 100 5 100 2  ال

  100  47  29  11  05  02  اموع

  اموع الكلي
 3,38 5 4,62 3 3,85 2 - - - -  نعم

 96,62 143 95,38 62 96,15 50 100 25 100 6  ال

  100  148  65  52  25  06  اموع

الدرجة العلمية حول امتالكهم صفحة حبسب التخصص وإجابات أفراد عينة البحث ): 69(اجلدول رقم 
   .ويب شخصية

  

  :يتبني من اجلدول السابق ما يلي

بأم ال ميتلكون صفحات ويب شخصية،  % 96.62أفاد أغلب أفراد العينة اإلمجالية بنسبة      
أعلى إجابة سجلت لدى فئة أساتذة التعليم العايل واألساتذة احملاضرين أين أكدوا باإلمجاع عدم 
امتالكهم لصفحات ويب شخصية يليها مباشرة األساتذة املساعدون املكلفون بالدروس فاألساتذة 

وهذا ما يعكس رمبا وترية التعامل ) الترتيب على % 95.38،  %  96.15( املساعدون بنسب متقاربة 
والعالقة من أسئلة االستبيان، ) 3(واالرتباط بشبكة االنترنت كما مر سابقا يف حتليل السؤال رقم 

من  % 3.85العكسية أيضا بني الرقي يف الرتبة ونسبة امتالك صفحة ويب شخصية، يف حني أفاد 
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من األساتذة  % 4.62األساتذة املكلفون بالدروس امتالكهم لصفحات ويب شخصية و 
  .املساعدين

أما على مستوى التخصص فيمكن تسجيل ارتفاع معدل امتالك صفحات الويب الشخصية      
بأكثر من ثالثة أضعاف، كما . إ.ش.د.مقارنة مع زمالئهم يف كلية أ. إ.ع.لدى أساتذة كلية آ

، هذا وقد تطابقت إجابات أساتذة التعليم العايل واألساتذة احملاضرون حيث املوايل يبينه الشكل
   .انعدمت متاما

ما نستنتجه هو أن عمليات النشر اإللكتروين ألعضاء اهليئة التدريسية ال تتم عرب صفحات      
اإللكتروين أو  الوب الشخصية، وهذا ما جيرنا إىل االستنتاج أن هؤالء ال يقومون بعمليات التعليم

  .  حىت نشر أحباثهم العلمية عربها، وإمنا عرب مواقع متخصصة كما سبق اإلشارة إليه

  

  .امتالك أفراد عينة البحث صفحات ويب شخصية حبسب التخصص نسب :يبني )138(شكل بياين رقم 
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  . امتالك أفراد عينة البحث لصفحات ويب شخصية نسب :يبني  )139(شكل بياين رقم 

  

  :أعضاء اهليئة التدريسية ونشاطات التعليمي اإللكتروين -5-3

واستكماال ملعرفة مدى ممارسة أعضاء اهليئة التدريسية لنشاطات تعليمية إلكترونية ممثلة يف 
نورد فيما يلي بيانات  ومعرفة األسباب اليت حتول دون قيامهم ذا النشاط،  احملاضرات عن بعد،

من أسئلة االستبيان، وجاءت إجابام ) 30، 29 (رقم  نيإجابات أفراد عينة البحث على السؤال
  :كما هي مبينة يف اجلدول التايل
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  ؟)التعليم عن بعد، التعليم املتلفز( هل تقوم بتنشيط حماضرات علمية عن بعد. 29س

  اإلجابات  التخصص
  الرتبة

  اموع  .أستاذ م  .د.أستاذ م  .أستاذ مح  .ع.ت أستاذ
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

كلية أصول 
الدين والشريعة 

  اإلسالمية

 4,95 5 - - - - 25 5 - -  نعم

 95,05 96 100 36 100 41 75 15 100 4  ال

 101 36 41 20 4  اموع

كلية اآلداب 
والعلوم 
  اإلنسانية

 4,26 2 - - - - 40 2 - -  نعم

 95,74 45 100 29 100 11 60 3 100 2  ال

 47 29 11 5 2  اموع

  اوع الكلي
 4,73 7 - - - - 28 7 - -  نعم

 95,27 141 100 65 100 52 72 18 100 6  ال

 148 65 52 25 6  اموع

  .حبسب التخصص والرتبةقيامهم بنشاطات تعليمية عن بعد إجابات أفراد عينة البحث حول ): 70(اجلدول رقم 

أكدوا أم ال يقومون بتنشيط  % 95أغلب أفراد عينة البحث وبنسبة إجابة جتوزت الـ      
حماضرات علمية عن بعد، رغم توفر اجلامعة على اإلمكانيات املادية الالزمة، إذا علمنا أنه توجد 
مصلحة قائمة بذاا وجمهزة بأحدث األجهزة وتنتظر استثمارها يف العملية التعليمية؛ ونعين هنا 

تعليم عن بعد، إضافة إىل مركز الطبع مركز األنظمة وشبكات االتصال والتعليم املتلفز وال
. إ.ش.د.رغم هذه اإلمكانات فقد أفاد مجيع أعضاء اهليئة التدريسية بكلية أ. والسمعي البصري

، وأن من يقومون ذا  % 75باستثناء األساتذة احملاضرون  % 100بعدم ممارستهم هلذا النشاط 
دى فئة األساتذة احملاضرون فقط بنسبة ، وقد احنصرت إجابام ل % 5النشاط ال تتعد نسبتهم 

  . % 25إجابة بلغت 

نسجل تقريبا املالحظات نفسها، إذ مجيع أفراد العينة . إ.ع.أما على مستوى عينة كلية آ     
ال يستثمرون اإلمكانيات املتاحة باجلامعة قصد تقدمي حماضرات علمية عن بعد، ما عدا ) 100%(

  ). % 40(قدمون حماضرات عن بعد فئة األساتذة احملاضرون الذين ي
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من فئة األساتذة احملاضرون فقط من يقوم  % 28 أنعلى مستوى العينة اإلمجالية نالحظ      
بتنشيط حماضرات علمية عن بعد، وهذا ما أثار بعض التساؤالت عن الكيفية اليت تقدم ا هذه 

غري أنه تبني وبعد الرجوع إىل  احملاضرات والفئة املوجهة هلا ويف أي إطار علمي يتم كل ذلك،
موقع اجلامعة على شبكة االنترنت أن اإلجابات املقدمة من طرف أفراد عينة البحث كانت ختص 
تقدمي الدروس على اخلط، وهي مسجلة وحمفوظة يف موقع اجلامعة، وهي عبارات عن حماضرات 

على اخلط إذ تفتقر للعديد يف مقررات املقاييس املدرسة، وهي بعيدة نوعا ما عن مناذج الدروس 
من العناصر التعليمية الواجب توفرها يف الدروس على اخلط وخاصة إذا علمنا أن األستاذ ال ميكنه 
رؤية املتعلم أو الطالب والعكس كذلك، فهي تفتقر لبعض العناصر املنهجية العامة يتناول من 

ة، وكذا الوحدات التعليمية، والنصائح خالهلا املعلم أهداف املقياس واملتطلبات والكفاءات املطلوب
والتوجيه البيداغوجي، والتمارين واألسئلة التعليمية، واملصادر البيبليوغرافية الواجب اإلطالع عليها 

  . إذ ميكن اعتبارها حماضرات معدة يف شكل إلكتروين... 

حماضرات علمية لالستفسار عن أسباب عدم تفاعل أعضاء اهليئة التدريسية وقيامهم بتنشيط و    
  :عن بعد، على الرغم من توفر اإلمكانات املادية نورد جدول بيانات إجابام فيما يلي
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  :؛ هل يرجع ذلك إلــى)ال(إذا كانت اإلجابة بـ. 30س

ص
خص

الت
  

  اإلجابات

  الرتبة
أستاذ 

  اموع  .أستاذ م  .د.أستاذ م  .أستاذ مح  .ع.ت

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

مية
سال

 اإل
يعة

شر
 وال

دين
ل ال

صو
ية أ

كل
  

 19 79 20 31 17 33 20 13 29 2  عدم احتساا يف النشاط البيداغوحي

 17 70 16 25 18 34 17 11 - -  ال تدخل يف إطار التقييم والتأهيل العلميني

 15 62 17 27 18 35 - - - -  تقار اإلطار الذي ينضم هذا النشاط التعليمي اف

 8 32 7 11 8 15 9 6 - -  عدم تثميــنها ماديا

 8 35 9 15 4 8 16 10 29 2  ص الوسائل التكنولوجيةنق

 17 72 18 28 16 31 19 12 14 1  فتقار إىل املهارات الالزمةاال

التعليم عن بعد ليس أولوية يف السياسة 
  التعليمية للجامعة

2 29 12 19 38 20 21 13 73 17 

 - - - - - - - - - -  رىأخ

 423 158 194 64 7  اموع

انية
إلنس

وم ا
العل

ب و
آلدا

ية ا
كل

  

 15 31 16 21 18 9 6 1 - -  عدم احتساا يف النشاط البيداغوحي

 16 32 16 22 14 7 13 2 20 1  ال تدخل يف إطار التقييم والتأهيل العلميني

 14 29 14 19 16 8 13 2 - -  تقار اإلطار الذي ينضم هذا النشاط التعليمي اف

 10 21 10 14 8 4 13 2 20 1  عدم تثميــنها ماديا

 10 21 8 11 12 6 19 3 20 1  نقص الوسائل التكنولوجية

 15 31 15 20 14 7 19 3 20 1  فتقار إىل املهارات الالزمةاال

التعليم عن بعد ليس أولوية يف السياسة 
  التعليمية للجامعة

1 20 3 19 9 18 27 20 40 20 

 - - - - - - - - - -  رىأخ

 205 134 50 16 5  اموع

كلي
ع ال

و
ا

  

 18 110 18 52 17 42 18 14 17 2  عدم احتساا يف النشاط البيداغوحي

 16 102 16 47 17 41 16 13 8 1  ال تدخل يف إطار التقييم والتأهيل العلميني

 14 91 16 46 18 43 3 2 - -  تقار اإلطار الذي ينضم هذا النشاط التعليمي اف

 8 53 9 25 8 19 10 8 8 1  عدم تثميــنها ماديا

 9 56 9 26 6 14 16 13 25 3  نقص الوسائل التكنولوجية

 16 103 16 48 16 38 19 15 17 2  فتقار إىل املهارات الالزمةاال

التعليم عن بعد ليس أولوية يف السياسة 
  التعليمية للجامعة

3 25 15 19 47 19 48 16 113 18 
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 - - - - - - - - - -  رىأخ

 628 292 244 80 12  اموع

حبسب التخصص قيامهم بنشاطات تعليمية عن بعد  أسباب عدم أفراد عينة البحث حولآراء ): 71(اجلدول رقم 
  .والرتبة

  :يتبني من اجلدول السابق ما يلي

، يرجع السبب األول يف عدم تقدمي حماضرات علمية عن .إ.ح.ش.د.على مستوى عينة كلية أ     
، وأن أساتذة  % 19بعد إىل عدم احتساب هذه األخرية يف النشاطات البيداغوجية املمارسة بنسبة 

 هم أكثر إدراكا هلذا السبب من باقي زمالئهم، مث يرون بأن السبب الثاين) % 29(التعليم العايل 
ال " يرجع إىل عوامل متداخلة وبنسب إجابات متساوية تتمثل يف كون هذه احملاضرات العلمية 

وهنا أساتذة التعليم العايل ال يشاطرون زمالؤهم يف هذه " تدخل يف إطار التقييم والتأهيل العلميني 
 املهارات افتقارهم إىل" النقطة إذ انعدمت إجابام متاما، إضافة إىل سبب نراه مهما جدا هو 

، وأن فئة األساتذة احملاضرون واألساتذة املساعدون هم أكثر معاناة من هذا العجز "التقنية الالزمة
التعليم عن بعد ليس من أولويات السياسة " ، إضافة إىل كون )، على الترتيب 18%، % 19( 

وهنا نسجل أعلى نسبة إجابة لدى أساتذة التعليم العايل، هؤالء الذين تتم " التعليمية باجلامعة 
استشارم يف املشاريع املستقبلية للجامعة والذين يف الغالب ميارسون مهما إدارية باجلامعة، كون 

ؤهل العلمي يعد شرطا أساسيا يف التأهيل لتويل مناصب إدارية عليا باجلامعة، فهم إذا أعلم امل
بتوجهات سياسة التعليم باجلامعة ومنظومتها وعملية حتديثها، غري أن واقع اإلمكانيات املادية 

ي املتوفرة يوحي غري ذلك من خالل مشروع املكتبة الرقمية والتجهيزات احلديثة ملراكز السمع
  .البصري ومركز األنظمة وشبكات االتصال والتعليم املتلفز والتعليم عن بعد

، وأساتذة التعليم العايل  % 8بنسبة إجابة بلغت "  عدم تثمينها ماديا" أما العامل الثالث فهو       
مل يذكروا هذا السبب على اإلطالق ، بل تتزايد نسب اإلجابة طرديا إىل أن تصل لدى هذه الفئة 

ين تنعدم متاما، ورمبا ذلك يرجع إىل عدم التوعية واإلعالم حول مزايا التعليم عن بعد والتحفيزات أ
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، أفاد )% 8(املتاحة لألساتذة الذين يقومون مبثل هذه النشاطات التعليمية، وبنسبة إجابة متساوية 
العلمية عن بعد، أفراد العينة أن نقص الوسائل التكنولوجية يقف حائال دون تقدميهم احملاضرات 

وهنا ال بد من اإلشارة كما مت سابقا إىل تسخري اجلامعة إمكانات مادية معتربة غري أا تبقى غري 
  .مستثمرة لتحقيق األهداف التعليمية وتبقى غري متاحة لألساتذة، وهذا ما يفسر هذه اإلجابة

حال دون تقدمي أعضاء  ، نالحظ أن السبب األول الذي.إ.ع.أما على مستوى عينة كلية آ      
التعليم عن بعد ليس من أولويات سياسة التعليم "اهليئة التدريسية حماضرات علمية عن بعد هو أن 

، ويكاد يكون هناك إمجاع لدى خمتلف فئات % 20، وقد أكدوا هذه اإلجابة بنسبة "باجلامعة
، وهذا ما يفسر نقص  % 20و  % 18األساتذة حول هذا السبب؛ إذا تراوحت نسب إجابام بني 

دور اجلهات املعنية فيما خيص التوعية واإلعالم من خالل امللتقيات العلمية حول التعليم عن بعد 
ومزاياه ومتطلباته، وإقامة الدورات التكوينية لفائدة األساتذة حول استخدام تقنيات ومهارات 

هليئة التدريسية على املبادرة التعليم عن بعد، وغريها من املبادرات اليت من شأا حث أعضاء ا
ال تدخل يف إطار " وتنشيط احملاضرات العملية عن بعد، مث يأيت السبب الثاين املتمثل يف كوا 

، وأساتذة التعليم العايل هم أكثر إدراكا هلذا  % 16بنسبة إجابة بلغت " التقييم والتأهيل العلميني 
ثالث يف نظرهم والذي يقف حائال دون قيامهم ذا السبب، نظرا خلربام السابقة، أما العامل ال

وبنسب " عدم احتساب هذه احملاضرات العلمية يف النشاط البيداغوجي"النشاط، فهو من جهة 
، ونالحظ هنا أن األساتذة املساعدون املكلفون بالدروس هم أكثر معاناة من %15إجابات بلغت 
وبنسب " االفتقار إىل املهارات الالزمة " ،  ومن جهة أخرى راجع إىل )%18(هذه املشكلة 

األساتذة احملاضرون، أساتذة (،  وأن الفئات املتقدمة يف الرتب العلمية )%15(اإلجابات نفسها 
عدم " هم أكثر معاناة من هذه املشكلة، أما آخر العوامل فترجع يف نظرهم إىل ) التعليم العايل

، وأساتذة التعليم العايل هم أكثر إدراكا  % 10ت ، بنسبة إجابة بلغ"تثمني هذه النشاطات ماديا
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ونالحظ هنا أنه توجد عالقة طردية " نقص الوسائل التكنولوجية "، وإىل )%20(هلذه املشكلة 
  . % 10واضحة بني تقدم األستاذ يف الرتبة العلمية و معاناته من هذه املشكلة 

ل يف عدم قيام أعضاء اهليئة التدريسية على مستوى العينة اإلمجالية، نالحظ أن السبب األو     
 18(بتقدمي حماضرات علمية عن بعد يرجع يف نظرهم إىل عاملني متساويني ويف نفس درجة األمهية 

، ونسجل هنا أيضا "التعليم عن بعد ليس من أولويات سياسة التعليم باجلامعة " ؛ إىل كون )%
تاذ يف الرتبة العلمية، وبالتايل فأساتذة التعليم وجود العالقة الطردية بني هذه اإلجابة وتقدم األس

عدم " العايل هم أكثر إدراكا ووعيا ذا العامل، أما العامل املوازي الثاين فيتمثل حسب رأيهم يف 
، ويكاد يكون هناك إمجاع لدى أفراد عينة البحث حول هذه "احتساا يف النشاط البيداغوجي 

، ثاين هذه األسباب يرجعوا إىل  % 18و  % 17وتراوحت بني املشكلة إذ تقاربت نسب إجابام 
، ونالحظ أن أساتذة التعليم العايل هم أكثر من يعانون من هذه "االفتقار إىل املهارات الالزمة " 

ال تدخل يف إطار التقييم " إىل كوا ) % 16(املشكلة، كما يرجعوا ويف نفس درجة األمهية 
  : ، وفيما يلي بيانات إجابات أفراد العينة كما يوضحها الشكل التايل"والتأهيل العلميني 
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  .أسباب عدم قيامهم بتقدمي احملاضرات العلمية عن بعد حولأفراد العينة  آراء:يبني ) 140(شكل بياين رقم 

أفراد العينة يف أسباب عدم قيامهم بتقدمي هذه احملاضرات العلمية عن بعد بيانيا، ولتوضيح آراء      
  :نقد م الشكل التايل
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 أسباب عدم قيامهم بتقدمي احملاضرات العلمية عن بعد حولآراء أفراد العينة :يبني ) 141(منحىن بياين رقم 
  .حبسب الرتبة العلمية

  

  للنشر العلمي فــي الشكل اإللكترويناألساتذة استعداد مدى  -5-4

واستكماال ملا سبق، وقصد التعرف على مدى استعداد أفراد عينة البحث لنشر أعماهلم البحثية 
والتعليمية يف الشكل اإللكتروين نورد فيما يلي بيانات إجابات أعضاء اهليئة التدريسية عينة البحث 

  ):36(على السؤال رقم 
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  :نالحظ من دراسة بيانات اجلدول السابق ما يلي

أغلب أفراد عينة البحث يؤكدون أم على استعداد لنشر أعماهلم البحثية يف الشكل     
لدى كل من أفراد عينة الكليتني والعينة اإلمجالية، غري أننا  % 85اإللكتروين وبسنبة إجابة بلغت 

وباملقارنة بني إجابات أفراد عينة الكليتني نالحظ عالقة عكسية واضحة لدى عينة كلية 
إذ ال يبدي أساتذة التعليم العايل نفس احلماس واالستعداد لنشر أعماهلم البحثية يف . إ.ح.ش.د.أ

ع ذلك لنقص وسائل األمن واحلماية فيما يتعلق بالوثائق اإللكترونية، الشكل اإللكتروين، ورمبا يرج
وحتمسوا لنشر حبوثهم العلمية ) %100(الذين أمجعوا مجيعا . إ.ع.على عكس زمالئهم يف كلية آ

  ؟:فــــي الشكل اإللكتروينهل أنتم على استعداد لنشر أعمالكم البحثية . 36س

  التخصص

ات
جاب

اإل
  

  الرتبة
  اموع  .أستاذ م  .د.أستاذ م  .أستاذ مح  .ع.أستاذ ت

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

كلية أصول الدين 
  والشريعة اإلسالمية

 85 86 100 36 88 36 65 13 25 1  نعم

 15 15 0  12 5 35 7 75 3  ال

 101 36 41 20 4  اموع

كلية اآلداب 
  والعلوم اإلنسانية

 85 40 100 29 55 6 60 3 100 2  نعم

 15 7 0  45 5 40 2 0   ال

 47 29 11 5 2  اموع

  اموع الكلي
 85 126 100 65 81 42 64 16 50 3  نعم

 15 22 0 0 19 10 36 9 50 3  ال

 148 65 52 25 6  اموع

حبسب استعدادهم لنشر أعماهلم البحثية يف شكل إلكتروين  أفراد عينة البحث حولآراء ): 72(اجلدول رقم 
  .والرتبة التخصص
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يف الشكل اإللكتروين، وفيما يلي املنحىن البياين التايل الذي يبني إجابات أفراد العينة حبسب الرتبة 
  :العلمية

  

  

  

  

  

  

  

  

حبسب استعدادهم لنشر حبوثهم العلمية يف شكل إلكتروين  حولآراء أفراد العينة :يبني) 142(شكل بياين رقم 

  .الرتبة

  

  

  

  



 التدريسية اهليئة ألعضاء اإللكترونية الوثائقية املمارسات :شـراـالع الفصل
 

[556] 
 

  : اخلالصة

  :نستخلص مما سبق ما يلي

ü أو على .إ.ع.أو على مستوى كلية آ. إ.ح.ش.د.سواء على مستوى أفراد عينة كلية أ ،
أن امليزة األساسية املتوفرة يف الوثائق اإللكترونية يف نظر مستوى العينة اإلمجالية، نالحظ 

طردية العالقة ال كما نسجل هؤالء، تتمثل يف إمكانيات التخزين وعلى وسائط خمتلفة،
  .واضحة بني التقدم يف الرتبة العلمية والتأكيد على هذه اإلجابةال
ü وثائق بطرق أخرى، مبعىن أنه العالقة نفسها بالنسبة لإلجابة القائلة بصعوبة احلصول على ال

كلما تقدم األستاذ يف الرتبة العلمية كلما واجه صعوبات يف احلصول على بدائل ورقية أو 
  .تقليدية للوثائق اإللكترونية

ü  م على أن أهم رغبة واجب توفرها يف الوثائقمجيع فئات عينة البحث، اتفقت إجابا
أمجع أغلب أفراد فئات العينة ، وقة قبل عرضهااإللكترونية هي اإلعالم املسبق مبضمون الوثي

على ضرورة توفر ما وراء بيانات تكون دقيقة تصف مضمون الوثيقة قبل تصفحها، هذه 
الرغبة نابعة من الصعوبات اليت يالقوا أثناء استخدام املصادر اإللكترونية واليت أمهها وأبرزها 

معلومات ال تليب االحتياجات كون  هو تضخم املعلومات املسترجعة، وبالتايل استرجاع
، املعلومات املفيدة ال تظهر بسهولة وبدقة وبالضرورة استهالك وقت طويل يف عملية البحث

أن فئة أساتذة التعليم العايل هم الفئة األكثر تأكيدا على هذه الرغبة على أكدت اإلجابات و
  .مستوى الكليتني والعينة اإلمجالية

ü  م على استعداد لنشر أعماهلم البحثية يف الشكل أغلب أفراد عينة البحثيؤكدون أ
  %85اإللكتروين 

ü م على أن طريقة االسترجاع الكلي للوثيقة هي الطريقة مجيع أفراد عينة البحثاتفقت إجابا ،
  .األكثر استخداما لديهم
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ü  أنه يتم أما عن كيفية االسترجاع الكامل للوثيقة فبينت اإلجابات وعلى خمتلف فئات العينة
، اللجوء واالعتماد أساسا على تقنية التحميل أوال، مث تليه عملية الطباعة فعملية النسخ أخريا

آخر األساليب استخداما يف استرجاع الوثائق واملعلومات اإللكترونية هو طريقة التحليل وأن 
  .بعد القراءة

ü  املتقدمة من الرتب العلمية أن بعض األساليب املستخدمة يف عملية االسترجاع لدى الفئات
ختتلف متاما واألساليب املستخدمة لدى زمالئهم يف الفئات املتأخرة من الرتب العلمية، 
فأسلوب الطباعة يستخدم بكثافة عالية عن باقي األساليب لدى فئة األساتذة املساعدين فقط، 

جاع الكامل للوثيقة هو بينما أكثر األساليب استخداما لدى باقي فئات العينة يف عملية االستر
  .أسلوب التحميل أوال مث الطباعة ثانيا

ü هم أكثر تفضيال الستخدام أسلوب الطباعة  . إ.ش.د.أعضاء اهليئة التدريسية املنتسبني لكلية أ
. إ.ع.زمالئهم يف كلية آمقارنة بمث القراءة فيما بعد  ،ونوعا ما لطريقة التخزين على وسيط

ة أوال مث الطباعة وبالتايل أكثر تفضيال ألسلوب القراءة من على هؤالء الذين يفضلون القراء
  .الشاشة من زمالئهم يف الكلية األوىل

ü  م ال يقومون بنشاط النشر اإللكتروينمعظم األساتذة وعلى اختالف رتبهم العلمية وكليا
أكدوا  % 95، وأيضا أغلب أفراد عينة البحث وبنسبة إجابة جتوزت الـ على شبكة االنترنت

وجود عالقة دلت اإلجابات على كما أم ال يقومون بتنشيط حماضرات علمية عن بعد، 
عكسية واضحة بني تقدم األستاذ يف الرتبة العلمية وعملية النشر اإللكتروين على شبكة 

  .االنترنت على اختالف الكليتني والعينة اإلمجالية
ü تليها الدروس على اخلطاألساتذةطرف املقاالت العلمية يف مقدمة ما يتم نشره من  تعد ،.  
ü  السبب األول يف عدم قيام أعضاء اهليئة التدريسية بتقدمي حماضرات علمية عن بعد يرجع يف

التعليم عن بعد ليس ":؛ إىل كون)% 18(نظرهم إىل عاملني متساويني ويف نفس درجة األمهية 
ثاين هذه  ،"النشاط البيداغوجي عدم احتساا يف"و " من أولويات سياسة التعليم باجلامعة
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أن أساتذة التعليم العايل هم أكثر من " االفتقار إىل املهارات الالزمة " األسباب يرجعوا إىل 
  .يعانون من هذه املشكلة

ü التعليم عن بعد ليس من أولويات سياسة التعليم " عامل نسجل وجود عالقة طردية بني
علمية، فأساتذة التعليم العايل هم أكثر إدراكا ووعيا ذا وتقدم األستاذ يف الرتبة ال"باجلامعة 

  .العامل
ü صعوبات يف استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية على  هممجيع أفراد عينة البحث تواجه

اختالف الرتب العلمية ولدى مجيع أفراد عينة الكليتني، تتمثل أساسا وبصورة عامة يف عدم 
متكن هؤالء من التحكم يف وسائل البحث اإللكترونية وعدم امتالك املهارات الالزمة يف عملية 

أن هناك فروقا نوعا ما يف درجة وحدة املشاكل ح يتض، والبحث عن املعلومات اإللكترونية
اليت يواجهها أساتذة كل كلية عن األخرى، عدا يف املشكلة او الصعوبة األوىل اليت يعاين منها 
أفراد العينة حيث نالحظ تطابق اإلجابات وبالتايل نفس درجة تأثري هذه املشكلة او بنفس 

  ." ضخم من املعلوماتاسترجاع " درجة حدة بروز املشكلة لدى هؤالء

ü 97 % وهي النسبة نفسها املسجلة لدى أفراد عينة كلية .إ.ح.ش.د.من أساتذة كلية أ ،
وتأيت الرغبة  اإللكترونية،أبدوا رغبة يف متابعة تكوين على استخدام مصادر املعلومات .إ.ع.آ

على استخدام شبكة االنترنت وخدماا يف أوىل اهتمامام كوا تعد أكثر مصادر املعلومات 
  .استخداما من طرفهم

ü آخر ما يرغب أساتذة اجلامعة يف التكون عليه هو استخدام قواعد البيانات واملعلومات.   
ü ى استخدام شبكة االنترنت يبدون رغبة ملحة يف متابعة تكوين عل. إ.ح.ش.د.أساتذة كلية أ

، بينما جند هؤالء هم أكثر رغبة وأحل .إ.ع.وخدماا وهم أكثر رغبة من زمالئهم يف كلية آ
من زمالئهم يف متابعة تكوين حول استخدام املكتبة الرقمية للجامعة واستخدام قواعد 

 .البيانات
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  املكتبة الرقمية للجامعة من وجهة نظر األساتذة



 للجامعة الرقمية املكتبة يف األساتذة مسامهة مدى :عـشـرـحادي ال الفصل

[560] 
 

           

   :اخلاص بالدراسة امليدانية، اإلجابة على تساؤالت البحث امليدانية التالية يهدف هذا الفصل     

ما مدى علم أعضاء اهليئة التدريسية مبشروع املكتبة الرقمية للجامعية من خالل استكشاف بعض 
وع املكتبة حماولة التعرف على مدى علمهم مبشرواملسائل املرتبطة مبدى علمهم مبوقع وب اجلامعة 

املشروع ويف أي مرحلة من على التعرف يف الرقمية للجامعية وما الوسائل والطرق اليت أفادم 
إلبداء آرائهم يف  مراحله مت ذلك، وهل متت استشارم خالل مرحلة اإلعداد للمشروع أو بعده

توسيع عملية ومعرفة آرائهم حول جدوى  هذا التحول وتبليغ رغبام واحتياجام من املشروع،
االستشارة جتاه فئات أخرى، وكذا حماولة استكشاف مدى استعداد أفراد أعضاء اهليئة التدريسية 
للمسامهة يف تنمية رصيد املكتبة الرقمية من خالل حبوثهم وأعماهلم العلمية وأيضا دروسهم 

كتبة الرقمية يف حول أمهية امل ء األساتذةالتعرف على آرا، كما حناول يف عنصر ثالث اإللكترونية
تسجيل مالحظام واقتراحام بشأن هذه املكتبة الرقمية رؤيتهم هلا والعمليتني التعليمية والبحثية و

  . الفتية

معتمدين يف مجع البيانات على اإلجابات املستخلصة من أفراد عينة البحث حول أسئلة      
  .على الترتيب 38، 26 ،37، 25، 24، 23، 22، 4: االستبيان ذات األرقام التالية

  :وقد أسفرت النتائج على ما يلي
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  :اإلعالم حول مشروع املكتبة الرقمية وطرقه ووسائله -1

مدى فعالية نظام االتصال داخل اجلامعة فيما يتعلق بوضع وتنفيذ املشاريع واحللول  ملعرفة    
التكنولوجية املعتمدة، ومدى إشراك أعضاء اهليئة التدريسية فيها ومدى مسامهتهم من خالل 
استكشاف طرق ووسائل اإلعالم اليت أفادم يف التعرف على مشروع املكتبة الرقمية، قمنا بطرح 

  :التاليةاألسئلة 

ü  مدى علم أعضاء اهليئة التدريسية مبوقع ويب اجلامعةما.  
ü اإلعالم حول مشروع املكتبة الرقمية للجامعة. 
ü مشروع املكتبة على لتعرف اليت مكنتهم من اطرق ووسائل اإلعالم املستخدمة ما هي ال

 .الرقمية

   :على األسئلة املطروحة يف البحث فيما يلي نتائج إجابات أفراد عينة البحثنستعرض و

  : مدى علم أعضاء اهليئة التدريسية مبوقع ويب اجلامعة -1-1

هل تتوفر اجلامعة اليت تنتسبون إليها، موقع : من االستبيان الذي مفاده ) 4(يف السؤال رقم       
من أسئلة االستبيان؛ ) 4(نورد اجلدول التايل املتضمن نتائج اإلجابة على السؤال رقم ، ويب؟

واملستقصي عن مدى علم أعضاء اهليئة التدريسية جلامعة األمري عبد القادر للعوم اإلسالمية 
 :موقع ويب متاح على شبكة االنترنتبامتالكها 
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  :هل تتوفر اجلامعة اليت تنتسبون إليها، موقع ويب؟. 4س

  التخصص

ات
جاب

اإل
  

  الرتبة
  اموع  .أستاذ م  .د.م.أستاذ م  .أستاذ مح  .ع.أستاذ ت

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

كلية أصول الدين 
واحلضارة والشريعة 

  اإلسالمية

 84,16 85 80,56 29 87,80 36 80 16 100 4  نعم

 5,94 6 11,11 4 4,88 2 - - - -  ال

ال 
 9,90 10 8,33 3 7,32 3 20 4 - -  أدري

  100  101  36  41  20  04  اموع

كلية اآلداب والعلوم 
  اإلنسانية

 82,98 39 86,21 25 72,73 8 80 4 100 2  نعم

 4,26 2 6,90 2 - - - - - -  ال

ال 
 12,77 6 6,90 2 27,27 3 20 1 - -  أدري

  100  47  29  11  05  02  اموع

  اموع الكلي

 83,78 124 83,08 54 84,62 44 80 20 100 6  نعم

 5,41 8 9,23 6 3,85 2 - - - -  ال

ال 
 10,81 16 7,69 5 11,54 6 20 5 - -  أدري

  100  148  65  52  25  06  اموع

إجابات أفراد عينة البحث حبسب التخصص والدرجة العلمية حول امتالك اجلامعة ): 73(اجلدول رقم 
  .اليت ينتسبون إليها موقع ويب

  

  :يتبني من اجلدول السابق ما يلي

تشري قيم النسب األعلى إىل أن أعضاء اهليئة التدريسية عينة الدراسة سواء على مستوى      
التخصص أو الرتب يؤكدون امتالك اجلامعة اليت ينتسبون إليها موقع ويب متاح عرب شبكة 

، يف حني أكد  % 84.16. إ.ش.د.االنترنت، وقد بلغت نسبة هذه اإلجابة لدى أفراد كلية أ
ال يدرون إن  % 10جلامعة ال متتلك موقعا إلكترونيا على شبكة االنترنت، وتقريبا أن ا 5.94%
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ال يعلمون أن اجلامعة اليت ينتسبون إليها  % 16كانت اجلامعة متتلك موقعا إلكترونيا، ومنه تقريبا 
  . ال متتلك موقعا إلكترونيا

  
   .ب حبسب الرتبة العلميةيمدى علم أفراد العينة بامتالك اجلامعة ملوقع و :يبني )143(شكل بياين رقم 

  

  

  

  

  

  

  .بيمدى علم أفراد العينة بامتالك اجلامعة ملوقع و :يبني  )144(شكل بياين رقم 
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من أفراد العينة اإلمجالية ال يعلمون أن للجامعة اليت  %16الشكل السابق أن تقريبا يتضح من       
، وهي 148ذا من بني الـاأست 24ينتسبون إليها موقع إلكتروين على شبكة االنترنت، أي تقريبا 

نسبة مرتفعة ومعتربة كون أعضاء اهليئة التدريسية ينتمون هلذه املؤسسة اليت جيهلون عنها بياناا 
ال للتعريف بنشاطاا التعليمية والبحثية ولتكون مصدرا للمعلومات اإللكترونية اليت صممت أص

وبوابة للتواصل األكادميي مع البحثني والطلبة سواء من ينتمون إىل اجلامعة أو خارج حميطها دون 
التقيد حبواجز مكانية وال زمنية، وهذا دليل على عدم اللجوء إىل املوقع اإللكتروين للجامعة 

وال وسيلة اتصال بني أعضاء اهليئة التدريسية من جهة واإلدارة أو الطلبة أو كمصدر للمعلومات 
حىت الزمالء من جهة أخرى وإمنا االعتماد على مصادر أخرى، كما قد يرجع السبب وراء ذلك 

  .إىل عدم اهتمامهم ذه األداة لعلمهم املسبق بضعف احملتوى اإللكتروين املقدم عرب املوقع

ارة إىل ضرورة حتسيس هؤالء من خالل القيام بتنشيط عملية اإلعالم واالتصال وجتدر اإلش      
داخل حميط اجلامعة بني أعضاء اهليئة التدريسية بالنسبة للمشاريع اليت م هذه الفئة وخباصة فيما 

ية يتعلق باملشاريع اليت يعتربون طرفا فيها وموجهة لالستخدام من لدم، إذا ما تعلق األمر مثال بأمه
      .تقدمي الدروس اإللكترونية وتنشيط احملاضرات عرب موقع اجلامعة

  :للجامعة مشروع املكتبة الرقميةاإلعالم حول  -1-2

ملا سبق، حناول معرفة مدى علم األساتذة مبشروع املكتبة الرقمية للجامعية من ال ااستكم     
  :من االستبيان) 22(خالل حتليل بيانات إجابات أفراد العينة على السؤال رقم 
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  :يتبني من اجلدول السابق ما يلي

معظم أفراد عينة البحث كانوا على علم مبشروع املكتبة الرقمية للجامعة إذ بلغت نسبة اإلجابة     
وأن هذه النسبة تزداد كلما تقدمنا يف الرتبة العلمية والعكس صحيح، إذ بلغت نسبة ،  % 93

توزعت بيانات إجابام على فئة األساتذة ،  % 07إجابات من مل يكونوا على علم باملشروع 
  .ملساعدون واملكلفون بالدروس يف حني أن باقي الفئات فكلها كانت على علم باملشروعا

  

  

  هل أنت على علم مبشروع املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر؟. 22س

  التخصص

ات
جاب

اإل
  

  الرتبة
  اموع  .أستاذ م  .د.أستاذ م  .أستاذ مح  .ع.أستاذ ت

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

كلية أصول الدين 
  والشريعة اإلسالمية

 95 96 92 33 95 39 100 20 100 4  نعم

 5 5 8 3 5 2 - - - -  ال

  101  36  41 20  4  اموع

كلية اآلداب 
  والعلوم اإلنسانية

 89 42 86 25 91 10 100 5 100 2  نعم

 11 5 14 4 9 1 - - - -  ال

  47  29  11  05  2  اموع

وع الكليما  
 93 138 89 58 94 49 100 25 100 6  نعم

 7 10 11 7 6 3 - - - -  ال

  148  65  52  25  6  اموع

حبسب التخصص شروع املكتبة للجامعة مدى علمهم مب آراء أفراد عينة البحث حول): 74(اجلدول رقم 
  .والرتبة
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93

 
7

  

  

  

  

  

  

  .آراء أفراد عينة البحث حول علمهم مبشروع املكتبة الرقمية للجامعة:يبني )145(بياين رقم شكل 

مبشروع منهم كانوا على علم  % 95. إ.ش.د.كما نالحظ أن أعضاء اهليئة التدريسية بكلية أ     
منهم فقط من كانوا جيهلون هذا املشروع وقد توزعت بيانات  % 5ن أاملكتبة الرقمية للجامعة و

، )األساتذة املساعدون واملكلفون بالدروس ( إجابام على الفئات األوىل من سلك األساتذة  
املشروع، ومنه كما نالحظ العالقة الطردية املوجودة بني التقدم يف الرتبة العلمية واإلعالم حول 

العالقة العكسية بني التقدم يف الرتبة العلمية واجلهل باملشروع، السلوك نفسه نسجله لدى زمالئهم 
  : ، كما يبينه الشكل البياين التايل.إ.ع.يف كلية آ
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للجامعية حبسب آراء أفراد عينة البحث حول علمهم مبشروع املكتبة الرقمية :يبني  )146(بياين رقم شكل 

  .الرتبة

الذين تزيد نسبة جهلهم باملشروع مقارنة بنظرائهم يف . ) إ.ع.أساتذة كلية آ( هؤالء           
، األكثر جهال باملشروع هم الفئة املستجدة من )على الترتيب  % 5، % 11. ( إ.ش.د.كلية أ

ا يتساوى كل من فئيت أعضاء اهليئة التدريسية باجلامعة على مستوى مجيع عينات البحث، كم
  .األستاذة احملاضرون وأساتذة التعليم العايل يف إجابام وأم مجيعا كانوا على علم باملشروع
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اإلسالميةوالشريعةالدينأصولكلية
اإلنسانيةوالعلوماآلدابكلية

  

  

  

  

  

  

  

آراء أفراد عينة البحث حول علمهم مبشروع املكتبة الرقمية للجامعية حبسب :يبني  )147(بياين رقم شكل 

  .التخصص

  

  :املكتبة الرقمية شروعاملستخدمة يف التعريف مب طرق ووسائل اإلعالم -1-3

وقصد التعرف على آراء أفراد عينة البحث حول األساليب والطرق اليت  ،واستكماال ملا سبق      
مكنتهم من التعرف على مشروع املكتبة الرقمية، وهل كانت مببادرة من إدارة اجلامعة أم من 

املشروع ومتت استشارهم أم عن طريق وسائل املكتبة أم من طرف زمالء شاركوا يف وضع 
لتوضيح ذلك نورد فيما يلي بيانات إجابات أعضاء اهليئة التدريسية عينة البحث واإلعالم الوطنية، 
  ):23(على السؤال رقم 
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  ، كيف علمت باملشروع؟)نعم(إذا كانت اإلجابة بـ. 23س

ص
خص

الت
  

  اإلجابات
  الرتبة

  اموع  .أستاذ م  .د.م أستاذ  .أستاذ مح  .ع.أستاذ ت
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

مية
سال

 اإل
يعة

شر
 وال

دين
ل ال

صو
ية أ

كل
  

 14 32 23 21 8 8 8 3 - -  أبواب مفتوحة على املكتبة اجلامعية
دورات تدريبية على استخدام 

  املكتبة 
- - - - - - - - - - 

 13 30 16 15 16 15 - - - -  دليل املكتبة اجلامعية
 7 16 - - 6 6 23 9 14 1  دليل اجلامعة

 9 22 10 9 12 11 5 2 - -  عن طريق عمال املكتبة
 18 41 18 16 19 18 15 6 14 1  وسائل اإلعالم املختلفة

 4 10 1 1 4 4 8 3 29 2  عن طريق إدارة اجلامعة 
 35 81 32 29 35 33 41 16 43 3   زمالء باجلامعة

 232 91 95 39 7  اموع

انية
إلنس

وم ا
العل

ب و
آلدا

ية ا
كل

  

 14 13 18 11 13 2 - - - -  أبواب مفتوحة على املكتبة اجلامعية
دورات تدريبية على استخدام 

  املكتبة 
- - - - - - - - - - 

 16 15 16 10 25 4 7 1 - -  دليل املكتبة اجلامعية
 3 3 - - - - 20 3 - -  دليل اجلامعة

 8 8 8 5 13 2 7 1 - -  عن طريق عمال املكتبة
 26 25 23 14 38 6 27 4 33 1  وسائل اإلعالم املختلفة
 6 6 2 1 13 2 13 2 33 1  عن طريق إدارة اجلامعة

 27 26 34 21 - - 27 4 33 1  زمالء باجلامعة
 96 62 16 15 3  اموع

كلي
ع ال

و
ا

  

 14 45 21 32 9 10 6 3 - -  أبواب مفتوحة على املكتبة اجلامعية
دورات تدريبية على استخدام 

  املكتبة 
- - - - - - - - - - 

 14 45 16 25 17 19 2 1 - -  دليل املكتبة اجلامعية
 6 19 - - 5 6 22 12 10 1  دليل اجلامعة

 9 30 9 14 12 13 6 3 - -  عن طريق عمال املكتبة
 20 66 20 30 22 24 19 10 20 2  وسائل اإلعالم املختلفة
 5 16 1 2 5 6 9 5 30 3  عن طريق إدارة اجلامعة

 33 107 33 50 30 33 37 20 40 4  زمالء باجلامعة
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 328 153 111 54 10  اموع

  .حبسب التخصص والرتبة اء أفراد عينة البحث حول طرق تعرفهم على املشروعآر): 75(اجلدول رقم 

  :يتبني من اجلدول السابق ما يلي

تشري أعلى نسب اإلجابات على مستوى الكيتني والعينة اإلمجالية، أن وسيلة اإلعالم عن 
مشروع املكتبة الرقمية "املشروع األكثر شيوعا هي تلك املعلومات املتبادلة بني الزمالء حوله 

راد إذ يأيت هذا األسلوب يف مقدمة الطرق املسامهة يف اإلعالم عنه، وبلغت النسبة لدى أف" للجامعة
إذ بلغت نسبة . إ.ع.يف حني هي أقل حدة لدى زمالئهم يف كلية آ % 35. إ.ش.د.عينة كلية أ

فأسلوب االتصال بني األساتذة هو أكثر تطورا واستخداما لدى أساتذة كلية  % 27 إجابام
تشري حول سلوك الباحثني يف البحث عن املعلومات، بأن علما أن كثري من الدراسات . إ.ش.د.أ

وهي اليت ). 1(أنشطة تبادل املعلومات العلمية تبدو يف املراحل املبكرة لدورة االتصال العلمي معظم
متثل أمناط االتصال العلمي غري الرمسي، ذلك أا خمتلف الوسائل غري الرمسية اليت متكن الباحثني من 

  .الوصول السريع إىل ما حيتاجونه من معلومات علمية

كتوبة أو املسموعة يف املبعد هذه األداة مباشرة دور وسائل اإلعالم على اختالف أنواعها  جند     
من طريقة اإلعالم )% 26(اإلعالم عن مشروع املكتبة الرقمية للجامعة وهي نسبة إجابة قريبة جدا 

. إ.ش.د.، أما على مستوى عينة كلية أ)% 27 .(إ.ع.من طرف زمالء باجلامعة لدى أساتذة كلية آ
  ).على الترتيب  % 18، % 35( إجابات األسلوب األول ½ فقد بلغت نسبة اإلجابة أقل من 

مث دليل املكتبة اجلامعية ) % 14(تلي وسائل اإلعالم، األبواب املفتوحة على املكتبة اجلامعية      
اهليئة كثالث أداة أساسية سامهت يف إعالم أعضاء . إ.ش.د.بالنسبة ألساتذة كلية أ) % 13(

مث ) % 16(التدريسية مبشروع املكتبة الرقمية للجامعة، يف حني جندها ختص دليل املكتبة اجلامعية 

                                                             
. سبل تبادل املعلومات بني املكتبيني الباحثني املهندسني الدارسني تيسري: االتصال أساس النشاط العلمي. وليم جاريف، ترمجة حشمت قاسم  1

  .26.ص. 1983الدار العربية للموسوعات، : بريوت
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ونسجل هنا . إ.ع.بالنسبة ألساتذة كلية آ) % 14(األبواب املفتوحة اليت تنظمها املكتبة اجلامعية 
ا ما متراجعا ضعف دور املكتبة اجلامعية وخباصة مصلحة اإلرشاد والتوجيه الذي جاء نوع

ومتواضعا فيما يتعلق باإلعالم حول املشروع، عدا نشاط األبواب املفتوحة املنظمة يف بداية كل 
موسم جامعي موازاة مع معرض املقتنيات اجلديدة الذي تقيمه املكتبة والذي يتم خالله أيضا 

أفراد عينة البحث املكتبة كما جاء يف إجابات  موظفوتوزيع دليل املكتبة اجلامعية، وبعض جهود 
  .على الترتيب) % 8، % 9(

إال أنه جاء متقدما ، )% 9(وبالرغم من تواضع دور املكتبة اجلامعية يف اإلعالم حول املشروع     
واليت جاءتا يف آخر األساليب ) % 6(أو من خالل دليل اجلامعة )  % 5(عن دور اجلامعة وإدارا 

اليت مكنت أعضاء اهليئة التدريسية من إعالمهم والتعرف على مشروع املكتبة الرقمية  والطرق 
وهذا ما يؤكد ما مت تبيانه خبصوص حتليل إجابات أفراد العينة حول السؤال املستقصي للجامعة، 

عن مدى علمهم مبوقع وب اجلامعة إذ تأكد مرة أخرى أن عملية اإلعالم واالتصال باجلامعة 
  .باجلامعة املتبعةإعالم اتمع األكادميي عفا ال بد من معاجلته ومراجعة أساليب يكتنفها ض

يف حني مل يشر أي فرد من أفراد عينة البحث للدورات التدريبية حول استخدام املكتبة كوا ال  
  .تقدم أساسا

  : وفيما يلي نورد شكل بياين يبني إجابات أفراد العينة 
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  .أفراد عينة البحث حول مشروع املكتبة الرقميةطرق إعالم : يبني) 148(بياين رقم  شكل

    

هي الفئة اليت علمت . إ.ع.كما يتضح من بيانات إجابات أفراد عينة البحث أن أساتذة كلية آ   
مقارنة ) % 16(ومن خالل دليل املكتبة اجلامعية ) % 26(أكثر من خالل وسائل اإلعالم املختلفة 

على الترتيب، وهذا ما يفسر أيضا ضعف التواصل ) % 13، % 18. (إ.ش.د.مع نظرائهم يف كلية أ
، يف حني تساوت إجابام فيما بتعلق )على الترتيب % 35،% 27(فيما بينهم حول املشروع 

  : ، وفيما يلي شكل بياين يوضح ذلك)% 14(بطريقة األبواب املفتوحة اليت تنظمها املكتبة اجلامعية 
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حبسب  أفراد عينة البحث حول مشروع املكتبة الرقميةطرق إعالم : يبني ) 149(شكل بياين رقم 

  .التخصص

أما بالنسبة للطرق واألساليب اليت من خالهلا علم أعضاء اهليئة التدريسية مبشروع املكتبة      
الرقمية حبسب الرتبة العلمية فيمكن تسجيل بعض املالحظات حول تباين إجابام حبسب كل 
 وسيلة، فبالنسبة لإلجابة حول دور إدارة اجلامعة يف اإلعالم حول املشروع فنسجل العالقة الطردية
الواضحة بني هذه اإلجابة والتقدم يف الرتبة العلمية، فكلما ارتقى األستاذ يف الرتبة العلمية كلما 
كان أقرب إىل إدارة اجلامعة، وكلما كان مطلعا على املشاريع اليت ختطط هلا وتقوم بإجنازها سواء 



 للجامعة الرقمية املكتبة يف األساتذة مسامهة مدى :عـشـرـحادي ال الفصل

[574] 
 

الس العلمي من خالل تقلده ملناصب إدارية باجلامعة ومنه مناقشة املشاريع واخلطط داخل 
للجامعة أو من خالل دعوة هؤالء ذوي الرتب العليا الستشارم يف خمططات ومشاريع اجلامعة 

وهو ما يفسر  املستقبلية، وإن أمكن القول دون إشراك األساتذة املبتدئني أو ذوي الرتب الدنيا،
 96اجلامعة من جمموع فردا من أفراد عينة البحث الذين علموا باملشروع من خالل إدارة  16إجابة 

ما يفسر السلوك نفسه تقريبا املسجل ذا وه الطرق،فردا ممن علموا باملشروع مبختلف الوسائل و
بالنسبة لإلجابة القائلة عن طريق زمالء باجلامعة، وتتفق هذه النتيجة حول إجابات أعضاء اهليئة 

حول السؤال املتعلق ) 2(املكلف باملكتبة الرقمية سؤولاملالتدريسية واإلجابات املقدمة من طرف 
بكيفيات ظهور املشروع ونشأته، إذ يربز من خالل املقابلة أن إدارة اجلامعة ويف اجتماع قامت 
بتنظيمه لالطالع على جتربة املورد واحللول املقدمة وبالتايل إمكانية تطبيق احللول اإللكترونية يف 

   ).3(إدارة اموعات املكتبية

أما بالنسبة لإلعالم من خالل وسائل اإلعالم املختلفة فتقريبا جاءت اإلجابات متقاربة، يرجع     
  .ذلك طبعا لكون هذه األخرية متاحة دون استثناء وسهل الوصول إليها مهما كانت الرتبة العلمية

على املكتبة، كما نسجل العالقة العكسية فيما يتعلق باإلجابة من خالل األبواب املفتوحة      
ومن خالل دليل املكتبة، هذه العالقة اليت بدورها تفسر سلوك واجتاه العالقات الطردية السابقة 

تني األداتني والطريقتني تعدان البدائل الوحيدة اليت يطلع من خالهلا األساتذة على االذكر، كون ه
. ووسائل اإلعالم املختلفةمشاريع املكتبة وكل ما هو جديد إضافة إىل الزمالء وعمال املكتبة 

  :  لتوضيح ذلك) 150(ونورد فيما يلي املنحىن البياين رقم 

  

  
                                                             

  .مقابلة مع السيد املسئول املكلف باملكتبة الرقمية  2
  أنظر وصف املشروع يف الفصل السادس  3



 للجامعة الرقمية املكتبة يف األساتذة مسامهة مدى :عـشـرـحادي ال الفصل

[575] 
 

0

6

9

21

10

22

5

00

6

12

9

20
19

22

20

30

9

5

1

40

37

30

33

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

.ع.تأستاذ .محأستاذ .د.مأستاذ .مأستاذ

اجلامعيةاملكتبةعلىمفتوحةأبواب
املكتبةاستخدامعلىتدريبيةدورات

اجلامعيةاملكتبةدليل
اجلامعةدليل

املكتبةعمالطريقعن
املختلفةاإلعالموسائل

اجلامعةإدارةطريقعن
باجلامعةزمالء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حبسب الرتبة  أفراد عينة البحث حول مشروع املكتبة الرقميةطرق إعالم : يبني ) 150(منحىن بياين رقم 

  .العلمية
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  :املكتبة الرقمية للجامعةيف مشروع األساتذة مدى إشراك  -2

   :اخلاص بالدراسة امليدانية، اإلجابة على تساؤالت البحث امليدانية التالية يهدف هذا الفصل      

ü مدى استشارة األساتذة يف وضع مشروع املكتبة الرقمية.  
ü  ضرورة وجدوى توسيع عملية االستشارة يف وضع املشروعآراء األساتذة حول.  
ü  جمموعات املكتبة الرقميةاألساتذة يف تنمية واستعداد مسامهة مدى. 

معتمدين يف مجع البيانات على اإلجابات املستخلصة من أفراد عينة البحث حول أسئلة االستبيان 
  :وقد أسفرت النتائج على ما يلي،  37، 25، 24: ذات األرقام التالية

  :مدى استشارة األساتذة يف وضع مشروع املكتبة الرقمية -2-1

لعملية التخطيط للمشروع ودراسة اجلدوى نورد فيما يلي بيانات إجابات أفراد عينة  بالنسبة    
املستقصي عن عملية استشارة هؤالء األساتذة يف مشروع املكتبة ) 24(البحث على السؤال رقم 

  :الرقمية ودراسة جدواه؟ وهل مت ذلك قبل وضع املشروع أم أثناء وضعه؟
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  مشروع املكتبة الرقمية للجامعة إلبداء رأيكم يف هذا التحول ؟ هل مت استشارتكم يف. 24س 

  اإلجابات  التخصص
  الرتبة

  اموع  .أستاذ م  .د.أستاذ م  .أستاذ مح  .ع.أستاذ ت
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

كلية أصول 
الدين 

والشريعة 
  اإلسالمية

  نعم
 45 5 - - 25 1 67 2 67 2  قبل إنشائها

 55 6 100 1 75 3 33 1 33 1  أثناء إنشائها

 11 11 3 1 10 4 15 3 75 3  اموع

 89 90 97 35 90 37 85 17 25 1  ال

 101 36 41 20 4  اموع

كلية اآلداب 
والعلوم 
  اإلنسانية

 33 2 - - - - 50 1 100 1  قبل إنشائها  نعم

 67 4 100 1 100 2 50 1 - -  أثناء إنشائها

 13 6 3 1 18 2 40 2 50 1  اموع

 87 41 97 28 82 9 60 3 50 1  ال

 47 29 11 5 2  اموع

  اوع الكلي
 41 7 - - 17 1 60 3 75 3  قبل إنشائها  نعم

 59 10 100 2 83 5 40 2 25 1  أثناء إنشائها

 11 17 3 2 12 6 20 5 67 4  اموع

 89 131 97 63 88 46 80 20 33 2  ال

 148 65 52 25 6  اموع

  .حبسب التخصص والرتبةيف املشروع  استشارمآراء أفراد عينة البحث حول ): 76(اجلدول رقم 

  :يتبني من اجلدول السابق ما يلي

منهم فقط مت  %11اتضح من بيانات إجابام أن . إ.ش.د.على مستوى أفراد عينة كلية أ     
استشارم يف مشروع املكتبة الرقمية قصد معرفة آرائهم حول املشروع والتوجه احلديث حنو 
املصادر الرقمية الذي تعتزم اجلامعة اعتماده من خالل مشروعها الطموح وضعه حيز التطبيق، 

، )ممن متت استشارم يف املشروع ¾ أي ( من فئة أساتذة التعليم العايلهؤالء هم  من 75%
من  %3من األساتذة املساعدون املكلفون بالدروس و  %10من فئة األساتذة احملاضرون، و  %15و
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االجتاه . ممن متت استشارم قد كانت قبل إنشاء املكتبة الرقمية %45فئة األستذة املساعدون، وأن 
  .وأيضا أفراد العينة اإلمجالية. إ.ع.والسلوك نفسه نسجله لدى أفراد عينة كلية آ

فقط متت استشارم يف مشروع املكتبة  %13اتضح أن . إ.ع.فعلى مستوى أفراد عينة كلية آ    
 %13ومن بني الـ  هذه النسبة متت استشارم قبل إنشاء املكتبة الرقمية،) 3/1(الرقمية، ثلث 

من فئة األساتذة  %40هم أساتذة التعليم العايل،  %50الذين متت استشارم يف املشروع 
من بني األساتذة املساعدون،  %3من األساتذة املساعدون املكلفون بالدروس و  %18احملاضرون، 

  .  إ.ش.د.وهي النسبة نفسها املسجلة لدى زمالئهم يف كلية أ

و وجود عالقة اختالف التخصص ه ىما نسجله من خالل بيانات إجابات أفراد العينة عل    
طردية بني التقدم يف الرتبة العلمية لألستاذ وطلب االستشارة منه، فكلما تقدم األساتذة يف الرتبة 
العلمية كلما زادت نسبة استشارم ملعرفة آرائهم وإطالعهم باملشاريع اجلديدة للجامعة كما مت 

رة بالنسبة النطالق تبيانه سابقا؛ وكما يتضح جليا من خالل االستفسار عن وقت االستشا
املشروع إذ تبني أن فئة األساتذة احملاضرون وأساتذة التعليم العايل مت استشارم يف املشروع قبل 
انطالق املشروع، أما األساتذة املساعدون املكلفون بالدروس واألساتذة املساعدون فاالستشارة 

شروع تتعلق جبدوى املشروع متت بعد انطالقه، فاالستشارة األوىل تعد منهجية وجوهرية للم
والتخطيط له ووضع األسس العامة واألهداف فهي استشارة إستراتيجية،  أما االستشارة الثانية 
املوجهة للفئة الدنيا فتتعلق باستشارة إعالمية بالدرجة األوىل، وهو تفسري للعالقة الطردية لطبيعة 

جتاه نفسه نسجله لدى العينة اإلمجالية سواء اال. االستشارة وفترة طلبها والتقدم يف الرتبة العلمية
  .بالنسبة لعملية االستشارة يف حد ذاا، أو فيما يتعلق بطبيعتها ووقتها بالنسبة النطالق املشروع

  :ولتوضيح إجابات أفراد عينة البحث نورد الشكل البياين التايل    
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حبسب الرتبة  املكتبة الرقمية استشارم حولحول  إجابات أفراد العينة: يبني ) 151(شكل بياين رقم 

  .العلمية

  

  :يف وضع املشروع جدوى توسيع عملية االستشارةو ضرورة -2-2

واستكماال ملا سبق، وقصد التعرف على آراء أفراد عينة البحث حول جدوى وضرورة توسيع     
عملية االستشارة واستكشاف اآلراء سواء ألطراف وجهات داخل اجلامعة أم خارجها أثناء القيام 
باملشروع وقبل جتسيده ميدانيا؛ قصد معرفة وجهات النظر واآلراء حول املشروع، نورد إجابات 

املستقصي عن جدوى وضرورة توسيع ) 25(ضاء اهليئة التدريسية عينة البحث على السؤال رقم أع
  :عملية االستشارة
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  إلنشاء املكتبة الرقمية وإتاحتها للمستفيدين، هل ترون ضرورة استشارة ؟. 25س

ص
خص

الت
  

  اإلجابات
  الرتبة

  احملموع  .أستاذ م  .د.أستاذ م  .أستاذ مح  .ع.أستاذ ت
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

عة 
شري

 وال
دين

ل ال
صو

ية أ
كل

مية
سال

اإل
  

 40,08 97 31,78 34 50 40 40,82 20 50 3  اهليئة التدريسية باجلامعة

 33,06 80 27,10 29 41,25 33 32,65 16 33,33 2  طلبة الدراسات العليا والباحثني

 9,92 24 13,08 14 2,50 2 16,33 8 - -  مجيع فئات الطلبة

 استشارات خارجية من ذوي
  اخلربات والتخصص

1 16,67 5 10,20 5 6,25 30 28,04 41 16,94 

 - - - - - - - - - -  جهات أخرى

 242 107 80 49 06  اموع

انية
إلنس

وم ا
العل

ب و
آلدا

ية ا
كل

  

 35,48 44 35,80 29 31,03 9 45,45 5 33,33 1  اهليئة التدريسية باجلامعة

 28,23 35 29,63 24 27,59 8 18,18 2 33,33 1  طلبة الدراسات العليا والباحثني

 11,29 14 11,11 9 13,79 4 9,09 1 - -  مجيع فئات الطلبة

  استشارات خارجية من ذوي
  اخلربات والتخصص 

1 33,33 3 27,27 8 27,59 19 23,46 31 25 

 - - - - - - - - - -  جهات أخرى

 124 81 29 11 03  اموع

كلي
ع ال

و
ا

  
 38,52 141 33,51 63 44,95 49 41,67 25 44,44 4  اهليئة التدريسية باجلامعة

 31,42 115 28,19 53 37,61 41 30 18 33,33 3  طلبة الدراسات العليا والباحثني

 10,38 38 12,23 23 5,50 6 15 9 - -  مجيع فئات الطلبة

  استشارات خارجية من ذوي
  اخلربات والتخصص 

2 22,22 8 13,33 13 11,93 49 26,06 72 19,67 

 - - - - - - - - - -  جهات أخرى

 366 188 109 60 09  اموع

  .حبسب التخصص والرتبةحول املشروع  ضرورة االستشارةآراء أفراد عينة البحث حول ): 77(اجلدول رقم 

  

  :يتبني من اجلدول السابق ما يلي
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أو أفراد . إ.ش.د.تشري النسب العالية من جمموع عينة البحث سواء على مستوى أفراد كلية أ    
أو العينة اإلمجالية، أنه من الضروري استشارة أعضاء اهليئة التدريسية باجلامعة . إ.ع.عينة كلية آ

أعضاء  2/3إلنشاء املكتبة الرقمية، وكانت هذه اإلجابة متوقعة نظرا لعدم استشارة أكثر من ثلثي 
اهليئة التدريسية باجلامعة كما مت تبيانه سابقا، ويف الوقت نفسه هي رغبة هؤالء يف املسامهة 
واملشاركة يف إدارة والتخطيط ملشاريع اجلامعة وخاصة إذا تعلق باألمر مبشروع مهم جدا يدخل 

األستاذ طرفا فاعال يف إطار حتديث املكتبة اليت تعد حجر الزاوية للعملية التعليمية واليت يشكل 
، أدىن معدل هلا كان لدى فئة % 40.08. إ.ش.د.ومهما فيها، وبلغت نسبة إجابات عينة كلية أ

  .األساتذة املساعدون

، أعالها كانت لدى األساتذة % 35.48بلغت نسبة اإلجابة . إ.ع.على مستوى كلية آ    
، يف حني جند أنه % 31.03وأدناها لدى األساتذة املساعدين املكلفني بالدروس  % 45.45احملاضرين 

  .% 38.52على مستوى العينة اإلمجالية فإن نسبة اإلجابة بلغت 

هم أكثر إحلاحا على ضرورة إشراكهم واستشارم يف . إ.ش.د.نالحظ أن أساتذة كلية أ    
على الترتيب، وخباصة أساتذة ) % 35.48، % 40.08. ( إ.ع.املشروع مقارنة بزمالئهم يف كلية آ

التعليم العايل واألساتذة املساعدون املكلفون بالدروس، يف حني األساتذة املساعدون واألساتذة 
هم أكثر إحلاحا لضرورة استشارم يف املشروع من نظرائهم يف كلية . إ.ع.احملاضرون لدى كلية آ

  . إ.ش.د.أ

ث على ضرورة توسيع عملية االستشارة لتشمل أيضا طلبة كما يؤكد أفراد عينة البح    
الدراسات العليا والباحثني وقد حلت هذه اإلجابة يف املرتبة الثانية من حيث اإلجابات سواء على 

هم أكثر تأكيدا من غريهم على . إ.ش.د.مستوى الكليتني أو العينة اإلمجالية، وأن أفراد عينة كلية أ
. إ.ع.مقارنة بزمالئهم يف كلية آ % 33.06ذ بلغت نسبة اإلجابة لديهم ضرورة توسيع االستشارة إ

، تلي هذه اإلجابة مباشرة ضرورة استشارة أطراف خارجية عن اجلامعة من ذوي % 28.23
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وأفراد عينة كلية ) اإلعالم اآليل ونظم املعلومات، علم املكتبات ( اخلربات وأهل التخصص 
على  % 16.94، % 25. ( إ.ش.د.وعيا هلذه الضرورة من زمالئهم بكلية أ هم أكثر. إ.ع.آ

، إذ يرون أن املشروع املراد وضعه حيز التطبيق يعد مشروعا فريدا على املستوى الوطين )يبتالتر
وال ميكن إجناحه دون االعتماد على بعض املهارات واخلربات املوجودة يف حميط اجلامعة، وأن 

غري كافية لضمان جناحه، وأكثر من يدعم هذا االجتاه هم أساتذة التعليم العايل الكفاءات احمللية 
وهي أعلى نسبة إجابة، وتقريبا كلما ارتقى األستاذ يف الرتبة كلما  % 33.33لدى الكلية نفسها 

  .تأكد لديه هذه الضرورة

اليت مفادها ضرورة استشارة مجيع فئات الطلبة كآخر عامل  وكما كان متوقعا تأيت اإلجابة    
، على الرغم من كون )على الترتيب %10.38،  %11.29،  %9.92( ولدى مجيع أفراد عينة البحث 

املشروع موجه هلذه الفئة أساسا، ففي حني يشتكي أعضاء اهليئة التدريسية من عدم إشراكهم وال 
مية، من خالل إجابام القائلة بضرورة استشارم فهم يستثنون استشارم يف مشروع املكتبة الرق

  :أو يهمشون فئة الطلبة من املشروع، وفيما يلي شكال بيانيا يوضح إجابات أفراد عينة البحث

  

  

  

  

  

  . ضرورة القيام بعملية االستشارة حول املشروعحول  إجابات أفراد العينة: يبني ) 152(شكل بياين رقم 

  

باجلامعةالتدريسيةاهليئة
38,52

العلياالدراساتطلبة
والباحثني
31,42

الطلبةفئاتمجيع
10,38

منخارجيةاستشارات
والتخصصاخلرباتذوي

19,67
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  :ألساتذة يف تنمية جمموعات املكتبة الرقميةا مسامهةواستعداد مدى  -2-3
واستكماال ملا سبق، وقصد التعرف على مدى استعداد أفراد عينة البحث لنشر أعماهلم       

البحثية والتعليمية يف شكل إلكتروين عرب مصادر املعلومات اإللكترونية للمؤسسة اليت ينتسبون 
تخصص آخر، ولتوضيح ذلك نورد فيما يلي بيانات إجابات أعضاء إليها أو مكتبتها أو مصدر م

  ):37(اهليئة التدريسية عينة البحث على السؤال رقم 
  

  ؟:فــــيهل أنتم على استعداد لنشر أعمالكم البحثية . 37س

  اإلجابات  التخصص
  الرتبة

  اموع  .أستاذ م  .د.أستاذ م  .أستاذ مح  .ع.أستاذ ت
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

كلية أصول 
الدين والشريعة 

  اإلسالمية

 30 31 27 11 32 13 32 6 50 1  موقع ويب اجلامعة

 12 12 12 5 10 4 16 3 - -  املكتبة الرقمية للجامعة

 58 60 61 25 59 24 53 10 50 1  مواقع ويب متخصصة أخرى

 103 41 41 19 2  اموع

كلية اآلداب 
والعلوم 
  اإلنسانية

 36 20 35 14 33 2 43 3 33 1  موقع ويب اجلامعة

 16 9 20 8 - - 14 1 - -  املكتبة الرقمية للجامعة

 48 27 45 18 67 4 43 3 67 2  مواقع ويب متخصصة أخرى

 56 40 6 7 3  اموع

  الكلي اموع
 32 51 31 25 32 15 35 9 40 2  موقع ويب اجلامعة

 13 21 16 13 9 4 15 4 - -  املكتبة الرقمية للجامعة

 55 87 53 43 60 28 50 13 60 3  مواقع ويب متخصصة أخرى

 159 81 47 26 5  اموع

حبسب استعدادهم لنشر أعماهلم البحثية يف شكل إلكتروين  أفراد عينة البحث حولآراء ): 78(اجلدول رقم 
  .التخصص والرتبة

  :يتبني من دراسة بيانات اجلدول السابق ما يلي

أغلب أفراد عينة البحث وعلى مستوى خمتلف فئاا، أبدوا استعدادا لنشر حبوثهم العلمية يف      
مواقع ويب متخصصة غري موقع ويب اجلامعة وال املكتبة الرقمية للجامعة، وبلغت نسبة اإلجابة 



 للجامعة الرقمية املكتبة يف األساتذة مسامهة مدى :عـشـرـحادي ال الفصل

[584] 
 

 لدى أفراد العينة % 55و . إ.ع.لدى كلية آ % 48، .إ.ح.ش.د.لدى أفراد عينة كلية أ 58%
يف الرتبة العلمية واستعداده . إ.ح.ش.د.اإلمجالية، ونالحظ عالقة عكسية بني تقدم أستاذ كلية أ

هم أكثر . إ.ع.لنشر حبوثه العلمية يف هذه املواقع املتخصصة، وأن أساتذة التعليم العايل لدى كلية آ
يف الكلية األخرى محاسة واستعدادا للقيام بالنشر اإللكتروين يف املواقع املتخصصة من زمالئهم 

، مناصفة مع االستعداد للنشر يف موقع  2/1مقابل  3/2؛ أي أكثر من )على الترتيب 50%، 67%(
ويب  اجلامعة، وأم غري مستعدون إطالقا لنشر حبوثهم العلمية وإتاحتها عرب املكتبة الرقمية 

التدريسية للجامعة الحتضان للجامعة؛ هذه األخرية اليت مل تثر محاسة واستعداد خمتلف فئات اهليئة 
أعماهلم البحثية ومعاجلتها وإتاحتها للطلبة، إذ احتلت آخر اهتمام لدى عينة البحث، وهو سلوك 
ينايف يف حقيقة األمر مبدأ استعداد النشر اإللكتروين يف موقع ويب اجلامعة أو النشر يف املكتبة 

ىل فقدان الثقة بني نظام املعلومات الرقمية للجامعة، وقد يرجع هذا التراجع وعدم التحمس إ
وعضو اهليئة التدريسية، جراء تعامله وجتريبه للمكتبة الرقمية للجامعة، بناء على ما تقدم يف حتليل 

حيث أفادوا أن املكتبة الرقمية للجامعية هي آخر ) من االستبيان) 17(سؤال رقم ( بيانات إجابام 
ترونية على اختالف أغراض االستعماالت لديهم، وقد ما ييتم توظيفه كمصدر للمعلومات اإللك

إضافة إىل ضعف اإلعالم  يرجع ذلك أيضا لعدم إشراكهم يف مشروع املكتبة الرقمية منذ البداية،
، مما من االستبيان) 23(عنه والتعريف به كما جاء يف حتليل بيانات إجابات العينة على السؤال رقم 

املشروع وعدم التفاعل معه كردة فعل طبيعية، كوم ال جعلهم يقفون موقف الالحدث إزاء 
يعلمون تفاصيل اخلدمات املتاحة عرب املكتبة الرقمية، وال اإلمكانات املتاحة لديهم يف استغالل 

من أفراد  %26خدماا، زد على ذلك انعدام التكوين على استخدام املكتبة الرقمية، حيث أبدى 
عينة البحث الرغبة على متابعة تكوين على استخدام املكتبة الرقمية للجامعية وكانت الرغبة الثانية 

  ). من االستبيان) 33(ؤال رقم س( يف الترتيب كما سبق ذكره 

  :ولتوضيح إجابات أفردا العينة اإلمجالية نورد الشكل البياين التايل
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  :آراء األساتذة يف املكتبة الرقمية للجامعة -3
اخلاص بالدراسة امليدانية، معرفة رؤية أعضاء اهليئة التدريسية للمكتبة  يهدف هذا الفصل     

يف تدعيم العمليتني التعليمية والبحثية واستكشاف آرائهم حوهلا ومعرفة  الرقمية ودورها
   :اقتراحام، وذلك من خالل اإلجابة على تساؤالت البحث امليدانية التالية

ü رؤية األساتذة للمكتبة الرقمية يف العملية التعليمية والبحثية باجلامعة.  
ü ةاقتراحات ورؤية األساتذة للمكتبة الرقمية للجامعي. 

  
معتمدين يف مجع البيانات على اإلجابات املستخلصة من أفراد عينة البحث حول أسئلة االستبيان 

  .38، 26: ذات األرقام التالية

  :وقد أسفرت النتائج على ما يلي

مدى استعدادهم لنشر حبوثهم العلمية يف شكل  أفراد عينة البحث حولآراء : يبني )153(رقم الشكل البياين 
  . إلكتروين حبسب املوقع املقترح

اجلامعةويبموقع
32%

للجامعةالرقميةاملكتبة
13%

متخصصةويبمواقع
أخرى
55%
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  :لعملية التعليمية والبحثية باجلامعةيف امكتبة الرقمية رؤية األساتذة لل -3-1    
من أسئلة االستبيان؛ الذي ) 26(اجلدول التايل املتضمن نتائج اإلجابة على السؤال رقم  نورد      
  :هل تعتقد أن املكتبة الرقمية من شأا أن تسهم يف تطوير العملية التعليمية والبحثية باجلامعة؟: مفاده

  
  تعتقد أن املكتبة الرقمية من شأا أن تسهم يف تطوير العملية التعليمية والبحثية باجلامعة؟ هل. 26س

  اإلجابات  التخصص
  الرتبة

  اموع  .أستاذ م  .د.أستاذ م  .أستاذ مح  .ع.أستاذ ت
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

ين 
الد

ول 
أص

لية 
ك

مية
سال

 اإل
يعة

شر
وال

  

 27,72 28 22,22 8 29,27 12 25 5 75 3  أعتقد

 53,47 54 72,22 26 43,90 18 50 10 - -  أعتقد بشدة

 10,89 11 - - 17,07 7 20 4 - -  ال أعتقد

 7,92 8 5,56 2 9,76 4 5 1 25 1  ال أعلم

  101  36  41 20  04  اموع

ب 
آلدا

ية ا
كل

انية
إلنس

وم ا
العل

و
  

 40,43 19 34,48 10 36,36 4 60 3 100 2  أعتقد

 44,68 21 51,72 15 45,45 5 20 1 - -  أعتقد بشدة

 8,51 4 10,34 3 - - 20 1 - -  ال أعتقد

 6,38 3 3,45 1 18,18 2 - - - -  ال أعلم

  46  29  11  05  02  اموع
كلي

ع ال
مو

ا
  

 31,76 47 27,69 18 30,77 16 32 8 83,33 5  أعتقد

 50,68 75 63,08 41 44,23 23 44 11 - -  أعتقد بشدة

 10,14 15 4,62 3 13,46 7 20 5 - -  ال أعتقد

 7,43 11 4,62 3 11,54 6 4 1 16,67 1  ال أعلم

  148  65  52  25  06  اموع

مسامهة املكتبة الرقمية يف تطوير العملية التعليمية والبحثية آراء أفراد عينة البحث حول ): 79(اجلدول رقم 
  .حبسب التخصص والرتبةباجلامعة 

  

  :يتبني من اجلدول السابق ما يلي

أو العينة اإلمجالية، . إ.ع.أو كلية آ. إ.ش.د.لدى أفراد عينة كلية أ أغلب اإلجابات، سواء     
تشري إىل أم يعتقدون بشدة بأن املكتبة الرقمية للجامعة من شأا أن تساهم يف تطوير العملية 



 للجامعة الرقمية املكتبة يف األساتذة مسامهة مدى :عـشـرـحادي ال الفصل

[587] 
 

 53.47. إ.ش.د.التعليمية والبحثية باجلامعة، حيث بلغت نسبة إجابام على مستوى عينة كلية أ
، فهؤالء هم أقل تفاعال وتفاؤال مع هذه  % 44.68. إ.ع.لدى أساتذة كلية آ ، بينما بلغت%

اإلجابة مقارنة بزمالئهم، وهو ما يفسر العالقة العكسية بني الرقي يف الرتبة العلمية لدى هؤالء 
، واالعتقاد الشديد مبسامهة املكتبة الرقمية يف تطوير العملية التعليمية والبحثية، .)إ.ع.كلية آ(

لسلوك نفسه نلحظه لدى أفراد العينة اإلمجالية إذ سجل األساتذة املساعدون أعلى نسبة إجابة وا
مث ال تلبث أن تتناقص كلما ارتقى األساتذة يف الرتبة العلمية إىل أن ينعدم هذا  ،% 63.08بلغت 

  .االعتقاد متاما لدى أساتذة التعليم العايل وعلى مستوى الكليتني أيضا

تساهم يف تطوير العلمية التعليمية والبحثية  أنن يعتقدون أن املكتبة الرقمية من شأا أما الذي     
، أعالها لدى فئة أساتذة التعليم  % 27.72. إ.ش.د.باجلامعة، فقد بلغت نسبة إجابام لدى كلية أ

فقد بلغت نسبة من . إ.ع.منهم يعتقدون ذلك، أما على مستوى كلية آ 4/3العايل، أين سجل 
) % 100( ، وأن كل  % 40.43عتقدون ذا الدور الذي من شأنه أن تقدمه املكتبة الرقمية ي

أساتذة التعليم العايل ذه الكلية يعتقدون ذلك، ونسجل هنا العالقة الطردية بني االعتقاد ذا 
  .الدور والتقدم يف الرتبة العلمية لدى هؤالء 

نسبة من ال يعتقد أصال ذا الدور للمكتبة الرقمية فقد تقاربت نوعا ما نسب إجابام،  أما     
، حيث تركزت اإلجابة إال لدى فئة األساتذة احملاضرون  % 10.89. إ.ش.د.إذ بلغت لدى كلية أ

لدى  % 8.51، وقد بلغت نسبة اإلجابة  % 17.07، واألساتذة املساعدون املكلفون بالدروس % 20
وقد انعدمت إجابات كل من أساتذة التعليم العايل واألساتذة املساعدون املكلفون . إ.ع.ية آكل

  :ولتوضيح ذلك نورد املنحىن البياين التايل. لدى أفراد العينة اإلمجالية % 10.14بالدروس، و 
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الرقمية يف تطوير العملية مسامهة املكتبة أفراد عينة البحث حول آراء : يبني ) 154(منحىن بياين رقم 

  . حبسب الرتبة العلمية التعليمية

أما عند املقارنة بني الكليتني فنالحظ أن إجابات أفراد العينتني تكاد تتساوى وتتقارب فيما      
بينها فيما يتعلق بعدم اعتقادهم بان املكتبة الرقمية من شأا أن تسهم يف تطوير العمليتني التعليمية 

اجلامعة، وأيضا بالنسبة للذين ال يعلمون أصال وال يدركون هذا الدور إن كان بالفعل والبحثية ب
هم أكثر . إ.ش.د.يساهم أم ال يف التعليم والبحث العلمي، يف حني نالحظ أن أساتذة كلية أ

تفاؤال بل متيقنون من أن للمكتبة الرقمية دورا مهما من شأا أن تقوم به يف تطوير التعليم 
  : وفيما يلي شكل بياين يوضح ذلك ،)%46، % 53.47(العلمي والبحث 

  



 للجامعة الرقمية املكتبة يف األساتذة مسامهة مدى :عـشـرـحادي ال الفصل

[589] 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مسامهة املكتبة الرقمية يف تطوير العملية التعليمية حول  آراء أفراد العينة: يبني ) 155(شكل بياين رقم 

   .والبحثية باجلامعة
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  :اقتراحات ورؤية األساتذة للمكتبة الرقمية للجامعية -3-2

قصد التعرف على آراء أفراد عينة البحث يف املكتبة الرقمية اليت يتطلعون إليها والتعرف على       
اقتراحام نورد فيما يلي بيانات إجابات أعضاء اهليئة التدريسية عينة البحث على السؤال رقم 

  :من االستبيان) 23(
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  امعة؟ما هي اقتراحاتكم بشأن املكتبة الرقمية املقترحة للج. 38س

ص
خص

الت
  

  اإلجابات
  الرتبة

  اموع  .أستاذ م  .د.أستاذ م  .أستاذ مح  .ع.أستاذ ت
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

مية
سال

 اإل
يعة

شر
 وال

دين
ل ال

صو
ية أ

كل
  

 10 70 12  36 9  21 9  11 8  02  أن تـتاح عـرب شبـكة االنـترنت

 14 100 12  36 17  41 16  20 12  03  أن تكون جمانية لألعـضاء املنتسبـني

 11 77 10  32 10  24 14  18 12  03  إمكانية الطباعة والنـسخ والتحمـيل

 9 66 12  36 8  20 7  09 4  01  أن تتاح على الشبكة احمللية للـجامعة

 13 93 12  36 15  38 13  16 12  03  نشر أعمال وحبوث األساتذة بعد حتكيمها

 5 39 8  24 4  09 4  05 4  01  أن تكون موسوعـية ال متخـصصة

 5 39 7  21 3  07 6  08 12  03  أن تضم خمتلف مصادر املعـلومات

 9 61 7  22 11  26 8  10 12  03  أن تقدم خدمات مرجعية إلكترونـيا

أن تكون حممية من كل أشكال 
  االختراقات

03  12 20  16 41  17 36  12 100 14 

أن حتيل إىل مواقع مكتبات أخرى على 
  الشبكات

03  12 11  9 20  8 34  11 68 10 

        -    -    -    -  أخرى  

  713  313  247  128  25  اموع

انية
إلنس

وم ا
العل

ب و
آلدا

ية ا
كل

  
 12 45 13  29 12  11 10  04 13  01  أن تتاح عرب شبكة االنـترنــت

 13 46 13  29 12  11 13  05 13  01  أن تكون جمانية لألعـضاء املنتسبـني

 10 35 12  27 7  06 3  01 13  01  إمكانية الطباعة والنـسخ والتحـمـيل

 6 21 4  10 9  08 5  02 13  01  أن تتاح على الشبكة احمللية للــجامعة

 12 44 12  28 11  10 13  05 13  01  نشر أعمال وحبوث األساتذة بعد حتكيمها

 7 24 5  11 9  08 10  04 13  01  أن تكون موسوعية ال متخـصصة

 7 25 5  12 8  07 13  05 13  01  أن تضم خمتلف مصادر املعـلومات

 11 40 11  26 11  10 10  04 0  -  أن تقدم خدمات مرجعية إلكترونـيا

أن تكون حممية من كل أشكال 
  االختراقات

01  13 05  13 11  12 29  13 46 13 

أن حتيل إىل مواقع مكتبات أخرى على 
 11 41 12  27 10  09 13  05 0  -  الشبكات

        -    -    -    -  أخرى

  367  228  91  40  08  اموع
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  :يتبني من دراسة البيانات الواردة يف اجلدول السابق ما يلي

لدى أفراد عينة كلية  مجيع فئات عينة البحث على اختالف رتبهم العلمية، سواء      
أو العينة اإلمجالية؛ اتفقت اقتراحام بشأن املكتبة الرقمية للجامعية . إ.ع.أو كلية آ. إ.ح.ش.د.أ

على أن تكون جمانية لألعضاء املنتسبني، وبنفس درجة األمهية، مع تطابق نسب اإلجابات حول 
الختراقات،  وبلغت نسبة كل اقتراح داخل كل كلية؛ على أن تكون حممية من مجيع أشكال ا

 %14و . إ.ع.لدى كلية آ %13، .إ.ح.ش.د.لدى أفراد عينة كلية أ %14اإلجابة لكال االقتراحني 
أفراد العينة اإلمجالية، وهذا ما قد يربر سلوك األساتذة حول عدم حتمسهم واستعدادهم لنشر  لدى

حبوثهم يف شكل إلكتروين باملكتبة الرقمية للجامعة كما سبق ذكره، كما جيعلنا نتساءل هل ميكن 
مات املكتبة أن تكون غري جمانية بالنسبة لألعضاء غري املنتسبني ؟ عرب االشتراك مثال يف قواعد معلو

الرقمية اليت تقوم بإنشائها وإتاحة خدماا عرب الويب، التأكيد هنا على اانية خيص فقط األعضاء 

كلي
ع ال

و
ا

  

 11 115 12 65 9 32 9 15 9 3  أن تتاح عرب شبـكة االنـترنــت

 14 146 12 65 15 52 15 25 12 4  أن تكون جمانية لألعـضاء املنتسبـني

 10 112 11 59 9 30 11 19 12 4  إمكانية الطباعة والنـسخ والتحـمـيل

 8 87 9 46 8 28 7 11 6 2  احمللية للــجامعة ةأن تتاح على الشبك

 13 137 12 64 14 48 13 21 12 4  نشر أعمال وحبوث األساتذة بعد حتكيمها

 6 63 6 35 5 17 5 9 6 2  أن تكون موسوعية ال متخـصصة

 6 64 6 33 4 14 8 13 12 4  أن تضم خمتلف مصادر املعـلومات

 9 101 9 48 11 36 8 14 9 3  أن تقدم خدمات مرجعية إلكترونـيا

أن تكون حممية من كل أشكال 
 14 146 12 65 15 52 15 25 12 4  االختراقات

أن حتيل إىل مواقع مكتبات أخرى على 
 10 109 11 61 9 29 10 16 9 3  الشبكات

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  أخرى

  1080  541  338  168  33  اموع

  .واقتراحام بشأن املكتبة الرقمية للجامعةأفراد عينة البحث آراء ): 80(اجلدول رقم 
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املنتسبني ورمبا يرجع ذلك لتجارم السابقة يف حماوالم البحث عن مصادر معلومات رقمية 
ترونية، رغم عدم معانام وصادفهم إشكالية االشتراك أو الدفع اإللكتروين لقيمة املعامالت اإللك

ؤال رقم سبشكل رئيسي من هذه اإلشكالية كما سبق تبيانه يف حتليل بيانات إجابام حول ال
جند ثاين انشغال بالنسبة ألساتذة الكليتني على حد سواء والذي أبدوا يف حني  ،من االستبيان)31(

لدى  %13بلغت نسبة اإلجابة فيه اقتراحا يتعلق بنشر أعمال وحبوث األساتذة بعد حتكيمها، و
إضافة إىل إتاحة خدمات املكتبة الرقمية للجامعية عرب . إ.ع.لدى كلية آ %12و. إ.ح.ش.د.كلية أ

بالدرجة الثالثة توفري إمكانية الطباعة . إ.ح.ش.د.شبكة االنترنت، ويف حني يقترح أساتذة كلية أ
هذه املرتبة والدرجة من األمهية تقدمي  يف. إ.ع.، يرى زمالئهم يف كلية آ)%11(والنسخ والتحميل 

) %11(اخلدمات املرجعية اإللكترونية، واإلحالة إىل مواقع مكتبات أخرى على شبكة االنترنت 
فهؤالء يركزون أكثر على مبدأ تقدمي اخلدمة وهو حمور املكتبات الرقمية وهو ما تفتقده وينعدم 

رقمية ال تعد فحسب جمموعة مصادر رقمية منظمة أساسا يف املكتبة الرقمية للجامعة، فاملكتبة ال
، ال ختضع حلدود املكان أو الزمان مصادر وخدمات رقميةكذلك تتيح ميكن الوصول إليها بل 

وعلى العموم جاءت إجابات أفراد الكليتني متقاربة ولتوضيح ذلك أكثر نورد فيما يلي جدوال 
  :لكل كلية يبني ترتيب االقتراحات حبسب درجة األمهية بالنسبة
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  .إ.ع.كلية آ  ترتيب اإلقتراحات بشأن املكتبة الرقمية للجامعة   .إ.ح.ش.د.كلية أ
  2  أن تـتاح عـرب شبـكة االنـترنــت  4
  1  أن تكون جمانية لألعـضاء املنتسبـني  1
  4  إمكانية الطباعة والنـسخ والتحـمـيل  3
  6  احمللية للــجامعة ةأن تتاح على الشبك  5
  2  نشر أعمال وحبوث األساتذة بعد حتكيمها  2
  5  أن تكـون مـوسوعـية ال متخـصصة  6
  5  أن تضم خمتلف مصادر املعـلومات  6
  3  أن تقدم خدمات مرجعية إلكـترونــيا  5
  1  أن تكون حممية من كل أشكال االختراقات  1
  3  أن حتيل إىل مواقع مكتبات أخرى على الشبكات  4

  .اقتراحام بشأن املكتبة الرقمية للجامعة أفراد عينة البحث حولترتيب آراء ): 81(اجلدول رقم 

  : أما بالنسبة للعينة اإلمجالية فنورد الشكل البياين التايل

  

  

  

  

  

  

   .اقتراحام بشأن املكتبة الرقمية للجامعة أفراد عينة البحث حولآراء : يبني )156(رقم الشكل البياين 

شبـكةعـربتـتاحأن
االنـترنــت

11

جمانيةتكونأن
املنتسبـنيلألعـضاء

14

والنـسخالطباعةإمكانية
والتحـمـيل

10
وحبوثأعمالنشر

حتكيمهابعداألساتذة
13

مرجعيةخدماتتقدمأن
إلكـترونــيا

9

كلمنحمميةتكونأن
االختراقاتأشكال

14

مكتباتمواقعإىلحتيلأن
الشبكاتعلىأخرى

10
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أعلى نسب اإلجابات تفيد أن االقتراح الوارد يف الدرجة األوىل يتمثل يف أن تكون املكتبة        
الرقمية للجامعة حممية من كل أشكال االختراقات ورمبا هلذا السبب ميكن تفسري تردد أعضاء اهليئة 

منهم أم ال  % 84.46إذ أكد  ؛)على اخلط ( التدريسية على القيام بالنشر اإللكتروين الشبكي 
من ) 27(حول السؤال رقم يقومون بالنشر اإللكتروين كما سبق تبيانه يف حتليل بيانات إجابتهم 

حول منهم هم على استعداد للقيام ذا النشاط حسب بيانات إجابام  % 85وان  االستبيان،
م على السؤال منهم فقط كما أفادوا يف إجابا  % 13، غري أن من االستبيان) 36(رقم  السؤال

هم على استعداد لنشر حبوثهم العلمية يف املكتبة الرقمية للجامعة، ) 37رقم (السابق من االستبيان 
كما يقترح أفراد عينة البحث ويف نفس مستوى ودرجة أمهية االقتراح األول االقتراح القائل بأن 

، يليها مباشرة اقتراحهم بنشر )%14( تكون املكتبة الرقمية جمانية لألعضاء املنتسبني للجامعة 
، وان تكون املكتبة الرقمية متاحة على شبكة )% 13( أعمال وحبوث األساتذة بعد حتكيمها 

، مع إحالة إىل مواقع مكتبات أخرى وأن تتيح إمكانية الطباعة والنسخ )% 11( االنترنت 
بأن تقدم املكتبة الرقمية ) % 9( ، يف حني أفاد أفراد العينة وبنسبة إجابة بلغت )% 10( والتحميل 

للجامعة خدمات مرجعية، وهي عنصرا جد مهما يف عملية إنشاء املكتبات الرقمية، إذ ينبغي 
التركيز على جانب اخلدمات املقدمة للمستفيدين اليت يتعد حجر الزاوية يف بنائها، كما أفاد أفراد 

تبة الرقمية للجامعة متاحة على الشبكة على أن تكون املك) % 8( عينة البحث وبنسبة إجابة بلغت 
أن )  %6(احمللية للجامعة، وليس على مستوى املكتبة املركزية فقط أو يف إحدى فظاءاا، وأخريا 

  . تكون موسوعية ال متخصصة فقط، وأن تضم خمتلف مصادر املعلومات

 ني ملكتبة الرقمية فنورد الشكلأما فيما يتعلق بالعالقة بني الرتبة العلمية واالقتراحات املقدمة بشأن ا
  :نيالتالي نيالبيان
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اقتراحام بشأن املكتبة الرقمية للجامعة  أفراد عينة البحث حولآراء : يبني )158،  157(  رقمالشكل البياين 

  .حبسب الرتبة

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

تأستاذ .ع. محأستاذ . مأستاذ .د. مأستاذ .

االنـترنــتشبـكةعـربتـتاحأن

نيلألعـضاءجمانيةتكونأن املنتسـب

والتحـمـيلوالنـسخالطباعةإمكانية

للــجامعةاحملليةالشبكةعلىتتاحأن
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  :اخلالصة

  :مما سبق ميكن أن نستخلص ما يلي

ü  معظم أفراد عينة البحث كانوا على علم مبشروع املكتبة الرقمية للجامعة إذ بلغت نسبة أن
  .وأن هذه النسبة تزداد كلما تقدمنا يف الرتبة العلمية والعكس صحيح، %93اإلجابة 

ü  ،العالقة  وعليهالعالقة الطردية املوجودة بني التقدم يف الرتبة العلمية واإلعالم حول املشروع
  .ني التقدم يف الرتبة العلمية واجلهل باملشروع، لدى أفراد الكليتنيالعكسية ب

ü يتني والعينة اإلمجالية، أن وسيلة اإلعالم عن لتشري أعلى نسب اإلجابات على مستوى الك
املشروع األكثر شيوعا هي تلك املعلومات املتبادلة بني الزمالء، فأسلوب االتصال بني 

  .إ.ش.د.تطورا واستخداما لدى أساتذة كلية أأكثر  ، وأن هذا األخرياألساتذة

ü  بالرغم من تواضع دور املكتبة اجلامعية يف اإلعالم حول املشروع إال أنه جاء متقدما عن دور
واليت جاءتا يف آخر األساليب ) % 6(أو من خالل دليل اجلامعة )  % 5(اجلامعة وإدارا 

اليت مكنت أعضاء اهليئة التدريسية من إعالمهم والتعرف على مشروع املكتبة الرقمية  والطرق 
  .أعضاء اهليئة التدريسية باجلامعة 2/3لعدم استشارة أكثر من ثلثي للجامعة 

ü  وجود عالقة طردية بني التقدم يف الرتبة العلمية لألستاذ وطلب االستشارة منه، فكلما تقدم
لمية كلما زادت نسبة استشارم ملعرفة آرائهم وإطالعهم باملشاريع األساتذة يف الرتبة الع

  .اجلديدة للجامعة
ü إ.ش.د.عينة البحث سواء على مستوى أفراد كلية أ إجابات تشري النسب العالية من جمموع .

أو العينة اإلمجالية، أنه من الضروري استشارة أعضاء اهليئة . إ.ع.أو أفراد عينة كلية آ
لى ضرورة توسيع عملية االستشارة ون عيؤكد، كما التدريسية باجلامعة إلنشاء املكتبة الرقمية

 .لتشمل أيضا طلبة الدراسات العليا والباحثني



 للجامعة الرقمية املكتبة يف األساتذة مسامهة مدى :عـشـرـحادي ال الفصل

[598] 
 

ü م يف . إ.ش.د.نالحظ أن أساتذة كلية أهم أكثر إحلاحا على ضرورة إشراكهم واستشار
  .إ.ع.املشروع مقارنة بزمالئهم يف كلية آ

ü أو العينة اإلمجالية، . إ.ع.أو كلية آ. إ.ش.د.أغلب اإلجابات، سواء لدى أفراد عينة كلية أ
عة من شأا أن تساهم يف تطوير العملية تشري إىل أم يعتقدون بشدة بأن املكتبة الرقمية للجام

، هم أقل تفاعال وتفاؤال مع ) % 44.68 (.إ.ع.أساتذة كلية آ، وأن التعليمية والبحثية باجلامعة
  .هذه اإلجابة مقارنة بزمالئهم

ü  م على استعداد لنشر أعماهلم البحثية يف الشكلأغلب أفراد عينة البحث يؤكدون أ
إذ ال يبدي . إ.ح.ش.د.القة عكسية واضحة لدى عينة كلية أونالحظ ع، %85اإللكتروين 

أساتذة التعليم العايل نفس احلماس واالستعداد لنشر أعماهلم البحثية يف الشكل اإللكتروين 
لنشر حبوثهم  أبدوا استعدادهمو) %100(الذين أمجعوا مجيعا . إ.ع.عكس زمالئهم يف كلية آ

أغلب أفراد عينة البحث وعلى مستوى خمتلف فئاا، ، غري أن العلمية يف الشكل اإللكتروين
أبدوا استعدادا لنشر حبوثهم العلمية يف مواقع ويب متخصصة غري موقع ويب اجلامعة وال 

  .املكتبة الرقمية للجامعة
ü إ.ح.ش.د.مجيع فئات عينة البحث على اختالف رتبهم العلمية، سواء لدى أفراد عينة كلية أ .

ينة اإلمجالية؛ اتفقت اقتراحام بشأن املكتبة الرقمية للجامعية على أن أو الع. إ.ع.أو كلية آ
ثاين انشغال بالنسبة ألساتذة الكليتني والذي أبدوا ، وتكون حممية من مجيع أشكال االختراقات

فيه اقتراحا يتعلق بنشر أعمال وحبوث األساتذة بعد حتكيمها إضافة إىل إتاحة خدمات املكتبة 
بالدرجة الثالثة . إ.ح.ش.د.يقترح أساتذة كلية أ، كما ية عرب شبكة االنترنتالرقمية للجامع

يف هذه املرتبة . إ.ع.يرى زمالئهم يف كلية آ، يف حني توفري إمكانية الطباعة والنسخ والتحميل
والدرجة من األمهية تقدمي اخلدمات املرجعية اإللكترونية، واإلحالة إىل مواقع مكتبات أخرى 

 .نترنتعلى شبكة اال
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بعدما تقدم من عرض يتناول التعريف باجلامعة ومكتبتها املركزية وحماولة تسليط الضوء  
على إمكانياا العلمية واملادية، وبعد ما مت التطرق لوصف مشروع املكتبة الرقمية للجامعة وتطور 

 ال بد من اإلشارة أنالفكرة إىل غاية التنفيذ، وعرض ملختلف العقبات اليت واجهت املشروع، 
إدارة املكتبة الرقمية وتسيريها أصبحت من مسئولية مركز احلاسبات التابع للجامعة وليس املكتبة 

  .اجلامعية 

 ،شاملة جامعيةرقمية حناول فيما يلي اقتراح خطة علمية وفعالة لكيفية تطوير وبناء مكتبة و       
احدة تعزز من قدرة منسويب تربط مجيع مصادر املعلومات اإللكترونية املتاحة فيها ضمن بوتقة و

على الوصول عرب استخدام منظومة تكنولوجية متناسقة املؤسسة التعليمية وغريهم من الباحثني 
وتتضمن اخلطة املراحل األساسية ؛ بسهولة إىل املعلومات اليت حيتاجوا والتفاعل اإلجيايب فيما بينهم

الضرورية من الربامج واألجهزة اليت تدعم النظرية والتنفيذية هلذه اخلطة شاملة بعض املتطلبات 
  . تزيد من فاعليتهاوالرقمية إنشاء املكتبة 

 :الرقميةقضايا مهمة عند تنفيذ مشروع املكتبة  -1

عنـد  " املشكالت املتوقعة"ينبغي مالحظة أنه يوجد بعض القضايا املهمة واليت يعتربها البعض      
  ). 2( ،)1(الرقمية تنفيذ مشروع املكتبة 

  :ومن أبرز تلك القضايا

                                                             
1  ANN Blandford., Suzette Keith, Richard Butterworth, Bob Fields and Dominic Furniss Distrupting 

digital library: development with scenario informed design. In: Interacting with Computers. Volume 
19, Issue 1, Jan.2007, pp. 70-82.  Visité le: [17/10/2005]  . [En ligne]: 

    http://www.sciencedirect.com/science/issue/5644-2007-999809998-641617 
2 M. B. Rosson , J. M. Carroll, Usability Engineering, Morgan Kaufman, San Francisco (2002). 

http://www.sciencedirect.com/science/issue/5644-2007-999809998-641617
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ü ينبغي على رقمية، إذ التكلفة املالية اليت حيتاجها مشروع إنشاء مكتبة  تتمثل يف القضية األوىل
املكتبة أن تقوم بدراسة التكلفة بعناية وميكن تقليلها باالسـتفادة مـن التجـارب األخـرى     

مع املكتبات األخرى  للمكتبات وتاليف بعض األخطاء اليت وقعت فيها، وكذلك ميكن التعاون
  .واالستفادة مما عملته واحلرص على عدم البدء من الصفر

وعليه جيب القيام بدراسات قصد التعرف على التجارب السابقة ملؤسسات مثيلة، أي املكتبـات  
اجلامعية وإخضاعها للتحليل كلما أمكن، ويتطلب األمر يف بعض األحيان حىت القيام باتصـاالت  

   . تعاون مع هذه املؤسسات، ودراسة إمكانيات التعاونوإبرام اتفاقيات 

ü اليت ينبغي التنبه هلا هي موضوع حقوق الطبع واحلماية الفكرية، حيث يتطلـب   القضية الثانية
حتويـل  القيام بأية عملية قبل أو التفاوض مع أصحاا األمر أخذ اإلذن من أصحاب احلقوق 

هنا أن املكتبة الرقمية جلامعة وجتدر اإلشارة ، مقروءة آلياالنصية إىل أشكال الفكرية نتجام مل
األمري عبد القادر ال تزال تقوم بعملية االقتناء الرقمي انطالقا من مواد ومصادر ال تزال حمميـة  
حبقوق امللكية الفكرية ، يف حني أن الرصيد الوثائقي الذي تتوفر عليه املكتبة والقابل من ناحية 

حويل الرقمي ال يزال خمزنا حىت ال نقول حمفوظا يف مكتبة األساتذة، وحتـت  احلقوق لعملية الت
وطأة مجلة من الشروط اليت وضعتها وتوارثتها املكتبة يف جمال عمليات اإلطالع واإلعـارة، إذ  
ال يسمح بإعارة هذه املواد القيمة من الناحية العلمية خشية تلفها وضياعها، واحلالـة أكثـر   

 .  مخطوطاتصعوبة بالنسبة لل

ن قضية احلقوق شائكة وتأخذ وقتا طويال لكن ميكن البدء بالنصوص املتداولة عرب اإلنترنـت  إ
 Jernejوقد بني جرينـج ترنكـوزي    يف منو مستمر،واليت سبق أن صرح باستخدامها وهي 

Trnkoczy  ـ بىن إلدارة املصادر اإللكترونية املتوفرة على الرقمية تأن تقنية تصميم املكتبة بكة ش
الـيت   Metadata ماوراء البياناتوبني أن ، اإلنترنت وتوفري مقدرة حبثية  فاعلة للمستخدمني
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تصف احملتوى الرقمي متوفرة جمانا وميكن الوصول إليها من خالل بروتوكوالت متعـددة يف  
اد والغريب أن املكتبة خترق قوانني حقوق امللكية الفكرية وتقوم برقمنة مو) 1.(الرقميةاملكتبة 

حممية مبوجب هذه القوانني يف حني ما هو متاح يف الشكل اإللكتروين على شبكة الوب جتهله 
جزءا بعدد  30متاما، وإال كيف يتم تفسري رقمنة موسوعة جمموع فتاوى ابن تيمية اليت تقع يف 

يف حني عي متاحة على موقع مكتبة الوراق وهي أكرب مكتبة إلكترونية عربيـة  .... صفحات 
كان باألحرى االستفادة من هذه النصوص املعدة مسبقا يف شكلها  . ال متاحة عرب الوبيف ا

اإللكتروين وعدم تضييع اجلهد والوقت يف إعادة صياغة هذه النصـوص يف شـكل رقمـي،    
  . واألمثلة كثرية وعديدة

ü املطلوبـة واسترجاع املعلومات الرقمية تتعلق بـاالستخدام الفعال للمكتبة  والقضية الثالثة، 
وحيتاج األمر إىل أن تكون الربامج املصممة أكثر تفاعلية ومرنة ومقدرة يف تسهيل إجـراءات  

وسهولة الرجوع إليها  االستخدام من قبل مصممي الربامج وكذلك وضع التعليمات الواضحة
 كما أن من أهم األمور اليت ينبغي التنبه هلا عند تصميم برامج االسـتخدام هـو   ،عند احلاجة

العناية مبالحظات وتوجهات املستخدمني، حيث أن هذا العامل اإلنساين هـو أحـد أهـم    
، فكيف باملكتبة الرقمية للجامعة اليت تقم حىت باإلعالم حول املشروع اخليارات اليت ينصح ا

وإشراك هذه الفئة املستهدفة باملشروع أساسا ودراسة احتياجام ومعرفة سلوكام وعادام 
اجتاه استخدام املصادر اإللكترونية وطرق البحث عنها، وميوالم ورغبام ؟ ومـا مل   البحثية

نلحظه يف برامج املكتبة الرقمية للجامعة كذلك من خالل برنامج الفهرسة، والبحث، عـدم  
  .توفر واجهة البحث مثال على أدلة االستخدام

                                                             
1 JERMEJ Trnkoczy, ZIGA Turk, VLADO Stankovski. A grid-based architecture for personalized 
federation of digital libraries. Library Collections, Acquisitions, and Technical Services. Vol.30,  Issue 
3-4, Sepyember-December 2006 . Visité le: [09/10/2007]  . [En ligne]: 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/14649055.  

http://www.sciencedirect.com/science/journal/14649055
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ü  ؛ إذ والنشر اإللكتروينالرقية ة باملكتبة املعايري واملواصفات اخلاصبيف تتعلق  القضية األخريةأما
، وتطبيقها يف املكتبة، وهنا نركز يالحظ ضعف هذه املعايري خصوصا ما له عالقة باللغة العربية

على ضرورة التكوين املستمر بالنسبة للمكتبيني على استخدام مثل هذه التقنيات وفق املعـايري  
  . العلمية

  :جامعية رقميةالتخطيط إلنشاء مكتبة  -2

التقليدية ومرتبطة ا، وقـد   اجلامعيةهي جزء من املكتبة الرقمية اجلامعية بطبيعة احلال املكتبة      
الرقميـة  وحىت حتقق املكتبة  ،تتمتع باالستقاللية وتكون مطورة خلدمة األغراض البحثية األكادميية
ياجات املستفيدين منها بفاعلية أهدافها ينبغي إتباع أسلوب علمي يف التخطيط هلا، حبيث تؤمن احت

ودراسة اجلدوى منها هو األساس الـذي تنـبين عليـه     الرقميةفتحديد األهداف للمكتبة  ؛كبرية
ميكن اعتماد التخطيط على أساس األهـداف، أي  الرقمية عند التخطيط لتأسيس املكتبة . املكتبة

ومبعىن آخر  ؛لتحقيق هذه األهداف ومن مث إنشاء املكتبة وتصميمها الرقيمة، حتديد أهداف املكتبة
  .قادرة على حتقيق األهدافالرقمية البد أن تكون خمرجات املكتبة 

حىت تكون مثالية  الرقميةوجتدر اإلشارة إىل أنه البد من توفر جمموعة من اخلصائص للمكتبة      
وتشمل هذه اخلصائص التكاملية، والشمولية، والدقة، واملرونة، وسهولة االستخدام، والتوازن يف 

  .اموعات، واحلماية وأمن املعلومات، واالقتصاد يف التكلفة

ان ميكن اختيار أي منهما عند الرغبة يف إنشـاء مكتبـة   تطريق اجلامعيةويوجد أمام املكتبات      
  . ةمع ضرورة مالحظة إجيابيات وسلبيات كل طريق ةرقمي

مؤسسة خارجية متخصصة يف هذا الرقمية أن تقوم بتنفيذ املكتبة  يفه :األوىل ةالطريقفأما  •
  .، إذا ما توفرت املوارد املالية الكافية واستحالة أو صعوبة اللجوء إىل الطريقة الثانيةاال
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جبهودها الذاتية أو  الرقميةأن تقوم املكتبة بنفسها بتنفيذ إنشاء املكتبة  يه :ةالثاني ةوالطريق •
وخمتصني يف القانون  ،كمركز احلاسب اآليلة األم باالستعانة مبتخصصني من داخل املؤسس

إىل تأمني بعض األجهزة وطلب رخص هذه احلالة حتتاج املكتبة  ويفواللغة وعلم النفس ، 
وهو اخليار الذي مت اقتراحه من طرف جلنة قيادة املشـروع   للتشغيل،الضرورية للربجميات 

ملسئويل اجلامعة بعدما تأكد وبعد الدراسة واملناقشات إمكانية تطبيقه حمليا ودون اللجـوء  
  .إىل جهات وأطراف خارجية، لنقص االعتمادات املالية

من االستئناس واالسترشاد مبا رقمية ني ينبغي للمكتبة الراغبة يف إنشاء مكتبة تالطريق تايف كل      
من معلومات، وهي اليت سوف نتحدث عنـها يف   لرقميةتتضمنه املراحل األساسية إلنشاء املكتبة ا

  .السطور القادمة

  :التخطيط للمشروع  -2-1

تعد عملية التخطيط للمشروع، ومعرفة األهداف املرجوة منه ومدى مالئمة هذا املشـروع       
نقـاط يف   من أهم خطوات املشروعات الرقمية، فإجراء عملية تقييم لعـدة ، الراعية لهللمؤسسة 

وكيفية االستفادة مـن تلـك   ، املشروع من أهم املهمات، فضال عن معرفة نقاط القوة والضعف
  . ومعاجلة ضعفها، النقاط

رقمنة هلذه لذا جيب معرفة مهام وأهداف املؤسسة الراعية للمشروع، ومدى حتقيق مشروع ال     
األهداف، ووضع تصور حول املشروع وما سيكون عليه بالضبط، وكذلك معرفة املراحل 

، ومدى إمكانية استيعاب املشروع لتلك التطورات، وحتديد يرية املستقبلية للمشروع مستقبالالتطو
لبداية واية  املعايري اليت سيتم االلتزام ا وسياسة العمل أثناء مشروع الرقمنة، وإعداد جدول زمين
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املشروع، واملتابعة يف كل خطوات املشروع والتقييم املستمر لكل خطوة لتصحيح األخطاء إن 
  .)1(وتوفري اإلشراف والتوجيه الدائم للعاملني باملشروع  ،وجدت

وميكن إحصاء ااالت اليت ينبغي التصدي هلا ودراستها قبل بدء العمل يف مشروعات  
  : التايل التحول إىل الرقمنة ك

    :الغايات واألهداف ونطاق املشروع -2-1-1 

أو مؤسسة معينة، هي فهـم أهـداف    ،تعد اخلطوة األوىل يف مشاريع رقمنة مواد مكتبة        
قـت  فضال عن الو ،وغايات املؤسسة األم أو املكتبة، فمشروعات الرقمنة تتطلب الكثري من اجلهد

من حتديد إن كان اإلقدام على خطوة الرقمنة هو االختيار الصائب يف  والتكاليف العالية، لذا البد
لغايـات وأهـداف املؤسسـة أو     رقمنة حمققاأم ال، ذلك أنه إن مل يكن مشروع ال ،هذه املرحلة

مـن حتديـد األهـداف     يف هذا الوقت، لذا ال بد )األقلعلى (املكتبة، فليس هو اخليار األمثل 
كي تتضح الرؤية من فائدة املشـروع عـن    ،الرقمنة قبل البدء فيه والغايات املرجوة من مشروع

  . عدمه، مث اختذا القرار املناسب يف هذا الصدد

   :من املشروع نياملستفيدين املستهدفحتديد  -2-1-2

تعد جزئية حتديد مجهور املستهدفني من املشروع الرقمي، نقطة تكميلية ألهداف وغايات         
مجهور املستفيدين من املشروع يساعد القائمني عليـه يف التخطـيط األمثـل    املشروع، فتحديد 

وحتديد الغايات املرجوة منه، كما أنه يوسع من قاعدة املستفيدين من املشروع، وعند  ،للمشروع
على احمليط الضيق من املستفيدين، بل جيـب أن   نركزن ال التفكري يف اجلمهور املستهدف جيب أ

                                                             
Project Planning  :متاحة على الرابط:  

 http://www.ncecho.org/Guide/planning.htm#1.8           .) 2007-05-30: تاريخ اإلطالع(   

http://www.ncecho.org/Guide/planning.htm#1.8
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اإلنترنت تـربز فئـات أخـرى مـن      شبكة ه مبجرد إتاحة املواد الرقمية علىنضع يف االعتبار أن
  . املستفيدين

  :مجع وحتليل املواد املراد رقمنتها -2-1-3

، يف هذه املرحلة يتم فحص وحتليل املواد ومصادر املعلومات وحتديد املواد املراد رقمنتـها          
وهذا سيساعد على حتقيق الغايات املرجوة للمشروع من خالل االختيار األفضل للمواد، وميكـن  

   -:مثل. الوصول إىل نتيجة جيدة يف هذه املرحلة من خالل اإلجابة على بعض التساؤالت

أم سـتكون عمليـة   ، وغريها؟.. هل سيتم اختيار جمموعة من املواد، أو الصور، أو الوثائق،  -
  . شاملة لكل املواد ؟ الرقمنة

هل سيكون هناك تنوع يف املواد املختارة ؟، أو أشكال خمتلفة من املواد؟، كالكتب والوسـائط   -
  .وغريها؟... املتعددة، واخلرائط، املواد السمعبصرية 

  إىل الشكل الرقمي؟  -بشكل فعلي-كم من هذه املواد تستحق حتويلها  -

  ؟ للرقمنة ه املادة من عدمهاما هي شروط احلكم على صالحية هذ -

 كيمائيـا  كأن يتم معاجلتها(ختارة معاملة خاصة يف عملية الرقمنة أم ال؟ املهل ستتطلب املواد  -
  ).وترميمها كما يف حالة الكتب القدمية واملخطوطات

كمـا يف حالـة   (أم نسخ مصورة عن األصل؟  ،هل سيتم رقمنة هذه املواد من النسخ األصلية -
  ).املخطوطات القدمية
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لألهداف املرجوة من املشروع، ستوفر تلـك   ن هذه األسئلة؟ واليت تعد جتميعاولإلجابة ع        
لعمليات االختيار، كما ستساعد القـائمني علـى املشـروع يف حتديـد      تقييما جيدا اإلجابات

  . شروع كأجهزة احلاسوب والربجميات وما يرتبط مااالحتياجات املادية والتقنية للم

  :حتليل االحتياجات -2-1-4

، وتتم بأخذ عينـة  خطوة حتديد االحتياجات هي اخلطوة التالية من خطوات مشاريع الرقمنة      
من حميط املشروع، واملوارد املتاحة لتحديد كمية االحتياجات، حيث جيب حتديد مصادر متويـل  

  . ونوع ومدى الدعم الفين املتاح للمشروع، املشروع، وحتديد الوظائف املطلوبة للعمل فيه

   -:وحىت نستطيع إجراء حتليل دقيق لالحتياجات، فإنه من املفيد طرح بعض األسئلة

ü  هل تتوفر باملؤسسة األجهزةHardware  اخلاصة بعملية الرقمنة؟  
ü  هل تتوفر باملؤسسة الربجمياتSoftware  اخلاصة بعملية الرقمنة؟  
ü وسـائط  (هل هناك من مساحة كافية لتخزين خمرجات عمليات الرقمنة الرئيسية؟

  ). التخزين
ü موعات الرقمية هل تتوفر األجهزة والربجميات الالزمة لتوفري إمكانية الوصول إىل ا

  ). املتصفحات( الناجتة عن مشروع الرقمنة؟
ü سرعة الوصول إىل الكميـات اهلائلـة مـن    ، هل توفر هذه األجهزة والربجميات

  .اموعات الرقمية؟
ü مدى توافر إمكانية التحديث يف هذه الربجميات مستقبال، استجابة للتطـورات   ما

احلادثة كل يوم يف جمال اإلنترنت، ومدى استيعاب الربجميـات واملعـدات هلـذا    
  التحديث؟ 
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ü ـا حتتـاج إىل عمليـات     هل املواد املطلوب رقمنتها جاهزة للرقمنةمباشرة أم أ
أخرى، مثل املعاجلة الكيمائية يف حالة املخطوطات مثال؟، وهل تتـوفر البيانـات   

  . ؟Metadataا وراء البيانات أو ما يعرف مب، اخلاصة ذه املواد؟
ü هل هناك توافق بني هذه امليتاداتا وبني املعايري الوطنية والدولية لتبادل املعلومات؟.  
ü اك تفهم حلركة سري العمل الروتيين يف املشروع؟ وهل مت حتديـد الوقـت   هل هن

  .؟-)Time Tableاجلدول الزمين للمشروع ( -الكايف النتهاء املشروع
ü  هل هناك من املهارات الفنية والتقنية الالزمة إلمتام املشروع؟، وهل هم على دراية

  . ؟)ي املؤهلالعنصر البشر(كافية بفنيات وتقنيات املشروعات الرقمية 
ü  هل هناك تصور خاص بتدريب املوظفني والعاملني يف املشروع حاليا ومستقبال؟  
ü  هل املواد الناجتة عن مشروع الرقمنة تليب احتياجات املؤسسة واملستفيدين؟  

  :حتليل تكاليف املشروع -2-1-5

يف هذه اخلطوة يتم التحليل املايل للمشروع، ومدى تأثري هذه األموال على ميزانية املؤسسـة      
   -: احلاضنة ملشروع الرقمنة، وتتضمن تكاليف املشروع عدد من النقاط ميكن حصرها فيما يلي

 Scanners، مثل أجهزة احلاسـوب، واملاسـحات الضـوئية    Hardware املعدات   -
  .التخزين ، فهل سيتم استخدم األجهزة املتاحة أم سيتم شراء أخرى جديدة؟ سائطوو

وبرامج معاجلة الصور  Scanningمثل برجميات املسح الضوئي  Software الربجميات   -
Image Manipulation وبرامج التصميم ،Design   وبرجميـات اإلتاحـة ،Access، 

  . OCRوبرامج التعرف الضوئي على احلروف 
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وتتضمن العاملون مبشروع الرقمنة، من اإلداريني والفنيني ومصممي :  أجور العاملني   -
صفحات والويب وغريهم، فيجب األخذ يف االعتبار أجور هؤالء العاملني وحمفـزام  

  . وذلك لتفريغهم كامال إلجناز املشروع

ويتضمن اختيار املدربني وختصيص أوقات للتدريب للعـاملني يف  : وتكاليفه التدريب   -
  . املشروع، وهل سيكون هذا التدريب من داخل املؤسسة أم خارجي

ونقـل   Serverوتتضمن تكاليف حجز مكان على اخلادم  :تكاليف احلفظ والعرض   -
  . البيانات وحتديثها املستمر

  :اعتماد املعايري والعمليات -2-1-6

يعد حتديد مواصفات التقاط الصور واملسح الضوئي من أهم االعتبارات الـيت جيـب أن            
خذ من قبل القائمني من أهم القرارات اليت جيب أن تت يراعيها القائمون على مشروع الرقمنة، فهو

حيث أن هذا القرار له تأثري مباشر على احلجم النهائي للمجموعـات الرقميـة،   ، على املشروع
  . وكذلك العاملني يف املشروع ،كذلك ما سيتبعه من قرارات تتعلق باألجهزة والربامجو

ر ذلك على تقليل عامل الوقت والكلفة املعايري واملواصفات أكثر حتديدا، كلما أثوكلما كانت    
يف املشروع، لذا جيب على القائمني على املشروع انتهاج أفضل السبل والطـرق واملمارسـات   

  . املعتمدة يف عمليات الرقمنة وسري تدفق العمل يف املشروعات

  :توثيق خطوات املشروع -2-1-7

تنبع أمهية توثيق خطوات املشروع من أمهية القرارات اليت تصدر يف كل خطوة من خطـوات      
مشروع الرقمنة، واليت هي مبثابة العمود الفقري للمشروع، وهذه الوثائق اليت حتتوي على خطط 

ل املشروع والقرارات اليت مت اختاذها يف كل مرحلة من املراحل هي اليت تضمن بقاء املشروع وتسه
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إدارته بسرعة وفعالية وكفاءة عالية، كما ميكن االستفادة من وثائق املشروع الرقمي يف مراحـل  
الحقة سواء يف نفس املشروع وما يلحق به مـن تطـورات يف دورة حياتـه أو يف غـريه مـن      
املشروعات املشاة له يف أماكن أخرى أو يف نفس املؤسسة، لتكون مبثابة الذاكرة وتضـاف إىل  

  . ت موضوع الرقمنة كتجربة من جتارب املشروعات الرقميةأدبيا

وعادة ما حتتوي هذه الوثائق على معلومات معينة، مثل، أهداف املشروع، واملعـايري الـيت مت       
اختيار املواد، وخـرائط   مت، ت واخلصائص اليت على أساسهاالعمل مبوجبها يف املشروع، واملواصفا

  . واملهام املطلوب تنفيذها باملشروع Workflowتدفق العمل 

يف جمال التخطيط للمشروعات القادمة،  ت العمل هي مبثابة نقاط هامة جداإن توثيق استراتيجيا   
واليت تتضمن تفاصيل العمل باملشروع، وذلك من شأنه توجيه املشروع وجتنب تكرار املشكالت 
وتكرار احللول، ويكفي أن نقول أن توثيق خطوات املشروعات هـي مبثابـة اسـتدامة هـذه     

  . املشروعات حبفظ كل ما يتعلق ا

حبيث يصدر وصف مكتوب هلا يشمل أهـدافها   اجلامعية الرقميةكتبة ا البد من توثيق املأخري     
. ا بالوثائق والرسوم اإليضاحية واجلداول الوصـفية وإجراءاا وخدماا، ويكون مدعموحمتوياا 

ومن اجلدير ذكره أن عملية التوثيق هي عملية مستمرة تبدأ منذ بداية املشروع وال تنتهي بنهايتـه  
  .تبة طوال فترة عملها وتشغيلهابل تظل مالزمة للمك

  :تقييم املشروع -2-1-8

، هي إعداد تصور خاص بتقييم املشـروع  اخلطوة األخرية يف عملية ختطيط مشروعات الرقمنة   
ومعرفة مدى حتقيقه لألهداف واملتطلبات اليت أنشئ من أجلها، وتقييم هذه األهـداف بشـكلها   
اإلمجايل، أي جيب وضع بعض االستفسارات واألسئلة اليت من شأا أن توصلنا إىل التقييم احلقيقي 
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لتقييم املشروع؟ وينبغـي أن تكـون هـذه     أو األدوات الفعالة، للمشروع مثل، ما الطرق املثلى
  األدوات من صلب املشروع، وهل ميكن أن تتخذ الطرق الكمية والنوعية كسبيل للتقييم؟ 

يف عملية التخطيط للمشروع الرقمـي،   شروع وأدواته جيب أن يكون جانبا أساسياإن تقييم امل   
كن أن جيانبها الصواب واالستفادة من حيث تسمح عملية التقييم بإعادة النظر يف السياسات اليت مي

يف املرات القادمة، وكذلك توفري أفضل السـبل   دروس، لتنفيذ مشروعات أكثر جناحااألخطاء وال
  .لتحسني طرق إجناز املشروعات احلالية

ينبغي اإلعالن عنها وتسويق خدماا يف كافـة   الرقمية وكي يتحقق اهلدف املنشود من املكتبة   
مدى حتقيـق أهـدافها، وحمتوياـا،    (كما ينبغي أن ال ننسى عملية التقييم . سةقطاعات املؤس

ويكون ذلك بعد مرور مـدة كافيـة علـى    ) وخدماا ومستوى جودا وحجم االستفادة منها
ينبغـي التركيـز علـى    الرقميـة  وعند تقييم املكتبـة  . تشغيلها وذلك للحكم عليها وتطويرها

فليس هدف املكتبة هو فقط توفري جمموعات عالية الكفاءة بل أهم من ذلـك هـو    ؛املستخدمني
   ).1(مساعدة املستخدمني يف جهودهم لتمييز األفضل من هذه اموعات 

   :املبادئ املؤسسة للمشروع  - 2-2

قبل البدء يف أي مشروع، ال بد من وجود تفكري إستراتيجي؛ : حتديد املشروع - 1- 2-2
  :األساسية تتمثل يف وضع أهدافه وغاياته ومضمونه العام إشكاليته

 

  

                                                             
1 Hong Xie. Evaluation of Digital Libraries: Criteria and Problems from Users' Perspectives. 
Library & Information Science Research. V. 28 (3), 2006. pp. 433-452. 
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 ما هو إسم املشروع؟ .1
 ماهي الغاية من وجوده؟، ما هي اإلشكالية ، املصادر، اآلثار النامجة؟ .2
ما هي األطراف املشاركة واملسامهة يف املشروع؟ ومعرفة حجم املساعدات والدعم الذي  .3

 سوف يستفيد منها املشروع؟
 املشروع على دراسات سابقة، حبوث، تشخيصات مسبقة ؟هل يستند  .4
 :ما هو اال العام للمشروع الذي سوف يندرج فيه .5

 تدفق املعلومات •
 .تثمني املعلومات •
 .ترتيب منطقي وفيزيائي •
 .ترميز وتكشيف املعلومات •
 .البث واإلدارة •

ل، وأيضا الكفاءات إن التشخيص األويل يسمح بتقييم االحتياجات من املعلومات وكيفيات التباد
اإلستراتيجية والقطاعات املعنية بالنظام املزمع إنشاؤه، وخاصة تلك القطاعات اليت تعاين من   

  ).ضياع ذاكرا (

  :هذه الطريقة ترتكز أساسا على عدة مبادئ رئيسية

ختمني قائم على أساس النشاط  واملهن، طريقة تسامهية بني خمتلف القطاعات، البحث عن لغة 
  .ية مشتركة، دراسة مستقلة لالختيارات التقنية والوسائلوصف

بعد ما مت حتديد غايات وأهداف املشروع، يتطلب حتديد : هدف ومنوذج املشروع - 2- 2-2
ماذا : وحقول الوظائف املعنية..) ، أرشفة، تدفق العمليات،GED( نوعية التطبيقات املراد توظيفها 

  نريد القيام به؟
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تسويق، تسيري املوارد البشرية، حماسبة، حبث ( املؤسسة، اال العملي املعين ما هو نشاط 
 ..)معطيات طبية، قانونية، إعالمية،( وطبيعة البيانات املعاجلة ..) وتطوير،

هل يتعلق األمر مبشروع إستراتيجي، تقين، إداري، إعالمي، تسويقي؟ أم يتعلق األمر  -
لتنظيم، إنتاج،؟ هل املشروع إحتادي بني مبشروع حبث وتطوير، تنظيم وإعادة ا

 ...املؤسسات، شركة،
ما هي الصعوبات املتوقعة واملنتظرة، هل هي صعوبات تقنية أو ختص صعوبات يف  -

 العالقات؟
 كيف يتحدد املشروع يف نظام معلومات املؤسسة؟ ما هي املنظومة احمليطة به؟ -
يده؟ ما هي النتائج املرتقبة، نوعية ، ما هي األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها وأي حتسني نر -

 كمية؟ ما هي املعايري اليت تسمح لنا احلكم على جناح املشروع؟
كيف ميكن جتزئة املشروع من خالل مراحل إجنازه، حتديد املراحل االنتقالية أو املراحل  -

 .املتوسطة

قوع يف فشل حتديد أهداف اإلنتاجية املتوخاة عند تطبيق النظام كي نتمكن من عدم الو  
  .االستثمار

  :أهداف متعلقة بالتخزين
 .تقليص حجم العمليات وكثافتها •
 .زيادة السعة •
 ).سرقة، حريق، ضياع( تقليص األخطار  •
 .تقليص النسخ •



 اجلامعية باملكتبة وتنفيذها الرقمية للمشروعات التخطيط:  عشرالثاين الفـصل
 

[614] 
 

 :أهداف متعلقة بالتسيري
 .تقليص آجال البحث •
 .الوصول إىل املعلومات عرب معايري حبث متعددة •
 .حتسني السرية واألمن •
 .كلفة اإلطالع واحلفظ تقليص •

 :أهداف متعلقة بالبث
 .بث داخلي أم خارجي •
 .حتسني إتاحة املعلومات •
 .أمن إتاحة املعلومات •
 .اإلتاحة املشتركة •
 .اإلتاحة عن بعد •
 .ال مركزية املعاجلة •

 :أهداف تتعلق باالتصال والتعاون
 .العمل اجلماعي •
 .االتصال ألغراض التبادل •

 :أهداف أخرى
 .مرحلية أو متوسطة أهداف •
أهداف إضافية مل يتم حتديدها مسبقا أثناء دراسة املشروع، واليت من : أهداف خفية •

 .املتوقع أن تظهر بعد وضعه حيز التطبيق

لكل مشروع غاية وهدف، ومنتوج خيرج به، إنه من  :تقسيم املشروع إىل مراحل - 3- 2-2
  .أخرى معرفة أين ومىت ينتهي املشروعاملهم االتفاق على مراحل إجناز املشروع، وبعبارة 
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مراحل التحليل األويل للطلب والعرض وتصميم النموذج كلها ميكن أن تكون مشروعات يف حد 
  .ذاا، إذ ختصص هلا رئيس مشروع، وناتج العمل يكون عبارة تقرير موجه للمصاحل املعنية

ال مرحلة أولية للمشروع الكلي يف حاالت أخرى، ميكن اعتبار أن مرحلة التحليل األويل ما هي إ
  .الذي يتضمن فيما بعد مراحل تطوير ووضع النظام، ومن مثة التشغيل واملرافقة أو املتابعة

  

 

  

  

  

  

 .كل مرحلة ميكن أن تكون مشروعا قائما بذاته

           

  .مراحل 3تقسيم املشروع إىل  :يبني )159(بياين رقم شكل 

  ):جمموعة املشروع ( إنشاء فريق املشروع   - 4- 2-2

  :ثالثة هيئات أو جلان بالنسبة لفترة املشروع) 3(ميكن إنشاء 

  

 التحليل املسبق
 :ناتج العملية

 التقرير
 حتليل الطلب
 اختيار األداة

 القواعد والقوانني
 منوذج

 التحليل املفصل
 :ناتج العملية

 النموذج
  واخلصائص املالمح

 التثبيت
 قواعد اإلنتاج واالستعمال

 القواعد اإلدارية
 قواعد األمن

 

 التشغيل
 :ناتج العملية

 نظام جاهز للتشغيل
 التثبيت
 التدريب

 الدعائم التقنية
 املوائمة
 التوثيق

 عائد اخلربة
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  : يوكل املشروع إىل وحدة خاصة -
إذن يسري من طرف املنظمة املتواجدة ا بنفس األمهية مع املهام األخرى املوكلة إىل هذه  فهو 

الوحدة، أما التنسيق وتنشيط املشروع فتوكل حسب السلم التصاعدي أي رئيس الوحدة مباشرة 
  .Facilitateurأو املسهل 

  : يسري املشروع عن طريق بنية شبكية -
جيمع أعضاء يظلون حتت مسؤولية املصاحل التابعون هلا،  واملشروع ختصص له مصادر خاصة   

  .ويعني له رئيسا
  :بنية مشروع مستقلة -
  .تنشأ هذه البنية لفترة إجناز املشروع وتكون حتت املسؤولية املباشرة لرئيس املشروع 

: عتبار خمتلف مستويات القيادةجيب أيضا عند إنشاء جمموعة عمل املشروع األخذ بعني اال    
الفصل بني هذه املستويات وحتديدها بدقة عملية جد أساسية . التقنية، التنظيمية واإلستراتيجية

هيئات قيادية للمشروع توزع عليها األدوار اخلاصة ا  3 ةلدرجة أنه من الضروري إنشاء ثالث
  ".كل ومسؤولياته ودوره يف إجناز املشروع "كل على حدى 

  : وتكون حتت  مسؤولية جلنة القرار، أي هيئة اإلدارة : القيادة اإلستراتيجية 

 للمشروع كي تقرر، توافق،) املفتاحية ( تقوم بتحديد التوجهات، وتتدخل يف املراحل األساسية  
واملصادر وتراجع تناسق العمليات املطابقة مع التوجهات  االعتماداتتصحح االجتاه، ختصص 

  .العامة للمشروع

جتمع خمتلف األعضاء املسامهني يف إجناز املشروع، ويقوم هؤالء باللجوء إىل : القيادة العملية 
تخصصة مهيئات ومنظمات متخصصة من أجل احلصول على آرائهم فيما خيص نقاط يروا جد 
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وبطبيعة احلال يلجئون أيضا إىل ...ية، قانونية، مالية، مهنية، آلية عمل،من أجل إجراء خربة تقن
  .جلنة املستعملني

تركز حول األدوات والوسائل فيما خيص اجلانب الوظيفي والتجهيزات، : القيادة التقنية    
جد وتتأكد من أن هذه األخرية ال تشكل عائقا لسري املشروع وأا تتماشى واحمليط التقين املتوا

  ..باملؤسسة، املعايري، األمن، اهليكلة،

الفريق العملي هو تابع ملسؤولية رئيس املشروع الذي عليه أيضا أن يسهر على سهولة االتصال 
والتنسيق مع الفرق التقنية ومع جلنة القيادة اإلستراتيجية ، فهو يشكل ضمان سري املشروع ابتداء 

  .إىل غاية املراحل النهائية من وضعه حيز التطبيق من املراحل األولية للتصميم ودراسة الطلب

، إذ ميكن أن يسند إىل جلنة علمية إن مشروع الـ رقمنة أساسا هو مشروع علميا و تقنيا
تتكون من أشخاص خمتصني ومتمكنني يف جمال البحث العلمي، ميكنهم املصادقة على املشروع 

هي عملية ضرورية بالنسبة للمجاالت اخلاضعة فيما يتعلق مبحتويات قاعدة البيانات التوثيقية، و
  .للتقييس أو تواجد قوي

وهي عملية تسامهية تشارك فيها كل الفئات الفاعلة، وتتطلب : اإلعالم حول املشروع - 5- 2-2
  .حتديد كل فئة نوعية عملية اإلعالم املتعلقة ا يف كل مرحلة من مراحل اإلجناز

  :اإلدارة العامة     

 .دعمها للمشروعتؤكد علنيا  -
 .توافق على االختيارات وتلتزم بتأكيدها علنيا، حتدد األهداف حبسب األولوية -
 .تعد إلعداد ملف تقدمي املشروع وأن يكون مدعما وثريا -
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  :اإلطارات العليا  

 .تعلم بآثار وأهداف املشروع لفرقها -
 .تعلن عن آرائها اإلجيابية -
 .تساهم يف التفكري اإلستراتيجي -
بإعادة حتديد األهداف واملهام واألولويات وتقدميها للموارد والتسهيالت الالزمة لسري تلتزم  -

 .املشروع
 .تنشط وتدعو الجتماعات لإلعالم وتبادل اآلراء للحصول على التغذية الراجعة  -

  :اإلطارات املتوسطة  

 .تسهل عملية املسامهة واالنضمام للمشروع يف فرق العمل -
 .التكوين، تنشط فرق العمل، تطور احلوار من أجل استرجاع اقتراحات تضمن -
 .توفر الوقت واملوارد الضرورية لسري املشروع -

  

  :التحليل عن طريق االستعماالت -2-3

  :نفضل طريقة تسامهية لتحرير اإلجراءات حسب الطريقة التالية: التعبري عن الرغبات -2-3-1

 CEM Conception àإن جمموعة طرق املقابالت والتصاميم تعد املضمون األساسي يف طريقة 

l’écoute du Marché   احللول، : فهي تفرق بني ثالثة مفاهيم عادة ما تكون متداخلة
  .االحتياجات والرغبات

  .تشجيع العمل اجلماعي ضمن الفرق: مثال عن التعبري عن الرغبات
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  .ربط خمتلف احملطات بشبكة: عن التعبري عن االحتياجات مثال

 .Lotus Notesتثبيت : مثال عن التعبري عن احللول

  .على صاحب املشروع أن يعرب عن جممل الرغبات بدال عن االحتياجات وبصفة أقل إبداء احللول

 الوصول خالل هذه املرحلة، احملاور سوف يصف من خالل سري العمل وكيفياته، استرتيجيته يف
إىل املعلومات وهذا ما يسمح بوضع تصور هيكل وبنية عملية التكشيف، أو قائمة حقل 

  . الواصفات

قوة حمرك السيارة، ( فمستوى الرضا هي نسبية بالنسبة للرغبات املعلنة منذ البداية : وظائف نسبية
  ).سرعة معاجلة االستفسار

زبون جيد هذا األمر طبيعيا، وال يؤثر إجيابا وال إذا كانت الوظيفة موجودة فإن ال: وظائف إجبارية
يرفع من مستوى الرضا لديه؛ على العكس من ذلك إذا كانت هذه الوظيفة غائبة وغري موجودة 

  ).العجلة اإلضافية للسيارة(فالزبون غري راض 

ال توافق احتياجات معلنة، ولكن اكتشافها تعجب الزبون وترفع من مستوى : وظائف جذابة
  .لديه  الرضا

جيب أن نقوم بدراسة معمقة للموجودات تتناول أربعة نقاط : حتليل املوجودات -2-3-2
  :رئيسية
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   :طبيعة الوثائق     

نصوص ناجتة عن معاجلات النصوص، شرائح فلمية، خمططات، رسائل : شكل وحجم الوثائق  -
 ..خطية،

 ..جملدةقرص صلب، ميكروفيلم، ورق، كتب : الوعاء احلايل للبيانات -
 ).املكان الفيزيائي( أماكن تواجد املعطيات  -
سنوات بالنسبة  10أسبوع لإلطالع، : مثال( مستوى احلفظ النشط والتخزين النهائي  -

 ).للحفظ
 .درجة وكثافة اإلطالع على املعطيات، وعملية التعديالت -
 .مستويات أمن البيانات -
 .القيمة القانونية  -
 .يف البداية وحجم إنشاء الوثائق اجلديدةحجم وكمية الوثائق املستوردة   -

  :طبيعة املستفيدين

على الدراسة أن حتدد لكل فئة من املستفيدين رغباا، الطرق التقليدية اليت تسري ا العمليات     
يقام يتعلق بالتوثيق، مستوى استعمال املعدات، درجة االطالع والتعديل اخلاصة بكل فئة، 

  .ومستوى اإلتاحة

 .يطالع فقط ، وبصفة دوريةمستعمل  -
 .مستعمل يطالع وخمول بإجراء تعديالت -
 .حمرر، مكلف جبمع واقتناء وتكشيف الوثائق -
 ..) بنية الكشافات، املكرارات،( مسري قاعدة البيانات  -
 .خمتص يف اإلعالم اآليل، مسئول النظام اآليل -



 اجلامعية باملكتبة وتنفيذها الرقمية للمشروعات التخطيط:  عشرالثاين الفـصل
 

[621] 
 

بقواعد التنظيم، طرق العمل احلالية للمؤسسة والصعوبات والعوائق اليت  الدراسة تذكر
  .تواجهها، مما يربر حجم االستثمار يف النظام اجلديد

  :نظام إدارة املشروع -3

النماذج التخطيطية اليت توضح الرؤية للمكتبة عنصرا أساسيا لالتصال يف منظمات وجمتمعات  إن
 Codified Modelingومهنة خدمات املكتبات، وهناك كثري من لغات النماذج املصنفة واملقننة 

Languages   اليت ميكن استخدامها ألغراض التخطيط.  

يف أغلب األحيان يف املشاريع  CPM: the Critcal Path Methodوتستخدم طريقة املمر احلرج 
املعقدة املرتبطة جبدول زمين حمدد، واسم هذا النظام مشتق يف حقيقة أنه يستخدم احلدين األدىن 

، وتتمثل العملية يف حتديد اخلطوات اليت يتضمنها إمتام )1(واألقصى للوقت الالزم لتطبيق املشروع 
خطوة، وحتديد العالقات املوجودة بني اخلطوات، وعن طريق املشروع والوقت املطلوب لكل 

حساب الزمن الالزم للخطوات األساسية فإنه من املمكن حساب الوقت الكلي الالزم إلمتام 
، الذي يوضح منوذج استخدام هذا النظام إلتاحة كتاب )159(أنظر الشكل التايل رقم ( املشروع 

  .)ملعاجلة الوثائقية مبكتبة جامعية، تطبق نظم األمتتة يف ا

  

  

  

  
                                                             

جامعة اإلمام حممد بن : الرياض. اآلفاق املرتقبة ووقائع التطبيق : املكتبة اإللكترونية. كينيث إي داولني ؛ ترمجة الشيمي حسين عبد الرمحن  1
  221. ، ص1995سعود اإلسالمية، 
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  الطلب

  

  

  رقم املهمة  :          

  .)1( منوذج طريقة املمر احلرج يف املعاجلة الوثائقية للكتب باملكتبات: يبني) 160(رقم شكل 

ومبا أن مكتبة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية تطبق نظاما آليا ومتتلك منظومة أمتتة      
إدخال هي سنوات، فإن املهمة املطلوبة يف وضع املشاريع األكثر تطورا،  10اعتمدا ألكثر من 

  .تغيريات على النظام القائم وليس وضع نظام جديد مبعزل عن النظام القائم

وتتم عملية التغيري هذه من خالل سلسلة من املشاريع املوجهة حنو أهداف حمددة، وينبغي هنا     
املشروعات وأن يتم التنسيق من خالل نظام إدارة املشروع كما أن تكون حدودا زمنية إلمتام هذه 

  :هو مبني يف املخطط التايل

  

  

  

                                                             
أمحد عروة اجلامعية ، جمال . املستغرق يف كل خطوة من خطوات املعاجلة إىل غاية اإلتاحة هي أوقات مستنتجة من جتربة طبقت مبكتبة د الزمن   1

  . الدراسة ، عند تطبيق النظام اآليل يف املعاجلة ألوعية الكتب

4 

1 2 3 6 

5 

 التحقق من الطب
د قائق 5  

 الفهرسة
.د 2  

 التصنيف
.د 5  

 إعداد البطاقات
.د 3  

 التسجيل واجلرد
د قائق 5  

 إتاحته على الرف
.د 3  

1 

1 
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  .عناصر نظام إدارة املشروعالعالقة بني كافة : يبني) 161(شكل رقم 

  :وقد تنشأ عمليات التغري يف املنظمات من خالل عدة خطوات

وقد ينشأ هذا الضغط أو يتولد من خالل التقنيات أو املستفيدين أو : الضغط من أجل التغيري  
اتمع، أو نتيجة للمنافسة املمارسة من قبل منظمات أخرى، أو املهنة يف حد ذاا، أو موظفي 

  .املنظمة

 نظام إدارة املشروع

 القياس التخطيط

 الغاية واألهداف

 خطة بعيدة املدى

مع األهداف امليزانية  

مسح تصور املستفيدين 
 عن املكتبة

 نظام مساندة القرار

 املراجعة النظام احملاسيب
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ويف حالة املكتبة الرقمية للجامعة مل نسجل ضغوطا تولدت من قبل املوظفون وال املهنة وال حىت 
بيئة املكتبة  املستفيدون من خدمات املكتبة، وإمنا كانت عبارة عن ضغوط تقنية حمضة أملتها

  .اجلامعية وجهازها اإلداري

وميكن أن حبدث ذلك على أي مستوى يف املنظمة، ومع ذلك فإنه ال بد : إدراك احلاجة إىل التغيري
  .من إدراك إدراة املنظمة هلذه احلاجة يف اية املطاف

للتحديد تستخدم األدوات املسحية والدراسات وفرق العمل واستشارة اخلرباء : تشخيص املشكلة
  .والوصف الدقيق للمشكلة

   .  ينبغي أن خيطط للتغيري حىت ميكن حتقيق تطبيق ممرحل وجمد اقتصاديا: التخطيط للتغيري

  .تنفيذ التغيري

  .من قياس أثر التغيري حىت يتكون سياق تارخيي للقرارات يف املستقبل: متابعة وقائع التغيري

التزود باملهارات كأن تتوفر قدرات على التخطيط وصناعة أما العنصر املهم لعملية التغيري هو      
القرارات وتطوير املنظمات وتكوين الفرق واالتصاالت إما من خالل املوظفني احلاليني أو من 

  .خالل املوظفني اجلدد املعنيني بعملية التغيري أو من خالل خبري
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  :عشرالث الث الفصل
  ترحاتــعرض النتائج واملق

 

  

  ةـة للدراسـتائج العامــالن - 1       

  النتائج على ضوء الفرضـيات -2       

  اتـاملقترح -3       
  ةـــخامت -4       
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  :النتائج العامة للدراسة - 1

  تشري نتائج الدراسة 

أن املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ال تطبق املعايري العلمية والوظيفية  -
الالزمة يف إنشاء جمموعاا الرقمية، حيث أكد املسئول املكلف باملكتبة الرقمية أن اجلوانب 

يف صورة (صل الفنية للمكتبة الرقمية فيما يتعلق مبعاجلة األوعية املرقمنة هي نسخة طبق األ
وهذا ما مت عن األساليب املعتمدة يف معاجلة األوعية الفكرية يف شكلها الورقي، ) إلكترونية

وأن هذا اال هو من اختصاص مالحظته عند وصف إجراءات وصف املصادر الرقمية، 
  .املكتبات واملكتبيني الذين سامهوا يف تنفيذ مشروع املكتبة الرقمية

للجامعة وليدة خطط إدارية نابعة من إدارة اجلامعة وليست نامجة عن ختمني أن املكتبة الرقمية  -
وطموحات املكتبيني لتلبية احتياجات املستفيدين من خدماا، وضرورة مواكبة التطورات 

 .التكنولوجية حىت ال يتخلفوا عن من سبقهم إىل مثل هذه احللول التكنولوجية الراقية جدا

ملختلف وثائق الكتب  DPI 200مبواصفات رقمنة واحدة وهي  عملية التحويل الرقمي تتم -
املرقمنة، كون هذه األخرية هي كتب مطبوعة حديثا وال تظهر أي عيب يف درجة وضوح 

 .النص والصور، غري أا ال تزال تقع حتت طائلة حقوق امللكية وحقوق النشر

اموعات ال تتم وفق سياسة حمددة مسبقا تستجيب لألهداف املسطرة يف عملية تنمية  -
وإمنا هي عملية حتويل رقمي ألوعية ورقية تنتقى بطرق غري علمية ال مشروع املكتبة الرقمية، 

 . تراعي فيها أدىن الشروط الواجب توفرها كحقوق امللكية الفكرية، وهشاشة األوعية الورقية

، وإعداد علمية فيما يتعلق بإجراءات حفظ املواد الرقمية طمية أي خطال متلك املكتبة الرق -
جداول زمنية حمددة قصد اإلطالع املنتظم واملراقبة الدورية للمصادر املرقمنة وبالتايل وضع 

 . خمطط للقيام بعمليات التهجري
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شغيل أن عملية التدريب والتكوين كانت حول كيفية التعامل مع املاسح الضوئي موصفات الت -
 . وكيفية استخدام برجمية معاجلات الصور ال غري

ممارسات أعضاء اهليئة التدريسية فيما يتعلق تشري نتائج الدراسة امليدانية يف البعد األول حول 
  :إىل بالتعامل مع شبكة االنترنت وخدماا

ميتلكون أجهزة حواسيب، وأن أقل من ثلثهم لعينة اإلمجالية للبحث من أفراد   97,97% -
العالقة طردية بني الرقي ، وتكاد تكون فقط غري مرتبط بشبكة االنترنت)  % 33,10(  3/1

يف الرتبة العلمية واكتساب اخلربة يف العملية التعليمية والبحثية مع امتالك جهاز احلاسوب 
  .املزود خبدمات االنترنت والعكس أيضا يكاد يكون صحيحا

مجيع أفراد عينة البحث مهما اختلفت رتبهم وختصصام العلمية يستخدمون نقاط إتاحة  -
أخرى للربط بشبكة االنترنت، وأم ألسباب معينة ال يكتفون بالربط من حواسيبهم 
 الشخصية إما لسرعة التدفق، أو بروز االحتياج اآلين للمعلومات وضرورة استخدام

، إىل مقاهي االنترنت عينة يلجئونالمن أفراد  % 56 أنعمل، والشبكة العاملية يف أوقات ال
فقط من  % 28 إىل زمالئهم قصد استخدام شبكة االنترنت، ومنهم  %16 يلجأيف حني 
هذا االستخدام الذي يتناسب ؛ ة يستخدمون شبكة االنترنت باملكتبة اجلامعيةنأفراد العي

التدريسية والعكس يكاد يكون صحيحا إذا عكسا والرقي يف الدرجة العلمية ألعضاء اهليئة 
  .تعلق األمر باستخدام الشبكة لدى الزمالء وكذا مقاهي االنترنت

 مرة يف اليوم،مبعدل هي تشري النسب املئوية العالية إىل أن وترية االرتباط بشبكة االنترنت  -
ذة التعليم كل من أساتأما  ، % 64.62وقد سجلت فئة األساتذة املستعدون أعلى نسبة إجابة 

أعلى نسب إجابة هلم فبلغت العايل واألساتذة احملاضرين وكذا األساتذة املكلفون بالدروس 
  .فيما يتعلق بوترية ارتباطهم بشبكة النترنت مبعدل أكثر من مرة يف األسبوع
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هم أكثر إقباال واستخداما لشبكة االنترنت من زمالئهم يف كلية . إ.ع.أفراد عينة كلية آ -
  .إ.ح.ش.د.أ.ك

أن اجلامعة  % 5.94ال يدرون إن كانت اجلامعة متتلك موقعا إلكترونيا، يف حني أكد  % 10 -
 .ال متتلك موقعا إلكترونيا على شبكة االنترنت

  .بأم ال ميتلكون صفحات ويب شخصية % 96.62أغلب أفراد العينة اإلمجالية بنسبة  -
مقارنة مع . إ.ع.لدى أساتذة كلية آارتفاع معدل امتالك صفحات الويب الشخصية  -

بأكثر من ثالثة أضعاف ما عدا أساتذة التعليم العايل واألساتذة . إ.ش.د.زمالئهم يف كلية أ
  .احملاضرون حيث انعدمت متاما

 مدى امتالك أفراد العينة للربيد اإللكترونية وأغراض استعمالهأما فيما يتعلق بالنتائج حول 
  :فجاءت النتائج كما يلي 

، متالكهم بريد إلكتروينفيما يتعلق با%  93.62سجلوا أعلى نسبة بـ. إ.ع.أساتذة كلية آ -
  .% 87.13 .إ.ح.ش.د.أ.كبينما سجل أساتذة كلية 

؛ فكلما ارتقى األستاذ .إ.ح.ش.د.أ.كتكاد تكون العالقة عكسية لدى أفراد أساتذة كلية  -
وتكاد تنطبق هذه العالقة على  يف الرتبة كلما تنازل عن استعمال بريده اإللكتروين،

  .  إ.ع.زمالئهم يف كلية آ
بالنسبة لوترية اإلطالع على بريدهم أساتذة التعليم العايل أعلى نسبة إجابة  سجل -

تليها فئة األساتذة املساعدين املكلفني بالدروس فاحملاضرين اإللكتروين مبعدل مرة يف اليوم، 
  .اليوم فلم تسجل إال لدى األساتذة املساعدينملساعدين، أما وترية عدة مرات يف امث 

إ أو .ع.إ، أو كلية آ.ش.د.تشري أعلى نسبة لعينة البحث، سواء على مستوى عينة كلية أ -
على مستوى العينة اإلمجالية، بأم يقومون بالتواصل مع اهليئات واملنظمات العربية 
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معات خارج الوطن تليها مباشرة هيئات ومنظمات أجنبية مث جا، بالدرجة األوىل
  .فاجلامعات الوطنية وهو السلوك نفسه املعرب عنه من طرف كل من أساتذة الكليتني

استخدام الربيد اإللكتروين مقتصر على التواصل باجلهات اخلارجية للوطن بصورة أكرب،  -
وال يستخدم إال ناذرا، أو يكاد ينعدم من أجل التواصل مع الطلبة، فاستخدامات الربيد 

روين مل تكن أبدا لألغراض التعليمية وناذرا ما يستخدم أيضا لالتصال بأساتذة اإللكت
  .وزمالء باجلامعة أو بالقسم

  :فجاءت كالتايلعملية البحث عن الوثائق أغراض أما النتائج املتعلقة ب

من نصف أفراد عينة البحث يقومون بعملية البحث عن الوثائق عدة مرات يف  أكثر -
هم أكثر نشاطا يف عملية البحث عن الوثائق من . إ.ش.د.األسبوع، وأن أساتذة كلية أ

  .)على الترتيب  % 28، % 39.13. ( إ.ع.زمالئهم يف كلية آ
، كما الحظنا رتبة العلميةوترية البحث مبعدالت مرتفعة تنخفض كلما ارتقى األستاذ يف ال -

عالقة طردية بالنسبة إلجابات أفراد عينة البحث فيما يتعلق ه توجد من خالل النتائج أن
البحث مبعدل عدة مرات يف اليوم، وعدة مرات يف األسبوع والرقي يف الرتبة  يتريبوت

  .العلمية
السبب هي ا كوغلبة األغراض التعليمية على األغراض البحثية كما أوضحت النتائج  -

  .فراد عينة البحث بالبحث عن الوثائقالرئيسي الدافع أل
. إ.ش.د.فأساتذة كلية أ ؛اختالف أغراض البحث عن الوثائق لدى األساتذة املستجوبني -

، بينما ) % 34.29(يقومون بعملية البحث عن الوثائق ألجل اجناز البحوث بالدرجة األوىل 
عملية البحث عن الوثائق اليت يقومون ا هي لغرض  أن. إ.ع.أفاد زمالئهم يف كلية آ

  .)% 37.08(حتضري الدروس بالدرجة األوىل 
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أعلى النسب لدى أساتذة الكليتني إىل أن املعلومات العلمية والتقنية هي الفئة األوىل تشري  -
هم أكثر حبثا عن هذه . إ.ع.أن أساتذة كلية آمن املعلومات املعنية بعملية البحث و 

  .إ.ش.د.أومات من زمالئهم يف كلية املعل
أو أفراد عينة . إ.ش.د.أن أعلى نسبة لعينة البحث سواء على مستوى أفراد عينة كلية أ -

أو العينة اإلمجالية تشري بأنه عند قيامهم بعملية البحث عن املعلومات فإن . إ.ع.كلية آ
يعد نقطة البداية وأهم عنصر من عناصر االسترجاع اليت  عنصر الكلمات املفتاحية

ه كلما اكتسب األستاذ خربة وتقدم يف الرتبة العلمية كلما نقص اعتماده ، إال أنيوظفوا
على هذا العنصر يف عملية البحث عن املعلومات غاية وصوله إىل أعلى رتبة حيث يعاود 

  .االعتماد عليها
 صر االسترجاع املستخدمة من طرف أفراد العينة اإلمجالية،ثاين أهم عناالبحث بالعنوان  -

 .استخدام عنصر اسم املؤلف، فاستخدام موضوع حمدديليها 

صادر املعلومات اإللكترونية يف عملية البحث أعضاء اهليئة التدريسية ملأما فيما خيص استخدام 
  :، فنورد النتائج التاليةوكهم إزاءها وآرائهم فيهالوس

أغلب أفراد عينة البحث سواء على مستوى الكليتني أو على مستوى العينة اإلمجالية  أفاد -
أفراد عينة كلية ، وأن أم يستخدمون شبكة االنترنت يف عملية البحث عن املعلومات

على  % 93.63، % 91.09. (إ.ع.يستخدموا بدرجة أقل من زمالئهم يف كلية آ. إ.ش.د.أ
  .)الترتيب

اد عينة البحث على اختالف التخصص يستخدمون بالدرجة األوىل حمركات أفر 1/3تقريبا  -
ثاين األدوات األكثر استخداما حبسب ما تشري إليه نتائج إجابات أفراد العينة هي و، البحث

فاملكتبات الرقمية، أما  ،البوابات املتخصصة تليها أدلة البحث، مث حمركات البحث الكربى
  . فمنعدم متاما لدى خمتلف فئات عينة الدراسة استخدام األرشيفات املفتوحة
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هم أكثر استخداما حملركات البحث و حمركات البحث الكربى . إ.ش.د.أساتذة كلية أ -
، إذ يفضلون هذين األداتني إضافة إىل البوابات .إ.ع.أكثر من زمالئهم يف كلية آ

وفهارس املكتبات على استخدام أدلة البحث . إ.ع.املتخصصة، بينما يتفوق أفراد كلية آ
  .إ.ش.د.املتاحة على اخلط على زمالئهم يف كلية أ

كلما تقدم األستاذ يف الرتبة العلمية واكتسب اخلربة يف جمال التعليم والبحث لوحظ أنه  -
العلمي كلما يتخلى تدرجييا عن استخدام املصادر املعلومات اإللكترونية مقارنة باملصادر 

  .الورقية
در اإللكترونية مقارنة باملصادر الورقية هي مرتفعة لدى كلية مؤشرات استخدام املصا -

إجابات األساتذة تفيد أم ½ أكثر من وأن  ،.إ.ش.د.مقارنة بأساتذة كلية أ. إ.ع.آ
  يستخدمون مصادر املعلومات اإللكترونية يف نشاط البحث العلمي

خربة يف التعليم والبحث  كلما تقدم األستاذ يف الرتبة العلمية واكتسبتشري النتائج إىل أنه  -
العلمي كلما زاد اعتماده على استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية يف جماالت البحث 

كلما زاد االعتماد على املصادر اإللكترونية ، وأنه العلمي إىل أن يبلغ رتبة التعليم العايل
ليمية، والعكس لتحقيق األغراض البحثية كلما اخنفضت هذه النسبة لتحقيق األهداف التع

  .صحيح
كما نالحظ أيضا انه كلما تقدم األساتذة يف الرتبة العلمية كلما قل اهتمامهم باألغراض  -

  .األخرى اليت عربوا عنها يف التثقيفية والترفيهية
ما نالحظه بالنسبة إلجابات أفراد العينة على مستوى الكليتني هو إدراجهم للمكتبة الرقمية  -

يرى أعضاء اهليئة ، واملعلومات اإللكترونية استخداما من طرفهمكآخر مصدر من مصادر 
التدريسية باجلامعة على خمتلف رتبهم وبدرجات متفاوتة وغري منتظمة، أن شبكة االنترنت 
تعد أهم مصدر من مصادر املعلومات اإللكترونية املستخدمة يف عملية البحث عن 

  .املعلومات
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أو على . إ.ع.أو كلية آ. إ.ش.د.وى كلية أمجيع فئات عينة البحث سواء على مست -
مستوى العينة اإلمجالية؛ أمجعت على أن استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية يف عملية 

ؤكدون بإمجاع؛ أن استخدام مصادر ي، والتعليم يف اعتقادهم يعد أمرا ثانويا وليس أساسيا
العلمي وليس يف عملية التعليم  املعلومات اإللكترونية إمنا يكون أساسيا يف عملية البحث

 أين يعد ثانويا

أو العينة اإلمجالية، اتفقت . إ.ع.أو كلية آ. إ.ش.د.مجيع أفراد عينة البحث سواء يف كلية أ -
أما ، إجابام على أن طريقة االسترجاع الكلي للوثيقة هي الطريقة األكثر استخداما لديهم

إلجابات وعلى خمتلف فئات العينة أنه يتم عن كيفية االسترجاع الكامل للوثيقة فبينت ا
اللجوء واالعتماد أساسا على تقنية التحميل أوال، مث تليه عملية الطباعة فعملية النسخ 

  .  أخريا
آخر األساليب استخداما يف استرجاع الوثائق واملعلومات اإللكترونية هو طريقة التحليل  -

عملية االسترجاع لدى الفئات املتقدمة من أن بعض األساليب املستخدمة يف و، بعد القراءة
الرتب العلمية ختتلف متاما واألساليب املستخدمة لدى زمالئهم يف الفئات املتأخرة من 
الرتب العلمية، فأسلوب الطباعة مثال يستخدم بكثافة عالية عن باقي األساليب لدى فئة 

باقي فئات العينة يف عملية األساتذة املساعدين فقط، بينما أكثر األساليب استخداما لدى 
  .االسترجاع الكامل للوثيقة هو أسلوب التحميل أوال مث الطباعة ثانيا

لعالقة الطردية بني الرتبة العلمية وأسلوب حتليل املعلومات املهمة يف الوثيقة، على مستوى ا -
عينة تشري النتائج يف أعلى نسبة لعينة البحث سواء على مستوى ، يف حني العينة اإلمجالية

العينة اإلمجالية وبنسب إجابات  أو. إ.ع.أو على مستوى عينة كلية آ. إ.ش.د.كلية أ
متقاربة؛ أم يفضلون أسلوب احلفظ يف وسائط التخزين قصد الرجوع إليها يف وقت 

  .الحق أو قراءا فيما بعد
  .لعلميةفالعالقة طردية واضحة بني استخدام أسلوب طباعة ما يقرءون والتقدم يف الرتبة ا -
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هم أكثر تفضيال الستخدام أسلوب . إ.ش.د.أعضاء اهليئة التدريسية املنتسبني لكلية أ -
الطباعة  ونوعا ما لطريقة التخزين على وسيط مث القراءة فيما بعد من زمالئهم يف كلية 

هؤالء الذين يفضلون القراءة أوال مث الطباعة وبالتايل أكثر تفضيال ألسلوب القراءة . إ.ع.آ
  على الشاشة من زمالئهم يف الكلية األوىلمن 

  :أعضاء اهليئة التدريسية واملكتبة الرقمية للجامعة 

معظم أفراد عينة البحث كانوا على علم مبشروع املكتبة الرقمية للجامعة إذ بلغت نسبة  -
  .وأن هذه النسبة تزداد كلما تقدمنا يف الرتبة العلمية والعكس صحيح، % 93اإلجابة 

املكتبة الرقمية  لطردية املوجودة بني التقدم يف الرتبة العلمية واإلعالم حول مشروعالعالقة ا -
، ومنه العالقة العكسية بني التقدم يف الرتبة العلمية واجلهل باملشروع، السلوك للجامعة

  .نفسه نسجله لدى أفراد الكليتني
وسيلة اإلعالم عن  تشري أعلى نسب اإلجابات على مستوى الكيتني والعينة اإلمجالية، أن -

املشروع األكثر شيوعا هي تلك املعلومات املتبادلة بني الزمالء، فأسلوب االتصال بني 
  .إ.ش.د.األساتذة وهو أكثر تطورا واستخداما لدى أساتذة كلية أ

بالرغم من تواضع دور املكتبة اجلامعية يف اإلعالم حول املشروع إال أنه جاء متقدما عن  -
واليت جاءتا يف آخر ) % 6(أو من خالل دليل اجلامعة )  % )5ا دور اجلامعة وإدار
اليت مكنت أعضاء اهليئة التدريسية من إعالمهم والتعرف على مشروع  األساليب والطرق

 .املكتبة الرقمية للجامعة

وجود أعضاء اهليئة التدريسية باجلامعة، وتشري النتائج إىل  2/3عدم استشارة أكثر من ثلثي  -
طردية بني التقدم يف الرتبة العلمية لألستاذ وطلب االستشارة منه، فكلما تقدم عالقة 

األساتذة يف الرتبة العلمية كلما زادت نسبة استشارم ملعرفة آرائهم وإطالعهم باملشاريع 
  .اجلديدة للجامعة
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أو . إ.ش.د.تشري النسب العالية من جمموع عينة البحث سواء على مستوى أفراد كلية أ -
أو العينة اإلمجالية، أنه من الضروري استشارة أعضاء اهليئة . إ.ع.اد عينة كلية آأفر

هم . إ.ش.د.أن أساتذة كلية أ كما الحظنا، التدريسية باجلامعة إلنشاء املكتبة الرقمية
أكثر إحلاحا على ضرورة إشراكهم واستشارم يف املشروع مقارنة بزمالئهم يف كلية 

  .إ.ع.آ
البحث على ضرورة توسيع عملية االستشارة لتشمل أيضا طلبة  يؤكد أفراد عينة -

  .الدراسات العليا والباحثني
أو العينة اإلمجالية، . إ.ع.أو كلية آ. إ.ش.د.أغلب اإلجابات، سواء لدى أفراد عينة كلية أ -

تشري إىل أم يعتقدون بشدة بأن املكتبة الرقمية للجامعة من شأا أن تساهم يف تطوير 
 % 44.68. إ.ع.لدى أساتذة كلية آنسبة اإلجابة بلغت ، التعليمية والبحثية باجلامعة العملية

 .إ.ش.د.أيف كلية  هؤالء هم أقل تفاعال وتفاؤال مع هذه اإلجابة مقارنة بزمالئهمو، 

  :أعضاء اهليئة التدريسية وممارستهم للنشر اإللكتروين

األساتذة وعلى اختالف رتبهم العلمية وكليام ال يقومون بنشاط النشر اإللكتروين  معظم -
وجود عالقة عكسية واضحة بني تقدم األستاذ يف ، وتشري النتائج إىل على شبكة االنترنت

الرتبة العلمية وعملية النشر اإللكتروين على شبكة االنترنت على اختالف الكليتني والعينة 
  .اإلمجالية

  يت املقاالت العلمية يف مقدمة ما يتم نشره من طرف هؤالء، تليها الدروس على اخلطتأ -
أكدوا أم ال يقومون بتنشيط  % 95أغلب أفراد عينة البحث وبنسبة إجابة جتوزت الـ  -

  .حماضرات علمية عن بعد، رغم توفر اجلامعة على اإلمكانيات املادية الالزمة
يف عدم قيام أعضاء اهليئة التدريسية بتقدمي حماضرات علمية عن بعد يرجع السبب األول  -

التعليم عن بعد ليس من " ؛ كون )% 18(إىل عاملني متساويني ويف نفس درجة األمهية 
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ثاين  ، أما"عدم احتساا يف النشاط البيداغوجي " و " أولويات سياسة التعليم باجلامعة 
أن أساتذة التعليم العايل هم " قار إىل املهارات الالزمة االفت" ريجعوا إىل فهذه األسباب 

  .أكثر من يعانون من هذه املشكلة
التعليم عن بعد ليس من أولويات "  عامل نسجل هنا أيضا وجود العالقة الطردية بني -

وتقدم األستاذ يف الرتبة العلمية، وبالتايل فأساتذة التعليم العايل هم "سياسة التعليم باجلامعة 
 .ثر إدراكا ووعيا ذا العاملأك

  :صعوبات استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية

مجيع أفراد عينة البحث تواجه صعوبات يف استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية على  -
اختالف الرتب العلمية ولدى مجيع أفراد عينة الكليتني، تتمثل أساسا وبصورة عامة يف 

يف وسائل البحث اإللكترونية وعدم امتالك املهارات الالزمة عدم متكن هؤالء من التحكم 
  .يف عملية البحث عن املعلومات اإللكترونية

أن هناك فروقا نوعا ما يف درجة وحدة املشاكل اليت يواجهها أساتذة كل كلية عن يتضح  -
 اليت يعاين " استرجاع ضخم من املعلومات" و الصعوبة األوىل أاألخرى، عدا يف املشكلة 

  .منها أفراد العينة حيث نالحظ تطابق اإلجابات
، وهي النسبة نفسها املسجلة لدى أفراد عينة كلية .إ.ح.ش.د.من أساتذة كلية أ % 97 -

أبدوا رغبة يف متابعة تكوين على استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية، وتأيت  .إ.ع.آ
مامام كوا تعد أكثر مصادر الرغبة على استخدام شبكة االنترنت وخدماا يف أوىل اهت

أساتذة كلية ، وتشري النتائج إىل أن املعلومات استخداما من طرفهم كما سبق تبيانه
يبدون رغبة ملحة يف متابعة تكوين على استخدام شبكة االنترنت وخدماا . إ.ح.ش.د.أ

حل من ، بينما جند هؤالء هم أكثر رغبة وأ.إ.ع.وهم أكثر رغبة من زمالئهم يف كلية آ
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زمالئهم يف متابعة تكوين حول استخدام املكتبة الرقمية للجامعة واستخدام قواعد 
  .البيانات

   .آخر ما يرغب أساتذة اجلامعة يف التكون عليه هو استخدام قواعد البيانات واملعلومات -
أفراد عينة كلية نالحظ أن امليزة األساسية املتوفرة يف الوثائق اإللكترونية يف نظر  -

العينة اإلمجالية، تتمثل يف إمكانيات التخزين وعلى  أفراد، أو .إ.ع.أو كلية آ. إ.ح.ش.د.أ
عالقة طردية واضحة بني التقدم يف الرتبة كما تشري النتائج إىل وجود وسائط خمتلفة، 

العلمية أنه كلما تقدم األستاذ يف الرتبة كما نالحظ ، العلمية والتأكيد على هذه اإلجابة
  .كلما واجه صعوبات يف احلصول على بدائل ورقية أو تقليدية للوثائق اإللكترونية

عالقة عكسية فيما يتعلق ميزة سهولة التعامل املوجودة يف أوضحت النتائج إىل وجود  -
الوثائق اإللكترونية والتقدم يف الرتبة العلمية، وكذا امليزة اليت تتعلق بسهولة البحث يف 

  النص
أو العينة اإلمجالية؛ . إ.ع.أو كلية آ. إ.ح.ش.د.فئات عينة البحث، سواء كلية أمجيع  -

اتفقت إجابام على أن أهم رغبة واجب توفرها يف الوثائق اإللكترونية هي اإلعالم املسبق 
على أن تكون طريقة اإلعالم املسبق عن مضمون الوثيقة قبل  ،مبضمون الوثيقة قبل عرضها

مات املفتاحية بالدرجة األوىل يليها اإلعالم عن مضمون الوثيقة من عرضها من خالل الكل
خالل ملخص عن الوثيقة أو املصدر اإللكتروين، فالبيانات البيبليوغرافية مث تقييم 

  .املختصني
أمجع أغلب أفراد فئات العينة على ضرورة توفر ما وراء بيانات تكون دقيقة تصف  -

غبة نابعة من الصعوبات اليت يالقوا أثناء استخدام مضمون الوثيقة قبل تصفحها، هذه الر
حتليل بيانات إجابات العينة (املصادر اإللكترونية واليت أمهها وأبرزها كما مت تبيانه سابقا 

؛ هو تضخم املعلومات املسترجعة، وبالتايل )من االستبيان ) 32(على السؤال رقم 
استرجاع معلومات ال تليب االحتياجات كون املعلومات املفيدة ال تظهر بسهولة وبدقة 
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فئة أساتذة التعليم أن  مع اإلشارة إىل، وبالضرورة استهالك وقت طويل يف عملية البحث
  .بة على مستوى الكليتني والعينة اإلمجاليةالعايل هم الفئة األكثر تأكيدا على هذه الرغ

أغلب أفراد عينة البحث يؤكدون أم على استعداد لنشر أعماهلم البحثية يف الشكل  -
إذ . إ.ح.ش.د.واضحة لدى عينة كلية أالعكسية العالقة ال ، وهنا نسجل % 85اإللكتروين 

ماهلم البحثية يف الشكل ال يبدي أساتذة التعليم العايل نفس احلماس واالستعداد لنشر أع
وحتمسوا لنشر ) %100(الذين أمجعوا مجيعا . إ.ع.اإللكتروين عكس زمالئهم يف كلية آ

  .حبوثهم العلمية يف الشكل اإللكتروين
أغلب أفراد عينة البحث وعلى مستوى خمتلف فئاا، أبدوا استعدادا لنشر حبوثهم العلمية  -

  .املكتبة الرقمية للجامعة ليسعة ويف مواقع ويب متخصصة غري موقع ويب اجلام
م بشأن املكتبة مجيع فئات عينة البحث على اختالف رتبهم العلمية، اتفقت اقتراحا -

ثاين انشغال ، أما ة على أن تكون حممية من مجيع أشكال االختراقاتالرقمية للجامع
بنشر أعمال بالنسبة ألساتذة الكليتني على حد سواء والذي أبدوا فيه اقتراحا يتعلق 

إضافة إىل إتاحة خدمات املكتبة الرقمية للجامعية عرب  ،وحبوث األساتذة بعد حتكيمها
بالدرجة الثالثة توفري إمكانية . إ.ح.ش.د.يقترح أساتذة كلية أ، كما شبكة االنترنت

يف هذه املرتبة والدرجة . إ.ع.يرى زمالئهم يف كلية آ، يف حني الطباعة والنسخ والتحميل
مهية تقدمي اخلدمات املرجعية اإللكترونية، واإلحالة إىل مواقع مكتبات أخرى على من األ

 .شبكة االنترنت

  :النتائج على ضوء الفرضيات -2

  :على ضوء هذه النتائج ميكننا التحقق من صحة الفروض املوضوعة وأهداف الدراسة
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للعلوم اإلسالمية بعد وضعها  تواجه املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر: "الفرضية األوىل
حيز التنفيذ مشاكل قانونية وصعوبات تقنية وفنية يف إدارا مما نتج عنه عدم تطبيق املعايري 

  ".الوظيفية الالزمة؛ ترجع بالدرجة األوىل إىل سوء التخطيط العلمي للمشروع

املكتبة الرقمية جلامعة  أن اتضح لنا من خالل وصف املكتبة الرقمية بعد التطرق ملراحل إنشائها
معايري وصف املصادر الرقمية ويتعلق األمر هنا بعملية األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ال تطبق 

بل إنشاء ما وراء البيانات وفق املعايري املعمول ا يف مثل هذه املشاريع وهو معيار دبلن كور، 
هي نسخة طبق لفكرية يف شكلها الورقي فتطبق األساليب الفنية املعمول ا يف وصف ألوعية ا

عن األساليب املعتمدة يف معاجلة األوعية الفكرية يف شكلها الورقي، ) يف صورة إلكترونية(األصل 
إذ تطبق التقنني الدويل للوصف  وهذا ما مت مالحظته عند وصف إجراءات وصف املصادر الرقمية،

ى اتضح أن املكتبة الرقمية للجامعة تعتمد يف ، ويف نتيجة أخر)ك(تدوب): كتب ( البيبليوغرايف 
 200عملية الرقمنة على مواصفات ودرجة دقة واحدة على خمتلف صفحات الكتب املرقمنة وهي 

DPI  كون هذه األخرية هي كتب مطبوعة حديثا وال تظهر أي عيب يف درجة وضوح النص
عملية تنمية النشر، كما اتضح أن والصور، غري أا ال تزال تقع حتت طائلة حقوق امللكية وحقوق 

اموعات ال تتم وفق سياسة حمددة مسبقا تستجيب لألهداف املسطرة يف مشروع املكتبة الرقمية، 
وإمنا هي عملية حتويل رقمي ألوعية ورقية تنتقى بطرق غري علمية ال تراعي فيها أدىن الشروط 

الورقية، ويف نتيجة أخرى اتضح أن  الواجب توفرها كحقوق امللكية الفكرية، وهشاشة األوعية
املكتبة الرقمية ال متلك أي خطط علمية فيما يتعلق بإجراءات حفظ املواد الرقمية، وإعداد جداول 
زمنية حمددة قصد اإلطالع املنتظم واملراقبة الدورية للمصادر املرقمنة وبالتايل وضع خمطط للقيام 

  .بعمليات التهجري

  . إن كل هذه املؤشرات والنتائج تؤكد حتقق الفرضية األوىل
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يويل أعضاء اهليئة التدريسية باجلامعة اهتماما متزايدا على استخدام مصادر : الفرضية الثانية
  .يف نشاطام التعليمية وبدرجة أكرب البحثية املعلومات اإللكترونية

ميتلكون أجهزة لعينة اإلمجالية للبحث من أفراد  %97,97لقد اتضح من نتائج الدراسة امليدانية أن 
تشري النسب ، وفقط غري مرتبط بشبكة االنترنت)  % 33,10 ( 3/1حواسيب، وأن أقل من ثلثهم 

فقط من  % 28 و املئوية العالية إىل أن وترية االرتباط بشبكة االنترنت هي مبعدل مرة يف اليوم،
؛ هذا االستخدام الذي يتناسب عكسا باملكتبة اجلامعيةة يستخدمون شبكة االنترنت نأفراد العي

استخدام الربيد ، كما تشري النتائج إىل أن والرقي يف الدرجة العلمية ألعضاء اهليئة التدريسية
اإللكتروين مقتصر على التواصل باجلهات اخلارجية للوطن بصورة أكرب، وال يستخدم إال ناذرا، أو 

الطلبة، فاستخدامات الربيد اإللكتروين مل تكن أبدا لألغراض  يكاد ينعدم من أجل التواصل مع
، ويف نتيجة أخرى التعليمية وناذرا ما يستخدم أيضا لالتصال بأساتذة وزمالء باجلامعة أو بالقسم

 51اتضح أن نسبة االعتماد على املصادر اإللكترونية مقارنة باملصادر الورقية يف الفئة اليت تفوق الـ
إجابات األساتذة تفيد ½ أكثر من كما أكد .ية هذه اإلجابةلمن العينة اإلمجا % 15فقد بلغت  ،%

أم يستخدمون مصادر املعلومات اإللكترونية يف نشاط البحث العلمي، حيث بلغت أعلى نسبة 
إجابات نفس أفراد العينة  من %21.43وهي تفوق بنسبة  % 58.44. إ.ش.د.إجابة لدى أفراد كلية أ

، وجتدر اإلشارة إىل النتيجة اليت دموا يف جماالت التدريس أو األغراض التعليميةالذين يستخ
على  أو. إ.ع.أو كلية آ. إ.ش.د.عينة البحث سواء على مستوى كلية أ مجيع فئاتمفادها أن 

مستوى العينة اإلمجالية؛ أمجعت على أن استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية يف عملية التعليم 
لدى أساتذة كلية   % 61.39يف اعتقادهم يعد أمرا ثانويا وليس أساسيا، وبنسب إجابة بلغت 

، وأكد  ةلدى أفراد العينة اإلمجالي  % 58.78و . إ.ع.لدى أساتذة كلية آ % 53.19، . إ.ش.د.أ
مجيع أفراد فئات عينة البحث وبإمجاع؛ أن استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية إمنا يكون 
أساسيا يف عملية البحث العلمي وليس يف عملية التعليم أين يعد ثانويا، وقد جتاوزت نسب 

وى أفاد أغلب أفراد عينة البحث سواء على مستوى الكليتني أو على مستكما ،  %61إجابام 
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العينة اإلمجالية أم يستخدمون شبكة االنترنت يف عملية البحث عن املعلومات، وقد جتاوزت 
   ،% 90نسب اإلجابات 

  .إن كل هذه املؤشرات والنتائج تؤكد حتقق الفرضية الثانية

يواجه أعضاء اهليئة التدريسية باجلامعة صعوبات عند استخدامهم مصادر  :الثالثةالفرضية 
اإللكترونية ويبدون رغبة ملحة يف متابعة دورات تكوينية وخباصة على استخدام املعلومات 

  .على اختالف رتبهم  وختصصام العلمية املكتبة الرقمية للجامعة

صعوبات يف  همتواجه) %100(مجيع أفراد عينة البحث اتضح من نتائج الدراسة امليدانية أن 
ختالف الرتب العلمية ولدى مجيع أفراد عينة استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية على ا

الكليتني، تتمثل أساسا وبصورة عامة يف عدم متكن هؤالء من التحكم يف وسائل البحث 
، كما اإللكترونية وعدم امتالك املهارات الالزمة يف عملية البحث عن املعلومات اإللكترونية

اجهها أساتذة كل كلية عن األخرى، فروقا نوعا ما يف درجة وحدة املشاكل اليت يونسجل وجود 
اليت يعاين منها أفراد العينة  " استرجاع ضخم من املعلومات" و الصعوبة األوىل أعدا يف املشكلة 

، .إ.ح.ش.د.من أساتذة كلية أ % 97، ويف نتيجة أخرى تبني أن حيث نالحظ تطابق اإلجابات
أبدوا رغبة يف متابعة تكوين على  .إ.ع.وهي النسبة نفسها املسجلة لدى أفراد عينة كلية آ

وتأيت الرغبة على استخدام شبكة االنترنت وخدماا يف ، استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية
أوىل اهتمامام كوا تعد أكثر مصادر املعلومات استخداما من طرفهم، كما تبني أيضا من خالل 

أعضاء اهليئة التدريسية بتقدمي حماضرات علمية  أنه من بني أسباب عدم قيامنتائج الدراسة امليدانية 
، وهو العامل الذي حل  %16" االفتقار إىل املهارات الالزمة " عن بعد يرجع يف نظرهم إىل إىل 

أن األساتذة احملاضرون وأساتذة التعليم العايل هم أكثر من يعانون من هذه ويف املرتبة الثانية، 
، كما بينت النتائج أن نسبة من ال يبدون رغبة يف متابعة تكوين على استخدام مصادر املشكلة

وخباصة لدى فئة أساتذة التعليم العايل الذين سجلوا أعلى  % 3املعلومات اإللكترونية يقدر بـ 
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وأن آخر ما يرغب أساتذة اجلامعة .) إ.ع.كلية آ % 100، . إ.ح.ش.د.كلية أ % 50(نسب إجابة 
كون عليه هو استخدام قواعد البيانات واملعلومات، مع اإلشارة إىل أن أساتذة كلية يف الت

يبدون رغبة ملحة يف متابعة تكوين على استخدام شبكة االنترنت وخدماا وهم . إ.ح.ش.د.أ
، بينما جند هؤالء هم أكثر رغبة وأحل من زمالئهم يف .إ.ع.أكثر رغبة من زمالئهم يف كلية آ

  .حول استخدام املكتبة الرقمية للجامعة واستخدام قواعد البيانات متابعة تكوين

وعليه ومما سبق يف ضوء هذه املؤشرات تكون الفرضية الثالثة حمققة إىل حد ما يف الشطر 
املتعلق بالرغبة يف متابعة تكوين على استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية على اختالف 

  .حمققة يف الشطر املتعلق بالتكوين على استخدام املكتبة الرقميةختصصام ورتبهم العلمية، وغري 

يبدي أعضاء اهليئة التدريسية جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية أمهية  :رابعةالالفرضية 
بالغة وحاجة ماسة خلدمات املكتبة الرقمية مبا يعكس وعيهم بأمهيتها واخلدمات املنتظرة منها 

  .للمشاركة يف تكوين رصيدها ونشر أعماهلم وحبوثهم العلمية عربهاواستعدادهم 

أن شبكة يرون  من أعضاء اهليئة التدريسية باجلامعة % 55لقد اتضح من نتنائج الدراسة امليدانية أن 
االنترنت تعد أهم مصدر من مصادر املعلومات اإللكترونية املستخدمة يف عملية البحث عن 

ة للمكتبة الرقمية للجامعة فقد جاءت يف آخر أدوات ومصادر املعلومات أما بالنسباملعلومات، 
إجابات أفراد فإن ويف نتيجة أخرى ،  % 14اإللكترونية املستعملة من طرف أفراد عينة البحث 

العينة على مستوى الكليتني هو إدراجهم للمكتبة الرقمية كآخر مصدر من مصادر املعلومات 
، وأا تستخدم بالدرجة األوىل ) على الترتيب % 10، % 16( اإللكترونية استخداما من طرفهم 

أغلب كما تبني أيضا أن  ،)على الترتيب  % 3، % 12( لتحقيق األغراض البحثية والتعليمية 
أو العينة اإلمجالية، تشري إىل أم . إ.ع.أو كلية آ. إ.ش.د.اإلجابات، سواء لدى أفراد عينة كلية أ

يعتقدون بشدة بأن املكتبة الرقمية للجامعة من شأا أن تساهم يف تطوير العملية التعليمية والبحثية 
، بينما بلغت لدى % 53.47. إ.ش.د.ينة كلية أباجلامعة، حيث بلغت نسبة إجابام على مستوى ع



[641] 
 

كما بينت النتائج أن أغلب أفراد عينة البحث يؤكدون أم على ، % 44.68. إ.ع.أساتذة كلية آ
لدى كل من أفراد  % 85استعداد لنشر أعماهلم البحثية يف الشكل اإللكتروين وبسنبة إجابة بلغت 

غري أننا وباملقارنة بني إجابات أفراد عينة الكليتني نالحظ عالقة  عينة الكليتني والعينة اإلمجالية
إذ ال يبدي أساتذة التعليم العايل نفس احلماس . إ.ح.ش.د.عكسية واضحة لدى عينة كلية أ

واالستعداد لنشر أعماهلم البحثية يف الشكل اإللكتروين، يف حني أكد أفراد العينة وعلى مستوى 
لنشر حبوثهم العلمية يف مواقع ويب متخصصة غري موقع ويب اجلامعة خمتلف فئاا، استعدادهم 

 % 48، .إ.ح.ش.د.لدى أفراد عينة كلية أ % 58وال املكتبة الرقمية للجامعة، وبلغت نسبة اإلجابة 
  .لدى أفراد العينة اإلمجالية % 55و . إ.ع.لدى كلية آ

  . جانبها امليداينوعليه فإن كل هذه املؤشرات تؤكد نفي الفرضية الرابعة يف 
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  :املقترحات -

يف اية البحث ويف ظل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج نقدم مجلة من املقترحات منها ما      
  .هو أكادميي، ومنا ما هو إجرائي

  :األكادميية املقترحات -3-1

ü  حوهلاإعداد استراتيجيات وخطط على املستوى الوطين مع ضرورة تبادل املعلومات.  
ü يف  ضرورة اختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة لوضع املبادرة الوطنية اجلزائرية للمكتبات الرقمية

   .إطار تنظيم وطين خاص
ü  تشجيع البحوث التطبيقية لتطوير نظم وبرجميات تتالءم مع املتطلبات احمللية وتتوافق مع املعايري

  .كتبات الرقميةالدولية؛ لدعم األنشطة والوظائف املختلفة بامل

ü  توحيد اجلهود القائمة حاليا من خالل املؤسسات احلكومية واملدنية إلنشاء مشاريع تعاونية
  .وطنية شاملة إلستراتيجيةالوطنية، للتأسيس  اإلستراتيجيةفيما بينها لدعم التوجهات 

ü  ،العلمية اضطالع املؤسسات وتنسيق جهود رقمنة مصادر املعلومات على املستوى الوطين
واملهنية بتطوير الربامج التدريبية واملقررات الدراسية مبا يتالءم مع متطلبات العمل يف البيئة 

  .الرقمية
ü التغري املؤسسي يف طبيعة عمل اختصاصي املكتبات يف مثل هذه املشروعات الرقمية حيتاج   إن

حمددة ومتخصصة إعادة التوصيف الوظيفي بالكامل واحلصول على اختصاصيني ذوي مهارات 
 .يف املكتبات الرقمية

ü  يف املكتبات  املوظفنييل هتدريب وتأ أمهيةضرورة النظر يف توحيد املصطلحات اللغوية، واىل
  .قبل الشروع بالرقمنة

  :املقترحات اإلجرائية -3-2

ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة من قصور اخلدمات املعلوماتية املقدمة يف املكتبة  على     
  :الرقمية جلامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، توصي الدراسة باآليت
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ü  األمري عبد القادر للعلوم اإلسالميةإضافة جمموعة من خدمات املعلومات ملكتبة جامعة 
احة عرب الشبكة احمللية للجامعة، وإضافة اخلدمة املرجعية وخدمة الرقمية، كخدمة اإلت

البحث يف قواعد بيانات املكتبة وقواعد معلومات أجنبية وتطوير واجهات االستخدام عرب 
   .موقع خاص باملكتبة الرقمية للجامعة

ü التأكيد على أمهية استكمال البنية األساسية ملشروع مكتبة جامعة األمري عبد القادر 
اليت ميكن من خالهلا الربط والوصول إىل  Gatewayالرقمية، وخاصة البوابة اإللكترونية 

 . كافة اخلدمات املقدمة

ü  تتوىل تقومي وتطوير " إدارة املكتبة الرقمية"التأكيد على أمهية وجود إدارة باملكتبة تسمى
 .زم هلاالربامج واألداء واخلدمات اليت توفرها املكتبة، مع توفري الدعم الال

ü  تنصيب جلنة اليقظة التكنولوجية وتكون مهمتها متابعة التطورات احلاصلة يف جمال
التكنولوجيا احلديثة املطبقة يف املكتبات الرقمية مع ضرورة رفع تقارير حول إشكاليات 

 .تقادم العتاد التكنولوجي املستخدم يف املكتبة الرقمية

ü على ضرورة القيام مبراجعات دورية ومنتظمة لرصيد املكتبة الرقمية وفق خطط  التأكيد
 .حتدد مسبقا كإجراء احترازي ووضع خطط لتهجري البيانات كلما استلزم األمر ذلك

ü  دف تشجيع املستفيدين على استخدام املكتبة تكثيف اإلعالم والتعريف باملكتبة الرقمية
استخدام مواردها الرقمية، وإعداد ورش العمل الالزمة  الرقمية، مع ضرورة تدريبهم على

وتقدمي االستشارات الالزمة للترغيب والتعريف بواقع اخلدمات وحتقيق الفائدة املرجوة 
 . منها

ü ةإجراء الدراسات الالزمة لقياس مدى رضا املستفيدين عن جمموعة اخلدمات الرقمية املنوط 
 .استبيان آراء املستفيدين والقيام بالتقييم الدوري من خالل ،ا
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ü  ضرورة دمــج أو انضمام املشروعـــات الرقميـــة  الوطنية و العربية ىف
مشروعات واسعة املدى دف حتسني جودة اخلدمات، وإعطاء مساحة أوسع لإلفادة من 

 .اإلنتاج الفكري الوطين والعريب

ü حىت العربية اخلاصة حبقوق النشر تغيري أو تعديل بعض النصوص يف القوانني التشريعية الوطنية و
والتأليف لتشجيع املؤلفني والباحثني على إتاحة إنتاجهم الفكري مع ضمان احلقوق الفكرية 

 . واألدبية الالزمة مع هذه اإلتاحة الرقمية

ü  التأكيد على دور وزارة التعليم العايل والبحث العلمي باجلزائر لتلبية وتشجيع مثل تلك
، وحماولة وضع إنشاء اتمع األكادميي ومتابعتها وتقييمها بصورة دورية املشاريع اليت ختدم

 .مبادرة خاصة بشبكة املكتبات الرقمية اجلامعية اجلزائرية

ü  السعي إىل القيام باتفاقيات تعاون وشراكة مع دور النشر العلمية الوطنية لضمان توفري املصادر
، وحماولة إبرام اتفاقيات استمرار العالقة مع جمتمع الناشرين مع التقليدية بالشكل الرقمي

 .شراكة مع باقي مؤسسات التعليم العايل التابعة للوصايا

ü  ا  إتاحةها على التعاون يف ل جلنة للتواصل مع دور النشر وحثبتشكيتوصي الدراسةمنشورا
تنظيم دورات تدريبية  ىلإبطريقة الكترونية مع احلفاظ قدر اإلمكان على احلقوق، باإلضافة 

  .وورش عمل لشرح كيفية التخطيط للمكتبات الرقمية
ü  ازة يف اجلامعة علما أن املكتبة تضمضرورة البدء يف إنشاء املكتبة الرقمية للرسائل العلمية ا

وكذلك املخطوطات التراثية اليت تعترب كرتا من ، 2008حبث علمي أكادميي، لغاية سنة  1019
، إضافة إىل مطبوعات وإصدارات اجلامعة املختلفة من الدوريات والنشرات كنوز املكتبة

وجمموعات مكتبات املشائخ العلمية والتراثية الناذرة واملؤلفات اليت ال تقع حتت ... والتقارير و
طائل حقوق امللكية الفكرية، كلها من شأا أن تكون رصيدا معرفيا ثريا ومصدرا معلوماتيا 

 . لطلبة والباحثني على املستوى الوطين والعريبمهما بالنسبة ل
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ü  اختاذ كل إجراءات أمن املعلومات الضرورية من النسخ االحتياطية وااللتزام بإستراتيجية أمنية
معلوماتية متكاملة، واستخدام تقنيات حوائط النريان والدخول املشروط ومضادات الفريوسات 

املستفيدين مع األوعية الرقمية، ووضع طرق والدخول غري املشروع، ووضع تشريعات تعامل 
  .لرقابة استخدام أي مواد نسخ إلكتروين داخل املكتبة

ü الصيانة املستمرة والنسخ االحتياطية لكل عمليات املكتبة الرقمية.  
ü  املكتبة وضع جمموعة من الربامج التدريبية للمستفيدين تشمل التدريب على استخدام نظام

أخالقيات التعامل يف مع التأكيد على توعيتهم بوالنصوص الكاملة،  وحتميل الوثائقالرقمية 
  .البيئة الرقمية وعدم إهدار حقوق امللكية الفكرية

ü  مجع مجيع املعلومات املتعلقة بربامج الرقمنة املنجزة أو يف طور اإلجناز ملختلف األوعية الفكرية
ت الرقمنة واملعاجلة وخباصة على املستوى الوطين، لتفادي تكرار اجلهود فيما خيص عمليا

 .   اجلوانب القانونية فيما خيص إتاحة املصادر

ü توفري الدعم املايل الالزم لدعم حبوث تطوير وبناء املكتبة الرقمية يف اجلزائر.  
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  :  خامتة -4

للمكتبات الرقمية والتحدي األكرب أمام مكتباتنا العربية هو ) ال شك( ختاما، فان املستقبل   
اللحاق السريع بالركب والعمل على استكمال املشروعات الرقمية اليت بدأت، لتلبية احتياجات 
املستفيدين اليت تغريت بشكل واضح يف عصر اإلنترنت واإلتاحة احلرة للمعلومات، خاصة وأن 

سريع جدا وال حد هلذا التطور وال تنبؤ مبا ) الرقمنة واملكتبات الرقمية  (التطور يف هذا املضمار 
ميكن أن يقود له أو ما ينتج عنه من واقع اخلدمات اليت ينبغي توفريها، فهناك من يتوقع أن 
املكتبات الرقمية سوف متتص املواد أو املصادر والتكنولوجيا من أماكن خمتلفة لتخرج بشيء مبتكر 

ل نظم التشغيل احلديثة، وقد تصبح الويب هي األساس للعديد من أجيال املكتبات أو مطور ميث
  . الرقمية 

يف شقها النظري ) املكتبات الرقمية ( وقد حاولت الدراسة تسليط الضوء على هذا املوضوع     
واملفاهيمي ومناقشة القضايا املطروحة فيما يتعلق باملصطلحات وتوظيفها الصحيح، وكذا 

ف أهم مقومات املكتبات الرقمية بعد التطرق لوظائفها ومزاياها ومربرات إنشائها، كما استكشا
مت التطرق للمعايري العلمية املطبقة يف جمال معاجلة جمموعات املكتبات الرقمية وما يترتب عنه من 

وككل مشروع فال جيب أن نغفل عن جتارب الدول . مسؤوليات ووظائف تنتظر املكتيب الرقمي
قدمة يف اال، إذ مت عرض أهم وأبرز مشاريع املكتبات الرقمية الناجحة يف العامل ، قصد املت

استكشاف معاملها والوقوف على أهم حمطات إنشائها وتطورها واالسترشاد ا يف وضع تصور 
 :للمكتبة الرقمية اجلامعية يف اجلزائر، من خالل التعرض لتجربة فتية هي موضوع وجمال الدراسة 

، وذلك بعد التعرف على اتمع الذي )ملكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالميةا(
سوف تقدم له اخلدمة والذي يعد من املكونات األساسية للمكتبات الرقمية؛ وعليه جاءت 

يف الدراسة امليدانية قصد حتليل احتياجات املستفيدين بدقة قصد تقدمي منوذج خدمات إلكترونية 
بيئة املكتبة الرقمية يستجيب لتطلعاته البحثية ويوافق ممارساته اإللكترونية يف العملية التعليمية 
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والبحثية وذلك من خالل القيام بدراسة سلوك هذا اتمع وممارسات أفراده الوثائقية وتوجهام 
واجهوا عند حنو استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية واستكشاف خمتلف الصعوبات اليت ي

  .استخدامها وحماولة معرفة آرائهم وتطلعام ورغبام من املكتبة الرقمية

اليت مفادها واألخرية وقد أظهرت الدراسة حتقق الفرضيات املطروحة ما عدا الفرضية الرابعة     
ة وحاجة أعضاء اهليئة التدريسية جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية يبدون أمهية بالغأن 

ماسة خلدمات املكتبة الرقمية مبا يعكس وعيهم بأمهيتها واخلدمات املنتظرة منها واستعدادهم 
وقد كشفت الدراسة يف . للمشاركة يف تكوين رصيدها ونشر أعماهلم وحبوثهم العلمية عربها

طبق املعايري العلمية املكتبة الرقمية جلامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ال تأن جانبها امليداين 
والوظيفية الالزمة يف إنشاء جمموعاا الرقمية، وأن عملية تنمية اموعات ال تتم وفق سياسة 
حمددة مسبقا تستجيب لألهداف املسطرة يف مشروع املكتبة الرقمية، وإمنا هي عملية حتويل رقمي 

الواجب توفرها كحقوق امللكية  ألوعية ورقية تنتقى بطرق غري علمية ال تراعي فيها أدىن الشروط
الفكرية، وهشاشة األوعية الورقية، أضف إىل ذلك أا ال متتلك أي خطط علمية فيما يتعلق 
بإجراءات حفظ املواد الرقمية، وإعداد جداول زمنية حمددة قصد اإلطالع املنتظم واملراقبة الدورية 

كما كشفت الدراسة أن املكتبة . تهجريللمصادر املرقمنة وبالتايل وضع خمطط للقيام بعمليات ال
الرقمية للجامعة هي وليدة خطط إدارية نابعة من إدارة اجلامعة وليست نامجة عن ختمني 
وطموحات املكتبيني لتلبية احتياجات املستفيدين من خدماا، وضرورة مواكبة التطورات 

. كنولوجية الراقية جداالتكنولوجية حىت ال يتخلفوا عن من سبقهم إىل مثل هذه احللول الت
وأوضحت الدراسة امليدانية يف استبياا ألعضاء اهليئة التدريسية أن هؤال يكادون جيهلون متاما 

أشاروا خدمات املكتبة الرقمية وال يعتمدون عليها يف إجناز حبوثهم والتحضري لدروسهم غري أم 
ا أن تساهم يف تطوير العملية التعليمية إىل أم يعتقدون بشدة بأن املكتبة الرقمية للجامعة من شأ

، %85يؤكدون أم على استعداد لنشر أعماهلم البحثية يف الشكل اإللكتروين و والبحثية باجلامعة

لكن يف مواقع إلكترونية متخصصة وليس املكتبة الرقمية للجامعة وال حىت موقع اجلامعة، كما 
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معية على أن تكون حممية من مجيع أشكال اتفقت اقتراحام بشأن املكتبة الرقمية للجا
االختراقات، وأن تنشر األعمال العلمية  وحبوث األساتذة بعد حتكيمها، إضافة إىل إتاحة خدمات 
املكتبة الرقمية للجامعية عرب شبكة االنترنت، مع توفري إمكانية الطباعة والنسخ والتحميل وتقدمي 

 .إىل مواقع مكتبات أخرى على شبكة االنترنتاخلدمات املرجعية اإللكترونية، واإلحالة 

هذا وقد خلص البحث مبجموعة من النتائج ونرجو أن حيظى هذا املوضوع مبزيد من 
الدراسات دف تقييم األداء والعمل على االرتفاع مبستوى اخلدمات املقدمة باملكتبات اجلامعية 

  .اجلزائرية
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 قائمة املالحــــق

  االستبيان ):1(الملحق رقم 
  

   V 3.1 GIGA BIBLIO نسخة عن عرض خدمة نظام:  )2(الملحق رقم 

  http://www.gigamedia-dz.com  :موقع املؤسسة مستخرجة من                     

 

http://www.gigamedia-dz.com


  )ة(الفاضل) ة(األستاذ

 

  

  :حتية واحترام وبعد 

  

يتعلق األمر مبشروع استمارة استبيان إلجناز رسالة دكتوراه علوم يف ختصص           
 -تصميمها وإنشاؤها : املكتبة الرقمية باجلامعة اجلزائرية  : "علم املكتبات، بعنوان

  " – مكتبة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية منوذجا

يرجى من سيادتكم اإلطالع عليها، وإبداء مالحظاتكم مبا يؤدي إىل إخراج هذه 
  .صورا النهائية وتوزيعها على عينة الدراسةاالستبانة يف 

  

  

  لكم مين جزيل الشكر والتقدير

  

  :  الطالب الباحث

  عكنوش نبيل  



  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  التعليم العالي والبحث العلمي وزارة

  ينةطـقسن - توريـعة منـامــج
  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  باتــم المكتـسم علـق

                          

  يانـــبـاست

  

  

 :في إطار انجاز بحث للحصول على شهادة دكتوراه علوم في علم المكتبات بعــنوان           
  

  تصمیمھا وإنشاؤھا: المكتبة الرقمیة بالجامعة الجزائریة " 
  " –مكتبة جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة نموذجا  -

 
  /بــإشراف                             /  إعداد الطالب 
  عبد المالك بن السبتي. د.أ                                 نبيل عكنوش

  

  هذا االستبيان؛
مع األكاديمي لجامعة األمير بين أيديكم مصمم لجمع البيانات الخاصة باحتياجات المجتالذي نضعه    

وكذا  ،)1(مصادر المعلومات االلكترونية ومن خدمات المكتبة الرقميةل ةللعلوم اإلسالمي رلقادعبد ا
م فيما يتعلق واستبيان آرائهالبيانات المتعلقة بسلوك أعضاء الهيئة التدريسية تجاه البحث عن المعلومات 

بمدى إلمامهم بمهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات ومعرفة اتجاهاتهم البحثية بغرض تلبيتها، ومنه 
لجامعة األمير عبد القادر للعلوم وضع مشروع علمي وخطة عمل منهجية النجاز مكتبة رقمية 

تكنولوجيا الفي عصر والتعليم العلمي تستجيب الحتياجات المستفيدين وتحديات البحث  اإلسالمية
  .لمعلوماتالحديثة ل

ألغراض أن البيانات ستظل سرية ولن تستخدم إال ، علما االستمارة ءالتفضل بملنلتمس منكم عليه و
  .البحث

  .مسبقا على البيانات التي أدليتم بها مونشكرك

 

 

                                                             
أشكال رقمية أو إلكترونية وتكون متاحة عرب  املعلومات خمزنة يف جمموعة منظمة من املعلومات، تصحبها بعض اخلدمات، حيث تكوناملكتبة الرقمية هي  1

  .الشبكات



  :هل لديكم حاسوب؟. 1س
  

  :        نعم       :مرتبط باالنترنت؟       :                     نعم 
  :  ال                                                              

 : ال 
  :وأين يتم ذلك ؟؟ هل تستعملون نقاط إتاحة أخرى للربط بشبكة االنترنت. 2س

  :             Cybercafésمقاهي االنترنت        :                     نعم 

  :            املكتـبة اجلامعــــــية                                   

  :زمــــــــــالء                                    

  :ال  
  :كم مرة تقومون بالربط بشبكة االنترنت؟. 3 س

  :،           أكثر من مرة  يف الشهر:            أكثر من مرة يف األسبوع    ،:           يوميا
  

  :هل تتوفر اجلامعة اليت تنتسبون إليها، موقع ويب؟. 4س
  .................................................................................//:http):     يرجى ذكره ( ،                   :    نعم

    
  :  ال

  :ال أدري
  

  :،      ال                   :  نعم:   ؟هل لديكم صفحة ويب شخصية . 5س
  

 :،     ال      :نعم         :هل لديكم  بريدا إلكترونيا ؟. 6س
  .9، انتقل إلــى س) ال(إذا كانت اإلجابة بــ

  

  :كم مرة تقومون مبطالعة بريدكم اإللكتروين؟. 7س
  :،      مرة يف اليــوم:              عدة مرات فـي اليوم

  :ناذرا     ،          :         ،     مرة يف األسبـوع           :   عدة مرات يف األسبوع
  :مع من تتواصلون؟. 8س

  :،        هيئات ومنظمات وطنــية   :                  بالـقــــسمزمــالء 
  :،        هيئات ومنظمات عربــية:                         زمــالء باجلامـــعة

  :هيئات ومنظـمات أجنبـية  ،                           :   جامعات ومؤسسات قسنطينة
  ):أو تأطري البحوث/تدريس و(،        طلبة      :                 جامعات أخـرى وطنــية
          :                  جامعات أخرى خارج الوطن

  

  



  :هل تقومون بعملية البحث عن الوثائق؟ . 9س
  :عدة مرات فـي الشهر         :                  نعم

  :عدة مرات يف األسبوع                               
  :عدة مرات فـي اليوم                               

  :ال
  :يف أي نشاط تقومون بالبحث عن الوثائق؟. 10س

  :الجناز حبـــوث
  :لتحضري الـدروس
  :إلمتام درس معـني

  :لغرض االطالع على ما هو جديد
 : )حتديدهايرجى  (أخــــرى 

........................................................................................... ...............................................................
........................................................................................................................................................................................................ 

   

  :عند القيام بعملية البحث، أي نوع من املعلومات تبحثون عنها؟. 11س
  :معلومات علمية وتقنية

  :                           معلومـات عامـــة
  :اقتصاديـة معلومـات

  :إحــصــــاءات
  :معلومات ديـنية شرعية
  :معلومات حكومــية
  :معلومات سـياسـية

   :ية ــمعلومات قانون

 : )يرجى حتديدها (أخرى 
................................................................................... .......................................................................................  

  :البحث عن املعلومات؟عند القيام بعادة، ما هي نقطة البداية . 12س
  :بيانات بيبليوغرافية
  :موضوع حمــدد

  :كلمات مفـتاحـية
  :اسـم املــؤلف
  :العنـــــوان

 :  )حتديدهايرجى  (أخرى 
......................................................................................................................................................................   

  
  



  :هل تستخدمون شبكة االنترنت يف عملية البحث عن املعلومات؟. 13س
  :          ال     ،           :           نعم 

  .15،   انتقل إلــى س) ال(إذا كانت اإلجابة  
  :عند استخدامكم شبكة االنترنت يف عملية البحث عن املعلومات، هل تستعملون؟. 14س

 Moteurs de Recherche                   :                                  مـحركـات البـــحث
          Portails Spécialisés   :                                     بوابـات متخـصــصة

                       Répertoire de recherche:                           أدلــة الـبـــحــث
                          Bibliothèques Numériques:            مكتـــبات رقمـــية
                      Bases de Données:                    قواعــد املعــلومـات
                     Méta Moteurs:                     حمركات البـحث الكـربى
                     Catalogues en ligne :            فهارس املكتبات على اخلط

  Archives Ouvertes             ):                    2(األرشيـــفات املفـتوحة
  :حدد نسبة اعتمادكم على مصادر املعلومات اإللكترونية مقارنة باملصادر الورقية؟. 15س

  % :25أقــل من 
  % :50إىل  26من 
  % :75إىل  51من 

  % :76أكـثر مـن 
  :؟ اإللكترونيةأي جمال تستعملون مصادر املعلومات  يف. 16س

        :     ،    يف نشاطات البحث        :يف جماالت التدريس
يرجى ( أخرى

  ...........................................................................................................................................................................):حتديدها

  :ما طبيعة املصادر اإللكترونية املستعملة، وألي غرض يتم استعماهلا؟. 17س
  اإلجابات

  
  مصادر املعلومات اإللكترونية

  أغراض االستعمال

  )يرجى حتديدها(أخرى   ترفيهية  تثقيفية  حبثية  تعليمية

            شبكة اإلنترنت
CD-Roms           

           املكتبة الرقمية للجامعة
  :)يرجى حتديدها(أخرى 

..................................................................  
.................................................................  

          

  

                                                             
املالية والقانونية  يقصد ا مستودعات الوثائق اإللكترونية، يتم إنشاؤها وإتاحتها عرب شبكة اإلنترنت من طرف هيئات علمية دف إتاحتها بعيدا عن القيود: األرشيفات املفتوحة  2

 .واحلواجز التقنية



  :هل تعتقدون أن استخدام املصادر االلكترونية يف عملية التعليم؟. 18س
  :،     ليس له تأثري    :،         ثانوي        :أساسي

  :هل تعتقدون أن استخدام املصادر االلكترونية يف عملية البحث العلمي؟. 19س
  :،      ليس له تأثري    :،         ثانوي        :أساسي

  استعمال هذه الوثائق ؟ كيف يتم. 20س
 Téléchargementالتحميل   :استرجاع كامل للوثيقة

     Copier  النسخ
   Impression  الطباعة

 ):لصق/نسخ(استرجاع جزئي من الوثيقة 
Copier/coller  

  جزء من النص
  صور

  رسومات
  :حتليل املعلومات املهمة يف الوثيقة

  ...............................................................................................):يرجى حتديدها (أخـــــرى

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  
  

 : هل تفضلون؟. 21س

  :ةـــى الشاشـالقراءة عل
  :ةــــالطـــــباع

  : ةـاعـراءة مث الطبـــالق
    :على وسيط للقراءة فيما بعد التخزين
  ............................... .................. ........................................................................................................ ):يرجى حتديدها(أخرى 

  :األمري عبد القادر؟هل أنت على علم مبشروع املكتبة الرقمية جلامعة . 22س
  .24، انتقل إلـــى س)ال(إذا كانت اإلجابة بـ،                  :     ،      ال:                نعم 

  : ، كيف علمت باملشروع؟)نعم(إذا كانت اإلجابة بـ. 23س

  :أبواب مفتوحة على املكتبة اجلامعية
  :دورات تدريبية على استخدام املكتبة

  :املكتـبة الـجـامعـيةدلــيل 
  :دلـــيل الـجـامــعة

  :عن طريق عمال املكتبة
  :وسـائـل اإلعـالم املختلفة

  :زمــالء بالـجامـعة
  :عن طريق إدارة اجلامعة

  ..................................................................................................................................................... ):يرجى حتديدها( أخرى 



                     :     هل مت استشارتكم يف مشروع املكتبة الرقمية للجامعة إلبداء رأيكم يف هذا التحول ؟. 24س
  :قـبل إنـشائـها                 :        نعم 

  :أثناء مرحلة إنشائها                               
  :ال  

  

  :  إلنشاء املكتبة الرقمية وإتاحتها للمستفيدين، هل ترون ضرورة استشارة ؟. 25س
  :اهلــــيئة التــدريـســــــية

  :والباحثـــنيطلــبة الدراسـات العلـيا 
  :مجـــــيع فـــــئات الطلـــبة
  :استشارات خارجية من ذوي اخلربات والتخصص

): يرجى التحديد(جهات وأطراف أخرى 
.......................................................................................................................................................  

  

  :هل تعتقد أن املكتبة الرقمية من شأا أن تسهم يف تطوير العملية التعليمية والبحثية باجلامعة؟. 26س
  

  :أعتقد
  :أعتقد بشدة

  :ال أعلم
  :ال أعتقد

  
  :هل تقومون بالنشر يف اإلنترنت؟. 27س

  : ،    ال    : نعم
 :؛   ما طبيعة هذا النشر؟ )نعم(إذا كانت اإلحابة بـ. 28س

  :مـقاالت علمية
  :دروس على اخلط

  :تقـاريرعلمية 
  :ملفات فيـديو
  :صور، خمططات

 ..........................................................................................................................................................):حتديدها يرجى (أخرى 
…………………………………………………………………………………………………………….                                                       

 
  :؟)التعليم عن بعد، التعليم املتلفز( هل تقوم بتنشيط حماضرات علمية عن بعد. 29س

  :                           ،        ال :               نعم    
 
 
 



  :؛ هل يرجع ذلك إلــى )ال(إذا كانت اإلجابة بـ. 30س
  :يجــــعدم احتساا يف النشاط البيداغو

  :نيــال تدخل يف إطار التقييم والتأهيل العلمي
  :افتقار اإلطار الذي ينضم هذا النشاط التعليمي

  :اــــــــميــنها ماديعدم تث
  :يةــــــــنقص الوسائل التكنولوج

  :ةـــــارات الالزمــاالفتقار إىل امله
  :التعليم عن بعد ليس أولوية يف السياسة التعليمية للجامعة

  .....................................................................................................................................................):يرجى حتديدها (أخرى 
                                              ......................................................................................................................................................  

  :هل حدث وأن صادفتكم صعوبات ناجتة عن استخدام املصادر االلكترونية؟. 31س
  :  ال،    : نعم
  :هل ميكن حتديدها؟. 32س

  : استرجـاع معلومات ال تلبـي االحتــياجات
  :استهـالك وقت طـويل فــي البـحــث

  :ضــخم مـن املعـــلوماتاسـترجـاع 
  :املعلومات املفيدة ال تظــهر بدقة وبسهـولة

  :عدم امتالك مهارة استخدام تكنولوجيا املعلومات
  :ارتفاع كلفة استغالل هذه املصادر واستخدامها
  :عدم امتالك منهجية البـحث عن املعلـومات

  :صعوبة الوصول إىل وثائق النصوص الكاملة
 :ــيةصعوبات تـقــنـ

  :صعوبات لـغــــوية
  ............:............................................................................................................................)يرجى حتديدها( أخـــــرى

                                                                   .............................................................................................................. .........................  

    :املعلومات اإللكترونية؟ وما طبيعته؟  هل تبدي رغبة يف متابعة تكوين حول استخدام مصادر. 33س
  : نعم                    

  : ال 

  طبيعة التكوين
    تكوين على استخدام شبكة اإلنترنت وخدماا 

    تكوين على البحث الوثائقي احملوسب
    تكوين على استخدام املكتبة الرقمية للجامعة

    CD-Romsتكوين على استخدام قواعد البيانات 
  .......................................................................:أخرى

  .............................................................)يرجى حتديدها(



  :أهم إجيابيات استخدام الوثائق اإللكترونية ؟حسب رأيكم، ما هي . 34س
  :سهولة الوصول إىل املعلومات

  ):الوثائق(سهولة التعامل معها 
  :سهولة البحث يف النص

  :سهولة بث املعلومات
  :ربـح الـــــوقت
  :إمكانـيات التخـزين 

  :صعوبة احلصول على الوثائق بطرق أخرى
  ):Liens Hypertextes(استخدام الروابط التشعبية 

  ............................. .................. ................................................................................. ):يرجى حتديدها ( أخـــــرى
 
  :ذا ينقصها، وما ذا تنتظرون منها ؟ما. 35س

  :أن تتوفر على مصادر أكثر بالنص الكامل
  :أن تـكون مقروءة بشـكل جــيد

  :شـــكل أكـثر إمتاعاأن تكون يف 
  : موحد للوثائق  Formatأن يوجد شكل 

  :             من خالل،      :     اإلعالم املسبق مبضمون الوثيقة قبل عرضها
           : ملخـــص                                                                        
        :كلمات مفتاحية                                                                       
    :  بيانات بيبليوغرافية                                                                        

  :تقييم خمتصني                                                                        
  .............................................):يرجى حتديدها ( أخرى                                                                        

.....................................................................................................................................................................................................  
  

  :لكتروين؟هل أنتم على استعداد لنشر أعمالكم البحثية يف الشكل اإل. 36س
  :   ال   ،:               نعم

  
  :، هل أنتم على استعداد لنشرها  يف؟)نعم ( إذا كانت اإلجابة بـ  .37س

  ال  نعم  :فــــي 
      موقع ويب اجلامعة

      املكتبة الرقمية للجامعة
      مواقع ويب متخصصة أخرى

  
  

  



  :للجامعة؟ما هي اقتراحاتكم بشأن املكتبة الرقمية املقترحة . 38س
  :أن تـتاح عـرب شبـكة االنـترنــت

  :أن تكون جمانية لألعـضاء املنتسبـني
  :أن تكون حممـية من الفريوســـات
  :إمكانية الطباعة والنـسخ والتحـمـيل
  :أن تتاح على الشبكة احمللية للــجامعة

  :نشر أعمال وحبوث األساتذة بعد حتكيمها
  : مـوسوعـية ال متخـصصة أن تكـون

  :  أن تضم خمتلف مصادر املعـلومات
  :أن تقدم خدمات مرجعية إلكـترونــيا

  : أن تكون حممية من كل أشكال االختراقات
  :أن حتيل إىل مواقع مكتبات أخرى على الشبكات

................................ .......................................................................................................................... ):يرجى حتديدها (أخرى 

............................................................ ........................................................................................................................................  

  :هل لديكم اقتراحات أو مالحظات تودون اإلشارة إليها. 39س
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  :ملخص البحث
لقد حتمت التطورات السريعة يف التقنية واالتصاالت والعلوم، واالنتشار الواسع للتعلـيم، والـتغريات   

حيـث  ، املكتبـات الرقميـة  ما يصطلح عليه املتواصلة يف مهنة املكتبات واملعلومات إىل تطور املكتبات لتصبح 
العديد من البلدان، لعل أجنحها يف هذا السبيل انطلقت مشروعات ومبادرات البحث إلنشاء مكتبات رقمية يف 

  .جتارب املكتبات األوربية واألمريكية؛ حيث اإلمكانات اهلائلة للتعامل مع التقنية
امعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية أوىل املكتبات اجلامعية أمحد عروة اجلامعية جب. دويف اجلزائر تعد مكتبة 

وعليه حتاول هذه ، 2002مشروعها الفيت الذي انطلق سنة ل اجلديد من خالل اليت اخنرطت يف هذا التشكي
وعوامل أخرى متعلقة باستبيان آراء أعضاء  ،وتنفيذهالدراسة الوقوف على عوامل ظهور املشروع ومراحل إجنازه 

الدراسة على أداة  وقد اعتمدت ؛مسامهتهم فيهاواهليئة التدريسية يف املكتبة الرقمية ومدى استفادم من خدماا 
سؤاال أجاب  39االستبيان يف مجع البيانات الالزمة إللقاء الضوء على األسئلة اليت سعينا اإلجابة عنها وقد ضم 

  .وهم أفراد عينة البحث 186أستاذا من أصل  148عنها 
قائمة املصادر فصال وخامتة، باإلضافة إىل  13 و على مقدمةاليت جاءت يف بابني وقد اشتملت الدراسة       

األول اإلطار املفاهيمي والنظري بابه ويتناول البحث يف  ،واملراجع اليت مت الرجوع إليها واملالحق اخلاصة بالبحث
ملفاهيم مث تطرقنا ، يف فصله األول شكالية واإلطار املنهجي للبحثفصول، تعرضنا لإل 6للبحث وقد اشتمل على 

وظائف املكتبات الرقمية وخصائصها، كما تعرضنا لعملية الرقمنة راسة ودوإشكالية مصطلح املكتبات الرقمية، 
ما وراء البيانات وخمتلف معايريها، يف كما تطرقت الدراسة إىل وتقنية تصميم املصادر الرقمية يف الفصل الرابع، 

ما الباب الثاين ، أحني جاء الفصل السادس الستعراض أهم التجارب الرائدة يف جمال املكتبات الرقمية يف العامل
املكتبة الرقمية  األولالفصل يتناول ، فصول 6 هو اآلخر من البحث فيتعلق باإلطار امليداين والتطبيقي ويضم

دام اجتاهام حنو استخواستكشاف مث دراسة املمارسات الوثائقية لدى األساتذة،  ،جلامعة األمري عبد القادر
وجهة وحماولة معرفة رسات الوثائقية اإللكترونية لدى األساتذة، ماللمتطرقنا  كما، مصادر املعلومات اإللكترونية

إىل التخطيط للمشروعات الرقمية  من الباب الثاين األخرينظرهم يف املكتبة الرقمية للجامعة وقد تطرقنا يف الفصل 
  .وتنفيذها باملكتبة اجلامعية

 أسفرت عنها الدراسة، وعلى ضوء تلك النتائج مناقشة النتائج اليت الفصل األخريويتناول البحث يف هذا      
ضرورة البدء يف إنشاء املكتبة الرقمية للرسائل وأمكن اخلروج جبملة من املقترحات كضرورة تأهيل املكتبيني 

ملختلفة الدوريات اليت تصدرها اجلامعة وخمابر البحث ا، إضافة إىل وكذلك املخطوطاتالعلمية اازة يف اجلامعة، 
العلمية والتراثية الناذرة واملؤلفات اليت ال تقع حتت طائل حقوق امللكية الفكرية،  شائخاملت مكتبات وجمموعا

تتوىل تقومي وتطوير الربامج واألداء " إدارة املكتبة الرقمية"التأكيد على أمهية وجود إدارة باملكتبة تسمى 
 .واخلدمات اليت توفرها املكتبة، مع توفري الدعم الالزم هلا

أمحد .د مكتبةما وراء البيانات، الرقمنة، تقنيات املكتبات الرقمية اجلامعية، املكتبات الرقمية، : لكلمات املفتاحيةا
 .للعلوم اإلسالمية جامعة األمري عبد القادر عروة اجلامعية،



 

Résumé :  
 
    Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le développement des sciences 
et l’expansion de l’enseignement  ainsi que les changements des métiers des bibliothèques  et 
l’apparition des réseaux compatibles avec les différentes sources d’information, constituent des 
facteurs ayant influés sur les bibliothèques et les services d’information. Ces derniers, jouent 
dorénavant un rôle clé dans l'accès aux ressources documentaires indispensables aux étudiants et aux 
chercheurs. 
   De nombreux pays se sont engagés dans le lancement des projets de bibliothèques numériques et 
ont d’ailleurs connus un grand succès en Europe et aux Etats-Unis.  
   En Algérie, la bibliothèque Ahmed Aroua de l’université Emir Abdelkader de Constantine est parmi les 
premières bibliothèques universitaires algériennes engagées dans un projet de numérisation et ce 
depuis l’année 2002. 
   La présente étude s’intéresse à ce projet de numérisation, aux causes et  motivations de son 
apparition ainsi qu’aux  étapes de sa concrétisation et à l’évaluation des  services destinés aux 
utilisateurs.  
   Pour élaborer l’étude de terrain, nous avons mené une enquête à l’aide d’un questionnaire 
comportant 39 questions  distribué à 186 enseignants dont on a récolté 148 réponses.  
  Subdivisée en deux grandes parties, l’étude est composée d’une introduction, de 13 chapitres et 
d’une conclusion en plus d’une bibliographie et des annexes. 
   A cet effet, la première partie est constituée de 6 chapitres réservées exclusivement à l’étude 
théorique qui a trait aux bibliothèques numériques, leurs caractéristiques, les procédures de 
numérisation ainsi que les différentes normes des métadonnées. Le sixième chapitre qui clôture cette 
première partie de l’étude étale les expériences pilotes des projets des bibliothèques numériques à 
travers le monde. 
   Composée de six chapitres elle aussi, la deuxième partie est consacrée à l’étude de terrain qui vise à 
étudier les pratiques documentaires des enseignants, leurs tendances, leurs comportements vis-à-vis 
de l’utilisation des ressources électroniques et leur point de vue sur la bibliothèque numérique de leur 
université. Le sixième chapitre est axé sur la planification et l’exécution des projets de numérisation 
dans les  bibliothèques universitaires. 
Le 13eme chapitre commente les résultats de l’enquête sur lesquels un ensemble de recommandations 
à été préconisé tels que : 
- Formation  de bibliothécaires qualifiés. 
-Lancement de la bibliothèque numérique  des thèses soutenues à l’université, des manuscrits, des  
périodiques,  des laboratoires de recherche et de toutes les œuvres et documents non soumis aux 
droits d’auteur. 
- Insistance sur le lancement d’un département chargé de la direction de la bibliothèque numérique au 
niveau de l’université et dont la mission principale se baserait sur l’évaluation et le développement des 
programmes, les services de prestations   ainsi que  l’appui  permanent.  
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Abstract : 
 
    New information technologies and communication, scientific development and expansion of 
education as well as changes in  libraries and information and the emergence of networks compatible 
with various sources of information are factors that have affected libraries and information services. 
Now, these services  play a key role in access to essential information resources for students and 
researchers.  
Many countries have been  involved in the launch of digital library projects that have had  great success 
in Europe and the United States of America.  
In Algeria, Ahmed Aroua library of the University of Emir Abdelkader in Constantine is among the first 
Algerian university libraries involved in a digitization project  since   2002.  
This study focuses on this project, the causes and reasons for its emergence , the stages of its 
implementation in addition to evaluation of its services to users.  
   To develop the field study, we conducted a survey with a questionnaire ,as a tool for effective 
information gathering,  composed of 39 questions and distributed to 186 teachers from which  148 
questionnaires  have been returned.  
  Subdivided into two main parts, the study consists of an introduction, 13 chapters, a conclusion, a 
bibliography and appendices. 
   Thus, the first part consists of 6 chapters reserved exclusively to the theoretical study with respect to 
digital libraries, their characteristics, the scanning procedures and the different metadata standards, 
the sixth chapter, which closes the first part of study spreads the pilot projects of digital libraries 
around the world.  
   Consisted of six chapters, the second part is devoted to the field study aimed to examine the 
documentation practices of teachers, their tendencies, their attitudes towards the use of electronic 
resources and also their views on the digital library of their university. The sixth chapter focuses on 
planning and execution of digital projects in academic libraries.  
The 13th chapter discusses the results of the survey on which a set of recommendations were 
suggested such as:  
- Qualification of practicing librarians.  
-Launching of the digital library of thesis at the university, manuscripts, periodicals of the university  
research laboratories and all the works and documents not subject to copyright.  
- Focus on the launch of a department responsible for the management of the digital library at the 
university whose primary mission is based on evaluation and program development and delivery 
services as well as to ensure ongoing support.  
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